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اعتماد به 
عقل جمعی
تپسی به عنوان 

نخستین استارتاپ در 
فرابورس عرضه شد

به سوی 
خرده فروشی 

سریع
پنج اصل مهم 
خرده فروشی 

وقتی از 
زمین و 
آسمان 
ریسک 
می بارد!

همدستی 
جامعه و 

فناوری در 
دگرگونی 
زندگی ما
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رگوالتوری چابک
 گفت و گو با رضا باقری اصل، جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد 
دیجیتال؛ او می گوید اعضای کارگروه با مدل فعلی اینماد موافق 
نیستند و  به زودی خبرهای متفاوتی در این باره خواهیم شنید

آنچه نوآوری را 
پیش می برد مفهوم 
 دانش بنیان نیست، 
قدرت و امکان 
خطرپذیری است

نگاهی به 
اثرگذاری فناوری 
که در نهایت به 
تشکیل جوامع 

انسانی منجر شد

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
ه ر ــــــــما شـ
پنجــاهوچهارم
بیســــتونهم
خــرداد1401
16+16صفـحه
۳0هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز
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گفت و گو با مهسا و الهه 
عبدلی، خالقان برند   

»می شین«  

خلق  کسب وکار
 با سرمایه ای 
Kبه نام درخت A R A N G

54
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در جلسه انجمن تجارت الکترونیک تهرانمطرح شد

استفاده از اهرم های صنفی برای حل مشکالت

اعتماد 
کاربران

 بزرگ تریـن 
دارایی ماست

گفت وگو با علی آجودانیان 
هم بنیان گذار ویرگول

در جست و جوی 
شریک 

استراتژیک
گفت وگو با رضا فکوری

 بنیان گذار آسان بورس
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2 8 14

خوب شد 
موفق نشدند

حمله ناموفق 
سایبری به 

سیستم های شهرداری!

طنز
H U M O R

A N A LY S I S

   عکس:  نسیم اعتمادی
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نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

NEWSخبر

تخفیف برای اهدای خون
بــه مناســبت روز جهانــی اهدای 
خون، اسنپ کد تخفیف ۲0 درصدی برای 
رفت وبرگشت به مراکز اهدای خون استان 

تهران اختصاص داده است.

نعناکار در باران تلکام
محمدجعفــر نعناکار به ســمت 
مدیرعاملــی »بــاران تلکام« انتخاب شــد. 
محصــول اصلــی ایــن شــرکت، تلویزیــون 
اینترنتی آیو است که با سرمایه گذاری فناپ 

راه اندازی شده است.

 ویپاد تسهیالت می دهد
ویپــاد اعــام کــرده کــه خدمــات 
خود را به صــورت عمومــی در اختیار تمام 
متقاضیان قرار می دهد. این افراد می توانند 
صرفاً با اعتبارسنجی تا سقف سه میلیون 

تومان تسهیات بگیرند.

 واتس اپ؛ محبوب ایرانی ها
نتایج آخرین نظرســنجی ایســپا 
دربــاره میــزان اســتفاده از رســانه های 
اجتماعــی در ایــران نشــان می دهــد کــه 
واتس اپ با ۷1 درصد کاربر، پرمخاطب ترین 

رسانه اجتماعی در ایران است.

اولیــن صبحانــه انجمــن تجــارت الکترونیــک تهــران، با 
حضــور شــرکت های عضــو و تعــدادی از شــرکت های 

استارتاپی برگزار شد.
در این نشست نیما قاضی، رئیس انجمن با بیان اینکه 
این اولین برنامه ای است که در راستای معرفی انجمن و 
شــنیدن انتظارات اعضا برگزار می شود، گفت: »انجمن 
تجارت الکترونیــک تهران در ســال ۹۷ بــا دو هدف مهم 
کار خــود را آغاز کــرد؛ یکی از اهــداف این بود کــه بتوانیم 
از ظرفیــت اتــاق بازرگانــی اســتفاده کنیــم و دیگــر اینکه 
شرکت هایی که شکل گرفته و در این حوزه بزرگ شده اند، 
بتواننــد دور هــم جمــع شــوند. وجــود برخــی مســائل و 
مشــکات باعث شــد نتوانیــم آن طور کــه بایــد فعالیت 
داشــته باشــیم اما در دوره جدید انجمن که از شــهریور 
1۴00 شروع شــد، برخی مشــکات برطرف شد. مسائل 
زیــادی ماننــدIPO  و ورود بــه بــورس، حاکمیــت  داده و 
مســائل حقوقی وجــود دارد که بســیاری از شــرکت های 
حاضر با آنها درگیر هســتند و از زمان ورود به انجمن در 

حال پیگیری آنها هستیم.« 
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران با تأکید بر اینکه 
انجمن، محل خوبی بــرای پیگیری و رفع این مشــکات 
اســت و در حوزه های مختلف می توانند اثرگذار باشند، 
بیان کرد: »در انجمن کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون 
ســامت الکترونیک وجود دارد که شرکت های سامت 
الکترونیک در آن جمع شده و مشکات حوزه خود را به 
بحث و تبادل نظر می گذارند و در پی حل آنها هســتند. 
باور ما این اســت کــه این مــدل را در حوزه هــای دیگر نیز 

