
هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
ه ر ــــــــما شـ
پنجــــاهوسوم
بیســــتودوم
خــرداد1401
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۳0هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز
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گفت و گو با فرناز مجید 
مؤسس مرکز کارآفرینی 

پله به پله

کسب و کاری 
Kبرای یادگیری  A R A N G

53
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3

3

راهکارهای مؤثر کاهش 
هزینه های لجستیک  

تأمین مالی 14 میلیارد 
دالری جنیفر لوپز

پادرو: آینده بازار بزرگ فروشگاه های اینستاگرامی چگونه است؟
8

3 2 12

»کارمند سابق«
 سفیر برند 
کارفرمایی 
شماست

االن بخر
 خرد خرد 

پرداخت کن
رونمایی تارا از سرویس 

BNPL  جدید خوددر حوزه

سیلیکون ولی
 را رها کن!

بحران ها فرصت 
خوبی برای مرور دالیل 

واقعی شکست ها  تمرکز 
بر کیفیت

 گفت و گو با
 محمدرضا جمالی 
مدیرعامل نبض افزار
 که در حوزه رگ تک 

فعال است

نبض افزار طی این سال ها با نگاه مبتنی 
بر توسعه پایدار تالش کرده  سطح کیفی 
خدمات را در حوزه های مختلف افزایش دهد

4

A N A LY S I S

کمکبهکارآفرینانالتینتبار 
آمریکاییدرهمکاریباگرامین

بیستوششمیننمایشگاهالکامپبرگزارمیشود

تاریخ برگزاری نمایشگاه 
الکامپ ۱۴۰۱ اعالم شد

عکس:حامدکریمزاده
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نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

NEWSخبر

لوپز و حمایت از سواد مالی
جنیفر لوپز بــا تأمیــن ۱۴ میلیارد 
دالری ســازمان غیرانتفاعــی گرامیــن بــه 
کارآفرینان التین تبار آمریکایی برای ارتقای 
سواد مالی و بهبود توانمندی هایشان کمک 

می کند. 

هشدار سمات
انتشــار  بــا  ســمات  شــرکت 
اطالعیــه ای در خصــوص کالهبــرداری 
ســایبری برای دریافت سود سهام عدالت 
به عموم مردم هشــدار داد. کالهبرداران با 
فرستادن لینک آلوده اقدام به کالهبرداری 

می کنند.

 بلوبانک حامی همایون شد
»ارکســتر  حامــی  بلوبانــک 
ســیاوش« با صدای همایون شجریان و به 
رهبری آرش گوران شد که تیرماه امسال در 

مرکز همایش  های کشور برگزار می شود.

ایرانسل در سیستان
 ایرانسل در چارچوب برنامه های 
مســئولیت اجتماعی خود، دوره آموزشی 
شــبکه های ارتباطی نســل دو تا نسل پنج 
را در سیستان و بلوچستان برگزار می کند.

به اطالع عموم فعاالن حوزه فنــاوری ارتباطات و اطالعات 
کشور می رساند، پس از فرازوفرودهای فراوان و با مساعد 
شدن شرایط عمومی و آغاز مجدد برگزاری نمایشگاه ها، 
تاریــخ جدیــد برگــزاری بیست وششــمین نمایشــگاه 
الکترونیــک، کامپیوتــر و تجــارت الکترونیــک )الکامــپ( 
به عنوان بزرگ ترین رویــداد فناوری اطالعــات و ارتباطات 

کشور مشخص شد. 
بر اســاس اعالم ســتاد برگــزاری نمایشــگاه الکامــپ، این 
نمایشگاه توســط ســازمان نظام صنفی رایانه ای تهران از 
روز سه شنبه ۱۱ مرداد  لغایت روز جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ به 
مدت چهار روز  در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران برگزار خواهد شد. 
در بخش اصلی نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۱، شرکت های بزرگ 
فناوری اطالعات و ارتباطــات، مجموعه های دانش بنیان،  
فعاالن اکوسیســتم اســتارتاپی کشور شــامل شرکت ها، 
تیم ها و گروه ها، اپراتورهای ارتباطی، دســتگاه های دولتی 
و اجرایی کشــور و فعاالن اصلی این حوزه حضور خواهند 

داشت. 
بخش های دیگر الکامپ شــامل الکام اســتارز، الکام پیچ، 
الکام تاکز، الکام جابز، تینو استارز، توان تک، آوردگاه سرمایه 
و اتاق شــتاب نیز پذیــرای حضور پرشــور جوانــان خالق و 

شرکت های نوآور خواهد بود.

ستاد برگزاری نمایشــگاه الکامپ برای تســریع در فرایند 
امور اجرایی نمایشگاه، از روز شنبه مورخ ۲۱ خردادماه کار 
ثبت نام متقاضیان را  آغاز و این فراینــد را تا چهارم تیرماه 

ادامه خواهد داد.
متعاقباً و پس از تأييد مدارک متقاضيان از ســوی ســتاد 
برگــزاری و بــر اســاس اولويــت ثبت نــام از متقاضيــان و بر 
اســاس متراژ اعالم شــده جهت جانمايی دعــوت خواهد 
شد.  جزئيات و شرايط جانمايی در اطالعيه های آتی اعالم 

می شود.
  Iran-elecomp.com برای اطالعات بیشــتر به نشــانی

مراجعه کنید.

