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 شنیده ها حاکی از آن است که با وجود به تعویق افتادن انتخابات، فرصتی برای ثبت نام مجدد کاندیداها وجود ندارد 
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 تعویق زمــان برگزاری انتخابــات اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی یک اقدام مثبت و 
تدبیرشده بود که در هفته گذشته بعد از مدت ها 
اخبــار دلســردکننده موجــب امیــدواری شــد. 
امیدواری به اینکه در یک زیست بوم نوآورانه، برای 
رسیدن به تصمیم هایی که بر کار و فعالیت همه 
بخش های آن تأثیرگذار است، باید خرد جمعی در 
پیش گرفت و از حرکت های انفــرادی دوری گزید. 
حرکت هایی کــه تا همین جا به جایگاه و شــأنیت 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی لطمه های سختی 
وارد کرده است. نهادهای صنفی جز با همراهی و 
حمایت های جمعی به بیراهه می روند. مثال های 
آن هــم در بخــش ســنتی اقتصــاد 
زیادند. بســیارند اتحادیه هایی که 
یــک نفــر در آنهــا نشســته و خــود 
می بُرَد و خود مــی دوزد. نتیجه هم 
و  اجبــاری  عضویت هــای  جــز 
جریمه ها و پلمب های خسارت بار 

چیزی نیست.

 اما حــاال که انتخابــات به 
تعویق افتاده، شاید تدبیر 
درست تر این باشد که نقدها و درخواست هایی که 
از ســوی زیســت بوم آنالین ایــران دربــاره برگزاری 
وجود داشت هم مورد توجه قرار بگیرند. از جمله 
امکان و تسهیل ثبت نام متقاضیانی که به دلیل 
اطالع رسانی نامناسب از قافله کاندیداها جا مانده 
بودند و البته رسیدگی مجدد به ردصالحیت هایی 
کــه برخــی مدعــی بودنــد بــا متــر و معیارهــای 
غیرکسب وکاری صورت گرفته است. این مسیر 
درســت برگــزاری یــک انتخابــات ســالم و مــورد 
حمایت زیست بوم است و باید طی شود تا اعتماد 

خدشه دارشده مجدداً احیا و تقویت شود.

 گرانی اینترنت که همچون خون برای یک 
زیســت بوم آنالیــن و نــوآور محســوب 
می شــود، یک شــوک تمام عیــار بــه این فضــا در 
روزهــای گذشــته بــوده اســت. بســیاری از 
زیرساخت های این دست کسب وکارها یا بر بستر 
اینترنت اســت یــا راه دسترســی کاربــران آنها به 
خدمات این کسب وکارها تنها و تنها استفاده از 
اینترنت است. گران کردن اینترنت بدون مقدمه و 
گرفتــن مشــورت از ذی نفعــان ایــن زیرســاخت 
حیاتی، تنها تحمیل هزینه های پیش بینی نشده 
به این کسب وکارهاست. اســتدالل هایی هم که 
درباره وضعیت شرکت های ارائه دهنده اینترنت 
ثابــت و ناکافی بــودن درآمدهــای آنها بــا توجه به 
گرانی هایی که در ســال های اخیر در حوزه تأمین 
زیرســاخت ها و دســتگاه های مورد نیازشــان )که 
اغلب هزینه های دالری دارند(، می شود، اگرچه در 
برخی موارد پذیرفتنی است، اما راهکار حمایت از 
آنهــا انداختــن هزینــه بــه دوش کاربــران ایرانی و 

کسب وکارهای نوآور نیست.

 حرف مشــخص اینکه هر تصمیمی در 
این زیســت بوم نــوآور باید بــا همراهی و 
همفکری فعاالن واقعی آن گرفته شود. با همراهی 
آنها که کسب وکار دارند و تابلو و نام و نشان شان 
مشــخص اســت. ایــن روزهــا آدم هــای زیــادی 
داعیه دار خیر و صالح کســب وکارهای این حوزه 
شده اند، اما تصمیم ها و عملکردها نشان می دهد 
باید بیش از هر زمان دیگری به خود کسب وکارها 
و صاحبان آنها اعتماد کرد و از آنها در راهبری این 

فضا یاری گرفت.
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چالشی که باید آن را جدی بگیریم

چالش روبه رشد منابع انسانی

گران شدن اینترنت موبایل پس از افزایش تعرفه های اینترنت ثابت صورت گرفت

گرانی اینترنت و تأثیر آن بر کسب وکارهای نوآور

امسال اگر فقط یک چالش بتواند به تنهایی کسب وکارهای 
ایرانــی را زمیــن بزنــد، چالــش »منابــع انســانی« اســت. 
منابع انســانی در کســب وکارهای دانشــی اهمیــت باالیی 
دارد؛ تــا حدی که برخــی کســب وکارهای دانشــی را معادل 
دسترسی شان به منابع انســانی می دانند. به همین دلیل 

اســت که موضوع برند کارفرمایی در ســال های 
اخیر مهم شده و کسب وکارهایی که توانسته اند 
نام خوبی برای خود در فضای فعالیت اقتصادی 
فراهم کننــد، ایــن فرصــت را دارند کــه بهترین 

نیروهای موجود در بازار را جذب کنند. 
طبیعی اســت کــه شــرایط فعالیــت اقتصادی 
دیگر مانند گذشته نیست و پیش روی نیروهای 
حرفــه ای فرصت هــای متنوعــی قــرار دارد؛ از 
مهاجرت گرفته تا فعالیت به صورت فریلنسری 
یا فعالیت در بازارهای مالی و البته زندگی در ایران 