می توانیم انجام دهیم.« 
در ادامــه برنامــه، روح هللا رهبرپــور، رئیــس کمیســیون 
قوانیــن و مقــررات انجمــن، بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از 
موضوعات مهم در فعالیت های صنفی، ورود شرکت ها 
به بورس بود که شاهد حضور اولین شرکت استارتاپی در 
بورس هستیم، بیان کرد: »از سال گذشــته که شروع به 
تبیین فعالیت های انجمن کردیم، بحث مجموعه قوانین 
و مقررات حاکم بر کســب وکارهای اینترنتــی را در کتابی 

تدوین کردیم و در اختیار ســازمان هایی که بیشتر نقش 
نظارتی داشتند، قرار دادیم.«

رئیــس کمیســیون قوانیــن و مقــررات انجمــن، با اشــاره 
بــه اینکــه کار صنفــی باعــث می شــود بتوانیم مســیر را 
به درستی پیش ببریم،  عنوان کرد: »در کمیسیون قوانین 
و مقــررات از همه افراد حقوقی که در کمیســیون حضور 
دارند درخواســت کردیم که اولویت هایشان را مشخص 
کنند که مشــکات VODهــا با ســاترا، کمیتــه صیانت، 
احراز هویــت دیجیتــال و مســئولیت پلتفرم هــا،  تقریباً 

چهار اولویت مشترک بین کسب وکارها بود.« 
ژوبیــن عاقبنــد مدیرعامــل گــروه ســرمایه  گذاری لیــان 
نیز در این نشســت با تأکیــد بر فعالیــت صنفی،  گفت: 
»تصویب رگوالتوری اسنپ حدود سه سال طول کشید 
تا شهرداری ها و وزارت کشور این کسب وکار را به رسمیت 
شــناختند؛ چــرا کــه بنا بــه ادعــای ایــن ســازمان ها، یک 
شــرکت خصوصی نباید حمل ونقل کشــور را در دســت 
بگیــرد. در نهایــت یــک دســتورالعمل نظارتــی بــرای آن 
تصویــب و بــه رســمیت شــناخته شــد. ایــن کار تنها به 
شیوه ای پیش رفت که در قالب یک نهاد و تشکل انجام 

شد.«
او ادامــه داد: »مــا در کمیســیون ســامت الکترونیــک 
هستیم و مسائل زیادی در این حوزه وجود دارد. در اینجا 
واقعاً بحث مــرگ و زندگــی در میان اســت و کســانی که 
صحبت می کنند تا کم می آورند، بافاصله به این موضوع 
وارد می شوند. به همین دلیل کار خیلی سخت تر است و 
اهمیت دوچندانی وجود دارد که بتوانیم کار صنفی را با 

نظم و دقت، جلو ببریم.«

عاقبنــد در پایــان بــا تأکیــد بــر اینکــه از دور میــز جمــع 
شــدن نترســیم، اظهار کرد: »اهمیــت کار صنفــی واقعاً 
جدی است و این را باید باور داشته باشیم که شرکت ها 
به تنهایی نمی توانند این چالش ها را حل کنند و فقط در 

قالب صنوف می توان این مسائل را حل کرد.«
محمد خلج قاســم آبادی نایب رئیــس اول هیئت مدیره 
انجمــن نیــز در صحبت هــای کوتاهی بــا بیان اینکــه  در 
انجمن به صورت جدی پیگیر این مسئله بودیم که یک 
کمیســیون تخصصی در حوزه سامت داشــته باشیم، 
اظهار کرد: »اخیراً شنیده شــده که برخی در تاش برای 
باطل کردن فعالیت های ســامت الکترونیک هستند و 
به دنبال این هستیم که این مشکات را با کمک انجمن 
حل کنیم. ما نیاز داریم کمیسیون هایی را که در انجمن 
وجود دارنــد، تقویت و کمیســیون هایی را که نیاز اســت 
تشکیل دهیم و از آنها حمایت کنیم تا بتوانیم در قالب 
یــک تشــکل در جلســات رگوالتــوری شــرکت کنیــم و تا 

حدودی مشکات را برطرف کنیم.«
رضا قربانــی، عضو هیئت مدیره نصر تهران نیز با اشــاره 
به اینکه موضوعات رگوالتوری به مرحله حادی رسیده و 
باید 10 سال گذشته را که خیلی راحت فعالیت می کردیم 
فرامــوش کنیــم، خاطرنشــان کــرد: »تمام کســب وکارها 
و نهادهــا، باید همــکاری اثربخشــی داشــته باشــند. به 
تجربه ثابت شــده هر جا با یکدیگر درگیر شدیم، جایی 
بوده که بین ما شکاف ایجاد شــده و باختیم و رگوالتور و 
افراد ســودجو، فضا را خراب کردند. هرجا که توانســتیم 
با یکدیگر تعامــل و توافق کنیم و صدای واحدی داشــته 

باشیم، اتفاقات مثبتی افتاده است.« 

اولین صبحانه انجمن تجارت 
الکترونیک تهران برگزار شد

استفاده از 
اهرم های صنفی 

برای حل مشکالت

نخستین فراخوان سندباکس بانک مرکزی اول تیرماه منتشر می شود

امکانیجدیدبرایکسبوکارهایفینتک
محیــط آزمــون تنظیم گــری بانــک مرکــزی از ابتــدای 
تیرماه ســال جاری با انتشــار نخســتین فراخــوان پذیرش 
کســب وکارهای نوآور حــوزه پولــی - مالی فعالیــت خود را 