اعالم تاریخ جدید برگزاری  بیست وششمین نمایشگاه الکامپ و زمان و نحوه ثبت نام

اطالعیه شماره ۱ نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۱

BNPL  رونمایی از سرویس جدید تارا در حوزه

االن بخر، خرد خرد پرداخت کن
شــرکت توســعه تجــارت و فنــاوری تــارا روز چهارشــنبه، ۱۸ 
خردادمــاه، ضمن برگــزاری یک نشســت خبری بــا حضور 
 BNPL اصحــاب رســانه از یــک محصــول جدیــد در حــوزه
رونمایی کــرد. ســرویس اعتبار خــرد »االن بخر، خــرد خرد 
پرداخت کن« خدمت جدیدی اســت که شــرکت تــارا برای 

کاربران فراهم آورده است.
وحید شــامخی، معــاون توســعه و نوآوری شــرکت توســعه 
تجارت و فناوری تارا در ابتدای جلسه ضمن معرفی سرویس 
جدید تارا عنــوان کــرد: »چند نکتــه در خصــوص خدمات 
اعتباری در ایران وجود دارد؛ در ابتدا اینکه طبق مشاهدات 
انجام شده مردم ایران تمایل بیشتری به خرید نقدی دارند 
و در کل پرداخــت نقــدی هزینه هــا را بــه پرداخــت اعتباری 
و قســطی ترجیح می دهند. این در حالی اســت کــه در یک 
اقتصاد تورمی به تعویق انداختن هرچه بیشتر هزینه ها به 
نفع افراد است. نکته دوم این است که بوروکراسی دریافت 
وام در ایران بسیار پیچیده است و افراد باید هفت خان رستم 
را برای دریافت یک وام خرد از سر بگذرانند. این سخت گیری 
شبکه بانکی در اعتماد به مردم در حالی است که لندتک ها 
فرایند ساده تری در اعتباردهی به کاربران دارند و با این حال 

نرخ نکول شان بسیار پایین است.«
او ادامه داد: »وجه مشترک این مشاهدات مفهوم اعتماد 
اســت و نظام بانکی کشــور بر پایــه بی اعتمادی اســت. این 
در حالی اســت کــه وام های تسویه نشــده در ســطح کشــور 
اکثــراً شــامل مبالغ کالن تــر اســت و ایــن قوانیــن پیچیده و 
ســخت گیرانه عموماً دست وپا گیر مشــتریان وام های خرد 

است.«
معاون توســعه و نــوآوری شــرکت تــارا ادامــه داد: »دارایی و 
ســابقه افراد تأثیر کمی در رتبه اعتباری آنها در اپلیکیشن 
ســرویس اعتباری تــارا خواهد داشــت و ایــن رفتــار کاربران 

در آینده اســت که در نمره اعتباری شــان بیشــترین تأثیر را 
می گذارد.«

به گفته شــامخی ســرویس اعتبار خــرد تارا یک ســرویس 
کامالً دیجیتال اســت. در این اپلیکیشن کاربران می توانند 
تا سقف پنج میلیون تومان اعتبار دریافت کنند و در ۴۵۰۰ 
پذیرنده در کشــور به صورت آنالین و حضوری از این اعتبار 
اســتفاده کنند. الزم به ذکر اســت که دریافت اعتبــار از تارا 
بــرای اســتفاده از این ســرویس نیــازی بــه ضامن، ســفته و 

چک ندارد.
طبق توضیحات معاون توسعه و نوآوری شرکت تارا افراد برای 
ثبت نام و اســتفاده از خدمــات تارا باید دعوت نامه داشــته 

باشــند و هر کاربر بعد از دریافت اعتبار می تواند پنج کاربر 
دیگر را به این اپلیکیشــن دعوت کند. خوش حســابی افراد 
دعوت شــده در نمــره اعتبــاری فــرد دعوت کننــده تأثیرگذار 

خواهد بود.
خدمــات تــارا کامــالً غیرحضــوری اســت و در کمتــر از ۳۰ 
ثانیــه اعتبــاری از مبلــغ ۵۰۰ هــزار تومــان تــا پنــج میلیــون 
تومان بــه کاربران تخصیص داده می شــود. نیمــی از اعتبار 
استفاده شــده ۳۰ روز بعد و مابقی آن می بایســت تا ۶۰ روز 
پس از خرید بازپرداخت شــود. بر اساس رفتار بازپرداخت 
کاربر به تدریج ســقف اعتبار تخصیصی بیشــتر و بیشــتر 

می شود.
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داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

اگر بخواهید به شکلی ساده و غیرفنی، 
فعالیت هــای نبض افــزار را توصیــف کنیــد، چــه 

می گویید؟
چشم انداز نبض افزار این اســت که سطح کیفی حداقل ده 

خدمت اساسی را در این کشور بهبود دهد.

چه خدماتی؟
خدمات بانکی و پرداخت، بیمه، آب، حمل  و نقل، بهداشت، 
انرژی، سالمت، هوا، غذا، ارتباطات، آموزش و زیرساخت های 
عمرانی از جمله خدمات اساسی است که نبض افزار قصد 
دارد بهبود دهد. تا االن تنها در حوزه های بانکی و پرداخت، 
انرژی، بیمه، ســالمت و بهبود زیرســاخت های دوربین های 
نظارتی شــهرداری تهــران فعالیت هایی انجــام داده ایــم. در 
واقع هدف مان این بوده که با بهبود کیفیت هزینه خدمات، 

ســازمان پنهان و ریســک عملیاتی ناشــی از ارائــه خدمات 
را کاهــش دهیــم. در واقــع زندگــی جــز خدمــات نیســت و 
زیرساخت خدمات هرکشــور باید در دســترس، اقتصادی، 

قابل اعتماد و مقاوم در برابر حوادث مختلف باشد. 
در ارائــه خدمات به طــور کلی ما دو نــوع هزینــه داریم. یکی 
هزینه مستقیم و دیگری هزینه ناشی از ریسک که با بهبود 
کیفیت مجموع این هزینه ها کاهش می یابد. این نکته مهمی 
است که مجموع این دو هزینه با هم کاهش یابد و توازن بین 

این دو صورت نگیرد.

