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 در یکــی از تبلیغــات اخیــر تلویزیونی 
شعار یکی از برندها این شده بود: »... 
تولیدکننــده لوازم خانگــی دانش بنیــان«! گویا 
برندهای وارداتچی که از ســرهم کردن قطعات 
تولیدی چین و بــا توجه به ممنوعیــت واردات 
لوازم خانگــی از برندهــای کــره ای، حســابی 
کاروبارشان سکه شــده، حاال که دیده اند شهر 
خالــی اســت و هیچ کــی بــه هیچ کــی نیســت، 
محصوالت شان را دانش بنیان معرفی می کنند. 
دانش بنیان شدن، آن  هم در سالی که به این نام 
اسم گذاری شده، گویا به یک هدف و چشم انداز 
مهم برای کسب وکارهای داخلی 
تبدیــل شــده، به خصــوص در 
بخش اقتصاد سنتی که بیشتر بر 
پایــه واردات می چرخــد. تــا آن 
انــدازه کــه حــاال نه تنهــا داعیــه 
شــرکت دانش بنیان بودن دارند، 
بلکــه محصوالت شــان را هــم در 
عجیــب،  صفتــی  و  ترکیــب 

دانش بنیان می نامند.

 ســخت اســت امــا بایــد بپذیریــم ما 
در  غریبــی  اســتعداد  ایرانی هــا 
دســتمالی کردن واژه ها و بــه قهقرا بــردن آنها 
داریم. آن قدر آش را شور می کنیم که فقط به 
درد دور ریختن بخورد! کافی اســت این روزها 
ســری بــه ناحیــه نــوآوری و دانشــگاه شــریف 
بزنیــد و چنــد دقیقــه ای پــای صحبت هــای 
مدیران نوآوری این دانشگاه بنشینید تا عمق 
فاجعه را درک کنید. هر روز یک مقام مسئول 
و غیرمسئول با »خدم و حشم« راه می افتد به 
نیــت بازدیــد از شــرکت های دانش بنیــان. از 

هیئت هــای دولتــی گرفتــه تــا نماینده هــای 
مجلس که هر کدام شان به تنهایی یک لشکر 
ســلم و تــور به دنبال خــود دارنــد. آنهــا در پی 
دیدار با دانش بنیان ها و اســتارتاپ ها، خواب 
خــوش بــرای کســب وکارها و مدیــران اقتصاد 
نوآوری کشور نگذاشته اند. آدم یاد صعود تیم 
ملی به جــام جهانــی در ســال 1376 می افتد. 
وقتــی کاروان بخت برگشــته تیــم از اســترالیا 
موجــودات  ماننــد  مدت هــا  تــا  برگشــت 
عجیب الخلقــه آنهــا را از ایــن مجلــس بــه آن 
مجلس می بردند تــا دولتی ها و خصولتی ها و 
مسئوالن و... با آنها عکس یادگاری بگیرند و 
البته توصیه های فنی و فوتبالی به آنها بکنند 
کــه در جــام جهانــی چطــور بــازی کننــد و چه 

ترکیبی بچینند و...

 درست همین اتفاق هم در اکوسیستم 
نوآوری در حال افتادن است. آقایان و 
خانم های دوربینی، حریصانه راه افتاده اند و به 
اسم بازدید از شرکت های نوآور هم وقت آنها را 
می گیرنــد و هــم حقوقــی را کــه از بیت المــال 
می گیرند، صرف شــهرگردی و دیدوبازدیدهای 
بی حاصل می کنند. کافی است به خبرهایی که 
از ایــن بازدیدهــا بیــرون می آیــد توجــه کنیــد و 
ببینیــد چطــور بازدیدکننده هــای حقوق بگیر، 
برای اســتارتاپ ها و بنیان گذاران آنها تز صادر 
می کنند که چطور بایــد در عرصه جهانی جلو 
بروند و افتخارآفرینی کنند. یکی نیست به این 
دوســتان بگویــد همیــن کــه یــک روز ایــن 
کســب وکارها صــرف پذیرایی از شــما و هیئت 
همراه تــان نشــود، بزرگ ترین لطفی اســت که 

می توانید در حق آنها بکنید... باقی بقایتان!

INTROسرآغاز

آقادامادچهکارهاند؟
ازشرکتهایدانشبنیانبازدیدمیکنند!

لطفاً به دانش بنیان و دانش بنیان ها رحم کنید...

رضاجمیلی
سردبیر
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راه پرداخت در نمایشگاه کتاب

جروبحــث وحید رحیمیــان مایکت و حســام آرمندهی 
کافه بازار به نظرم عریان ترین تصویر اکوسیستم نوآوری 
کشــور در هفته های گذشــته بود. این دعوا که با حضور 
یاران دو طرف همراه بــود، در نهایت یک ســؤال بزرگ را 
پیش روی همه گذاشــت؛ دعوا بر ســر چیست؟ حسام 
می گفت کــه وحیــد آپدیت های تکــراری به خــورد مردم 
می دهــد و ایــن یعنــی مصــرف ترافیــک بیشــتر توســط 
مــردم و البته درآمــد ناخواســته بــرای اپلیکیشــن هایی 
مانند بــازار و مایکــت! از آن ســو وحید به حســام گفت 
که شــما انحصارگر هســتید و حق همــه را خورده اید؛ از 

توســعه دهنده گرفتــه تــا مــردم را. مــردم هم 
نظاره گر بودنــد و از خــود می پرســیدند که با 
وجود محدودیت های پرداخت، فیلترینگ و 
تحریم که دامن همه از مردم تا کسب وکارها 
را گرفتــه و در زمانــه ای دور افتــادن همــه مــا 
از بازارهــای جهانــی چنیــن دعواهایــی چــه 