آغاز می کند.
طبــق برنامه ریزی هــای قبلــی، زیرســاخت های مطالعاتــی 
و عملیاتــی ســندباکس بانک مرکزی توســط شــرکت ملی 
انفورماتیک آماده بهره برداری شــده و نخســتین فراخوان 
عمومــی برای حضــور کســب وکارهای نــوآور حــوزه پولی - 
مالی در محیط آزمون تنظیم گری بانک مرکزی در دســت 

انتشار است.
مهلت اعام آمادگی و حضور در دور نخست سندباکس 
بانک مرکزی یک ماه خواهد بود و بر اساس سیاست های 
تدوین شده هر سه ماه یک  بار فراخوان جدید منتشر و این 

امکان برای متقاضیان جدید فراهم خواهد بود تا در دوره 
بعدی، اعام آمادگی کنند.

گفتنــی اســت محیــط آزمــون تنظیم گــری بانــک مرکــزی 
محیط فعالی را فراهــم می آورد تا با قــرار دادن محصوالت 
یا خدمات نوآورانه حوزه پولــی - بانکی تحت چتر نظارتی 
و حمایتی خود، بتواند با مطالعه مدل کســب  و کاری آنها، 
ریســک  های مرتبــط را شناســایی کــرده و امــکان فعالیت 
آنها در بازار را تســهیل و تســریع کند. این محیط با هدف 
ارزیابی مخاطرات، تســهیل و افزایش سرعت تنظیم گری 
فعالیــت کســب و کارهای نوآورانــه مبتنــی بــر فناوری های 
نویــن در حــوزه پولــی و بانکــی بــا مســئولیت شــرکت ملی 
انفورماتیک به عنوان دبیرخانه شورای راهبری و نیز مجری 

محیط آزمون تنظیم گر طراحی و ایجاد شده است.
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کسب وکار
B U S I N E S S

گفت وگو با رضا فکوری، بنیان گذار آسان بورس که می گوید 
سرمایه گذار خوب در این اکوسیستم نبوده که آنها را در کنار 

اجزای دیگر پازل بازار سرمایه قرار دهد

در جست و جوی 
شریک استراتژیک

I N T E R V I E W

رضا فکوری، کارشناسی ارشد خود را در رشته هوش مصنوعی از دانشگاه علم و صنعت اخذ کرده است. او از حدود 22 
سالگی در حوزه نرم افزار فعال بوده و تقریباً هفت سال است که در حوزه مالی فعالیت می کند. زمانی که فکوری فعالیت 
خود را در بازار بورس آغاز کرد، متوجه شد کار با بازارهای مالی بسیار وقت گیر و نیازمند توجه و دقت بسیار باالیی است. 

کاری که با توجه  به دغدغه های زندگی امروزی، هرکسی از پس انجام آن برنمی آید. به همین علت تصمیم گرفت با 
به کارگیری دانش خود در زمینه نرم افزار و بازار مالی، دست به مکانیزه کردن فرایند تحلیل بزند. نیاز فکوری به طراحی و 

ساخت پلتفرم »آسان بورس« منجر شد.
آسان بورس محصولی است که به افراد کمک می کند تا بتوانند استراتژی های معامالتی خود را طراحی کنند. با 

کمک این محصول، فرد نیازی به بررسی 24 ساعته بازار ندارد. آسان بورس در سال های اولیه فعالیت خود توانست 
موفقیت ها و افتخاراتی کسب کند، اما به گفته فکوری هنوز به اهداف خود دست نیافته است. 

ادامه از صفحه 2

اعتمادبهعقلجمعی
GDP سهم اندک اقتصاد دیجیتال از

میاد منشــی پور، مدیرعامل تپسی، در 
ادامه نشست خبری ضمن بیان اینکه عرضه اولیه 
تپســی فقط ورود یک اســتارتاپ به بازار سرمایه 
نیســت و در اصل به معنای ورود یک صنعت به 
این بازار اســت، توضیــح داد: »اقتصاد دیجیتال 
که امــروزه موتــور محرکــه اقتصادهای دنیاســت 
و میلیاردها دالر ســرمایه کشــورهای همســایه را 
تشــکیل می دهد، در ایــران تا بــه امروز کمتــر از 6 
درصد از GDP کشــور را به خود اختصــاص داده 
اســت. ایــن آمــار در کشــورهای توســعه یافته بــه 

یک سوم کل GDP نیز می رسد.«
او با تأکید بر اینکه ما به عنوان نخستین استارتاپ 
حاضر در بازار ســرمایه، برای هموارشــدن مسیر 
بیشترین تاش و حداکثر شفافیت را ارائه خواهیم 
داد، تصریح کرد: »موفقیت صنعت دیجیتال در 
بازار سرمایه نیازمند آن است که سازمان بورس به 
این صنعت، مردم و بازار اعتماد کند و تا حد امکان 
از اجرای روش های تکلیفی و از پیش تعیین شده 
خودداری کــرده و اجــازه دهد عقل جمعــی مردم 

