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ریحانه فراهانی، خالق 
برند ناحیال از داستان 

مینیاتورهایش می گوید 

خالق چیزهای 
Kخیلی ریز! A R A N G
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تجارت 
اجتماعی، 6 هزار 

میلیارددالری 
می شود 

سوئیچ بیمه 
مرکزی، مانع 
بزرگ نوآوری

فعاالن  حوزه فین تک 
مطرح کردند

در دفاع از 
فم تریپ

در دفاع از ایران
با کدام چوب 

یکدیگر را می رانیم؟

کیپ کالم 
عزیزم!

شوخی با سرعت 
لج درآر این  روزهای 

اینترنت

4

6

تجربه کوچ روی 
با ایل باصری
گفت وگو با اهورا ولی شاهی 

 در نشست  خبری بازوی لجستیکی گروه سولیکو کاله مطرح شد

رشد کسب و کارها 
در گرو زیرساخت لجستیک

2

تعداد کسب وکارهای غیرفعال یا نیمه مرده اکوسیستم استارتاپی در حال افزایش است

پدیده سبزمرگی در استارتاپ ها و خطر آن برای اقتصاد نوآوری

 گفت و گو با نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک؛ او 
معتقد است تجربه کار صنفی الزم  در استارتاپ  ها کم است 

و گذشت زمان می تواند به  حل این چالش کمک کند

A N A LY S I S

طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

A N A LY S I S

نیمه جهنمی 2022
در  شش ماه گذشته زاکربرگ 65، بزوس 63 و ماسک 

62 میلیارد دالر از ثروت خود را از دست داده اند؛ 
روزهای خوش شرکت های فناوری تمام شده است؟
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عکس:حامدکریمزاده
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لجستيک
L O G I S T I C

در نشست شرکت حمل و نقل کاالی شتابان شمال، بازوی لجستیکی گروه سولیکو کاله، وضعیت 
صنعت لجستیک و اهمیت آن مورد بررسی قرار گرفت

رشد کسب و کارها در گرو زیرساخت لجستیکی

 هوش مصنوعی به کمک 
لجستیک می آید

تحولدرحملونقل
 در حالــی کــه هــوش مصنوعــی 
مفهوم تازهــای در دنیا نیســت، 
پیشرفت های سریع در این زمینه در حال 
هدایت کردن آینده توســعه نرم افزاری به 

حوزه حمل و نقل است.

 فروشندگان فناوری برای کارایی 
بیشــتر، از هــوش مصنوعــی و 
یادگیــری ماشــین بــه طــور فزاینــده در 
اکوسیســتم دیجیتالــی کــه بــه صنعــت 
حمل ونقــل مربــوط می شــود، اســتفاده 
می کنند که شامل سیستم 
حمل ونقــل،  مدیریــت 
پنل های بــار الکترونیکی و 
ابزارهای مدیریت ظرفیت 

می شود.

 یکــی از محققان 
حــوزه نرم افــزاری 
می گوید: »هوش مصنوعی 
بــه  و یادگیــری ماشــین 
فهمیــدن اطالعــات زیــادی کــه از طریــق 
باربری هــا، شــرکت های لجســتیک و 
تأمین کنندگان فناوری جمع آوری شــده، 

کمک شایانی می کند.«

 این محقق اضافه می کند: »درک 
و اولویت بنــدی همزمــان تعــداد 
زیــادی از اطالعــات برای انســان بــه دلیل 
محدودیت توانایی های انسانی امکان پذیر 
نیست.« او می گوید: »هوش مصنوعی و 
یادگیری ماشین می توانند سیگنال های 
متفــاوت را بــرای مــا تشــخیص دهنــد و 
اولویت بنــدی کننــد و بــرای آنالیــز کــردن 
اطالعــات ایمیل هــا از طریــق هــوش 
مصنوعــی از نرم افــزار  NLPاســتفاده 
می کنند. کاربــرد دیگر هــوش مصنوعی، 

تأمین قیمت پویای حمل و نقل است.«

 بازارهای بهبودیافته باید به تمام 
عوامل صنعت حمل ونقل برای 
ساخت رابطه های تجاری بهتر و همکاری 
کردن بــا کمتریــن اختــالف کمــک کنند. 
پذیــرش فنــاوری بــه شــرکت های مــدرن 
حمل و نقل اجازه دسترسی به حجم زیادی 
از اطالعــات را بنــا بــر فعالیت هایشــان 
می دهــد و همین طور شــناخت بهتری از 
شرایط بازارهای گسترده تر و  در قدم بعدی 
درک مســیرهای بهتــر بــرای اســتفاده 
مطمئن از تمــام اطالعات در اختیارشــان 

می گذارد.

REPORTگزارش

»برق«
واردمیشود
کمک گرفتن از فناوری برای 
پرداخت در محل

Geidea با راه اندازی اپلیکیشــن ســرویس تحویل »برق« 
)Barq( برای فعال کــردن پرداخت های دیجیتــال در محل 
تحویــل کاال با عربســتان ســعودی شــریک می شــود. یک 
 ،Geidea شرکت فین تک پیشرو در عربستان سعودی به نام
با استارتاپ تحویل به عنوان یک سرویس )DAAS( مستقر 
در عربستان، مشــارکت کرده  اســت تا از طریق اپلیکیشن 
فعــال و تحویل در محــل، پرداخت هــای دیجیتالــی را برای 
مشتریان تسهیل کند. این شرکت از زمان تأسیس در سال 
۲0۲0، خدمات تحویل سریع را برای مشاغل در هر اندازه و 
در چندین بخش تجارت الکترونیک در کمتر از دو ساعت 

ارائه داده  است.