مشکلی را حل می کند؟ 
معتقدم این دعواها خوب است و در نهایت 
به رشد اکوسیســتم منجر می شود. اوالً این 
دعواها باعث می شود برخی که در سال های 

گذشــته تالش کرده انــد از مســائل اکوسیســتم نوآوری 
خــود و کسب وکارشــان را دور نگــه دارنــد تمرین بــروز و 
ظهور کنند و از ابزار گفت وگو بــرای حل چالش هایی که 
گاه چاره ای جز رنجاندن یکدیگر هــم در حل آن ها باقی 
نمی ماند اســتفاده کنند. وگرنه چه کســی دوست دارد 
کســب وکار و زندگی اش را زمین بگذارد و در شبکه های 

اجتماعی جواب این و آن را بدهد!
از آن ســو ایــن تصویــر عریــان را وقتــی می گذاریــم کنــار 
مســائل واقعی اکوسیســتم، متوجــه می شــویم اوضاع 
شــدید خــراب اســت. در هفته های گذشــته کــه دعوای 
وحیــد و حســام مهم تریــن رویــدادش بــود، شــاهد این 
بودیم که بخش دولتی شمشیر را برای بخش خصوصی 
از رو بســت! شــهرداری تهــران به دلیل مــاده 1۰۰ جلوی 
ســاختمان اتحادیــه فنــاوران رایانــه تهــران، نیوجرســی 
گذاشــت و راه رفت وآمد را مســدود کــرد! اتحادیه ای که 
رئیس آن یعنی فرجی ادعا می کرد با همه جا هماهنگ 
اســت، گویــا بــا شــهرداری هماهنــگ نبــود. ایــن همان 
اتحادیــه ای اســت کــه رئیســش در ماه هــای گذشــته 
کسب وکارهای بزرگ فناوری را تهدید به پلمب می کرد. 
این گونــه وقت هــا بایــد بگوییم بهــرام که گــور می گرفتی 

همه عمر، دیدی چگونه گور بهرام گرفــت! ولی نه این را 
نمی گوییم. چون در نهایت حتی آنهایی که جبهه شان 
را گم کرده اند و گاهی در زمین دشمنان بخش خصوصی 
بــازی می کننــد هــم بخشــی از ایــن بخــش خصوصــی 
هســتند؛ حتی اگــر در لحظه های حســاس علیه بخش 
خصوصــی فعالیــت کنند. از آن ســو شــاهد ایــن بودیم 
کــه وزارت صمــت کــه در این مــدت تــالش کــرده بازیگر 
جــدی فضــای فنــاوری و نــوآوری باشــد، بــا شمشــیر به 
ســراغ اتحادیه کســب وکارهای مجازی رفت تا فعالً این 
اتحادیــه را دوتکه کنــد و بعداً ســر فرصت هر تکــه را به 
چند تکــه کوچک تــر تقســیم کند که شــاید 
این چنین زبان اتحادیه هایی مانند اتحادیه 
کســب وکارهای مجــازی ســر بزنگاه هایــی 
ماننــد طــرح صیانــت کوتــاه شــود. اتحادیــه 
خــوب، اتحادیــه ای اســت کــه بــه مدیــران 
وزارت صمت بگوید چشــم! از آن سو در این 
شــرایط حســاس می بینیم که بخــش اعظم 
اکوسیستم استارتاپی ایران یا خواب هستند 
یــا خودشــان را بــه خــواب زده انــد و بــه قــول 
معروف نمی خواهند لباس شــان گِلی شــود! 
گوشه ای ایستاده اند ببینند چه می شود و راحت تر برای 
آنها این اســت که در توییتر هرازچندگاهی نِقی بزنند و 

این گونه اعالم وجود کنند و تمام!
از آن سو اتاق بازگانی را داریم که درگیر پرونده سازی های 
گسترده شده و به نظر می رسد برخی از همین االن نظر 
به انتخابات آخر سال اتاق دارند و در حال چیدمان برای 
آن انتخابات هستند. فشارهایی هم که بر سازمان نظام 
صنفی روا داشته شــده، دیگر بارها تکرار شــده و از ذکر 

این مصیبت می گذرم.
در شرایطی که گرانی و ابرتورم و ناهماهنگی در مدیریت 
اقتصادی کشــور کمر مردم را شکســته، در شرایطی که 
بخش خصوصــی زیــر بــار فشــار بخش هــای دولتی در 
حــال خرد شــدن اســت؛ حتمــاً باید از خــود بپرســیم تا 
چه انــدازه باید مشــغولیت ذهنی مــا جروبحث هایی از 
این دست باشــد. آن هم وقتی خبرها از نابودی اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی و تعطیلی اتاق های بازرگانی و به 
محاق رفتن آنهایی که برای منافع صنف تالش می کنند 
می گوینــد! نبایــد فرامــوش نکنیــم کــه عقب ماندگی ما 
صرفــا گنــاه دیگــری اســت! بلکــه گهــگاه از ماســت کــه 

برماست.

سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از اینکه 
چند دوره به علت شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد، 
امسال از 21 تا 31 اردیبهشت ماه 14۰1 در مصلی تهران برگزار 
خواهد شد. در این رویداد فرهنگی، انتشارات راه پرداخت 
نیز حضور دارد. غرفه این انتشــاراتی را می توانید در آدرس 
درب ۵٢، راهرو ١6، غرفه شــماره ٢٠، بین ستون های ٧١ و ٧٢ 
پیدا کرده و کتاب های راه پرداخت را با تخفیف نمایشگاهی 

خریداری کنید. 
هفته نامه کارنگ نیز در هفته آینده به مناسبت برگزاری این 
نمایشگاه، ویژه نامه ای خواهد داشت که در آن در گفت و گو 
با فعاالن بخش های مختلف صنعت نشــر، به واکاوی این 
صنعت، بحران ها و چالش های آن و نوآوری هایی که می تواند 