این در حالی است که ما همیشه کیفیت 
را عنصر گران قیمتی می دانیم که باید برای به دست 

آوردنش هزینه بیشتری کنیم.
بله نگاه این است و متأسفانه حاکمیت ما به این تفکر دامن 

زده است و سعی در توجیه کیفیت پایین خدمات ارائه شده 
در این کشــور که اکثر آن بــه صورت دولتــی و خصولتی ارائه 
می شود، دارد. نباید به هزینه به صورت نقطه ای نگاه کنیم 
و الزم اســت هزینه کلی و اثرات سوء ارائه خدمت با کیفیت 

نامناسب نیز محاسبه شود.
اگر بخواهیم بر مبنای شش سیگما )Six Sigma( صحبت 
کنیم، با بهبود کیفیت، سازمان پنهان کم می شود. وقتی یک 
فرایند - که خدمت هم در واقع یک فرایند اســت - درســت 
اجرا نمی شــود، نیاز به فرایندهــای اصالحی وجــود دارد که 
هزینه ایجاد می کند و نیاز به سازمان و سازوکار اصالحی دارد 

که به این سازمان پنهان می گویند. 
ســازمان پنهان در کشــور ما بســیار زیــاد اســت و هرچقدر 
پیش تــر برویــم و بخواهیــم ســرویس های بالغانه تــری ارائه 
دهیم، کیفیت پایین زیرساخت ها در همه حوزه ها اعم از آب، 

گفت و گو با محمدرضا جمالی، مدیرعامل نبض افزار؛ او می گوید این شرکت که در حوزه رگ تک 
فعال است، طی این سال ها با نگاه مبتنی بر توسعه پایدار و مهندسی صحیح تالش کرده سطح کیفی 

خدمات را در حوزه های مختلف افزایش دهد و از هدررفت منابع جلوگیری کند

در جست و جوی کیفیت

I N T E R V I E W

چرا نبض افزار؟
 همه شرکت ها، خصوصاً آنها 
کــه کسب وکارشــان را بــدون 
کمک های دولتــی راه انــدازی کرده اند، 
حــرف از ارائــه محصــول و خدمتــی 
باکیفیــت می زنند. امــا واقعــاً کیفیت 
چیســت؟ آیا روشــی برای اندازه گیری 
آن وجــود دارد؟ آیــا می تــوان صحت و 

سقم گفته های آنها را دریافت؟

 کاری کــه نبض افــزار انجــام 
می دهــد، هرچنــد در نظــر 
گرفتن ریســک های یک کســب و کار و 
هزینــه ای اســت کــه بــه ســبب ایــن 
تحمیــل  شــرکت ها  بــه  ریســک ها 
می شود، اما در نهایت حاصل کارشان 
به افزایش کیفیت می انجامد. کیفیتی 
که محمدرضا جمالــی، مدیرعامل این 
شرکت می گوید شــاخص های واضح و 
دقیقی برای اندازه گیری آن وجود دارد.

دغدغه هــای  نبض افــزار   
زیســت محیطی دارد، توسعه 
پایدار را مد نظر قــرار می دهد و بر لزوم 
نگاه مهندسی درســت تأکید می کند. 
همان طــور کــه در تــالش اســت خطای 
فرایندها را با ارائه راهکارها و توافق نامه 
ســطح خدمــات پاییــن بیــاورد، روی 
درستی کار خود نیز وسواس بسیار به 
خرج می دهد. تا جایی که مدعی است 
از میان دو هزار گزارشــی که تا به امروز 
بــه شــرکت ها و ســازمان ها ارائــه داده، 
حتی در یک مورد خطا نداشته است.

ایــن  تمــام  وجــود  بــا   
حساســیت ها، هــم توانســته 
شــرکت خود را کوچــک نگــه دارد، هم 
نیروی انسانی کارآزموده پرورانده و هم 
ســودده اســت. جمع شــدن تمــام این 
ویژگی هــا در یــک شــرکت، بــرای آنکــه 
کارنگ سوژه جلد خود را به نبض افزار 
اختصــاص دهــد، قانع کننــده بــه نظر 

می رسید.

 امــا مســئله اینجاســت که به 
گفتــه محمدرضــا جمالــی، تا 
وقتی که دیــد درســتی دربــاره هزینه و 
ریسک عملیاتی در کشور وجود ندارد، 
ارزش جــان و عمر انســان ها محاســبه 
نمی شــود و حاکمیــت از شــفافیت 
می گریزد، نمی توان اقدامات اساســی 
انجــام داد. البتــه همــه اینهــا باعــث 
نشده نبض افزار دست از تالش بردارد 
یــا نــگاه بــه بــازار بین المللــی نداشــته 

باشد. 

هر وقت پای افزایش کیفیت به میان می آید، افراد تصور می کنند قرار است هزینه ای مازاد انجام دهند؛ پولی که ممکن است به این سادگی ها به جیب شرکت برنگردد. ولی 
محمدرضا جمالی، مدیرعامل شرکت نبض افزار که در حوزه رگ تک فعال است، می گوید اگر این افزایش کیفیت با مد نظر قرار دادن ریسک  عملیاتی باشد، باعث کاهش هزینه ها و 
افزایش بهره وری خواهد شد. به گفته او، آنها کیفیت را اندازه گیری می کنند و بر مبنای اهداف و استانداردها و همچنین میزان ریسک و زیان عملیاتی، یک توافق نامه سطح خدمات 

)Service Level Agreement( ارائه می دهند. 
آنچه در پی می آید، گفت و گو با مدیرعامل نبض افزار درباره فعالیت های این شرکت است، هرچند برحسب جنس فعالیت هایی که نبض افزار انجام می دهد و دغدغه هایش، 

گفت و گویمان جنبه های دیگری نیز پیدا کرد که در ادامه می خوانید.

