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 آخر هفته گذشته در بین تیم ها و فعاالن 
کسب وکاری بندرعباس در رویداد سکوی 
پرتــاپ بــودم. رویــدادی کــه تــالش دارد بچه هــای 
استارتاپی جنوب را گرد هم جمع کند و تالش های 
آنها را بــا یــک هم فکــری و هم افزایی در مســیری 
درست قرار دهد. واقعیت این است 
که تالش کردم به دور از الگوی غالب 
و مرســوم مبتنــی بــر رؤیاهــای 
اســتارتاپی از واقعیت هــای فعلــی 
اکوسیستم با آنها بگویم؛ از واقعیت 
تلخ اقتصاد دیجیتال که وضعیت 
این روزهای زیرساخت های آنالین 
از یــک ســو و اوضاع کلــی جامعه و 
اقتصاد از ســوی دیگر آن را تلخ تر و 

سخت تر هم کرده است.

 فارغ از حرف های سفت و سختی که درباره 
واقعیت زدیم و شــنیدیم، آنچه بــرای من 
مثل همیشه امیدبخش بود، انرژی و تکاپویی بود که 
در ایــن اکوسیســتم ها یــا بهتــر بگویــم جمع هــای 
شهرســتانی جریان دارد. آدم ها بی حب و بغض که 
به دور از تالش های سوداگرانه که متاع محبوب هر 
بازار است، تالش دارند برای یکدیگر کاری کنند. فارغ 
از وضعیت اسف باری که در آن به سر می بریم و هر 
تــا  مــدارس گرفتــه  از  فاجعــه  روز خبرهــای 
اکوسیستم های نوآوری بر ما آوار می شوند، همین 
انرژی و جوانی و تالش است که ما را زنده نگه می دارد 

و برای ایران ما امیدبخش و شاید آینده ساز است.

 می دانم در سال های گذشته اشتباهات 
فاحشــی در اکوسیســتم اســتارتاپی 

داشــته ایم. اولیــن جــوال دوز را هــم همیشــه بــه 
خــودم می زنــم. آن قــدر بــه برخــی آدم هــا و 
رویکردهایــی کــه صرفــاً رؤیافروشــی می کردنــد 
امکان جــوالن دادیــم کــه بســیاری از جوان های 
معصــوم نشســته در شهرســتان فکــر کردنــد 
کسب وکار در این زمین بالخیز، با لندینگ پیج و 
محتوا تولید کردن یک معنای واحد دارد! امروز 
بســیاری از آســیب های روانــی کــه بــه ایــن 
اکوسیســتم وارد شــده، ناشــی از همــان دوره 
جوالن دهی رؤیافروشــان اســت. شــاید وقت آن 
رسیده باشد در کنار همه نقدها و دل خونی هایی 
که از حاکمیت و سیاست گذاران دولتی داریم، با 
خودمــان هــم صادق تــر باشــیم. به خصــوص بــا 
بچه هــای شهرســتان کــه معمــوالً تالش هــای 
صادقانه شــان در زیســت بوم نــوآوری همیشــه 
نســبت به تهران نشــین ها شــانس کمتری برای 

رشد و موفقیت داشته است.

 اما این به این معنا نیست که از آن ور بام 
هم بیفتیم. بسیاری که این روزها ندای 
پایان کســب وکارهای آنالیــن را می دهند و فریاد 
رفتن و زدن زیر میز ســر داده اند، شاید الگوهای 
خوبی برای نشــان دادن راه آینده نباشند. نباید 
اجازه دهیم و کاری کنیم چراغ هایی که در گوشه 
و کنار این کشور هنوز به سختی سوسو می زنند، 
با تزهای آخرالزمانی خاموش شوند و آنها که در 
ســرآغاز جوانــی و بالندگــی هســتند، از تــالش و 
تکاپوی خود خجل یا سربه زیر باشند. پیدا کردن 
نقطه تعادل میان این دو رویکرد هم کاری است 
ســخت. چیزی شــبیه راه رفتن روی بنــد در یک 

ارتفاع بلند؛ اما نشدنی نیست. 

INTROسرآغاز

چطور باید با آنها که در روزهای آغازین جوانی و در پی ورود به اقتصاد 
نوآوری هستند، مواجه شویم؟

نقطه تعادل میان دو جریان رادیکال

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

نشست نمایندگان کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال 
اتاق تهران برگزار شد

اتاق های بازرگانی به پوست اندازی 
نیاز دارند!

عضو هیئت مدیره ســازمان نظام صنفــی رایانــه ای تهران و 
کاندیدای عضو در هیئت نمایندگان انتخابات اتاق بازرگانی 
تهران اعالم می کند که آنها همچنان پیگیر بازگشت شرایط 
اینترنت کشــور به قبــل از شــهریور و شــروع محدودیت ها 
هستند، هرچند تاکنون و با پیگیری های مختلف به نتیجه 

نرسیده اند.
مازیار نوربخش به کارنگ اعالم می کند که بازگشت اینترنت 
به شرایط قبل محدودیت ها کف مطالبه آنها در این زمینه 
اســت و درخواســت اصلــی آنهــا دسترســی بــه اینترنــت 

باکیفیت و عادی برای همه مردم جامعه است.
همچنیــن او تأکیــد می کند که کمیتــه پیگیری حــل بحران 
اینترنت از بهمن ماه با همکاری تمام تشکل ها و صنف های 
اقتصاد نوآوری تشکیل شده و در یک فرایند زمان بندی شده 

در حال پیگیری رفع محدودیت ها در این زمینه هستند.
۱۳ اســفند نمایندگان کمیســیون اقتصاد نــوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق تهران با توجه به نزدیکی انتخابات اتاق تهران 
به ارائه گزارشی از روند عملکرد این کمسیون در چهار سال 

گذشته پرداختند.
در ایــن جلســه مازیــار نوربخــش هم کــه به عنــوان نماینده 
ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای تهران حضــور داشــت، در 
پاسخ به ســؤال کارنگ در مورد تشــکیل کمیته حل بحران 
اینترنــت در اتــاق بازرگانــی و نتیجــه آن گفت: »چیــزی که 
پیگیری می کنیم این اســت کــه وضعیت اینترنــت به قبل 
از شروع محدودیت ها، یعنی شهریور ماه بازگردد، هرچند 
این کف انتظارات است. بخشی از نگاه حاکمیت حمایت از 
پلتفرم های داخلی است و بحث ما این است که حمایت تنها 
مانند تجربه ای که در صنایع دیگر مانند خودرو داشته ایم، 

جواب نمی دهد.«
در بخشی از این نشست به بررسی عملکرد اتاق تهران در 
حوزه اقتصاد دیجیتال در چهار سال گذشته پرداخته شد. 

در این زمینه فرزین فردیس، یکی از اتفاق های بزرگ و قابل 
توجه این دوره را اضافه شــدن پژوهشــکده سیاست گذاری 
حکمرانــی شــریف، رصدخانــه مهاجــرت و برخــی دیگر از 
نهاد ها عنوان کــرد که توانســتند در زمینه هــای مختلف از 
جمله اینترنــت گزارش هــای تحلیلی خوبــی را ارائــه دهند. 
همچنین شهاب جوانمردی هم اعالم کرد که در چهار سال 
گذشته بیشتر کار آنها به شناخت و گرفتن ارتباط با افرادی 
گذشــت که قرار بود آنها در اتاق تهران نمایندگی شــان را بر 

عهده داشته باشند.
جوانمــردی بــا تأکیــد بــر اینکــه اتاق هــای بازرگانــی بــه 
پوســت اندازی نیــاز دارنــد، گفــت: »واقعیت این اســت که 
اتاق های بازرگانی در منظر عموم کسب وکارها و مخصوصاً 
کسب وکارهای جدید در حوزه دیجیتال و دانش بنیان خیلی 
نهاد شناخته  شده ای محسوب نمی شوند. به واسطه اینکه 
هــم نســل جدیــد و هــم کســب وکارهای جدیــد کانال های 
ارتباطــی متفاوتــی را می طلبنــد و نگاه هــای گذشــته گرا در 
اشــکال تشــکلی صرف نمی تواند ارتباطی تعاملی را ایجاد 

کند.«
او ادامه داد: »افرادی که امروز در اتاق هســتند به این نقطه 
رسیدند که نیاز به این تحول جدی است. باورمان این است 
که اتاق بازرگانی دو فاز تحولی جدی را پیش رو دارد. اگر فرض 
بر این باشــد که دوره چهار سال گذشــته، دوره شناخت ما 
کمابیش رخ داده و سعی کردیم همه ارکان اتاق را بشناسیم 
و در توســعه شبکه اتاق مشــارکت داشته باشــیم و بعضی 
نهاد هــا مثل مرکز نــوآوری ایجــاد کنیم و ارتباط وســیع تری 
بین نهادهای صنفی مانند ســازمان نظام صنفــی رایانه ای 
و اتاق ایجاد و همگرایی را شــکل بدهیم، در این دوره  به این 
ســمت می رویم که مشــارکت جــدی در گنجاندن مســائل 
اساســی حــوزه اقتصــاد دیجیتــال در برنامه هــا و ارکان اتاق 

داشته باشیم.«
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دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای توریست ها 
مانند هوا می ماند

وزیر میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری در 
حاشــیه جلســه هیئــت دولــت اعالم کــرد که پیشــنهاد 
ارائه سیم کارت به گردشــگران خارجی از طرف او به وزیر 
ارتباطــات مطرح شــده و اگــر قرار اســت از کســی در این 
زمینه انتقاد شود، از او باید انتفاد شود نه وزیر ارتباطات.

عزت هللا ضرغامی با بیان اینکه نمی توان به گردشــگران 
خارجــی گفــت از پلتفرم هــای داخلــی ماننــد بلــه و ایتــا 

اســتفاده کنند، تأکید کرد که مهم ترین نیاز گردشــگران 
خارجی، اینترنت و دسترسی به سکوهای خارجی است 
و دسترسی به این سرویس ها مانند نان شب و هوا برای 

آنها الزم است.
ایــن اظهــارات ضرغامــی در حالــی مطــرح می شــود کــه 
همین سرویس های خارجی برای نزدیک به شش ماه از 
دسترس کاربران ایرانی و کسب وکارها خارج شده است.



شــــــــــــــمــــــــــــــاره ۸۹
۱۴ اسفنــــــــــــــد ۱۴۰۱
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

3

نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

NEWSخبر

راه اندازی ازکی سلر
بــه  ازکــی سرویســی  ســایت 
نــام ازکــی ســلر را ایجــاد کــرده کــه تمرکز 
اصلــی آن بــر نماینــدگان و بازاریابــان 
بیمــه و همکاری هرچــه بیشــتر و بهتر با 

آنهاست.

 مشکل تأمین بودجه
رئیس سازمان فناوری اطالعات 
گفتــه هنــوز کلیدی تریــن بخــش اجــرای 
آیین نامــه حمایــت از کســب وکارها و 
سکوهای دیجیتال که تخصیص بودجه 

است، عملیاتی نشده است.

اسنپ دارو مورد تأیید نیست
مدیــرکل داروی ســازمان غــذا و 
دارو گفتــه فعالیــت اســنپ دارو به هیچ 
عنــوان مــورد تأییــد ســازمان غــذا و دارو 

نیست.

رکوردشکنی اسنپ
بیژن عباســی آرنــد، مدیرعامل 
ایرانســل و یکــی از ســهام داران اصلــی 
اســنپ، از ثبــت رکــورد بیــش از چهــار 
میلیون سفر روزانه در بخش تاکسی این 

سوپر اپلیکیشن خبر داد. 

دومیــن دورهمــی ســاالنه اکوسیســتم کارآفرینی 
جنــوب ۱۱ اســفندماه بــا حضــور کارآفرینــان و 
بنیان گذاران کسب و کارهای نوآورانه و عالقه مندان این حوزه 
در هرمزگان توسط شــرکت خانه نارنجی و با همکاری پارک 
علم و فناوری هرمزگان با حضور بیش از ۲۵۰ نفر برگزار شد.

»ســکوی پرتاب« رویــدادی اســت که هر ســال در 
آستانه  سال نو برگزار می شود . امسال سکوی پرتاب 
با حضور امیر ناظمی، پژوهشگر و فعال حوزه نوآوری؛ رضا 
قربانی، عضو هیئت مدیره سازمان نصر تهران و بنیان گذار 
راه کار و رضــا جمیلــی، ســردبیر کارنــگ در پالتــو دریــای 

بندرعباس برگزار شد.

در ابتــدای این برنامه معــاون پشــتیبانی و فناوری 
پارک علم و فناوری هرمزگان، رسول اعتمادی پور در 
خصوص اهمیت برگزاری این چنین رویدادهای کارآفرینی 
در ایــن اســتان و جنوب کشــور صحبــت کــرد. در ادامه هم 
بنیان گــذار خانــه نارنجــی، حســین حاجــی زاده بــا معرفی 
فعالیت های خانه نارنجی به عنوان اولین استارتاپ استودیو 
در هرمزگان از صاحبان ایده و کسب وکار درخواست کرد در 
کنار یکدیگر به رشد و توسعه فضای نوآوری در جنوب کشور 

از جمله هرمزگان کمک کنند.

در ادامه رضا جمیلی، سردبیر هفته نامه کارنگ و 
ماهنامه رمزارز به عنوان اولین سخنران این برنامه با 
برشــمردن مؤلفه های اکوسیســتم های نوآور این پرسش را 
مطرح کرد که با شرایط فعلی کشور، کدام یک از این عناصر 
در دسترس و خألهای اصلی چه چیزهایی هستند. جمیلی 
تأکید کرد: »برای رســیدن به اکوسیستم استارتاپی جنوب 
مسیر طوالنی در پیش داریم. اما اگر مشکالت این مسیر را 
بشناســیم، می توانیم راه حــل مناســب آنها را پیــدا کنیم. 
هیچ وقت فراموش نکنید رسیدن به اکوسیستم استارتاپی 

کاری دشوار است، اما غیرممکن نیست.« 

در ادامــه رویداد ســکوی پرتــاپ، امیــر ناظمی، 
پژوهشگر و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات 
سیاســت علمــی کشــور در ارائــه ای بــا تأکیــد بــر نقــش 
آینده نگــری در اکوسیســتم های نــوآور، توجــه بــه 
سناریوهای مختلف بر اساس چنین مفهومی را یکی از 
مهم تریــن و کاربردی تریــن مدل هــای نوآوری برشــمرد. 
ناظمی در ایــن خصوص گفت: »اگر برنامه ۲۰ ســاله ای 
دارید، به چهار تا پنج ســال تقســیمش کنیــد و هر پنج 
ســال یک برنامه ریــزی جدیــد داشــته و در نظر داشــته 
باشــید به طــور نســبی همیشــه فــردی برنــده اســت که 

تمامی موقعیت های آینده را پیش بینی کند.«

عضــو  و  راه کار  بنیان گــذار  قربانــی،  رضــا 
هیئت مدیــره ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای 
اســتان تهــران هــم به عنــوان ســومین ســخنران رویداد 
ســکوی پرتاب در ارائــه ای با عنــوان قانــون بی قانونی، به 
برخــی  در  کــه  متفاوتــی  قوانیــن  از  نمونــه  چنــد 
کســب و کارهای بزرگ دنیا ازجمله نتفلیکس برای رشد 
و توســعه خود در پیش گرفتند، اشــاره کــرد و گفت: »از 
یک انســان بــد به یــک انســان خــوب تبدیل شــدن کار 
دشــواری نیســت، اما برای تبدیل شــدن به یک انســان 
عالــی راه ســختی را در پیــش داریــد.« قربانــی ۱۰ فرمان 
مدیرعامــل نتفلیکــس را که به رشــد این شــرکت کمک 
کرده، برشمرد و از حاضران خواست در کسب وکارهای 

خود به آنها توجه داشته باشند.

در پایان این رویداد مصطفــی ذاکری، بنیان گذار 
اســتودیو زرون هم تأکید کرد اگر هدفی دارید که 
بــرای آن تــالش می کنیــد، باید بدانیــد همواره مشــکالت 
وجود داشــته و این شــما هســتید که بایــد بمانیــد و برای 
رســیدن توقف نکنید! در بخشــی از این رویداد حاضران 
از ظرفیت هــای  کردنــد  تــالش  ضمــن شبکه ســازی 
کســب وکاری و حرفــه ای یکدیگــر بــرای رفــع چالش هــا یا 

پاسخ به پرسش های خود استفاده کنند. 

دومین دورهمی ساالنه اکوسیستم 
کارآفرینی جنوب برگزار شد

آینده 
استارتاپ ها در 

سکوی پرتاپ

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه ۱4۰۲ تصویب کردند

ایجاد حساب توسعه فیبر نوری در ردیف 
اعتبارات وزارت ارتباطات

نمایندگان مجلس در صحن علنی ۱۳ اسفندماه در جریان 
بررســی بودجه در نوبت عصر با ایجاد حساب توسعه ای 
فیبر نــوری در ردیــف اعتبــارات وزارت ارتباطــات موافقت 

کردند.
دولت ســیزدهم از ابتدای فعالیت خود روی توســعه فیبر 
نوری تمرکز کــرده و بارهــا وزیــر ارتباطات در نشســت ها و 
همایش هــای گوناگــون از راه انــدازی و توســعه پــروژه فیبــر 
نوری خبر داده و اعالم کرده که »مردم به مرور طعم شیرین 

فناوری با سرعت باالی اینترنت را خواهند چشید.«
البتــه بــا شــروع اعتراض هــا در ایــران، فیلترینــگ و ایجاد 
اختــالل در اینترنــت ســبب انتقــاد کاربــران شــده و حتی 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعالم کرد که فیلترینگ 
برنامه  توســعه ای فیبر نوری این شــرکت را عقب انداخته 

است.
دولت همچنین در بودجه ۱۴۰۲ نیز برای توسعه این پروژه 
و به منظور شتاب بخشی به توسعه شبکه ملی اطالعات، 
راه  اندازی صندوقی تحت عنوان »صندوق توسعه شبکه 
ملی اطالعات« در سقف پســت های سازمانی و اعتبارات 

مصوب وزارت ارتباطات در نظر گرفته بود.
این بنــد از بودجه مــورد نقد مرکــز پژوهش  ها قــرار گرفت. 
از نظــر مرکز پژوهش هــا، ایجاد صنــدوق جدیــد و هدایت 
اعتبــارات دولــت بــه ســمت ایــن صنــدوق، ســبب ایجاد 
ظرفیت هایــی بــرای انحــراف در عملکرد بودجــه ای بخش 
ارتباطات کشور خواهد شد. با ایجاد این صندوق همچنین 
ابزارهــای نظــارت ســازمان بودجــه بــر نحــوه تخصیــص 

اعتبارات بخش ارتباطات کشور کاهش خواهد یافت. 

حاال بــر اســاس گــزارش کمیســیون تلفیق بررســی الیحه 
بودجه ۱۴۰۲، به دولت اجازه داده شد تا به منظور توسعه 
تار )فیبــر( نوری  منــازل، حســابی تحت عنوان »حســاب 
توســعه فیبر نوری« در اعتبارات مصــوب وزارت ارتباطات 
ایجاد کند. نمایندگان مجلس هم امروز در جریان بررسی 

بودجه با این بند از بودجه موافقت کردند.
آیین نامــه   اجرایــی ایــن بنــد شــامل منابــع و مصــارف این 
حســاب با رعایت قوانین و مقررات به پیشــنهاد مشترک 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، ســازمان اداری و 
اســتخدامی کشــور و ســازمان  برنامــه  و  بودجــه کشــور بــا 
همــکاری بانــک مرکــزی و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
تدوین و به  تصویب     هیئت وزیران خواهد رسید. منابع این 

حساب قابلیت انتقال به سال بعد را هم دارد. 
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 سوت رقابت ۱۳۲۰ نامزد در ماراتن انتخابات اتاق به صدا درآمد

آی تی َمن ها وارد کدام ائتالف شدند؟

REPORTگزارش

با انتشار فهرســت نهایی کاندیداهای انتخابات 
اتاق بازرگانی، نامزدها از امروز رسماً تبلیغات خود 
را آغاز کــرده و وارد ماراتن شــدند. دهمیــن دوره از 
انتخابات اتاق متفــاوت از دوره های قبلی اســت؛ 
نام هــای مهمــی از فهرســت تأیید خــط خوردند، 
نام های مهمی خودشــان از ثبت نام در انتخابات 
خــودداری کردنــد و باالخــره بــا شــروع تبلیغــات 
مشخص است که نام ها و فهرست های ائتالفی به 
لحاظ کمی و کیفی کمتر و کم انرژی تر از دوره های 
قبــل اســت. بــا وجــود ایــن تکاپوهــا ادامــه دارد و 
پیش بینی می شود بازار انتخابات در روزهای آتی 

گرم تر شود.

سیطره کالن شــهرها بر اتاق های 
شهرستان ها

فراینــد ثبت نــام و تأییــد صالحیــت نامزدهــای 
انتخابات اتــاق بازرگانی به پایان رســید؛ فرایندی 
که به لحاظ تعــداد ثبت نام و داوطلــب ۲۸ درصد 
نســبت به دوره های قبل کاهش پیدا کــرد و از آن 
طــرف ۴۰ درصــد از داوطلبــان هــم رد صالحیــت 
شــدند. ایــن دوره از انتخابات اتاق غایبــان زیادی 
دارد؛ از پدرام سلطانی، نایب رئیس 
وقــت اتاق ایــران و محســن خلیلی 
عراقی ملقب به پــدر صنعت ایران 
گرفتــه تــا غالمحســین شــافعی 
حاضــر  خودشــان  همگــی  کــه 
بــه ثبت نــام نشــدند تــا مســعود 
خوانســاری،  فاطمــه مقیمــی، 
عــال میرمحمــد صادقــی و محمــد 
اتابــک کــه رد صالحیــت شــدند. 
در نهایــت جمعه فهرســت نهایی 
اســامی نامزدها منتشــر شــد که حاوی نام ۱۳۲۰ 
نفر افراد تأییدشــده بود. اتاق تهران بــا ۱۹۳ نامزد 
بیشــترین تعداد داوطلبان شــرکت در انتخابات 
را دارد و اتــاق ایــالم بــا ۱۸ نامــزد، کمتریــن تعــداد 
داوطلب. پس از اتــاق تهران، اتاق هــای اصفهان، 
تبریــز و مشــهد به ترتیــب بــا ۶۵، ۶۳ و ۵۳ نامــزد 
بیشــترین نامزد را در این دوره از انتخابات دارند. 
اتــاق خرم آباد با ۲۰ نامــزد، اتاق خرمشــهر با ۲۳ و 
اتاق کرمانشــاه نیز بــا ۲۳ نامزد پس از اتــاق ایالم، 
کمترین تعداد مشــارکت فعــاالن اقتصــادی این 
اســتان ها بــرای ورود بــه هیئــت نماینــدگان دوره 
دهم اتاق هــای بازرگانــی را ثبــت کرده انــد. همین 
آمــار به خوبــی تأییدکننــده نقدهایــی اســت کــه 
بــه آیین نامه جدیــد هیئت نظــارت بــر انتخابات 
اتاق می شــد. بــر اســاس آیین نامه تصویب شــده 
جدید کاندیدا ها باید از شرایط تجاری مشخصی 
برخوردار باشــند. در واقع فرد متقاضی باید یکی 
از ایــن چهــار شــرط را دارا باشــد؛کارت بازرگانی او 
دارای دو ســال ســابقه باشــد، در طــول یک ســال 
حداقل ۲۰ نفر را بیمه کرده باشد، در سال حداقل 
۱۵ میلیارد تومان فروش داشته باشد و در نهایت 
به عنــوان صادرکننــده نمونــه از ســازمان توســعه 

تجارت لوح تقدیر دریافت کرده باشــد. بســیاری 
از فعــاالن اقتصــادی در اعتــراض بــه این شــروط 
معتقــد بودند ایــن شــروط را نمی توان بــه صورت 
یکســان در تمامی اســتان ها اعمــال کــرد. اکنون 
آمار افراد نهایی فهرســت کاندیداها تأییدکننده 
همین انتقاد اســت و تعداد نامزدهای شــهرها و 
استان های غیرمرکز به شکل چشم گیری کمتر از 
کالن شهرهاست.  اما شنبه ۱۳ اسفندماه با شروع 
دور تبلیغــات این تورنمنت انتخاباتی مشــخص 
شــد که مانند فراینــد ثبت نام و احــراز صالحیت 
کاندیداها فهرست های ائتالفی هم چندان رونقی 
در مقایسه با دوره های قبلی ندارند؛ فهرست هایی 
که مهم تریــن و فعــالً قابــل توجه ترین آنهــا هنوز 
سرلیســت نــدارد و در مــورد اینکــه این افــراد قرار 
اســت باالخره حول چه سرلیستی دور هم جمع 
باشــند، تردیدهایی وجود دارد.  بر اســاس اخبار 
منتشرشــده تاکنــون چندیــن ائتــالف به صــورت 
رســمی اعالم موجودیــت کرده انــد که می تــوان از 
ائتالف »برای فردا«، ائتالف »پیشگامان تحول«، 
ائتالف »اتاق نوین«، ائتالف »اتاقی برای همه« نام 
برد. ائتــالف اتاقی برای همه اعالم کــرده که تمرکز 
خود را روی اتاق های شهرستان گذاشته و ائتالف 
بــرای فــردا بــا فهرســتی ۴۰ نفــره روی اتــاق تهران 
متمرکز اســت. ائتالف برای فردا اما به یک بحران 
جــدی آن هم بحران سرلیســتی مواجه اســت. با 
کناره گیری پدرام سلطانی در دوره گذشته و با خروج 
مســعود خوانســاری از کاندیداهــای تأییدشــده 
این دوره، بحران سرلیستی در این ائتالف به یک 
مسئله جدی بدل شده و حذف مهدی کرباسیان 
از تصاحب این موقعیت نیز ســبب شده تا هنوز 
صدایی جدی از ایــن ائتالف در مورد سرلیســتی 
آن شــنیده نشــود. البته به نظر می رســد توافق با 
آل اسحاق برای حضور در این ائتالف قطعی شده  
و این بــازرگان ســنتی مــورد اعتمــاد حاکمیت در 
نقش تنظیم روابط اتاق تهــران و حاکمیت نقش 

ایفا خواهد کرد.

 چهــار نامــزد صنــف آی تــی در 
ائتالف برای فردا

نــام برخــی از افــراد صنــف آی تــی کــه کاندیــدای 
انتخابات اتاق هســتند هم در همین ائتالف برای 
فــردا بــه چشــم می خــورد؛ شــهاب جوانمــردی، 
افشین کالهی، فرزین فردیس و مازیار نوربخش 
از جمله افراد صنف آی تی حاضــر در این ائتالف 
هستند. حمید بهنگار، فرهاد کرم زاده، محمدرضا 
فرجی، علیرضا عابدی نژاد و آزاد معروفی از دیگر 
نامزدهــای حــوزه آی تــی حاضــر در نهمیــن دور 
انتخابات اتاق هستند که هنوز مشخص نیست 
قرار است وارد کدام ائتالف شوند. حمید حسینی، 
محمدرضا بهزادیان و البته مجیدرضا حریری که 
خودش در این دور کاندیدا نیســت، هم به عنوان 
یک جریان اپوزیسیونی و با شعار تغییر در وضع 
موجود، ائتالف پیشگامان تحول را پیش می برند. 

در هفته های گذشته نوشته بودیم که هیئت مدیره »سرآوا« 
در حال تغییر است. حاال این روزها نشانه های بیشتری از 
این تغییرات در حال ظهور اســت. از یک سو خبر می رسد 
»هم آوا« که به نوعی شتاب دهنده این شرکت سرمایه گذاری 
چندملیتی اســت، مدیرعامل جدیدی خواهد داشــت و از 
سوی دیگر با ویدئویی که سعید رحمانی، بنیان گذار سرآوا 
منتشــر کرده، مشــخص شــده که تحوالت این کسب وکار 
ســرمایه گذاری در حال پررنگ تر شــدن است. ســرآوا یکی 
از وی ســی های اســتارتاپی اســت کــه در اوایــل دهــه ۹۰، 
ســرمایه گذاری های زیــادی روی اســتارتاپ های مختلــف 
انجــام داد و حاال به  نظر می رســد بعــد از چند ســال توقف 
فعالیت هایش، در ســال ۱۴۰۲ با تغییرات و اتفاقات زیادی 

همراه خواهد بود.

 در هم آوا چه خبر است؟
گفته می شــود رضا کالنتری نژاد که چند ســالی در کارخانه 
نوآوری مســتقر بــود و مدیرعاملی هم آوا را برعهده داشــت 
از این مســئولیت کنــار رفتــه و قرار اســت مازیــار فرمانی به 
جای او بنشــیند. خروج یکی از چهره های فعال استارتاپی 
در ســال های گذشــته که با رفتن ســعید رحمانی از کشــور، 
بخشی از بار تیم سازی و فعالیت سرآوا برعهده او بود یکی 
از نشانه های تغییر در گروه کســب وکارهای سرآواست. به 
نظر می رسد کالنتری نژاد که از چهره های علمی و پژوهشی 
این تیم بود، با ســخت تر شــدن فعالیت در کارخانه نوآوری 
که بخشی از آن ناشی از ابهام در آینده این کارخانه و بخش 
دیگر ابهامات مربوط به ترکیب مدیریتی آینده سرآواست 
از هم آوا جــدا شــده و گفته می شــود احتماالً ادامــه زندگی 

حرفه ای خود را در خارج از کشور پی خواهد گرفت.
مدت هاست که خبرهایی مبنی بر توقف برخی فعالیت های 
هم آوا به گوش می رسد و به نظر می رسد این تغییر مدیریتی 
تالشــی اســت برای خــروج از این وضعیــت. هم آوا بــا پایان 
فعالیت آواتک و خروج چهره هایی چون محسن مالیری از 
دایره مدیران سرآوا تالش داشت جایگزین آن شتاب دهنده 
و توسعه دهنده فعالیت های سرآوا در زمینه سرمایه گذاری 
و رشد تیم ها و ایده های کوچک استارتاپی شود. تالش هایی 
که اگرچه در غیاب سعید رحمانی و توقف سرمایه گذاری های 
سرآوا، به نوعی تنها فعالیت مشهود سرآوا در اکوسیستم 
طی یکی، دو سال اخیر بوده، اما هیچ گاه نتوانست اتفاقاتی 
را که در ابتدای دهه ۹۰ توسط آواتک رقم خورد، تکرار کند. 

 پیام ویدئویی رحمانی چیست؟
ســعید رحمانی که در سه ســال گذشــته در خارج از کشور 
بــه ســر می بــرد و گفتــه می شــود از راه دور هدایت ســرآوا را 
برعهده داشته در ویدئویی که به تازگی منتشر شده، تالش 
کرده به برخی اتهام هایی که به این شرکت و استارتاپ های 
زیرمجموعه آن زده می شود، شخصاً پاسخ بدهد. رحمانی 
که درنتیجه فشــارهای وارده به ســرآوا در سال های گذشته 
مجبور به ترک کشور شده، در این ویدئوی کوتاه )قرار است 
نسخه کامل تری از این ویدئو هم منتشر شــود( تالش دارد 
موضوع وابستگی کسب وکارهای زیرمجموعه این هلدینگ 
به نهادهای نظامی را رد کند. البته او در گزاره ای دوپهلو تأکید 
می کند از نظــر او اکثریــت کســب وکارهای اینترنتی چنین 
وابستگی ای ندارند و اگر زمانی اســتارتاپ های سرآوا از این 

وابستگی ها پیدا کنند درباره آنها حرف خواهد زد!

ترکش های 
تغییرات در سرآوا

سرآوا بعد از یک دوره سه ساله رکود، این روزها پرخبر شده 
است. از رفتن رضا کالنتری نژاد تا ویدئوی سعید رحمانی؛ 

پشت پرده ماجرا چیست؟

مرضیه امیری

marzamiri3
@gmail.com



کنید سکن  ا

«شاید موافق �با�ید! »
هر شنبه، تحلیل خبرهای اکوسیستم با رضا جمیلی

بسنده کردن به سخت خبرها که صرفا تیترها را به شما � دهند چیز زيادی از واقعیت ماجراها 
نصیب تان ن� کند. اگر در دام نرم خبرها و داستان هایی که برندها برای خودشان � سازند هم بیفتید 
که تاکید اول و آخرشان این است که «ما خوبیم» یا «همه عالم سر ناسازگاری با ما دارند...» یک چاه ویل 

دیگر است. سردبیر کارنگ � گوید در این برنامه تالش دارد تحلیل وقایع و اتفاقات را ورای خبرها و 
اهداف منتشرکنندگان آنها با شما در میان بگذارد. 

از تعدیل نیرو در استارتاپ های بزرگ تا حمله رگوالتورها به اسنپ
در برنامه   این هفته 
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

نگاهی به تکاپوی گروه داده پردازی بانک پارسیان در اکوسیستم 
نوآوری کشور که این روزها بیشتر از هر زمان دیگری تقویت شده است

اســتودیو »تجربــه« اکوسیســتم گــروه داده پــردازی بانک 
پارســیان بــا حضــور کــوروش پرویزیــان، مدیرعامــل بانک 

پارســیان؛ روح هللا دهقانــی، معــاون علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهوری و علیرضــا دلیــری، 
نایب رئیــس هیئت مدیــره گــروه داده پــردازی 

پارسیان رونمایی شد.
صنعــت بانکــداری و تحــوالت آینــده تحــول 
دیجیتال اســت، تــا حدی کــه امــروز ۲7 درصد 
مشــتریان از نئوبانک اســتفاده می کننــد و 7۵ 
درصــد از بانک هــای جهــان خدمات شــان را بر 
پایه هــوش مصنوعی و یادگیری ماشــینی ارائه 

می دهند.
بررســی ها نشــان می دهد ادغام فرایندهای مالــی و تحول 
دیجیتال تا ۲7 درصد فهم بالدرنگ ریسک و کنترل داخلی 
را افزایش می دهد و باعث رشــد ۱۸درصدی نظارت پذیری 
فرایندهای سربه سر می شــود. ۳۶ درصد هم دقت داده ها 

را بیشــتر می کند و تــا ۱۸ درصــد امکان توانایی شناســایی 
داده هــای خــارج از محــدوده و غیرمعمــول را بــه  احتمــال 

نزدیک تر می کند.
گروه داده پــردازی پارســیان بــا نگاهی بــه موارد 
مذکــور و با توجــه  به شــکاف موجــود و ضرورت 
ایجــاد فرصــت مواجهــه بــا فنــاوری، اســتودیو 
تجربه صنعت مالی و بانکی کشور را راه اندازی 
کرده اســت. کارگاه تجربه، کافه نوآوری، شوروم 
فناوری، فرصــت هم آفرینی و فضای اشــتراکی 

بخش های این استودیو هستند.
گروه داده پردازی بانک پارســیان اعالم کرده که 
استودیو تجربه، نخستین استودیو تجربه ایران 
و ظرفیتی برای نقطه اتصال به شبکه جهانی مراکز مدرن 
محسوب می شود. در واقع این استودیو یک  چرخه تجربه 
با چهار بعد اتصال، هم آفرینی، الهام بخشــیدن و تجربه 

هدفمند را برای استفاده کنندگان ایجاد می کند.

استودیو تجربه
و مسیر نوآوری

معاون فناوری ریاست جمهوری در افتتاحیه TIM۲۰۲۳ عنوان کرد

چرخش از استارتاپ ها به بیگ تک ها!

REPORTگزارش

روح هللا دهقانــی فیــروز آبــادی، معــاون علمــی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری 
 TIM 2023 در افتتاحیــه پنجمیــن دوره رویــداد
ضمن تأکید بر ظرفیت های انســانی و اقتصادی 
کشــورهای عضو D8 نســبت به تمرکز بیشتر بر 
بیگ تک ها تأکید کــرد و ادامه داد: »بــا توجه به 
ظرفیت های کشــورهای عضــو D8، امکان اینکه 
ما بتوانیم ۱۰ اَبَر شــرکت فناوری مشترک داشته 

باشیم، دور از ذهن نیست.«
مراسم افتتاحیه پنجمین »رویداد سرمایه گذاری 
فناوری)TIM2023( « دوشنبه، هشتم اسفندماه 
بــا حضــور روح هللا دهقانــی فیروزآبــادی، معاون 
علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیان ریاســت 
جمهوری؛ عبدالغدیر امام، دبیر کل سازمان D8؛ 
مهدی صفاری نیــا، دبیر شــبکه تبــادل و انتقال 
فناوری سازمان D8 و رئیس پارک فناوری پردیس 
و اســتارتاپ ها و ســرمایه گذارانی از کشــورهای 
ایــران، ترکیــه، مالــزی، ارمنســتان، افغانســتان، 
بنگالدش، پاکستان، نیجریه و روسیه برگزار شد. 
رویــداد TIM 2023 با موضوع ارائــه فرصت های 
سرمایه گذاری فناوری در روزهای ۸ و ۹ اسفندماه، 
به میزبانی پارک فناوری پردیس ادامه یافت و قرار 
بر این بود که در این رویداد ۱۵ میلیون دالر سرمایه 
خارجی جذب شود. فیروزآبادی گفت: »اگر امروز 
که دنیا به سمت دهکده جهانی حرکت می کند، 
نگاه منطقــه ای را تغییر دهیــم،D8 می تواند یک 
فرامنطقه بســیار بزرگ با فرصت های اقتصادی 
مناســب باشــد. داشــتن یک بــازار که هــم دارای 
قرابت های اندیشــه ای هســتند و هــم ثروت های 
انســانی.« بــه گفتــه او، با ایــن نگــرش می توانیم 
در توســعه، ترویــج و اقتصادی ســازی نــوآوری از 
بازیگران تأثیرگذار جهان باشــیم. معاون علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت جمهوری 
ادامــه داد: »اگــر نــوآوری ۳۰ ســال گذشــته یــک 
مفهوم جدید و رو به جلو و در بســیاری از حوزه ها 
تأثیرگذار بود، امــروزه اجبــار ورود و حضور آن در 
همــه حوزه هــای اقتصــادی احســاس می شــود. 