در این صنعت صورت پذیرد، می پردازد. 
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سياستگذار
P O L I C Y M A K E R

دو خبر مهــم در آخــر هفته گذشــته که هفتــه ای تقریباً 
نیمه تعطیــل بــود، در مــورد اتحادیــه کســب وکارهای 
مجازی منتشــر شــد که ماجراهــای چنــد ماه اخیــر این 
نهاد صنفی را وارد یک فــاز کامالً تازه کــرد. خبر اول این 
بود که به درخواست معاون وزیر صمت، این اتحادیه به 
دو اتحادیه توزیعــی و خدماتی در حوزه کســب وکارهای 
اینترنتی تقسیم خواهد شد. خبر دوم هم به فاصله 24 
ســاعت بعد، از لغو انتخابــات این اتحادیــه می گفت که 
قرار بــود 1۹ اردیبهشــت ماه یعنی دوشــنبه همین هفته 

برگزار شود.

  ماجرای توزیعی و خدماتی شدن اتحادیه 
چیست؟

علیرضــا شــاه میرزایی، معــاون تجــارت و خدمــات وزیــر 
صمــت اســت کــه حــاال صحنه گــردان اصلــی ماجــرای 
اتحادیــه شــده اســت. او در نامه ای بــه وزیر صمــت از او 
درخواســت کرده بود که به دلیل آنچه او عــدم موفقیت 
اتحادیــه در جــذب حداکثــری فعــاالن کســب وکارهای 
مجازی و همچنین ناموفق بودن در رسیدگی به تخلفات 
اعضا عنــوان کــرده، ایــن اتحادیه بــه دو اتحادیــه جدید 
در حــوزه کســب وکارهای اینترنتــی توزیعــی و خدماتــی 
تبدیل شود. شــاه میرزایی که معاونت تحت نظر خود را 
متولی تجارت الکترونیک نامیده، ایــن نامه را روز هفتم 
اردیبهشــت ماه به وزیر می زند و درســت چهــار روز بعد 
وزیر با درخواســت او، یعنی دو شــقه کردن این اتحادیه 

موافقت می کند. خبری هم که بعد از این خبر آمد، قابل 
پیش بینی بود. انتخابات اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
لغو شد. بدیهی است که وقتی اتحادیه ای وجود خارجی 
ندارد و قرار است از دل آن دو اتحادیه جدید متولد شود، 
برگزاری انتخابات برای آن دیگر محلی از اعراب نداشته 
باشد. شــاه میرزایی در دفاع از درخواست دوشقه کردن 
اتحادیه هــم در گفت وگویی عنــوان کرد: »پــس از چهار 
ســال، کمتر از چهار هــزار عضو بــه اتحادیه پیوســته اند 
که عضویت برخی از آنها نیز ابطال  شــده است و اکنون 
به  صورت اســمی 3۵۰۰ عضو در این اتحادیه وجود دارد 
که فعال بــودن همین تعــداد عضو نیــز از نظــر نهادهای 
نظارتی متعدد مورد شــک و شــبهه اســت. امــروزه همه 
رســته های کســب وکار می تواننــد در فضــای مجــازی 
فعالیت کننــد، بنابراین تنــوع و تعداد آنهــا به طور یقین 
بسیار بیشتر از اعداد فعلی است و باید به سمت ایجاد 
اتحادیه های تخصصی و متنوع در فضای مجازی برویم 
و نمی توان انواع کسب وکار مجازی را که تنوع آنها کمتر 
از کســب وکارهای غیرمجازی نیســت، در یــک اتحادیه 

جمع کرد.«

  چانه زنــی وزارت صمــت بــر ســر تعــداد 
اعضا!

صحبت های معاون وزیر صمت در دفاع از تصمیمی که 
برای تبدیــل اتحادیه اســتارتاپ ها بــه دو اتحادیه جدید 
گرفته، نشــان می دهد برخی از نقدهایی کــه در چندماه 

اعضایائتالفتادبهبررسیتصمیموزارتصمتدرخصوص
تفکیکاتحادیهکسبوکارهایمجازیپرداختند

یک تفکیک غیرقانونی

REPORTگزارش

نشســت خبــری ائتــالف تــاد )توســعه اقتصــاد 
دیجیتــال( در پــی لغــو دوبــاره انتخابــات اتحادیــه 
کســب وکارهای مجــازی صبــح روز شــنبه، 17 
اردیبهشت ماه برگزار شــد. در این جلسه اعضای 
ائتالف به بررســی تصمیــم وزارت صمت مبنی بر 

تفکیک اتحادیه به دو بخش مجزا پرداختند.

 منطــق تصمیــم بــه تفکیــک قابــل فهم 
نیست

در این نشست اشکان آرمندهی، عضو ائتالف تاد 
و مدیرعامل دیوار بــه توضیح وضعیت پیش آمده 
پرداخت و گفــت: »ما هفته گذشــته با نامــه ای از 
ســوی معاون وزیر به وزیر صمت مواجه شدیم که 
بحث تفکیک اتحادیه را نهایی کرده بودند و دلیل 
این تفکیک هم تخصصی عمل کردن عنوان شده 
بود. پرسشــی کــه برای خــود مــن پیش آمــده، این 
است که قطعاً اتحادیه باید به سمت تخصصی تر 
شــدن حرکت کند، اما آیا مســیر تخصصی شدن 
با تفکیــک اتفــاق می افتــد؟ در حالی که مســیری 
که می توانســتیم به آن فکر کنیم، این بود که برای 
اخــذ چنین تصمیمــی نظــر کســب وکارها را جویا 
شــویم. اگر واقعــاً دغدغه تخصصی شــدن داریم، 
باید تشکل ها را دعوت کنیم و از دل هم اندیشی ها 
به یک دستورالعمل برسیم. ضمن اینکه این بحث 
می توانســت در دوره قبلــی مطــرح شــود و وزارت 
صمت در چهار سال گذشته آن را از هیئت مدیره 

