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 سال 1401 را اگر بخواهیم در دو کلمه خالصه کنیم چیزی جز این تیتر نمی شود! 
عکس جلد این ویژه نامه »مشت نمونه خروار« است از زنانی که در اکوسیستم 

نوآوری کشور فعال بودند و سال 1401 و محدودیت هایش زندگی و کسب وکار آنها 
را دگرگون کرد. آنها البته هنوز امیدوارند به آینده...

در شماره ویژه نوروزی کارنگ به سراغ 139 نفر از فعاالن کسب وکاری رفته  و از آنها درباره آینده پرسیده ایم

1402 و همه سناریوهای احتمالی برای اکوسیستم نوآوری
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 آنهــا کــه در مطبوعــات دســتی دارنــد، 
می داننــد کــه برخــی آدم هــا بــرای خود 
نشــانه ها و موتیف هایــی دارنــد کــه معمــوالً در 
نوشته ها یا رسانه های مختلف خود آنها را به  کار 
می گیرنــد. از همین روســت که اســتفاده از این 
نشــانه ها و آیکون های خاص یا حرف زدن درباره 
آنها همیشــه با خطر گرته برداری های ناشــیانه 

روبه روست. 

 کرگــدن از واژه تا تصویر و 
گرافیک آن در مطبوعات 
ایــران به نوعی به اســم ســیدعلی 
میرفتــاح ســند خــورده اســت؛ 
سردبیر و بنیان گذار مجله کرگدن و 
البتــه بســیاری مجــات خــوب و 
ماندگار سال های اخیر ایران. کسی 
که کرگدن را بنا به دالیل جذابی که 
بارهــا خــودش شــرح داده، به یک 
عنصــر تصویــری و واژگانی خاص 
برای زیست بوم رسانه  ای ایران تبدیل کرده است.

 می خواســتم بنویســم در ســالی کــه 
گذشــت بزرگ تریــن تغییــر حرفــه ای و 
شــخصی  من این بود که از کرگدن بودن استعفا 
دادم، اما دیدم قبلش باید بابــت اینکه خودم را 
کرگدن می دانســتم از میرفتاح اجازه می گرفتم. 
حاال با اجازه ایشان باید بگویم که ما را اگرچه به 
ســخت جانی خود این قدر گمان نبود، اما دیگر 
واقعــاً کــم آورده ایم. کرگدن هــم که باشــی، با آن 
هیبــت پیشــاتاریخی و زمخــت و در ظاهــر 
نفوذناپذیرت، باز یک جایی بــا اوضاع و احوالی 
که مــا در ســال 1401 پشــت ســر گذاشــتیم، کم 
خواهــی آورد. و ایــن کــم آوردن بزرگ ترین ضربه 

برای منی بود که همیشه فکر می کردم پشت هر 
بدی، موقعیــت بدتری هــم نهفته اســت و باید 
ذهن و تن را آماده کرد برای پشــت سر گذاشتن 
مصائب دنباله دار این خاک عزیز؛ آن  هم به امید 
همان بانگ جرسی که در گوش همه ما پیچیده 

و ما را به رفتن و همیشه رفتن فرامی خواند.

 1401 امــا نحس تــر و ســرتق تر از ایــن 
حرف ها بود. سالی بود که برای انقراض 
همــه کرگدن هــای روی زمین بــه انــدازه کافی در 
انبــان خــودش شــعبده و شــگفتی داشــت. 
شــگفتی هایی از جنــس تلخکامــی و یــأس و 
نتوانســتن! مــا ســال ســختی را پشــت ســر 
گذاشــتیم. ســالی پــر از بهت هــای کمرشــکن. 
سالی که من از کرگدن بودن استعفا دادم، همین 
ســال 1401 بود که بســیاری دیگر را از پا درآورد. 
جوانانی که امیدهای بسیار داشتند یا در سردی 
خاک غلتیدند یا با تن و روانی زخمی، خود را به 
دســت تقدیرهایــی دیگــر در دنیاهایــی غریبــه 

سپردند.

 مــن می خواهــم ببینــم در ســال 1402 
به عنــوان آدمــی معمولــی کــه دانش و 
تخصــص و عاقه اش رســانه و روزنامه نــگاری و 
نوآوری است، می تواند کار و زندگی اش را بکند و 
لذت ببرد و شاد باشد و پرانگیزه! این یک هدف 
ساده، به شیوه انشانویسی های دبستان است 
که من برای تحققش لحظه شــماری می کنم. و 
هیچ امید و آرزویی برای دیگرانی که می شناسم 
و نمی شناســم، نــدارم؛ جــز اینکــه ایــن امــکان 
برایشان میسر باشد که آدم هایی معمولی، اما 
شــاد و ســرزنده و امیــدوار باشــند! بــه همیــن 

سادگی... به همین سختی!

INTROسرآغاز

یک آرزوی ساده برای سال 1402

من از کرگدن بودن استعفا دادم

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

کیفیت زندگی امروز ما ایرانیان تا چه حد حاصل کارهایی 
است که فردی مانند امیرکبیر انجام داده است؟ یا فعاالن 
اقتصــادی چــون امین الضــرب؟ انتخاب هــای فروغــی در 
زمان خودش چــه تأثیری بر امــروز ما داشــته و آنهایی که 
رها کردند و ادامــه ندادند، چه نقشــی در کیفیت زندگی 
امروز مــا دارند؟ اینها پرســش هایی اســت کــه در روزهای 
پایانــی ســال ذهن برخــی از مــا را به خــود مشــغول کرده؛ 
برای آنهایی که در حوزه اقتصاد نوآوری فعالیت می کنند، 
در شــرایطی که بازار یأس و ناامیدی ســکه است، چگونه 
می تــوان از آینــده صحبــت کــرد؟ در شــرایطی کــه راهکار 
مشخصی وجود ندارد و انسداد حاکم شــده و در شرایط 
آچمــز قــرار گرفته ایــم، چــه انتخابی درســت اســت؟ چه 
انتخابی نادرســت و کدام انتخــاب بی تأثیر؟ افــراد زیادی 
به راهکاری برای کنش در شرایط انسداد فکر کرده اند که 
یکی از آنها آقای دکتر فراســتخواه اســت که در سال های 
گذشته مطالعات منسجمی در زمینه تاریخ ایران داشته 
است. او از دریچه ای متفاوت به تاریخ نگاه کرده و به جای 
تمرکز بر آسیب ها رد کسانی را جست وجو کرده که به نوعی 

شکست خوردگان تاریخ بوده اند. اگر به مثابه 
فعاالن حــوزه تکنیــکال در بــازار ســرمایه باور 
کنیم که بازار خودش را تکرار می کند، می توانیم 
بگوییم تاریخ هم خودش را تکــرار می کند؛ در 
این تکرارها وظیفــه افراد تأثیرگذار این اســت 
که در بزنگاه ها دســت به انتخاب های بهتری 

نسبت به گذشته بزنند.
مقصــود فراســتخواه کــه پیــش از ایــن کتــاب 
تحسین شــده »مــا ایرانیــان« را نوشــته، 
در ســالی کــه گذشــت کتابــی منتشــر کــرد با 

عنوان »کنشگران مرزی«. این کتاب شرح و بسط نظریه 
فراســتخواه درباره راهکار عبور از انســداد در ایران است. 
کنشگر مرزی نظریه ای ایرانی است که فراستخواه آن را از 
مطالعات تاریخ معاصر ایران به دست آورده و توسعه داده 
است. کنشگر مرزی عاملی انسانی است که می کوشد در 
فاصله میان محدودیت های ساختاری ایران، امکان هایی 
جدید کشف یا حتی خلق کند؛ کنشگر مرزی در مرزهای 
میان دولت و جامعه در تردد است؛ بین دیوان حکومتی و 

ایوان اجتماعی رفت وآمد می کند. 
محدودیت های جامعه مدنی، به صــورت مانعی جدی بر 
سر راه توســعه ایران درآمده؛ اما پس زمینه های فرهنگ و 
تمدن ایرانی و پویایی خاص زیر پوست این جامعه، موجب 
شده نوع کاماً متفاوتی از کنشــگران به عرصه بیایند که 
وجه مشترک همه آنها پیگیری طرح تغییر است. نظریه 
کنشگر مرزی کوششی است برای عبور از سرمشق فقدان 
و نگاه یک سویه آسیب شــناختی در فهم مسائل جامعه 

ایرانی. نظریه پرداز با حساسیت تاریخی به توصیف سه 
دوره تاریخــی مبــادرت مــی ورزد و می کوشــد تجربه هــای 
زیســته کنشــگران هر دوره را قابل فهم کند و نشــان دهد 
کــه چگونــه در دل جامعــه ایرانــی توانایی هــای بالقــوه ای 
بــرای تــداوم زندگــی حتــی در شــرایط عســرت تاریخــی و 
انسدادهای ساختاری وجود دارد که رمز بقای موجودیتی 

به نام ایران و صلح و همبستگی اجتماعی بوده است. 
بــا افزایــش شــکاف ملت-دولــت و در شــرایط انســداد، 
پنجره ها برای گفت وگو بسته می شوند، پل های ارتباطی 
از بین می روند، دیوارهای بی اعتمادی بلند تر می شــوند و 
حوزه های مدنی ضعیف تر، همچنین فضایی از ناامیدی بر 
اذهان سنگینی می کند و اعتماد به نفس اجتماعی تهدید 
می شود. اما جامعه ایرانی از نفس نمی افتد. قابلیت  های 
تمدنی و فرهنگی ســبب می شــود کــه عامــان اجتماعی 
با تنوع بخشــیدن به شــیوه های عمــل خــود، صورت های 

متفاوتی از کنشگری در پیش بگیرند.
کنشــگری مــرزی یکــی از ایــن تنوعــات و ابتــکارات عمــل 
اجتماعــی توســط عامانــی اســت کــه پایــی در حکومت 
بــه  دســت  دارنــد،  جامعــه  در  پایــی  و 
فضــای  می زننــد،  متعــدد  خاقیت هــای 
واســط بــه وجــود می آورنــد، روزنه هایــی برای 
گفت و گــو می گشــایند و بــرای توســعه پایدار 
ایــران، ظرفیت ســازی و بــرای جامعــه ایرانــی، 

توانمندسازی می کنند.
نام هایی که فراستخواه در کتاب خود به عنوان 
کنشــگران مرزی ذکــر می کند، طیفی شــامل 
امین الدولــه،  سپه ســاالر،  میرزاحســین 
زین العابدیــن تقــی اف، محمــد بدایع نــگار، 
مجدالملک سینکی، میرزافتحعلی آخوندزاده، میرزاآقا 
تبریــزی، مؤیدالممالــک، مرتضی قلــی صنیع الدولــه، 
علی اکبرخــان داور و سیدحســن تقــی زاده اســت؛ تصور 
می کنم این فهرســت در امروز ایران شــامل همــه آنهایی 
است که در سال های گذشــته در مرزهای اقتصاد نوآوری 
ایران فعال بوده اند و تاش کردند دریچه ای جدید به روی 
ایرانی هــا باز کننــد؛ حتی اگر شکســت خورده انــد. تصور 
می کنم در این شرایط سخت این وظیفه ای تاریخی است 
که با درک چالش هــای موجود قــدم در میــدان بگذاریم و 
تاش کنیم مســیر توســعه در ایــران را یــک گام رو به جلو 
ببریم تا این چراغ خاموش نشود. سخت است و احتمال 
شکســت باالتــر از هــر احتمــال دیگــری، ولــی فرامــوش 
نکنیــم همــه آنچــه امــروز داریم، حاصــل جمــع فعالیت 
شکست خوردگان تاریخ در سال های گذشته بوده است. 
تاریخ ما به ما می گوید نباید از شکست ترسید و مهم این 

است که قدم در راه بگذاریم؛ شاید برسیم.
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راهکار عبور از انسداد 

و چرخه های ناامیدی
تالش برای کنشگری مرزی در شرایط انسداد وظیفه امروز 

فعاالن اقتصاد نوآوری ایران است

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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پیش بینی درباره آینده کسب وکارها در شرایط امروز یکی 
از ســخت ترین کارهــای دنیاســت؛ کاری که ما در شــماره 
ویــژه پایان ســال کارنــگ از کارشناســان فنــاوری و نوآوری 
کشور خواستیم. احتماالً موتیف این پیش بینی ها ابهام 
اســت. ابهامی که بر همــه فعالیت های ما ســایه انداخته 
و اندام های کســب وکاری را به مرز مفلوج شــدن کشــانده 
اســت. با این حال معتقدم همیشــه می تواند بدتر از این 
باشد؛ همان واقعیتی که طی این سال ها هر بار با گوشت 
و پوســت و اســتخوان مان لمــس کرده ایــم. هــر ســال هــر 
حادثه ای دیدیم گمان بردیم این بدترین اتفاقی است که 
ممکن بود بیفتد و دیگر توان ادامــه دادن نداریم، ولی باز 

ادامه دادیم.
همین جا می گویــم پیش بینــی من این اســت که شــرایط 
ســخت تری را خواهیــم دیــد. پیش بینــی می کنــم ســال 
دیگــر همین موقــع معنــای »ســال ســخت« بــاز برایمان 
رنــگ خواهــد باخــت؛ بنابراین ســال 1402 کســب وکارها 
باید بــرای مواجهه با شــرایط دشــوارتر آماده باشــند. چرا 
ایــن را می گویــم؟ شــاهدم روندهایــی اســت که طــی چند 
ســال اخیر دیده ایم. در میان صنایع فنــاور و نوآور بخش 
مالی که سال هاســت هر روز و هر روز اتفاقات آن را دنبال 
می کنم، بیشــتر از آنکه ببینم چالشــی حل شــده است، 
به افزوده شــدن چالشــی جدید خو گرفتــه ام. چالش های 
این ســال های صنعت مالی همچون ســنگ های رســوبی 
شده اند؛ چراکه شاهد انباشت الیه الیه چالش ها هستیم.

موضوعات این روزهای صنایع مالــی نه تنها روی کیفیت 
زندگی مردم تأثیر گذاشته اند که در سطحی کان اقتصاد 
کشور را متأثر کرده اند. به عنوان یک دهه شصتی تقریباً 
هیچ دوره ای از زندگی ام را به یاد نمی آورم که اقتصاد ایران 
با ابرچالشــی به نــام »تورم« مواجــه نبوده باشــد. کودکی 
ما با واژه اشــتباه »گرانی« بــا این پدیده گره خــورد و امروز 
باید به دخترم درباره پدیده تورم توضیح بدهم و امیدوارم 
موضوعــات هیجان انگیزتــری بــرای گفت وگــو بــا نوه هایم 

داشته باشم!
کنترل نــرخ »ارز« هم از آن چالش های فرابخشــی اســت 
که متأسفانه نهاد مهم در بخش بانکداری ما یعنی بانک 
مرکزی را به شــدت بــه خود مشــغول کــرده و بارهــا و بارها 
گفته ایم تا زمانی که این نهاد با ابرچالش ارز دسته وپنجه 
نرم می کند، زمانی برای رسیدگی به موضوعات نوآورانه و 

فناورانه نخواهد داشت.
در بخش پی تک طی یک دهه گذشته با موضوع »کارمزد« 
مواجه بودیم که به گرهی کور تبدیل شده و در راه باز کردن 
آن بازیگرانی آسیب خواهند دید. حل معضل کارمزد نیاز 
به اراده ای ملی دارد و چون هزینه آن زیاد است تابه امروز 
به طور جــدی اقدامی بــرای آن صــورت نگرفته اســت. اما 
حل آن به روش درســت قطعاً جلوی آســیب های بزرگ تر 

اقتصادی را خواهد گرفت.
یکــی از چالش هایــی که بخــش فنــاوری صنایــع مالی در 
ســال 1402 به طــور جــدی بــا آن دســت به گریبان خواهــد 
بــود، ســامانه »دیبا« اســت کــه اگــر اجرایــی شــود، تمام 
کسب وکارهای نوآور بانک تک و پی تک را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد و حتی بیم آن می رود که بــه نابودی کامل این 

کسب وکارها منجر شود.
فکر نمی کنم ســال 1402 »رگوالتور« بــاز هم فرصتی برای 
نوآوران مالی داشــته باشــد و مــا همچنان بــا بخش بدون 
رگوالتوری رمزارزها سروکار داریم. شاید بتوان امیدوار بود 
بانک مرکــزی دربــاره نئوبانک ها که حرکتی جــدی در این 
دو، ســه ســال اخیر بودند، راهکاری ارائه دهــد و ما هم در 
کشــورمان نئوبانک های واقعی داشــته باشیم؛ همان طور 

که زمزمه هایی دربــاره راه انــدازی نئوبانک های 
بدون پشــتوانه مجوز بانک های سنتی شنیده 

می شود.
عــاوه بــر تمــام اینهــا کســب وکارها همچنــان 
گرفتــار دو موجودیــت »مالیــات« و »بیمــه« 
هستند که درک درستی از نوع فعالیت فعاالن 
بخــش اقتصــاد دیجیتــال ندارنــد. خصوصــاً 
درباره تأمیــن اجتماعی، این گرفتــاری بزرگ تر 
اســت؛ چراکــه تأمیــن اجتماعــی خــود بــه 
کســب وکاری بــزرگ تبدیــل شــده کــه تمرکــز 

اصلــی اش بر کســب درآمــد، آن هم بــا جرایــم گاه و بیگاه 
شرکت ها شده است.

 منتظر چه پدیده هایی باشیم؟
بدون شــک پدیــده نوآورانــه صنایع مالــی در ســال 1401 
کســب وکارهای BNPL بودنــد. در ســال بی رونقــی کــه 
آخرین روزهایش را نفس می کشیم، کسب وکارهایی که 
به این حــوزه ورود کردند و خدمات ارائــه اعتبار در لحظه 
خرید به مشــتری ارائــه دادند، ســهمی هرچنــد کوچک 
در شــمول مالــی داشــتند. بــا اینکه جامعــه ایران بســتر 
الزم بــرای اســتفاده از خدمــات اعتبــاری را داشــت، نبود 
زیرســاخت های اعتبارسنجی مناســب مانع از این شده 
بود که مردم طعم خرید اعتباری از طریق سیستم بانکی را 
بچشند. امسال بخشی از مشتریان پلتفرم های تجارت 
 BNPL الکترونیکی این تجربه را به لطف کسب وکارهای

درک کردند.
سال 1402 نیز این خدمات گسترش خواهند یافت، اما تا 
زمانی که همه آن 9۸ درصد مردم ایران که به ادعای بانک 
مرکزی به خدمات بانکی دسترســی دارند، ایــن تجربه را 
لمس کنند یا حداقل شــرایط بــرای اســتفاده آنها فراهم 

شود، راه طوالنی در پیش داریم.
در بانک تــک مــا همچنــان ادامــه گســترش فعالیــت 

نئوبانک هــا را خواهیــم داشــت و شــاهد رونمایــی از 
محصوالت جدید با عنوان نئوبانک خواهیم بود. این سه 
سال غیر از چند نئوبانک که با جدیت توانستند مشتری 
جذب کنند، تقریباً همه محصوالتی که به عنوان نئوبانک 
ظاهر شدند، بیشــتر پاســخ به مُد نئوبانکی بودند. سال 
جدید قطعــاً نئوبانک های کشــور خدمات جدیــدی را به 
سبد محصوالت شــان اضافه خواهند کرد. در سال 1401 
ورود برخــی نئوبانک هــا بــه BNPL ورود دلچســبی برای 

مشتریان بود.

 صنایع کوچک خواهند ماند
سال 1401 را که مرور می کنم، یادم نمی آيد سرمایه گذاری 
بزرگی در بخش خصوصی در زمینه نوآوری و فناوری دیده 
باشــم. با اینکــه ســال، ســال دانش بنیان ها 
بــود، احتمــاالً طی 10 ســال گذشــته بدترین 
ســال برای دانش بنیان ها بود و فقط درها به 
روی دانش بنیان شدن باز شد؛ همان اتفاقی 
کــه دولتی هــا عاشــقش هســتند. احتمــاالً 
از زاویــه ای کــه نــگاه می کننــد، نمودارهــای 

اکسل شان پر از روندهای صعودی است.
همان طور کــه امســال در بخــش خصوصی 
ســرمایه گذاری هیجان انگیــزی روی نــوآوری 
ندیدیم و حتی شاهد تعطیلی بی سروصدای 
پروژه های نوآورانه بودیم، ســال 1402 هم ســرمایه بخش 
خصوصــی ترســوتر از قبــل خواهــد بــود. ایــن یعنــی مــا 
احتمــاالً ســال آینــده ایــن موقــع کــه داریــم دربــاره آنچه 
طــی ۳۶۵ روز گذشــته بر ما گذشــت، می نویســیم، تکرار 
خواهیم کرد که اکوسیستم نوآوری کشور بزرگ تر نشد، 
چون ســرمایه جدیدی وارد آن نشد. چون همه می دانیم 
که کســب وکارها بزرگ نخواهند شــد؛ مگر اینکه پول به 

آنها تزریق شود.
شــاید بزرگ تریــن اتفــاق مثبــت ســال بعــد ورود چنــد 
کســب وکار اقتصاد دیجیتال به فرابورس یا بورس باشد، 

البته اگر تمام پیامدهای این ورود مثبت باشد.
با وجود تمام مشــکات موجــود همچنان امیــدوارم طی 
ســال های آینــده موانــع فعالیت و رشــد کســب وکارهای 
اقتصاد دیجیتال کشور رفع شوند. امروز بزرگ ترین نیاز 
کســب وکارهای کشــور رفع ابهام هاســت. امیدوارم همه 
ما چــه در بخــش خصوصی و چــه دولتی نقشــی در رفع 
عواملــی همچون »غیرقابــل پیش بینی بــودن و تغییرات 
قیمت مواد اولیه و محصوالت«، »دشــواری تأمین مالی 
از بانک هــا« و »بی ثباتی سیاســت ها، قوانیــن و مقررات 
و رویه هــای اجرایی ناظر بر کســب وکار« داشــته باشــیم؛ 
مؤلفه هایی که اتــاق بازرگانی ایران آنهــا را به عنوان موانع 

رشد و توسعه مشاغل شناسایی کرده است.

چرا به اینجا رسیده ایم؟

سیاست گذاری 
به روش تبلیغ 

تلویزیونی
من خوره تبلیغــات تلویزیونــی ام. جدیداً 
تبلیــغ خمیردندانــی را می بینــم کــه 
می خواهد با ترفندهای تبلیغاتی نخ نما و 
پوسیده به مخاطب بگوید هرچه تا امروز 
خمیردنــدان دیده ایــد، دور بریزیــد و این 
یکی را دریابیــد. تبلیغی طوالنــی که روی 
گیاهی بودن خمیردندان تأکید دارد و آن 
را به عناصر ســازنده اش تجزیه می کند و 
چند کارشناس نما و مخاطب نما از فواید 
بی شــمار آن می گوینــد. دســت آخــر هم 

می گوید اگــر می خواهید این 
پــک دوتایــی خمیردنــدان بــا 
طعم هــای آلوئــه ورا و نعنــاع را 
بخرید، عدد فان را به شماره 
فان پیامک کنید. بسته بندی 
به غایــت زشــت و بازی هــای 
بــرای  مصنوعــی  به شــدت 
تبلیغ خمیردندانی اســت که 
می گوید تک اســت، در حالی 
کــه سال هاســت برندهــای 

گوناگــون خمیردنــدان گیاهــی دارنــد و با 
تنوع بیشتر آن را عرضه می کنند. خرجش 
هم یک سوپرمارکت رفتن است، نه ارسال 

فان عدد به فان شماره.
یــاد  به شــدت  را  مــن  آگهــی  ایــن 
سیاست گذاری در همه عرصه ها در کشور 
می اندازد. نه بســته بندی جذاب اســت، 
نه تنوع دارد، نه حتی کسی بلد است آن 
را بــه زبانی کــه مخاطب بپســندد، تبلیغ 
کند. فقط بــه شــکلی نخ نمــا و مصنوعی 
توی بــوق و کرنا می کننــد که ایــن بهترین 
قانــون اســت و تاریــخ بــه خــودش چنین 
تنظیم گــری ای ندیــده. اگــر هــم کســی 
بگویــد مــن نــه از اســانس نعناع خوشــم 
می آیــد و نــه از آلوئــه ورا و نمی شــود یــک 
اسانس توت فرنگی هم به مجموعه اضافه 
کنیــد، طــوری بــا او برخــورد می کننــد کــه 
انگار کفر گفتــه و محصول جــذاب و تک 

و فوق العاده شان را زیر سؤال برده است. 
سیاســت گذاری در مملکــت مــا در هیــچ 
بخشــی نــه انعطــاف دارد، نــه به ســایق 
متنوع این جامعه متکثر احترام می گذارد 
و نه حتی انتقادی را می پذیرد و نه بازبینی 
محصول می کند. امــا از آن طرف توقعات 
باالســت. حاکمیــت توقــع دارد هرچــه 
گفت در حکم وحی منزل باشــد و کســی 
رودررویش نایستد. راستش را بخواهید، 
به نظرم از ریز تا درشت مشکات مملکت 

در همه ارکان از همین جا آب می خورد. 

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

چالش ها و پدیده ها
سال 1401 چه بر فناوری و نوآوری در صنایع مالی گذشت و سال بعد منتظر چه چیزی باشیم؟

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com



کنید سکن  ا

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

بسنده کردن به سخت خبرها که صرفا تیترها را به شما یم دهند چیز زیادی از واقعیت ماجراها 
نصیب تان نیم کند. اگر در دام نرم خبرها و داستان هایی که برندها برای خودشان یم 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 یم گوید در این برنامه تالش دارد تحلیل وقایع و اتفاقات را ورای خبرها و 
اهداف منتشرکنندگان آنها با شما در میان بگذارد. 

از استارتاپتا بیگ تگ: تحلیل یک گزاره حاشیه دار
در برنامه   این هفته 



یکی از کارهای روتین ما در کارنگ این است که هر هفته به سراغ صاحبان کسب وکارها، کارآفرینان و فعاالن 
اکوسیستم نوآوری می رویم و  از آنها درباره وضعیت کسب وکار، صنف، زندگی حرفه ای شان و بسیاری موارد 
دیگر پرس وجــو می کنیم. گپ وگفت هایی که معموال ًبــا نگاه انتقادی و تحلیلی همراه اســت و تالش دارد 

الیه های زیرین و نهفته کسب وکار نوآورانه در ایران را فاش و شفاف کند. 
المیرا حسینی و راضیه مینایی دو عضو پرکار تحریریه کارنگ در به سرانجام رسیدن این گفت وگوها هستند.  

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com
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یک سال مالی 
بحرانی

١٤٠٢ می توانــد  از نــگاه مــن ســال 
ســال محــدود شــدن یــا از میــان رفتــن 
شــرکت های نوپا باشــد و شــرکت هایی 
کــه تــوان مالــی کمتــری دارنــد. شــاید 
بتوان این ســال را سال شــروع تجمیع 
و به هم پیوســتن شــرکت ها دانست که 
برای مدیریت هزینه های 
خود در کنار یکدیگر قرار 

می گیرند. 
البته تنها نمی توان گفت 
کســب و کارهای کوچــک 
و نوپــا از ایــن وضعیــت 
و  می بیننــد  آســیب 
نابــودی  معــرض  در 
قــرار دارنــد، بلکــه ایــن 
وضعیت بــه همان میزان هــم می تواند 
بــرای شــرکت های خیلــی بــزرگ کــه 
ورودی درآمدی شــان کاهــش می یابــد، 
چالش برانگیز و خطرآفرین باشد، زیرا 
دیگــر نمی تواننــد از پــس هزینه هــای 
خود برآیند و ممکن است به مشکالت 

اساسی بربخورند.

کاهش نوآوری
بــه نظــرم در ســال آینــده بســیاری 
از کســب و کارهای کوچــک از بیــن 
خواهنــد رفــت و مــا به شــدت ادغــام 
کســب و کارها را شــاهد خواهیــم بــود، 
به این معنی که کســب و کارهای بزرگ، 
کســب و کارهای کوچک و متوسط را به 
طــور کامــل می خرنــد، زیــرا این دســته 
از کســب و کارها آن قــدر 
گرفتــار خواهنــد شــد کــه 
ترجیــح می دهند توســط 
بزر گ تــر  شــرکت  یــک 

خریداری شوند. 
همچنیــن فکــر می کنــم 
ســرعت ورود محصوالت 
جدید به بــازار کند شــود 
کــه علتــش نیــز کمبــود 
ورود  و  شرکت هاســت  نقدینگــی 
ســرمایه گذاران جدیــد هــم بســیار 

محدود خواهد بود. 
از آنجــا کــه شــرکت ها مجبورنــد امــور 
روزانه شــان را بگذراننــد و محصــوالت 
موجود خود را مدیریت کنند، احتماالً 
از بودجــه تحقیــق و توســعه خــود 
می کاهنــد و در نتیجــه ســرعت ورود 
محصــول جدیــد بــه بــازار نیــز کاهــش 

می یابد.

رونق سرمایه گذاری شرکتیقوی سیاه

فراموش شدن نوآوری 
و اشتیاق برای توسعه

اینکه در ســال 1402 چه اتفاقی برای اکوسیستم آی تی رخ 
خواهد داد، موضوعی اســت که به عوامل بسیار متعددی 
بستگی دارد. از جمله به توسعه و رشد این حوزه و اهتمامی 
که دولت ممکن است در ایجاد شبکه ملی اطالعات و ایجاد 
زیرساخت های بیشتر یا فیلترینگ بیشتر داشته باشد یا 
موضوعاتی چون نرخ ارز و مسائل تحریمی. واقعاً پیش بینی 
آن قدر پیچیده است که نمی توان به سادگی درباره سال آتی 
صحبت کرد. کســری بودجــه دولت هم یک طرف مســئله 
است. البته یکسری از شاخص ها نیز کورسوی امیدی ایجاد 
می کنند؛ مثــل اینکه حــوزه اقتصــاد دیجیتــال وارد برنامه 
هفتم توسعه شده است. با توجه به اینکه طی این سال ها 
حوزه آی تی برخالف بیشتر بخش ها و صنایع به جای رکود 
و نزول رشدی بیش از 7 درصد را تجربه کرده، این امید ایجاد 
می شــود که ورود حــوزه اقتصــاد دیجیتال بــه برنامه هفتم 
توسعه، حداقل این روند ادامه یابد و همچنان شاهد رشد 

این بخش باشیم.  
اما مسئله اینجاست که حوزه آی تی به بخش های دیگری 
هم گره خورده اســت. از آنجا که چشم انداز خوبی به طور 
کلی برای اقتصاد کشــور تصور نمی شود، معلوم نیست 
اقتصاد کالن چه تأثیراتی بر حوزه آی تی می گذارد و این 
کار پیش بینــی را دشــوار می کنــد. اگر صنعــت دیگری 
بود، می شــد با اعداد و ارقام راجع بــه آن صحبت کرد 
ولی حوزه آی تی پیچیده تر اســت. من امیــد دارم ولی 
پیش بینی یک قوی سیاه اســت. نمی توانیم بگوییم 
آینده چگونه خواهد بود. شــخصاً به رشدی هرچند 
کم امیــد دارم، ولی به هرحــال ممکن اســت اتفاقاتی 
باعث شود این رشد متوقف شود یا سیر نزولی پیدا کند.

فکر می کنم برای سال آینده ســرمایه وی سی ها به 
ســمت بازارهای پایدار و در حال رشــد مــی رود و با 
توجه به وضعیــت اقتصادی ایــران، احتمال اینکه 
وی ســی ها افزایش ســرمایه جدی داشــته باشــند، 

واقعاً کم است. 
بــا در نظــر گرفتــن ایــن گــزاره، احتمــاالً نهادهــا 
یــا شــرکت های ســنتی ســرمایه خــود را وارد بــازار 
اســتارتاپی کننــد. همچنیــن نیمه دولتی هــا مانند 
بانک هــا و امثالهــم بــه احتمــال بســیار زیــاد بــه 
صورت دســتوری وارد این بخش می شــوند. اهالی 
صنعت نیز به واسطه مشوق های دولتی و ابزارهای 
دولتی مثل اعتبار مالیاتــی و امثالهم وارد این بازار 
می شــوند. در ســال آینــده، بخش هایــی وارد بــازار 
می شوند که در شــرایط رکود تورمی ایران و با وجود 
کاهــش توانمندی خریــد مــردم، کمــاکان بازارهای 
بزرگ و جذابی باشند و جریان مالی مطلوبی داشته 
باشــند؛ احتمــاالً شــرکت هایی از جنــس صنایــع 
غذایــی، دارویی و حوزه ســالمت که نیازهــای اولیه 
جامعه را پوشش می دهند. با شناخت این پرسونا، 
مــا می فهمیم باید نیــاز و نــگاه این ســرمایه گذاران 
مرتفع شــده و به آنها پاســخ داده شــود. اگــر واقعاً 
ایــن مجموعه هــا به دنبــال اهــداف اقتصــادی - نه 
صرفــاً ویتریــن - باشــند، احتمــاالً روی بخش های 
مختلــف خــود یــا روی تکمیــل زنجیره ارزش شــان 
ســرمایه گذاری خواهند کرد. به ایــن معنی که روی 
اســتارتاپ هایی ســرمایه گذاری می کننــد که ارزش 
سرمایه گذاری کردن شــان از هزینه R&D و توسعه 
بازار و دسترســی به مخاطب جدید بیشــتر باشــد 
و باعــث افزایش جریــان مالی یا کاهش بخشــی از 

هزینه هایشان شود. 
به عنــوان مثــال توســعه داخلــی ابزارهایــی بــرای 
مدیریت خط تولید شاید برایشان چند 10 میلیارد 
تومان هزینه داشته باشد، ولی بتوانند با 10 میلیارد 
تومــان ســرمایه گذاری روی یــک اســتارتاپ، ایــن 
موضــوع را حــل کننــد. بنابرایــن بــا چنیــن منطــق 
اقتصــادی کــه هزینــه ســرمایه گذاری پایین تــر از 
هزینه توسعه و R&D باشد و در راستای دستیابی 
به اهداف جدیــد، احتماالً اقدام به ســرمایه گذاری 
خواهند کرد. البته تأکید می کنم آن دسته که هدف 

اقتصادی دارند. 
مخاطــب اینهــا کــه هســتند؟ زمانــی کــه دربــاره 
هزینــه - فایــده و مقایســه هزینه ای میــان تحقیق 
و توسعه داخلی یا ســرمایه گذاری روی کسب و کار 
صحبت می کنیم، احتماالً اســتارتاپ های کوچک 
یا حداکثر متوســط مد نظر باشــند؛ کوچک ترها با 

محصول رقابتی و میان رده ها با محصول و دسته 
مشــتری های جذاب رویشــان ســرمایه گذاری 

انجــام می شــود. به واســطه اینکــه هر کــدام 
از ایــن مجموعه هــا بــرای ســرمایه گذاری 

یکســری خط آســتانه دارند کــه اگر این 
آستانه باالتر از ارزش گذاری استارتاپ 
بنابرایــن  نمی شــوند.  وارد  باشــد، 
احتمال ورود صنایع به استارتاپ های 

بزرگ کم است. 

امید در ســطوح و اشــکال متفاوت نمــود پیدا خواهــد کرد؛ 
به طور مثال چالش نیروی انســانی شــدیدتر خواهد شد و 
کســب وکارها شــاهد مهاجرت  ســرمایه های انســانی خود 

خواهند بود.
تجارب ســال های اخیر ابر دراک نشــان داده که افراد تشنه 
یادگیری کــه عمدتاً افراد ممتــاز و نیروهــای متخصص اند، 
خواهان کســب تجارب جدیدند.  تیم فنی ما از این نیروها 
تشکیل شده بود. آنها مسیر مهاجرتی خود را طی کردند و  
به مرور زمان بازه سنی مهاجرت نیروهای انسانی مجموعه 
کاهش پیدا کرده است. اگر پیش تر افراد با مدارک دکتری و 
ارشد سودای مهاجرت داشتند، امروز نیروهایی انسانی با 
مدرک لیسانس کشــور را ترک می کنند و حتی وارد مقاطع 

تحصیلی باالتر هم نمی شوند. 
در خصوص توسعه کسب وکار هم باید بگویم در سال آینده 
برای کسب وکارها ســال تالش برای بقاست، نه پیشرفت و 
توسعه. شــرایط کشــور از نظر اقتصادی به گونه ای شده که 
کسب وکارها از جمله  اســتارتاپ ها نمی توانند از قبل برای 
توســعه خود برنامه ریزی کنند. ایــن شــرایط برنامه ریزی را 
به ســمت رفع نیازهای موجود و تالش برای پایداری می برد 
و پارامترهای تالش برای نوآوری و توســعه محصول و بازار را 
حذف می کند. ازبین رفتن امید، سرمایه گذاران را هم با تردید 
مواجه و آنها را از سرمایه گذاری بر بخش هایی اکوسیستم 

منصرف یا محتاط خواهد کرد. 
آینــده حوزه هــای زیرســاختی کــه اینترنــت پایــه اساســی 
کسب وکارشــان اســت، در هاله ای از ابهــام قــرار دارد و بازار 
ایران برای این نوع کســب وکارها از قبل هم کوچک تر شده 
و ســرویس هایی که به جهانی شدن شــان امید داشتیم، به 
انزوا کشــیده می شــوند.  از نگاه من، صاحبان کســب وکار، 
نوآوران و کارآفرینان در ســال  1402 عینــک واقع بینی خود 
را به چشمان شــان نزدیک تر خواهند کــرد. در واقع آنها به 
اقدامات کم ریسک متمایل شده و مفاهیم نوآوری و اشتیاق 

برای  توسعه را به فراموشی می سپارند.

آزاد معروفی
مدیرعامل الوان ارتباط و دبیر کل 

سازمان نصر کشور
احمد واشقانی فراهانی

مدیرعامل اسمارت آپ

سارا راد
هم بنیان گذار ابر دراک

اشکان امیرزاده 
ابراهیمی

مدیرعامل آداک فن آوری مانیا و عضو 

هیئت مدیره نصر تهران

امیرحسین 
کارآگاه

مدیرعامل شتاب دهنده پرسیس ژن

از نگاه من ســال آینده همین انــدک امید باقــی در اقتصاد 
دیجیتــال و فضای اقتصاد نــوآوری هم از بیــن خواهد رفت 
و مســیرهای توســعه ای به بن بست می رســند. ازبین رفتن 

POINT OF VIEWدیدگاه
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ظهور لندتک های 
کریپتویی

با توجه به حوزه کاری مــان، حس مان این 
است که سال آینده یکسری از فین تک ها، 
خصوصاً لندتک ها می تواننــد در فضای 
کریپتــو نیــز دیــده شــوند. در ســالی کــه 
گذشــت صرافی هــای رمــزارزی به شــکل 
قارچی زیاد می شدند و سال آینده احتمال 
می دهم که نه به شکل قارچ وار، ولی فرایند 
آغاز به کار چند لندتک کریپتویی باشــد 
که اتفاقاً خود ما نیز به دنبالش هستیم. 
کار جذابــی اســت که چــون کاربــران از آن 
استقبال می کنند، طبیعتاً کسب و کارها 
نیز به ســمت ارائه این ســرویس خواهند 
رفت و ترند خواهد شد. با توجه به سبک 
زندگی که در ایران وجود دارد، ترند شــدن 
لندتک های ریالی از چند ماه پیش با آغاز 
بــه کار مجموعه هایی چون اســنپ پی که 
ســرویس های اعتبــاری ارائــه می دادنــد، 

شروع شد. آنها نیز کارشان 
بــه احتمــال زیــاد رونــق 

بیشتری می گیرد. 
به عالوه احســاس می کنم 
کم کــم برخــی صرافی ها به 
ســمت ارائه ســرویس های 
متنوع تر می روند و از فضای 
سنتی تبادل بازار ارز فاصله 

می گیرند تا بتوانند نیــاز کاربران را برطرف 
کنند و  محصوالت جدیدتری ارائه دهند. 
احتماالً فارغ از اتفاقاتی کــه در جهان رخ 
خواهــد داد و روند صعودی یــا نزولی بازار 
کریپتو، رمزارزها در ایــران هایپ جدیدی 
را تجربه کنند. ما این مسائل را پیش بینی 
کرده بودیم و به همین دلیل روی ســامانه 
آموزش ورود بــه بــازار و منتورینگ هوش 
مصنوعی مــان، پیــش از عیــد کمپیــن 
می رویم. در ســال گذشته همه صرافی ها 
سعی کردند با مارکتینگ گسترده حجم 
بازار بگیرند، اما با همان محصول صرافی. 
االن دیگر هر کســی که می خواســته وارد 
این فضا شــود، در دو صرافی عضو است 
و هزینه مارکتینگ باال رفته و رقابت برای 
جذب کاربر از این سطح خارج شده است. 
در حال حاضر به نظر می رسد برای جذب 
کاربر باید با ارائه سرویس های متنوع این 
کار را انجام دهند و ما کــه کارمان در حوزه 
ورود به بازار و آمــوزش با هوش مصنوعی 
بود، طی مذاکرات مان با صرافی ها متوجه 
شــدیم کــه بســیار مشــتاق هســتند کــه 
بتوانند ســرویس ها و UX و CX بهتری به 
کاربر بدهند. قبالً با پول پاشی و تبلیغات 
کلیکــی و بنــری مشــتری می گرفتنــد، اما 
االن بازار تا حدودی اشباع شده و به دنبال 

مزیت رقابتی می گردند.

راهی جز ایجاد 
کنسیرسیوم ها نداریم

تغییرات مدیریتی

که بــرای شــرکت ها وجــود دارد، ایجاد کنسرسیوم هاســت 
تا بتــوان بــه روش همــکاری شــرکت هایی کــه وجــود دارند، 
پروژه های بزرگی را انجــام داد. در موضوع امنیت در کشــور 
پتانســیل باالیی برای کار وجود دارد و چــه در حوزه امنیت 
بومی و چه خدمات، با توجه به اتفاقات اخیر می طلبد به این 
موضوع اهمیت ویژه داده شود و به نظر می رسد حاکمیت 
هم در حال تمرکز روی این موضوع است. در نتیجه ممکن 
است در سال آینده پروژه های بسیاری تعریف شوند. اما این 
پروژه ها چطور با کمبود اساسی نیروی انسانی انجام خواهد 
شد؟ به نظرم راه دیگری جز ایجاد کنسرسیوم ها وجود ندارد. 
احتماالً شــرکت ها بخواهند به این روش کار کنند.  چالش 
کمبود نیروی انســانی متخصص را نیز باید بــا آموزش های 
بسیار زیادی حل کنیم. در حوزه امنیت، مسئله اساسی این 
است که آموزش کوتاه مدت جواب نمی دهد و یک متخصص 
امنیت زمان بیشتری می خواهد تا بتواند به مباحث مسلط 
شود. پس حتماً در این بخش چالش های فراوانی خواهیم 
داشت.  در حوزه آموزش نیز در یکی، دو سال اخیر به علت 
شــیوع کرونا، به شــدت تقاضا برای آموزش آنالیــن افزایش 
پیدا کرده و فرهنگ آموزش آنالین نیز در کشــور تا حدودی 
جا افتاد. در حال حاضر مسئله ای که وجود دارد این است 
که اگرچه آمــوزش آنالیــن کمک می کنــد به اینکــه بتوانیم 
تعداد آموزش گیرندگان را باال ببریم و نیروی بیشتری تربیت 
کنیم، ولی باال رفتــن هزینه های آموزش و هزینه تمام شــده 
برای مصرف کننده نهایی باعث شده تا چالش های آموزش 
پذیرفتن نیز روز به روز بیشتر شــود. اگرچه ما کمبود نیروی 
متخصــص داریــم و عالقه مندیم نیــروی بیشــتری پرورش 
دهیم، اما افزایش هزینه ها به شدت روی حجم آموزش اثر 
گذاشــته و آن را کاهش داده اســت. همین امر ســبب شده 
آموزش ها به سمت خودخوانی و سلف استادی و ویدئوهای 
آنالین در حال حرکت باشد. در حالی که به اعتقاد ما حتماً 
الزم اســت کالس هــای آموزشــی مهارتــی داشــته باشــیم و 
نیاز داریم بچه ها آموزش عملی ببینند تــا بتوانند وارد بازار 
کار شــوند و با این هزینه ها هر روز آموزش از سبد خانوارها 
خــارج می شــود. پــس مــا در مــورد افــراد و مصرف کنندگان 
نهایی همچنان دچار معضل آموزش هستیم که آموزش در 
اولویت قرار ندارد و اگر هم هست، با هدف مهاجرت است. 
در سازمان ها نیز با توجه به هزینه هایی که در کلیه بخش ها 
وجود دارد، چند ســالی اســت که با خارج شــدن آمــوزش از 
اولویت سازمان ها مواجهیم. در نتیجه به نظرم باز هم اوضاع 
نیروی انسانی از قبل بدتر خواهد شد.  دولت بسیار در حال 
تالش است طرح ها و مدل هایی را برای فراگیر شدن آموزش 
ایجاد کند و امیدوارم نتیجه این طرح ها کاهش هزینه ها برای 
مصرف کننده با حفظ کیفیت باشد تا بتوانیم این چالش را 

در سال آینده تا حدودی مرتفع کنیم.  

رگوالتور در سال 1402 احتماالً به این سمت حرکت کند که 
همکاری بیشتری با کســب و کارها داشته باشــد و از حجم 

اقدامات سلبی و آنی رگوالتور کاسته خواهد شد.

از ایــن موضــوع بگذریــم، موضــوع بعــدی تبــادل 
اشــتراک )Share Swap( اســت که احتماالً ســال 
آینده بسیار استفاده می شــود. در تمام رده ها و در 
تمام موضوعــات، شــرکت های فناور ممکن اســت 
بتواننــد تیمــی را اقنــاع کننــد کــه در سازمان شــان 
ادغام شــوند. به عنــوان مثال اســنپ، دیجی کاال یا 
شرکت هایی که در فضای فناوری وجود دارند، این 
کار را انجــام می دهنــد. وی ســی ها ممکن اســت با 
یکدیگر هم افزایی کنند، چون امکان سرمایه گذاری 
جدیــد و زیــادی ندارنــد و بــرای بهبــود صورت های 
مالی شان ممکن است چنین اتفاقی را رقم بزنند. 

شــاید بتــوان گفــت بــه طــور کلــی آمیختــه شــدن 
کســب وکارها و پارتنرشــیپ بــه موضوعــی بســیار 
جــدی بــدل خواهد شــد و نــوع جدیدی از توســعه 
کسب و کار و در ادامه، توسعه اکوسیستم را شاهد 
خواهیم بــود. احتماالً اســتارتاپ هایی کــه زنجیره 
ارزش یــا مخاطــب مشــابهی دارنــد و توانمنــدی 
ایــن را دارند که بــا همگرایــی، ارزش و جریــان مالی 
بیشــتری ایجــاد کننــد، ایــن کار را انجــام دهنــد و 
میــزان پارتنرشــیپ ها و جوینت ونچرهــا و ایجــاد 

ماهیت های جدید افزایش یابد.
در پایــان می تــوان گفــت حوزه هایــی بــرای مــدل 
کالسیک وی ســی جذابیت خواهند داشــت که پا 
را فراتــر از مرزهای ایران گذاشــته باشــند و هســته 
اصلی کسب و کارشــان خارج از ایــران فعالیت کند 
و حتــی مشــتریانش نیز محــدود بــه بــازار داخلی 
نباشــند. این امــر نیازمند آن اســت که توســعه ای 
جدی در مهارت های کسب و کاری و شناخت فضای 
بین الملل در بنیان گذاران استارتاپ ها ایجاد شود. 
با توجه به پرســونای جدیدی که احتماالً در فضای 
استارتاپی سرمایه گذاری می کند نیز استارتاپ های 
کوچــک تــا میــان رده گزینه هــای جذابــی خواهنــد 
بود و ممکن اســت بازارشــان یک مقــدار گل کند و 

بزرگ تر شوند. 

بهناز آریا
مدیرعامل گروه شرکت های کهکشان و 

رئیس کمیسیون افتا در سازمان نصر تهران

سعید قدوسی نژاد
مدیرعامل فینوتک

در حــال حاضر و همچنین در ســال آینده، مشــکل کمبود 
نیروی انسانی متخصص، مشــکل همه شرکت هاست. با 
توجه به کمبود نیروی انسانی و باالرفتن هزینه نیروی انسانی 
متخصص، به نظرم سال آینده بســیاری از کسب و کارهای 
متوســط نابود می شوند. یا باید شــرکت ها بسیار کوچک و 
با هزینه های کم باشــند یا به صورت اســتارتاپی تــا بتوانند 
زنده بمانند یا شــرکت ها بزرگ باشــند که حتــی به نظر من 
شــرکت های بــزرگ هــم در ســال آینــده مجبورنــد از ســایز 
کسب و کار خود بکاهند و مقداری از هزینه هایشان را کاهش 
دهنــد. مخصوصاً در حوزه امنیت همیشــه با این مســئله 
مواجهیم که چرا شرکت های اینترپرایز و خیلی بزرگ نداریم 
تا بتوانیم پروژه های بزرگ تعریف کنیم. این همیشه در کشور 
ما مسئله بوده و به نظر من همچنان این مسئله نه تنها حل 
نمی شود، بلکه پررنگ تر از قبل باقی خواهد ماند. تنها راهی 

به اعتقاد من در سال آینده این احتمال وجود دارد که حجم 
همکاری هــای بانک ها و شــرکت های آی تــی افزایــش یابد. 
به عالوه سرمایه گذاری در این بخش از سوی سرمایه گذاران 

کمتری انجام می پذیرد، ولی مبالغ باالتر خواهند رفت. 
معتقدم ســال 1402 بحران های محیطی از هر نظر افزایش 
خواهند یافــت کــه می تواند بحــران نیــروی انســانی، تورم، 
افزایش نرخ ارز و امثالهم را شامل شود. همچنین یکسری 
صنایع مانند لندتک ها در میان کسب و کارهای فین تکی با 
رشد بیشتری مواجه خواهند شد. از سویی دیگر، بازیگران 
بــزرگ اکوسیســتم از جملــه بانک هــا، PSPهــا و رگوالتــور 
تغییرات مدیریتی بیشتری را تجربه خواهند کرد. در نهایت 

مجتبی صفری
مدیرعامل بایتیکل
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ونزوئالیی شدن شاخ و دم ندارد

من بینان گذار یومیل و یوآی دی هســتم. یــوآی دی در حوزه 
احراز هویت دیجیتال فعال است و یومیل شبکه وندینگ 
ماشین های غذای گرم است. دلیل سوئیچ ما از یوآی دی به 
یومیل، عالوه بر عالقه ما به خالقیت، مسئله ترند و تحمیل 
آن به ما بود. احساس کردیم که این ترند در ایران در حال رخ 

دادن است و باید به سمت آن برویم.
مسائلی مثل اختالالت اینترنت، مهاجرت، وضعیت های 
اقتصادی رو به افول و نداشتن افق از آینده باعث می شوند 
که مجموعه هایی مثــل ما به این فکر کنند جایــی بروند که 
شاید کمی امن تر باشد. شاید فضای اســتارتاپ و آی تی در 
کشــور دیگر امن نباشــد. این تصور کالســیکی است که به 
نظر من به زودی در تمام سطوح در اکوسیستم نمود خواهد 
داشت. یعنی ناچاراً شاهد مهاجرت موضوعی از فناوری های 
پیشرفته تر به فناوری های متوسط تر خواهیم بود که دلیل 
آن هم حفظ بقاســت. این موضوع در حال حاضر نیز قابل 
مشاهده اســت و بازار مثل قبل آوانگارد و پیشرو نیست و 
اتفاقات جدیدی در آن رخ نمی دهد. در واقع کارآفرینان دیگر 

چنین تقاضا و طمعی ندارند. 
روند دیگر فراگیر شدن کسب وکارهایی است که به هر نوعی 
به موضوع اقتصادی کردن می پردازند؛ یعنی کســب وکارها 
مجبور خواهند شــد مزیت خود را در حوزه اقتصادی کردن 
تعریف کنند. به عبارتی هر کسب وکاری به هر کاری مشغول 
اســت، احتماالً به ســمت اقتصادی کردن آن پیش خواهد 
رفت. بــرای مثال مــا هــم در یومیــل در حــال اداره پلتفرمی 
هستیم که بتواند غذای اقتصادی ارائه دهد. این مسئله در 

ترندهای جهانی در دوران رکود نشان داده شده و می بینیم که 
در دوران رکود غذاهای خیابانی رشد می کنند. 

به عــالوه کســب وکارها بــه ســمت BNPL، نــه به عنــوان 
یــک راهــکار خالقانــه بلکــه به عنــوان یــک راه بقــا خواهند 
رفــت. البتــه این مســئله بد اســت و نبایــد به آن به چشــم 
یک مدل کســب وکاری زیبا نگاه کرد. وقتی بازار به ســمت 
اقتصادی شدن می رود، سطح کیفیت ها پایین می آید و در 
نتیجه قیمت نیروی انسانی هم کم می شود. بر این اساس 

یک دور باطل به وجود می آید و مهاجرت نیروی انسانی 
بیشتر می شــود که در نهایت به همین وضعیتی 

می انجامد که در حال حاضر می بینیم. ونزوئالیی 
شدن شاخ و دم ندارد و همین است.

روند دیگر فروپاشــی اســتیالی دولت است. 
دولــت بیــش از حــد همه چیــز را در دســت 
گرفتــه و برخــالف بخــش خصوصــی پول 
زیادی دارد. به نظر من بخش خصوصی 
خالی شده و دولت تبدیل به تنها قطب 
پولی، رگوالتوری و سیاسی شده است. 
دولــت زورش را بــه همه جا می رســاند و 
مشکل این است که دانش کافی ندارد. 
در نتیجه هرچه جلوتر می رود، بیشــتر 

بــازی را از دســت می دهــد. در نتیجــه در 
سال 1401 اکوسیستم پیمان کاری می شود و 

شرکت ها پیمان کار دولت خواهند شد. در واقع تا 
حدی به سمت کمونیستی شدن پیش می رویم. 

مسئله نقدینگی
با توجه به شرایط تورمی که به فقیر شدن طبقه متوسط 
منجر شده، قاعدتاً شکاف طبقاتی مان بسیار عمیق تر 
می شود. اگر تمرکز کسب و کار روی طبقه متوسط باشد، 
به نظر می رســد کــه باید این فــرض را در نظــر گرفت که 
این طبقه قدرت خرید خود را به شــدت از دست داده، 
بنابرایــن بایــد روی نیازهــای پایــه ای ایــن بخــش تمرکز 
کــرد و در خدمات و ســفر و امثالهم گزینه هــای ارزان یا 
به صرفه تر عرضه کرد یا خرید اعتباری و پرداخت دیرتر، 
همان طــور کــه االن هم خیلــی ترند اســت، ســال آینده 
کمــاکان مهــم خواهد بــود. راه دیگــر این اســت که روی 
طبقه ثروتمند جامعه تمرکز داشت که اینها وضعیت 
مالی شــان بهتر هم می شــود و محصوالت یــا خدماتی 

متناسب با آنها عرضه کرد. 
بــاز هــم بــا فــرض اینکــه تنــش اضافــه ای در بخش 
اقتصــادی پیــش نیایــد و بانک هــا در همیــن 
وضعیتــی که هســتند، باقــی بماننــد، احتماالً 
اگــر نــرخ دالر تثبیــت شــود، گزینه هــای 
ســرمایه گذاری متنوع تر برای سرمایه های 
خرد پیشــنهاد شــود؛ چیــزی از جنس 
ســرمایه گذاری های ترکیبی یا کمک 
به پس انداز و امثالهم. مثل کاری 
کــه برخــی اســتارتاپ ها در حال 
حاضــر انجــام می دهنــد، مانند 
اینکــه ملــک متری می فروشــند 
یا صندوق های پس انــداز ترکیبی 
عرضه می کنند کــه در آن کریپتو، طال، 
ارز و... برای مبالغ کم هست که کاربر هدفش نیز طبقه 
متوسط ضعیف شــده ای اســت که باید به نوعی خود را 

نجات دهد. 
یــک پیش بینــی این اســت کــه بــورس خــود را به ســایر 
بازارها می رســاند. بنابرایــن در حوزه ســرمایه گذاری در 
بورس هــم پیش بینی می کنم که احتمــاالً فرصت هایی 
برای کار باشــد؛ به خصــوص با همیــن روش جمع کردن 
سرمایه های خرد با مدل ترکیبی. کسب و کارهای کوچک 
و متوسط قاعدتاً بسیار آســیب می بینند. هلدینگ ها 
و شــرکت های بــزرگ کــه سرمایه هایشــان در حوزه های 
زیربنایی یا در حوزه های متعدد پخش شده، به احتمال 
بیشــتری می تواننــد نجات پیــدا کننــد. به طــور خاص 
تأمین نقدینگی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط 

دشوار می شود. 
این هم جــزو مــواردی اســت کــه هلدینگ هــا و جاهای 
بــزرگ بهتــر می توانند بــرای خــود مدیریت کننــد، ولی 
کسب و کارهای کوچک و متوســط در این بخش بحران 
دارند. یکــی از دالیلی که ممکن اســت نابود شــوند نیز 

همین است. 
بــا افزایــش تــورم، هــم نیازشــان بــه نقدینگــی افزایــش 
می یابد و هــم مدیریت این نقدینگی برایشــان دشــوار 
می شود.   به نظر می رسد در سال آینده جذب سرمایه 
هم سخت تر از گذشته باشد، زیرا ســرمایه خارجی که 
وارد نمی شود و ســرمایه های داخلی نیز در حال خروج 
هستند. امسال جذب سرمایه دشوار بود و سال آینده 

از این هم دشوارتر خواهد شد. 
بنابراین شاید تمرکز روی اکوسیستم استارتاپی خارج از 
ایران برای کسانی که بخواهند کسب و کاری راه بیندازند، 
عاقالنه تر باشــد، حتی در حد کشــورهای اطراف مانند 

عمان و ترکیه و مانند اینها.

علی حاجی زاده مقدم
مدیرعامل آدانیک

حامد اکبری
مدیرعامل ایتوپیا

عدم قطعیت بزرگ
 در سال آینده در حوزه فین تک 
که مــا در حــال فعالیــت در آن 
هســتیم، عــدم قطعیتــی بــزرگ وجود 
دارد کــه وابســته بــه شــرایط حاکــم بــر 
کشور اســت و یکی از نشانه هایش هم 
همین موضوع نوسانات ارزی است که 

کار را برای ما سخت می کند.

 می دانید که کســب و کارها اگر 
در  مخصوصــاً  بخواهنــد 
حوزه هــای نوآورانه رشــد کننــد، نیاز به 

سرمایه گذاری دارند. 

 در شــرایط موجــود، نوســانات 
ارزی ســرمایه گذاری داخلــی را 
دچــار مشــکل کــرده و سال هاســت 
ســرمایه گذاری خارجی را نیز از دســت 
داده ایم و بازار را به کشورهای همسایه 

واگذار کرده ایم. 

 بــر ایــن اســاس 
آینــده  ســال 
چنــدان  ســال  قاعدتــاً 
خوبی برای کســب و کارها 
نیســت. همان طور که در 
ســال های 1400 و 1401 
نبــوده و چالش هایــی کــه 
در این دو سال داشــتیم، قطعاً در سال 

1402 بسیار بدتر می شود.

 نکته مهمی هم که وجود دارد، 
شــاید  کــه  اســت  ایــن 
کسب و کارها بتوانند در شرایط رکود یا 
وضعیت اقتصــادی بحرانــی کار کنند، 
ولی امید فاکتوری نیســت که بتوان آن 
را به راحتی به کسب و کارها بازگرداند. 

 چالش اصلی کسب و کارها در 
این دو، سه سال اخیر عالوه بر 
حوزه های مالــی، تأمین منابع انســانی 
هــم بــوده و در ســال آینــده با توجــه به 
شــرایط کشــور و نبــود امیــد، اوضــاع 
می توانــد بســیار پیچیده تــر شــود و 

شرایط سخت تری را ایجاد کند.

 قاعدتاً انتظار می رود که ســال 
آینــده بخــش قابــل توجهی از 
کــه  شــرکت هایی  و  کســب و کارها 
محصوالت شــان اولویت باالیی ندارند 
و مثــالً در حــوزه FMCG نیســتند، در 
ســبد مصرف کنندگان قــرار نگیرند و از 
بــازار حــذف شــوند یــا حداقــل بــه یک 
خــواب زمســتانی فروروند تــا زمانی که 

دوباره شرایط کار فراهم شود. 

POINT OF VIEWدیدگاه

مسعود 
حسینی

هم بنیان گذار عصر داده
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حرکت به سوی بالکچین
 و هوش مصنوعی

هوش مصنوعی
 جایگزین نیروی انسانی

تاب آوری برای 
کسب و کارهای بزرگ 

دشوارتر است

ایران هم به خصوص در حوزه های های تک و نرم افزار از این 
تغییرات تبعیت می کند و روی لبه فناوری حرکت می کند. 
بنابراین متأثر از ایــن تغییرات بزرگ جهانــی خواهد بود. با 
توجه به تعامل اندک ما با جهان و معضالتی که وجود دارد، 
مشکالت کسب و کارهای ما دوچندان است. اگر برای آینده 
سناریوهایی را متصور هستیم، در ابعاد جهانی مشکالت 
بســیار اســت و پیچیدگی های فراوانی وجــود دارد و ابهام و 
عدم قطعیت باالست. در مورد ایران این را هم باید به موارد 
یادشده بیفزاییم که مسئله تحریم ها، مشکالت اقتصادی و 
کارآفرینی و رگوالتوری، مشکالت و پیچیدگی ها را دوچندان 

می کند.  

کردن برخی نیروهــا و تخصص ها با هوش مصنوعی قدم 
خواهند برداشــت. در حــال حاضر هم هــوش مصنوعی 
می تواند کار بســیاری از نیروهای کپی رایتر را انجام دهد. 
بنابراین حدس می زنم ترند ســال بعد حتماً اســتفاده از 
هــوش مصنوعــی و به کارگیــری ایــن فنــاوری در گروه های 
مختلف می شــود. بــه طــور خالصــه هــوش مصنوعی بر 
حوزه منابع انسانی و نیروی انسانی اثر می گذارد و به نظر 
می رســد که می تواند جایگزین منابع انســانی شرکت ها 
باشــد. از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه توجــه شــرکت ها به 
هزینه ها و بودجه بیشتر می شود، ناگریز خواهند شد که 

به سمت هوش مصنوعی حرکت کنند.
موضــوع دیگــری هــم کــه فکــر می کنــم حتمــاً در ســال 
آینــده تجربــه می شــود، شــرکت ها و اســتارتاپ های 
حکومتی هســتند. با توجه به تجربه ســالی که گذشت، 
در  حاکمیــت  ســوی  از  جــدی  ســرمایه گذاری های 
حــوزه اســتارتاپ ها صــورت می گیــرد و ســعی می شــود 
جایگزین هایی برای اســتارتاپ های ارگانیک شکل گیرد. 
در ســال گذشــته هم شــاهد این روند بودیم، اما به نظرم 
سال بعد سرعت این روند خیلی بیشتر شود و حاکمیت 

برای ایجاد جایگزین در هر حوزه ای تالش کند. 

فنــاوری اطالعات نبــض تپنــده زندگی اســت و به 
هر شــکل نقش ویژه ای را در جامعه فعلــی ما ایفا 
می کنــد. شــاید یکــی از دالیــل مهمــی کــه فعاالن 
اکوسیستم کماکان در بســیاری از جهات پرتالش 
و پرانرژی ظاهر می شــوند، وجود همین شــاخصه 
مهم است. در خصوص ورود ســرمایه گذاران باید 
بگویــم در همیــن وضعیــت نیــز ســرمایه گذارانی 
ورود کرده و با وجود شــرایط دشــواری که در کشور 
وجــود دارد، این ریســک را برای خود برداشــته اند 
و حتی شــاید موفقیت هایــی نیز حاصل شــده که 
باید منتظر نتایج آنها بود. از جهتی ســنتی ها نیز 
مجبور خواهند شــد تغییراتی در ساختار و شکل 
فعالیت خود داشــته باشــند تا بتوانند کسب و کار 
خود را در وهلــه اول حفظ کنند و ســپس توســعه 
دهنــد و تنهــا راه موجــود اســتفاده از فنــاوری بــا 
رویکرد تحول دیجیتال در سازمان هایشان است.

به نظرم میــزان تــاب آوری دیگــر برای شــرکت های 
کوچــک و بــزرگ تفاوتــی نــدارد. هــر مجموعــه ای 
بر اســاس مقیاســی کــه دارد، تحــت تأثیــر عوامل 
متعددی قرار می گیرد که شــاید ایــن موضوع برای 
شــرکت های بزرگ تــر بیشــتر باشــد و طبیعتــاً کار 
را ســخت تر کند؛ بــرای شــرکت های کوچک تر هم 
همین طور، کما اینکه شاید شرکت های کوچک تر 
بــه جهت چابکــی در برخــی موقعیت ها ســریع تر 
بتواننــد خــود را نجــات دهند. امــا همه ایــن موارد 
نســبی اســت و نمی تــوان بــا قطعیــت روی آنهــا 
پافشــاری کــرد. حوزه هایــی که بــه عقیده بنــده به 
طور ویــژه ترند خواهند شــد، تحلیــل داده و هوش 
مصنوعــی، بالکچیــن و ان اف تی و توکنایــز دارایی، 
داده ســازی )Datafication(، رایانــش ابــری و 
شــبکه های مبتنــی بــر نرم افــزار، رشــد و توســعه 
شــبکه های 5G و 6G، توســعه بخــش انرژی هــای 
تجدیدپذیر هستند و همچنین به طور ویژه تر بازار 
و اکوسیســتم گرایش ویژه ای به ســمت اقتصاد بر 

پایه گیگ خواهد داشت.

شهرام شکوری
مدیرعامل طرفه نگار

صادق محمدی
مدیرعامل مدیانا

محمدرضا قلعه نوی
رئیس رسته خدمات

ما معموالً روی افق های سه تا پنج ســاله کار می کنیم و روی  فناوری اطالعات نصر تهران
وضعیت اقتصادی و بازارهای مالی مختلف تحلیل داریم. 
اما اگر بخواهم درباره سال آینده به شکلی کلی صحبت کنم، 
باید بگویم سال آینده می تواند برای اکوسیستم کارآفرینی 
کشور سال سخت تری باشد و فکر می کنم تاب آوری موضوع 
بسیار مهمی است. شرکت هایی که نگاه بین المللی دارند، 
اگر محدودیت ها اجــازه دهد، می توانند عملکرد موفق تری 
داشته باشند و شــرکت هایی که نگاه داخلی دارند، با توجه 
به تورم و مشکالت اقتصاد کالن، کارشان پیچیده تر است. 

در حالت کلی و در افق ســه تا پنج ساله نیز کسب و کارها در 
تمام جهان در حال تغییر هستند و به سمت مجازی شدن و 
فناوری هایی چون بالکچین، هوش مصنوعی، زیست فناوری 
و بیوژنتیک می روند. در این مدت دنیا به شدت تغییر می کند 
و کســب و کارها دچــار تحول اساســی و بنیادین می شــوند. 
برای همین هم می گوییم انقالب صنعتــی چهارم در پیش 
اســت. در این میان ایران هم مستثنا نیست و فکر می کنم 

گذشته از مسائل و مشکالتی مانند اینترنت، تورم، منابع 
انســانی و عدم شــفافیت که در شش ماه گذشــته تجربه 
کردیم، اتفاقات دیگری هم در سال آینده پیش خواهند آمد 
که می توان به آنها از چند جنبه نگریست. یکی از اتفاقاتی 
که ســال آینده برای شرکت ها و اســتارتاپ ها می افتد، این 
اســت که آنها باالجبار از برخی هزینه هــای خود خواهند 
کاســت. به عبارت دیگر شــرکت ها بــه بودجه خــود دقت 
بیشــتری خواهند کــرد و با حســاب وکتاب بیشــتری برای 

تبلیغات، برندینگ و پروموشن خود هزینه می کنند.
فکــر می کنم ترنــد ســال آینــده این باشــد کــه بحث های 
مالی برای شــرکت ها جدی تــر و همچنین نقــش مدیران 
و مشاوران مالی پررنگ تر شــود، زیرا شرکت ها بر اساس 
تجربیاتــی کــه از اتفاقــات ســال قبــل داشــته اند تــالش 
می کننــد قدم هــای بااحتیاط تــری در مســیر مالــی خــود 

بردارند. 
ترند دیگر ســال آینــده که بــه نظرم تــا پایان ســال فراگیر 
خواهــد شــد، بحــث هــوش مصنوعــی و ســرویس های 
مربوط به آن است. این سرویس ها به سمتی می روند که 
پاسخگوی سؤاالتی باشند که قبالً توسط نیروی انسانی 
پاســخ داده می شــدند. فکــر می کنــم هــوش مصنوعــی 
بســیاری از حوزه ها، به خصوص مارکتینگ و پشــتیبانی 
را تحــت تأثیر قرار می دهــد. بنابراین اگر این ترند مســیر 
درســتی را در پیــش بگیــرد  و در کشــور مــا نیز مســیری 

را بــرود کــه در ســایر کشــورها طــی می شــود، نیــروی 
انســانی را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد. بــا توجه 
به نکاتی کــه در مــورد هزینــه شــرکت ها و بودجه 
ذکر شد، شــرکت ها آرام آرام به سمت جایگزین 

تمرکز روی پروژه های 
کوتاه مدت

بــه نظــرم در ســال 1402 به خصــوص 
فین تک هــا و ســرویس های مرتبــط بــا 
بانکــداری، کســب و کارها و پروژه هــای 
زودبــازده کــه در ســال های پیــش، روی 
رگوالتوری شــان کار شــده، شــانس 
بیشــتری بــرای جذب ســرمایه داشــته 
باشــند. بنابراین شــرکت های فین تکی 
و به طور کلی اســتارتاپ ها بایــد به این 
مســئله دقــت کننــد کــه بــرای جــذب 
ســرمایه، بایــد تــالش کننــد خروجــی 
پروژه هایشــان بســیار ســریع باشــد. 
متأســفانه در اکوسیســتم ســال آینده 
زمانی برای کار عمیق نداریم و مجبوریم 
به سراغ سرویس ها و پروژه هایی برویم 
کــه در ســال های گذشــته رویشــان 
تالش هایــی شــده ولی بــه دلیــل برخی 
مســائل مانند رگوالتــوری و امثالهم به 
نتیجــه نرســیده و کارهــای نوآورانــه ای 

که بعــد از یکی، دو ســال 
جــواب می دهنــد، فعــالً 
بــرای  یــم.  بگذار کنــار 
ســرمایه گذاران نیز ســود 
اهمیــت  کوتاه مــدت 
از  می یابــد.  بیشــتری 
آنجا که بازار ثبات ندارد، 
طبیعی اســت به ســمت 

پروژه هایــی برونــد کــه در کوتاه مدت به 
نتیجه و سود می رسند.  