و کسب درآمد دالری. اقتصاد دیجیتال دریچه های جدیدی 
را به روی همه باز کرده و ما نمی توانیم انتظار داشــته باشیم 
کسی که یک بار آن ســوی دریچه را دیده اســت، خودش را 
به ندیدن بزند.  در گذشــته نه چندان دور که کســب وکارها 
صنعتی بودنــد و فرصت هــای فعالیت بــرای افــراد محدود 
بود، افراد در چهارچوب های مشخص می رفتند و جامه ای 
را کــه بــرای آنها دوخته شــده بــود، به تــن می کردنــد. اکنون 

شرایط تغییر کرده و فرصت های پرشماری پیش روی منابع 
انسانی قرار دارد. بنابراین کسب وکارها عالوه بر اینکه باید 
بــر حوزه هایی ماننــد مالی، اســتراتژی، مدیریــت مدل های 
کســب وکار، مشــتریان و بازاریابی مســلط باشــند، باید در 
حوزه منابــع انســانی نیز بــه برند خوشــنامی تبدیل شــده 
باشند. متأسفانه برخی کســب وکارهای نوآور 
ایرانی در زمینه منابع انسانی خوشنام نیستند 
و بــه ترمینــال تبدیــل شــده اند! جایی کــه افراد 
مــدت کوتاهــی در آن می ماننــد و بعــد از مدتی 
آنجا را ترک می کنند. ورود و خروج سریع افراد از 
کسب وکارها زمینه اضمحالل فرهنگ سازمانی 
آنها را فراهم می کند و به مرور کســب وکارهایی 
کــه داعیــه نــوآوری دارنــد، در روزمرگــی گرفتــار 

می شوند.
بنابرایــن منابــع انســانی مهم تریــن چالــش 
پیش روی کســب وکارهای نوآور اســت. نگهــداری منابع 
انسانی حرفه ای از هر زمان دیگری سخت تر شده است. 
برای اینکه بتوانیــم زمینه رشــد اقتصاد نــوآوری در ایران 
را فراهم کنیــم، مهم تریــن جایی کــه باید روی آن دســت 
بگذاریم، منابع انسانی است و یکی از موضوعات در این 
زمینه که باید بیش از گذشــته جدی گرفته شــود، بحث 

آموزش است.
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اینترنت گران شــد؛ این خبری اســت کــه در نگاه اول شــاید 
طبیعی به نظر برســد. در شــرایطی که همه اقالم مصرفی و 

خدمات با افزایش قیمت ها مواجه شــده اند، ممکن 
اســت از ایــن افزایــش قیمــت ناگهانــی تعجب 

نکنیم؛ اما مســئله اینجاســت که  این اتفاق 
جنبه های ناخوشایندی برای کسب و کارهای 

نوآور دارد.  
اول اینکــه کســب و کارهای نــوآور، خصوصــاً 

آنهــا کــه در دســته های کوچــک و متوســط قــرار 
می گیرند، در دوران شیوع کرونا و پس از آن به دورکاری 

روی آورده انــد و الاقل بخشــی از نیروهــای آنهــا در دفتر کار 
حضــور ندارند. حتی شــرکتی مانند اســنپ نیز هنــوز تمام 
نیروهــای خــود را بــه دفتــر کار فرانخوانــده اســت. بنابرایــن 
افزایش هزینه اینترنت بــه معنای افزایش هزینــه دورکاری 
اســت و نتیجــه منطقــی آن، راضــی شــدن نیروی انســانی 
متخصص با دستمزدهای بیشتر است. آن هم در شرایطی 
که همین حاال نیز جذب نیروی انسانی به معضلی اساسی 
تبدیل شــده اســت.  مضاف بر این، بخشــی از اینترنتی که 
کاربــران مصرف می کننــد، در راســتای اســتفاده از خدمات 

ایــن کسب و کارهاســت.  بنابرایــن افزایــش قیمت هــا 
می تواند به شکل غیرمستقیم بر میزان استفاده 

از خدمات این کسب و کارها اثرگذار باشد.  
خبرها حاکی از این است که تنها چند روز پس 
از آنکــه اپراتورهــای اینترنت ثابــت به صورت 
میانگین قیمت سرویس های خود را با راهکار 

تغییر نــام ســرویس 60 درصــد افزایــش دادند، 
اکنون نوبت به اپراتورهای موبایل رسیده که با ترفند 

حذف بسته های به صرفه اینترنت همراه، عمالً گرانی شدید 
اینترنت را رقم بزنند.