مطالبه می کرد.«
آرمندهی اضافه کرد: »ما مخالف تخصصی شدن 
نیســتیم، اما باید این اتفاق از دل طی کردن مسیر 
قانونی رخ دهد. تخصصی کردن را می توان با تقسیم 
کار به رسته های کوچک تر انجام داد، نه دوپاره شدن 
اتحادیــه. ایــن شــیوه فعلــی باعــث جلوگیــری از 
خالقیت در سال دانش بنیان خواهد شد، همچنین 
همپوشانی، موازی کاری و مواردی از این دست شکل 
خواهد گرفت. این تفکیک زیرساختی الزم دارد که 
باید در مورد مدل آن و دیگر جزئیات، صحبت کنیم 
و به نظرم روند اصولی تفکیک شدن حداقل شش 

ماه تا یک سال زمان نیاز دارد.«

 تصمیــم صمــت بــرای تفکیک بــا قانون 
مغایرت دارد

بعــد از آرمندهــی، عضــو دیگــر ائتالف تــاد یعنی 

صــادق محمــدی، مدیرعامــل مدیانــا شــروع بــه 
صحبت کرد و گفت: »بنده پنج سال در کمیسیون 
بازرســی اتحادیه فعــال بــوده ام و در این مــدت از 
نزدیــک با برخــی موضوعــات درگیر بــودم. تعداد 
قابل توجهی از این کسب وکارها کوچک هستند 
و دنبال کننده اخبار نیستند. با وجود این، همین 
کســب وکارها اکنــون نگــران و ســردرگم هســتند 
و سرنوشــت ایــن تصمیــم بــه تفکیــک برایشــان 
مهم اســت. بایــد بپذیریــم که لغــو انتخابــات به 
کمرنگ شــدن نفوذ و قدرت عمــل اتحادیه منجر 
خواهد شــد. انتخاباتی که قــرار بــود 23 فروردین 
برگزار شود، به دلیل ماه رمضان به تعویق افتاد، اما 
دلیل پشت پرده شائبه ای بود که دو نفر از اعضای 
اتحادیــه اعالم کــرده و متــن گــزارش خــود را برای 
انتشار به رسانه ها دادند. در پی همین اتفاق هم 
اتاق اصناف موضوع را بررسی کرد و اعالم شد که 
ادعاهای مطرح شده واقعی نیست. اما متأسفانه 
تنها تبعاتی کــه این گزارش اشــتباه داشــت، لغو 

انتخابات بود.«
 به گفته محمدی موضوع تفکیک اتحادیه موضوع 
جداگانه ای اســت، اما خروجی این شده که دوباره 
انتخابات در حال لغو شدن اســت:  »بعد از اعالم 
این خبر تمام سفرها و نشست های ائتالف ملغی 
شد. بر اساس تبصره 7 قانون، متوجه شدیم اتاق 
اصناف باید پیشنهاد تفکیک را بدهد. در همین 
روند متوجه شدیم اتاق اصناف نه تنها درخواستی 
نداده و این موضوع را مطرح نکرده، بلکه رسماً اعالم 
کرده که مخالف چنین تصمیمی است. تصور من 
این اســت که این ماجرا تکــه ای از یک پــازل بزرگ 
اســت. اگر امروز در مقابل این بی قانونی صحبتی 
نشود، در آینده هم توان مقابله با مشکالت بعدی 

را نخواهیم داشت.«
در مقابل به گفتــه نجفی تصمیم به تفکیک یک 
تصمیم کامــالً ناگهانی و شــوکه کننده بــوده و قبل 
از آن صحبتــی در این بــاره مطــرح نشــده بــود. او 
عنوان کــرد: »اگر دوســتان دنبال چنیــن برنامه ای 
بودند، به جــای اینکه در آســتانه انتخابــات به یاد 
چنین مضوعی بیفتند، باید موضوع تفکیک را در 
هیئت مدیره قبلی کلید می زدند. ضمن اینکه آقای 
شــاه میرزایی در نامه به وزیر گفتند اتــاق اصناف و 
بخش خصــوص موافــق تفکیک اســت، در حالی 

که خود اتاق اصناف اعالم کرده، مخالف است.«

چهکسیمیخواهداتحادیهکسبوکارهایمجازی
را»شقه«کند؟

دو شقه شدن 
اتحادیه
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داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

تغییر مدیریتی در هر مجموعه ای می تواند چالش هایی 
را به همراه داشــته باشــد. گاه ایــن چالش ها در انــدازه ای 
اســت که حتی بزرگ ترین شــرکت ها هم تاب پشت سر 
گذاشــتن آن را ندارند و وارد دوره افول خود می شوند. اما 
آرش بابایی که حدود دو سال پیش کار خود را در مجموعه 
ارتباط فردا به عنوان مدیرعامل آغاز کرد، هم از چالش ها 
آگاه بود و هم می دانســت قرار اســت در مجموعه تحت 
امرش چه مأموریت هایــی را به انجام برســاند. مدیریت 
چالش ها و انجام اقدامات جدید در ارتباط فردا، ماحصل 

فعالیت هــای بابایی طــی این مدت اســت. او 
در گفت و گوی پیش رو از ســرمایه گذاری های 
این مجموعه و رشــد شــرکت های وابسته به 
آن می گویــد، بــه تیم ســازی های گســترده و 
داخلی سازی پروژه های اساسی اشــاره دارد و 
مهم ترین پروژه ارتباط فردا را آبانک می داند. 
بابایی معتقد اســت هرچند در ایــن مدت به 
دلیــل مشــغله کاری، از فعالیت و آگاه ســازی 
در فضای رسانه ای عقب مانده اند، اما نیازی 
هم به ســر و صدا نیســت و موفقیت هایشان 

به تنهایی سر و صدا خواهند کرد.