بــه دلیــل حــل نشــدن برخــی مســائل 
حاکمیــت،  ســوی  از  مشــکالت  و 
کســب و کارها مجبورنــد بــرای رســیدن 
بــه اهداف شــان از راه هــای میانبــر و 
کوتاه مدت اســتفاده کننــد. بعد از یک 
ســال نیز چاره ای ندارند جــز اینکه این 
مســیر را بازطراحی کنند، زیرا به خاطر 
محدودیت هــا مســیر خــود را میانبر و 
زودگــذر دیده بودند تــا بتواننــد تایم تو 
مارکــت را حفــظ کننــد. ولــی اگــر فضــا 
بهبــود یابــد، بایــد تغییراتــی حاصــل 

شود. 
در ایــن میان از حاکمیت هــم نمی توان 
انتظــار ویــژه ای داشــت. فقــط بایــد بــا 
کمــک انجمن هــا و صنــوف کاری کــرد 
کــه حاکمیــت در ســطح نظــارت باقــی 
بمانــد و وارد اجــرا نشــود. پیشــنهاد و 
خواهشــی کــه از حاکمیــت داریــم نیز 
همیــن اســت کــه در این ســال دشــوار 
کــه محدودیت های فراوانــی پیش روی 
کسب و کارهاســت، خــود را درگیر اجرا 
نکنــد و تنهــا نظــارت داشــته باشــد؛ 
آن هــم نظارتــی که بــا تعامــل صنوف و 

کسب و کارها همراه باشد.

نوید رجایی پور
مدیرعامل فردابانک

POINT OF VIEWدیدگاه
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کسبوکار
B U S I N E S S

ورود سرمایه گذاران به حوزه های تخصصی

 بنابراین حتماً باید روش های جایگزینی داشته 
باشــیم. شــکل گیری آکادمی هایــی کــه روی 
موضوعــات تخصصــی کار می کننــد و پروژه هایی که در 
حــوزه هدایــت مســیر شــغلی و اینهاســت، می تواننــد 
کمک کننده باشند. به نظر می رســد اگر بتوانیم همه با 
تــا  کنیــم  کمــک  کارآمــوزی  فراینــد  ایــن  بــه  هــم 
فارغ التحصیــالن بتواننــد خود را بــه بــازار کار نزدیک تر 
کنند، می توانیم معضل منابع انســانی را ظرف دو، سه 

سال آینده تا حدودی حل کنیم.

بعد از کرونــا که همــه رویدادهای شبکه ســازی 
تعطیل بود، اتفاق دیگری که افتاد این بود که با 
شــرکت در چنــد رویــداد متوجــه شــدم اگــر بچه هایــی 
ایده پردازی کنند که نوپا هستند، بسیار ایده ها ابتدایی 
خواهد بــود. ولــی از ســویی دیگــر بچه هایی که قبــالً در 
اکوسیســتم فعــال بودند، بعد از دو، ســه ســال دوری از 
فضا ایده هایی به شــدت جذاب و پختــه ارائه می دادند. 
این اواخر من در رویدادی دانش آموزی و دانشجویی در 
حــوزه ســلول های بنیــادی و پزشــکی بازســاختی در 

سیستان و بلوچستان شرکت کردم.

 آن قدر دانش آموزان ایده های خالقانه و جذاب 
داشــتند که حتی خــود منتورهــا و داوران حوزه 
ژنتیک کــه در این رویــداد حاضر بودنــد، از ایــن ایده ها 
تعجب می کردند. همین هفته هم در زنجان در رویدادی 
فین تکی حضور داشــتم که باز هــم با ایده هــای جذابی 

مواجه شدم. همین باعث شد بسیار امیدوار شوم. 

 در نهایــت ایــن را می خواهــم بگویــم کــه من با 
وجود تمام مشــکالت و ســختی ها، تمــام فکرم 
ایــن اســت کــه اگــر خــوب کار کنیــم و نــوآور باشــیم و 
تمرکزمان روی ایده های متفاوت باشد و دی ان ای رشد را 

داشته باشد، می توان سرمایه گذار یافت.

 شاید حوزه ها محدودتر باشد یا سرمایه گذاران 
کمتــر کار کننــد، ولــی بــرای ایده هــای نوآورانــه 
سرمایه گذار وجود دارد. نمی خواهم بگویم 1402 بسیار 
درخشان اســت، ولی اگر تیم ها بتوانند خود را به نقطه 
خوبی برسانند، پیشنهادهای ســرمایه گذاری مناسبی 

هم دریافت می کنند.

 به خصوص که سی وی ســی ها و سرمایه گذاران 
تخصصی هــم پــا بــه میــدان گذاشــته اند. 100 
اســتارت آپ 22 اســفندماه رویــدادی در سیســتان و 
بلوچســتان تعریــف کــرده و 80 میلیــارد تومــان هم 
ســرمایه با خــود می بــرد. در حــال حاضر هر شــب 
داریم دو، ســه تیــم را ارزیابــی می کنیم تــا بتوانیم 
تیم هــای بهتر را برای حضــور در این رویــداد آماده 

کنیم. 

 به نظرم اتفاقی که در اکوسیستم در حال 
روی دادن اســت و ســال بعــد بیشــتر 
کــه  اســت  ایــن  بــود،  خواهیــم  شــاهدش 
ســرمایه گذاری ها در حوزه هــای تخصصــی اتفــاق 
می افتــد و اســتارتاپ ها نیــز باید بــه این ســمت حرکت 

کنند.

کتایون سپهری
مدیر شتاب دهنده منش

بــرای اینکــه دربــاره آینــده کســب و کارها و 
اکوسیستم استارتاپی صحبت کنم، الزم است 
یک فلش بک به عقب بزنم. ما سه سال کرونا را به تازگی 
از ســر گذرانده ایــم و آســیب های بســیاری را متحمــل 
شــده ایم. یکی از اتفاقاتی که افتاد، این بــود که کیفیت 
آموزش و سطح اســتارتاپ های ایجادی نه تنها در ایران، 

که در تمام دنیا پایین آمد.

 آن قــدر ایــن مســئله جــدی بــود کــه ســازمان 
بین المللی کار )ILO( که هر سال اجالسی به نام 
ILC دارد که سه، چهار کمیته در آن به مسائل مبتالبه 
کار در دنیا رســیدگی می کند، امسال در خردادماه یکی 
از کمیته هایش که من هم نماینده بخش کارفرمایی ایران 
در این کمیته بودم، راجع به موضوع کارآموزی بود. بحث 
این بود که آن قدر به خاطر کرونا و دورکاری و آموزش های 
از راه دور کیفیت آموزش گیرندگان مانند دانش آموزان و 
دانشــجویان پاییــن آمــده کــه حتمــاً بایــد تســهیلی در 
سیستم کارآموزی در کشورها اتفاق بیفتد تا بتوان کمی 

این افت کیفیت بچه ها را جبران کرد.

 در واقع کارآموزی واسط بین مدرسه یا دانشگاه 
و فضــای کار اســت. در حــال حاضــر در جهــان 
احساس می شود که فارغ التحصیالن در حدی نیستند 
که بتوانند جذب بازار کار شوند و آن نیازهایی را که یک 
کارآفرین یا کارفرما دارد، پوشش دهند. این یک موضوع 
دوساله اســت. امســال شــروع شــده و پیش نویسی به 
شکل پیشنهاد آماده کرده اند که کشورها چطور به این 
موضــوع بپردازند. ما هــم مســیری طوالنی داریــم، زیرا 
موضوع سرمایه انسانی یکی از همان بحث های بسیار 
مهم در کشور ماست که می تواند حیات استارتاپ ها را 

به خطر بیندازد.

دولت، بخش خصوصی را 
ضعیف کرده است

مــن می خواهم وضعیــت ســال 1402 را از دید فنی 
و اقتصادی بررســی کنــم. در حال حاضر مشــکلی 
کــه وجــود دارد و کمتــر بــه آن پرداختــه می شــود، 
شــرکت ها،  گریبان گیــر  اقتصــادی  معضــالت 
بخش هــای خصوصــی و خصوصــاً بنگاه هــای 
اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1402 متأثر از 
1401 است. دقت بفرمایید که از شهریور تا اسفند 
1401 کالً کســب و کار تمــام بخش خصوصــی داون 
بوده و این مشکل باعث شده بسیاری از شرکت ها 
از اندوخته هــای ســنوات گذشته شــان اســتفاده 
کنند که همین باعث ضعیف و کوچک شدن شــان 
شده اســت، به این امید که بتوانند در سال جدید 

گشایشی در کارشان داشته باشند. 
دولــت در ســال قبــل بــا یــک اشــتباه در محاســبه 
حقوق و افزایش 54 درصــدی حقوق ها به یک تورم 
زیاد دامن زد، بــدون اینکه منِ بخــش خصوصی و 
صاحب بنــگاه اقتصــادی را ببیند که آیــا توانش را 
دارم چنین حقوقــی پرداخت کنــم؟ دولت به جای 
اینکه مشــکالت تورم اقتصادی را حل کند، توپ را 
در زمیــن بخش خصوصــی انداخــت و حقوق ها را 
دســتوری باال برد که به صورت صــوری حقوق افراد 
افزایش یابد و دقت نکــرد که همین موضوع باعث 
تورمــی خواهــد شــد کــه نه تنهــا باعــث شــکوفایی 
اقتصــادی و خوشــحالی کارگــر نمی شــود، بلکــه 
باعث می شود آنها کماکان سفره شان خالی باشد 
و بخــش خصوصــی هــم ضعیف تــر شــود. چــون 
بخــش خصوصی بــا همــان بضاعتــی که در ســال 

حمید بابادی نیا
مدیرعامل گیالس کامپیوتر 

پر کردن فاصله میان 
عرضه و تقاضا

بــه نظــر می رســد مهم تریــن اتفاق ســال 
پیش رو افزایش تقاضای تسهیالت خرد 
خواهد بود. شــاخص های کلی اقتصادی 
به ما می گویند که ما هم در بخش عرضه 
مشــکل داریــم و هم قــدرت خریــد مردم 
با گرفتــاری مواجه شــده اســت. از طرفی 
شــبکه بانکی هــم از لحــاظ تســهیالت و 
ســرویس های خــرد تغییــرات عمــده ای 
نداشته است. یکی از صحبت های آقای 
محرمیان در همایــش بانکــداری این بود 
کــه اولویت در ســال آینده اعتبارســنجی 
خواهــد بــود. پیش فــرض ایــن اســت کــه 
زیرساخت الزم از نظر داده تکمیل نشده 
و آقای محرمیان این عامل اعتبارسنجی 
را به عنــوان مهم تریــن عامــل بــر ســر راه 
تســهیالت خرد قلمــداد کرد. این نشــان 
می دهد تســهیالت خرد در حــال حاضر 
اولویت باالیی دارد، زیرا برآوردها می گویند 
تقاضای این دســته از تسهیالت در سال 
آینــده افزایــش خواهــد داشــت. در حال 
حاضر لندتک ها ظرفیت خوبی دارند اما 
به دلیل شکل نگرفتن امکانات و تعامالت 
الزم، فاصلــه بیــن تقاضــا و مکانیزم هــای 
موجــود کــه بــه ایــن تقاضا 
جــواب بدهند، زیاد اســت 
و شــاید در ســال آینــده 
لندتک هــا بیــش از ســایر 
کســب و کارهای فین تکــی 
نقش آفرینــی  بتواننــد 

داشته باشند. 
پیش بینــی ام ایــن اســت 
بیزینس مدل هــای  کــه 
BNPL توســعه می یابند و همکاری بهتر 
با شبکه بانکی رخ خواهد داد. همچنین 
بانک ها به شکل مستقل روی راهکارهای 
لندتکی سرمایه گذاری خواهند کرد. همه 
روندها حاکــی از این هســتند کــه تقاضا 
شناســایی شــده و الزم اســت اولویــت 
باالتــری در سیاســت گذاری بــه آن داده 
شــود و با نگاه مثبت تــر و جدی تــر به این 
بخش نگاه شود تا بتوان این فاصله میان 
عرضه و تقاضا را بهتر پوشش داد. توسعه 
فعالیت لندتک ها و رشد کمی و کیفی آنها 
طی دو، سه ســال اخیر نیز نشــان دهنده 
همین رونــد اســت.  از طرفــی و در پی این 
اتفاق، احتماالً توسعه زیرساخت ها را در 
ســال آینده شــاهد خواهیم بود. در چند 
ســال اخیر روی موضوعاتی چون ســفته 
الکترونیــک، چــک الکترونیک، ســوئیچ 
ستاره که توثیق آنالین دارایی های مختلف 
اســت و امضــای الکترونیــک کار شــده و 
ســال آینده نیز به احتمال زیاد این موارد 

زیرساختی بیشتر توسعه پیدا کنند.

محمدصادق 
آزادانی

 رئیس کمیسیون لندتک
 سازمان نصر تهران
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سال بقا

نگهداشــت نیــروی انســانی بســیار ســخت شــود و در 
شرکت ها قطعاً چالش نیروی انسانی را خواهیم داشت 
و رقابتی برای نگهداشت نیروی انسانی اتفاق می افتد؛ 
 C خصوصاً نیروی انســانی بااســتعداد کــه در الیه های

شرکت ها کار می کنند.

 اتفاقــی کــه اکوسیســتم می توانــد به ســمتش 
حرکت کنــد این اســت که هــم شــرکت ها و هم 
ســرمایه گذاران از موازی کاری دســت بردارنــد و به جای 
انجام کارهای مشابه، با یکدیگر هم افزایی داشته باشند 
و کارهای اشتراکی انجام دهند تا هم هزینه هایشان کم 
شود و هم قدرت بیشتری داشته باشند. انجام کارهای 
مشــابه باعث هدررفت منابع می شــود. ایــن کار نیز در 
راستای همان مسئله مدیریت هزینه ها و تالش برای بقا 

و محدود کردن برنامه های رشد است.

نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه در ســال آینــده 
شــرکت ها باید یاد بگیرنــد بــا وام و تأمین مالی 
کوتاه مدت کارشــان را پیش ببرند. تا امــروز مدل تأمین 
مالی در اکوسیستم بلندمدت بوده و جذب سرمایه بازه 

یک تا دو ساله داشته است.

 چیزی که در سال بعد اتفاق می افتد و شرکت ها 
باید بتوانند از آن اســتفاده کنند و شاید دولت 
هم به این سمت برود، استفاده از منابع مالی کوتاه مدت 
اســت که بتوانند با نرخ های بهره پایین تر، جذب منابع 
مالــی کننــد و برنامه هــای حداقلــی بــرای ادامــه کار 

شرکت شان داشته باشند.

 معموالً شرکت ها برای این کار آموزش ندیده اند 
و احتمــاالً در ســاختار هزینه هــا و مالــی و 
درآمدهــای شــرکت بایــد تنظیمــات را تغییــر دهنــد تــا 
بتوانند منابع مالی کوتاه مدت را جذب و از آن استفاده 

کنند.

 نکته پایانــی در تأکیــد صحبت هــای قبلی این 
و  اســتارتاپ ها  شــرکت ها،  کــه  اســت 
ســرمایه گذاران تعجــب نکننــد اگــر ببیننــد در مســیر 
ســرمایه گذاری یــا جــذب ســرمایه، برنامه  هــا متوقــف 
می شود یا مثالً نیمی از پول تزریق شده و باقی اش تزریق 
نمی شــود. حتی ســرمایه گذاران نباید تعجــب کنند که 
کسب و کارها از ادامه مسیر انصراف دهند و برنامه های 
سرمایه گذاری کامل محقق نشود. احتمال می دهم این 
اتفاق رایج شــود. لزوماً پرتکرار نیســت، ولی این روند را 
شاهد خواهیم بود که قراردادها تا پایان پیش نمی روند. 
در چنین شرایطی طبیعی هم هست که سرمایه گذاران 

برنامه های دیگری داشته باشند. 

در مجموع کلیتی که برای سال آینده می بینم، 
یک سال به شدت انقباضی با رویکرد کاهش 
هزینه برای شرکت ها و استارتاپ ها و وی سی ها و 
مدیریــت شــدید هزینه هــا جهــت حفــظ و 
بقاســت. امیــدوارم از ســال آینــده با تمــام این 
چالش ها عبــور کنیم. واقعاً شــرکت هایی که از 
ایــن ســال عبــور کننــد، نامیــرا خواهنــد شــد و 
هیچ وقت از بین نمی روند و در ســال های آینده 

از آنها بیشتر خواهیم شنید. 

مجید کمالو
مدیرعامل آرنو ونچرز

 ســال آینده به صورت کلی اکوسیســتم حالتی 
حجــم  و  می گیــرد  خــود  بــه  انقباضــی 
ســرمایه گذاری ها به شــدت کاهش می یابــد و از نظر من 
سال بعد، سال بقاست؛ یعنی شرکت ها، استارتاپ ها و 
حتی ســرمایه گذاران باید به راهکارهایی برای بقایشان 
فکر کنند. کسانی که سال بعد را پشت سر می گذارند، 
احتماالً چالش های آتی خیلی نتواند آنها را از پا درآورد، 
زیرا یکی از سخت ترین چالش هایی که پیش رو داریم، 
چالش هــای ســال 1402 اســت کــه خیلــی هــم مشــابه 
هیچ کدام از چالش های گذشــته نیســت. کسب و کارها 
باید مدیریت هزینه کنند و سعی کنند با حداقل هزینه 
پیش بروند و برنامه های رشــد و توســعه خود را محدود 

کنند. 

با توجه به اینکه اکوسیستم حالت انقباضی به 
چنــدان  ســرمایه گذاران  می گیــرد،  خــود 
ســرمایه گذاری جدیدی نخواهد داشــت و تمرکز خود را 
روی حفــظ پورتفــوی پیشــین خــود می گذارنــد. در ایــن 
وضعیت استارتاپ هایی که با بوت استرپ رشد کردند، 
بســیار راحت تر هســتند تــا اســتارتاپ هایی کــه جذب 

سرمایه کردند.

 دســته اول از آنجــا کــه عــادت کرده انــد بــا 
بوت اســترپ پیــش برونــد و فقــدان ســرمایه 
برایشان امری طبیعی اســت، با چالش ها راحت تر کنار 
می آیند. ولی کالً ادامه مسیر به شکل بوت استرپ، چه 
برای آنهایی که سرمایه گذاری داشتند و چه برای آنها که 
نداشــتند، یک اصل می شــود و همه باید با همان روش 
پیش بروند و الزم است رسیدن به نقطه سربه سر تمرکز 

اصلی بنیان گذاران و هیئت مدیره شرکت ها باشد.

 مســئله دیگری که ســال بعد خواهیم داشت، 
تورمی جدی اســت کــه باعث می شــود حفظ و 

1400 داشــت، ســعی می کرد خود را به جلو حرکت 
دهــد و در ســال 1401 هزینه هــای سرســام آوری در 
رابطــه بــا حقــوق بــه او اضافــه شــد کــه مقــداری از 
مشکالت معیشتی کارگران را حل کند؛ ولی نه تنها 
آن مشــکالت حل نشــد - زیرا تورم از ایــن افزایش 
حقوق ســبقت گرفــت - بلکــه برآینــد بــرداری این 
حرکت، ضعیف شــدن بخش خصوصی بود، چون 
درآمدهایش پایین آمد. از شــهریورماه به بعد هم 
با مســائلی که در کشــور اتفاق افتاد، فروش پایین 
آمــد و درآمدهــا کم شــد و آن فشــاری که در شــش 
مــاه اول بــه بخــش خصوصــی وارد آمــده بــود، در 
شــش ماه دوم به شــکل تصاعدی افزایــش یافت. 
در نتیجــه بســیاری از کســب و کارهای کوچــک از 
بین رفتند و یکسری شرکت های قدیمی به واسطه 
انجــام یکســری کارهــای خدمــات مهندســی و نــه 
فعالیت هــای کســب و کاری ناشــی از واردات - زیرا 
واردات هــم بــه دلیــل مشــکالت ارز بــا اختــالالت 
شدیدی مواجه شده بود - توانستند سر پا بمانند. 
دولت هم این را فهمیده و در حال حاضر مشکلی 
با اتحادیه های کارگری دارد که می خواهند افزایش 
حقــوق در ســال 1402 را باالتــر از 20 درصــد ببرند. 
دولــت می دانــد بخــش خصوصــی دیگــر تــوان 
پرداخــت حقــوق بــا افزایــش بیــش از 20 درصد را 

نخواهد داشت.
 باالخــره 20 یا 25 درصــد، اتحادیه هــا و دولت روی 
رقمــی توافــق می کننــد کــه در نتیجــه آن، در ســال 
1402 با موج شــدید ریزش مواجه می شوید. اینجا 
نه موضــوع مهاجرت شــخصی اســت، نــه حرکت 
بنگاه های اقتصادی به ســمت کشــورهای حاشیه 
خلیج فــارس یــا اروپا، بلکــه دیگــر موجودیتی برای 
بخــش خصوصــی نخواهــد ماند کــه بتواند بــا این 

موج های عظیم اقتصادی مقابله کند.
یکی از معضالت اصلی شــرکت ها هم خود دولت 
اســت. دولــت بــه خاطــر عــدم مدیریــت صحیــح 
منابع اقتصــادی باعث می شــود بخش خصوصی 
ضعیف شود. چطور؟ خیلی از دوستان و همکاران 
و مدیران ما در طول ســال درگیر دریافت مطالبات 
خود از دولت هســتند. مدیر یک بنــگاه اقتصادی 
در طول سال چندین ماه از وقتش برای جمع آوری 
مطالباتــش ســپری می شــود. بــه قــول بعضــی از 
دوستان حتی به سال هم کشــیده است. وقتی که 
من پولم را بعد از شش، هفت ماه از دولت می گیرم، 
مثل این اســت که به دولت وام بدون بهره داده ام؛ 
یعنــی دولــت نه تنهــا بــه بخــش خصوصــی کمک 
نکرده، بلکه از منابع بخش خصوصی نیز استفاده 

کرده است. 
حــاال راه برون رفت از ایــن بحران چیســت؟ راهش 
ایــن اســت کــه دولــت در ســال 1402 مقــداری بــه 
بخش خصوصــی و بنگاه های اقتصادی، خصوصاً 
بنگاه های کوچک و متوسط کمک کند. کوچک ها 
خیلــی مهــم هســتند، زیــرا تمــام اســتارتاپ ها و 
شــرکت های دانش بنیــان در ایــن دســته قــرار 
می گیرنــد و اگر به آنها کمک نکنیــم، باید مقوله 

دانش بنیان را کالً فراموش کنیم. 
دولت باید وام وجوه اداره شده به این افراد بدهد 
و وزارت صمــت و وزارت آی ســی تی به کمک این 
بخش ها بیایند و خون جدیــدی در رگ های این 
شــرکت ها جاری کننــد. زیــرا در غیر ایــن صورت 

ســال 1402 ســالی خواهد شــد کــه در تاریــخ حوزه 
فنــاوری اطالعات و ارتباطــات با عنــوان یک بحران 
شــدید اقتصادی ثبت خواهد شد. شــاید در سال 
1402 ریزش باالی 40، 50 درصد داشــته باشیم که 

از االن هم می توان آن را پیش بینی کرد.

سال خودی ها 
و خصولتی ها

فکــر می کنــم 1402 ســالی باشــد کــه با 
توجه به تورم باالیی که خواهیم داشت 
- پیش بینــی مــن ایــن اســت کــه دالر 
از 60، 70 هــزار تومــان عبــور می کنــد - 
حقوق هــا افزایش بیشــتری بیابــد و در 
نتیجه تعدیل های بیشتری را حتی در 
شرکت های بزرگی که نسبتاً ثبات دارند 

نیز شاهد باشیم. 
شرکت های کوچک و متوسط بسیاری 
تعطیــل خواهنــد شــد و ســرمایه ها به 
خاطر تــورم به ســمت بــازار پرریســک 
استارتاپ ها نخواهد آمد و خصولتی ها 
همچنان تالش می کنند بازار را بگیرند 
و در هیئت مدیــره برخــی شــرکت های 
استارتاپی وارد شوند و بخشی از آنها را 
در دست بگیرند. اصوالً گمان نمی کنم 
به خاطر ریســک های باالیی که شاهد 
آن هســتیم، چشــم انداز روشــنی برای 
ســرمایه گذاری در ایــن بخــش وجــود 
نداشــته باشــد. فکر می کنم دولت هم 

جدا از مســئله کارآمدی، 
دیگر آن توانایی الزم برای 
تزریق پول به صندوق های 
ســرمایه گذاری را نــدارد و 
احتمــاالً ترجیــح می دهد 
فقــط از خصولتی هــا و 
خودی ها پشتیبانی کند؛ 
آن هــم بــا انــواع و اقســام 
رانت هایــی کــه بــه بهانــه 

اینترنــت ملــی و پیام رســان می دهــد 
که بــا توجه بــه همســویی دولــت و این 
شــرکت ها، تعدادشــان در ســال آینده 

بیشتر هم می شود. 
مــن چشــم انداز مثبتــی نمی بینــم کــه 
اینترنت بهبود یابد و احتماالً وضعیت 
بــه همیــن شــکل باقــی خواهــد ماند و 
عمالً گمــان می کنــم در مرحلــه بذری و 
اســتارتاپ هایی که در هر ســال شــکل 
می گیرنــد، افــت بســیار شــدیدی را 
شــاهد باشــیم و اســتارتاپ های جــوان 
و نوپایی که می خواهند در ســال 1402 
شکل بگیرند، تعدادشان بسیار اندک 

خواهد بود. 
ســال 1402 احتمــاالً ســال تــاب آوری و 
زنده مانــدن اســت و اینکــه تــالش کنی 
ســرت را بــاالی آب نگــه داری تــا غــرق 
نشــوی. در چنین شــرایطی اســتراتژی 
ادغام شدن با شــرکت های دیگر خیلی 
منطقی به نظر می رســد و شــرکت های 
متوســط و بــزرگ احتمــاالً بــه ایــن فکر 
بیفتند که با هم ادغام شوند و ریسک 

از بین رفتن شان را کم کنند.

هادی فرنود
بنیان گذار کاموا و هم بنیان گذار 

رویداد همفکر

POINT OF VIEWدیدگاه
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کاربردی شدن رمزارزها

مهم ترین مسئله در سال 1402 به نظر من این است که 
از یک طرف ریال به صورت مداوم و بسیار شدید ارزش 
خود را از دست می دهد که این اتفاق مقداری به منابع 
انســانی آســیب می زند - به ایــن خاطر که حقوق شــان 
هرچقــدر هــم افزایــش پیــدا کنــد، قــدرت خریدشــان 
به انــدازه کافــی بــاال نمــی رود - و از طــرف دیگر مســئله 
محدودیت ها و مشکالت سیاســی و اجتماعی را داریم 

که باز هم روی حوزه منابع انسانی اثر می گذارد. 
چرا تمام تمرکزم روی منابع انســانی است؟ به 
ایــن دلیــل که شــرکت های فنــاور یک هســته 
اصلی دارند که هم اجرا را بــر عهده دارد، هم 
عملیات و هم تولید را. یعنی هم محتوا و فکر 
بر عهده نیروی انسانی اســت و هم اجرا و هم 

عملیات بعد از اجرا. 
بــا ایــن توضیــح اولیــه، اگــر بخواهــم 

بگویم چه اتفاقی در بازار می افتد، 
باید اشــاره کنم که شرکت هایی 
کــه درآمدشــان روی مارجیــن 
کاال یا دالر اســت، مثل آنهایی 
که کاال می فروشــند یــا آنهایی 
کــه در حــوزه رمــزارز فعالیــت 
دارنــد یا بورســی هســتند، با 
تورم مارجین شــان هم رشــد 
می کند. شــرکت هایی که به 
اندازه کافی سایز گرفته اند، 
حقوق هــای  می تواننــد 
باالتــری پرداخــت کننــد. 
از آنجــا کــه منابع انســانی 
محــدود می شــود و رقابــت 

بــر ســر منابــع انســانی بســیار افزایــش می یابــد، اینها 
می تواننــد در ایــن فضــا رقابــت جــدی انجــام دهنــد و 
نیاز خــود را برطرف کننــد و زنــده بمانند. بر این اســاس 
مــن فکــر می کنــم شــرکت هایی کــه ســایز گرفته انــد، 
باقــی خواهند مانــد و شــرکت هایی که درآمدشــان روی 
مارجین کاال و دالر است. اما شــرکت هایی که خدماتی 
هســتند و مارجین شــان افــت می کنــد، مثل آچــاره یا 
شرکت های پرداختی مثل ما که مارجین مان 
رشــد نمی کند، صرفاً خیلی بزرگ هایشــان 
ممکــن اســت بتواننــد در دو ســال آینــده 
زنده بمانند. تازه می گویم ممکن است و با 
شک این ایده را مطرح می کنم، زیرا آن قدر 
هزینه هایشان زیاد می شود و درآمدهایشان 
صرفاً در اثر رشد تعداد مشتریان 
می توانــد افزایــش یابــد که 
ممکن اســت به صورت 
ناخودآگاه نابود شوند. 
چیزی که پیش بینی 
می کنــم این اســت 
کــه شــرکت های 
و  کوچک تــر 
آنهــا کــه روی 
مارجیــن دالر و 
نیســتند،  کاال 
به شدت آسیب 
ببیننــد و فقط در 
ایــن حوزه هــا ممکن 
اســت چنــد شــرکت 
بــزرگ زنــده بمانند و 

محمدمهدی شریعتمدار
مدیرعامل جیبیت

در جست و جوی 
اسمارت مانی

من فکر می کنم در اکوسیستم استارتاپی 
کــه ســال ها رشــد کــرده و بــا تمــام فــراز و 
نشیب ها به اینجا رسیده، دو قطعه پازل 
که بســیار مهم و تعیین کننده هســتند، 
مغفول مانده انــد. یکی وی ســی هایی که 
ســرمایه گذاری کننــد و اســمارت مانی ای 
که به اندازه کافی دراین فضا وجود داشته 
باشد. اکوسیستم ما اکوسیستمی است 
که در آن استارتاپ زیاد است، ولی وی سی 
متأسفانه بسیار کم است. همان تعدادی 
که هستند نیز سرمایه بســیار محدودی 
دارند و اساساً همان سرمایه کم نیز چندان 
خطرپذیر نیست. یعنی اسم را یدک می 
کشند ولی متأسفانه رسم درست نیست. 
موضوع دیگــر، خروج استارتاپ هاســت. 
طبیعتاً وقتی استارتاپ های بزرگ زیادی 
نداشــته باشیم و ســازوکار 
خــروج اینهــا هــم وجــود 
نداشــته باشــد، IPO نیــز 
کم اتفاق می افتد. از طرفی 
بزرگــی  اســتارتاپ های 
بخواهنــد  کــه  نیســتند 
M&A انجــام دهنــد و از 
سویی دیگر ســازوکار ورود 
استارتاپ ها به بورس وجود 
نــدارد. ایــن دو چالــش ســبب می شــوند 
اکوسیستم استارتاپی نتواند به آن جایگاه 
و رشدی که باید برسد. عمالً زمانی که نزد 
ســرمایه گذارها پول خطرپذیر و اسمارت 
نباشــد، اســتارتاپ های زیادی هم شکل 
نمی گیرند یا رشد نمی کنند. از آن سو عدم 
خــروج اســتارتاپ ها هــم باعث می شــود 
ســرمایه گذار راغــب نشــود در این بخش 
سرمایه گذاری کند، آن هم وقتی بازارهای 
رقیبی مثل بازار ارز و ســکه و مســکن و... 
موازی آن وجود دارند و می توانند سودهای 

بسیار بیشتر و باثبات تری بدهند. 
واقعیت این اســت که با توجه به شرایط 
اقتصــادی ســال 1401 و اینکــه در بعضی 
از شــاخص های مختلــف رکوردشــکنی 
داشتیم و فکر می کنم در 1402 این اتفاق 
ادامه پیدا می کند، میزان اســمارت مانی 
بســیار کمتــر از 1401 و ســال های قبلــش 
خواهد بود. به هر حال تا ســازوکار خروج 
اســتارتاپ ها در بــورس ایجاد نشــود، آن 
بخشــی از افــراد کــه بــا وجــود تمــام ایــن 
شرایط حاضر به سرمایه گذاری هستند، 
کاهش می یابد. امیدواریم در سال 1402 
این سازوکار ایجاد شود، ولی واقعیت این 
اســت که تا زمانی که وضعیت اقتصادی 
ناهنجار باشد، فکر نمی کنم در این زمینه 

هم اتفاق خوبی رخ دهد. 

علی کشفی
هم بنیان گذار فالیتیو

خبری از توسعه نخواهد بود

موضــوع خــروج افــراد از اکوسیســتم اســتارتاپی را 
بســیاری مطرح می کنند و ایــن را نیــز می افزایند که این 
اکوسیستم در ســال آینده ورودی چندانی هم نخواهد 
داشت. حضور سرمایه گذاران خطرپذیر در سال آینده 
کمرنگ تــر از ســال 1401 خواهــد بــود و شــرایط اخیــر و 
نبود چشم انداز، باعث می شــود تیم های استارتاپی که 
ایده ای را شکل می دهند و به دنبال هم تیمی می گردند و 
نوآوری می کنند، دیگر به سراغ این بخش نیایند. حتی 
تولید نــوآوری در ســازمان ها و شــرکت ها هم بســیار کم 
می شــود، زیرا بــرای آن آینده ای نمی بیننــد. دلیلش هم 
این اســت که نمی توانند افراد باانگیزه برای پیشبرد کار 
بیابند و دلیل حذف شــدن افراد باانگیزه از این فضا نیز 
فقدان ســرمایه است. همین حاال هم شــاهد این اتفاق 

هستیم.
استارتاپ های فعلی که در مراحل اولیه به سر می برند، 
سعی می کنند خود را زنده نگه دارند و کمتر برای توسعه 
هزینه می کنند، زیرا می خواهند فعالً بقای خود را حفظ 
کنند. همین مســئله یکســری از صنایع را که در فضای 
دیجیتال کار می کنند نیز تحت الشــعاع قــرار می دهد، 
مثــل شــرکت هایی کــه خدمــات بازاریابــی دیجیتــال 

می دهند. مــا روی بیلبوردها هم فقط چنــد برند مطرح 
را می بینیم که سال هاست فعالیت دارند و تنها صدای 
شــرکت های بزرگ شــنیده می شــود. کوچک ترها چون 
در فضای زنده مانــی قرار دارنــد، می خواهنــد بااحتیاط 
حرکت کننــد، هزینــه چندانــی نمی کننــد و بیشــتر به 
ذخیره سازی سرمایه هایشان می پردازند. فکر می کنم 
باز هم از این دست اتفاقاتی که در سال 1401 رخ داد 
و کل صنعت را تحــت تأثیر قرار داد، در ســال آینده 
هم می افتد، زیرا راهــکاری از ســوی حاکمیت برای 

اتفاقات ارائه نشده است. 
با شــرایطی کــه در حال حاضــر می بینم کــه عزمی 
نیــز بــرای تغییــر آن وجــود نــدارد، بزرگ تریــن 
آســیب ســال بعد را بی میلی به ورود بــه این حوزه 
و همچنیــن عــدم تمایــل بــه توســعه کســب و کار 
می دانــم. احتمــاالً از حجــم و کیفیــت رویدادهای 

دانشگاهی و استارتاپ ویکندهایی که موتور محرک 
ایــن اکوسیســتم بــوده نیــز کاســته خواهد شــد، زیرا 

هم متولیــان برگزاری ایــن رویدادهــا کم شــده اند و هم 
دانشــجویان فضــا را شــناخته اند و عالقــه چندانــی به 

حضور در فضای استارتاپی ندارند. 

احمد طاهرخانی
مدیرعامل هومکا

از این موج بگذرند.
از نظر فناوری هم به گمان من در 1402 اتفاقات جدیدی 
رخ خواهد داد. از جملــه در حوزه فین تک، بانکداری باز 
تا حدودی شکل می گیرد، البته اگر با دخالت رگوالتور نه 
به معنی تنظیم گری، بلکه به معنی ورود به بازار مواجه 
نشــویم. تنظیم گــری بــه رشــد بــازار و رضایت مشــتری 
نهایی کمک می کند، ولی اگر با پدیده ورود به بازار مثل 
مواردی که قبــالً هم شــاهد بودیم، مواجه می شــویم که 
همیشه هم بهانه نظارت و کنترل است و هیچ وقت گفته 
نمی شود برای ورود به بازار است، این اتفاق رخ نخواهد 
داد. لــذا فکر می کنــم این حــوزه می تواند رشــد کند، اما 
به شــرط عــدم ورود بــه بــازار توســط نهادهــای متولی و 

زیرمجموعه هایشان. 
در حــوزه رمــزارز نیــز فکــر می کنــم کاربــردی شــدن 
محصوالت یکی از اهدافی است که ممکن است توسط 
شــرکت های این حوزه اتفاق بیفتد. یعنی تا االن به دید 
ســرمایه گذاری بــه رمزارزها نگاه می شــده ولی در ســال 
آینده ممکن است این حوزه وارد زندگی کاربردی شود. 
در حوزه لندتــک - وام دهی نیز یک ورژن و یک نســل را 
تجربه کرده ایم و به نظرم نســلی که از این حوزه در سال 
1402 وارد بازار می شود، بسیار سریع تر و در دسترس تر 
اســت. همچنین حاشــیه ســود این دســته نیز پایین تر 
خواهد بود. به عالوه سال بعد اعتبارسنجی ها هوشمند 
می شــوند و اثر اعتباری به وجود می آید؛ یعنی اگر شما 
رفتار ســوئی داشــته باشــید، دیگر نمی توانید یکســری 
خدمات را دریافت کنیــد.  به طور کلی فکر می کنم ســه 
حوزه رمزارز، بانکداری باز و لندتک خوب رشد می کنند 
و بالغ می شوند. شــاید در حوزه ولث تک نیز تحوالتی را 

شاهد باشیم و نهال های تازه ای به وجود بیاید.
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رشد آی تی همچنان ادامه دارد

مظاهر مرجانی
مدیرعامل پارمیس

به نظر من حوزه آی تی همیشه در حال رشد است و جلوی 
این رشد را هم نمی توان گرفت. رشد آی تی یک ترند جهانی 
اســت، پس قطعاً در کشــور ما هم روندی رو به رشد خواهد 
داشت. شاید سرعت رشد این حوزه در کشور ما در مقایسه 
با ســایر کشــورها کمتــر باشــد، امــا همــواره در حال رشــد و 

گسترش است.
بــه نظــر مــن از دو بعــد می تــوان بــه ترندهــا نــگاه کــرد. اول 
اینکه یک ترند چه ســروصدایی به وجود مــی آورد و در چه 
بخش هایی نمود بیشتری پیدا می کند. با توجه به سروصدا 
کردن چت جی پی تی و استفاده روزافزون از هوش مصنوعی، 
می توان گفت که احتماالً در آینــده تأثیر پلتفرم های هوش 
مصنوعی را خواهیم دید. فارغ از اینکه اصالً کسی به سمت 
تولید این دســت پلتفرم ها مــی رود یا نه، معتقدم در ســال 
آینده تأثیر اســتفاده از این پلتفرم ها رشــد و نمو بیشــتری 
خواهد داشت. تقریباً مانند زمانی که شبکه های اجتماعی 
مانند اینســتاگرام آمدند و توانســتند روند را تغییر بدهند 
و مردم را به ســمت شــبکه های اجتماعی ببرند. به نظر من 
هوش مصنوعی هم می تواند چنینی تأثیری داشته باشد. 
ممکن است تأثیر آن در کشور ما به دالیلی مثل زبان فارسی 
کمتر باشد، اما حداقل اســتفاده از آن ترند خواهد شد. اما 
در چه حوزه های دیگری نرم افزارها یا حوزه آی تی می توانند 
رشد کنند؟ به نظر من خدمات عمومی که آی تی به مردم و 
کسب وکارها ارائه می دهد، همچنان شاهد رشد خواهد بود.
در ســال آینده با توجــه به شــرایط خاصی کــه وجــود دارد، 
سرمایه گذاران با مالحظه کاری عمل خواهند کرد و نسبت 
به گذشته دست ودلباز نخواهند بود. دو دلیل هم برای این 

موضوع وجود دارد. اول اینکه بخشــی از ســرمایه گذاری ها 
توسط صندوق هایی انجام می شود که از دولت وام می گیرند. 
بودجــه ایــن صندوق هــا محدودتــر و دست شــان بســته تر 
می شــود. دوم اینکه عدم قطعیت در آینده باعث می شود 
ســرمایه گذاران شــخصی نیــز بــا احتیاط تــر رفتــار کننــد و 
ســخت گیرتر شــوند. از طرف دیگر احتماالً به خاطر پاره ای 
از مســائل استقبال از اســتارتاپ ها نیز نســبت به گذشته 
کمتر شود. دو یا سه سال پیش استارتاپ ها اقبال بیشتری 
داشــتند و تب وتاب راه اندازی استارتاپ بیشــتر بود، اما در 
حال حاضر به دالیل مختلف این تب وتاب کمتر شده است.
به تاب آوری کسب و کارها در سال پیش رو نیز می توان از دو 
منظر نگاه کرد. در بحث تاب آوری شرکت ها، چه کوچک و 
چه بزرگ، دو مورد اهمیت دارد. مــورد اول مالی و مورد دوم 
ساختاری است. از لحاظ مالی شرکت های بزرگ تر تاب آوری 
بیشتری نسبت به شرکت های کوچک تر دارند. در شرایط 
مالی بد، شرکت های کوچک تر بسیار آسیب پذیر هستند. 
مشکالت مالی در شرکت های کوچک می تواند آنها را خیلی 
سریع از گردونه خارج کند. برای مثال فرض کنید که حقوق 
شــرکتی فقط یک یا دو ماه عقب بیفتد. این مسئله باعث 
ایجاد نارضایتی و کاهش نیروها می شود. این چرخه باطل 
ادامه پیدا می کند تا وقتی که ظرف شش ماه تا یک سال آن 

شرکت را ساقط کند.
امــا از لحــاظ ســاختاری، شــرکت های کوچک تــر تاب آورتر 
هســتند و راحت تر می توانند خود را با تغییرات سریع وفق 
دهند و محصول جدیــد تولید کنند. البته این مســئله هم 
فقط برای اســتارتاپ ها یا شــرکت های کوچکی امکان پذیر 

است که هسته توانمندی داشته باشند و فقط با کمک پول 
سرمایه گذار روی پا نباشند. عالوه بر مسئله مالی، داشتن 
بنیان گذاران قــوی و متخصص از نظر فنی هم مهم اســت. 
در صورت وجود چنین بنیان گذارانی، حتی اگر منابع مالی 
کافی در اختیار نباشد، شرکت های کوچک می توانند ادامه 
دهند و حتی نسبت به شرکت های بزرگ، تاب آور ی بیشتری 

داشته باشند.

بدون سرمایه گذاری، خبری از رشد نیست

از سال 1398 تا سال 1401 شــاهد چندین اتفاق بودیم. 
اوالً به جــز مهاجــرت نخبــگان و کارمنــدان شــرکت ها، 

مهاجــرت بنیان گــذاران را دیدیــم. آن هــم 
بنیان گــذاران شــرکت هایی که موفق حســاب 
می شوند و توانســته اند ســرمایه های خوبی 
جذب کنند و رشد کنند و شرکتی چند صد 
نفــری شــوند. این یــک نشــانه جدی بــود از 
اینکه وقتی از اکوسیســتم اقتصاد دیجیتال 
حــرف می زنیــم، حتــی کســانی کــه درون آن 

هستند هم نمی توانند چندان به 
آینده آن امیدوار باشند.

نشــانه دیگر ایــن بود کــه ما از 
ســال های 1397 و 1398 مگــر 
شاهد چند سرمایه گذاری در 
اکوسیستم بوده ایم؟ حجم 
چنــد  ســرمایه گذاری ها 
دالر بود؟ در فضایی که در 
ســال های 1393 تــا 1398 
داشتیم، حتی شرکت های 

خارجــی روی کســب و کارها 
ســرمایه گذاری می کردنــد و حتــی 
ســرمایه گذاری های داخلــی نیــز 

اعــداد معنــاداری چــون 5، 10، 20 و حتــی 100 میلیــون 
دالر بود. ولی از ســال 1397 تا االن چند ســرمایه گذاری 
داشــتیم که عددش حتی به یک میلیون دالر 
رســیده باشــد؟ همه اینهــا نشــان می دهد 
دیگــر اکوسیســتمی وجــود نــدارد و اگــر 
چیزی هنوز هست، ته مانده شرکت هایی 
اســت کــه در ســال های 1390و 1397 
شکل گرفته اند و توانســته اند رشد کنند، 
وگرنه اتفــاق جدیدی در اکوسیســتم 

نمی افتد. 
زمانــی کــه مــا دانشــگاه 
می رفتیــم، در کنــار 90 
نفری که در فکر مهاجرت 
بودنــد، پنــج نفــر هــم به 
راه انــدازی کســب و کار 
در کشور فکر می کردند 
ولــی بــه نظــر می رســد 
حــاال تعــداد کســانی 
کــه بــه انجــام ایــن کار 
تقریبــاً  می اندیشــند، 

صفر است. 
در ادامه این روند ما شاهد 

سرمایه گذاری جدی در اکوسیستم نخواهیم بود و وقتی 
سرمایه گذاری نباشد، رشدهای جدی هم رخ نمی دهد. 
اتفاقی که شــاهدش خواهیم بود احتماالً حضور همان 
شرکت هایی است که از قبل وجود داشته اند. البته من 
درباره شــرکت هایی که به نحــوی به حاکمیــت یا دولت 
وصل هســتند، صحبت نمی کنــم. بلکه اینهــا را درباره 
شرکت هایی می گویم که به شکل خصوصی کار خود را 
شروع کرده اند و در این فضا رشــد داشتند. درباره سال 
1402 گزارشی را هم شرکت »ایلیا« چندی پیش منتشر 
کرد که شامل نگاه مدیران عامل شرکت های خصوصی 

و غیرخصوصی به سال آینده بود. 
در این گزارش هم ناامیدی جدی وجود داشــت و کسی 
احساس نمی کرد وضع بهتر خواهد شد. طبیعتاً قطعی 
اینترنــت و ناامیــدی افــراد اکوسیســتم و مشــکالتی که 
داریم، به این موضوعات اضافه شده است. در مجموع 
اگر بخواهم جمع بندی کنم، سال 1402 را سالی می بینم 
که ســرمایه گذاری ویژه ای در این حوزه اتفاق نمی افتد و 
همچنان شاهد روند رشد مهاجرت نه تنها افراد کلیدی 
شــرکت ها بلکــه بنیان گــذاران خواهیــم بــود و چیزی که 
از اکوسیســتم باقی خواهد  ماند، معدود شــرکت هایی 
است که طی سال های گذشته رشد داشته اند و در مدار 

آن رشد کار خود را ادامه دهند.

امیرحسین عبیری
مدیرعامل آیتول

تورم 40درصدی
 بــرای وضعیــت اقتصــادی در 
می تــوان  آینــده  ســال 
ســناریوهای متفاوتــی را متصــور بــود. 
بخش زیادی از این ســناریوها از سوی 
دولــت و نهادهــای حاکمیتــی ارائــه 
می شــود و قســمت دیگری نیز توســط 
کارشناســان غیر دولتــی و به اصطــالح 
فعــاالن بخــش خصوصــی. بــر اســاس 
آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای 
رســمی تر، مهم تریــن فاکتورهــا از نظــر 
اقتصاددانــان کــه روی آنها اتفــاق نظر 
دارند، نرخ رشد GDP و تورم سال آینده 
است که آمارهای رسمی نشان از رشد 
واقعی 2درصدی GDP دارند و نرخ تورم 
هم بر اساس قیمت مصرف کننده برابر 
بــا 40 درصــد پیش بینی می شــود. طی 
چنــد ســال اخیــر نــرخ تــورم در همیــن 

حوالی 40 درصد بوده است.

 درآمدهای نفتی 
در بودجــه ســال 
1402 بالــغ بــر 600 هــزار 
میلیارد تومان پیش بینی 
بــه  بســیار  کــه  شــده 
مذاکــرات یـــــــــــا امــکان 
تـــــــــــــــــــوافقات یـــــــــــــــــــا 
محدودیت های تحریمی 
بیشــتر وابســته اســت، 

ولــی در هــر حــال ایــن نــرخ درآمــدی را 
می توانیم به عنوان معیار رسمی در نظر 
داشــته باشــیم. تــورم مســکن هــم 14 
درصد پیش بینی شده که تجربه ثابت 
کــرده معمــوالً وقتــی قیمــت مســکن 
شــروع بــه رشــد می کنــد، درصدهــای 
پیش بینی شده را پشت سر می گذارد و 
بایــد انتظــار اعــداد باالتــری را داشــته 

باشیم. 

 نرخ ارز نیز به گفته خود دولت 
و بر اســاس فروش روزانه نفت 
از 32 هــزار تومــان تــا 46 هــزار تومــان 
پیش بینــی شــده، امــا بعیــد بــه نظــر 
می رســد، چراکه دالیل بنیادی دیگری 
که بتواند چنین ارقامی را نتیجه دهد، 
دیده نمی شود؛ مگر اینکه در مذاکرات 
و رفع تحریم ها بتوان اقدامات مؤثری را 
شاهد بود. بدهی دولت نیز به کمترین 
مقدار خود در چند سال اخیر می رسد 
 GDP و به طور ناخالص 31/9 درصد از
خواهــد بــود و ایــن عــدد تــا چند ســال 
آینــده نیــز افزایــش خواهــد داشــت. 
کســری بودجه نیز با توجه به روندها و 
200 هــزار  پیش بینی هــای گذشــته 

میلیارد تومان خواهد بود.

احمد افتخاری
مدیرعامل آپسان

POINT OF VIEWدیدگاه



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 90
21 اسفنــــــــــــــد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

14

کسبوکار
B U S I N E S S

استراتژی ادغام رو به عقب

ما چند سالی است تغییراتی در ساختار حکومت داشتیم 
و با عوض شــدن دولت و مجلس، رویکردهای جدیدی به 
اکوسیستم اســتارتاپی وارد شــدند. رویکردهای این افراد 
فرسنگ ها با مســئوالن قبلی فاصله داشــت. اگر پیش از 
این دنبال این بودیم که در کشور اکوسیستمی ایجاد شود 
و این اکوسیستم مثل کشورهای دیگر رشد و توسعه پیدا 
کند و استارتاپ ها اسکیل کنند و نقشی در اقتصاد کشور 
بر عهده بگیرند، این نگاه در حاکمیت جدید بسیار محدود 
شد. از طرفی دیگر با توجه به اتفاقات 1401 و اضافه شدن 
عدم ثبات سیاســی به این ماجرا، ما وارد پارادایم جدیدی 
در این حوزه اقتصادی شدیم. پیاده سازی مدل های غربی 
توسعه در استارتاپ ها تا اســکیل آپ کنند، فاند ریزینگ 
با مدل های وی ســی و امثالهم داشته باشــند و... دیگر در 
حال حاضر کار نمی کند. حاکمیت می خواهــد برای خود 
اکوسیســتمی جدید با یکســری بازیگر جدید ایجاد کند 
که عموم ایــن بازیگران به جای اینکه نگاه شــان بــه مردم و 
نیاز آنها باشد، به حکومت و نیاز حکومت است و نیازهای 
امنیتی را پاسخ دهند، نه نیازهای اقتصادی را. اگر حکومت 
تا پیش از این تا حدودی نگاه اقتصادی به کسب و کارهای 
حوزه اقتصاد دیجیتال داشت، االن دیگر نگاه امنیتی دارد 
و ترجیح می دهد کــه اگر هم رشــد اقتصــادی در اینجا رخ 
می دهد، در یک اکوسیستم جدید باشد که آن اکوسیستم 
اول نیــاز امنیتی حکومت را پاســخ دهد و بعداً به توســعه 
اقتصادی بیندیشد. بنابراین بسیاری از امکانات توسعه 
که قبالً کم و بیش و شکسته بســته وجود داشــت، از بین 

می روند، کما اینکه تا به حال نیز از بین رفته اند.
از طرفی بــه خاطــر شــرایط تحریــم، اســتارتاپ ها در ایران 
نمی توانند از مرزهای جغرافیایی عبور کنند. پیش قراوالن و 
پرچمداران اکوسیستم به اشباع در بازار ایران رسیده اند و 

نمی توانند در این بازار رشد سریع استارتاپی داشته باشند. 
بعضاً هم اگر تک و توک وارد کشــورهای دیگر می شــوند، 
چراغ خاموش اســت و با هزار مســئله حقوقی کــه نهایتاً 
اتفاق بزرگی نمی افتد و اگر هم بیفتد، سودش برای خارج از 
این اقتصاد است. اگر ما این موضوع را کنار موضوع قبلی 
قرار دهیم، به این نتیجه می رسیم که در پارادایم جدیدی 
که ایجاد شده، پلتفرم ها، اکوسیستم استارتاپی و اقتصاد 
دیجیتال، به جای رشد فزاینده استارتاپی روی می آورند به 
بوت استرپینگ و اینکه هزینه و درآمد خود را با هم باالنس 

کنند و بتوانند با کمترین جذب سرمایه پیش روند.
به عالوه به جای توسعه بازار و توسعه جغرافیایی که عمالً 
دیگر امکان پذیر نیست، مجبور هستند به عقب برگردند 
 )Backward Integration( و استراتژی ادغام رو به عقب
داشته باشــند؛ به این معنی که مثالً استارتاپی که سبزی 
می فروشــد، خودش ســبزی هم بــکارد یا کســی که بلیت 
هواپیما می فروشــد، بلیت هواپیما چارتر کنــد یا هواپیما 

بخرد یا ایرالین بزند. 
به نظر من این تصویر، یک اســتثنای بــزرگ دارد و آن 

هم قانون جهش تولید دانش بنیان اســت که در آن 
قانون بندی آمده که شرکت های بورسی می توانند 
تا 30 درصد مالیات خود را روی اقتصاد دانش بنیان 
ســرمایه گذاری کننــد. مــن نمی دانــم چــه بالیی بر 
ســر این قانون می آید، زیرا از پارادایم قبلی که گفتم 

آمده اســت، ولی اگر این قانون واقعاً اجرا شــود و این 
اتفــاق بیفتد، تا حــدودی وضعیــت را تغییــر می دهد 

و امکانــات جدیــدی ایجــاد می کند. بــاز هم آن مســیر 
رشــد باقی می ماند و به نظر من اســتارتاپ هایی که بالغ 
شــده اند، به ســمت قســمت های دیگر اقتصــاد حرکت 
می کنند؛ ولی استارتاپ هایی که برای رشد به تأمین مالی 

نیما قاضی
رئیس انجمن تجارت الکترونیک

تمرکز بر ارز 
 بــه طــور کلــی بــرای ســال 1402 
بغرنج تر شدن فضای لجستیکی 
کشــور و گران تــر شــدن آن را پیش بینــی 
می کنم که ایــن امر نیــز ناشــی از گرانی و 
کمبــود نیــروی انســانی اصلح اســت. در 
نتیجه این اتفاقــی که به آن اشــاره کردم، 
کاهش هوش سازمانی را شاهد خواهیم 
بــود کــه خــود می توانــد باعــث کاهــش 
خالقیت در مجموعه ها شود؛ کمااینکه تا 

امروز هم شده است. 

رخدادهــا  ایــن  نتیجــه  در   
ســرمایه گذاران محافظه کارتر از 
گذشــته خواهند شــد، جز در مواردی که 
پای اســتارتاپ های مبتنی بر ارز در میان 
باشد که درآمدهای ارزی داشته باشند نه 
ریالی. حال می توانند این کسب و کارها در 
حــوزه فین تــک باشــند یــا لجســتیک با 
محوریــت برنامه هــای صادراتــی یــا هــر 
کســب و کار دیگری که این 
ویژگی را دارا باشــد. به طور 
کلی ســرمایه گذاران تمایل 
دارند روی اســتارتاپ هایی 
سرمایه گذاری کنند که پایه 
از  ناشــی  درآمــد 
فعالیت هایشان بر مبنای 

ارز داخلی نباشد. 

 در ایــن میــان، کســب و کارهای 
SaaS کشش بیشتری خواهند 
داشــت. به چه علت می گویــم SaaS؟ به 
خاطر شرایط کشور نیست، بلکه به این 
دلیل است که این دسته از کسب و کارها 
عمدتاً پتانسیل تاب آوری باالتری دارند. 
عالوه بر اینکه در حالــت نرمال تاب آورتر 
هستند، در شرایط بحرانی هم می توانند 
خود را حفظ کنند. با توجه به مشکالتی 
کــه وقــوع آنهــا در ســال آینــده محتمــل 
است، مانند گرانی بنزین و مسائلی که در 
پــی آن می آینــد، کســب و کارها گران تــر 
خواهند شد و برای سرمایه گذار جذابیت 
پــس  داشــت.  خواهنــد  کمتــری 
کسب و کارها باید خود بتوانند بقایشان را 

حفظ کنند.

 فکــر می کنــم بــرای ســال بعــد 
حــوزه  در  اســتارتاپ هایی 
نیچ مارکت بیشــتر خواهیم داشــت، زیرا 
فضای امن تری برای سرمایه گذاران است 
و ریســک کمتــری دارد. زیــرا همــگان 
می دانند که هدف گذاری کسب و کارهای 
این چنینی روی بخشــی از جامعه است 
کــه در شــرایط بغرنج هــم آن قدرهــا افت 

تقاضا نخواهد داشت.

ایمان ضیائی
مدیرعامل مزبار

به نظــر من چــون تمام وی ســی های ایــران به یــک منبع جیب خالی وی سی ها
باالســری وصــل هســتند و آن منبــع هــم به نوعــی بــه 
حکومــت متصل اســت، تمــام صندوق های وی ســی ها 

خالی می شوند. 
اگر هــم خالی نشــوند، ترجیــح می دهند پول شــان را در 
صندوق هــای دیگــر ببرند و این مســئله باعث می شــود 
میزان ســرمایه در اکوسیســتم کاهش یابــد. نتیجه این 
اتفاق بــه البی گــری ختم می شــود؛ یعنــی کســانی که با 
الیه های باالتر در ارتباط هســتند، ســعی می کنند برای 

استارتاپ ها سرمایه جذب کنند.  
ســرمایه گذارانی هــم مثــل هلدینگ هــای صنعتــی 
سرمایه شــان را به حوزه های جذاب تر مثل پتروشیمی، 
نفــت و گاز و به طور کلــی حوزه هایــی می برند کــه دولت 
در آنهــا کســری بودجــه دارد. دولــت بــه خاطر کســری 
بودجه اش در این حوزه ها از این سرمایه گذاران دعوت 
و آنهــا را از طــرق گوناگــون مثل سوبســید تشــویق به 

سرمایه گذاری می کند. 
این ســرمایه گذاران هــم ترجیــح می دهنــد در جایی 
سرمایه گذاری کنند که مشوق دارند. در استارتاپ ها 
دیگر مشــوقی وجود ندارد. در نتیجه استارتاپ های 
با اندازه ما، شروع به دســت وپا زدن می کنند و همگی 
تبدیل به یکســری کســب وکار بدون نوآوری می شویم. 
تنها چهار قلمرو باقی می ماند که متعلق به دیجی کاال، 
اسنپ، هزاردستان و صباایده است. این چهار شرکت 
چون منابع مالی دارند، یا استارتاپ های موازی کار توان 
رقابت با آنها را ندارند و از گردونه رقابت حذف می شوند 

یا اگر مزیت رقابتی برجســته ای داشــته باشند، توسط 
این شرکت ها خریداری خواهند شد.

اســتارتاپ هایی هم که تازه می خواهنــد از مراکز نوآوری 
و شــتاب دهی بیــرون بیاینــد، باید بــه این موضــوع فکر 
کننــد کــه وارد کدام یــک از ایــن چهــار قلمــرو خواهنــد 
شــد. تنهــا برنامــه خــروج بــرای بنیان گــذاران در ایــران 
این اســت که ببینند استارتاپ شــان را کدام یــک از این 
شــرکت ها می خرند. برای مثال باید راه حلی ارائه دهند 
که بــه درد اســنپ بخــورد یــا فیچــری توســعه دهند که 
بــه کار دیجــی کاال بیاید. به نظــر من در غیــر این صورت 
اکوسیســتمی وجــود نخواهــد داشــت کــه از وی ســی 

سرمایه بگیرد. 
منابع انسانی هم با چالش مهاجرت روبه رو خواهد شد. 
البته استارتاپ های سطح ما درگیر این چالش نیستند. 
چالشی که ما با آن درگیر هستیم، افزایش حقوق است. 
در اواخر ســال دالر به 60 هــزار تومان رســید. البته بعد 
ریزش داشــت، اما همان 60 هــزار تومــان در ذهن مردم 
نقش بســته اســت. این موضوع تــورم انتظاری اســت. 
فــردی کــه بــا مــن بــرای حقــوق ســال آینــده اش مذاکره 
می کند، دالر 60 هزار تومانــی را در نظــر دارد. در نتیجه 
مــا خدماتی هــا مجبوریــم بــرای پوشــش ایــن هزینه هــا 
ســطح کیفیت ســرویس مان را پایین بیاوریــم یا قیمت 

را افزایش دهیم.
 وقتی قیمت را هم باال می بریم، ریزش مشــتری داریم. 
جذب ســرمایه هم بعیــد می دانم داشــته باشــیم، مگر 

مثل فناپ از ریش بکنیم و به سبیل پیوند بزنیم. 

پرهام قبادی
مدیرعامل نوبار

نیاز دارند، اینجا می توانند از این منبع استفاده کنند و رشد 
داشته باشــند. این هم موضوع کالنی اســت که می تواند 
روی فضای کســب و کار تأثیر جــدی بگذارد. امــا نمی دانم 
این قانون چطور اجرا خواهد شد و ممکن است با توجه به 
رویکردهای دولت، موانعی برایش ایجاد شود که بسیاری 
از این ســرمایه ها وارد اقتصاد دیجیتال نشود و به جاهای 
دیگری برود. بعید هم نیست که این اتفاق رخ دهد. اینها 
که گفتم نه برای بازه زمانی یک ساله، بلکه برای افقی حداقل 

پنج ساله است.