 دو اپراتور مسلط کشور )همراه اول و ایرانسل( اقدام به حذف 
بسته های به صرفه برای مردم کرده اند. هم اکنون بیشترین 

مدت اعتبار بســته های اینترنت همراه چهار مــاه )120 روز( 
است و همه بسته های بلندمدت گذشته از جمله بسته های 
شش ماهه و یک ســاله که خرید آنها اینترنت ارزانی 
در اختیار مردم می گذاشت، به طور کامل حذف 
شــده اند. کاربــران ایــن دو اپراتــور در حالی  که 
پیش از این بســته یک ماهه بــا 10گیگابایت 
ترافیــک را می توانســتند بــا قیمــت 29.500 
تومــان بخرند، اکنــون در بهتریــن حالت باید 
بســته یک ماهه با حجم هفــت گیگابایــت را با 
قیمت 2۸.200 تومان بخرند! این مسئله در مورد این 
بسته، افزایش قیمت هر گیگابایت اینترنت بیشتر از 36.5 

درصد را نشان می دهد.
پیــش از ایــن هــم در تیرمــاه 1399 ایــن دو اپراتــور دســت به 
اقدامی مشابه زده بودند که با شکایت دولت و در نظر گرفتن 
جریمه های سنگین برای آنها از سوی سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی، سرانجام بسته های به صرفه بار دیگر در 
دسترس قرار گرفتند. در آن زمان محمدجواد آذری جهرمی، 
وزیر وقت ارتباطات اعالم کرده بود که افزایش قیمت اینترنت 
موبایل با »تبانی« همراه اول و ایرانسل غیرقانونی است و این 
اپراتورها باید قیمت ها را به وضعیت گذشته بازگردانند.
خدمــات   ارائه دهنــدگان  گذشــته  هفتــه 
ADSL( هــم به صــورت  اینترنــت ثابــت )
میانگیــن ســرویس های خــود را 60 درصــد 
گران کردند. پــس از اعتراض هــای کاربران، 
سرانجام سازمان تنظیم مقررات  به صدور 
اطالعیه ای پرداخت. هرچند این ســازمان در 
اطالعیــه خــود تأکید کــرده کــه هنوز هیــچ مصوبه 
جدیدی بــرای افزایــش قیمــت اینترنت تصویب نشــده، 
اما به طــور ضمنی تأیید کــرده که افزایش قیمت از ســوی 
برخی شــرکت های ارائه دهنده خدمــات  اینترنت زیر نظر 

این سازمان بوده است.

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali
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لجستيک
L O G I S T I C

اجرای آزمایشی خدمات 
کسب و کار »زی رو«

  موتورسواری 
با کربن صفر

 کسب و کار »زی رو« در راستای 
دســتیابی بــه حمل و نقــل بــا 
کربن صفر، امکان دسترسی همگانی 
به موتورهــا و دوچرخه های برقــی را در 
سطح شــهر فراهم می کند و قرار است 
به شــکل آزمایشی در بخشــی از شهر 
تهــران، کار خــود را آغــاز کنــد. یعقوب 
آزاده دل، سرپرســت معاونت توســعه 
حمل ونقل پاک شهرداری تهران گفته 
اســت: »ســامانه موتور برقی اشتراکی 
هوشــمند از ابتــدای ســال جدیــد بــا 
همــکاری شــرکت نوســازی اراضــی 
بیشــتر  آشــنایی  بــرای  عباس آبــاد 
شــهروندان و همچنیــن تحلیــل رفتــار 
آنهــا در اســتفاده از ایــن شــیوه، در 
صــورت  بــه  مشــخص  مســیر های 

آزمایشی در حال اجراست.« 

 آزاده دل ادامه داد: »با توجه به 
مشــخصات و چهارچوب های 
فنــی و ایمنــی مــورد نظــر ســازمان 
حمل ونقل و ترافیک، تنها یک شرکت 
توانســت مجوز الزم را کسب کرده و در 
نوروز سال 1401 وارد فاز آزمایشی شود. 
البته ســایر شــرکت های فعال در حوزه 
میکروموبیلیتی و حمل ونقل اشتراکی 
هوشــمند همچنــان می تواننــد بــرای 
اجــرای سیســتم حمل و نقلی خــود در 
شهر تهران اقدام به اخذ مجوز کنند.«

»ســرویس  افــزود:  وی   
موتور های برقی اشتراکی با نام 
»زی رو« به شــهروندان اجــازه می دهد 
در مکان هــای تعیین شــده، ســفر های 
درون شــهری خــود را به راحتــی و بدون 
واســطه و تنهــا بــا چنــد کلیــک در 
اپلیکیشــن اختصاصــی آن انجــام 

دهند.«

 بــه گفتــه آزاده دل، طــی مدت 
کوتاه راه اندازی آزمایشــی این 
سامانه، حدود 650 کاربر، 2500 دقیقه 

سفر ثبت کرده اند . 

REPORTگزارش

صنعت لجستیک کشور سال 1400 را با ارسال شش میلیارد 
مرسوله پشت سر گذاشته که بخش عمده ای از آن مرسوالت 
از طریق باربری ها و شرکت های پست اتوبوسی جابه جا شده 
و بخش کوچکی از آن نصیب شرکت پست و تیپاکس شده 
 اســت. این آمار برای شــرکت پســت جمهوری اســالمی که 
بزرگ ترین بازیگر صنعت لجســتیک ایران اســت، بســیار 
ناچیز است. بابک عقیلی نسب مدیرعامل و هم بنیان گذار 
پستکس با توجه به رشد صنعت لجستیک در سال گذشته 
پیش بینی می کنــد، از آنجا کــه کرونا به جهش بــازار کمک 
زیادی کرده، در سال 1401 با رشد 35 تا 40 درصدی در صنعت 

لجستیک کشور مواجه باشیم. چه آنکه امسال نیز از همان 
ابتدای سال، با رشد فزاینده مرسوالت پستی مواجه شده ایم. 
عقیلی نسب در گفت و گوی پیش رو، در خصوص اقدامات و 

عملکرد پستکس توضیح می دهد.