ارتباط فردا همواره تالش کرده تا در حوزه 
نوآوری و فین تک اثرگذار باشــد. اما این هلدینگ 
حدود دو سالی اســت که تغییر مدیریتی داشته 
اســت. سیاســت های شــما همچنــان متمرکــز بر 
نوآوری است؟ تا امروز چه مسیری را طی کرده اید 

و چه برنامه هایی برای آینده ارتباط فردا دارید؟
من شهریورماه ۹۹ به ارتباط فردا آمدم. طبیعتاً هر تغییری 
که اتفاق می افتد، به زمان نیاز دارد تا در شرکت جا بیفتد 
و تیم های جدید و قبلی با هم هماهنگ شــوند. ما هم در 

شــش ماه دوم ســال ۹۹ بیشــتر در حال شــناخت وضع 
موجود و چالش های تغییر مدیریت بودیم.

وقتــی مدیــر یــک مجموعه تغییــر می کنــد، این   
چالش ها از چه جنسی است؟

تیم مدیریت قبل حدود هفت ســال در ارتبــاط فردا حضور 
داشــتند. با توجه بــه اینکــه راهبردها و ســبک رهبــری تیم 
مدیریت جدید با تیم قبلی هم در بانک آینده و هم در شرکت 
تفاوت داشــت، یکســری تغییرات در الیه هــای مختلف رخ 
داد. تعدادی از همکاران خواســته یا ناخواسته 
از مجموعــه جــدا شــدند و الزم بــود در برخــی 
حوزه ها با توجه به برنامه های توسعه ای مد نظر، 
تیم ســازی جدید انجام دهیــم. به عــالوه در این 
مدت بازنگری های جــدی در اســتراتژی هایمان 
نیز داشــتیم. از مهم ترین این تغییرات، ارتقای 
خدمات پرداخت، تمرکز بیشتر بر محصوالت 
فین تــک در حــوزه بانکــی و ورود بــه حوزه هــای 
اعتباردهــی خرد بــوده اســت. تقریبــاً از ابتدای 
سال ۱400 به ثبات مدیریتی در شرکت رسیدیم 
و برنامه هــا و اقدامــات اجرایــی در راســتای اســتراتژی های 
تدوین شده را شــروع کردیم. در اردیبهشت ماه پروژه آبانک 
را به عنوان یک درگاه دیجیتال و یکپارچه برای ارائه خدمات 
بانکی کلید زدیــم و از ابتــدای آذرماه آن را در شــرکت و بانک 
آینده به شکل داخلی النچ کردیم و از اوایل دی ماه دسترسی 
به اپلیکیشــن را برای عموم باز کردیم. در ســه ماهه انتهایی 
سال ۱400 نیز یکسری از ویژگی ها و امکانات را طبق برنامه به 
آبانک اضافه کردیم. در حال حاضر بسیاری از این ویژگی ها 
و امکانات در دسترس و قابل اجرا هستند. یکسری مسائل 
در خصــوص گواهینامــه ای کــه بــرای نســخه ios اســتفاده 
می کردیم با توجه به موضوع تحریم های کشور پیش آمد و 

به دنبال گواهینامه جدید هستیم تا بتوانیم نسخه ios را با 
گواهینامه جدید هماهنگ کنیم و همزمان بــا اندروید، این 
نسخه و نسخه PWA آن را نیز وارد بازار کنیم. آبانک عینیت 
یافتن آرزوی ارتباط فردا طی سالیان اخیر است که عالقه مند 
بودیم در حوزه بانکــداری دیجیتال و نئوبنکینگ نیز حرفی 

برای گفتن داشته باشیم. 

آماری از مشتریان آبانک در اختیار دارید؟
ما هنوز بــرای آبانــک برنامــه مارکتینگ اصلــی خــود را آغاز 
نکرده ایم و در سال جاری می خواهیم این کار را انجام بدهیم. 
آبانک تا امروز رشد طبیعی داشته و در حال حاضر بیشتر 
توسط مشتریان فعلی بانک آینده در حال استفاده است. 
در سال گذشــته احراز هویت غیرحضوری را در آبانک النچ 
نکردیم زیرا  با محدودیت هایی از سمت رگوالتور در اسفندماه 
مواجه شدیم که این مسئله در حال حاضر حل و فصل شده 
و می توانیم با احراز هویت غیرحضوری که به زودی رونمایی 
خواهــد شــد، مشــتریان خــارج از بانک آینــده را نیــز جذب 

آبانک کنیم. 
 

آبانک را نئوبانک می دانید؟ 
یکی از مشخصه های نئوبانک ها در دنیا مستقل بودن آنها 
از بانک های ســنتی اســت. در مورد نئوبانک در ایران حرف و 
حدیث های فراوانی وجود دارد و آنهایی که نام نئوبانک بر خود 
نهاده اند همگی به بانکی مادر متصل هستند. بسیار درباره 
این موضوع صحبت شــده و خودمــان هم قبل تــر درباره اش 
اعالم نظر کرده ایــم. از موضوع رگوالتوری و اســتفاده از مجوز 
بانک مادر گرفته تا خدماتی که در این پلتفرم ها ارائه می شود. 
ما در آبانــک از روز اول ادعا نکردیم کــه می خواهیم نئوبانک 
باشیم و از بانک مادر جدا شویم. از همان ابتدا تعریف مان این 
بود که آبانک، بانک دیجیتال بانک آینده اســت و قرار است 