POINT OF VIEWدیدگاه
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پیش بینی 1402؛ پاسخ به یک پرسش دشوار
امیرمسعود اسکویی لر

مدیرعامل ایران رایانه

پیش بینی اینکه در ســال آینده چه اتفاقی می افتد، بسیار 
دشوار است. ساده ترین پاسخ این است که در هر سیستمی 
با یــک ورودی ثابــت، همان خروجــی را خواهیم داشــت و تا 
سیستم را اصالح نکنیم، خروجی همان است که بود. حاال 
کمی پیچیدگی را بیشتر کنیم؛ می خواهیم ورودی را تغییر 
بدهیم تا خروجی متفاوت داشته باشیم یا اصالً می خواهیم 
سازمان را تغییر بدهیم تا با همان ورودی، خروجی متفاوت 
داشته باشیم؛ این یعنی تغییر. برای اینکه پیدا کنیم که باید 
چه کار کنیــم و کدام قســمت را تغییر دهیم تا شــرایط بهتر 
شــود، باید بدانیم چه می خواهیم. فقط باید توجه داشــته 
باشــیم که مرتکب خطا نشــویم. ظرفیت اشــتباه همیشــه 
محدود است. نقل است که به ناپلئون گفتند پیروز شدیم 
ولی نیمی از لشکر نابود شد و او در پاسخ گفته بود که اگر یک 

بار دیگر پیروز بشویم، کامالً نابود خواهیم شد.
برای پیش بینی آینده می توان سناریوهای مختلف نوشت 
و بر اســاس اولویت مرتب کرد. حاال بر اســاس آن چیزی که 
می خواهیم اتفاق بیفتد، اقدام کنیم، وقت بگذاریم و هزینه 
کنیم. فقط همه می دانیــم که بعضی کارها را بــه این راحتی 
نمی توانیم انجام بدهیم و زیرساخت و اکوسیستم آن باید 
موجود باشد. مثالً کشورهایی هستند که پول زیاد هم دارند، 
ولی دانشگاه یا بیمارستان خوب ندارند. در مقابل کشورهایی 
هستند که محدودیت مالی دارند، ولی دانشگاه شان معتبر 
است و بیمارستان شان در ســطح بهترین هاست. صادرات 
نرم افزار ما را با هند مقایسه کنید؛ آنچه در این مورد جلو رشد 
ما را می گیرد، نداشــتن تجربه و ســابقه است که مستقیماً 

ناشی از ارتباط بین المللی ضعیف در بلندمدت است.
می پرسید آیا در سال 1402 می توانیم تورم یک رقمی داشته 
باشــیم؟ اســاتید دانشــگاهی و سیســتم آموزشــی کیفــی 
داشــته باشــیم و نیــروی متخصــص کافــی تربیــت کنیــم؟ 
گردشگر خارجی و گردشگری سالمت و درآمد ارزی بیشتر 
داشــته باشــیم و شــرکت های نرم افــزاری مــا نرم افزارهایی با 
کیفیت و اســتاندارد جهانی تولید کنند و محصوالت خود 
را به دنیــا صــادر کننــد؟ می توانیــم ســرمایه گذاری خارجی 
و کســب وکارهای پررونق و اقتصــاد توســعه یافته دیجیتال 

داشته باشیم؟
قاعدتاً نمی توانیم، ولی می توانیم رشد تورم راکم کنیم و رشد 
مهاجرت نخبگان را کاهش دهیم و جلوی تصمیمات اشتباه 

را بگیریم و در هر مرحله یک قدم جلوتر برویم.
در مورد عبور شرکت ها از بحران نیز صحبت زیاد شده و الزم 
به توجه است که به تعداد شــرکت های خصوصی عضو در 
ســازمان، راه حل برای عبور از بحــران می توان طراحــی کرد و 
نوشت، ولی این راه حل ها در موارد بســیاری اشتراک دارند. 
در هر حال بایستی کارهایی که باید انجام می دادیم، باز هم 
انجام بدهیــم. آیا اگر تورم نداشــتیم دنبال بــازار و کیفیت و 
ســرمایه گذاری نبودیم؟ پس آن کارها را بایــد انجام بدهیم، 
به عالوه کارهای دیگری که بحران به ما تحمیل می کند. حاال 
دیگر کیفیت و بهره وری ضروری تر است و رقابت نزدیک تر، 

همکاری و کار صنفی واجب تر.
در یک بازار سرمایه داری با محدود شدن درآمدها، شرکت ها 
مجبورند برای بقا، هزینه خود را متناسب با کم شدن درآمد، 
کاهــش دهند تــا باقــی بماننــد. در نتیجــه نیروهــای اضافه 
را بدون تأمــل تعدیل می کننــد و خــوب می دانند کــه دوباره 
جایگزین کــردن ایــن نیروها دیگــر به این ســادگی نیســت. 
مخصوصاً برای شرکت های نرم افزاری که بیش از 80 درصد 

هزینه شان، هزینه نیروی انسانی است. 
ایــن کم کــردن هزینه ها به معنی کوچک شــدن شــرکت ها و 
ضعیف شــدن توان اجرایــی آنها و بــه تعبیری دیگــر، از بین 
رفتن سرمایه ملی است. به راســتی چند بار می توان نیروها 

را کــم کــرد و ادامــه داد؟ کارفرمــای شــرکت های تولیدکننده 
نرم افزار به صورت ســنتی شــرکت های دولتی هستند و این 
شــرکت ها برای بقای خــود به ســفارش کار و عقد قــرارداد با 
دولت وابسته اند. وقتی کار کم می شود، بازار کوچک می شود 
و شرکت ها که عمدتاً کوچک هستند، کوچک تر می شوند و 
در معرض تعطیلی قرار می گیرند؛ شــرکت هایی که سال ها 
تجربــه و دانش اندوخته دارند و ســرمایه نامشــهود کشــور 

هستند. 
آمارهای مهاجرت تکان دهنده است، ولی آنهایی که هستند 
و مهاجرت نکرده اند چطور اســت که نمی توانند مشکالت 
خود و دیگران را حل کنند؟ بسیاری از اندیشمندان ما حرف 
نمی زنند و انتقــاد نمی کنند و به ایــن روش عــادت کرده اند. 
خبرگان و اندیشــمندان بایســتی با وســعت نظر مسائل را 
ببینند و راه حل ارائه دهند تا از میان پیشنهادها و انتقادها 

راهکارها و طرح های سازنده پیدا شود.
اما در این میان چه کســانی صدمه بیشــتری می بینند؟ در 
مرحله اول صحبت از کسانی است که از رانت و وام و حمایت 
استفاده نمی کنند یا نمی توانند بکنند و ارتباطی هم ندارند 
و حامی هم ندارنــد و ملک و ثروت ندارند و دارایی شــان فکر 
و ذهن خــالق و ایده های نو آنهاســت و دانش و تجربه شــان 
در حــوزه فنــاوری اســت. افــراد و شــرکت های کوچکــی کــه 
همه می دانند مهم هســتند. ســازمان های خیرخواهی نیز 
وجود دارند که ســعی می کنند حمایت کنند، ولی حمایت 
اکوسیستم می خواهد، زیرساخت می خواهد و یک اشتباه 
همه چیز را ضعیف می کند و اشتباه های مکرر باعث نابودی 

همه چیز می شود.
به عنوان مثال وام دادند تــا از پروژه هــای نرم افزاری حمایت 
شود. کار شروع شــد و با انرژی جلو رفت، ولی زمان گذشت 
و نوبت بازپرداخت شــد، ولی وام ادامه پیدا نکــرد. درحالی 
که یا نرم افزار آماده و قابل ارائه به بــازار نبود یا برای بازاریابی 
و فروش پیش بینی سرمایه گذاری نشده بود. پس همه چیز 
متوقــف شــد؛ نــه نرم افــزار کاملــی ایجاد شــد و نــه حمایت 
خیرخواهانه به نتیجه ای که باید رســید. یا در مورد دیگر در 
ســال های 94 یا 95 که موضوع توافق برجام مطرح بود، برای 
یک سال تمام هتل های تهران رزرو بود. خارجی ها آمده بودند 
و می خواستند شرکای تجاری خود را در ایران پیدا کنند. بازار 

جدیدی بــرای هتل ها و رســتوران ها ایجاد شــده بود، پس 
هتل ها شروع به تعمیرات و بازسازی و حتی بازگشایی 
کردند، ولی برجام به نتیجه نرسید و این بازار هم دوباره 
راکد شــد. ضربه نهایی را هم پاندمــی وارد کرد. به این 
ترتیب بیشتر کسانی که روی این بازار سرمایه گذاری 

کرده بودند، متحمل ضرر شدند. 
در مدیریــت مشــتریان ناراضی، ســعی می کنیــم اول 

مشتریان ناراضی را بی تفاوت کنیم و بعد به جلب رضایت 
مشــتریان بی تفاوت بپردازیم؛ به همین ترتیب 

کار شرکت ها و فناوری را نمی توان مستقیماً 
از خستگی و ضعف به شــکوفایی رساند. 
اول بایســتی دورنمایــی داشــته باشــند و 
کورسویی از انتهای راهی که می روند ببینند 
و کسب و کارشــان را از زیان خــارج کنند و 

بعد سودآور و شکوفا شوند.
در چنین بــازاری، ســرمایه گذاران در چه 
زمینه هایــی ســرمایه گذاری می کننــد و 
ترند بــه کدام ســمت اســت؟ در کشــور 
مــا برخــالف روندهــای جهانی، فنــاوری 
اطالعات سهم کوچکی در بازار سرمایه 
رســمی و غیر رســمی دارد و عالقه غالب 
سرمایه گذاران بیشــتر مربوط به جانب 

اینترنت است. اینترنت زیرساخت است و برای رشد سایر 
رشته ها ضروری اســت، ولی قاعدتاً این روند به زودی تغییر 
خواهــد کــرد. مــا به صــورت ســنتی از نرم افــزار بســیار ارزان 
استفاده می کنیم، درحالی که الزاماً پایین بودن قیمت نرم افزار 
ما به نفع کشورمان نیست، همان طور که پایین بودن قیمت 
نیــروی کار بــه نفع مان نیســت. این بــه بهای از دســت رفتن 
کیفیت زندگی برنامه نویسان و در نتیجه عدم رقابت پذیری 
شرکت ها در نگهداشتن نیروها تمام می شود، استانداردهای 
کاری ضعیف می شــوند و کیفیت پایین می آید و در فروش 
محصــوالت نیــز در بــازار رقابــت شــانس خــود را از دســت 
می دهیم. شــاید این تأثیر طرز فکری اســت که نقض قانون 
حمایــت از تولیدکننــده و اســتفاده از نرم افــزار کپی شــده را 
تشویق کرده و اگر فکری برای آن نشود، باالخره ما را به سمت 
اســتفاده از نرم افزارهــای خارجــی هدایــت خواهد کــرد. در 
عین حال در کشور ما هم به دنبال مشکالت ایجادشده در 
اکوسیستم و کوچک شدن بازار، رقابت شدیدتر می شود و در 
عمل رقابت برای بقا خواهد بود؛ اقتصادها کوچک تر و بازارها 
انقباضی تر و ســخت تر خواهند بــود. در عین حــال فناوری 
اطالعات همراه با توسعه و نوآوری این شانس را دارد که از این 

گرفتاری ها مستثنی باشد.
امیــدواری اینجاســت کــه بــا تحــول دیجیتــال در جهــان، 
فرصت هــا و بازارهای جدیــدی علی الخصــوص در خدمات 
دولتــی و دولــت الکترونیک به وجــود آمده اســت. در مدت 
کوتاهــی فرهنــگ کاری تغییــر کــرده، دورکاری رواج یافتــه، 
کالس های درســی، خریــد و فروش و جلســات کاری شــکل 
خود را به دیجیتــال نزدیک کرده اند. در نتیجــه تولید داده و 
محتوا بیشتر شده و همه اینها نیاز توسعه فناوری اطالعات 
و اســتفاده از آن را افزایش می دهند و طبیعی اســت که اگر 
بــه آن رونــق آرمانــی برســیم، ســرمایه گذارانی هــم آمادگــی 
خواهند داشت تا در فناوری اطالعات سرمایه گذاری کنند. 
اگر همه را با هم بررســی کنیم، شــاید هر بنگاهــی بتواند به 
راهــکاری برای خود برســد. هر کســب و کاری ســعی می کند 
تهدیدهای محیطی و بیرونی را کم کنــد و از فرصت ها بهره 
ببرد و از طرف دیگر هم از نقاط قوت خود استفاده کند و نقاط 
ضعف خود را تقویت کند. به طور کلی در فناوری اطالعات، 
تحول دیجیتال بازارهای جدیدی ایجاد 
کرده و چشــم انداز نیازهــای بازار 
کار نرم افزار برای سال های آتی 
تفــاوت کــرده و در برنامه های 
10 ساله و 20 ساله کشورها، 
افزایــش نیــاز بــه خدمــات 

پیش بینی شده است.
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سرگردانی نقدینگی
ســال آینده غیر از چالش نیروی انسانی، 
مســئله مهــم، کســری نقدینگی شــدید 
در تمامــی کسب و کارهاســت. آن دســته 

از کســب و کارهایی کــه تراز 
نقدینگــی مثبــت دارنــد، 
فرصت رشد پیدا می کنند، 
امــا آن کســب و کارهایی که 
بــرای ادامــه فعالیــت خود 
نیازمند ســرمایه هســتند، 
با چالش بیشــتری مواجه 

خواهند شد.
از ســوی دیگر، بــه نظر می رســد در ســال 
آینده نقدینگی های خرد بســیار بیشــتر 
سرگردان شوند. با توجه به این موضوعات، 
یک فرصت کســب و کاری در ســال آینده 
می تواند ارائه خدمات و محصوالت مالی 
و توسعه کسب و کارهای فین تکی باشد. 

سال بد 
کسب و کارهای 

کوچک
به نظــرم اکوسیســتم در ســال 1402 به 
ســمت این مــی رود کــه مجموعه هــا به 
جای ارتقا، به دنبال بقای خود باشــند. 

اگــر بــا وضعیتــی کــه در 
شش ماه دوم ســال 1401 
وجــود داشــت، بخواهیم 
ســال 1402 را پیش بینــی 
کنیم، عمالً کســب و کارها 
برای بقا دست و پا خواهند 
دنبــال  بــه  نبایــد  و  زد 
نــوآوری بگردیــم. چالــش 

اصلی شرکت ها در این ســال مدیریت 
منابــع انســانی و مالی اســت. بــه نظرم 
اســتارتاپ ها و کســب و کارهای کوچک 
سال سخت تری را هم خواهند داشت. 
مجموعه هــای بــزرگ و ســرمایه گذاران 
نمی تواننــد بــه آنهــا کمکــی کننــد یــا 
نجات شــان دهنــد، زیــرا خودشــان هم 

درگیر چالش های متعددی هستند.
وضعیت اینترنت که مشــخص اســت 
و امیــدی هم نــدارم کــه اتفــاق جدیدی 
بیفتد و گشایشــی ایجاد شــود. افرادی 
کــه در بدنــه حاکمیــت هســتند هــم 
نشــانه ای از تغییر رویکــرد ندارند. فکر 
می کنم باید برای سال آینده به این فکر 
کرد که چطور می شــود کســب و کارهای 
کوچک را نجــات داد که بســیار هم کار 

دشواری است.

سارا میرساالری
هم بنیان گذار خانومی

فرزاد مقدم
مدیرعامل تسکا
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کسبوکار
B U S I N E S S

به 1402 امیدوارم

تبدیل تهدید به فرصت

استارتاپ اســتودیوها و به صورت کلــی رکود جریــان ورودی 
اســتارتاپی برای اکوسیســتم نوآوری مواجه بودیم. مسائل 
مختلف از جمله بن بست ورود استارتاپ های بزرگ کشور 
به بورس )با وجود آنکه شاهد ورود تپسی به بورس بودیم اما 
به خاطر مشــکالت موجود بر ســر راه دیجی کاال، کافه بازار، 
اســنپ، علی بابا و... حس باز شــدن این مسیر به هیچ وجه 
به فعاالن اکوسیستم القا نشد( و عدم ورود سرمایه گذاری 
خارجــی بــه اکوسیســتم، بــا بسته شــدن جریــان خروجی 
اکوسیســتم نیــز مواجــه بودیــم. به عبارتــی رود در جریــان 
اکوسیستم با بسته شدن جریان ورودی و خروجی آن به یک 
شبه مرداب تبدیل شده است که باید برای دوباره به جریان 

افتادن آن اقداماتی انجام شود.
با این مقدمــه، پیش بینی مــن بــرای ســال 1402 این چنین 
خواهد بود که امیدوارانه فکر می کنم در سال 1402 از اواخر 
تابســتان و با ورود بــه نیمه دوم ســال، جریان اکوسیســتم 
تا حدی باز خواهد شــد. کم کــم معاونت علمــی و فناوری با 
اســتقرار مدیرانش به اقداماتی دســت خواهد زد، از جمله 
اجرایی کردن بخش هایی از قانون جهش تولید دانش بنیان 
کــه می تواند بــه ورود ســرمایه به اکوسیســتم منجر شــود. 
احتماالً تغییر رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی یا تثبیت 
رئیس آن، صنــدوق را از حالت ناپایدار خــارج خواهد کرد و 
صندوق های پژوهش و فناوری اندکی فعاالنه تر عمل خواهند 
کرد. بورس و فرابورس رفتارهای ریسک پذیر جدی تری بروز 
خواهند داد و شــاهد ایجاد صندوق های جســورانه بورسی 
جدید خواهیم بود. همچنین امیدوارانه شاهد ورود حداقل 
دو استارتاپ بزرگ دیگر به بورس یا فرابورس هستیم و ایجاد 
تابلوی دانش بنیان در فرابورس، اســتارتاپ ها و شرکت های 

کوچک تر را نیز راهی بورس خواهد کرد.
به خاطــر محدودیت هــای بین المللــی، توســعه برخــی از 
پلتفرم های داخلــی پایدارتر و جذاب تر خواهد شــد، مانند 
رقابت ارائه خدمات روی پیام رسان های بومی و شکل گیری 
اســتارتاپ هایی در ایــن حــوزه کــه ســرویس های خارجی را 
شبیه سازی می کنند. شــاهد توسعه زیرساخت های بومی 
ابری و CDN خواهیم بود. توسعه راهکارهای مالی و فین تکی 
و BNPL در ورتیکال هایی مانند سالمت و اقالم زودمصرف و 
لوازم الکترونیکی و خانگی را شاهد خواهیم بود. اپراتورهای 
مالیاتی بخش خصوصی در اندازه های بزرگ متولد خواهند 
شــد و امیدوارم با تغییر نگرش بیمه مرکزی ایــران به خاطر 
آیین نامه دانش بنیان وزارت اقتصــاد، در حوزه فناوری های 
بیمه یا اینشــورتک با رشــد خدمــات دیســراپتیو/ تحولی 
مواجه باشــیم. من با وجــود تمام اتفاقــات تلخ ســال 1401، 

امیدوارانه وارد سال 1402 خواهم شد.

در سال 1402، کسب و کارهای حوزه پرداخت به سمت ارتباط 
بیشــتر و نزدیک تر با بانک ها و سایر شــرکت های فین تکی 
مثل لندتک ها، بانک تک ها و... خواهند رفت، چراکه سال 
پیش رو را می توان سال بقا نامید و کسب و کارهای پرداختی 
می بایســت تــالش کنند تــا بــا نــوآوری، ارائه ســرویس های 
ترکیبــی و... بــرای خــود تهدیدها را بــه فرصت بــدل کنند و 

بتوانند در این فضای رقابتی پیشرفت داشته باشند. 
مســلماً نمی تــوان از تأثیــر مهاجــرت نخبــگان و اختالالت 
اینترنت غافل شــد، اما شــاید بهبــود روابــط ایران با ســایر 
کشــورها و همچنیــن ایجــاد فرصت هــای بین المللــی برای 
شرکت های حوزه پرداخت بتواند به توســعه بازار پرداخت 

بیش از پیش کمک کند.

سید محمدحسین سجادی نیری
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری داوین

محمدمهدی فاطمیان
مدیرعامل زیبال

من سال 1402 را سالی بسیار مهم و حیاتی برای اکوسیستم 
نوآوری کشــور می دانم. در ســال 1401 تغییــر معاون علمی 
و فنــاوری رئیس جمهــور و درگیــری آن ســازمان بــا موضوع 
جایگزینی هــا و تغییر مدیــران آن معاونت، عمــالً به حذف 
یک حامی و بازیگر جدی در اکوسیســتم منجر شد و هیچ 
اقدام مؤثری از آن معاونت دیده نشــد. از ســویی ناپایداری 
شرایط صندوق نوآوری و شکوفایی هم بر رکود در این عرصه 
افزود. تغییرات سازمان بورس و فرابورس و رویکرد محتاطانه 
این مجموعه ها نیز مزید بر علت شد. ناپایداری مرکز ملی 
فضای مجــازی و نیز درگیــر شــدن وزارت ارتباطــات با اصل 
مسئله اینترنت نیز باعث شد اقدام مؤثری از این مجموعه ها 
برای توسعه اکوسیستم دیده نشود )البته تالش های آقای 
الجوردی در وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت جهت 

توسعه پلتفرم های بومی ستودنی بود(.
از ســوی دیگــر از ســال های قبــل نیــز بــا رکــود رویدادهــای 
نوآورانــه، رکــود شــکل گیری و موفقیــت شــتاب دهنده ها و 

استقبال 
از لندتک ها

در ســال 1402 احتمــاالً شــاهد اتمــام کار بســیاری 
از کســب و کارها خواهیم بود. شــرکت ها سیاســت 
انقباضی در پیش گرفته اند تا سایز خود را کوچک 
کنند، زیــرا بنیه مالی مــورد نیــاز را ندارنــد. در مورد 
حمایــت از کســب و کارها حرف هــای بســیاری زده 
می شــود، ولی در عمــل اتفاقی نمی افتــد. به عنوان 
مثــال مــا پــروژه ای را بــرای وزارت ارتباطات بــا تأیید 
سازمان فناوری اطالعات، تعریف کردیم که در زمینه 
هوش مصنوعی است. این پروژه همین طور مرحله 
به مرحلــه باال رفت تا بــه کارگروه رســید. در کارگروه 
کســانی که حتی نمی دانند هوش مصنوعی به چه 
معناســت، در این باره اظهارنظر کردند و در نهایت 
گفتند این پروژه جزو اولویت ها نیســت. هفته بعد 
وزیر فنــاوری امــارات اعالم کــرد کــه این پــروژه جزو 
اولویت های ما هست و اگر مایل هستید، ما روی آن 
سرمایه گذاری می کنیم. االن امید ما به جای اینکه 
به افرادی در داخل کشور باشند، به سمت خارج از 
کشور است تا بتوانیم با شرکت های خارجی مذاکره 
کنیم و محصوالتی را که تولیــد می کنیم، در اختیار 

آنها قرار دهیم.  
در حوزه فین تک یکی از بخش هایی که احتماالً در 
سال آینده رشد خوبی خواهد داشت، حوزه لندتک 
است، زیرا زیرساخت های الزم برای آنها تاحدودی 
ایجــاد شــده و مــردم هــم از آن اســتقبال می کنند. 
حتــی کســب و کارهای بزرگــی چــون دیجــی کاال و 
اســنپ نیز به ســمت این بخــش رفته انــد و فروش 
اقســاطی کاال و خدمات خود را راه انــدازی کرده اند. 
با توجه بــه تورمی کــه داریــم و بانک ها نیــز موظف 
به پرداخت تســهیالت خرد شــده اند، پلتفرم هایی 
شــکل خواهند گرفت که واســط بانک هــا و مردمی 
باشــند کــه می خواهنــد تســهیالت خــرد دریافــت 

کنند.

میرمیثم سیدی
مدیرعامل آی تی ساز

قانون گذاری 
خوب یا بد؟

به طــور کلــی پیش بینــی می کنم بــا توجه 
بــه وضعیــت اقتصــادی کشــور، در ســال 
آینــده هم کســب و کارهــا اوضــاع چندان 
خوبــی نداشــته باشــند. ریســک در 
فضــای کســب و کاری ایــران به شــدت باال 
رفتــه و این مســئله بســیار 
آسیب زاســت. در حــوزه 
فین تــک، رگوالتــوری بــه 
شــکل جــدی وارد لندتــک 
شــده و جلســات متعدد با 
کســب و کارهای این بخش 
دارد و روی صنعت لندتک 
تمرکزی جدی ایجاد شــده 
اســت. دخالت رگوالتور در 
این صنعــت می توانــد در دو جهت عمل 
کند و مثبت یا منفی باشد. قسمت مثبت 
ورود رگوالتور این اســت که احتماالً اگر به 
شــکل خوب قانون گذاری انجام شــود، به 
قانونمندتر شدن صنعت و افزایش کیفیت 
کمــک می کنــد و اعتمــاد به ایــن صنعت 
افزایش می یابد اما چنانچــه قانون گذاری 
و تنظیم گــری به درســتی انجــام نپذیــرد، 
ممکــن اســت ســبب شــود ریســک های 
غیرسیســتماتیک وارد سیســتم شــده 
و آســیب جــدی بــه کســب و کارهای ایــن 

صنعت وارد آید. 

فرصتی برای
رشد نیست

به نظرم ســال 1402 کســب و کارهای حوزه 
گردشــگری وضعیــت بدتــری نســبت به 
شرکت های استارتاپی دیگر دارند. اما اگر 
بخواهم به طور کلی در رابطه با شرکت های 
استارتاپی صحبت کنم، برآوردم این است 
کــه در ســال آینــده فرصت 
رشــد چندانی وجود ندارد. 
زیــرا هــم کارآفرینــان و هــم 
ســرمایه گذاران نســبت به 
انجام کارهایی از این جنس 
محتاط تر هستند و ترجیح 
می دهنــد ســرمایه زمانی و 
مالی خود را جایی ببرند که 
بازدهــی بیشــتری داشــته 
باشــد. متأســفانه به دلیــل تورمی کــه در 
کشور وجود دارد،  کسب و کارهایی که مانند 
استارتاپ ها دارایی محور نیستند، آسیب 
جدی می بینند. یعنی همه کاری که انجام 
می دهند، با رشدی که در بازار امالک یا طال 
یا ارز اتفاق می افتد، پوچ می شــود و ارزش 

خود را از دست می دهد. 

محمدمهدی 
مؤمنی

مدیرعامل ازکی وام

حمیدرضا 
اشجع

مدیرعامل مستر بلیط

POINT OF VIEWدیدگاه
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اندک فرصت هایی برای 
اکوسیستم اقتصاد نوآوری

بــا توجه بــه وقایــع ســال 1401، پیش بینــی می کنم 
در ســال آینده جریــان ورود ســرمایه های جدید به 
اکوسیســتم اقتصــاد نــوآوری کمرنــگ شــود و نرخ 
پدیدآمــدن شــرکت های اســتارتاپی و طرح هــای 
تجاری کوچک به دالیل متعددی کاهش پیدا کند. 
اینکه شــرکت ها فقــط از نظر ســهامی ارزشــمند و 
همیشــه گرفتار دغدغــه نقدینگی باشــند، به مرور 
به از دســت رفتــن مطلوبیت شــان منجــر خواهند 
شــد. با این حال هنوز در این شــرایط فرصت هایی 

وجود دارد.
یکــی از ایــن فرصت هــا حرکــت طــرح و ایــده از 
وی ســی به سی وی ســی اســت و ایــن یعنــی طرح و 
ایده ها در زنجیره ارزش صنایــع بزرگ تر که در نرخ 
تولیــد ناخالص ملی هــم مؤثرنــد، قرار بگیرنــد تا با 
اتصال آنهــا به صنایع دیگر و رفع معضالت شــان، 

ارزش افزوده نهایی را افزایش دهند.
از ســویی دیگــر رویکردهــای ماه هــای اخیــر بــازار 
ســرمایه نشــان می دهد بورس آمــاده تأمیــن مالی 
و پذیــرش طرح هــای تحول ســاز اســت؛ شــرکت ها 
و طرح هایی کــه ابعاد بزرگــی در اقتصــاد دیجیتال 
دارند و از قدم های ابتدایی می توان به پذیره نویسی 
آن فکــر کــرد، از ایــن مــدل ایده هــا هســتند. بــه 
سرانجام رسیدن این ایده مستلزم اتصال بازیگران 
اقتصــاد دیجیتال به ســایر بخش هــای اقتصادی، 
تأمین ســرمایه اولیــه و دانش فنی و ســپس تأمین 

مالی توسط مردم در بازار بورس است.
اینها نمونه ای از فرصت های موجود در اکوسیستم 
اقتصــاد نــوآوری هســتند که توســط اســتارتاپ ها 
قابلیت اجرایی شدن دارند. از سمتی دیگر در سال 
1402 باید به شرکت ها و طرح های بزرگ توجه کرد 
تا آنهــا محرکی بــرای تکمیــل زنجیره اســتارتاپ ها 

باشند.

شهاب جوانمردی
مدیرعامل فناپ

عوارض زلزله 
هشت ریشتری

مسئله رگوالتوری

و رونــد گســترش رکــود تورمــی، سیاســت خارجــی، ادامــه 
محدودیت های دسترسی همگانی به اینترنت، فیلترینگ 
شبکه های اجتماعی و فروشــگاه های توزیع اپلیکیشن ها، 
ادامه اختالل در صنعت پرداخت و پرداخت یاری ها، نیروی 
انســانی و انگیــزش و صــادرات اســت. صنعــت بازی هــای 
رایانه ای نیز متأثر از فیلترینگ شدید اینترنت، مضاعف بر 
موارد فوق الذکر، با مشکالت بسیار بیشتری مواجه خواهد 
شد. با فیلترینگ گوگل پلی و اختالل در انواع سرویس های 
آنالین، بســیاری از تیم ها با کاهش 80درصدی منابع مالی 
روبه رو شــده اند و در آســتانه تعطیلی هســتند. بــه صورت 
مشخص عوارض این زلزله هشت ریشتری به کوچک شدن 
تیم ها و فشار بیشتر و کوچک شدن پروژه ها منتهی خواهد 
شد. سیاست کوتاه مدت و راهبرد اساسی در این زمینه برای 
جلوگیری از تعطیلــی و مهاجرت بســیاری از متخصصان، 
چند مهارتی اســت که افزایش فشــار بر نیــروی کار را در پی 
خواهد داشــت. ادامه اختــالل در اینترنــت و فیلترینگ به 
تحلیــل و فرســایش اکوسیســتم و اختــالل جــدی در روند 
طبیعی رشد شرکت ها و محصوالت منجر خواهد شد. این 
بدین معناســت که شــرکت ها باید با نیروی انسانی بسیار 
کمتر اما کار دوچندان، با کوهی از مشــکالت دست و پنجه 
نرم کنند. از طرفی با تــورم 50درصدی کشــور و افزایش نرخ 
دســتمزد، بســیاری از شــرکت ها تاب آوری خود را از دست 
خواهنــد داد و ایــن اختــالل جــدی و مســتقیم در چرخــه 
کســب و کارها ایجــاد می کند کــه نهایتاً بــه پدیده بیــکاری، 
مهاجرت، چند مهارتی، تعطیلی کسب و کارهای کوچک و 
متوسط و در نهایت مهاجرت در سایه خواهد انجامید. این 
موضوع می تواند تشدید خروج بخشی از نیروی انسانی با 
تخصص باال به ســمت بازارهای جهانی را به همراه داشته 
باشد. لذا سال آتی با توفند های ناپیوســته بسیاری روبه رو 
خواهیم بود که بســیاری از آنها مبتالبــه وضعیت عمومی 
کشــور در عرصــه سیاســت داخلــی و خارجــی و اقتصــاد و 
فرهنگ است. لذا قطعات این پازل چنان به یکدیگر متصل 
هستند که نمی توان با رفع یک عامل، منتظر مرتفع شدن 

تمامی مشکالت باشیم.

روی ایران هم تأثیر می گذارد. دوم اینکه قدرت خرید مردم 
پاییــن آمــده و BNPL احتمــاالً می تواند بخشــی از قدرت 

خرید از دست رفته مردم را به آنها بازگرداند. 
در نهایــت چالــش منابع انســانی بــا توجه به مــوج جدید 
مهاجــرت، در ســال 1402 به شــدت جــدی خواهــد بــود و 
حتماً شرکت های بسیاری با این چالش دست و پنجه نرم 

خواهند کرد. 

شهریار ازهاریان فر
بنیان گذار شرکت نردبان اندیشه فردا

مهدی عبادی
مدیرعامل وندار

ســالی کــه گذشــت، آبســتن حــوادث بی شــماری بــرای 
اکوسیســتم نیمه جــان اســتارتاپی ایــران بــود. فیلترینــگ 
گســترده شــبکه های اجتماعی و افتادن به جان اینترنت و 
فیلترهای پی در پی فروشــگاه های عرضه اپ، تنها بخشــی 
از اتفاقاتــی اســت که در راســتای نابــودی اکوسیســتم روی 
داد. بدون شک سال جدید با ادامه همین روند بسیاری از 
کســب و کارها با مشــکالت بزرگ و کوچکی روبه رو خواهند 
شــد که حیات آنها را به خطر خواهد انداخت و اساساً این 
سؤال مطرح می شــود که تا کجا می توان این محدودیت ها 
را تحمــل کــرد و چرا بایــد در این شــرایط همچنان بــه تولید 

محصول ادامه داد؟ 
عمده مشــکالت اکوسیســتم در گــرو اقتصاد کالن کشــور 

کماکان مســئله اصلی حــوزه فین تک، مســئله رگوالتوری 
اســت. ایــن را ممکن اســت مــا در دســته محدودیت های 
عمومی بگذاریم یا نــه؛ اما احتمــاالً در ســال های پیش رو 
همچنان این مســئله، برای فین تکی هــا مهم ترین خواهد 
بــود. دلیلــش هم این اســت کــه نــگاه رگوالتــور هنــوز نگاه 

توسعه محور نشده و عموماً محدودیت زاست. 
اگر بخواهیم از این مســئله عبور کنیم، دومین مسئله ای 
که تمام اســتارتاپ ها بــا آن مواجــه خواهند بــود و طبیعتاً 
کسب و کارهای حوزه فین تک را نیز تحت تأثیر قرار خواهد 
داد، مســئله ســرمایه گذاری اســت. ســرمایه گذاری روی 
اســتارتاپ ها در ایــران به شــدت کاهش پیــدا کــرده و عمالً 
صندوق ها یا سرمایه گذاری نمی کنند یا اساساً پولی ندارند 
که بخواهند ســرمایه گذاری کنند. طبیعی هم هســت. با 
شرایط اقتصادی کنونی، اگر پولی هم وجود داشته باشد، 
دست و دل سرمایه گذاران چندان به سمت سرمایه گذاری 

روی استارتاپ ها نخواهد رفت.
درباره ترند حــوزه فین تک در ســال 1402، من فکر می کنم 
پرداخت با BNPL به شدت رشد می کند که دالیل متفاوتی 
دارد. اوالً اینکه در دنیا ترند است و طبیعتاً این ترند جهانی 

اکوسیستم در حال 
پوست اندازی است

ســال 1402 از مناظر اقتصادی از ســال 
1401 ســخت تر خواهــد بــود. دالیــل 
متعــددی هم بــرای آن وجــود دارد. ولی 
من بــا نــگاه برخی دوســتان کــه از پایان 
اکوسیســتم صحبت می کنند، به هیچ 
عنوان موافق نیستم و احساس می کنم 
اکوسیســتم در حــال پوســت اندازی 

است. 
البتــه برخــی مجموعه هــا بــه دالیــل 
گوناگــون دچــار آســیب می شــوند یــا تا 
امــروز دچــار آســیب شــده اند و ممکن 
اســت نتوانند کســب و کار خود را ادامه 
دهنــد. قطعــاً در ایــن میــان تــاب آوری 
از  بیشــتر  بزرگ تــر  شــرکت های 
شــرکت های کوچک تــر اســت. از طرف 
دیگر به نظرم برخی سرمایه گذاران این 
کار را ادامــه نخواهنــد داد، به خصوص 
سرمایه گذاری های بلندمدت نخواهند 

برخــی  ولــی  داشــت. 
ســرمایه گذاران حداقــل 
بــرای کوتاه مــدت وارد این 
خواهنــد  اکوسیســتم 
شد، زیرا قیمت بعضی از 
کسب و کارهایی که شاید 
چند مــاه پیش بیشــتر از 
حــاال بــود، پایین تــر آمد و 

عده ای از سهام داران راضی هستند که 
با قیمت کمتری کسب و کار خودشان یا 
بخشی از سهام خود را واگذار کنند. لذا 
در افق کوتاه مدت انتظــار داریم بعضی 
از مجموعه هــای ســهام داری جدیــد را 
به خصــوص مجموعه هــای  ببینیــم. 
سنتی و معدنی را به عنوان عالقه مندان 
بــه ایــن اکوسیســتم می بینــم. همیــن 
انتخابــات اتــاق نویدبخش اســت، زیرا 
اســتقبال ویژه تری از حوزه فــاوا و حوزه 
کسب و کارهای دانش بنیان برای حضور 

در هیئت نمایندگان شده است. 
رونــد دیگــری که بــا توجــه بــه وضعیت 
اقتصادی می بینم و به طور مداوم رصد 
می کنم، رشــد لندتک هاســت. بــه نظر 
می رســد ایــن حــوزه آرام آرام قــدرت و 
قوت می گیرد و از آن استقبال می شود. 
اقداماتی شــبیه به ادغام مدل نت برگ 
و تخفیفان را نیز احتمال می دهم که به 
دالیل متعدد تشدید شود. گردشگری 
داخلــی نیز بــا توجــه بــه اینکــه از کرونا 
عبور کرده ایم و وضعیت جامعه ملتهب 
بوده و مــردم از نظر اقتصــادی در تنگنا 
هستند و تقاضا برای سفرهای خارجی 
کمتــر شــده، احتمــاالً رونــق می گیــرد و 

توسعه پیدا می کند. 

حسین اسالمی
رئیس سازمان نصر تهران

POINT OF VIEWدیدگاه
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کسبوکار
B U S I N E S S

یک امیدواری شکننده

سال 1401 سال بسیار سختی برای اکوسیستم نوآوری 
کشــور بود، علی الخصوص که مجموعه اتفاقات طوری 
در اقتصاد کالن و فضای اجتماعی کشــور رقم خورد که 
مهم تریــن ســرمایه اکوسیســتم، یعنــی جوانــان خالق، 
پرانگیــزه و بامهارت روحیه و انگیزه شــان را بــرای ماندن 
در ایران و تالش کردن و ساختن از دســت دادند و قصد 
و میــل و اقدام شــان را بــه مهاجرت یــا تشــدید کردند یا 
تصمیم گرفتند کسب و کار اســتارتاپی و نوآورانه شان را 
تعطیل کنند و کارمند شــوند یا هرچه سریع تر از کشور 

بروند.
با این وجــود شــخصاً بــه ســال 1402 امیــدوارم و امیدم 
ناشی از چند اتفاق خوبی است که در حال وقوع است. 
یکی اینکه به نظر می رســد بخش هایــی از حاکمیت که 
معموالً در شــرایط بســیار ســخت عقالنی عمــل کرده و 
سعی کرده هسته های خشن و تندرو حکمرانی را کنترل 
کند، وارد عمل شــده و تصمیم گرفته بیش از این اجازه 
ندهــد ناامیــدی در میــان جوانــان ایجــاد شــود و فضای 
اقتصــاد کالن کشــور بــا تالطــم روبــه رو شــود. می بینیم 
بعضی از کارهایی که سال های سال است گفته می شود 

بایستی انجام شود، در حال وقوع هستند. 
البته این امیدواری من، یک امیدواری بســیار شکننده 
اســت. اگــر مجموعــه حکمرانــان کشــور بــه فراینــد 
اصالحی شان در ابعاد مختلف، از اقتصاد کالن گرفته تا 
گشودگی در فضای اجتماعی و کاهش محدودیت های 
اینترنت و امثالهم  ادامه ندهند و به یکی دو اقدام تا به 

حال انجام شده بسنده کنند، مسلماً پاسخگوی حجم 
خبرهــای منفــی و تخریبــی کــه وجــود دارد، نیســتند و 
نمی توانند به طور کامل جبران کننده لطماتی باشند که 

طی این مدت وارد شده است. 
با همه این حرف ها و بــا وجود اینکه امیــدواررم 1402 از 
1401 ســال بهتــری باشــد، ســال آینده را ســال ســختی 
مخصوصــاً در بخــش نقدینگــی می دانــم. بنگاه هــا و 
اســتارتاپ ها بســیار در ایــن بخــش بــا مشــکل مواجــه 
خواهنــد شــد و اکیــداً بایــد نقدینگــی خــود را مدیریت 
و کنتــرل کنند و حواس شــان باشــد برای چــه چیزهایی 
هزینه می کنند و اگر احیاناً فرایندهای توسعه ای دارند، 

چطور آن را مدیریت کنند.
شانس دیگری که می تواند در اکوسیستم وجود داشته 
باشد، تزریق بخشی از سرمایه های شرکت های بزرگ و 
متمول اقتصاد است که می تواند در قالب طرح جهش 
تولید دانش بنیان به ســمت اکوسیستم نوآوری بیاید و 
آنها به جای پرداخت بخشــی از مالیات، همان سرمایه 
را در اکوسیستم نوآوری بیاورند و کمک کنند تا برخی 

شــرکت های توانمندتــر ایــن حــوزه کــه توانســته اند 
خــود را حفظ کنند و ســرپا نگــه دارنــد، بتوانند از 

این منابــع مالــی بهره مند شــوند. ولی بــه نظرم 
ســرعت شــکل گیری فکرهــا و اندیشــه های 
جدید و اســتارتاپ های کوچک اولیه نســبت 
به ســال های گذشــته کند خواهد شد و صرفاً 
برخی مجموعه های متوسط و بعضاً بزرگ که 

فرزین فردیس
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران

با درایت سالیان گذشته توانسته اند خودشان را با وجود 
همه سختی ها حفظ کنند، موفق به جذب برخی از این 
ســرمایه ها و منابع می شــوند کــه در این صــورت امکان 

رشد و بقای خود را به شکلی فراهم می کنند.

سال مه آلود
1. مطلوبم این اســت که ســال 1402 را خالف بســیاری 
از پیش بینی هایمــان زندگــی کنیــم. واقع بینــی ایــن 
اجازه را نمی دهد، اما در خیال شــدنی است. این سال 

می توانست امیدآفرین و پر از شوق باشد اگر...
2. برای این یادداشت، پیشــینه این اکوسیستم جوان 
و سال هایی که بر آن گذشته را مرور کردم. ارکانی که در 
آن شکل گرفتند و روشــی که با یکدیگر هم پایی کردند 
)و نکردند(. ابعادی که در اقتصاد و تأثیری که بر محیط 
کســب وکار داشــتند و آنچه اکنون دارند و ندارند. فکر 
می کنم به کسانی که حضور داشتند و آنها که از پیش 
چشــم مان دور شــده اند. بــه یــاد مــی آورم حاضــران و 

غایبان را، فعاالن و ناظران را.
خبرهــای فصــل زمســتان را مــرور می کنــم و موضــوع 
نشست هایی که برگزار شده اند. نمی دانم اگر از ابزارها 
و موتورهای هــوش مصنوعی پــرآوازه امــروزی بخواهم 
که برایمان تصویری از گذشته و آینده این اکوسیستم 
بدهند، در این دو قاب چه ترسیم می کنند و چه پیش 

چشم ما نقش می بندد؟
3. شــرایط محیــط کســب و کار، نــرخ بــاالی تــورم، 
لجام گسیختگی بازار ارز، سیاست های محدودکننده، 
شــتاب گرفتن نــرخ مهاجــرت، مبهــم ماندن خــروج از 
ســرمایه گذاری های گذشــته، محدودیت هــای ارتبــاط 
بــا دنیــا، آســیب پذیری صاحبــان ســرمایه و ترجیــح 
دســت به عصا پیش رفتن ایشــان، تصمیم گیری برای 
اقدام هــای جســورانه را تحــت تاثیــر منفــی قــرار داده 
است. نه بازار، رونق و شــرایط پذیرش رشد سریع یک 
کســب وکار را دارد و نه بازیگران آن تاب و توانی برای پر 

ریسک تاختن. نتیجه مشــخص آن پرهیز از باز کردن 
پرونده های جدید و ترجیح به محافظه کاری است.

 4. سیاســت های جــاری و پیامدهــای آن انگیزه هــای 
درونی و پایداری جوان هــا و خانــواده کارآفرینی را برای 

ساختن های جدید آسیب زده است.
آسمان این اکوسیستم به حدی مه آلود شده که دیدن 

دوردست جذاب، نشدنی به نظر می آید.
با این حال، برای مردمان این اکوسیستم به گمانم هنوز 
قــدرت امید بر تــرس غالب اســت. همه دوســت دارند 
اتفاقــی رخ دهد کــه راهــی برای گشایشــی محســوس 

باز کند.
توان تاب آوری باال، هوشمندی زیاد، چابکی و انعطاف 
بسیار، از نیازمندی های به سالمت گذر کردن از روزگار 

پرابهام پیش رو است.
5. خانواده این اکوسیستم، روزها و ماه های دشواری را 
تجربه کرده اند که خروج از آن، به شرط تغییرات مثبت 
محیط کسب وکار، نیازمند زمان است. توصیه عالمان، 
افزایش حد مشــارکت ها و تعامل هاســت؛ استفاده از 
فرصت های هم افزایی بازیگران مختلف اکوسیســتم، 
بازنگــری در رویه هــای پیشــین و اقــدام بــه تغییــرات 
اســتراتژیک، جدی گرفتــن فرصــت ادغام هــا، پذیرش 
شــراکت با بازیگران بــزرگ و شــکل گیری صندوق های 

مشترک سرمایه گذاری.
امیدوارم سال 1402 را با طلوعی درخشان شروع کنیم. 
بــه قــدری درخشــان کــه دلگیــری افــق پیش بینی های 
ســخت را از ذهن مــان بزدایــد و در پایــان بهــار، از خطا 

درآمدن پیش بینی ها خرسند باشیم.

محمود کریمی
مدیرعامل شرکت سکوی خلق آینده

سال ثبات
 من فرد خوش بینی هســتم و 
گمــــــــان می کنــم ســال آینده 
بهتـــــــــر از ســالی که گذشــت، باشد. 
بــــــاالخره سیستم نـــــــوپای نوآوری و 
اســتارتاپی کشــور یک ســال بزرگ تر 

شده است.

ما یــک اکوسیســتم 50 ســاله 
نداریم که یک سال 2 درصد از 
عمــرش باشــد، بلکــه اکوسیســتمی 
تقریباً 10 ســاله داریم که این یک سال 
10 درصد از عمرش را تشکیل می دهد. 
بنابرایــن مــن فکــر می کنــم بلــوغ در 
اکوسیســتم در حال افزایش است و از 
رفتارهــای هیجانــی و پیش بینی هــای 
اشــتباه ناشــی از عــدم تجربــه، فاصله 
می گیریم و افراد با واقع بینی بیشــتری 

عمل می کنند. 

 به نظر نمی رسد 
سرمایه گذاری در 
ســال آینــده از ســال 1401 
متفاوت تر و بیشتر باشد  
ولــی فکر می کنــم در مورد 
برخی پارامترهایی که ما را 
هنــوز در فضــای ابهــام 
آینــده  گذاشــته، ســال 
می توانیــم نظــر قطعــی 
بدهیم که یا اصالح می شوند یا در همان 

وضعیت باقی می مانند.

 ثبات ســال آینده را بیشــتر از 
امســال می دانــم و بــه نظــرم 
اتفاقاتی کــه بنا بــوده به خاطر شــرایط 
محیطی رخ دهد، امسال تا حد زیادی 
رخ داده و دیگـــــــــــــــر نــــــــــوسانـــــــــــات 
عجیب و غریبی در سال آینده نخواهیم 
داشت. هم از نظر سیاسی و اقتصادی 
و هم از لحاظ فرهنگی و اجتماعی سال 
باثبات تــری را نســبت بــه 1401 شــاهد 

خواهیم بود. 

 به طور کلی نیز گمــان می کنم 
ســال آینده بــرای ایده هایی در 
حوزه هوش مصنوعی و اینترنت اشــیا 
فرصت های خوبی وجود داشته باشد.

 بــه نظــر نمی رســد در حــوزه 
پلتفرم هــا اتفــاق جدیــدی را 
شــاهد باشــیم و کســب و کارهایی کــه 
ســال های قبــل شــکل گرفته انــد، کمی 
بزرگ تــر می شــوند. از ســال آینــده نــه 
انتظــار چالــش عجیــب و نــه جهشــی 

بزرگ را دارم.

اکبر قنبرپور
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 

پیام
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بازگشت مردم به خرید حضوری و رکود لجستیک

شرایط بسیار سخت است، ولی آدم ها به امید زنده هستند. 
اتفاقاتی کــه افتاد، اعتراضــات و اختــالالت اینترنت، باعث 
محدود شدن فعالیت های اپلیکیشن ها شد، ولی باید امید 
داشته باشیم. به نظر من سال آینده رکودی نسبی در حوزه 
تجارت الکترونیک خواهیم داشت که این رکود از دو جهت 
اتفاق خواهد افتاد. اول اینکه تقریباً زمان زیادی از همه گیری 
کرونــا گذشــته و مــردم دوســت دارنــد بــه زندگــی معمولــی 
برگردنــد. در نتیجه تجــارت الکترونیک و حوزه لجســتیک 
دچار رکود خواهد شد، چون مردم به سمت خرید حضوری 
متمایل خواهند شد.  دوم اینکه با توجه به شرایط اقتصادی 
پیچیده کشور، ســرمایه گذاران کمتر به سمت اکوسیستم 
نــوآوری می آینــد. دلیل ایــن مســئله مبهم بــودن قوانین در 
حوزه هایی اســت که اطالع رســانی محور هســتند. احتماالً 
برگزاری رویدادها با محدودیت و سختگیری بیشتری مواجه 
می شوند و در نتیجه استارتاپ ها هم محدود خواهند شد. 

این اتفاق بر شکل گیری اکوسیستم تأثیر منفی می گذارد. 
نکته دیگر در مورد حوزه لجســتیک این است که تغییرات 
از لحاظ زمانی دیرتر متوجه آن خواهد شــد. به همین دلیل 
تأثیــرات تغییــرات و اتفاقــات ســال 1401 به عــالوه تأثیــرات 
دوران پســاکرونا در ســال بعــد در حــوزه لجســتیک نمایان 
خواهد شد. در نتیجه حوزه لجستیک دچار رکود شدیدی 
می شود. ولی از طرف دیگر فناوری در این حوزه رشد خواهد 

کــرد، زیــرا هزینه های منابع انســانی، مــکان و ســرمایه های 
انســانی بــاال مــی رود و شــرکت ها مجبورنــد بــه این ســمت 
بروند تا بتوانند هزینه هایشــان را کاهــش داده و خدماتی با 
فناوری های باالتر به مشــتری ارائه دهند. این شــرکت ها به 
سمت ارائه سرویس هایی مثل پیکاپ و جمع آوری می روند، 
زیرا فروشــگاه ها در حال کوچک تر شــدن هســتند و به این 

سرویس احتیاج دارند.  
احتمــاالً فروشــندگان کوچــک در ســطح کشــور از 
طریق مارکت پلیس هایی مثل دیجی کاال و باسالم 

و... بیشــتر قــوت می گیرنــد و ایــن موضــوع کار 
را بــرای ارائــه ســرویس های یکپارچــه توســط 
ارائه دهندگان سخت می کند. در نتیجه در سال 
1402 شرکت هایی که  بتوانند خدمات جمع آوری 

و فرســت مایل بهتــری ارائــه دهنــد، 
می توانند حجم بیشتری از بازار 

را به خود اختصاص دهند.
شــرکت های  نظــرم  بــه 
حمل و نقــل در ســال جدیــد 
باید روی پیکاپ و جمع آوری 
محصــوالت از محــل خــود 
کسب و کارها سرمایه گذاری 

کنند. از ســرویس های دیگری 

که این دســت شــرکت ها بایــد بــه آن توجه کنند،  ســرویس 
فول فیلمنت است. این سرویس در سال 1402 بازار بهتری 
خواهد داشت، زیرا کسب و کارهای کوچک و متوسط دیگر 
نمی تواننــد هزینــه انبارهایشــان را تأمین کنند و به ســمت 
شــرکت هایی مثل رونــاد می روند کــه کارهــای فول فیلمنت 
را برایشــان انجام دهنــد؛ یعنی محصوالت شــان را نگه 
دارند و کارهای ارسال را با هزینه و درگیری کمتر 

مدیریت کنند. 
در کل فکــر می کنــم امســال بــرای صنعــت 
لجســتیک ســالی توأم بــا رکــود و نــوآوری باال 
خواهد بود. رکود از این نظر که حجم سفارش ها 
کمتــر می شــود. نــوآوری هــم از ایــن جهــت که 
به خاطر کاهش درآمدها، به سمت حذف هزینه ها 
می روند که باعث می شود نوآوری در این 
حــوزه به شــدت بــاال رود و ماهیت 
ســنتی کــه در ایــن چنــد ســال 
بوده و اجــازه نمــی داده که این 
حــوزه وارد موضــوع تجــارت 
الکترونیک و نوآوری شــود، 
از بیــن مــی رود و بــا صنعت 
های تک تــر  لجســتیکی 

مواجه خواهیم بود.

مهرداد ملک محمدی
مدیرعامل تاپین

حال بد مردم و استارتاپ ها

به نظر می رسد سلســله تصمیمات نادرســت حاکمیت و 
دولت مستقر تمامی ندارد و واضح است که آقایان تسلطی 
بر اوضــاع ندارند؛ چــه در حوزه مســائل اقتصــادی، چه در 
حوزه مســائل اجتماعی و چــه در حوزه سیاســت داخلی و 

بین الملل. اوضاع در همه این بخش ها نابسامان است.
استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا قرار است در چنین بستری 
کار خود را ادامه دهند. فضای استارتاپی به اندازه کافی ابهام 
دارد و  ذاتاً پرریســک اســت، در جامعه ای که ریسک های 
اجتماعی و اقتصادی چندین برابر نرمال است، مسلماً کار 
بسیار دشوارتر می شود و احتمال اینکه بتوانیم از این دوره به 
سالمت عبور کنیم، بسیار پایین می آید. در این فضا احتمال 

شــروع و موفقیت یــک اســتارتاپ جدید بســیار پایین 
است. بنابراین من پیش بینی ام راجع به استارتاپ هایی 

اســت که قبــالً کارشــان را انجــام داده انــد و مخاطب 
خود را پیدا کرده اند و در دوره رشد هستند. برای این 
اســتارتاپ ها، تحقق رشد بسیار دشــوار خواهد بود؛ 

یادمان هم نرود که استارتاپ ها با رشد سریع شان معنی 
می گیرند. در یک بستر اجتماعی صدمه دیده و مأیوس 

و با آینده ای مجهول، رشــد کردن اگر هم 
امکان پذیــر باشــد، بســیار پرهزینه و 

الغر است.
مــا در حــوزه گردشــگری در واقــع 
»حــال خــوب« عرضــه می کنیم و 
»خوشحالی« موضوعی است که 
در این شــرایط اجتماعی خریدار 
نــدارد. تــورم فعلــی نیــز اوضــاع را 
پیچیده تر می کنــد. در حوزه کاری 

ما یعنی گردشــگری، هزینه ها آن قدر باال رفتــه که خدمات 
اقامتی را هم برای عرضه کننده و هم مشتری غیراقتصادی 
کرده اســت؛ به عنوان مثال میانگین افزایش نرخ اقامت در 
شــش ماه گذشــته در پلتفرم جاجیگا نســبت بــه ماه های 
مشابه سال قبل 36 درصد بوده که به وضوح پایین تر از نرخ 
تورم واقعی اســت. یعنی ارائه دهنده خدمــت نمی تواند به 
اندازه نرخ تورمی که خود تجربه می کند، قیمت ها را باال ببرد. 
با این وجود قیمت ها از نظر مخاطب باالست و بازار کشش 
ندارد. خدمات در حیطه گردشگری جزو نیازهای ضروری و 
الزامی یک خانواده نیست و می تواند از سبد مصرف خانوار 
حذف شود و در عمل همین اتفاق در حال 
وقوع است. بزرگ  شدن طبقه متوسط 
یــک هــدف مهــم در کشــورهای در 
حال توسعه است و یک عامل رشد 
محسوب می شود، ولی در سال های 
گذشته در ایران ســال به سال طبقه 
متوســط کوچک شــده و نمی دانــم آیا 

هنوز چیزی از آن باقی مانده یا نه!
حال سؤال این اســت که آیا ما در این 
فضــا هــم می توانیــم رشــد 
می کنیــم؟ بلــه؛ در مــورد 
احتمالــش  جاجیــگا 
وجــود دارد، همچنــان 
که در دوره کرونا رشــد 
کردیم. در سال آینده 
گردشــگری  بــازار 
کوچک تر می شــود، 

ولی ســهم رزرو آنالین اقامتگاه از کل بازار بیشــتر می شود، 
زیرا این محصول در واقع مخاطب خود را پیدا کرده و برایش 
ارزش ایجاد می کند. ما سهم بیشتری از آن بازار کوچک تر 
را در اختیار می گیریم و مجموعاً رشد می کنیم. در حالی که 
پتانسیل صنعت گردشگری در ایران بسیار بسیار بیشتر از 

این اعداد است.
مسئله مهم دیگری که با آن مواجه هستیم، مهاجرت است. 
زمانی از مهاجرت نیروهای کارشــناس صحبت می کردیم، 
بعد این موج به مهره های کلیدی و مدیران ارشد رسید، ولی 
حاال نوبت بــه مهاجرت بنیان گذاران اســتارتاپ ها رســیده 
اســت. در حالی که ایــن افــراد از پوســت کلفت ترین اجزای 
اکوسیستم هستند که همیشه صحبت از ماندن و جنگیدن 
و ساختن می کرده اند و این نشان می دهد که دیگر »کارد به 

استخوان رسیده«.
اکوسیســتم اســتارتاپی مردمی ترین بخش اقتصــاد ایران 
اســت، پس وقتی هم حال مردم بد اســت و هم جیب شان 
خالی است و هم آینده شان مبهم است، ما هم که بخشی 
از این مردم هســتیم، الجرم صدمه می بینیم و حال مان بد 
خواهد بــود. مجموعه این عوامل باعث می شــود که ســال 
آینده را سالی سخت برای اکوسیستم استارتاپی بدانیم که 

استراتژی اش نه تالش برای رشد که حفظ بقاست.
با همه این شرایط من همچنان امیدوارم به آینده ای که روشن 
است. امیدوارم عده ای »دیوانه جان سخت « پیدا شوند که 
در کنار هم بمانیــم و بجنگیم و پس بگیریم. به قول اســتیو 
جابز، »افــرادی که آن قدر دیوانه هســتند کــه فکر می کنند 
می توانند دنیا را تغییر دهند، کسانی هستند که واقعاً این 

کار را می کنند.«

بابک سهرابی
مدیرعامل جاجیگا

ادامه از صفحه 15

پیش بینی 1402 
 پاسخ به یک

پرسش دشوار
انقــالب صنعتــی چهارم مدت هاســت 
که شــروع شــده، ولی کارهای بســیاری 
هســت که انجام نشــده و ما می توانیم 
نیرو و تخصص خــود را در ایــن حوزه ها 
اســتفاده کنیــم. اگــر خودمــان را بــا آن 
هماهنگ کنیم، می توانیم فرصت هایی 
برای توســعه فنــاوری در کشــور و حتی 
فــروش و صــادرات داشــته باشــیم. در 
مقابل تهدیدهایی هســت که به اندازه 
کافــی در مــورد آنهــا صحبــت شــده و 
بی ثباتــی نــرخ ارز و تــورم و بالتکلیفــی 

روابط بین المللی از آن جمله اند.
به شــکلی بــاور دارم که روزهای ســخت 
می تواننــد مقدمــه تحــوالت بزرگــی در 
زندگی و کسب و کار ما باشند. مشکالت 
مشــترک شــرکت ها را بــه هــم نزدیــک 
می کنــد و درک ایــن مطلــب کــه ایــن 
شــرکت ها می توانند صنعت و مجریان 
و متولیــان آن را هماهنــگ کننــد، اجازه 
می دهد همــکاری و همگرایی بــه وجود 
بیایــد. در روزهــای ســخت، همــکاری 
بازوهــای صنفــی و تخصصــی بســیار 
ضــروری اســت و نقــش انجمن هــا و 
ســازمان های صنفــی علی الخصــوص 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای می تواند 
بســیار پررنــگ باشــد. ایــن تشــکل ها 
می توانند از یک طرف چهارچوب اخالق 
کاری را ایجــاد کننــد و از طــرف دیگــر در 
باالبردن کیفیــت و بهره وری شــرکت ها 
برای رقابــت در بازار ســالم مؤثر باشــند 
و ماننــد کاال و خدمات شــبه عمومی که 
دســتیابی بــه آنهــا از عهــده شــرکتهای 
منفرد خارج است، دانش و امکاناتی در 
اختیار شرکت ها قرار دهند، تعرفه های 
عادالنه تدویــن کننــد و از آن دفاع کنند 
و در مناقشــات و اختالفــات صنفــی 
داوری کننــد. وقتی شــرکت های فناوری 
اطالعات پراکنده هستند، صدمه پذیرند 
و وابســته به تیم های محــدود و کوچک 
فنی. یــک صنــف قدرتمنــد می تواند از 
منافــع همــه حمایت کنــد و راهگشــای 
باالبردن بهره وری باشد، به وحدت رویه 
و استانداردهای فنی روزآمد برسند و با 
ســرعت و اطمینان پروژه های خــود را به 
پیش ببرند. همچنین مطالبه گر باشد؛ 
به گونه ای که رضایت همه تأمین شود. 
نکته قابــل توجه این اســت که هــر قدر 
جلوتر برویم، لزوم این همکاری بیشــتر 

خواهد بود.

POINT OF VIEWدیدگاه
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مراقب رتبه اعتباری خود باشید

POINT OF VIEWدیدگاه

 این روزها اگر برای دریافت تسهیالت 
سری به بانک ها یا پلتفرم های لندتکی 
زده باشــید، بعد از ســالم با شــما در خصوص 
رتبه اعتباری صحبت می کنند. اگر در قدم اول 
کف رتبه اعتباری را داشته باشید، اجازه دارید 

وارد مراحل بعدی دریافت تسهیالت شوید.

 اما ایــن رتبــه اعتبــاری چگونه شــکل 
می گیرد؟شــرکت مشــاوره رتبه بنــدی 
ایرانیــان تنهــا مؤسســه دارای مجــوز از بانــک 
مرکــزی اســت و بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه در 
اختیار دارد، رتبه اعتباری افراد را 

تعیین می کند.

 این رتبه اعتباری از رفتار 
طــول  در  افــراد  مالــی 
سالیان نشئت می گیرد. اگر شما 
در ســالیان گذشــته توانســته 
باشید از هفت خوان دریافت وام 
گذشته باشــید و اقســاط آن را با 
اقتصــادی  شــرایط  بــه  توجــه 
به موقع پرداخت کرده باشید، به 
مهم تریــن مؤلفــه شــما بــرای دریافــت رتبــه 

اعتباری تبدیل می شود.

 رتبــه اعتبــاری از یــک تا هــزار تعریف 
می شــود و شــما باید بتوانیــد حداقل 
500 امتیاز کســب کنید تا وارد فرایند دریافت 

وام شوید.

 در این بین باید مراقب باشید که رفتار 
شــما در بازپرداخــت وام دانشــجویی 
هــم بی تأثیــر نیســت و بــرای بســیاری همیــن 
مؤلفــه باعــث شــده تــا بــه رتبــه اعتباری شــان 

به شدت آسیب وارد شود.

 عالوه بر این رفتار شــما در استفاده از 
دســته چک هــم بســیار مهــم اســت؛ 
چراکه چک برگشــتی از دیگــر مؤلفه های رتبه 
اعتبــاری اســت، امــا بــه انــدازه تســهیالت 

تعیین کننده نیست.

 امــا اگــر هیچ کــدام از ایــن مؤلفه هــا را 
نداشته باشــید، باید با دریافت وام تا 
حــد زیــادی خداحافظــی کــرده یــا بــه دریافت 
عددهای حداقلی تســهیالت بســنده کنید تا 

رتبه اعتباری خود را بسازید.

 شاید بســیاری که در طول ســالیان از 
دریافت وام و تسهیالت فراری بودند تا 
حدی اکنون پشــیمان باشند. نســل زد نیز در 
این مسیر با چالش جدی مواجه است؛ چراکه 
با شــرایط کنونی عمالً هیچ گونه رتبــه اعتباری 

ندارند. 

 البتــه در دنیــا مؤلفه هــای دیگــری از 
جمله نحوه بازپرداخت قبوض در رتبه 
اعتبــاری افــراد اثرگــذار اســت و حتــی برخــی 
مؤسســات، به خصوص برای نسل زد ریسک 
تسهیالت دهی را به عنوان یک شاخص درنظر 
می گیرند، اما در ایران هنوز تا رسیدن به چنین 
فضایی راه بسیار است. هرچند سرویس های 
BNPL در طــول ســال های اخیــر مســیر را بــاز 
کرده اند، اما کماکان محافظه کاری خاص خود 
را در این مســیر دارنــد یا هنــوز رفتــار اعتباری 
افراد در ایــن ســرویس ها به شــکل عمومی در 
دســترس نیســت که بتواند روی رتبه اعتباری 

افراد تأثیرگذار باشد.

 پس مراقب رفتار مالی خود باشــید تا 
در بزنگاه ها از آن پشیمان نشوید.

میثم سلیمانی
دبیرتحریریه  راه پرداخت

msr52004
@gmail.com

مأموریت شرکت مدیریت ثروت ستارگان، سرمایه گذاری 
روی اســتارتاپ های حــوزه فین تــک اســت. وقتــی از 
فین تــک صحبــت می کنیــم، تعریــف مشــخصی دارد 
و اســتارتاپ های حــوزه بانــک، بیمــه و بــورس را دربــر 
می گیرد. اخیراً اســتارتاپ های حوزه رمــزارز و دیفای هم 
به این مجموعه افزوده شده اند. سرمایه گذاری روی این 
اســتارتاپ ها مأموریت ما در اکوسیســتم نوآوری کشور 
است و ســعی می کنیم از این طریق به این اکوسیستم، 
رشد آن و همچنین رشد و پیشــرفت جوانان کشور و در 

نهایت اقتصاد نوآوری کشور کمک کنیم.
امــا رویکرد مــا در ایــن مجموعــه بــرای انجــام مأموریتی 
که از آن ســخن گفتم، چه بوده اســت؟ ما ســعی کردیم 
تمرکز خود را روی استارتاپ های فین تکی بگذاریم، ولی 
حوزه تمرکــز خــود را در ســال جــاری گســترده تر کردیم، 
زیرا احســاس کردیم شــاید تعداد اســتارتاپ های حوزه 
فین تک محدود باشــد. در نتیجه الزم دانستیم گستره 
استارتاپ های انتخابی مان را از طریق رویکردهای جدید 
توســعه دهیم، اما همچنان روی حــوزه فین تک متمرکز 

هستیم.
با این حال ســه رویکــرد جدید را بــه رویکــرد فعلی خود 
اضافــه کردیــم. یکــی از آن ســه رویکــرد، توجه بــه حوزه 
ســالمت بود. بــا توجه به اینکــه شــرکت مدیریت ثروت 
ســتارگان زیرمجموعــه بانــک کارآفریــن و توجــه بــه 
حــوزه ســالمت یکــی از رســالت های ایــن بانــک اســت، 
بنابراین آمادگی بررســی، پذیرش و ســرمایه گذاری روی 

استارتاپ های حوزه سالمت و غذا و دارو را هم داریم.
رویکــرد دیگــر مــا ســرمایه گذاری مشــترک بــا ســایر 
همــکاران در حــوزه ســرمایه گذاری خطرپذیــر اســت. با 
توجه به اینکه حجم ســرمایه گذاری ها ثابــت مانده، اما 
هزینه های اســتارتاپ ها بیشــتر شــده و دیگــر آن حجم 
ســرمایه پاســخگوی نیــاز مالــی اســتارتاپ ها نیســت، 
رویکــرد هم ســرمایه گذاری را بنــا نهادیــم. مــا به دنبــال 
ایــن رویکــرد طــی شــش مــاه گذشــته بــا ســه مجموعــه 

قــرارداد هم ســرمایه گذاری امضــا کردیــم. تاکنــون 
برخی سرمایه گذاری ها انجام شده و برخی نیز 

در دســت انجــام هســتند؛ بنابرایــن رویکــرد 
جدید ما همکاری و ســرمایه گذاری مشترک 
بــا همکاران مــان در حــوزه ســرمایه گذاری 
خطرپذیــر اســت. دلیل دیگــر مــا از در پیش 

گرفتــن ایــن رویکــرد، توســعه گســتره تمرکــز 
ســرمایه گذاری های شــرکت بــود. 

از ایــن طریق توانســتیم راهی را 
برای خــود بــاز کنیم تــا بتوانیم 
روی استارتاپ های حوزه های 

دیگــر نیــز ســرمایه گذاری 
کنیــم. بدیــن شــکل کــه با 
محوریــت ســرمایه گذار 
خطرپذیــر متخصــص در 
یــک حــوزه، بتوانیــم روی 

استارتاپ های سایر حوزه ها 
سرمایه گذاری کنیم.

رویکــرد ســومی کــه هیئت مدیره 
شرکت مدیریت ثروت ستارگان 
از ابتدا بر آن تأکید داشت، این 
بود که نیم نگاهی هم به مسائل 
بین المللی داشته باشیم و اگر 
دریچــه یــا روزنــه ای بــاز شــد، 

بتوانیم به حوزه بین الملل هم وارد شویم. این رویکرد نیز 
در حال مطالعه و امکان سنجی است. 

بر این اساس، ما در ســال 1401 حدود 25 میلیارد تومان 
روی اســتارتاپ های مختلــف ســرمایه گذاری و افزایــش 
ســرمایه کردیم. عمــده فعالیت ما در ســال 1401 بر ســه 
بخش متمرکز شــد. بخش اصلی فعالیت مــا مربوط به 
ســامان دهی وضعیــت پورتفــوی شــرکت بــود. پورتفوی 
شــرکت مدیریت ثــروت ســتارگان، بزرگ تریــن پورتفوی 
حوزه فین تک کشــور اســت. حدود 20 اســتارتاپ فعال 
در پورتفوی شــرکت وجــود دارنــد. باید بــه وضعیت این 
اســتارتاپ ها و پورتفــوی رســیدگی می شــد و تقریبــاً 70 
درصــد انــرژی خــود را معطــوف بــه ایــن مســئله کردیم. 
بخــش دیگــر انــرژی خــود را صــرف ســرمایه گذاری روی 
حوزه هــای جدیــد کردیــم. ســامانه »ستاره شــو« را در 
پرتال شرکت مدیریت ثروت ســتارگان راه اندازی کردیم. 
افزایش سرمایه هم داشــتیم و توانستیم خرید دارایی و 

ساختمان سازی داشته باشیم. 
سرمایه گذاری های ما عمدتاً روی شرکت های استارتاپی 
»نیــوکاش« )حــوزه گردشــگری و پرداخــت(، شــرکت 
»آرکیچــا« )حــوزه امنیــت(، »شــاکلید« )حــوزه احــراز 
هویت و امضای دیجیتــال( و »رادین« )حوزه راهکارهای 
بانکی( بود. هم ســرمایه گذاری هایی که انجام شــد نیز با 
مجموعه های داده پردازی پارسیان، فینووا و فینوداد بود. 
به عالوه ما در پورتفوی ثروت ستارگان دو صندوق داریم. 
یکی از آنها صنــدوق پژوهش و فن  آوری توســعه ســریع 
و دیگــری صنــدوق جســورانه ســتاره برتــر اســت. بحث 
هم سرمایه گذاری و همکاری های مشترک ما از طریق این 
دو صندوق نیز انجام می شوند. آخرین سرمایه گذاری که 
انجام دادیم، روی استارتاپ شا کلید بود که همان طور که 
اشاره کردم، در حوزه هویت دیجیتال و امضای دیجیتال 
فعالیت می کند و این سرمایه گذاری با همکاری صندوق 

جسورانه برتر انجام شد. 
از ســویی دیگــر، بخــش عمــده اقدامــات ســامان دهی 
پورتفــوی، مربــوط به اصــالح ســاختار مالــی و حقوقی 
شــرکت های اســتارتاپی بود. بــا مشــاوره هایی که 
در مــورد ســاختارهای حقوقی شــرکت ها انجام 
دادیم، مشخص شد باید کارهایی از سال های 
قبل در راستای بهبود ساختارهای آنها انجام 
می شــد کــه متأســفانه انجــام نشــده بــود. در 
سایر زمینه ها مانند موضوعات فنی، بازار، 
بازاریابی، مالی و غیره نیز سعی 
کردیــم بــا ارائــه مشــاوره بــه 
شرکت ها به آنها کمک کنیم 
تا مشکالت شــان حل شــود. 
اصــالح ســاختار و توســعه 
منابــع انســانی در داخــل 
شــرکت نیــز صــوررت گرفت 
تــا مدیریــت پورتفــو بــه نحــو 
مطلوب تری انجام شود و دانش 
و تجربه آن در شرکت بومی سازی 
گــردد. امــروز مــا در شــرکت 
ســتارگان  ثــروت  مدیریــت 
ارزش گــذاری  خدمــات 
را  نامشــهود  دارایی هــای 
انجــام می دهیــم و تیــم 
باتجربــه و کارآمــدی بــرای 

این منظور داریم.

درباره اهداف و مأموریت های ثروت ستارگان

حمید نصیری
مدیرعامل شرکت مدیریت ثروت ستارگان
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 چطور باید با چالش های 
یک دنیای مردانه 

روبه رو شد؟

زنان در یک دنیای 
تبعیض آمیز

موفقیت زنان آفریقایی تبار از ســایر زنان 
دشــوارتر اســت. امــا در ایــن میــان زنــان 
آفریقایی تبار خودساخته ای وجود دارند 
که به موفقیت های بزرگ دست می یابند. 
جانیس برایانت هاروید در سال 1952 در 
تاربــرو، کارولینای شــمالی در خانــواده ای 
13نفره به دنیا آمد و تا کالس یازدهم را در 
مدرسه سیاه پوســتان درس خواند. پدر و 
مــادرش همــواره او را به داشــتن خالقیت 
و بزرگ فکر کــردن تشــویق می کردند و به 
قول خودش، به او یاد می دادند »چگونه از 

هیچ، چیزهای زیادی درست کند«.
او پس از گذراندن کالــج تصمیم می گیرد 
کســب وکار خود را راه اندازی کنــد. او ایده 
یک شرکت کاریابی را در سر می پروراند، در 
حالی که حتی پولی برای اجــاره یک دفتر 
کــه بتوانــد از آدرس آن برای کار اســتفاده 
کند، نیز ندارد. هاروید 900 دالر از مادرش 
قرض می گیرد تا با 1500 دالری که داشته، 
یک اتاق از دفتر فرش فروشی در بورلی هیلز 
اجاره کند. یک دســتگاه فکس می خرد و 

کار خود را آغاز می کند.
ACT-1 نــام شــرکت اوســت کــه اکنــون 
بزرگ ترین بنگاه کاریابی در جهان است. 
هاروید می گوید بســیاری از تکنیک های 
تعامل و جذب مشتری را وامدار آموزه های 
مادرش است: »او به ما بسیاری از اصول 
ساختن پول از هیچ را آموخت. نه تنها در 
مورد اینکه چگونه کســب وکارم را بسازم، 
بلکه درباره توسعه نیز به من خیلی چیزها 
آموخت.« 40 سال از تأسیس این شرکت 
می گذرد و هاروید بی وقفه آن را توسعه داده 
و توانسته بازارهای داخلی آمریکا و سپس 
بازارهای جهانی را یکی پس از دیگری فتح 
کند و به ثروت باالیی دســت یابــد. اکنون 
شرکت او 1/1 میلیارد دالر فروش خالص 
دارد و دارایی خالــص هاروید طبق گزارش 

فوربس، 420 میلیون دالر است.
او معتقــد اســت یکــی از مهم تریــن 
عوامل موفقیت شــرکت او، این است که 
متقاضی کار را در مرکز توجه قرار می دهد. 
هاروید می گویــد: »وقتی برای شناســایی 
استعدادها با شرکت ها کار می کنیم، این 
بدان معناســت که هر فردی که به دنبال 
شــغل می گــردد در کانون توجه ماســت. 
افراد را مانند قطعاتی پویا برای تکمیل 
پــازل کارفرمایانــی که بــه دنبــال نیرو 
هســتند، می بینیم و مــدل تفکر ما 
باعث شده که بتوانیم رشد کنیم.«

چالش های راه اندازی REVIEWبررسی
کسب وکار برای زنان

خودباوری زنانه
چیزی که به آن نیاز داریم!