پستکس چه کاری انجام می دهد؟
پستکس یک پلتفرم اســت که به کاربر اجازه می دهد، بعد 
از مشــخص کردن مبدأ و مقصد مورد نظر، از نوع پیمایش 
مرســوله بــه مقصــد و اینکه بــا چه شــرکت پســتی، بــا چه 
قیمــت و در طول چه مــدت زمــان و با چــه محدودیت هایی 

مرسوله پستی اش به محل می رسد، آگاه شود. بعد از آنکه 
تقاضای مشتری در پلتفرم ثبت شد، مرسوله از درب مبدأ 
به درب مقصد ارسال می شود. خدمات پستکس به صورت 
درون شهری، پســت بین شــهری و بین المللی ارائه می شود 
و بیش از 23 شــرکت پســتی در پلتفرم پســتکس بــه مردم 

خدمات ارائه می دهند.

پلتفرم پستکس چطور ایجاد شد؟
این ایده که یک ایرانی برای اســتفاده از خدمات پستی باید 
سرویس پستی خود را آگاهانه انتخاب کند، در ذهن ما این 

گفت و گو با بابک عقیلی نسب، مدیرعامل و هم بنیان گذار پستکس از رشد صنعت 
لجستیک و برنامه هایی که این کسب و کار برای نوآوری در صنعت لجستیک دارد

در انتظار  جهش لجستیک

ردپای بالکچین
 در زنجیره تأمین
درباره کسب و کار »وی چین«

در حالــی کــه اغلــب اوقــات نــام بالکچیــن بــا ارزهــای 
دیجیتال گره خورده، اما استفاده های دیگری نیز از آن 
می شود. به عنوان مثال، بالکچین در جهت شفافیت 

و سهولت در زنجیره تأمین کاربرد دارد. 

صنعت لجســتیک بــا چالش هــای متعددی 
همچــون جمــع آوری داده هــای اشــتباه، 
نامطمئن و غیرشفاف مواجه است.  اغلب، داده ها با 
کیفیت یا کمیــت پایین )یا حتــی کامالً اشــتباه( ارائه 
می شــود و تمام ذی نفعان نمی توانند به آن دسترسی 

پیدا کنند.

 پلتفــرم مبتنــی بــر بالکچیــن »وی چیــن« 
)VeChain( بــا نمــادVET، بــه دنبــال بهبــود 
فرایندهــای مدیریــت زنجیــره تأمیــن بــا عملکردهای 
تخصصی است. کاربرد اصلی آن برای تعیین اصالت 
و کیفیــت محصــوالت خریداری شــده بــا تکیــه بــر 

دفترحساب توزیع شده غیرقابل دستکاری است. 

 نحــوه کار وی چیــن این گونــه  اســت کــه هــر 
محصولی در شبکه یک شناسه یکتا دارد که 
VID نامیــده می شــود و می توانــد بــرای شناســایی و 
رهگیری محصــول و تاریخچــه مالکیت آن اســتفاده 

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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NEWSخبر

استارتاپ Xata  و 30 
میلیون دالر بودجه جدید 

ً زنانه  کامال
مونیــکا ســاربو پــس از پنج ســال فعالیت 
 ،)Elastic( در شــرکت نرم افزار االســتیک
متوجــه یــک الگــوی ناراحت کننده شــد؛ 
بیشــتر زنان قبل از رســیدن به نقش های 
رهبــری، صنعــت را تــرک می کردنــد. او 
می خواست به تغییر این وضعیت کمک 
کنــد. در اواســط ســال 2020، او کار خود را 
رها کــرد و Tupu.io را راه انــدازی کرد؛ یک 
ســازمان غیرانتفاعی کــه کارگــران فناوری 
را بــا مربیــان دارای پیشــینه های مختلف 
مطابقــت می دهد، امــا ســاربو و تیمــی از 
داوطلبان به سرعت متوجه شدند که زمان 
خــود را صرف ایجــاد اتصــاالت دســتی از 
طریــق ایمیــل کردنــد. او می گویــد: »برای 
رشد واقعی جامعه، باید پلتفرمی بسازیم 

که کامالً خودکار باشد.«

ابــزار  هیـــــــــــچ  کــه  ساربــــــــــو 
رضایت بخشــی در بــازار پیــدا 
نکرد، تصمیم گرفت خودش آن را بسازد. 
چندی پیش شرکت جدید او Xata اعالم 
کــرد کــه شــرکت های ردپوینــت ونچــرز و 
ایندکس ونچرز یک دور 30 میلیون دالری 
سرمایه گذاری سری A را رهبری کرده اند. به 
گفته یک منبع آگاه، این استارتاپ که در 
دسامبر 2020 تأسیس شد، اکنون ارزشی 

بین 150 تا 200 میلیون دالر دارد.

