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مانعی 
به نام 
مجوز
گفت و گو با فهیمه فرهمند
 که در آموزشگاه 
زبان انگلیسی خود
 به دنبال روش های
 نوین و منحصربه فرد
 آموزشی است

پادروشاپ؛ یک فروشگاه ساز متصل به اینستاگرام
12

پویا پیرحسینلو  و کیوان جامه بزرگ در گفت وگوهایی صریح 
و بی پرده به نقدها و اتهام ها علیه ابر آروان پاسخ دادند

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
ه ر ــــــــما شـ
چهلوششــــم
چهارماردیبهشت
1 4 0 1
16+16صفـحه
۳0هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز
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گفت و گو با سعید ناسوتی 
مدیرعامل پیشرو پست

نمره لجستیک 
ایران حداکثر 

13K است! A R A N G
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توسعه تاریخی 
بازارها

سیر تحول و فراز 
و فرود  روابط بین 

تاجر و تولیدکننده 

14

سال 
سرنوشت

مسیر کسب وکارهای 
خوب  و کسب وکارهای  بد 

از هم جدا می شود؟

3

2

کسب وکارها 
و مراوده دوسر 
باخت با دولت

درسی از  یک قرارداد
 600 میلیون دالری

2

چرا سیبل 
شدند؟

A N A LY S I S

از این جیب به آن 
جیب نکرده ایم 

سرمایه گذاری مان 
واقعی است

لیدر بازار بودن و دغدغه 
اجتماعی داشتن

 دلیل هجمه هاست

متن
و حاشیه 

رویداد
 سوار ابرها

اهمیت نهادهایی مانند اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی

 در اقتصاد ایران چیست؟

A N A LY S I S
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نظرها و خبرها
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عرضه اولیه آسیاتک
 هفتم اردیبهشــت 300 میلیون 
ســهم شــرکت انتقــال داده هــای آســیا 
معــادل 1۵ درصــد ســهام ایــن شــرکت، با 
نماد معامالتی آســیاتک در بورس تهران 

عرضه می شود.

رفع تعلیق بیمه دات کام
بر اســاس نامــه ای کــه مدیــر کل 
نظارت بر شــبکه خدمــات بیمــه ای بیمه 
مرکزی به مدیرعامل بیمه دات کام ارسال 
کرده، این شرکت بعد از گذشــت دو روز از 

منع فعالیت، رفع تعلیق شد.

 سرویس جدید مایکت
مایکــت بــا راه انــدازی ســرویس 
»بک لینک«، راه درآمدزایی جدیدی را برای 
توسعه دهندگان این فروشگاه اندرویدی در 

نظر گرفته است.

 رویداد کارن کراد 
اولیــن رویــداد جــذب ســرمایه 
حوزه نوآوری های حقوقی قضایی به همت 
کارن کراد برگزار و توافق نامه سرمایه گذاری 
مجموعه داوین روی دو استارتاپ امضانو و 

دادیاب امضا شد.

سال سرنوشت
ایــن ســال ها وقتــی پــای صحبــت صاحبــان کســب وکار 
می نشســتیم، از تحریم هــا به عنــوان بزرگ تریــن مانــع 
فعالیت شان می گفتند. این چند سال افزایش هزینه ها و تورم 
افسارگسیخته جای تحریم ها را گرفته و امسال هم اقدامات 
عجیب وغریــب و اصرار بــه طرح های ناپخته و پوپولیســتی 
همچون افزایــش 60 درصــدی دســتمزدها کســب وکارها را 
در یک دوراهی قرار می دهــد. در حوزه در حال رشــد تجارت 

الکترونیکــی هم مــواردی ماننــد اینمــاد، ایجاد 
محدودیت هــای گســترده و ســخت گیری های 
شــدید مالیاتــی بــرای کســب وکارها شــرایط را 
دشــوارتر کرده اســت. آنچه به نظر می رسد این 
است که در نهایت فضای کسب وکار در ایران هر 

روز سخت تر و سخت تر می شود.
متأســفانه از دون پایه تریــن کارمنــد نهادهایــی 
ماننــد ســازمان امــور مالیاتــی و ســازمان تأمین 
اجتماعی گرفته تا باالترین افراد در این نهادها، 
به کسب وکارها، نگاهی طلبکارانه، قیم مآبانه و 

از باال به پایین دارند. دون پایه ترین کارمند این نهادها چنان 
جســارتی یافته که وقتی اســتیصال کارفرمایــان و صاحبان 
کســب وکارها و مدیــران آنهــا در برابــر انبــوه بخشــنامه ها و 

دستورالعمل ها را می بیند، طلبکارانه می گوید »نمی توانید، 
نکنید«! این جمله را تقریباً تمام کارآفرینان ایرانی برای یک 
بار هم که شده از یک کارمند دولت شنیده اند؛ کارمند دولتی 
که حقوقش را ما می دهیم! کارمند دولتی که هست که بخش 
خصوصی فعالیت کند و چرخ های اقتصاد کشور بچرخد. 
کسی که قرار است خدمتگزار مردم باشد، خودش را آقاباالسر 
و والی مردم می بیند و گستاخانه به کارآفرینان کشور دشنام 
می دهــد و متأســفانه عزیزان مــان در دنیــای 
فرهنگ، رسانه و سینما هم کم نگذاشته اند و در 
این سال ها کارخانه دار و فعال اقتصادی را معادل 
زالویی تصویر کرده اند کــه در حال مکیدن خون 
مردم و به طور خاص کارگران اســت. متأســفانه 
این روزها! افکار پوســیده، غیرکاربــردی و نخ نما 
که برای محافل جذابیت بســیار باالیــی دارند و 
در شــبکه های اجتماعی قــدرت جــذب فالوور؛ 
خریداران بیشتری نسبت به افکار بنیادی و قوی 
دارند. این روزها فشــارها در حال خم کردن کمر 
کارآفرینان ایرانی است و متأسفانه به نظر نمی رسد بهبودی 

در آینده نزدیک حاصل شود.
چند روز پیش دیدم یکی از مدیران دولتی که اخیراً به بخش 

اخطار پلمب برای برخی کســب وکارهای فعــال در حوزه 
آی تی به دلیل نداشــتن مجوز از ســوی اتحادیه فناوران، 

اتفاقی است که از ابتدای امسال رخ داده است.
صادق فرامرزی، عضو هیئت مدیره ســازمان نصر تهران 
و قائم مقام نصر کشــور در خصوص اختالف بر سر نهاد 
مرجع مجوز در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات توضیح 
می دهد: »در حــوزه فعالیت ICT در کشــور یک مصوبه 
قانونــی بــرای تشــکیل ســازمان صنفــی رایانــه ای وجود 
دارد که پیرو آن اســاس نامه این ســازمان هم به تصویب 
هیئت وزیران و تأیید شورای نگهبان رسیده است. طبق 
این اساس نامه در ذیل معرفی شــاخه فروشگاه ها گفته 
شــده که این دســته از ارکان صنعــت باید بــرای فعالیت 
از اتحادیــه مرتبــط پروانه کســب بگیرند؛ اما برای ســایر 
کســب وکارهایی که مشــغول بــه ارائــه ســرویس در این 
حوزه هســتند، این الزام وجود نداشــته و ســامان دهی و 
نظم بخشــی بــه فعالیت ایــن کســب وکارها طبــق قانون 
بر عهــده ســازمان نظــام صنفی رایانه ای گذاشــته شــده 

است.«
او اضافــه می کنــد: »امــا بعــد از تصویــب قانــون فــوق و 
اســاس نامه نظام صنفی رایانــه ای، در ســال 13۹2 قانون 
نظــام صنفــی کشــور به عنــوان قانــون مــادر اتحادیه هــا 
اصالح شــد. به شــکلی که ضمن گســترش دایره شمول 
حوزه های تحت پوشــش، در آن مقرر شده شرکت هایی 
که مشمول این قانون هستند و مستقیم یا غیرمستقیم 
بــه مصرف کننــده نهایی ســرویس ارائــه می دهنــد، باید 
از اتحادیــه مجــوز بگیرنــد. دقیقــاً بحــث حقوقــی ما در 
همین جاست. ما معتقدیم این تغییرات مشمول نظام 
صنفی رایانــه ای و قانــون و اســاس نامه قبلی نمی شــود؛ 
چراکه به لحــاظ حقوقی قانــون قبلی که از دیــد ما قانون 