پذیرای این صنعت باشد.«

تغییر فرهنگ 
ســورنا ســتاری، معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، در ادامــه این نشســت خبری 
عنــوان کــرد: »ارزش گذاری هــای شــرکت هایی که 
دارایی هــای فیزیکی ندارند، یــک تغییر فرهنگ و 
تغییر دیدگاه است. متأســفانه سیستم اقتصاد 
و شبکه بانکی کشــور در مقابل رشد استارتاپ ها 
و شــرکت های دانش بنیان مقاومت دارد و عرضه 
تپســی به بازار ســرمایه حرکت بزرگی در مسیر از 
بین بــردن این گونــه موانــع در اقتصادی اســت که 
در آن زمین و ســوله و ماشین آالت ارزش بیشتری 
نسبت به منابع انسانی، ایده ها و نوآوری ها دارند.«
او ضمن بیان اینکــه تغییر فرهنــگ و نگرش یک 
سیســتم به راحتی ممکن نیســت و نیازمند یک 
مبارزه است، عنوان کرد: »بسیاری از استارتاپ ها 
در حوزه هــای مختلــف نظیــر فنــاوری اطاعــات، 
بیوفناوری، نانو و سلول های بنیادی و... به زودی وارد 
این عرصه می شوند و تپسی در حال حاضر الگوی 

این استارتاپ ها برای ورود به بازار سرمایه است.«
مجتبی توانگــر، رئیس کمیته اقتصــاد دیجیتال 
مجلس شورای اســامی، در انتهای این نشست 
خبــری گفــت:: »عمــوم مــردم تاکنــون فرصــت 
ســرمایه گذاری در ابزارهــا و موقعیت های ســنتی 
از جملــه، امــاک، طــا و مســکوکات و ســهام 
شــرکت های دارایی پایه از طریق بورس یا بازارهای 
خارج از بورس را داشته اند، اما برای اولین بار فرصت 
سرمایه گذاری در شــرکت های استارتاپی از طریق 
بازارهــای متشــکل بــورس و فرابــورس امکان پذیر 
شــده کــه قبــل از ایــن صرفــاً بــرای طیــف کمــی از 
ســرمایه گذاران به صــورت خصوصی فراهــم بوده 

است.«
او ادامــه داد: »در حــال حاضــر فرصت هــای 
از  کارآفرینــان  و  کــرده  تغییــر  بهره بــرداری 
کســب وکارهای بالغ خارج  شــده و فرصت تأمین 
مالی بــرای ایجاد کســب وکارهای جدیــد به وجود 
آمده اســت. تاکنون امکان جذب و خروج بخشی 
از ســرمایه کارآفرینان و ســرمایه گذاران خطرپذیر 
به سختی امکان پذیر بود؛ اکنون این فرصت فراهم  
شــده تا بتوانند با عرضه بخشی از ســهام در بازار 
سرمایه، امکان جذب سرمایه در کسب وکار فعلی 
یا در ایده ها و استارتاپ های جدید را داشته باشند 
و به توســعه اقتصاد نوآورانه و دیجیتال و افزایش 

اشتغال کمک کنند.«
توانگــر اضافــه کــرد: »تاکنــون چنــد شــرکت 
بــا کســب وکارهایی مبتنــی بــر دارایی نامشــهود 
و دانش بنیــان در بــازار ســرمایه عرضــه  شــده اند 
کــه عمدتــاً دارایــی نامشــهود آنهــا نرم افزارهــای 
تولیدی شــان بــوده، ولی تفاوت تپســی بــه عنوان 
فصلــی نــو، در نــوع دارایی هــای نامشــهود آن 
است. دارایی نامشهود تپســی عاوه بر امکانات 
نرم افــزاری و دانــش و فنــاوری نرم افزارهایــش، 
پلتفرم آن، مشتریان فعالش، اعتماد مردم و البته 
هزینه هــای جــذب مشــتری از جملــه تبلیغات و 
یارانه هایی اســت که به دارایی های نامشهودش، 
یعنی مشــتریان فعال تبدیل شــده اســت. لذا با 
نوع جدیدی از دارایی و بدون تکیــه بر دارایی های 
مشهود سنتی روبه رو هستیم که یک تغیر رو به 

جلو است.«

REPORTگزارش
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داستاناصلی
L E A D  S T O R Y