عبدهللا منصور الشــوایر، مدیر ارشــد بازرگانی این شرکت 
گفت: »با شــبکه بــزرگ و تجربه فین تک خــود، می توانیم 
قابلیت هــای خــود را هم افزایی کنیــم و رشــد پرداخت های 
دیجیتال را در سراسر عربستان افزایش دهیم تا پرداخت ها 
و فنــاوری تجــارت بــرای همــه در دســترس تر، ایمن تــر و 
یکپارچه تر شــود. مهم تر از همه، این مشــارکتی اســت که 
به غنی سازی اکوسیســتم عربستان ســعودی و گسترش 
دسترسی به اقتصاد دیجیتال برای مشاغل و کارآفرینان در 

سراسر این کشور کمک می کند.«
محمد المروانی، مدیر ارشد توسعه این کسب وکار هم گفت: 
»ما از امضای این مشارکت استراتژیک خوشحال هستیم 

هفتــم تیرمــاه، همزمان بــا روز جهانی لجســتیک، شــرکت 
حمل و نقــل کاالی شــتابان شــمال، میزبــان جمعــی از 
اصحاب رســانه در هتل همای تهران بود و در یک نشست، 
خبرنگاران رسانه های مختلف، پرسش های خود را با حسن 
دوست حقی، مدیرعامل شرکت حمل ونقل شتابان شمال؛ 
سهراب کارگر، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی شرکت های 
صنعت پخش ایران و محســن شیخ ســجادیه، دبیر علمی 

جایزه ملی لجستیک و زنجیره تأمین مطرح کردند.

  صنعــت لجســتیک،حلقه اســتراتژیک 
توسعه ملی کشورها 

در ابتدای نشست، حسن دوست حقی، مدیرعامل شرکت 
شتابان شمال به تعریف کلی از صنعت لجستیک پرداخت. 
وی در تعریــف معنــای لجســتیک گفــت: »لجســتیک به 

معنای مدیریــت جریان محصــول و مواد اولیــه، اطالعات و 
جریان نقدینگی در کل زنجیره تأمین است و دلیل اهمیت 
آن نیز این است که هیچ کسب وکاری بدون وجود زیرساخت 
لجستیکی مناسب رشد نخواهد کرد.« وی با بیان اینکه طبق 
گزارش بانک جهانی، بیش از ۱0 درصد تولید ناخالص ملی 
کشورهای اروپایی، سهم لجستیک بوده  است و اگر قرار باشد 
لجستیک را ارتقا دهیم، باید یکسری اقدامات زیرساختی 
انجام شود، افزود: »در دنیا، کشــورهایی که زیرساخت ها و 
عملکرد لجســتیکی خوبی داشــته اند، حداقل یک درصد 
تولید ناخالص ملــی خود را بــاال برده انــد و دو درصــد هم در 

تجارت رشد داشته اند.« 
دوســت حقی در ادامه گفــت: »می دانیم که بخــش زیادی 
از محصوالت غذایــی ما به مصرف نمی رســند یــا در مزرعه 
خراب می شوند. دلیل این موضوع نداشتن زیرساخت های 

لجســتیکی اســت و اگــر لجســتیک کامل تــری در حمــل 
محصوالت غذایی داشــته  باشــیم، این اتفاقات و هدررفت 
منابع رخ نمی دهد. صنعت لجســتیک حلقه استراتژیک 
توســعه ملی کشورهاســت و هرچه این صنعت کارآمدتر و 
اثربخش تر باشد، قدرت رقابت پذیری بیشتری برای کشور 
ایجاد می کند.«مدیرعامل شرکت شتابان شمال با ذکر این 
نکته که در کشورهای دنیا در دو تا سه سال گذشته بیشترین 
توسعه مربوط به حوزه لجستیک بوده  است، افزود: »اگر به 
۱00 شرکت برتر دنیا نگاه کنیم، شرکت های لجستیکی بخش 

عمده ای از این لیست را تشکیل می دهند.«

  نگاه سنتی به صنعت لجستیک
به گفته دوســت حقی با وجود اهمیت صنعت لجستیک 
در تجارت خرده و کالن، در ایران نگاه ســنتی به این صنعت 

نگین نظری

Neginnazari29
@gmail.com



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 56
12 تــــــــــــــیــــــــــر 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

6

گردشگری
T O U R I S M

گفت وگو با اهورا ولی شاهی که قصد دارد با توسعه خانه عشایر در ایل 
باصری به کودکان این ایل کمک کند تا استعدادهای خود را بارور کنند 

تجربه کوچ روی با ایل باصری

ایل باصــری، یک ایــل قدیمــی بــا آداب ورســوم و ویژگی های 
منحصربه فرد است که برای بســیاری از افراد شناخته شده 
نیســت. این ایل در شــهر پاســارگاد در اســتان فارس ساکن 
هســتند و هنوز ویژگی هایــی یک زندگــی عشــایری را حفظ 
کرده اند. این مردم در اســتان فــارس بین پاســارگاد و جهرم و 
الر کــوچ روی و ییالق و قشــالق می کننــد. آنها برخالف ســایر 
ایالت زبان یا گویش متفاوتی ندارند و به زبان فارسی صحبت 
می کنند.  اهورا ولی شاهی، یک جوان عالقه مند به گردشگری 
و اهل همین خطه، به واسطه دوستان و اقوام خود در عشایر 
شهر پاسارگاد، کســب وکار نوپایی را راه اندازی کرده است. او 
گردشــگران عالقه مند را به شهر پاســارگاد می برد تا عالوه بر 
بازدید از منطقه با ایل های آنجا آشنا شوند و زندگی عشایری 
در آن منطقــه را تجربه کنند.  ولی شــاهی متولد ســال 1368 
در منطقه پاســارگاد اســت و در رشــته گردشــگری تحصیل 