خاص محســوب می شــود، بایــد به صراحــت و با اشــاره 
مســتقیم، در این قانون مورد اشــاره قرار می گرفت که از 
درجه اعتبار ســاقط اســت، امــا در قانون اصنــاف چنین 
اشــاره مســتقیمی نشــده اســت. در نتیجه بنا بــه اصل 
وحــدت رویــه، قانــون مربــوط بــه تشــکیل نظــام صنفی 
رایانه ای و فعالیت های پیش بینی شده برای آن بر اساس 

اساس نامه مصوب کماکان معتبر است.«
به گفته فرامــرزی در هر صــورت بعد از مطرح شــدن این 
موضوع در هیئــت عالی نظــارت، این هیئــت رأی بر این 
داد که تمامــی کســب وکارهای حوزه فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات بایــد از اتحادیه مجــوز دریافت کننــد. معنای 
ایــن رأی ایــن اســت کــه نه تنهــا اعضــای نظــام صنفــی 
رایانه ای، بلکه شرکت هایی نظیر اپراتورهای تلفن همراه، 
ارائه دهنــدگان اینترنــت و... کــه از مراجع دولتــی مجوز 
و پروانــه فعالیــت می گیرنــد نیــز بایــد از اتحادیــه مجوز 

فعالیت بگیرند.
او در خصوص ایــن رأی توضیح می دهــد: »ما معتقدیم 
خروجی این اتفــاق، حتماً می تواند مجدد مورد بررســی 
قرار بگیرد و قابلیت اصالح و رفع ایرادات شکلی و قانونی 
را دارد؛ به خصوص اینکه در مورد چگونگی تشکیل این 

جلسه نیز ایراداتی داریم که اعالم کرده ایم.«
این عضــو هیئت مدیره ســازمان نصــر پیشــنهاد خود را 
در خصوص نقطه پایان اختالفات میــان دو نهاد عنوان 
می کند و توضیح می دهد: »خواســته مــا حفظ احترام و 
به رسمیت شناختن هر دو طرف این ماجراست. در یک 
حالت آرامش و بدون اختالف و درگیری برای هر دو طرف 
بنشینیم و الیه ها و سطوح مختلف فناوری اطالعات در 
کشور را مشخص کنیم و متخصصان مورد تأیید طرفین 
این تقســیم بندی و افراز را انجام دهند. معتقدیم قانون 

توضیحات صادق فرامرزی درباره رویکرد سازمان نصر نسبت 
به پلمب کسب وکارها توسط اتحادیه فناوران 

کمیته مستقل برای تقسیم وظایف تشکیل شود

خاص بــودن نظــام صنفــی رایانه ای بایــد پذیرفته شــود. 
آنجا که اتحادیه مسئول است، ما همکاری کامل انجام 
می دهیم، اما جایی که در حوزه تخصص نصر است، ما 
مسئول هستیم. بدیهی است باید تالش کنیم در نهایت 
نهادی مانند نظام مهندسی در این صنعت نیز تشکیل 

شده و به رسمیت شناخته شود.«
فرامــرزی در پایان تأکیــد می کنــد: »ما معتقدیــم برخی 
اقداماتــی کــه صــورت گرفتــه، ناشــی از شــتاب زدگی و 
به نوعی خوشحالی غلط از مصوبه ای است که به معنای 
پیروزی دوســتان ما در اتحادیه تعبیر شده، در حالی که 
این پیروزی نیســت. اختالف بین دو نهاد به نفع کشــور 
نیســت. باید این جــدال دوســر باخت را متوقــف کنیم. 
این مدل شــتاب زدگی در عمل کار غلطی است. دو نهاد 
اتحادیــه فناوران و نظــام صنفــی رایانه ای قبــالً توافقاتی 
کرده بودند، اما متأسفانه به آن عمل نشد. ااکنون انتظار 
داریم هیئت نظــارت با توجه بــه این توضیحــات در رأی 
صادره بازنگری کرده و سپس کمیته ای برای تقسیم بندی 

وظایف این دو نهاد تشکیل شود.«

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

مسیر کسب وکارهای خوب  و کسب وکارهای  بد از هم جدا می شود؟

نیمه خصوصی پیوســته، توییــت زده بــود کــه کاش مدیران 
دولتی قبل از اشــتغال در بخش دولتی حداقل نان یک نفر 
را داده باشند. واقعیت این است که عموم مدیران دولتی در 
طول زندگی شــان نان حتی یک نفر را هم نداده اند و درکی از 
اقتصاد و کسب وکارها ندارند و با تصمیمات خود می خواهند 
ایران را به بهشت برین تبدیل کنند. همین افراد با تصمیمات 
غیرعملیاتی خود نه تنها ایران را بهشت فعالیت اقتصادی 
نمی کننــد، بلکــه مــدام گرهــی بــه گره هــای موجــود اضافــه 

می کنند.
علی  ایحال این مــوارد را نگفتم که بر ســبیل تکرار بــروم و از 
وضعیت خراب فعالیت و کسب وکار در ایران بگویم؛ این موارد 
در سال های گذشته هم بوده و امسال هم خواهد بود. آنچه 
می خواهم بگویم این است که امسال سال سرنوشت است؛ 
امسال بسیاری از کسب وکارها که نمی توانند خودشان را با 
شرایط همیشه در حال تغییر تطبیق دهند، نابود خواهند 
شــد. امســال مواردی ماننــد افزایــش حقــوق ، عیــار واقعی 
بسیاری از کسب وکارهای غیررانتی را مشخص خواهد کرد. 
تکلیف کســب وکارهای رانتی و متصل به چاه هــای نفت از 
همین االن هم روشن است. آنچه مسیر مه آلودی پیش روی 
کسب وکارها قرار داده، امسال در باالترین حد خود نسبت 

به سال های گذشته قرار دارد.
برای عبور از این گردنه سخت باید استراتژی متناسب داشت؛ 
باید بتوانیم با قــدرت از این گردنه ســخت عبور کنیم. البته 
کســب وکارهایی که تکلیف شــان روشــن اســت و می دانند 
حساب شــان با خودشــان چند چنــد اســت و روی موضوع 
درستی تمرکز کرده اند، قطعاً از گردنه این سال نیز به سالمت 

می گذرند.
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رويداد
E V E N T

برگزاری سوار ابرها 
و شروع انتقادات

 چرا ابر آروان؟

هرچند می تــوان انتقادهایــی را متوجه 
نحــوه اجــرا و برگــزاری رویداد ابــر آروان 
دانســت، اما نمی تــوان از ایــن موضوع 
چشم پوشــی کــرد که شــاهد رویــدادی 
متفــاوت و جالب توجه بوده ایم. شــاید 
همیــن هــم باعث شــد تا بــار دیگــر این 
کســب و کار در مرکــز توجــه قــرار بگیــرد 
و در فضــای مجــازی بــا مــوج انتقــادات 

روبه رو شود.
البتــه خودشــان می گویند منتظــر این 
اتفاقات بودند و هجمه هــا از چیزی که 
در ابتــدا فکــر می کردنــد، بســیار کمتر 
بوده است. اما سؤال اصلی اینجاست 
کســب و کار  یــک  نــام  چگونــه  کــه 
زیرســاختی این قــدر بــرای مردم آشــنا 
شــده و هر حرکــت آن زیر ذره بیــن قرار 
می گیرد؟ چرا این اتفاقات مشابه برای 
کســب و کارهای دیگــری کــه خدمــات 
زیرســاختی ارائه می دهند، نمی افتد و 
مردم عادی گاهــی حتی نــام آنها را هم 
نمی دانند؟ چرا با وجود توضیحات پویا 
پیرحسینلو در این رویداد در خصوص 
اینکــه شــرکت زیرســاخت ابــری هیــچ 
ارتباطــی بــا محدودســازی اینترنــت 
ندارد، از حجم هجمه ها کاسته نشد؟