شروع کردن مهم ترین چالش 
برای زنان است

واضح است که کار کردن مخصوصاً کارهایی که بخشی از آن 
کارگاهی انجام می شود، در ایران برای آقایان راحت تر است 
و من نیز چالش هایی به واسطه  جنسیتم داشته ام. با توجه 
به اینکه کارهای خرید ورق ها و کارگاه ها، همه مردانه هستند 
و فضــای مردانه بــر آن حاکم اســت، چالش ها بیشــتر نیز 
می شود. ابتدای کار برایم خیلی سخت بود، ولی با مشورت 
با استادان کار و افراد اهل فن، توانستم مسیر را بیابم و  آن را 
با توان زنانه خود پیش ببرم و خدا را شکر تا االن توانسته ام 

کار را به انجام برسانم.
من در درجه اول بــه همه خانم ها توصیه می کنم که عالقه  
خود را بشناســید و در راه اندازی و ادامه کسب وکار عنصر 
عالقه را دســت کم نگیرید. عمر مــا کوتاه تر از آن اســت که 
عالقه  خود را نادیــده بگیریــم و کاری را که دوســت نداریم، 
انجام دهیم و هدف هایمان را کنار بگذاریم. ریســک کنید 
و نترسید؛ وقتی قدم های اولیه را بردارید، مسیر برای شما 

هموار می شود.
نکته دیگر اینکه، تعلل نکنید! اگر عالقه  خود را می دانید، 
زودتر شــروع کنید. هر چقدر زودتر شــروع کنید، حسرت 

کمتری دارید و احتمال موفقیت تان باالتر می رود.
کاری که من انجام می دهم، کار کامالً جدیدی است و شبیه 
آن تاکنون انجام نشده است. البته هر یک از محصوالت 
زیوا یــک اثر هنــری محســوب می شــود. اگرچــه فرش 
متریــال اصلــی بســیاری از هنرهــای تزئینــی اســت و 
کسانی هستند که با فرش و فلز کار می کنند و زیور فرش 
می سازند، ولی ایده هایی که من در ترکیب فرش و فلز 
اجرا می کنــم، کار را متفاوت می کند. هــدف من این 
است که با الهام از نقش مایه های فرش محصوالت 
کاربردی پدید آورم و منبع این ایده ها، تجسم کردن 
نقش مایه های فرش در کاربری هایی جز فرش زیر 
پاست. من به دنبال لذت مشتری، از بدیع بودن 
و دیــدن فــرش و نقش مایه های فــرش در جایی 

هستم که توقعش را ندارد.

چیزی که در مورد سال های 83، 84 در خاطرم هست، 
این اســت که این قدر تعداد زنان در بازار کم بود که به 
چشــم می آمد. اگر به نمایشــگاهی می رفتــم و زنی را 
می دیدم، یا منشی بود یا کمک حسابدار و نمی دیدید 
زنــی کار تخصصــی انجــام دهــد. در حــال حاضــر در 
واحد تولید عرش گســتر نیمی از نیروی انســانی مان 
را زنان تشــکیل می دهند. در فنی، مهندسی فروش، 
مهندسی خرید و کنترل کیفیت هم همین طور است. 
نیمــی از رزومه هایــی که بــرای ما فرســتاده می شــود، 
متعلق به خانم هاســت، حتــی بــرای تخصصی ترین 
موقعیت هــای شــغلی. در حالــی کــه آن زمــان اصــالً 
این طور نبود. حتــی می دیدید خانمی فوق لیســانس 
الکترونیــک دارد، ولــی در بخــش فــروش فعالیــت 
می کند. علتش کمبود اعتماد به نفس بود، اما طی این 

سال ها خودباوری زنان بیشتر شده است. 
چــرا خودبــاوری نداشــتیم؟ زیــرا دختــران مــا از نظام 
آموزشــی بــه ایــن طــرف چشــم اندازی بــرای توســعه 
فــردی کاری شــان نداشــتند. انتهایــش کنکــور بــود و 
بعد هم ازدواج. اینکه من کسب و کار راه بیندازم یا در 
فالن موقعیت شــغلی قرار بگیــرم، اصــالً در تخیالت 
و رؤیاهایشــان هــم مطــرح نبــود.  بعدتــر بــه واســطه 
الگوسازی و دوره ها و تغییراتی که در جامعه ایجاد شد 
و تالش های دولت قبلی، این روند تغییر کرد. علتش 
هم این است که حکومت نیز به کار خانم ها نیاز دارد، 
زیــرا نیمــی از جمعیــت را زنــان تشــکیل می دهنــد و 
حکومت برای رشد اقتصادی پایدار به کار کردن زنان 

نیازمند است.
معتقدم در کنــار خودبــاوری زنان باید زیرســاخت ها 
و مســیر را هم بــرای آن هــا همــوار کــرد تا این شــکاف 
جنســیتی که در فضــای کســب وکار به خصــوص در 

حوزه نوآوری می بینیم زودتر و بهتر برطرف شود.

مشــکل اصلــی کســب وکار مــا مجوزهــای قانونــی اســت 
کــه فراینــد اخــذ آن بســیار زمان بــر و فرسایشــی اســت. از 
ســوی دیگر هزینه های چاپ کتاب بســیار باالســت که این 
شــامل هزینه های تصویرســازی و طراحی نیز می شود. اگر 
حمایت های دولتی را در این خصوص داشته باشیم، بخش 
زیادی از دغدغه ما کم می شود. من به خاطر سنم نیز بسیار 
به مشــکل برمی خوردم. اکثر مجوزها را فقط بــه افراد باالی 
30 سال می دهند که دقیقاً نمی دانم به چه دلیلی این قانون 
گذاشته شده است؟ آرزوی من این است که همه بچه های 
کشور از فرصت های یکسان آموزشی برخوردار باشند. حاال 
که روش و متریال آموزشــی مان را امتحان کردیم و به مفید 
بودن آن مطمئن شدیم، وقت آن رسیده که با گسترش این 
کتاب ها و روش آموزشــی، اینها را بــرای تقویت زبان به همه 
بچه های ایران عرضه کنیم و در مراکز آموزشی بسیار بیشتری 
این روش را تدریــس کنیم. به این منظور هم اکنــون در حال 
رایزنی با آموزش وپرورش هستیم. ما متریال آموزشی را فقط 
محدود به زبان روزمــره نکرده ایم و بر اســاس آخرین تئوری 
آموزشی دنیا، مباحث علوم، فناوری، ریاضیات، هنر و تفکر 
خالق را هم در کتاب هــا ارائه داده ایم. عالوه بر این، بخشــی 
از کتاب هــا معطوف بــه ارزش هــای زندگــی اجتماعی مانند 
احترام به پدر و مادر یا طبیعت است و در خصوص نهادینه 
شدن این ارزش ها، کالس ها را به صورت دوره ای به این امور 
اختصــاص می دهیــم و عــالوه بــر ظاهــر کالس ها، 
تمارین و مباحث نیز پیرامون این ارزش ها طراحی 
می شــود و این باعــث منحصر به فرد شــدن کار 
می شود. من طی این چند سال فعالیت فهمیدم 
که هیچ چیزی آنچنان کامل نمی شود که بگوییم 
دیگر بهتر از این نیست. اگر صبر کنیم تا ایده آل 
رخ بدهد، احتماالً هرگز شروع نمی کنیم. اگر شروع 

کنید، می توانید کار را به 100 درصد برسانید. 

سارا هوشیار
بنیان گذار برند زیوا

نسیم توکل
رئیس هیئت مدیره عرش گستر و 

مدیرعامل قطعه آزمون

فهیمه فرهمند 
بنیان گذار آموزشگاه زبان انگلیسی باتیس
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INTRODUCTIONمعرفی

 داستان آریانا

این ترس را 
کنار بگذارید

عوامل  از  یکی  شکست«  از  »ترس 
بازدارنده زنان برای ورود به عرصه های 
در  عامل  این  است.  مدیریتی  باالی 
عرصه سیاست بزرگ تر و تأثیرگذارتر 
نیز می شود. اما آریانا هافینگتون به 
سرسختی و نهراسیدن از شکست در 
عرصه زندگی و کار معروف است.آریانا 
هافینگتون ستاسیناپولوس در 15 ژوئیه 

1950 در آتن به دنیا آمد.

 او برای ادامه تحصیل در رشته 
کمبریج  دانشگاه  به  اقتصاد 
ارشد  کارشناسی  مقطع  تا  و  رفت 
تحصیل،  طول  در  کرد.  تحصیل 
فروشگاهی در لندن راه اندازی کرد ولی 
همزمان به نویسندگی نیز پرداخت. در 
سال 19۷4 پس از تالش فراوان برای 
راضی کردن ناشران، توانست اولین کتاب 
 »The Female Woman« خود را با نام
چاپ کند و در سال 1980 به آمریکا 
به  به صورت منظم  او  کرد.  مهاجرت 
تحلیل های سیاسی می پرداخت و در 
تلوزیون برنامه ای برای دفاع از این عقاید 
داشت. او شبکه خوبی در بدنه سیاسی 
محافظه کاران برای خود ساخت، ولی بعد 
از مدتی مواضع خود را تغییر داد و لیبرال 
شد. او در انتخابات فرمانداری کالیفرنیا 
شرکت کرد و موفق نشد؛ اما در همان 
سال یکی از پرفروش ترین کتاب های 

سال را نوشت. 

 آریانا مادر دو فرزند است و در 
ابتدایی، به صورت  سال های 
افراطی کار می کرد تا زمانی که روزی در 
دفتر کارش از فرط خستگی بیهوش شد 
و از ناحیه صورت آسیب دید. او از آن روز 
مبلغ نظریه تعادل میان کار و زندگی 
است، اگرچه کماکان پرتالش است و 
اعتقاد دارد انجام همزمان چندین کار، 

کارایی انسان را تقویت می کند.

رؤیای بزرگ کردن 
یک کسب وکار هنری

 کسب وکار با تمرکز بر 
صنایع دستی جنوب کشور

 نوآوری در یک حوزه خاص 
که انسان باید محور آن باشد

ایــن هنر را به شــکل مــدرن عرضــه کنــم. در مســابقه های 
بین المللی طراحــی در این حوزه هم بارها شــرکت کرده ام و 
همیشه در توضیحات تأکید می کنم که این یک هنر اصیل 

ایرانی با رویکردی مدرن است. 
می خواهم با بــزرگ کــردن کســب و کار، روی مدیریت برند 
تمرکز بیشتری داشته باشم. چون وقتی کسب وکار بزرگ 
می شــود، چالش هــای بزرگ تــری هــم پیــش رویــش قــرار 

می گیرند و تمرکز بیشتری روی بیزینس پلن الزم است.

شــروع کردیم و احســاس می کنم یکی از دالیل موفقیت 
مــا، زمان بنــدی مناســب بــود. کارمــان در اردیبهشــت 
139۷ شــروع شــد و در آن زمــان این قــدر کســب و کار از 
اینســتاگرام برای فــروش محصــول اســتفاده نمی کردند. 
فروش محصوالت حصیری جنــوب ایران نیز برای بار اول 
اتفاق می افتاد. این موضوع کمک کرد تا کار ما دیده شود 
و البته اینفلوئنسرهایی بودند که از کار ما حمایت کردند. 
رفته رفته مردم با این جنس کاالها آشنا شدند و این کارها 

در گالری های مختلف راه پیدا کرد.

رویکرد هیجان مدار بر پایه هیجانات است و هیجانات 
را سیســتم های راهنمایی بــرای وجود مــا می داند که 
تغییــرات آنهــا نشــان دهنده تغییــری در حال وهــوا و 
نیازهای ماســت. هــر هیجانــی نشــان از تغییــری در 
نیاز ما می دهد و این هیجانات مانند چراغ چک یک 
اتومبیــل، آالرم های وجــودی ما هســتند؛ آنها نه تنها 
عالیم مزاحمی نیســتند، بلکــه به بهزیســتی ما نیز 
کمک می کنند و ما را به سیستم ناخودآگاه مان وصل 
می کنند. این روش نســبت بــه درمان های خــودآگاه، 

مؤثرتر و عمیق تر است.
من نیاز به این روش درمانی را در مراجعان حس کردم، 
چون این رویکرد بر اساس همدلی و نوع دوستی شکل 
گرفته است و اساســش دیده شــدن و پذیرفته شدن 
همه انسان ها در هر شرایط و احوالی است. از آنجا که 
سبک زندگی و تربیت بسیاری از خانواده ها در شرایط 
و مشــغله های کنونی، موجب نادیده انگاشــتن افراد 
شــده اســت، به نظرم ایــن روش کارآمدتر می رســید. 
در زندگی امــروزی کمتر توجهی به روح انســانی افراد 
می شــود و اغلب انسان ها را با دســتاوردهای مطلوب 
جامعه قضــاوت می کنند. این روش پاســخ مناســبی 

برای نیاز دیده شده انسانی است.
نوآوری این رویکرد در این اســت کــه مبتنی بر تجربه 
لحظــه اکنــون اســت؛ یعنــی مــا تکلیفــی بــه مراجــع 
نمی دهیم و هرچه رخ می دهد در همان جلسه است. 
ما به عنوان جراحــی روانی از آن یــاد می کنیم. ضمن 
اینکه در این مدل از درمان، ممکن است مراجعه کننده 
برای یک مشکل بیاید، اما همه جوانب زندگی او بهبود 
می یابــد و برخورد انســانی و هم تــراز بــودن درمانگر با 
مراجعه کننده در طول درمان - به جای دانای کل بودن 
درمانگر - این روش را متمایز می کند. به عالوه دوره های 
گروه درمانــی و زوج درمانــی بــا ایــن روش، بــر اســاس 

پژوهش هایی که صورت گرفته، بسیار مؤثر هستند.

  سارا سقایی
 بنیان گذار کسب وکار دیالنس

نیلوفر عیدی زاده 
بنیان گذار کسب وکار َتویزه

 سمیرا سادات رسولی 
بنیان گذار کلینیک دلوین

بســته بندی کارهای ســرامیکی بســیار ســخت اســت. ما 
محصوالت را در چندین الیه بسته بندی می کنیم تا مطمئن 
شویم سالم به دست همه می رسد. البته این کار هزینه بر 
است، اما برای سالم رسیدن بسته ها به دست مشتریان، 
چاره دیگــری وجــود نــدارد. همان طــور کــه گفتید، ارســال 
محصوالت شکستنی مخصوصاً به کشورهای دیگر، یکی 

از چالش های بزرگ کار ماست. 
نحــوه ارائــه محصــوالت و بســته بندی یکــی از مهم تریــن 
بخش هاســت. ممکن اســت بعضی هــا فکر کنند پروســه 
فروش بــا خرید مشــتری پایــان می باید، امــا به نظــر من با 
خرید مشــتری، ایــن ارتباط تــازه آغاز می شــود و مــا باید با 
راضی نگه داشــتن مشــتریان بتوانیم آنها را حفظ کنیم و 
از آنها مشــتریان وفادار بســازیم. امســال برنامه ما برای 
توسعه کسب وکار جدی تر است تا هم بتوانیم پاسخگوی 
تمام سفارش ها باشــیم و هم قدرت کافی برای صادرات 

داشته باشیم.
دیالنس از ترکیب دو کلمه دیزاین و باالنس گرفته شده 
است که تقابل تعادل و طراحی است و در واقع از یکی 
از عناصر دیزاین که تعادل است، می توان از جزء به کل 
رسید. هنر اصیل ایرانی هویتی چند هزار ساله دارد. 
این هنر نباید فراموش شود. درست است که به جلو 
حرکت می کنیم، اما می توان با تلفیق سنت و مدرنیته 
ایــن هنــر را بــه روز کــرد. همیشــه دلــم می خواســت 

حــدود 100 تــا 150 ســربافنده و بافنــده جنوبــی بــا تویــزه 
همکاری می کننــد و این موضوع یکــی از معنابخش ترین 
جنبه هــای ایــن کســب وکار اســت. بعــد از معرفی شــدن 
حصیربافــی، مخاطبــان از آن بســیار اســتقبال کردنــد. 
واقعیت این اســت که مــا تبلیغــات خاصی هــم نکردیم، 
یعنــی بــرای تبلیغ صفحــه خــود پولی بــه کســی ندادیم. 
انگیزه اصلی و اولیه ما حمایــت از بافندگان بود. آن زمان 
که ما شــروع کردیم، خــود جنوبی هــا هم عالقــه زیادی به 
حصیر نداشــتند. اکثر بافندگان ما را زنانِ باالی 60 ســال 
تشکیل می دادند و این هنر در معرض فراموشی بود. اما 
با معرفی این کار و گسترش شــبکه ارتباطی ما در سراسر 
ایران، جوانــان نیز به ایــن کار جذب شــدند. االن تعدادی 
از بافندگان ما زیر 22 سال ســن دارند. در واقع خود آن ها 
مدام پیگیر هستند که سفارش های جدیدی بگیرند و کار 
کننــد. مخصوصا کــه بســیاری از این خانم ها سرپرســِت 
خانوار هســتند و از این طریــق می توانند درآمــد معقولی 

به  دست بیاورند.
در حال حاضــر تویــزه مغــازه ای برای فــروش حضــوری در 
میــدان نقــشِ جهــان اصفهــان دارد و از طریــق ســفارش 
گرفتن از پلتفرم اینستاگرام، محصوالت خود را به سراسر 
ایــران ارســال می کنــد و البتــه قصــد دارد بخــش فــروش 
اینترنتی خود را قوی تر کند. ما کار خودمان را از اینستاگرام 
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رؤیاهایی برای روزهای گشایش...

اول کار، شیرینی درست می کردیم و هدیه می دادیم. گاهی 
هم تنها پول مواد اولیه را می گرفتیم. این کار تجربه هایمان 
را دوچندان کرده اســت. رســیدن بــه طعم های بســیار، از 
خالل همین سخت کار کردن حاصل شد. گاهی روی کارها 
نامه ای می گذاشتیم که با خط نستعلیق بود و مُهر پایین 
کار، عطر قهوه داشت.  شروع جدی کافه خونگی با آمدن 
کرونا بود. کار را از تیرماه 99 شــروع کردیم. روزهای سخت 
کرونا ما را دلســرد نکرد. با عطر و طعم ها زندگی می کنیم. 
همان زمانی که پَک های برخی محصــوالت را برای کافه ها 
می فرستادیم، یک بار سفارش یک کیلو کوکی گرفته بودیم. 
فقط یک کیک پز کوچک داشتیم و برای اینکه بتوانیم آن را 
تحویل دهیم، شب تا صبح بیدار مانده بودیم.  سفارش ها 
به مرور بیشتر شــد و اکثر شــب ها ناچار می شــدیم بیدار 
بمانیم تا کیک تازه به دســت مشتری برســاند. کمی بعد 
همسرم همزن ایســتاده خرید و این آغاز سفارش گرفتن 

چیزکیک بود. 

اینستاگرام در توسعه کارمان بسیار مؤثر بوده و اگر بسته 
بمانــد، کارمــان امکان توســعه نخواهــد داشــت. فراموش 
نمی کنم که فشــار کرونا و کمک اینســتاگرام بود که باعث 

شد کافه خونگی دیده شود. 
نکته مهم دیگر، محصوالت پدرم است. پدر، کار عرقیجات 
خانگــی انجام می دهــد. بعــد از فوت مــادرم، پــدر کارش را 
توســعه داد و حاال پــای گالب خانگی تولیدشــده پــدرم به 
کارهای کافــه خونگی کشــیده شــده اســت. گالب یکی از 
اصلی تریــن مــواد تولیــد کیک های کافــه خونگی اســت و 
اصالت آن حاال با گالب ساخته شده توسط پدرم، دوچندان 
شــده اســت. طعم ســازی کافه خونگــی بــا گالب خانگی و 
خالص انجام می شود و یکی از اهداف من این است که اگر 
روزگاری کافــه ای راه بیندازم، با همیــن گالب، معجون های 
بهشتی تولید کند.  البته که این روزها اوضاع کسب وکار به 
دالیلی که همه می دانیم بسیار سخت شده و بسیاری از این 

رویاها را فعال نمی توان عملی کرد.

پوشاک، قاچاق و موانع نوآوری 
در یک صنعت قدیمی

ترس از محدودیت ها برای یک کسب وکار 
کوچک باالخره واقعی شد!

ما برای تأثیرگــذاری درســت از ابتدا می بایســت در زمینه های مختلفــی وارد 
می شدیم تا بتوانیم همه نیازهای یک طراح لباس که قرار است در بازار کار تولید 
پوشاک فعال باشد، تأمین کنیم. به  همین  دلیل در بخش های گسترده ای وارد 
شدیم و همین امر باعث می شــود نتوانیم میزان درســتی را برای وسعت بازار 
تخمین بزنیم. اما برای حضور در این بازار و پیشرفت باید به همین گستردگی 
پای بند باشیم و سعی داریم با برنامه ریزی بلند مدت در همه این شاخه ها، سهم 
بازار و طبعاً تأثیرگذاری بیشتری داشته  باشــیم. به طور مثال ما در سال 1400 
همکاری خودمان را با دانشگاه آزاد واحد تهران غرب رسمی کردیم تا بتوانیم به 
تعداد بیشتری از هنرجوها دسترسی داشته  باشیم. در فشن اینسایدر در ابتدا 

200 مخاطب داشتیم و طی پنج ماه به 1500 مخاطب رسیدیم.
اولین مانع بزرگ این است که ارگان های دولتی، نگاه حمایتی به کسب و کارهای 
نوپای صنعت پوشــاک ندارند و مســیر اخــذ مجوز ها آنچنان پیچیده اســت 
که بیشتر به ســنگ اندازی پیش پای کســب و کار شبیه اســت تا کمکی برای 
شکوفایی. اگر هم تســهیالت، امکانات و حمایت هایی در این صنعت وجود 
داشته باشد، معموالً به کسب و کارهای قدیمی تر اختصاص پیدا می کند و کسی 
از کسب و کارهای جوان حمایت نمی کند. در حالی 
که طراحان جوان عالوه بر داشتن خالقیت، با 
مشکالت روز مشتریان و بازار پوشاک بیشتر 
آشنا هستند و می توانند تحول زیادی رقم 

بزنند و کارایی داشته باشند.
همواره قاچــاق کاال بزرگ ترین ضربــه  را به 
صنعــت طراحــی لبــاس و تولید پوشــاک 
می زند. وقتــی تولید کننده متوجه 
می شــود که با صرف هزینه و 
زمــان کمتــر می تواند یک 
وارد کشــور  را  لبــاس 
کند، دیگر زمانــی برای 
پیش تولیــد و طراحی 
لباسِ مناسب صرف 

نمی کند.

وجه تمایز کار ما خلق مزه و آموزش آن اســت. خیلی از مخاطبان و مشــتریان ما از شــهرها یا 
کشــورهای دیگر هســتند و امکان دریافت مزه هــای خوش کنک برایشــان فراهم نیســت. در 
چنین مواردی دســت به کار می شــویم و طرز تهیه این خوشــمزه جات را برای این مشــتری ها 

آموزش می دهیم. 
شاید ابتدا خیلی ها به من خرده می گرفتند که فوت و فن کارهایم را نگویم اما بعد متوجه شدم 
این مسئله در خیلی از برندهای خارجی و کسب وکارهای خانگی، در دوران کرونا اتفاق افتاده 
اســت. بســیاری از برندها فوت و فن کارهایشــان را در فضای مجــازی ارائــه می دادند و همین 

مسئله اعتماد مخاطب را به این برندها بیشتر می کرد. 
خیلی از محصوالت خوش کنک فصلی هستند. لواشک و ترشک تابستان ها آماده می شوند. 
پاییز کــه می آیــد، قــدری ســفارش ها کمتر می شــود تا محصــول جدیــدی به مشــتری عرضه 
شــود. تبلیغات در پیج های پرطرفدار هزینه زیادی دارد و هیچ وقت ســراغش نرفته ام. اما 80 
درصد مخاطبانمــان از ابتدا با مــا بوده اند و محصوالت جدیــد ما را امتحــان می کنند. خیلی  
از مشــتری هایمان ثابت هســتند و به ما و محصــوالت خوش کنک اعتماد دارند. مشــتری ها 
خودشان برای خوش کنک تبلیغ می کنند. طعم را می چشــند و وقتی به مزه های خوش کنک 

وفادار شــدند، تعریفــش را برای دیگــران می کننــد. این برایــم از هر 
تبلیغی باارزش تر است.

 قبال به این فکر می کــردم که اگر محدودیت در این 
فضا بیشتر شــود، باید چه راه ارتباطی دیگری با 
مشتری پیدا کنم. این ترس حاال بیش از هر زمان 
دیگری بــا محدودیت اینســتاگرام جدی شــده 
و ضررهــای زیادی به ما زده اســت. بــا این حال 
فکــر می کنــم خوش کنــک روزنــه امیدی اســت 

برای حــالِ خوب. هم برای مــن، هم برای 
مخاطبان.

راحله رسولی
بنیان گذار برند خوش کنک

مرسده حیدری
هم بنیان گذار خانه طراحان مد خالق

زینب جعفریان
 مدیر و بنیان گذار کسب وکار  »کافه خونگی« 

درباره گیل کوزیارا

 درخشش در ورزش
و کسب و کار

گیل کوزیارا بودرو در سال 1960 در آمریکا 
به دنیا آمد. این دختر بعدها در شمار 10 

زن قدرتمند جهان جای گرفت.
گیــل طــی دوران تحصیــل خــود در کالج 
جامع چیکوپی در ماساچوســت، عضو 
تیم بســکتبال بود و در آن دوران تیمش 
تموث بیــگ گریــن دو بار قهرمــان ایالت 
شد. او یکی از بازیکنان برجسته تیم بود 
که بیشترین امتیازات را برای تیم کسب 
کــرد و رکوردهــای امتیازگیــری و پرتــاب را 
جابه جا کرد. برخی از رکوردهای گیل هنوز 
برای سایر دختران، دست نیافتنی است. 
او ســه ســال بهترین بازیکن لیــگ بود و 
توانست عنوان بهترین شوت زن آمریکا 

را به دست آورد.
زندگی منظم و پرتالش ورزشــی، موجب 
شــد گیــل در کار نیــز درخشــان و موفــق 
ظاهر شــود. او در ســال 1989 از مدرســه 
بازرگانــی دانشــگاه کلمبیــا با رتبــه عالی 
فارغ التحصیل شد. پس از اتمام تحصیل 
کارش را در شــرکتAnthem آغــاز کرد و 
مدتی در آن شرکت بود. در سال 2002 به 
عنوان رئیس صلیب آبی ایلینوی انتخاب 
شــد و کارش را در زمینــه مراقبت هــای 

بهداشتی توسعه داد.
در مــی 2008، او معــاون اجرایــی یونایتــد 
هلث کر، بزرگترین شــرکت بیمــه ایاالت 
متحده شد. از ژانویه 2011 تا نوامبر 2014، 
به عنــوان مدیــر اجرایــی این شــرکت کار 
کرد کــه به 45 میلیون مشــتری بــا درآمد 
120 میلیــارد دالر خدمــات رســاند. در 
سال 2015، چندماه پس از کناره گیری از 
سمت مدیر اجرایی، یک شرکت مشاوره 
کســب وکار و اســتراتژی مراقبت هــای 
بهداشــتی را تأســیس کــرد و مدیرعامل 

آن شد.
در 6 نوامبــر 201۷، گیــل کوزیــارا بــودرو 
 Anthem به عنــوان مدیرعامل شــرکت
انتخاب شــد کــه اکنــون دومین شــرکت 
بــزرگ آمریکایــی با یــک مدیرعامــل زن 

است.
او در ســال 2020 دهمین زن قدرتمند در 

دنیای کسب وکار معرفی شده است.

INTRODUCTION معرفی
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E 

W O M E N

نوآوری در صنعت نشر و 
راهکارهای پیش روی ناشران

توانمندسازی زنان در حوزه 
کسب وکار و چالش های آن

تالش هایی در صنعت بزرگ فین تک

وضعیت اقتصادی مردم و اقتصاد نشر به نظرم چالش 
اصلی اســت. اینکه قیمت ها ثبات ندارند و هــر بار باید 
ببینید که قرار اســت با چه قیمتی کتــاب را تولید کنید. 
چیــزی که بــرای افراد بســیاری مشــهود اســت، مســئله 
قیمت کاغــذ اســت و البتــه دربــاره ســایر نهاده هــا مثل 
مرکب، چسب و چیزهای دیگرِ مرتبط با تولید کتاب هم 
وضعیت همین طور اســت. در بی ثباتی قیمت، هم این 
موضوع هســت که هر بــار نمی دانید با چــه قیمتی باید 
کتاب را تولید کنید و هم اینکه اصالً نمی دانید مواد اولیه 
مورد نیازتان موجود اســت یا نه. این بــه نظر من چالش 

اصلی است. 
ما مثالً وقتــی می خواهیــم کتابی را تجدید چــاپ کنیم، 
متوجــه می شــویم مــواد اولیــه ای کــه در چــاپ قبلــی به 
کار بــرده بودیــم، موجــود نیســت یــا اگــر باشــد، بایــد با 
قیمت های باال تهیه کنیم و این نیاز به محاسبات مجدد 
دارد. از طرف دیگــر، باید در نظر بگیریم که آیا مشــتری 
توان پرداخت چنین هزینه ای برای کتاب را دارد یا خیر. 
این مسئله اقتصادی و بی ثباتی قیمت نهاده های تولید 
کتــاب چالش اصلی اســت. درســت اســت کــه قوانینی 
که وزارت ارشــاد وضع می کنــد و ایجــاد محدودیت ها و 
ممیزی های کتاب بســیار آزاردهنده اســت، اما دغدغه 
اصلی به نظر من مســئله اقتصادی است که البته همه 
کشور با آن دست  به  گریبان است. اگر کتاب را نوعی کاال 
بدانیم، می پذیریم که مثل هــر کاالی دیگر مقتضیات و 
مخاطبان خاص خــود را دارد؛ از این  رو بــا توجه به گروه 
مخاطبان، بایــد برنامه بازاریابی کتــاب را تدوین کرد. در 
کتاب های تخصصی تر کــه مخاطبان خاص تــری دارند، 
ممکــن اســت جلســات نقد و بررســی مفیــد باشــد و به 
برقــراری ارتباط اولیه بیــن کتاب و مخاطبان منجر شــود 
و افراد متوجه شــوند که این کتاب پاســخگوی نیازشــان 

است یا نه.

در روزهایی که در ایونت های مختلف شرکت می کردم، مردان زیادی را می دیدم که سخنرانی می کردند و الگو بودند و 
در همه ایونت ها زنان حضور بسیار کم رنگی داشتند. این در حالی بود که من و تیم همکارانم 

در شرکت توسط خانمی مدیریت می شدیم که بسیار بیشــتر از آن سخنرانان مرد که 
روی سن ایونت ها می درخشیدند، دانش و مهارت داشت. ولی او هرگز اعتمادبه نفس 
سخنرانی در این ایونت ها را نداشت و همیشه فکر می کرد کمتر از بقیه می داند. این 

سؤال در ذهن من ایجاد شد که چرا این گونه است؟
آمار نشــان می دهد هم بنیان گذاران در 88 درصد از اســتارتاپ های موفق مردان 

هستند. این مسئله از منظر اقتصادی و اجتماعی بسیار نگران کننده است 
و نشان می دهد زنان بایستی در این حوزه توانمندتر شده و این بخش مهم 

از جامعه با اعتمادبه نفس باال به فعالیت های نوآورانه و سودآور بپردازند. 
ما سه دسته مخاطب داریم؛ کسانی که به دنبال راه اندازی کسب و کار 

خودشــان هســتند، کســانی که در پی یافتن شــغلی مناســب اند و 
کسانی که اکنون کار دارند یا شغل خودشان را مدیریت می کنند و 

در  پی ارتقا هستند. ما یک مسیر کامل را برای سفر مشتری 
طراحی کرده ایم. در ابتدای ورود افراد توسط روان شناسان 
ما ارزیابی می شــوند و نتیجه این استعدادســنجی آنها 
را بــه مســیر های مناســب تری در آمــوزش راهنمایــی 
می کنــد. مــا شــغل ها و رشــته های مختلــف را بــه آنها 
معرفی می کنیم و بعد  از آن دوره های آموزشی را شروع 
می کنیــم. در این دوره هــا نیــز نــوآوری داریــم و دوره هــا 
پروژه محور هستند. افراد در طول دوره توسط پشتیبان 
و منتور همراهی می شــوند. بر اســاس امتیــازی که در 
دوره کسب کرده اند، بورسیه می شوند و هرینه دوره به 

آنها بازگشت داده می شود. 

ما در تالشیم با بهره گیری از تجربه فعالیت در حوزه پی تک و زیرساخت های توسعه داده شده خود، محصوالت اشتراکی 
نوینی بر پایه فناوری هوش مصنوعی، پردازش تصویر، مدیریت مالی و ریسک و برخی خدمات الیه میانی کسب وکارها 
از جمله هوش تجاری ارائه دهیم که مکمل مناسبی برای خدمات کنونی باشد. عالوه بر هدف گذاری های حوزه کسب وکار، 
یکی از دغدغه های اصلی ما تالش برای نقش آفرینی در بهبود فضای تعاملی فعاالن اکوسیستم فین تک است. چراکه 
یکی از مسائل مهم اکوسیستم فین تک، تمرکز در پایتخت و عدم وجود اتحاد در بین فعاالن سطوح مختلف اکوسیستم 
برای مطالبه گری عمومی است و در صورتی که برای تغییر این فضا تالش نشــود، فضای رقابت و نوآوری سالمی در این 
حوزه باقی نمی ماند و مطالبه گری به جای تأثیر سیستمی، جای خود را به بستر تأمین منافع فردی خواهد داد. در راستای 
این اهداف، با همکاری نهادها و ســایر بخش های مرتبط اکوسیستم غیرمتمرکز 
فین تک در تالشیم تا با راه اندازی یک هاب فین تک، فضایی تعاملی و مثبت 
مبتنی بر رشــدپذیری ایجاد کنیم. ایران درگاه با هدف خلق تجربه کاربری 
رضایت بخــش در فرایند پرداخت، برای مشــتریان کســب وکارها با اخذ 
مجوز پرداخت یاری از بانک مرکزی در حوزه ارائه خدمات پرداخت یاری 
آغــاز بــه کار کــرد. مــا در ابتــدا بــا هدف گــذاری بخش های مختلفــی از 
مشتریان شروع به کار کردیم و با برنامه ریزی پیوسته  برای بهینه سازی 
محصول و خدمات متناسب با کســب وکارها کوشیدیم تا همگام با 
تغییر نیازها، خدمات کاربردی تــری از درگاه پرداخت آنالین، 
به کســب وکارها ارائه دهیم. در همین راســتا راهکارهای 
پرداخــت الکترونیکی جهت فروشــگاه های زنجیره ای 

فیزیکی را به سبد خدمات اضافه کردیم.

سمیه محمدی
مدیر انتشارات آریاناقلم

فرناز مجیدی
 مؤسس مرکز کارآفرینی پله به پله

فرنگیس ربیعی
 مدیرعامل ایران درگاه 

REVIEWبررسی

یک چالش بزرگ

زنان کمتر 
مذاکره می کنند

بــرای زنــان مذاکــره کــردن از جانــب خــود 
همــواره ســخت اســت و البتــه مذاکــره از 
جانب دیگران و دفاع از حقــوق آنان، برای 
زنــان آنچنان ســخت نیســت. شــاید این 
ســخت بــودن مذاکــره از جانــب خــود، به 
دلیــل این اســت که گاهــی خواســته زنان 
برای خودشان واضح نیست یا به احساس 
قــدرت، عــادت ندارنــد. گاهــی نیــز  حیــن 
مذاکره احساســی می شــوند و نمی دانند 

نتیجه ایده آل برای آنها چیست.
در ابتدا باید بدانیم مذاکره راهی برای حل 
مشــکالت و برطــرف کــردن موانع اســت، 
امــا بســیاری از افــراد مذاکــره را میــدان 
قدرتی برای امتیاز گرفتن می دانند. مقاله 
اخیر »هــاروارد بیزینس ریویــو« در حوزه 
مهارت هــای مذاکــره، بــه نــکات جالبــی 
اشــاره می کند. این مقاله شــامل توضیح 
درباره موانعی اســت که موجب کم شدن 
ســرعت پیشــرفت شــغلی زنان می شود. 
ایــن موانــع در دو دســته قــرار می گیرنــد. 
اول نگاه خــود زنان، چون غریــزه زنان برای 
ســپاس گزاری و ســکوت باعــث می شــود 
آنها فراتر از انتظار دیگران تالش کنند و به 
درخواســت های اضافی، نه نگوینــد! دوم 
نگاه جامعه اســت؛ زنانی کــه به صراحت 
نه می گوینــد یــا نــگاه بلندپروازانــه دارند، 
از ســمت جامعــه پرخاشــگر محســوب 
می شــوند. مشــکالتی که موجب گریز از 
مذاکره برای زنان می شود، عبارت است از: 
عدم شبکه سازی در کارهای تیمی، پذیرش 
شغل هایی میان شغل تمام وقت، پذیرش 
موقعیت هــای همــه کاره و نامحســوس 
و دوری از موقعیــت واقعــی شــغلی. در 
مســیر ارتقای شــغلی، زنــان در بســیاری 
از مواقــع به تــوان خــود واقف انــد و برنامه 
و نقشــه راه درســتی را بــرای انجام شــغل 
باالتری که مد  نظر دارند، ترسیم کرده اند. 
اما در جلســات مذاکــره، وقتــی موقعیتی 
پایین تر به آنان پیشــنهاد می شــود، زنان 
فقط پذیرش یا رد یک پیشنهاد را معقول 
می شــمارند و مذاکره برای کشــف راه حل 
جدید را حق خود نمی دانند و در بسیاری 
از مواقع از موقعیت شغلی مناسب خود 

دور می مانند.
این مقاله بــه زنــان پیشــنهاد می دهد که 
نفس مذاکره را برای یافتن راه حل بپذیرند. 
از قضاوت هــای جامعــه بــرای رســیدن به 
موقعیتی که الیق آن هســتند، نهراسند. 
کارهــا را ســازمانی و تیمــی انجــام دهند و 
همــواره کارهــای نامحســوس را بیــن تیــم 

پخش کنند.
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E 

W O M E N

آنها شغل اجدادی شان صادرات با تمرکز بر محصوالت چرمی
را به یک کسب وکار نوآور 

تبدیل کرده اند

یک عالقه، به یک کسب وکار 
تبدیل شد

ما اکنون کارگاهی داریم که مستقیماً 10 نفر در آن مشغول به کار هستند و محصوالت مان را به صورت آنالین در سایت و کانال 
اینستاگرامی به مشتریان سراسر ایران می فروشیم.  چندین فروشگاه نیز به صورت عمده در تهران و شهرستان ها خریدار 
کارهای ما هستند و این محصوالت را در گالری ها و فروشگاه های خودشان عرضه می کنند. همچنین صادرات محصوالت مان 
به کشورهای چک، امارات، عمان، انگلیس و کانادا انجام می شود. این صادرات گاهی به صورت فروش آنالین در سایت های 

خارجی است و گاهی هم گالری ها به صورت حضوری در این کشورها محصوالت ما را عرضه می کنند.
اولین چشم انداز ما وسعت و گسترش کار و معرفی بیشتر محصوالت خاص چرم جوان به مشتریان 
و فروش بیشتر است. اما آرزویی که در سر داریم، این اســت که این رونق باعث شود زنان بیشتری را 
با این هنر آشنا کنیم و به آنان آموزش دهیم تا کسانی که به دنبال یک شغل و درآمد پایدار هستند، 
بتوانند این حرفه را برای خود انتخاب کنند و با توجه به بازاری که برای این محصوالت وجود دارد، درآمد 
مناسبی نیز کسب کنند.  به طور کلی گسترش کسب وکار چه به 
 لحاظ تعداد همکاران و چه از نظر آموزش هایی که به سایر 
زنان می دهیم تا بتوانند تحولی در مســیر زندگی شــان 
ایجاد کننــد، برایمان بســیار مطلوب اســت. در زمینه 
فروش نیز می خواهیم صادرات مان را افزایش دهیم 
و محصوالت مان را به صورت مستقیم در خارج از 
کشور به فروش برسانیم و مشتریان مان را در 

سطح جهان گسترش دهیم.
و  خــاص  مــا  مجموعــه  کار  نــوع 
کیف هــای  اســت.  منحصربه فــرد 
تولیدی مــا از ترکیــب چــرم و چوب و 
فلز ســاخته می شــوند. ایــن کیف و 
کفش هــا بــا اســتفاده از طرح هــای 
سنتی و بافت های اصیل روی چرم 
و همچنیــن نقش اشــعار فارســی 
روی محصوالت ، تزئین می شوند.

قصــه مزرعــه می شــین از جایــی کلیــد خــورد کــه 
کرونــا باعث شــد خواهــران عبدلــی مدتی بــه مزرعه 
روستایشان بازگردند. لمس خاک ماندگارشان کرد. 
تصمیم گرفتند پیشه خانوادگی شان، یعنی کشاورزی 
را از سر بگیرند. دست به مزرعه بردند و محصوالت را 
با عشق معرفی کردند. محصوالت، ارگانیک و طبیعی 
بودند و مشتری بسیاری داشتند. اما مشکل انتقال 
و رساندن به دست مشــتری برای برخی محصوالت 
مثل انجیر وجــود داشــت. همین هم شــد که برخی 
محصوالت مثل انجیر را به شــکل مربا عرضه کنند. 
به مــرور ایــن محصــوالت بیشــتر شــد و مخاطبــان 

متنوع تری پیگیر روزمرگی های مزرعه شدند. 
خانــواده عبدلــی در این مزرعــه زندگی می کننــد، اما 
اصل کار بر عهده خواهران عبدلی است. الهه و مهسا 
اهل رضوان شــهر هستند و چند ســالی است دوباره 
بــه روستایشــان بازگشــته اند. الهــه عبدلــی، خواهر 
کوچک تر مزرعه است و متولد 13۷6. معماری خوانده 
اما بعد از چند سال آن را کنار گذاشته است. می گوید 
رشته ای نبوده که آن قدر عشق در آن داشته باشد که 
بخواهد کارش را هم به ســمت آن ببرد. دانشگاهش 
در شهر دیگری بود و به مرور با تمام کردن تحصیلش، 
مهارت هایــی را هــم کســب کــرد و مدتــی در تهــران 
مشــغول به کار شــد. چند ســالی از محل زندگی اش 
دور بود و کرونا او را به خانواده بازگرداند. در این مدت 
عشــق به هنر را از البه الی تحصیل در معماری یافته 
بود و بیشــتر به آن پرداخت. عکاسی، طراحی چهره 
و بسیاری چیزهای دیگر را تجربه کرد. عکاسی در او 
ریشــه کرد. صفحه ای هم داشــت کــه عکس هایش 

ناحیال برند ســاخت چیزهــای کوچک یا همــان مینیاتوری 
است.  از کودکی به دنبال زمان خالی می گشتم تا کاردستی 
درست کنم و از زمانی به بعد، به چیزهای کوچک عالقه مند 
شــدم. 15 ســالم بود که کمــدم را جایــی برای خلــق چیزهای 
کوچک کردم. اتاقی که همه چیزهای مینیاتــوری را در خود 
داشــت. به مرور برای این اتاق کوچک، چیزهایی را درســت 
می کــردم. در درس حرفه وفن باید با اره مویی تخت درســت 
می کردیم و مــن از همانجا تختــی کوچک برای اتــاقِ کمدی 
درست کردی. طی دوســال بعدش، وســایل دیگری را به آن 
مجموعه اضافه کردی. از همان جا عالقه به چیزهای کوچک 
در من قوت بیشتری گرفت.  کم کم یاد گرفتم جست و جوی 
بیشتری در اینترنت کنم و با نمونه خانه های مینیاتوری آشنا 
شــدم. متوجه شــدم که ژاپنی ها خالــق چیزهــای کوچک و 
مینیاتوری هستند. دوست داشتم همه چیزم را می فروختم، 
ســفری به ژاپن می کردم و یکی از آن خانه ها را برای خودم به 
ایران می آوردم. البته با هنر بیگانه نبودم و تا زمان دانشجویی 
به واســطه نواختن ویولون، تدریس می کردم. از همان ابتدا 
دل در گروی سبک کالسیک داشتم و مینیاتور، این عالقه ام 
را تقویت می کرد.  دخترخاله ای داشتم که روی زندگی  و عالقه 
مــن تأثیرگذار بــود. عالقــه این دوســت دوران بچگــی اش به 
چیزهای کوچک، روی شکل گیری ناحیال اثر گذاشت. چند 
ســال بعد هم همین دخترخالــه تصویری از عروســک های 
پارچه ای به نام تیلدا که فقط دو چشم داشتند، برایم فرستاد 
تا دوباره عشق به چیزهای کوچک در من قوت بگیرد. در سه 
سال اول هیچ ابزاری نداشتم و همه کارهایم را با دست درست 
می کردم. همین هم در آهسته شدن سرعت پیشرفت ناحیال 
تأثیر داشت. مهم ترین ســختی اما، چالش هایی است که 
بیشتر کسب وکارهای اینستاگرامی با آن مواجه هستند و از 
عدم اطمینان  به پایداری این پلتفرم در ایران نشئت می گیرد.

مینا و نیلوفر جوان
تولیدکننده محصوالت چرمی  برند جوان

مهسا و الهه عبدلی 
بنیان گذاران برند »می شین«  

ریحانه فراهانی
خالق برند ناحیال

درباره جودی فاکنر

تلفیق ریاضیات 
و سالمت

جودی فاکنر توانســت ارتبــاط کارایی بین 
ریاضیات و کامپیوتر و پزشــکی خلق کند 
و رتبــه دوم زنــان خودســاخته آمریــکا را 
کســب کرد. او در اوت 1943 در گرینفیلد 
متولد شــد. پدرش، لوئیس، یک داروساز 
و مــادرش، دل، مدیــر انجمــن پزشــکان 
داوطلب بــود. والدین فاکنر باعث شــدند 
که جــودی عالقــه زیــادی بــه مراقبت های 
بهداشتی پیدا کند. او در نیوجرسی بزرگ 
شد و مدرک لیسانس ریاضیات را از کالج 
دیکنســون و مدرک کارشناســی ارشد در 
علوم کامپیوتر را از دانشگاه ویسکانسین 
- مدیســون دریافت کرد. جــودی دریافته 
بود که حفظ درســت اطالعات بهداشتی 
و مراقبتــی و درمانــی بیمــاران می توانــد 
تأثیــرات مهمــی را بــر بیمــاران و صنعــت 
پزشکی داشــته باشــد. به همین دلیل در 
ســال 19۷9 شــرکت »اپیک سیســتم« را 
در زیرزمینــی در ویسکانســین تأســیس 
کرد. این شرکت با ســرمایه گذاری ۷0 هزار 
دالری دوســتان و خانواده آغاز بــه کار کرد 
کــه روی نرم افزارهــای پرونــده پزشــکی کار 
می کــرد. اپیــک از ســوابق پزشــکی بیــش 
از 250 میلیــون بیمــار پشــتیبانی می کند 
و توســط مراکز پزشــکی برتــر ماننــد جان 

هاپکینز و مایو کلینی استفاده می شود.
روش جالــب جــودی، نظــم و تکــرار کار در 
بلندمدت است که در کسب و کارهای داده، 
این یکی از مهم ترین اصول است. رویکرد 
دیگــری کــه فاکنــر را از ســایر رقبــا متمایز 
ساخت، این بود که او هرگز وارد فرایندهای 
ســرمایه پذیری از مؤسســات دولتی نشد 
و شــرکت را همــواره با ســرمایه خصوصی 
پیش  بــرد. در واقع، فاکنر بــه این واقعیت 
می بالد که اپیک اصیل اســت. آنها هرگز 
شرکت دیگری را تصاحب نکرده اند و سهم 

خود را نیز به شرکتی نفروخته اند.
فاکنــر، اکنــون مدیرعامــل شــرکت 3/8 
میلیــارد دالری )2021( اســت و مالــک 4۷ 
درصد آن است. در سال 2013، فوربس او 
را »قدرتمندترین زن در حوزه مراقبت های 
بهداشــتی« نامیــد و در فهرســت 
میلیاردرهــای جهــان در ســال 
2020، بــا دارایــی خالــص 5/5 
میلیارد دالر قرار گرفت. در سال 
2016، فاکنر قراردادی را امضا 
کــرد که بــه موجــب آن، 99 
درصد از دارایی های خود 
را به امــور بشردوســتانه 

اختصاص داد.

INTRODUCTIONمعرفی
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چرخه معیوب کسب وکار
 در ایران و چالش های آن

شروع با اینستاگرام و 
بالتکلیفی بعد از آن...

من نیز عالقه داشــتم محصولی خلــق کنم که نظــر و ایده 
خودم باشد. این بود که به سمت تولید این محصوالت به 
صورت محدود رفتم و پس از استقبال مخاطبان، تولیدات 

را بیشتر و متنوع تر کردم.
من از طرح های کاشــی، نگارگری، مینیاتــور و نقوش فرش 
بــرای تولیــد محصوالت مختلــف اســتفاده می کنــم و این 
طرح ها را با چاپ سابمینیشــن انجام می دهم. در ابتدای 
کار، به صورت دســتی طرح ها را پیاده می کردم و سپس به 
سمت چاپ رفتم. در حقیقت قلم فلزی اولین کسب وکاری 
بود که این طرح ها را روی کوسن و رانر و رومیزی پیاده کرد و 
سرمشق سایر کسب و کارها در این زمینه شد و کم کم این 

بازار گسترش یافت.

آن اضافه شود. داشتن یک سایت برای عرضه محصوالت 
آماده فروش در کنار گالری، پله بعدی برند ریس است. 

بیشــترین چالش در ابتدای کار این برنــد، فعالیت در یک 
شهر کوچک است. آموزش دختران برای رسیدن به مرحله 
حرفه ای، مهم ترین چالش برند ریس بود. اما ریس یک برند 
اینستاگرامی است و خواه ناخواه بخشی از چالش هایش 
هم به دلیل فعالیت در این فضاست. از جمله چالش های 
اینســتاگرام برای برند ریس این است که عالوه بر وقتی که 
برای آمــوزش و ســفارش گرفتــن می گذارند، بایــد محتوای 
مناسب هم برای پیج تولید کنند. آن هم در شرایطی که این 
روزها خیلی از معادالت این شبکه اجتماعی دگرگون شده 

است.

سعیده سروش فر
خالق برند »قلم فلزی«

سما وفایی
بنیان گذار کسب وکار ریس

من با سرمایه بسیار ناچیزی کارم را آغاز کردم. البته به دلیل 
رشته تحصیلی و تجربه هایی که داشتم، از همان سرمایه 
به  صورت بهینه استفاده کردم. ســرمایه اولیه من کمتر از 
یک  میلیــون تومان بــود و البته تــا مدت ها همــه درآمدم را 
صرف خود کار می کردم. قدم به قدم کار عکاسی و معرفی 
محصولــم در شــبکه های اجتماعــی و همچنیــن ارائــه به 

گالری ها را پیش  بردم.
متأســفانه بــازار بــه صــورت محســوس در حــال کوچــک 
شدن اســت و هر ســال چندین گالری تعطیل می شوند یا 
فروش شان را محدود می کنند. به همین دلیل کسب وکارها 
ناچار به تعدیل نیرو می شوند یا هزینه زیادی برای توسعه 
و طراحی محصوالت جدید اختصاص نمی دهند. همین 
امر آنها را از حضــور در بازارهای جهانی محــروم می کند و 
این چرخه معیوب نه تنها به رشد کسب وکار نمی انجامد، 
بلکــه موجــب زوال آن نیــز می شــود. مخصوصــاً در مورد 
کســب و کارهایی کــه خالقــه هســتند و نمی خواهند فقط 
برای بقا بجنگنــد، این اتفــاق در حــال رخ دادن اســت. در 
فعالیت های هنری جنگیدن برای بقــا، واقعاً برای هنرمند 

عذاب آور است.
طرح های سنتی ایرانی پر از رنگ و لعاب زیباست که همه 
چشــم ها را خیره می کند، اما این طرح ها دیگر در معماری 
یا طراحی داخلــی خانه های ما جایی نــدارد. از طرفی خود 

کار برند ریس در دوران کرونا شــروع شــد و بهترین بســتر 
برایشان اینستاگرام بود. مردم در آن زمان بیشتر به سمت 
خرید آنالین می رفتند و از طرفی هم، تمام محصوالت ریس 
دست باف و ساخته شده با چوب و نخ های پنبه است. انگار 
مردم در دوران کرونا بیشــتر از قبل به ســمت مواد طبیعی 
رفتند و همین بهانه خوبی بود تا ریس بتواند برخی خألها 
را پر کند. استقبال باالی مردم از محصوالت هم این مسئله 

را تأیید می کرد.
ریس در زبان تالشــی بــه معنای نخ اســت و برنــد ریس به 
واسطه استفاده از نخ مکرومه یا کاموا این نام را انتخاب کرده 

اســت. کار ریس با مکرومــه و نیدل پانچ آغــاز و به مرور 
قالب بافــی و گلدوزی هم به آن اضافه شــده اســت. 

برند ریس حاال پنج حوزه مربوط به کارهای نخی 
را انجــام می دهد.  یکــی از اهداف مــن برند این 
است که زنان بیشتری مشغول به کار شوند و 
در هر یک از این حوزه هــا کار کنند و رفته رفته 
برند ریس بتواند سفارش عمده تولید و عرضه 
کند. هدف دیگر هم داشــتن یک گالری است 

که در کنار محصوالت ریس، هنر چوب و دیگر 
محصوالت صنایع دستی هنرمندان دیگر هم به 

را در آن منتشــر می کــرد. در مــدت کرونــا بــه همــراه 
خواهرش مهســا، قــدری جدی تر بــه آن فکــر کردند. 

همین بهانه ای شد تا به سمت کشاورزی بروند. 
مهســا، خواهــر بزرگ تــر مزرعه اســت و دانشــجوی 
دکتــرای محیــط زیســت. او هم مثــل الهــه مدتی در 
شهر دیگری بود، درس می خواند و کار می کرد. کرونا 
و دورکاری او را به مزرعه بازگرداند. لمس خاک و بودن 
در مزرعه، او را هم مثل الهه پاگیر مزرعه کرد. خانواده 
می شــین چهــار نفــره اســت امــا تــالش بــرای عرضه 

محصول دست همین دو خواهر است. 
کارشــان را بــا بازگشــت بــه مزرعــه شــروع کردنــد و 
عکس ها را در صفحه قدیمی  اینســتاگرام گذاشتند 
کــه دســت بــر قضــا بازخوردهــای خوبــی هــم از آن 
گرفتنــد. می گوینــد کشــاورزی شــغل اجدادی شــان 
اســت و اجدادشــان هــم برنــج می کاشــتند. مزرعــه 
می شــین از همین جا کارش را آغاز کرد. پدر مزرعه از 
قدیم باذوق بــود و درخت های مختلفی می کاشــت. 
عکاســی صفحــه می شــین هــم بــا تصویــر همیــن 
دست نشانده های پدر آغاز شد. اولین محصول شان 
مربــای انجیــر بــود. قصــه اش از اینجــا شــروع شــد 
کــه محصــوالت انجیــر بــاب میــل مخاطبــان بــود و 
درخواست ارســال می کردند. اما امکان ارسال آن به 
دلیل تُرش شــدن وجود نداشــت. برای همین فکری 
به ذهن خواهران می شین افتاد که انجیر مزرعه را به 

شکل مربا به دست مخاطب برسانند. 
می گوینــد شــاید اگــر ابتــدای کار ســرمایه داشــتند، 
می توانســتند بــا ظرف هــای بــاب میــل خودشــان 
محصوالت را ارائه دهند. این را هم اضافه می کنند که 
زندگی در شهرهای کوچک امکان تنوع در بسته بندی 
محصول را به آنها نمی دهــد. در نهایت مربای انجیر 
با یک شیشه ساده و مواد اولیه ای که در خانه موجود 
بود، تولید و روانه صفحه اینســتاگرام می شــین شــد. 
طعم مربای خانگی و تداعی خاطــرات مادربزرگ برای 
مشتریان در کنار ارگانیک بودن محصوالت، آدم های 
بیشتری را به سمت می شین کشاند. محصول بعدی 
ترشــی بادمجان شــکم پر با محصــوالت ارگانیک باغ 
می شــین بــود. مهســا می گویــد ســرمایه اصلی شــان 
درخت هایی بوده که در مزرعه داشتند. برخی ابزارهای 
کوچک را گرفتند و دل به مزرعه دادند تا آبادتر شــود. 

حالِ خودشان هم در کنار مزرعه، بهتر شد. 

POINT OF VIEWدیدگاه

لیدا هادی
سردبیر بیمه دیجیتال

سال چمدان های 
بسته در انتظار!

  
قرار بــود ســال دانش بنیان ها باشــد. آنها 
که آورده ای نداشــتند جز دانش و قرار بود 
ارزشی خلق نکنند غیر از دانش. قرار بود 
ســال نوآوران باشــد. آنهــا کــه فروریختن 
دیوارهای بلند ســنت زده صنعت بیمه را 
در سر داشــتند و قول داده بودند به خلق 
ارزشی بزرگ در صنعتی که سال هاست با 
همه ادعاهایش، در بیرون زدن از پیله حتی 
ابریشمی خود نیز بازمانده است. اما چه 
شد؟  اگر بخواهیم واقع بین باشیم، بیمه 
در ســال دانش بنیانی اش با همــه نوآوران 
و دانش ورزانــش گرفتــار حاشــیه هایی از 
جنــس نظــارت و حاکمیت شــد. نظارتی 
که با بــه یدک کشــیدن عبارت هوشــمند 
به دنبــال خــود می خواســت زمینه ســاز 
اتفاقــی بــزرگ در صنعــت باشــد، امــا بــر 
خالف انتظار همه بهانه بزرگی شد در دور 
شــدن تمامی آنهایی که به نبود انحصار، 
حداقــل در ایــن یــک حرکــت بــزرگ، دل 

سپرده بودند. 
اکوسیستم نوآوری بیمه کشور اولین سال 
قــرن جدیــد را در چالــش تفهیــم تفــاوت 
نظارت هوشمند با ورود به الیه کسب و کار 
و مفهوم دقیق انحصارگرایی به نهاد ناظر 
طی کردنــد و چنــان بــرای این بــازی بزرگ 
جنگیدند کــه در نهایت تنظیم گــر بزرگ 
عقب کشــید و نوآوری را از مسیری دیگر 
در پیــش گرفــت؛ در تأســیس یــک مرکــز 
نوآوری ملی در پیکره اصلی بیمه مرکزی، 
اتفاق شایسته ای که اگر نخواهیم گرفتار 
پیش داوری ها و قضاوت های هرچند بحق 
شــویم، می تــوان آن را نقطه عطــف بزرگی 
برای نوآوران صنعت دانست. ولی رسیدن 
به ایــن نقطه بــرای صنعــت بیمه بــه چه 
قیمتی به دست آمد؟  آنهایی که همه جان 
خود را برای رسیدن به این نقطه تفاهم با 

نهاد ناظر گذاشتند، امروز در آخرین 
روزهای سال نه دیگر جانی برای 
نوآفریدن دارند و نه امیدی برای 
بازتابیــدن. فقــط چمدان های 
بســته اســت و انتظار رسیدن 
آن ایمیــل تأییــد نهایــی و 

خریــد بلیــت طیــاره آهنــی 
و  پهن کــردن ســفره 

ن  یشــا شته ها ا د
هرچنــد کوچک تــر 
ولــی باعزت تــر در 
ســرزمینی دور یــا 

نزدیک. 
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بازار خارجی و داخلی را با هم از دست داده ایم!

خبــر خوبی که اخیــراً در یــک پیمایــش جهانی خوانــدم، این 
اســت که بیش از 90 درصد بــازار طراحی جواهــرات اکنون در 
دســت زنان اســت و ایــن آمار کامــالً برعکــس 20 ســال پیش 
است. پس زنان توانسته اند خودشان را در این بازار ثابت کنند 
و مسیر برای ورود و درخشش سایر خانم ها هموار است و البته 
این اتفاق بســیار لذت بخش اســت. توصیه می کنم در درجه 
اول خودتان را بشناسید و برای دل سایرین و مد روز، دست به 
کاری نزنید و کاری را نیز به خاطر محدودیت هایی که اطرافیان 
می سازند، کنار نگذارید. فقط اگر خودتان را بشناسید، مسیر 
درســت را می یابیــد. دوم اینکه صبور و ســخت کوش و عمیق 
باشید. هزار مسیر کوتاه راه به جایی نمی برد. مسیرهای بلند 

را با پشتکار و باور ادامه دهید تا نتیجه بگیرید.
متأســفانه در چند ســال اخیر نه تنها به ســمت چشــم انداز 
حرکــت نکردیــم، بلکــه بــه عقــب برگشــتیم. مــا بســیاری از 
مشــتریان خارجی را از دســت دادیم، زیرا برخی ارســال ها به 
کشــورهای خارجی متوقف شد. ســایت هایی که محصوالت 

را در آن می فروختیــم، مــا را تحریــم کردنــد و انتقــال پــول از 
کشورهای دیگر تقریباً غیرممکن شد. از سوی دیگر وضعیت 
اقتصادی مردم باعث شده خرید های این چنینی بسیار کمتر 
شود. امیدوارم موانع تحریم و تورم زودتر رفع شود، زیرا به همه 

کسب وکارها ضربه های بزرگی وارد می کند.
بخشــی از مزیت رقابتی من، شــناخت بازار بــود. من متوجه 
تکــراری بــودن کارهــای وارداتــی مخصوصــاً در زیورآالتی غیر 
از طال شــده بودم و البته همزمــان بودن تصمیم من با شــروع 
اســتقبال مــردم از کســب و کارهای کوچــک کــه محصــوالت 
خاص می ســاختند نیز باعث شد مورد اســتقبال واقع شوم. 
مزیت دیگر مدل تولید بر اساس ســبک های مختلف خرید 
مشتریان اســت. من بسیاری از کالکشــن ها را در دو جنس و 
در دو قیمت تولید می کنم؛ مثالً نقره و برنج. مشتری بر اساس 
وســع مالی خود می تواند یک طــرح را از بیــن دو کار که دقیقاً 
شــبیه هســتند، ولی در دو جنس تولید شــده و قیمت نمونه 

برنجی آن پایین تر است.

کار و تکاپو در حوزه کتاب و فرهنگ 
کتاب خوانی

پیش بینی کرده بودم که ممکن است 
اینستاگرام به چنین سرنوشتی دچار شود!

گســترش کتاب خوانی و تســری شــوق آشــنایی با دنیای کتاب، چشم انداز 
اصلی کتابخورهاست. در همین مسیر، تولید محتواهای جانبی مثل ویدئو 
و پادکست از جلسات برگزارشــده را در دســتور کار قرار دادیم تا بتوانیم آثار 
ماندگار تری برای مخاطبان تولید کنیم. در رابطه با کتاب فروشی هم به دنبال 
توسعه مکانی هستیم و البته همیشه با وسواس به دنبال فروش کتاب هایی 
بودیم که والدین بتوانند با خیال راحت آن را برای فرزندان شــان تهیه کنند. 
دوست داریم هر کسی، به خصوص در حوزه کودک و نوجوان به دنبال کتاب 

خوب است، ما را بشناسد.
اگر آثار قبلی مــن در حوزه کتاب نبود، نمی توانســتم موفق به اجــرای طرح و 
جذب حامی شوم، اما زمانی که به دنبال حامی طرح می گشتم، یک مترجم 
و مؤلف بودم که مؤسسات می توانستند با بررسی رزومه یا یک جست وجو 

در اینترنت من و آثارم را بشناسند؛ بنابراین مسیر من در 
ترویج کتاب خوانی هموارتر بود. هموارتر از بسیاری 

از مروجــان امــروزی که فقــط مروج هســتند و 
همین باعث می شــود مســیر دشــوارتری را 
بــرای اجــرای ایده ها با ســرمایه اولیــه اندک 

داشته باشند.
در ابتدا دوره ها بــرای مخاطبان رایگان 
بود و من فقــط مبلغی بــرای برگزاری 
و هماهنگــی دوره هــا از حامی مالی 
دریافــت می کــردم، پــس از چندی 
متوجه شدم می شود به این مسیر 
به عنوان یک مســیر درآمدی نیز 
نگریست و مخاطب نیز با جدیت 

این دوره ها را دنبال می کند. 
نکته  قابــل ذکــر اینکــه همراهان 
قدیمی ما که قبالً نوجوان بودند، 

اکنــون دانشــجو هســتند و 
خودشــان گروه هــای خوبی از 
کتاب خوان هــا ســاخته اند و 
به نحوی مســیر کتابخورها را 

گسترش دادند.

اگر بخواهم هویت خودم را در یک کلمه بگویم، طراح هســتم. دوســت دارم با این نام هویت بگیرم و 
شناخته شــوم، اما »طراح« در فرهنگ ما شناخته شده نیســت. وقتی می گویم طراح 

مبلمان هستم، می گویند یعنی دقیقاً چه کاری می کنی؟ من از فرهنگی غنی مثل 
ایران انتظار بیشتری دارم تا عنوان طراح بیشتر از اینها جا افتاده باشد. حتی حق و 
حقوقی هم به عنوان طراح برایمان قائل نیستند. کاری که اغلب برندها می کنند، 
جست وجوی طرح  و کپی آنهاست. در حالی که طراحی خیلی کار حرفه ای است. 

برندها باید طرح مورد نظر خود را به جای کپی کردن، به یک طراح بسپارند.
برخی طراحان به دلیل نبود کار در زمینه طراحی، به ناچار ســراغ طراحی داخلی 
یا کارهای متفرقه می روند. حتی برندهای خوب مبلمان هم اسمی از طراح شان 

نمی آورند. تالشــی که مــن به منظور برندکــردن عنــوان »طراح« بــرای خود 
داردم، بیشتر به این خاطر است که بتوانم نشان دهم پشت تمام طرح ها، 

یک فکر طراح گونه وجود دارد؛ در بسیاری مواقع طرح اولیه کارها را در 
اینستاگرام می گذارم تا مخاطب مسیر خلق طرح نهایی را به وضوح 
مشاهده کند و به این باور برسد که پشت هر طرح، سال های متوالی 

تالش پنهان اســت. برند انگار در اینستاگرام شــکل گرفته و رشد 
کرده است. 

معتقدم شکل گرفتن هویت برند با اینستاگرام، حس مجازی و 
غیرواقعی بودن را می دهد. خودم هم به دنبال این هستم که به 

برند هویت واقعی تری بدهم. از ابتدا پیش بینی  می کردم به 
واسطه طرح هایی مثل صیانت، هر لحظه ممکن است 

این همه کسب وکار اینســتاگرامی از بین برود. 
از این رو به همه توصیه می کردم باید یک 

آینده گری و جایگزینی برای اینستاگرام 
داشــته باشــند تــا در صــورت لــزوم بــه 
سمت آن بروند.  داشتن یک محیط 
مختص تولیــد و فروش، ایــده بعدی 
انگار است. جایی که مخاطب روند 
تولید را ببیند و بتواند خرید کند. 
هویت برنــد انــگار هم بر اســاس 

همین ایجاد حس در مخاطب 
و روایــت یــک قصــه از خلق 

محصول است .

نگار حسین زاده
بنیان گذاربرند »انگار«

رضوان خرمیان
 نویسنده و بانی برگزاری مجموعه  رویدادهای کتابخورها

فرنوش عبدلی
بنیان گذار  برند »نوشن«

چطور از رویاهای بزرگ 
به داشتن حداقل ها و 

تاب آوری رضایت دادیم؟

خداحافظ نوآوری 
قشنگ!

یکــی از بزرگ تریــن تورم هایی کــه دنیا به 
خــود دیــده، در حکومــت رایــش آلمــان، 
یعنــی پــس از جنــگ جهانــی اول اتفاق 
افتــاد. در مــاه آگوســت 1914 هــر دالر 
آمریکا با چهار مارک و بیســت فینینگ 
آلمان مبادله می شــد. اما در سال 1923 
هر دالر آمریکا معادل 4.2 تریلیون مارک 
بود. مردم سال ها فکر می کردند این تورم 
موقتی است و به زودی تمام می شود، اما 
پــس از 9 ســال متوجــه وخامــت اوضاع 
شــدند و از هر طریقی تــالش کردند پول 
خود را حفظ کنند. کار به  جایی رسید که 
در پاییز 1923 کارخانه های 
آلمــان دســتمزد کارگــران 
را روزانــه و قبــل از شــروع 
کار بــه آنهــا می پرداختند. 
کارگــران هــم اول وقــت بــا 
همسران شــان به کارخانه 
می رفتنــد و حقــوق را بــه 
آنهــا می دادنــد تــا به بــازار 
بروند و خریــد کنند. مردم 
به این نتیجه رسیده بودند 
که هر چیــزی بخرند از نگه داشــتن پولی 
کــه روز بعــد ارزشــش نصــف می شــود، 

بهتر است. 
شــاید برخی بگوینــد عجب نــوآوری ای! 
عجب فکری! در شــرایط ســخت و فشار 
زیاد اســت که جامعه شــکفته می شود! 
امــا واقعــاً اینکــه دغدغــه انســان حفــظ 
ارزش پولــش از راه هــای مختلــف، حتــی 
نوآورانــه باشــد، بــه معنــای شــکفتگی 
جامعــه اســت یــا شــکافتگی تاروپــود 
جامعه؟ ماحصل فشارهای غیرمنطقی، 
نوآوری هــای زشــت هســتند! اینکــه 
کیفیــت  کســب وکاری مجبــور شــود 
محصولــش را پاییــن بیــاورد، دســتمزد 
نیروهایــش را کاهــش دهــد یــا حتــی... 