نظر رضا باقری اصل 
درباره اقدام اخیر 

بانک مرکزی

سوءتفاهم 
بزرگی بود

همیــن چنــد روز پیــش خبــری آمــد کــه 
بانک مرکزی گفته اســت دیگر نمی توان 
به تمدید غیرحضــوری کارت های بانکی 
ادامــه داد و بــرای تمدیــد کارت هــا، افراد 
باید بــه بانک هــا مراجعــه کننــد. پس از 
اعتراض هایــی که در فضای مالی کشــور 
به این ابالغیه شــد، بانــک مرکزی گفت 
سوءتفاهم پیش آمد و منظورش درست 
منتقل نشده است. رضا باقری اصل در 
این خصوص می گوید: »ظاهراً یادشــان 
رفته بود محاسبه کنند که دو سال است 
تمدیــد اتوماتیــک کرده انــد و عمــر یــک 
کارت پنج سال است. بنابراین سه پنجم 
تعــداد کارت هــا کــه 260 میلیون اســت، 
بایــد امســال عــوض شــود، یعنــی 150 
میلیــون تقاضــای تعویــض. ســوءتفاهم 
نبود، اشتباه محاسباتی بود. اما از منظر 
خدمــات الکترونیــک کشــور ایــن کار 
درست نیســت و قرار باشــد 150 میلیون 
تقاضای حضــوری به شــعب بانک برود 
و این برای مردم زحمت است. پیشنهاد 
دادیــم کــه حداقــل دو، ســه راه حــل ارائه 
دهند. مثالً اگر یک نفر خودش ریسکش 
را می پذیرد، یک سال دیگر نیز به همین 
شکل تمدید کند و بار را روی دوش شعب 
و مراجعه مردم نیندازیم. دوم اینکه کاری 
کند که بشــود با کارت تاریخ گذشته هم 
از اپ ها اســتفاده کــرد، زیــرا بســیاری از 
مردم دیگر از کارت اســتفاده نمی کنند و 
از اپلیکیشن ها بهره می برند. سوم اینکه 
مــردم بتوانند به شــکل آنالیــن تقاضای 
تعویــض بدهنــد و کارت صــادر شــود. 
تحویل کارت نیز توســط پســت یا جایی 
که معتبر باشد، انجام شــود و مردم را به 

گیشه های بانک نکشانند. 
نــگاه خشــک بانکــی می گویــد از نظــر 
اســتانداردها ایــن ویژگی هــا باید باشــد. 
بله، این حرف کامالً درســت است. فقط 
باید به عدد و رقم نگاه کرد. به یکباره 150 
میلیون تقاضا را می خواهید راهی شعب 
بانک ها کنید؟ ایــن 150 میلیون مراجعه 
حضوری باعث چــه اتفاقاتی می شــود؟ 
شعب شــلوغ می شــوند و شــاید خدای 
ناکرده موج جدیدی از بیماری را به همراه 
داشــته باشــد. ضمنــاً وقتــی داریــم یک 
روشی را پیش می بریم، با یک بخشنامه 
که نباید همه چیز را به هم بزنیم.  پس اگر 

سوءتفاهم بود، سوءتفاهم بزرگی بود.«

COMMENTدیدگاه

 گفت و گو با رضا باقری اصل، جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد 
دیجیتال؛ او می گوید اعضای کارگروه با مدل فعلی اینماد موافق نیستند 

و  به زودی خبرهای متفاوتی در این باره خواهیم شنید

رگوالتوری چابک

 رمزارزها بــه عنوان یک فنــاوری جدید در 
حال حاضــر دغدغــه رگوالتورهای دنیا هســتند. در 
دولــت و به طور ویــژه کارگــروه اقتصاد دیجیتــال این 
موضوع چگونه دنبال می شود؟ آیا نگاه کارآفرینانه به 
این حوزه می تواند مؤثر باشد تا اتفاقات بهتری برای 

این بخش رخ دهد؟

فناوری هــای جدید مثل رمزارزهــا، فناوری هایی 
هســتند که روی جنبه های مختلــف زندگی ما 
اعــم از اقتصــادی، اجتماعــی، امنیتــی و... اثــر 
می گذارند. بنابراین باید قالبی برای آنها تعریف 
شود که همزمان همه این جنبه ها مورد بررسی 
قــرار بگیرند و فرصت هــا و تهدیدها شناســایی 
شــوند. به عــالوه بایــد بتوانیــم زمــان تحقــق و 
دسترسی به آن فناوری را هم کاهش دهیم. این 
دغدغه در کارگروه اقتصاد دیجیتال وجود دارد 

و به این موضوع حســاس هســتیم. در اصل رمــزارز یکی از 
مصادیق و محصوالت فناوری بزرگ تری به نام DLT اســت. 
ما در کارگــروه تــالش می کنیم به ایــن موضوعــات از مدخل 
فناوری نــگاه کنیم ولی بــه جنبه های اقتصــادی، اجتماعی، 

مهارتی و... بپردازیم. ترکیب کارگــروه اقتصاد دیجیتال نیز 
به نحوی چیده شــده که این اتفــاق بیفتــد؛ وزارت ارتباطات 
جنبه های زیرساخت و فناوری را پوشش می دهد، معاونت 
علمی و فناوری جنبه های فناورانه را می بیند، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی جنبه های کارآفرینانه و مهارتی را تبیین 
می کنــد، وزارت صمــت کاربردپذیــری فنــاوری 
را مــورد بررســی قــرار می دهــد و وزارت اقتصاد و 
بانک مرکــزی جنبه های پولــی و مالــی را واکاوی 
می کنند. از سویی، وزارت دفاع و اطالعات نگاهی 
به تهدیدها دارند و صداوسیما و وزارت ارشاد هم 
موضوع آگاهی رسانی و تبلیغات فناوری ها را در 
دســتور کار خود قرار داده اند.  در مــورد رمزارزها 
که موضوع پرسش شماست، باید بگویم که ما 
مسئله اصلی را رمزارز نمی دانیم، بلکه موضوع 
بیشتر دارایی های دیجیتال است. فناوری پایه 
هردو هم فناوری DLT است، اما محدود به کاربردهای رمزارز 
نیســت. ما در کارگروه، نُه کمیته داریم کــه یکی از کمیته ها 
دارایی دیجیتال است و ریاست آن را وزارت اقتصاد بر عهده 

دارد. امیدوارم در این مورد زودتر به جمع بندی برسیم.