COVER STORYداستان جلد

عکس:حامدکریمزاده
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لجستيک
L O G I S T I C

بررسی راهکارهای مؤثر برای کاهش هزینه های 
لجستیک در گفت و گو با مهرداد ملک محمدی 

مدیرعامل تاپین

چطور با گرفتاری های 
لجستیک کنار بیاییم؟

تحویل 15 دقیقه ای در 
مکان های پرتراکم 

سود دارد

سودآوری یا 
سودرسانی؟

اســتنلی لیــم، اســتاد دانشــگاه 
ایالتی میشیگان که متخصص 
زنجیــره تأمیــن اســت، می گویــد: »بــرای 
اینکــه مــدل درآمــدی تحویــل 10، 15 
دقیقه ای کارآمد باشد، به تراکم جمعیت 
نیاز دارید. در مناطق حاشیه ای می توان 
به مشتریان خدمات رسانی کرد، اما این 

کار سودآوری نخواهد داشت.«

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

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

حفاظت از موتورسواران نداریم.«

به خصوص کسب و کارهای نوپا را در بخش لجستیک REPORTگزارش
بــا دغدغه هــای اساســی مواجه کــرده اســت. بنابراین 
برای صاحبان کسب و کارها بسیار مهم و ارزنده است 
که ســرویس های لجســتیکی مناســب را برای ارســال 
مرســوالت خود انتخــاب و به مشــتری معرفــی کنند. 
سرویس هایی که عالوه بر ارسال سریع کاال، با ایمنی، 
پاسخگویی و در دسترس بودن باال و با کمترین هزینه، 

مرسوله را جابجا کنند.
مهــرداد ملک محمــدی، مدیرعامــل و بنیان گــذار 
پیشخوان مجازی حمل ونقل تاپین با اعالم این نظر که 
ارسال فقط پست نیست و کســب و کارها برای کنترل 
هزینه های لجســتیکی خود باید ســرویس درســت را 
انتخاب کنند، نقطه نظرات و راهکارهــای مؤثری برای 

کنترل هزینه ها پیش پای کسب و کارها می گذارد. 

در نرخ نامه جدید شرکت ملی پست 
کــه چهــارم خــرداد ســال جــاری بــه شــعبات و 
باجه های پســتی ابالغ شــد، عالوه بر تغییراتی 
کــه در تعرفه های پســتی ایجاد شــده  بــود، چه 
تغییــرات دیگری نســبت بــه نرخ نامه پیشــین 

وجود داشت؟
تغییراتی که ایجاد شده، این بود که در نرخ نامه جدید، 
محاسبه وزن مرسوله به صورت کلی تر انجام می شود. 
به عنوان مثال، قبالً وزن مرسوله بر اساس صفر تا 500 
گرم، 500 گرم تا یک کیلوگرم بود و سپس یک کیلو، یک 
کیلو اضافه می شد. اما االن سنگ اول از یک کیلوگرم 

شروع می شود و یک کیلو، یک کیلو باال می رود. 
مطابق نرخ نامه جدید، محاســبات نیز راحت تر انجام 
می پذیــرد. امــا بــر اســاس آن، مرســوله های زیــر یــک 
کیلوگرم نیز نرخ کمتری ندارنــد. از طرفی چهار ناحیه 
تعریف  شده است؛ درون شــهری، درون استانی، مرکز 
اســتان و شهرســتان کــه البتــه نــرخ خدمــات پســتی 
درون شــهری و درون اســتانی یکســان اســت. در واقع 
اگــر بخواهیــم دقیــق بــه آن نــگاه کنیــم، ســه ناحیــه 

درون استانی، مرکز استان و شهرستان ها وجود دارد.

قیمت پایه و حداکثری چــه میزان در 
نظر گرفته شده  است؟

قیمــت پایــه ارســال مرســوالت از 10 هــزار و 45 تومان 
شــروع می شــود و تا 16 هزار و شــصت تومــان افزایش 
می یابد که بــرای دورترین شهرستان هاســت. البته به 
طور اتوماتیک بــه این تعرفه، مبلــغ 1000 تومان نیز به 
عنوان هزینه بیمه برای پرداخت تا سقف یک میلیون 
تومان اضافه می شود و برای کاالهای مازاد بر ارزش یک 
میلیون تومــان، مبلغ بیمه بر اســاس اعالم فرســتنده 
معــادل 0/2 درصد ارزش کاال در نظر گرفته می شــود. 
همچنین مبلغ 600 تومان نیز بابت صدور کد رهگیری 
از مشتری دریافت می شــود. بنابراین مبلغ تمام شده 
برای ارســال یــک مرســوله در کمتریــن حالت توســط 

شرکت پست مبلغ 11 هزار و 640 تومان خواهد بود.

در حــال حاضــر شــرکت های بــزرگ و 
بــه روز فعــال در حــوزه لجســتیک کدام انــد و 
خدمات خود را به کسب و کارها به چه نحو ارائه 

می دهند؟ 
شــرکت هایی کــه در حــوزه لجســتیک، جابه جایی بار 
و مرســوله فعالیــت می کننــد، ماننــد اســپید، لینک و 
تینکــس و... عمدتاً قیمت هایــی ثابت دارنــد و در کل 
تهران بر اساس تعرفه ای ثابت، بار را جابه جا می کنند. 

تعرفه ثابت، کار فروشگاه را نیز راحت می کند. 
در این شــرکت ها نیز نیاز به بسته بندی خاصی وجود 
ندارد. در ســرویس های دیگری مانند تیپاکس، پست 
و چاپار، بســته ها نیــاز به بســته بندی دارند و بــار باید 
بسته بندی شود و در کارتن لیبل بخورد و سپس ارسال 

مهتا عالی

aali.mahta
@yahoo.com

   عکس:  حامد کریم زاده

چهارم خــرداد در بحبوحه افزایش نــرخ همه کاالهای 
اساسی و غیراساسی، شنیدن خبر افزایش تعرفه های 
پستی، شــوک بزرگی برای اکوسیستم کسب و کارهای 
آنالین بود و آنها را دســتخوش بروز افکار منفی ناشی 