می کند. خودش می گوید  حدود چهار سال است که در زمینه 
گردشگری فعالیت دارد. سه سال پیش به شهر کاشان می رود 
و در یک اقامتگاه بوم گردی مشغول به کار می شود، اما شش 
ماه پیش کاشان را ترک می کند و به یکی از شهرهای ییالقی 
اطراف کاشان به نام برزک می رود و در اقامتگاه بوم گردی آنجا 
کارش را ادامه می دهد. او عالوه بر گردشگری، به صنایع دستی 

نیز عالقه مند است و یک فروشگاه صنایع دستی دارد. 

راجع به منطقه پاسارگاد و ایل ساکن در این 
منطقه بگویید. 

در منطقه پاسارگاد یک ایل به نام ایل باصری ساکن هستند. 
کلمه باصری برگرفته از کلمه پاسارگاد است. به این ترتیب که 
پاســارگادی در لفظ به پاساری و سپس باســری تبدیل شده 
اســت. ایل باصری از ایالت خمسه اســت. ایالت خمسه یا 

ایل های پنج گانه شامل ایل های بهارلو، ایل اینانلو، نفر، عرب 
و باصری هستند. ایل باصری شــامل دوازده طایفه است به 
نام های ظهرابی، لب موسی، عبدالیوسفی و... . ایل باصری 
تنها ایلی اســت که به زبان فارســی صحبت می کند و لهجه 
یا گویش خاصی ندارد. در جنوب استان فارس ایل قشقایی 
ساکن هستند که به زبان ترکی سخن می گویند. ایل دیگر در 
این استان، ایل بختیاری است که به زبان لری سخن می گویند. 
کردهای منطقه هم به زبان کردی صحبت می کنند.  این ایل 
هنوز هم کوچ رویی می کند و ییالق و قشالق دارد. از فروردین 
تا آبان ماه در منطقه پاسارگاد ساکن هستند که یک منطقه 
ییالقی و سردسیر است. برای قشالق هم از اواخر آبان تا اواخر 
اسفند به سمت جهرم و الر می روند. امروزه، بسیاری از این 
مردم با توجه  به گستردگی راه ها با ماشین کوچ می کنند. البته 
مســیر برگشــت از الر یا جهرم به سمت پاســارگاد را معموالً 

I N T E R V I E W

برنامه درسی دانشگاه 
آریزونا برای گردشگری 

پایدار و قبیله ای

دانایی عمیق
شــاید تا بــه  حــال بــه ایــن نکتــه توجه 
نکــرده باشــید کــه کار کســب و کارهای 
حوزه گردشــگری چقدر سخت است. 
کار آنها حتی گاهی از فعاالن حوزه های 
دیگر مثل خرده فروشــی هم سخت تر 
اســت؛ زیــرا نه تنهــا بایــد کاری کننــد 
که مــردم از محصول آنها خوش شــان 
بیایــد، بلکــه بایــد متقاعدشــان کننــد 
برای آن محصول یک مسافت طوالنی 

را طی کنند.
تازه اگر این افراد مردمی بومی باشــند 
و بخواهنــد قــوم و منطقــه زندگی خود 
را بــه بازدیدکننــدگان نشــان دهنــد، 
ایــن ســختی دوچنــدان می شــود؛ زیرا 
دسترســی بــه مناطــق بکــر ســخت تر 
و حمل ونقــل در ایــن مســیر دشــوارتر 
است. اگر از این مشکالت هم بگذریم 
و گردشــگرانی را پیــدا کنیم که عاشــق 
ســفر بــه مناطــق بکــر و دورافتــاده 
هستند، ممکن اســت این گردشگران 
به خوبی با ســنت ها و آداب ورسوم قوم 
ســاکن در آن منطقــه آشــنا نباشــند 
و فقــط دربــاره ایــن آداب ورســوم در 

کتاب ها خوانده باشند.
بــرای آشــنایی بهتــر و تجربــه زندگــی 
واقعــی اقــوام ســاکن در منطقــه و 
درک بهتــر آنهــا، انجمــن گردشــگری 
بومــی آالســکا سرخپوســتان آمریــکا 
از اســاتید دانشــکده   )AIANTA (
منابــع و توســعه جامعــه دانشــگاه 
ایالتــی آریزونا خواســت تا یــک برنامه 
درســی در مــورد گردشــگری پایــدار و 
بازدید از ســرزمین های قبیلــه ای تهیه 
و تنظیــم کننــد. شــری روپــرت، مدیــر 
اجرایــی ایــن انجمــن گفتــه اســت کــه 
اغلب گردشگران با اینکه از جاذبه های 
منطقه بازدیــد می کنند، امــا اغلب در 
مورد غنای فرهنگــی منطقه چیزی یاد 
نمی گیرند و از آن می گذرند. او می گوید 
که گردشگران به مکان هایی چون گرند 
کانیــون می روند امــا واقعاً ایــن مکان را 

حس و تجربه نمی کنند. 
پروفســور کاتلین انــدرک در ایــن مورد 
اظهــار داشــت کــه در حــال تهیــه یک 
برنامه درســی برای این نوع گردشگری 
است و این برنامه درســی از بهار سال 
۲۰۲3 ارائــه خواهــد شــد. ایــن برنامــه 
درســی هفــت مــاژول اصلــی دارد کــه 
هرکدام از این ماژول ها بر یکی از اقوام 

منطقه و مطالعه آنها متمرکز است.