 جلســاتی کــه تــا امــروز داشــتید، نتیجه 
محسوسی در بر داشته؟ بیشتر روی چه حوزه هایی 

کار کرده اید؟

در ایــن مــدت دو ارائــه داشــته ایم و دغدغــه نهادهــای 
امنیتی را شــنیده ایم. همچنیــن از نماینــدگان مجلس 
که طرحی به نام دارایی دیجیتال تدوین کرده اند، دعوت 
کردیم تا بــه مدیریت دکتــر مجتبی توانگر طرح شــان را 
ارائه شان دهند و دریابیم چه جنبه هایی مورد توجه شان 

بوده است. 
جنبه هایــی را که بانک مرکــزی به آن پرداخته بــود نیز در 
یک کارگروه مورد بررســی قرار دادیم. بنابراین ما در حال 
حاضر دو متن پایــه ای داریم؛ یکی متنی که تحت عنوان 
»رمزارزش« در ستاد اقتصادی دولت تهیه شده و دیگری 
به نام »دارایی دیجیتال« که توسط مجلس تدوین شده 
اســت. البتــه متن هــای دیگری هــم داریــم که مربــوط به 
صنعت استخراج هستند و توسط وزارت نیرو با همکاری 
وزارتخانه هــای صمــت، نفــت و اقتصاد نهایی شــده اند. 
سندی نیز در خصوص CBDC در دست است که بانک 

مرکزی تهیه کرده است. 

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

کسب و کارهای دیجیتال هنوز سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی دارند، اما با رشدی که در جهان در این حوزه اتفاق افتاده و تالش کسب و کارهای داخلی، اگر همراهی رگوالتور را نیز داشته 
باشیم، می توانیم این سهم را افزایش دهیم. رضا باقری اصل، جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و معاون امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات، از جمله افرادی است که 
طی سال های فعالیتش تالش کرده هم با کسب و کارها و نهادهای صنفی تعامل بهینه داشته باشد، هم در زمینه مقررات گذاری راهگشا باشد. در گفت و گوی پیش رو در خصوص چند مسئله 

مهم این روزها که پای تنظیم گران در آنها در میان است، صحبت کردیم؛ از رمزارزها تا اینماد و اختالفات بانک مرکزی و کسب و کارهای نوآور.

   عکس:  نسیم اعتمادی

I N T E R V I E W
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کسبوکار
B U S I N E S S

مدیوم؛ پلتفرمی برای 
انتشار محتوا

جایی برای تفکر 
بیشتر

پلتفــرم  یــک  »مدیــوم« 
انتشــارات آنالیــن آمریکایــی 
اســت کــه در اوت ۲۰۱۲ توســط ایــوان 
ویلیامز راه اندازی شــد و توسعه یافت. 
از  نمونــه ای  پلتفــرم  ایــن  مطالــب 
روزنامه نــگاری اجتماعــی اســت کــه از 
و  تــا حرفه ای هــا  آماتــور  نشــریات 
وبالگ نویســان و ناشــران در آن حضور 

دارند.

از  یکــی  ویلیامــز،  ایــوان 
بنیان گــذاران و مدیرعامــل 
ســابق توییتــر، مدیــوم را ایجــاد کــرد تا 
کاربــران را تشــویق کنــد پســت هایی 
طوالنی تــر از حــد مجــاز ۱۴۰ کاراکتــری 
توییتــر ایجــاد کننــد. وقتــی مدیــوم در 
ســال ۲۰۱۲ راه انــدازی شــد، ویلیامــز 
گفــت: »پیشــرفت کمتــری در جهــت 
افزایش کیفیت محصوالت تولیدشده 

صورت گرفته است.« 

ویلیامز گزارش داد که تا آوریل 
۲۰۱۳، ۳۰ کارمنــد تمام وقــت 
روی پلتفــرم کار می کننــد. در مــاه اوت 
همــان ســال، ویلیامــز معتقــد بــود کــه 
ســایت هنــوز کوچــک اســت، امــا او 
همچنان نسبت به آینده آن خوش بین 
اســت و گفت: »ما در تالشیم تا مسیر 
حرف هــای  کــه  افــرادی  بــرای  را 
متفکرانــه ای بــرای گفتن دارنــد، تا حد 

امکان آسان کنیم.«

مدیوم روی بهینه سازی زمانی 
که بازدیدکنندگان برای مطالعه 
ســایت صــرف می کننــد )۱/5 میلیــون 
ســاعت در مــارس ۲۰۱5(، در مقابــل به 
حداکثر رســاندن حجم مخاطبان خود 
تمرکز کرد. در سال ۲۰۱5، ویلیامز معیار 
اســتاندارد ترافیک وب بازدیدکنندگان 
منحصربه فــرد را بــه عنــوان »عــددی 
بســیار فرار و بی معنی بــرای کاری که ما 
می خواهیم انجام دهیم« مــورد انتقاد 
قــرار داد. طبق گفته این شــرکت، تا می 
۲۰۱۷، مدیــوم ۶۰ میلیــون خواننــده 

ماهانه منحصربه فرد داشته است.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت وگو با علی آجودانیان، هم بنیان گذار ویرگول که معتقد 
است با وجود تمام حساسیت های کاربران نسبت به پلتفرم های 