مضــاف بــر اینهــا، در ایــن رویــداد 
خبــر خوشــایندی بــرای اکوسیســتم 
اســتارتاپی کشــور گفتــه شــد و آن 
ســرمایه گذاری 1۵00 میلیــارد تومانــی 
فناپ روی ابر آروان بود. اما باز هم گویا 
تعداد کمی از این خبر خوشحال شدند 
و بیشــتر افراد بــه دنبال راهــی بودند تا 
صحــت ایــن خبــر را زیــر ســؤال ببرند. 
بعضی گفتند سرمایه گذاری های فناپ 
واقعــی نیســت و در نهایــت مبلغی به 
عنوان نقدینگی به ابر آروان نمی رســد 
و همــه ایــن کارهــا بــرای بــاال بــردن 
ارزش ایــن شــرکت اســت و برخــی هــم 
ارزش گــذاری 1۵00 میلیــاردی ابر آروان 
را غیرواقع بینانــه می دانســتند و به آن 

اعتراض داشتند.
بــا توجــه بــه ایــن هجمه هــا و انتقادها، 
کارنگ به عنوان رســانه ای که هم متن و 
هم حواشی اکوسیستم نوآوری ایران را 
در نظر دارد، به دنبال یافتن پاسخ هایی 
برای این انتقادات، تصمیم گرفت با پویا 
پیرحسینلو و کیوان جامه بزرگ، رئیس 
هیئت مدیــره ابــر آروان گفت و گــو کند. 
پاسخ ســؤال های ابتدای این یادداشت 

را می توانید در این گفت و گوها بیابید.

COMMENTنظر

رویداد »ســوار ابرها« همان طور که خود شرکت ابر آروان نیز 
پیش بینی می کرد، با بازخوردهای متفاوتی مواجه شد. یکی 
از مسائلی که در این میان مطرح می شد، خبر سرمایه گذاری 
1۵00 میلیاردی فناپ روی آروان و ارزش گذاری 1۵00 میلیاردی 
این کسب و کار بود. در گفت و گوی پیش رو کیوان جامه بزرگ، 
معاون توسعه راهبردی فناپ و رئیس هیئت مدیره ابر آروان 
توضیح می دهد که سرمایه یادشده به چه طریق در اختیار این 
کسب و کار قرار می گیرد. همچنین توضیحاتی در خصوص 

روش ارزش گذاری این شرکت ارائه می دهد. 

گفتــه می شــود ســرمایه گذاری های فناپ 
چندان واقعی نیست و صرفاً از یکسری از امکاناتش 
استفاده می کند و اسمش را سرمایه گذاری می گذارد و 
از ایــن طریــق تنهــا ارزش شــرکت را باالتــر می بــرد؛ 
اصطالحاً از این جیب به آن جیب می کند. پاسخ تان 

به این انتقادات چیست؟
اینکه بگوییم فنــاپ از این جیب بــه آن جیب می کنــد و این 
اسمش ســرمایه گذاری نیســت، حرف عجیبی است؛ حتی 
اگر فرض بگیریم که این حرف درســت اســت، چیــزی که در 
جیب فناپ بوده که گذاشته در جیب ابر آروان، از کجا آمده 

اســت؟ خــب آن هــم ســرمایه گذاری فناپ بــوده که حــاال به 
یکــی از شــرکت هایش واگذار کرده اســت. با تغییر ســاختار 
فناپ در ســال های گذشــته، در داخل هلدینــگ فناپ دیگر 
کسب و کاری وجود ندارد. این هلدینگ قبالً مستقیماً موضوع 
تولیــد محصــوالت و خدمــات را دنبــال می کــرد و اصطالحاً 
Production House بــود کــه در حوزه هــای مختلــف وارد 
می شد، تیم می ساخت و واحد کسب و کاری راه اندازی می کرد. 
این تیم ها هم بسته به اینکه موفق بودند یا نه، مسیر رشدی 
را طی می کردند و اسپیناف می شــدند. برای مثال »داتین«، 
اولین اسپیناف فناپ، در ابتدای امر واحد راهکارهای بانکی 
فناپ بوده است. بنابراین من از این موضوع فرار نمی کنم که 
فناپ بخشی از دارایی ها یا سرمایه های خود را به شرکت های 
تخصصی خودش منتقل می کند. این دارایی با سرمایه گذاری 

فناپ ایجاد شده و قاعدتاً نزوالت آسمانی نبوده است.
حتی بعضی وقت ها فناپ ریسک بخشی از سرمایه گذاری ها 
را بــر عهــده می گیــرد و بعد ایــن را بــه شــرکت هایش منتقل 
می کند یا در تأمین مالی سرمایه گذاری هایشــان مشــارکت 
می کند. اینکه اینها واقعی هســت یا نیست، بحث دیگری 
است. ما سال گذشته کارخانه فناپ تک را در اروند تأسیس 
کردیــم. چطور می شــود ایــن را منکر شــد که فقــط در حدود 

گفت و گو با کیوان جامه بزرگ، معاون توسعه راهبردی 
فناپ درباره سرمایه گذاری جدید روی ابر آروان

کمترین تعامل با حاکمیت 
را در حوزه کاری آروان داشته ایم

   عکس:  نسیم اعتمادی

I N T E R V I E W

120 میلیــارد تومان بــرای خود کارخانه ســرمایه گذاری شــده 
است؟ این یک دارایی مشهود است. دیتاســنتری که آروان 
در منطقه ویژه پیام ساخته یا دیتاســنتری که فناپ در حال 
ایجاد در پارک پردیس اســت، ابعاد سرمایه گذاری اش کامالً 
قابل اندازه گیری و مشــهود اســت. می تــوان از آن بازدید کرد 
و ابعاد و تأسیســات آن را مورد بررســی قرار داد. اگر همه این 
مبلغ دارایی نامشهود بود، اثباتش چالش برانگیز می شد، اما 
اتفاقاً راند آخر سرمایه گذاری فناپ روی آروان، عمدتاً دارایی 
فیزیکی اســت؛ یا دیتاسنتر اســت یا تجهیزات فعال داخل 
دیتاســنتر، البته به همراه وجه نقد برای هزینه های توســعه 
محصــول. بنابراین ادعــای غیرواقعی بــودن ســرمایه گذاری 

فناپ، مبنایی ندارد. 

در این رویداد گفته شد که ارزش ابر آروان 
نیــز 1500 میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت. ایــن 

ارزش گذاری بر چه مبنایی صورت گرفته؟
در مورد عدد ارزش گذاری و محاسبات آن باید بگویم که در راند 
قبلی ســرمایه گذاری که راند A آروان بود، اگر به خاطر داشته 
باشید، روی وب سایت آروان حتی نحوه محاسبه ارزش شرکت 
و فرمول های محاسبات نیز گذاشته شد. حتماً در این مرحله 
نیز بعد از ثبت نهایی افزایش سرمایه، باز این اتفاق می افتد. 
درست است که گاهی آروان چوب شفافیتش را می خورد، ولی 
بعضی مواقع این شفافیت کمک می کند به یکسری از این 

سؤاالت و ابهامات پاسخ داده شود. 
امــا پیــش از اینکــه جزئیــات روی ســایت ابــر آروان نمایــش 
داده شــود، باید بگویم که در کمیته ســرمایه گذاری فناپ در 
حدود چهــار ماه کار تحلیلــی انجام شــد. پیــش از آن هم در 
هیئت مدیره آروان این تحلیل ها با روش های مختلف صورت 
گفت. معموالً برای شرکت های اســتارتاپی و در حال رشد به 
سراغ مدل های تنزیل شده جریانات نقدی )DCF( می روند. 
 FCFE )Free Cash Flow to ،روشــی که ما اســتفاده کردیم
 )Equityاســت. البته ســایر روش هــا نظیر ضرایــب درآمد و 
سود و... در ارزش گذاری سهم داشته اند و در صحت سنجی 
 از روش های دیگر اســتفاده شــده اســت. عــدد خوش بینانه
 Post-money Valuation آروان از ســمت شــرکت 2700 
میلیــارد بــود و در فنــاپ 2۵00 میلیــارد تومــان. در حالــت 
واقع بینانه ایــن ارزش به 2300 میلیارد می رســید و در حالت 
بدبینانه 1۵00 میلیارد تومان بود. ایــن را هم تأکید کنم که در 
استارتاپ ها ارزش گذاری در هر راند ســرمایه گذاری در قالب 
Post-money Valuation برآورد می شــود ولی بســیاری از 