دیگــر  خانــم  دو  و  ســاربو 
هیئت مدیــره  Xata را تشــکیل 
می دهنــد. ســاربو می گوید: »مــا باالترین 
پیشنهاد ارزش گذاری را انتخاب نکردیم، 
اما پیشــنهادی را که احســاس می کردیم 
برای ایجاد یک کسب وکار موفق بلندمدت 
بهترین اســت، برگزیدیم. یک گزارش در 
 VC Work-Bench سال 2021 از شــرکت
نشــان داد کــه کمتــر از دو درصــد از 
استارتاپ های فناوری سازمانی که جذب 
سرمایه  کرده اند، یک زن هم بنیان گذار در 

هیئت مدیره خود دارند.« 
او همچنین می گوید: »داشتن یک زن در 
صدر یک مجموعه، تیم های متنوع تری را 

جذب می کند.«

جاومکان نوآوری
I N N O V A T I O N 

L O C A T I O N

افزایش تعداد افراد تحصیل کرده، مخصوصاً در 50 سال 
گذشــته، فکر ایجــاد مراکز نــوآوری را در بیــن محیط های 
آکادمیک و صنعتی شــکل داده اســت؛ چراکه ایده های 
گذشــته بشــر دیگــر کارایــی الزم در بعضــی از زمینه ها را 
نداشته اند. به عنوان مثال، مراکز آموزش عالی از این ابزار 
برای گســترش توانایی های خــود اســتفاده کرده اند. آنها 
اســتراتژی های مختلفــی را بــرای پیشــرفت در روش های 
نوین آموزشی و پیشرفت در صنعت آموزش برای برخورد 
با تعداد بیشــتری دانش آموز و دانشــجو به کار برده اند و 
همچنین دانشــگاه ها با ایجاد مراکز کارآفرینی و نوآوری 
میــان حــوزه نظــری و بــازار کار دانشــجویان پلــی ایجــاد 

کرده اند.
دانشــگاه کردســتان هــم نزدیــک بــه دو دهــه اســت بــا 
ایجاد مرکز کارآفرینی، دانشــجویان را پــس از اتمام دوره 
تحصیل شان به نزدیک ترین محل کار یعنی همین مرکز 
کــه در محیــط دانشــگاه وجــود دارد، هدایــت می کند. با 
زاهد شــمی، مدیر واحد توســعه کارآفرینی، مراکز رشد و 
نوآوری دانشــگاه کردســتان درباره عملکرد و چالش های 

این مجموعه گفت وگو کردیم.

مرکــز از چــه ســالی و بــا چــه رویکــردی 
فعالیت خود را آغاز کرد؟

واحــد کارآفرینــی دانشــگاه کردســتان ماننــد تمــام 
دانشــگاه های دیگر در ابتدا زیرمجموعه واحــد ارتباط با 
صنعت بود و از ســال 13۸2 فعالیــت خود را آغــاز کرد. با 
افتتــاح مرکز رشــد در ســال 13۸۸ و ســپس مرکز نــوآوری 
در مهرماه 13۹۷ توســعه این واحدها ادامه پیدا کرد و در 
نهایت در سال 13۹۸ تمام این سه مرکز یکپارچه شدند. 
در چارت جدید دانشگاه تصمیم گرفته شد که با توجه به 
نقش به هم پیوسته  این مراکز، بهتر است که در یک راستا 
حرکت کنند و در نهایت بــه یک مقصد مطلوب یا همان 

مجموعه کارآفرین ختم شود. 

این ســه مرکز که در حال حاضر در یک 
نقطه متمرکز شده اند، هر کدام چه خدماتی ارائه 

می دهند؟
معموالً کار مراکز نوآوری جذب ایده و توانمندسازی افراد 
از طریق فراخوان های مختلف است. مراکز نوآوری فضای 
اشــتراکی دارند؛ بنابراین بایــد ایده  ها را جــذب و توانمند 
کنند. ما ســعی می کنیم با برگــزاری کارگاه های آموزشــی 

تیم های خود را توانمند کنیم تا وارد بازار کار شوند.
خروجــی این تیم ها در دانشــگاه کردســتان به دو مســیر 
ختم می شود؛ یک مسیر این است که خود واحد نوآوری 
ســرمایه گذاران خطرپذیر را پیدا کنــد و ایده هــا را به آنها 
واگذار کنــد و حالت دوم این اســت کــه اگر ســرمایه گذار 

خطرپذیر نبود، آن را به مرکز رشد تحویل بدهد.
مــا در مرکز رشــد بــه تیم هایــی کــه در مرحله پیش رشــد 

گفت وگو با زاهد شمی، مدیر واحد توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری 
دانشگاه کردستان که معتقد است برگزاری جشنواره ها و رویدادها در 

تهران شانس برنده شدن کمتری به تیم های شهرستانی می دهد

مهجور ماندن مراکز 
نوآوری در استان ها

علی قلی زاده گردرودباری

آینده نگری در 
جهان متغیر
خرید 5/4 میلیارد 
دالری یک شرکت 
امنیت سایبری توسط 
گوگل

در حالــی که رهبــران فنــاوری برای تشــدید 
تهدیدات دیجیتال آماده می شوند، گوگل، 
زیرمجموعه آلفابت، اعالم کرده که شرکت 
برجســته امنیــت ســایبری »مندیانــت« 
)Mandiant( را در یــک معامله تمام نقدی 
خریداری می کنــد که در این صــورت ارزش 
این شــرکت به 5.4 میلیارد دالر می رســد. 
این قرارداد که قرار اســت اواخر سال جاری 
بسته شود، باعث می شود گوگل در زمانی 
کــه جنــگ روســیه در اوکرایــن نگرانی های 
گســترده ای را در مــورد افزایــش تهدیــدات 

ســایبری ایجاد کرده، جایزه ای را به دســت 
آورد. پیشــنهاد گوگل برای مندیانت چند 
هفته پس از شایعاتی منتشر شد مبنی بر 
اینکه مایکروسافت، رقیب اصلی در امنیت 
و رایانش ابری، به این تجارت چشم دوخته 
تــا پیشــنهادهای امنیتــی خــود را بیشــتر 
تقویت کند. زمانی که اخبار مربوط به عالقه 
ادعایی مایکروسافت در فوریه منتشر شد، 
پیشنهاد گوگل با قیمت 23 دالر به ازای هر 