داخلی، ویرگول توانسته مخاطبان و کاربران زیادی جذب کند

اعتماد کاربران
 بزرگ تریـن دارایی ماست

I N T E R V I E W

طــی پنــج ســال گذشــته، علــی آجودانیــان در کنــار دو 
هم بنیان گذار دیگر ویرگول را راه اندازی کردند. راه اندازی 
ویرگول با افول وبالگ نویسی مصادف بود، اما در سطح 
بین الملــل وبالگ نویســی بــا رویکردهــا و ســاختارهای 
جدیــدی در قالــب شــبکه های اجتماعــی پا گرفتــه بود. 
آجودانیان می گوید از گذشته از طرفداران وبالگ نویسی 
بوده و با ســاختار شــبکه های اجتماعی مشــکل داشته 
است. به همین دلیل همیشه این روند را دنبال می کرده 
و زمانی که شرایط مهیا بود و جای کار زیادی در این حوزه 

وجود داشت، شروع به کار کرد.
آجودانیــان هــدف و ســاختار ویرگــول را متفــاوت از 
ســایر شــبکه های اجتماعــی می دانــد و به همیــن دلیل 
مقایســه ویرگول با دیگر شبکه های اجتماعی را درست 
نمی پنــدارد. در گفت وگــوی کارنــگ بــا هم بنیان گــذار 
ویرگول در مــورد این پلتفــرم، از اهــداف و برنامه های آن 

صحبت کردیم.

در حال حاضر که پنج سال از راه اندازی 
ویرگــول گذشــته، چقــدر از اهــداف آن محقــق 

شده اند؟
تــالش مــا از روز اول، ســاخت پلتفرمــی بــرای جــذب 
نویســندگان و مخاطبان موضوعات عمیق بود. درست 
است که می توان از زوایای مختلف مسیر هر محصولی 
را نقد کرد، ولی ما پس از پنج سال از شروع به کار ویرگول 
با بیش از یک  میلیون و ۷۰۰ هزار کاربر رجیسترشــده و 
ماهانه شــش تا هفــت میلیــون مخاطبی کــه از مطالب 
ویرگــول اســتفاده می کنند، به بخــش بزرگــی از اهدافی 
که از ابتدا در نظر داشــتیم، رســیده ایم. امروز بســیاری 
از کسب وکارها و افراد متخصص در حوزه های مختلف 
از ســرویس ما اســتفاده می کنند. با توجه بــه این نکات 
می توانم بگویم کــه ویرگول موفق اســت، ولــی همچنان 
مســیر رشــد بســیار بزرگ تــری از آنچــه تــا امروز بــه آن 

رسیده ایم، برای آن متصور هستیم.

ویرگول تاکنون چند دور سرمایه جذب 
کرده است؟

دو دور. دور اول در ســال ۱۳9۷ و دور دوم در ســال ۱۴۰۱ 
اتفاق افتاد.

راجع بــه گروه ویرگــول بگوییــد. در این 
پنــج ســال چــه تغییــری در ترکیــب و افــراد گروه 

شکل  گرفته است؟
گروه ویرگول بــا آنچه از بیرون به نظر می رســد، متفاوت 
است. ویرگول با یک گروه سه نفره شروع به کار کرد و در 
حال حاضر ۱۰ نفر در این گروه فعالیت می کنند. در تمام 
این مدت، یکی از تالش های اصلی ما حفظ چابکی گروه 
بوده اســت. برای همیــن فقط بــرای موضوعــات اصلی، 
اقــدام به جــذب همــکار کرده ایــم و ســایر موضوعــات را 
به صورت برون سپاری با افراد و گروه های بیرون از سازمان 
پیش برده ایم. به این شــکل می توانیــم در هر حوزه ای با 

بهترین متخصصان داخلی همکاری داشته باشیم.

ویرگول در دو سال اول فعالیت خود با 
اســتقبال زیادی روبه رو شد، اما برخی معتقدند 
ویرگــول نســبت بــه آن زمــان، در اکوسیســتم 
کمرنگ شــده اســت. شــما با این موضوع موافق 

هستید؟
ویرگول در دو سال اول به سرعت در این اکوسیستم رشد 
کرد. تعداد افراد، شــخصیت ها و کســب وکارهایی که از 
ویرگــول اســتفاده می کردند، روزبه روز بیشــتر می شــد. 
ما به درصــد باالیــی از افراد اکوسیســتم ســرویس ارائه 
می دادیــم. اکنون هــم این شــرایط پابرجاســت و درصد 
زیادی از این افراد برای همان موضوع نوشتن و خواندن 

عمیق در ویرگول ماندگار شده اند.



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 54
29خـــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

12

خردهفروشی
R E T A I L

اصــول خرده فروشــی متعددی وجــود دارد کــه در طول 
زمان به وجــود آمــده و توســعه یافته اند. هــدف مطلب 
پیــش رو بحث دربــاره ایــن اصول نیســت، بلکــه صرفاً 
نشــان دادن چند اصل مهــم بــرای شــروع کار در حوزه 

خرده فروشی است.