امروزه هیچ بخشی نیست که بتواند بدون نوآوری 
ســازنده و پایدار به حیــات اقتصادی خــود ادامه 
دهــد و الزمــه بقــای تمــام اجــزای زنجیــره ارزش، 
نوآوری اســت. بنابراین نوآوری، امــروز نیاز جدی 

همه حوزه های اقتصادی در سراسر دنیاست.«

 تمرکز بر بیگ تک ها
از  هر کــدام  او،  توضیحــات  طبــق 
فرصت هــای  دارای   D8 عضــو  کشــورهای 
اختصاصی و منحصر به فردی نظیر دسترســی 
به دریا، معادن، انرژی، نیروی انسانی توانمند، 
بــازار آمــوزش و پژوهش و بــازار مصــرف نوآوری 

هستند.
فیروز آبادی ادامه داد: »یکی از مزیت های بزرگ 
جمهوری اســالمی به عنوان یکی از اعضای این 
سازمان که بسیار مجدانه آن  را پیگیری می کند، 
داشــتن نیروی انســانی توانمند و فناور در کنار 
ظرفیت هــای ملــی، ســرزمینی و ظرفیت هــای 
اقتصــادی خدادادی اســت.« او گفــت: »امروز 
که پنجمیــن رویــداد ســرمايه گذاری آغاز شــد، 
باید چشم انداز جدیدی را ایجاد کنیم تا بتوانیم 
در پنــج دوره آینــده بخشــی از تمرکز خــود را بر 
ایجاد بیگ تک ها بگذاریــم.« طبق توضیحات 
فیروزآبادی، گرچــه اســتارتاپ ها به عنوان یکی 
از مهم ترین ورودی های جریان نوآوری همیشه 
مــورد توجــه بوده انــد و ظرفیت هــا را افزایــش 
می دهنــد، اما به واســطه میــزان ریســک باالی 
این شرکت ها عموماً سرمایه گذاری های کالن را 

جذب نمی کنند.

می توانیم 10 ابرشــرکت فناوری 
داشته باشیم

او با بیان اینکه امروزه شــرکت های بزرگ فناوری 
پیشــران جریان توســعه نوآوری هستند، عنوان 
کرد: »ظرفیت های منطقــه ای ما ایجاب می کند 
که صاحــب چند برند بــزرگ جهانی در توســعه 

فناوری باشیم.«

غزل یگانگی 

Ghazal28yeganegi
@gmail.com
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

به گفته مدیرعامل بانک پارسیان،  این بانک در این سال ها 
قصد داشته به عنوان همکاری خوب کنار معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری و مجموعه مالی تحت  نظر حوزه 

نهــاد ریاســت جمهوری باشــد. 
بانک پارسیان سال هاست برای 
پیشــروی در حــوزه به کارگیــری 
فنــاوری نویــن مالــی در صنعت 
بانکــداری تــالش می کنــد و در 
همین راستا سرمایه گذاری هایی 
ســرمایه گذاری  زمینــه  در 
خطرپذیــر و دانش بنیــان انجام 

داده است.
او با بیان اینکه مناسبات بسیار 
خوبی انجــام شــده، ادامــه داد: 

»اولین صنــدوق خطرپذیــر در حوزه خیریــه دانش بنیان با 
همکاری تأمین سرمایه پارسیان راه اندازی شده و با مجموعه 
رویان هم تعامالت سرمایه گذاری برقرار شده است. گروه در 
بخش ســرمایه گذاری های فیزیکی هم ۳۵۰ میلیارد تومان 
)هر نقطــه( بــرای آب های شــهری سیســتان و بلوچســتان 
ســرمایه گذاری کــرده اســت. بانــک در زمینه فنــاوری مالی 
که اصل ارتباط بانک بــا فضای نوآوری اســت نیز اقداماتی 
انجام داده که اســتودیو تجربه گروه مالی نمونه ای از همین 

اقدامات است.«

 سرمایه گذاری بر دارایی های نامشهود؛ کلید 
پیشرفت در آینده

روح هللا دهقانی، معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
نیز با اشاره به استودیو گروه مالی پارسیان تصریح کرد: »در 
دو دهه اخیر با واژگان متعدد شــتاب دهنده، مراکز نوآوری، 
پارک هــای فنــاوری، مراکــز رشــد و مجموعه های شــکوفایی 
روبه رو بودیم و کلمات زیادی را صرف تحقق خروجی کردیم. 

در واقع ما پیش از اجرای مفاهیم، آن را نابود و کلمه جدیدی 
خلق می کنیم. اســتودیو تجربــه هم مفهوم خوبی اســت و 
در ادبیــات جهان، با معنــای حقیقی مرکز نــوآوری مترادف 
و مختــص مراکــز بــزرگ اســت. مرکــز نــوآوری واقعــی میان 
حل کنندگان مسئله و صاحبان مسئله همکاری پایدار برقرار 
می کند. امیدوارم استودیو تجربه گروه مالی پارسیان با توجه  
به ظرفیت هایی بانکی مانند دیتا و مشــتریان به یک مرکز 
نوآوری استاندارد با خروجی های تجربه و نوآوری و محصول 

تبدیل شود.«
او بــا اشــاره بــه اهمیــت توســعه فین تــک ادامــه داد: 
»صحبت هــای زیــادی از فنــاوری  حکمرانــی و فین تــک 
کمتــر  و  مصرف کننده ایــم  بیشــتر  امــا  شــنیده ایم، 
بــه جنبــه تولیــدی می پردازیــم. معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاست جمهوری در همین راستا ســتاد فناوری های مالی و 
حکمرانی را پیاده ســازی کرده تا به توســعه فناوری بپردازد. 
از نگاه من، بانک و اســتودیو می توانند ارتبــاط خوبی با این 

ستاد برقرار کنند.«
 دهقانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه توســعه اقتصــادی بــدون 
ســرمایه گذاری بــر دارایی هــای نامشــهود ممکــن نیســت، 
توضیــح داد: »مطالعــه روندهــای توســعه ای جهان نشــان 
می دهد که سرمایه گذاری های ثابت و سخت افزاری شیب 
نزولی را طی می کنند و در نقطه مقابل دنیا به صورت جدی 
دارایی های نامشــهودش را توســعه داده اســت. بسیاری از 
فناوری های مالی هــم برای افزایش حجــم دارایی های ثابت 
ایجاد می شــوند.  ۹۶ درصد ارزش بازار »اپل« به دارایی های 
نامشــهودش تعلــق دارد. همچنیــن ۴۰ درصــد جی دی پی 
بســیاری از کشــورهای توســعه یافته مختــص دارایی هــای 
نامشــهود اســت درحالی که در ایران این عدد به سختی به 

سه درصد می رسد.«
او خطاب بــه متولیان اســتودیو گفت: »خدمات و مســائل 
مربــوط بــه بانــک اعــم از داده کاوی هــا، هــوش مصنوعــی، 
سیســتم های خدمــات مالــی و... در آینــده تمــام و اشــباع 
می شــود و آینده بــرای مجموعه هایی اســت که از امــروز به 
بحث مدیریت دارایی های نامشهود ورود کرده اند. رمزارزها 
و ان اف تی و توکن ها با تمام حواشی ها،  در ایران جایگاه خود 
را پیدا می کنند و باید پیشــروان حوزه از امروز شــروع کنند. 
امیدوارم استودیو تجربه به این 

نکته توجه داشته باشد.«

کارگزار اجرای قانون
علیرضــا دلیــری، نایب رئیــس 
هیئت مدیره گــروه داده پــردازی 
خصــوص  در  نیــز  پارســیان 
اســتودیو تجربــه گــروه مالــی 
پارســیان گفــت: »ایده هــای 
فناورانــه افــراد در دانشــگاه ها و 
شــتاب دهنده ها رشــد می کنند 
و به جامعه تزریق می شــوند. درباره صنایع بزرگ و بانک ها 
در مــاده ۱۱ و ۱۸ قانــون جهــش تولیــد بر رابطــه با فنــاوری با 
هدف رســوب فنــاوری تأکید شــده اســت.«  او توضیــح داد 
کــه زیرســاخت های قانونــی وجــود داشــت و بــرای رســوب 
فناوری نیازمند بستر بودیم. استودیو تجربه هم در راستای 
پرکــردن این خأل ایجاد شــده اســت. ایــن اســتودیو در واقع 
تجربه های موفق را به صنایع بزرگ و سنتی منتقل می کند 
و میان صنعت و فناوری ارتباط برقرار می سازد. به گفته او،  
این ارتباط هــا می تواند طیــف گســترده ای از جمله پردازش 
اطالعات، آموزشی، اجرای پروژه ها و... را در بر گیرند. دلیری 
همچنین اعــالم کرد کــه بانک پارســیان بــا محوریــت گروه 
داده پردازی پارســیان این آمادگی را دارد که به عنوان کارگزار 
معاونت علمی ریاســت جمهوری فرایند تکثیر را آغاز کند. 
از نگاه او، اســتودیو تجربه که امروز فعالیتش را با نگاهی به 
فین تک آغاز کــرده، می توانــد در صنایع دیگر از کشــاورزی 
گرفته تا صنعت و معدن به کار گرفته شود و به بستری برای 

اجرای مفاد ۱۱ و ۱۸ قانون جهش تولید تبدیل شود.«

گروه داده پردازی بانک 
پارسیان اعالم کرده 
که استودیو تجربه، 
نخستین استودیو 
تجربه ایران  است

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعالم کرد

اینمادداران رتبه بندی می شوند

NEWSخبر

رئیــس پلیــس نظــارت بــر اماکــن فراجــا در 
نشست خبری مشترک با مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکــی در پاســخ بــه پرســش راه پرداخت 
درخصــوص آمار و اطالعــات پرونده های تخلف 
در حــوزه کســب وکارهای مجــازی توضیــح 
داد:»طی دو سال اخیر کمتر از ۱۰ پرونده تخلف 
درخصوص کســب وکارهای مجازی داشتیم که 
دارای لوگوی اینماد بودنــد. از بین این پرونده ها 
عمدتــاً تخلفــات در حــوزه فروشــگاهی بــود کــه 
به موقــع کاال را تحویل نداده بودنــد یا کاال همان 
کاالی سفارشــی نبــوده یــا تحویل انجام نشــده 
اســت. البتــه ایــن درخصــوص کســب وکارهای 
مجــازی دارای اینمــاد اســت وگرنــه در بخــش 
صفحات مجازی و اینســتاگرام تعــداد تخلفات 

بسیار باالست.«
علــی نــوروزی در ادامــه در پاســخ بــه موضــوع 
حســاب های اجــاره ای توضیــح داد: »در بخش 
کســب وکارهای مجــازی دارای اینمــاد مــا اصــالً 
معضــل حســاب های اجــاره ای را نداریــم اما در 
وب ســایت های غیرمجــاز و اینســتاگرام ایــن 

معضل وجود دارد.«
رئیس مرکز توســعه تجــارت الکترونیکــی نیز با 
اشاره به تسریع روند استعالم گیری عنوان کرد: 
»در بخــش اســتعالم گیری صالحیت فــردی ما 
قبالً زمانی نزدیــک به دو ماه را صــرف می کردیم 
اما اکنون با سیستمی شدن این فرایند این زمان 
به کمتر از یک هفته رسیده است. ما هفت هزار 
درخواست استعالم سیستمی صالحیت فردی 
ارسالی داشتیم که حدود شش هزار درخواست 
آن ثبــت کامــل شــد و از میــان آن حــدود ۹۹/۵ 
درصد مورد تأیید صالحیت فردی قرار گرفت که 
یک پنجم آن در مرحله تجدیدنظر تأیید شد.«

امین کالهــدوزان در ادامه به اقدامات مشــترک 
مرکز توســعه تجارت الکترونیکی و فراجا اشــاره 
کــرد و دسترســی بــه پنــل یکپارچــه نظارتــی بــر 
کســب وکارهای اینترنتی، اســتعالم سیســتمی 

صالحیــت فــردی، فرهنگ ســازی و تســهیل 
فرایندها را از جمله این اقدامات برشمرد.

به گفته کالهدوزان، در حال حاضر تمرکز مرکز 
توســعه تجــارت الکترونیکی بر خرده فروشــی 
بــوده و در برنامــه پنــج ســاله مرکز فعال ســازی 
و ســاماندهی بازارهــای دیگــر در دســت اقدام 

است.

معامــالت  شــبکه  ایجــاد 
اقساطی برای کسب وکارها

او افزود:»اکنــون شــبکه معامــالت اقســاطی 
تحت عنــوان »هما« فعال اســت کــه معامالت 
کسب وکارها را در حوزه زنجیره تأمین مدیریت 
می کنــد و ایــن اقدامــی بــرای ســامان دهی حوزه 
کســب وکاری بوده اســت. مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکی به ســامان دهی حوزه  B۲B خواهد 
پرداخت. رویکرد ما در این پروژه کمک به زنجیره 

تأمین بین کسب وکارهاست.«
کالهدوزان در پاسخ به راه پرداخت در خصوص 
برنامــه مرکز توســعه تجــارت الکترونیکــی برای 
رتبه بنــدی و اعتبارســنجی کســب وکارهای 
مجــازی عنوان کرد:»اعتبارســنجی یــک فرایند 
دائمــی اســت و مــا ایــن فراینــد را در خصــوص 
کسب وکارهای مجازی دارای اینماد آغاز کردیم. 
این فرایند توسط شخص ثالث انجام می شود و 
مســئولیت پذیری مالی و تخلفات کسب وکارها 
بررســی می شــود. خروجــی ایــن اعتبارســنجی 
در واقــع ســتاره هایی اســت کــه هــر کســب وکار 
در اینماد کســب می کنــد و کنــار لوگــوی اینماد 
آنهــا نمایــش داده می شــود. همچنیــن برنامــه 
مــا ایــن اســت کــه از ســال آینــده مؤلفه هایــی 
ماننــد میــزان رضایــت مشــتری و موفقیــت در 
خرید و نظــرات را برای هر کســب وکار به صورت 
عمومــی در دســترس قــرار دهیــم کــه در واقــع 
این یــک مکانیزم خودکنترلی اســت کــه به نفع 

کسب وکارهاست.«
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اواخــر آذرمــاه و در شــماره هفتادوهشــتم »کارنــگ«، 
گزارش ویژه ای در همین صفحه با عنوان »صندلی های 
خالــی، میزهــای متــروک« منتشــر شــد کــه در آن بــه 
وضعیــت فضاهــای کار اشــتراکی در گیــرودار قطعــی 
اینترنت پرداختیم. در همان گزارش بود که برای اولین بار 
محمدرضا سبحان با عنوان رئیس انجمن فضاهای کار 
اشتراکی ایران و به عنوان یکی از فعاالن این حوزه معرفی 
شــد. حاال ایــن انجمــن ذیــل اتــاق بازرگانــی و همــکاری 
سازمان ملی کارآفرینی رسماً شــروع به کار کرده است. 
هرچند کسب وکارها در ماه های اخیر دچار آسیب های 
فراوانــی شــده اند و آنچــه جــای خالــی اش بــه وفــور در 
همه جا دیده می شــود امید اســت، شــکل گیری چنین 
تشــکل هایی بــرای انســجام و مطالبه گــری در اجــزای 
اکوسیســتم می توانــد پــرش نبــض اکوسیســتم باشــد 
و شــاید بتوان امیــدوار بود کــه هنــوز منافــذی از امید را 

می توان در این روزگار تیره  وتار کســب وکارها ایجاد کرد. 
در ادامه پاســخ های محمدرضا ســبحان، مریم نجفی و 
کاوه گــودرزی را به ســؤاالت کارنــگ درباره افق هــای این 
انجمن و اعضایش، چالش ها و راهکارها و ظرفیت های 

این کسب وکار می خوانید. 

محمدرضا سبحان
رئیس هیئت رئیسه و مدیرعامل تیوان

ســبک کار در دنیا در حــال تغییر 
ترجیــح  یــادی  ز افــراد  اســت. 
می دهند فضای کارشان با سبک 
کارشان هماهنگ باشد. به همین 
دلیل فضاهای کار اشــتراکی مورد 
اســتقبال بســیاری از کســب وکارها قرار گرفته است. از 

ســال ۲۰۱۰ کــه صنعــت فضــای کار اشــتراکی شــکل 
واقعی تری بــه خود گرفتــه، تا امروز شــاهد رشــد در این 
حوزه بوده ایم. امروز بیش از ۴۰ هزار فضای کار اشتراکی 
در دنیــا شناخته شــده و در حــال ارائــه خدمــت بــه 
کسب وکارها هستند و به جایی رسیده ایم که دیگر فقط 
افراد فریلنســر و تیم های کوچک نیســتند که به دنبال 
بهره مندی از این فضاها هستند. بسیاری از شرکت های 
بزرگ و مطرح هم در این مجموعه ها مستقر می شوند. 
این بــدان معنی اســت کــه این صنعــت به رشــد زیادی 
نیازمند است و خصوصاً در ایران باید به آن توجه زیادی 
شــود، ولی هنوز در ایران نوپاســت و بســیاری از مسائل 
این صنعت نیاز به شــناخته شدن دارد. به همین دلیل 
فعــاالن ایــن صنعت کــه بــه نوعــی آغازگــران ایــن حوزه 
بوده اند، گرد هم آمدند تا از ظرفیت های هم بهره ببرند 
و به رشد یکدیگر کمک کنند. این رشد به کاربران ما هم 

رقابت بی حاصل 
دولتی ها با میزوصندلی

آیا امیدی به ادامه کار فضاهای کار اشتراکی ایران با وضعیت فعلی اکوسیستم وجود 
دارد؟! ورود دولتی ها به این حوزه چقدر کمک کننده و چقدر آسیب زاست؟

اندازه بازار فضاهای کار 
اشتراکی در دنیا

آینده کوورک ها
چه خواهد بود؟

اندازه بازار جهانی فضای کار اشتراکی 
از ۱۶.۱7 میلیــارد دالر در ســال ۲۰۲۲ 
بــه ۱۹.۰۵ میلیارد دالر در ســال ۲۰۲۳ 
 )CAGR( با نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه
۱7.۸درصــد خواهــد رســید. جنــگ 
روســیه و اوکرایــن شــانس بهبــود 
اقتصــاد جهانــی از همه گیــری کوویــد 
۱۹ را حداقل در کوتاه مدت مختل کرد. 
جنگ بین این دو کشور به تحریم های 
اقتصــادی چندیــن کشــور، افزایــش 
قیمــت کاالهــا و اختــالل در زنجیــره 
تأمیــن منجر شــده کــه باعث تــورم در 
همه کاالها و خدمات شــده و بسیاری 
از بازارهــا را در سراســر جهــان تحــت 

تأثیر قرار داده است. 
انتظار مــی رود انــدازه بازار فضــای کار 
اشــتراکی جهانــی در ســال ۲۰۲7 بــا 
۱۶.۴ درصــد نرخ رشــد مرکب ســاالنه 
بــه ۳۴.۹۹ میلیــارد دالر برســد. بــازار 
فضاهای کار مشترک عمدتاً با افزایش 
تعــداد اســتارتاپ ها در ســطح جهانی 
تعییــن می شــود. بــر اســاس گــزارش 
جهانی اکوسیســتم اســتارتاپی ۲۰۲۱ 
توســط اســتارتاپ ژنوم، ارزش اقتصاد 
نوپــای جهانی ۳.۸ تریلیــون دالر بوده 
اســت. ایــن رشــد بــا گســترش فضای 
اینترنت، قرار گرفتن در معرض دانش 
کارآفرینــی در خارج از مرزهای کشــور 
و بهبــود نرخ ســواد حمایت می شــود. 
عالوه بر این، تولید پیشرفته و رباتیک، 
فناوری کشاورزی و مواد غذایی جدید، 
بالکچین، هوش مصنوعــی، داده های 
بــزرگ و تجزیه وتحلیــل ســریع ترین 
زیربخش هــای اســتارتاپ در ســطح 
جهان بودند؛ بنابراین، افزایش تعداد 
اســتارتاپ ها در صنایــع مختلــف در 
ســطح جهــان، تقاضــا بــرای فضاهای 
کار مشــترک را افزایــش داد و بــازار را 

در طول دوره پیش بینی هدایت کرد.
 تعــداد افــراد دورکار در پنــج ســال 
گذشــته ۴۴ درصــد افزایــش یافته، به 
طــوری کــه هفــت میلیــون نفــر )۳.۴ 
درصــد از جمعیــت( قبــل از ورود بــه 
ایــاالت متحــده از راه دور در ایــاالت 
متحــده کار می کننــد. آمارهــا نشــان 
می دهــد بــا فروکــش کــردن کرونــا و 
خطــرات آن، تمایــل افــراد دورکار برای 
حضــور در فضاهــای کار اشــتراکی 

بیشتر شده است.

REVIEWبررسی
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کمک می کند منافع بیشــتری کسب کنند و از خدمات 
باکیفیت تری بهره مند شــوند. ســوءتفاهمی وجود دارد 
که بعضاً فضاهای کار اشتراکی را به عنوان یک مجموعه 
حمایتگــر می شناســند. اوالً این مجموعه ها خودشــان 
یک نهاد اقتصادی و یک کسب وکار هستند، پس باید 
بتواننــد از پــس هزینه هــای خودشــان بربیاینــد و البته 
سودآور هم باشند. یکی از نقاط ضعف ما این است که 
اقتصادمان هنوز آنقدر جذاب نشده که سرمایه گذاران 
جدید را جــذب کند. ما بایــد توقع حمایتی را به ســمت 
کســانی ببریــم کــه وظیفه شــان حمایــت  کــردن اســت. 
شرایط به گونه ای پیش رفته که بسیاری از فضاهای کار 
اشــتراکی، نقش حمایتگرانــه را که بایــد حاکمیت بازی 

کند، به عهده گرفته اند.
 در جلسه ای که چندی پیش با معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری داشــتیم این موضوع را عنوان کردیم 
که دولــت نقــش حمایتگر خــود را در این صنعــت بازی 
کند. ما نگرانیــم؛ چراکه بخــش مهمــی از درآمدهای ما 
از محــل دریافــت اجــاره از تیم هــای مســتقر اســت و با 
افزایش هزینه هــا، چاره ای جــز افزایش اجــاره نداریم و 
این بــرای کســب وکارهایی کــه در این فضای پرریســک 
نتواننــد دوام بیاورنــد، گزینــه دیگــری باقــی نمی گذارد. 

اینجاســت کــه معاونت علمــی بایــد در کنار 
ما قــرار بگیــرد و بخشــی از هزینه اجــاره این 
تیم هــا را تقبــل کنــد. از روز اول شــکل گیری 
فضاهای کار اشتراکی در ایران این برداشت 
اشــتباه به وجود آمده که ایــن فضاها باید از 
کســب وکارها حمایــت کننــد. در صورتی که 
در هیــچ جــای دنیــا این گونه نیســت. بــا این 
حال ما این حمایت را تــا امروز و در حد توان 
انجام داده ایم. اما این تا کجا می تواند ادامه 

داشته باشد؟ 
در دوران کرونا برای اینکه بسیاری از تیم های 

مســتقر در فضاهای کار اشــتراکی ورشکســت نشوند، 
تخفیف هــا و امتیازهــای زیــادی دادیــم و می دانســتیم 
که قــرار نیســت از خود مــا حمایتــی شــود. ما بایــد این 
تفکیــک را قائــل شــویم و بدانیــم کــه فضاهــای کار 
اشتراکی زیرســاختی برای رشــد کســب وکارها هستند 
و نقــش حمایتگــر ندارنــد. دولــت بایــد ایــن موضــوع را 
درک کنــد و بخــش خصوصی هــم در قالب مســئولیت 
اجتماعی از ما و تیم های مســتقر حمایت کند. اشکال 
بــزرگ در ایــن اســت که مــا به عنــوان زیرســاخت رشــد 
کسب وکار شناخته نشده ایم و تأثیر این فضاها در رشد 
اکوسیســتم جدی گرفتــه نمی شــود. ما بــا ۲۰ مجموعه 
انجمــن را شــکل دادیــم و حــال کــه ایــن انجمــن شــکل 
گرفته، تعــداد بیشــتری از مجموعه ها هم به مــا اضافه 
خواهند شد. شــکل گیری انجمن ذیل اتاق ایران بوده و 
قطعاً خودمــان را زیرمجموعه ای از اتاق ایــران می دانیم 
و تــالش داریــم از همین طریــق و به کمک ســازمان ملی 
کارآفرینــی، ارتباط مــان را بــا نهادهای حاکمیتــی ایجاد 
کنیــم و چالش هایمــان را از ایــن طریــق بــه گــوش آنهــا 

برسانیم.

مریم نجفی
نایب رئیس انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران و مدیرعامل فینووا

صنعــت فضــای کار اشــتراکی در 
ایران بسیار کوچک است. در دنیا 
هــم البتــه نوپاســت، امــا در ایران 
ظرفیت رشد بســیار زیادی دارد و 
طبیعتاً جذابیت های این صنعت 
برای مخاطبانش مشخص است. مخاطب اصلی در این 
صنعت، کســب وکارهای نــوآور و اســتارتاپی هســتند و 
شــاخصه خالقیــت و نوآفرینــی در آنهــا پررنگ اســت. 
فضاهای کار اشتراکی کمک می کند دغدغه های اصلی 

ایــن دســته از مخاطبــان متمرکــز بــر چالش هــای 
کسب وکاری شــان باشــد، امــا خــود مــا هــم به عنــوان 
کســب وکار نوپا چالش هایی داریم که البته طبیعی هم 
هست؛ چراکه هرکسب وکار، صنعت تازه و هر نوآوری در 
بدو شکل گیری نیاز به رگوالتوری دارد و نیازمند قوانین و 
مقــررات مختــص خــود اســت. یکــی از مهمتریــن 
چالش هــای ایــن حــوزه هــم نبــود قوانیــن متناســب بــا 

فضاهای کار اشتراکی است و 
ایــن باعــث شــده هرکــدام از 
فضاهای کار اشتراکی به شیوه 
خــود بــا چالش هــای موجــود 
دســت وپنچه نــرم کننــد. بــه 
از  یــک  هــر  مثــال  عنــوان 
فضاهــای کار اشــتراکی در 
تعامل با سازمان ها و نهادهای 
مختلــف نظیــر ســازمان امــور 
مالیاتــی، بیمــه، شــهرداری، 
چالــش  دچــار  و...  پســت 
هســتند که نبود چهارچوب و 
قانونــی  ســاختار مشــخص 

موجب برخوردهای سلیقه ای می شود. ما این چالش ها 
را جمع بندی کرده ایم و بر اساس اولویت برای 
هــر یــک از آنهــا راهــکار طراحــی کرده ایــم. 
طبیعتــاً در انجمــن روی هــر یــک از ایــن 
چالش ها بر اســاس اولویــت، تمرکــز و اقدام 

خواهیم کرد. 
امیدواریم در طول یک سال پیش رو بتوانیم به 
اعضای ایــن انجمن در رفع چالش هــا، بزرگ تر 
شــدن این صنعت و بیشــتر شــدن مســاحت 
فضاهای کار اشتراکی کمک کنیم. درست است 
که نام این مجموعه ها فضای کار اشتراکی است، 
اما این مجموعه ها صرفــاً فضا ارائه نمی دهند. 
ما در واقع به هر کســی که تصمیم می گیرد دفتر شــخصی 
نداشته باشد، زیرساخت ارائه می دهیم. حضور شرکت های 
بــزرگ در فضاهــای کار اشــتراکی بــرای تیم هــای کوچک تــر 
بسیار مفید است و این حضور حتی برای شرکت های بزرگ 
هم می تواند مزیت های متعددی به همراه داشــته باشــد و 
اجتماعــی که به واســطه این فضاهــا ایجاد می شــود و یکی 
از ارزش هــای اصلی آنهاســت بــه هم افزایی کمــک کند. در 
دل این اجتماع فرصت های همکاری بسیار جذابی نهفته 
است و در تعامالت و شبکه سازی تیم ها با هم، فرصت ایجاد 
پروژه های مشترک و حتی خلق کسب وکارهای جدید فراهم 
است.  چیزی که باید به آن توجه شود این است که فضای 
کار اشتراکی صنعت است و دو رویکرد کلی در آن وجود دارد: 
اول اینکه نهادهای حاکمیتی با ایجاد چنین فضاهایی عالوه 
بر ارائه زیرساخت، نقش حمایتگر را هم بازی می کنند که در 
چنین رویکردی بحث سودآوری چندان اهمیت ندارد. اما 
روندهای تازه ای در کشور نشان از این موضوع دارد که حجم 
زیادی از فضاهای اشتراکی تخصصی در حال شکل گیری 
است که هم برای صاحبان فضا و هم مخاطبان آنها بسیار 
جذاب اســت و این فضاها را تبدیل به یک هاب تخصصی 
می کند که ارزش هــای به مراتــب گران قیمتی بــرای اعضای 
آن به وجــود مــی آورد. امیدواریم مانند هر تشــکل صنفی 
دیگر در پلتفرم این انجمــن بتوانیم نقش آفرینی کنیم و به 

بزرگ ترشدن این صنعت نوپا و جذاب کمک کنیم. 

کاوه گودرزی
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مرکز نوآوری جهش

از  فضــای کار اشــتراکی یکــی 
زیرمجموعه هــای مفهــوم بــزرگ 
اقتصاد اشتراکی به شمار می رود 
و در کشــور ما از مفاهیمی اســت 
که از آینده می آید و آینده پیش  رو 

را به ما نشــان می دهد و پیش بینی آینــده هم کار خیلی 
سختی نیست؛ چراکه نمونه های زیادی از این تغییرات 
را در حوزه هــای مختلــف دیده ایــم. بــه طــور مثــال 
تاکســی های آنالین که در دنیا شــروع به کار کردند و در 
ایران هــم این تغییــر در صنعــت حمل ونقل شــهری به 
وجود آمــد. فضای کار اشــتراکی هم چنین رشــدی را به 
خود خواهــد دید و مــا ناچــار و محکومیم که به ســمت 
اشــتراکی حرکــت  اقتصــاد 
کنیم. فضای کار اشتراکی برای 
بــرای  و  هزینه هــا  کاهــش 
افزایــش پرفورمنــس و کارایی 
گزینه بسیار مطلوبی است که 
به واســطه حضــور افــراد بــا 
تخصص های متنوع، فضایی 
هم افــزا بــه وجــود مــی آورد. 
همیــن باعث می شــود فضای 
کار اشــتراکی صرفــاً میــز و 
صندلــی نباشــد و ایــن روح 
فضای کار اشــتراکی است که 
اهمیت دارد. این ظرفیت ها و 
نیازهــا می توانــد بــرای بخــش خصوصــی جذابیــت 

سرمایه گذاری داشته باشد.
از مزایای ســرمایه گذاری در این صنعــت می توان گفت 
اوالً ایــن صنعت آینــده روشــن و روبه رشــدی پیش  روی 
خــود دارد و هــم اینکــه تیم هــای مســتقر در فضاهــای 
کار اشــتراکی را بایــد به چشــم یــک گنجینه نــگاه کرد و 
ســرمایه گذاران ایــن حــوزه می تواننــد نیم نگاهــی هم به 
تیم های مســتقر در ایــن فضاها داشــته  باشــند و حتی 
بتوانند با تخصصــی کردن فضاهای کار اشــتراکی، آنها 
را به بازوهای نوآوری و نوآوری باز خودشان تبدیل کنند. 
خوشــبختانه تا امروز هیچ گونه انحصــاری در راه اندازی 
این فضاها وجود ندارد و انجمن هم در شروع کار خودش 
به ســراغ فعاالنــی کــه در دریافت مجــوز دچار مشــکل 
بودند رفت و توانســت ظرف مدت کوتاهــی این موانع را 

برطرف کند. 
دوبــاره تکــرار می کنــم کــه فضــای کار اشــتراکی میــز و 
صندلــی نیســت و همیــن حــاال در تهــران فضاهــای 
متعــددی توســط دســتگاه های دولتــی شــکل گرفته که 
آماده بهره برداری کامل اســت، اما حتی یک نفر هم در 
آنجا مستقر نیست. رقابت ما در فرهنگ فضاهاست، 
نه در تعداد میز و صندلی. تــا وقتی رقابت از این جنس 
باشد جای نگرانی نیست و همه می توانند در این عرصه 
فعالیت کنند. متأســفانه ما از کشــورهای همسایه هم 
عقــب هســتیم و تعــدادی از این کشــورها توانســته اند 
هاب هــای بســیار بزرگی بــرای حمایــت از کســب وکارها 

شکل دهند.
این موضوع، بیشتر از اینکه اقتصادی باشد، موضوعی 
اســت کــه کشــور بایــد بــه ســمت آن حرکــت کنــد. این 
صنعــت می توانــد بســیار خالقانــه باشــد و به واســطه 
ایجــاد هاب هــای تخصصــی، فضــا و فرهنــگ و ارزش 
افــزوده خلق شــونده می توانــد مدل هــای کســب وکاری 
بســیار خالقانــه ای بــه وجــود بیــاورد. در گفت وگــو بــا 
مجموعه های فعلی که به عضویت انجمن درآمده اند از 
این خالقیت ها و نوآوری ها و جذابیت ها بســیار شنیده 
می شود. این حوزه بسیار وسیع است و از استارتاپی که 
به طور مثال ۳۰۰ میلیارد جذب ســرمایه  کرده و نزدیک 
به ۸۰ تا ۱۰۰ نفر نیرو دارد در مجموعه ما حضور دارند تا 

فریلنسری که تنها کار می کند. 
در جلسه ای که هفته گذشته با معاونت علمی داشتیم 
رویکرد مثبتی را شاهد بودیم و خوشبختانه کسانی که 
در این حوزه در صدر کارها هســتند خودشان تعریف و 
تجربه درستی از فضای کار اشتراکی دارند و این موضوع 
مــا را دلگــرم می کنــد کــه بــرای ســال پیــش رو تحــوالت 

بزرگ تری را در این صنعت شاهد باشیم. 

POINT OF VIEWدیدگاه

شکل های متنوعی 
از فضاهای کار 

اشتراکی در حال 
ظهور است

انجمــن فضاهــای کار اشــتراکی بــه طــور 
رســمی کار خــود را از ابتــدای بهمــن ۱۴۰۱ 
شــروع کــرده اســت. بنــا داریــم بــا رشــد 
و ترویــج کار اشــتراکی، کــه فضــای کار 
اشــتراکی یکــی از مصادیــق آن اســت، 
بــه توســعه کســب وکار کشــور، خصوصاً 
کســب وکارهای نــوآور کمک کنیــم. افقی 
که بــرای انجمن در نظــر گرفته شــده، این 
اســت که بــا بــه اشــتراک گذاری فضــا و از 

اشتراک سهم بردن، بتوانیم 
به کسب وکارها کمک کنیم 
هزینه هایشــان را کاهــش 
دهند. انجمن بــا این هدف 
شکل گرفته و امیدواریم در 
گام اول، بتوانیــم چالش ها 
و دغدغه های اعضای آن را 
برطرف کنیم؛ اما اصلی ترین 
هدف ما، ایجاد فرهنگ کار 
کردن اشتراکی است. برای 
رشد این صنعت نیاز است 

دســتگاه های مختلف حاکمیتی ازجمله 
وزارت اقتصــاد، وزارت کار، وزارت نیــرو و 
وزارت ارتباطات پای کار بیایند و به ســهم 
خودشــان نقش آفرینــی کنند. ایــن حوزه 
به ذات می تواند شکل های مختلفی داشته 
باشد و فضاهای کار اشــتراکی متنوعی با 
مدل های جــذاب امــکان ظهــور دارنــد. از 
فضاهــای کار اشــتراکی کــه حمایت هــای 
معاونت  علمی را در کنار خــود دارد گرفته 
تا فضاهای کار اشتراکی تخصصی. شکل 
دیگر این فضاها می تواند لزوماً استارتاپی 
و فریلنســری نباشــد و اتفاقــاً در اختیــار 
شرکت های بزرگ و صاحب نامی قرار گیرد 
که به دنبال کاهش هزینه هایشان هستند. 
این شیوه هم رویکردی است که یک فضای 
کار اشتراکی به عنوان یک بنگاه اقتصادی 
می توانــد آن را در نظــر بگیرد. کســب وکار 
فضاهای کار اشــتراکی به سمت هاردتک 
هم حرکت کرده اند و این بیانگر این مطلب 
اســت که ما در آینده نزدیک شــاهد تولد 
انواع فضاهای کار اشــتراکی خواهیم بود. 
ضمناً مسائل زیرساختی دیگری هم مانند 

اینترنت باید در نظر گرفته شود. 
بنده به عنوان دبیر انجمــن اعالم می کنم 
قویاً مخالــف رویکــرد دولــت در برابــر این 
محدودیت هــا هســتیم. تــا بــه امــروز هم 
محدودیت های اینترنــت باعث ضربه به 
بسیاری از کسب وکارهایی شده است که 

در فضاهای کار اشتراکی بودند.