قشنگ نیست! 
وقتی فکرها به  جای خلق به سمت حفظ 
بقــا می رونــد، نــوآوری معنــی واقعی اش 
را از دســت می دهد. در چنین شــرایطی 
نوآوری به تــاب آوری تبدیل می شــود. در 
چنین جامعه ای نه تنها نوآوری به معنای 
واقعــی و زیبــای آن نمــود پیــدا نمی کند، 
بلکه به بدترین و زشت ترین شکل خود 
درمی آیــد. پس به  جــای توجیه شــرایط، 
تفاوت بین نوآوری زشت و زیبا، شکفتن 
و شکافتن و نوآوری و تاب آوری را بدانیم. 

POINT OF VIEWدیدگاه

راضیه مینایی  
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درباره آن ماری سوئینی 

قدرتمند در  دنیای 
بازی و فیلم

 آن ماری سوئینی، عضو ارشد 
هیئت مدیــره شــرکت لگــو و 
عضو هیئت مدیره نتفلیکس اســت. او 
195۷ در کینگســتون  4 نوامبــر  در 

نیویورک به دنیا آمد.

 او دانش آموز باهوش و موفقی 
بــود و توانســت بــا مــدرک 
لیســـــــــانس از کالــــــــــج نیـــــوراشــــــــــل 
فارغ التحصیل شود و پس از آن مدرک 
کارشناســی ارشــد در رشــته آموزش را 
اخذ کرد و بالفاصله وارد شرکت وایاکام 
شــد و کارش را در یکــی از شــرکت های 
بزرگ رسانه آوانگارد در بخش توسعه 
بین الملل آغاز کــرد و بیش از 12 ســال 
در آن شــرکت بود. پس از آن سه سال 
در شــبکه فاکس بود و بعد وارد دیزنی 

شد. 

 درخشــش آن ســوئینی باعث 
شــد نامش بــه عنــوان یکــی از 
افــراد مطــرح شــرکت دیزنی در سراســر 
جهان شنیده شود. حضور او در دیزنی 

بیش از 18 سال طول کشید.

از  یکــی  مدیریــت  بــا  او   
شــبکه های دیزنی آغــاز کرد و 
در نهایــت 9 ســال مدیــر گــروه اصلــی 
بــود. در طــول  رســانه های دیزنــی 
فعالیتش توانســت بزرگ ترین شــبکه 
کابلــی دنیا را تأســیس کند کــه تاکنون 

پیشرفت فوق العاده ای داشته است.

 کیفیت مدیریت آن ســوئینی 
چنان درخشــان بود کــه بعد از 
خــروج از دیزنــی، بــه عنــوان مــدرس 
مدیریت در UCLA و هاروارد مشــغول 
به تدریس فنون مدیریت شد. او پس از 
34 ســال فعالیــت تصمیــم گرفــت بــه 
صــورت مســتقل بــه تولیــد محتواهای 
ســینمایی بپردازد که در این بخش نیز 

موفق بود.

 او بارهــا بــه 
عنــوان مادر 
شــاغل قدرتمنــد در 
دنیــا معرفــی شــده و 

زن  ســی و چهارمین 
قدرتمنــد جهــان در 

 2014 ســال 
شــده  شــناخته 

است.

INTRODUCTIONمعرفی فارغ از قضاوت اطرافیان
 کاری را که دوست دارید

 انجام دهید

بازار بزرگ و فرصت ها زیاد است
 اما موانع زورشان بیشتر است!

تولد یک کسب وکار در روزهای سخت 
و ادامه دادن و به پیش رفتن...

توصیه من به زنان این است که فارغ از رشته تحصیلی و رتبه 
کنکور و قضاوت اطرافیان، مسیری را انتخاب کنند که به آن 
عالقه مند هســتند و هرگــز از طی کردن این مســیر خســته 
نشوند و به تالش شان ادامه دهند. اجازه ندهند رؤیاهای شان 
زیر بار قضاوت های جامعه از بین برود و توانایی های خود را 

نادیده نگیرند.
من در ابتــدا از اتاق خانه ام شــروع به کار کــردم. محصوالتم 
را می ســاختم و در گالری هــای مختلف می فروختــم، بعد از 
چندی تصمیم گرفتیم با یکی از دوستان به صورت اشتراکی 
کارگاهی راه اندازی کنیم و توانستیم اولین کارگاه شخصی را 
افتتاح کنیم. پس از مدتی تصمیم به توسعه گرفتیم و با دو 
نفر دیگر از دوستان مان کارگاه را توسعه دادیم. در حقیقت 
همیشه با همراهی هم توانستیم کار را گسترش دهیم. من 
با سرمایه شخصی شروع کردم که بسیار اندک بود. البته در 
مســیر آموزش، هم مهارت های خوبی کســب کردم و هم با 
شبکه سازی توانستم دوستان همکارم را بیابم. همین باعث 

شد بتوانم از همراهی همه استفاده کنم.
من سعی دارم در کارهایی که طراحی می کنم، عالوه بر زیبایی 
و ظرافت کار، معنا و مفهومی را انتقال دهم که مشتری عالوه 
بر زیبایی، معنــا، انرژی و احساســات نهفتــه در آن اثر را نیز 
درک کند. ما در همه زیورآالتی که تولید می کنیم، می کوشیم 
مفهوم خاصــی را به مخاطــب نمایش دهیــم و ایــن یکی از 

مزیت های ماست. 
در بخش کارگاهی هم سعی داریم عالوه بر ساختن محیطی 
دوستانه و امن برای سازندگان طال و جواهر، شرایط منعطفی 
برای همــکاری تعریــف کنیم تــا دوســتان هنرمند بــا خیال 

آسوده تری با ما همکاری کنند.

در درجه اول خودم را در این کســب و کار کشف کردم. من به مجسمه سازی عالقه داشتم 
اما به دلیل اینکه گرافیک بازار کار و درآمد بهتری داشت، به سمت گرافیک رفتم، اما با 
زندگی کارمندی خوشحال نبودم. اگرچه زندگی کارمندی ثبات درآمد و خیال راحت به 
ارمغان می آورد، اما خلق آزادانه محصوالت و برنامه ریزی آزادانه تر هدیه کسب و کار 
شخصی است و تأکید می کنم من اینها را به عنوان برتری یک سبک زندگی به سبک 
دیگر نام نمی برم، اینها صرفاً روش هایی برای امرار معاش است. کسب و کار شخصی 
صبوری زیادی می طلبد. ترکیب عالقه من به عالوه امکاناتی که داشتم و استقبالی 

که اخیراً از محصوالت سفارشی سفال اتفاق افتاده، باعث شد سرامیک سازی 
را انتخاب کنم.

بازار ســفال و ســرامیک بسیار گسترده اســت و کســب وکارها در دو 
مســیر مختلف با هم رقابــت می کنند؛ فــروش حضــوری و فروش 

آنالیــن. در فــروش آنالین هزینــه تبلیغــات و تولید محتــوا برای 
همه کســب و کارها وجــود دارد، امــا در فروش حضــوری، وقتی 
یک هنرمند تازه وارد بازار می شــود، باید بتواند گیفت شاپ ها 
و کتابفروشــی ها را راضــی کنند تــا محصــوالت او را در معرض 
نمایش قرار دهند و این فروشگاه ها به صورت امانی محصوالت 
را در معرض نمایش می گذارند و پس از سه ماه با کسر حدود 40 

درصد، فقط پول محصوالت فروش رفته را تســویه می کنند. این 
مدل فروش باعث می شود که برنامه ریزی سخت تر باشد، اما پس 

از شناخته شــدن در بازار کم کم همین فروشــگاه ها محصوالت را کالً 
می خرند یا به صورت سفارشــی پیش خرید می کنند. پس الزم است 
اگر شخصی به سراغ این کسب و کار می آید، این روند را در برنامه ریزی 

مالی خود ببیند. من سعی دارم مستمر کار کنم تا بتوانم جایگاه خودم را 
در بازار تثبیت کنم و فروش خوبی داشته باشم.

یک روز وقتی مادرم را به همراه پدر از بیمارستان مرخص کرده بودم، تصادف سختی کردم. در همان مدتی که خانه نشین 
شده بودم، کمی به سمت عالقه  مندی ام رفتم. همیشه آرزو داشتم یک فود کورت حرفه ای در یک مرکز خرید داشته باشم. 
تصمیم گرفتم یک پیج اینستاگرامی راه  بیندازم تا فریاد بزنم که هنوز زنده ام. مدام در اینترنت می گشتم و پیج های ایرانی 
و خارجی بسیاری را می دیدم. محصوالتی را که می توانستم ارائه دهم، روی کاغذ نوشتم. 
از خواهرم که عکاس حرفه ای بود کمک گرفتم تا از محصوالت عکس بگیرد. پشتوانه 
همسرم را هم داشتم. هرچند همیشه از این می ترسیدم که دیگران به او برچسب بزنند 

»با این همه تجربه و تحصیالت، آشپزی می کنی؟«
با واکر راه می رفتم. تا یک محصول درست کنم و عکس بگیرم چند روز از درد دست 
و کمر از پا می افتادم. اما احساس می کردم دنیای تازه ای برایم شروع شده است. همه 
تصور می کردند پیج آرتیشو راهی برای سرگرم شــدن و انگیزه گرفتن من است و شاید 

کسی تصور نمی کرد یک راه درآمدزایی برای چندین نفر شود.
به مرور درباره اینســتاگرام مطالعه کردم تا تولید محتوای درست داشته باشم. اول 
کار، آشنایان سفارش محصول می دادند و شاید کار برای آرتیشو چندان جدی 
نبود. امــا کم کم غریبه ها هم به من اعتماد کردند. همیشــه تــالش کرده ام 
بهترین مواد را برای محصوالتم استفاده کنم. شــاید ابتدای کار قدری 
از سود کم کردم اما دنبال اعتبار، ماندگاری و ارائه کار باکیفیت بودم. 
تالش کردم کارهایم را از کلیشه های موجود خارج کنم. سبک کار هر 
کسی امضای او است اما در همین حوزه هم بسیاری از افراد دنبال 
کپی کردن کارها هستند. البته که فعال وضعیت اینستاگرام همه 

کسب وکارهای شبیه ما را دچار بالتکلیفی بزرگی کرده است.

ندا هاشمی 
بنیان گذار کارگاه-گالری 

ساخت زیورآالت طال و نقره

مژده بابادی
خالق برند مژده سرامیک

ناهید ترابی
خالق برند »آرتیشو«
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E 

W O M E N

یک کار دلی که به یک کسب وکار جدی تبدیل شد

برند کورال در بخشی از بیوی اینســتاگرام خود عنوان دوستدار 
محیط زیســت را نوشــته اســت. دلیل این مســئله اســتفاده از 
دورریزها برای درست کردن خمیر پاپیه ماشه است. دورریزهای 
کاغذ، روزنامه یا شــانه تخم مرغ به جای تبدیل بــه زباله، به یک 
مجسمه هنری تبدیل می شود که هم حالت کاربردی دارد و هم 

تزئینی است.
اینکه تصویری در ذهن داشته باشــیم و ابتدا به شکل دوبعدی 
ظهــور پیــدا کنــد و در نهایت بــه حجم ســه بعدی تبدیل شــود، 
شگفت انگیز است. من کارهای هنری مختلفی انجام داده ام، اما 
وقتی وارد این کار شدم حس کردم فعالیت بسیار متفاوتی است. 
به اعتقاد من، تمایز کار هر هنرمند، شخصی سازی کارهاست که 
می تواند تبدیل به امضای هنرمند شود. کمااینکه برند کورال هم 
تالش کرده به ســبک و روش خودش آثارش را بســازد. مجسمه 
آذردخت به عنوان یکی از این کارهای شخصی شده  دختر پاییز 
و شرقی است. یک مثال دیگر کارهای شخصی شده، مجسمه 
دختری اســت که پرتقال در دســت دارد و باز هم نمادی از پاییز 

است. هردوی این دختران هم شکل تزئینی دارند و هم کاربردی 
هستند، چون جایی برای قرار گرفتن شمع های وارمر دارند. 

در حال حاضر می خواهم قدری از کارهای فانتزی فاصله بگیرم 
و آثار تزئینی با حجم های بزرگ تر تولید کنم. اتودهایی زده ام که 
در آینده اجرا خواهــم کرد.موفقیت یک برند به بســیاری موارد 
بستگی دارد. اینکه کارها خاص باشد و به دل مخاطب بنشیند، 

در موفقیت آن مؤثر است. برندها باید کارهایشان را اصولی 
انجام دهند. از ابتدا نام گذاری و در ادامه رنگ و نمادهای 

مربوط به محصول اهمیت دارد.
من پله بعدی فعالیت خود را داشتن یک کارگاه برای 
ادامه تولید کارهای پاپیه ماشه و آموزش به عالقه مندان 

می دانم. 
اوایــل کار ســرمایه اندکی داشــتم و البتــه کار پاپیه ماشــه نیز 

سرمایه زیادی نمی خواست. به قصد درآمد به سمت آن نرفتم 
و برایم فعالیتی دلی بود. اما در حال حاضر همه هزینه ها باال رفته 

و بدون فروش، پیش بردن کارها مشکل است.

زنان باید نترسند و به دنبال 
عالیق خود بروند

همه چیز به یکباره تغییر کرد؛ اما تغییر 
بد و به ضرر کسب وکارها

به خاطر سبک زندگی و کمبود فضا و تنوع پوشش و اکسسوری شخصی، 
این روزها استقبال بسیار گسترده ای از نظم دهنده های پارچه شده است. 
این محصوالت به علت حمل و نگهداری راحت با زندگی امروزی همخوانی 
دارد. امــا اولین مشــکل این اســت کــه در ســازمان های مختلفــی که ثبت 
برنــد می کنند یا مجوز صــادر می کنند، هیچ ســرفصل و دســته بندی برای 
نظم دهنده وجود ندارد و این کار را بسیار دشوار می کند. ما مجبور شدیم 
سرفصل نظم دهنده را وارد فرایندهای اداری این سازمان ها کنیم تا بتوانیم 
مجوز ثبت برند بگیریم. البته ما در زمینه شناساندن محصول به مشتری 
هم این ســد را پیش رو داشــتیم که با تالش 10 ساله توانســتیم تا حدودی 

این محدودیت را رفع کنیم.
مشکل دیگر اینکه هیچ گونه حمایت خاصی از مشاغل انجام نمی شود و 
حتی برای دریافت یک وام اندک نیز، هیچ امتیازی برای ما قائل نمی شوند.

اینکــه من بــه عنوان یــک خانــم محصوالتی کــه مشــتری آن اکثــراً خانم ها 
هســتند، طراحی می کنم، بســیار به کســب و کارم کمــک کرده؛ اما مشــکل 

بزرگ آنجاست که در تولید صنعتی و عمده فروشی، 
فضــا آنچنــان مردانه اســت که مــن بســیاری از 

مشــتریانی را کــه عــادت بــه معامله بــا مردان 
دارند، از  دســت می دهم؛ آنها وقتی متوجه 
می شــوند که صاحب اصلــی کار یک خانم 
اســت، کالً از معاملــه منصــرف می شــوند. 
از زنــان تقاضــا دارم بــه دنبــال کاری کــه به 

آن عالقه مندیــد، برویــد. خیلــی از خانم هــا 
فقط به دنبال استقبال و نیاز بازار 

می رونــد و چــون عالقــه ای به 
آن ندارند، مســیر را تا انتها 
پیش نمی رونــد. اگر عالقه 
داشــته باشــند، خالقیت 
نیــز رخ می دهــد و موفق  
می شــوند. دوم اینکــه 
از موانــع نترســتند و 
بداننــد روزی دهنده 

خداست.

ما در بالنش محصوالت آرایشی بهداشتی طبیعی، فاقد هرگونه نگهدارنده و ماده شیمیایی 
می فروشیم. فروشگاه ما از ابتدای شکل گیری یعنی سال 95، روی پلتفرم اینستاگرام راه اندازی 
شد. بهتر اســت بگویم با ســرمایه محدودی که آن زمان داشــتیم، این بهترین اتفاقی بود که 
می شــد برایمان بیفتد. گویی از ابتدا در سرتاســر ایران بلکه جهان به رایگان شعبه داشتیم و 
این برای کســب و کار نوپای ما عالی بود. بر همین اســاس و با وجود اینکه پس از شش، هفت 
ســال کار تعداد قابل توجهی مشــتری وفادار داریم، همچنان بخش زیادی از فروش از طریق 

اینستاگرام انجام می شد.
تحلیــل اجمالی حدود یــک ماه اخیــر می گوید ما حــدود ۷5 درصــد از فروش مان را از دســت 
داده ایــم. البته جدا از فیلتر بودن اینســتاگرام، شــرایط جامعــه به قدری ملتهب اســت که به 
گمانم خرید، آن هم خرید محصوالت آرایشــی - بهداشــتی اولویت مردم نیست. این است 
که مشتری های وفاداری که برای خرید به اینســتاگرام وابسته نبودند هم کمتر سفارش ثبت 
می کنند. حتــی گاهی عــده ای از مشــتریان می گویند خجالت می کشــند در چنین شــرایطی 

نگران پوست شان باشند.
بیــش از تأثیــر بــر فــروش، فیلترینــگ اینســتاگرام روی 

برنامه هــای توســعه ای مــا اثر منفــی گذاشــت. برنامه 
اعطــای نمایندگی بــه چند شــهر داخلی و دو شــهر 
خارجــی معلــق شــد. کارگاه هــای آموزشــی مان کــه 
بایــد از طریق اینســتاگرام اطالع رســانی و پیگیری 
می شــدند، امکان برگزاری نیافتند. برنامه ای برای 

جــذب چنــد نیــرو و ایجــاد چنــد دپارتمــان جدیــد 
برای توســعه بالنش داشــتیم که همگی مسکوت 

ماندند. 
مــا در بالنــش معتقدیــم نبایــد تســلیم 

شد. همه تالش مان را برای بازگرداندن 
پلتفرم اصلی کارمان یعنی اینستاگرام 
می کنیم. ســایت بالنش هم به زودی 

راه انــدازی می شــود. بایــد بگویــم 
بســیار آســیب دیده ایم ، به ویــژه 
از لحاظ میزان درآمد، اما ناامید 
نیستیم. اینجا خاورمیانه است 
و ما هر روز ناچاریم برنامه های 

جایگزین داشته باشیم.

 نگار حسینی
بنیان گذار بالنش

زهرا حیدری
بنیان گذار برند »ایران کارا«

مرجان مردی ها
 بنیان گذار برند کورال

 الهه ادیبی
بنیان گذار کسب وکار زیکفام

 اوضاع این روزهای 
کسب وکارهای زنانه 

خوب نیست

کار مــن در پیــج اینســتاگرامی، آمــوزش 
ســاخت صابون های دست ســاز و فروش 
لــوازم مــورد نیــاز ایــن کار اســت. معموالً 
این طور بــود که بســیاری مــواد اولیــه را از 
ما می خریدنــد و در خانه محصول شــان 
را درســت می کردنــد و از طریــق پیــج 
اینستاگرام شــان می فروختنــد. در واقــع 
کاری کــه مــا می کردیم، بــه اشــتغال زایی 
نیز منجر می شــد. درســت اســت تعداد 
فالوئرهــای ایــن افــراد کم بــود، اما بــاز هم 
فــروش داشــتند. تمــام فــروش مــن بــه 
اینستاگرام وابســته بود و راه دیگری برای 
فروش نداشتم. در حال حاضر همان طور 
که من تحت تأثیر این اتفاق قرار گرفته ام، 
آنها هم از این وضعیت آسیب دیده اند. 
هیچ فروشی ندارند و حتی بعضی ها برای 
اینکه از وی پی ان اســتفاده می کنند، پیج 
اینستاگرام شــان پریده و زحمت چندین 
ماهه شــان بــر بــاد رفته اســت. بســیاری 
از مشــتریان قدیمــم تمــاس می گیرنــد و 
می گویند دو، ســه هفته اســت کــه اصالً 
نمی تواننــد بــه اینســتاگرام وصل شــوند 
کــه محصول شــان را بفروشــند یــا مــواد 
اولیه ســفارش دهند.  ما به طور متوسط 
هفته ای 80، 90 سفارش داشتیم که االن 
نهایتاً هفته ای 20 سفارش داشته باشیم. 
هم به خاطــر اینکــه خیلی ها دسترســی 
ندارند که بخواهند سفارش دهند، هم به 
این خاطر که کسب و کارشان خوابیده و با 
خود فکر می کنند چیزی را که می سازند، 
اصالً کجــا باید بفروشــند. خودمــان هم 
دو کارگــر داشــتیم. یکی شــان مجــرد بود 
کــه مجبــور شــدیم بــه او بگوییم ایــن ماه 
نیایــد. کارگــری را کــه متأهــل بــوده نگــه 
داشــته ایم. ادمیــن پیج مان هــم خانمی 
بود کــه دو بچه داشــت و همســرش 
نمی توانســت خرج خانه را بدهد. 
هم خودش صابون درست می کرد 
و می فروخت، هم ادمین پیج بود و 
بابــت آن حقوق می گرفــت. این 
چندماه چون او هم دسترسی 
به اینستاگرام نداشت و 
اصــالً دیگــر نیــازی به 
ادمیــن نیســت، 
نتوانستیم به او 

حقوق بدهیم!

POINT OF VIEWدیدگاه
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اوضاع کسب وکارهای 
اینستاگرامی امسال 

فاجعه بود!

بیکاری و از بین رفتن 
کسب وکارها

 خطر بزرگی است

کار ما فروش محصوالت ســوزن دوزی بود. با چندین 
زن روستایی در سیســتان و بلوچستان کار می کردم. 
ما ســایت هم داریم، ولی آن قدر که روی اینســتاگرام 
فروش داشــتیم، در ســایت نداشــتیم. شــاید بتوانم 
بگویم 90 درصد فروش مان از طریق اینستاگرام بوده 

که االن کالً تعطیل شده است.
هیچ کدام از زنانی که با مــن کار می کردند، دیگر کاری 
ندارند. فقط هم مســئله فیلتر اینســتاگرام نیســت. 
نیروهای من در روســتاهای سیســتان و بلوچســتان 
هســتند. مــن از طریــق واتــس اپ بــا آنهــا در ارتبــاط 
بودم و می گفتم هــر ســفارش را با چه رنگــی و چطور 
بدوزند و مشتری چه چیزی خواســته است. االن در 
آن منطقــه کالً اینترنــت را قطع کرده اند و مــن با آنها 
ارتباطی نــدارم. هرازگاهی به آنهــا اس ام اس می دهم 
و حال شــان را می پرســم. از آنجــا کــه فروش درســتی 
نداریم، نیروهایم را هم کم کم از دست داده ام. کسانی 
که تا یک ماه پیش درآمد کمی از این طریق داشتند، 
االن فقط نان خشک و آب می خورند. خودم کارمندم 
و حقوقم را که می گیرم، بدون اینکه آنها کاری داشته 
باشــند، برایشــان مبلغــی را واریــز می کنــم کــه الاقل 

زنده بمانند.
بســیاری از مردم از طریق اینستاگرام درآمد داشتند 
و همین افراد از پیج های دیگــر خرید می کردند. حاال 
آنها هم کسب و کارشــان تعطیل شــده و دست شــان 
خالی است و نمی توانند خرید کنند. پول دست مردم 
نیست. حتی چند روزی یکی از دوستان غرفه ای کنار 
دریاچه چیتگر اجاره کرد و از روی محبت اجناس ما 
را هم گذاشت که اگر مردم خواستند، بتوانند بخرند. 
مــن ســایت را راه انــدازی کــردم و با 
اینکــه هیــچ درآمــدی 
نداریم، هزینه بزرگی 
برای ســایت کرده ام. 
ولــی چطور بــه مردم 
طریــق  از  بگویــم 
سایت خرید کنند؟ 
اینستاگرامی نیست 
کــه بخواهم ســایتم 
را در آنجا تبلیغ 

کنم. 

اســم کاری که انجام می دهم، قیطان دوزی است. 
سبد درست می کنم و در پیج اینستاگرام به فروش 
می رسانم. کل فروش من از طریق اینستاگرام بود. 
دو مــاه پیش می خواســتم ســایتی راه بینــدازم که 
برایش خیلی هزینه کردم، اما این روزها به اختیار 
خــودم فعالیتــم را کنســل کــرده ام و دایرکت هایــم 
را چــک نمی کنم. به طــور کلــی می توانــم بگویم با 
وجــود اینکه در زمــان تغییــر فصل مشــتری هایم 
بیشتر می شدند، تعداد سفارش هایم به 10 درصد 

گذشته رسیده است. 
تصمیم داشــتم بعد از راه اندازی ســایت، کارگاه را 
گسترش دهم و نیروی کار بیشــتری داشته باشم 
کــه در بخش هــای مختلــف مثــل آماده ســازی و 
بسته بندی کمک کنند که کنسل شد. فیلترینگ 
اینستاگرام حتی به کســی که من از آن نخ و کاغذ 
بسته بندی می خریدم هم آسیب زده، چون دیگر 

خریدی ندارم و آنها هم اینستاگرامی بودند. 
در کل سه نفر بودیم که در این مدت نه خودم کار 
کرده ام، نه بچه هــا آمده اند. قــرار بود بــا راه اندازی 
ســایت تعدادمان بیشــتر هم بشــود، ولــی قبل از 
راه اندازی سایت این اتفاق افتاد. فکر نمی کنم در 
حال حاضر کســی از نظر شــرایط روحــی آمادگی 

شروع به کار داشته باشد.
الاقــل مــن این طــور هســتم. به نظــر نمی رســد که 
مردم هــم روحیه خرید داشــته باشــند. نمی دانم 
در آینده چه اتفاقی می افتد، ولی اگر اینســتاگرام 
فیلتر بماند، کاری نمی توان کرد. من می خواســتم 
ســایت را هــم از طریــق اینســتاگرام راه بینــدازم و 
تبلیغ کنم. تمام مراحل تبلیغ و ارائه محصول در 

اینستاگرام بود.
مجموع این شــرایط، کار کردن را برای فروشگاه ها 
و کســب وکارهایی کــه از شــبکه های اجتماعــی 
اســتفاده می کردند تقریبا غیرممکن کرده است. 
البته که تالش داریم در همین شرایط سخت هم 
مسیری برای ادامه دادن پیدا کنیم اما انگیزه ها از 

همیشه کمتر شده است!

عاطفه هاشمی منفرد
بنیان گذار برند روچ منفرد

 زهرا شبانی
بنیان گذار کسب وکار یوکابد

مینا حاجی
 دبیرتحریریه عصر تراکنش

 سخت تر از تمام سخت های قبلی!

POINT OF VIEWدیدگاه

 درســت اســت کــه چنــد ســال اخیر، 
بــرای صنعــت  ســختی  ســال های 
فناوری های مالی کشــور بود؛ از غده ســرطانی 
نظــام کارمــزد و دیگــر مســائل رگوالتــوری و 
تحریم ها گرفته تا کرونا و اتفاق های اجتماعی 
و تورم و مســائل پیرامون ارز هر کــدام به نوعی 
نفس این صنعت را برید؛ امــا هر جور که فکر 
می کنم، امســال یک طور دیگری سخت بود. 

سخت تر از تمام سخت های قبلی! 

 ما در این ســال بیشــتر از همیشه در 
وضعیت عــدم آگاهی از آینده به ســر 
بردیــم. در تمــام طــول ســال و به خصــوص در 
شــش ماه دوم آن وقتی با مدیران شــرکت های 
بــزرگ و کوچــک صنعــت فین تــک کشــور 
صحبت می کردیم، همه از تالش هایشان برای 
بقا می گفتند و اینکه چگونه باید تاب بیاورند. 
اینکه با رویش قارچ گونه مســائل و مشکالت، 
چقدر روشــن نگه داشــتن چراغ کسب وکارها 

سخت تر از همیشه شده است. 

 به نقطه ای رسیده ایم که نه نیروی کار 
و نه کارفرما، دیگر کار کردن را در کشور 
به صرفه نمی دانند؛ ولی با این حال بسیاری از 
حرکت نایستاده  و ادامه داده اند. مصداق بارز 
قورباغه ای شده ایم که در دیِگ آِب روی آتش، 
آهسته آهسته در حال پخته شدن است و اگر 
همین روند را ادامه دهیم، احتماالً سال آینده 
دوباره در همین نقطه می ایستیم و می گوییم: 
»یقیناً 1402 از هر سال دیگری سخت تر بود!«

 شــرایط کنونــی کســب وکارها دقیقاً 
مصداق حرکت در مه است و ظاهراً 
این مه، حــاال حاال ها تمام شــدنی نیســت و 
نمی شــود از آن به این زودی ها عبور کرد. از 
آنجایی کــه کســب وکارها نمی توانند تن به 

ســکون دهند، به ناچار بایــد با همین 
ســرعت آهســته بــه حرکــت 

ادامه دهند و تاب آوری در 
بــا  بیاموزنــد.  را  مــه 
استمرار شــرایط کشور 
بــرای ســال 1402 بــه 
می رســد  نظــر 
کســب وکارها دیگر 
نمی توانند به دنبال 
هیجانــی  رشــد 
باشند و باید به فکر 
متعــادل  رشــدی 
باشند. از طرف دیگر 

باید با فرض اســتمرار 
فعلــی،  شــرایط 

چشم اندازی بلندمدت برای خود تعیین کنند 
و به منظــور کاهــش ریســک، تنــوع را در 
کسب وکار خود جدی بگیرند. در شرایطی که 
کسب وکارها با قطعی اینترنت یا رشد چند ده 
هزار تومانــی دالر در یک ماه مواجه هســتند، 
دیگر نمی شود تمام تخم مرغ ها را در یک سبد 

چید.

 در سال 1401 شاید کلمه مشترکی که 
مدیــران  زبــان  از  به دفعــات، 
کسب وکارها شــنیدیم، کلمه »ناامیدی« بود. 
به نظر می رسد با مبهم بودن شرایط آینده و در 
صورت عدم تعیین تکلیف، این حس در سال 
1402 چندین برابر شود؛ چالشی اساسی که در 
پی آن مهاجرت نیروهای متخصص را به دنبال 
دارد؛ نقطــه ای بحرانــی کــه می توانــد نقطــه 
شکستی برای کسب وکارهای کوچک و بزرگ 
باشد. اما همان قدر که از ناامیدی ها شنیدیم، 
از امیــد همین مدیــران ناامیــد نیز شــنیدیم و 

اینکه چاره ای جز ادامه دادن ندارند. 

 باید به حرکت در مه ادامه داد، حتی 
اگر بدانیم ســال ها مجبور هستیم به 
حرکــت در ایــن مــه ادامــه دهیــم. امــا نکتــه 
اساســی در این اســت کــه در این شــرایط باید 
بیــش از هــر زمــان دیگــری روی تــاب آوری 

شخصی و کسب وکاری خودمان کار کنیم.
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رؤیای جهانی شدن 
در روزگار محدودیت ها

چرخش تمرکز از 
استارتاپ ها به بیگ تک ها!

چرا باید روی کار خودمان 
تمرکز کنیم و به پیش برویم

زیاد اســت و منع بین المللــی برای ورود به بــازار جهانی 
وجود ندارد، اما مشکل اصلی رسیدن به این چشم انداز 
درون خود کشــور اســت. فیلترینــگ و محدودیت های 
شــبکه اجتماعــی نه تنهــا فــروش محصــول و خدمــات 
را تحت الشــعاع قــرار می دهــد، بلکــه گــردش اطالعات 
مفیــد و آموزش های بــه روز و طــرح ســؤاالت و ارتباطات 
کاری با استادان مطرح جهان را نیز از بین می برد و همه 
برندســازی که ســال ها بــرای آن زحمــت کشــیده بودیم 
نیز بالاســتفاده شــده اســت. بماند کــه از ابتــدای طرح 
فیلتر شبکه های اجتماعی، من حتی هزار تومان درآمد 

نداشته ام.
مدســا مرکز نوآوری و توســعه کســب وکار تخصصی 
طراحــی و تولیــد لبــاس اســت. مــا در ایــن مرکــز بــا 
کســب و کارهای نوپا همراه می شــویم تا با بهینه ترین 
مســیر بــه توســعه دســت  یابنــد. چنــد بخــش مجزا 
و متفــاوت بــرای ارائه خدمــات بــه مشــتریان داریم و 
بخش تولید لباس که برند شــخصی من است نیز از 
فعالیت های مدسا اســت. در بخش مشــاوره، همراه 
کسب و کارهای این حوزه هستیم و در هر کجای مسیر 
که باشــند، به آنها خدمات ارائه می دهیــم. مثالً برای 
کسب وکارهای نوپا مشاوره مسیر و تعیین استراتژی 
و حتی خدمات مسیر تولید محصول ارائه می دهیم 
و برای کسب و کارهای بالغ تر، خدمات کمپین نویسی 
و تولید محتوای تصویری انجام می دهیم و به نمایش 
بیشتر محصوالت تولید شده توسط برندهای نوپا نیز 

کمک می کنیم. 
با توجه بــه اینکه کســب وکارهای نوپا و خــالق اکثراً با 
سرمایه کم و اندک شروع به کار می کنند، این بودجه 
محدود باعث می شود که استفاده حداکثری از همه 
پلتفرم هــای کم هزینــه و رایــگان یــک امــر گریز ناپذیر 
باشد و اگر کسب و کارها به این فضا دسترسی نداشته 
باشــند، به طور قطــع، مســیر معرفی و گســترش آنها 
مختل می شود. فیلترینگ نیز باعث شده که طی چند 
ماه اخیر همه این کسب و کارها تحت فشار مضاعف 
قرار بگیرند. فشــار قبلی و اولیه از جانب تورم و تغییر 
قیمت ها بــود که بــه واســطه افزایــش قیمت هــرروزه 
دالر، رخ داده بــود و همزمان فیلترینگ ضربه بســیار 
محکمی را به صورت مضاعف به کسب و کارها وارد کرد 
و باعث شد بســیاری از  آنها تعدیل نیرو کنند، تولید 
محصوالت جدید را متوقف یا به طور کلی کسب وکار 
را تعطیــل کننــد و ایــن ضربه نه تنهــا کســب وکارها را 
تهدیــد می کند، بلکــه نبض مــد ایرانی را نیــز متوقف 
می کند، چون همین کســب وکارهای خالق و کوچک 
بودند که تنوع و رنگارنگی را به بازار تزریق کردند، چراکه 
تولیدکننــدگان قدیمی و بــزرگ بازار نتوانســته بودند 

نیاز متنوع بازار را پوشش دهند و این خأل را پر کنند.

اولین توصیه من داشــتن تمرکز اســت؛ از این شــاخه به آن 
شــاخه نپرید و در یکــی از حوزه هایی که دوســت دارید یا در 
آن توانمند هســتید، به شــکل متمرکز پیش برویــد و همان 
کار را انجام دهیــد. از نظرات و حرف های دیگران نهراســید و 
اگر هدفی دارید، همه زمان و انرژی خود را صرف آن کار کنید 
تا نتیجه بگیرید. بعــد از اولین نتیجه ها کم کم افراد با شــما 

همراه می شوند.
بسیاری از دوســتان گالری دار هســتند که طی سال ها کار 
توزیع صنایع دستی را انجام می دهند و بالطبع هزینه های 
زیاد و محدودیت نمایش محصوالت در یک گالری باعث 
می شود هم مبلغ سربار بیشتر شود و هم تنوع محصوالت 

برای کسانی که خرید عمده یا جزئی دارد، کاهش یابد.
نــوآوری در کلبــه مهرســان بدیــن ترتیــب اســت کــه یــک 
فروشنده در شهرستان به خاطر سقف مبلغ خرید عمده 
از یک گالری مجبور اســت تنوع کار فروشگاهش را پایین 
بیاورد یا از خرید منصرف شــود. گاهی هم به دلیل نیاز به 
هماهنگی بسیار زیاد با گالری های مختلف هزینه و زمان 
زیــادی را صــرف می کنــد؛ امــا فروشــنده در خریــد از کلبه 
مهرســان، با هر بار خرید عمــده می تواند از میــان کارهای 
50 تولیدکننــده، بــا یک بــار مذاکــره و هماهنگــی و هزینه 
جابه جایی محصوالت مورد عالقه خود را سفارش دهد. به 
همین دلیل استقبال بسیار خوبی از این خدمت ما از طرف 
گالری داران و فروشــندگان صنایع دســتی رخ داده اســت. 
البته این نکته که من یکی از معدود زنانی هستم که پخش 
عمده صنایع دســتی را انجام می دهم و ظرافت های کار را 
در نظر می گيرم نیز می تواند در این اســتقبال مؤثر باشد. 
در ابتدای کار من در اتاق خــودم کار می کردم، اما اکنون در 
یک واحد جداگانه محصوالت صنایع دستی را نگهداری 

می کنم و تولید محتوا انجام می دهم. 

 سپیده عظیمی
 خالق کسب وکار کیک و شیرینی

 زینب دولتی
 بنیان گذار مرکز نوآوری و توسعه 

کسب وکار مدسا

زهرا غفوری
بنیان گذار کلبه مهرسان

بــازار خوراکی جــات یــک بــازار جهانــی اســت و بالطبع 
آمــوزش آشــپزی، کیــک و دســر نیــز در تمــام جهــان 
متقاضیانــی دارد، مخصوصــاً کــه ایــن آموزش هــا 
تجربه محــور هســتند و نــوع آمــوزش ربطی بــه فرهنگ 
و حتی زبان کشــورها نــدارد. همین امر باعث می شــود 
استادان حوزه  آشپزی بازار بسیار بزرگی پیش  رو داشته 
باشــند. من با چندیــن آموزشــگاه آشــپزی در دوبی نیز 
مذاکره کرده ام تا آموزش هایم را در سطح بین المللی نیز 
گســترش دهم. نوع کیک و شــیرینی هایی کــه در ایران 
تولید می شــود برای کشــورهای همسایه بســیار جذاب 
اســت. البتــه از ســهم بــازار خــودم اطالعــی نــدارم، اما 
ورک شاپ ها و هنرجویان آنالین زیاد هستند. به لحاظ 
در آمدی نیز درآمد شخص من باالتر از کسانی است که 

در رشته من شغل ثابت و استخدامی دارند.
دوســت دارم کســب و کارم جهانــی شــود. بــه  دلیلــی که 
پیش تر گفتم، مطمئن هستم که می توانم کسب وکارم 

را جهانی کنم و این آموزش ها را به تمــام افراد در دنیا 
ارائــه دهــم. مــن بــرای آموزش دیــدن خــودم و به روز 
نگه داشــتن ســرفصل های آموزشــی ام، از طریــق 
شــبکه های اجتماعی با اســتادان مطــرح دنیا در 
ارتباط هستم و می دانم این کسب و کار به راحتی 
در ســطح جهان قابل توسعه اســت. استقبال 
مخاطبان و زمینه  رشد این کار در جهان بسیار 

درباره رویکرد کارنگ 

چرا کسب و کارهای 
اینستاگرامی؟

از روز ابتدایی آغاز بــه کار کارنگ، زمانی 
کــه داشــتیم بــرای صفحــات مختلــف 
برنامه ریزی می کردیم، به کسب و کارهای 
اینســتاگرامی نــگاه ویــژه ای داشــتیم و 
تجــارت اجتماعی را مهم می دانســتیم؛ 
به خصــوص از ایــن جهــت که افــرادی با 
ســرمایه ای اندک، بی ســر وصدا و ادعا و 
تنها با کمک توانمنــدی و خالقیت خود 
توانسته بودند کسب و کاری راه بیندازند 
و به ســاده ترین شــکل ممکــن محصول 
خود را به دست مشتریان شان برسانند. 
حاال همین کسب و کارها با سنگ بزرگی 
کــه حاکمیــت جلوی پایشــان گذاشــته، 

مواجه شده اند.
حاکمیتی کــه وقتــی آنهــا بیــکار بودند، 
ســرمایه ای برای شــروع کار نداشــتند یا 
در بخش هــای مختلف کسب و کارشــان 
به مشــکل می خوردنــد، نه آنهــا را دیده 
بود، نه دست یاری به سویشان دراز کرده 
بــود. در کشــوری که همــواره بر ســر آمار 
بیکاری اش حرف و حدیث فراوان اســت 
و دولت مدام وعده کاهش نــرخ بیکاری 
با کمک پول پاشــی می دهد، ایــن آدم ها 
کار خــود را پیــش برده و چشــم بــه هیچ 

وعده ای ندوخته بودند.
امــروز برخورد حاکمیــت با ایــن افراد که 
بــه جــای غــر زدن، بی توقــع کار کوچکی 
راه انداخته انــد یــا از موضــع طلبــکار 
اســت کــه اصــالً چــرا روی پلتفرمــی کــه 
ما قبولــش نداریــم، حســاب کرده اید یا 
رویکــرد منفعالنــه دارد و می گویــد برای 
برقــراری امنیت چــاره ای جز انجــام این 
کار نداشــته و معلوم هم نیســت اوضاع 
این پلتفرم به حالــت عادی برگردد یا نه. 
اما آیــا تأمین امنیت می توانــد از رهگذر 
ایجــاد ناامنــی در تأمیــن نیازهــای اولیه 

عده کثیری بگذرد؟
بــزرگ  و  کوچــک  کــه  روزهایــی  در 
اکوسیســتم نوآوری به دلیل اختالالت 
پلتفرم هــای  فیلترینــگ  و  اینترنــت 
مختلف بــا مشــکالتی درگیر هســتند، 
صــدای کســب و کارهای بــزرگ بیش از 
کوچک ترها شــنیده می شــود. کســانی 
که به واسطه داشــتن صنف می توانند 
مشــکالت خــود را بــه گــوش حاکمیــت 
برســانند؛ هرچنــد بــه نظــر می رســد 
گوش هــا بــرای شــنیدن هــر صدایــی 
بســته اســت. بــه همیــن دلیــل در ایــن 
مقطع زمانــی، کســب و کارهای کوچک 
و مشــکالت آنها بــرای کارنــگ اهمیتی 

مضاعف دارد.

APPROACHرویکرد



 رسانه اکوسیستم رمزارز
بالکچین و دارایی دیجیتال



کارنگ و کسب وکارهای ایرانی
در سال 1401 بیش از 200 کسب وکار ایرانی را به روش های متنوع در کارنگ دیده ایم. از گزارش و مصاحبه و خبر گرفته تا اینفوگرافیک و تحلیل، تالش 

کرده ایم محور اصلی محتوای کارنگ، کسب وکارهای نوآور ایرانی باشد. اعتقاد راسخ داریم که اکوسیستم و زیست بوم بدون تنوع  و تکثر کسب وکارها 
شکل نمی گیرد و پایدار نخواهد بود. توجه به همین تنوع  بازیگران اکوسیستم های نوآوری کشور رویکردی است که در کارنگ با جدیت آن را دنبال 

می کنیم. لوگوهایی که در این صفحه می بینید تنها بخشی از کسب وکارهایی است که در یک سال گذشته در کارنگ حضور داشته اند.
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تقويم
C A L E N D A R1401فروردین

دربارهیکخوشبینی

آیا دوباره امید 
ساختن به این فضا 

برمی گردد؟ 
این روزها آخرین وضعیت اکوسیستم 
نــوآوری کشــور را بــا کمــی خوش بینــی 
می تــوان اینگونــه تعریــف کــرد کــه 
بعــد از یــک توقــف پنج ماهــه و ریــزش 
اقتصــاد آنالین کشــور، بــا وجــود اینکه 
هنــوز وضعیــت اینترنتــی و دسترســی 
آن بــرای مردم به شــدت ناپایدار اســت، 
کســب وکارهایی کــه بخــش عظیمی از 
بــروز و ظهــور آنهــا از طریق شــبکه های 
اجتماعی اســت، در تالش اند تا کاربران 
پراکنده خــود را در این پلتفرم هــا دوباره 
گــرد هــم آورنــد. کســب وکارهایی کــه 
متناســب با اندازه و تعداد کاربران شان 
رویکردهــای متفاوتــی را در ایــن ماه هــا 
از  بســیاری  بــرای  امــا  داشــته اند، 
آنهــا »ســردرگمی« و »بالتکلیفــی« 
کلیدواژه های مشترکی در این رویکردها 

بوده است.
نمی تــوان از نظــر دور داشــت کــه 
فشارهای بسیاری به اقتصاد نیمه جان 
دیجیتــال کشــور وارد شــده و احتمــاالً 
بازیابی تــوان بخش خصوصــی در این 
اقتصاد نیازمند اول تغییرات باالدستی 
گســترده در سیاســت های اقتصادی-
بین المللی کشــور خواهد بود و بعد در 
ریل گذاری درست مسیر کسب وکارها 
توســط بنیان گــذاران و مدیــران آنهــا. 
در مــورد نیازمنــدی اول تنهــا می تــوان 
امیدوار بــود که برخــالف جریان اصلی 
و رویه هــا و سیاســت هایی که تــا اینجا 
شاهد آنها بوده ایم، یک تغییر و تحول 
اساســی رخ دهــد کــه جز »گشــایش« 
اوضاع بــرای مــردم و اقتصــاد و جامعه 

نمی توان نامی بر آن نهاد. 
آســیب های واردشده به کســب وکارها 
کــم نیســتند. شــاید بایــد خوش بین و 
امیدوار بــود کــه در ابتدای ســال آینده 
همان طــور کــه ایــن روزهــا خبرهــای 
گشایش و بهبود اوضاع در زمینه روابط 
خارجــی بــه گــوش می رســد در زمینــه 
سیاست گذاری داخلی به خصوص در 
حوزه اینترنت و تعامالت کسب وکاری 
مرتبــط بــا آن هــم شــاهد تصمیم هــای 
عاقالنــه و درســت باشــیم تا هــم چرخ 
اقتصاد این بخــش از کشــور مجدد به 
حرکت درآید و هــم امیدها برای ماندن 
و ســاختن و بــه پیش بــردن نــوآوری در 
کشــور از وضعیــت ســقوط کرده فعلی 

خارج شود.

سال پرخبر: از طرح صیانتCOMMENTنظر
تا خاموشی اینترنت
نیمهاولسال1401خبرهاحولمحورطرحصیانتوخوشبینیبابتبسیاریطرحها
وپروژههایتوسعهایکسبوکارمیگذشت.کسیخبرنداشتچهنیمهسختیازسال

1401باقیماندهاست!

 اعطای تسهیالت 
۱۷۰۰ میلیارد تومانی به 
استارتاپ ها با همکاری 
وزارت ارتباطات و پست 

بانک

 نیما نامداری 
مدیرعامل »کارنامه« 

شد

 شورای عالی فضای 
مجازی خواستار 

ایجاد مرورگر و موتور 
جست وجوی بومی 

شد

 تعویق مجدد 
الکامپ؛ تاریخ جدید 

۱۹ آبان

 ساترا: مجوز 
رسانه های صوت  و 
تصویر فراگیر لغو 

نمی شود؛ به شرط 
رعایت قانون!

 درخواست ساترا برای 
تعلیق و فیلتر فیلیمو

 نشست خبری 
ائتالف »تاد« برگزار 

می شود

 انتخابات اتحادیه 
کسب و کارهای مجازی 

به تعویق افتاد

 کارگروه اقتصاد 
دیجیتال خواستار 
توقف فعال سازی 

سوئیچ آمیتیس شد

 طرح صیانت 
به صحن علنی 

مجلس بازمی گردد

 طرح صیانت تا 
دو هفته آینده در 

دستور کار مجلس قرار 
می گیرد

 کمپین اعتراض به 
اختالل در اینترنت، 
مرز ۱۱ هزار امضا را 

رد کرد

 ویرگول ۴ میلیارد 
 تومان سرمایه گرفت

 انتخابات اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی 

۱۹ اردیبهشت برگزار 
می شود

 شرکت شناسا در 
استارتاپ دکتر موتوری 

سرمایه گذاری کرد

 وزیر ارتباطات شایعه 
فیلترینگ اینستاگرام 

و واتس اپ را رد کرد

 هیئت عالی 
نظارت تصویب کرد: 

انتخابات اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی 

برگزار می شود

 فعالیت سوییچ 
 آمیتیس متوقف شد

 جالل رشیدی 
کوشکی، نماینده 

مجلس: کمیسیون 
جدیدی برای طرح 
صیانت تشکیل 

نمی شود

 هشدار انجمن 
فین تک به ایجاد 

سامانه »آمیتیس« 
جدید بیمه مرکزی

 حرکت اول در 
استارتاپ میاره سرمایه 

 گذاری کرد

 طرح صیانت، به 
شورای عالی فضای 

مجازی ارسال شد

 حرکت اول بودجه 
شتابدهی خود را ۱۰۰ 

درصد افزایش داد

 تصمیم گیری درباره 
آمیتیس به کارگروه 

ویژه اقتصاد دیجیتال 
سپرده شد

 دور جدید 
سرمایه گذاری هلدینگ 

مکس روی استارتاپ 
 خودرو۴۵
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 زارع پور درباره 
فعال شدن سیف مود 
مرورگرها گفت: صرفاً 
دسترسی به محتوای 

خشن و مستهجن 
محدود شد

 ورود سازمان بازرسی 
به موضوع تأخیر در 

برگزاری انتخابات 
اتحادیه کسب وکارهای 

مجازی

29
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 فناپ ۵۰۰ میلیارد 
تومان دیگر روی 

ابرآروان سرمایه گذاری 
کرد

 غالمرضا نوری 
قزلجه: طرح صیانت به 
مجلس و دولت ارجاع 

داده شده

 هشدار نوری قزلچه، 
نماینده مجلس درباره 

تحرکات جدید طراحان 
صیانت

 وزیر ارتباطات: طرح 
صیانت وجود ندارد 

اما برخی با جوسازی از 
 اسم آن نان می خورند

VOD انجمن صنفی 
ها خواستار جایگزینی 
هیئت نظارت به جای 
ساترا برای رگوالتوری 

این حوزه شد

 دانشگاه علوم 
پزشکی از هومکا 

شکایت کرد

 پاسخ شرکت 
زیرساخت 
به اختالل 

اینستاگرام: 
لینک ها قطع 

شده بود

 ترکیب جدید 
هیئت مدیره انجمن 

صنفی VODها 
مشخص شد

 قطعی کالدفلر 
بسیاری از 

سرویس های محبوب 
اینترنتی را از دسترس 

خارج کرد

 عرضه اولیه سهام 
تپسی انجام شد

 سرمایه گذاری 
استارت آپ استودیوی 

دایان روی بی  فیلتر

 رضا الفت نسب در 
نشست خبری ائتالف 
تاد: منتقدان نیز باید 

پاسخگو باشند

 انتخابات اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی 

لغو شد

 سرمایه گذاری »آن« 
روی پلتفرم تأمین  مالی  

جمعی »دونگی«

 حمید محمدی 
از ریاست اتحادیه 

کسب وکارهای مجازی 
استعفا داد

 ارائه خدمات 
اعتبارسنجی 
انحصاری شد

 مخالفت سازمان 
نظام صنفی رایانه ای 
تهران با انحصار در 

خدمات اعتبارسنجی

 اسمارت آپ در 
استارتاپ گیم بازینگا 

سرمایه گذاری کرد

 بیانیه VODها 
خطاب به رییس 

صداوسیما و واکنش به 
لفظ مستهجن!

 دیجی نکست در 
راند دوم »کارپو« 
سرمایه گذاری کرد

 اعضای جدید 
کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات 

منصوب شدند

 ضوابط پذیرش 
استارتاپ ها در بورس 

ابالغ شد

 گزارش نوین هاب: 
۶۶ درصد کسب وکارها 

محتوای خود را در 
اینستاگرام منتشر 

می کنند

 تفکیک اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی 

به حداقل دو بخش، 
قطعی شد

 اسمارت آپ در 
استارتاپ کندل 

سرمایه گذاری کرد

 وزیر ارتباطات: سهم 
اقتصاد دیجیتالی از 
GDP به ۷.۲ درصد 

رسید

 وزارت صمت، پروانه 
کسب تیمچه، وینی لند 

و دیس مارکت را باطل 
کرد

 جلسه دوم معارفه 
سهام تپسی در 

فرابورس برگزار شد

 اعضای رسمی کمیسیون رمزارز انجمن 
فین تک انتخاب شدند

 شکایت استارتاپ ها از نماد اعتماد رد شد

 نتیجه دادگاه به نفع مدیرعامل هومکا صادر شد

 پادرو: اختالل و کند 
شدن اینترنت، فروش 
اینستاگرامی ها را به 
نصف رساند

 رئیس کل بیمه 
مرکزی:  هدف از ایجاد 
سوییچ مرکزی بیمه، 
نظارت است

 وزارت ارتباطات: هیچ اختاللی در 
شبکه زیرساخت های ارتباطی کشور 
وجود ندارد

 نماینده مجلس: 
طرح صیانت به شورای 
عالی فضای مجازی 
سپرده شد

 بیانیه مشترک 
استارتاپ ها در اعتراض 
به تفکیک اتحادیه

 دبیر کمیسیون طرح 
صیانت: طرح از دستور 
کار مجلس خارج 
نشده است
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 سورنا ستاری، استعفا داد

 احمد فراهانی مدیرعامل 
جدید اسمارت آپ شد

 دهقانی فیروزآبادی 
جانشین ستاری شد

 وب سایت ابرآروان از دسترس خارج شد

 بیانیه اعتراضی سازمان نظام صنفی رایانه ای 
در خصوص قطع اینترنت

 تفکیک اتحادیه کسب وکارهای مجازی نهایی شد

 حمید محمدی: سهام دار حاکمیتی نداریم
 کارگروه اقتصاد 

دیجیتال خواستار لغو 
الزام اینماد شد

 بیش از ۱۲۰۰ نفر 
نامه  نصر تهران درباره  

رفع محدودیت های 
اینترنت را امضا کردند

 با حکم وزیر 
ارتباطات: محمدامین 

آقامیری جایگزین 
صادق عباسی شاهکوه 

در رگوالتوری شد 

 دبیر نصر تهران: 
فیلترینگ و قطعی 

اینترنت فروش 
شرکت ها را ۵۰ درصد 

کاهش داد

 شاپرک: پایانه های 
اینترنتی فاقد اینماد 

از ۲۴ آبان ماه قطع 
می شوند

 هشدار وزیر ارتباطات به 
کسب وکارها برای استفاده از 

اینستاگرام

 افزایش سرمایه تپسی به  بلد تعطیل شد
میزان ۱۱۰ درصد

 تحریم ابرآروان توسط 
اتحادیه اروپا

 گزارش پادرو از کاهش ۷۵ درصدی فعالیت 
فروشگاه های اینستاگرامی

 بیانیه انجمن تجارت الکترونیک درباره 
محدودیت های اینترنت

 نمایشگاه الکامپ 
برگزار نمی شود

 دامنه بین المللی 
ابرآروان از دسترس 

خارج شد

 هشدار رییس کمیته اقتصاد 
دیجیتال به کسب  وکارهای 

اینترنتی

 شکایت صداوسیما 
از مدیرعامل آپارات

رفع محدودیت موقت 
واتس اپ در برخی 

 معاون وزیر صمت: مناطق
آمارها درباره تعداد 

کسب وکارها در 
اینستاگرام دروغ است

مدیر روابط عمومی 
دیجی کاال بازداشت 

شد

 وزیر اقتصاد: خسارات وارده 
به کسب وکارهای مجازی 

جبران می شود

 بیانیه روزنامه نگاران علم و فناوری 
در خصوص محدودیت های 

اینترنتی 

 رشد ۱۳۶درصدی تپسی 
در عملکرد هشت ماهه 
با تحقق درآمد ۳۵۴.۳ 

میلیاردی

 درخواست رییس سازمان 
نصر از رییس جمهور برای رفع 

محدودیت های اینترنتی

 بیانیه انجمن سرمایه گذاری 
خطرپذیر در رابطه با خسارت های 

محدودیت اینترنت

 شهاب جوانمردی 
از کمیسیون تنظیم 
مقررات استعفا داد

 وزیر ارتباطات از احتمال دائمی شدن فیلتر 
اینستاگرام خبر داد

 وزیر ارتباطات: از کسب وکارهایی که به پلتفرم های 
داخلی مهاجرت کنند، حمایت می کنیم

 گزارش ابر دراک از رشد 
استفاده VPN در بازدید از 

سایت های ایرانی

 رئیس جمهور: 
با امن شدن فضا 

محدودسازی اینترنت 
متفاوت می شود

 نماینده مجلس: 
فیلترینگ واتس اپ 
و اینستاگرام کماکان 

ادامه دارد

 شاپرک انتقال وجه 
بین پرداخت یاری ها را 

ممنوع کرد
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 فعاالن حوزه فاوا در نامه ای خواستار آزادی 
فعاالن بازداشت شده و رفع محدودیت 

اینترنت شدند 19
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 احتمال خروج بنیاد 
مستضعفان از ترکیب 

سهام داری ایرانسل 
قوت گرفت

 فیلیمو ۳۰۰ میلیارد 
تومان از طریق بازار 
سرمایه تأمین مالی 

می کند

 مینا مهرنوش رییس 
اتحادیه کسب وکارهای 

 مجازی شد

 فیروزآبادی: عدم 
پاسخ متا به معنی 

انسداد قانونی 
اینستاگرام است

 داتین در بلوط سرمایه گذاری کرد

 مدیرعامل دیوار برای اجرای حکم حبس 
خود به دادگاه احضار شد

 مدیرعامل شناسا 
عوض شد

 زارع پور: 
اینستاگرام و 
واتس اپ رفع 

فیلتر نمی شوند

 ۱۲۱ میلیارد 
تومان ضرر باسالم 

در نیم سال اول 

 اینترنت کشور 
قطع شد

 مسعود طباطبایی 
مدیرعامل 

دیجی کاال می شود

 دبیر شورای عالی 
فضای مجازی از 

سمت خود استعفا 
داد

 توافق ساترا با 
دادستانی کل کشور 

برای صدور مجوز

 تپسی به رانندگان 
خود سهام واگذار 

می کند

 سعید رحمانی، با 
یک ویدئو سکوت 

خود را شکست

 رضا کالنتری نژاد 
از هم آوا رفت

 مدیرعامل دیوار 
تبرئه شد

 نامه سرگشاده 
بیش از ۲۰۰ فعال 

آی تی کشور

 قرار منع تعقیب 
برای فیلیمو و 

فیلم نت صادر شد

 جذب سرمایه 
استارتاپ 

رستک از شرکت 
سرمایه گذاری کران

 رونمایی از سامانه 
پرحاشیه ۴۰۳  

 اینترنت آزاد برای 
گردشگران

 حمله به دفتر 
زرین پال

 ممنوعیت سفر 
برون شهری اسنپ

 رأی شورای رقابت در 
خصوص رفع انحصار مجوز 

شرکت های پرداخت

 درخواست رئیس دفتر 
رئیس جمهور از زارع پور: 

بازگشت اینترنت به شرایط 
عادی بررسی شود

 طرح جدید مجلس 
برای نظارت بر محتوای 

فضای مجازی

 آرمان صفایی از 
ریاست اتحادیه 

استعفا داد

 درخواست شاپرک 
به پرداخت یارها برای 

ir. استفاده از دامنه

 مدیرعامل ایرانسل از 
ورود ایرانسل و اسنپ 

به بورس خبر داد

 اسنوا صندوق 
سرمایه گذاری 

خطرپذیر تاسیس 
می کند
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 وزیر ارتباطات: اینترنت طبقاتی 
نداریم

 اطالعیه رسمی وزارت ارتباطات: 
اینترنت در روزهای کنکور قطع نمی شود

 انتخابات هیئت مدیره انجمن 
فین تک برگزار شد

 تخفیفان و نت برگ 
به رویه ضدرقابتی 
محکوم شدند

 تاکسی های اینترنتی برای ورود به فرودگاه 
امام باید مجوز بگیرند
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 نصر تهران به احتمال اجرای حکم آرمندهی واکنش نشان داد

 سرمایه گذاری اسمارت آپ در بینوست

 گزارش اختالل گسترده اینترنت 
توسط کاربران 

2622

گریزیازاینماجرانیست

 تغییر خواسته
و ناخواسته در یک 

اکوسیستم

اگــر تقویمــی کــه از مهم تریــن اتفاقات 
و خبرهــای ســال ۱۴۰۱ را بــرای شــما 
تــدارک دیده ایم مــرور کنیــد چیزی جز 
ناامیدی و بازگشت به شرایط نامطلوب 
اینترنت در ابتدای دهه نود دستگیرتان 
نمی شود. اما شاید در این میان و تحت 
تاثیر همین اجبارهــا و محدودیت های 
ناخواســته، بســیاری تغییــرات درون 
اکوسیســتم رخ دهد که گریزی از آن ها 

نباشد. 
اما چیزی کــه در این میان اهمیــت دارد، 
مخابره پیام است. اینکه بپنداریم به آخر 
خط رسیده ایم یک پیام خطرناک است. 
اینکه بترســیم و بهراســیم که هرچه بود 
انجام شــده و دیگر امیدی باقی نمانده و 
هرجا کاری به ســرانجام نرســیده، به این 
دلیل بوده که کاری بیش از این نمی شده 
انجــام داد، پیــام خوبــی برای نســل های 
بعدی نیســت. نبایــد فرامــوش کنیم که 
صدهــا هــزار دانش آمــوز دبیرســتانی و 
دانشــجوی ترم های ابتدایی دانشگاه ها 
منتظرند وارد فضای کســب وکار شوند. 
نباید مدام فکر کنیم و تکرار کنیم هرچه 
بود ما بودیم و دیگر بیش از این نمی توان 
کاری کرد. چه کسی می داند شاید نسل 
بعــدی کســب وکار اقتصــاد نــوآوری بــا 
تــالش و ممارســت و البته ســخت جانی 
بیشــتر، خیلی بیشــتر از آنچه تــا اینجا 
این زیســت بوم آمــده، جلــو بــرود. البته 
همه اینها باعث نمی شــود آرزو کنیم ای 
کاش موانــع آن قــدر کمتر می بــود که هم 
دســتاوردهای نســل فعلــی بیــش از این 
بــود و هم آنهــا کــه در راهند با امیــدواری 
بیشتری پا در این مســیر می گذاشتند. 
هرچــه هســت ایــن زیســت بوم در حال 

پوست انداختن است.
از یک ســو آنها که از اواســط دهــه 8۰ یا 
اویــل دهــه ۹۰ وارد ایــن فضــا شــده اند، 
بعــد از ۱۰، ۱۵ ســال کار و تــالش و تکاپو 
کم کم به فکر خروج از این فضا هستند. 
کســانی که برخی از آنها موفق شده اند 
از فضای نسبتاً مســتعد و بکر اقتصاد 
دیجیتــال کشــور در ایــن ســال ها بهــره 
ببرند و کسب وکار بزرگ بسازند، برخی 
هم کســب وکارها متوســط دارند و عده  
بسیاری هم موفق نشده اند ایده ای را که 
برای آن زحمت کشیده اند، به سرانجام 
برســانند؛ هر یــک بــه طریقــی در حال 

ترک این فضا هستند.

COMMENTنظر
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لجستيک
L O G I S T I C

چرا باید بازار لجستیک 
را جدی بگیریم؟

قیمت های پایین پست کار 
نوآورها را سخت کرده است

اهمیت لست مایل دلیوری در 
بازار اینترنتی

هر بخش بتواند بهبود پیدا کند، بهره وری بیشتری عاید 
شــرکت می شود و حتی ســنتی ترین کســب وکارها هم به 
این ســمت تمایل پیدا خواهند کــرد. آپتایم متناســب با 
هــوش مصنوعــی، برنامه ریزی هایــی انجام می دهــد و در 
فاز بعدی، مقاصــد را به صــورت خودکار و هوشــمند بین 
راننده ها تقســیم می کند و بــه هر یــک از راننده ها به طور 
مجزا می گوید که مقاصد خــود را با توجه به بــار ترافیکی 
چگونه انتخاب کنند و با چه ترتیبی حرکت کنند و راننده 
دغدغه ای بابت انتخاب مسیر برای چند مقصد نخواهد 
داشــت. ضمــن اینکــه، امــکان رهگیــری آنالیــن نیــز بــه 

مشتری داده می شود.
معموالً شــرکت های حمل و نقل درون شــهری زیان ده 
هستند، چون فروشگاه های اینترنتی و اینستاگرامی 
و آنالین شاپ ها می خواهند با قیمت پایین تر بسته را 
به دست مشتری برسانند و حاضر نیستند قیمت را 
افزایش دهند و شرکت های حمل و نقل نیز ناچارند نرخ 
را به اندازه ای که مشتری قبول کند، کاهش دهند و با 

هر قیمت که آنها بخواهند کار کنند. 
اکثر شــرکت های حمل و نقل درون شــهری و پستی با 
تزریق ســرمایه هایی که از طــرف ســرمایه گذاران خود 
داشته اند، توانسته اند خود را سر پا نگه دارند وگرنه تا 

االن به ورشکستگی کشیده شده  بودند.
حتی در این صنعت، شرکت هایی وارد شده اند که با 
سختی های کار آشــنایی نداشــته اند یا تصور دیگری 
از وضعیت موجود داشــته اند و بعــد از مدتی مجبور 
شده اند کسب و کار خود را تعطیل کنند. البته بازدهی 
شرکت های بزرگی مانند تیپاکس که بیش از 50 سال 
اســت در این عرصه حضــور دارد، با شــرکت های نوپا 
تفاوت دارد و مسلماً شرکت های نوپا به پول بیشتری 

نیاز دارند تا سر پا بمانند.
در حال حاضر یکی از مشکالت این بخش، انجام کار 
لجستیکی توســط شرکت پســت جمهوری اسالمی 
با مبالغ غیرواقعی اســت. در واقــع ارائه قیمت پایین 
توسط پســت، امکان توســعه کار و حتی انگیزه کافی 
را از شــرکت های مشــابه مــا ســلب کــرده  اســت. زیرا 
معمــوالً هر مبلغــی که بــرای شــرکت های حمل و نقل 
درون شهری برای ارسال بسته ها مقدور باشد، شرکت 
پســت با نصــف قیمــت همــان کار را انجــام می دهد. 
نزدیــک شــدن قیمت هــای شــرکت پســت بــه مبلــغ 
واقعــی می توانــد اوضــاع را کمی بهبــود بخشــد، زیرا 
همــه کســب و کارهای اینترنتــی درصددنــد هزینــه 
کمتری برای ارسال بسته های خود به دست مشتری 

پرداخت کنند.

کسب وکارهای اینترنتی، در بخش لست مایل دلیوری 
اســت. از آنجا که توزیع مرســوالت توســط شرکت های 
پستی در ساعات محدود از شــبانه روز انجام می شود و 
مشــتری ها اغلــب در آن ســاعت از روز در منزل حضور 
ندارنــد و بســته برگشــت می خــورد، بنابرایــن تصمیــم 
گرفتیم با شــرکت گنجه، همــکاری اســتراتژیکی را آغاز 
کنیــم و الکرهایــی را در ســطح شــهر تعبیــه کردیــم تــا 
مشــتری ایــن امــکان را داشــته باشــد ظرف 48 ســاعت 
بدون محدودیت ســاعت در شبانه روز بســته خود را از 

داخل الکر بردارد.
پستکس اولین الکرهای خود را در انبار شرکت کاالرسان 
در پارک ســوار بیهقی در میــدان آرژانتیــن تهران نصب 
کــرده  است.مـــی خواهـــــــــیم تعــــــــــداد نمایندگی هــای 
خود را به 400 شعبه برسانیم. همچنین النچ کردن چند 
ماژول پیچیده را در دستور کار داریم. مثالً سال گذشته 
استارت پست تلفیقی را به صورت محدود زدیم، اما در 
برنامه آینده آن را به صورت گســترده تر در کشور بسط 
خواهیــم داد. همچنین برنامه داریم پســت بیولوژیکی 
و فــردی را گســترش دهیــم و همچنیــن بــرای کاهــش 
هزینه های جمع آوری و توزیع نمایندگان پســتی، نشــر 
و گســترش هوش مصنوعی مســیریاب را برای ســرعت 

بخشیدن به مسیرها در دستور کار داریم. 
ســال گذشــته با اســتفاده از نرم افــزار هــوش مصنوعی 
آپتایم بــرای کوتاه کردن مســیر و ســرعت بخشــیدن به 
کار، توانســتیم 28 درصد از هزینه هــای خود را کاهش 
دهیــم. بــه ایــن معنــا کــه توانســته ایم بیــش از یک 
میلیــون کیلومتــر کاهــش پیمایــش مســیر و بــه 
تبــع آن، کاهش مصــرف حامل های ســوخت را 

تجربه کنیم. 

محمد اتابکی
هم بنیان گذار سامانه مدیریت ناوگان 

هوش مصنوعی آپتایم

سعید ناسوتی
 مدیرعامل شرکت پیشرو پست

بابک عقیلی نسب
مدیرعامل و هم بنیان گذار پستکس

پس از آنکه مدتی با شــرکت های پستی و فروشگاه های 
اینترنتــی کار کردیــم، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم یکــی از 
و  پســتی  شــرکت های  دغدغه هــای  مهم تریــن 

جای رشــد بــرای هوشــمند شــدن صنعت لجســتیک در 
ایران بسیار زیاد و سهم بازار بالقوه و بالفعل نیز متفاوت 
اســت. اما به جرئت می توان گفت در بخش بهینه سازی 
لجستیک، ما خودمان را پیشرو در این  صنعت می دانیم.
لجســتیک یک اصطالح کلی اســت و بیشــتر بــه زنجیره 
تأمیــن برمی گــردد و شــامل بخش هــای مختلــف از 
جمله فرســت  مایــل، میــد مایل و لســت مایل می شــود. 
فرست مایل به بخش قبل از ارسال و تأمین یا جمع آوری 
کاال برمی گردد. مید مایل معموالً بین انبار به انبار یا شهر 
به شــهر ارســال کاال انجام می شــود. لســت مایــل هم به 

آخرین لحظه تحویل کاال گفته می شود و جایی است 
که کاال به دست آخرین مصرف کننده )فروشنده یا 

مصرف کننده( می رسد.
کســی کــه کســب وکار اینترنتــی دارد و کار 
لجســتیک انجــام می دهــد، می دانــد حاشــیه 
سود شــرکت های حمل ونقل کاال چندان زیاد 
نیســت و علت آن نیز وارد نشــدن فنــاوری به 
این حوزه اســت و اگر شــرکتی بتواند خدمات 
فناوری را به آنان ارائه دهد، بدون شــک از آن 

سرویس استفاده می کند.
در همه جای دنیا هزینه نگهداری کاال در انبار، 

هزینــه نــاوگان، هزینــه ســوخت و همچنیــن هزینه 
دیر رســیدن کاال به دست مشتری بســیار باالست. 