I N T E R V I E W

گفت و گو با آرش بابایی، مدیرعامل 
»ارتباط فردا«؛ او از حضور جدی 

آبانک به عنوان درگاه دیجیتال 
بانک آینده در اکوسیستم بانکی 

کشور خبر می دهد

در مسیر رشد
چرا ارتباط فردا؟

ارتبــاط فــردا از ســال 8۹ کار خــود را 
آغــاز کــرده و طــی ایــن ســال ها نامــش 
در اکوسیســتم نــوآوری بارهــا شــنیده 
شــده اســت و حضــور مؤثــری در ایــن 
اکوسیستم داشته است. این هلدینگ 
حدود دو سال پیش، تغییر مدیرعامل 
را تجربــه کــرد و بــه گفتــه آرش بابایی، 
مدیرعامل فعلی این مجموعه، ارتباط 
فردا در این مدت بیشــتر تمرکز خود را 
روی انجــام پروژه هــا و مأموریت هایش 
گذاشــت و کمتر فرصتی بــرای حضور 
در رســانه ها داشــت. اما دو سال زمان 
مناســبی بود تا به ســراغ این هلدینگ 
برویــم و از فعالیت هایــش بپرســیم. 
به خصــوص کــه زمزمه هــای حضــور 
آبانــک به عنــوان درگاه دیجیتال بانک 

آینده مدتی است شنیده می شود.
ایــن هلدینگ در ایــن دو ســال، نه تنها 
چالش های مدیریتی اش را پشــت سر 
گذاشته، بلکه اقدامات مختلفی انجام 
داده که در بیشــتر مواقع برای هرکدام 
از پروژه هــا نیــاز بــه تیم ســازی و جذب 
نیروی انسانی داشته است. آن هم در 
شرایطی که جذب نیروی انسانی، یکی 
از بحرانی تریــن دوره هایــش را پشــت 
ســر می گــذارد و شــرایط شــیوع کرونا، 
تغییــر توقعــات کارمنــدان و وضعیــت 
اقتصــادی، جــذب نیــروی متخصــص 
را برای شــرکت های معظم نیز ســخت 
کرده اســت. امــا ارتباط فــردا بــا تمرکز 
خــود طــی ســال های اخیــر بــر بهبــود 
فرهنــگ ســازمانی و برنــد کارفرمایــی 
توانســته اســت ایــن بحــران را پشــت 

سر بگذارد.
مــدت  در  می گویــد  بابایــی  آرش 
اخیــر از طریــق بــازوی ســرمایه گذاری 
خــود، فینــووا، روی چنــد اســتارتاپ 
ســرمایه گذاری کرده انــد تــا زنجیــره 
ارزش هــای خــود را تکمیــل کننــد. 
به عــالوه دســت بــه کار داخلی ســازی 
پروژه هایــی شــدند کــه پیــش از این به 
پیمانکاران برون سپاری شده بودند؛ از 
جمله ایران کارت و توسعه سیستم های 
زیرساختی فناوری اطالعات. همچنین 
در ایــن مــدت در حــال بررســی و ارائــه 
راه حــل بــرای ضعف هــا و مشــکالت 
پروژه هایــی چــون لنــدو، تیمچــه و 
توانســتند  و  بودنــد  همــراه کارت 
خدمات رســانی از طریق این شرکت ها 

را بهبود دهند. 
همه اینها کارنگ را متقاعد کرد تا آرش 
بابایی به عنوان مدیرعامل ارتباط فردا 

روی جلد این شماره بنشیند.

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

COVER STORYداستان جلد
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گاهی به بار نشستن و ثمر دادن نیاز به صبوری دارد. درست 
مانند کاری که مهسا سقایی خالق برند دیالنس کرده است. 
برندی که محصوالت ســفالی و ســرامیکی تولیــد می کند. 
خودش می گوید برند مثل گیاه بامبوست که سال ها ریشه 
می دهد و بعد از مدتی دیده می شود. برند او هم همین روال را 
طی کرده است. پنج سال روی بازار این حوزه کار کرده تا بتواند 
محصوالتی ارائه دهد که باب میل مخاطب باشد. دیالنس 
حاال دو سال است که وارد فروش محصول شده و روند رشد 

خود را ادامه می دهد. 

ابتدا درباره شروع کار و سابقه فعالیت تان 
توضیح دهید.

من زمان زیادی را صرف درس خواندن و تحصیالت آکادمیک 
کردم تــا مســیری را کــه می خواهــم پیدا کنــم. کارشناســی و 
کارشناسی ارشد را در رشته طراحی صنعتی تحصیل کردم. 
از دانشگاه اتریش برای طراحی در یک پروژه دعوت نامه گرفتم 
و به این کشــور رفتم. آن ســفر فرصتی شــد تا در کشــورهای 
مختلف بتوانــم با هنــر و صنایع دســتی کشــورهای اروپایی 

آشنا شوم.

بعد از بازگشت به ایران، با تجارب به دست آمده تالش کردم 
کســب وکار خودم را راه بینــدازم و به تنهایی و بــدون حمایت 
یا شــریک، کار را شــروع کردم. کار بسیار ســختی بود و بارها 
شکســت خوردم، اما چون به خــودم و هدفم ایمان داشــتم، 
هر بار که زمین خوردم بلند شــدم و به راهم ادامــه دادم. بعد 
از اینکه چند دوره در زمینه ســفال گری و سرامیک گذراندم، 
سبک و سلیقه شخصی خودم را پیدا کردم و به سراغ تکنیک 
ساگار رفتم. تکنیکی است که کمتر سرامیســتی در ایران به 

آن مشغول است.

REVIEWبررسی

تجارت اجتماعی چطور 
تحت تأثیر الگوهای مصرف 

قرار می گیرد
 تجارت محتوامحور

رفتار مصرف کننده هندی به تدریج تغییر 
می کنــد. آنهــا بــه جــای اینکــه تبلیغــات 
پولــی را دنبال کنند یــا تحت تأثیــر آن قرار 
بگیرند، می خواهند افــرادی را دنبال کنند 
کــه می توانند بــا آنها ارتبــاط برقــرار کنند.  
دلیل اصلــی ایــن پارادایم شــیفت و ظهور 
تجارت محتوامحور یا تجــارت اجتماعی، 

همین است.