فرشاد 
جعفرپور

 دبیر انجمن فضاهای کار اشتراکی و 
معاون عملیات پارادیس هاب

Info@
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عباس عین علی 
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 صنعت فضای کار 
اشتراکى در ایران 

بسیار کوچک است. در 
دنیا هم البته نوپاست، 
اما در ایران ظرفیت 

رشد بسیار زیادی دارد



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 89
14 اسفنــــــــــــــد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

10

زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

درباره جنیفر تابرت

کمک به درمان 
بیماران

شرکت دارویی و بهداشتی »جانسون« در 
ایران بیشــتر با محصوالت حوزه کودکان 
و نــوزادان شــناخته شــده اســت. البتــه 
این شــرکت قدیمــی محصــوالت دارویی 
و بهداشــتی زیــادی دارد کــه بــه بیمــاران 
بســیاری در سراســر جهــان کمــک کــرده 
است. رئیس هیئت مدیره و معاون  اجرایی 
شــرکت »جانســون انــد جانســون« زن 
موفقی به نام جنیفر تابرت است. جنیفر 
مدرک لیسانس فارماکولوژی را از دانشگاه 
کالیفرنیا، سانتا باربارا و کارشناسی ارشد 
مدیریت بازرگانی را از دانشکده مدیریت 
تحصیالت تکمیلی اندرســون، دانشگاه 

کالیفرنیا دریافت کرده است.
از زمان پیوستن به جانسون اند جانسون 
در ســال ۲۰۰۵، تمرکــز او روی گســترش 
اثرگــذاری محصــوالت شــرکت بــر طیف 
بیشتر بیماران بود و با همین هدف گذاری 
توانســت به طیف گســترده ای از بیماران 
کمک کند و با روش های درمانی نوآورانه، 
تعــداد فزاینــده ای از بیمــاران در سراســر 

جهان را بهبود بخشد. 
پــس از حضــور جنیفــر، داروهــای جدید 
حیاتــی بــرای میلیون هــا نفــر مبتــال بــه 
ســرطان، بیماری های مرتبط با سیســتم 
ایمنــی، بیماری هــای قلبــی، فشــار خون، 
نارسایی ریوی و بیماری های عفونی توسط 
شــرکت جانســون ارائــه شــد و جانســون 
بــا بیــش از ۵۰ میلیــارد دالر درآمــد در 
سراسر جهان، به دومین کسب و کار بزرگ 
داروســازی نوآورانــه تبدیل شــد. عالوه بر 
این، این شــرکت به مدت ۹ ســال متوالی 
در فهرست »برترین شرکت های جهان« 
مجلــه فورچــون در صنعــت داروســازی 
قرار گرفته اســت. جنیفــر به دلیــل تأثیر 
مدیریتش بر رشد تولید داروهای حیاتی 
بیمــاران، در هفــت ســال گذشــته در 
فهرســت »قدرتمندترین زنان« فورچون 
قرار گرفتــه اســت. او همچنیــن به عنوان 
یــک رهبــر در تنــوع و برابــری جنســیتی 
در ســازمان تحــت مدیریتــش، ســرآمد 
است. عالوه بر این، جنیفر یکی از اعضای 

هیئت مدیره شرکت مک دونالد است.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با الینا سادات ضیاحسینی، هم بنیان گذار اکو مزرعه سبز کاپیتان؛ یک مزرعه 
برای تجربه کشاورزی، دامپروری و شیالت برای کودکان و نوجوانان

شناخت مخاطب یکی از مهم ترین بخش های هر کسب و کاری است و این شناخت موجب طرح ریزی دقیق تر برای شروع و ادامه کسب و کار می شود، اما از این مهم تر و مؤثرتر این است که 
کسب وکاری کامالً بر اساس شناخت و درک نیازهای مخاطبان شکل بگیرد که احتمال موفقیت این کسب و کارها بسیار باالست. الینا سادات ضیاحسینی برای شناخت مخاطب و نیازش 

بیش از 1۶ سال تالش کرده و سال ها با مشتریان فعلی خود همزیستی داشته است. هم بنیان گذار مجموعه »اکومزرعه سبز کاپیتان« که متولد 1359 و ساکن شهر گرگان است، مدرک 
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دارد و در زمینه آموزش و تدریس مقطع ابتدایی فعالیت کرده است. او در گفت و گوی پیش رو از مسیر و فعالیت هایشان در این مجموعه می گوید

سرمایه گذاران سهم 
زیادی می خواهند

اکومزرعه سبز کاپیتان چه کاری انجام 
می دهد؟

مزرعه کاپیتان یک اکوپارک کشاورزی، دامپروری و شیالت 

برای کــودکان و نوجوانــان هفت تا ۱۴ســاله اســت. در این 
مزرعــه کــودکان بــا در اختیار گرفتــن یک قطعــه زمین که 
سند مالکیت یک ســاله نیز دارد، برای خودشان مزرعه و 

گلخانه اختصاصی خواهند داشت و بر مبنای آموزش های 
تعاملی، دوره های آموزشی کشاورزی و باغبانی که به صورت 
کارگاه محــور انجــام می شــود، آمــوزش می بینند. ســپس 

I N T E R V I E W

برای تصاحب سهم 
کسی نیامده ایم

سعید دولتی، قائم مقام مدیرعامل شرکت آیتول در گفت وگویی 
صریح به همه نقدهای موجود به فعالیت استارتاپ های فروش 

بیمه و روند استفاده آنها از داده پاسخ می دهد

برای تصاحب سهم 
کسی نیامده ایم
سعید دولتی، قائم مقام مدیرعامل 

شرکت آیتول در گفت وگویی صریح 

به همه نقدهای موجود به فعالیت 

استارتاپ های فروش بیمه و روند 

استفاده آنها از داده پاسخ می دهد

برایتصاحبسهمکسینیامدهایم برایتصاحبسهمکسینیامدهایم

برایتصاحبسهمکسینیامدهایم برایتصاحبسهمکسینیامدهایم

برای تصاحب سهم 
کسی نیامده ایم

سعید دولتی، قائم مقام مدیرعامل شرکت 

آیتول در گفت وگویی صریح به همه نقدهای 

موجود به فعالیت استارتاپ های فروش بیمه 

و روند استفاده آنها از داده پاسخ می دهد

برای تصاحب سهم 
کسی نیامده ایم
سعید دولتی، قائم مقام مدیرعامل شرکت 

آیتول در گفت وگویی صریح به همه نقدهای 

موجود به فعالیت استارتاپ های فروش 

بیمه و روند استفاده آنها از داده پاسخ 

می دهد

ماهنامه تخصصـــی صنعت 
بیمــــــــه و اینشورتک ایـــــــران

شماره هفتـــــــم |  بهمــن 1401 
68 صفحـــــــه| 98000 تومـــــان

ضمیمه  ماهنامه عصرتراکنش

بیمه دیجیتال؛ بستری برای معرفی کسب و کارها 
ایران اینشورتک  و  بیمه  تاثیرگذار  چهره های  و 

ورود کسب و کارهای متنوع و نوآور به حوزه بیمه دیجیتال و اینشورتک، از یک سو و مشکالت 

آنها از سوی دیگر، ما را بر آن داشت که انتشار ماهنامه ای با عنوان »بیمه دیجیتال« را در 

مجموعه راه کار شروع کنیم و نگاهی عمیق تر و تخصصی تر به این بخش داشته باشیم.
b i m e y e d i g i t a l . i r
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I N N O V A T I V E

 W O M E N

پروسه کاشــت و داشــت و برداشــت را در مزارع  و گلخانه 
خودشان تجربه می کنند و عمالً پرورش محصول سالم را 
می آموزند. در نهایت محصوالت شان را می فروشند که در 
واقع با این کار، کارآفرینی سبز را تجربه می کنند. هدف ما 
در این اکوپارک، توانمندسازی کودکان و نوجوانان در زمینه 

نوآوری، نوآفرینی و کارآفرینی سبز است.

چــه شــد کــه بــه فکــر راه انــدازی ایــن 
کسب و کار افتادید؟

من و هم بنیان گذار دیگر مجموعه، آقای دکتر 
حیدرنژاد، هر دو ســال ها معلم بودیم. من ۱۶ 
ســال ســابقه تدریــس در مــدارس مختلف و 
سال های متفاوت پایه ابتدایی را دارم. تعامل 
بــا کــودکان و آشــنایی با نقــاط قــوت و ضعف 
سیستم آموزشی باعث شد به این فکر کنیم 
که مهارت های کشاورزی و باغبانی را به کودکان 
آموزش دهیم و لذت خلق محصول را در سنین 

کودکی برای فرزندان مان فراهم کنیم.
زندگی آپارتمان نشینی و دوری کودکان از دامان 

طبیعت باعث می شود آنها از بخش زیادی از آموزش هایی 
که باید از طبیعت بیاموزند، محروم باشند. ایده اکومزرعه 
می توانست پاسخ مناسبی به این نیاز باشد و استقبالی که 
از این مزرعه شد به ما نشان داد که نیاز سنجی درست بوده 
و خانواده ها و فرزندان شــان به این فعالیت نیاز داشــتند. 
عــالوه بــر کــودکان، مــادران مشــوق های اصلــی و پیگیــر 

فعالیت های مزرعه هستند.

نوآوری کسب و کارتان را چه می دانید؟
اگرچه این اکومزرعه اولین مجموعه از این دست در ایران 
بوده، اما بــه نظرم نــوآوری اصلی فقط در بخش کاشــت و 

داشت و برداشت نیست.
مــا عــالوه بــر آمــوزش فعالیت هــای کشــاورزی و باغبانــی 
و شــیالت بــه فرزندان مــان، آمــوزش فــروش و بازاریابــی و 
همچنین پس انداز و سواد مالی نیز ارائه می دهیم. ضمناً 
بخشــی از آموزش هــا را بــه برنامه ریــزی شــخصی و فــن 
بیان و قدرت فــروش اختصاص داده ایــم. این یکپارچگی 
آموزش های مــورد نیاز کــودکان، باعث شــده مجموعه  ما 

خدمات کامل و نوآورانه ای داشته باشد.

از وسعت مجموعه تان برای ما بگویید.
ما هشت ماهی است که کارمان را آغاز کرده ایم. هنوز هیچ 
معرفی  تبلیغاتی انجام نداده ایم و معرفی ما بین مخاطبان 
و آشنایان به صورت دهان به دهان بوده و با همین شرایط۶۰ 
باغبان و کشــاورز کوچک داریم و تقاضای زیادی نیز برای 

ورود به مزرعه داریم.
این کسب و کار عالوه بر من و آقای دکتر حیدرنژاد، پنج نفر 

کارمند تمام وقت نیز دارد.

چــه ســرمایه اولیــه ای بــرای ایــن 

کسب وکار نیاز است؟
سرمایه اولیه، شناخت مخاطب و توانایی تعامل با این 
طیف سنی است که خدا را شــکر تجربه معلمی در این 
زمینه برای من راهگشا بود، ولی به لحاظ مالی، سرمایه 
اصلی بخش زمین و هزینه های خرید یا اجاره آن است 
که برای مجموعــه ما حــدود ۴۰۰ میلیون بود که توســط 
هم بنیان گــذاران تأمیــن شــد و حاال بــه نقطه سربه ســر 

رسیده ایم.

بــرای  چــه چشــم اندازی 
اکومزرعه کاپیتان دارید؟

من در مورد وســعت بازار از یک چیز بســیار 
مطمئنــم و آن اســتقبال مخاطبان در ســایر 

شهرها و استان هاست.
مــا در گــرگان بســیار مــورد اســتقبال قــرار 
گرفتیم. با اینکه اکثــر خانواده ها زمین و باغ 
دارنــد و کودکان شــان آنچنــان نیــز از دامــان 
طبیعت دور نیستند، اما باز شدت استقبال 
به حدی بــود که ما تــوان تأمین زمیــن الزم را 

نداریم.
اگر این کســب وکار در شــهرهای بزرگ تر و اســتان هایی 
کــه زمیــن کشــاورزی کمتــری دارنــد، راه انــدازی شــود، 
استقبال بسیار بیشــتر نیز خواهد بود. چشم انداز من 
این اســت که در همه اســتان ها یک شــعبه از اکومزرعه 
داشته باشــیم و با توجه به اینکه این نوع کسب وکار در 
خاورمیانه نیز بسیار جدید است، به بازار خاورمیانه نیز 

می اندیشیم.

چه مشــکالتی برای رســیدن بــه این 
چشم انداز دارید؟

اولین مشکل زمین است که تأمین آن هزینه بر است و 
فراینــد اخذ وام نیز ســخت و پرچالش اســت، طوری که 
تاکنون اقدام موفقیت آمیزی در این زمینه نداشــته ایم. 
مشــکل دوم ایــن اســت کــه کســب و کارهایی کــه از 
شهرســتان ها و شــهر های کوچک آغاز می شوند مسیر 
بسیار سخت تری برای معرفی و دیده شــدن دارند. این 
نکته ای بود کــه در رویــداد کارآفرینی زنــان آزاده داننده 

نیز به آن اشاره  شد.

چرا تاکنون سرمایه گذار نگرفته اید و 
آیا برنامه ای برای سرمایه گذاری دارید؟

تیرماه امســال مذاکراتی برای جذب ســرمایه داشتیم و 
با توجه به اینکه این ایده چالش های خود را پشــت سر 
گذاشته و موفق به جذب مخاطب شــده، برای بسیاری 
از ســرمایه گذاران مطلوب و جذاب اســت.  اما حقیقت 
اینکه ســرمایه گذاران ســهم های بــاالی مــادی و معنوی 
طلب می کنند؛ به طــوری که صاحب ایده و کســب وکار 
حاضر اســت ســختی تأمین مالــی را به جان بخــرد، اما 

ایده و کسب و کارش را برای خودش نگه دارد.

زنان چگونه می توانند از یکدیگر در محل کار حمایت کنند؟

افزایش ریسک پذیری و اعتمادبه نفس

REVIEWبررسی

همه ما این داستان را شنیده ایم که زنان از یکدیگر 
حمایت نمی کنند و همیشه سد راه هم می شوند. 
البته ایــن یک واقعیــت فراگیر نیســت و زنــانِ در 
حال پیشــرفت ثابت کرده اند که این یک افسانه 
دروغین است. زنان می توانند متحدان قدرتمندی 
در محل کار برای یکدیگر باشــند، اگر این موارد را 
در رفتار و همکاری با سایر همجنسان خویش مد 
نظر قرار دهنــد. این روش هــا، رفتارهای ســاده ای 
اســت که زنــان می توانند بــا انجامــش از یکدیگر 
در محل کار دفاع کنند. با این کارهای ســاده زنان 
می تواننــد عالوه  بــر تســریع در پیشــرفت خود و 
سایر همکاران شــان، به متعادل شدن زمین بازی 
کســب و کار کمک کننــد و بدین وســیله موجبات 

پیشرفت کسب و کارشان نیز فراهم شود.
ایــن اتفاقــات ســاده و مؤثــر در محیــط کار بــرای 

حمایت زنان از زنان را با هم مرور می کنیم.

مطمئن شــوید ایده هــا و نظرات 
همکاران خانم شنیده می شود

اگر در جلسات همکاران هم سطح به روال مذاکرات 
دقت کنید، متوجه می شــوید که مردان بیشتری 
در صندلی های جلو و وسط می نشینند؛ در حالی 
که زنــان تمایل دارنــد در انتهای میز و گوشــه  اتاق 
بنشــینند، بــه دور ازموقعیت هایــی که آنــان را در 
معــرض توجــه قــرار می دهد. دلیــل ایــن انتخاب 
ناخودآگاه این اســت کــه جامعه از مــردان انتظار 
دارد قاطــع و بااعتمادبه نفــس باشــند؛ بنابرایــن 
همکاران شان از در معرض توجه بودن و اظهار نظر 
قاطعانه و رسای آنان استقبال می کنند. برعکس، 
از زنــان انتظار مــی رود همــدل و مشــارکت کننده 
باشــند؛ بنابرایــن وقتــی زنــی جایــگاه در معــرض 
توجهی را برمی گزینــد و با صدای رســا اظهار نظر 
می کند، برخالف انتظار عمومی حرکت کرده و به 
احتمال زیاد دوست داشتنی محسوب نمی شود. 
اگر می خواهید خودتان و همکاران خانم شما در 
مسیر پیشرفت باشید، از درخشش و صدای بلند 
آنان حمایت کنید. بگذارید دوست داشته شدن 
از سمت شما، به آنان جرئت بدهد که توان و تفکر 
خود را نمایش دهند. در مکان های در معرض دید 
بنشــینید و همکاران خانم خــود را نیز بــه این کار 

تشویق کنید.

 به همکاران خانم یادآوری کنید 
ســهم  موفقیت هایشــان  در 

بسزایی دارند
با توجه بــه اینکه جامعه و خود زنــان صفت ایثار 
و کم اظهار کــردن خــود را بــرای جنــس مؤنث یک 
صفت مثبت می شمارند، حتی وقتی زنان موفق 
می شوند نیز سهم بسزایی برای خود قائل نیستند 
و همیشــه موفقیت را مدیــون اطرافیان و شــرایط 
می دانند. این اتفاق باعث می شــود توان ریسک 
و پذیرش موقعیت های باالتر به صورت ناخودآگاه 
در زنان کشــته شــود. اگــر می خواهیــد خودتان و 
همکاران خانم شــما در مســیر موفقیت باشید، 
به یکدیگر یادآوری کنید که در هر موفقیتی سهم 
بســزایی دارید و این ایثار و کمرنگ بودن بیش از 
اندازه را نکوهش کنید و بــرای موفقیت های خود 

جشن بگیرید و به یکدیگر تبریک بگویید.

 مانــع ســرزنش بیــش از انــدازه 
شوید

زنان به دلیل توقعات تاریخی جامعه، همیشــه 
به موفقیت های خود کمتر بهــا می دهند و برای 
شکست های خود میزان بیشتری رنج و سرزنش 
درونی تولیــد می کنند. این اتفــاق در محیط کار 
بســیار خطرناک اســت. اگر می خواهیــد از این 
خصوصیت زنانه در محیط کار ضربه نخورید، 
باید همــواره به خودتان و ســایر همــکاران خانم 
یــادآوری کنیــد کــه بــرای شکســت ها، بیــش از 
اندازه خــود را ســرزنش نکنیــد و به انــدازه کافی 
برای موفقیت های خود ارزش قائل شوید. شاید 
در ابتدا جلســاتی که زنان از موفقیت های خود 
می گویند کمی ســخت و عجیب به نظر برســد، 
اما کم کــم درون زنان را بــه تعادل مناســبی برای 

پذیرش شکست ها و پیروزی ها می رساند.
جامعــه انســانی ترکیــب بســیار پیچیــده ای از 
رفتارهــای تک تــک افــراد اســت و بــرای بهتــر 
شــدن فرهنــگ هــر ســازمانی بایــد بــا تمرین و 
یادآوری هــای کوچــک، مســیر بهبــود را هموار 

ساخت.

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران
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 در خصــوص تشــکیل تیم و آشــنایی با 
اعضای اصلی توضیح دهید.

تیم ما تقریباً از هشت سال پیش، زمانی  که در تیم کشتی 
دانشــگاه تهران بــا آقای امیرمحمد فخیمی آشــنا شــدم، 
شکل گرفت. آقای فخیمی در رشته اقتصاد و من در رشته 
مکانیک ورزشی تحصیل می کردیم و عالقه مشترک ما در 
زمینه فناوری و نوآوری موجب شد قبل از همه گیری کرونا، 
به صورت جدی فعالیتی را شروع کنیم. آغاز این فعالیت با 
چهارمین کمپ استارتاپی »دیجی نکست« همزمان شد 
و خوشبختانه در این کمپ با نیروهای ماهری مانند آقای 
علی کاظمی، متخصص شبکه و دواپز و آقای فرخ کریمی، 
متخصص نوروســاینس و هوش مصنوعی آشــنا شدیم. 
همچنین آقای روزبه کریمی که از منتورهای دیجی نکست 
بودند، پس از آشــنایی بــا ماهیت بیزینس بــه تیم اضافه 

شدند و تیم ما با پنج نفر بسته شد.

از چــه زمانــی بــا فضــای کســب وکار 
استارتاپی آشنا شدید؟ این استارتاپ اولین تجربه 

شماست یا پیش از این سابقه داشتید؟
مــن دانشــجوی انصرافی علــوم کامپیوتــر بــودم و به دلیل 
عالقــه ای کــه بــه ورزش داشــتم، تغییــر رشــته دادم و در 
دانشگاه تهران، تربیت بدنی خواندم و برای ادامه تحصیل، 
بیومکانیــک ورزشــی را انتخاب کــردم. این رشــته به نوعی 
مهندســی بیومکانیک اســت و بــا ورود به عرصــه فناوری 

می تواند نقش  بسزایی در تأمین سالمت داشته باشد.
ارتباط من با دوستانی که در حوزه علوم کامپیوتری فعالیت 
داشتند، باعث شــد ایده تلفیق علوم کامپیوتری و تربیت 
بدنی به ذهنم خطور کند و به این نتیجه رسیدم که با پیوند 
این دو حوزه می توانیم دستاورد خوبی داشته باشیم. البته 
پیش از این هم با آقای فخیمی استارتاپی را راه اندازی کرده 
بودیم که »آف چین« نام داشــت که متأســفانه شکســت 
خورد و به تجربه ای مؤثــر برای راه اندازی اســتارتاپ بعدی 

ما بدل شد.

ایده اصلی استارتاپ شما چگونه شکل 
گرفت؟ سرویسی که اکتین ارائه می دهد، چیست 

و نامگــذاری اولیــه و ری برندینــگ آن بــا چه هدفی 
انجام شده است؟

نخســتین برند مــا »ویــرا ِســت« نام داشــت که بــه  معنی 
»مجموعه هوشمند« بود و انتخاب واژه جایگزین، یعنی 
»اکتین« بــه این دلیل اســت که اکتیــن کوچکترین واحد 
حرکتی عضله به شــمار می رود و تالش ما بر این است که 
برند اکتین را به بزرگترین واحد حرکتی برای آنالیز حرکت 
افراد تبدیل کنیم. سرویسی که پلتفرم اکتین ارائه می دهد، 
در زمینــه بیزینس ســالمت یا بــه عبارت دیگر بهداشــت 

پیشگیرانه و سالمت الکترونیک است. 
سرویس ما یک کراس پلتفرم است که شامل سخت افزار و 
نرم افزار می شود. سخت افزار طراحی شده، آینه هوشمندی 
است که نقش دســتیار مربی یا تراپیست را ایفا می کند و 
در تشخیص ناهنجاری ها و مشکالت اسکلتی عضالنی 

و ارزیابی استانداردهای سیستم حرکتی به کار می رود.
ما بــه  طــور مشــخص پنــج حــوزه نظــام ســالمت را برای 
تشخیص پیکرســنجی در دســتور کار داریم که عبارت 
اســت از: حــوزه ســالمت ســالمندان، حــوزه ســالمت 

گفت وگو با محمد عباسی، هم بنیان گذار »اکتین« که می گوید او و تیمش، کار کردن در 
شرایط سخت را وضعیتی می دانند که باید در برابر آن دوام بیاورند...

فناوری ها و نوآوری های سالمت؛ خصوصاً در حوزه پیشگیری و تشخیص، روند روبه رشدی را شاهد بوده اند. هوش مصنوعی در کنار کادر درمان و متخصصان سالمت، فرایندهای درمانی 
و تشخیصی را بیش از پیش ساده تر و دقیق تر کرده است. محمد عباسی یک ورزشکار عاشق فناوری است که در تالقی ورزش و فناوری، محصولی نوآورانه خلق کرده و می گوید با توجه به 

شرایط فعلی، رسالت و مسئولیت اجتماعی خود را تاب آوری تا عبور از بحران و رسیدن به یک شرایط حداقلی و نسبتا باثبات در حوزه کسب وکارها می داند. مسیری که البته مشخص 
نیست چه زمانی به سرانجام می رسد!

تاب آوری، مسئولیت 
اجتماعی ماست!

 استارتاپ سالمت الکترونیک 
انویسیونیت دیپ اِی آی 

سرمایه جذب کرد 

هوش مصنوعی علیه 
بیماری های نادر

اســتارتاپ ســالمت الکترونیک 
آفریقــای جنوبی، انویســیونیت 
دیپ اِی آی، با هدف رفع کمبودهای حیاتی 
در بخش مراقبت های بهداشتی آفریقا و 
بازارهــای نوظهــور و دموکراتیک کــردن 
دسترسی به تصویربرداری تشخیصی با 
اســتفاده از هــوش مصنوعــی)AI(، مبلغ 
۱/۶۵ میلیون دالر بودجه جمع آوری کرده 

تا مرحله بعدی رشد خود را باز کند. 

انویســیونیت دیــپ اِی آی که در 
سال ۲۰۱۹ توسط دکتر جیشری 
نایــدو، آنــدری میگاچــف و ترنــس نایــدو 
راه  حل هــای پزشــکی  تأســیس شــد، 
نوآورانــه ای می ســازد کــه از قــدرت هوش 
مصنوعی بــرای تغییر نحوه تشــخیص و 
درمــان بیمــاران توســط متخصصــان 
مراقبت های بهداشتی استفاده می کند. 
این شــرکت از طریــق راه حل هایــی مانند 
فنــاوری رادیفــای اِی آی، ســرعت، دقــت، 
کیفیت و مقرون به صرفه بودن، تشخیص 
تصویربرداری پزشکی را بهبود می بخشد 
کــه در تشــخیص و درمــان زودهنــگام 
بیماری هــای مختلــف ازجملــه ســل، 
پنومونی کرونا، سرطان سینه و غیره بسیار 

مهم است. 

پس از اینکه انویسیونیت دیپ 
اِی آی به عنوان برنــده منطقه ای 
آفریقــای جنوبــی در جوایــز اســتارتاپی 
آفریقــا انتخــاب شــد، بودجــه ۱/۶۵ 
میلیون دالری از نیــو جی ایکس ونچرز، با 
 GIIG افزایش نامعلوم اضافی از صندوق
آفریقــا تأمین می شــود. این بودجــه برای 
کمک به اســتارتاپ برای رفــع کمبودهای 
حیاتی در بخش مراقبت های بهداشــتی 
و  نوظهــور  بازارهــای  و  آفریقــا 
بــه  دسترســی  دموکراتیک کــردن 
تصویربرداری تشــخیصی با اســتفاده از 

هوش مصنوعی استفاده می شود.

تقاضــای زیــادی بــرای خدمــات 
در  بهداشــتی  مراقبت هــای 
آفریقا، به ویژه در زمینه تشخیص پزشکی 
وجــود دارد. تنهــا در ســال ۲۰۲۲، ۶۴۳۵۱ 
بیمار شامل ۴۴۵۲۹ مورد پنومونی، ۱۶۳۵ 
مورد ســل و ۱۲7۱۵۱ آسیب شناسی دیگر 

غربالگری و تریاژ شد. 

INVESTMENTسرمایه گذاری
I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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ورزشــکاران، حــوزه ســالمت کارگــران، حــوزه ســالمت 
کودکان و حوزه ســالمت رانندگان. پلتفرم پیکرســنج ما 
از طریق پردازش تصویر و هوش مصنوعی )موشن ویژن( 
ارزیابــی مــورد نظــر را انجــام می دهــد. این ســخت افزار 
شــبیه یک مانیتور یا استند هوشمند اســت که به یک 
دوربین مجهز شــده و پــس از دریافت تصویر شــخص، 
ناهنجاری هــای مربوط به سیســتم حرکتــی را به صورت 
ســه بعدی آنالیــز و در لحظــه گــزارش می کنــد و مربی یا 
تراپیست برمبنای این گزارش، با آگاهی کامل برنامه ای را 
در اختیار فرد قرار می دهد. متقاضیان این سخت افزار، 
تراپیست ها، مربی ها و کاردرمانگرانی هستند که در پنج 

حوز ه نام برده فعالیــت دارند. تمرکز فعالیت 
ما روی طب فیزیکی است و به همه کسانی 
که با ارگونومی حرکت سروکار دارند، مربوط 

می شود.
نوع بیزینس ما B2B  است و در ادامه قصد 
داریم به روش B2C کار کنیم؛ به این ترتیب 
که اپلیکیشنی با قابلیت دسترسی همگانی 
طراحی خواهد شــد که گوشــی همــراه جای 
آن ســخت افزار را خواهــد گرفــت. در حــال 
حاضــر بــه بــازار ورود کرده ایــم و به تازگــی با 

چند مجموعه ورزشــی و درمانی قرارداد بســته ایم، ولی 
همچنان از طریق همــان ســخت افزار فعالیت می کنیم 
و شــکل B2C فــاز توســعه ای مــا خواهــد بــود کــه هنــوز 

عملیاتی نشده است. 

پیش تر به ایــن موضوع اشــاره کردید که 
ســرویس شــما پیشــگیرانه طراحــی شــده اســت. 
امــروزه یکی از اقشــار مهم، ســالمندان هســتند و 
جامعــه ایران تا حــدود ســال 1430 با پیــری مواجه 
است و برای کسانی که در این حوزه فعالیت دارند، 
آینــده خوبــی پیش بینی می شــود. شــما ایــن نیاز 
روبه رشد را چگونه شناسایی کردید و با اندازه بازار تا 

چه حد آشنا بودید؟ 
منطق تشــخیص و پیشــگیری در حــوزه ســالمت، مقوله 
صفر و یکی نیست، منطق فازی است که با الگوریتم های 
ریاضــی و هــوش مصنوعی آسیب شناســی و پیشــگیری 
می کند و هدف ما این اســت که قبل از ورود به نقطه پیک 
بیماری در فرد یا سالمند، به او هشدار دهیم و مشکلش را 
تشخیص دهیم. در بحث تحقیق و توسعه و محدوده بازار 
با دیتاهایی که از سایت آمار ایران گرفتیم و انجام تحقیقات 
میدانی متوجه شدیم حدود ۴7 درصد از افراد معمولی و 
ورزشــکاران در معرض آسیب های جدی هســتند؛ به این 
دلیل که با حرکت ورزشی یا فعالیتی که در طول روز انجام 
می دهند به  خوبی آشــنا نیســتند، یا حتــی گاهی ممکن 
است فرد تمرینی را به  قصد درمان تکرار کند که نحوه انجام 
آن درست نیست یا از ســوی مربی یا تراپیست به درستی 
تجویز نشده است. این درصد درخور توجه، باعث شد روی 
این موضوع بیشتر کار کنیم و برای کاهش میزان آسیب ها 

قبل از وقوع، اقدام کنیم. 

فکر می کنیــد در فــاز B2C توســعه، چه 
بازاری پیش روی شما خواهد بود؟ در فاز B2B چه 

مارکتی را هدف قرار داده اید؟
هدف ما در فــاز B2C بــرای ورود بــه مارکت، پوشــش دهی 
ورزش هایی با تحرک کمتر اســت که به پیشگیری کمتری 
نیاز داشــته باشــد، مانند یوگا و فعالیت های ســالمندان. 
در فــاز B2B مجموعه هــای اصالحــی و مجموعه هایــی 
کــه مباحــث مربــوط بــه تندرســتی و علــوم ورزشــی 
را بــه فعالیت شــان اضافــه کرده انــد، انتخــاب کردیــم و از 

مجموعه های سنتی و دور از فناوری چشم پوشی کردیم.

در سطح جهانی شاهدیم که شرکت های 
بزرگ مثل »زیمنس« و »سونی« به این حوزه وارد 

شدند و سخت افزارهایی را تولید کردند که با اسکن 
3۶0 درجــه از طریق چنــد دوربین، اســکلت فرد را 
آنالیــز می کننــد و دیتاهــای مفصلــی بــه دســت 
می آورنــد. تفــاوت اکتیــن در رقابــت بــا نمونه هــای 
خارجــی چیســت؟ آیــا در رقابت بــا ایــن برند های 

خارجی دچار چالش بوده اید؟
مهمتریــن تفاوت محصــول ما با شــرکت های ســونی یا 
زیمنس در میزان دقت محصول است. سخت افزار های 
اکتین در مقایســه بــا نمونه های ذکرشــده دقت بســیار 
بیشتری دارد؛ چراکه مبنای کار دســتگاه این شرکت ها 
مربوط به ایمیج پروسسینگ است و از هوش مصنوعی 
استفاده نمی کنند؛ در حالی که سخت افزار 
مــا از هــوش مصنوعــی بهره منــد اســت و 
به عنــوان دســتیار مربــی و تراپیســت عمــل 
می کنــد و درواقــع پلتفــرم جامعــی در حــوزه 
سالمت هستیم که دیوایس های دیگر نیز به 
آن اتچ می شوند. از آنجا که تازه به بازار ورود 
کرده ایــم، تاکنون بــا هفت مجموعــه قرارداد 
بســته ایم کــه شــامل فیزیوتراپــی و خدمات 
ورزشی است و بازخورد خوبی برای همکاری 
به ویژه در زمینه تناسب اندام گرفتیم. فناوری 
مبتنی بر هوش مصنوعی برای مربی ها و سایرین در این 
حوزه جذابیت داشته اســت؛ چراکه مربی از این طریق 
می تواند سیر پیشرفت خود و سایرین را مشاهده کند. 
از عمــده مشــکالت اســتارتاپ ها به ویــژه اســتارتاپ های 
وابسته به سخت افزار، بحث اسکیل آپ است. دیوایسی 
کــه مــا طراحــی کردیــم، قیمــت نســبتاً باالیــی دارد و برای 
مشتری عام چندان مقرون به صرفه نیست. در فاز توسعه 
با طراحی اپلیکیشــن، این مشــکل تــا حد زیــادی برطرف 

خواهد شد.

برای توسعه فاز B2B چه چالشی پیش 
رو دارید؟ 

چالشــی که اخیراً درگیرش بودیــم، افزایش نــرخ دالر بود. 
برای ما که تولید ســخت افزار می کنیم، این مسئله خیلی 
مهم اســت؛ ولی چند پلن مختلف بــرای اســکیل در بازار 
B2B در نظر داریم. برای مثال سخت افزار ما این قابلیت را 
دارد که در پکیج های کوچکتر، فقط بــا یک دوربین کارایی 
داشته باشد، این دوربین به تلویزیون خانه متصل می شود 
و هزینه ها را تا حد زیادی کاهش می دهد. دستگاه ما برای 
مجموعه های تناســب اندام و باشگاه های ورزشی نسبت 
به دستگاه های دیگر که خریداری می کنند، ارزان تر است. 
برای مثال قیمت تردمیل چیزی حدود ۵۰۰ میلیون تا یک 
میلیارد تومان اســت و در قیاس با این دســتگاه، قیمت ما 

خیلی پایین تر است.

این روزها در حوزه فناوری با صدای بلند 
گفته می شــود کــه »تغییــر از آن هــوش مصنوعی 
خواهــد بــود!«. چگونــه از دو ســال پیــش هــوش 
مصنوعی را بــه کار گرفتید و امروزه هم قــدم با ترند 

جهانی فعالیت می کنید؟
در ابتدا بینشــی کــه در طراحی این ســخت افزار داشــتیم 
برمبنای شهود و گمان بود، ولی بعدها با بررسی بنچ مارک ها 
به این نتیجــه رســیدیم کــه دیتاهــا به ســمت دیتادیزاین  
کوچینگ رفته انــد که ایــن داده ها در بحث تناســب اندام 
و تشــخیص اهمیت دارد و ایــن خأل وجود داشــت که فرد 
بتواند این دیتا را ببیند و مشکل را برطرف کند. در واقع ما 
تشخیص های شــهودی را تبدیل به تشخیص داده محور 

کرده ایم که ضریب خطا را به شدت کاهش می دهد.

در حال حاضر مهمترین چالش شما چه 
در جذب سرمایه و چه در فروش و... چیست؟

مهمترین چالش ما در حال حاضر، تأمین نیروی انسانی 
اســت. نیروی انســانی برای فعالیــت در حوزه اســتارتاپی 

رغبــت چندانی نــدارد و تاب آوری بیــن نیرو های جــوان در 
این حد نیســت کــه چنــد ســال در دره مــرگ بایســتند تا 

محصول پروداکت شود. 

برای فروش محصــول به مجــوز خاصی 
نیاز داشــتید؟ پروســه دریافت مجــوز چگونه بوده 

است؟
مجوز خاصی نیاز نداشتیم، ولی روایی و پایایی سیستم را 
در آزمایشگاه بیومکانیک دانشگاه تهران ارزیابی کردیم. 
موضوع پایان نامه من بررسی پایایی و روایی این سخت افزار 
بــود کــه خوشــبختانه بــه عــدد خوبــی رســیدیم و از دقت 
دســتگاه اطمینان حاصل کردیم. دقت این دستگاه باالی 
۹۵ درصد است. این دستگاه در کنار تخصص تراپیست، 
به  کمک هوش مصنوعی، دقت را به میزان بســیار زیادی 

افزایش می دهد.

دربــاره همــکاری با شــتابدهنده توضیح 
دهیــد. چطــور وارد این بوت کمپ شــدید و شــکل 

همکاری شما چگونه بود؟
نقطه عطف بیزینس ما شروع همکاری با دیجی نکست 
بود، به ویژه وقتی از تجربه منتورهای دیجی نکست استفاده 
کردیم و از حضور افراد در فضای اشتراکی بهره های فراوانی 
بردیــم. جــذب ســرمایه هــم داشــتیم و محیــط پویایی که 
دیجی نکست در اختیار ما گذاشت، این اعتمادبه نفس را 

به ما داد که برای فعالیت در این حوزه اقدام کنیم.

چقدر به صادرات محصول فکر می کنید 
و چه برنامه ای در این زمینه دارید؟

صددرصــد تصمیــم داریــم بــرای صــادرات اقــدام کنیم. 
البته باید جایگاه ما در بازار ایران تثبیت شود و در ادامه، 
پس از نیازســنجی محصول را صادر کنیــم. محصول ما 
در بــازار داخلــی، نمونــه مشــابهی نــدارد و مــا اصطالحاً 

»فرست مووِر« این بازار هستیم.

در این دوره به  دلیل شــرایط اقتصادی، 
بی ثباتی قیمــت دالر و قطعــی اینترنــت و... دوره 
ســختی را در اکوسیســتم شــاهد بودیــم. آیــا این 
مشــکالت میل به مهاجــرت را در نیروی انســانی 

شما افزایش داده است؟ 
خوشبختانه تاکنون کسی از تیم ما خارج نشده، ولی میل 
به مهاجرت به  وضوح بیشتر شــده و در تیم های دیگر به 
همین خاطر، کل تیم فید شــده است یا اســتارتاپ هایی 
را می شناســم کــه تــا مرحلــه ای پیشــروی کردنــد و چــون 
تــاب آوری الزم را نداشــتند، کل اســتارتاپ منحــل شــده 
اســت. از آنجا که فاندرهای تیــم ما مقید به اســتارتاپ و 
بیزینــس بوده انــد، تصمیمی بــرای مهاجرت نداشــتند. 
عالوه بر فاندرهــا، نیروهایــی داریم کــه از اعضای هیئت 
هم بنیان گــذار نیســتند و مجموعاً ۱۰ نفر هســتیم که در 

دیجی نکست مستقریم.

تــاب آوری شــما در ایــن شــرایط دشــوار 
چطور ممکن شــده اســت؟ چه برنامه هایــی برای 

آینده و سال جدید دارید؟
اگر شخصی با توجه به شرایط فعلی بخواهد از اکوسیستم 
جدا شود، کامالً حق دارد ولی ما مبنا را بر این گذاشتیم که 
مقاومت کنیم و این مسیر را در هر شرایطی ادامه دهیم؛ 
چراکه در دانشگاه سطح یک کشور تحصیل کرده بودیم 
و مســئولیت اجتماعی ما حکم می کرد دوام بیاوریم و در 
مقابل امتیازاتی که کشور در اختیار ما گذاشته، خودمان 
را مســئول می دانیــم. چشــم انداز کوتاه مــدت مــا بــرای 
اکتین، اصالح ذهنیت سنتی مربیان و تراپیست هاست 
و در بلندمدت قصد داریم روی ســالمتی و سبک زندگی 
مردم ایران تأثیر بگذاریم تا با تبیین رویه های پیشگیرانه، 

سالمت و سبک زندگی آنها را بهینه کنیم.

عباس عین علی 

abbas.einali
@gmail.com

TRENDروند

تأثیر هوش مصنوعی 
در فیزیولوژی انسان 

آینده درمان های 
فیزیولوژیک چه 

خواهد بود؟
AI( کــه شــامل  هــوش مصنوعــی )
یادگیــری ماشــینی، یادگیــری عمیــق 
و محاســبات شــناختی اســت، باعــث 
می شــود کامپیوترها بتواننــد از تجربه 
یــاد بگیرنــد و بــا تقلیــد از وظایــف 
»شناختی« مانند استدالل، یادگیری، 
حــل مســئله و چندیــن مــورد دیگر که 
معمــوالً با ذهن انســان مرتبط اســت، 

عمل کنند.
 به لطف الگوریتم های مبتنی بر هوش 
مصنوعی، رایانه هــا را می توان آموزش 
داد تــا بــا پــردازش مقادیــر زیــادی از 
داده هــا از طریــق شناســایی الگوهــای 
خاص، وظایــف مختلفی انجام دهند. 
پزشــکی، فیزیولــوژی و حتــی جراحــی 
رشته هایی هستند که با اینکه چندین 
موضــوع اخالقــی را مطــرح کرده انــد، 

عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفته اند. 
فیزیولــوژی انســان بــه دنبــال درک 
مکانیســم هایی اســت که بــرای حفظ 
ســالمت و عملکــرد بــدن انســان کار 
می کننــد؛ تمرکــز بــر ایــن کــه چگونــه 
سیستم های مختلف )مانند سیستم 
عصبــی، سیســتم قلبــی و عروقــی، 
غــدد  سیســتم  تنفســی،  سیســتم 
درون ریز یا سیســتم ایمنــی( اندام ها، 
زیســتی  مولکول هــای  و  ســلول ها 
عملکردهــای شــیمیایی و فیزیکــی 
مختلــف را انجــام می دهنــد. بــه طــور 
ســنتی، مطالعــات روی فیزیولــوژی 
انســان در آزمایشــگاه هایی انجــام 
می شود که آزمایش ها اغلب به اعمال 
تأثیــرات مکــرر روی یک سیســتم آلی 
نیــاز دارنــد.  اخیــراً هــوش مصنوعــی 
به عنوان ابزاری برای پشــتیبانی از حل 
مسئله در فیزیولوژی انسان پیشنهاد 
شــده که احتماالً امکان کاهش تعداد 
آزمایش هــای تهاجمــی و همچنیــن 
پیش بینــی فرآیندهــای پاتولوژیکــی 
آزمایــش  یــق  طر از  می دهدکــه  را 
اســتاندارد شناســایی نمی شــوند. بــا 
این حــال، کاربــرد هــوش مصنوعی در 
فیزیولوژی انســان هنوز ثابت نشــده و 
بیومولکول ها عملکردهای شیمیایی و 
فیزیکی مختلفی را انجام می دهند که 
برای هــوش مصنوعی قابل تشــخیص 

نیست. 