تعارض میان رستوران ها 

و اپلیکیشن ها

رگوالتوری لجستیک 
مهم می شود

هیئت ناظر در سانفرانسیســکو به این 
رأی داده کــه اپلیکیشــن های مربوط به 
تحویل کاال، در رابطه با اعمال هزینه های 
خود ملــزم به رعایت ســقف مشــخص 
و دائمــی باشــند. اســتداللی کــه در 
شــکایت در مــورد آن بحــث شــده، این 
بــود کــه پاندمــی کرونــا باعــث تغییرات 
اساسی در صنعت رستوران داری شده و 
ساختار آن را متحول کرده است. اکنون 
اپلیکیشــن ها یــک ضــرورت بــرای ایــن 
کســب وکارها به شــمار می آیند و صرفاْ 
یک گزینه لوکس و گران قیمت نیستند. 
ایــن تحــول در روش کســب وکار ســبب 
شــده اســت تا اپلیکیشن ها ســودهای 
بی ســابقه ای به دســت آورند. به عنوان 
 )DoorDash( نمونه، اپلیکیشن دُردش
در طول مــدت پاندمی کرونــا 25 درصد 

سود بیشتری کسب کرده است.
با این حــال به دلیــل اینکــه قیمت های 
کــرده،  پیــدا  افزایــش  بیرونــی 
اپلیکیشــن های تحویــل غــذا دیگــر در 
حالت رقابتی قرار ندارند و مشتریان به 
دنبال اپلیکیشن هایی هستند که هزینه 
کمتری برای آنها داشته باشد. ولی حتی 
وقتی مشتریان از طریق اپلیکیشن های 
تحویل غذا برای انجام یک معامله بهتر، 
سفارش خود را انجام می دهند، قیمت 
آنها هنوز مصنوعی است. زیرا هزینه ای 
کــه پرداخــت می شــود، فقــط بــرای غذا 
نیســت و بخشــی از آن همچنــان بــه 

اپلیکیشن ها مربوط می شود.
زمانــی کــه دردش در فیالدلفیــا بــا 
محدودیــت در ســقف هزینــه ای کــه از 
رســتوران ها می تواند بگیرد مواجه شد، 
بــرای پاســخ بــه ایــن ســقف، »عــوارض 
رگوالتــوری« را به هزینه های مشــتریان 

اضافه کرد.
اما همان طور کــه food & wine متذکر 
شده، چنین سقف هایی می تواند به این 
منجر شــود که اپلیکیشــن های دلیوری 
برای جبران درآمد ازدســت رفته، هزینه 

بیشتری از مشتری دریافت کنند.
به دلیــل جایگاهی که اپلیکیشــن های 
تحویل غذا برای خــود تثبیت کرده اند، 
می توانند از مشتری ها هزینه اضافه تر 
دریافت کنند یا رستوران ها را به سمت 
افزایش قیمت ها سوق دهند. به دلیل 
سلطه آنها بر بازار، هر دو حالت ممکن 

است.

REPORTگزارش
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REPORTگزارش فریلنسرها هم به دنیای 
لجستیک قدم خواهند گذاشت

استفاده از ظرفیت اتوبوس ها 
در جابه جایی کاال

تجارت اجتماعی 
و نیازهای روبه رشدش...

ارتباطــی بــه منظــور افزایــش کیفیــت ســرویس و ارتقــای 
بهره وری شرکت بوده است. 

طراحی و بهره برداری از ســامانه جامع اختصاصی صدور 
بارنامه، ارائه خدمات تحت وب و اپلیکیشــن هماهنگی با 
پیک ها و جمع آوری محموله ها از محل استقرار مشتریان، 

از آن جمله هستند.
همچنین شبکه دفاتر و همکاران این شرکت به سادگی قادر 
به ثبت، ارسال و دریافت داده های مربوط به بارنامه هاست 

و به آسانی امور مالی و عملیاتی را مدیریت می کند.
بیشــتر مشــتریان شــرکت دارای کــد اشــتراک هســتند 
و به راحتــی می تواننــد درخواســت های خــود را از طریــق 
وب سایت، اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی به همکاران 
ما اعالم کنند تا آنها اقدامات الزم را بــرای جمع آوری بارها 

انجام دهند. 

شــده و حداقــل دو روز طول می کشــد به دســت مشــتری 
برسد. اما در شرکت کاالرسان مرحله انبارداری و تقسیم 

بار را نداریم و بار با سرعت ارسال می شود. 
کار دیگری کــه مطابق با فنــاوری روز دنیــا انجــام داده ایم، 
این اســت کــه در انبارها سیســتم های هوشــمندی مانند 
سیســتم RFID و طرح های هولوگرام دار تعبیــه کرده ایم و 
موقعی کــه بــار از اپراتور یا ســفیر تحویل گرفته می شــود، 
هولوگــرام روی بــار نصــب می شــود و ارســال کننده کاال 
می تواند در هر مرحله متوجه شود بار او در چه مرحله ای 

قرار دارد.

بــازار تجــارت اجتماعــی بــزرگ اســت و روزانه شــاهد 
ســرمایه گذاری های عجیب وغریبــی در ایــن بــازار در 
تمام دنیا هســتیم. زمانی کــه کارمان را شــروع کردیم، 
محصــوالت مشــابهی وجــود نداشــت، امــا امــروز در 
جاهای مختلف روی چنین محصوالتی کار می کنند. 
این محصوالت الزاماً شبیه پادروشاپ نیستند و بسته 
به منطقه ای که در آن هستند، نگاه و مسیر متفاوتی 

دارند.
قاعدتاً هنوز این بــازار در کل دنیا بســیار جوان اســت 
و در اوایــل موج توســعه خود قــرار دارد. برای مثــال، در 
چین حجم بازار تجارت اجتماعی ساالنه ۳۶0 میلیارد 
دالر است. حجم بازار تجارت اجتماعی در سال 202۱ 
نزدیک به 500 میلیارد دالر بوده کــه از این مقدار ۳۶0 
میلیــارد دالر فقــط در چیــن و ۳۶ میلیــارد دالر آن در 
آمریکا در جریان است. فاصله چین با بقیه کشورها 
بســیار زیاد اســت و می توان گفت حدود یــک دهه از 
بقیه کشورها جلوتر است. باقی مانده این عدد هم در 
کشورهای دیگر تقسیم شده است. در همه کشورها 
این بــازار به ســرعت رشــد می کند و نــرخ رشــد آن هم 
عجیب است. برآورد می شــود در دو یا سه سال آینده 
این بازار رشدی را تجربه کند که چند برابر رشد تجارت 
الکترونیک است و تا ســال 2025 رشــد 2/5 برابری را 
در دنیا خواهد داشت. این بازار جوان، جای کار بسیار 
دارد و ما در تالشیم که در این بازار با هوشمندی حرکت 
کنیم، پیش رو باشــیم و قدم به قدم ســاختار توسعه را 

طوری بچینیم که بیشترین بازده را داشته باشیم.
بر این اساس، ما ابزاری را برای کمک به فروشنده های 
اینستاگرامی  توســعه دادیم. با این ابزار به آنها کمک 
می کنیــم فــروش راحت تــری را در اینســتاگرام تجربه 
کنند. به ایــن ترتیب محصول پادروشــاپ تولید شــد 
تا فروشــندگان اینســتاگرامی را قادر ســازد فروشــگاه 
خــود را از طریــق پادروشــاپ به ســادگی و به صــورت 
اتوماتیک بســازند. به تعبیری دیگر، پادروشاپ عمالً 
یک فروشگاه ساز متصل به اینستاگرام است و امکان 
ســاخت فروشــگاه آنالین مناســب بــرای شــبکه های 
اجتماعی را در اختیار این فروشــندگان قــرار می دهد. 
فروشــنده به راحتــی می توانــد بــا اســتفاده از پیــج 
اینســتاگرام خود، یــک فروشــگاه بســازد و امکانات و 
خدماتــی ماننــد لینــک اختصاصــی، پرداخــت امن، 
ارســال یکپارچه و مدیریت ســفارش را یکجا دریافت 

کند.

صالح آچاک
 مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت راه 

آسمان آبی

 آیدین نراقی
 مدیرعامل شرکت کاالرسان

پشوتن پورپزشک
مدیرعامل پادرو

شرکت های نوپای دانش بنیان، پلتفرم های اشتراکی مبتنی 
بر فناوری هــای اطالعاتــی و ارتباطی و حتی فریلنســرها یا 
همان آزادکاران این حوزه، به تدریج راه خود را برای فعالیت 
در ایــن صنعــت بــاز خواهنــد کــرد و راهکارهــا و روش های 
سنتی، دیگر جایی در این صنعت نخواهد داشت. بنابراین 
پیش بینی من، افزایش بیشتر تازه واردها برای تسهیل در 
حمل و نقــل کســب و کارهای کوچک مبتنی بر شــبکه های 
اجتماعی است. جایی که هنوز بازار این خدمات بکر است 
و نســل جوان امروز تحــت  تأثیر توانمندی هــای اینترنت و 
گوشی های هوشــمند به دنبال تســریع در ارائه یا دریافت 

خدمات حوزه این صنعت هستند.
اگرچــه روش هــای آمارســنجی دقیقــی بــرای اندازه گیــری 
شاخص های لجســتیکی وجود ندارد، با این حال روند رو 

به رشــد خریدهــای آنالین، اپلیکیشــن های حمل 
بــار، فــروش در قالــب پیام رســان ها و شــبکه های 

اجتماعی، مؤید این واقعیت است که حجم کلی 
اقتصاد در این صنعت در حال رشد است.

استفاده از فناوری های روز دنیا، یک الزام برای 
هر کسب و کار محسوب می شود. از ابتدای 
ورود مــن بــه شــرکت راه آســمان آبــی، تمام 
تالش من و همکاران مجموعه، بهره برداری 
حداکثــری از فناوری هــای اطالعاتــی و 

پست اتوبوسی به معنای اســتفاده مویرگی از زیرساخت 
اتوبوسی کل پایانه های کشور برای جابه جایی بار یا بسته 
بین تمام شــهرها و پایانه های کشــور اســت. این پست به 
دلیل ایمن بودن، احتمال پایین آسیب دیدگی بار و سرعت 
جابه جایی بــاال و انتقــال کاال بــدون محدودیــت در وزن تا 
ابعــاد حداکثر یک متــر، خیلــی زود مورد اســتقبال عموم 
قرار گرفت و از طرفی برای اتوبوس ها نیز جابه جایی مسافر 
به تنهایی درآمدزا نبود و ارســال بار برایشان درآمد بیشتر 
ایجاد می کرد. ضمن آنکه بحث جلوگیری از قاچاق کاال و 
موارد این چنینی مطرح بــود. بنابراین اســتقبال دوجانبه 
باعث شد پست اتوبوسی خیلی زود مورد توجه قرار گیرد. 
مزیت ما در ارسال سریع کاال یا بار به دورترین نقاط کشور 
از طریق زیرساخت پایانه های مسافربری اتوبوسی کشور 
اســت. به عنوان مثال، اگــر بار یــا کاالیی در طــول روز به 
ما تحویــل داده  شــود و بخواهیم بــه شــهرهای پرتردد و 
نزدیک، مشابه اصفهان برسد، ظرف پنج شش ساعت 
می توان بار را به مشــتری تحویل داد. این نکته مثبتی 
است که مجموعه ما دارد. در حالی که وقتی بار یا بسته  
به شرکت های پستی دیگر تحویل داده می شود، بارها 
در انبار جمع آوری می شود و طی کلونی، تقسیم بندی 

در دنیای لجستیک 
چه خبر است؟

هزینه های لجستیک 
در حال افزایش 

است 
شاخص ها نشان می دهد فشار بر زنجیره 
تأمیــن، رکــورد ســخت ترین دوران خــود را 
زده اســت. شــرایطی همچون نابســامانی 
بازار، کاهش فضای انبار و کمبود بی سابقه 
سرســام آور  هزینه هــای  بــه  بودجــه، 

لجستیک منجر شده است.
آمــار منتشرشــده از مدیــران لجســتیک 
دنیا نشــان می دهد، شــاخص هزینه های 
لجســتیک افزایــش بی ســابقه داشــته  
اســت. منبع این گزارش توســط دانشگاه 
کلرادو و وابســته بــه چهار دانشــگاه دیگر 
در ایــاالت متحــده آمریکاســت. در ایــن 

گزارش از مدیــران تدارکات، 
در مورد موجودی، انبارداری 
و  ســؤال  حمل ونقــل،  و 

نظرسنجی می شود.
ایــن گــزارش تأکیــد می کند 
جریان هــای مختلفــی بــر 
اقتصــاد ایــاالت متحــده 
آمریــکا تأثیرگــذار اســت 
و افزایــش تــورم در بخــش 
باعــث  نیــز  لجســتیک 

می شــود تقاضا برای خرید و ارسال کاالها 
کاهش یابد.

عواملی همچون افزایش تقاضا، هزینه های 
متفرقه، قیمت زیاد انبارداری و حمل ونقل 
باعث شــده هزینه های لجستیک سر به 

فلک بکشد.
مطابق این گزارش، ظرفیــت انبارها، دچار 
افت شدیدی شــده و قیمت انبار و فضای 
ذخیره به حداکثر میزان خود رسیده  است. 
 با این حــال پیش بینی می شــود هزینه ها 
در یک ســال اخیر بســیار باال باقی بماند. 
چالش های بعد از همه گیــری کرونا باعث 
شده تأمین کننده و خرده فروش، مشتریان 
خــود را بــرای پرداخــت مبالــغ قابــل توجه 

آماده کنند. 
زک راجرز، استادیار مدیریت زنجیره تأمین 
در ایالت کلرادو، درباره این مسئله توضیح 
می دهــد: »احتمــال تعدیــل قیمت ها که 
بتواند بخش های دیگر اقتصاد را تسکین 

دهد، وجود دارد.«
راجــرز می افزایــد: »قیمــت ســوخت 
دیــزل بــه ۶4 درصــد باالتــر از یک ســال 
گذشــته رســیده  اســت و ایــن افزایــش 
قیمــت می تواند چشــم انداز حمل ونقل 

را مخدوش کند.«

فرینوش امامی

farinoosh.emamii
@gmail.com
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آماری از یک صنعت بزرگ

وقتی درباره زنجیره تأمین در یک کارخانه صحبت می کنیم، 
اولیــن بخــش کــه یــک کارخانــه بــا آن درگیر اســت، بخش 
لجستیک آن است. در واقع لجستیک مواردی چون زنجیره 
تأمین، تأمین کنندگان، رساندن مواد اولیه به دست کارخانه، 
زنجیره تولید، مراحل انبار کردن، پردازش و توزیع کاالها بین 
شــبکه های مویرگی تا هنگامی که به دســت مصرف کننده 

نهایی برسد را در بر می گیرد. 
اما چیزی کــه از بخش لجســتیک مدنظر ماســت، بخش 
حمل ونقل یا مرحله نهایی کار اســت و هنگامی که بســته 
نهایــی بــه دســت مصرف کننــده می رســد، از دیــدگاه مــا 
لجســتیک به حســاب می آید. در حالی که وقتی چند کاال 
را از یک فروشگاه آنالین مثل دیجی کاال سفارش می دهید، 
ممکن است کاالها از شهرهای دیگری به دست دیجی کاال 
برســد. در ایــن صــورت، در مرحله اول، بســته باید توســط 
تأمین کننده پســت شــود و به دســت دیجــی کاال در تهران 
برسد. دیجی کاال در بخش پردازش، آن کاالها را با خریدهای 

دیگری که همزمان داشته اید، یکی کرده و سپس برای شما 
 )Market Share( می فرســتد. اگر کل آمــار بــازار اشــتراکی
سامانه های پستی را جمع بزنید، کمتر از ده درصد از کل بازار 
را تشکیل می دهند. یعنی بیش از 90 درصد بازار لجستیک 
ایران در دو قسمت انجام می شود. یکی سیستم های سنتی 
مانند باربری ها که همچنان سنتی اند و هنوز به روز نشده اند 
و بخش عمده ای از آنان حتی سیستم و اتوماسیون ندارند. 
پســت جمهوری اســالمی کــه بــه عنــوان بازیگر اصلــی در 
عرصه لجستیکی کشور شناخته می شود، در سال ۱400، 

250 میلیون بسته را منتقل کرده، یعنی سهم این شرکت 
از کل ارســال ها حــدود 5 درصد بــوده  اســت. این در 

حالی است که آمار ارسال بار و بسته های پستی 
در ســال ۱400 به دلیل مســائلی همچون کرونا 
و تغییر فرهنگ رفتار مشــتری بیش از دو برابر 
شده  است. البته آمارهای داخلی در این بخش 

با آمارهای بین المللی کامالً همخوانی دارد.

 لجستیک و رشد بی سابقه اش
و همه عوامل دخیل در آن

تعرفه های پستی بیشتر شد اما 
تغییری در کیفیت ارسال ندیدیم!

لجســتیک صنعت بســیار بزرگی اســت که از جابه جایی بار توسط کشتی ، 
هواپیما و کامیون ها گرفتــه تا لوله های نفت و گاز، تاکســی های داخل شــهر، 
اتوبوس، مترو و هر عملیاتی که به حوزه حمل و نقل و زنجیره تأمین کاال مربوط 
باشد، در بر می گیرد. صنعت پست در مقایسه با کارهای عظیمی که در این 
صنعت انجام می شــود، درصد بســیار کوچــک اما مهــم و تأثیرگــذاری دارد. 
به خصــوص از زمان شــروع همه گیــری کرونــا، به یکبــاره ذائقه خرید مــردم و 
اعتمادشان به خریدهای اینترنتی، تلفنی و اینستاگرامی تغییر کرد و صنعت 
پســت لجســتیک دنیا با حجم باالیی از تقاضا از ســوی مردم، فروشگاه ها و 
کسب وکارهای اینستاگرامی و اینترنتی مواجه شد. در ایران نیز تحول زیادی 
در این زمینه ایجاد شد و چشم اندازی که پیش بینی می شد سال ها طول بکشد 
صنعت لجستیک ایران به آنجا برسد، ظرف مدت زمانی کوتاه 
طی شد. البته از این رشد و جهش عجیب وغریب، کل دنیا 
متعجب است. چندی پیش که در یک کنفرانس آنالین 
بین المللی پست لجستیکی شرکت کرده بودم، مدیر 
شــرکت پســت کانادا اعالم کرد رشــد مورد انتظار این 
شرکت در توسعه زیرساخت ها همه ما را شوکه کرده، 
زیرا آماری که انتظار داشتیم تا سال 2029 به آن دست 
پیدا کنیم، در سال 2022 شاهدش هستیم. بنابراین 
بیراه نیســت ایران نیــز از این جهش بزرگ مســتثنی 
نباشــد و آنچــه در ایــران در رشــد پســت 
لجستیک تجربه کردیم، بی سابقه 
بــوده  اســت. در واقــع دوران کرونا 
کمک بزرگی به اعتمادسازی و 
رشد زیرساخت های صنعت 
و  لجســتیک  پســت 
اقتصاد فنــاوری دنیا 
کــرد. البتــه در حال 
حاضر شرایط رشد 
در این صنعت مانند 
دوران پیــک کرونــا 
نیست و به نظر می رسد 

مقداری افت کرده است.

بسیاری از محصوالتی که در فروشگاه های اینترنتی به فروش می رسند، جزء کاالهای لوکس 
نیســتند و قیمت زیادی ندارند و قیمت آنها در بســیاری از موارد زیر 200 هزار تومان اســت. 
حال تصور کنید که نیاز باشــد خریدار برای خرید یک محصول ۱00 هزار تومانی حدود 40 تا 
50 هزار تومان هزینه پستی بپردازد. همان طور که پیش بینی می کنید احتمال اینکه از خرید 
اینترنتی صرف نظر کرده و کاالی مورد نیاز خود را به صورت حضوری تهیه کند، بسیار بیشتر 
می شود.افزایش تعرفه های پستی باعث می شود فروشگاه های اینترنتی گزینه ارسال رایگان 

را حذف کرده یا مبلغ حداقلی آن را بسیار افزایش دهند. 
از طرفی بســیاری از فروشــگاه های اینترنتی، تولیدکننده محصولی که به فروش می رســانند، 

نیستند و کاالهای خود را از تولیدکننده های گوناگون تهیه می کنند. 
بــرای مثــال فروشــگاه هایی کــه محصــوالت کشــاورزی را بــه 

فروش می رســانند، بایــد محصــوالت را از کشــاورزان تهیه 
کننــد. در این مــوارد افزایــش تعرفه های حمل ونقــل از دو 
طرف روی قیمت تمام شــده برای مشــتری تأثیر می گذارد 
و مشــتری هم باید محصــول را گران تر بخــرد و هم هزینه 
پســتی بیشــتری نســبت بــه قبــل بپــردازد. بایــد توجــه 
داشــته باشیم که پســت یک شــرکت خصوصی نیست 

و انتظــار مــی رود بــا وجــود بودجه هــا و یارانه هایــی کــه از 
دولت دریافت می کند، تعرفه های بســیار پایین تری نسبت 

به شــرکت های خصوصی داشــته باشــد. پیش از ایــن، دلیل 
اســتفاده اکثریــت فروشــگاه های اینترنتــی از 

خدمات شرکت پست به قیمت مناسب تر 
آن برمی گشــت. افزایــش تعرفه هــای 

پستی نه تنها  فروشگاه های اینترنتی را 
با مشــکل مواجه می کند، بلکه تالش 
چندساله برای توسعه فرهنگ خرید 
اینترنتی را به باد می دهد. در ســال 

گذشته شاهد افزایش تعرفه های 
خدمات پســتی به بهانــه بهبود 
خدمــات بودیــم، اما متأســفانه 
تأثیــر و تغییــر چندانــی روی 

کیفیــت عملکــرد خدمــات 
مشاهده نشد.

آرش دهبان
 بنیان گذار واجارو

علی رضایی
مدیرعامل تی نکست

مهدی خادمی  مقدم
هم بنیان گذار سابق پیک هاب و فعال صنعت لجستیک

ملیکا نظری 

melikanazari1919
@gmail.com

پیش بینی درباره بازار 
تحویل غذا در هند

 رشد 700 میلیون 
دالری

 بازار تحویــل غــذا در هند طی 
ســال های 2022 تــا 202۶ بــه 
میــزان 7۱۶.5۳ میلیــون دالر رشــد 

خواهد کرد.

 ریســرچ اند مارکت با بررســی 
بــازار دلیــوری غــذا در هنــد 
پیش بینــی کــرده  اســت ایــن بــازار طی 
202۶ بــه میــزان  -2022 ســال های 
7۱۶/5۳ میلیــون دالر 
رشــد خواهــد کــرد. ایــن 
میــزان برابر بــا نرخ رشــد 
مرکــب 28 درصــدی در 
دوره پیش بینی شده برای 
این کشور خواهد بود. این 
و  یــه  تجز بــا  مرکــز 
تحلیــــــــــــــل جامـــــــــــــع، 
اندازه گیــری و پیش بینــی 
بازار، روندها، محرک های 
رشــد و چالش هــا و همچنیــن تجزیه و 
تحلیــل 25 فروشــنده بــه نتایــج فــوق 

رسیده است.

در  تعیین کننــده  عناصــر   
هدایت این بازار به نقل از این 
گزارش عبارت اند از: افزایش مشارکت 
ارائه دهنــدگان  و  بیــن رســتوران ها 
خدمات دلیوری غذا، هزینه ها و مزایای 
عملیاتی برای رســتوران ها. این تحلیل 
که بــا تأکیــد بــر وضعیت ســفارش ها و 
همچنین پرداخت ها انجام شده  است، 
تقاضــای رو بــه رشــد مصرف کننــدگان 
برای ســفارش غذای راحت را به عنوان 
یکی از دالیل اصلی رشــد بــازار تحویل 
غــذا در هنــد طــی چنــد ســال آینــده 

معرفی می کند.

 این گزارش با بررسی سه حوزه 
دلیــوری«،  بــازار  »انــدازه 
»پیش بینی بازار دلیــوری« و »تجزیه و 
تحلیل صنعت دلیوری غذا« به دست 
آمده  است. مطالعه حاضر با استفاده 
از ترکیبــی عینــی از اطالعــات اولیــه و 
ثانویه داده های شرکت کنندگان کلیدی 
در ایــن صنعت انجام شــده و عــالوه بر 
یــه و تحلیــل تأمین کننده هــای  تجز
کلیــدی، یک چشــم انداز جامــع از این 
بــه دســت  تأمین کننده هــا  و  بــازار 

می دهد.
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حمل ونقل شهری تحت 
تأثیر فناوری های برقی

سیتی بایک 
در نیویورک

بــه  عالقه منــدان  روزهــا  ایــن  آنچــه 
دوچرخه هــای الکتریکــی را در نیویــورک 
دور هــم جمــع می کنــد، نســل جدیــد 
دوچرخه هــای الکتریکی یک اســتارتاپ 
 )Citi Bike( »خالق به نــام »ســیتی بایک
اســت. ســیتی بایک اعالم کــرده از هفته 
پیــش رو در ایســتگاه های به خصوصــی 
دوچرخه هــای خــود را بــرای اســتفاده در 
اختیار ساکنان نیویورک قرار خواهد داد. 
مکالمــه جــاری در خصــوص اســتفاده 
از ایــن دوچرخه هــا دیگــر بحث »کــی« و 
»چرا« نیســت. این دوچرخه ها به لطف 
سیتی بایک مورد بهره برداری قرار خواهند 
گرفــت. آنچه حــاال برای بقــای ایــن ایده و 
عدم شکست دوباره آن مورد توجه خواهد 
بود،  کیفیت تجربه شهروندان نیویورک در 

استفاده از این دوچرخه هاست.
سیتی بایک تمام تالش خود را کرده تا هم 
در ظاهر و هــم در عملکــرد دوچرخه های 
خــود را تــا حــد امــکان از دوچرخه هــای 
تکراری و فعلی نیویورک متمایز کند. قاب 
دوچرخه با رنگ شــیک نقره ای پوشانده 
شــده و در میــان دســته ها، یــک صفحــه 
ال ســی دی قرار دارد. »لورا فاکس«، مدیر 
سیتی بایک می گوید در طول استفاده های 
آزمایشی از دوچرخه های این استارتاپ، 
عموم مردم جذب شان می شدند و با نگاه 

خود آنها را دنبال می کردند. 
او ادامــه می دهــد: »چیــزی کــه در همــان 
ابتــدای ظهــور ایــن ایــده بــه ذهــن مــا 
خطــور کــرد،  ایــن بــود که کســی نیســت 
که از ایــده دوچرخه ســواری بــدش بیاید. 
ایــن مســافت های طوالنــی و کوتاهی هــا 
بــرای آماده ســازی محیــط شــهری بــرای 
دوچرخه ســواران اســت که عموم مردم را 
از اســتفاده از آنها منصــرف می کند. این 
ایده که دوچرخه بــرای حمل ونقل روزمره 
منفور است، واقعیت ندارد. نگاهی ساده 
به کشــورهایی مانند هلند که به خوبی به 
حقوق دوچرخه سواران رسیدگی می کند 
و بــه آنهــا مســیر اختصاصــی می دهــد، 
گــواه محبوبیــت دوچرخــه در صــورت 
ایجاد ظرفیت اســت. ما با دوچرخه های 
برقــی خواســتیم کوتاهی هــای موجــود را 
بــا ساده ســازی رونــد ســواری دوچرخه ها 

جبران کنیم.«
دوچرخه های ســیتی  بایک می توانند ۳2 
کیلومتر در ساعت سرعت بگیرند و با هر 

شارژ نیز ۶0 کیلومتر را بپیمایند.

سنتی ها به تحلیل داده های 
لجستیک توجهی نشان 

نمی دهند

 روی هاب لجستیکی
تمرکز کرده ایم

ســرویس تحویــل در روز بعــد، بســته ها تــا عصــر آمــاده 
می شــوند و روز کاری بعــد، در فاصلــه  صبــح تــا ظهــر بــه 
گیرنده هــا تحویــل داده می شــوند.  در لینــک اکســپرس 
در خوشــبینانه ترین حالــت، بســته ها دو ســاعت و نیمه 
و در بدبینانه ترین حالت، ۱8 ســاعته به دســت مشــتری 

می رسد.
شــرکت هایی که به صورت ســنتی کار می کننــد، به دنبال 
تحلیــل داده هــای خــود نمی رونــد و حتــی بعضــاً داده هــا 
وارد کامپیوتر نیز نمی شــود و محدوده های توزیع از پیش 
تعریف شده اســت. در این صورت ممکن است سفیر در 
یک روز ۱5 بسته در محدوده 
خود داشــته  باشد و در روز 
دیگر ۱00 بسته و یک روز 
بسته ها را زود برساند و 
روز دیگر به دلیل تعداد 

بسته ها دیرتر.

تبلیغات و توسعه را به زودی آغاز خواهیم کرد.
در شروع کار، با ارسال روزانه 800 مرسوله آغاز کردیم، اما 
هدف گذاری ما در افق پنج ساله آتی، رسیدن به 20 درصد 

از سهم بازار کوریر سرویس است.

علی حسینی
مدیرعامل و هم بنیان گذار لینک 

اکسپرس

حسین عالئی
 مدیرعامل چیتاپست

صنعت لجســتیک به خصوص در بخــش دولتی چندان 
بــه روز نشــده و مغفــول مانــده و بازیگــران خیلــی ســنتی 
و قدیمــی گرداننــدگان آن هســتند. البتــه اخیــراً بــا درک 
تغییرات بازار، شرکت پست جمهوری اسالمی نیز تصمیم 
گرفته نوآوری را وارد سازمان عریض و طویل خود کند. اما 
همان طور که می دانیم هر قدر یک سازمان بزرگ تر باشد، 
چابکی اش کمتر اســت و کمتر به فضای راه حل محور فکر 
می کند. پســت بــا ارائــه قیمــت بســیار پایین، مشــتریان 
خــود را حفــظ کــرده  اســت.  در کل، بــازار لجســتیک بازار 

جذابــی اســت و بازیگــران جــدی و نــوآور در آن کمتــر 
وجــود دارد و اکثــراً ســنتی و دولتی هســتند. ولی کالً 

اوضاع اقتصادی به گونه ای است که انواع و اقسام 
فشارهای اقتصادی به کسب و کارها وارد می شود. 
علی الخصوص کســب و کاری مانند ما که رقیب 

دولتی دارد.
ســرویس  شــرکت های پســتی بــه روز، بــه دو 
 Same-Day و Next-Day Delivery بخش
Delivery تقســیم می شــود. در ســرویس 
تحویل در همان روز، قبل از ظهر ســفارش ها 
ثبت می شــود و بعد از جمع آوری عصر همان 

روز بــه گیرنــده تحویــل داده می شــود. ولــی در 

هاب های لجستیکی در سرویس های کوریرسرویس تقریباً 
یک ویژگــی دارنــد و آن هــم نقطه تالقی شــهرها و شــبکه 
ارتباطی ناوگان بین شــهری و محلی اســت که سفارش ها 
توســط شــبکه جمع آوری یــا توزیع تحویــل داده یــا گرفته 
می شود. هاب ها معموالً در مناطقی تأسیس می شوند که 
محل تمرکز شرکت های باربری است تا بتوان سرویس های 
بین شــهری را ســاپورت کرد.  در چیتاپســت ایــن عملیات 
به این صورت اســت کــه این شــرکت در هر شــهر که هاب 
یا نماینده دارد به طور روزانه ســفارش ها از طریق ابزارهای 
مختلــف ســفارش گیری نظیــر اپلیکیشــن چیتاپســت یا 
ســایت چیتاآنالین یا نماینده ها و مشــترکین سازمانی ای 
که ابزارهای ســفارش گیری دیگری دارند، انجام می شود و 
توسط شبکه جمع آوری از محل مشترکین جمع آوری و به 
هاب تحویل داده می شود. مشترکین ناوگان بین شهری 
نیز سفارش ها را از شهر مبدأ به شهر مقصد یا به واسطه 
چند هــاب و نقاط اتصال منتقل می کننــد و در نهایت 
در شهر مقصد و نماینده هاب مقصد، فرایند لیست 

توزیع به درب منزل انجام می شود.
یکی از مواردی که منتظر تکمیل آن بودیم، اخذ مجوز 
از سازمان تنظیم مقررات در زمینه اپراتور پستی بود که 
در حال دریافت مجوز مربوطه هستیم؛ بنابراین فرایند 

در صنعت لجستیک با 
یک اپلیکیشن نمی توان 
کسب وکار راه انداخت!

به طور قطع می توان گفت صنعت لجستیک در دنیا 
جزو ده صنعت برتر و پول ســاز اســت. هر قدر خرید و 
فروش در بستر وب صورت گیرد و این دایره چه به دلیل 
قطع زنجیره کرونا و چــه دالیل فرهنگی و زیرســاختی 
گسترش یابد، صنعت لجستیک نیز صعود را تجربه 
می کند و ســفره لجســتیکی بزرگ تر شــده و گسترش 

بیشتری پیدا می کند.
به خصوص تهران را باید یک کشــور جداگانه در حوزه 
لجستیک در نظر گرفت، زیرا پتانسیل های این بخش 
در پایتخت قابل قیاس با شهرهای دیگر نیست و حجم 
کار بسیار متفاوت است. به جز شرکت های بزرگ مانند 
پســت و تیپاکس که ســهم عمده ای را بر عهده دارند، 
شــرکت های کوچک تر مشابه پرشیا اکســپرس، جای 
زیادی برای کار دارند و ظرفیت این بازار آنچنان گسترده 

است که خیلی کارها را می توان در آن انجام داد.
ولی حوزه لجستیک چالش های مخصوص خود را دارد. 
در بسیاری از استارتاپ ها با یک نرم افزار و اپ می توان 
کسب وکار راه انداخت، اما در حوزه لجستیک ابعاد کار 
کمی متفاوت است و همین مسئله ورود سرمایه گذاران 
به این حــوزه را با تردیــد مواجه می کنــد. چراکه بخش 
اعظمی از این ســرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی 
و وســیله نقلیه اســت. با توجــه به اینکــه چالش هایی 
برای گــذران زندگی وجــود دارد، نیروی انســانی بخش 
لجســتیک نیز از نظر تأمین مالی بــا محدودیت هایی 
مواجه شده  است. شاید اگر در این حوزه، شرکت هایی 
که خواهان رشد و رضایت مشتری و پرسنل هستند، 
تعامــالت و توافقاتی بر ســر قیمت و تعرفــه با یکدیگر 
داشــته  باشــند، بتوانند این چالــش را تا حــدود زیادی 
مرتفع ســازند؛ زیرا اعتماد در این صنعت به راحتی به 

دست نیامده که بخواهد آنی از دست برود.

سید علیرضا موسوی
 مدیرعامل شرکت پرشیا اکسپرس
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کیوکامرس و نیازمندی های آن 
در حوزه لجستیک

پلتفرم ها و نقش آنها 
در آینده لجستیک هوشمند

فول فیلمنت و نقش آن 
در حمل و نقل کاال

هم قرار دهــد. انجام تمام این مراحــل، نتیجه یک معماری 
بسیار کارآمد نرم افزاری است که در تیم تکنولوژی دیجی کاال 
اتفاق افتاده  اســت و این امکان را به ما می دهد که انتخاب 
کنیم چه آیتمــی را پیک کنیم و چه آیتمــی را به چه پیکری 
تحویل دهیم و در نهایت آنها را چگونه جمع آوری کنیم. در 
حال حاضر دیجــی کاال بزرگ ترین مرکز سورتیشــن ایران را 
در اختیار دارد و با ظرفیت اسمی ۱9 هزار پارسل در ساعت 

می تواند مرسوله های مشتریان را سورت کند.

وقتی پلتفرم ها شــکل می گیرند، اتصال فوق العاده با 
پتانســیل بســیار باال به وجــود می آید کــه زمینه های 
اشــتراکی بیــن فعــاالن ایــن صنعــت ایجــاد می کنــد 
و بیــن عرضه کننــده و تقاضاکننده هــا شــبکه هایی 
ایجاد می شــود کــه باعث ایجــاد یک ارزش مشــترک 
می شــود. ایــن همــکاری و مشــارکت وقتــی در قالــب 
ایــن پلتفرم هــا تقویــت می شــود، به عنــوان ســازنده 
زیرســاخت و مکانیســم هماهنگ کننــده عمــل 
می کند. به دلیل همگرا شــدن صنعت با فنــاوری ما، 
در ارتباطــات، تصمیم گیری هــا و خدمات مشــتریان 
بهبــود ایجــاد می شــود. در نتیجــه افزایــش ثــروت و 
تقاضای بیشتر خدمات برای طرفین جذاب می شود 
و اسکیل کردن و توسعه این صنعت قطعی می شود. 
در مورد کسب و کار ما نیز اگر بخواهیم مطابق اقتصاد 
مشارکتی یا اقتصاد دیجیتال عمل کنیم، باید منتظر 
باشــیم بازار نیازهــای خود را پیــدا کنــد و درصدد رفع 
چالش ها برآید. در کنار عناصر آفالین، عناصر آنالین 
نیز دیده می شود و تجربه خوبی به مشتری می دهد، 
زیــرا نمی تــوان مشــتریان را تنهــا در بخــش آفالیــن 
جســت و جو کرد، بلکه در جهانی که همه چیز به هم 
متصل و مربوط است، شرکت ها نیز باید به هم متصل 
باشند. بنابراین اثر شبکه ای پلتفرم ها می تواند تجربه 
خوبی در اختیار مشتری قرار دهد، مشتریان یکدیگر 
را پیدا کنند و با هم تعامل داشته  باشند، این بازار رونق 

پیدا کند و به مرور بهینه شود.
در واقــع کار پلتفــرم ایجــاد تعــادل در فضــای عرضــه 
و تقاضاســت. مثــالً مدیرعاملــی در اتــاق جلســه 
نشسته و می خواهد قیمت حمل و نقل را روی قیمت 
تمام شده اش سرشــکن کند؛ معموالً درآوردن قیمت 
حمل و نقل و گرفتن استعالم از شرکت ها زمان زیادی 
الزم دارد. شــرکت های حمل و نقــل بالفاصلــه قیمت 
نمی دهند و مدت زمان هفت، هشت ساعته این کار 
طول می کشــد. در حالی که از طریق پلتفرم در عرض 
۳0 ثانیــه قیمــت حمل و نقــل یــک کاال بــه بــازرگان یا 

مشتری داده می شود.

ســفارش نیســت. در واقع، کلمه ای که بتواند جان کالم را 
منتقل کند، »تحقق سفارش« است. برای تعریف دقیق 
فول فیلمنــت یــک مثــال می زنــم. فــرض کنید شــما یک 
غرفه فروشنده در پلتفرمی مثل باسالم دارید و به عنوان 
فروشــنده با تأمین کننده کاال در ارتباط هستید و هر یک 
از کاالهــای خــود را نیــز از یک شــهر خریــداری می کنید. 
کاری که شما می توانید انجام دهید این است که با تماس 
با تأمین کننــدگان کاال در شــهرهای مختلــف، کاالی آنها 
را به انبار رونــاد انتقال دهیــد. در رونــاد روی کاالها مهر و 
لیبل ورود الصاق می شود، ثبت می شوند، مغایرت گیری 
می شــوند و در شــلف قــرار می گیرد و یــک الیه بازرســی و 
کنترل کیفیت و کمیــت روی آن انجام می گیــرد. از زمانی 
کــه کاال در شــلف چیده می شــود، قابل ســفارش توســط 
مشتری است و از آن زمان به بعد ترکیب کاالهای مختلف 
می تواند سفارش یک مشتری باشد و روناد سفارش های 
مشتریان را پردازش، بســته بندی و ارسال می کند. وقتی 
مشــتری نهایی، بســته را تأیید و دریافــت می کند، گفته 
می شود آن سفارش تحقق پیدا کرده است. کل اقدامات 
عملیاتی این قسمت از زنجیره لجستیکی، فول فیلمنت 

نامیده می شود.
مــا بیشــتر در الیــه بهینه ســازی فرایندهــا کار می کنیــم. 
بــه دلیــل شــرایط تحریمــی کشــور، بــر اســاس فیدبک و 
دغدغه های دریافت شده از عملیات و مشتری، ایده پردازی 
می کنیم و در یک سری از فرایندهای خاص بیزینسی در 
مورد این موارد اقدام اجرایی و برنامه ریزی انجام می دهیم. 
از جملــه آن اقدامــات ایــن اســت کــه مــا الگوریتم هــای 
هوشمندی را در پنل یا در سامانه انبارداری روناد به وجود 

آورده ایم. 

کاوه احسانی
 مدیر لجستیک دیجی کاال

سامان حبیب اللهی
بنیان گذار پلتفرم »آقای لجستیک«

مهدی مساوات
مدیرعامل و هم بنیان گذار روناد

مهتا عالی

aali.mahta
@yahoo.com

به هــر فرایندی کــه بعد از تأمیــن کاال تا لحظــه تحویل به 
مشتری نهایی می تواند روی کاال اجرا شود، فول فیلمنت 
گفته می شود. فول فیلمنت صرفاً آماده سازی یا پردازش 

کوییک کامرس )تجارت سریع( در نتیجه یک خواسته یا 
انتظار از سوی مشتریان خرده فروشــان آنالین خلق شده  
اســت. مشــتری ای که انتظــار دارد بســته اش فــوراً و ظرف 
45 دقیقه تا یک ساعت به دستش برسد. مفهوم کوییک 
کامرس امروزه در دنیا ترند شده و به نظر می رسد محدود 
به گروه های خاص کاالیی، یعنی کاالهای پر مصرف مانند 
مواد غذایــی و... باشــد.  مشــتریان تمایــل زیــادی ندارند 
بــرای رســیدن کاالیی کــه ســفارش داده انــد، صبــر کنند و 
عالقه مندند کاالی خود را بالفاصله بعد از ثبت ســفارش 
دریافت کنند. البته این مدل از تجارت سریع، ارتباط زیادی 
نیز به تغییر نسل ها دارد. به این معنا که این انتظار بیشتر 
از سوی مشتریان نســل جدید تجارت الکترونیک وجود 
دارد و بازیگران کسب وکار کوییک کامرس باید بتوانند به 
این نیاز پاســخ دهند، وگرنه احتماالً از چرخه کســب وکار 
خارج می شــوند. بنابراین کوییک کامرس از اینجا شــروع 
می شود که من چگونه می توانم کاالی خود را به سریع ترین 
حالت ممکن )ماکزیمم یک ساعت( به دست مشتری 
برســانم. االن در دنیا این نوع تجارت ترند شــده و برخی 
از اســتارتاپ ها حتــی تعهد می دهنــد ظــرف ده دقیقه 
سفارش مشتری را به دست او برسانند و به تعهد خود 
هم عمل می کنند. تیم دیجی کاال کار نوآورانه ای در این 
بخش انجام داده و مدلی از تجمیع اولیه و تجمیع نهایی 
)Presort /Sort(  ایجــاد کــرده کــه در این مــدل، تیم ما 

می تواند کاالهای یک سفارش را شناسایی کرده و در کنار 

تحویل 15 دقیقه ای 
در مکان های پرتراکم 

سود دارد

سودآوری یا 
سودرسانی؟

اســتنلی لیــم، اســتاد دانشــگاه 
ایالتی میشیگان که متخصص 
زنجیــره تأمیــن اســت، می گویــد: »بــرای 
اینکــه مــدل درآمــدی تحویــل ۱0، ۱5 
دقیقه ای کارآمد باشد، به تراکم جمعیت 
نیاز دارید. در مناطق حاشیه ای می توان 
به مشتریان خدمات رسانی کرد، اما این 

کار سودآوری نخواهد داشت.«

سرعت ارائه خدمات در خارج از 
متراکم تریــن شــهرهای ایــاالت 
متحــده آمریــکا ماننــد نیویــورک یــا 
محله هایی که این خدمات در شــهرهای 
وسیع تر در آن جمع شده و 
انجــام می شــوند، هنــوز 
مشــخص نیســت. اما در 
شهر پرجمعیت و شلوغ، 
فشــار ناشــی از کنتــرل و 
نظــارت بــر قوانیــن ممکن 
است نمایان شود. اعضای 
شورای شهر نیویورک علیه 
برنامه هــای تحویــل فوری 
موضع گرفته اند و گفته اند 
کــه ایــن برنامه هــا ممکــن اســت قوانین 
اداره  بگذارنــد.  پــا  زیــر  را  شــهری 
ساختمان ســازی نیویورک در همکاری با 
سایر سازمان های دولتی در حال کار کردن 
و کاوش در میان مناطق شهری مناسب به 
دنبال مکانی برای انبارهای کوچک است.

در ایــن میــان نگرانی هایی حول 
برنامه هــای تحویــل کاال بــا ارائه 
تخفیــف و تحــت فشــار قــرار دادن 
کسب وکارهای کوچک محلی، نگرانی های 
دیگر در مورد ایمنی افــراد تحویل دهنده  
کاال وجود دارد. منی رمیرز که برای دردش 
و سرویســی بــه نــام ریلــی کار می کنــد و 
ســازمان دهنده اتحادیه کارگــری ای برای 
حمایــت از شــرایط بهتــر بــرای کارکنــان 
برنامه های تحویل کاالست، می گوید که 
در سال گذشته دو بار در حین راندن موتور 
توسط یک ماشین به شدت آسیب دیده 
اســت و همچنــان در مرحلــه فیزیوتراپی 
اســت. هرچــه ســفارش بزرگ تــر باشــد، 
احتمال خطر برای موتورســواران بیشتر 
اســت. طبق گفته او: »مــا قوانینــی برای 

حفاظت از موتورسواران نداریم.«
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جزایری که دور از هم هستند و 
هریک کار خود را می کنند!

حتی بزرگ ترین و قدیمی ترین 
شرکت ها هم بی نیاز از نوآوری 

نیستند

انحصاری در کار نیست و همه 
می توانند با ما کار کنند!

در دنیا استانداردی برای انجام سرویس لجستیک تعریف 
می شــود و بیزینس به شکل ســرویس محور اداره می شود 
و یــک وزارتخانــه عملیــات لجســتیکی کشــور را مدیریــت 
می کند. به عنوان مثال، استاندارد غذا و دارو تعیین می کند 
که بر مبنای چه استانداردی شرکت های لجستیکی اجازه 
حمل دارو را دارند. اما وظیفه ای برای حمل و نقل آن بر عهده 
ندارد. اما این سازمان وظیفه ای برای حمل و نقل آن بر عهده 
نمی گیرد و دخالتی در این امر ندارد. ما این فرهنگ را از ابتدا 
در مملکت خــود نداشــته ایم. نتیجــه اش این می شــود که 
بخش های مختلف لجستیک مانند جزایر عمل می کنند 
و وقتی یکپارچه نیستند، بهینه نیز نمی شوند. این فضای 
صنعت لجستیک در ایران است. جزایری که بهینه عمل 

نمی کنند!

دارد و کمتر مجموعه ای این امکانات را دارد. اما وقتی بحث 
نوآوری و پاسخگویی به این همه سلیقه و ارائه بیش از ۱00 
ســرویس پیش می آید، پی می بریم انجام این کار از عهده 
یک مجموعه بزرگ و بالــغ برنمی آید که خودش به تنهایی 

آنها را پیاده سازی کند. 
کاری که شــرکت های بزرگ دنیا انجام می دهند این اســت 
که با تأســیس مراکز نــوآوری، ایجاد این نوع ســرویس ها را 
به بخش خصوصــی و اســتارتاپ ها کــه خالق ترنــد واگذار 
می کننــد. زیــرا ایــن اســتارتاپ ها می تواننــد یــک مزیــت 
واحــد کالن ایجــاد کننــد و شــرکت پســت، عمــالً امکانات 
و زیرســاخت های خــود را با شــرکت های خــالق  و نــوآور به 
اشــتراک می گذارد تا هر کدام از آنها بسته به نیاز مشتری 
خود بتوانند پاسخگویشان باشند و جامعه بتواند نیاز خود 

را برآورده کند. 

سیســتم حمل و نقــل ریلــی بــار و مســافر دارای 
محدودیت های خاص خود است. این محدودیت ها 
شــامل محدودیــت برخــی شــهرها در دسترســی بــه 
شــبکه ریــل و میــزان ظرفیــت جابه جایــی قطارها در 
خطوط و ایضاً میزان ناوگان اســت. چرا که در شرایط 
حاضــر ظرفیــت ریلــی از یــک حــدی فراتر نمــی رود و 
ســرمایه گذاری در آن مســتلزم هزینه هــای هنگفــت 
اســت. ظرفیتی که بــرای حمل بار توســط ریــل وجود 
دارد، تمامــاً در انحصار شــرکت ما قرار دارد و شــرکت 
دیگری امــکان ورود به ایــن خدمات را ندارنــد، چراکه 
ظرفیت جابه جایی شبکه در حدی نیست که شرکت 
یا شرکت های دیگری در آن ورود کرده و سهیم شوند و 
برای ورود سایر شرکت ها باید سهمی از شرکت خود 
را به آنها اختصاص دهیم، وگرنه بــرای ما منعی برای 
ورود شــرکت های دیگر وجود نــدارد. در حــال حاضر 
کل ظرفیت ۳/۳ درصدی حمل و نقل ریلی در بخش 
جابه جایی خرده بار از طریق شرکت ما ارائه می شود. 
در واقع این ما نیســتیم کــه انحصار ایجــاد کرده ایم، 
بلکه محدودیت های ظرفیت های کنونی شبکه ریلی 
این صنعت را در بخش خرده بار از فضای رقابتی دور 
کرده اســت. هرچنــد ما تــالش می کنیــم بــا خودمان 
رقابت کنیم، یعنــی هر روز بایــد از روزهــای قبل بهتر 
عمل کنیم و شــاخص ما در این رابطه میزان رضایت 
مشــتری و اهداف تعیین شــده در حوزه های تنــاژ و... 
است که با شاخص های منطقه ای و بعضاً بین المللی 

تعیین می شود.
با اپلیکیشــن ها نیز توافقات خوبی انجام داده ایم. به 
عنوان مثال، نرم افزار ما یکی از بخش های نرم افزار تاپین 
)اپلیکیشن فروش خدمات پستی( است و بخش ریلی 
تاپین در این مجموعه را شرکت ما پشتیبانی می کند. 
نکته ای کــه وجــود دارد این اســت که مشــتریان ما در 
بازار کسب و کار خرده بار و توسعه فروش B2C، درصدد 
هستند کاالی خود را به صورت درب به درب از مبدأ به 

مقصد مورد نظر برسانند. 

حسن دوست حقی
مدیرعامل شرکت لجستیکی 

شتابان شمال

 محمدرضا قادری
رئیس مرکز نوآوری پست

مجید فغانی
مدیرعامل شرکت توسعه بازرگانی 

پیشتاز راه و شهر
متأسفانه شــرکت بزرگ بین المللی در ایران نداریم، زیرا از 
مفهوم لجســتیک به درستی اســتفاده نشده اســت. برای 
داشــتن چنین شــرکتی باید گردش مالی نزدیــک به چهار 
میلیارد دالر داشته باشیم. شــاید به همین دلیل است که 
ما در کشور، شرکت بین المللی بزرگ لجستیکی به معنای 
واقعی نداریم. با اینکه شرکت شــتابان شمال، در نوع خود 
شــرکت بــزرگ لجســتیکی محســوب می شــود، امــا وقتی 
شرکت های بزرگ دنیا در کشورهای مختلف را مرور می کنیم، 
می بینیــم در بین شــرکت های بــزرگ، حداقل پنج شــرکت 
خدمات لجســتیکی ارائه می دهند. به عنوان مثال، قدرت 
آمازون و والمارت به لجستیک شان است. در حالی که در 

ایران، از میان شرکت های بزرگ، هیچ یک شرکت 
لجســتیکی نیســتند. در کشــورهای دیگــر، 
از همــان ابتــدا لجســتیک را تقســیم بندی 
کرده اند و نهادهای کشاورزی و محصوالت 
کشاورزی توسط یک سازمان تصمیم گیر 
اداره می شوند. در حالی که در ایران برای 
حمــل گوشــت، یــک ســازمان تصمیم 
می گیرد و برای حمل کاالهای اساسی، 
یک ســازمان و بــرای کارهــای مختلف 
لجســتیکی هر بخش در دســت یک 
سازمان قرار دارد و با چندین وزارتخانه 

سروکار خواهیم داشت.

بــا رشــد فروشــگاه های آنالیــن و درخواســت بــرای خریــد 
اینترنتی، در پست لجستیکی میانه ساالنه ظرفیتی بالغ 
بر 20 میلیارد تن بار وجود دارد. زیرا بسیاری از کاالهایی که 
توسط این فروشگاه ها عرضه می شود، در همین رنج وزنی 
قرار دارند و باید برای ارســال بار آنها فکری کرد. پیش بینی 
می شــود برای ایجاد چنیــن ظرفیــت و زیرســاختی نیاز به 
حداقل ۱0 هاب لجســتیک با حدود ۳0 هزار ســوله داریم. 
پراکندگی ایــن هاب ها طوری اســت که فاصله هــر نقطه از 
کشور تا این هاب ها کمتر از 200 کیلومتر باشد. مرسوالت 
پس از جمع آوری به این هاب ها می روند و در مقصد مجدداً 
توزیع می شوند؛ زیرا تفاوتی که بار معمولی با بار لجستیکی 
 door to door دارد این است که بار لجستیکی را به صورت
)درب بــه درب( باید جابه جا کــرد و بارگیــری و تخلیه نیز بر 

عهده پست لجستیک است.
واقعیــت ایــن اســت کــه در دنیــای امــروز تنــوع ســلیقه 
مشــتریان بــاال رفتــه و مشــتریان نیــاز دارنــد بــه صــورت 
شخصی سازی شده سرویس های پستی را دریافت کنند. 
برآوردن این حجم از نیاز کار این شــرکت نیســت. شــرکت 
پست شــرکتی اســت که ســرمایه و دفاتر زیادی در اختیار 
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 ساخت بزرگ ترین بزرگراه 
بدون سرنشین جهان

پهپادها؛ پرچمداران 
نوآوری در صنعت 

لجستیک
بریتانیــا در حــال ســاخت بزرگ تریــن 
بزرگراه بدون سرنشــین خودکار جهان 
است. طول مسیر آسمان 2۶0 کیلومتر 
خواهد بــود و پهپادهــا با شــهرهایی از 
جمله آکسفورد و کمبریج در تماس اند.
برای آنکــه از هرگونه تصادفــات هوایی 
پیشــگیری شــود و مشــکلی در ایــن 
زمینه به وجود نیاید، حســگرهای روی 
زمیــن، هواپیماهای بدون سرنشــین را 
در زمان واقعی ردیابی و آنها را در طول 
مسیرشــان، دور از هواپیماهــای دیگــر 

راهنمایی خواهد کرد.
پروژه اســکای وی بخشــی از یک پروژه 
۳20 میلیــون یورویــی بــرای هوافضــای 
بریتانیاســت که باعث کاهــش بودجه 
پهپادهای ارســال نامه و رها کردن آنها 
بدون سرنشین در اسکاتلند می شود.

پهپادها در حال حاضر جان مردم را در 
سراســر جهان، بــا رســاندن کمک های 
پزشــکی بــه مکان هــای صعب العبــور 
نجــات می دهنــد و ایــن یکــی از دالیــل 
محبوبیــت ایــن پرنده هاســت. آنهــا 
کاربردهای متنوعی دارند که این بخش 
فعالیــت آنهــا در زمینه ســالمت، یکی 
از آنهاســت. پهپادهــا همچنیــن در 
صنعت خرده فروشــی و تحویل سریع 
مرســوله ها بــه کمــک شــرکت هایی 
چــون آمــازون آمده اند و بــرای این غول 
خرده فــروش مزیــت رقابتــی ایجــاد 

کردند. 
بــرای نمونــه ایــن فناوری هــای انجمــن 
پزشکی هند را برای رساندن واکسن به 
جوامع روستایی از طریق آسمان کمک 
کــرده و در یــک دوره ای بیــش از ۳00 
آزمایــش تحویــل واکســن را در تالنگانا 

در هند تکمیل کرده اند. 
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حمل ونقل لوازم خانگی و وزن آن در صنعت لجستیک

تأثیر تحریم ها در کسب و کارهای لجستیکی این گونه بود که 
باب توسعه و سرمایه گذاری را برای بسیاری از کسب و کارهای 
تولیدی گشود و مدل کسب و کار در بازارها را تغییر داد. زمانی 
که در ایران تحریم وجود نداشت، تولید نیز آنچنان معنایی 
نداشــت و همه چیز وارداتی بود و شــرکت های اندکی که کار 
تولیدی داشتند، زنجیره لجســتیکی کوچکی نیز داشتند؛ 
اما از زمانی که تحریم ها شروع شد، کسب و کارهای تولیدی 
نیز رونــق گرفتند و بــه تبــع آن، زنجیره لجســتیکی آنان نیز 
قوت گرفت و بخشــی از کار آنها به ما محول شــد. به عنوان 
مثــال، در حــال حاضــر زنجیــره لجســتیکی فــروش B2C و 
فروش های اینترنتی شرکت های مادیران و امرسان را عهده دار 
هســتیم. جالــب اســت بدانیــد حمل و نقــل لــوازم خانگــی 
چیــزی در حــدود 29 درصد از حمــل خرده بار ما را تشــکیل 
می دهــد. همچنین ســرویس ویژه ای نیز بــرای خریــداران از 
سایت ها و اپلیکیشن های خارجی از جمله آمازون راه اندازی 
کرده ایم و کاربران می توانند امور مربوط به خرید، رهسپاری و 

تحویل دهی آن را به شرکت چاپار بسپارند.

بزرگ تریــن دغدغه کســب و کارهایی کــه از طریق فضای 
مجازی خرید و فــروش می کنند، ارســال و عــودت وجه 
کاال و مدیریت مالی سیســتم مالی خودشــان اســت. 
شــرکت های بزرگ معمــوالً واحد لجســتیک و واحد 
مالی برای حمل مرســوالت خود را در اختیــار دارند، 
ولی کسب و کارهای کوچک نیاز به ارزش افزوده ای 
دارند کــه از طریــق شــرکت های لجســتیکی باید 
این خدمــات را دریافت کنند و ایــن وجه تمایز ما 
با شــرکت های همکار ماســت. ضمن آنکه ذات 
و ماهیت کاالهایی که عموماً ما حمل می کنیم، 
کاالهــای ســبک گران قیمــت، ماننــد تجهیزات 
پزشکی، لوازم کامپیوتری و صنایع دستی است. 
کاالهایــی کــه بــرای مشــتری، مؤلفــه ســرعت و 

سالمت بار بسیار مهم است. 
ما همیشه سعی کرده ایم نیازهای مشتریان را به هر 

شکل پاسخگو باشــیم. به همین دلیل از اوایل سال 
گذشته، سرویس اقتصادی چاپار را راه اندازی کردیم.

فیلترینگ و اختالل اینترنت و تأثیر آن 
بر صنعت لجستیک کشور

فعالً فضای کسب وکارها مبهم است 
و نمی توان برنامه ریزی کرد

رشد صنعت لجستیک در ایران به عوامل متعددی بستگی دارد. یکی از عواملی 
که فضای این صنعت را کمی سنگین کرده و فعالیت در آن را در شر ایط سخت 
قرار داده، این است که نرخ جابه جایی مرسوالت در این صنعت به تناسب تورم 
حاکم بر کشور رشد نکرده است. به عنوان مثال، از سه سال گذشته تا کنون تورم 
حدود هشت، نه برابر شده، در حالی که نرخ های لجستیک و به تبع آن، درآمد 

موتورسوارها طی سه سال اخیر حداکثر سه برابر شده است. 
متأسفانه بازار خدمات حمل و نقل بیشترین ضربه را از تورم خورده، زیرا مردم 
حاضر نیستند برای ارسال مرسوالت خود هزینه بیشتری بپردازند و کشش 
بازار به گونه ای اســت که ناچار به پیشــنهاد حداقل قیمت به کســب و کارها 

هستیم.    
به نظر می رســد شرکت پســت ایران که روزانه ۱/5 میلیون مرســوله را اعم از 
نامه هــای اداری و ... جابه جــا می کنــد و چندان با 
کســب و کارها و فروشــگاه های اینترنتــی نیــز 
مرتبــط نیســت، از فیلترینــگ واتــس اپ و 
اینســتاگرام متضرر شــده و حجم مرســوالت 
آنــان نیــز یــک ســوم کاهــش یافتــه اســت. 
حتی دیجی کاال که حدود 90 درصــد از بازار 
اینترنتی را در اختیار دارد، بعد از فیلترینگ 
حــدود ۳0 تــا 40 درصــد حجــم مرســوالتش 
کاهش یافت و این نشان می دهد فیلترینگ تأثیر 
خود را بر همه بخش ها گذاشته و از این شرایط 
همــه بــه نوعــی متضــرر خواهنــد 
شــد؛ زیــرا پرداخــت هزینه های 
ســرباری ماننــد اجــاره انبــار، 
نیــروی انســانی، بیمــه و... 
مســتلزم ایــن اســت کــه 
بــا تیــراژی از مرســوالت 
بخواهیــم کار کنیــم، 
هزینه هــای  وگرنــه 
ســربار سرســام آور 

خواهد بود. 

در شــرایط فعلی حتی نوســان قیمــت دالر نیــز روی خریــد مــردم تأثیــر دارد و از طرفی قطعی 
اینترنــت و فیلترشــدن فضاهــای مجــازی ماننــد اینســتاگرام و واتــس اپ روی خرید مــردم از 
فروشــگاه های اینترنتی تأثیر گذاشته  اســت. برآوردی که از آینده این کســب وکار می شود، با 
توجه به آیتم های متغیر و تأثیرگذار بر آن، مبهم اســت، اما با توجه به شــرایط بی ثباتی که در 
حال حاضر بر کسب وکارهای اینترنتی حاکم شــده، وقتی درآمدها به یکباره کاهش می یابد، 
گرداندن کار نیز با ســختی های زیادی مواجه خواهد بود، چه رســد به اینکــه بخواهیم به فکر 

توسعه کار باشیم.
این شــرایط تقریباً برای تمام کســب وکارهایی که به نوعی نوآور شــده اند و با اینترنت ســروکار 

دارند، سخت و دشوار شده و فعالً راه گریزی از آن وجود ندارد.
البته ممکن است فعالیت های فروشگاه هایی که از طریق سایت و فضاهای مجازی و بازارهایی 
مانند باسالم و... فعالیت می کردند، اندکی کاهش یافته  
باشــد، امــا کســب وکارهای خانگــی و کوچــک کــه از 
طریق اینستاگرام امرار معاش می کردند، بیشترین 
ضربــه را خورده انــد. فعــالً نیــز فضایــی مشــابه 
اینستاگرام وجود ندارد که این کسب وکارها و مردم 

به جایگزین کردن آن عالقه مند باشند.
بــر اســاس آخریــن برآوردهایــی کــه انجام شــده، در 
تهــران روزانــه 500 تــا ۶00 هــزار ســفارش بــرای 
ارســال هایSame Day و Next Day از 
طریــق ارســال پســت، زمینــی و حتــی 
هوایــی از تهــران بــه تهــران و از تهــران 
به شهرســتان )مبــداء تهــران( در حال 

انجام است.
همچنین برآورد شده در بازار بر اساس 
تقاضا، حدود 200 هزار ارســال در روز 
در تهــران جابه جــا می شــود و در ایــن 
تعــداد، هــم ارســال های تندمصرف و 
هم ارسال های همان روز انجام می شود 
و بــر اســاس ایــن آمــار، الوپیــک به طــور 
متوســط حــدود یک دهــم بازار 

تهران را پوشش می دهد.

مجید موسوی
مدیرعامل الوپیک

وحید اسماعیلی
رئیس هیئت مدیره »تعارف«

نوید صفوی
 مدیرعامل شرکت کاالرسانان چاپار

خرید جدید غول 
خرده فروش

والمارت گیگ ورکر 
را خرید

بــــا خریــــــــداری والمـــــــارت   
 شــرکت مدیریــت گیگ ورکــر
)gig-worker(، لجســتیک داخلــی را دو 
برابر افزایش می دهد. سخنگوی والمارت 
روز پنجشنبه این خبر را از طریق اینسایدر 
تأیید کرد و افزود: »والمارت در حال خرید 
 Delivery Drivers Inc )DDI( شــرکت

است.«

 DDI شــرکتی اســت کــه پشــت 
پلتفرم والمارت اســپارک اســت؛ 
جایی که  گیگ ورکر خرید و ســفارش های 
خــود را بــه مشــتریان والمــارت تحویــل 

می دهد.

 DDI  از ســال 20۱8 شــرایط 
استخدام منابع انسانی، بیمه، 
حسابداری و پرداخت را برای هزاران نفر 
از پرسنل شرکت مدیریت گیگ ورکر برای 
برنامــه والمــارت اســپارک فراهــم کــرده 
است. خرید DDI آخرین اقدام از چندین 
اقدام والمارت برای ورود بیشتر به شبکه 
لجستیک داخلی است، از جمله خرید 
شــرکت نرم افزار مدیریت فروشنده ولت 
سیستم در اوایل آگوست، برنامه تحویل 
همتا به همتای لست مایل »جوی ران« در 
ســال 2020 و همچنیــن راه انــدازی 
اســتارتاپ پارســل و تحویل همان روز در 

سال 20۱7.

 به گفته سخنگوی این شرکت، 
خریــد DDI ماه هاســت کــه در 
حــال انجــام اســت و بــرای ســاده کــردن 
تجربــه راننــدگان در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. این ســخنگو در بیانیه ای گفت: 
»ما همیشه به دنبال راه هایی برای ایجاد 
تجربــه بهتــر هســتیم و از راننــدگان 
شــنیده ایم کار از طریق دو شــرکت برای 
پشتیبانی ایده آل نیست و ما مشتاقانه 
منتظــر شــنیدن بازخــورد راننــدگان 

هستیم.«

 بــه گفته ســخنگوی والمــارت، 
پلتفــرم اســپارک درایــور بــه 
بزرگ ترین ارائه دهنــده خدمات تحویل 
آنها تبدیل شده اســت که به 84 درصد 
از خانواده های ایاالت متحده در تمام 50 
ایالــت در 7000 نقطه تحویــل، خدمات 

ارائه می دهد.

REPORTگزارش
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تفاوت لجستیک مدرن با پست سنتی 
نوآوری هایی که بازار را تغییر می دهند

یکی از مواردی که وجه تمایز پست مدرن با پست سنتی 
است، این است که در پست مدرن، رفتار و خواسته های 
مشــتریان مــورد بررســی قــرار می گیرد و بــا اســتفاده از 
دانش روز و فناوری، مباحث مالی، کنترل، مانیتورینگ 
و پشــتیبانی مرســوالت از طریــق ســامانه و بــه صــورت 
اتوماتیک انجام می گیرد و تا حد زیادی از خطای انسانی 
جلوگیری می شــود. حاال شــما فکر کنید می خواستید 

50 عدد مرسوله باارزش را با پیک سنتی به دست 
مشــتری برســانید؛ مســلماً ســازمان دهی 

این کار توســط پیــک ســنتی امکان پذیر 
نبود و کنتــرل مدیریــت و گزارش دهی 
آن بســیار دشــوار بود. در حالی که با 
پست مدرن امکان رصد مرسوله در 
تمام مراحل از طریــق کامپیوتر از هر 
نقطه امکان پذیر اســت. به خصوص 

که در برخی کسب و کارها مرسوالت 
ارزشــمندی همچــون لپ تــاپ 

یــا گوشــی تلفــن همــراه یــا 
عطرهای گران قیمــت و... 

باید به مشتری تحویل 
داده شود. جای خالی 
ابــزار هوشــمند در 
ی  ها ر کســب و کا

لجســتیکی و راهکارهای اینترنتی برای آســان رســیدن 
بسته ها به دست مشتری سبب شد در فکر نوشتن اپ 
برای مشتری باشــیم. پنلی که در اختیار شرکت ها قرار 
می گرفت به این شــکل بود که خدماتی که به مشــتری 
فروخته می شود، بی دردسر و راحت برای مشتری ارسال 
شــود.  یکــی از بهتریــن شــرایطی که بــرای شــرکت های 
فروش اینترنتی پیش آمد، کاهش هزینه های آنان بود؛ 
زیرا شــرکت ها می توانند با یک نرخ ثابــت به همه جای 
تهــران بســته های خــود را ارســال کننــد. ضمن 
آنکه شــرکت ها بــرای انجام کار لجســتیکی 
خــود می تواننــد خدمــات پشــتیبانی 
دریافــت کننــد. در حالــی کــه شــرکت ها 
می توانند بــه صورت سازمان دهی شــده، 
تعــداد مشــتریان و آدرس هــا را در پنــل 
اسپید بارگذاری کرده و ما با استفاده 
از ابزارهــای هوشــمندی کــه 
بــرای کاهــش مســیرهای 
بـــــــــــــرگشتی  و  رفــت 
بارگــذاری  ســفیرها 
شــده و بهینه ســازی 
آن، بســته ها را روانــه 
آدرس مشتــــــــــــری 

می کنیم.