REPORTگزارش

 استرالیا 
به دنبال توسعه 
گردشگری بومی
مقدمه چینی برای فم تور جهانی

روزانــه افراد بیشــتری به فرهنــگ بومی اســترالیا عالقه مند 
می شوند و می خواهند این فرهنگ را از نزدیک لمس کنند. 
از طرف دیگر، شــرکت های گردشــگری هم به تازگــی این نوع 
گردشــگری را بیشــتر تبلیغ می کننــد. ترویج گردشــگری در 
اســترالیا به عهده آژانس ملی گردشــگری این کشور است. 
این کشور به تازگی گزارشی منتشــر کرده و در آن اعالم کرده 
اســت که گردشــگری بومی می تواند بــه یک مزیــت رقابتی 
برای استرالیا در بازار جهانی تبدیل شود. بر اساس گفته های 
ســازمان آمــار اســترالیا، تعــداد گردشــگرانی که بــرای دیدن 
فرهنگ بومیان و ســاکنان اولیه اســترالیا به این کشور سفر 
کرده اند، از ســال ۲۰13 ســاالنه ۹ درصد رشــد داشته و سال 

گذشته میالدی به ۹63 هزار نفر رسیده اســت. این عدد در 
نگاه اول بسیار بزرگ به نظر می رسد اما باید توجه داشت که 
در برابر کل بازار گردشگری استرالیا چندان بزرگ نیست. الزم 
به ذکر است که ساالنه ۹/۲ میلیون گردشگر به استرالیا سفر 
می کنند. آژانس گردشگری استرالیا یک بنیاد ملی است که 
برای تبلیغ و معرفی بخش های مختلف گردشگری این کشور 
در بازار جهانی تالش می کند. ۴3 کســب وکار گردشگری در 
این آژانس مشغول به کار هستند. این کسب وکارها سعی 
دارند بخش های مختلف گردشگری استرالیا را به گردشگران 
سراســر دنیا نشــان دهند. این کســب وکارها می توانند 13۰ 
تجربه و فعالیت متفاوت گردشــگری را برای گردشگران رقم 
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داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

در باب اهمیت 
فعالیت صنفی

ببینیم و بیاموزیم
اکوسیســتم نــوآوری از جملــه 
فضاهایی اســت که بیــش از هر 
حوزه دیگری، اهمیت وجود صنف را درک 
می کنــد؛ زیــرا هنــوز تنظیم گــری بــرای 
بخش هــای مختلف ایــن اکوسیســتم در 
ابتدای راه اســت. به عالوه به دلیل پویایی 
مداوم آن، الزم اســت دائماً قوانین خود را 
به روز کنند و هر روز نیاز به قوانین جدیدتر 
خلــق می شــوند. بــه همیــن دلیــل، وجود 
تشــکلی که بتواند در ارتبــاط با حاکمیت 
اجازه ندهــد قوانیــن، منافــع بحق بخش 
خصوصی را تضییع کنند، الزم و ضروری 
است. این مسئله نه تنها در ایران، بلکه در 
تمام جهان مطرح است و نهادهای صنفی 
به شکلی فعال نقش خود را ایفا می کنند.

نیمــا قاضــی، رئیــس انجمــن 
و  الکترونیــک  تجــارت 
هم بنیان گــذار علی بابا معتقد اســت که 
جامعه کسب و کارهای نوآور این ضرورت 
را درک کرده و به همگرایی رسیده است. 
نمونه اش هم مخالفت  کســب وکارهای 
آنالیــن بــا چندپــاره شــدن اتحادیــه 
کســب و کارهای مجــازی توســط وزارت 
صمت اســت. دفاعی که نشان می دهد 
نهادها ضــرورت هم صدایی با یکدیگر را 

درک کرده اند.

رئیس انجمن تجارت الکترونیک 
بزرگ تریــن  اســت  معتقــد 
مســئله ای که اصناف را تهدید می کند و 
پاشنه آشیل فعالیت های صنفی است، 
کم تجربگــی افــراد اســت. مدیرانــی که از 
یک ســو تجربــه چندانــی از کار صنفــی 
ندارند و از سویی دیگر کسب و کارشان به 
ثبــات نرســیده و درگیــر رفــع مشــکالت 
روزمره اند، ممکن است راه رقابت ناسالم را 
در پیش بگیرند یا از فعالیت های صنفی 
کناره گیری کنند. او معتقد است در کنار 
تجربه ای که در اثر گذشت زمان به دست 
می آید، همنشینی و مجالست با مدیران 
پا به سن گذاشته که در نهادهای صنفی 
قدیمی چون اتاق بازرگانی فعالیت دارند، 
می توانــد بــرای فعــاالن این اکوسیســتم 
کــه  روزهایــی  در  باشــد.   آموزنــده 
کسب و کارهای نوآور در حوزه های مختلف 
نیازمند تنظیم گری و وضع مقررات جامع 
و شفاف هستند، کارنگ به عنوان رسانه 
این فضا، وظیفه خود می داند که مسائل 
صنفــی را در گفت و گــو بــا فعــاالن مــورد 

واکاوی قرار دهد.