از کاهــش احتمالــی فــروش کــرد. فــروش و بازاریابــی 
اینترنتی و ارسال آســان کاال برای مشتری، با اینکه در 
ظاهر امر خیلی ساده و جمع وجور و شسته رفته جلوه 
می کند، امــا در عین ســادگی، صاحبان کســب و کارها 

I N T E R V I E W
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تجارت اجتماعی
SOCIAL COMMERCE

پشوتن پورپزشک در 
دورهمی ساالنه پادرو 

 از آینده گفت

تمرکز بر 
کسب و کارهای 
کوچک و متوسط

طبــق گــزارش ســاالنه پــادرو، اولیــن 
بــرای  فروشگاه ســاز  ارائه دهنــده 
فروشــندگان شــبکه های اجتماعــی از 
جمله اینستاگرام، نرخ تبدیل مشتریان 
فروشــگاه های  بالفعــل  بــه  بالقــوه 
اینستاگرام قبل از استفاده از پادروشاپ 
حدود یک درصد بوده و بعد از استفاده 
از فروشگاه ساز اینستاگرامی پادروشاپ 

تا 7 درصد رشد کرده است.
پادرو که فعالیت خود را از ســال 99 آغاز 
کــرد، ســال گذشــته بــا جــذب ســرمایه 
300 میلیارد تومان، توانســته اســت دو 
محصــول اســتراتژیک را بــرای توســعه 
کسب  وکارهای کوچک و متوسط به بازار 
ارائه دهد.پشوتن پورپزشک، مدیرعامل 
پــادرو در مراســم دورهمــی ســاالنه ایــن 
شرکت که 10 خرداد با هدف ارائه گزارش 
ســاالنه پــادرو برگــزار شــد، حجــم بــازار 
تجارت اجتماعی ایران را در سال گذشته 
یک میلیارد دالر اعالم کرد و با استناد به 
گزارش ها تأکید کرد که تجارت اجتماعی 
در دنیــا تــا ســال 2025 بیــش از نیمی از 
سهم فروش آنالین را به خود اختصاص 
می دهد. او در ادامه اضافه کرد: »از بین 
750 هــزار فروشــگاه اینســتاگرامی در 
ایــران، 350 هــزار فروشــگاه فعــال وجود 
دارد و پادرو در یک سال گذشته توانسته 
بیش از 24 هزار فروشــگاه اینستاگرامی 
را جذب کنــد. پادرو بــرای ارائــه خدمات 
لجســتیک بــه فروشــندگان آنالیــن و 
اینستاگرامی در حال حاضر با 9 شرکت 

پستی همکاری دارد.«
وی درباره بازار هدف پادرو گفت: »هدف 
مــا تمرکــز بــر کســب وکارهای کوچــک و 
متوسط است. کسب وکارهای خانگی، 
فروشــگاه های اینســتاگرامی کــه حتــی 
چند سفارش در هفته دارند و همچنین 
فروشگاه های آنالین با چند صد یا چند 
هزار سفارش روزانه، همگی می توانند به 
فراخور نیاز خود از دو محصول پادروپین 

و پادروشاپ استفاده کنند.«

REPORTگزارش

ایده اولیه پادرو 
توسط بنیان گذاران 

شکل گرفت.

جذب سرمایه اول
پس از شکل گیری نسخه MVPو 
تست اولیه  بازار، در اردیبهشت 

۱۳۹۹ اولین مرحله سرمایه گذاری 
در پادرو توسط فناپ انجام شد.

پادرو به روایت آمار

اندازه بازار تجارت اجتماعی
)Social Commerce(

اندازه بازار تجارت اجتماعی
)Social Commerce(

۳ میلیون بازدیدکننده 
3 میلیون بازدیدکننده جدید و یکتا 
ا ز پادرو در یک سال گذشته بازدید 

کرده اند.

بازدید از سایت پادرو
بیش از 15 میلیون بار صفحات 

پادرو د ر سال گذشته بازدید شده 
است.

مطالعه مجله پادرو
مجله کسب وکار پادرو مجموعاً 

3 میلیون دقیقه توسط مخاطبان 
پادرو مطالعه شده است.

حجم بازار تجارت اجتماعی در دنیا در سال 202۱
واحد میلیارد دالر است

تعداد فروشندگان اینستاگرمی بازار ایران

ایده پادرو با هدف رفع 
نیازهای اصلی  SMEها 

در حوزه فروش آنالین 
شکل بگیرد.

لجستیک
در تیر ۱۳۹۹ اولین محصول پادرو، در حوزه 
لجستیک، به عنوان یک پلتفرم مقایسه و 

انتخاب خدمات پستی وارد بازار شد. 13
97
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350.000
400.000 فروشندگان غیرفعال

فروشندگان فعال

چین
آمریکا
سایر
ایران
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این روزها نام مؤسســات آموزش و مشــاوره کســب و کار زیاد 
شــنیده می شــود؛ برخی به صورت آموزش هــای آکادمیک و 
برخی به صورت ترکیبی با تجربه کسب و کارها، سعی دارند 
آموزش هایی مناســب راه اندازی و مدیریت کســب و کار را به 

مخاطبان ارائه دهند. 
فرناز مجیدی، متولــد فروردین ۷۱، در رشــته مهندســی برق 
مخابرات مدرک کارشناسی گرفته و در مقطع کارشناسی  ارشد 
رشته مدیریت صنعتی را انتخاب کرده و از دانشگاه تربیت 
مدرس فارغ التحصیل شده است. او از سال سوم کارشناسی، 
وارد بازار کار و در یک شرکت آی سی تی مشغول شد. مجیدی 
پس از پنج سال به طراحی سایت و برنامه نویسی عالقه مند 

شد و همزمان با یادگیری این تخصص ها، سعی کرد در همه 
ایونت های موجود در این زمینه شــرکت کند و بازار را بیشتر 
بشناســد. او در ادامه توانســت با راه اندازی مرکــز کارآفرینی 
پله به پله که برای کمک و به رشــد و توانمندسازی زنان ایجاد 

شده بود، مسیر حرفه ای خود را پیدا کند.