زیروبم لجستیک پستی و فرصت های 
همکاری در این بازار

افق ما این است که یک شرکت کامل زنجیره تأمین باشیم که خدمات پســتی و لجستیکی جامعی را در کشور ارائه 
دهیم. لجستیک پستی با لجســتیک حمل ونقل تفاوت هایی دارند. اکثر شرکت های اینترنتی نیازمند لجستیک 
خرده فروشی یا پستی هستند و توسعه این مدل از لجستیک به توسعه تجارت الکترونیک کمک می کند. اصطالح 
لجستیک در پست به خدمات پشتیبانی نیز اطالق می شود و به خدمات قبل و بعد از شروع خدمات پستی برمی گردد. 
افق و چشم اندازی که در پارسی پست داریم، این است که با مهیا کردن زیرساخت های الکترونیکی به این سمت و سو 
حرکت کنیم. بخشی از این زیرساخت در بخش فروش سامانه آنالین بازرگام فراهم شده و بخشی دیگر در بخش های 
عملیاتی در حال انجام است و در حال تکمیل این زنجیره تا قسمت انبارداری یا مدیریت انبار هستیم و به زودی این 
بخش را نیز تکمیل خواهیم کرد. پارسی پست در حال حاضر خدمات متعارف و سریع را در برنامه خود 
دارد که بر اساس درخواست مشتری در زمان قبول مرسوله در نمایندگی ها انتخاب می شود. با توجه 
به اینکه در سال های گذشته واحدهایی در سطح استان ها با عنوان دفاتر پیشخوان خدمات دولت 
ایجاد شده  و پروانه فعالیت این دفاتر بر اساس قانون توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی صادر می شود، ما هم در برنامه های خود استفاده از این ظرفیت را قرار داده ایم و به زودی 
خدمات خود را از طریق این دفاتر عرضه خواهیم کرد. طبق تعهداتی که به سازمان تنظیم مقررات 
داریم، موظفیم در مراکز استان ها و شهرهای باالی 250 هزار نفر جمعیت، خدمات پستی را ارائه 
دهیم و مرسوله های پستی مشتریان را پس از جمع آوری از طریق زیرساخت ها و امکانات 
پارسی پســت به مقاصد و به دست گیرندگان مرســوالت برسانیم. همچنین 
ارائه خدمات به شرکت ها و فروشــگاه های اینترنتی یکی دیگر از خدمات 
ما برای شرکت هایی است که حجم ارســال باالیی دارند. برای توسعه 
فعالیت های خود برنامه داریم نقاط دسترسی به خدمات خود را از 
طریق دفاتر پیشخوان و شبکه آنالین افزایش دهیم. این ظرفیت 
در حال حاضر در ســامانه ما وجود دارد و کسب وکارهایی که 
حجم ارسال باالیی دارند، می توانند اکانت پارسی پست را از 

طریق دفاتر مرکز تماس ما دریافت کنند. 

مجتبی نصیری
قائم مقام مدیرعامل پارسی پست

مهناز علمایی
مدیرعامل اسپید

موانع فعالیت پلتفرم ها 
در حمل و نقل جاده ای

در صنعــت حمل ونقل بــار، صاحبــان کاال، خدمت گیرنده 
اصلــی و راننــدگان، خدمت دهنــدگان اصلــی محســوب 
می شــوند. در این بین، جهت معرفی صاحــب کاال و راننده 
به یکدیگر و صدور اسناد حمل، مشــاغلی نظیر باربری ها، 
متصدیان، پایانه ها، سالن های اعالم بار یا جارچی ها شکل 

گرفتند که این دو را به هم می رسانند. 
این روش برای زمانی بوده که اینترنت و موبایل هوشمند وجود 
نداشته، اما از هنگامی که اینترنت فراگیر شد، اوضاع کمی 
تغییر کرد. ترابرنت با این هدف شکل گرفت که واسطه هایی 
را که نقش مؤثــری ندارند، از میان راننــدگان و صاحبان کاال 
بردارد و با صرف زمان و هزینه کمتر این دو را به هم برساند. 
مشــابه همان کاری که در تاکســی های اینترنتــی بین مردم 
و راننــدگان رخ داده و ورود اســنپ و تپســی باعــث کاهــش 
هزینه هــای حمل ونقل درون شــهری شــده  اســت. یکــی از 
مهم ترین چالش ها در این بخش این بود که برای حمل کاالی 
بین شهری باید حتماً بارنامه کاغذی صادر می شد. همین 
امر باعث شده  بود شرکت ها به راحتی نتوانند کار کنند، زیرا 
هدف پلتفرم این است که رانندگان از هر نقطه که بار قبلی 
را تخلیه می کنند، نزدیک تریــن بار را دریافت کننــد و راهی 
مقصد بعدی شوند و با ظرفیت خالی مسافتی را پیمایش 
نکنند تا به باربری رســیده و بارنامه کاغــذی دریافت کنند. 
پیگیری های  بسیار زیادی انجام شــد، ولی کاری که قرار بود 
ابتدای سال ۱۳9۶ انجام شود، از ابتدای ســال ۱40۱ صورت 
گرفت و از ابتدای ســال جاری، بارنامه کاغــذی از این چرخه 
حذف شــد. این کاغذ حکم اوراق بهادار را داشــت و ســاالنه 
حــدود 50 یا ۶0 میلیــارد تومان صــرف این کاغذ می شــد که 

خوشبختانه حذف شد.
البته هنــوز هــم پلتفرم هــا اجــازه صــدور بارنامــه را ندارند و 
مدت هاست پیگیر هستیم که ســازمان راهداری بازارگاه ها 
را به عنوان شرکت حمل ونقل به رسمیت بشناسد و اجازه 
صدور را بدهد. با پیگیری های متعدد در ســتاد تنظیم بازار 
مصوب شــد که به شــرکت های بازارگاهی نیز مجــوز صدور 
بارنامه داده  شود. با اینکه این مصوبه صادر شده، اما هنوز 
اجرایی نشده  اســت. البته همان که بارنامه فیزیکی حذف 

شد، ما را خیلی جلو انداخت.

محمد صدوقی 
مدیرعامل ترابر نت

INVESTMENTسرمایهگذاری

 با جذب سرمایه
 55 میلیون دالری 

گو بولت برای ساخت 
ناوگان کامیون های 

برقی آماده شد
 شــرکت لجســتیک ســبز »گو 
بولــت« بــرای ســاخت نــاوگان 
کامیون هــای برقــی، 55 میلیــون دالر 
ســرمایه جذب کرد. گــو بولت بــا جذب 
ســرمایه 55 میلیون دالری، کل سرمایه 
خود را  بــه ۱۶2 میلیون دالر کانــادا ارتقا 
داده است. این شرکت با وجود »حمام 
خــون« در بــازار فنــاوری و افــت شــدید 
ارزش شــرکت ها بــه دالیل اقتصــادی  و 
تــورم، بــه ارزش باالتــری در مقایســه بــا 
سری های B خود دست یافت. هدف گو 
بولت این اســت که نــاوگان کامیون های 
برقــی خــود را گســترش دهــد و روزی 
آن گونــه کــه خــودش ادعــا دارد »کربــن 
منفی« شود. یعنی نه تنها کربنی تولید 
نکند، بلکه بــه کاهش کربــن در محیط 

زیست نیز کمک بکند.

 »هایندریک برنابــه« و »مارک 
آنــگ« بنیان گــذاران گــو بولــت 
روز  یــن  آخر  20۱7 ســال  هســتند. 
کالس های دانشــگاه تورنتو بــود و مارک 
آنــگ 22ســاله بــا مشــکلی روبه رو شــد. 
کســب وکار نوپــای او بــه نــام »ســکند 
کلوزت« )که یک ســرویس ذخیره سازی 
بود کــه در اختیار دانشــجویان کالج قرار 
می گرفت( باید وسایل 84 دانشجو را از 
اتاق هــای مختلــف خوابــگاه تحویــل 
می گرفت و تمام آنها را در روز بعد و قبل 
از نقل مــکان دانشــجویان به یــک انبار 
منتقل می کرد. شرکت لجستیکی ای که 
ســکند کلــوزت اســتخدام کــرده  بــود، با 
آنگ تماس گرفت و به او گفت که به قرار 

خود نمی رسد.

 آنــگ در این بــاره می گویــد: 
»مدیرعامل شرکت لجستیکی 
صبــح بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت 
خوش شــانس  تــو  رفیــق،  متأســفم 
و  او  اتفــاق،  ایــن  بــا  نیســتی!« 
هم بنیان گذارش تا ســاعت چهار صبح 
کار کردند تا بسته ها را در سراسر شهر در 
جعبه ها قرار دهند. این تجربه آسیب زا 
بــود، امــا بــرای آنــگ الهام بخش بــود تا 
اکنون گو بولت، یک شرکت لجستیکی 
با خدمــات کامل باشــد کــه در ۱0 شــهر 
آمریکای شمالی فعالیت و بیش از ۱00 

میلیون دالر نیز گردش مالی دارد.
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لجستيک
L O G I S T I C

صنف حمل ونقل قابلیت مدیریت متمرکز ندارد

محدودیت هایی که ســرعت پایین اینترنت برای ما ایجاد 
کرده، باعث شده ارتباط نوپای کاربران اپلیکیشن پاتوقی با 
ما تحت تأثیر جدی قرار گیرد؛ زیرا ما بــا رانندگان جاده ای 
ســروکار داریم که به خاطر نــوع کار خــود و تــردد در جاده، 
ناچارنــد از اینترنت هــای همــراه اســتفاده کننــد و حتــی 
صاحبان کاال بعضاً در جاهایی دور از مناطق شهری مانند 
شــهرک های صنعتی مســتقرند و ارتباطات آنها بیشــتر 
مبتنی بر اینترنــت موبایل اســت. وقتی اینترنــت موبایل 
با کندی مواجه می شــود، یا پهنای باند اینترنت به شــدت 
کاهش می یابد، یا مسدود می شــود، همان ارتباط نوپایی 
که ایجاد شــده و راننده در حــال عادت کردن به آن اســت، 
در ســریع ترین زمــان ممکــن از بیــن مــی رود و بــه ســمت 
ارتباط سنتی خود بازمی گردد. این صنف نیز به دلیل نوع 
رگوالتوری که در حمل ونقل وجــود دارد، قابلیت مدیریت 
متمرکز ندارد و رشــد و استمرار آن بســتگی به این دارد که 
فضا به گونه ای فراهم شــود که هر دو حوزه عرضه و تقاضا 

به مرور در پلتفرم ها حضور یابند و به دلیل حفظ منافع 
خود در پلتفرم بمانند. با خصوصیاتــی که برای این 
جنــس از کســب وکارها بیــان شــد، کوچک تریــن 
اختالل در اینترنت یا در حوزه بسترهای آی سی تی 
می تواند تأثیــرات شــگرفی روی این حوزه داشــته 

 باشد.
با اینکه منافع پلتفرم برای راننده ها مسجل شده  
و شــفافیت این بازار ســبب حــذف هزینه های 
غیرضــرور واســطه گری شــده، امــا ایــن تغییــر 

هزینه بر و سخت است.
به دلیل اتفاقات اخیر و افت سرعت اینترنت 
تلفن همراه با مشکالت زیادی روبه رو شده ایم، 
اما با وجود تمام مشکالت و مهاجرت تعدادی 
از راننده ها به سیستم سنتی حمل بار، باز هم 
حدود ۱0 هزار راننده فعال در پلتفرم پاتوقی 

مشغول به کارند.

ورود به بازار تندمصرف 
با رویکرد بهینه سازی لجستیک

لجستیک و سگمنت های مختلف آن 
آینده روشنی دارند اگر...

 از اوایل ســال ۱400 بــه بــازار FMCG وارد شــدیم و همکاری خــود را با گــروه صنعتی 
گلرنــگ )فروشــگاه های افــق کــوروش( آغــاز کردیــم. هلدینــگ هســتی پارســل، کار 
حمل و نقل بســته های فروشــگاهی افق کــوروش، هایپر فامیلی، ســورنا و بــاغ میوه از 
مجموعــه گروه صنعتــی گلرنــگ را انجــام می دهد. مــا در همــکاری با ایــن هلدینگ، 
سیســتمی را بر پایــه نرم افــزار چابــک طراحی کردیــم. به ایــن نحو کــه با اســتفاده از 
الگوریتم های اختصاصی ای که برای این مجموعه نوشــتیم و بر اساس لوکیشن های 
موجود، نرم افزاری اختصاصی برای حمل و نقل این مجموعه نوشــتیم. اگر بخواهیم 
این نرم افــزار را بــا نرم افزارهای مشــابه موجــود و در مقیــاس بزرگ تر مقایســه کنیم، 
می توانیم اســنپ مارکت را مثال بزنیم. با این تفاوت که سفارش های اسنپ مارکت، 
صرفاً بر اســاس تقاضا )On demand( است و مخصوص ســفارش یک نفر طراحی 
شده، ولی در نرم افزار چابک، هم ســفارش های بر اساس تقاضا و هم سفارش های از 
قبل برنامه ریزی شده و هم ترکیب این دو پوشش داده می شود. 
ضمــن اینکه بــا این نرم افــزار می تــوان چند آدرس پســتی 
)ســفارش( را همزمان با مســیرهای بهینه سازی شده به 

راننده ماشین یا موتورسیکلت نشان داد.
در حال حاضر تعداد ارسال ها به دالیل خروج از پاندمی، 
کاهش قدرت خرید مردم و افت سرعت اینترنت کاهش 
یافته، ولی با این وجود روزانه ۱500 تا 2000 راننده در این 
فروشگاه ها به طور میانگین بین 20 تا 25 هزار سفارش را به 
دست مشتریان می رسانند. البته مواقعی هم بوده که تعداد 
ارســال ها بــه 50 هزار ســفارش در روز رســیده 
اســت. در حال حاضر نیز با رســتوران های 
زنجیــره ای شــیال قــرارداد بســته ایم و در 
حال استقرار نرم افزار در این مجموعه 
هستیم. البته استقرار این نرم افزار 
رســتورانی  مجموعــه  بــرای 
پیچیدگی هــای خــاص خــود 
را دارد، زیــرا مؤلفــه ســرعت 
بــرای رســتوران بســیار مهم 
است و یک راننده نمی تواند 
بیشــتر از دو ســفارش را بــا خود 

حمل کند. 

تقریبــاً ســه مــا پــس از تأســیس میــاره، 27 شــرکت پیــک آنالیــن وارد بــازار 
شــدند. مهم ترین هــا یکــی الوپیــک بــود کــه در دی مــاه ســال 95 النــچ شــد و بعــد 
هــم اســنپ باکس کــه در مردادمــاه ســال 9۶ وارد عرصــه شــد. بــه ایــن ترتیــب 
رقابــت در بــازار بســیار جــدی شــد، ولــی مأموریــت مــا متفــاوت از الوپیــک 
 و اســنپ باکس بــود. آنهــا در لجســتیک لســت مایل بــه ســراغ تحویــل بســته

)Parcel Delivery( رفتنــد و مــا روی هــات دلیــوری تمرکــز کردیــم و فقــط هــم بــه 
کسب و کارها سرویس ارائه می دادیم. 

مأموریت امروز میاره ارائه خدمات دلیوری به کســب و کارهایی است که نیاز دارند 
بســته ها را در کمتر از یک ســاعت تحویل مشــتری دهند، حاال در هر حــوزه ای که 
فعالیت می کنند. در اصل اســنپ باکس و الوپیک ســرویس C2C دارند، در حالی 
که ما یک سرویس B2C هستیم. سال 9۶ که اسنپ باکس و الوپیک وارد بازار شده 
بودند، 25 شــرکت دیگــر تقریباً همگی ورشکســت شــدند و فقط میــاره، الوپیک و 

اسنپ باکس در بازار ماندند. 
همزمان زودفود ناوگان خود را برای دلیوری ســفارش هایی کــه می گرفت، راه اندازی 
کرد و چهار پلتفرم شــدیم. باز هــم الوپیک و اســنپ باکس از لحاظ ماهوی بســیار 

بــا زودفــود اکســپرس و میــاره فاصلــه داشــتند. از دور بــه نظــر 
می رســید که همه مان در بخــش لســت مایل کار می کنیم، 

اما هر کدام یک سگمنت را انتخاب کرده بودیم.  به طور 
کلــی صنعــت آی تــی همــواره حکــم گوشــت قربانــی 
را داشــته اســت. چــه در شــرایط عــادی کــه همه چیز 
مســاعد بود و بــا رگوالتوری هــای عجیب و غریب مثل 
مســائل شــاپرک و حوزه پرداخــت مواجه می شــدیم، 

چه در این شــرایط. البته تأکید می کنم که ما 
هیچ وقــت از نظــر مفهومی، مشــکلی با 

دغدغه ها نداشــتیم، اما مطرح کردن 
دغدغــه باید بــا ارائــه راه حــل همراه 
باشــد.  مثــالً در کســب و کار مــا 
امنیــت شــهروندان مطرح اســت 
و دغدغه ها کامالً درســت، اما آیا 
زیرســاختی بــرای رفــع آنهــا ارائه 
شده اســت؟ این مسئله همیشه 

مورد بحث بوده است.

 امیراحمد برکتین
 مدیرعامل میاره

رضا مقصودی
مدیرعامل شرکت  »پردازش داده نگار«

مهدی اشرفی
مدیرعامل گلرنگ ترابر

تحویل 15 دقیقه ای 
در مکان های پرتراکم 

سود دارد

سودآوری یا 
سودرسانی؟

ســه موضوع دغدغه این روزهای ماست؛ 
یکی اینکه برای به دست آوردن رهبری بازار 
گوشــه و بازار کالسیک به شــدت نیازمند 
سرمایه گذاری هستیم. البته قبل از کرونا 
با یک سرمایه گذار تا مرحله پیش قرارداد 
جلو رفتیم، اما با شروع کرونا سرمایه گذار 
رغبــت بــه ســرمایه گذاری در این حــوزه را 
از دســت داد. البتــه اگــر فرصــت دیگری 
بــرای ســرمایه گذاری ایجــاد شــود، قطعــاً 
اســتقبال می کنیم؛ به ویــژه آنکــه بادپا به 

حوزه فرابورس نیز ورود کرده  است.
عــدم وجــود مدیریــت یکپارچه شــهری، 
دغدغه ای دیگر، نه تنها برای ما، بلکه برای 
مجموعه های کوریر سرویس درون شهری 
اســت کــه مجموعه هــای حمل ونقلی به 
واســطه این دوگانگی به شــدت در عذاب 
هســتند. متأســفانه اختالف نظراتــی 
میــان اتحادیــه حمل ونقل درون شــهری 
و مدیریت حمل ونقــل شــهرداری تهران 
وجــود دارد. البته مجموعــه بادپا به دلیل 
اتصــال بــه بدنــه شــهرداری، مشــکالت 
کمتری دارد، زیرا اگر یک مجموعه مجوز 
حمل ونقــل شــهرداری را داشــته باشــد، 
قاعدتــاً کفایــت می کنــد، امــا متأســفانه 
اتحادیــه ایــن مجــوز را کافــی نمی دانــد و 
واحدها را مجبور به اخذ مجوز از اتحادیه 
صنف موتور و وانت بار شهرداری می کند. 
ایــن فشــار تــا جایــی پیــش مــی رود کــه 
کســب وکارها را بــا اخطــار پلمــب تهدید 
می کننــد و مجموعه هــای زیــادی بــا ایــن 
مشکل مواجه شــده و دســت و پنجه نرم 

می کنند.
مشکل دیگر ما این است که افراد زیادی 
بــدون مجــوز و بــدون هماهنگــی بــا بادپا 
روی شیشــه یا ســردر مغــازه خــود لوگوی 
بادپا را نصــب کرده اند و با ایــن لوگو اقدام 
به ارائه خدمات به شهروندان می کنند. 
پرونده هــای شــکایتی زیــادی از 
تخلفات این افراد به سمت ما آمده 
کــه دغدغه هــای مــا را بیشــتر کرده 
 است. این را هم اضافه کنم که فقط 
شــعب و نمایندگی هــای دارای کــد، 
اجازه فعالیــت از جانــب مــا را دارند 
و فهرســت نمایندگی های مجــاز در 
ســایت بادپا یــا از طریق 
تمــاس  شــماره 
قابــل   8282
دسترس  است.

POINT OF  VIEWدیدگاه
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استارتاپ ها 
می توانند مستقل 
از حاکمیت باشند؟

گفتاری از علی اصغر سعیدی، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه 
تاریخ کارآفرینی در ایران

تجربه تلخ برخورد با 
صنعتگران موفق پیش از 

انقالب 
ایــن روزهــا کســب و کارهای بخــش خصوصــی، به ویــژه 
آنها کــه در اقتصاد دیجیتــال فعالیت دارند، هم از ســوی 
حاکمیت و هم از طرف مردم تحت فشــار قــرار گرفته اند و 
در شرایط بحرانی قرار دارند. آخرین بحران بزرگی که برای 
کارآفرینان ایرانی پیش آمد، به بعد از سال 57 برمی گردد 
که کارخانه های این کارآفرینان به عنوان عامالن رژیم سابق 
مصادره شد. اکثر افرادی که اموال شان در آن دوره مصادره 
شد، از صنعتگران مدرن بودند. پیش از بررسی سرنوشت 
آنها، باید در ابتدا ببینیم که اینها چگونه رشد کردند. اگر 
به تاریخ معاصر بنگریــد، درمی یابید که رشــد این گروه از 
نیمه های دهه 30 آغاز شد که شروع به احداث کارخانه های 
مختلف کردند. ایــن کارخانه ها بیشــتر در حــوزه صنایع 
بادوام بودند. البته چنــد کارخانه پیــش از آن هم احداث 
شــده بود، ولی گــروه صنعتگران مــدرن از نیمه هــای دهه 
30 وارد بازار شــدند. به همین موازات نگرش روشنفکران 
نیز نسبت به این افراد تغییر کرد. اگرچه عمدتاً این افراد 
از بازار بودنــد )به غیــر از صنعتگرانی که مهنــدس بودند 
و خاســتگاه بــازاری نداشــتند، مثــل خانــواده ارجمند که 
شــرکت ارج را بنیان نهادند یا مهندس رهنما که شــرکت 
پالر را ایجاد کرد( مثل برخوردار، الجوردی ها و... . تا پیش از 
این، نظر روشنفکران چپ به ویژه چریک های فدایی، مثل 
بیژن جزنی به بازاری ها مثبت بود و آنها را در رده بورژوازی 
ملی قــرار می دادند کــه با دکتر مصــدق ارتباط داشــتند و 
در شــرایطی که الزم بود، بازار را تعطیل می کردنــد. ولی از 
نیمه دهه 30 به بعد تحلیل روشنفکران از این افراد تغییر 
کرد و این صنعتگران را وابســتگان به غرب می دانســتند 
که پای امپریالیســت ها را به میان کشــیده اند و جامعه را 
مصــرف زده کرده انــد. چنانچه کتاب های جــالل آل احمد 
چون »ارزیابی شتابزده« و »غربزدگی« را بخوانید، بخشی 
از ایــن نظــرات را خواهید دیــد. در دهه 40 صنعتگــران در 
حال رشــد روزافزون بودند. دوره طالیی اقتصــاد ما همان 
دوران صنعتی شــدن بود، به ویــژه پس از اصالحــات ارزی 
که عالیخانی وزیر اقتصاد شد، صنایع بسیار رشد کردند؛ 
هم صنایع دولتی مثل ســازمان گســترش، شــرکت مس 

سرچشــمه، کارخانه های تراکتورســازی و ماشین سازی و 
آلومینیوم سازی، هم صنایع خصوصی. بعد هم در دهه 50 
شاهد انفجار درآمدهای نفتی بودیم و طبعاً صنایع رشد 

چشم گیرتری داشتند.
سال ها پیش از انقالب 57، اختالفاتی هم میان بازاری ها 
و صاحبان صنایع به وجود آمده بود. در اوایل دهه 40 اتاق 
صنایع و معادن تشکیل شد، زیرا این بخش می خواست 
از منافع خود دفاع کند. اتاق صنایــع در ابتدا در کنار اتاق 
بازرگانی بود، ولی در ســال 1348 اتفاقاتــی افتاد که دولت 
این دو اتاق را در هم ادغام کرد. بعد از ادغام بازاری ها دست 
پایین را داشتند و دیگر هم در اتاق به شکل جدی حضور 
نیافتنــد. از طرفی بخشــی از ایــن بازاری ها کــه واردکننده 
بودند، از صنعت ضربه خوردند، زیرا کارخانه های صنعتی 
در ابتدا با ایجاد انحصار و جلوگیری از واردات پا گرفتند و 
به وجود آمدند. در این میان صادرکنندگان افراد روشن تری 
بودنــد و بعضاً وارد صنعت هم شــدند. البتــه حرف هایی 
زده می شود که دولت به این واردکنندگان اجازه نداد وارد 
صنعت شوند و آنها که وارد شدند، وابسته بودند، ولی این 
تحلیل ها خام و آبکی هســتند. تحلیل درست این است 
اینها از قشر بازاری فرهیخته تر و جهان دیده تر بودند، در 
نتیجه مورد حمایت واقع شــدند که البته آن حمایت هم 

دائمی نبود. 
خالصه صنعتگران دست باال را در اتاق گرفتند که باعث 
شد هم بازاری ها علیه اینها متحد شوند و هم روشنفکران. 
این اتفاقات در آستانه انقالب رخ داد. وقتی انقالب شد، 
فعاالن صنعتی تا تیرماه 58 تحت فشــار بودنــد. با وجود 
اینکه امام خمینــی مخالف مصادره بود، فشــار نیروهای 
چپ باعث شــد که او هم از آنها حمایت کنــد. تیرماه 58 
هم صنایع ملی و مصادره شدند. در واقع بیشتر از اینکه 
واقعاً مردم از این افراد بدشان بیاید، ایده های روشنفکران 
بود که در جامعه منتشر می شد. البته برخی اعتقاد دارند 
که ایران به شکل تاریخی رویکرد ضد سرمایه داشته و باید 
این مســئله را از نگاه تاریخــی دید که به نظــر من تا حدی 

درست است. 
در دوره رضاشــاه و بعــد از آن که صنعت و طبقــه کارگر به 
وجود آمد، زمینه برای ایده های چپ فراهم شد، زیرا ایده 
چپ به دنبال عدالت است و نیروی اصلی اش هم کارگران 
هســتند. اینها در دوران رضاشــاه قدرت مانور نداشــتند، 
ولی بعد جنبش های کارگری شکل گرفتند که اتفاقاً مانع 
از رشد سرمایه و ســرمایه گذاری بودند. اما بعد از کودتای 
سال 32، وضعیت تغییر کرد و صنایع رشد کردند. کارگران 
هم سندیکای خود را داشتند. اما همیشه ترس از نیروی 
چپ هم در دولــت وجود داشــت و هم در ســرمایه داران و 

بسیاری از کارآفرینان قبل از انقالب 
با حمایت های دولت رشد کردند

رابطه کسب وکارها و حاکمیت باید شفاف باشد

HIGHLIGHTگزیده بحث

تئوری هــا یــا رهیافت هــای توســعه در دوره هــای 
مختلــف تغییــر کــرده اســت. در دوره ای کــه 
صنعتگران رشــد کردنــد، تقریبــاً می تــوان گفت 
هدایت توســعه اقتصادی دســت دولت بــود. در 
همه کشــورها هــم چنین بــود. بعد از جنــگ دوم 
جهانــی نقــش دولــت در تمــام کشــورهای غربی 
اساســی بوده اســت. در کشــور در حال توســعه، 
قطعــاً دولــت هدایــت اقتصــاد را انجــام مــی داده 
اســت. منظورم این نیســت که بخش خصوصی 
بی عرضه بوده، بلکه هدایتگری را دولت بر عهده 
داشته است. در توان و صالحیت آن صنعتگران 
همین بس که دولت به شرکت های مختلفی وام 
داد و از آنهــا حمایت کــرد، ولی برخی توانســتند 
رشــد کننــد و ســایرین از بیــن رفتنــد. ایــن افــراد 
فرهیختــه و جهان دیــده بودنــد و می توانســتند 
کارخانه هایشــان را اداره کننــد، ولــی بــدون وام و 
کمک هــای دولتــی نمی توانســتند کارشــان را راه 
بیندازنــد و گســترش دهنــد. آقــای تهرانچــی که 
بنیان گــذار ویتانا بــود، از کارهــای مختلفش برای 
من تعریف کرده که نشــان می داد این فرد چقدر 
مبدع و مبتکر بوده اســت، ولی همین فرد به من 
گفت تا بانک توســعه صنعتی 30 میلیون تومان 
وام به من نداد، نتوانستم کارخانه ام را راه بیندازم. 
مثال دیگر مهنــدس رهنما بــود کــه کارخانه پالر 
را بنیان گذاشــت و بســیار مبتکر و حتی مخترع 
بود؛ ولی نتوانســت مثــل کارخانه ارج رشــد کند، 
زیــرا آن حمایت هــا را دریافــت نکــرد. پــس همــه 
این صنعتگران بــه هدایت و حمایــت دولت نیاز 
داشــتند. در صنایع ســنگین نیز دولت باید وارد 
می شــد. مثــالً کارخانــه ذوب آهــن در ســال 46 با 
سرمایه گذاری دولتی افتتاح شد. تا قبل از آن باید 
ورقه هــای آهــن را از خــارج وارد می کردیــم و نوعی 

وابستگی به مواد اولیه داشتیم. 
اقتصــاد دیجیتــال در جهــان به تدریــج از دهــه 
1990 رشــد کــرد. بعــد از انقــالب فنــاوری و در 
دوره جهانی شــدن، کشــورهای غربــی کــه مهــد 
فنــاوری بودنــد، بهتــر می توانســتند از فنــاوری 
اســتفاده کننــد و رقابــت کمتــری هــم بــا آنهــا 
 می شــد. در نتیجه به ســمت اقتصــاد معرفتی یا

 knowledge economy  رفتنــد و اقتصــاد 
کارخانه ای را به کشورهایی سپردند که به واسطه 
امکانات بهتر و کارگر ارزان تر می توانستند در این 
بخش رشــد کنند. در نتیجه اقتصــاد کارخانه ای 
در آســیای جنــوب شــرقی رشــد کــرد. کمــی بعد 
کشــورهای دیگر هم به ســمت اقتصاد دیجیتال 
حرکــت کردنــد.  بــه نظــر بســیاری، مــا بــا نیــروی 
جوانــی کــه داریــم بایــد ترکیبــی از رهیافت هــای 
توســعه را داشــته باشــیم. الزم اســت بــه ســمت 
اســتارتاپ ها برویم، زیــرا این بخش نیــروی جوان 
تحصیل کرده را به خدمت می گیــرد. البته باید با 
ضابطه حرکت کنیم تا به اهداف مان برسیم. این 
بخش مشترکاتی با همان بخش خصوصی تولید 
کارخانه ای و فیزیکی هم دارد و آن اینکه به لحاظ 
قوانین باید مورد حمایت قرار گیــرد و اولین اصل 
هم همان احترام به مالکیت خصوصی باشد. در 
غیر این صورت هر لحظه ممکن است از بین برود. 
در کنار این نیروی جوان و تحصیل کرده، ما مزیت 
نسبی نفت و پتروشیمی را هم داریم که نباید آن 
را نادیده بگیریم. متأسفانه در حال حاضر بستر 

قانونی رشد استارتاپ ها فراهم نیست. 
اشکالی ندارد دولت از بخش خصوصی حمایت 
کنــد، ولی ایــن امر باید شــفاف باشــد. تــا زمانی 
کــه شــفاف نباشــد، امــکان شایعه ســازی وجود 
دارد. این مشکل در گذشــته هم وجود داشت، 
ولــی نــه بــه ایــن صــورت. در آن زمــان هــم وقتی 
اتــاق بازرگانی وزیــری را دعوت می کــرد، این طور 
تلقی می شــد کــه اینهــا دارند بــا دولــت معامله 
می کنند. البته همان طور که گفتم بخشی از این 
ارتباط اجتناب ناپذیر است، اما کسب و کارهای 
حــوزه اقتصــاد دیجیتــال بایــد به تدریــج گــروه 
قدرتمنــدی شــوند و ســندیکاهای قوی بســازند 
تــا بتواننــد از حقوق خــود دفــاع کنند. آنهــا اگر 
قدرتمنــد بودنــد، نمی گذاشــتند بــرای اینترنت 
این اتفاقــات رخ دهــد و جلویــش را می گرفتند. 
این نشــان می دهد قدرتی ندارند که نمایندگان 
مجلس طرح صیانت را ارائه می دهند. بنابراین 
رهیافت هــای توســعه ای باید در جهــت تقویت 

این کسب و کارها باشد، نه تضعیف شان.
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سعی می کردند آن را کنترل کنند. در نهایت نفرتی که از 
سرمایه داران داشتند، باعث مصادره ها در سال 58 شد.

تجربه استارتاپ ها و تقویت 
دوباره بخش خصوصی 

مستقل
بعد از انقالب بخش خصوصی بسیار ضعیف رشد کرد تا 
به دوران استارتاپ ها رسیدیم. استارتاپ ها توانستند رشد 
خوبی را تجربه کنند، اما تا شرکت های دولتی، شبه دولتی 
و خصولتی راهی طوالنی دارند. قدرت اقتصادی در دســت 

بنیادها و نهادهای مختلف است. 
پس از انقالب هدف اجرای عدالت و رسیدگی به محرومان 
و مستضعفان وجود داشت. متعاقب آن، بنیادهایی مانند 
بنیاد مســتضعفان تشــکیل شــدند. ســپس آنها که برای 
اجرایی ســازی برنامه های خود به ســرمایه نیاز داشتند، به 
امام نامه می نوشــتند. ایشــان هم بــه آقای موســوی ارجاع 
می دادند و او نیز کارخانه های مصادره ای را بین این بنیادها 
تقســیم می کرد. بنیاد مســتضعفان بخشــی به نــام هژبر 
داشــت که تمام شــرکت های هژبر یزدانــی را در یک بخش 
آورده بود. این بنیادها برای حمایت های اجتماعی شــان به 
سرمایه گذاری نیاز داشــتند. ســتاد اجرایی فرمان امام هم 
زمین هــا و خانه هایی را که مصادره می شــد، تحــت اختیار 
خود داشت. کم کم ساختاری اقتصادی به وجود آمد که در 
آن به شســتا هم از این کارخانه های مصــادره ای می دادند، 
زیرا دولت نمی توانست سهم سه درصدی اش را به شستا 
بپردازد. برای همین است که امروز می بینیم 30 درصد بازار 
بورس در اختیار شستاست، ولی نمی تواند آن را کنترل کند. 
وقتــی فناوری هــای جدیــد وارد عرصــه جهانــی شــدند، 
شــرکت های بزرگ قابلیت همگام شــدن با این فناوری ها را 
نداشــتند و شــرکت های کوچک به وجــود آمدند. زیــرا کار 
در این حــوزه به نیــروی جــوان و چابکی نیاز داشــت که این 
کارخانه های بزرگ فاقد این دو ویژگی بودند. طبیعتاً برخی 
از این شرکت های فناور برای پیشبرد کارهایشان الزم بود با 
حاکمیت در ارتباط باشند. به نظرم کار در ایران با جایی که 
ساختار حقوقی نهادینه شده دارد، فرق می کند. مثالً آغاز 
کار اوبردر آمریکا با مدل شکل گیری اسنپ و تپسی در ایران 
متفاوت است. اینها باید برای کارشــان نهادها و ذی نفعان 
مختلف ماننــد تاکســیرانی و اتحادیــه آژانس هــا را راضی 
می کردنــد. این روابط و اتفاقات شــفاف هم نیســت، ولی 
آنچه مسلم است این است که بزرگ شدن این شرکت ها 
هم از نوع تفکرشان و ورودشان به دنیای فناوری نشئت 
می گیرد و هم ناشــی از ارتباطاتی اســت که توانسته اند 
برقرار کنند. اینکه کم و بیش شــنیده می شود بعضی از 
اینها به نحوی وابســتگی دارند )در نظر داشــته باشــید 
که برخی هم کامالً روی پای خود ایستاده اند و هیچ گونه 
وابستگی ندارند(، می توان گفت اجتناب ناپذیر و باالجبار 

است.
به نظــرم آن رویکرد تاریخــی مخالفت و نفرت از ســرمایه و 
سرمایه دار هنوز هم در جامعه ما باقی مانده و در بزنگاه های 
تاریخــی مثــل امــروز خــودش را نشــان می دهــد و توقعات 
مختلفی را به وجود مــی آورد. البتــه در مــواردی نیز ممکن 
است رقبایشان شایعاتی را علیه آنها منتشر کرده باشند. 
ایــن کار ســابقه تاریخــی هــم دارد. در گذشــته بعضــی از 
شرکت ها اطالعات غلطی می دادند و شایعه سازی می کردند 
مثل دشــمنی روغن قــو و روغــن شاه پســند. اینهــا در دهه 
30 در تبلیغات شــان هــم با یکدیگر دعــوا داشــتند. در این 
شــرایط، شــرکت های کوچکــی کــه مــردم روزانــه با آنهــا در 

ارتباط هستند، اتفاقاً بیشتر به چشم می آیند؛ مثالً مردم 
توجــه چندانی نمی کنند که شــرکت فــوالد مبارکه یــا ذوب 
آهن یا گل گهر و چادرملو که بیشــترین درآمدهای کشور را 
دارند، چه کارهایی می کنند که به نظرم اگر قرار باشد مردم 
و روشــنفکران تحلیلــی از کســب و کارها ارائــه دهنــد، بایــد 
نگاه شــان به این ساختارها باشــد؛ ولی یقه کسب و کارهای 

کوچک را می گیرند. 
امروزه حتی اتاق بازرگانی که نماینده بخش خصوصی است، 
کوچک به حساب می آید. تا بخش خصوصی بزرگ نباشد، 
نمی تواند روی سیســتم های دولتی تأثیر بگــذارد. حتی در 
مجلس در تالش اند قانون اتاق های بازرگانی را تغییر دهند و 
تعداد نماینده های دولتی را بیشتر کنند تا نظارت بیشتری 
در ایــن زمینــه اتفاق بیفتــد. همیــن بخش خصوصــی را با 
بخش خصوصی قبل از انقالب مقایسه کنید؛ حداقل در 
آن دوره افرادی داشتیم که با وجود وابستگی، وارد مجلس 
می شدند و نمایندگی بخش خصوصی را می کردند و مورد 
احترام بودند. بســیاری از قوانینی که در حال حاضر وجود 
دارد مثل قانون سرقفلی، ناشی از همان دوره ای است که فرد 
قدرتمندی مانند عبدالحسین نیک پور رئیس اتاق بازرگانی 
بود و وزرا به اتاق پاسخگو بودند. این چیزی است که در اتاق 
بازرگانی بعد از انقالب نمی بینیم که نشان دهنده کوچک و 
ضعیف بودن اتاق است. قوی شدن این بخش با قدرت پیدا 

کردن و بزرگ شدن بخش خصوصی اتفاق می افتد. 
تا وقتــی بخــش خصوصی کوچــک اســت، قدرتی نــدارد و 
باید با نمایندگان مجلس و ســایر بخش هــای حاکمیت در 
ارتباط باشد تا بتواند کارش را پیش ببرد. به نظر من بخش 
خصوصی در ایران با ســاختاری که شکل گرفته، توان رشد 
ندارد، مگر اینکه استارتاپ ها بتوانند تغییراتی را ایجاد کنند 
و رشدی داشته باشند که اینها هم محدود هستند. چنانچه 
بنیادهای بزرگ وارد این عرصه شــوند، این اســتارتاپ های 
کوچک بالفاصله از بین خواهند رفت. باالخره استارتاپ ها 
بــه ســرمایه احتیــاج دارنــد و ایــن ســرمایه در غرب توســط 

سرمایه گذاران خطرپذیر تأمین می شود.
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چه شد که بعد از آن همه امید و وعده به اینجا رسیدیم؟

سال رونق دوباره کهنه فروشی!

POINT OF VIEWدیدگاه

در روزگار اوج رونــق کســب وکارهای نوآورانــه 
کــه  شــاید،  پیــش  ســال  پنــج  ایــران،  در 
شــتاب دهنده ها و وی ســی ها و مراکــز رشــد و 
فرشــتگان ســرمایه گذار)!( و انــواع و اقســام 
مدل هــای حمایــت از اســتارتاپ ها روزبــه روز 
متنوع تــر می شــدند و از دولــت و حاکمیــت 
تــا هلدینگ هــای خصولتــی و شــرکت های 
خصوصــی تصمیــم می گرفتنــد بــا انگیزه های 
متفــاوت بخشــی از سرمایه شــان را بــه خطــر 
بیندازنــد و روی یــک تیــم جوان ریســک کنند 
هم حتی، چندان نمی شــد به نتیجه مدیریت 
شــتاب زده بخــش اعظمــی از اکوسیســتم 
امیــدوار بــود. از آنجایــی کــه مفاهیــم جدیــد 
معموالً در جغرافیای ما کارکردهای متفاوتی از 
آنچه در دنیا هست، دارند، پدیده اکوسیستم 
اســتارتاپی هــم در بســیاری از موارد، بــه جای 
تغییر مدل های سنتی کسب وکار، شکل دادن 
بازارهای جدید و تمرکز بر نسل نوی مشتریان 
و نیازهایشــان، ابزاری برای پول شویی، نمایش 
و آمارســازی و بقــای مدیران ارشــد ســازمان ها 
شــد. نتیجه هــم چیــزی بود کــه در پایــان دهه 
شمسی گذشته دیدیم؛ موجی از سرخوردگی 
و بدبینــی بــه مفهــوم کســب وکار اســتارتاپی 
از ســوی نیروهــای فنــی و مدیــران میانــی ایــن 
تیپ کســب وکارها و بسته شــدن و محوشــدن 
یکی یکــی صــف طوالنــی ســرمایه گذاران در 

مدل های مختلف.
کــه  دادنــد  رخ  شــرایطی  در  اینهــا  همــه 
چهارچوب های حداقلی برای شکل گیری یک 
کسب وکار در کشور فراهم بود. با وجود قوانین 
فرسوده و ســیر کُند تطبیق با شرایط جدید در 
الیه رگوالتوری، به واســطه پررنگ شــدن نقش 
معاونــت علمــی و توجه بــه زیرســاخت ها این 
دلخوشــی نــزد بازیگــران اکوسیســتم وجــود 
داشــت که در یــک چشــم انداز نه چنــدان دور 

رونق سراغ این بازار هم خواهد آمد.
امسال اما در اسفندماه 1401، به عنوان کسی 

کــه از نزدیــک در ایــن پنــج ســال در الیه هــای 
مختلف اجرایی اقتصاد نوآوری ایران کار کرده، 
با کمال تأســف باید بگویم کــه در کنار همه آن 
بدبینی ها در ســال های اخیر، با تغییر کاربری 
بدیهی تریــن ابــزار شــکل دهی اســتارتاپ ها، 
یعنی اینترنت، حاال دغدغه، نه بهبود کیفیت، 
بهبــود قوانیــن، رشــد نمایــی و بلــوغ در بیــن 
مدیران، که مســئله بقاســت! حتی آنهایی که 
با خوش شانســی یا با مدیریت صحیــح از دره 
مرگ سال های اول کسب وکارشان رد شده اند، 
حاال برای زنده ماندن در بازار یک طرفه موجود 
می جنگند. اگر بپرسید آیا راه اندازی استارتاپ 

هنوز هم ممکن است برای جوان 
ایرانی جذاب باشــد، حتماً پاسخ 
خواهــم داد همچنان بلــی. اما نه 
با امید رونق بــازار در آینده، بلکه 
همان طور کــه احتمــاالً پیامکش 
بــرای شــما هــم آمــده، بــه هــوای 
گرفتن ویــزای اســتارتاپی فالن جا 
و جســت وجوی رؤیا در جایی که 
جنگ برای بهبود کیفیت است، 

نه بقا! 
دوســتانی دارم که همچنان امیدوارانه در الیه 
هیئــت عامل هــای همــان هلدینگ هــای معزز 
مشــغول برگزاری دوره هــای آموزشــی در حوزه 
اقتصاد نوآوری هستند. از آنجایی که فایل های 
ارائه معموالً پنج ســال پیش ســاخته شده اند 
و لزومــی هــم بــر تغییــر محتوایشــان حــس 
نشــده، این دوســتان همچنان کارگاه هایشــان 
را با شــعری از موالنا آغاز می کنند؛ شــعری که 
پیشــنهاد می کنــم در اوضــاع و احــوال فعلــی 

ویرایشش کنند:    
نوبت کهنه فروشان در نگذشته متأسفانه

نوفروشانیم و این هم وضع بازار ما!

اصل شعر: نوبت کهنه فروشان درگذشت
 نو فروشانیم و این بازار ماست
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حاکمیت، کسب و کارها و  
اینترنت: یک رابطه ناقص!

گفتاری از مقصود فراستخواه، جامعه شناس درباره ارتباط زیست 
انسان امروزی و اینترنت؛  درباره اینکه چرا جامعه ای که زندگی در 

فضای اینترنت را درک کرده، نمی توان به دوران ماقبل از آن برگرداند

نمی توان از عقربه زمان
آویزان شد!

مطالعــات جامعه شــناختی و روان شــناختی می گوینــد 
نمی تــوان تجربــه آدم هــا، رؤیاهــا و احساسات شــان را از 
آنها گرفــت. ما می توانیم دســت و دهان آدم هــا را ببندیم 
و محدودیت های گســترده ایجــاد کنیم، ولــی نمی توانیم 
احساســات، رؤیاهــا و تخیالت شــان را از آنهــا بگیریــم. 
اینترنت فرصتی ایجاد کرد تا هر تخیلی در آن واحد قابل 
ابراز و انتقال باشد. من در حد مطالعاتی که دارم، می گویم 
مردمــی کــه تجربــه جدیــدی از زندگــی را بــا یــک فنــاوری 
شــروع کردنــد، نمی توان آنهــا را از ایــن تجربه بازداشــت. 
همین کار عامل مناقشــات فراوان می شود و نارضایتی ها 
و شکاف هایی که در پی آن ایجاد می شود، دوباره خودش 
را بروز می دهد. انســان می خواهد زندگی کنــد و تا زمانی 
که این امکان را دارد، همه چیــز خوب پیش می رود، اما به 
محض اینکه اجــازه ندهیــم زندگــی کنــد، آن را تبدیل به 
مقاومت کرده ایم. سال ها پیش که به تازگی مسئله گشت 
ارشاد جدی شــده بود، دختری پایان نامه ای را با ما انجام 
داد کــه نتیجه اش ایــن بود: بچه هایــی که بیــرون می آیند 
و لباس هــای متفاوتــی می پوشــند، قصدشــان مقاومــت 
نیست، بلکه می خواهند آن طور که دوست دارند زندگی 
کنند، فقط همین. وقتی با آن مواجه می شویم و جلویش 
را می گیریم، سبک زندگی عادی اش را به مقاومت تغییر 
می دهیم. قبالً سیاست ابراز وجود و هویت بود، با دخالت 

ما تبدیل به سیاست آزادی، رهایی و مقاومت می شود. 
تصور من این است که ما نمی توانیم از عقربه زمان آویزان 
شویم. نمی توانیم ماهیت فناوری را پس بزنیم. ما با اشیا 
زندگی نمی کنیــم، بلکه آنها نحوه اندیشــه و زندگی ما را 

هم تغییر می دهند. وقتــی گوتنبرگ دســتگاه چاپ را 
اختراع کرد، نســخه های کتاب مقدس تکثیر شد و 

به دســت مردم افتاد. نتیجه اش این بــود که نظام 
اصالح دینی به وجود آمد و گفته شــد هرکســی 

می توانــد کشــیش خــودش باشــد. زیــرا مردم 
می توانســتند خودشــان کتــاب مقــدس را 
بخوانند. قبالً نسخه ها معدود بود و دست 
عده ای خاص و مــردم می گفتند تفســیر 
را فقــط آنهــا می داننــد. امــا وقتــی کتــاب 
مقدس چاپ شــد و در دست مردم افتاد، 

به شکلی طبیعی در مردم این تفکر پدید آمد 
که همه می توانند کتاب مقدس را بخوانند و با خدای خود 

ارتباط برقرار کنند. 
اینکه بخواهید تغییرات را برگردانید یا مانع بروز آن شوید، 
مانند این است که خود را از عقربه زمان بیاویزید تا حرکت 
نکند. ایــن تنش و مناقشــه ایجــاد کــرده و مــا را ناکارآمد و 

بی معنــا می کند. مثــالً مــن به عنــوان پــدر نمی توانــم برای 
اینکه می خواهم فرزندم آن طور که مایل ام بزرگ شود، از او 
فناوری را دریغ کنم، بلکه باید الگوی تربیتم را تغییر دهم. 
فناوری خاصیت رهایی بخش دارد و برای همین اســت که 
سیســتم پدرســاالر دیگر پاســخگوی نیازهای فرزنــدان ما 
نیســت. درســت اســت که فناوری آثار مخــرب نیــز دارد و 
فرشــته گون نیســت و آثار مخربش در همه جای دنیا مورد 
بحث قرار می گیرد، اما این به این معنا نیست که ما فناوری 
و خاصیت رهایی بخش و توزیع کننده اش را نادیده بگیریم 
و حاشا کنیم. در واقع فناوری نظم دنیا را تغییر داده است.

احساس سرکوب دیجیتال را 
تقویت نکنیم!

به گمــان بنده، اصــوالً حاکمیــت در ایران همــواره در فهم 

 چرا حاکمیت ها باید از فرصت توزیع کنندگی اینترنت 
بهتر و بیشتر استفاده کنند؟

اینترنت و شکل جدید حکمرانی در جهان
عالم مجازی و اینترنت موبایلی در همه عرصه ها 
تأثیر انقالبی داشته و هرجا که رسیده، رویدادهای 
جدید پدیــد آورده و خصیصه های دگرگون کننده 
داشــته اســت. به عنوان مثال یک خصیصه اش 
توزیع کنندگی است. شــاهد آن هم علم است که 
تحت تأثیــر اینترنت قرار گرفته اســت؛ به محض 
اینکــه اینترنــت وارد عرصــه علــم شــد، انقــالب 
 Media( پنجم علم را رقــم زد که انقالب رســانه ای
Revolution( نامیده می شود. این را در کتاب »گاه 
و بی گاهی دانشــگاه در ایران« به تفصیل توضیح 
داده ام که چطور اینترنت انقالب پنجم علم را رقم 
زد. بر اثر ایــن انقالب، دانش توزیع شــده به وجود 
آمد که مدام بازتوزیع و بخش بخش می شود و آن 
نظم قبلی علم و آن الگوی شــجره ای جایــش را به 
الگوی شــبکه ای داد. علم در این شــبکه پیچ و تاب 
می خورد؛ سلسله مراتب های رشــته ای در علم در 
هم ریخته و یکی از علل گسترش میان رشته ها و 
ترارشته ها در چند دهه گذشته، اینترنت و دنیای 

مجازی بوده است.
اینترنت در علم انحصارها و مونوپل ها را شکسته 
و رابطه بــرج عاجی قدیــم دانشــگاه را از بیــن برده 
اســت. مســیر علم بــه طــور خطــی و یک طرفــه از 
دانشگاه به بیرون آن نیست. در بیرون از دانشگاه، 
مراکز تحقیــق و توســعه و مراکــز نــوآوری، پارک ها 
و شــهرک های علمــی و حتــی گروه هــای کوچــک 
تولید علــم و نوآوری وجــود دارند که همــه اینها به 
سبب ظهور اینترنت بسط و گســترش یافته اند. 
در گذشــته اعضای هیئت علمی وظیفه داشتند 
که علــم را از دانشــگاه بــه جامعه ببرنــد. هنوز هم 
این وظیفه بر گردن دانشــگاه هســت، اما جامعه 
کنش خالقانه تــری دارد و به شــکل های مختلفی 
در تولیــد و مبادلــه علــم درگیــر اســت. در اصــل 
محدوده های انحصاری نخبگانی به هم ریخته و 
هرجا که اینترنت قدم گذاشته، الیت از گروه های 
انحصاری خــارج شــده و پدیــده عامه خــالق را به 
وجــود آمــده اســت. برگردیــم بــه بحــث اصلــی و 
خصایص دگرگون ساز اینترنت. اگر به طور خاص 
به علم پزشــکی نــگاه کنیــم، متوجه تغییــرات آن 
در چند سال اخیر می شویم. اینترنت پنج تغییر 
عمده در دنیای پزشــکی ایجــاد کرده که مــن از آن 
تحت عنــوان 5P یاد می کنم. یکی اینکه پزشــکی 
Predictive شده، یعنی پیش نگرانه عمل می کند. 

نه اینکه با چیزی مواجه شود و بعد عکس العمل 
نشــان دهد. دومی Predentive است به معنای 
پیشگیری. االن بیشتر تکنیک ها روی پیشگیری 
از بیماری هاســت تا معالجه به معنای ســنتی آن 
 Personalized و پروســه درمــان. مســئله ســوم
شدن است، یعنی پزشــکی شخصی سازی شده 
و در مورد یک بیمار خاص شیوه های درمان دنبال 
می شود و خود بیمار نسبت به گذشته آگاهی های 
بیشــتری دارد. خــود پزشــک هــم کمــک می کند 
تا اطالعــات بیمار افزایــش یابــد و بــه او راهنمایی 
می دهد. کالً یکی از آثار اینترنت شخصی ســازی 
زندگی در وجوه مختلف است که در عرصه پزشکی 
نیز اتفاق افتاده اســت. این در حالی اســت که در 
گذشــته ســازمان های بزرگی بودند که بــرای مردم 
کار می کردند و بایستی به آن ســازمان ها مراجعه 
می کردیم و خودمان را با آنها تطبیق می دادیم، اما 
امروزه اپلیکیشن ها این امکان را دارند که همه چیز 
را بــرای خودتــان شخصی ســازی کنیــد. پزشــکی 
همچنین Partnership شــده، یعنی مشــارکتی 
اســت و نهایتاً Psycho-Cognitive شده، یعنی 

روانی - شناختی شده است. 
در همیــن سیســتم حکمروایــی هــم اینترنــت 
خاصیــت دگرگون ســاز داشــته اســت. همــان 
خصیصــه توزیع کنندگــی در اینجا هم هســت و 
اینترنــت در اینجا نیــز توزیع قــدرت کرده اســت. 
این بسیار مهم اســت. من این را در مجله آسمان 
)شماره 54، 20 مرداد 92( تحت عنوان »ریز قدرت 
در شهر« بحث کرده  ام. اینترنت ریزقدرتی ایجاد 
کــرد و بــه دلیــل توانایــی ارتباطــی و اطالعاتــی در 
مقیاس جهانی و سرعت و سیالیتی که وجود دارد، 
قدرت را بین شهروندان توزیع کرد. تأثیر اینترنت 
در نظام هــای حکمروایــی و سیاســت گذاری های 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و... باعث شــده 
تــا حکمروایــی بــا ذی نفعــان کثیــر مطــرح شــود. 
مدلــی از حکمروایــی در دنیا در حال رشــد اســت 
 .Multistakeholder governance بــا عنــوان
یعنی جمعیت کثیری از ذی نفعان وجود دارد که 
منِ حکومــت باید بــا در نظر گرفتــن آن ذی نفعان 
حکمروایــی داشــته باشــم و بــا مشــارکت آنهــا و 
شنیدن حرف آنها سیاست گذاری کنم. اینترنت با 
آن خصیصه توزیع کنندگی که گفتم، این را تبدیل 
 .multi sakeholders governance plus کرده به

HIGHLIGHTگزیده بحث
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تحول رسانه ای مشکل داشته است. از مطبوعات گرفته 
تا ویدئو، ماهواره و اینترنت. حاکمیت همواره با مطبوعات 
مشــکل داشــت و می خواســت آن را کنتــرل کنــد. زمانی 
هم که ویدئــو آمد، بــه خاطــر دارم ممنــوع شــد، در حالی 
که همه داشــتند. بعد هم که ماهــواره به ایران رســید، آن 
را قدغــن کردنــد و دیش های ماهــواره را جمــع می کرد، در 
حالی که همــه خانواده هــا ماهواره داشــتند. حــاال هم که 
به موضوع اینترنت رســیده ایم. اصــوالً کارنامه حاکمیت 
کــه نمی توانیم آن را گــم و گور کنیم، نشــان می دهد که در 
درک تحول رسانه عقب بوده و درک همه جانبه، کل نگر و 
دوراندیشانه نداشته و در عوض فهمی بسته و تک بعدی 
و نزدیک بینانــه از ایــن موضوعــات داشــته و رویکــردش 
بســیار متجسســانه و محتســبانه بــوده و در ایــن مســیر 
انواع تنش ها را ایجاد کرده است. در حالی که اکثر کسانی 
که ماهواره یا ویدئو داشــتند، مردمی عــادی بودند و اصالً 
حساسیت سیاسی نداشتند و فقط می خواستند زندگی 
کنند. این اقدامات باعث شد آنها تبدیل به کسانی شوند 
کــه حساســیت سیاســی پیــدا کرده اند. امــروز هــم که به 

موضوع اینترنت رسیده ایم. 
این نوع نگاه ما که نتوانسته ایم تحول فناوری را درک کنیم 
و فقط آن را تهدید دانســته ایم و خودمــان را کنترل کننده 
این محیــط در نظــر گرفته ایــم، نمی تواند بــرای جامعه ما 
پایداری ایجاد کند. آن رابطه دو سر بردی که شما گفتید، 
در اینجــا ایجاد نمی شــود. در مــورد مطبوعــات دیدیم که 
فله ای روزنامه ها بســته می شــدند و چند روزنامه دیگر به 
شــکل زنجیره ای ایجــاد می شــدند. پس نمی تــوان جلوی 
رســانه را گرفت، زیرا بخشــی از تغییر فنــاوری و ارتباطات 
جامعه اســت. در مورد ویدئو و ماهواره نیز ناموفق بودیم. 
پس باید متوجه شــده باشــیم کــه نمی توان بــا کنترل، آن 
بازی دو ســر برد را ایجاد کرد و پایدار نیز نخواهد بود. چرا 
پایدار نیست؟ زیرا به شکاف حاکمیت و ملت می انجامد 
و این شکاف بار کجی است که من سال هاست گفته ام به 
منزل نمی رسد و باید آن را حل کنیم. با این برخورد غلطی 
که در مورد اینترنت داشــته ایم که بخشی از زندگی مردم 
بود، این شکاف را عمیق تر کرده ایم. شاید در پاسخ بگویند 
که ما داریم کنترل می کنیم و اگر نکنیم، چه و چه می شود، 
ولی فراموش می کنند که این موضوع کنترل پذیر نیست. 
ما امــروز بــا ایــران شــبکه ای مواجه ایــم و این طور نیســت 
که بتوانیم بــا کنتــرل جلوی ایــن شــبکه را بگیریــم. ایران 
شبکه ای در دنیای شبکه ای قرار دارد و شهروند و سیاست 
ما هم شــبکه ای اســت. نمی توان جلــوی آن را گرفت. آثار 
آن می ماند و به مقاومت، نارضایتــی و عقده های چرکین 
تبدیل می شود و شکاف را شدیدتر می کند. باید بپذیریم 
که الگــوی حکمروایی بر اثر اینترنت تغییــر کرده و ما باید 
خودمان را با این دنیای جدید و دسترسی های شهروندان 
آگاه تطبیق دهیم. اگر شــهروند مشــارکت می خواهد، به 
او بدهیم؛ اگــر اینترنت شــفافیت ایجاد می کنــد، مراقب 
اعمال خود باشــیم، زیرا دیده می شــویم؛ اگر پاسخگویی 
می خواهد، ایــن روش را در پیــش بگیریم. االن احســاس 
در حال انتشاری در بخش بزرگی از جامعه وجود دارد که 

نامش احساس سرکوب دیجیتال است. 

چشم اسفندیار 
کسب وکارهای نوآور در ایران

همان تأثیر دگرگون ســازی که در مــورد اینترنت گفتم، در 
حــوزه کســب و کار هــم مؤثر بــوده اســت. کســب و کارهای 
الکترونیکــی کــه کاال یــا خدمــت را از طریــق URLهــا و 
پورتال هــا با تنــوع الگوها ارائــه می دهند، کســب و کارهای 

 B2B، B2C، C2C عالــم مجــازی هســتند کــه می تواننــد
و... باشــند. ایــن مدل هــای ارتباطــی کســب و کاری بــر 
اســاس اینترنــت شــکل گرفته انــد. ایــن کســب و کارهای 
مبتنــی بــر اینترنت، شــکل زندگــی مــا را عــوض کرده اند. 
همیــن تاکســی های اینترنتــی ماننــد اســنپ را در نظــر 
بگیرید؛ امروز آژانس های شــهرهای ما کجا هستند؟ این 
کســب و کارها ابتکار عمل شــهروندان را افزایــش داده اند 
و کیفیت شــان نیــز باالتــر از نمونه هــای ســنتی اســت، 
زیرا سیســتم ارزیابــی و پاســخگویی وجــود دارد و رقابت 
در ایــن فضــا شــکل گرفتــه اســت. در مجمــوع می بینیــد 
ایــن کســب و کارها اوضاع زندگــی مــا را دگرگــون کرده اند. 
یکــی از ویژگی های ایــن مدل کســب و کارها این اســت که 
مهارت پایه شده اند. ما در گذشــته لیسانسی می گرفتیم 
و پشــت میز یک اداره می نشســتیم و می گفتیــم کارمند 
هســتیم؛ امــا در کســب و کارهای اینترنتــی مــا نیازمنــد 
مهارت و روزآمد کــردن مهارت های خود هســتیم. در این 
مدل از کسب و کارها، الگوریتم ها حرف آخر را می زنند، در 
حالی که در کسب و کارهای سنتی تنها چهار عمل اصلی 
مصرف داشــت. یکی از مواردی که در مــورد تأثیر حضور 
کســب و کارهای اینترنتــی می بینیم، آن اســت کــه قدرت 
محاسباتی )Computation Power( شهروندان افزایش 
پیــدا کــرده اســت. پــس ایــن کســب و کارها واقعــاً حیــات 

اقتصادی و مدل زندگی ما را دگرگون کرده اند. 
بــه خاطــر دارم در ســال 2000 کتابــی منتشــر شــد بــه نام 
»تکاپوی 2000« نوشته پاتریشیا ابردین و جان نسبیت.  
تکاپــوی 2000 توضیــح می دهــد کــه ســال 2000 و هــزاره 
ســوم چه ویژگی هایــی دارد؟ 10 ویژگــی را بیــان می کند که 
یکــی از ویژگی هایش این اســت کــه زنان قدرت بیشــتری 
پیــدا می کننــد کــه یکــی از علت هایــش کســب و کارهای 
الکترونیکی بودنــد. می گوید چــون قبــل از 2000 اقتصاد 
صنعتــی و کارخانــه ای بــود، زنــان ابتــکار عمــل کمتــری 
داشــتند، ولی بر اثر کســب و کارهای مبتنی بر اطالعات و 
دانش بنیان و اینترنت در حال رشد، آینده دنیا به سمت 

مشارکت اقتصادی بیشتر زنان می رود. 
بــه این مــورد اشــاره کــردم تــا بگویــم یکــی از ویژگی های 
کســب و کارهای مبتنی بر اینترنت، زنانــه کردن اقتصاد 
اســت. یکی دیگــر از ویژگی هــا، محلــی - جهانــی بودن 
آنهاست که باعث می شود تنوع بیشتری پیدا کنند. این 
کســب و کارها هویت های فرهنگی بیشتری را می توانند 
بازنمایی کننــد. ایــن کســب و کارها با شایســتگی پیش 
می روند، نه با مدارک رسمی. در کسب و کارهای اینترنتی 
خالقیــت حــرف اول را می زنــد و پیشــبرد آن نیازمنــد 
مدل هــای متنوعــی از هــوش اســت. ایــن کســب و کارها 
خودخــالق )Self-invented( هســتند. یکــی دیگــر از 
ویژگی هــای آنهــا، مهاجرت پذیــری باالیشــان اســت که 
می تواننــد جاهــای مختلــف کار کننــد، انعطاف پذیــر 
هستند، مشــتری مدارند و برخالف آموزش های دیگری 
کــه در فارغ التحصیــالن آن نرخ بــاالی بیکاری را شــاهد 
هســتیم، در آموزش هــای مرتبــط بــا کســب و کارهای 
الکترونیکــی نــرخ بیــکاری در حــدود صفــر اســت. 
همچنیــن ســاعات کار کمتــر و بهــره وری باالتــری دارند 
و بســیار ویژگی هــای مثبــت دیگــر. تنهــا یــک مشــکل 
دارنــد. می دانیــد آن چیســت؟ حیــات آنهــا در دســت 
حاکمیت است! چشم اسفندیار این کسب و کارها این 
اســت که بســیار زیرســاخت پایه هســتند و وابســته به 
زیرساخت های کالن. اگر در کشــوری این زیرساخت ها 
فراهــم نشــود، یــک گــروه کســب و کاری کوچــک هــم 
نمی تواند راه بیفتد. متأســفانه همیــن هم نقطه ضعف 
بــزرگ ملــی ماســت. حاکمیــت در ایــران در شــاخص 
زیرســاخت ها، دسترســی بــه اینترنــت، پهنــای بانــد و 
ســرعت اینترنت در دنیا رتبه بسیار پایینی دارد و واقعاً 
در این مورد عقب هستیم. چرا؟ زیرا از ابتدا به اینترنت 

نگاه منفی داشتیم.

وقتی همه چیز روی هوا بود!

توصیف تصویری سال 1401
من عباس عین علی دبیر صفحه سالمت 
و گزارش هــای ویــژه کارنگ هســتم. از من 
خواســته شــده بود دربــاره ســال 1401 در 
حــوزه کســب وکارها چیــزی بنویســم. 
واقعیــت ایــن اســت که ایــن عکــس را که 
ســردبیر مجلــه بــرای مــن ارســال کــرده 
بــود، مناســب ترین توصیف از ســالی که 
گذشــت بــرای اکوسیســتم اســتارتاپی و 

نوآوری کشور می دانم. سالی که همه چیز 
در آن معلــق و پادرهــوا و بی ثبــات بــود و 
کســب وکارها یــک روز بعــد خــود را هــم 
نمی توانســتند پیش بینی کنند، برای من 
تجسم چنین تصویری است. پس سخن 
را کوتاه می کنم و دعوت می کنم برای چند 
دقیقــه به این عکس خیره شــوید و ســال 

1401 را دوباره مرور کنید!
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جامعه
S O C I E T Y

 امکان اندیشیدن
به آینده

گفتاری از سید جواد میری، جامعه شناس درباره مهاجرت نیروی متخصص و وضعیتی 
که استارتاپ ها با آن روبه رو هستند

مهاجرت ایرانی ها نه پدیده ای 
طبیعی که مسئله ای 
سیاست گذارانه است!

بیایید نگاهی به مســیر یک حوزه در دوران معاصر داشته 
باشــیم. اســتارتاپ ها در ایــران در دوره ای رشــد کردنــد و 
بــه آنهــا بهــا داده شــد. بعــد زمانی می رســد کــه حاکمیت 
اینترنــت را قطع می کنــد؛ اینترنتی که مبنــای فعالیت این 
کسب و کارهاســت. نــه اینکــه به علــت اعتراضــات این کار 
را کرده باشــد، بلکــه می خواهد بــه این ســمت حرکت کند 
و تفکــر مدیــران این اســت کــه اینترنت و فضــای بــاز و آزاد 
مخــل مدیریت شــان و مدیریــت آنهــا مبتنــی بــر تضییق 
و فیلترینــگ اخبــار و فضــای آزاد اســت. طبیعــی اســت 
کــه در چنیــن فضایــی کســب و کارهای نــوآور دیجیتــال و 
اســتارتاپ ها ضربــه می خورنــد و با ســد روبه رو می شــوند. 
حتــی کالس هــای دانشــگاهی و روند 
تحصیل هم مختل می شود. 
مثالً ما یکســری کالس ها 
و ســمینارها داشــتیم که 
بین المللی بودند. در حال 
حاضر دسترسی به همه 
اینها قطع شده است. این 
هم مسئله موقتی نیست 
و قرار است در ادامه هم 
چنین باشد. از من 
ســنی گذشــته و 
یــم  می گو

نمی خواهم مهاجرت کنم، ولی جوانی که در حال تحصیل 
و علم آموزی اســت، این طور فکر نمی کند. او می خواهد در 
کالس ها و ســمینارهای بین المللی به صورت غیرحضوری 

شرکت کند و این امکان از او گرفته شده است.
مهاجــرت پدیــده ای فرهنگــی، تاریخــی و جزئــی از وجــود 
انســان ها یا می توان گفــت طبیعت ثانویه انسان هاســت، 
اما چیزی که در ایران اتفاق می افتد، جنبه سیاست گذارانه 
بســیار جدی دارد. افراد احســاس می کنند که به بن بست 
رســیده اند. ایــن را در مــورد مــردم ایــران بســیار می بینیــد، 
به خصوص در جوانان و میانساالن بسیار مشاهده می شود 
که می گوینــد اینجا جای زندگی نیســت. این بســیار تفکر 
خطرناکی است. من در فیلیپین بوده ام که شرایط زندگی در 
آن 100 مرتبه حتی از امروز ایران دشــوارتر بــوده، اما در فکر 
فیلیپینی ها این نبود که اینجا جای زندگی نیست. ولی این 

تفکر در ایران در حال رشد است. 