گفت و گو با نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک؛ او معتقد است ما هنوز در 
کار صنفی تجربه الزم را نداریم و گذشت زمان و بودن در کنار افراد باتجربه می تواند 

به رشد فعالیت های صنفی در اکوسیستم نوآوری کمک کند

تهدیدی به نام کم تجربگی

بــه نظــر می رســد پــس از کش و قوس های 
فــراوان، اهمیــت همگرایی صنفــی برای بســیاری در 
اکوسیستم نوآوری روشن شده است. شما با این گزاره 
موافق هســتید؟ این اتحاد و همگرایی چه کمکی به 
رشد کسب و کارهای اکوسیستم نوآوری خواهد کرد؟

بله، به نظــر من هم در مجمــوع در تشــکل های صنفی، اعم 
از اتحادیــه کســب و کارهای مجــازی، ســازمان نظــام صنفی 
رایانه ای و سایر نهادهای مرتبط این همگرایی دیده می شود. 
از آنجا که دغدغه ها و مسائل مشترک داریم، طبیعی است 
که هم صدایی را شــاهد باشــیم.  این را باید اضافه کنم که در 
ایــن اکوسیســتم، دغدغه های بســیاری وجــود دارد که فقط 
هم مختص کشور ما نیست و در همه جای دنیا به این شکل 

است، اما هنوز تشکل ها نقش های بزرگ و مهمی را بر عهده 
نگرفته اند و در ابتدای راه هســتند. ســازمان نظام صنفی که 
از ســایرین قدیمی تر اســت، در حــوزه دیگری کار می کــرده و 
بخــش کوچکــی از آن با اکوسیســتم نــوآوری ارتباط داشــته 
است. عمر زیادی از تشکیل اتحادیه کسب و کارهای مجازی 
نمی گذرد و ایــن در مورد مــا، انجمن تجــارت الکترونیک نیز 
صادق اســت. این تشــکل ها بســیار جــوان هســتند و هنوز 
نتوانســته اند کار بزرگــی انجــام دهند. بــرای همین بــه نظرم 
طبیعی اســت که دغدغه های مشــترک، ما را به هم نزدیک 
کند.  دامنه فعالیت هایی که می تواند به رشــد کسب و کارها 
کمک کند، بسیار گســترده اســت. بخشــی از کار نهادهای 
صنفی این است که بتوانند رابطه خود را با حاکمیت تنظیم 

کنند. البته این دغدغه ای اســت که در همه جای دنیا وجود 
دارد و مســئله حل شــده ای نیســت که بگوییم از کشورهای 
دیگر الگوبرداری می کنیم. این موضوع هنوز در کشــورهایی 
که پیشرفته هستند نیز به عنوان یک دغدغه مطرح است.  
مسئله دیگر این است که شــرکت ها و کسب و کارها بتوانند 
با یکدیگــر همــکاری بیشــتر و بهتری داشــته باشــند. البته 
همکاری کسب و کارها را در دو حوزه می توانیم شاهد باشیم؛ 
یکی کسب و کارهایی که در اکوسیستم نوآوری فعال هستند 
و دیگری همکاری این کسب و کارها با کسب و کارهای حوزه های 
دیگر است. برای مثال، یکی از مشکالت ما در حال حاضر این 
است که سرمایه گذاری در این بخش بسیار کوچک و ناچیز 
است. بخشــی از این اتفاق به این دلیل است که بخش های 

نهادهای صنفی، یکی از مهم ترین نهادها در تمامی جوامع اند. این نهادها هستند که به عنوان واسطی میان اعضای خود و حاکمیت، مسائل و مشکالت اعضا را رتق و فتق می کنند و منافع 
صنف خود را محفوظ می دارند. نیما قاضی، هم بنیان گذار علی بابا و رئیس انجمن تجارت الکترونیک، وظیفه نهادهای صنفی در اکوسیستم نوآوری را به جز ارتباط با حاکمیت، زمینه سازی 
همکاری میان کسب و کارهای این حوزه می داند. به عالوه او معتقد است از آنجا که سایر بخش های اقتصادی، هنوز به شناخت و درک درستی از اکوسیستم نوآوری نرسیده اند، این وظیفه 
تشکل هاست که امکان همکاری میان حوزه ای را نیز فراهم سازند که یکی از نمودهایش سرمایه گذاری بخش سنتی در استارتاپ هاست. آنچه در پی می آید، واکاوی فرصت ها و تهدیدهای 

فعالیت صنفی در گفت و گو با قاضی است.  

I N T E R V I E W

COVER STORYداستان جلد
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کسبوکارهای
اينستاگرامی

I N S T A G R A M 
B U S I N E S S

در  شش ماه گذشته 
زاکربرگ 65، بزوس 63 
و ماسک 62 میلیارد دالر 
از ثروت خود را از دست 

داده اند

نیمه جهنمی 2022

 بازارهای مالی و سهام در آمریکا 
به شــدت در چنــد ماه گذشــته 
نزولی بوده اند. می گویند یکــی از دالیل 
عمده این روند هم از دست رفتن بخش 
قابل  توجهی از ارزش شرکت های فناوری 
اســت. تک کمپانی هایی مانند تســا و 
آمــازون و فیس بــوک کــه در چنــد ســال 
گذشته سهام آنها رشــدهای نجومی را 
شاهد بوده، این روزها وضعیت خوبی در 
بــازار ســرمایه ندارند. از یک ســو تــورم و 
وضعیت مالــی اقتصــاد آمریــکا باعث 
شده بسیاری از سرمایه گذاران به سمت 
بازارهای مطمئن تری چون طا بروند و از 
ســوی دیگــر کاهــش جذابیــت ایــن 
شــرکت ها نــزد ســرمایه گذاران خــرد دو 

دلیل اصلی این ماجرا بوده است.