دربــاره کســب و کارتان بــرای مــا توضیــح 
می دهید؟

مرکز کارآفرینی پله به پله با هدف رشد و توانمندسازی زنان 
شکل گرفته اســت. از ابتدای کار سعی کردیم یک فضای 
امن و صمیمی را برای آمــوزش و ارتقای زنان فراهم کنیم تا 

خانم ها بتوانند ملزومــات ورود به بازار کار و ارتقای شــغل 
فعلی را بیاموزند. در همین راســتا اولین چیزی که مد نظر 
قرار گرفت، تقویت اعتمادبه نفس و ارائه دانش مورد نظر به 

خانم ها برای ورود به بازار حرفه ای بود.
با برگــزاری کمپ های آموزشــی ســالیانه و ماهیانه شــروع 
کردیم و سپس به حوزه منتورینگ و کوچینگ وارد شدیم 
و کارگروه هایی برای بررسی پتانســیل کارهای گروهی بین 
زنان تشکیل دادیم. آموزش های ما در حوزه دیتا ساینس، 
برنامه نویسی، طراحی سایت، را ه ندازی کسب و کار، گرافیک 

و شبکه های اجتماعی است. 
رویکرد ما این است که اگر فردی در این زمینه ها توانمند و 

زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

هویت دیجیتال مفهومی است که طی بیســت سال گذشته و به دنبال 
رشد حیرت انگیز دستگاه های هوشمند شــکل گرفته است. ضعف در 
حوزه شناســایی و احراز هویت حضــوری و عدم امــکان اثبات هویت 
معتبر در فرایند حضوری ایجاب می کــرد از راه هایی معتبرتر و دقیق تر 
جهت احراز هویت اســتفاده شــود. از طرف دیگر، جمعیــت زیادی از 
اشخاص حقیقی در دنیا وجود دارند که مدرک هویتی ندارند و به همین 
دلیل از خدمات پایه انسانی محروم اند. مطابق با آمار شرکت مشاوره ای 
»مکنزی«، بیش از یک میلیارد نفر در دنیا وجود دارند که هیچ گونه مدرک 
هویتی ندارند. لذا لزوم ایجاد یک هویت ملی دیجیتال برای همه افراد 

جامعه ضروری به نظر می رسد. 
کتابی که پیش رو دارید، کتاب راهنمای هویت دیجیتال است که توسط 
کارگروه ویژه اقدام مالی)FATF( و با کمک جمعی از متخصصان جهان 
تدوین شده است. این کتاب، به حق از بهترین و کامل ترین مستندات 
منتشرشده در این زمینه است که از تمام اســتانداردهای روز دنیا بهره 
گرفته است. متن تدوین شده کتاب نه فقط دید بسیار مناسبی از مفاهیم 
مدیریت هویــت و فرایند احــراز هویت به مخاطب می دهــد، بلکه به 
مدیران ارشد، میانی و متخصصان مدیریت هویت، به عنوان مخاطبان 
اصلی این اثر، کمک می کنــد در چرخه حیات مدیریت هویت کشــور 

حضور فعال داشته باشند.
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ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

راهنمای  کتــاب 
هویت دیجیتال با 
حمایت شــرکت 
آی تی ســاز منتشر 
شــده اســـــت

سیده سیما آریایی منش، الهه امیرجان، اسمهان حکاک

مستند کارگروه ویژه اقدام مالی درباره هویت دیجیتال

راهنمای هویت

 دیجیتال
راهنمای 

هویت دیجیتال
مستند کارگروه ویژه اقدام مالی 

درباره هویت دیجیتال

درباره گیل کوزیارا

درخشش در ورزش 
و کسب و کار

گیل کوزیارا بودرو در سال ۱۹۶۰ در آمریکا 
به دنیا آمد. این دختر بعدها در شمار ۱۰ 

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

را به دست آورد.
زندگی منظم و پرتالش ورزشــی، موجب 
شــد گیــل در کار نیــز درخشــان و موفــق 
ظاهر شــود. او در ســال ۱۹8۹ از مدرســه 
بازرگانــی دانشــگاه کلمبیــا با رتبــه عالی 
فارغ التحصیل شد. پس از اتمام تحصیل 
کارش را در شــرکتAnthem آغــاز کرد و 
مدتی در آن شرکت بود. در سال 2۰۰2 به 
عنوان رئیس صلیب آبی ایلینوی انتخاب 
شــد و کارش را در زمینــه مراقبت هــای 

بهداشتی توسعه داد.
در مــی 2۰۰8، او معــاون اجرایــی یونایتــد 
هلث کر، بزرگترین شــرکت بیمــه ایاالت 
متحده شد. از ژانویه 2۰۱۱ تا نوامبر 2۰۱4، 
به عنــوان مدیــر اجرایــی این شــرکت کار 
کرد کــه به 45 میلیون مشــتری بــا درآمد 
۱2۰ میلیــارد دالر خدمــات رســاند. در 
سال 2۰۱5، چندماه پس از کناره گیری از 
سمت مدیر اجرایی، یک شرکت مشاوره 
کســب وکار و اســتراتژی مراقبت هــای 
بهداشــتی را تأســیس کــرد و مدیرعامل 

آن شد.
در ۶ نوامبــر 2۰۱۷، گیــل کوزیــارا بــودرو 
 Anthem به عنــوان مدیرعامل شــرکت
انتخاب شــد کــه اکنــون دومین شــرکت 
بــزرگ آمریکایــی با یــک مدیرعامــل زن 

است.
او در ســال 2۰2۰ دهمین زن قدرتمند در 

دنیای کسب وکار معرفی شده است.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با فرناز مجید، مؤسس مرکز کارآفرینی پله به پله؛ او این مرکز را با تمرکز بر 
آموزش زنان در مسیر ایجاد کسب و کار یا افزایش مهارت های شغلی ایجاد کرده است