ساخت و هستی اجتماعی 
ایرانیان

نمی تــوان گفــت چنیــن تفکــری فــردی و موضوعــی 
روان شــناختی اســت، زیــرا افــراد مختلــف در دهک هــای 
اقتصــادی گوناگون این گونه می اندیشــند. وقتی این تفکر 
در جامعه اپیدمی و پاندمی می شود، نشان می دهد که این 
نگاه ریشه در ساخت و هســتی اجتماعی ما ایرانیان پیدا 
کرده است. چرا این طور شده؟ بخشــی را می توان تاریخی 
در نظر گرفت و گفت از زمان مواجهه ایرانیان با اروپایی ها و 
فرنگیان، تصوری از فرنگ در ذهن ایرانیان شکل گرفت که 
این روند از زمان فتحعلی شاه که ارسال دانشجو به خارج از 
کشــور اتفاق افتاد تا به امروز به انحای گوناگون تکرار شده 
است. اما بخش مهم تری که می گوید زندگی در ایران دیگر 
جایی ندارد، نیاز به تأمل جدی دارد که نشان می دهد برخی 
از مؤلفه های بنیادیــن زندگی معاصر در جامعــه ما دچار 
اختالل شده یا فقدانش به شکلی جدی حس می شود. 
یکــی از آن مؤلفه هــا تکثــر و تنــوع و پذیرش ســبک های 
زندگی متنوع اســت. طبق قاعده ظروف مرتبطه ممکن 
است کسی درآمد باالیی هم داشته باشد، ولی به همین 
دالیل ایــران را جایی مناســب زندگی ندانــد.  از حدود قرن 
شانزدهم میالدی با کتاب »اوتوپیا«ی توماس مور آرام آرام 
ژانری در اروپا شــکل می گیــرد و افــراد در مــورد این مفهوم 
شروع به اندیشیدن می کنند؛ مفهوم اتوپیا به معنای جای 
مطلوب. بماند که پادشاه انگلستان توماس مور را به خاطر 
تفکراتش گــردن می زند، اما ایــن ژانر کم کم در اروپا شــکل 

می گیرد. فارغ از اشــکاالتی که به آن وارد است، یک نقطه 
کانونی در این سنت فکری وجود دارد که در اروپا و بعد هم 
در آمریکا بســط می یابد و آن این اســت که انسان اروپایی 
در باب آینده اش می اندیشد و امکان و ظرفیت اندیشیدن 
در باب آن چیزی که امروز نیســت ولی امکان خلقش فردا 
هست، شکل می گیرد. این نشــان دهنده جامعه ای پویا و 
زنده است که دائماً خودش را بازسازی و بازآفرینی می کند. 
تقریباً حدود 500 سال است که این روند را به صورت متواتر 
در این جوامع می بینید. اما همزمان وقتی به جامعه ایران 
برمی گردید، تفکــر در بــاب آینــده و ریخــت و مورفولوژی و 
بنیان و هستی امر جمعی ما در آینده مغفول مانده است. 
جایی هم که در این باره اندیشیده ایم یا به نوعی خواسته ایم 
بدیلی داشته باشــیم، به مشــکل خورده ایم؛ مثالً گفتمان 
حکومــت اســالمی به مثابــه یــک امــکان در باب بازســازی 
آینده مان بــوده، اما یکــی از اشــکاالت عمــده آن چیزی که 
محقق شده، این است که در این بیش از 40 سال، دیگری 
را کامــل نفــی کــرده و امکان هایــی را کــه دیگری هــا ممکــن 
اســت بتوانند در هســتی اجتماعی ما بازآفرینی کنند، به 
تابو تبدیل کرده و امکان تفکــر در باب تکثر و تنوع به مثابه 
یک تهدید بالقوه و بالفعل تلقی می شود. اگر دانشجویی، 
استادی یا کسی که در حوزه آی تی کار می کند، شخصیت 
یــا شــاکله هویتی اش بــا چیزی کــه من شــاکله هویتــی تراز 
می دانــم، همخوانی نداشــته باشــد، قــدرت و ظرفیت این 

وجود ندارد که از ظرفیت دانش و مدیریتش بهره ببریم. 

کجای منطق ما اشکال دارد؟
مدیریت هنر بهره گیــری از منابــع و ظرفیت های جامعه 
به صورت احســن اســت، نه اینکه اگــر قرار اســت فردی 
را استخدام کنم باید 100 درصد شــبیه به من باشد و اگر 
شکل من نبود، باید حذف شود. اگر با این روند بخواهیم 
پیــش برویــم، آن هــم در ایــن دنیای بســیار حســابگر که 
بر اســاس بنیان های راسیونالیســم شــکل گرفته، بازنده 
خواهیم بود.در حال حاضر دولت ها کوچک ترین منابع 
خود که هیچ، منابع حریفان و دشمنان خود را نیز احصا 
کرده اند و به این فکر می کنند که چطور نقطه قوت دیگران 
را به نقطه ضعف تبدیل کرده و بعد از آن برای ارتقای خود 

استفاده کنند. 
ولــی حاکمیت مــا 45 ســال گفتــه آمریکا شــیطان بــزرگ و 
دشمن اصلی ماســت و نمی تواند به این ســؤال پاسخ دهد 
که چطور بیشتر کسانی که طی این مدت مهاجرت کرده اند، 
به ســمت آمریکا رفته اند، ولــی از آن طــرف آمریکایی ها به 
ایــران نیامده اند. این نشــان می دهــد که جایــی از منطق ما 

اشکال دارد. 

 هر مهارتی 
به شکوفایی نیاز دارد

چرا متخصصان ما 
مهاجرت می کنند؟

مهاجرت پدیده ای جهانی و امری بدیهی 
اســت. مهاجرت صرفــاً امری نیســت که 
امروز برای بشــریت اتفــاق افتاده باشــد، 
بلکــه رونــدی تاریخــی اســت و معمــوالً 
تمدن هــا و فرهنگ هــای متفــاوت همه با 
این پدیده به نوعی عجین هستند. اینها 
بدیهیات است و بحثی بر سر آن نداریم، 
اما آیا مهاجرتی که در ایران اتفاق می افتاد 
با مهاجرت در کشــوری مثل آلمان به هم 
شــبیه هســتند و هردو ذیــل همــان روند 
مهاجــرت جهانــی نیروهــای متخصــص 

قرار می گیرند؟
یک مثال ساده بر اســاس تجربه زیسته 
خــودم می زنــم که قابــل تعمیــم دادن نیز 
هســت. مثــالً مــا در دانشــگاه های ایران 
پدیده ای به نــام مهاجرت داریــم که از آن 
با عنــوان brain drain یا فــرار مغزها یاد 
می شــود که اســاتید یا دانشــجویان برتر 
در حوزه هــای مختلــف بــه اروپــای غربی 
و آمریــکا و بعــد هم به کانــادا یا اســترالیا 
مهاجرت می کنند. اما پرسشی که اینجا 
وجود دارد این اســت که آیا برعکس این 
مــورد اتفاق می افتــد؟ منظورم بازگشــت 
دانشجویان و اســاتید ایرانی که رفته اند، 
نیســت؛ آیا از سایر کشــورهای دنیا برای 
کار، تحصیل یا آموزش به ایران مهاجرت 
می کننــد؟ مثــل اینکــه از ترکیــه، اروپــا یا 
آمریکا اســاتید یا نیروهــای متخصصی 
بــرای کار یــا تحصیــل بــه ایــران بیاینــد. 
مشــاهدات مــن در ایــن 10 ســالی کــه در 
ایران زندگی می کنم، می گوید ما اساســاً 
زیرساخت های جذب نیرو را در این 40 و 

چند سال از بین برده ایم.
وقتی وارد فرودگاه دوبی می شــوید، اولین 
چیزی کــه توجه تان را جلــب می کند، این 
است که از 170 ملت در آنجا کار می کنند. 
یکی ســیک هندی اســت و عمامه ســیاه 
دارد، دیگــری مســلمان اســت، آن یکــی 
چینی است و یکی هم اروپایی. این نشان 
می دهد کــه در اینجا مدیریت بر اســاس 
تخصــص شــکل گرفتــه و مبنــای حضور 
این افراد عالیق ایدئولوژیک نیست. روند 
به این صورت اســت که در بازار دادوستد 
جهانــی ایــن فــرد تخصصــش را وســط 
گذاشته و فرودگاه دوبی هم با ارائه مبلغی 
به عنوان درآمد، این تخصص را می خرد. 
ولــی چنیــن نگاهی بــه جامعــه و انســان 
امروز در مدیریت کشور تابو است و حتی 

نمی توان آن را تصور کرد.   

HIGHLIGHTگزیده بحث



 حوزه سالمت یکی از مهم ترین حوزه های اکوسیستم نوآوری کشور در سال های اخیر بوده است. حوزه ای که اگرچه
 هنوز با مشکالت و موانع زیادی در زمینه تنظیم گری مواجه است اما بسیاری اعتقاد دارند در سال های آینده رشد

زیادی را تجربه خواهد کرد. از ابتدای راه اندازی کارنگ صفحه سالمت از بخش های اصلی این رسانه بوده است.
 عباس عین علی که دبیر  بخش گزارش های ویژه کارنگ است، در ماه های گذشته حوزه سالمت را هم به شکل ویژه

 پوشش خبری داده و با کارآفرینان و کسب وکارهای این حوزه ارتباط تنگاتنگی داشته است.
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پلتفرم ها و آینده 
نظام سالمت

سالمت و کودکان
 یک بازار بکر که 

فرصت های زیادی دارد

حاکمیت باید نگاه بین المللی 
به فضای کسب وکار 

داشته باشد

ما نــه به عنــوان پلتفــرم واســط، بلکه به عنــوان حلقــه ای از 
زنجیــره ســامت و درمــان در جامعــه، واقعــاً و صادقانــه 
وظیفه خــود می دانیم کــه در این باره نقش آفرینــی کنیم و 
سطح آگاهی مخاطب را ارتقا بخشیم. این روزها تیم تولید 
محتوای مجله دکتردکتر مانند گذشــته ســخت مشغول 
کار اســت و خصوصاً بر حــوزه آســیب های روحی-روانی و 
مراقبت های پس از حادثه، تمرکز ویژه ای دارد، به امید اینکه 

بتوانیم کمکی کرده باشیم.
چالــش جهانــی کرونــا در سراســر دنیــا باعــث رشــد 
پلتفرم های حوزه سامت شد. رشد انفجاری این حوزه 
نگاه هــای زیــادی را به خــود جلب کرد و چه بســا شــکل 
صعودی نمودارهای رشد، بسیاری را به اشتباه انداخت. 
آغاز همکاری من با دکتردکتــر با فروکش کرونا و بالطبع 
واقعی تر شــدن فضــای کســب وکار مصادف بــود. یعنی 
مــن زمانــی عهــده دار این مســئولیت شــدم که رشــد ها 
اتفــاق افتاده بــود و حــاال باید بــرای مانــدگاری مخاطب 
کار می شــد. تا اندازه ای تغییر رفتار کاربــر در دوره کرونا 
باعث شد این اتفاق بیفتد. تا قبل از کرونا بازار سامت 
دیجیتال ســهم چند دهم درصدی از اقتصاد ســامت 
را داشت، اما با همین رشدهایی که در دوره کرونا اتفاق 
افتاد، می شود گفت امروز دو درصد از اقتصاد سامت، 
دیجیتال شــده اســت. عامل دیگری هم کــه در این امر 
تأثیرگــذار شــد، اجرایی شــدن نســخه الکترونیــک در 

کشور بود.
طبیعتاً ما هــم از کانال های سوشــال مدیا دچار آســیب 
شــدیم کــه ســعی کردیــم از طریــق دیگــر کانال هــای 
ارتباطــی آن را جبران کنیم. این اســتراتژی تــا حد زیادی 
آســیب پذیری ما را نســبت به محدودیت هــای اخیر کم 
کرد، ولی در هر حال یک کسب وکار پلتفرمی که بر بستر 
اینترنت کار می کند، حتی چند ساعت اختال اینترنت 

هم برایش ضررهایی را به همراه دارد. 

قطعی اینترنت 1398 ضربه بســیار بدی بود. درســت 
در همــان دوران بود که ما یکــی از طایی ترین دوره های 
رشــدمان را تجربــه کردیــم. تقریبــاً ماهانــه 30 درصــد 
رشد داشــتیم تا اینکه به آبان رســیدیم و در پی قطع و 
خاموشی اینترنت این رشــد متوقف شــد و این ماجرا 
برای ماه های زیــادی هم ادامــه پیدا کرد. ضــرری که در 
آبان 1398 تجربه کردیم، واقعاً ســخت بود، اما در دوره 
کرونا شکل نیاز متفاوت شد. خانواده ها شرایط قرنطینه 
را تجربه نکرده بودند و این نیاز ما را بر آن داشــت تا در 
اپلیکیشن یک بخش ویژه، برای کرونا ایجاد کنیم. کرونا 
آسیب چندانی برای ما به همراه نداشت، اما در ماه های 
اخیر یکی از مهم ترین کانال های ارتباطی و مارکتینگی 
ما یعنی اینستاگرام مسدود شده اســت. بیش از 900 
هزار کاربر داشــتیم که از مطالب آموزشی این صفحه 
اســتفاده می کردند. قاعدتاً برای چنین صفحه ای هم 
زحمت زیادی کشــیده و هم هزینه های بسیاری شده 

است. 
حدود 9 میلیون کودک در بازه سنی صفر تا شش سال 
داریم کــه خانواده ها به طور متوســط ســاالنه بین یک 
تا یک ونیــم میلیون تومان بــرای آموزش هــای مرتبط با 
این سن هزینه می کنند. مهم ترین کار گهواره تدوین و 
طبقه بندی مطالب آموزشی باکیفیت است. با توجه 
به این تغییر نگرش والدین و حساسیت آنها نسبت به 
پرورش کودکان، همیشه سهم آموزش ها و در واقع سهم 
این بازار حفظ شده است. فکر می کنم این بازار کماکان 
رشد کند. گهواره هم می کوشد تا روز به روز بر روند رشد 
خود بیشتر متمرکز شده و بخشی از دغدغه های پدران 
و مادران برای تربیت و پرورش فرزندان شان را تأمین کند.

پدر و مادران امروزی تاش زیادی برای افزایش کیفیت 
فرزندپروری خود دارند و این مسئله را به صورت جدی 
پیگیری می کنند. بسیاری از مسائلی که امروز درگیر آن 
هستیم، حتی در نسل قبل وجود نداشته است. مثاً 
برخی فناوری ها مثل AR وVR  بــرای کودکان چقدر و با 

چه هدفی باید استفاده شود؟

از آغــاز بحــران کرونــا تابه امــروز همــواره کســب و کارهای 
گردشگری ســامت تحت فشــار و در معرض خطر نابودی 
قرار داشتند. در پی اتفاقات اخیر و بسته شــدن راه ارتباطی 
ما با مخاطبان خارج از کشــور، ورودی کسب و کار ما به عدد 
صفر رســید؛ مطلقاً صفر. انــگار حاکمیت هیچ تصــوری از 
کسب و کارهای بین المللی ندارد. برای راه اندازی کسب وکاری 
ماننــد کســب و کار گردشــگری ســامت، می بایســت تفکر 
بین المللی داشت. اما فقط پنج درصد این تفکر به سیاستی 
که بنیان گــذاران اتخــاذ می کننــد، بســتگی دارد. 9۵ درصد 
باقی مانده به نــگاه بین المللی و رفتــار حاکمیت با ایــن بازار 

مربوط است. 
وقتی نگاه بین المللی به کسب و کار بین المللی وجود ندارد، 
یعنی بود و نبود این کســب وکار اصاً اهمیت نــدارد. یعنی 
حاکمیت به هیچ وجه دلش نمی خواهد گردشــگر سامت 
به ایران بیاید. یعنی نمی خواهد این درآمــد دالری و ارزآوری 
برای کشــور اتفاق بیفتــد. ایــن را می شــود به خوبــی از رفتار 

حاکمیت فهمید. 
راه ارتباطی کسب وکار ما با مخاطبان مان از طریق پلتفرم های 
اینســتاگرام و واتــس اپ بــود. به لحــاظ فنی هم وب ســایت 
مــا روی ســرورهای خارجــی قــرار داشــت. پــس از اتفاقــات 
اخیر تمام زیرســاخت های ما دچــار اختال شــد. ارتباط ما 
با مخاطبان مــان قطع شــد و طی ایــن مدت بــه صفر مطلق 
رسیدیم. از حمایت های رنگارنگ آقایان که در دوره کرونا حرف 
از آن می زدند، هیچ چیزی به کسب و کار ما نرسید؛ حتی یک 
احوالپرسی ساده. نه وزارت بهداشت و نه وزارت گردشگری 
هیچ کدام. برای شرکت گردشگری سامت که مانند ما مجوز 
بند ب گرفته، ســرپا نگه داشــتن یــک کســب وکار در چنین 
شــرایطی اصاً امکان پذیر نیســت. این اســت کــه درصدد 

تعطیلی شرکت هستیم. 

نیما فاضلی
رضا حسامی فردمدیرعامل دکتردکتر

مدیرعامل و هم بنیان گذار گهواره

محمد پارسا
بنیان گذار و مدیرعامل آمیتیس

 درباره »رون«

گوگل اطالعات 
پزشکی

  بسیاری از افراد برای مدیریت 
درک  و  پزشــکی  اطاعــات 
وضعیت بیمــاری یا ســامتی خــود، به 
گوگل یا وب ام دی مراجعــه می کنند که 
هیچ کدام بــرای تأیید یــا ارائــه اطاعات 
به روز مفید نیستند. »رون« قصد دارد 
این شرایط را با ارائه یک پلتفرم آموزشی 
پزشکی که اطاعات موجود در آن توسط 
پزشــکان، بیمــاران و مراقبــان تأمیــن 
می شود، تغییر دهد. رون با جمع آوری و 
دســته بندی اطاعــات در مورد شــرایط 
به خصوص هر فرد، به بیماران و مراقبان 
اطمینــان می دهــد کــه منبــع دقیــق و 

معتبری در اختیار دارند.

 روهان راماکریشنا که جراح مغز 
و اعصاب است، همراه با مدیر 
سابق بخش شــراکت خاق پینترست، 
ویکــرام باســکاران و آرون رانگاناتان وارد 
فضای فناوری سامت شدند تا معنای 
کسب اطاعات پزشــکی را دوباره ابداع 
کننــد. باســکاران و رانگاناتــان متوجــه 
شــدند کــه جســت و جوی اطاعــات در 
مورد شرایط عزیزان شــان دشوار است. 
پــس از مطــرح کــردن ایده شــان بــا 

راماکریشنا، رون متولد شد.

 رون قرار اســت در مورد شرایط 
اطاعــات  وخیــم،  پزشــکی 
تأییدشده از نظر پزشکی را به مراقبان و 
بیماران ارائه دهد. برای شروع، آنها فقط 
اطاعات مربوط به گلیوباستوم، نوعی 
تومور مغزی را ارائه می دهند و 200 کاربر 
فعال دارند. این شــرکت امیدوار اســت 
کار خود را گسترش دهد و به زوال عقل 

و سرطان های کودکان نیز بپردازد.

 این شرکت با وجود اینکه کمی 
بیــش از یــک ســال از عمــرش 
می گذرد، در دور اول تأمین سرمایه اش 
توانســته 7/۵ میلیون دالر جذب کند. 
این کسب و کار همچنین 11 سرمایه گذار 

فرشته و چهار مشاور دارد.

INTRODUCTIONمعرفی
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سالمت
H E A L T H

باید اهمیت حوزه سالمت 
در اقتصاد کشور برای 

سیاست گذاران روشن شود!

سالمت شبیه فین تک 
چهار،پنج سال پیش است

 همین قدر مستعد رشد!

ایران به قبرستان 
آزمایشگاه های مرده 

تبدیل شده است

همیــن چنــد هفتــه حــدوداً ۶0 درصــد از ورودی هایمــان را 
از دســت داده ایم. باید بپذیریــم که حوزه ســامت یکی از 
حوزه هایی است که می تواند اقتصاد کشور را به خصوص 
در منطقه شکوفا کند. باید با این ذهنیت به این حوزه مهم 
اقتصادی نــگاه و بــرای آن تصمیم گیــری کرد. فعــا چنین 
رویکردی به این حوزه دیده نمی شود و این مایه تاسف است 

و باید زودتر برای آن چاره ای اندیشید.

خواهد کرد و همــان متحول کــردن بســیاری از خدمات در 
حوزه سامت را به دنبال خود خواهد داشت؛ خصوصاً در 
بخش هایی که امروز برای ما چالش است، مثل چالش هایی 
که مردم در تعامل با پزشک و مراکز درمانی دارند و آن حال 
خوبی که بایــد در خدمت گرفتن داشــته باشــند، دریافت 
نمی کننــد. از معطل شــدن گرفتــه تا نحــوه برخــورد و عدم 
دسترســی و... تا چهار، پنج ســال آینده صنعت ســامت 
بسیار باکیفیت تر خواهد بود. ما ابتدای راه شکل دادن به 

اکوسیستم صنعت سامت نوآور در کشور هستیم.

ایران به قبرســتان تجهیزات آزمایشــگاهی تبدیل 
شــده و ایــن کســب و کار بایــد تجمیــع شــود. از 
طرفی نمی خواهیم هویــت آزمایشــگاه ها را از آنها 
بگیریــم و موجودیت شــان را بــه خطــر بیندازیــم. 
بــا آزمایشــگاه های فرانچایــز، کوبرندینــگ یــا برند 
مشــترک ایجــاد می کنیــم، یعنــی مشــتری نهایی 
با مراجعــه بــه آزمایشــگاه های موجــود از خدمات 
یکپارچه کوالیف بهره مند می شود. سعی  می کنیم 
هویــت بصــری یکســانی داشــته باشــیم. حتی در 
تــاش هســتیم در طراحــی فضــای داخلــی ایــن 
آزمایشــگاه ها، فضای فنی را کم و فضای پذیرش را 
بیشــتر کنیم. این کارها برای تجربــه بهتر خدمات 
آزمایشــگاهی اســت که قبــاً تاثیــر آن را در فضای 
بانکــی کشــور تجربــه کرده ایــم. یکــی از مهم ترین 
خدمــات مــا بــه آزمایشــگاه ها، انجــام تحقیقــات 
بازار محلی و افزایش ترافیــک مراجعه کنندگان به 

آزمایشگاه است. 
مثــل هــر نــوآوری و فنــاوری پیشــروی دیگــر کــه 
ساختارهای گذشته را برنمی تابد، ما هم با رگوالتور 
دچــار چالــش شــده ایم. اساســاً ذات رگوالتــور این 
است که همواره چند گام از نوآوری عقب تر است، 
اما با تاشــی که کردیــم توانســتیم قانون گــذار را با 
خود همــراه کنیم. تســهیاتی برای ما قائل شــدند 
و البتــه مطالبــات دیگــری هم داشــتیم کــه تاکنون 
محقق نشده اند. در قوانین اباغی معاونت درمان 
وزارت بهداشت اصاً شبکه آزمایشگاهی تعریف 
نشده بود، اما در مذاکرات فشرده با معاونت درمان 
توانســتیم ذیل تبصره 2 ماده ۶ آیین نامه تأسیس 
آزمایشــگاه های پزشــکی، شــبکه آزمایشــگاهی را 

رسمیت ببخشیم. 
در ایران ساالنه 48۵  میلیون تست انجام می شود 
کــه بــه دو بخــش تســت های ســرپایی و بســتری 
تقسیم  می شود. انجام این تست ها حدود 30 هزار 

میلیارد تومان ارزش ایجاد می کند.

دکتر علی بزازی
بنیان گذار طب مدتوریسم

آرش برجی خانی
مدیرعامل هلثیو

 احسان علیزاده
مدیر کسب وکار کوالیف

مانند هر کسب و کار آناین دیگری که در فضای بین المللی 
فعالیت دارد، تأثیر این اتفاقات روی کسب و کار ما هم کاماً 
محســوس اســت. فقط طی همین ماه های اخیر قریب به 
چند میلیــارد تومان خســارت به کســب وکار ما وارد شــد. 
اینترنــت مختــل اســت، شــبکه های اجتماعــی مســدود 
اســت، در نتیجه ما نمی توانیم مدارک را بــرای بیماران مان 
آپلود کنیم. آنها هم نمی توانند مدارک شــان را روی سایت 
مــا بارگــذاری کننــد. از آغــاز اتفاقــات اخیــر اکثــر بیمــاران 

قراردادشان را لغو کرده اند.
هر چقدر هم در مشاوره ها سعی می کنیم شرایط کشور را 
امن نشان دهیم و تضمین کنیم که سفر سامت خواهند 
داشــت، بــاز هــم موفــق نمی شــویم. نه فقــط از اروپــا، بلکه 
آنهایی هم که از کشورهای همسایه می خواستند به ایران 
بیاینــد، برنامه هایشــان را لغــو کرده اند. متأســفانه عده ای 
سعی می کنند در این شرایط، تصویر نا امنی از ایران را ارائه 
دهند، چه در داخل و چه در خارج از کشور. وقتی ما چنین 
سیگنال های منفی را منتشر می کنیم، چه انتظاری داریم 

که بیماران رغبت ورود به ایران داشته باشند.
بیمارانی داشتیم که قراردادشــان را آغاز کرده بودند. حتی 
در بحث نابــاروری بعضی از بیمــاران مصرف دارویشــان را 
هم آغاز کرده بودند، اما با بروز این شرایط همه آنها برنامه 
درمان شــان را لغو کردنــد. در مجموع می توانــم بگویم طی 

در حال حاضر ســه حوزه بســیار ترند هســتند. یکی حوزه 
الیف اســتایل و ســبک زندگــی اســت کــه به شــدت در آن 
اســتارتاپ ها رشــدهای خوب را تجربه می کنند، زیرا مردم 
پس از پاندمی به سمت الیف استایل و زندگی بهتر رفته اند. 
بخش دیگر ترکیبــی از جمــع آوری داده، هــوش مصنوعی 
و خدمات آناین اســت که به شدت جذاب اســت. از آنجا 
که ســامت، به خصوص پزشــکی علمی تجربی است و با 
یادگیری اتفاق می افتد و با داده بیشــتر بهتر می شود، این 
ترکیب در حوزه ســامت راهگشــا خواهد بود؛ کافی است 
این ویژگی یادگیری را به هوش مصنوعی بیفزایید و بتوانید 
داده های خوبــی را جمع آوری کند. حوزه دیگر هم بخشــی 
اســت که تجهیزات پزشکی و ســامت را قابل استفاده در 
خانــه )home in use( می کنــد. این حوزه ها ترند و بســیار 
جذاب هستند و آینده صنعت سامت را شکل می دهند و 
بسیاری از حوزه های دیگر سامت را دچار تحول می کنند. 
صنعت ســامت 10 ســال دیگــر بســیار متفــاوت از امروز 

خواهد بود.
وضعیت صنعت ســامت در حال حاضــر مثل وضعیت 
صنعت فین تک در چهار، پنج ســال گذشته است. همان 
چالش های رگوالتوری را دارد، همان رشدهای خوب را تجربه 
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  مزایای متاورس 
برای پزشکی از راه دور 

مسیر یک آینده
 با همگرایی فناوری های جدید، 
ســامت  باکچیــن،  ماننــد 
دیجیتــال و همگرایــی مراکــز درمانی با 
بیمارســتان های مجازی؛ پزشــکان این 
اختیــار را پیــدا می کننــد که بســته ها و 
برنامه هــای درمانی یکپارچه تــری ارائه 

دهند.

فناوری هــای  از  اســتفاده   
واقعیــت افــزوده و واقعیــت 
مجــازی، ارائه دهنــدگان مراقبت هــای 
بهداشتی را قادر می سازد تا تجربیات و 
نتایــج بیمار را افزایش دهنــد. به عنوان 
مثــال، اکیووین، یک فنــاوری مدرن، به 
ارائه دهندگان مراقبت های بهداشــتی 
اجــازه می دهــد تــا به راحتــی رگ هــای 
بیمــاران را مشــاهده کننــد و از  فناوری 
ای آر اســتفاده کننــد. یکــی دیگــر از 
مزایای متاورس برای پزشکی از راه دور 
این اســت که این روند جدید همکاری 
مراقبت هــای  متخصصــان  بیــن 
بهداشــتی را تســهیل می کند. توانایی 
به اشــتراک گذاری فــوری اطاعات بین 
متخصصــان مراقبت هــای بهداشــتی 
امکان شناسایی سریع تر علل بیماری 

را فراهم می کند.

 در این مرحلــه، همچنین باید 
این واقعیــت را در نظر بگیریم 
یــاد  ز احتمــال  بــه  متــاورس  کــه  
فرصت های جدیدی را به دانش آموزان 
و کارآموزان ارائــه می دهد که می توانند 
بدن انســان را در یک محیط آموزشــی 
 امــن و واقعیت مجــازی بررســی کنند.
اکنــون بــه کمــک فناوری هــای نویــن، 
مفهــوم جفت دیجیتالــی برای انســان 

هم قابل ساختن است.

 همــزاد یــا جفــت یــا دوقلــوی 
دیجیتالــی شــما یــک نســخه 
گرافیکی از خود شماست. این مفهوم 
پیش تــر بــرای مهندســان و طراحــان 
صنعتــی بــه  کار می رفــت، اما امــروز به 
کمک پیشرفت فناوری های نو، ساخت 
نســخه دیجیتالی انســان ممکن شده 
که شــامل تمام اطاعــات بیولوژیکی و 
روانی ماســت. ایــن اطاعــات در کالبد 
آواتــار دیجیتالــی مــا در متــاورس قابل 
زیســت اســت و ایــن امــکان را بــرای 
پزشکان فراهم می کند که در هر زمان و 
مکان بــه یــک نســخه از ما دسترســی 

داشته باشند.
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سالمت
H E A L T H

به فهرست شرکت کنندگان الکامپ نگاهی دوباره بیندازید!

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

تبیین نمی کند. 
مشــکل اساســی تر ایــن اســت کــه در سیســتم فعلــی 
تولید کننده و ناظر و مجری قانون یکی اســت. این اتفاقی 
اســت که برای مثــال در ســازمان انتقــال خــون در جریان 
اســت. به نظــر مــا خیلی واضــح بــود کــه ســازمانی مانند 
انتقــال خــون یکــی از مهم تریــن ســازمان هایی اســت که 
می بایست از پایش دمای متداوم استفاده کند و با توجه 
به مزیت هــای رقابتی فکر می کردیم با مــا همکاری خوبی 

داشــته باشــد، امــا در کمــال نابــاوری ایــن اتفــاق نیفتاد. 
اینجای کار را حساب نکرده بودیم که سازمان انتقال خون 
پایش مداوم دمــا انجام نمی دهــد و به کالیبراســیون های 

ساالنه ماشین ها اکتفا می کند. 
قوانین متزلزل و بی ثبات گمرکــی ضررهای هنگفتی به ما 
وارد کرده اســت؛ هر روز یــک قانون و تعرفــه و محدودیت 
جدید. اولین مشــتری مــا شــرکت فنــاوری بن یاخته های 
رویان اســت کــه روی بانــک خــون بنــد نــاف کار می کند و 
ما باید به صورت 24ســاعته به این شــرکت سرویس ارائه 
بدهیــم، چــون پــای داده هــای حیاتــی در میان اســت، اما 

تنظیمات به شکل ناپایداری مدام عوض می شوند. 
اگر اقتصاد دانش بنیان برای حاکمیت مهم اســت، نباید 
هر روز تبر بردارد و بر پیکر نحیف این کســب وکارها زخم 
بزند. بروند به فهرست شرکت کنندگان نمایشگاه الکامپ 
که برگزار هم نشد، نگاه کنند و ببینند امروز چند نمونه از 
این شرکت ها وجود دارد.  دولت با شرکت های خصوصی 

حرف بزند که آیا این بخش از اقتصاد را می خواهد یا نه؟

چرا نوآوران سالمت چمدان به دست 
راهی کشورهای دیگرند؟

جلوی فناوری ایستادن یعنی محروم کردن مردم 
و هدردادن سرمایه بخش خصوصی

فناوری روز چه در تجهیزات پزشکی و چه در روش های پزشکی یکی از عوامل 
مهم اقتصاد سامت است. کافی است نگاهی به کشورهای اطراف بیندازیم. 
ایران از لحاظ دانش و تبحر و خوشــنامی پزشــکی به مراتب از دیگر کشــورها 
برتر اســت، اما در حوزه های ارزآور مانند گردشگری  سامت این هند و ترکیه 
هستند که با تکیه بر فناوری و تجهیزات پزشکی گوی سبقت را از ما ربوده اند. 
عاوه بر مزیت های پزشکی موجود در کشور ما پتانسیل های اقلیمی بسیار 
باالیی داریم. کاردشــت، کیش و قشــم بیشــترین حجــم اکســیژن را در هوا 
دارند و یکی از بهترین مناطق برای ریکاوری و فرایندهای پسادرمان  هستند. 
اقتصاد سامت، زنجیره ای از زیرساخت ها را نیاز دارد که هر کدام از اهمیت 
ویژه ای برخوردار هســتند. اگر تجهیزات روز را در اختیار داشته  باشیم، اما از 
لحاظ زیرساخت های سیاسی بستر الزم را برای ورود گردشگران سامت مهیا 
نکنیم، ســرمایه گذاری ها به هزینه تبدیل خواهد شد. یکی از 
این زیرساخت ها هم استانداردسازی و کنترل  کیفی 
فرایند هاســت که متأســفانه مغفول مانده است. 
ارزآوری ایــن بخــش از اقتصاد بر کســی پوشــیده 
نیســت، ولــی مــا در رگوالتــوری و هماهنگــی 
دســتگاه های ذی ربط نقص داریــم. االن که با 
کاهش شدید ارزش پول ملی مواجه  هستیم، 
بهترین موقعیت است که این بستر ارزآور 
را تســهیل کنیــم. سیاســت گذاری 
درســت در ایــن مســیر مــا را از اتکا 
بــه نفــت و خام فروشــی بی نیــاز 
خواهد کرد. تشریفات گسترده 
و قوانیــن دســت وپا گیر انگیــزه  
تولید کننــدگان را می کُشــد. 
زمــان پارامتــری اســت کــه 
اداری  ســازوکارهای  در 
کوچک تریــن اهمیتــی بــه آن 
داده نمی شــود. همیــن می شــود 
مــن  هم کاســی های  اکثــر  کــه 
چمدان به دســت راهی کشــورهای 

مختلف هستند.

چه بخواهیم و چه نخواهیم فناوری راه خود را خواهد رفت و ما نمی توانیم در برابر این مســیر 
مقاومت کنیم. گاه ممکن اســت با دانش کم و گاه ممکن است از ســر غرض بخواهیم جلوی 
فناوری را بگیریم. دهه 70 را به یاد بیاورید که اگر قرار بود یک آزمایش ساده قند خون بدهیم، 
چه مکافاتی داشــتیم. امروز دســتگاه های آفایــن مختلف در دســترس افراد اســت. این گام 
اول فنــاوری بود که ایــن دســتگاه ها را در اختیار افــراد گذاشــت. گام دوم هــم آناین کردن این 
دستگاه هاست. در گام سوم هم پردازش تجمیعی داده ها اتفاق می افتد و عوامل غیر انسانی 

با پایش و پیش بینی، تشخیص و تجویز خواهند کرد. 
نهادهای حاکمیتی مانند سازمان تجهیزات پزشــکی باید به استارتاپ ها فرصتی بدهند تا با 
عرضه محصول به یک جامعه محدود بتوانند مطالعه بالینی انجام دهند. باور کنید برای این 
کار هیچ سازوکاری فراهم نشده و ما مجبوریم برای انجام تحقیقات مستقیماً با پزشک تعامل 
کنم. پزشکان هم به این سادگی تن به همکاری نمی دهند. آنها منافع خود را دارند و حاکمیت 
هم قوانین سخت گیرانه خود را و بین این دو مسیر، برای نوآوری هایی که در حال وقوع است، 

کانال مجزایی ایجاد نشده است. 
اگر این راه را باز نکنیم، صرفاً باید واردات انجام دهیم و فناوری، 

امــکان بــروز و مســیریابی خــود را از دســت خواهــد 
داد و فرصــت ارائــه محصــوالت نوآورانــه در حــوزه 
ســامت بــه بــازار از دســت خواهد رفــت. چالش 
دیگر چالشی است که من خود آن را تجربه کردم؛ 
متأســفانه فضایــی ماننــد دالر 4200 تومانــی که 
قرار بود برای صنعتگران و تولیدکنندگان تسهیل 
شود، به فرصتی برای افراد فرصت طلب و سودجو 

تبدیل شد. 
فضای استارتاپی نیز همین مختصات 

را دارد. حاکمیــت حمایت هــای 
خوبی از برخی شتاب دهنده ها 
می کنــد امـــــــــــا متأســفانه 
گاهی این شــرکت ها عنوان 
را  شتــــــــــــاب دهندگی 
به عنــوان پوششــی بــرای 
فعالیت هــای  ســایر 
اقتصــادی خــود بــه کار 

می گیرند!

محسن مقدم
مدیرعامل فیورگجت

مریم توحیدی
 بنیان گذار نانوبافت سازه

زهرا کالهدوز 
مدیرعامل شرکت فراپایش  امین

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

تأثیر قرار می دهد؟

نسل زد و هدایت 
سالمت دیجیتال

بــر کســی پوشــیده نیســت کــه نســل زد 
بــه روش هــای کامــاً متفاوتــی نســبت 
بــه نســل های گذشــته بــه مراقبت هــای 
بهداشــتی خــود می پردازنــد. درگیــری با 
فناوری یکــی از دالیــل اصلی ایــن تفاوت 
اســت. آنها نســبت به نســل های قبلی، 
بیشــتر پذیــرای مراقبت هــای از راه دور 
هستند. این نسل به دنبال راحتی بیشتر 
است؛ چراکه ظرفیت فناوری را در این باره 
درک کرده است. طوالنی شدن زمان انتظار 
در مطــب پزشــک برایــش بی معناســت 
و با کمــک راهکارهــای فناورانــه مراکزی را 
انتخاب  می کند که کمتریــن زمان ممکن 
بــرای انتظار را داشــته باشــند. بر اســاس 
مطالعه ای که توسط سولوشن ریچ انجام 
شــده، یافتن راه هایی برای برقراری ارتباط 
بــا نســل  زد )در حالت هــای ترجیحــی 
آنهــا( می تواند بــه حفظ و رشــد صنعت 
ســامت دیجیتــال کمــک کنــد .نســل 
زد اغلــب به عنــوان »بومیــان دیجیتــال« 
نامیده می شــوند. آنها به ســختی دنیای 
بدون گــوگل را به یــاد می آورنــد.  در حالی 
که نسل های قدیمی تر بیشتر به رابطه با 
پزشــک خود پایبند هســتند و از پزشک 
خــود مشــاوره می جوینــد، نســل های 
جوان تر احتماالً ابتدا ســؤاالت ســامتی 
خــود را در گــوگل جســت وجو می کننــد. 
بــه  همچنــان  پوشــیدنی  گجت هــای 
محبوبیت خود ادامه می دهد و نســل  زد 
به طور چشم گیری بر سامت و تندرستی 
فناوری محور تمرکز می کنند. اگرچه نسل 
زد بیشــتر از نوجوانــانِ بــا قــدرت خریــد 
محــدود تشــکیل شــده، امــا آنهــا عاقه 
زیــادی بــه گجت هــای پوشــیدنی دارنــد. 
این نســل روندمحــور اســت و می خواهد 
پروسه سامت خود را در چارت ها ببیند. 
این تفاوت هــا در کنار هــم می توانــد برای 
متصدیان بازار ســامت دیجیتــال چراغ 
راه باشد تا با پذیرش خواسته های نسلی، 
محصوالت جسورانه ای را تولید کنند. در 
عین حــال که تعامل نســل های گذشــته 
با این نســل ســخت به نظر می رســد، اما 
نقــش آنهــا در ایجــاد روندهــای مختلف 
انکارناشــدنی اســت. صراحت نســل زد 
در بیان خواسته هایش، نیازهای شفافی 
را بروز می دهد کــه می تواند تعیین کننده 

سرنوشت هر صنعتی باشد.

REPORTگزارش
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REVIEWبررسی

 بازار مراقبت های 
بهداشتی خانگی

محرک ها، فرصت ها 
و چالش ها

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

هم اثربخشی آن  را نشان داده است.

 محرک هــا: رشــد ســریع 
و  جمعیــت ســالمندان 

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

می دهد.

 فرصت ها: افزایش تمرکز 
بر سالمت از راه دور

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

گنجانده شده است. 

 چالش ها: پوشش بیمه ای 
محدود/ نیروی انسانی

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

نیاز به تأمین نیرو خواهد داشت.

چرا استارتاپ های حوزه 
سالمت راحت می میرند؟!

تجربه راه اندازی استارتاپ 
سالمت خارج از تهران

همه دالیلی که باعث شد 
کسب وکار ما شکست بخورد

بر اســاس آن درلحظه دســتورالعمل هایی را بــرای بیمار 
تجویز کند، اتفاق نمی افتد و این یعنی نارضایتی بیمار و 
پزشک از محصول ما. هرچند مشکل از ما نیست، اما 
همیشــه حق با مشتری است. این شــرایط موجب شد 
نتوانیم مرحله دوم جــذب ســرمایه را عملیاتی کنیم. از 
طرفی برای تولید این دستگاه نیز به استاندارد CE اروپا 
نیاز داریم که دریافت این مجوز هم هزینه زیادی دارد.

در حالی که حجم بازار دســتگاه های تجهیزات پزشکی 
در دنیــا چیــزی در حــدود 423.8 میلیارد دالر اســت و 
ســهم این بازار در کشــور ما در حــدود 1.3 میلیارد دالر 

است.

مجموعــه مــا دارد. در حالــی کــه وقتــی بــار یا بســته  به 
شرکت های پستی دیگر تحویل داده می شود، بارها در 
انبار جمع آوری می شود و طی کلونی، تقسیم بندی شده 
و حداقل دو روز طول می کشد به دست مشتری برسد. 
اما در شرکت کاالرسان مرحله انبارداری و تقسیم بار را 

نداریم و بار با سرعت ارسال می شود. 
کار دیگری که مطابق با فنــاوری روز دنیا انجام داده ایم، 
ایــن اســت کــه در انبارهــا سیســتم های هوشــمندی 
ماننــد سیســتم RFID و طرح هــای هولوگــرام دار تعبیه 
کرده ایم و موقعی که بار از اپراتور یا سفیر تحویل گرفته 
می شود، هولوگرام روی بار نصب می شود و ارسال کننده 
کاال می توانــد در هــر مرحلــه متوجه شــود بــار او در چه 

مرحله ای قرار دارد.

از ســویی دیگــر، تحلیل شــخصی مــن این اســت که 
این مــدل کار اســتارتاپی بــا شــرایط اقتصــادی ما در 
ایــران همخوانی نــدارد. آن چیــزی که از مــدل تأمین 
سرمایه و توسعه اســتارتاپ ها در فضای رقابتی مثاً 
آمریکا الگو گرفته بودیم، در فضــای غیررقابتی، کُند 
و اقتصــاد دولتی مــا جــواب نمــی داد و ما بایــد روش 
دیگری پیــدا می کردیم. به نقطــه ای رســیده بودم که 
بایــد از اول شــروع می کردیــم و رویکردمــان را تغییــر 
می دادیــم، ولی من دیگر انــرژی شــروع کردن از صفر 
نداشــتم. کاً اســتارتاپ های نوپای ما هــم خیلی کم 
شــده بودنــد. راســتش را بخواهیــد، به نظــرم اوضاع 
خیلی ناامیدکننده اســت، زیرا شانس  کسب وکارها 
بسیار کم و ریسک شان باالست. به جایی رسیدم که 
دیدم چیزی که ما در اکوسیســتم ارائــه می دهيم، در 
واقع یک حباب است یا وقتی به جلو پیش می رویم، 

بیشتر شبیه به سراب است.
همه کســانی کــه در اکوسیســتم هســتند، از رســانه 
گرفته تا شــتاب دهنده و... تاش خــود را کردیم، ولی 
اتفاقی که باید نیفتاد. به نظرم فضایی ســمی ایجاد 
شده و انگشت اتهام هم سمت شتاب دهنده ها بود. 
نمی خواهم از شتاب دهنده ها دفاع کنم، ولی در واقع 
ایــن اتهام زنی ها انداختن تقصیر گــردن این وآن بود؛ 
درحالی که کل سیستم، سیستم اشتباهی بود و برای 
فضای ما مناسب نبود. ما نتوانستیم یک مدل بومی 
متناســب بــا ســازوکارها و محدودیت هــای خودمان 
خلق کنیم. من شخصاً روی تیم هایی سرمایه گذاری 
کردم، ولــی بــه نتیجه نرســیدم. زیــرا ســرمایه گذاری 
 ریسک باالیی به همراه دارد. ســرمایه گذاری که باید 
سعی کند دانشش را افزایش بدهد و حوزه را بفهمد، 
بیشتر کار نمایشی  انجام می دهد. به طور کلی ما در 
اکوسیســتم مصداق طبل توخالی هستیم. سرمایه 
کل اکوسیستم سامت با تمام استارتاپ ها، به اندازه  
بودجه ساخت یک بیمارستان ما نمی شود. بعد ما در 
این فضا می خواهیم درباره چه چیزی صحبتی کنیم؟ 

امین یزدان دوست
هم بنیان گذار استارتاپ مجیکاردیو

حمید فتوحی
 بنیان گذار استارتاپ سوژین

آیدین پرنیا
بنیان گذار »مدلین«

دو دلیــل عمــده مــا را مجبــور کــرد بــا وجود نیــاز بــازار و 
مزایای رقابتی که ذکر شــد، فعاً فعالیت های استارتاپ 
را متوقــف کنیــم. مهم ترین عامــل اتفاقات اخیر اســت 
و عامــل بعــدی هم عــدم جــذب ســرمایه که عامــل اول 
بر عامــل دوم تأثیر زیــادی دارد. طی مرحلــه دوم جذب 
سرمایه برای مجیکاردیو، با 107 سرمایه گذار خطرپذیر، 
صندوق سرمایه گذاری، سرمایه گذار فرشته و... جلسه 
داشــتیم. وقتی فضای اقتصادی بی ثبات شود، ریسک 
سرمایه گذاری افزایش می یابد و تقریباً مفهومی مانند 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر بی معنی  می شــود. اینترنت 
زیرســاخت ماســت و قطعــی و اختــال در اینترنــت 
ضرر های سنگینی  به کسب وکارهای نوآور می زند. بحث 
سامت شوخی ندارد. نمی توان اینترنت را گاهی قطع 

و گاهــی وصل کرد. چیــزی کــه در محدودیت های 
اخیــر نادیــده گرفتــه شــده، همیــن موضــوع 

ســامت دیجیتــال اســت و نشــان می دهــد 
کــه تصمیم گیــران، درکــی از ایــن موضــوع 
ندارند.فــرض کنیــد بیمــاری در شــرایط بد 
اســت و گجــت مــا هم ایــن دیتــا را ارســال 
می کند؛ تــا اینجا مشــکلی نیســت و دیتا 
در حال ارسال است، اما اختال اینترنت 
این داده را به دست پزشــک نمی رساند و 
اعان هایی که باید پزشک دریافت کند و 

مویرگــی  اســتفاده  معنــای  بــه  اتوبوســی  پســت 
از زیرســاخت اتوبوســی کل پایانه هــای کشــور بــرای 
جابه جایی بــار یا بســته بین تمــام شــهرها و پایانه های 
کشــور اســت. این پســت به دلیل ایمن بودن، احتمال 
پاییــن آســیب دیدگی بــار و ســرعت جابه جایــی بــاال و 
انتقــال کاال بــدون محدودیــت در وزن تا ابعــاد حداکثر 
یک متر، خیلی زود مورد استقبال عموم قرار گرفت و از 
طرفی برای اتوبوس ها نیز جابه جایی مســافر به تنهایی 
درآمدزا نبود و ارســال بار برایشــان درآمد بیشتر ایجاد 
می کــرد. ضمن آنکــه بحــث جلوگیــری از قاچــاق کاال و 
موارد این چنینی مطرح بود. بنابراین استقبال دوجانبه 
باعث شــد پســت اتوبوســی خیلی زود مورد توجه قرار 

گیرد. 
مزیت ما در ارســال ســریع کاال یا بار بــه دورترین نقاط 
کشــور از طریــق زیرســاخت پایانه هــای مســافربری 
اتوبوســی کشــور اســت. بــه عنــوان مثــال، اگر بــار یا 
کاالیی در طول روز به ما تحویل داده  شود و بخواهیم 
بــه شــهرهای پرتــردد و نزدیــک، مشــابه اصفهــان 
برســد، ظرف پنج شــش ســاعت می تــوان بــار را به 
مشــتری تحویــل داد. ایــن نکتــه مثبتی اســت که 
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سالمت
H E A L T H

هدف بسیاری از 
سرمایه گذاران تصاحب 

استارتاپ است!

بازار سالمت ایران: رشدی 
همسو با جهان با تفاوت های 

خاص!

جهان در حال تغییر سالمت 
و همه محدودیت های ما!

هــر دو پیشــنهاد از جانب صنــدوق ســرمایه گذاری بود 
که به رشد اســتارتاپ منجر نمی شد. در حال حاضر در 
اکوسیستم های استارتاپی، سرمایه گذاران رغبتی برای 
سرمایه گذاری روی استارتاپ های سامت یا دامپزشکی 
ندارنــد و دلیلــش بازدهــی کمتــر نســبت بــه بازارهــای 
دیگــر اســت. بــه نظر مــن، چیــزی به  نــام »اکوسیســتم 
استارتاپی« اساساً وجود ندارد و اکوسیستم استارتاپی 
یک موجود مرده  اســت و منابع مالی که تزریق می شود 
یــا گزارش هایی کــه از ســرمایه گذاری برخــی صندوق ها 
می شــنویم، ماننــد تنفــس مصنوعــی بــرای آن مــرده 
اســت، چــون چرخــه خــروج اصــاً اتفــاق نمی افتــد که 
برای ســرمایه گذاران جذاب باشــد تا بخواهند روی یک 

استارتاپ سرمایه گذاری کنند.

راه انــدازی اســتارتاپ در ایــران با مشــکات بســیاری 
روبه روست. بر اســاس تجربه ای که به دست آوردیم، 
فضای کار اشتراکی سبب می شــود با دوستانی آشنا 
بشویم که هم هزینه های اضافه را به شرکت تحمیل 
نمی کنــد و هــم تجربه همــکاری بــا همــه آنهــا فراهم 
می شــود. فکر می کنم بــرای کار کردن در این ســطح و 
ورود به حوزه اســتارتاپی بهترین گزینه، کار اشتراکی 
با افراد مناســب اســت کــه هــم تجربه های مشــترک 
داشته باشند و هم تفاوت فعالیت های ما باعث شود 
چیزهــای بیشــتری بیاموزیم. تنهــا عیب فضــای کار 
اشتراکی، شلوغی بیش از اندازه است که گاهی اوقات 
پیش می آید. هرچند این شلوغی یک مزیت به شمار 
می رود، ولی گاه نیاز به فضای آرام تری داشــتیم که در 

دسترس ما نبوده است. 
بازار ســامت دیجیتال در دنیا، بازار بســیار جدیدی 
است که به ســرعت در حال رشد اســت. ما با هدف و 
چشــم اندازی که در دنیا وجود دارد، همسو هستیم، 
ولی تفاوت عمده ای در ایــران وجود دارد. از اختاالت 
اینترنت گرفته تا مشکات حاکمیت، موانعی وجود 
دارد که رســیدن بــه اســتانداردهای مورد نیاز و رشــد 
ســامت دیجیتــال را در کشــور مختل می کنــد. آمار 
نشان می دهد که دنیا به  ســوی آناین شدن خدمات 
پزشــکی پیش مــی رود و کرونا ایــن فرایند را تســهیل 
کرده؛ ولی عماً این اتفاق بدون اعتمادســازی در بین 
مردم به وجود نمی آید و این پرسش مطرح است که آیا 
پزشک می تواند دقت تشــخیص را در ویزیت آناین 
داشــته باشــد یا خیــر؟! همیــن موضــوع و اختاالت 
شدید اینترنتی، باعث شده درصد ناچیزی از ویزیت 
آناین را نســبت به ویزیت حضوری داشــته باشــیم. 
این پیش نیاز برای ایواســا وجود دارد، چون قرار است 

سیستم های آناین را بهینه کند. 

جهانی متفــاوت خواهیم بود. تغییراتــی که انقاب های 
صنعتی را شــکل داد، این  بار هم شــکل جهــان را عوض 
خواهد کرد. در گذشــته 90 درصد افراد کشــاورز بودند و 
حاال 10 درصد کشاورز هســتند. چنین تغییری در تمام 
حوزه هــا رخ خواهد داد. می گویند پزشــکی نابود خواهد 
شد، اما باید بگویم قبل از آن برنامه نویسی به مفهومی 
که امروز آن را می شناسیم، از بین خواهد رفت. به نظرم 
ما ناگزیر از این تغییرات هستیم، اما به تبع آن نیازهای 

جدید و مشاغل جدیدی شکل خواهد گرفت. 
من همین چنــد روز پیــش یک پوزیشــن شــغلی جدید 
با عنوان »پرامپــت انجینیرنیگ« دیدم. یعنی شــما اگر 
برنامه نویســی باشــی که با چت  جی پی تی و کار کردن با 
آن آشنا باشی، می توانی این شغل را انتخاب کنی. یعنی 
باید بدانی کــه در گفت وگو با هوش مصنوعــی از آن چه 
بخواهی که خروجی بهتری تحویل بگیــری. یعنی اگر تا 
دیروز کســی با پایتون و جاوااســکریپت کد می زد، امروز 
همــه نگاه ها بــه چــت  جی پی تی اســت. شــاید خیلی ها 
بگویند ایران برای کســانی که درآمد ارزی دارند، بهشت 
بریــن اســت؛ چراکــه درآمدشــان دالری و مخارج شــان 

ریالی است. 
نگهداشــت چنین شــرکتی کــه بتوانــد نیروهایــش را در 
بدترین شــرایط حفظ کند، کار ســاده ای نیست؛ چراکه 
تمام دغدغه ها از جنس درآمد نیست. ما سعی کرده ایم 
هیچ کــس را از دســت ندهیــم، اما تنهــا عاملی کــه افراد 
را از ما جــدا کــرده، مهاجرت اســت که مهم تریــن عامل 
مهاجرت هــم ناامیدی اســت. نبــود یک تصویر روشــن 
از آینــده برای یــک جــوان 22 یا 23ســاله بااســتعداد، به 
تنهایی انگیزه باالیی برای مهاجرت ایجاد می کند. تمام 

سرویس های بین المللی به روی ما قطع است. 

رضا هاشمی زاده
بنیان گذار استارتاپ وت وینگ

 سحر پرندوار
هم بنیان گذار »ایواسا«

پویا بهیاد
مدیرعامل دنتای

من عاشق این حوزه هستم و بیشــتر روش بوت استرپ 
را در پیــش گرفتــه ام و حاضــرم هــر روز و هــر ســاعت در 
این مســیر فعالیت کنم. نگهداشــت این استارتاپ، در 
میان مدت و بلندمدت برای من خیلی مهم اســت، ولی 
به گزینه هایی مانند مهاجرت و دیگر موارد فکر می کنم. 
راستش را بخواهید با شــرایط موجود، امید چندانی به 
رشــد و توســعه اســتارتاپ و پیشــرفت در حوزه نوآوری 

استارتاپ ندارم. 
من شاید در این شرایط به کمتر کسی پیشنهاد ورود به 
حوزه اســتارتاپ را بدهم، ولی همیشــه به کسانی که در 
این رابطه با آ نها حرف می زنــم، می گویم که راجع  به این 
حوزه مطالعه کنیــد و فناوری هــای جدید را بشناســید؛ 

چراکه تحول دیجیتال و نوآوری اتفاق خواهد افتاد 
و بســیار خوب اســت کــه مــا آن را تــا حــد زیادی 
بشناســیم و به  عنــوان دامپزشــک، حداقل این 

تحول و استفاده از فناوری نوظهور را بپذیریم.
مــا به صــورت بوت اســترپ کار می کنیــم. 
در گذشــته دو پیشــنهاد جــدی از ســوی 
سرمایه گذاران داشتیم و مذاکراتی هم کردیم، 
اما هدف آنها بیشتر تصاحب استارتاپ بود، 
نه سرمایه گذاری! چراکه به ازای مبالغ خیلی 
پایین، درصدهای بــاال پیشــنهاد می کردند. 

حدس من این اســت که خیلــی زود کســب وکارها دچار 
تحوالت بزرگی خواهند شد؛ یعنی تا دو دهه دیگر شاهد 

نگاهی به بازار تجهیزات 
پزشکی کودکان

 آینده چگونه
خواهد بود؟

طبــق تحقیقــات انتظــار مــی رود ارزش 
بازار تجهیزات پزشــکی کودکان تا سال 
2030 بــه 30 میلیــارد دالر برســد. ایــن 
بازار با داروهــا و درمان نوزادان ســروکار 
دارد. ایــن بــازاری اســت کــه نــوزادان 
را از بــدو تولــد تــا 21 ســالگی درمــان 
می کند. امــروزه بســیاری از بیمــاران 
می توانند از طریق دستگاه های پزشکی 
زندگــی کاملی داشــته باشــند. نوآوری 
و پیشــرفت در بخــش ســامت نتایــج 
مثبتــی را در زندگــی بیمــاران بــه همراه 
دارد. حتــی بیماری هــای مزمــن نیــز از 
طریق ایــن دســتگاه های پزشــکی قابل 

کنترل هستند. 
تجهیزات پزشکی بسیاری برای کودکان 
وجــود دارد کــه از دوران نــوزادی بــرای 
محافظت از نوزادان مورد اســتفاده قرار 
می گیــرد. شــیوع بیماری هــای کــودکان 
توجــه را بــه بــازار تجهیــزات پزشــکی 
کــودکان معطــوف کــرده اســت. نیــاز به 
درمان این بیماری ها در سنین پایین به 
کودکان کمک می کند تا زندگی سالمی 
داشته باشند. بیماری هایی مانند سل، 
سرفه، آسم، لوســمی، آبله مرغان، الیم 
و ذات الریه از بیماری های شایع کودکان 
هستند. این بیماری های عفونی ساالنه 
جان بیش از 80 هزار کودک زیر پنج سال 
را می گیرد. نیاز به کنترل چنین بیماری 
در مراحل اولیه زیاد اســت. بــا توجه به 
این عوامل، تقاضا برای بــازار تجهیزات 
پزشــکی کــودکان در حــال افزایــش 
اســت. همه گیری کووید 19 به تغییرات 
غیرمنتظره در صنایع جهانی منجر شد. 
همچنین بازار تجهیزات پزشکی کودکان 
در این مدت با چالش هایی مواجه شد. 
تعــداد مراجعه کننــدگان بــه پزشــکان 
اطفال در این دوره کاهش یافته اســت. 
محدودیت هــا و قرنطینه هــا درمان های 
کودکان را به تعویق می اندازد. همچنین 
زنجیــره تأمیــن داروهــای بــازار اطفــال 
تحــت تأثیر ایــن همه گیــری قــرار گرفته 

است. 
بــا ایــن حــال، تحقیقــات در صنعــت 
تجهیزات پزشــکی کودکان در این دوره 
افزایش یافته اســت. تحقیقات بیشتر 
در بــازار تجهیزات پزشــکی کــودکان به 
تغییرات مطلوب بسیاری در بازار درمان 
کــودکان خواهــد انجامیــد. نــوآوری و 
راه انــدازی درمان های جدید برای رشــد 

کلی بازار مفید خواهد بود.

REVIEWبررسی
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در گذشته مجبور نبودیم مثل قاضی ها، جمع حقوق و عیدی و سنوات مان را یک طرف بگذاریم و 
خرج ها را طرف دیگر و به هر دوشان بگوییم: خودتان مشکل تان را با همدیگر حل کنید و من را 

قاطی مسئله نکنید

نصایح سلیمی جرونی

نشین تا می توان با 
بهتر از خَود

ســلیمی جرونی شــاعر ســده نهــم ه.ق. و 
معاصــر شــاعران نامــداری چــون جامی، 
مکتبی شــیرازی، شــمس الدین الهیجی 
و شــاه داعی شــیرازی بــوده اســت. گویا از 
ساکنان بندر جرون یا گمبرون )بندرعباس 
کنونی( بوده، امــا آگاهی اندکــی از زندگی 
وی در دســت اســت. تنهــا اثــر باقیمانده 
از او مثنــوی »شــیرین و فرهــاد« اســت 
کــه بــه پیــروی از نظامــی ســروده اســت. 
وی »منبع االطــوار« را نیــز بــه تقلیــد از 
مخزن االسرار نظامی سروده که نسخه  ای 
از آن در دســت نیســت. همچنیــن تنهــا 
نســخه مثنــوی شــیرین و فرهــاد وی در 
مجموعه خصوصی بنیــاد مارتین بودمر 

در ژنو نگهداری می شود.

ز نادان عاقل آن به کو گریزد
که از او جز سیه رویی نخیزد

ز دانا گر رسد صد جور بهتر
که نادانت دهد صد بَدره زر

بِبُر از مرد جاهل تا توانی
که با او هست ضایع زندگانی

مکن هم صحبتی با هیچ جاهل
که خوش زد این مثل آن مرد کامل

که با ناجنس صحبت داشت یک دَم
اگر جَنّت بود باشد جهنم

اگر خواهی که هرگز نَبودَت بد
نشین تا می توان با بهتر از خَود

سخن بشنو ز دانا تا که بتوان
مبین نادان که بادا مرگ نادان

تو شیرینی شنو این پند شیرین
که دانایان پیشین گفته اند این

که با ناجنس منشین و میامیز
بود تا َسعیت از نادان بپرهیز

که یک نادان برانگیزد از آن گرد
که صد دانا نیارد چاره اش کرد

HINT نکته

کاش مشکل چغندر پخته بود

1
»شب عید است و یار از من چغندر پخته می خواهد...«
نگران نباشــید دوســتان! این گِلِگی عاشــقانه - شاعرانه 
برای این روزها نیســت و ســال های ســال از ایــن ماجرای 
چغندرانه گذشته است. این روزها سطح دغدغه و انتظار 
یار کمی تا قسمتی تغییر کرده و با نیم کیلو چغندر پخته 
نمی توانید خوشحال و راضی نگهش دارید. بله دوستان، 

متأسفانه این خبرها نیست.

2
امــا حــاال از انتظــارات یــار شــاعر کــه بگذریــم، بیاییــد به 
دغدغه های خودش فکر کنیم. تصــور بفرمایید روزگاری 
بــوده کــه کل فکــر و ذکر شــب عیــد طــرف چغنــدر پخته 
یارش بــوده اســت. یعنی این بشــر عجیب و غریــب نه به 
اجاره بهای سال آینده فکر می کرده، نه به میزان افزایش 
حقوق ، نه به تورم ســال جدیــد و نه به... هیچــیِ هیچی! 
همــه غــم آن بزرگــوار چگونگــی تأمیــن محمولــه چغندر 
پخته بــرای یــارش بوده کــه این قدر مهــم بوده کــه برایش 

شعر گفته!

3
همین حاال که من دارم این متن را برای شــما می نویسم، 
کمتر از دو هفته به عید نوروز مانده است. آن وقت ها که 

ما بچه بودیم، این روزها اوج روزهای خوشحالی مان بود. 
خب اگر یادتان بیاید آن روزها این خبرها نبود که تا تقّی به 
توقّی بخورد، مدرسه ها تعطیل شود و طفل معصوم های 
ســابق و اژدهاها!ی امروز بمانند خانه و آتش بســوزانند. 
آن زمان ها ما مجبور بودیم برویم و توی مدرســه بسوزیم 
و بســازیم. برای همین بود که از یکی، دو مــاه قبل از عید 

بــرای روزهای تعطیلی نقشــه می کشــیدیم و 
تــوی خیــاالت خودمــان در آن 14، 15 روز چه 

صفاها که نمی کردیم اما...

4
اما تا چشــم بــاز می کردیــم، معلم  جان مان با 
یک کوه پیک شــادی وارد می شــد و شادی را 
از دماغ مــان بیرون می کشــید. امــا این دلیل 
نمی شد که ما باز هم از ذوق لباس نو، میوه ها 

و آجیل های خوشمزه، مهمانی بازی های شب عید و کلی 
چیزهای باحال دیگر بیرون بیاییــم. فقط کمی دماغ مان 

سوخته می شد، اما نه در آن حد.

5
اما حاال چه؟ مدرســه از یک ماه قبل از عیــد عمالً تقّ و لق 
اســت. بچه ها یا در طول ســال لبــاس  دارند یــا کالً از بیخ 
ندارند یا در طول ســال هر هفته خانه عمه و خاله و دایی 
و عمــو می روند یا بــه کل نمی دانند ایــن جماعت چه جور 

موجوداتی هســتند. خــب با این حســاب ایــن بچه ذوق 
چه چیزی را داشــته باشــد؟ معلوم اســت که می رود و در 

مدرسه آتش می سوزاند و شیطنت می کند.

6
حاال اما شــب عیــد اســت و یار از من و شــما 
خیلــی چیزهــا می خواهــد. مــن و شــما هــم 
مانده ایــم و 18 میلیــون ریــال وجه نقــد رایج 
مملکت و ایــن فکر کــه ای خدا! چه می شــد 
مــا هــم ســطح دغدغه مــان همــان چغنــدر 
پخته بود؟ یعنی حاضر بودیم تک تک میوه  
و سبزی فروشــی های ســطح شــهر را شــخم 
بزنیم. اصــالً خودمــان چغندر می کاشــتیم. 
در عوض مجبور نبودیم مثل قاضی ها، جمع 
حقــوق و عیــدی و ســنوات مان را یــک طــرف 
بگذاریم و خرج ها را طــرف دیگر و به هر دوشــان بگوییم: 
خودتان مشــکل تان را با همدیگر حل کنید و من را قاطی 

مسئله نکنید.

7
رفته است چنان بهای کاال باال

دستم نرسیده مدتی بر کاال
عیدی نده امسال زمانه! چون که

از عیدی سال قبل دارم حاال

شب نوشته های یک بچه نوآور! )77(

کارگران مشغول کارند؛ 
به کجا چنین شتابان؟

صبــح زود با این خیال خــوش از رختخواب برخاســتم تا 
به ســفارش بــزرگان عمــل کنم کــه می گویند: 
»ســحرخیز باش تــا کامروا شــوی«؛ دســت و 
صورت را شسته و نشسته نیم لقمه ای گاز زدم 
و گازش را گرفتم تا به اتوبوس برسم. توی مسیر 
آنگاه که در خط ویژه از کنــار خودروهای چند 
100 میلیونی مانده در ترافیک می گذشــتیم، 
جایی در ذهنم قند آب می شد که جایی از آنها 
در حال ســوختن اســت، چراکه این همه پول 
داده اند تا خودروی شخصی برانند، اما اسیر 
ترافیک هســتند و من بــا یــک پرداخت خرد 
چندرغازی چنین شــتابان از کنارشــان می گذرم و کسی 

نیست بپرسد: »به کجا چنین شتابان؟«

خیر سرمان کسب وکار نوپای نوآور خودمان را داریم و من 
در جایگاه مدیر و برنامه ریز باید بیشتر از دیگران تالش 
کنم و مراقب همه چیز باشم تا کارها بر پایه برنامه پیش 
بــرود و کارمان رونق بگیــرد و فالن و بهمان. امــا امروز هم 
مانند خیلــی روزهای دیگــر همزمان با رســیدن به محل 
کار، انگار یکی توی صورتم کوبید و تازه آن وقت از خواب 
بیدار  شدم؛ پس در همان ثانیه هایی که پله ها را شمرده 
و نشــمرده باال می رفتــم و از راهرو می گذشــتم، قیافه آن 
راننده نشســته در پرایــد چنــد 100 میلیونــی در مقابلم 
پدیدار  شد که نه با نیشخند، بلکه قهقهه زنان می گفت: 
»شما کالً روهم رفته روزانه چقدر کاسب هستید؟ اصالً 
کاســب هســتید؟ ســر صبح و ناشــتا ما رو توی ترافیک 
گذاشــتی و خودت رو کشــتی تا به اینجا برسی؟ به کجا 

چنین شتابان؟«
تا زمانی که بچه ها برسند و کار رســمی روزانه آغاز شود، 
یک ســاعتی وقــت هســت، ولــی تــا اینجــای روز کامروا 
نشده ام و از ســحرخیز بودن تنها صف طوالنی اتوبوس 
نصیبم شد و شیرینی آب شدن چیزی در جایی از ذهنم 
برای ســوختن یک جــای دیگران هــم چندان شــیرین و 
ماندگار نبود. حاال کنار کتری آب روی چهارپایه نشسته ام 

و بخــار آب را کــه در هــوا محــو می شــود، نــگاه می کنــم؛ 
انگار این بــار خودم از خودم می پرســم: »بــه کجا چنین 

شتابان؟«
ولی مــا چنــان شــتابان هــم نبودیم؛ آهســته و پیوســته 
می رفتیم و می آمدیم. با بروبچ به این امید که یک روزی 
بتوانیم نان و ماست خودمان را بخوریم، دور هم نشستیم 
تا هرچه توان و فهم و پیشینه کاری و فکر نوآورانه داریم، 
بریزیــم یک جــا و کاری راه بیندازیــم و اگــر شــد یک گیر 
و گــره  از کار دیگــران بــاز کنیــم و 100 تا گــره هــم از زندگی 
خودمان. برای همین با خل بازی های کامیار کنار می آییم، 
بدخلقی های سامان را به جان می خریم، ترس از پیگیری 
و حساب کشــی های فریبــا برایمــان خوشــایند اســت، 
گیر دادن های سمیرا را می پسندیم، پرگویی های محمد 
را دوست داریم؛ و گفتن ندارد که همه گروه شیفته و واله 
من، این مدیر برجسته و بی همتای خودشان هستند. اما 
هر روز صبح درســت روبه روی همین کتــری آب جوش و 
شامگاه توی صف اتوبوسی که دیگر تندرو نیست، کم کم 
به این فکر هستم که به جای سیخونک زدن به بچه ها، 
سرم را باال کنم و فریاد بزنم: »آقا نریز! جان مادرت سنگ 

نریز! کارگران مشغول کارند. به کجا چنین شتابان؟«
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