 اوضاع آن قدر بدخیم شــده که 
روزنامــه  اخیــر  گــزارش 
واشنگتن پست نشان می دهد سه چهره 
میلیــاردر دنیــای فنــاوری یعنــی مــارک 
زاکربــرگ )بنیان گذار فیس بــوک(، جف 
بــزوس )بنیان گــذار آمــازون( و ایــان 
ماســک )بنیان گــذار تســا( در همیــن 
شش ماهی که از سال 2022 گذشته، در 
مجمــوع حــدود 190 میلیــارد دالر از 
دارایی های خــود را از دســت داده اند. به 
نظر می رسد بخشی از ثروتی که آنها در 
دوران کرونا اندوخته بوده انــد، فعاً دود 

شده رفته هوا.

 بازار سهام شرکت های فناوری 
بعد از رکود سال 2008 همیشه 
از بازارهای روبه رشد بوده و حاال وضعیت 
فعلی، بسیاری را در دنیای فناوری نگران 
آینده آن کرده است. حوزه ای که همیشه 
بــا وفــور ســرمایه و فرصت هــای 
خطرپذیــر  ســرمایه گذاری 
همــراه بــوده، وارد دوره  رکــود 
شــده و شــاید بتــوان گفــت 
محتمــل خواهــد بــود کــه 
برخی شــرکت ها و ایده هایی 
که تاب آوری کمتری دارند، در 
ایــن رکــود کارشــان بــه 
ورشکستگی و تعطیلی 

بکشد.

REVIEWبررسی

ریحانه فراهانی، خالق برند ناحیال از داستان مینیاتورهایش و  چرایی روی آوردن به این 
هنر و کسب وکار می گوید

خالق چیزهای ریز!

I N T E R V I E W

دهه شصتی ها بهتر یادشان است؛ زمانی کارتونی تماشا 
می کردیــم بــه نــام خاله ریزه کــه قاشــق کوچکی همیشــه 
همراهش بود. تکانش می داد و خاله ریزه را یکباره کوچک و 
کوچک تر می کرد. اولین بار که نگاهم به محصوالت ناحیا 
افتاد، یاد خاله ریزه افتادم. محصوالت این برند اما دنیایی 
از چیزهای کوچک بود. چیزهایی کوچک با جزئیاتی کامل 
و دقیق. خانه هایی که گاهی در خیال مان فکر می کنیم اگر 
داشتیم، می توانستیم به هرکجایش سرک بکشیم. ناحیا 

یکی از همین رؤیاهایمان را واقعی کرده است. 
ناحیا برند ســاخت چیزهای کوچک یا همان مینیاتوری 
است. خالق آن ریحانه فراهانیِ 26 ساله است که مهندسی 
پزشکی خوانده و از بچگی به دنبال خلق کردن بوده است. 
می گویــد از کودکــی بــه دنبــال زمــان خالــی می گشــت تــا 
کاردستی درست کند و از زمانی به بعد، به چیزهای کوچک 
عاقه مند شد. 15 سالش بود که کمدش را جایی برای خلق 
چیزهای کوچک کرد. اتاقی که همه چیزهای مینیاتوری را 
در خود داشت. به مرور برای این اتاق کوچک، چیزهایی را 
درســت می کرد. در درس حرفه وفن باید بــا اره مویی تخت 
درســت می کردند و ریحانه از همانجا تختی کوچک برای 
اتاقِ کمدی درست کرد. طی دوسال بعدش، وسایل دیگری 
را به آن مجموعه اضافه کرد. از همان جا عاقه به چیزهای 

کوچک در او قوت بیشتری گرفت. 

کم کم یاد گرفت جســت و جوی بیشــتری در اینترنت کند 
و بــا نمونــه خانه های مینیاتوری آشــنا شــود. متوجه شــد 
که ژاپنی ها خالق چیزهای کوچک و مینیاتوری هســتند. 
دوســت داشــت همــه چیــزش را می فروخــت، ســفری به 
ژاپن می کــرد و یکــی از آن خانه ها را بــرای خودش بــه ایران 
می آورد. البته با هنــر بیگانه نبود و تا زمان دانشــجویی به 
واسطه نواختن ویولون، تدریس می کرد. از همان ابتدا دل 
در گروی سبک کاسیک داشت و مینیاتور، این عاقه اش 

را تقویت می کرد. 
ریحانــه دخترخالــه ای داشــت کــه روی زندگــی  و عاقه او 
تأثیرگذار بود. می گوید عاقه این دوست دوران بچگی اش به 
چیزهای کوچک، روی شکل گیری ناحیا اثر گذاشت. چند 
ســال بعد هم همین دخترخاله تصویری از عروسک های 
پارچه ای به نــام تیلدا که فقط دو چشــم داشــتند، برایش 
فرستاد تا دوباره عشق به چیزهای کوچک در او قوت بگیرد. 
ریحانه پیج این عروسک ها را باال و پایین می کرد و خیال و 

رؤیای خودش را در آنها می دید. 