کسب و کاری برای یادگیری 

I N T E R V I E W

   عکس:  نسیم اعتمادی
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

وقتی داشتم همین طور بی وقفه برای کسی که لپ تاپش را دزد زده، غصه می خوردم، یکباره خبر جدیدی 
آمد که دزدها هزار صندوق از صندوق  امانات بانک ملی را خالی کرده اند

پندهای فرامرزنامه

خنک آن که جز تخم 
نیکی نکشت

رفیع الدین مرزبــان ســراینده فرامرزنامه و 
شاعری خوش سخن بوده که برخی وی را از 
سرایندگان سده چهارم و گروهی وی را در 
زمره شاعران قرن ششم و دولت سلجوقیان 
دانســته اند. فرامرزنامــه از ســروده های 
پهلوانی در ادبیات ایران است که در سده 
پنجم هجــری کمتر از یک صد ســال پس 

از شاهنامه فردوسی سروده شده  است. 
درون مایه داستان های فرامرزنامه پیرامون 
پهلوانی های فرامرز یکی از پسرهای رستم 
است. این منظومه از متن های مهم حوزه 
پژوهش های اساطیری و حماسی است و 
از دیــدگاه واژگان و دســتورات ادبــی متنی 
ارزشــمند بــه شــمار مــی رود. رفیع الدیــن 
مرزبــان در بخشــی از فرامرزنامــه دربــاره 

سرانجام زندگی گذرا می گوید:

اال ای خرد مغز سخن
دلت برگسل زین سرای کهن

که او چون من و چون تو بسیار دید
نخواهد همی با کسی آرمید

اگر شهریاری اگر پیشکار
تو اندر گذاری و او پایدار

چه با رنج باشی چه با تاج و تخت
ببایدت بستن به فرجام رخت

اگر آهنی چرخ بگدازدت
چو گشتی کهن باز ننوازدت
چو سرو دالرای گردد به خم
خروشان شود نرگسان دژم
خمان چهره ارغوان زعفران
سبک مردم شاد گردد گران

بخسبد روان چون که باال بخفت
تو تنها ممان زان که همراه رفت

اگر شهریاری اگر زیردست
جز از خاک تیره نیابی نشست

کجا آن بزرگان با تاج و تخت
کجا آن سواران بیدار بخت
کجا آن خردمند و کندآوران

کجا آن سرافراز جنگی سران
همه خاک دارند بالین و خشت

خنک آن که جز تخم نیکی نکشت

HINT نکته

دزد آمده و هستی ما را برده

1
نشــد این بنده کمترین از چیزی، جایی، کسی انتقاد کند و 
چند روز بعد اتفاق بدتــری نیفتد، در حدی کــه همین بنده 

منتقــد زبــان در کام کشــیده، بــه شــکر خدای 
عزّوجل مشغول شــود و بگوید: »خدایا دمت 
گرم که مــا را با همیــن کولر نگرفتــن راننده های 
شریف اسنپ امتحان می کنی، نه با تک وتوک 
ناراننده های نامردِ نانجیبی که می زنند لپ تاپ 

جوان مردم را می برند و یک آب هم روش.«

2
واقعاً هرچه فکــر می کنم می بینم اگــر یک روز 

خدای نکرده دزدی لپ تاپم را بدزدد، کدام مان بیشــتر ضرر 
می کنیم؟ مــن که همــه نوشــته ها و دُرفشــانی های بیســت 
ساله ام توی همین فکّسنی دوست داشتنی  است یا آن دزد 
بدبختی که به کاهــدان زده و حتی توی بازار ِسداســمال هم 

نمی تواند این خدازده بدبخت را آب کند و بفروشد؟
 

3
متن اینســتاگرامی مال باخته اســنپ خیلی پرسوزوگداز 
بود. دیــدم حــق دارد. من یکی بــا خواندن متــن هم خیلی 
ناراحت شــدم و هم خیلی عصبانی. این قدر شــاکی شدم 
که زدم و برنامه اسنپ را از توی گوشی ام پاک کردم. بعد در 

همان لحظاتی که داشتم به این فکر می کردم که خب حاال 
چه غلطی بکنم و با کدام مهربان این طرف و آن طرف بروم، 
متن جوابیه اســنپ را خواندم. دیدم حق دارند. معکوس 
کشــیدم و تســمه تایم بریــدم. ظاهــراً آنها نمی توانســتند 
بروند در خانه ناراننــده نامرد و قپانی بزنندش 
و بیاورنــدش. اســنپی ها کــه ضابــط قضایــی 
نیستند، آنها فوق فوقش بتوانند دستور کولر 

صادر کنند.

4
راســتش نمی دانــم در حــال حاضــر جــوان 
مال باخته به لپ تاپش رسیده یا نه، اما دیروز 
وقتــی داشــتم همین طــور بی وقفــه بــرای آن 
بنده خدا غصــه می خوردم، یکبــاره خبر جدیــدی آمد که 
فی المجلــس آن جــوان و آن ناراننده و آن لپ تــاپ را از بیخ 
فراموش کردم. دزدها هزار صندوق از صندوق  امانات بانک 
ملــی را دزدیــده بودند. با خــودم فکر کــردم که مگــر چقدر 
ظرفیت دارم که بنشینم و غصه هزار مال باخته طفلک را 
بخورم. اصالً اینها اگر صف هم بایستند، باز بعید می دانم 
تا یک ســال آینده نوبت شــان برســد که بتوانم غصه شان 

را بخورم.