شــــــــــــــمــــــــــــــاره ۸۹
۱۴ اسفنــــــــــــــد ۱۴۰۱
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لجستيک
L O G I S T I C

امکان ایجاد تحویل 
فوق سریع در 

آمازون  
طبــق گزارش هــا، آمــازون در زمینــه 
فوق ســریع ســرمایه گذاری  تحویــل 

گسترده ای انجام داده  است.
»وال اســتریت ژورنال« گــزارش داد که 
بخش کلیدی استراتژی تحویل شامل 
گســترش شــبکه انبارهــای »ســایت 
یک روزه« آمازون اســت. طبــق گزارش 
»ام دبلیو پی وی ال« که بر عملیات انبار 
آمــازون نظــارت دارد، آمــازون در چهار 
سال گذشته حدود ۴۵ سایت را افتتاح 
کــرده  و طــی چنــد ســال آینــده تعــداد 
ســایت های یک روزه خــود را به حداقل 

۱۵۰ سایت می رساند.
»ام دبلیــو پی وی ال« گــزارش داد: »این 
ســایت ها عمدتاً در نزدیکی شــهرهای 
بزرگ تــر هســتند و محبوب ترین اقالم 
آمازون را ارائه می دهند.«
»دبلیــو  بــه  آمــازون 
گفــت:  اس جــی« 
جدیــد  »مکان هــای 
لس آنجلــس،  شــامل 
و  سانفرانسیســکو 
فینیکــس اســت.« ایــن 
شــرکت از اعــالم تعــداد 
یــک روزه  ســایت های 

خودداری کرد.
ایــن خبــر چنــد روز پــس 
از آن منتشــر شــد که تارگت اعالم کرد 
۱۰۰ میلیون دالر برای گسترش عملیات 
تحویل خود سرمایه گذاری کرده  است. 
این خرده فــروش هفتــه گذشــته اعالم 
کــرد قصــد دارد تــا پایــان ســال ۲۰۲۶ 
تعــداد تســهیالت مرتب ســازی را از ۹ 
درصــد بــه بیــش از ۱۵ درصــد افزایش 

دهد.
تارگــت گفــت کــه از زمــان راه انــدازی 
اولین مرکز مرتب ســازی خود در ســال 
۲۰۲۰، ۱۵۰ درصــد افزایــش در تعــداد 
تحویل هــای روز بعــد  داشــته  اســت. 
در عیــن حــال، پیش بینــی می کنــد 
مراکــزش ۵۰ میلیون بســته را در ســال 
۲۰۲۳ تحویل دهند و این میزان تقریباً 

دوبرابر سال گذشته است.
این شــرکت ســال گذشــته اعــالم کرده  
بــود می خواهــد ســرمایه گذاری خــود 
را در ایــن مراکــز دوبرابــر کنــد و برایــان 
کورنــل، مدیرعامل شــرکت اشــاره کرد 
کــه کســب وکار دیجیتــال تارگــت طــی 
سه ســال گذشــته به جذب ۹۰ میلیون 
مشتری جدید به فروشگاه و وب سایت 

او کمک کرده  است.

NEWSخبر

داستان بازارگاه »بار با نت« و پلتفرم مکان محور »روتا« 
در گفت و گو با محمدرضا عباسی فرد، مدیرعامل شرکت 

مدیریت و توسعه یادمان نصر
واجب تر از نان شب برای تقریباً تمام کسب و کارها، لجستیک و ایجاد زنجیره تأمین است. این بخش جزئی جدانشدنی 

از اقتصاد، علی الخصوص اقتصاد دیجیتال است. ایجاد بازارگاهی که بتواند این زنجیره را برای کسب و کارها ایجاد و آن 
را حفظ کند، از سال 1397 مورد توجه هلدینگ چابک بوده و برای ایجاد این امکان، برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های 
بسیاری انجام شده است.  آنچه در ادامه می خوانید، گفت و گو با محمدرضا عباسی فرد، مدیرعامل شرکت مدیریت و 

توسعه یادمان نصر (متین) و مدیر ارتباطات و قراردادهای سازمانی هلدینگ چابک است که درباره داستان ایجاد بازارگاه 
»باربا نت« و پلتفرم مکان محور »روتا« و چگونگی شکل گیری شرکت متین و قرارگیری آن در کنار مجموعه هلدینگ 

چابک و سپس جدا شدن از این مجموعه توضیح داده است.

چند خدمت
در یک اپلیکیشن 

شرکت مدیریت و توسعه یادمان نصر 
یا همان متین چگونه راه اندازی شد؟ 

ســال ۱۳۹۴ بــود کــه بــا شــش نفــر از دوســتانم بــا 
تخصص های مختلف جمع شدیم و با هم شرکت متین 
را راه اندازی کردیم. در آن تیم، تخصص من نرم افزار بود 
و کارهای فنی شــرکت نیز با من بود. ســایر دوســتان نیز 
کار را در حوزه های مختلف در دســت گرفتنــد. در ابتدا 
پیاده سازی کســب و کار تاکســی اشــتراکی »همتارو« را 
دنبال می کردیــم. در آن زمان بــا ایجاد زیرســاخت های 
قوی نرم افــزاری، یــک ســرمایه گذار به مــا قــول داده بود 
۲۰ میلیــارد تومان در ایــن حوزه ســرمایه گذاری کند، اما 
متأسفانه آن ســرمایه گذار روی قول خود نایستاد. بعد 
از آن نیز ســرمایه گذاران دیگری آمدند و رفتند و باز هم 
محقق نشــد تا اینکــه این پروژه بــا وجود کامــل بودن به 

بهره برداری نرسید.

 بعــد از آن چگونــه توانســتید کار را 
گسترش دهید؟

ســال ۱۳۹۶ بــا مســتقر شــدن در پــارک علــم و فنــاوری 
پردیــس، مدیران ارشــد گروه صنایــع غذایــی نامی نو به 
پردیــس آمــده بودنــد و در آنجا با شــرکت دانــش بنیان 
متیــن آشــنا شــدند. آن زمــان مــن و هــم بنیان گــذاران 
مجموعــه تصمیــم گرفتــه بودیــم شــرکت را بفروشــیم. 
شــرکت در آن زمان از اعتبار خوبی برخوردار شــده بود. 
مثــالً چندیــن مجــوز از جملــه مجــوز تاکســیرانی بــرای 

همتارو را اخذ کرده بود.
مدیــران ارشــد نامی نــو بــرای توســعه زیرســاخت های 
لجستیکی و بازارگاه شرکت خود به راه اندازی زیرساخت 
لجستیکی نیاز داشتند و شرکت متین می توانست این 

نیاز آنها را برطرف کند.
بنابرایــن موضــوع خرید ســهام شــرکت متیــن را مطرح 
کردنــد. هم بنیان گذاران شــرکت نیز قبــول کردند و صد 
درصد ســهام خود را به شــرکت نامی نو فروختیم. البته 
شرط مدیران ارشــد نامی نو برای خرید سهام متین این 
بود که تیــم فنی از شــرکت نرود، زیــرا تیم فنی بــه مثابه 
هســته شــرکت بود. از هم بنیان گذاران شرکت فقط من 
به اتفــاق تیم فنــی پنج نفره خــودم در شــرکت ماندیم و 
بقیه هم بنیان گذاران چون فنی نبودند، از متین رفتند. 

 کار با گروه جدید از کی آغاز شد؟
از ابتدای ســال ۱۳۹7 در مســیری جدید قدم گذاشتیم 
و اعضــای تیــم فنی بــا مدیــران ارشــد نامی نو قــراردادی 
جدید امضا کردند و اعضای تیم به محل جدید شرکت 
منتقل شــدند. آن زمان با پنج نفر شــروع به کار کردیم، 
اما به تدریج شرکت رشــد کرد و اکنون حدود ۱۰۰ دولوپر 
داریم. کســب و کارهای جدید مانند به روزرســان، به روز 
مارت، روتا و بار با نت با شــرایط جدید و ســرمایه گذاری 

مدیران ارشد نامی نو شروع به کار کردند. 

 شما در گروه متین جدید چه سمتی را 
بر عهده گرفتید؟

تا اواخر ســال ۱۳۹۸ به عنوان مدیر فنی مشغول بودم و 
از اواخر سال ۱۳۹۸ از کارهای فنی مقداری فاصله گرفتم 
و در حــوزه کســب و کاری و بازرگانی شــرکت ورود کردم و 
به عنوان مدیر ارتباطات و قراردادهای سازمانی هلدینگ 
مشغول به کار شدم. از ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز مدیرعامل 

شرکت متین شدم. 

 چــه ارتباطــی بیــن متیــن و هلدینــگ 
چابک وجود دارد؟

ســرمایه گذار هلدینــگ چابــک از مدیــران ارشــد گــروه 
صنایع غذایی نامی نو است و سهام هلدینگ و شرکت ها 
و کسب و کارهای زیرمجموعه آن متعلق به مدیران ارشد 
نامی نو است. متین و شــرکت به روز فناور بین الملل دو 
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شــرکتی هســتند که زیرمجموعه هلدینــگ چابک قرار 
دارند. متین با مدیرعاملی مــن و به روز فناور با مدیریت 

رحمت هللا صادقی اداره می شود.
متیــن تا ســال ۱۴۰۱ بــازوی نرم افــزاری هلدینــگ چابک 
بــود، امــا از ابتــدای ســال ۱۴۰۲ دو برند بــار با نــت و روتا 
از مجموعه جدا می شــوند و به عنوان شــرکت مســتقل 
فعالیــت خواهنــد کرد.»به روزرســان«، »بــه روز مــارت« 
و »بــه روز پــی« نیــز زیــر نظــر شــرکت بــه روز فنــاور اداره 
می شــوند، امــا پشــتیبانی نرم افــزاری و پیاده ســازی آن 
توسط شــرکت متین انجام شده اســت. به روز رسان در 

زمینه پخش و لجستیک اشتراکی فعالیت دارد.

 شــرکت متین به جــز بار بــا نــت و روتا 
فعالیت دیگری نیز دارد؟ 

 بلــه. متیــن در ســال ۱۴۰۱ از معاونــت علمــی مجــوز 
شــتاب دهی را اخــذ کــرده و در مرکز نــوآوری 
پســت به عنوان شــتاب دهنده حضور دارد. 
از خرداد ۱۴۰۱ نیز آدکامی متین را راه اندازی 
کردیم که با راه اندازی آکادمی متین نیازهای 
آموزشی پرسنل هلدینگ چابک را که بیش 
از ۴۰۰ نفــر هســتند، برطــرف می کنیــم. بــه 
عنــوان مثــال، در حــوزه فنــاوری، مدیریتی و 
کســب و کاری و بخشــی نیز در حوزه فروش، 
آموزش هایــی داریــم. امــا از ایــن کالس هــای 
آموزشی قرار نیســت فقط پرسنل هلدینگ 

بهره منــد شــوند، بلکــه از افــراد عالقه مند بــه حوزه های 
کسب و کاری و آی تی نیز ثبت نام به عمل می آید.

 دو برنــدی کــه زیــر نظــر متیــن اداره 
می شــوند، بار با نت و روتا هســتند. بار بــا نت با 

توجه به چه نیازی استارت خورد؟
بار بــا نت بــا هــدف شــکل گیری یــک بــازارگاه حمــل بار 
در حــوزه حمل و نقــل شــهری، بین شــهری و بین المللی 
تشــکیل شــد. هــدف زیرســاختی کــه در حــال توســعه 
آن بودیــم، تنها فــروش و جــذب کاربر نبــود، بلکه هدف 
ایجــاد زیرســاختی بــود کــه خدمــات خــود را در زمینــه 
زنجیره تأمین شــرکت ها یا صنایع مختلــف ارائه دهد و 
این نیاز در هلدینگ چابک احســاس می شــد. در واقع 
صنعت برای آنکه بتواند به خوبی کار کند، به زیرساخت 
حمل و نقلی نیــاز دارد تا تولیدکننــدگان مختلفی که در 
این زنجیــره تعریف می شــوند، بتوانند کاالهــای خود را 

جابه جا کنند.
ایده اصلی کســب و کار بار با نت تأمین نیاز حمل و نقلی 
شرکت ها بود و بعد از آنکه ایده شکل گرفت، شروع کار 
را از زیرســاخت درون شــهری آغاز کردیم و رفته رفته کار 
را گســترش دادیم و هنــوز هم این توســعه ادامــه دارد و 
توسعه بخش بین الملل آن در برنامه های آتی قرار دارد.
در فاز اول تمرکز خود را روی اسباب کشــی درون شهری 
گذاشــتیم و تحقیــق و توســعه گســترده ای روی ایــن 
بخش انجام دادیــم. به مرور بازیگــران دیگری در بخش 
حمل و نقــل، چــه در بخــش آنالیــن و چــه آفالیــن بــه 
قســمت های دیگــر بــازارگاه بــار بــا نــت اضافــه شــدند. 
بخش هایی نظیر ارسال مرســوالت پستی، پیک، وانت 

و... .
حتی این امکان را برای کسب و کارهای حمل و نقل سنتی 
ایجاد کردیم که با در اختیار قرار دادن سایت و محتوا و 
زیرســاخت مدیریت ناوگان بتوانند به بازارگاه ورود و از 

این طریق مشتری جذب کنند.
بعــد از آن بــا اخــذ مجــوز از اتحادیــه کســب و کارهای 
مجازی و سازمان حمل و نقل راهداری، توانستیم مجوز 
بین شهری را اخذ کرده و هر باری را بین شهرها جابه جا 
کنیم. این امکان از تهران به تمام شهرهای کشور ایجاد 

شده است.
به تازگی نیز تعامالتی با شهرداری تهران برای جابه جایی 

نخالــه، خاک بــرداری و... انجــام داده ایــم و قصــد داریم 
بازارگاه بار با نت را در اختیار آنها نیز قرار دهیم.

 روتا بر اساس چه نیازی شکل گرفت؟
تقریبــاً تمام کســب و کارها به نــرم افزارهای لجســتیکی 
نیاز دارند، زیرا یکی از پایه ها و اساس لجستیک شهری 
بر مبنای نقشه و مســیریابی اســت. ما در مجموعه بار 
با نت و به روزرسان به این زیرســاخت نیاز داشتیم و در 
ابتدا قصد داشتیم از طریق شــرکتی که این زیرساخت 
را در اختیــار ما قرار دهــد اقدام کنیم، اما با شــرکت های 
موجود به جمع بندی نرسیدیم. به همین دلیل تصمیم 
گرفتیم زیرســاخت نقشــه و مســیریابی را در مجموعه 
تشکیل دهیم. تیمی را برای این کار شکل دادیم و دست 
به کار شدیم و توانستیم زیرساختی قوی در حوزه نقشه 

و مسیریابی ایجاد کنیم.
قراردادهایــی نیــز بــا پلیــس راهنمایــی و 
رانندگــی و ســایر ارگان هــا بســتیم امــا چون 
قصد توســعه روتا را داشتیم، اطالع رسانی و 

تبلیغات نکردیم.

 رقبــای شــما در روتا چــه اپ هایی 
هستند؟

در میــان اپ های ایرانی از لحاظ فنی، نشــان 
و بلد مشــابه روتا هســتند و حتــی در برخی 
بخش ها، روتا مشخصات فنی باالتری دارد. 
تفاوت مــا در تعداد کاربر اســت کــه آن هم بــه تبلیغات 
کمتر ما برمی گردد.  روتا فعالً حدود ۲۰۰ هزار کاربر دارد. 

 
 برای توســعه روتا چه اهدافی را دنبال 

می کنید؟
ارائه پلتفرم خدمات مکان محور از اهدافی است که روتا 
دنبال می کند. این پلتفرم تا ســال آینده فعال می شــود 
و کســب و کارهای مختلفــی کــه در اینســتاگرام، تلگــرام 
یــا فروشــگاه های اینترنتــی فعالیــت دارنــد، می تواننــد 
داخل روتا و به طور اختصاصی سایت و خدمات مالی، 
اعتبــاری و CRM دریافــت کننــد. در کنــار آن نیــز مردم 
خدماتــی دریافــت می کننــد کــه در نهایــت بتواننــد از 

خدمات این کسب و کارها استفاده کنند.

 روتا در آینده چه خدمات دیگری ارائه 
خواهد داد؟

با یک مثــال توضیح می دهم. قصد داریــد از نقطه A به 
نقطه B مســافر یا باری را جابه جا کنید یا غذا ســفارش 
دهید یــا بلیــت ســینما یــا تئاتــر رزرو کنید، وقــت دکتر 
بگیریــد و کالً هر خدمــات آنالینــی را دریافــت کنید. در 
روتا تمام کســب و کارهای آنالینی که سرویس مورد نظر 
شما را داشته باشند، رؤیت می شوند و می توانید قیمت 
آنها را ببینید، مقایســه کنید و ســپس ســفارش دهید. 
حتی در مــورد وقــت دکتــر ایــن اپلیکیشــن قادر اســت 
عالوه بر رزرو وقت دکتر، روز و ســاعت وقت گرفتن را به 
شما یادآوری کند و نســبت به مکان شــما نزدیک ترین 
یــا کم ترافیک تریــن مســیرها را در همــان روز بــه شــما 

پیشنهاد دهد. 
روتــا یــک شــبکه اجتماعــی مکان محــور اســت. وقتــی 
با دوســتان خــود در یک مــکان مشــخص قــرار مالقات 
می گذارید می توانید لوکیشــن خود را در گــروه روتا قرار 
دهید، سپس دوســتان خود را نیز در روتا اد کنید و روتا 
بهترین راه دسترسی به لوکیشــن و مدت زمان حدودی 
را بــه دوســتان شــما پیشــنهاد می دهــد. تمــام خدمات 
روتا در بســتر نقشــه عرضه می شــود. بنابراین سال ۹7 
زیرســاخت آن را پایه ریزی کردیم. ســال ۹۸ النچ کردیم 
و تا االن هم منتظر بودیم چالش ها و باگ های آن درآید 
و یک سیســتم کامل و درست ارائه شــود تا بتوانیم این 

خدمات را ارائه دهیم.

چرا نبرد خرده فروشی آمازون و والمارت در راهروی خواربارفروشی 
انجام نمی شود؟

نبرد غول ها

REPORTگزارش

ایــن روزهــا همــان انــدازه کــه ســوژه هــوش 
مصنوعی موضوع روز اســت، ایــن موضوع که 
فروشگاه های مواد غذایی دریابند چطور و کجا 
از آنــان خرید شــده، حائز اهمیت اســت. تورم 
مواد غذایی سرسختانه باالست و تقریباً همه 
خانوارهای ایاالت متحده تعداد و انواع اقالمی 
که اکنون در ســبد خواربارشان قرار می گیرند را 
  PYMNTS تنظیم کرده اند. آخرین تحقیقات
نشــان می دهــد ۶۲ درصــد از مصرف کنندگان 
گفته انــد هزینــه بــاالی غــذا باعــث کاهــش 
هزینه هــای آنها در ســایر دســته های اختیاری 
شــده  اســت، ازجمله ۶۰ درصــد از کســانی که 
ســاالنه بیــش از صــد هــزار دالر درآمــد دارند و 
۶۳ درصــد از مصرف کننــدگان طبقه متوســط 
که ســاالنه بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هــزار دالر درآمد 
دارند. به همین دلیل اســت که خواربارفروشی 
موضوع داغ دو تــا از بزرگ ترین خرده فروشــان 

روی کره زمین است: آمازون و والمارت. 
با توجه به اینکه خواربارفروشی ها اکنون ۵۶/۹ 
درصــد از فــروش کلــی را بــه خــود اختصــاص 
داده اند - نســبت به  اینکه این میزان در ســال 
۲۰۱۹ حدود ۵۵.۹ درصد بــوده، اندکی افزایش 
یافته  است - والمارت شروع به شبیه شدن به 
یــک خواربارفروشــی غول پیکر کــرده و به جای 
یــک تاجر کــه مــواد غذایــی را بــه صــورت انبوه 

می فروشد، خرده فروشی می  کند.
طبــق داده هــای خــود والمــارت و گزارش هــای 
سرشماری، متوجه می شویم سهم مواد غذایی 
والمــارت از ســه ماهه اول ســال ۲۰۱۹ نســبتاً 
ثابــت مانــده  اســت. بزرگ تریــن خرده فــروش 
فیزیکــی جهــان ممکــن اســت بــه دلیــل تــورم 
مــواد غذایــی، فــروش مــواد غذایی کمــی باالتر 
داشــته  باشــد، اما در کل فروش تقریباً کمتری 
نسبت به دسته بندی محصوالت خرده فروشی 
دیگــر دارد. بــر اســاس رونــد داده هــا، آمــازون 
بــه زودی والمــارت را از نظــر ســالمت و زیبایــی 
تحت الشعاع قرار خواهد داد؛ مقوله ای که مدیر 

مالی والمارت در تماس Q4 ایــن موضوع را هم 
پرحاشیه و هم با اولویت باال نامید.

ســالمت و زیبایی نزدیک به ۱۱ درصد از فروش 
ســاالنه والمارت را به خود اختصاص می دهد. 
آمــازون تقریبــاً از ســال ۲۰۱۹ ســهم خــود را از 
فروش ســالمت و زیبایی دوبرابر کــرده و از ۲.۵ 
درصــد در ســال ۲۰۱۹ بــه ۵.۱ درصــد در ســال 
۲۰۲۲ رســیده  اســت. از ســوی دیگــر، والمــارت 

حدود شش درصد ثابت مانده  است.
پوشــاک بــا رتبــه هشــت درصــد، یکــی از 
دسته هایی است که سهم آمازون در آن دوبرابر 
والمارت است. شکاف فروش از ۰.۸ درصد در 
ســال ۲۰۱۹ به ۶.۴ درصد افزایش یافته که این 
به رغم تالش های والمارت برای تقویت تجارت 

پوشاک خود در سال ۲۰۲۰ است.
والمــارت  می رســد  نظــر  بــه 
نمی تواند بــه انــدازه کافــی ۱۰۰ یا 
۱۲۰ میلیــون آمریکایــی کــه هــر 
هفتــه وارد فروشــگاه والمــارت 
می شــوند را به خریدارانی تبدیل 
کند کــه چیزی بیشــتر از غــذا در 

سبد خود دارند.
ایــن یــک نبــرد رویــال - و میدان 
نبرد - اســت که والمارت، به رغم 
تالش هایش بــرای افزایش حجم 

آنالین و ایجاد شــبکه قوی تری از فروشــندگان 
شــخص ثالــث بایــد برنــده شــود. خریــد ۳.۳ 
میلیــارد دالری والمــارت از Jet.com در ســال 
۲۰۱۶، چهــار ســال بعــد، پــس از شکســت در 

فروش آنالین قابل توجه والمارت، بسته شد.
این شرکت قبل یا بعد از آن نتوانسته  هیچ گونه 
کشش آنالین معناداری ایجاد کند؛ به خصوص 
زمانی که رقیب اصلی والمارت بازیکن آنالینی 
است که تبدیل پرداخت آنالین را به یک شکل 
هنری تبدیل کرده - و ۲۸ سال گذشته را صرف 
تغییر شــکل اســتاندارد برای هر تجربه آنالین 

قابل قبول، خرده فروشی یا غیره کرده  است.

سمیه سامانی  
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@gmail.com

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com
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گفت و گو با محمدرضا قلعه نوی، رئیس رسته خدمات فناوری اطالعات نصر 
ً در سال ۱4۰۲ وضعیت شرکت های حوزه آی تی بعد از  تهران؛ او می گوید احتماال
تحمل ماه ها محدودیت و مهاجرت نیروی متخصص، بسیار سخت و شکننده 

باشد
تمامی صنوف، به خصوص صنف آی تی در ماه های اخیر از محدودیت های اینترنت، فضای متشنج و ناامید جامعه، تنش ها در بازار ارز و مهاجرت های گسترده ضربه خورده اند. در چنین 

شرایطی کسب و کارها بعضاً نمی دانند با بحران های پیش آمده باید چه کنند و چه رفتاری در پیش بگیرند که در آینده ای مبهم و نامعلوم ضربات کمتری بخورند و بتوانند به حیات خود ادامه 
دهند. محمدرضا قلعه نوی، پژوهشگر و فعال حوزه اقتصاد گیگ، خدمات مشاوره و فریلنسری، عضو هیئت مدیره و رئیس رسته خدمات فناوری اطالعات نصر تهران می گوید مشاوران 
کسب و کارها در شرایط بحرانی می توانند راهکارهای مختلفی را با اولویت بندی پیش پای صاحبان کسب و کارها بگذارند؛ کسانی که به شکل تخصصی برای این وظیفه آموزش دیده اند. 

قلعه نوی در گفت و گوی پیش رو به تشریح موقعیت و وظایف مشاوران می پردازد، مهارت های یک مشاور را که می تواند به حل بحران در کسب و کارها کمک کند، برمی شمرد و معتقد است 
سال آینده کسب و کارهای حوزه آی تی با وضعیتی سخت و شکننده مواجه خواهند شد. 

 گیگونومی؛ اکوسیستم سازی
بر پایه اقتصاد گیگ مشاور کسب و کار چه 

می کند؟

ارائه راه حل 
کسب و کاری

 بــا وجــود اینکــه مشــاوران در رکــن 
اشــخاص حقیقی ســازمان نصر تهران 
حضور دارند، اما کمتــر به آنها پرداخته 
می شــود. بــه نظــر می رســد حداقــل 
کســب وکارهای کوچــک و متوســط، 
نقش مشــاور را یــک جایــگاه غیرضرور 
بداننــد، ولــی محمدرضــا قلعه نــوی، 
رئیس رســته خدمات فناوری اطالعات 
نصــر تهــران کــه سال هاســت در حــوزه 
مشاوره فعالیت دارد، می گوید مشاوران 
می تواننــد در هــر شــرایطی راهکارهــای 
گوناگون با الویت بندی مشخص کنند و 
در اختیار مدیران قرار دهند تا با توجه به 
شرایط، بهترین تصمیمات اتخاذ شود. 
تصمیماتی کــه ممکــن اســت در ادامه 
تعیین کننده نابودی یا ادامه حیات یک 

کسب و کار باشد.
البتــه او تأکیــد می کنــد کــه کوچینــگ، 
منتورینگ و مشــاوره با هم تفاوت های 
اساســی دارنــد و در جامعــه ای کــه لزوم 
نقش مشاوران به درســتی درک نشده، 
این ســه مفهــوم نیز بــا یکدیگر اشــتباه 
گرفتــه می شــوند. او معتقــد اســت کــه 
یک مشــاور » دانش ایده آل در حوزه ای 
خــاص را دارد و آن دانــش را در اختیــار 
متقاضیــان، شــرکت ها و ســازمان های 
متبوع خود قــرار داده و آنها را در شــیوه 
بهره گیــری از فنــاوری اطالعــات بــرای 
دســتیابی بــه اهــداف کاری و ســازمانی 
رهنمون می سازد. به طور مشخص یک 
مشاور در جلسات حاضر می شود، برای 
انجــام کارهــا از ابزارهــا و متدولوژی های 
متنوع استفاده می کند، برای داده ها و از 
داده ها داستان می سازد، در کسب و کار 
تأثیرگــذار اســت و کســب و کارها را 
تحــت تأثیر قــرار می دهد و بــه اجرایی و 
عملیاتی شدن تغییرات کمک می کند«.
قلعه نــوی می گویــد یکــی از مهم تریــن 
موضوعــات در حــوزه فنــاوری آمــوزش 
است و بســیاری از کســب و کار ها از این 
حــوزه ضربه هــای بســیاری خورده انــد. 
او می گویــد مــا در حــوزه آموزشــی و 
پژوهشی ظرفیت های مناسبی داریم که 
می بایست با هم افزایی از آنها استفاده 
شود؛ شاهد گفته اش نیز برنامه آموزشی 
است که در صنف برای مشاوران در طول 
ســه ســال گذشــته با کمــک و همراهی 
انجمن مشــاوره مدیریت ایران تدوین و 
برگزار کردند و به اعتقاد وی، نتیجه اش 

مهارت آموزی و توسعه این جامعه بود.
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جایــگاه، نقــش و اهمیــت مشــاوران در 
صنف آی تی چیست؟ کارکرد و وظایف آنها شامل 
چه مواردی می شود و اساساً چرا چنین رکنی در نظام 

صنفی تعریف شده است؟
پیش از اینکــه موضوع مشــاوره و نقش، اهمیــت و جایگاه 
آن در حوزه فناوری را بررســی کنیم، ابتدا الزم است تعریف 
مشــخصی از ســه واژه ای کــه در ســالیان اخیــر مکــرراً در 
حوزه های مختلف به جای یکدیگر استفاده شده اند، داشته 
باشیم و با این تعاریف به موضوعات ورود کنیم. آن سه واژه 
عبارت انــد از: کوچینگ )رهیــاری(، منتورینــگ )مربیگری( 

و مشاوره.
رهیــار در واقع فردی اســت که هیــچ تخصصــی در حوزه ای 
کــه قصــد دارد در آن همــکاری و کمکــی کنــد، نــدارد امــا 
دارای مهارت هــای کوچینگ اســت کــه ایــن مهارت ها جزء 
مهارت هایی هســتند که به زبــان ســاده اند امــا در عمل در 
بســیاری افراد ســخت به وجود آمده و نهادینه می شود که 
شــامل شــنیدن، قدرت پرسشــگری و ارائه بازخورد اســت. 
در حقیقــت می توانیــم این گونــه بیــان کنیم کــه کوچینگ 
باز کردن قفل پتانســیل یک فرد بــرای به حداکثر رســاندن 

عملکرد اوست.
از ســوی دیگــر در منتورینــگ یــا مربیگــری، فــرد دانــش و 
تخصص دارد و می تواند آنها را آموزش دهد. به عالوه تجربه 
آن کار را نیز می بایســت داشــته باشــد. به عنوان مثــال اگر 
می خواهید منتور مناســبی در حوزه فریلنسینگ باشید، 
باید حداقل یــک بار خودتان پروژه فریلنســری انجــام داده 
باشــید. در غیــر ایــن صــورت نمی توانیــد در آن خصــوص 
صحبتی به میان آوریــد. الزم به ذکر اســت که منتورینگ، 

کوچینگ را نیز در بر می گیرد.
در نهایت مشاور است که دانش ایده آل در حوزه ای خاص 
را دارد و آن دانــش را در اختیــار متقاضیــان، شــرکت ها و 
سازمان های متبوع خود قرار داده و آنها را در شیوه بهره گیری 
از فناوری اطالعات برای دستیابی به اهداف کاری و سازمانی 
رهنمون می سازد. به طور مشخص یک مشاور در جلسات 
حاضر می شود، برای انجام کارها از ابزارها و متدولوژی های 
متنوع اســتفاده می کند، بــرای داده هــا و از داده ها داســتان 

می ســازد، در کســب و کار تأثیرگــذار اســت و کســب و کارها 
را تحــت تأثیــر قــرار می دهد و بــه اجرایــی و عملیاتی شــدن 

تغییرات کمک می کند.
مشــاوران در ســازمان ها به ســه مدل نقش می پذیرنــد. در 
مدل اول نقش Outsider یا مشــاور بیرونی که کاری صفر 
تا صدی است؛ در مدل دوم نقش Transformer یا مشاور 
مبدل را در قالب ســمت هایی نظیر مشــاور مدیرعامل ایفا 
می کننــد و نهایتــاً مدل ســوم که نقــش Insider یا مشــاور 
داخلــی را ایفا می کنند و عمالً عالوه بر داشــتن یک پســت 
ســازمانی، به طور همزمان عضوی از هیئت مدیره ســازمان 

نیز بوده و مشاوره داخلی می دهد.
ســازمان ها بــه جهــت تزریــق دیدگاه هــا و نظــرات خــارج از 
سازمان، توانایی تحلیل، ایجاد سیستم های مختلف، حل 
مســئله، انتقال دانش و ایجاد گزینه ها برای تصمیم گیری 
یک مشاور را به استخدام خود درمی آورند که یکی از عمده 
مشــکالت اغلب مشــاوران در این جایــگاه در ســازمان این 
اســت که از فضــای تصمیم ســازی خارج شــده و خــود را به 

تصمیم گیری در سازمان ها نزدیک می کنند.
مشــاوران وظیفــه جمــع آوری اطالعــات، ارائــه راهــکار، 
عارضه یابــی بــرای تعریــف بهتــر و دقیق تــر مســئله، ارائــه 
توصیه نامه به جای راهکار که در واقع یک پله باالتر اســت 
)خطاب بــه کارفرما: اگر می خواهی رشــد کنی چند مســیر 
وجود دارد، ریســک ها اینهاســت و هــر یک شــما را در چه 
مســیری قرار می دهد(، کمک در اجــرا عالوه بر فــاز تدوین، 
راهنمایی و کمک تا زمانی که تعهد و اجماع روی یک راه حل 
شکل بگیرد، کمک به یادگیری و در نهایت کمک در راستای 
اثربخشی باالتر را در مقابل کارفرمایان خود بر عهده دارند.

چالش هایی نیز در این صنعت وجود دارد که شامل حضور 
بازیگــران فریلنــس، جمع ســپاری بــرای تحویــل پروژه هــا، 
مشارکت یا جوینت اکشن بین شرکت های مشاوره، تقاضا 
برای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش، تقاضا برای گستره رو به 
افزایش دانش از مشاور، رکود جهانی از دیدگاه کسب و کاری 
و رکــود جهانی از دیدگاه بیمــاری و بحران کرونــا )معموالً در 
دوران رکود ســازمان ها به این نتیجه می رســند که خدمات 

مشاوره را از سبد خدمات شان حذف کنند( می شود.

اما یک فرد در جایگاه مشاور می بایست استقامت و تحمل 
الزم را داشته باشد و در لحظه بتواند خود را با شرایط تغییر 
بازار همگام و همســو کند و همچنین ضمن رهبــری اجرا و 
ارکستریشــن و به کار گرفتن دیگــران در امور اجرایــی، مدام 
تجربه های جدیدی را دنبال کرده و از آنها به عنوان چراغ راه 

آینده خود استفاده کند.
ما برای اینکه بتوانیم بفهمیم که آیا به درد مشاوره می خوریم 
یا نــه، بایــد ســه ویژگــی باهــوش بــودن، آگاه بــودن و آگاهی 
رساندن و اشــتیاق به کار را در خود جســت و جو کنیم. یک 
مشاور زمانی اسمارت یا باهوش است که دانش، هوشمندی 
و تفکر )منطقی، سیستماتیک و استراتژیک( داشته باشد. 
همچنین می بایست در سه بعد خودآگاهی، مشتری و تیم 
آگاهی الزم را داشــته باشــد و ذوق و عالقه و اشتیاق در کار و 
فعالیتی که انجام می دهد، موج بزند و به آن عشق ورزد. یک 
مشاور می بایست توأم با هوشمندی، ولع و جاه طلبی الزم را 
دارا بوده و در عین حال تواضع و فروتنی داشته باشد. آنگاه 

می تواند خود را در جایگاه واالی مشاور تصور کند.
بر اســاس توضیحات ارائه شــده حــال می توانیــم به فضای 
اکوسیستم فناوری و صنف ورود کنیم. ما در صنف یک رکن 
اشخاص حقیقی داریم که مشاوران حقیقی برآمده از همین 
شاخه است. هدفی که طی سالیان گذشته دنبال کرده ایم، 
معرفی و افزایش شناخت اکوسیستم از این حوزه و تثبیت 
جایگاه مشاوران، اشخاص حقیقی و در مفهوم جدید خود 
فریلنسرها و مهندســان حرفه ای بوده اســت. ما دو کمیته 
یا کمیسیون در این شــاخه داریم؛ یکی مشــاوران و دیگری 
کارشناسان حرفه ای که با توجه به تغییر و تحوالت اخیر و با 
توجه به نیاز به وجود آمده، تصمیم گرفتیم ساختار و ماهیت 
کمیسیون کارشناسان حرفه ای را تغییر داده و آن را به یک 
کمیسیون در راستای کسب و کارهای حقیقی و فریلنسری 
با رویکرد ساماندهی و هدفمندسازی فعالیت های این حوزه 

و حمایت از آنها تبدیل کنیم.
در حال حاضر ما با جامعه بزرگی از کسب و کارهای حقیقی 
با محوریــت مشــاوره، فریلنســینگ و در ادبیــات جدیدتر 
کوچ نشینان دیجیتال در کشور مواجه هستیم که نیاز است 
ضمن فرهنگ ســازی و آگاهی رســانی این مفاهیم در میان 



عموم جامعه، دغدغه های آنها شــنیده و مسیر رشد و تعالی 
برای آنها هموار شود. وقایعی که طی سال های گذشته رخ داد، 
نظیر پاندمی کرونا، مهاجرت سرمایه های انسانی، دورکاری و 
از این دســت باعث شــد مفهوم کالن اقتصاد گیگ در سطح 
جامعه و حاکمیت بیشتر شناخته شــود تا جایی که در سال 
جاری آیین نامه ای در جهت حمایت از این جامعه )آزادکاران 

یا فریلنسرها( در دولت مصوب شد که البته جای کار دارد.