  خلق برند با آزمون و خطا
تصمیم گرفت دســت به چرخ خیاطی شــود. رفت بازار تا 
پارچه بخرد اما هنــوز ایده ای بــرای کارش نداشــت. پارچه 
خرید و تاش کرد اولین عروسک مینیاتوری را بسازد. اولین 

عروسکی که ساخت، به دلیل انتخاب اشتباه پارچه، خیلی 
ترسناک شده بود. تازه متوجه شد چه باید کند و دوباره به 

قصد خرید پارچه به بازار رفت. 
او هیــچ وقت آمــوزش ندیده و بــا آزمون و خطا مســیرش را 
پیدا کرده است. ریحانه با سیم مفتول اسکلت بدنی برای 
عروســک ها ســاخت. به مرور از آشنایان ســفارش گرفت 
و ســفارش هایش بیشــتر و بیشــتر شــد. تصمیــم گرفت 
صفحه ای در اینستاگرام ایجاد کند و کارهایش را به نمایش 
بگذارد. تیرماه 1396 ناحیا رسماً وارد اینستاگرام شد. اول 
فقط تصویر عروســک های مینیاتوری اش را می گذاشــت 
اما پــس از مدتی تصمیم گرفت دســت این عروســک ها، 
وسایل میناتوری مثل یک دوربین قرار دهد. اولین دوربین 
مینیاتوری را با خمیر گل چینی درســت کرد. ابتدا ســبک 
فانتزی در کارهایش داشت و کم کم این کارها به واقعیت و 

سبک رئال نزدیک تر شدند. 

  تصویرسازی مشتری!
ابتدای کار مشتری چندانی نداشت. قیمت محصوالتش 
هم باال بود، زیرا معتقد بود این هزینه زحمتی است که برای 
هر قسمت از ساخت وسایل کشیده است. دلش نمی آمد 
قیمت کمتری روی محصوالتش بگذارد. به مرور شروع کرد 
به بسته بندی محصوالت برای مشتری هایی که نداشت! 

   عکس:  نسیم اعتمادی
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ســال 2022 اســت و اکنون زمان بررســی عواملی است که به 
دنیای تجارت در سال آینده شکل می دهند. اگر شما بازیگر 
صنعت تجارت الکترونیک باشــید، پس از گذشت دو سال 
از تغییر بی ســابقه ای که همه گیری کرونــا در این صنعت به 
وجود آورد، با اختال در این بازار و نیاز بــه پویایی در این بازار 
در حال تغییر، غریبه نیستید. آنچه در پی می آید، مروری بر 
برخی از تغییرات بزرگی اســت که دنیای تجارت الکترونیک 
اخیراً تجربه کرده اســت. همچنین به پنج مورد از مهم ترین 
روندهایی که بازار را در سال 2022 شکل داده اند، می پردازیم. 
اما قبل از پرداختن به جزئیات، نگاهی به مسیری طوالنی که 

برای رسیدن به این نقطه طی کرده ایم، بیندازیم.
همان طور کــه می دانیــم، تجــارت الکترونیــک از ســال 1995 
شــروع شــد؛ در آن زمــان مــردم نوعــی از خریــد از راه دور را 

تجربه می کردند که مبتنی بر اتصال تلفن، تلویزیون و رایانه 
بود؛ اما این مفهوم تــا زمان فراگیری اینترنــت آن طور که باید 
و شــاید شــکل نگرفت و قابل اجرا نبود.  البته در همان زمان 
نیز پیش بینی می شــد دیــری نمی گذرد که همــه خریدها به 
صورت آناین انجام شــود و این نقطه آغــاز انقاب بود. پس 
از آن، پی پل در سال 1998 به وجود آمد. پیشرفت در فناوری 
کارت هــای پرداخت، رمزگذاری و ســایر پروتکل های امنیتی، 
اعتماد مردم به کانال های آناین را افزایش داد و دنیای جدیدی 
را پیش روی افرادی قرار داد که دور از مراکز خرید یا نمایندگی 
برندها زندگی می کردند.  بر این اساس، خرده فروشان آناین 
مخاطبان جهانی جدیدی پیدا کردند و تغییرات را پذیرفتند، 
در حالی که برخی دیگر از مدل ســنتی کسب وکار حضوری 
حمایــت می کردنــد. با گذشــت زمــان، بــه نظر می رســید که 

نگاهی به چالش ها و روندهای بازار خرده فروشی 
آنالین در سال 2022

هوشمند، سریع و ایمن

پریمارک همچنان روی خرید حضوری متمرکز است 

استراتژی عجیب، اما درست
»پریمــارک« که مقــر اصلــی آن در ایرلند 
اســت و در آنجــا با نــام »پنیز« شــناخته 
می شــود، همچنــان از فــروش آنایــن خــودداری 
می کند. حتــی زمانی که اکثــر فروشــگاه هایش در 
سراسر جهان به دلیل همه گیری تعطیل شدند، این 
خرده فروش در برابر وسوسه فروش موجودی بزرگ 
محصوالت خود به صــورت آنایــن مقاومت کرد. 
مــدل  می کنــد  اســتدالل  کــه  مدت هاســت 
کسب وکارش - ارائه لباس ها و لوازم خانگی با قیمت 

استثنایی - خرید اینترنتی را دوام نمی آورد.