سهم را نشان می دهد.
مندیانــت پیشــنهادهای امنیتــی گــوگل 

کلود را تقویت می کند؛ زیرا به دنبال رقابت 
تهاجمی تــر بــا مایکروســافت، آمــازون 
وب ســرویس و ســایر غول های ابری است. 
توماس کوریــان، مدیرعامل گــوگل کلود در 
بیانیــه ای که ایــن معاملــه را اعالم کــرد، نام 
تجاری مندیانت را »مترادف با آینده نگری 
بی نظیــر بــرای ســازمان ها«یی خوانــد کــه 
به دنبال حفظ امنیت خود در یک محیط 

دائماً در حال تغییر هستند.
ایــن محیــط ممکــن اســت به دلیــل حمله 
روسیه به اوکراین سریع تر از همیشه شروع 

   عکس:  نیکو قادری
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داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

هر چند نام فرودگاه پیام این مسئله را که 
اینجا تبدیل به یکی از لوکیشــن های اقتصــاد نوآور 
شده است، به ذهن متبادر نمی کند، اما می دانیم این 

منطقه مأموریت هایی دارد که اتفاقاً در 
راســتای رونق اقتصاد نوآوری اســت. در 
قدم اول خوب است پرونده این منطقه 
ویژه را بازخوانی کنیم و ببینیم چه زمانی 
این فرودگاه تأسیس شــد و در گذر زمان 
چــه تغییراتــی در مأموریت هــای آن رخ 

داد؟
ما تحت نــام حقوقی شــرکت خدمــات هوایی، 
پســت و مخابرات پیام فعالیــت می کنیم که در 
سال 6۹ تأسیس شده و در سال ۷4، اساس نامه 

آن در مجلس به تصویب رسیده است. هدف از شکل گیری 
این مکان، ایجاد هاب پستی در منطقه بود. جایی که ارسال 
مراسالت و تجزیه پستی در آن صورت گیرد و محل ارسال و 
دریافت بسته های پستی در این منطقه باشد. با پیشرفت 

تکنولوژی، ظهور اینترنت و تغییر پارادیم، اهداف این مکان 
نیز تغییر کرد. تا 30 سال پیش حتی برای ارسال یک نامه یا 
کاتالوگ هم از خدمات پستی استفاده می کردیم و فکسی 
که امروز منسوخ شده، به شکل گسترده وجود 
نداشــت.  در همان زمان برای رســیدن به هدف 
مدنظر، دو کار مهم انجام شده بود. یکی ایجاد 
یک ساختمان بزرگ برای تجزیه مبادالت پستی 
و دیگری تأســیس فــرودگاه و ایرالین پیــام. پنج 
هواپیمای باری برای این ایرالین خریداری شد که 
هرکدام ظرفیت جابه جایی دو تن بار را داشتند. 
البته یکی از این هواپیماها، به عنوان آمبوالنس 
هوایی در نظر گرفته شده بود.  اما همان طور که 
گفتم، پیشرفت تکنولوژی سبب شد این اهداف 
از اولویت خارج شوند و در سال ۸0 منطقه ویژه اقتصادی پیام 
ایجاد شد. فضایی که برای اینجا پیش بینی شده، بالغ بر ده 
هزار هکتار است که از جزیره کیش بزرگ تر است و برنامه های 
آینده نگرانه و بلندپروازانــه ای برای این منطقه در نظر گرفته 

شده که در حال حاضر بخش هایی از آن انجام شده است. 
آن بخشــی که ما فعالً در حــال عملیاتی کردن آن هســتیم، 
3600 هکتار است که حدود هزار هکتار آن متعلق به فرودگاه 
است و الباقی اراضی را برای منطقه ویژه در نظر داریم. سال 
۸0 مصوبــه ایجاد منطقــه ویژه پیــام به عنــوان نزدیک ترین 
منطقه ویژه اقتصادی به تهران گرفته شد و سال های ۸۸، ۸۹ 
زیرساخت های استقرار سرمایه گذاران و صنایع ایجاد شد و 
تقریباً حدود 12 سال است که اراضی اینجا به سرمایه گذاران 

واگذار می شود. 

سرمایه گذاران و کسب و کارهای حاضر در 
منطقــه ویــژه، بیشــتر در چــه حوزه هایــی فعالیــت 

می کنند؟
حدود 50 درصد فعاالن اقتصادی منطقه ویژه در حوزه های 
آی تی، آی سی تی و الکترونیک فعالیت می کنند و باقی آنها در 
حوزه های صنایع غذایی، آرایشی - بهداشتی، قطعه سازی 
و... فعال هســتند که این بخش چندان بــا مأموریت وزارت 

چرا فرودگاه پیام؟
وقتی صحبت از فرودگاه پیام می شــود، 
کمتــر کســی می دانــد کــه آنجــا منطقه 
ویــژه اقتصــادی اســت کــه تقریبــاً همــه 
شــرایط یــک منطقــه ویــژه را در نزدیکی 
تهــران دارد. جایــی کــه روزگاری قــرار بود 
تبدیــل بــه هــاب پســتی منطقــه شــود، 
حاال فضایی برای اســتقرار شرکت هایی 
اســت که امکانات و ویژگی های استفاده 
از منطقه ویژه را دارنــد. هر چند به گفته 
اکبر قنبرپور، مدیرعامــل این مجموعه، 
ایــن شــرکت دولتــی تحــت نظــر وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات فعالیــت 
می کند و قرار اســت از این بــه بعد تمرکز 
ویژه روی جذب شرکت هایی باشد که در 
زمینه های آی تی، آی سی تی، الکترونیک 

و فناوری های نوین فعالیت دارند.