 مهم ترین مسائل کسب وکارهای آی تی در 
این روزها کــه مشــاوران می تواننــد به حــل آنها کمک 

کنند، چه هستند؟
ســه مهارت اصلی و کلیدی یک مشــاور شــامل حل مسئله، 
تدوین و ترسیم مدل های تفکر و مهارت داستان سرایی است که 
با استفاده از این سه مهارت کلیدی می توانند در موارد مختلفی 
نقش سازنده ای در شکل گیری و ایجاد یک کسب و کار، تثبیت 
و اســتقالل آن و تداوم و بقای آن کســب و کار ایفا کنند. در این 
صورت کسب و کار به جای استفاده از یک و تنها راهکار پیش 
رو، می توانــد از چنــد راهــکار، تــوأم بــا اولویت بنــدی و تحلیــل 
ریسک های بالقوه آنها استفاده کند و در نهایت با وجود اینکه 
بهترین پیشنهاد نیز به او ارائه می شــود، حق انتخاب برایش 

محفوظ است. 
برخی مواقع کســب و کارها آن قدر دچار روزمرگی هســتند که 
فرصت کافی برای تحلیل وقایع و رخدادها و انتخاب راهکارهای 
برون رفت از آن فضــا را برای خود متصور نیســتند و عمالً وارد 
فضایی باتالق گونه می شوند که صرفاً در آن در حال دست و پا 
زدن هســتند و ورود یک تفکر بیرونی در ایــن موقعیت، بدون 
هیچ بایاس ذهنی می تواند برای آنها راهگشا باشد. این مرحله، 
در واقع مرحله حضور و بروز مشــاور یا مشــاوران زبده و دارای 
هوش و تــوان فردی یا گروهی اســت که می تواننــد در بزنگاه ها 
ابزار دســت کســب و کارها باشــند و با ارائه ایده هــا، راهکارها و 
توصیه های خــود در جایگاه یــک منجی برای کســب و کار قرار 

داشته باشند. 

 فضای صنف آی تی را بعد از محدودیت های 
رخ داده چگونــه می بینیــد و بــه نظــر شــما مهم تریــن 
اولویت های صنف آی تی چیســت؟ شــرکت ها در چه 

وضعیتی قرار دارند؟

در شــرایطی که برخی در حاکمیت با تکنیک نشــنیدن آشنا 
هستند و در آن مهارت خاصی دارند، تمرین های 
ذهنی، کمکی برای دسترسی به آگاهی و خروج از 
ناخودآگاه است. برای ایجاد تغییرات مؤثر نباید بر 
چند مسئله به صورت همزمان تمرکز کنیم و این 

دقیقاً اتفاقی است که ما با آن مواجهیم.
شــاید مهم ترین اولویت صنف فنــاوری اطالعات 
حفظ بقــا و پایداری، ایجــاد ثبات در بــازار و تالش 
جهت بازگشت وضعیت اکوسیســتم فناوری به 
حداقل شش ماه گذشته باشد، اما همه این موارد 
موجب عدم تمرکز می شود. در عصری که فناوری 

اطالعات از نان شــب هم واجب تر 
است، بروز این موارد تنها می تواند 
باعــث تقابل و مواجهــه )در برخی 
مواقع نادرست( شود و گره کور این 
کالف ســردرگم را کورتــر کنــد. طی 
چند مــاه اخیــر و همزمــان بــا بروز 
این محدودیت ها، تقریباً هفته ای 
نبوده که اخبار مهاجرت همکاران 
و دوســتان خــود طــی بیســت و 
اندی ســال فعالیت در این بــازار را 
نخوانده یا نشنیده باشم. این یعنی 
دلسردی و ناامیدی محض. کار به 
جایــی رســیده که برخــی اوقــات با 
مهاجرت افــرادی مواجه می شــوم 
که درصد مهاجرت خودم نسبت 

به آن فرد را همیشه بیشــتر تخمین می زده ام. اینها واقعیات 
جامعه امروز اســت. حال می توانیم چشــمان خــود را روی آن 
ببندیم یا اندکی بیندیشیم که چه کردیم و چه عاقبتی در پی 
اعمال مان اســت و الاقل اندکــی پارادایم ذهنی خــود را تغییر 
دهیم. حــال شــما به ایــن مــوارد، موضــوع اختالالت هــر روزه 
اینترنت و کندی آن، وضعیت بازار ارز که در ظاهر هیچ ارتباطی 
با معیشت مردم ندارد اما در باطن ارتباط تنگاتنگ و معناداری 
پیدا کرده است، کوچک شدن ســفره مردم و کاهش تقاضا از 

سوی کاربران و مصرف کنندگان نهایی را نیز اضافه کنید.
همه این مسائل به صورت زنجیروار به هم متصل هستند و از 
یکدیگر تأثیر می پذیرند. مثالً یک قرارداد مشاوره ساده در حوزه 

خدمات فناورانه، متأثر از افزایش بی حد و حصر ارز به یکباره 
لغو و به زمانی نامعلوم موکول می شود. مثال های 
مشابه بسیارند و آن قدر از زبان افراد مختلف بیان 

شده که دیگر زبان ها نیز سر شده است.
شــرکت ها نیــز درگیــر ایــن موضوعــات هســتند. 
بــه عنــوان مثــال یــک شــرکت در زمینــه تأمیــن 
تجهیزات فروش، فعالیت خود را متوقف می کند 
یا محصوالتش را با شــرایط خاص در بازار عرضه 
می کنــد. شــرکتی در حــوزه توســعه نرم افــزار بــا 
مهاجرت و خروج سرمایه انسانی خود مواجه شده 
و در عین حال متعهد به ارائه خدمات نرم افزاری به 
کارفرمای خود است. استارتاپی که 
هنوز به فاز MVP نرسیده، فعالیت 
خــود را متوقــف می کند تا بیشــتر 
دچار آســیب های مالی و اعتباری 
نشــود. مجموعه هایــی هــم از آب 
گل آلــود ماهــی گرفتــه و بــه بهانــه 
وضع موجود اقدام به تعدیل نیرو 
می کننــد و همزمان تعداد بســیار 
زیــادی ســرمایه انســانی تعدیــل 
می شــود کــه نــه امــکان مهاجرت 
دارنــد و نــه دل و دماغــی برایشــان 
باقی مانده که در موقعیت شغلی 

دیگری خود را قرار دهند.

 پیش بینی می کنید در 
ســال 1402 حال و هوای شــرکت ها بعد از تحمل ماه ها 

تنش چگونه باشد؟
بســیار ســخت و شــکننده. ما خودمــان در چنیــن وضعیتی 
قرار داریــم. آماده ســازی و راه اندازی چند پلتفرم با مشــکالت 
عدیده ای کــه بر ســر راه رونمایــی و ارائــه آنهــا وجــود دارد، کار 
دشــواری اســت. از جملــه این مشــکالت می تــوان بــه فقدان 
سرمایه انسانی متخصص و آگاه به شرایط و محدودیت های 
به وجود آمده اشــاره کرد که بر ســر راه برخی پلتفرم های تولید 
 Time To Market شده قرار می گیرند و باعث از دســت رفتن
ما می شوند. فکر می کنم امثال ما که مانده ایم و هر روز در حال 
مقابله با چالش هایی جدید هستیم، یا دیگر پوست مان کلفت 

شده یا سر شده ایم و احساسی برایمان باقی نمانده است. اما 
امان از آن روزی که از درون فرو بریزیم.

فارغ از این بحث ها، شاید هنوز اندک ریشه ای نخشکیده در 
ما وجــود دارد که ما را به ســمت اهداف مان ســوق می دهد. در 
تالشیم تا در همین فضا نیز کارهایی انجام دهیم که حال مان 
خوب باشد و همان طور باقی بماند و بتوانیم بهبودی در وضع 
موجود ایجاد کنیم. حال باید دید تا کجا و تا چه زمانی می توان 
این مســیر را ادامه داد و تا چه حدی می توان به توفیق دســت 

یافت.

مهــم  مســائل  از  یکــی  آمــوزش   
کسب و کارهاســت. صنــف در بخــش آمــوزش چــه 
ظرفیت هایــی دارد و چه کمکی می تواند به شــرکت ها 

کند؟ نقش رسانه در این میان چیست؟
یکــی از مهم تریــن موضوعــات در حــوزه فنــاوری آمــوزش، 
آموزش و آمــوزش اســت. این را بــا تأکیــد اعالم کــردم، زیرا 
بســیاری از کســب و کار ها از این حوزه ضربه های بســیاری 
خورده اند. آموزش و آگاهی رسانی یکی از ضعف هایی است 
کــه در بســیاری از حوزه ها وجــود دارد و معمــوالً در مقاطع 
حســاس به بحــران تبدیل می شــود. مــا در حوزه آموزشــی 
و پژوهشــی ظرفیت های مناســبی داریم که می بایســت با 
هم افزایــی از آنها به نحو احســن اســتفاده کرد؛ بــه عنوان 
مثــال می توانــم بــه برنامــه آموزشــی که مــا در صنــف برای 
مشــاوران در طول ســه ســال گذشــته بــا کمــک و همراهی 
انجمن مشاوره مدیریت ایران تدوین و برگزار کردیم، اشاره 
کنم. نتیجه آن مهــارت آموزی و توســعه ایــن جامعه بود و 
در حــال حاضر ما مشــاورانی را در ســازمان نصــر داریم که 
عالوه بر مهارت های تخصصی، مهارت های نرم و مدیریتی 
را نیــز کســب کرده اند و بــه اخذ مــدارک معتبــری همچون 
گواهینامــه بین المللی مشــاوره مدیریت و دریافت نشــان 
CMC موفق شده اند. این آموزش ها در رشد و توسعه فردی 
آنها بســیار تأثیرگذار بوده و عمالً توانســته اند کســب وکار 
خــود را بــدون وابســتگی بــه مرزهــای جغرافیایــی توســعه 
دهنــد و پروژه هــای ارزشــمندی را تصاحــب کننــد. مفهوم 
Globalization یا جهانی سازی یعنی همین و گیگونومی 

دریچه ای رو به جهانی سازی است.
ادامه در صفحه 31

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

 برخى مواقع 
کسب و کارها آن قدر 

دچار روزمرگى هستند 
که فرصت کافى 

برای تحلیل وقایع و 
رخدادها و انتخاب 

راهکارهای برون رفت 
از آن فضا را برای خود 

متصور نیستند

   عکس:  حامد کریم زاده
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اکوی سافت ۱۲۵ میلیون 
دالر سرمایه جمع آوری کرد

 راهکاردهی
به فین تک ها

اکوی ســافت، ارائه دهنــده راه حل هــای 
دیجیتال برای صنعت مالی، ۱۲۵ میلیون 
دالر ســرمایه بــرای ارتقــای موقعیت خود 
در بازار جذب کرده است. 7۰ میلیون دالر 
از این بودجه از شــرکت اینوستیســمنت 
کِبِــک و دولــت کِبِــک و مابقــی آن از 
ســرمایه گذاران قبلــی ایــن شــرکت تأمین 
شــده اســت. اکوی ســافت که در مونترال 
مســتقر اســت، قصد دارد از این سرمایه 
برای توســعه بیشــتر در ســطح بین الملل 
و تحقیــق و توســعه اســتفاده کنــد. الزم 
به ذکر اســت کــه اکوی ســافت بــر تقویت 
تحول دیجیتال در شــرکت های مدیریت 
ثــروت، دارایــی و شــرکت های بیمــه عمــر 
تمرکز دارد. این شرکت در ۱۰ سال گذشته 
رشــدی دورقمــی را تجربــه کــرده و اکنــون 
بــه بیــش از ۲۵۰ مؤسســه مالــی در ۱7 
کشــور خدمات ارائــه می دهد. اخیــراً هم 
عالوه بر آمریکای شــمالی به یک بازیکن 
پیشــرو در التــام، کارائیــب و اروپــا تبدیل 
شده است. اکوی ســافت به توسعه بیمه 
عمــر و پلتفرم هــای مدیریت ثــروت خود 
ادامــه می دهــد تــا تحــول دیجیتــال را در 
شرکت های بزرگ بین المللی تقویت  کند. 
»لوئیس رومرو«، مدیرعامل اکوی سافت 
می گویــد: »تحــول دیجیتــال و پروژه های 
ارتقــای تجربــه مشــتری، دیگــر امــری 
اختیاری نیستند. مأموریت اکوی سافت 
این است که به شرکت ها در هر مرحله ای 
کــه هســتند بــا ارائــه قابــل  اعتمادتریــن 
راه حل ها کمک کند تا از پس چالش های 
پیچیــده خدمــات مالــی برآینــد. رویکرد 
مشتری مداری ما را قادر ساخته تا اعتماد 
برخی از بزرگ ترین مؤسسات مالی جهان 
را به دست آوریم.« »گای لبالنک«، رئیس 
و مدیرعامــل اینوستیســمنت کبــک نیز 
می گویــد: »با توجــه به اینکه مؤسســات 
مالی جهانی بر ایجاد تحوالت دیجیتالی 
جهت برآورده ســازی انتظارات مشتریان 
و همگام شــدن بــا تغییــرات بــازار رقابــت 
می کنند، اکوی ســافت توانسته به کمک 
آنها بشــتابد و به رهبری در بــازار جهانی 

تبدیل شود.« 

NEWSخبر

در گفت وگو با هومن مسگری و نیما نامداری درباره سرمایه گذاری داتین در 
»بلوط« مطرح شد

داتین در بلوط به دنبال چیست؟

داتیــن از ابتدای ســال پیش، اســتراتژی خــود را افزایش 
ســطح دســترس پذیری افــراد بــه خدمــات مالــی و 
توانمند سازی آنان قرار داده و بر اساس همین استراتژی 
در »بلوط« ســرمایه گذاری کــرده تا پازل خدمــات خود را 
با محوریت توســعه فراگیری مالی بهبود بخشــد. طبق 
گفته مدیران داتیــن، این ســرمایه گذاری در بلوط، گامی 
ا ســت برای ورود به حــوزه پس انــداز و ســرمایه گذاری که 
یکی از شاخص های ســنجش فراگیری مالی است. این 
سرمایه گذاری انجام شــده در بلوط توسط شرکت داتین 
دلیلی شــد تا با هومن مســگری، معــاون مشــارکت ها و 

سرمایه گذاری داتین و نیما نامداری، عضو هیئت مدیره 
بلــوط بــه گفت وگــو بنشــینیم و از ایــن ســرمایه گذاری 

انجام شده و اهدافی که از این اتفاق دارند، بپرسیم.
طبق گفته های مســگری، داتین به معنای واقعی کلمه، 
ســرمایه گذار نیســت؛ چــون برخــالف ســرمایه گذاران 
که معمــوالً با هدف کســب ســود و منفعت مالی ســراغ 
کســب وکارهای مختلــف می روند، ســراغ کســب وکارها 
نمی رود و با هدف تکمیل زنجیره خدمات خود روی بلوط 
ســرمایه گذاری کرده اســت. نامداری نیز می گوید هدف 
اصلی بلوط، تنوع بخشــی به گزینه های ســرمایه گذاری 

خرد برای طبقه متوسط جامعه است؛ گزینه هایی که برای 
طبقه متوسط جامعه مناسب و به صرفه باشد. در ادامه 

گزارشی از این گفت وگو را بخوانید.

 حوزه جذاب پس انداز و  سرمایه گذاری خرد
داتیــن با هــدف توســعه فراگیری مالــی روی اپلیکیشــن 
پس انداز خرد »بلوط« ســرمایه گذاری کــرده و این اقدام 
منجر به ایجاد این ســؤال شــده که آیا باید از این به بعد 
داتیــن را یــک ســرمایه گذار در اکوسیســتم مالی کشــور 
قلمداد کنیم یا خیر؟ هومن مسگری، معاون مشارکت ها 

I N T E R V I E W

بــا توجــه بــه تــورم بی ســابقه و رکــود اقتصــادی 
حکم فرماشده، بدون شک فضای اقتصادی در ماه های 
آینــده از ایــن هــم بدتــر خواهــد شــد. بــا کاهش یافتن 
درآمد و پول نقد در دست مردم و در عین  حال افزایش 
هزینه ها، می توان انتظار داشــت کــه در روزهای پیش  
رو، افــراد بیشــتری بــه وام هــای غیربانکــی به عنــوان 
جایگزینی برای تأمین مالی روی بیاورند. روندی که به 
احتمال زیــاد، پرداخت های BNPL هم جزئــی از آنها 

خواهند بود.
بر خالف راهکارهای دیگر پرداخت، BNPL هنوز هم در 
بسیاری از کشورها قانونی نشده است. به عنوان مثال، 
با وجود تمایل بســیاری از کاربران مالی بریتانیا به این 
مــدل پرداخت، مرجع راهبــرد امور مالی انگلســتان تا 

ســال ۲۰۲۲ برنامــه ای بــرای قانونی کردن آن نداشــته و 
فعالً هم گامی در این راستا برنداشته است.

بــا وجــود اینکــه مرجــع راهبرد امــور مالــی انگلســتان 
عنــوان کــرده احتماالً تــا اواســط ســال ۲۰۲۳ میالدی، 
اقداماتی در خصوص تنظیم BNPL انجام خواهد داد، 
اما واقعیت این اســت که چه برای بریتانیــا و چه برای 
بسیاری از دیگر کشورهای توسعه یافته جهان که هنوز 
نتوانسته اند دسترســی به این روش پرداخت مدرن را 
در دسترس عموم قرار دهند، همین االن هم دیر است.
اما چرا این روش پرداخت می تواند یک کورسوی امید 
در رکود اقتصادی به وجود آمده و تورم فزاینده ای باشد 
که بازارهای مالی را درگیر کرده است؟ آیا این کورسوی 
امید کــه به نظــر می رســد می توانــد فضــای فین تک را 

BNPL و 
رگوالتورها

تعهدات و الزاماتی که از راه 
می رسند

   عکس:  نسیم اعتمادی
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و سرمایه گذاری داتین در پاسخ به این سؤال می گوید: »ما 
به معنای واقعی کلمه سرمایه گذار نیستیم؛ چون برخالف 
سرمایه گذاران که معموالً با هدف کسب سود خود سراغ 
کســب وکارهای مختلــف می روند، ســراغ کســب وکارها 
نمی رویــم و با هــدف تکمیل زنجیــره خدمــات روی بلوط 
سرمایه گذاری کرده ایم که در واقع، نوعی مشارکت برای 
خلق ارزش بیشتر و ارائه خدمات و محصوالت جامع تر 

به جامعه است.«
طبق صحبت های او، این طور به نظر می رسد که شاخص 
داتیــن بــرای ســرمایه گذاری، مبتنــی بر ســنجش میزان 
انطباق پذیری یک کسب وکار با دال مرکزی گفتمان آنها؛ 
یعنی فراگیــری مالی اســت. داتین که طراحی و توســعه 
»ویپــاد« را بر عهــده دارد بــا ســرمایه گذاری روی بلوط بر 
آن است تا در یک رویکرد دوسویه به افزایش توان هر دو 

مجموعه کمک کند.
مســگری با اشــاره به این مورد می گوید: »هــدف داتین، 
فراگیری مالــی اســت و آن را مهم ترین عامل در توســعه 

داتیــن،  کشــور و خدمت رســانی بــه مــردم 
می دانیم. فراگیری مالی رکن های مختلفی 
دارد کــه یکــی از آنهــا ســرمایه گذاری 
خــرد اســت و مــا در ایــن بخــش روی بلوط 

سرمایه گذاری کرده ایم.«
او معتقــد اســت داتیــن بســتر توســعه 
 NTT فراگیری مالی در کشــور اســت و هــر
کــه در این زنجیره قــرار می گیرد به توســعه 
کل اکوسیســتم کمــک و عــالوه بــر آن نیاز 
مردم را رفــع می کند؛ به همیــن منظور الزم 

اســت با مجموعه های مختلف در تعامل باشــند تا آنها 
نیز بتوانند از بســتر ایجادشــده توســط داتین استفاده 
کنند و خدمات شان را ارائه دهند تا ســرویس ها به مرور 

کامل شود.

 نیاز بلوط چه بود؟
به عقیده نامداری در چند ســال اخیــر اتفاقی در زندگی 
مالی افراد افتــاده و آن اینکه الگوی ســرمایه گذاری مردم 
یکپارچه تر شــده اســت؛ یعنــی اگر فــردی پولــی دارد که 
می خواهــد ســرمایه گذاری کنــد، خیلــی برایــش مهــم 
نیســت از چه نهــادی ســرویس بگیرد، بلکــه به بــازده و 
ســود فکر می کند. ممکن اســت بیمــه عمر بخــرد یا آن 
را تبدیل به ســپرده بانکی کند یا اینکــه آن را در صندوق 
بورسی سرمایه گذاری کند. به عبارت بهتر، مردم خیلی 
با تقسیم بندی های صنعت مالی که شامل بازار سرمایه،  
بازار پــول و بیمه می شــود کاری ندارند و تــالش می کنند 
مجموعه ای از سرویس های مالی را استفاده کنند و کاری 
با مرزهای درون صنعت، مجوزها و رگوالتورها ندارند؛ پس 

پل زدن بین بخش های مختلف صنعت مالی و جلوگیری 
از درگیر شدن افراد در پیچیدگی های رگوالتوری می تواند 

خلق ارزش برای مردم باشد.
 او در این باره توضیح می دهد: »موضوع اصلی ما در بلوط 
همین است؛ شما می توانید همزمان که از یک سرویس 
بانکی یعنی پس انداز بهره می برید، ســرمایه گذاری هم 
بکنید؛ پول شما که در بانک است به صورت خودکار به 
بورس منتقل شده و سود صندوق های سرمایه گذاری به 

آن تعلق می گیرد.«
طبق گفته های مسگری، یکی از تفاوت های داتین با سایر 
سرمایه گذاران این اســت که اولویت آنها خلق، توسعه و 
پایداری خدمت است و در مرتبه بعدی به سود و منفعت 
مالی خود فکر می کنند. او در توضیح این مطلب می گوید: 
»بــا ایــن حــال، تمــام ســرمایه گذاران بایــد بدانند کــه در 
وضعیت کنونی کشور که تورم ثابت نمی شود، نمی توان 
برای آینــده برنامه ای داشــت و بــا آگاهی به این مســئله 
می بایســت حدی از ریســک را بپذیرند.« او در پاسخ به 
این ســؤال که چشم انداز این ســرمایه گذاری را 
چگونه می بیند، می گوید: »این روزها داشــتن 
چشم انداز بلندمدت چندان معقول نیست. 
حتــی فضای بــدی کــه باثبــات اســت از فضای 
بی ثباتی کــه گاهی خــوب و گاهی بد می شــود، 
بهتــر اســت و بی ثباتــی به ســمی می مانــد که 
ذره ذره جــان کســب وکارها را می گیــرد و باعث 
می شود برنامه ریزی  حالت فانتزی پیدا کرده و 

بی معنا شود.«

 برنامه های آینده بلوط
نامــداری دربــاره برنامه هــای یک ســال آینده بلــوط بیان 
می کند که هــدف اصلی آنها تنوع بخشــی به گزینه های 
ســرمایه گذاری اســت و همیــن االن هم بلوط بیشــترین 
تنوع صندوق های سرمایه گذاری در بازار بورس را دارد که 
به  صورت آنالین می شود در آنها سرمایه گذاری کرد. این 
 ETF تنوع به زودی بیشتر هم شده و امکان خریدوفروش
هم به بلوط اضافه می شود. او همچنین اضافه می کند: 
»یکی از برنامه های مهم دیگر ما در بلوط، تنوع بخشی به 
گزینه های پس انداز اســت؛ هم اکنون با ۱۴ بانک قرارداد 
داریــم و مشــتریان ایــن بانک هــا می تواننــد با اســتفاده 
از ســرویس پس انــداز خودکار بلــوط به طور مســتقیم و 
خــودکار در صندوق هــای بــورس ســرمایه گذاری کننــد و 
تعداد ایــن بانک هــا در حــال افزایــش اســت. همچنین 
سرویس تخفیف به مثابه پس انداز هم به زودی در بلوط 
فعال خواهد شد تا مثالً اگر فردی خریدی انجام داد، این 
امکان وجود داشته باشد که تخفیفش به طور خودکار به 

سرمایه گذاری در صندوق ها تبدیل شود.«

نیلوفر نادری 

niloofar.ndr
@gmail.com

دســتخوش تحــول کنــد، خطرناک نیــز هســت؟ برای 
استقبال از BNPL در روزهای پیش  رو چه باید کرد؟

مــدل BNPL، به دلیــل ســهولت، فقــدان نــرخ بهــره و 
فرایند تأیید آســانش، چند سالی است که محبوبیت 
زیادی بــه دســت آورده؛ با ایــن  حال، خالی از ریســک 
هم نیســت. انباشــت بدهی و کاهش امتیاز اعتباری، 
از جملــه مــواردی اســت کــه می توانــد به ویــژه در مورد 
کاربرانــی که آســیب پذیر هســتند، یک ریســک مهم 
تلقی شــود و BNPL را بیشــتر از آنکه مفید باشــد، به 

یک تله بدل کند.
وقتی چهارچوب هــای رگوالتوری معین می شــوند، قرار 
نیســت هیچ کس )از مؤسســات مالی و مشتریان شان 

گرفته تا ارائه دهندگان BNPL و شــرکت های فین تکی( 
به دردســر بیفتنــد. بانک ها ملزم هســتند 
مشــتریانی را کــه ممکــن اســت در معرض 
خطــر باشــند، شناســایی کــرده و بــا انجــام 
یکســری اقدامــات درخــور از آنهــا حمایت 
کنند. به نظر می رســد بهترین رویکرد برای 
حمایت از مصرف کننده در عین استقبال از 
راهکارهای نوین پرداخت مثل BNPL، ادغام 
خطوط اعتباری اســت. تصور کنید کاربران 
این فرصــت را داشــته باشــند تــا زیر ســایه 
اطمینان مؤسسات مالی سنتی و بانک ها، 

از خدمات مدرن ارائه دهندگان BNPL استفاده کنند.

ثریا حقی

Info
@Karangweekly.ir

چگونه به عنوان یک فریلنسر 
راه را از چــــاه بـشنــــاسیــد؟

انتشارات
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 کســب وکارهای رمــزارزی در ایران بــا چالش های 
مشترکی روبه رو هستند که از جمله آنها می توان 
به مســئله رگوالتوری، کمبود نیروی انسانی متخصص و 
محدودیت های اعمال شده بر اینترنت اشاره کرد. سعید 
عبادتــی، مدیرعامــل صرافی اکســبیتو دربــاره مهم ترین 
چالش هایی که با آنها دست وپنجه نرم می کنند، توضیح 
می دهــد: »بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت رمــزارز در ایــران 
تنظیم گری نشده، سازمان ها نمی توانند برای آینده خود 
چشم انداز معینی ترســیم کنند و تصویر روشــنی از افق 
پیش روی خود ندارند و همیشــه چشم شــان به عملکرد 
رگوالتور است. محدودیت های ایجادشده توسط رگوالتور 
روی کل اکوسیستم فین تک ایران تأثیر منفی داشته و فقط 
مختص کسب وکار ما نیست. در اکثر موارد ما با تغییرات 
و تصمیمات رگوالتور کنار آمده ایم. برای نمونه وقتی سقف 
تراکنش ها را به ۲۵ میلیون تومان کاهش دادند، ما با آنها 
سازگار شدیم، اما رگوالتور با ما همکاری نمی کند و هر بار 
موانع بیشتری را بر سر راه توسعه ما ایجاد می کند و یک بار 
برای همیشه اعالم نمی کند که می خواهد ما را به رسمیت 
بشناســد یا خیر. می گویند خودتان را توســعه دهید و در 

عمل دست وپای ما را می بندند.« 

 او با اشــاره به هزینه هنگفتی که برای تأسیس و 
نگهداشــت یک کســب وکار دیجیتال در کشور 
الزم اســت، می گویــد هــر شــرکتی بیــن ۵۰ تــا ۱۰۰ نیــروی 
کارآفریــن پــرورش داده و هنگامــی که آینــده این صنعت 
نامشــخص باشــد، انگیزه و امید در ســطح مدیران ارشد 
سازمان کشته خواهد شد. عالوه بر این در مواجهه با هر 

نهادی باید به صورت جداگانه پاسخگو و توضیح دهنده بود 
کــه روندهــای کاری ایــن صنعــت چیســت و چگونــه کار 
می کند، زیرا به لحاظ قانونی تعاریف و ضوابط دقیقی برای 
این حوزه تعیین نشده است. او می گوید: »عالوه بر این با 
مشــکل کمبود نیروی انســانی متخصص در بخش های 
توسعه فنی نیز مواجهیم؛ جذب نیروی متخصص ماه ها 
زمــان خواهــد بــرد  و افــراد پــس از مدتــی به دلیــل فقدان 
آزادی هــای اقتصــادی و اجتماعــی تصمیم بــه مهاجرت 
می گیرنــد و رفته رفته اکثر شــرکت ها از نیروی متخصص 
تهی می شــوند که ایــن امــر می توانــد ضربــه محکمی به 
اقتصــاد دیجیتال ایــران وارد کنــد و عالوه بر این ســاختار 
جمعیتی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد. ما برای تأمین 
نیــروی انســانی مان بــه ایرانی های مقیــم خارج متوســل 
شده ایم و آنها اعضای مهاجرت کرده تیم مان هستند که به 
 خاطــر احســاس تعلق شــان بــه مجموعه بــا ما همــکاری 
می کننــد؛ وگرنه به  لحــاظ اقتصــادی کار کردن بــرای ایران 
مقرون به صرفه نیست. فرهنگ سازمان ما بر ریموت کار 
کردن اســت، اما این ریمــوت کار کردن نمی تواند مشــکل 
کمبود نیروی انسانی را حل کند، چون حتی متخصصان 
داخل ایران نیز ترجیــح می دهند برای شــرکت های بزرگ 

دنیا کار کرده و دستمزدشان را به دالر دریافت کنند.«

 محدودیت هــای اعمال شــده بــر اینترنــت تأثیر 
بســیاری بر کاهــش فعالیت و کیفیــت خدمات 
کســب وکارهای اقتصــاد دیجیتــال گذاشــته و بنــا بــر 
گفته های مدیرعامل اکسبیتو، معامالت این شرکت نیز 
با کاهــش 7۰درصــدی در ایــن مدت روبــه رو بوده اســت. 

همچنیــن محدودیــت دسترســی بــه اینترنــت آزاد و 
پرسرعت به ایجاد یکسری مشکالت درون سازمانی منجر 
شده که فعالیت افراد را مختل کرده است. او می گوید: »با 
اختالالت ایجاد شده کاربران نیز برای اتصال به اکسبیتو 
و انجــام معامالت خــود با مشــکل روبه رو هســتند و این 
قضیه باعث افزایش حجم ترافیک سیســتم پشتیبانی 
آنها شده اســت. عالوه بر این، ابزارهای در دسترس آنها 
کاهش یافته و با وجود اینکه یک دامین جدید در اختیار 
مشتریان قرار گرفته که فقط از طریق ایران می توانند به آن 
دسترسی پیدا کنند،  اما مشکل اینترنت کاربران همچنان 

مسئله ساز است.«

 اوایل دی ماه ســال جاری بود که محدودیت های 
جدیــدی بــرای صرافی هــای رمــزارز اعمال شــد و 
ســقف واریز از درگاه پرداخت پلتفرم های رمزارز از هر کد 
ملی در شــبانه روز ۲۵ میلیون تومان شــد. عبادتی در این 
خصوص معتقد اســت که چنین اقداماتی برای صنعت 
رمزارز ایران کشنده است. او می گوید: »جهان تغییر کرده 
و نیازهای افراد متفاوت شده است. در نتیجه اگر اقتصاد 
دیجیتال ایــران نتواند توســعه پیــدا کنــد، نیازهــای افراد 
جامعــه بی پاســخ می مانــد و مــردم معتــرض می شــوند و 
به منظــور رفع نیــاز خود از ســرویس های مشــابه خارجی 
استفاده خواهند کرد؛ بنابراین حاکمیت در ایران باید یک 
بار برای همیشــه به این ســؤال که آیا صنعت رمــزارز را به 
رســمیت می شناســد یــا خیــر، پاســخ شــفاف و مطابــق 
خواســت بازیگران فعــال بازار بدهــد. در غیــر این صورت 

بسیاری از کسب وکارها مجبور به مهاجرت می شوند.«

مهم ترین دغدغه ها و نگرانی فعاالن رمزارزی از زبان مدیرعامل صرافی اکسبیتو

چالش های امیدکش 
بازار رمزارزها

با هدف آگاه سازی 
کاربران بازار رمزارزها

کمپین ارزورک آغاز 
به کار کرد

سودای کسب درآمد دالری از بازار ارزهای 
دیجیتال باعث شده تا پای افراد سودجو 
و کالهبردار به این حوزه باز شود. در کارزار 
آموزشــی ارزورک )ARZ WORK( کــه بــا 
حمایــت کســب وکارهایی چــون صرافــی 
تترلنــد، صرافــی بیتســتان، ســایت ارز 
دیجیتــال، ایــران بروکر، میهن ســیگنال، 
ســیگنال، توکــن بــاز، میهــن بالکچیــن، 
صرافــی ســرمایکس، صرافــی اکســبیتو، 
مجموعه ویدینــو، صرافی نیپوتو، انجمن 
بالکچین ایران، کارنگ، رمزارز، راه پرداخت 
و...  برگزار می شــود، کاربران بــا روش های 
مقابله با شیوه های نوین کالهبرداری آشنا 

خواهند شد. 
صنعــت ارزهــای دیجیتال در چند ســال 
اخیر به ســبب کارایی و مزایایی بســیاری 
کــه داشــته، طرفــداران زیــادی پیــدا کرده 
اســت. یکــی از اصلی تریــن ویژگی هــای 
ایــن بازارهــا، امکان کســب درآمــد دالری 
بدون محدودیت های موجود )تحریم های 
اقتصادی( محسوب می شود. بسیاری از 
افراد ســودجو نیز از این مــورد برای جذب 
افــراد نهایــت بهــره را می برنــد. از آنجا که 
آگاهی کاربــران بازارهای ارزهای دیجیتال 
نســبت بــه ایــن روش هــای کالهبــرداری 
کــم اســت، بســیاری از آنهــا در دام 
کالهبرداران می افتند. مقوله سوءاستفاده 
از حســاب های بانکــی افــراد که حســاب 
اجاره ای نام دارد، از روش های پول شــویی 
و پاک سازی رد پای منابع مالی حاصل از 
فعالیت های غیرقانونی است. از همین رو 
این مقوله مورد توجه جدی این کمپین قرار 
 ARZ( گرفته است. کارزار آموزشی ارزورک
WORK( از طریق روش شبیه سازی شده 
به دام اندازی قربانیان، کاربران را با تمامی 
این شــیوه های کالهبرداری آشــنا خواهد 
کــرد. نمونه های مشــابه موفق این شــیوه 
آموزشی برای آگاه سازی از سایر روش های 
کالهبرداری نیز قبــالً اجرا شــده که نتایج 
مثبت بســیاری به همراه داشــته اســت. 
کارزار ارزورک در بیش از ۵۰ کانال تلگرامی 
و ۵۰ صفحه اینستاگرامی این آموزش ها 

را ارائه خواهد داد.

NEWSخبر

رمزارز
CRYPTOCURRENCY

   عکس:  نسیم اعتمادی
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رمزارز
CRYPTOCURRENCY

کریپتو در ســال های گذشــته زمستان ســختی را پشت سر 
گذاشته است. این زمســتان گاه با اتفاقات ناگوار سخت تر 
و سردتر شده است. شــرایط نامطلوب اقتصادی، فروپاشی 
صرافــی اف تی ایکــس، نوســانات قیمــت ارزهــای دیجیتال 
و ورشکســتگی شــرکت جنســیس زمســتان کریپتــو را 
استخوان سوز کردند. در این شــرایط پیچیده جلب اعتماد 
کاربــران بســیار دشــوار و چالشــی بــزرگ بــرای شــرکت های 

کریپتویی است.
لــوک فروهلیــچ، رئیــس جهانــی راه حل هــای دارایی هــای 
دیجیتال در فیدلیتی اینترنشنال، از معدود افرادی است 
که تالش کرد بر ایــن چالش ها فائق آید. فروهلیــچ از اولین 
کســانی بود که بیت کوین را با آغوش باز پذیرفت و از ســال 
۲۰۱۵ سرمایه گذاری بر این کوین را آغاز کرد. فروهلیچ عالوه 
بر یک سرمایه گذار پیشکسوت، یک تحلیلگر و معامله گر 
باتجربــه نیز هســت کــه تجربــه کار در شــرکت های بزرگی 
چون شــرکت خدمات مالی »کردیت« ســوئیس و شرکت 
مدیریــت دارایــی »منوالیــف« را دارد. یک یا دو ســال پس 
از اینکه فروهلیچ بــه دنیای کریپتو عالقه مند شــد، عرضه 
اولیه کوین آغاز شــد. به دنبال این اتفاق فروهلیچ در سال 
۲۰۱۶ به شرکت خدمات مالی فیدلیتی پیوست. فروهلیچ 
عقاید جالبی در مورد دنیای کریپتو و باال و پایین های آن دارد. 
او معتقد است روزهای سخت کریپتو را به بلوغ رسانده است. 
در ابتدا کسانی که جذب بیت کوین می شدند، گیک ها بودند 
اما اخیراً فعاالن حوزه های ســنتی مالی هــم جذب این فضا 
شده اند. فروهلیچ می گوید: »فضای کنونی کریپتو پخته تر 
شده است و فعاالن مالی صنایع سنتی تر وارد آن شده اند. این 
فضا اکنون در حال گام برداشتن به سمت کاربردی تر شدن 
است. در حال حاضر فعاالن و عالقه مندان به این حوزه دارند 
فکر می کنند که چگونه می توان از فناوری بالکچین در زندگی 
روزمره بهره برد؟ این طرز فکر و نگاه باعث می شــود که دیگر 

بالکچین به عنوان یک ترند و مد دیده نشود.«

 فرهنگ نوآوری در فیدلیتی
بخشــی از کســب وکار فیدلیتــی کــه توســط فروهلیــچ اداره 
می شــود، بر دارایی های دیجیتال متمرکز است. این بخش 
از ابتــدای ســال ۲۰۲۲ شــروع بــه کار کــرد و آغــاز یــک ســفر 
طوالنی مدت به ســمت دارایی های غیرمتمرکز در فیدلیتی 
بــود. فیدلیتی در این ســفر نه تنها بــه دنبــال ورود به فضای 
دارایی های دیجیتال اســت، بلکه تالش می کند زمینه ورود 
به فضای اوراق بهــادار توکن شــده و ارزهــای دیجیتال بانک 
مرکــز )CBDC( را نیز فراهم کنــد و از این طریق آینــده خود را 
حفظ کند. فروهلیــچ در مــورد راه اندازی ایــن بخش توضیح 
می دهــد: »مــا بــا بررســی توکنیزاســیون برخــی از طبقــات 
ســهامی که فیدلیتــی ارائــه مــی داد و شناســایی تقاضــا در 
بازار تصمیم گرفتیم این بخش را راه انــدازی کنیم.« او ادامه 
می دهد: »حتی ســرمایه گذارانی که عمدتاً روی دارایی های 
دیجیتال ســرمایه گذاری می کنند هم بــه دنبال راهــی برای 
ادغام دارایی های ســنتی در پورتفولیو یا کیف پول دیجیتال 
خود هستند. توکنایز کردن دارایی های سنتی مستلزم ایجاد 

تغییر و ارتقا در زیرساخت های فیدلیتی است.«

 فیدلیتی و دارایی های دیجیتال
فیدلیتی اینترنشنال بخشی از سفر خود را با همکاری با کیث 
بیر، شریک الکسیر و عضو انجمن فناوری ارز دیجیتال بانک 
مرکزی انگلستان و گروه کاری مشاوره اسما کامل کرده است. 
بیر در این بــاره توضیــح می دهد: »بــا اینکه داریم زمســتان 
کریپتو را ســپری می کنیم اما از عالقه سازمان ها به این فضا 
کاسته نشده است. این عالقه با افزایش ۲۰درصدی قیمت 

بیت کوین در هفته های گذشته بیشتر هم شده است.«
بیر باور دارد که شکست نهادهایی چون اف تی ایکس سبب 
حرکت شــرکت ها بــه ســمت تقویــت زیرســاخت ها و ارائه 
خدمات باکیفیت شده است. او می گوید: »این دقیقاً همان 

راهی است که فیدلیتی در پیش گرفته است.«

فیدلیتی بنا به درخواست مشتریان بخش جدیدی را در 
حوزه دارایی های دیجیتال راه اندازی خواهد کرد

سفر فیدلیتی
به سمت نوآوری

�شریه رمزارز از رســانه های ز�رمجموعه کارخانه نوآوری 
رســانه راه کار شــماره جدید خود را م��شــر کرد. شــماره 
جدیــد رمــزارز  �رونــده و�ــژه ای �ــرای موضــوع ان اف تی و 
کسب وکارهای مر�بط با آن در ا�ران و جهان دارد. رمزارز 
۴۲ در گفت وگو با مد�ران و کار�ناسان صرافی های 
رمــزارزی داخلــی بــه مهم تر�ــن مســائل و چالش هــای 
ا�ــن اکو���ــتم کســب وکاری �رداختــه اســت.

رمـــــــزارز شـــــــماره ۴۲ در ۶۸ صفحـــــــه 
م��شــــــــر شـــده و از طریـــــــق ســـایت
 r a m z a r z . k a r a n a g w e e k l y . i r
یـــا فروشـــگاه راه �رداخت قا�ـــل تهیه 

. ست ا

رمزارز٤٢
م��شر شد
رمزارز٤٢
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آينده
F U T U R E

بررسی شرایط اقتصادی رمزارزها و افق سال ۱4۰۲ این بازار 
در گزارشی از تیم بینوست

1401 برای 
رمزارزها 

چطور گذشت؟
بــه آخریــن روزهــای ســال ۱۴۰۱ نزدیــک می شــویم و این 
فرصت مناسبی است تا کسب وکارها، صنایع و بازارهای 
مختلــف بــا نگاهی بــه پشــت ســر، از فــراز و فــرود حوزه 
فعالیــت خــود بگوینــد. بــازار رمزارزها بــازاری اســت که 
معموالً در بازه یک ساله اتفاقات بسیاری را تجربه می کند 
و تحلیل آن بــا در نظــر گرفتن چنیــن محدودیتــی کاری 
ســخت و پیچیده اســت. بینوســت که یک کســب وکار 
در حــوزه ســرمایه گذاری در بــازار رمزارزهاســت در یــک 
ســال گذشــته، گزارش هــای ماهانــه ای از وضعیــت بازار 
و عملکــرد صندوق هــای مختلــف خــود بــه مشــتریان و 
مخاطبــان و عالقه مندان این بازار ارائه داده  اســت. حاال 
این کسب وکار در تکمیل گزارش های تحلیلی خود که به 
طور منظم و ماهانه منتشر می شوند، گزارش فعلی را در 
مورد شرایط کلی بازار رمزارزها در ســال ۱۴۰۱ و افق سال 

۱۴۰۲ تهیه کرده است.

 بیت کویــن و نویــد تغییــر در بازارهــای 
مالی

سرنوشــت رمزارزها در ســال ۲۰۲۲ سرنوشت بســیار دور 
از انتظــاری بــود؛ به خصــوص وقتــی عملکــرد درخشــان و 
خیره کننده ایــن بــازار در ســال ۲۰۲۱ را مــرور می کنیم. اما 
شــاید پیــش از آن نیاز باشــد بــه اواخر دهــه اول ایــن قرن 

برگردیم و تحلیل خود را از آن نقطه آغاز کنیم.
در ســا ل های اخیــر شــاهد یکــی از حســاس ترین و 
پرحادثه تریــن ســال ها از حیــث شــرایط اقتصــادی و 
ژئوپلتیکــی در تاریخ معاصــر بوده ایم؛ اتفاقاتــی که مانند 
بحران مالی ســال ۲۰۰۸ آمریکا نبودند که فقط یک عامل 
و بازیگــران محدودی داشــت، بلکــه عوامل بســیاری را در 
خود حل کرد و باعث رویدادهایی شد که بررسی آنها قابل 

تأمل است. 
بیت کویــن زمانــی چشــم بــه جهــان گشــود کــه دنیــا و 

کتابی که با حمایت »وندار« منتشر شده است

آینده در اشتراک است

INTRODUCTIONمعرفی

 انتشارات »راه پرداخت« کتاب »آینده 
در اشتراک است« نوشته تین زو و گیب 
وایــزرت را با حمایت شــرکت خدمــات پرداخت 
اینترنتی »وندار« منتشر کرد. این کتاب را محمد 

رهبان ترجمه کرده است.

 کتاب »آینده در اشتراک است« از دو 
بخــش و ۱۵ فصــل بــا ۲۵۲ صفحــه 
تشکیل شده که هدف آن بیان مسائل بنیادین 
برای تبدیل شرکت مرسوم مبتنی بر محصول به 
مدل درآمدی مبتنی بر اشتراک است. در بخش 
اول آن بــه اینکــه اشــتراک چگونــه در حــال 
متحول  کردن چند صنعت متفاوت اســت و در 
بخــش دوم بــه جزئیــات تاکتیکی تــر عملیاتــی 
پیاده ســازی مــدل اشــتراک در همــه جنبه های 
شرکتی پرداخته شده است. عالوه بر این، مدل 
اشــتراک چگونــه در حــال متحــول کــردن همه 
صنایع جهان ازجمله خرده فروشی، خبرنگاری، 
تولیــد رســانه، حمل ونقــل و نرم افزار ســازمانی 
است، مدل مالی پایه ای و مهم ترین معیارهای 
رشــد برای کســب وکارهای مبتنی بر اشــتراک، 
مدل اشــتراک چگونه رویکردتان به مهندسی، 
بازاریابــی، فــروش، مالــی و فنــاوری اطالعــات را 
تغییر می دهد، هشــت اســتراتژی رشــد اصلی 
برای تمامی کسب وکارهای مبتنی بر اشتراک و 
چهارچــوب عملیاتــی مشــتری محور بــرای 
کســب وکارهای مبتنــی بــر اشــتراک از دیگــر 
موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته 

می شود.

 مهــدی عبــادی، مدیرعامــل ونــدار در 
بخش یادداشت حامی این کتاب نوشته 
است: »سال هاست که مدل کسب وکار اشتراکی 
به یکــی از مهم تریــن مدل های کســب وکاری در 
دنیا تبدیل شــده که صنایع متنوعــی از آن بهره 
می برند. اما در ایران تا حدودی این مدل متفاوت 
است. ما در ایران شاهد این هستیم که رشد این 
مدل از کسب وکار تناسبی با سرعت رشد آن در 

دنیا نــدارد. یکــی از مهم ترین دالیل ایــن اتفاق، 
نبــود زیرســاخت های پرداختــی مناســب بــا آن 
است.«  رضا قربانی، مدیر انتشارات راه پرداخت 
در یادداشــت ناشــر این کتاب نوشــت: »یکی از 
چالش هــای مــدل کســب وکار اشــتراکی هــم 
موضوعــات پرداختــی اســت کــه در جهــان، 
کســب وکارهای پرداختی تالش کرده اند با خلق 
راه حل های نوین بــرای آنها چاره اندیشــی کنند؛ 
پرداخت مستقیم و تکرارشونده راهکاری است 
که کسب وکارهای پرداخت به آنهایی که از مدل 

اشتراک استفاده می کنند ارائه می دهند.«

 نویسنده در این کتاب تالش کرده بیان 
کند که اشتراک چگونه در حال متحول 
کردن چند صنعت متفاوت است و در نهایت به 
جزئیات تاکتیکی تر و عملیاتی پیاده سازی مدل 
اشــتراک در همه جنبه های شــرکت ها پرداخته 
اســت. بخــش اول کتــاب »آینــده در اشــتراک 
است« هشت فصل دارد و عناوین این فصول به 
ترتیب پایان یک عصر، دگرگون کردن ســناریوی 
خرده فروشــی، عصــر طالیــی جدیــد رســانه، 
هواپیماهــا، قطارها و خودروها، شــرکت هایی که 
پیش تــر بــا نــام روزنامــه شــناخته می شــدند، 
قــورت دادن ماهــی درس هایــی از تولــد دوبــاره 
فناوری، اینترنت اشــیا و ســقوط و ظهور تولید و 

پایان مالکیت است.

 فصــل نهــم تــا پانزدهــم کتــاب نیــز به 
بخش دوم مربوط می شــود که عناوین 
این فصل ها شامل آن لحظه غافلگیری، نوآوری 
همیشــه در وضعیت بتا، بازاریابی؛ بازنگری در 
چهار P، فروش، هشت اســتراتژی رشد جدید، 
بخش مالــی، معماران جدید مدل کســب وکار، 
فنــاوری اطالعــات، مشــترکان، واحدهــای 
نگهداری موجودی و ایجاد فرهنگ اشــتراک با 
مدل عملیاتــی پادره اســت. عالقه منــدان برای 
خریــد ایــن کتــاب می تواننــد بــه فروشــگاه راه 

پرداخت مراجعه کنند.
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آينده
F U T U R E

به خصوص آمریکا از نظر اقتصادی هنوز درگیر پیامدهای 
پس از بحران ســال ۲۰۰۸ بــود؛ مانند خورشــیدی که پس 
از یک توفان ســهمگین طلوع می کند و باعث رنگین کمان 
می شود. اندازه بازار آن در سال های اولیه حضورش، شاید 
تنها بــا یک بــازار محلــی رقابــت می کــرد. اما پــس از آنکه 
توجهات بیشــتری بــه ایــن طــالی دیجیتالی جذب شــد، 
کم کم افرادی که نگاه آینده پژوهانه ای نســبت به مســائل 
اقتصادی داشــتند، ارزش این هنر فکر ساتوشی ناکاموتو 

را بیشتر درک کردند. 
در پایــان ســال ۲۰۱7 زمانــی کــه ســرمایه گذاران از ثبــت 
باالترین قیمت بیت کوین سرخوش بودند، بیت کوین یکی 
از سهمگین ترین و طوالنی ترین ریزش های خود را آغاز و در 
نهایت قیمت آن به یک پنجم کاهش پیدا کرد. این ریزش 
شــروع بســیاری از نظرات و تحلیل های مخالفــان و حتی 
برخی از موافقان بیت کوین مبنی بر نابود شدن بیت کوین 
بود، امــا زمان ثابت کــرد بیت کوین به عنوان یــک دارایی و 

رمزارزها به عنوان یک بازار مالی آمده اند که بمانند.
عصر معاصر با عنوان عصر فناوری باز هم به ما نشان داد 
که در کنار پیشــرفت فناورانه صنایع دیگــر، تصمیم دارد 
این بــار صنعت مالــی و پرداخــت را نیز دگرگون ســازد. به 
همین منظور به عنــوان قدم اول بیت کویــن را به جهانیان 
معرفــی کرد، اما ماجــرا به همین جــا ختم نشــد. رمزارزها 
که دیگــر خودشــان را به عنــوان یک بــازار بــه بزرگ ترهای 
صنعت مالی معرفی کــرده و این امیــد را داده بودند که تا 
مدت زیادی قصد رفتن یا کم ارزش شدن ندارند؛ حوادثی 
را در اقتصــاد بــه خودشــان دیدنــد کــه در تاریــخ معاصــر 

کم سابقه است. 

بــازار رمزارزهــا در ســال 1401 چــه فراز و 
فرودی داشت؟

پاندمی کووید ۱۹ )کرونا(، جنگ اوکراین و تورم ســهمگین 
سال های اخیر از بزرگ ترین رویدادهایی بودند که دنیا طی 
حدود سه سال گذشته به خود دیده است. همزمانی هر 
سه این اتفاق ها که هر کدام به تنهایی برای ایجاد بحران در 
اقتصاد جهانی کافی است، باعث شد که سال ۲۰۲۲ )دی 
۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱( یکی از بدترین ســال های ثبت شــده در 
تاریخ بازارهای مالی باشد؛ به طوری که در برخی شاخص ها 
بدتریــن ســال بعــد از جنــگ جهانــی دوم بوده اســت. به 
این اتفاقــات کالن اقتصادی، بحران فروپاشــی پــروژه لونا 
و ابربحــران فروپاشــی امپراتــوری اف تی ایکــس را هم باید 
اضافه کرد که هر کــدام اثر عمیقی بر ریزش ســهمگین تر 

بــازار رمزارزهــا داشــتند و باعــث شــکل گیری کمتریــن 
قیمت های ۲۴ ماه اخیر شدند. 

ایــن دو بحــران کــه به عنــوان قــوی ســیاه بــازار شــناخته 
می شــوند، اعتمــاد خرده ســرمایه گذاران را عمیقــاً دچــار 
خدشه کردند که به گفته CZ، مدیرعامل بایننس سال ها 
زمان می برد تا این اطمینان بازســازی شــود. البته نکته ای 
که در ایــن بین نبایــد مغفول واقع شــود، این اســت که در 
سال ۲۰۲۲ با وجود کاهش قیمت ها، هیجانات کاذب بازار 
رمزارزها تخلیه شــد و رفتــار این بــازار و بازیگــران آن رفتار 
واقعی تر و بالغانه تری شده اســت. نکته قابل توجه دیگر، 
افزایش همبســتگی این بازار با بازارهای مالی دیگر است 
که به واسطه افزایش پذیرش این کالس جدید دارایی شکل 
گرفته که به نوبه خود باعث بلوغ بیشتر این بازار می شود. 
برای درک بهتر این موضوع، میزان ریزش حدود ۶۵درصدی 
بیت کوین در سال ۲۰۲۲ ریزش بسیار سنگینی در مقایسه 
با ســایر دارایی ها در بازارهای مالی نبوده اســت. این مورد 
وقتی آشکارتر می شود که عملکردها در سال های ۲۰۱۸ و 
۲۰۲۲ )به عنــوان دو دوره اخیــر ریزش بازارهــای اقتصادی( 
را مقایســه کنیم. به عنوان مثال، عملکرد بازارهای ســهام 
آمریــکا و برخــی شــرکت های مهــم در بــورس آمریــکا و 
همین طور بیت کوین و شاخص TOTAL )مارکت کپ ۱۲۵ 
ارز اول بازار رمزارزها( در این دو سال به شکل جدول پایین 

صفحه بوده است.

 درصــد ریــزش دارایی هــای مختلف در 
سال های 2018 و 2022

نکته قابل توجه در نتایج جدول پایین صفحه این اســت 
که با بررســی شــاخص های مطرح ســهام بــازار آمریکا به 
این نتیجه می رسیم که برای هر سه شاخص مطرح شده، 
میزان ریزش در ســال ۲۰۲۲ نسبت به ســال ۲۰۱۸ بین دو 
تا هشــت برابر بدتــر بوده اســت. این ریزش بیشــتر عمق 
بحران مالــی ســال ۲۰۲۲ نســبت به ســال ۲۰۱۸ را نشــان 
می دهــد. بــا ایــن شــرایط و رخــداد دو قــوی ســیاه در بازار 
رمزارزهــا )فروپاشــی پــروژه لونــا و صرافــی اف تی ایکــس( 
انتظار این بود که بــازار رمزارزها در ســال ۲۰۲۲ هم ریزش 
بسیار سنگین تری نسبت به سال ۲۰۱۸ داشته باشد. ولی 
نه تنها این اتفاق نیفتــاد، بلکه هم قیمت بیت کوین و هم 
شــاخص توتال حدوداً ۱۵درصد ریزش کمتر یا به عبارتی 
عملکــرد بهتری داشــتند. دلیل این امــر را بایــد در بلوغ و 
پذیرش بیشتر حوزه رمزارزها برای عموم دانست. این مهم 
هر چند در ابتدای مسیر قرار دارد، ولی نوید روزهای بهتر 

و رشد بیشتر را برای توسعه این بازار نوظهور می دهد.

 افق سال 1402 برای بازار رمزارزها
ظهور بازار جــوان رمزارزهــا از بحث برانگیزترین 
فناوری هــای موجــود در ایــن روزها و ســال ها به حســاب 
می آیــد. برخــی ســرمایه گذاران و معامله گــران بــه تأثیــر 
مثبــت و نقــش پررنــگ رمزارزهــا و فنــاوری بالکچیــن 
روی آینــده صنعــت اقتصــادی جهــان تأکیــد دارنــد و 
ســعی دولت هــا بــرای قانونمند کــردن ایــن حــوزه را جزو 
محدودیت ها می داننــد. اما از ســوی دیگــر، تحلیلگران 
و اقتصاددانان نســبت به ارزش های ایــن عرصه نظرات 
احتیاط آمیزی دارند و معتقدند به دلیل ناشناخته بودن 
و وجود خألهای زیادی کــه در این فضا وجــود دارد، باید 

بررسی های بیشتری روی آن انجام شود. 
 The Tokenist بــر اســاس نظرســنجی کــه مؤسســه
در مــاه ژوئــن ۲۰۲۰ برگــزار کــرد، ۴۵ درصــد افــراد از ۱7 
کشــور مختلف ســرمایه گذاری در حــوزه رمزارزها مانند 
بیت کویــن را بــه ســرمایه گذاری روی ســهام، امــالک یــا 
حتی طــال ترجیــح می دادنــد. ایــن در حالی اســت که در 
ســال ۲۰۱۳ در نظرســنجی بــا شــرایط مشــابه، فقــط ۱۳ 
درصــد مــردم بــه ســرمایه گذاری روی رمزارزهــا نســبت 
بــه ســایر حوزه هــا رأی مثبــت داده بودنــد. ایــن رقــم در 
خصوص سرمایه گذاران ســازمانی قطعاً بسیار پایین تر 
اســت.  از ســوی دیگر نوســانات شــدید بــازار رمزارزها و 
فروپاشــی های چندیــن پــروژه و صرافــی مطــرح در ایــن 
حــوزه، اهمیــت قانون گذاری های ملــی و جهانــی در این 
حــوزه را مجــدداً نمایان کــرده اســت. نبــود قانون گذاری 
شــفاف باعــث ایجــاد نگرانــی در ســرمایه گذاران خــرد و 
بسیاری از مردم که در این بازار ســرمایه گذاری کرده اند، 
می شــود. در حالی که قانون گذاری شــفاف در این حوزه، 
هر چند محدودیت هایــی ایجاد خواهد کــرد، ولی قطعاً 
در میان مــدت و بلندمدت مســیر توســعه ایــن بخش را 

هموارتر خواهد کرد. 
در واقــع، مســیر پذیــرش بیشــتر ایــن حــوزه از راه 
قانون گــذاری خواهــد گذشــت. در ســال ۲۰۲۳ )۱۴۰۲( 
احتمــاالً مباحث مربــوط بــه قانون گــذاری در ایــن حوزه 
بسیار پررنگ و جدی خواهد بود که به نوبه خود در طول 
زمان نوید سرمایه گذاری های بزرگ سازمانی در کشورهای 
مختلف را خواهد داد و قطعاً باعث رشدی خیره کننده در 

این صنعت طی سال های آتی خواهد شد.
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 زاکربرگ یک ریسک بزرگ 
دیگر را برداشته است

 متا این بار
در هوش مصنوعی

شــرکت متــا در حــال هجــوم بــه هــوش 
مصنوعی مولد است. آن هم بعد از اینکه 
محبوبیت چــت جی پی تی به شــدت در 
میان کاربــران فراگیر شــده اســت. مارک 
زاکربــرگ گفتــه متا یــک »گــروه طراحی 
محصول ســطح باال« ایجــاد خواهد کرد 
که بــر هــوش مصنوعــی مولــد یــا چیزی 
شــبیه همین چــت جــی پی تــی متمرکز 

خواهد بود.
متا در ســال ۲۰۲۲ نزدیک به ۱۴ میلیارد 
دالر را در قمــار جدی خود بــرای متاورس 
از دســت داد و حاال یک ریســک دیگر را 
در زمینه هوش مصنوعی پذیرفته است. 
مــارک زاکربرگ، مدیر عامل این شــرکت 
گفته اســت: »متا یک »گــروه محصول 
سطح باال«ی جدید ایجاد خواهد کرد که 
بر هوش مصنوعی مولد متمرکز اســت. 
هــوش مصنوعــی کــه مــی توانــد محتــوا 
ایجاد کند. ایــن بخش تازه متــا بر ایجاد 
تجربیات لذت بخش پیرامون این فناوری 
در همــه محصــوالت مختلــف مــا تمرکز 

می کند.«
او گفتــه در درازمــدت، روی توســعه 
شــخصیت های هوش مصنوعــی تمرکز 
خواهند کرد کــه می توانند بــه روش های 
مختلــف به افــراد کمــک کنند. بــه گفته 
او، متــا در حال بررســی تجربیــات هوش 
مصنوعی با متن در واتس اپ و مسنجر 
فیس بــوک و همچنین هــوش مصنوعی 

مبتنی بر تصاویر در اینستاگرام است.
زاکربرگ مشــخص نکرده که ســطح باال 
به چه معناست. ورود شرکت های بزرگ 
به حوزه هوش مصنوعی بعد از موفقیت 
خیره کننده چت جی پی تی شدت گرفته 
اســت. رقبای بــزرگ متا از جملــه گوگل، 
مایکروســافت و اســنپ چت همگــی 
نسخه هایی از ربات های هوش مصنوعی 

خود را راه اندازی کرده اند.
امــا تــالش زاکربــرگ بــه ســمت هــوش 
مصنوعی پس از ورود به حوزه پرحاشیه 
دیگری به نام متاورس، سؤاالت زیادی را 
ایجاد کرده است. حوزه پرهزینه که اخیراً 

اعالم شده آن را کنار خواهند گذاشت!

 عملکرد
در سال ۲۰۱۸ )%(

 عملکرد
در سال ۲۰۲۲ )%(

شاخص ها و سهام مطرح 
حوزه تکنولوژی بازار آمریکا

۳.۹-۳۳.۱-NASDAQ Composite

۶.۰-۱۹.۴-S&P500

۱۲.۱۸-۲۱.۶-۲۰۰۰ Russel

۱۴.۲+۶۲.۲-Paypal

۶.۹+۶۵-Tesla

۶.۸-۲۶.۹-Apple

۳۱-۵۰.۳-NVIDIA

۱-۳۹.۱-Google

۲۸.۴+۴۹.۶-Amazon

۲۵.7-۶۴.۲-Facebook

۳۹.۴+۵۱-Netflix

7۳-۶۴.۲-Bitcoin

7۸.۱-۶۳.۴-TOTAL

نمودار 2نمودار 1
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بایکــس گریــپ  شــرکت  ســهام  اکثریــت   پورشــه 
)Greyp Bikes( در کرواســی را تصاحــب و اعالم کرده این 
شــرکت را به شــرکتی تازه با عنوان »کارایــی دوچرخه های 

الکتریکی پورشه« تبدیل می کند.

 از کرواسی به آلمان
شرکت کروات گریپ که طراح نوعی دوچرخه الکترونیکی 
است که در هفت روز هفته ۲۴ ســاعته کار می کند، با این 
ســرمایه گذاری و معاملــه جدیــد تحــت مالکیت شــرکت 
بزرگ پورشــه درخواهد آمد. پورشــه از اواخــر نوامبر ۲۰۲۱ 
ســهامی حداقلی از شــرکت گریپ را در اختیار داشت اما 
با قرارداد جدید به نظر می رســد پورشــه با یک شــرکت که 
کامال تحت اختیار آن است به شــکل جدی تری وارد بازار 
روبه رشــد دوچرخه های الکتریکی شده اســت. در اواسط 
ســال ۲۰۲۲ که پورشــه شــرکت دوچرخه های الکترونیکی 
فــازوآ )Fazua( را خریــداری کــرد، یــک بیانیــه که منتشــر 
کرد حســابی مورد توجه قرار گرفته بود. »شــرکت پورشــه 
پس از ارائه ماشــین های »فقط« اســپورت در ســال ۲۰۰۲ 
و ارائــه اتومبیــل »Cayenne SUV«، و همچنیــن پــس از 
معرفی نخستین اتومبیل برقی این شرکت تایکان در سال 
۲۰۱۹، به دنبال آن است که در بازار دوچرخه های برقی هم 

فعالیت داشته باشد.«
و اکنون با ورود  گریپ به شرکتی که فازوآ هم در آن است، 

یعنــی »کارایــی دوچرخه هــای الکتریکی پورشــه«، برنامه 
پورشــه روشــن اســت: شــرکتی که زمانی فقط خودروهای 
اســپورت تولیــد می کــرد، تولیــد دوچرخــه را هــم بــه 

تجربه هایش اضافه می کند.

 برنامه هــای پورشــه بــرای دوچرخه هــای 
الکتریکی

بر اساس گزارشی که در نشــریه لیدر منتشر شده، شرکت 
»کارایی دوچرخه های الکتریکی پورشه« قصد دارد هم روی 
توسعه و تولید دوچرخه برقی و هم نرم افزار مدیریت دوچرخه 
کار کند، اما فازوآ تنها بر تخصص خود متمرکز می ماند، یعنی 
تولید موتورهای سبک وزن و فشرده برای بازیگران مختلف 
این صنعت. پورشه وقتی شرکت فازوآ را خریداری می کرد، 
استراتژی این شرکت را در نظر داشت و خاطرنشان کرد که 
فعالیت های آینده این دوچرخه ساز از طریق سرمایه گذاری 
 .Ponooc Investment B.V مشــترک با شــرکت هلنــدی
انجام خواهد شــد. شــرکت پورشــه تمرکزش را بر توســعه، 
ســاخت و توزیع نســل آینده دوچرخه های برقی باکیفیت 
خواهد گذاشت؛ و شرکت هلندی بر راه حل های فناورانه ای 
تمرکز خواهد کرد که به بازار در حال رشدشان کمک کند. الزم 
به یادآوری است که شرایط و ضوابط خریداری سهام گریپ 
هنوز اعالم نشده است اما گفته می شــود این شرکت حاال 

کامال در مالکیت پورشه است.

پورشه اکثریت سهام شرکت گریپ در کرواسی 
را تصاحب کرد. برنامه های خودروساز لوکس 

آلمانی برای بازار دوچرخه های الکتریکی چیست؟

پورشه دوچرخه ساز 
می شود!

پلفترم کنفتی در برلین برای کالس های محلی دو میلیون یورو 
بودجه جمع آوری می کند؛ این استارتاپ روی چه چیزی تمرکز دارد؟

استارتاپی برای آموزش نیروی کار

INTRODUCTIONمعرفی

کنفتی )konfetti( کــه در آلمان و اتریش بیش از 
۳۰۰۰ کالس مختلف برگزار می کند، تحت حمایت 
شرکت های سرمایه گذاری مختلفی از جمله پیک، 
انجل اینوست و صندوق اتمیک انجل  قرار گرفته 
اســت تا ضمن جذب ســرمایه جدید به توســعه 

فعالیت های خودش بپردازد.
کنفتــی در برلیــن مســتقر اســت و در دور اول 
ســرمایه گذاری از شــرکت های خطرپذیــری کــه 
از آن ها نــام برده شــد موفق شــده  ۲ میلیــون یورو 
سرمایه جذب کند. این سرمایه گذاری برای تسریع 
رشد این اســتارتاپ استفاده خواهد شد. کنفتی 
هدفش را تبدیل شدن به پلتفرمی عنوان کرده که 
در سراسر اروپا کالس های محلی برگزار می کند و 

دست به فعالیت های تیم سازی می زند.
فعالیت هــای آموزشــی و تیم ســازی از راه کارهــای 
ســنتی کارفرمایانــی اســت کــه تــالش می کننــد 
از نیــروی کارشــان بیشــترین بهــره را ببرنــد. 
فعالیت هایی کــه این روزها بــرای ســرمایه گذاران 
خطرپذیر هم بیش از همیشــه جذاب شــده اند. 
بــه گفتــۀ مدیرعامــل کنفتــی، تنهــا در آلمــان 
بیش از ۱۰۰ هــزار نهاد وجــود دارد که ایــن دوره ها 
را ارائــه می دهنــد. با وجــود اینکــه برخــی از آن ها 
ســازمان دهی شــده اند، اما تعــدادی از آن ها فاقد 

سازمان دهی الزم و اصولی هستند.

روش  های جدید آمــوزش نیروی 
کار

توبیــاس فــزر کــه از بنیان گــذاران کنفتــی اســت، 
می گوید: »کاغذ و خــودکار و تلفــن و ایمیل دیگر 
به روز و مشــتری مدار نیســت. ما دقیقا بــرای این 
موضــوع راه حــل داریــم. ارائه دهنــدگان دوره های 
آموزشــی با ادغــام در کنفتی می توانند وبســایت 
خود را با یک فروشــگاه آنالین قدرتمند گسترش 
دهند.« کنفتی که قصد دارد خدمات را هم برای 
ارائه دهنــدگان دوره و هــم مشــتریان ارتقــا دهد، 
راه حــل نرم افــزاری یکپارچــه ای را عرضــه می کند 

کــه کار اداری و کاغذبازی های مرســوم را به میزان 
قابل توجهی کاهش می دهد.

تعدادی از فرایند هایی را که قبال به صورت آفالین 
یا دستی انجام می شدند، اکنون می شود از طریق 
پلتفــرم کنفتــی انجــام داد. بــرای مثــال در برخی 
از خدمــات صورت حســاب و پرداخــت، کنفتــی  
باعث آسان تر شدن هماهنگی در زمینۀ مشاورۀ 
مالیاتی می شــود و این جاســت که مزیت کنفتی 

قابل رؤیت است.

 سرمایه گذاران اولیه کنفتی
در ســپتامبر ۲۰۲۱ که کنفتــی در مرحلۀ 
 )pre-seed( ســرمایه گذاری پیــش بــذری یــا
بــود، چهره هــای اســتارتاپی و فنــاوری زیــادی در 
جذب سرمایه اولیه آن مشــارکت کردند، ازجمله 
بنیانگذاران شرکت هلوفرش یعنی توماس گریزل و 
دومینیک ریشتر، بنیانگذار شرکت گوریالز یعنی 
یورگ کاتنر، ســرمایه گذاری به نام شــیو کاپیتال، 
بنیان گــذاران شــرکت زن جــاب یعنــی فردریــک 
فانینــگ، فریتز تروت و ســیهان آکســاکال، مدیر 
آمازون مارکــوس میل، کارآفرینانی بــه نام مارتین 
آکسنیک و لودویگ کرامر-کلت. حاال هم با ورود 
چند وی ســی به ایــن اســتارتاپ آموزشــی به نظر 

می رسد مسیر رشد آن هموارتر شده است.
یکی از سرمایه گذاران جدید این استارتاپ دربارۀ 
حمایــت از کنفتــی گفتــه اســت: »مــا متقاعــد 
شده ایم که کنفتی بســتر ایده آلی را برای ثبت نام 
در کالس هــای محلــی فراهــم کــرده و اســتاندارد 
جدیدی را برای مشتریان و ارائه دهندگان کالس ها 
به وجود آورده است. توبیاس و ولفگانگ در مدت 
زمــان کوتاهــی مجموعــۀ چشــم گیری از شــرکای 
برگزارکننده کالس ها و کارگاه ها به وجود آورده اند 
و یــک بــازار نرم افــزاری SaaS را ایجــاد کرده انــد 
کــه قابلیــت ارزش افزایــی دارد.« بــه اعتقــاد ایــن 
سرمایه گذاران کنفتی هم برای مشتریان و هم برای 
ارائه دهندگان کالس های مفیدی ارائه خواهد کرد.
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ســرمایه گذاری خطرپذیــر بــرای اســتارتاپ های اروپایــی در 
ســال ۲۰۲۲ که یکــی از بدتریــن ســال های حوزه فنــاوری به 
دلیل شــرایط خاص جنگ اوکرایــن و رکود اقتصــادی بوده؛ 
باز هم عدد قابل توجهی را ثبت کرده اســت. در مجموع در 
این قاره در سال گذشته میالدی حدود ۹۰ میلیارد دالر روی 
کسب وکارها و اســتارتاپ های اروپایی ســرمایه گذاری شده 
است. تعداد کل معامالت هم عدد خیره کننده ۱۲ هزار بوده 
است. با این حال این سال جز سال های خوب وی سی های 
اروپایی محسوب نمی شود. هرچند که تعداد معامالت در 
تاریخ اکوسیستم استارتاپی اروپا عدد درخشانی بود و این 
سال به عنوان دومین سال پرمعامله در حوزه سرمایه گذاری 

خطرپذیر نامیده شد.
یکــی از دالیلی کــه وی ســی ها و پول های خطرپذیــر ترجیح 
دادند که سقف ۱۰۰ میلیارد دالر را رد نکنند افت قابل توجه 
ارزش سهام شرکت های فناوری در اروپا بود. از سر گذراندن 

یکی از بدترین سال ها برای »تک کمپانی «ها در بازار سرمایه 
چشم بسیاری از وی سی ها را حسابی ترساند. در این سال 
ارزش سهام شرکت های بورسی حوزه فناوری در اروپا حدود 

۴۰۰ میلیارد دالر کم شد! 
چنین ریزشــی آنگونه که گزارش ســاالنه وضعیــت فناوری 
اروپا نشان می دهد چشــم انداز سرمایه گذاری خطرپذیر را 
در ســال ۲۰۲۳ هم به شــدت مبهم و تیره کرده است. بنا به 
پیش بینی این گزارش بسیاری از وی سی ها ترجیح خواهند 
داد منتظر بمانند تا اول ارزش سهام از دست رفته شرکت ها 
تاحــدی برگــردد و بعــد بــه فکــر ســرمایه گذاری های جدید 
خواهند افتاد. موضوعی که برای ایده ها و تیم های جدید به 
شدت نگران کننده شده است. به نظر می رسد طوالنی شدن 
جنگ روســیه-اوکراین و رکود جهانی اقتصاد صندوق ها و 
وی سی ها را به شدت محتاط و آن ها را به سمت دارایی هایی 

چون طال سوق خواهد داد.

چرا در سال گذشته میالدی وی سی ها آنطور 
که انتظار می رفت روی استارتاپ های اروپا 

سرمایه گذاری نکردند؟

ریزش
400 میلیارد دالری 

اروپایی ها

400 bn.
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ادامه از صفحه ۲۳

1401 برای رمزارزها چطور گذشت؟

REPORTگزارش

عالوه بر مباحث مربوط به قانون گذاری، بررسی 
دوره ای این بازار هم جذابیت های ویژه ای دارد. 
با در نظــر گرفتن تاریخچــه ۱۴ســاله بیت کوین 
و چرخه هــای بــازار رمزارزهــا، همــواره ورود در 
سطوح انباشت و کف های قیمتی بازار با درصد 
سود باالیی در آینده برای سرمایه گذاران همراه 
بــوده اســت. نمــودار ۱ در صفحــه ۲۳ نمــودار 
قیمتــی بیت کویــن در چرخه هــای مختلف این 

بازار است.

 نمودار قیمت بیت کوین طی 10 
سال گذشته

هر چند با اطمینان نمی توان مســیر قیمت ها 
را مشخص کرد، ولی اعتقاد تیم بینوست این 
اســت که محدوده فعلی در چرخــه بیت کوین 
شــبیه دو محــدوده مشخص شــده )دایره های 
زردرنــگ( در نمــودار پیشــین اســت. اگرچــه 
در حــال حاضــر بــازار رمزارزهــا در معــرض 
ریســک های فراوانی قــرار دارد، امــا نکته حائز 
اهمیــت این اســت کــه تمامــی بازارهــای مالی 
دارای چرخه های مختلف هستند و بیت کوین 
نیز تاکنــون در چرخه هــای چهار ســاله حرکت 
کــرده اســت. بــه طــور خالصــه، چرخه هــای 
بــازار الگوهای خاصــی هســتند که معمــوالً از 
روان شناسی افراد فعال در بازار پدید می آیند. 
این یک پدیده طبیعی اســت کــه در هر بازاری 
رخ می دهــد و بــازار رمزارزهــا نیز از ایــن قاعده 

مستثنی نیست. 
با در نظر گرفتن چرخه های مختلف بیت کوین 
و مشاهده ریزش های سنگین گذشته، به این 
موضوع پی می بریم که تاکنون پس از هر ریزش 
شــدید قیمتــی، ایــن رمــزارز مجــدداً موفــق به 
ریکاوری و ثبت سقف های قیمتی جدید شده 
اســت. طبیعتاً قــرار نیســت اتفاقات گذشــته 
عیناً تکرار شوند ولی قطعاً راهنمای خوبی برای 

مسیر آینده خواهند بود.
به دلیل قدرت اقتصادی آمریکا و سرمایه باالی 
شــرکت های آمریکایــی، اقدامــات فــدرال رزرو 
در آمریکا همیشــه اثر بســیاری در زمینه های 
اقتصادی و به خصوص بــازار رمزارزها دارد. در 
طول ســال ۲۰۲۲ )ســال ۱۴۰۱(، نشــانه هایی از 
کنترل نرخ تــورم در آمریکا دیده شــده اســت. 
به عنــوان نمونــه در نمــودار ۲ )در صفحه ۲۳(، 
نرخ تورم مصرف کننده ســاالنه )CPI( طی سه 

سال گذشته نشان داده شده است.

 نرخ تورم مصرف کننده ساالنه 
طــی ســه ســال گذشــته در 

آمریکا
در این نمودار به وضوح دیده می شود که پیک 
تورم ســاالنه در اواســط ســال ۲۰۲۲ مشــاهده 
شــده اســت. البته هنــوز تا کنتــرل کامــل تورم 
و رســیدن به ســطوح حــدود ۲ درصد کــه مورد 

انتظار فدرال رزرو اســت، فاصله زیــادی مانده 
است. ولی طبیعتاً طی سال ۲۰۲۳ باید در وهله 
اول شاهد کاهش ســرعت افزایش نرخ بهره و 
در گام بعــد، کاهش تدریجی نرخ بهره توســط 
فــدرال رزرو )و دیگر بانک های مرکزی( باشــیم. 
در این راســتا، ادامه روند نزولی نرخ رشد تورم 
می تواند شرایط را برای اقدامات کمتر انقباضی 
)و در وهلــه بعــد انبســاطی( مهیاتر کنــد و این 
امر برای صعود بازارهای ریسکی بسیار مفید 
خواهد بود. البته افزایش شــدید نــرخ بهره در 
آمریکا که رشد تورم را مهار کرده، باعث کندی 
اقتصــاد آمریــکا نیــز شــده اســت و بــه همین 
دلیل خطــر رکود در ســال آتی نیز بــرای بازارها 
وجود دارد. این مورد نیز به عنوان یک ریسک 

اقتصاد کالنی باید مدنظر قرار گیرد.