مواقع پیش فرض افراد Pre-money Valuation است. 
بنابراین با افزایش سرمایه ۵00 میلیارد تومانی و تأمین مالی 
1000 میلیارد تومانی، در بدبینانه ترین حالت، ارزش شرکت 
ابر آروان 1۵00 میلیارد تومان برآورد شد. انگار داریم درباره یک 
ارزش Pre-money هــزار میلیــاردی صحبت می کنیم که با 
سرمایه ۵00 میلیاردی و آن تأمین مالی فوق الذکر که به شرکت 

تزریق می شود، به 1۵00 میلیارد تومان می رسد. 
در نهایت همان طور که عرض کردم این ارزش با متدهای دیگر 
نظیر DDM و... هم تقابل داده شــده و همه موارد محاســبه 
شــده اســت. باز هم تأکید می کنــم که ایــن کســب و کار را در 
حال رشد در نظر گرفته ایم، نه یک کسب و کار بالغ. عملکرد 
دو ســال گذشــته بیزینس IaaS آروان و اینکه از هــر رک این 
شرکت چه مقدار درآمد دارد و ســرمایه گذاری روی هر واحد 
رک دیتاســنتر در چــه دوره زمانــی برگشــت داده می شــود، 
مشــخص اســت. آروان شــرکتی اســت که در ســال گذشته 
حدود 72 میلیارد تومان درآمد و 20 میلیارد تومان سود داشته 
است و در پنج ســال گذشته هم هر ســال عدد درآمدش 2 یا 
2/۵ برابر رشد کرده اســت. حاال ما به آن ۵00 میلیارد تومان 
ســرمایه تزریق می کنیم و هزار میلیارد تومان هم آن را تأمین 
مالی می کنیم. اینکــه مجموع ایــن دو عدد با ارزش شــرکت 
برابر شده، اتفاقی است. شما فرض کنید بخش بزرگی از یک 
دیتاسنتر ۵44 رکی به عالوه هزار میلیارد تومان تجهیزاتی که 
این هزار میلیارد برای حــدود 220 رک اولیه کفایت می کند و 
در ادامه از درآمد 220 رک اولیه، می توان باقی رک ها را تجهیز 
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چــرا از میــان کســب و کارهایی کــه در حــوزه خدمــات ابــری 
فعالیت می کنند، نام ابر آروان بیش از همه شناخته شــده 
است و آماج حمالت قرار می گیرد؟ این سؤال اساسی ما از 
پویا پیرحســینلو، مدیرعامل ابر آروان بود. او معتقد است 
ابــر آروان از آنجا کــه لیدر این بازار اســت، مــورد هجمه قرار 
می گیرد، اما هیچ کــدام از این اتفاقات باعث نمی شــود این 
کسب و کار سکوت اختیار کند. او معتقد است به عنوان یک 
تک کمپانی باید هرســاله رویدادی برای معرفی محصوالت 
خود برگزار کنند و فارغ از تمام این هیاهوها، این روند ادامه 

خواهد یافت.

ما در کشور، شــرکت های کوچک و بزرگ دیگری 
هم داریم که زیرســاخت خدمات ابری ارائه می دهند. فکر 
می کنید چرا ابر آروان آماج حمالت است و حتی عده ای در 
این حمله ها گاه تا آنجا پیش می روند که از کسب وکارتان به 

عنوان »ابزار سرکوب« یاد می کنند؟
شما در رویداد سوار ابرها، صحبت های ابتدایی من درباره 
بی ارتباطی کســب وکارهای ابری با قطع و وصــل اینترنت و 
محدودسازی را شنیدید؟ آیا از توضیحاتی که در مورد تأثیر 
مستقیم یا غیرمســتقیم آروان و شرکت های مشــابه ارائه 
دادم، قانع شــدید؟ موضوع برایتان شــفاف شــد و آیا این را 
قبول دارید که آروان مستقیم یا غیرمستقیم نمی تواند هیچ 

تأثیری روی محدودیت اینترنت داشته باشد؟

به عنوان یک فرد عادی، صحبت های شما قانعم 
کرد. فقط یک ســؤال همان زمان ذهنم را به خود مشــغول 
کــرده بــود. طبــق صحبت هــای شــما ســایت هایی مثــل 
فیس بــوک و توییتــر کــه فیلتــر هســتند، از طریــق شــرکت 
ارتباطات زیرساخت که مسئولیت ورود اینترنت به کشور را 
بــر عهــده دارد، فیلتــر می شــوند و ایــن حتــی در حــوزه 
فعالیت های اپراتورهای تلفن همراه و ارائه دهندگان اینترنت 
ثابــت نیســت. پــس چــرا در دوره هایــی مثــالً می توانیــم با 
اینترنت موبایــل یک ســایت فیلترشــده را باز کنیــم ولی با 

اینترنت ثابت نه؟
این تجهیزات )تجهیزات فیلترینگ(، توزیع شده هستند. 
اگــر بخواهــم بــه شــکل ســاده توضیــح دهــم، بایــد بگویــم 
تجهیــزات فیلترینــگ بــه جــای اینکه فقــط در یــک نقطه 
)نقطــه ورودی اینترنــت( قــرار بگیرنــد، آن را توزیع شــده و 
در ورودی اینترنــت اپراتورهــا قــرار می دهند. ما ســه اپراتور 
مویابل و ۱۱ اپراتور ثابت داریم. برای همین است که ممکن 
است در زمان خاصی روی یکی از این ارتباطات، رفتار کمی 
متفاوت مشاهده کنید. در 99 درصد مواقع این تجهیزات 
بــا هــم ســینک هســتند ولــی یــک درصــد ممکــن اســت 
ناهماهنگی هایی پیــش بیاید. حتــی ورودی اینترنت هم از 
یک مسیر نیست و از مرزهای مختلف اینترنت به کشور ما 
وارد می شود؛ تبریز، مشهد، خلیج فارس و... اما در نهایت 

در شبکه »شرکت ارتباطات زیرساخت« تجمیع می شود که 
به شکل شماتیک سعی کردم توضیح دهم. اما انتظار من از 
یک رسانه فنی و تخصصی این است که در برابر موضوعی 
به این روشنی موضع گیری کنند. من واقعاً مسئله ای ندارم 
که حتی مجله شــما بگوید ما از نظر فنی بررســی کرده ایم و 
پویا پیرحسینلو دروغ می گوید. اما اگر به عنوان یک خبرنگار 
به دنبال حقیقت هستید، بررسی کرده اید و به این نتیجه 
رســیده اید که من راســت می گویــم، انتظــار دارم هزینه این 
موضوع را به عنوان خبرنگار بپردازید و صحت گفته های من 
را تأیید کنید. تصورم می کنم برای بیشتر خبرنگاران آی تی، 
صحت گفته های من مثل روز روشن است. خیلی  از فعاالن 
رســانه ای به من پیغام داده انــد و همدلی کرده انــد، اما فقط 
چند نفر حاضر شده اند به شکل عمومی این را اعالم کنند 
که متأســفانه مورد فحاشــی هم قرار گرفته اند. به نظرم اگر 
حقیقتی وجود دارد، رسانه الزم است موضعش را مشخص 

کند، فارغ از اینکه هزینه اش چیست. 

چرا باقی شرکت های مشابه آروان، این حاشیه ها 
را ندارنــد؟ چــرا از میــان همه این شــرکت هایی کــه خدمات 
زیرساختی ارائه می دهند، ابر آروان بیشتر از همه به چشم 
می آیــد؟ اصــالً چــرا بایــد مــردم این قــدر بــا شــرکتی کــه 
بیزینس مدل B2B دارد، درگیر باشند و این قدر عکس های 
یادگاری شــان دست به دســت شــود؟ ریشــه ایــن موضــوع 
کجاســت؟ آیــا در روابــط عمومــی و تبلیغات خــود مرتکب 

اشتباه شده اید؟
آیا شــرکت بزرگی را در ایران می شناســید که در نمایشــگاه 
الکامــپ شــرکت نکنــد؟ بازدیــد وزیــر یــا رئیس جمهــور از 
نمایشــگاه و غرفه های آنها یک موضوع طبیعی و هر ساله 
اســت و در نتیجه گرفتن عکــس و انتشــار آن طبیعی ترین 
اتفاقی اســت که بعید اســت شــرکت مهمی در ایــران پیدا 
کنید کــه از این روند به دور باشــد.   شــما می گویید اشــتباه 
روابــط  عمومی داشــته اید. مــن نمی گویم چنین اشــتباهی 
نداشته ایم، حتماً در این میان مرتکب اشتباهاتی شده ایم، 
اما سهم اشتباهات ما در این اتفاقات چقدر است؟  در اصل 
برای سؤال شما جواب قطعی و مشخصی وجود ندارد و من 
فقط می توانم نظر شخصی ام را بگویم. تحلیل من این است 
که ما دو جنــاح داریم که ایــن دو جناح با وجــود تفاوت های 
ظاهری شــان، اتفاقــاً بســیار بــا هم متحــد عمــل می کنند. 
تندروهای داخلی و خارجی اهداف مشترکی دارند. اقدامات 
رسانه های افراطی فارسی زبان در داخل و خارج کشور، نتایج 
یکسانی دارد و در بسیاری جهات با یکدیگر در ناامید کردن 
مردم هماهنگ عمــل می کننــد. یکــی از موقعیت هایی که 
این دو طیف هماهنگ رفتــار می کنند، جایی اســت که هر 
چیز امیدبخــش و هر جریان آلترناتیو را ســرکوب می کنند. 
مثالً اصغر فرهادی به عنوان یک کارگردان ایرانی فیلم های 
تأثیرگــذار می ســازد و جوایــز بین المللــی کســب می کنــد. 

همزمان هــردو گروه شــروع بــه تخریب ایــن فــرد می کنند. 
درست است که این دو گروه در ظاهر تفاوت زیادی دارند، اما 

در موارد قابل توجهی ظاهراً منافع یکسانی دارند.
یا دیجی کاال را به عنوان یک شرکت بزرگ که باعث تحول 
در کشــور شــده در نظر بگیریــد؛ در دوره ابتدایــی کرونا که 
ماسک کم است و دولت نتوانسته ماسک مورد نیاز مردم 
را تأمین کند، بخش خبری اخبار صداوسیما یک گزارش 
غیرواقعی و پــر از دروغ تهیــه می کند، به یکــی از انبارهای 
دیجی کاال می رود و می گوید ما اینجا صدها هزار ماســک 
کشف کردیم. بعداً مشخص می شــود کامالً دروغ است، 
اما مثل همیشــه خبر تکذیبیــه خیلی دیده نمی شــود. از 
آن طرف یکی از شــبکه های ماهواره ای هم برای دیجی کاال 
مســتند خبری تهیه می کند تا این کســب و کار را تخریب 
کنــد. پــس فرقــی نمی کند شــما اصغــر فرهــادی باشــید،  
دیجی کاال یا مؤسس خیریه محک و... هرکسی که صدای 
آلترناتیــوی دارد، باید هزینه بدهد. اینجــا آروان دو ویژگی 
دارد که برای اینکه سیبل این اتفاقات شود، جذاب است. 
یکی اینکه آروان بــه اینکه تنها تِک کمپانی باشــد، راضی 
نیســت و می گویــد مــن راجــع بــه فرهنــگ، آزادی آدم ها، 
توانمندسازی، صلح پایدار، تحول اجتماعی و مسائلی از 
این دست حرف می زنم و وظیفه ام است به عنوان شرکتی 
کــه در ایران فعالیــت می کند، بــه جامعــه ام اهمیت دهم. 
پس شــرکتی اســت که دغدغه اجتماعــی دارد. دلیل دوم 
این اســت که لیدر بازار اســت؛ همان طور که به دیجی کاال 
فحاشــی می کننــد امــا بــه ســایر فروشــگاه های اینترنتــی 
نمی کنند یا از میان صدها کارگردان ایرانی، اصغر فرهادی را 
تخریب می کنند، یا بین خیریه ها روی محک بیشتر تمرکز 
می شود و... قاعدتاً برای تخریب هر بخشی، سراغ لیدر آن 
قســمت می روند. آروان هم به دلیل داشتن این دو ویژگی 

سوژه جذابی می تواند باشد. همان طور که هست.

اگــر بخواهیــد عملکــرد خــود آروان در برابر این 
حمالت را تحلیل کنید، آیا جایی هست که دوست داشته 
باشــید تصحیح کنید؟ یعنــی به نظرتــان بیاید کــه با یک 
سیاست متفاوت، می توانســتید بازخورد بهتری بگیرید 

و...
بسیاری از تصمیم ها درست و غلط ندارند و وقتی نتیجه 
تصمیم را می بینید، گاهی به این فکر می کنید که شاید باید 
تصمیم دیگری می گرفتید. چون نتیجه تصمیمی که گرفته 
نشده، مشخص نیست، می توان درباره آن خیال بافی کرد. 
قاعدتاً ما در طول شش سال گذشته تصمیمات مختلفی 
گرفته ایم که امروز می توان درباره بسیاری از این تصمیم ها 
نشســت و صحبت کرد. اما نمی توان با قطعیت گفت که 
فالن تصمیم در فالن زمان اشــتباه بوده و بایــد کار دیگری 
انجام می شد، زیرا داریم درباره موضوع پویایی مثل جامعه 
صحبت می کنیــم؛ درباره گروهــی حرف می زنیــم که برای 
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رونمایی از نسل جدید 
محصوالت 

 همکاری زیتل 
و ابر آروان

شمســی،  محمدعرفــان   
محصول بان سرور ابری آروان در 
سخنرانی خود در رویداد سوار ابرها گفت: 
»نســل جدید ســرور ابــری آروان، در کنار 
کمک به مشتریان در گرفتن یک بک آپ 
فوری یا زمان بندی شــده، دانلود بک آپ را 
هم ممکن می کند. از این مهم تر، ابر آروان 
امکانــی را فراهــم کــرده اســت تــا بک آپ 
به شکل مستقیم به Object Storage ابر 
آروان، S3 آمازون و Space دیجیتال اوشن 
منتقل شود. در نســل جدید سرور ابری، 
مشــتریان می توانند عــالوه  بــر ابرک ها از 
 SnapShot دیســک های ابری خــود نیــز
بگیرند یا اگر نیاز به دیســک های بســیار 
پرســرعت دارنــد، ابرک هایــی با دیســک 

Local بسازند.«

 Dedicated شمســی از ارائــه 
Server Cloud خبر داد و گفت: 
»ابر آروان برای پاسخ به نیاز مشتریان به 
 Dedicated Server،ســرور اختصاصی
Cloud را ارائــه می دهــد.« او از آچــاره 
به عنوان یکی از مشــتریانی نام بــرد که با 
استفاده از بیشتر این امکانات و به کمک 
بیش از ۵۰ هزار نیــروی متخصص، به دو 
میلیــون مشــترک خــود ســرویس دهی 
می کند. همچنیــن در این رویــداد حمید 
رســتمی، معمــار کســب وکار ابــر آروان و 
میــالد  اصانلــو، معــاون تجــاری زیتــل از 
همکاری استراتژیک ابر آروان و زیتل خبر 

دادند.

ایــن  در  رســتمی،  به گفتــه   
پارتنرشیپ، شــبکه 5G زیتل و 
زیرساخت ابری آروان در کنار یکدیگر قرار 
می گیرند. این همکاری یک مسیر R&D و 
اجرایی پنج ساله دارد. میالد اصانلو گفت: 
»ما می خواهیم به کمک ابر آروان بستری 
بســازیم کــه اینترنــت اشــیا، بازی هــای 
آنالیــن، Industry4 و چیزهایــی که تا به 
امروز شــبیه رؤیا بودند، در عمــل اجرایی 

شوند.«

 رستمی از یکپارچگی کیف پول 
پی پاد و ابــر آروان به عنوان نمونه 
دیگــری از شــبکه شــرکای آروان نــام برد و 
گفــت: »مشــتریان می تواننــد از درگاه 
داخلی پــاد و کیف پول پی پــاد برای خرید 

محصوالت ابر آروان استفاده کنند.«

رويداد
E V E N T

گفت و گو با پویا پیرحسینلو، هم بنیان گذار و مدیرعامل 
ابر آروان؛ او می گوید این کسب و کار و شرکت های مشابه 

نمی توانند دخالت مستقیم یا غیرمستقیمی در محدودسازی 
اینترنت داشته باشند

چرا سیبل شدیم؟
I N T E R V I E W
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لجستيک
L O G I S T I C

سرمایه گذاری روی یک 
استارتاپ مالی مختص 

رستوران های بیرون بر

 رستوران بیرون بر 
صنعتی که رشد کرد

چنــد شــرکت ســرمایه گذاری در آمریــکا 
در زمینــه یــک اســتارتاپ مالــی بــرای 
رســتوران های بیرون بر، ســرمایه خود را تا 

سقف ۲/۵ میلیون دالر افزایش دادند.

 این استارتاپ در بخش رو به رشد 
زیرزمینــی،  آشــپزخانه های 
محصــوالت بانکــی ارائــه می دهــد و برای 
خدمات رســانی بــه مشــتریان از طریــق 
اپلیکیشــن تحویــل غــذا 
شــده  داده   اختصــاص 
 اســت.  ایــن اســتارتاپ در 
شــهر تگزاس فعالیت های 
تجــاری  کوچــک 
رســتوران های بیرون بر را با 
بیمــه، وام هــا، کارت هــای 
اعتباری و دیگر محصوالت 

مالی تأمین می کند.

 در دوران همه گیــری کرونــا، 
رستوران های بیرون بر رشد کردند 
و تعداد بسیار زیادی از این رستوران ها برای 
برطــرف کــردن تقاضــای مــردم بــه وجــود 
آمدنــد. این رســتوران ها بــا رســتوران های 
سنتی تفاوت داشــته و صرفاْ روی تحویل 

غذا تمرکز دارند. 

 رئیــس ایــن اســتارتاپ مالــی 
می گویــد: »ایــن تجــارت جــوان 
اغلب از طریق پول نقد، چک و کارت های 
اعتباری لیست نیازهای اولیه رستوران ها را 
خریــداری می کننــد. چیــزی کــه بــه نظــر 
می رســد وجــود نــدارد، الیه هــای شــفاف 
بانکی و مالــی برای پشــتیبانی از صنعت 

رستوران های مجازی است.«

 خبرگزاری رویترز گزارش داده که 
طــی  ســنتی  رســتوران های 
ســال های اخیر به دلیــل عوامــل محرکی 
همچون هزینه هــای اولیه پاییــن و هزینه 
نیــروی کار، ایــن رســتوران های مجــازی و 

بیرون بر را پذیرفته اند.

 هر چند تحویــل غذا بــه صورت 
بیرون بــر در دوران همه گیــری بــه 
محبوبیت رسید، اما تا کنون هیچ عالمتی 
از اینکه این صنعت در حال افول باشــد، 

نیست. 

NEWSخبر

صنعت لجســتیک نه تنهــا در ایران، بلکــه در تمام دنیا 
با توجه به رشد کســب و کارهای آنالین و اینستاگرامی، 
امکان باالیی برای رشــد دارد. از زمانی که یک ســفارش 
ثبت می شــود تا هنگامی که آن کاال بخواهد به مشتری 
تحویل داده  شــود، زنجیره تأمین قادر اســت یک خرید 
را کامــل کنــد. اما آنچــه ایــن زنجیــره را کمی حســاس و 
شکننده کرده، حاکمیت شرایط سنتی در کسب و کاری 
مدرن است که گویی با ادبیات یکدیگر چندان آشنایی 
ندارند و همین تناقض و شرایط دیگری که این صنعت با 
آن دست به گریبان است، باعث شده حال این صنعت 

چندان خوب نباشد.
ســعید ناســوتی، مدیرعامل برند PPT یا همان پیشــرو 
پســت تهــران در گفت و گــوی پیــش  رو، در ایــن بــاره 

توضیحات جامعی ارائه می دهد.    
 

لطفاً دربــاره فعالیــت PPT و کاری که در 
زنجیره تأمیــن کاال بــرای کســب و کارهای اینترنتی 

انجام می دهد، توضیح دهید.
برند »پیشــرو پســت تهــران« یــا به اختصــار PPT، یک 

شــرکت حمل و نقــل درون شــهری )متمرکــز روی شــهر 
تهران( اســت کــه در ســال ۱۳9۵ بــا همــکاری هلدینگ 
یارا در تهران راه اندازی شــده  است و من دو سال بعد در 
کسوت مدیرعاملی  به شرکت ملحق شدم. این شرکت 
در طول پنج ســال فعالیت خود هم اکنــون در جایگاهی 
قرار دارد که روزانه ۱۳۰ فروشگاه اینترنتی و اینستاگرامی 
به صورت هــر روزه یــا چنــد روز در هفته بــا آن همکاری 

می کنند و تعامل دارند.
این شــرکت خدمات خود را با ناوگانی حــدود ۳۰ موتور 
و پنــج وانــت انجــام می دهــد و کار ارســال بســته ها را از 
ســه شــعبه یا ســه انبار به اقصــی نقاط شــهر تهــران بر 
عهــده دارد. وجود این ســه هــاب، مزیــت فوق العاده ای 
برای فروشــگاه ها و کســب و کارهای اینترنتی محســوب 
می شود؛ زیرا رانندگانی که با ما همکاری دارند، اجناس 
را از انبــار نزدیک تر تحویــل می گیرند و همیــن امکانات 
باعث شده آنها زودتر به مقصد موردنظر برسند و کمتر 

در ترافیک بمانند و سوخت کمتری نیز مصرف کنند. 
موقعی کــه بســته بــه انبار پیشــرو پســت تحویــل داده 
می شــود، بــرای مشــتری پیامــک ارســال می شــود کــه 

بســته شــما به پســت تحویل داده شــده و برای ارســال 
آن مجدداً پیامــک می رود و بــازه حدودی زمــان تحویل 
بســته بــه مشــتری اطــالع داده می شــود. مــا همچنین 
مجوز پیشــخوان دولت داریم که بسته ها با پست برای 

شهرستان ها ارسال می شود. 
مشتریان ما عموماً فروشگاه ها و پیج های اینستاگرامی 
یا شــرکت ها هســتند که ســفارش های خــود را از طریق 

پنل ثبت کرده اند.  

آیــا صنعت لجســتیک، بــرای صاحبان 
کسب و کار حمل و نقل، صنعتی پربازده محسوب 

می شود؟
متأســفانه خیــر. معمــوالً شــرکت های حمل و نقــل 
درون شــهری زیــان ده هســتند، چــون فروشــگاه های 
اینترنتــی و اینســتاگرامی و آنالین شــاپ ها می خواهند 
با قیمت پایین تر بســته را به دســت مشــتری برســانند 
و حاضر نیســتند قیمت را افزایش دهند و شــرکت های 
حمل و نقــل نیــز ناچارند نرخ را بــه اندازه ای که مشــتری 
قبول کند، کاهش دهند و با هر قیمت که آنها بخواهند 

گفت و گو با سعید ناسوتی، مدیرعامل شرکت پیشرو پست؛ او می گوید قیمت 
غیرواقعی پست، کار را برای کسب و کارهای خصوصی در این بخش دشوار کرده است

نمره لجستیک ایران
حداکثر 13 است!

نگین نظری

Neginnazari29
@gmail.com
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وقتی می گوییــم نوآوری در تدریس، چــه چیزی به ذهن 
متبــادر می شــود؟ روش هــای خالقانــه و جــذاب بــرای 
بیــان مفاهیــم کســل کننده و تکــراری؟ گفت و گــوی این 
شماره کارنگ با زنی اســت که در کسب وکارش، درخت 
خالقیت را از ریشه اصالح کرده و برای جذابیت بیشتر، 
منابع کسل کننده را حذف کرده است. فهیمه فرهمند، 
مدیر آموزشگاه زبان انگلیسی باتیس در مشهد است 
که در ایــن مصاحبه از کســب وکار و مســیر شــغلی اش 

گفته است.
ایــن زن 27 ســاله، در 19ســالگی ازدواج کرده و در رشــته 
آموزش زبان انگلیســی مدرک کارشناســی ارشد گرفته 
اســت، اما در زمانی که دانشــجوی دکترا بــوده، از ادامه 
تحصیل انصراف داده اســت. فرهمند دوره های تألیف 
محتــوای آموزشــی و تربیــت مــدرس را خــارج از کشــور 
گذرانــده  و مؤلــف کتاب هــای آموزشــی اســت. او قریب 
به 60 عنــوان کتاب در بخش کودک و دانشــگاهی دارد، 
ویراســتار کتاب های متعــددی در حــوزه آمــوزش بوده و 
با شــیوه های مــدرن روز، افراد زیــادی را جهــت تدریس 

آموزش داده است.

کسب و کار شما در حال حاضر در چه 
وضعیتی قرار دارد؟

مــن مدیــر یــک مؤسســه آموزشــی - انتشــاراتی زبــان 
انگلیسی به نام باتیس هســتم. ما به صورت تخصصی 
در زمینه آموزش زبــان به کودکان فعالیــت می کنیم. در 
همین حــوزه کتاب هایــی را نیــز تألیف و چــاپ کرده ایم. 
کتاب های باتیس مناســب با الگوهای یادگیری کودکان 
ایرانی طراحی شــده و این منابع بر اســاس متدهای روز 
دنیــا ولی متناســب بــا فرهنــگ و شــیوه یادگیــری ایران 
توسط آموزشگاه ما، برای اولین بار در ایران، تألیف شده 
است و توسط مدرسین آموزشگاه تدریس می شود. ما 
عالوه بر آموزش مستقیم کودکان در آموزشگاه باتیس، 
در مهدکودک ها نیز دوره های آموزشی برگزار می کنیم.

کتاب و مؤسسه آموزش زبان در کشور 
بسیار زیاد اســت. چه نیازی را در جامعه دیدید 
که حس کردید اگر کسب وکاری در این زمینه راه 

بیندازید، موفق می شوید؟
موضوع پایان نامه من در زمینه محتوای آموزشــی بود 
و من تعدادی از کتاب های وارداتی آموزش زبان را مورد 
بررسی قرار دادم و مشکالت این کتاب ها را چه در زمینه 
فرهنگی و چه زمینه الگوهای یادگیری شناسایی کردم. 
ایــده باتیــس از همان جا شــکل گرفت. نکتــه مهم این 
است که زبان انگلیسی در کشــور ما یک زبان خارجی 

زنان نوآور
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در این کتــاب زیروبم فنــاوری مالی یــا، به اختصار، فین تــک  را برایتان 
توضیح داده ایم. تمام فکر و ذکر فین تک ایجاد نوآوری تحول آفرین و 
ساختارشکن در خدمات مالی با استفاده از فناوری های جدید و نوظهور و 
تأمین نیازهای مشتری و کسب وکارها از طریق اتوماسیون است. صنعت 
مالی در سال های اخیر تحوالت بســیار ساختارشکن و اساسی به خود 
دیده که اغلب شــان به فناوری مربوط می شــوند. بنا به دالیل مختلف، 
بســیاری از مؤسســات مالی ســنتی خود را برای آینده دیجیتال مجهز 
نکرده اند و احتمال دارد رقیبان زیرک جایشــان را بگیرند. در این کتاب 
رهبران این مؤسســات را راهنمایی می کنیم تا در اجرای پیشرفته ترین 
برنامه های فناوری های مالی نقشی موثر ایفا کنند؛ به عالوه، به افراد طرف 
دیگر این معادله که بخشی از ساختارشــکنی های ایجادشده به واسطه 
فین تک هستند یا امیدوارند که بخشــی از آن باشند نیز کمک خواهیم 

کرد. خواندن این کتاب را به این افراد توصیه می کنیم:
  متخصصان خدمات مالی که می خواهند به جای پیشرفت با زبان بازی و 
تظاهر به چیزی که نمی دانند، اطالعاتشان را درزمینه فین تک باال ببرند؛

  شرکت های فین تک که درصدد تعامل با مؤسسات مالی اند؛
  سرمایه گذاران خطرپذیر و سایر سرمایه گذارانی که می خواهند نسبت 
به بانک چالشگر بعدی یا ارائه دهنده خدمات پرداخت، دید وسیع تری 

از بازار داشته باشند؛
  مشتریان شرکتی که خدمات فین تک B2B را دریافت می کنند؛

  ارائه دهنــدگان خدمــات حرفــه ای مانند حســابداران، مشــاوران و 
حقوقدانانی که می کوشند جایگاه خود را در اکوسیستم فین تک تعیین 

کنند.
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ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

بان  کتاب فین تــک به ز
ساده با حمایت شرکت 
فــن آوا کارت منتشــر 
شده و ناشــر اصلی آن 
انتشــارات وایلی  است

سوزان چیستی 
فین تکاستیون اوهنلون

 به زبان ساده
حسن موحد

مرتضی حمزه سرکانی
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آموزش مبانی فین تک برای فعالیت 
حرفه ای در دنیای فناوری های مالی

درباره جانیس هاروید

ساختن از هیچ
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 
جهانــی را یکی پــس از دیگری فتــح کند و 
به ثروت باالیی دست یابد. اکنون شرکت 
او 1/1 میلیــارد دالر فروش خالــص دارد و 
دارایی خالص 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 
اســتعدادها بــا شــرکت ها کار می کنیــم، 
این بــدان معناســت کــه هــر فردی کــه به 
دنبال شغل می گردد در کانون توجه 
ماست. افراد را مانند قطعاتی پویا 
برای تکمیل پــازل کارفرمایانی 
کــه بــه دنبــال نیــرو هســتند، 
می بینیم و مــدل تفکر ما 
باعث شــده کــه بتوانیم 

رشد کنیم.«

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با فهیمه فرهمند که در آموزشگاه زبان انگلیسی خود 
به دنبال روش های نوین و منحصربه فرد آموزشی است

مانعی به نام مجوز
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خرده فروشی
R E T A I L

تجارت اجتماعی یا سوشــال  کامرس، شاخه ای جدید از 
تجارت الکترونیکی است که از سال 200۸ به وجود آمد. 
این تجارت ترکیبــی از تجارت الکترونیکی با ســایت های 

شــبکه های اجتماعــی به منظــور تســهیل 
در خریدوفــروش محصــوالت و خدمــات بــا 
اســتفاده از فناوری هــای مختلــف اینترنــت 

است. 
اینســتاگرام، محبوب ترین شبکه اجتماعی 
در این حوزه است و کسب وکارهای بسیاری 
در سراســر جهان از این پلتفرم بــرای فروش 
محصوالت شان اســتفاده می کنند. همگام 
بــا محبوبیــت روزافــزون اینســتاگرام در 
تجــارت اجتماعــی، ســرویس های متنوعــی 

جهت بهبــود و تســهیل فراینــد خریدوفروش ســاخته 

و ارائــه می شــوند. پــادرو، ابــزاری در حــوزه فــروش و 
ارســال ســفارش های آنالیــن اســت و بــه فروشــگاه های 
اینترنتی و فروشندگان در شبکه های اجتماعی، امکان 
مدیریت و نظارت بــر فرایند فروش و ارســال 
ســفارش ها را می دهــد. پادروشــاپ، یکــی از 
محصوالت پادرو و سیستمی هوشمند برای 
مدیریت و ارسال ســفارش های فروشندگان 

اینستاگرامی است. 
پشــوتن پورپزشــک، مدیرعامل پادرو، درباره 
جزئیات و خدمات این محصول در گفت وگو 
با کارنگ توضیح می دهد و می  گوید محصول 
پادروشــاپ تولیــد شــده تــا فروشــندگان 
اینســتاگرامی بتواننــد فروشــگاه خــود را 

به صورت اتوماتیک بسازند.

گفت وگو با پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو درباره 
پادروشاپ و اتفاقات جدیدی که قرار است در این 

کسب و کار رخ دهد

یک فروشگاه ساز 
متصل به اینستاگرام

ادامه از صفحه 5

کمترین تعامل با 
حاکمیت ...

با توجه بــه هجمه هایی 
که پس از این رویداد به سمت آروان 
سرازیر شد، شما چقدر این رویداد 

را موفقیت آمیز می دانید؟ 
صادقانــه بگویــم کــه نه تنهــا انتظــار ایــن 
هجمه ها را داشــتیم، بلکه فکــر می کردیم 
بسیار شدیدتر از این باشــد یا استقبال از 
رویداد به این خاطر کم باشــد. ساعت پنج 
و نیم که قرار بود رویداد شــروع شود، سالن 
تقریبــاً پر شــده بــود و حتــی عــده ای بدون 
دعوت و هماهنگی قبلی آمده بودند. آن هم 
در شرایطی که همچنان کرونا وجود دارد و 
ایام ماه رمضان است و در نتیجه از رویدادها 
کمتر استقبال می شود. حدود هشت هزار 
نفر هــم بازدیدکننــده آنالیــن داشــتیم. از 
این جهت بســیار موفق بوده است. حتماً 
می توان نقدهایی را به محتــوا یا نحوه اجرا 

وارد کرد ولی من آن را موفق می دانم. 
کشور به این اتفاقات نیاز دارد. اگر در سایر 
حوزه ها هم دیگران ورود نکنند، خود فناپ 
پیش قدم خواهد شد، زیرا ما در حوزه هوش 
مصنوعی و اینترنت اشیا و حوزه هایی از این 
دســت نیز نیازمند برگــزاری رویــداد در این 
ابعاد هســتیم. امیــد و انگیزه ای کــه به این 
وسیله به اکوسیستم استارتاپی کشور پمپاژ 
می شود، بسیار بیشــتر از سودی است که 

خود آروان از این رویداد می برد. 
واقعیت این است که ما در کشور بضاعت 
محــدودی داریــم تــا از ایــن فرصــت رشــد 
حــوزه اقتصاد دیجیتــال بهره مند شــویم. 
متأسفانه یک عده آگاهانه در حال ضربه 
زدن هســتند و تالش می کنند هر داستان 
موفقیت در کشور را به نحوی مورد هجوم 
قرار دهند که نشان دهند در ایران نمی توان 
کار کرد. کسی که فکر می کند باید در کشور 
ماند، کار کرد و ساخت، باید به این اتفاقات 
واکنش نشــان دهد و ســکوت نکند. البته 
خوشــبختانه بعــد از رویــداد می دیــدم که 
بحث هــا در حــال جدی تــر شــدن و فنی تر 
شــدن اســت و کســانی که به رویداد آمده 
بودنــد، خودشــان وارد بحث شــده بودند. 
کاری به کســانی که نفرت پراکنی می کنند 
و فحــش می دهند، نــدارم؛ امــا در هر حال 
گفتمانی شــکل گرفت که کم کم می تواند 
ســازنده باشــد. به نظرم اگر کسی انتخاب 
کرده که در کشور بماند و کار کند، باید یک 
مقدار مشارکت فعال تری در این بحث ها 
داشته باشد. امیدوارم کم کم جنبه تخریبی 
و نفرت پراکنــی ایــن نزاع هــا کاهــش یابد و 
تبدیل به گفتمان سازنده شــود و برنده آن 
اقتصــاد دیجیتال کشــور و مردم باشــند و 

اکوسیستم رشد کند. 
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 لطفــاً بــرای شــروع دربــاره عملکــرد 
پادروشاپ توضیح دهید. این محصول چگونه به 

وجود آمد؟ 
همــواره یکــی از هدف هــای مــا در پــادرو، ارائــه خدمت به 
کســب وکارهای کوچــک و متوســط بــوده اســت. از ابتــدا 
هم پادرو با همیــن نگاه، یعنی ارائه خدمت به این دســته 
از کســب وکارها تأســیس شــد. اینســتاگرام، یکــی از 
 پلتفرم هایی اســت که در آن، فروشــندگان خُرد و کوچک
 )Micro Sellers( کــه روش آنالیــن را بــه عنــوان یکــی از 
روش هــا )یــا تنهــا روش( فــروش خــود انتخــاب کرده انــد، 
مشغول به کار هستند. اینستاگرام تبدیل به بازار بزرگی 
شده است که چندصدهزار فروشــنده فعال دارد. یکی از 
برنامه های ما این بود که به فروشنده هایی که در این حوزه 
در شــبکه های اجتماعی فعالیت می کنند، خدمات ارائه 
دهیم. قاعدتاً اینستاگرام شبکه اجتماعی اصلی و پیش رو 
در حوزه تجارت اجتماعی در ایران و بسیاری از کشورهای 

دیگر است.
بر این اســاس، مــا ابــزاری را بــرای کمک به فروشــنده های 
اینســتاگرامی  توســعه دادیم. بــا این ابــزار بــه آنها کمک 
می کنیم فروش راحت تری را در اینستاگرام تجربه کنند. به 
این ترتیب محصول پادروشاپ تولید شد تا فروشندگان 
اینســتاگرامی را قــادر ســازد فروشــگاه خــود را از طریــق 
پادروشــاپ به ســادگی و به صورت اتوماتیک بســازند. به 
تعبیری دیگر، پادروشاپ عمالً یک فروشگاه ساز متصل به 
اینستاگرام است و امکان ساخت فروشگاه آنالین مناسب 
برای شبکه های اجتماعی را در اختیار این فروشندگان قرار 
می دهد. فروشــنده به راحتــی می تواند با اســتفاده از پیج 
اینستاگرام خود، یک فروشگاه بسازد و امکانات و خدماتی 
مانند لینک اختصاصی، پرداخت امن، ارسال یکپارچه و 

مدیریت سفارش را یکجا دریافت کند.
در خارج از دنیای پادروشاپ، فروشندگان معموالً از طریق 
دایرکت از مشتریان سفارش می گیرند و پرداخت از طریق 
شــماره کارت و خدمــات کارت بــه کارت انجــام می شــود. 
درواقــع در ایــن روش تمــام مراحــل به صــورت دســتی و 
می تــوان گفــت غیراســتاندارد و غیرایمــن پیش مــی رود. 
اما کاربــری پادروشــاپ برای فروشــندگان اینســتاگرامی، 
ساختن فروشگاه آنالین متناسب است که به اینستاگرام 
آنها متصل می شود و تجربه امن و خوبی را برای فرشنده و 

مشتری آن به وجود می آورد.

 در حال حاضر چه تعداد کســب وکار با 
پادروشاپ همکاری می کنند؟

تــا االن بیــش از 15 هــزار فروشــنده اینســتاگرامی  در 
پادروشاپ ثبت نام کرده اند.

 بــه نظــر شــما چــرا کســب وکارهای 
اینســتاگرامی  باید از پادروشــاپ اســتفاده کنند؟ 

مزیت پادروشاپ برای آنها چیست؟
در حــال حاضر فروشــندگان ایســنتاگرامی  با مشــکالت 
متعددی روبه رو هستند. تمامی  ارتباطات بین فروشنده 
و مشــتری در دایرکت اینســتاگرام یا واتس اپ است. این 
ارتباطات گسسته اســت و بازده مناسبی ندارد. در حالی 
که اگر مراحل ســفارش گیری در پادروشــاپ انجام شــود، 
سرویس مدیریت ســفارش پادرو، سفارش ها را تجمیع و 
مدیریت می کند، پیامک وضعیت سفارش برای مشتری 
و فروشــنده ارســال می شــود، تعداد آیتم های باقی مانده 
و فروخته شــده محصــول مدیریــت می شــود و بســیاری 
از دغدغه هــا از بیــن مــی رود. قابلیــت پرداخــت امــن این 
محصول نیز برای هر دو طرف، فروشنده و مشتری، مفید 
خواهد بود. با این ســرویس، از یک سو فروشندگان دیگر 
فیش جعلــی دریافــت نمی کنند و مشــتری هم بــه جای 
گرفتن شــماره کارت و طی کردن فراینــد غیرقابل پیگیری 
کارت بــه کارت، از طریــق درگاه بانکــی، پرداخــت آنالین را 

انجام می دهد.
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