اما نکتــه مهم در مــورد منطقه 
ویــژه پیــام، بــه جــز موقعیــت 
ویژه ای کــه بــرای تولیدکننــدگان جهت 
اســتقرار در ایــن منطقــه فراهــم آمــده 
است، برنامه هایی است که مدیرعامل 
منطقه ویژه پیام برای شــرکت های نوپا، 
استارتاپ ها و فریلنسرها دارد. از ایجاد 
فضاها و ســوله هایی برای اســتقرار آنها 
گرفتــه تــا برگــزاری کمپ هایــی کــه قــرار 
اســت نیــروی کار آموزش دیــده تحویــل 

صنعت بدهد.

قنبرپور که به مدت 14 سال در 
رده هــای مختلــف مدیریتی در 
پارک فنــاوری پردیس فعالیت داشــته، 
به خوبــی فضای اکوسیســتم نــوآوری را 
می شناســد و با نیازها و نقــاط ضعف و 
قوت شــرکت های نوآور و افراد مســتعد 
در  جهــت  همیــن  بــه  آشناســت. 
برنامه ریــزی برای حضور و اســتقرار این 
شرکت ها و افراد، سعی کرده این موارد را 
مد نظر قرار دهد و فضایــی را ایجاد کند 
کــه بــه کار اســتارتاپ ها و فریلنســرها 
بیاید. او ایــن مأموریــت را در کنــار باقی 
مأموریت های منطقه ویژه پیام که همان 
جذب ســرمایه گذار بخش خصوصی و 
توســعه اقتصادی منطقه است، انجام 

می دهد. 

وجود فضایــی بــا امکانات یک 
منطقه ویژه اقتصادی در جایی 
نزدیــک به تهــران، به خودی خــود حائز 
اهمیــت اســت. حــال اگــر ایــن منطقه 
برنامه های خاصی نیز برای اکوسیستم 
نــوآوری در ذهــن داشــته باشــد، در نظر 

کارنگ بر اهمیت آن افزوده می شود.

COVER STORYداستان جلد

پیش از آنکه نام اکبر قنبرپور را به عنوان مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام بشنویم، او را در سمت های مختلفی در اکوسیستم نوآوری دیده بودیم. او که دانش آموخته مهندسی صنایع از دانشگاه 
شریف است، تحصیالت خود را در زمینه مهندسی بیوتکنولوژی در دانشگاه علم و صنعت ادامه می دهد، ولی اواخر دوره کارشناسی ارشد به این نتیجه می رسد که عالقه اصلی او نه در حوزه 
مهندسی که در زمینه مدیریت است و به همین دلیل به تحصیل در رشته مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد می پردازد. او از سال 86 تا اسفند 1400 در پارک فناوری 
پردیس مشغول به کار بوده و از سمت کارشناس جذب و پذیرش تا ریاست مرکز فن بازار و معاونت توسعه نوآوری را در این مکان تجربه می کند. قنبرپور که چند ماهی است مدیریت منطقه ویژه 
اقتصادی پیام به او محول شده است، می گوید قرار است سهم صنایع آی تی، آی سی تی، الکترونیک و فناوری های نوین را از این منطقه افزایش دهند. مضاف بر این، هرچند منطقه پیام به عنوان 
مکانی برای شرکت های نوآور تعریف نشده بود، اما قنبرپور با مدد گرفتن از تجربه های گذشته خود می خواهد فضایی را به استارتاپ ها، شرکت های نوپا و فریلنسرها اختصاص دهد و منطقه پیام 

را به عنوان یکی از لوکیشن های نوآوری در اکوسیستم مطرح کند. 
او در گفت و گوی پیش رو از روند تحول این منطقه و برنامه هایی که برای آینده آن در نظر دارد، توضیح داده است. برنامه هایی که تنها یکی از آنها، رسیدن به سهم یک درصدی از تولید ناخالص 

ملی است.

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

گفت و گو با اکبر قنبرپور، مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی پیام؛ جایی که هر چند در اکوسیستم نوآوری 

به عنوان فضایی برای استقرار کسب و کارها شناخته 
نمی شود اما برنامه های متنوعی در این خصوص دارد

روی باند نوآوری
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کسب وکار 
اينستاگرامی

I N S T A G R A M S̀ 
B U S I N E S S

اگر خاطره اندکی از دهه 60 داشته باشید، احتماالً طرح 
چینی گل سرخی هم برایتان خاطره انگیز است. روزگاری 
بود که سفره ای پهن می شد از این ســر تا آن سر خانه و 
روی آن خوراک اصیل ایرانی روی چینی های گل سرخی 
نقش می بست. به مرور که زمان گذشت و خاطره ها کمی 
رنگ باختند، اگر کسی می خواست خاطره ای نگه دارد، 
چینی های گل ســرخی جهاز مادر یا مادربزرگ را داخل 

دکور می گذاشت تا به یادگار بماند.
برند نیکســا اما کار جدیدی می کند. شــش سال است 
که از ایــن چینی هــا و خاطره ها طــرح زیورآالت را شــکل 
می دهــد تــا خاطــره ســفره های رنگارنــگ مادربــزرگ در 
دست و گردن مان باقی بماند. نیکسا برندی است که با 
چینی های شکسته گل سرخی، زیورآالت تولید می کند؛ 

از انگشتر تا گوشواره و دستبند. 