 کمــی خوش بینــی بــا در نظــر 
گرفتن ریسک های مختلف

شرایط اقتصادی کلی در دنیا شرایط پیچیده ای 
اســت و به خصــوص از حیــث احتمــال رخداد 
رکــود اقتصــادی، بســیاری از اقتصاددانــان و 
متخصصان اقتصادی، احتمال شرایط بحرانی 
در ســال ۲۰۲۳ را می دهنــد. بــا وجــود ریســک 
باالی رکــود در ســال ۲۰۲۳، احتمــال نرمش در 
اقدامــات فــدرال رزرو  به واســطه کنترل نســبی 
تــورم در ماه هــای آتــی و  برطرف شــدن نســبی 
برخــی دیگــر از موانــع کالن اقتصــادی عنــوان 
شــده )کمرنگ تــر شــدن بحــران  کرونــا و جنگ 
روسیه و اوکراین(، می تواند زمینه نسبی بازیابی 
بازارهای مالی برای بازه چند ساله را فراهم کند. 
همچنیــن تیــم بینوســت بــا اســتفاده از ابــزار 
پیشــرفته هــوش مصنوعی توســعه داده شــده 
در بینوســت )Binvest Machine(، محتاطانه 
شــرایط تکنیکال و آنچین برای بازار رمزارزها را 
مناسب ارزیابی می کند. هر چند خطر ریسک 
رکود و مدیریت سرمایه طبیعتاً در همه شرایط 
باید در نظر گرفته شــود. موضوعــات اقتصادی 
مباحثــی ســیال و دینامیــک هســتند و باید به 
طور مداوم رصد شوند و همیشه احتمال وقوع 
رخدادهای پیش بینی نشــده دیگر نیــز باید مد 
نظر قرار گیرد. بسیاری از رویدادهای قوی سیاه 
ممکن اســت اتفاق بیفتد و حتی پیچیده ترین 
مدل ســازی ها را باطــل کنــد. ایــن بدیــن معنــا 
نیســت که مدل ســازی و پیش بینــی نمی تواند 
یا نباید انجام شــود. ما همــواره باید بــه تحلیل 
وقایــع بــر اســاس دانــش و تجربــه تکیــه کنیم. 
احتمال عدم رخــداد محتمل ترین ســناریوها، 
ایده ها و نظــرات حتی بــا در نظر گرفتــن تمامی 
جوانب موجود نیز وجــود دارد، چراکه بازارهای 
مالــی محیــط احتمــاالت هســتند و بهتریــن 
استراتژی در برخورد با این بازار، رصد بی طرفانه 
و بدون پیــش داوری شــرایط کلــی بــازار در همه 

زمان ها و به صورت مداوم است.
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

نظرسنجی از کارمندان بریتانیایی، از اهمیت دادن آنها به ارائه 
مزایای خدمات بهداشتی پس از دوران کرونا پرده برداشت

شما کارفرمای 
دلسوزی هستید؟

به تحقیقات بیشتری نیاز است ولی به نظر می رسد هفته های کاری 
کوتاه جذاب تر باشند

نتایج امیدوارکننده هفته کاری کوتاه

REPORTگزارش

هفته کاری چهار روزه پس از آزمایشــی کــه در ۶۱ 
شــرکت بریتانیایی انجام شــد، هیچ جنبه منفی 
را نمایــان نکــرد و بــا انبوهــی از مزایــا جذاب تــر از 

همیشه است.
ســازمان غیرانتفاعــی »فــور دی ویــک گلوبــال« 
برنامــه ای آزمایشــی را ســازمان دهی و نتایــج 
امیدوارکننــده ای منتشــر کــرد؛ ۲۹۰۰ نیــروی کار 
شــرکت کننده در آزمایــش، ســطوح پایین تــری از 
استرس، اضطراب، فرســودگی شغلی، خستگی 
و مشکالت خواب را در کنار تعادل بهتر بین کار و 
زندگی گزارش دادند و برای ۴7 شرکتی که داده های 
مالی را ارائه دادند، درآمد تا حد زیادی ثابت ماند.

همــه اینهــا بــرای فیلیــپ گهرمــن، روان شــناس 
دانشــگاه پنســیلوانیا منطقــی اســت. گهرمــن 
می گوید: »همان قدر که کار می تواند پاداش دهنده 
و رضایت بخــش باشــد، اســترس زا و زمانبــر نیــز 
هســت. ما می خواهیم برای انجــام کارهای دیگر 
نیز زمانی صــرف کنیــم، بنابراین منطقــی به نظر 
می رســد که کار کــردن در ســاعات کمتــر با طیف 

وسیعی از پیشرفت ها همراه باشد.«
آزمایش بریتانیا محدود بود و هیــچ گروه کنترلی 
وجود نداشــت. یک شــرکت یــا شــرکت هایی که 
هفتــه کاری پنــج روزه دارنــد بــا شــرکت هایی کــه 
چهار روز در هفته کار می کنند، مقایســه شدند. 
همچنین خطر ســوگیری انتخاب وجــود دارد. به 
احتمال زیاد یک نوع خاص از شرکت ممکن است 
برای آزمایــش چهــار روزه کاری در هفته داوطلب 
شــود. به عنوان مثال، شــاید آنهــا از رفــاه کارکنان 
خود استقبال می کنند یا دوســت دارند آزمایش 
کنند و ریسک پذیر باشند. این امر می تواند نتایج 
را منحرف کند، زیرا آنها نماینــده اکثر کارفرمایان 
یا محل کار نیســتند. شرکت های شــرکت کننده 
نیز ملــزم بــه اســتفاده از برنامــه مشــابه نبودند. 
کارفرمایان می توانســتند جمعه ها را حذف کنند 
یا به کارکنان اجازه دهند در طول یک هفته کاری 
پنج روزه ساعات کمتری کار کنند. به طور متوسط 
۳۲ ساعت در هفته در طول یک سال اجرا کنند یا 
چهار روز هفته را به تحقق اهداف عملکردی منوط 
کننــد. گهرمــن می گوید کــه مایل اســت مطالعه 
طوالنی تری را انجام دهد تا بداند آیا اثرات مثبت 
دوام دارنــد یا خیر. با این حــال تحقیقات دیگری 
در مورد مغز و رفتار انسان نیز از این ایده حمایت 
می کند که زمان کمتر در کار می تواند برای کارکنان 
و کارفرمایان آنها بهتر باشــد. در اینجا دو مورد از 
مواردی که علم در مورد نتایج آزمایشی هفته کاری 

چهار روزه بریتانیا می گوید، مطرح شده است.

را  ضرب االجل هــا  مــا  مغــز 
دوست دارد

داشــتن یــک هفتــه کاری کوتاه تــر می تواند کمی 
فشــار اضافی برای کار مؤثــر ایجاد کنــد. به گفته 
الکس کورب، عصب شــناس دانشــگاه کالیفرنیا 

گاهی اوقات مغز انسان در ضرب االجل ها بهترین 
عملکرد را دارد.

او به اینسایدر می گوید: »این به ما کمک می کند 
انرژی و تالش مان را متمرکز کنیــم. اگر من بگویم 
شــما پروژه بزرگی دارید که انجام آن واقعاً دشــوار 
اســت و زمانی برای تحویل پروژه مشخص نکنم، 
احتماالً زمان زیادی طول می کشد و ممکن است 

اصالً پیشرفت چندانی نداشته باشید.«
تحقیقات نشان داده که افراد تمایل دارند تالش 
خود را با نزدیک شدن به یک ضرب االجل افزایش 
دهنــد. کــورب می گویــد: »مــردم ربات نیســتند. 
بیشتر اوقات ما با حداکثر توان خود کار نمی کنیم. 
احتماالً حتی بــرای مردم امکان ندارد که هشــت 
ســاعت در روز و پنج روز در هفتــه در اوج فعالیت 

خود کار کنند.«
او می افزایــد: »بنابرایــن کوتاه کــردن هفتــه کاری 
می تواند بخشی از زمان کاری را که در اوج بهره وری 

نیستیم، کاهش دهد.«

 استرس کمتر و بهبود تمرکز
کار می تواند استرس زا باشد. دو مطالعه 
نشــان داده که بیــدار شــدن در صبح با دانســتن 
اینکه در آستانه کار هستید می تواند باعث شود 
بدن شما سطوح باالتری از هورمون استرس، یعنی 

کورتیزول را نسبت به آخر هفته ترشح کند.
این لزوماً بد نیســت. اما اســترس طوالنی مدت و 
کورتیزول بیــش از حــد در طول زمــان می تواند به 
طیف وســیعی از مشــکالت ســالمت جســمی و 
روانی منجر شود. کورب می گوید: »اگر ناگهان یک 
روز اضافی برای آخر هفته داشتید، به جای پنج روز 
کورتیزول باال، فقط چهار روز کورتیزول باال دارید. 
این مطمئنــاً می تواند توضیــح دهد که چــرا افراد 
کاهش فرسودگی شغلی و خلق و خوی بهبودیافته 

را تجربه می کنند.«
اســترس همچنین می تواند پاســخ جنگ یا گریز 
بدن را فعال کرده، تمرکز را مختل کند و به عملکرد 
ضعیف تر شغلی منجر شــود. روزهای پراسترس 
کمتر می تواند به تمرکز بیشــتر و کارآمدتر شــدن 

نیروی کار بینجامد.
در واقــع، کارآزمایــی بریتانیــا کاهــش اندکــی در 
اســترس را گــزارش کــرد؛ در مقیــاس یک تــا پنج، 
نیروی کار شرکت کننده میانگین سطوح استرس 
را قبل از آزمایــش ۳/۰7 و بعــد از آزمایش ۲/7۴ 

گزارش کردند.
هفتــه کاری چهــار روزه ممکــن اســت در برخی 
موارد نتیجه معکوس داشــته باشــد؛ افرادی که 
انتظار می رود همان حجم کار را در زمان کمتری 
انجام دهنــد، ممکن اســت در نهایت اســترس 
بیشتری داشته باشــند. این همان چیزی است 
کــه بــرای ۱۳ درصــد از کارکنــان در ایــن آزمایش 
اتفاق افتاد، در حالی که ۳۹ درصد گزارش کردند 

استرس کمتری داشتند.

مــارک گورمــن از بلومبــرگ در آخریــن شــماره خبرنامــه 
خود می گوید اپل در حال ایجــاد تغییرات در زمان بندی 
کارمندان خــود در تمام فروشــگاه های خرده فروشــی در 
ایــاالت متحــده و کاناداســت. اپــل به عنــوان بخشــی از 
تالش هایش برای رسیدگی به نگرانی های کارکنان در مورد 
حقوق، مزایا و ساعات کاری، تغییراتی را در برنامه ریزی 

خود ایجاد می کند.
از ۲۹ آوریل، اپل سیاســت هــای جدید را بــه حدود ۳۰۰ 

فروشگاهش در ایاالت متحده و کانادا ارائه خواهد داد.
تغییرات اصلی عبارت اند از:

پاره وقت ها نگران 
اخراج هستند

سیاست های جدید برای 
کارمندان فروشگاه های اپل
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R

B R A N D

»فوتواید« برای افزایش بازدهی کارمندان
دفتری در تنریف  تأسیس کرد

گزینه جذاب کار در جزایر قناری!

INTRODUCTIONمعرفی

»فوتواِیــد« یــک اســتارتاپ لهســتانی اســت که 
در تابســتان ۲۰۲۲ دفتــری در تنریــف )جزیــره ای 
متعلق بــه کشــور اســپانیا و بزرگ ترین جزیــره از 
جزایر قناری( افتتاح کرد. اکنون همــه کارکنان آن 
می توانند رؤیاهای کاری خود را بدون هیچ هزینه ای 
به واقعیت تبدیل کنند. نتیجه آن رضایت باالی 
کارکنان و نرخ جابه جایی پایین موفقیت این پروژه 

آزمایشی را ثابت کرد.
امتیازات شغلی باید پاسخگوی نیازهای کارکنان 
باشــد. بنابراین قبــل از تعهد بــه یک ایــده کاری، 
بنیان گذاران فوتواید می خواســتند بررسی کنند 
که افرادشان در مورد آن چه احساسی دارند. آنها 
در آوریل ۲۰۲۲ یک نظرســنجی انجــام دادند و از 
کارمندان پرسیدند که اگر شرکت در آنجا دفتری 
ترتیب دهد و ۵۰ درصد بلیــت هواپیما را بپردازد، 

چقدر احتمال دارد برای کار به تنریف بروند؟
حدود ۵۰ نفر از ۵۶ پاسخ دهنده )از بین ۸۰ کارمند( 
این ایده را مثبت یا بســیار مثبت ارزیابی کردند. 
آنها ســر کار رفتند و در ژوئیه ۲۰۲۲، سانتا کروز د 

تنریف محل دفتر جدید فوتواید شد.
چرا تنریــف؟ خورشــید در اینجا هرگز پشــت ابر 
پنهان نمی شود و آب و هوا در تمام طول سال عالی 
اســت. این یــک جایگزیــن عالــی برای لهســتان، 
به خصوص بــه هنگام زمســتان تاریکش اســت. 
رافائل ملودزکــی، یکی از بنیان گــذاران فوتواید که 
مغز متفکر پشت ایده کار تنریف است، توضیح 
می دهــد: »ما بــه دفتــر تنریــف به عنــوان شــارژر 
شــرکت فکر می کردیم که هدف آن انرژی بخشی 
مجدد به کارمندان و تقویت روحیه تیمی بود که 
تا حدودی به دلیل کار از راه دور تحلیل رفته بود.«

این شــرکت تمام تالش خود را برای ســاخت یک 
محیــط کاری عالــی انجــام داد. بــر اســاس یــک 
نظرســنجی پــس از کار، اتاق هــای اداری بــزرگ و 
بالکن با منظره هــای فوق العاده اقیانــوس و کوه ها 
تنها یکــی از چند امتیــازی اســت که بــه کارکنان 
کمــک می کنــد از زمــان کاری خــود لــذت ببرنــد. 
دومینیــکا استســیکا، مســئول ارشــد بخــش 
پشــتیبانی مشــتری می گوید: »در چنین مکانی 

راحت تر می توان سر کار حاضر شد.« مزیت های 
دیگری کــه کارمندان بــه آنها اشــاره کردند، محل 
دفتر، آشــپزخانه بــزرگ و امکانــات خانه بــود. به 
لطــف همــه ایــن امکانــات، کارمنــدان می تواننــد 
از مزایــای کاری اســتفاده کننــد و در عین حــال از 

استرس های زندگی روزمره فاصله بگیرند.
بین آوریل )زمانی که اولین نظرسنجی انجام شد( 
و اوت )زمانی که اولین کارکنان بازگشتند(، امتیاز 
خالص پروموت کارمنــدان از ۵۸ به ۶۵ رســید. در 
نظرسنجی های منظم رضایت کارکنان، کارمندان 
اغلب به »کار تنریف« به عنوان کاری که شــرکت 
به خوبــی انجــام می دهــد اشــاره می کننــد. از ۲۴ 
کارمندی که تاکنون از دفتر تنریف بازدید کرده اند، 
۲۰ نفر تجربه خود را بسیار مثبت ارزیابی کردند و 

همه آنها مایل به بازگشت بودند.
همه ما می دانیم که تعادل بین کار و زندگی بسیار 
مهم اســت. بنابراین، عالوه بر داشــتن تنظیمات 
کاری عالی، دفتر تنریف به کارمندان اجازه می دهد 
تا ســرگرم شــوند. بازی های رومیزی و دوچرخه در 
دسترس است و خود دفتر در نزدیکی جاذبه های 
شــهر قرار دارد. رافائــل می گویــد: »جذابیت های 
تنریف حــواس کارمنــدان را پرت نکــرد. برعکس، 
آنها را خوشــحال کرد و افراد شاد عملکرد بهتری 
داشتند. نکته قابل توجه این است که این انرژی تا 
مدت ها پس از بازگشت آنها نیز دوام آورده است.« 
عالوه بر بهبــود تجربه کارکنــان، دفتر تنریف یک 
آهنربا برای جویندگان کار است. سیلویا شمیتناکو، 
متخصــص منابــع انســانی در فوتوایــد می گوید: 
»هنگام اســتخدام، مردم اغلب ذکــر می کنند که 
یکــی از دالیــل آنهــا امــکان کار در تنریف اســت. 
همیشه وقتی در مصاحبه های شغلی به کار اشاره 
می کنم، کاندیداها واکنش مثبت نشان می دهند. 
این یک مزیت جذاب اســت که نقــش مهمی در 
استراتژی کسب اســتعداد ما دارد.« فوتواید یک 
استارتاپ فناوری با رشد سریع است که ابزارهای 
هوش مصنوعی را برای عکاســی، به ویژه عکاسی 
بیومتریک )عکس پاسپورت، عکس شناسنامه و 

عکس گواهینامه رانندگی( توسعه می دهد.

یک نظرســنجی از دو هزار نیروی کار بریتانیا نشــان داد که 
افزایش منظــم حقــوق، مهم تریــن عامــل در انتخــاب یک 
شغل است و پس از آن حداقل پنج هفته مرخصی ساالنه و 
ساعات کاری انعطاف پذیر قرار می گیرند. هرچند برخی دیگر 
درگاه های شارژ خودروی برقی در دفتر کار و حتی یک جشن 

بزرگ کریسمس پایان سال می خواهند.
مراقبت های بهداشتی نیز به عنوان اولویت اصلی در محل 
کار برای یک نفــر از هر پنــج نیــروی کار بــود. ۶۱ درصد ادعا 
می کنند احتمال بیشتری دارد که برای شغل ارائه دهنده این 
مزیت نسبت به شغلی که این خدمات را شامل نمی شود، 

درخواست دهند.
ســو ویر، مدیــر اجرایی طرح ســالمت »مدی کــش« که این 
تحقیق را انجــام داده، می گوید: »روزهایی کــه اولویت برای 
انتخاب یک شغل فقط حقوق و دستمزد آن بود، گذشته و 
برای بســیاری، مزایای ارائه شده دیگر گاهی اوقات می تواند 

به همان اندازه، اگر نه بیشتر، جذاب باشد.«

  مزایای خدمات بهداشتی
مــردم اکنــون بیــش از هر زمــان دیگــری مراقب 
ســالمتی خود هســتند. او می افزایــد: »پس از 
چند سال گذشته، ما بیشتر و بیشتر خواهان 
یک الیــه حفاظتــی اضافی برای حفــظ امنیت 
خود و خانواده هایمان هستیم. این در یافته های 
ما نیز نشان داده شده است. ۶۲ درصد از مردم 
فکــر می کننــد حقوق بــه انــدازه یــک کارفرمای 

دلسوز مهم است.«
این تحقیق همچنین نشان داده 
که ۴۳ درصد از کارکنان خواهان 
ارائه مزایای خدمات بهداشتی 
توسط کارفرمایان شان به صورت 
پرداختی یا یارانه ای هستند. با 
این حال  در حال حاضر تنها ۲7 
درصــد نیــروی کار ایــن خدمات 
را در محــل کار خــود دریافــت 
می کنند. 7۱ درصد گفته اند در 
صــورت داشــتن یــک کارفرمای 
مراقبت کننــده با بســته مزایای 
قابــل توجــه احتمــال بیشــتری 

وجود دارد که در همان شغل باقی بمانند و آن را ترک نکنند. 
همچنین ۵۲ درصد از پاسخ دهندگان اعتراف کرده اند که در 

۱۲ ماه گذشته به دنبال مشاغل دیگری بوده اند.

  مراقبت در بحران های جسمی و روانی
این مطالعــه همچنیــن از ۵۰۰ متخصص منابع انســانی 
نظرسنجی کرد و نشان داد که 7۱ درصد احساس می کنند 
مراقبت هــای بهداشــتی یــک مزیــت مهــم بــرای کارکنان 
فعلی و آینده است. بیش از نیمی )۵۳ درصد( نیز تا آنجا 

پیش رفتند کــه گفتند این مزایــا در حفــظ کارکنان نقش 
دارد. در حالی که یک چهارم ادعا می کنند طی ســه سال 
گذشته کارکنان خود را به دلیل عدم برخورداری از مزایای 
حمایت از سالمت و رفاه از دست داده اند. تنها ۱۵ درصد 
کارفرمایان خود را در حفظ کارکنان و اســتعدادها بســیار 

خوب می دانند.
۸۲ درصــد از کارکنــان منابع انســانی که از طریــق وان پل 
در نظرسنجی شــرکت کرده بودند، گفتند شاهد افزایش 
افرادی بوده اند که در طول ســال های کووید برای سالمت 
روان خود مرخصی می گیرند و ۹۱ درصد نگران تأثیر روانی 

یا جسمی بحران هزینه زندگی بر کارکنان خود بودند.
ســو ویــر می گویــد: »تحقیــق مــا از متخصصــان منابــع 
انســانی و کارمنــدان روزمــره بینشــی منحصربه فــرد از 
وضعیت نیروی کار بریتانیا ارائه می دهد. در این زمان های 
آزمایشــی فشــار زیادی بر کارمنــدان وارد می شــود و آنها 
باید احساس کنند که توسط کارفرمایان شان 

حمایت می شوند.«
او می افزاید: »به نظر می رسد این حس روبه رشد 
در میان نیــروی کار وجــود دارد. آنها احســاس 
می کنند مســتحق این حمایت هســتند و این 
بر عهده کارفرمایان اســت که چنیــن خدماتی 
را ارائه دهند و شرایط کاری را تا حد امکان بهتر 
کنند. اگر بتوان به آن دست یافت، بدون شک 
به ایجاد یک محل کار شادتر منجر خواهد شد 
و کارفرمایان بهترین استعدادهای خود را حفظ 
خواهند کرد. این یک موقعیت 

برد - برد برای همه است.«

  حقــوق خــوب و چند 
چیز دیگر

۱۰ ویژگی که بریتانیایی ها هنگام 
تصمیم گیــری بــرای رد یــا قبول 
شغل جدید، در نظر می گیرند، 

به این شرح است:
 حقوق؛ ۴۵ درصد

 ســاعات کاری انعطاف پذیــر؛ 
۴۲ درصد

 حداقل مرخصی ســاالنه پنج 
هفته؛ ۳۴ درصد

 توانایی کار از هر جایی که می خواهید؛ ۲۵ درصد
 فرصت ارتقای شغلی؛ ۲۲ درصد

 یک برنامه بهداشتی یا سایر مزایای رفاهی؛ ۲۰ درصد
 یک تیم عالی از همکاران؛ ۱۹ درصد

 برنامه حمایتی خوب هنگام بیماری؛ ۱۴ درصد
 رؤسای همدل و رفتار دوستانه؛ ۱۳ درصد

 یک هفته کاری چهار روزه؛ ۱۰ درصد
 یک طرح آموزشی گسترده؛ ۸ درصد 

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

- حداکثر پنج روز کاری متوالی نســبت به سقف شش 
روز کاری در گذشته.

- تعطیالت آخر هفته بیشتر برای کارمندان پاره وقت. 
- یک روز کاری ثابت آخــر هفته یا یک روز تعطیل برای 

کارمندان تمام وقت.
این قوانین جدید ممکن است به طور موقت در دوره های 
اوج خرید مانند عرضــه آیفون جدید یــا در طول فصل 
خرید تعطیالت یا برای جلســات همه جانبــه به حالت 
تعلیق درآیند. زمان مرخصی بایــد حداقل چهار هفته 
قبــل درخواســت شــود، در حالــی کــه در گذشــته زمان 

درخواست سه هفته قبل بود.
طبــق گزارش هــا، قوانیــن جدیــد باعــث نگرانــی برخــی 
کارمندان خرده فروشــی پاره وقت اپل شــده است. آنها 
نگران سیاست جدید دیگری هســتند که می گویند در 
برخی فروشگاه ها اتفاق می افتد؛ الزام کار در تعطیالت 
آخر هفته. کارمندان نگران هســتند که در صورت عدم 

موافقت با کار در آن روزها، اخراج شوند.
ســایر کارمندان پاره وقت گزارش می دهند که مدیران از 
آنها می خواهند حداقل چند ساعت بیشتر از آنچه قبالً 

الزم بود، در هفته کار کنند.

 روزهایى که اولویت 
برای انتخاب یک شغل 
فقط حقوق و دستمزد 
آن بود، گذشته و برای 
بسیاری، مزایای دیگر 
اهمیت بیشتری دارد



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 89
14 اسفنــــــــــــــد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

28

خرده فروشی
R E T A I L

هــوش مصنوعــی بــرای بهبــود و افزایــش تجربــه خریــد 
آنالین به تغییر شــکل روش های تعاملی ادامه می دهد. 
پیشــرفت های فنــاوری جدیــد اجــازه می دهــد تــا خریــد 
آنالین، تجربیات فروشگاه های فیزیکی را منعکس کند. 

نیتزان مکل بوبروف، مدیر ارشــد هــوش مصنوعی ایبی، 
مشتاق است در مورد آینده خرده فروشی صحبت کند. 
در اینجا به چگونگی تأثیرگــذاری هوش مصنوعی مولد، 
شخصی ســازی در لحظه، تجربیات فراگیر و شــکل دهی 

مدیر ارشد هوش مصنوعی ایبی از چالش ها 
و مزایای هوش مصنوعی برای خرده فروشی 

می گوید

سفر جذاب 
مشتری

خرده فروشی »فیجیتال« و سفیر جدید برند فروشگاه

انتظارات مصرف کنندگان در حال تغییر است

REVIEWبررسی

در دوران پــس از همه گیــری، حقایــق جدیدی 
در مــورد خرده فروشــی در حــال ظهــور اســت. 
بســیاری از ایــن مــوارد در نظرســنجی جهانی 
یــه ۲۰۲۳  بینــش مصرف کننــدگان در فور
مطــرح شــده اســت. یک نقــل قــول خــاص از 
این نظرســنجی جالــب توجه اســت: » ارتباط 
و تعامــل بــا مصرف کننــدگان در هــر دو فضای 
فیزیکــی و دیجیتــال بــر عهــده فعــاالن بــازار 
اســت. آنهــا بایــد انتظــارات در حــال تغییــر 

مصرف کنندگان را برآورده کنند.«
از آنجایی که رشــد تجارت الکترونیک کاهش 
یافتــه و مــردم در حــال بازگشــت بــه اجتمــاع 
هســتند، نقــش فروشــگاه های فیزیکــی بــرای 
خرده فروشان به طور فزاینده ای استراتژیک تر 
می شــود. در عیــن حــال، در عصــر تجــارت 
یکپارچــه، عملکــرد و هــدف فروشــگاه ها بــه 
چالش کشیده می شــود، زیرا بســیاری از آنها 
دیگــر به عنــوان نقــاط اصلــی فروش شــناخته 

نمی شوند.
جهت گیــری از خرده فروشــی معامالتــی بــه 
خرده فروشــی تجربــی تغییراتــی اساســی در 
ماهیــت تجربــه فروشــگاهی ایجــاد می کنــد. 
نظرســنجی اخیــر نیــز خاطرنشــان کــرد کــه 
»مصرف کننــدگان می خواهنــد تجربــه خرید 
فیزیکی توســط فناوری هــای دیجیتال تقویت 
یــا تســهیل شــود«. ایــن امــر باعــث ایجــاد 
رویکرد صنعتی جدیدی به نام »فیجیتال« یا 
»آمیختگی دنیای فیزیکی و دیجیتالی« شد.

بســیاری از فناوری هــای ارائه شــده بــا »حــذف 
اصطــکاک« در مســیر خریــد، اغلب بــا محل 
فــروش ســروکار دارنــد. ابزارهای تقویت شــده 
حــال  در  به ســرعت  هــوش مصنوعــی  بــا 
تبدیل شــدن بــه عامــل تمایــز خرده فروشــان 
پیشــرو هســتند. صرف نظــر از اینکــه فنــاوری 
تا چــه حــدی بــه ترکیــب خرده فروشــی اضافه 
می شــود، هنــوز هم مــردم اعــم از مشــتریان و 
همــکاران فــروش، مهم تریــن بخش هســتند. 
وقتــی از شــرکت کنندگان خواســته شــد تــا به 
مهم ترین ویژگی تجربه خریــد فیزیکی امتیاز 
دهنــد، باالترین امتیــاز »همکار فــروش آگاه و 

مفید« بود.
بــا وجــود چالش هــای بی شــماری از جملــه 

زنجیره هــای تأمیــن، تــورم، کاهــش، تغییــر 
مصرف کننــده و مــوارد دیگــر کــه صنعــت 
خرده فروشی با آن مواجه است، ارزیابی مجدد 
نقش نیروی انســانی در خرده فروشــی بســیار 

مهم به نظر می رسد.
خرده فروشــان در حال کشف نحوه استخدام، 
آموزش، ایجاد انگیزه و توانمندســازی کارکنان 
هســتند، زیرا مدل های خرده فروشی جدیدی 
ظهــور می کننــد و کارکنــان از داشــتن نقشــی 
صرفاً معامالتــی به رابطه ســاز و ســفیران برند 

تبدیل می شوند.
جســیکا کلوتیــر، مدیــر ارشــد اســتایل و 
فــروش نوردســتروم می گویــد کــه آنهــا ارزش 
ســرمایه گذاری روی پرســنل خــود در راســتای 
تشــخیص و ارائــه خدماتــی عالــی را درک 
می کننــد. نوردســتروم تشــخیص می دهد که 
سفر مشــتری باید مطابق با شــرایط خود آنها 
باشــد، بنابراین در حال سرمایه گذاری در ارائه 
دســتگاه های بهینه ســازی تلفــن همــراه بــرای 
ســفیران برنــد هســتند تا خدمــات بهتــری به 
خریــداران ارائــه دهنــد. ایــن ابداعــات فراتر از 
تســهیل فــروش هســتند و آنهــا در را بــه روی 

پیشنهادهایی بی پایان می گشایند.
نظرســنجی اخیــر نشــان داد از آنجایــی کــه 
مشتریان قصد دارند در شش ماه آینده زمان 
بیشــتری را در محیط های فیزیکــی بگذرانند، 
منتظــر فناوری های جدید برای آســان تر کردن 

جریان خرید خود هستند.
جالــب توجه اســت که بر اســاس نظرســنجی 
وفاداری مشــتریان در ایاالت متحده در ســال 
۲۰۲۲، ۸۲ درصــد از پاســخ دهندگان اظهــار 
داشــتند کــه مایل انــد در ازای خدمــات بهتــر، 
نوعــی از داده هــای شــخصی را بــه اشــتراک 

بگذارند.
به خوبی ثابت شــده که رشــد فناوری می تواند 
اصطکاک در فروشــگاه را از بین ببرد و در عین 
حال در هزینه های نیروی کار صرفه جویی کند. 
در عین حال امروزه مشتریان انتظارات خود را 
برای کمک و خدمات شخصی افزایش داده اند 
که باعــث ایجــاد اصطکاک بیشــتر می شــود. 
این دوگانگــی فرصت ها و چالش هایــی را برای 

در حالی که همه گیــری جهانی هنوز به قــوت خود باقی خرده فروشان امروز و فردا ایجاد می کند.
بــود، »دیپتی دســای« کــه در آن زمــان در حال ســاخت 
پلتفــرم داده در اوبــر بــود، شــروع بــه کار بــا یــک مرکــز 
غیرانتفاعــی فــروش ماســک در شــاپیفای کرد. دســای 
هنگامی که به آنها کمک کرد ویترین فروشگاه دیجیتال 
خود را بسازند، شروع به صحبت با سایر برندها در مورد 

چالش های آنها در رابطه با داده ها کرد.
دســای می گوید: »درک اینکــه در تجارت شــان چه خبر 
اســت، برای آنها واقعاً ســخت بود. در همان زمــان، این 
برندها و کسب وکارها شــروع به فکر کردن در مورد روند 

کریستال وارد 
می شود

شرکتی برای انتقال داده های 
دیجیتالی
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پیش بینی رشد تجارت الکترونیک فرامرزی چین

حضور غول های خرده فروش در شنژن

REPORTگزارش

 صدها فروشــنده و پلتفرم تجارت الکترونیک 
از جملــه هلدینگ گــروه علی بابــا و آمــازون به 
امیــد ارتبــاط بــا تولیدکننــدگان، مشــتریان و 
آماده ســازی چیــزی کــه امیدوارنــد یــک دوره 
بهبــود قوی پــس از کوویــد در اقتصــاد جهانی 
باشد، در نمایشگاهی در شنژن حضور یافتند.

والمــارت نیز در ایــن رویداد حضور داشــت که 
یکــی از اولین نمایشــگاه های حضــوری بزرگی 
است که از زمان بازگشایی مرزهای بین المللی 

چین در این شهر برگزار می شود.
تخمیــن زده می شــود کــه بیــش از ۱۰۰ هــزار 
بازدیدکننــده در نمایشــگاه ســه روزه تجــارت 
الکترونیــک فرامــرزی چیــن )شــنژن( شــرکت 
کرده باشــند. این اســتقبال فراتــر از انتظارات 
و  بــود  غرفــه داران  و  ســازمان دهندگان 

اعتمادبه نفس بسیاری به چین داد. 
چیــن در تــالش اســت پــس از کاهــش رشــد 
اقتصادی اش به ۳ درصد در ســال گذشــته که 
کندترین رشد اقتصادی از سال ۱۹7۶ تا امروز 
است، دوباره روی پای خود بایستد. البته بدون 
در نظر گرفتن رشد ۲/۲درصدی در سال ۲۰۲۰ 
که زمان شــیوع ویروس کرونا بود و تمام جهان 

را متأثر کرد.
بر اســاس گزارش داده های خرده فروشی، بازار 
تجارت الکترونیک این کشور در سال گذشته 
شاهد تعطیلی حداقل ۸۹ پلتفرم خرید آنالین 
بود، زیرا این بخش با اقدامات سفت و سخت 
کنترل کووید-۱۹، رقابت شدید و هزینه کرد کم 

مصرف کننده دست و پنجه نرم می کرد.
به گفته زنــگ جنهویی، رئیــس بخش تجارت 
الکترونیک در دفتر بازرگانی شهرداری، شنژن 
در حال کار روی مقررات و پیشنهادهایی برای 
تقویــت بخــش تجــارت الکترونیــک فرامــرزی 
خود اســت. این شــهر بــرای تقویت اســتفاده 
از رســانه های تجــارت آنالیــن، در حــال تهیــه 
پیش نویس طرحی برای راه اندازی یک پلتفرم 

خدمات پخش زنده بین المللی است.

زنگ در روز افتتاحیه این رویداد گفت: »شنژن 
فرصت هــای بســیار، خــاک غنــی، جــو قــوی و 
اکوسیســتم برجســته ای برای توســعه تجارت 

الکترونیکی فرامرزی دارد.«
غرفه »ســانوکر«، یــک اســتارتاپ هنگ کنگی 
که به کسب وکارها و ســازمان ها کمک می کند 
تــا فروشــگاه های خــود را راه انــدازی کننــد و بــا 
مشتریان خود در واتس اپ ارتباط برقرار کنند، 
توسط جمعیتی از مردم که درباره خدمات آن 

پرس و جو می کردند، احاطه شده بود.
برتــون چاو، مدیــر کل ســانوکر می گویــد: »این 
اولین بار اســت که مــا در نمایشــگاهی تجاری 
در شــنژن شــرکت می کنیم و میزان مشــارکت 
بسیار فراتر از انتظار ما بوده است.« غول های 
تجارت الکترونیک از جمله آمــازون و علی بابا 
راهنمایی هایــی را دربــاره نحــوه راه انــدازی 

کسب وکار در پلتفرم هایشان ارائه دادند.
به گفتــه برگزارکنندگان، حــدود ۱۶۰۰ غرفه دار 
در ایــن نمایشــگاه شــرکت کردند کــه از حدود 
۲۰۰۰ غرفــه دار در ســال ۲۰۲۱، از جملــه 
تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، ارائه دهندگان 
خدمــات، پلتفرم هــای تجــارت الکترونیــک و 
خریداران کمتر اســت. بر اســاس گزارش گروه 
تحقیقاتــی آی مدیــا واقــع در گوانگــژو، انتظار 
مــی رود بخــش پررونــق تجــارت الکترونیــک 
فرامرزی چین در سال ۲۰۲۴ به ۲/۹۵ تریلیون 
یوان )۴۳۰ میلیارد دالر( برســد کــه بیش از دو 
برابر ارزش آن در ســال ۲۰۲۱ اســت. بر اساس 
داده هــای وزارت بازرگانــی، تجــارت آنالیــن 
فرامرزی در ســال ۲۰۲۲ با ۹/۸ درصد افزایش 

به ۲/۱۱ تریلیون یوان رسید.
اگرچه در چنــد ماه پــس از بازگشــایی مرز چین 
شرکت هایی در برخی از بخش های نوظهور مانند 
ذخیره سازی انرژی یا دستگاه های تناسب اندام 
شاهد افزایش فروش بودند، اما شرکت هایی که 
کاالهــای غیرضروری می فروشــند، هنوز شــاهد 

بازگشت معنی داری نیستند.

آینــده تجــارت آنالین توســط متــاورس از دیــد او، نگاهی 
خواهیم کرد.

 تأثیر هوش مصنوعی مولد بر خرده فروشی 
چیست؟

بســیاری از شــرکت ها بــه دنبــال راه هایــی بــرای کمک به 
انتخــاب محصــوالت و خریــد مصرف کننده با اســتفاده 
از هــوش مصنوعــی مولد هســتند. ایــن می توانــد عامل 
تغییردهنــده بــازی تجــارت آنالین باشــد. ممکن اســت 
خرید آنالین بسیار تراکنشی پیش رود و جریانی طبیعی 
مانند خرید در یک فروشــگاه فیزیکی را نداشــته باشد. 
خرید اکتشافی در یک فروشگاه فیزیکی شامل تماشای 
جلوه های بصری اســت و نحوه ارائه کاال اغلب به سفری 
برنامه ریزی نشــده و پــر از اکتشــافات غیرمنتظــره منجر 
می شود. هوش مصنوعی مولد می تواند موجب تکرار این 
تجربــه در خرید آنالین شــود؛ یعنی حــواس پنجگانه در 

تجربه خرید آنالین نقش بیشتری بازی کنند. 
مکل بوبــروف می گویــد: »هــوش مصنوعــی 
مولد ارتباط بین خریداران و فروشندگان را با 
توجه به قصد افراد به طور یکپارچه ای بیشتر 
می کنــد و نحــوه تعامــل و هدایــت خریــدار 
توســط فروشــنده یــک فروشــگاه فیزیکــی را 
تقلیــد می کنــد.«  او همچنیــن توضیــح داد 
که هــوش مصنوعــی مولــد چگونــه می تواند 
شــرایط جســت و جوی آنالیــن مصرف کننده 
بــرای محصــوالت را بهتــر و هوشــمندانه تر 

تفسیر کند. در حالی که این فناوری هنوز به طور گسترده 
در صنعت خرده فروشی مورد اســتفاده قرار نگرفته، این 
پتانسیل را نیز دارد که خرید آنالین را بسیار تعاملی تر و 

به هم منسجم تر کند.