 تجارت اجتماعی تعادل قدرت را 
بــر هــم زده و وزن تولیدکننــدگان 
محتــوا و برندهای D2C ســنگین تر شــده 
است. در حالی که تخمین زده می شود بازار 
تجارت الکترونیک هند  با نرخ رشد ساالنه 
18/9 درصد تا ســال 2۰3۰ به حــدود ۴۰۰ 
میلیارد دالر برسد، انتظار می رود سهم بازار 
تجارت اجتماعی از این مقدار، 7۰ میلیارد 

دالر باشد.  

 کاربران اکنون دامنه توجه خود را 
کاهش داده اند و به دنبال رضایت 
فوری و محتــوای کوتاه هســتند که همین 
مســئله به ظهور تولیدکننــدگان محتوای 
خرد منجر خواهد شــد. تمایــل نهفته ای 
برای تشــکیل جوامع نزدیک و قوی وجود 
دارد. همچنین شــاهد تأکید بیشــتری بر 
محتوای اصیل هســتیم و کاربران ترجیح 
می دهند ایــن محتــوا را به تنهایی کشــف 
کنند تا اینکــه با محتــوای انتخابی تغذیه 
شــوند. ایــن بــه ایجــاد اعتمــاد بیــن 
تولیدکننــدگان و جوامــع مصرف کننــده 
محصــوالت و خدمــات آنهــا کمــک کــرده 
اســت و همین مهم ترین عاملی است که 

تجارت اجتماعی را پیش می برد.

 خریــداران بــه دنبــال محتــوای 
معتبر و مرتبط از تولیدکنندگانی 
هستند که می توانند به تخصص و کیفیت 
آنها اعتماد داشــته باشــند.  در دنیایی که 
اســتارتاپ های تجارت الکترونیکی با نرخ 
بســیار نگران کننــده ای پــول نقــد را هــدر 
می دهند، کسب و کارهای تجارت اجتماعی 
خویشــتن داری قابــل توجهــی در صــرف 
هزینه از خــود نشــان داده انــد. آنها موفق 
شــده اند خود را بر اصول اساســی متمرکز 
نگه دارند و به شدت هزینه ها را مهار کنند. 
آنها با حفظ معیارهای کسب وکار بهینه، 
رشدی ارگانیک و پایدار را تجربه می کنند. 
این امر باعث شده فضای تجارت اجتماعی 

قطعاً ارزش توجه بیشتری داشته باشد.

کسب وکار 
اينستاگرامی
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رو در رو
F A C E  T O  F A C E 

یکی از شــدیدترین تقابل هــای اســتارتاپی را در ماه های 
اخیر در هفته گذشته و درســت در میانه تعطیالت عید 
فطر نفــرات اول دو کســب وکار بــزرگ اندرویدی کشــور، 
یعنی کافه بــازار و مایکت رقــم زدند؛ حســام آرمندهی و 
وحید رحیمیــان با ادبیاتی غیرکســب وکاری بــه یکدیگر 
حمله کردند و هم کسب وکارهای طرف مقابل شان و هم 

یکدیگر را به تقلب و دروغ و کالهبرداری متهم کردند.

 ماجرا چطور شروع شد؟
اندرویــدی،  اپلیکیشــن های  فروشــگاه  کافه بــازار، 
بــدون هیــچ پیش زمینــه قبلــی در توییتــی اعالم کــرد که 
رقیــب قدرتمنــدش مایکــت، بــرای اینکــه تعــداد نصب 
برنامه هایــش را افزایــش دهــد، بــه دروغ پیام هــای 
به روزرسانی برنامه ها را برای کاربرانش ارسال می کند. به  
گفته کافه بازار، مایکت برای برخی بازی ها و برنامه هایی 
کــه کاربــران قبــالً دانلــوده کرده انــد، پیــام به روزرســانی 
می فرســتد. بــازار همچنیــن مدعی شــده کــه تمــام ادله 
فنی و غیرفنی را برای اثبات این موضوع علیه مایکت در 
اختیار دارد و حتی تهدید به اقدام قضایی علیه مایکت 
را هم مطرح کــرد. با این وجود، یک ویدئو در شــبکه های 
مجازی به کافه بازار منتسب شده که برخی در شبکه های 
اجتماعی مدعی هستند، این مارکت صفحه های مجازی 
نامعتبر و به اصطالح زرد شبکه های اجتماعی را خریده 
تا ویدئو علیه مایکت پخــش کنند. برخی کاربران توییتر 
هم نوشتند که با آنها تماس گرفته شده تا در به اشتراک 

گذاشــتن یک محتوا علیه مایکت با کافه بــازار همکاری 
کنند. ادعاهایی که اثبات یا رد آنها مستقالً توسط کارنگ 
ممکن نیســت. اما در ویدئوی مذکور، ادعا شده مایکت 
با به روزرسانی های غیرواقعی، حجم اینترنت کاربرانش 
را بــرای انطبــاق نســخه های خود بــا آخرین نســخه های 
فروشــگاه گــوگل هــدر می دهــد. مایکــت در واکنــش بــه 
هجمه ها در کانــال تلگرامی خــود اعالم کــرد: »ویدئویی 
کــه در آن ادعــا شــده مایکــت از کاربرانــش می خواهــد 
نســخه های به روز شــده را مجــدداً به روزرســانی کننــد، 
اخبار و موجی کذب است که کافه بازار علیه مایکت برای 