برای همین هم چند روز پیش که پریمارک 
طرح آزمایشی »کلیک و جمع آوری کنید« 
را به 25 فروشگاه در شمال انگلستان معرفی کرد، 
همه تعجب کردند. آیا این اولین قدم آزمایشی به 
سمت یک تجربه کامل خرید آناین است؟ با وجود 
اینکه برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکن است 
چنین باشــد، پریمــارک قاطعانــه می گوید موضع 
بلندمــدت آن در مــورد خرده فروشــی الکترونیکی 
تغییر نخواهد کرد. سخنگوی شرکت چنین توضیح 
می دهد: »مــا واقعــاً در مورد امــکان ارائــه انتخاب 
بســیار گســترده تر بــه مشــتریان کــه مکمــل 
فروشگاه های ماست، هیجان زده هستیم. تمرکز ما 
در حــال حاضــر بــر راه انــدازی وب ســایت بــرای 
مشتریان جدید خود در تمام بازارهای مان از جمله 
ایرلند است که اولین گام حیاتی خواهد بود.«برای 
پریمــارک، تمرکــز همیشــه روی تجربــه خریــد در 
فروشــگاه بوده اســت. در بزرگ ترین فروشگاه های 
پنیــز در ایرلنــد، می توانیــد از بســتنی فروش تــا 
میخ فروشــی و طیــف وســیعی از لــوازم آرایشــی و 
همچنیــن لباس هایــی برای هر ســن، جنســیت و 

طبقه بندی پیدا کنید.

ادی شاناهان، یکی از مهم ترین مشاوران 
خرده فروشی است که با نام های معروفی 
از جمله آرناتس، براون توماس و پنیز کار کرده است. 
او با عاقه زیادی تماشا کرده که چگونه پریمارک به 
یک غول خرده فروشی تبدیل شده است. شاناهان 
می گوید: »همه چیز به زمان بندی و شناخت بازار 
آنها بستگی دارد. آنها به گونه ای به بازار خود پاسخ 

دادند که معموالً خرده فروشــان با آن قیمت پاسخ 
نمی دادنــد. پریمارک تا به امروز توانســته کیفیت 

معقولی را با قیمت بسیار مناسب حفظ کند.«

شاناهان معتقد است که تمرکز بر تجربه 
خریــد در فروشــگاه فیزیکــی بــه جــای 
دنباله روی از کســب وکار آناین، منطقی است. او 
می افزاید: »شــنیده ام کــه می گویند دلیــل این کار 
هزینه تحویل است. هزینه پنهان دیگری در خرید 
آناین وجود دارد که بســیاری از مــردم در مورد آن 
صحبت نمی کنند و آن هزینــه کاالهای مرجوعی 
اســت. اعداد و ارقام نشــان می دهند که از هر پنج 
محصولــی کــه ارســال می شــود، چهــار محصول 
بازگردانده می شود. به همین دلیل است که جایی 
مثل بوهو اعام می کند نتوانســته به اهداف مالی 
خود برسد. بنابراین پریمارک در این زمینه بسیار 

هوشمندانه عمل کرده است.«

او می گویــد برنامــه »کلیک و جمــع آوری 
کنید« نیــز به دنبال آن اســت کــه تجربه 
خرید از فروشگاه فیزیکی را بهبود دهد. خریداران 
از این طریــق، پیــش از آنکه بــه فروشــگاه مراجعه 
کننــد، مطمئن می شــوند چیــزی کــه می خواهند 
خریداری کنند، موجود است. شاناهان می گوید: 
»مردم، پس از همه گیری برای لمس تجربه خرید 
حضوری اشــتیاق دارنــد. آنهــا می تواننــد در زمان 
خریــد، محصــول را لمس کننــد، جنس شــان را از 
نزدیــک ببیننــد و لباس هــای مــورد عاقه شــان را 
امتحان کنند. اینها چیزهایی است که خرید آناین 

به مشتری نمی دهد.« 

کتی اوکانــر، مشــاور و استایلیســت مد، 
می گویــد هــر زمــان کــه او در یکــی از 
فروشــگاه های پنیــز باشــد، متوجــه تمرکــز روی 
فروشگاه ها می شود. او می گوید: »همیشه تعداد 
زیادی کارمند در مغازه وجود دارد که به مشتریان 
کمک می کنند. در حالی که در فروشگاه های رقیب 
آنها این طور نیســت و خدمات مشــتریان بســیار 
ضعیف اســت. انگار می خواهند به زور مــردم را به 

سمت خرید آناین سوق دهند.«

REPOERTگزارش

چرخه های اقتصادی 
سنتی از بین نرفته اند
درس های نیراج شاه
بنیان گذار ویفر

در طــول ســال اول همه گیــری ویــروس کرونــا، تجــارت 
الکترونیکی افزایش یافت. اگرچه پیش از آن هم شاهد یک 
تغییر اساسی بودیم و خرده فروشی های سنتی بزرگ کم کم 
به تأمین کننــدگان آناین تبدیل می شــدند، اما همه گیری 
کاری کرد که این روند با سرعت رعد و برق پیش برود. یکی از 
موفق ترین خرده فروشی های آناین »ویفر« بود که در سال 
2021 توانســت 13/7 میلیــارد دالر درآمــد خالص داشــته 
باشد.  ویفر در سال 2002 توســط نیراج شاه و استیو کانین 
راه اندازی شد. این غول خرده فروشــی آناین که مقر آن در 
بوستون است و در سرتاسر آمریکای شمالی و اروپا فعالیت 
می کنــد، در دو دهــه گذشــته بــه دلیــل تمرکــز بــر خدمات 