 شخصی سازی در لحظه 
از یک دهــه پیش تاکنــون، شخصی ســازی از یــک کلمه 
کلیــدی بــه فراینــد تجزیــه و تحلیل فــوری جریــان خرید 
یک فرد تغییر مفهوم داده است. مکل بوبروف می گوید: 
»شخصی ســازی بــرای تجــارت الکترونیــک بــر اســاس 
شــخصیت ها بــود، ســپس بــه کهن الگوهــا منتقل شــد 
که بخــش کوچکــی از جامعــه مشــتریان اســت و اکنون 
شــرکت ها از شخصی ســازی فردی اســتفاده می کنند.« 
خریدارانــی کــه از رســانه های اجتماعــی اســتفاده 
می کنند، چیزی را که می بینند می پســندند و می توانند 
جست و جوهایی متناسب با آنچه در همان لحظه دوست 
دارنــد، تجربــه کننــد. شخصی ســازی تنها به بخشــی از 
خریــد مشــتریان کــه بــر اســاس شــخصیت آنهاســت، 
محدود نمی ماند، بلکه به صــورت منحصربه فردی برای 
هر شخص ارائه می شود. مکل بوبروف می گوید: »فناوری 
به عالوه انبوهی از داده ها برابر است با شخصی سازی باال. 
اخیراً این امکان برای بازاریابان فراهم شــده اســت که در 

لحظه به تعامالت واکنش نشان دهند.«

 تجــارب فراگیر خریــد آنالیــن را جذاب تر 
می کند

ایبی در ماه گذشته همکاری استراتژیک با »نوتبل الیو« - 
یک پلتفرم دیجیتالی که تجربه های استثنایی طرفداران را 
تقویت می کند - را اعالم کرد. ترکیب بازار کلکسیونی ایبی 
با تجربه تعاملی در اتاق نوتبل الیو نحوه تعامل طرفداران و 
مجموعه داران ورزشی با بازیکنان، لیگ ها و تیم ها را بهبود 
می بخشد. مکل بوبروف در مورد باور ایبی به کاهش شکاف 
بین تجربیــات فیزیکی و آنالیــن برای تغییر مســیر خرید، 
بحث کــرد. مکل بوبــروف گفــت: »شــرکت های آنالینی که 
مترادف با نــام دات کام هســتند، به تعامل با مشــتریان به 
صورت معامالتی عادت کرده اند. به همین دلیل است که ما 
اخیراً تجارت زنده را راه اندازی کردیم.«  فروشندگان می توانند 
از طریق برنامه ها و وب ســایت ایبی رویدادهای پخش زنده 
را برگزار و تعامل مســتقیم بهتری با خریداران 
داشــته باشــند و تجربه اجتماعی، ســرگرمی و 

خرید را در یک جا گرد هم آورند.

 مــوارد اســتفاده در متــاورس 
همچنان در حال بررسی است

متــاورس بــرای بســیاری از شــرکت ها هنــوز در 
مراحل اکتشاف اســت و همان طور که تیم های 
هوش مصنوعی به موارد استفاده و راه حل هایی 
فکر می کنند که بر جریان خرید مشتری تأثیر 
می گذارد، مکل بوبروف احساس می کند که همه بی جهت 
درگیــر معنــای تحت اللفظی متــاورس هســتند و می گوید: 
»هیچ کس نمی داند متاورس چگونه شــکل خواهد گرفت. 
بنابراین مــا باید از تعاریــف فاصله بگیریم و در مــورد نتایج 
فکر کنیــم.« اگرچــه امروزه نــرخ پذیــرش متــاورس در میان 
خرده فروشــان پایین اســت، اما بــه دالیل خوبــی همچنان 
مورد بررسی است. مک کنزی تخمین می زند که متاورس تا 
ســال ۲۰۳۰ به ارزش پنج تریلیون دالر خواهد رسید و دلیل 
آن مصرف کننده بالقوه جهانی، ارتباط گسترده با صنعت و 

استفاده گسترده از برنامه های کاربردی تجاری است.
حفاظــت از داده هــا در خرده فروشــی بــه انــدازه صنعــت 
دارو و بانکــداری قانون مــدار نیســت. بــا ایــن حــال نیــاز 
فــوری بــه حفاظــت از داده هــا در بخــش خرده فروشــی و 
تغییــر اساســی اولویت هــای مصرف کننــده در راســتای 
قوانیــن از پیــش تعیین شــده، موجــب تغییــر ایــن رونــد 
شــده اســت. مکل بوبروف گفت: »ایبی تغییر ترجیحات 
فرهنگی مصرف کنندگان را درک می کند و شروع به ایجاد 
رویکــردی مقیاس پذیر بــرای ارائه چهارچوب مناســب به 
کارمندانی کرده اســت که در حال ارائه ابتکاراتی در حوزه 
هــوش مصنوعــی هســتند. ما بــه ابعــاد مســئولیت خود 
کامالً آگاه هســتیم تا اطمینــان حاصل شــود از داده های 

مصرف کنندگان به خوبی محافظت می شود.«

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

D2C کردنــد و می خواســتند داده های خرده فروشــی و 
عمده فروشی خود را با هم ببینند.«

او با نگاهــی عمیق تر بــه این موضــوع، دریافــت فراتر از 
D2C در خرده فروشــی، بازارهای آنالین و عمده فروشی 
چالشی برای کسب وکارهای کوچک هستند. بنابراین 
تصمیــم گرفــت »کریســتال«  را ایجــاد کنــد؛ برنامه ای 
کاربــردی و پلتفرمــی مســتقر در سانفرانسیســکو کــه 
اکنون پس از جمع آوری ۴/۴ میلیون دالر سرمایه اولیه، 
برای ادامه توســعه تبــادل الکترونیکی داده هــای بدون 
کد )EDI( بــرای برندها، تولیدکنندگان و عمده فروشــان 

راه اندازی می شود.
این شرکت در حال پیوستن به آن دسته از شرکت هایی 
است که برای انتقال اطالعات دیجیتالی از یک شرکت 
به شرکت دیگر از داده های بدون کد استفاده می کنند. 
آنها همچنین از جمله کسانی هستند که برای برندهای 
کوچک تــر بــدون منابــع توســعه دهنده، ماننــد دیگــر 
استارتاپ های فعال ســازی تجارت الکترونیک پاپ آپ 
و ریبای، از روند بدون کد اســتفاده می کنند. کریستال 
اتصــال داده را فراهــم می کنــد تــا برندهــا بتواننــد بــا 
بزرگ ترین خرده فروشان و توزیع کنندگان معامله کنند.
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N یکــی از اساســی ترین چالش هــای هــر جامعــه بشــری

تضمین دسترســی به منابــع غذایی کافی اســت. تولید 
ســازمان یافته و کارآمــد مــواد غذایــی در خدمــت رشــد 
جمعیت، توســعه شــهرها و شــهرک ها، تجــارت و دیگر 

برنامه های بشر برای پیشرفت است.
انســان برای هزاران ســال غذای خــود را از حیات وحش 
بــا شــکار حیوانــات بــزرگ و کوچک تولیــد کرده اســت. 
شــاید کار گروهی مورد نیاز برای از بین بردن ماستودون 
)گونــه ای از فیل های بزرگ شــبیه به ماموت( نخســتین 
شکل از همکاری گروهی باشد که انسان ها در آن شرکت 
داشــتند. حالت »شــکارچی - گــرد آور« بــرای گروه های 
کوچــک، آن هــم در محیط های مناســب کافی بــود، اما 
افزایش شمار افراد و مهاجرت مردم به مناطقی که مواد 
غذایی کمتــر بود و با دشــواری به دســت می آمد، تالش 

برای دسترسی به منابع قابل اطمینان را افزایش داد. 

 همه چیز از 11 هزار سال پیش شروع شد
دانشــمندان بر این باورند که کشــاورزی در حــدود ۱۰ یا 
۱۱ هزار ســال پیش از میــالد ابتدا در هــالل حاصل خیز 
خاورمیانــه پایه گذاری شــد. این منطقه زیســتگاه انواع 
محصــوالت خوراکــی بــا قابلیت کشــت آســان از جمله 
گندم، جو، عــدس و نخود بــود. همچنین بز، گوســفند، 
خوک و گاو وحشــی که همگی اهلی شده بودند، در این 
منطقه وجود داشت و به منابع مهم غذایی تبدیل شد. 
گاوها نیــز حیواناتــی مفیــد بــرای کار هســتند و در کنار 
ســایر حیوانات تولیدکننده کود قرار می گیرند. بنابراین 
بــا در اختیار داشــتن بســته کامــل کشــاورزی، پیدایش 
تمدن هــا در خاورمیانــه شــتاب گرفــت. انگیــزه اصلــی 
ایجاد ســکونتگاه ها نیازمندی اش به امکانات مشــترک 
خرمن کوبــی و نگهداری غالت بــود. احتمــال دارد دیوار 
اریحا که پیشــینه آن به حدود هشــت هزار ســال پیش 

از میالد مسیح می رســد، برای حفاظت از منابع غذایی 
ساخته شده باشد.

در بخشــی از مکزیــک و آمریــکای مرکــزی بــه نــام 
Mesoamerica، در ارتفاعات آند در پرو، در غرب میانه 
آمریکا، در شمال و جنوب چین و در آفریقا کشاورزی به 
طور مستقل توسعه یافت؛ اما هالل حاصل خیز آغازی 
طوالنــی و مطلوب تریــن ترکیــب از گیاهــان و جانــوران را 
داشت و این در نهایت به یک مزیت فرهنگی قابل توجه 
برای اروپا تبدیل شد. در دنیای باستان دریای مدیترانه 
با کشتی های حامل ادویه از خاورمیانه و در نهایت هند، 
شراب و روغن زیتون از یونان و غالت مصر تالقی داشت. 
شهر رم به گندم مصر و شمال آفریقا برای تأمین غالت 
)و پــس از آن نان( وابســته شــد کــه به رایگان بیــن مردم 
توزیع می شــد. توزیع غالت یا نان رایگان یا ارزان قیمت 
ابعــادی چشــم گیر یافــت و تا ســال ۳۵۰ پیــش از میالد 
روزانه حدود ۱۲۰ هزار نفر، شش نان نیم پوندی دریافت 
می کردند که ۲7۴ نانوا آن را تهیه می کردند. این یکی از 
نخســتین نمونه های تولیــد انبوه یک محصــول غذایی 

ویژه در جهان بود.
از ســوی دیگــر کشــاورزی رومــی متمرکــز بــر ویالهــای 
روستایی )villa rustica( بود؛ گونه ای از امالک بزرگ که 
به تولید غالت، سبزیجات، میوه ها، دانه های خوراکی و 
دام می پرداخت. این امالک پس از فروپاشی امپراتوری 
روم به الگوی تیول )ملک داری( قرون وسطا تبدیل شد. 
دارایــی در اختیار یــک ارباب قرار داشــت و کار از ســوی 
رعیت هایی انجام می شــد که به طور قانونی وابســته به 
زمین بودند. رعیت ها باید در زمین ارباب کار می کردند، 
اما حــق کار در باریکه های ویــژه خودشــان و باغچه های 
کوچک وابســته به آشــپزخانه را داشــتند. خانواده های 
دهقانی در ابتدای دوره ملک داری می توانســتند شکار 
را نیــز در جنگل هــا جمع آوری کننــد، امــا در نهایت این 

تولید مواد غذایی در گذر زمان چه تغییراتی داشته و 
نوآوری های این صنعت کدام  است؟

تبادل کلمبیایی

گام بعدی تولید مواد غذایی چیست؟

نوآوری در فرآوری، نگهداری و اصالح ژنتیکی

REVIEWبررسی

نگهداری مــواد غذایی بــرای مصــرف در آینده 
به ویژه در کشــورهایی با زمســتان های طوالنی 
و دسترســی انــدک بــه غــذای تــازه، همیشــه 
چالش برانگیــز بــوده اســت. غــالت چنانچــه 
خشــک باشــند به خوبی نگهداری می شدند، 
اما به گوشت و ماهی باید نمک زده می شد؛ تا 
اوایل دوره مدرن، رژیم غذایی یکنواخت از نان، 
نخود خشــک و ماهی شــور در طول زمســتان 
بسیاری از اروپایی ها را حفظ می کرد. نگهداری 
غــذا بــا حــرارت دادن و بســتن آن در کوزه هــا یا 
قوطی هــا از اوایــل قــرن نوزدهــم آغاز شــد و به 

دنبال آن پاستوریزه کردن انجام شد. 
در قرن نوزدهــم با توســعه کشــتی های بخار و 
سرماســازی، تجــارت بین المللی مــواد غذایی 
دگرگون شــد. از آن پس می شــد گوشــت گاو را 
از آرژانتیــن بــه انگلســتان و مــوز را از آمریکای 
مرکزی بــه نیویــورک حمل کــرد. صــادرات غذا 
در سراســر جهــان از چهار میلیون تــن در دهه 
۱۸۵۰ به ۱۸ میلیــون تن در ۳۰ ســال پس از آن 
و ۴۰ میلیون تن در ســال ۱۹۱۴ رسید. شیکاگو 
زمانــی بــه مرکز صنعــت بســته بندی گوشــت 
ایــاالت متحده تبدیل شــد که واگن هــای ریلی 
یخچــال دار امــکان حمــل گوشــت قصابــی به 

سراسر کشور را داد.
کشــاورزی، شــیالت، تولید دام و طیور در حال 
حاضــر در اروپــا، آمریکای شــمالی، اســترالیا، 
آرژانتیــن، برزیــل، ژاپــن و ســایر کشــورهای 
پیشــرفته بــه قــدری کارآمــد اســت کــه تولیــد 
به ســادگی می توانــد بــر تقاضــا چیــره شــود. 
دولت هــا در سراســر جهان به کشــاورزان خود 
یارانــه می دهنــد و تــالش می کننــد از آنهــا در 
برابر رقابــت خارجی پاســداری و کشــاورزان را 
در گردونه تجارت نگه دارند، گرچه هزینه غذا 

برای مصرف کنندگان افزایش می یابد. 

برخــی مزایــای کشــاورزی و تولید مــواد غذایی 
غــرب بــا اصالحاتــی بــه کشــورهای در حــال 
توسعه منتقل شــده است. اســتفاده از گندم 
و برنج پرمحصول، همــراه با مقادیــر زیاد کود، 
به اصطــالح »انقــالب ســبز«، تصویــر غذایــی 
بســیاری از کشــورها را دگرگــون کــرده اســت. 
تولیــد گنــدم در هنــد از ســال ۱۹۶۵ تــا ۱۹۸۰ 
نزدیک به سه برابر رشد کرد، در حالی که تولید 
برنج بــا ســویه ها و روش های جدیــد ۶۰ درصد 
افزایــش یافت. تنهــا در دهــه ۱۹7۰ تولید برنج 
در اندونزی ۳7 درصــد و در فیلیپین ۴۰ درصد 

بیشتر شد.
امــروزه بیشــتر مــواد غذایــی پیــش از فــروش 
بــه مقــدار زیــادی فــرآوری می شــود. در مقابل 
غذاهای »خالــص«، »ارگانیــک« و »طبیعی« 
بیشتر محبوب می شود. در حالی که تولیدات 
ارگانیک در صنعت غذای اصلی اندک است، 
دولت ها آن را تشــویق می کننــد. در دهه ۱۹۹۰ 
بــا افزایــش پیشــرفت ها در فنــاوری زیســتی، 
دســتکاری ژنتیکــی محصوالت شــتاب گرفت 
و انتظــار مــی رود اثــری چشــم گیر بــر تولیــد 
مــواد غذایــی داشــته باشــد. به عنــوان نمونــه 
ذرت بــرای مقاومــت در برابــر آفــات حشــرات 
زیست مهندســی شــده و دانه هــای ســویا بــه 
شــکلی اصــالح می شــوند تــا از علف کش های 
رایــج کــه علف هــای هــرز کشــتزارها را از بیــن 
می برد، بی نیاز شــوند. در تراز بعــدی از اصالح 
ژنتیکــی ویژگی هایی اضافه می شــود کــه برای 
انســان مفید اســت؛ از جملــه برنج غنی شــده 
بــا ویتامین های اضافــی که از کــوری جلوگیری 
می کنــد. اصــالح ژنتیکــی گیاهــان غذایــی 
موضوعــی بحث برانگیــز اســت کــه از نزدیــک 
توســط دولت هــا تنظیــم می شــود، امــا از دیــد 
بسیاری گام بعدی در تولید مواد غذایی است.
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شکارها متعلق به اشراف بود و دهقانان اندکی بیشتر از 
نان و خورشت برای زندگی دریافت می کردند.

 پیشرفت در تولید غذا
فناوری قرون وســطی با همان ســادگی که در قرون وســطی 
داشــت، در افزایــش تولید مــواد غذایــی نقش آفریــن بود. 
توســعه گاوآهن ســنگین که قادر بــه شکســتن خاک های 
متراکــم و مرطوب شــمال اروپا بود تا قرن هشــتم بــه آلمان 
رســید و راه دسترســی به منبع اصلی غالت جدیــد را برای 
ســایر بخش های قــاره بــاز کــرد. آســیاهای بــادی یا آبــی از 
قــرن یازدهــم در سراســر اروپــا پدیــد آمدنــد تــا در مقیاس 
بزرگ غــالت را به آرد تبدیل کنــد. کشــاورزان اروپایی قرون 
وسطی گزینه های کمی برای افزایش تولید داشتند. روش 
معمول این بود که مزارع را بیــن غالت و مرتع بچرخانید تا 
با کود حیوانــی در بین محصــوالت جان بگیرند کــه به این 
کار »آیــش« گفته می شــود. در اواخر قرون وســطی شــیوه 
اســتفاده از قدرت احیــای حبوباتی که نیتــروژن را به خاک 
می رساند که از زمان رومیان گم شده بود، دوباره کشف شد. 

چرخش مــزارع از طریق غــالت و آیش موجب 
افزایش بهره وری دســت کم به میزان یک سوم 
شد و نخود، لوبیا، عدس و سایر سبزیجات را به 

رژیم غذایی اروپایی اضافه کرد.
چین کــه بیشــتر اوقات بــه نــام ســرزمین برنج 
شــاخته می شــود، بــه ارزن، گنــدم و ســویا نیــز 
وابســته بــود. در قــرن ۱۱ تولیــد برنــج بــا ورود 
ســویه های جدیــدی از آســیای جنوب شــرقی 
افزایشــی چشــم گیر یافت. ماهیگیران چینی 
ماهی های صیدشده از اقیانوس ها، دریاچه ها 

و رودخانه هــا را در بازارهــای مرکــزی گســترده ای عرضــه 
می کردند که شبکه های آشپزی، رستوران ها و غذاخوری ها 

را تأمین می کرد.
جهــان عــرب همچنیــن دارای یــک ســامانه گوناگــون و 
پیچیــده تولید مــواد غذایی بود. آســیا های آبی به شــکل 
تمام وقــت در شــمال آفریقــا کار می کردنــد و ماهیگیــران 
درگیــر صیــد و بســته بندی ماهــی تــن مدیترانــه در نمک 
بودنــد. مرکبــات، برنــج، و نیشــکر را اعــراب بــه اروپــا وارد 
کرده و تجــارت ســود آور ادویه بــا هنــد را زیر اختیــار خود 

گرفتند، تا آنجا که عالقه اروپا به شکســتن ســلطه اعراب 
بر تجــارت ادویه موجــب آغاز ســفرهای واســکو دوگاما و 
کلمب شــد. کشــف دنیا)قاره(ی جدید به بروز بزرگ ترین 
و شتابان ترین روند گســترش محصوالت منجر شد. قاره 
آمریکا ذرت، سیب زمینی، گوجه فرنگی و فلفل را به اروپا 
رســاند، در حالی که اروپایی هــا گندم و ســایر محصوالت 
اصلــی و نیشــکر را با خــود آوردنــد کــه در برزیــل و پس از 
آن در منطقــه کارائیب بســیار موفقیت آمیز بود. کشــت 
نیشــکر موجــب افزایــش درخواســت نیــروی کار شــد که 
تجارت برده آفریقایی در خدمــت آن قرار گرفت. بنابراین 
»تبادل کلمبیایی« بنیان بخش بزرگی از تاریخ اقتصادی 

و سیاسی دنیا)قاره(ی جدید را گذاشت.

 غذای ارزان و بیشتر
در دنیــای قدیــم زوال ملــک داری و ظهــور شــهرها و 
شــهرک ها به انتقــال کشــاورزی از شــکل معیشــتی به 
سوی بازار کمک کرد. زمین هایی که به صورت مشترک 
نگهداری و در بیشتر موارد مورد استفاده چرای حیوانات 
بود، تحت اختیار مالکان یکپارچه قرار گرفت 
و تولید محصــوالت کشــاورزی و حیوانات را 
به شــدت افزایــش داد. زهکشــی زمین هــای 
باتالقی به ویژه در انگلســتان شــتاب گرفت. 
همــه روندهــای کشــت فشــرده تر زمین ها و 
تولیــد غــذای بیشــتر و ارزان تــر در خدمــت 
جمعیت در حال رشــد شــهری قــرار گرفت. 
تا سال ۱7۰۰ بازدهی کشاورزی اروپا نزدیک 
به ۲.۵ برابر در هر نهاده بذری قرون وســطی 

بود.
علــم و فنــاوری نقشــی مهــم در تولیــد مــواد غذایــی 
قرن هــای ۱۸ و ۱۹ داشــت. ســاخت کودهــای معدنــی و 
شــیمیایی وابســتگی کشــاورزان بــه کــود دامــی و آیش 
زمیــن بــرای بازســازی خــاک را از بین بــرد. کشــاورزی با 
ابزارهای مکانیکی در قرن نوزدهم، تراکتور و ماشین های 
شیردوشی برقی و سایر نوآوری های کشاورزی پیشرفتی 
شــتابان کــرد. درک بهتــر از اجــزای مــواد غذایی تــا قرن 
بیستم به بهبود غذا با افزودن ویتامین ها و مواد معدنی 

به محصوالتی مانند نان و غذای صبحانه انجامید.

مهران امیری  
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@gmail.com

ادامه از صفحه ۱۷
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INTERVIEWگفت وگو

رســانه در این حوزه بــه نظر نقش بســیار مهم 
و ویــژه ای ایفــا می کنــد و همین گونــه کــه پیش 
می رویم، رسانه جایگاه خود را تثبیت می کند. 
البتــه بایــد اذعــان داشــت که رســانه بــا کمک 
فنــاوری اطالعــات در ســال های اخیــر متحول 
شده و اگر می خواست با همان رویکرد سنتی 
ادامه دهد، شاید دیگر جایگاهی برایش وجود 
نداشــت؛ کمااینکــه بــرای بســیاری از فعــاالن 
قدیمــی این حــوزه ایــن اتفــاق افتــاد و به نوعی 
محو شدند و آنهایی موفق شدند باقی بمانند 
که با نــگاه تحولی بــر پایــه دیجیتال بــه این راه 

ادامه دادند.
در شاخه کسب و کارهای حقیقی، فریلنسری 
و خدمــات مشــاوره فنــاوری اطالعــات نیــز 
می بایست رسانه ورود کند و در آگاهی رسانی 
و معرفی این حوزه یاری رســاند که امیدوارم بر 
اســاس برنامه ریزی ای که در ایــن جهت انجام 
شــده، در ســال جدید بتوانیم گیگونومی را در 
حوزه رســانه نیز معرفی و تقویت کنیم. در این 
مســیر، رســانه ای ماننــد راه کار می توانــد به ما 

کمک کند.

 شــما ســه کتاب با انتشارات 
راه پرداخــت داشــتید. ایــن کار بــا چــه 
هدفــی صــورت گرفــت و قرار اســت چه 
خألهایــی را پوشــش دهــد؟ انجــام 
چقــدر  چنینــی  ایــن  فعالیت هــای 
می توانــد در زمینــه آموزش یاری رســان 

باشد؟
تصویــری  »راهنمــای  کتــاب  ســه  بلــه؛ 
فریلنسری«، »فریلنسر با درآمد شش رقمی« 
و به زودی کتاب »کسب و کار نوین مشاوره« هر 
ســه با رویکرد آگاهی رســانی و ایجاد شناخت 
از ایــن حــوزه بــرای فعــاالن اکوسیســتم گیــگ 
بــا همراهــی انتشــارات راه پرداخــت و حمایت 
مجموعــه تجــارت الکترونیــک پارســیان تهیه 
شده که عمالً نگاه فعاالن در این حوزه را تغییر 
خواهد داد و افراد درمی یابند که صرفاً دورکاری 
مفهوم فریلنسری نخواهد داشت. متأسفانه 
این همــان مفهومــی اســت کــه در دوران کرونا 
به یکبــاره جا افتــاد و دقیقــاً به خاطــر خألهای 
آموزشی و آگاهی رســانی در این حوزه بود. اگر 
در همــان زمــان ایــن اقدامــات انجام می شــد، 

شاید االن شرایط متفاوتی رقم می خورد.
هدف اصلــی از معرفی و انتشــار ایــن کتاب ها 
تغییر پارادایم های ذهنی افراد و فرهنگ سازی 
و آگاهی رســانی در این حــوزه بود و در راســتای 
جامــع  و  قدرتمنــد  اکوسیســتمی  ایجــاد 
)گیگونومی( بــر پایه اقتصاد گیگ کــه به نظرم 
پیش از آن، این قبیل مــوارد می تواند به عنوان 

خوراک واقعی این افراد عمل کند.
به هر حال این سه کتاب به نوعی مکمل یکدیگر 
هســتند و از منظرهــای مختلــف و متفاوتــی 

نقشــه راه و حرکــت در راســتای اقتصــاد گیــگ 
را دنبــال می کنند و بنــده اکیــداً توصیه می کنم 
هر فرد یــا افرادی که تصمیم به ایجاد و توســعه 
کســب و کار خــود دارنــد - حــال چــه بــا هــدف 
حقیقی و چه بــا هدف ایجــاد یک اســتارتاپ و 
گسترش آن به صورت حقوقی - پیش از اقدام، 
این مجموعه کتاب را مطالعه کنند؛ به خصوص 
کســب و کارهای حقیقــی که به طــور ویــژه ای به 
آنها پرداخته شــده و به آنها راه و رسم درست و 

اصولی این حوزه را نشان می دهد.
همچنیــن مطالعــه ایــن مجموعــه قطعــاً برای 
کســب و کارها، فریلنســرها و مشــاورانی که در 
حال فعالیت هستند، می تواند راهگشا باشد 
و نــگاه و رویکرد جدیدی را در ذهــن آنها ایجاد 
کند کــه شــاید تاکنون بــه آنها پرداخته نشــده 

است.
امیــدوارم بــه زودی در رویــدادی همزمــان بــا 
معرفی این مجموعه کتاب، قدمی در راســتای 
تثبیت، حفظ و نگهداشــت فعــاالن این حوزه 
که همانــا ســرمایه های ارزشــمند ما در کشــور 
هســتند، برداریــم و قطعــاً ایــن مســیر ادامــه 

خواهد داشت.

 صنــف آی تی از چنــد جهت 
ضربــه خــورده و چند پاره شــده اســت. 
محدودیت ها، مهاجرت نیروی انسانی 
و خسارات ناشــی از کاهش درآمد ها از 
جمله علل ایــن چند پارگی به حســاب 
می آیند. چطــور می توان ایــن زخم ها را 
التیــام بخشــید و صنــف را در جهــت 
پیگیــری خواســته هایش منســجم و 

همسو کرد؟
برخی زخم ها مرهم ندارند. خواه ناخواه همه ما 
در یک کشتی نشسته ایم و نمی توانیم نسبت 
به موضوعاتی که در محیط پیرامونی مان اتفاق 
می افتد، بی تفاوت باشیم. قطعاً باید تالش کرد 
محدودیت ها تا جایی که امکان دارد برداشته 
شــود که ایــن کار از ســوی افــراد و تشــکل های 
مختلف از جملــه نصر در حال پیگیری اســت 
تا بتوان مجدداً پنجره ای به سوی دنیا باز کرد. 
توأمــان می بایســت بــا الگوبــرداری از بــزرگان 
فنــاوری در دنیــا مســیرهای جایگزینــی بــرای 
کاهش آســیب ها و لطماتــی که کســب و کارها 

طی این دوره های زمانی دیده اند، ایجاد کرد.
امیدوارم برای همه کسب و کارها حوزه فناوری 
و همین طور عموم جامعه ســال پیش رو سالی 

متفاوت و توأم با رشد مثبت و فزاینده باشد.
می خواهــم بــا ایــن عبــارت صحبت هایــم را به 
اتمــام برســانم کــه امــکان اینکــه شــما چیــزی 
باشــید فراتــر از آنچــه از پیــش و همیشــه 
بوده اید، وجــود نــدارد، مگر اینکه شــما مالک 
پیش شــنیده های همیشــگی تان باشــید، نــه 

اینکه آنها مالک شما باشند.
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خب حاال کاله تان را بگذارید وسط و از خودتان سؤال کنید: آیا واقعًا مسئوالن در مرگ پیروز 
تقصیری داشتند؟ آنها که از روز اول سیسمونی بچه ها را کامل خریده بودند و حتی بدون اینکه از 

مادر بچه ها یک ریال پول بگیرند، سزارینش هم کردند

نصایح عبدالرحمان 
جامی در هفت اورنگ

شنو پند و دانش
به آن یار کن

نورالدیــن عبدالرحمان ابــن نظام الدین 
که وی را به نام جامی می شناســیم، در 
سال ۸۱7 ه . ق. در خرجرد جام از توابع 
خراســان پا به دنیا گذاشت. وی بعدها 
به شاعری پرآوازه تبدیل شد و بیش از 
۴۰ اثر گرانبهــا از خود به جا گذاشــت. 
»هفت اورنــگ« یکی از آثــار گرانبهای 
وی اســت کــه در بخشــی از آن بــه نــام 

خردنامه اسکندری می گوید:

بیا ای جگر گوشه فرزند من
بنه گوش بر گوهر پند من

شنو پند و دانش به آن یار کن
چو دانستی آنگه به آن کار کن

به دانش که با آن کنش یار نیست
به جز ناخردمند را کار نیست

همی باش روشندل و صاف رای
به انصاف با بندگان خدای

چو باید بزرگیت پیرانه سر
به چشم بزرگی به پیران نگر

به خُردان به چشم حقارت مبین
بسا خُردصدر بزرگی نشین

بود قیمت گوهر از آب و رنگ
چه غم زانکه خُرد است نسبت به سنگ

به درویشِ محتاج بخشش نمای
فروبسته کارش به بخشش گشای

تواضع کن آن را که دانشور است
به دانش ز تو قدر او برتر است

بود دانش آب و زمینِ بلند
ز آب روان کی شود بهره مند

HINT نکته

خوش و بی غصه چون هر روز باشید

١
صبر کنید. می دانــم، می دانم همیــن االن که مــن دارم این 
متــن را می نویســم، شــما داریــد بابــت از دســت دادن آن 
طفل معصوم گوگولی غصه هــا می خورید. حتی مطمئنم 
بعضی هایتان زبانم الل بابت از دست رفتن پیروز از دست 
مسئوالن دارید حرص ها می خورید. بله خب، بخور بخور 
که می گویند همین است دیگر. اما صبر کنید. سه تا نفس 

عمیق بکشید و به حرف های من گوش کنید.

٢
نفس عمیق تان را کشیدید؟ حاال یک لیوان آب یخ هم نوش 

جان کنید.

٣
نوش جــان کردیــد؟ خب حــاال کاله تــان را بگذارید وســط و 
از خودتــان ســؤال کنید: آیــا واقعاً مســئوالن در ایــن اتفاق 
تقصیری داشتند؟ آنها که از روز اول سیسمونی بچه ها را 
کامل خریده بودند و حتی بدون اینکــه از مادر بچه ها یک 
ریال پول بگیرند، سزارینش هم کردند. بعد از زایمان هم که 
خرج همه شان را می دادند، در حالی که یوزپلنگ نر داشت 
برای خودش راست راســت راه می رفت و کالً از هیچی خبر 

نداشت.
شما بفرمایید، این بندگان خدا که این همه زحمت کشیدند 

و خرج کردند، چیزی گفتند؟ دم برآوردند؟ شکایتی کردند؟ 
نکردند که...

۴
واقعــاً از خودمــان بپرســیم نقــش بابــای پیــروز و خواهــر و 

بــرادرش در این ماجــرا چه بــود؟ بله؛ اگــر از آن 
نقش خجالت آور اولش بگذریم، می بینیم که 
»تقریباً هیچ«. حاال این نره یوز اسم خودش را 
چی گذاشته؟ »مرد!« آخر مردی که یک لقمه 
برای زن و بچه اش نیاورد، مــردی که بچه اش را 
بقیه بزرگ کنند و آمار خانواده اش را ســایرین 

بهتر از خودش داشته باشند، مرد است؟ 

۵
حاال تبلیغات رســانه ای ســیاه نمایان این وســط کاری کرده 
که من و شــما به جای یافتن مقصر اصلی به سراغ کسانی 
رفته ایم که اصــوالً نباید هیچ نقشــی در این ماجرا داشــته 

باشند.

۶
حاال شما زود نپر وســط و زرنگ بازی درنیار و نگو که سازمان 
محیط زیســت وظیفــه اش حفــظ گونه هــای حیــات وحش 
است و باید بتواند زیست بوم این طفل معصوم ها را از گزند 

زمین خــوار و معــدن کار و دامــدار و... حفــظ کنــد. اوالً از کجا 
می دانید که نکرده اســت؟ بیابان خدا که همیــن االن هم باز 
است و کســی به یوز نگفته که خانه و زندگی اش را رها کند و 
آواره شهرها بشود. البته بیابان است و هزار خطر؛ این موجود 
خال خالی هم باید بتواند خود را در برابــر این خطرات حفظ 
کند و هی نیاید پست اینســتاگرام بگذارد که: ای کاش گاوی 
بــودم در ســوئیس، نــه یــوزی در خاورمیانــه. در 
حالی که ایشان به این توجه نمی کند که در همان 
سوئیس، سازمان حفظ محیط زیستش تا امروز 
حاضر نشده یک متر از پشت بام ساختمانش را 
در اختیار هیچ خری بگذارد، اما سازمان محیط 
زیســت ما همین حاال که شــما دارید این متن 
را می خوانیــد، کل پشــت بام را بــرای توله هــای 
مردم قرق کرده و تازه دو ســه متر موکت و چمن 
مصنوعــی و شــاخه خشــک درخت هــم تهیه 
کرده، بلکه آن طفل معصوم ها دل شان نگیرد و 

یاد ننه بابای بی قید و بی خیال شان نیفتند.
خب حاال شــما بگویید اینها دیگر باید چــه کار می کردند که 

نکردند؟

٧
خوش و بی غصه چون هر روز باشید

اگر با یوز و گر بی یوز باشید
نشد پیروز اگر پیروز، غم نیست
به هر صورت شما پیروز باشید

شب نوشته های یک بچه نوآور! (۷۶)

قلی، مایکل، بتول، رزی
 

 برای ثبت در تاریخ می نویســم اگر یکی از همین 
روزها از دســت این گروهی که من را دوره کرده اند 
کارم به جایی برسد که برچسب دیوانگی بخورم، 
بدانید و آگاه باشید که من دیوانه نیستم، ولی 
چون دیوانگی همگانی شــده و کارها به دست 
دیوانگان افتاده، هر کســی را که مثل خودشان 
نیست، با برچســب دیوانه ساکن تیمارستان 
می کنند. اما من در حالی که از ســالمت کامل 
عقل و جسم برخوردار هستم، خیلی شفاف و 
روشن و بی پرده به آگاهی می رسانم که نه با قلی 
نســبتی دارم و نه با بتول؛ دلم هم نمی خواهد 
ارتباطــی بــا مایکل یــا رزی داشــته باشــم، ولی 
عیسی و سمیرا آن قدر گفتند و گفتند تا فریب خوردم و به 
انجام کارهایی ناچار شدم که قابل بازگو کردن نیست. در 

واقــع لغزش و خطــای مــن از آنجا آغاز شــد که اســمم را با 
تحریک عیسی و پافشــاری ســمیرا عوض کردم و به همه 

گفتم که از این پس من را صدا بزنند مایکل!

 آغاز ماجرا از یک جمله کوتاه عیسی بود، وقتی 
گفت تالش می کنیــم برای گردشــگران خارجی 
ســیم کارت ویژه با اینترنت بدون فیلتر درســت کنیم! در 
همین حال من نشسته بودم و یکی توی سر خودم می زدم 
و یکی توی سر کارهای زمین مانده و کسب وکار درمانده و 
اینترنت وامانده که ناگهان ســمیرا با همان شــور و شوق 
همیشگی از در وارد شد و به تقلید از فریبا، چند بار روی 
میز کوبید و گفت: »از امروز اسم من شد رزی؛ در اسناد و 
مــدارک قانونــی هــم درج می کنــم. اگــر نشــد، فتوشــاپ 
می کنم کــه این بخش به شــما ربطی نــداره و تنهــا الزمه 
بدونید سمیرا دیگه وجود نداره؛ تنها رزی.« پس از آن بود 
که آمد و پرسید: »تو اســتاد تمام وقت و رسمی دانشگاه 
دولتی هســتی؟ نماینده مجلس یا مدیر و رئیس دولتی 
هســتی؟« هنــوز در شــگفت از ایــن پرســش ها بــودم که 
خــودش پاســخ داد: »نیســتی دیگــه! هیــچ رقــم حتی با 
فتوشاپ هم نمی تونی مدارکی جور کنی که چنین ادعایی 

بکنی تا اینترنت بــدون محدودیت بگیری. پــول و دالر و 
دعوت نامه و اینها هم نداری تا بری وســط بیابون برهوت 
زیر سایه برج فالن بنشینی و با اینترنت پرسرعت بدون 

محدودیت حال کنی. 

 ســرمایه گذار و بهمــان هــم نــداری کــه بــری 
کســب وکارت رو از هتل های ترکیــه دنبال کنی؛ 
پس هوشمند باش و راهی ارزان رو که عیسی نشون داده 
دنبال کن؛ این پســر که هم آی  تی بلده و هم می فهمه، با 
این حرفش نشون داد دور زدن محدودیت رو هم بلده.« 
پرگویی نکنم؛ سمیرا خانم آن قدر پشت سر هم توی گوش 
من بچه شهرســتانی ســاده دل خواند تا خام شدم و یک 
تصمیم کبری گرفتم و شدم مایکل. توی چند روز نگاهم 
به دنیا را عوض کرد، یعنی همین چند جمله کوتاه برادر 
آی  تی فهم خودمان عیسی، وزیری که در مقام تخصصی 
خودش خدمت می کند، من را خام کــرد و چنان دگرگون 
شدم که تردید نکنم کسب وکارمان هم دگرگون می شود. 
تنها یــک مشــکل باقــی مانــده، آن هم ســازگار شــدن با 
همکاران جدید اســت. به نظرتــان رزی و دیوید و جنیفر 

برای همکاری با گروه مناسب هستند؟
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