تخریب وجهه رقیبش راه  انداخته است.«
مایکت برای پایان دادن به شبهه ها در اطالعیه اعالم کرد 
که کافه بــازار تنها بخشــی از ماجرا را به عنــوان حقیقت 
مطرح کرده است؛ مایکت به شــکلی واضح و در صفحه  
اطالعــات و جزئیــات برنامــه، به کاربــر توضیــح می دهد 
که این به روزرســانی به مــدت محدود 72 ســاعت و روی 
اولیــن خریــد از درگاه مایکــت، 1۵ درصــد تخفیــف )از 
ســهم درآمدی خــود( بــرای او به همــراه خواهد داشــت. 
در واقــع مایکت بــا این کار یــک پیشــنهاد ویــژه و ارزش 
افــزوده برای کاربــران خــود دارد. به روزرســانی، 1۵ درصد 
تخفیف بــه کاربر ارائــه می دهد. این در شــرایطی اســت 
که اینترنت استفاده شــده در مایکت، نیم بها محاســبه 
می شــود. همچنیــن هرگز هیچ اجبــاری در به روزرســانی 
وجود نداشته است و در قالب یک پیشنهاد )پروموشن( 

مطرح می شود.

گفت گو با فرنگیس ربیعی، مدیرعامل ایران درگاه 

بدون مطالبه گری عمومی، فضای رقابت 
و نوآوری سالم نمی ماند

فرنگیــس ربیعــی در گفت وگو بــا کارنــگ می گوید 
ایران درگاه حاصل تجربه هم بنیان گذارانش در حوزه 
فین تک است که سال ها با فعالیت در این زمینه، 
شــناخت خوبی از نیازها، چالش ها و فرصت های 
خلق ارزش داشتند. چراکه باتوجه به زیرساخت ها، 
اغلب فعاالن این حوزه در حال ارائه خدمات مشابه 
بودنــد و کارکــرد اســتارتاپ های پی تــک از چابکی 
به ســمت یکنواختی فاقد نــوآوری در حرکت بود. 
بنابراین آنها با ایده خلــق ارزش در دایــره امکانات 

فعلی، فعالیت خود را آغاز کردند. 

لطفاً درباره پیشــینه و عملکرد 
ایران درگاه توضیح دهید.

ایران درگاه ســه ســال پیــش با هــدف خلــق تجربه 
کاربــری رضایت بخــش در فراینــد پرداخــت، برای 
مشتریان کسب وکارها با اخذ مجوز پرداخت یاری 
از بانک مرکزی در حوزه ارائه خدمات پرداخت یاری 
آغاز به کار کرد. ما در ابتدا با هدف گذاری بخش های 
مختلفــی از مشــتریان شــروع بــه کار کردیــم و بــا 
برنامه ریزی پیوســته  بــرای بهینه ســازی محصول 
و خدمات متناســب با کســب وکارها کوشیدیم تا 
همگام با تغییــر نیازهــا، خدمــات کاربردی تــری از 
درگاه پرداخت آنالین، به کسب وکارها ارائه دهیم. 
در همین راســتا راهکارهــای پرداخت الکترونیکی 
جهت فروشــگاه های زنجیره ای فیزیکی را به سبد 
خدمات اضافه کردیم و توانستیم نیاز کاربران هدف 
را با درصد رضایت مندی چشم گیری برطرف کنیم. 
در ادامه مســیر در حال آماده سازی سرویس های 
جدیــد بودیم که با چالش هــای رگوالتــوری، اینماد 
و ســایر عواملی روبه رو شــدیم که فضــای پی تک و 
به خصــوص کســب وکارهای نوپــای حــوزه پی تک 
را تحت تأثیــر قــرار داد. اما با تغییر و بهینه ســازی 
محصــوالت در مــرز محــدود قانون گذاری هــا، 

توانستیم بقا و سپش رشد را تجربه کنیم. 

اهــداف و چشــم انداز شــما در 
ایران درگاه چیست؟

ما اکنون در تالشیم با بهره گیری از تجربه فعالیت 

در حوزه پی تک و زیرساخت های توسعه داده شده 
خود، محصــوالت اشــتراکی نوینی بر پایــه 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 
مهــم اکوسیســتم فین تــک، تمرکــز در پایتخت و 
عدم وجود اتحــاد در بین فعاالن ســطوح مختلف 
اکوسیســتم برای مطالبه گــری عمومی اســت و در 
صورتی که برای تغییر این فضا تالش نشود، 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 هاب فین تک ایران، فضایی تعاملی و 

مثبت مبتنی بر رشدپذیری ایجاد کنیم.
 

با چه چالش هایی مواجه اید؟
ایــران درگاه هماننــد ســایر کســب وکارهای  حــوزه 
پی تک، بــا چالش هایی چــون رگوالتــوری، اینماد و 
قوانینی دست وپنجه نرم می کند که در باالدست 
ایــن حــوزه توســط نهادهایی چــون شــاپرک وضع 
می شود و شــرایط بازار در دســترس پرداخت یارها 
را سخت تر می کند؛ در این میان می توان به قوانین 
سخت گیرانه و غیرچابکی چون اینماد و کد رهگیری 
مالیاتــی بــرای اســتارتاپ های پی تــک اشــاره کرد. 
مواردی که عمالً کارکرد و مزیت پرداخت یاری را برای 
کسب وکارهای هدف از بین می برد و پرداخت یارها 
را در مقابــل جریــان باالدســتی خدمــات، یعنــی 
PSPها قرار می دهد. در صورتی کــه در زمان ایجاد 
ســاختار پرداخت یاری، فلســفه ای دیگر برای این 
کسب وکارها در نظر گرفته شده بود تا تسهیل گری 
خدمــات پرداخــت الکترونیــک را بــه شــکلی 

گسترده تر انجام دهند. 

INTERVIEWگفت وگو

مدیران ارشد دو کسب وکار 
اندرویدی کشور یکدیگر 
را به دروغگویی، تقلب و 

کالهبرداری متهم کرده اند... 

آرمندهی - رحیمیان:

دست بـه یقه شدن 
کـافه بـازار و مایکت

 وسط توییتر!
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