  اصــل اول؛ مهم تریــن فــرد در تجــارت، 
مشتری است

کلید هــر خرده فــروش موفقی را مشــتریان آن در دســت 
دارند. برای تســلط بر درک مشــتری از کســب و کار شما، 
فرایندها و رویه های زیادی وجود دارد که می توانید از آنها 

پنج اصل مهم خرده فروشی که صاحبان صنعت 
باید به آن توجه کنند

به سوی 
خرده فروشی سریع

آیا گروه فرانچایز، مالک خرده فروشی کولز خواهد شد؟

در آستانه تغییر بزرگ
در طول سه سال گذشته، هلدینگ گروه 
فرنچایز به مدل M&A تکیه کرده تا خود 
را به یک شــرکت خرده فروشــی با ارزش بــازار ۱/۷ 
میلیارد دالر تبدیل کند؛ اما هرگز معامله ای به این 

بزرگی انجام نشده است.

ایــن شــرکت مســتقر در اوهایــو وارد 
مذاکرات انحصــاری برای خریــد کولز به 
قیمت حدود هشت میلیارد دالر یا ۶۰ دالر به ازای 
هر ســهم شــده اســت. ســهام کولز با انتشــار این 
اخبار، ۷ درصد افزایش یافت و ارزش بازار زنجیره 
خرده فروش مستقر در ویسکانســین را به حدود 

5/8 میلیارد دالر رساند.

اگــر ایــن معاملــه محقــق شــود، تقریبــاً 
می توان گفت این مورد بزرگ ترین خرید 
خرده فروشی اعالم شده در سال ۲۰۲۲ خواهد بود. 
برای گــروه فرنچایز، این یــک خرید متحول کننده 
خواهد بــود. گــروه فرانچایز در ســال ۲۰۱9 توســط 
سرمایه گذار کهنه کار، برایان کان، به عنوان شرکت 
مادر برای دو برند به ظاهر متفاوت تأســیس شــد: 
لیبرتی تکس و بادیز هوم فرنیشینگ. پس از آن، 
این هلدینگ شش خرید دیگر انجام داده است که 
هر کدام بیــن 8۱ تــا 55۰ میلیــون دالر ارزش دارند. 
امروزه، مجموعه برندهای آن شامل ویتامین شاپ 
وی اس ال، ســیلوان لرنینــگ و پت ســاپالی پالس 

است.

خریــد احتمالــی کولــز با قیمت هشــت 
میلیــارد دالر، بزرگ تــر از هــر معاملــه ای 
است که کان و گروه فرنچایز تاکنون انجام داده اند، 
اما کامالً با استراتژی شــرکت برای ایجاد مشاغل 
مبتنی بر فرنچایز، جایی که پتانسیل پیشرفت های 

استراتژیک را می بیند، مطابقت دارد.

از آنجا که سهام کولز از آغاز می ۲۰۲۲، ۲۰ 
درصد کاهش یافته است، ممکن است 

این برای هلدینگ موقعیتی باشد که بتواند کولز را 
پایین تر از ارزش واقعی آن معامله کند.

گروه فرانچایز درآمد خود را در سال ۲۰۲۱ 
حدود ۳/۳ میلیارد دالر گزارش کرده، در 
حالی که کولز در حدود ۱9/۴ میلیارد دالر درآمد 
داشته اســت. به ندرت می توان معامله M&A را 
مشــاهده کرد که درآمد شــرکت خریداری شــده 
بسیار بیشتر از درآمد شرکت خریدار باشد. گروه 
فرانچایز برای تأمیــن مالی این معاملــه، در حال 
همکاری با اوک اســتریت ریل اســتیت کپیتال 
اســت. اوک اســتریت واحــدی از بلــو ال کپیتال 
اســت که به شــرکت ها کمک می کند از امالک و 
مستغالت خود کسب درآمد کنند؛ آنها این کار را 
از طریــق نوعی اجــاره انجــام می دهند کــه در آن 
مستأجران همه مالیات ها و هزینه های نگهداری 
را پرداخــت می کنند و ایــن کار، جریــان درآمدی 

ثابت تری برای سرمایه گذاران ایجاد می کند.

آینده کولز در چند ماه گذشته بسیار در 
رســانه های عمومی موضوع بحث بوده 
است. در دسامبر سال گذشته، صندوق تأمین 
مالی انجین کپیتال، نامه ای به هیئت مدیره کولز 
نوشت و در آن شــرکت را مجبور کرد که یا خود را 
بفروشد یا تجارت آنالینش را به عنوان یک نهاد 
مستقل فراموش کند. در ژانویه، صندوق تأمین 
مالی مســلوم ادوایــزر نیــز از کولز خواســت، این 
شرکت را بفروشد، زیرا معتقد بود در این شرکت 
بحران ســوءمدیریت در جریان است. بر اساس 
گزارش هــای متعــدد، رقابــت اصلــی میــان گروه 
فرنچایز و سیکامور پارتنرز است. سیکامور پارتنرز 
روی خرده فروشــی ها ســرمایه گذاری می کنــد و 
مالک برندهایی مانند بلک و هات تاپیم اســت. 
امــا طبــق گفتــه وال اســتریت ژورنــال، آخریــن 
پیشــنهاد این شــرکت، 5۰ دالر به ازای هر سهم 
بوده و بنابراین درها بــرای کان و گروه فرانچایز باز 

است.

REPORTگزارش