5
امــا خبرهــای خوشــی در راه بــود. مســئوالن بانــک خیلی 

زود بیانیــه ای منتشــر کردنــد و در آن گفتنــد: اوالً هــزار تــا 
نه و صدوشــصت وخرده ای. ثانیــاً داریم ماجرا رو بررســی 
می کنیم و بعداً نتیجه اش رو به همــه اعالم می کنیم. ثالثاً 
همه خســارت ها را می دهیم. دیدم حق دارند، اما تا آمدم 
از این بیانیه خوشحال بشوم، عده ای سیاه نمای سیاه فکر 
ســیاه کار شــروع بــه ســؤال های عجیــب و غریــب کردنــد. 
آنها می گفتنــد اوالً چرا دل بــه کار نداده اید و بوق هشــدار 
دزدگیرها را به اقصی نقاط تان دایورت کردید؟ ثانیاً نتیجه 
بررســی های قبلی تان را دیده ایم. ثالثاً شــما کــه نمی دانید 
هر مال باخته چه چیزهایی توی صندوقش داشته، چطور 
می خواهید خسارت ها را پرداخت کنید؟ رابعاً اصالً با چه 

پولی و چه منابعی می خواهید پول ها را برگردانید؟ 
دیدم اینها هم حق دارند. 

6
کمی که بیشتر فکر می کنم، می بینم خداوند چه لطفی در 
حق من کرده که قاضی نشده ام. دادگاهی که من قاضی اش 

بشوم، بیشتر مجلس استندآپ کمدی  است.
 

7
دزد آمده و هستی ما را برده
از فکر قیافه اش دلم افسرده
وقتی که در کیف مرا باز کند

داند که خسارت این وسط او خورده

شب نوشته های یک بچه نوآور! )45(

 خون آبی
شش تایی ها

خودمان حرف و حدیث و کل کل کم داشــتیم که کری 
خوانــدن قرمز و آبــی هم اضافه شــد. البته مــن که به 
قول برخی از دوســتان همیشــه ســرخابی بوده ام، در 
زندگی هم آموختــه ام رفتــار جانبدارانه در 
بســیاری زمینه ها زیــان آور اســت. حاال به 
روی خودمــان نمی آوریــم کــه وقتــی حــرف 
تیم  ملی باشــد، داد و فریاد و خوشــحالی و 
حتی کارهای منشوری دلچسب می شود! 
ولی وســط این همه گیــر و گرفــت، توی بوق 
آبی و قرمــز فــوت نمی کنــم، اما ســامان که 
ول نمی کند؛ بعد از هر پیروزی و شکســت 
تیمش آن قدر حرف زده و می زند که جبران 

همه کم حرفی هایش باشد.
آن روز هم یک از روزهای پرگویی سامان بود. دستش 
به در و دیوار نرسیده بود، ولی یک تکه پارچه به رنگ 

لباس تیمش آورده و باالی سر صندلی اش بسته بود. 
هــر چند دقیقــه یک بــار ســرش را به ســمت محمد و 
مهدی برمی گرداند و می پرسید: »حالتون خوبه؟ فکر 
می کنید دیروز و دیشــب ســخت تر گذشــت یا امروز 
ســخت تر می گــذره؟ نگــران نباشــید می گــذره!« اول 
روز کمی به بهانه سرخوشــی و شــیطنت های سامان 
گفتــه و خندیده بودیم ولــی در طول روز رفتیم ســراغ 
کارهــا و آن قدر مشــغول شــدیم کــه یادمان رفتــه بود 
می شود از خون آبی حرف زد و شش تایی شدن را مثل 
مدال افتخار به گردن آویخت. اما وقتی وسط جلسه 
رســمی که بــا گروهــی از مدیــران ارشــد یک ســازمان 
داشــتیم، ناگهان یکــی از مدیــران رو به ســامان کرد و 
پرسید: »شما آبی هستید یا قرمز؟« دوباره همه چیز 

یادآوری شد. 
من خوشــحال بــودم از من نپرســیده تــا در موقعیتی 
دشوار قرار بگیرم؛ در چند لحظه ذهنم مقدار زیادی 
پــردازش کــرد و انبوهــی واژه ها مقابــل چشــمانم رژه 
رفتند و همــه توان پردازشــی ام به شــدت درگیر یافتن 
پاسخ مناسب شــد. وقتی سامان پاســخ داد، نزدیک 
بود یک آفرین بلند بگویــم، اما خودداری کردم و تنها 
لبخنــدی از خرســندی زدم که کســی آن را ندیــد تا از 

صحنه اخراجم کند!

سامان پاسخ داده بود: »به خاطر خون آبی می پرسید 
یا قراره تبریــک قهرمانی بگیــد؟« ناگهان یــک نفر از 
ســمت دیگری گفت: »کــدام موضــوع رو باید گفت؟ 
نکنه خاطره شــش تایی شــدن در نظرتون نیســت؟« 
و به ایــن ترتیب جلســه مــا از موضوع منحرف شــد و 

همگی رفتیم توی باقالی ها. 
خواســته و ناخواســته جلســه تقریبــاً بــدون نتیجــه 
پایان یافت. به نظر می رســد نتوانیم تا مدتی روی کار 
مشــترک با ســرعت پیش حرکت کنیم، چــون خودم 
باید تماس ها را دنبال کنم که جنگ قرمز و آبی پیش 
نیاید. بــه ســامان اعتمادی نیســت کــه بتونــه جلوی 
تکه پرانــی را بگیرد، ســمیرا هــم آن قدر از ایــن رفتارها 
خشمگین اســت که کارها را با همه افراد درگیر در آن 
جلســه با دلخوری پیش می برد. من که فکر می کردم 
ســرخابی بودن موجــب تعــادل در رفتارها می شــود، 
ناچارم با هر طرف به یک زبانی حرف بزنم که رنجشی 
درست نشود. فقط حیران هستم که چرا درباره سود و 
زیان درازمدت و گروهی رنگ خون مان عوض نمی شود 
و دربــاره اعــداد چهــار یا شــش حساســیت بــه خرج 
نمی دهیم. حیف کــه دور هم بودن مان، چــه برای کار 
و چه تفریح از همه رنگ نیســت و دل مان می خواهد 

تنها یک رنگ داشته باشد.
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