  از لیسانس اقتصاد تا کارهای هنری
نیکسا را یک پدر و پســر بزرگ کرده اند. معز نیکبخش 
تهرانــی در کنــار پــدرش محســن، نیکســا را به ایــن روز 
رسانده است. خودش می گوید تحصیالت هنری ندارد 
و اقتصــاد خوانــده اســت. از نوجوانی در کنــار درس، به 
کارهای هنری عالقه داشت. پدر در این زمینه فعال بوده 
و کارگاهــی داشــت کــه کارهای هنــری می کــرد. فعالیت 
نیکســا هم بــه واســطه فعالیت پدر شــکل گرفــت. پدر 
ساخت زیورآالت فلزی را خوب می دانست. مدتی فعال 
بود و بعد به پســر پیشــنهاد کرد که همراه شــود و کار را 
جدی تــر جلو ببرند. همان جــا بود که جرقه برند نیکســا 

زده شد.
معز می گوید ایده برند نیکسا کامالً اتفاقی شکل گرفته 
است. یک روز ظرف شکسته ای در کارگاه دست گرفتند 
و تــالش کردنــد تکــه ای از آن را در یــک فریــم فلــزی قرار 
دهند و بــه زیــور تبدیل کننــد. نتیجــه قابل قبــول بود و 
تصمیم گرفتند کارهای دیگری هم انجام دهند. به مرور 
این زیورآالت به مجموعه تبدیل شــد و کار رونق گرفت. 
پسر شروع به عکاسی کرد و فکری برای فروش نداشت. 
قصدش این بود که کارها را به نمایش بگذارد. عکس ها 
که آماده شــد، جایی برای آن در اینســتاگرام باز کردند؛ 
بنابراین صفحه نیکسا شکل گرفت و برند رسماً کارش 

را آغاز کرد.

  ســاخت زیــورآالت بــه قصــد خاطــره و 
بازیافت

خودشان می گویند کار روی دست دوتایشان می چرخد. 
خبــری از نیــرو و کارگاه گســترده نیســت. البتــه گاهــی 
همکارانی در کنارشــان قرار می گیرند و گاهــی هم کارها 

پیش بینی تجارت در 
شبکه های اجتماعی 

تا 2025

رشد 34 میلیارد 
دالری

تجــارت در شــبکه های اجتماعــی حاال 
یک ســر و گردن از تجــارت الکترونیک 
فراتــر رفتــه اســت. هــر چقــدر میــزان 
اســتفاده از شــبکه های اجتماعی برای 
ارائه برندها و فروش بیشــتر می شــود، 
آمار تجارت در این شــبکه ها هم باالتر 

می رود.

تجارت در شبکه های اجتماعی 
تجــارت  بــزرگ  چتــر  یــر  ز
الکترونیک قرار دارد و مربوط به زمانی 
اســت که تجربه خرید به طور کامل در 
پلتفــرم یکــی از رســانه های اجتماعــی 
شــکل می گیــرد. آمریــکا در تجــارت و 
خرید از شبکه های اجتماعی یک روند 
روبه رشــد دارد. هرچند چین و روســیه 
فعالیــت بیشــتری نســبت بــه آمریــکا 
دارند؛ تــا جایــی کــه 51 درصــد کاربران 
شــبکه های اجتماعی از طریــق یکی از 
کانال های این شــبکه ها اقدام به خرید 

می کنند. 

آن طور که برخــی پیش بینی ها 
نشان می دهد، رقم تجارت در 
شــبکه های اجتماعــی آمریــکا تا ســال 
2025 بــه رقــم 79/64 میلیــارد دالر 
خواهــد رســید. هرچند گفته می شــود 
برنامــه طوالنی تا رســیدن بــه این عدد 
الزم اســت. رقــم فعلــی تجــارت در 
شــبکه های اجتماعــی آمریــکا حــدود 
45/74 میلیــارد دالر اســت. یعنــی به 
نظر می رسد طبق پیش بینی ها طی سه 
ســال 34 میلیــارد دالر رشــد کنــد.  
برندهــای مختلــف در این میــان تالش 
می کننــد تــا از فرصــت ایجادشــده 
اســتفاده بیشــتری کنند. با ایــن حال، 
هیچ اســتراتژی مشــخصی را نمی توان 
برای کلیه برندهــا تجویز کــرد. اما همه 
برندها می توانند از فرصت های مشابه 

استفاده بهینه داشته باشند. 

بــر اســاس نظرســنجی ها، 70 
درصــد کاربــران اینترنــت در 
آمریــکا به صــورت منظم پیگیــر فعالیت 
اینفلوئنسرها هســتند. به همین خاطر 
است که پیش بینی می شــود هزینه های 
آمریکا در بخش اینفلوئنسر مارکتینگ 
به حدود 4/14 میلیارد دالر افزایش یابد. 

REPORTگزارش

معز نیکبخش تهرانی، خالق برند نیکسا، از داستان 
کسب و کارش می گوید که بر اساس ثبت خاطره با چینی های 

شکسته شکل گرفته است

بازیافت خاطرات

انتشارات

حضور انتشارات راه پرداخت در سی و سومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران




