
رونمایی از مدیا فکتوری راه کار در 
اتاق بازرگانی بین الملل  با تأکید بر 
نیازهای ارتباطی اکوسیستم نوآوری

کاش مسئوالن داخلی هم برای 
زدن زیر وعده هایشان  روش های 

خالقانه تری یاد بگیرند!

راه کار و نوآوری در 
صنعت رسانه

دبه کردن به شیوه 
آقای ماسک

2 2

شانس موفقیت قانون جهش دانش بنیان ها چقدر است؟

10

سبد خرید مردم 
کوچک شده است

گفت و گو با سعیده 
سروش فر، خالق برند 

»قلم فلزی«

فناوری اطالعات 
و  توسعه اقتصاد

ویژه نامه  کارنگ  
به مناسبت روز 
ملی  فناوری اطالعات

14 12

خرده فروشی 
خود را جذاب 

کنید
راهکارهای مؤثر 

تجارت الکترونیک 
در سال 2022

کیفیت 
قانون گذاری 
سوم از آخر

بررسی رتبه ضعیف 
ایران در شاخص 

جهانی نوآوری 

13 6

رابطه معکوس 
کیفیت و قیمت 

اینترنت
وضعیت اینترنت 

صدای کسب وکارها 
را درآورده است

پیچیدگی های 
حمل ونقل 

زمینی 
مسیر رشد و تکامل 

کشتیرانی ها در 
صنعت  لجستیک

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
شـــــــــماره
پنجــاهوهفتم
نوزدهمتیــــر
1 4 0 1
16+16صفـحه
۳0هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

8

نگاهی گذرا  به گزارش  سال 1400 آیتول

 خیز برداشتن برای سهم 

بازار  25 درصدی

K A R A N G

57

گفت و گو با مجید کمالو، مدیرعامل آرنو 
ونچرز؛درباره فراز و فرود کسب و کارهای 

نوآور و مسیر سرمایه گذاری خطرپذیر

ایـران
جامـعه
کوتـاه مدت

صبر کافی برای توسعه 
حوزه هایی چون سخت افزار 

وجود ندارد

3
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گفت و گو با مجید کمالو، مدیرعامل آرنو ونچرز؛ او معتقد است عوامل 
مختلفی بر فراز و فرود کسب و کارهای نوآور و سرمایه گذاری خطرپذیر تأثیر 
داشته و باید همه جنبه ها را در کنار هم بررسی کنیم تا به درک درستی برسیم

ایران؛جامعهکوتاهمدت

اگر بخواهید 10، 12 ســال گذشــته را مرور 
کنیــد، اتفاقات مهــم و نقاط عطــف ســرمایه گذاری 

خطرپذیر را در این مدت چه می دانید؟
دو نقطه عطــف صعــودی و نزولــی در این مدت داشــته ایم. 
نقطه عطف صعودی ورود ســرمایه خارجی به اکوسیستم 
استارتاپی بود که ســرمایه خوبی به فضای استارتاپی تزریق 
شــد. آن دوره بود که اســتارتاپ های بزرگ ما شکل گرفتند. 
البته باید در نظر بگیریم که در آن دوره فقط این ســرمایه ها 
در شکوفایی این اکوسیستم اثر نداشتند، بلکه مجموعه ای 
از عوامل دســت به دســت هــم داده بودند که ورود ســرمایه 

خارجی یکی از عوامل بود. 

چه عواملی؟
در آن زمــان به تازگــی فضــای نوآوری در کشــور شــکل گرفته 
بــود و همــه هیجــان زده بودنــد و هیچ کــس نمی دانســت 
استارتاپ دقیقاً چیست. همه از فضای صنعت و کارخانه ها 

می خواستند به فضای نوآوری و آی تی بیایند. کم کم داشت 
نفوذ گوشی های هوشمند در کشور بیشتر می شد. اینترنت 
 ۳G به شــکل امــروز در زندگی مــان حضور نداشــت و هنــوز
را هم نداشــتیم؛ ســیم کارت ها به مرور داشــتند به اینترنت 
وصل می شدند. نیروهای مستعد ما از کشــور نرفته بودند 
و بــه میــزان زیادی نیــروی انســانی متخصــص داشــتیم. از 
همه مهم تــر، ما فضــای بســیار بکــری در ایــران بــرای ظهور 
اســتارتاپ ها و ســرمایه گذاری در آنها داشتیم. مثالً تجارت 
الکترونیک و دیجی کاالیی شکل نگرفته بود و می شد آمازون 
را بنچ مــارک کرد و با یــک تیم توانمنــد در ایــران اجرایی کرد؛ 
مشابه همین روند در مورد علی بابا و ایربی ان بی، کافه بازار و 
پلی استور یا اسنپ و اوبر اتفاق افتاد. می شد خیلی راحت به 
یونیکورن های آن سوی دنیا دسترسی پیدا کرد و با الگوبرداری 
صحیــح از آنها کســب و کاری راه انداخــت، زیرا هیچ کــدام از 
اینها را در ایران نداشتیم.  بنابراین نباید تک بعدی نگاه کرد و 
همه این عوامل را باید در کنار یکدیگر قرار داد. همه اینها در 

کنار هم باعث شد اکوسیستم نوآوری در ایران شکل بگیرد. 
ایــن رونــد از ســال های ۸7، ۸۸ تــا ســال های 9۱ و 9۲ ادامــه 
داشــت و ســال های 94 و 95 اوج گرفت. هــر روز بــا دمودی و 
شــتاب دهنده های متفاوت مواجه می شــدیم. فضــا طوری 
شــده بود که می گفتیم هر ایرانی، یک شــتاب دهنده و یک 

استارتاپ. اکوسیستم زاینده بود و دانشگاه ها بسیار فعال.
سال های 95 و 96 کشــور با مشکالت اقتصادی مواجه شد. 
مشکالت سیاسی هم به آن اضافه شــد و سرمایه گذارهای 
خارجی هم رفتند. کپی های الزم از استارتاپ های اصلی هم 
انجام گرفته بود و بازار دیگر بکر نبود. گوشی های هوشمند و 
اینترنت همراه در کشور جا افتاده بود و صحبت بر سر ارتقای 
ســرعت اینترنت ســیم کارت ها بــود. در نتیجه همــه اینها، 
انتظارات باالتر رفته بود. وقتی هیچ چیزی وجود ندارد، اولین 
چیزی که می بینید، هیجان زده تان می کند. اما بعد که هیجان 

فروکش کرد، دیگر سخت است افراد را به هیجان بیاورید. 
در همیــن زمــان بود کــه پول ها کــم شــد و فضای سیاســی و 

طی سال هایی که از شکل گیری اکوسیستم نوآوری در ایران می گذرد، سرمایه گذاری خطرپذیر با فراز و فرودهای بسیار مواجه بوده است. از یک طرف استارتاپ ها از 
کمبود سرمایه و پروسه طوالنی جذب سرمایه شکایت دارند و از سویی دیگر سرمایه گذاران خطرپذیر معتقدند تعداد تیم هایی که ارزش خطر کردن را داشته باشند، 

روز به روز کمتر می شود.
مجید کمالو، هم بنیان گذار ویرا ونچرز و مدیرعامل آرنو ونچرز معتقد است نه تنها در این مسئله، بلکه در مورد همه مسائلی که در اکوسیستم نوآوری با آن مواجه 

هستیم، نمی توان تک بعدی نگاه کرد. کسب و کارهای نوآور و سرمایه گذاران خطرپذیر نیز در همین وضعیت اقتصادی راکد و تورم 60، 70د درصدی فعالیت می کنند. 
به عالوه نگاه کوتاه مدت ما به همه چیز اجازه نداده طی این سال ها کارهای زیرساختی انجام دهیم و بسیاری از مشکالت مان ریشه در همین نگاه دارد. در گفت و گوی 

پیش رو، با کمالو روند تغییرات کسب و کارهای نوآور و سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور را از نظر کمی و کیفی مورد واکاوی قرار داده ایم.

داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

چرا جریان مالی درست 
در اکوسیستم نوآوری 

شکل نمی گیرد؟

پول خوب و تیم خوب 
نداریم؟

هیچ کسب و کاری بدون سرمایه 
شــکل نمی گیــرد و ایــن یکــی از 
بدیهی تریــن موضوعــات اســت. این در 
حالــی اســت کــه حجــم ســرمایه گذاری 
خطرپذیر در کشور بسیار پایین است و 
کسب و کارهای نوآور برای جذب سرمایه 
بــا مشــکالت فــراوان روبــه رو هســتند. 
ســرمایه گذاران، کســب و کارها را مقصر 
ایــن اتفــاق می داننــد و کســب و کارها 
بــه ســمت  را  اتهــام خــود  انگشــت 
ســرمایه گذاران می گیرنــد کــه برخــالف 
عنوان خود، ریســک پذیر نیســتند و در 
اعطــای ســرمایه خساســت بــه خــرج 

می دهند.

اما مشکل از کجاســت؟ مجید 
کمالو، مدیرعامل آرنو ونچرز که 
شــکل گیری  ابتدایــی  ســال های  از 
اکوسیســتم نــوآوری در ایــن فضا حضور 
داشته، معتقد است که عوامل متعددی 
در ایجاد این رونــد اثرگذار بوده انــد. از به 
مشکل خوردن برجام و فرار سرمایه های 
خارجــی از کشــور گرفته تــا عواملی چون 
رکورد و تورم، شکست های استارتاپ هایی 
کــه امیــد زیــادی بــه موفقیت شــان بــود، 
همراهــی نکــردن رگوالتــور و حاکمیــت، 
خروج نیروی انسانی متخصص از کشور 
و... . او می گوید در سال های ابتدایی عالوه 
بــر اینکــه بــازار ایران بــرای شــروع بــه کار 
اســتارتاپ ها بســیار بکــر بــود، هنــوز 
دیکته ای نوشته نشــده بود که بخواهیم 
غلط هایش را بگیریم و به آن نمره بدهیم. 
اما حاال نه بازار آن بکری گذشــته را دارد، 
نه سرمایه گذارها از ظهور استارتاپ های 

مختلف ذوق زده می شوند.

نکته دیگری که باید به آن اشاره 
ارزش  نرفتــن  بــاال  کــرد، 
اســتارتاپ ها به اندازه ســایر بخش های 
اقتصاد است. چیزی که سرمایه گذاران 
را دل ســرد می کنــد. ســرمایه گذارانی که 
خودشــان با نــگاه کوتاه مدت و نداشــتن 
اســتراتژی ســرمایه گذاری درست، خود 
بخشی از زنجیره مشکالت هستند. در 
گفت و گو با مجید کمالو ســعی داشتیم 
نقــاط مثبــت و منفــی را ببینیــم و در 
بررســی وضعیتــی کــه پیــش آمــده، 

یک طرفه به قاضی نرویم.

COVER STORYداستان جلد
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لجستيک
L O G I S T I C

شــرکت تندر پیک فاخر ایرانیان با نام تجاری تی نکست 
در اواخــر ســال 1396 تأســیس شــد. ایــن شــرکت از 
شــرکت های هلدینــگ فاخر )نویــن ایــده فاخــر ایرانیان( 
اســت و مهرداد فاخر و حسین کاشــانی هم بنیان گذاران 
ایــن هلدینــگ هســتند. فاخــر، ســهامدار و مدیرعامــل 
برنــد پــس از ســال ها تجربــه در صنعــت لجســتیک، بــا 
همراهــی کاشــانی، صاحــب شــرکت اکتیــران تصمیــم 
گرفتنــد کســب و کار جدیــدی راه انــدازی کننــد.  آنهــا در 
ابتدا با همراهی شــرکت مشــاوره ای بین المللی دیلویت، 
صنعت پست لجستیک کشور را بررسی کردند. بعدها 
مدیــران ارشــد بــا اســتفاده از ایــن مشــاوره ها و دانــش و 
تجربــه خــود، زنجیــره پســت لجســتیک هلدینــگ را بــا 
افتتاح چندیــن شــرکت از جملــه برند تی نکســت ایجاد 
کردند. در آن زمان تیپاکس همزمان پست درون شهری، 
برون شــهری، بین الملــل و اکســپرس هوایــی را بــر عهده 
داشــت، اما هلدینــگ تصمیــم داشــت کار را بــه صورت 
تخصصی تر انجام دهد. در همین زمان شــرکت تی هاب 
را با ســرمایه گذاری بخــش خصوصی تأســیس و تجهیز 

کردنــد کــه مدعــی اســت مجهزتریــن و به روزتریــن هاب 
ســورتینگ در خاورمیانه اســت. همچنیــن برند تی پیک 
که بعدهــا بــه تی نکســت تغییر نــام داد، تأســیس شــد. 
تی نکست صرفاً کار لجستیک درون شهری و جمع آوری 
و ارســال و توزیع بار را بــرای کلیــه کســب وکارها از جمله 
کســب و کارهای اینترنتــی انجام می دهــد. همچنین بعد 
از آن شرکت تی اکسپرس در زمینه حمل ونقل بین الملل 
افتتاح شــد. آخرین فرزند این خانواده نیز شــرکت جابار 
است که کار الکرهای هوشمند را در حال حاضر در سطح 
شهر تهران و کل کشور انجام می دهد.  گفت و گوی پیش 
رو بــا علــی رضایی اســت کــه بیــش از دو ســال اســت در 
کسوت مدیرعامل تی نکست و عضو هیئت مدیره شرکت 
تندر پیک فاخر ایرانیان با این مجموعه همکاری می کند.

وضعیت فعلی صنعت لجستیک ایران 
را چگونه می بینید؟

لجســتیک صنعت بسیار بزرگی اســت که از جابه جایی 
بار توسط کشــتی ، هواپیما و کامیون ها گرفته تا لوله های 

نفت و گاز، تاکسی های داخل شــهر، اتوبوس، مترو و هر 
عملیاتــی که بــه حــوزه حمل و نقــل و زنجیــره تأمیــن کاال 
مربوط باشد، در بر می گیرد. صنعت پست در مقایسه با 
کارهای عظیمی که در این صنعت انجام می شود، درصد 
بســیار کوچک اما مهم و تأثیرگذاری دارد. به خصوص از 
زمان شروع همه گیری کرونا، به یکباره ذائقه خرید مردم و 
اعتمادشان به خریدهای اینترنتی، تلفنی و اینستاگرامی 
تغییر کرد و صنعت پست لجستیک دنیا با حجم باالیی 
از تقاضــا از ســوی مــردم، فروشــگاه ها و کســب وکارهای 
اینســتاگرامی و اینترنتــی مواجــه شــد. در ایــران نیــز 
تحول زیادی در این زمینه ایجاد شــد و چشــم اندازی که 
پیش بینی می شد سال ها طول بکشد صنعت لجستیک 
ایران به آنجا برسد، ظرف مدت زمانی کوتاه طی شد. البته 
از این رشــد و جهــش عجیب وغریب، کل دنیــا متعجب 
است. چندی پیش که در یک کنفرانس آنالین بین المللی 
پست لجستیکی شرکت کرده بودم، مدیر شرکت پست 
کانادا اعالم کرد رشــد مورد انتظار این شــرکت در توسعه 
زیرساخت ها همه ما را شوکه کرده، زیرا آماری که انتظار 

رونمایی ولوو از کامیون 
جدید بدون آالیندگی

 خبرهای خوب
 در راه است

شرکت ولوو یک کامیون جدید 
نیــروی  بــا  آالیندگــی  بــدون 
هیدروژن را »روز بازار سرمایه« رونمایی 

کرده و در معرض دید عموم قرار داد.

ولوو، شــرکتی سوئدی و سازنده 
خودروهــای ســنگین و قطعات 
مربــوط بــه آن اســت. از تولیــدات ایــن 
شــرکت می تــوان بــه تریلــی، کامیــون، 
اتوبوس، تجهیزات ترابری 
و ســازه ای، ســامانه های 
صنعتــی،  و  یایــی  در
تجهیزات هوافضــا و ارائه 
خدمــات مالی اشــاره کرد. 
از  ولــوو  کامیون ســازی 
معدود ســازندگانی است 
کــه در وب ســایت رســمی 
شــرکت، بخش فارســی را 

راه اندازی کرده  است.

مدیران ارشد این شرکت اخیراً 
اعــالم کردنــد کــه گــروه ولــوو به 
دنبال گســترش برنامه های کامیون های 
خــودران و برقی خــود برای گرفتن ســهم 
بــازار قســمت های کلیــدی در ایــاالت 
متحده است. افزایش درآمد و سود هم  

از فاکتورهای مهم اشاره شده  است.

مارتین لوندســتت، مدیرعامل 
گــروه ولــوو، در ارائــه اخیــر ایــن 
شــرکت بــه مناســبت روز بــازار ســرمایه 
گفت: »هم  اکنون شرکت ولوو قصد دارد 
زنجیره تأمین خــود را گام به گام تقویت 
کنــد.« وی در ادامه اشــاره کــرد: »این از 
لحاظ تاریخی یکی از کمبودهایی است 
که ما نتوانســته ایم از پتانسیل کامل به 
دلیل عدم انعطاف پذیری زنجیره تأمین 
استفاده کنیم. هم اکنون این کاری است 
که مداوم ادامه  دارد و پیگیری می شود.«

ایــن شــرکت خاطرنشــان کــرد: 
بــرای  »تاریخ هــای مختلفــی 
شروع حمل ونقل محموله های مستقل 
پیشنهاد می شود که از اواسط این دهه 
با یــک تغییــر آرام شــروع خواهد شــد و 
چندیــن ســال طــول می کشــد تــا بتواند 
تمــام مناطــق ایــاالت متحده را پوشــش 
دهد. بنابراین در آینده نزدیک خبرهای 

خوب بیشتری در راه است.«

NEWSخبر

گفت و گو با علی رضایی، مدیرعامل 
تی نکست؛ او می گوید تحولی که 

همه گیری کرونا در رشد صنعت لجستیک 
ایجاد کرد، همه دنیا را به تعجب واداشت

دستیار لجستیک

کسب و کارها

رشد تکاملی کشتیرانی ها

پیچیدگی های 
حمل ونقل زمینی 

یکی از تحوالت جالب دنیای حمل ونقل تکیه بر 
گســترش سیســتم های حمــل بــا کشــتی در 
مقایســه بــا ترانزیــت زمینــی اســت. شــورای مدیــران 
حرفه ای چرخه توزیع کاال، تحقیقات نســبتاً دقیقی را 
 در ســال ۲۰۲۲ بــا مشــارکت شــرکت حمل ونقــل
 Kearny & Penske دربــاره هزینه هــای باربــری ارائــه 

داده و  پیش بینی هایی کرده اند که در ادامه می آید.

در چهارماهــه دوم ســال میــالدی بــه دلیــل 
مشــکالتی ماننــد کمبــود راننــده ســبب شــد 
شــرکت های کشــتیرانی به ســمت تجهیز امکانات در 

مقایسه با گذشته بروند.

امروزه راه اندازی حمل و نقل با کشــتی توسط هر 
شــرکتی که کســب و کار مرتبط با این حوزه دارد، 

باید مورد توجه بیشتری نسبت به قبل قرار گیرد.

گــزارش مفصــل حاکــی از ایــن اســت کــه هزینه 
باربــری موتــوری در زمینــه توزیــع کاال در ســطح 
آمریــکا معــادل 83۰/5 میلیــارد دالر بوده و رشــد ۲3 
درصدی نسبت به سال گذشته داشــته  است. هزینه 
حمل ونقل شخصی معادل ۴15 میلیارد دالر و رشد 39 

فرینوش امامی

farinoosh.emamii
@gmail.com
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لجستيک
L O G I S T I C

داشــتیم تا ســال ۲۰۲9 به آن دســت پیدا کنیم، در ســال 
۲۰۲۲ شــاهدش هســتیم. بنابراین بیراه نیست ایران نیز 
از این جهش بزرگ مســتثنی نباشــد و آنچــه در ایران در 
رشــد پســت لجســتیک تجربــه کردیــم، بی ســابقه بوده 
 است. در واقع دوران کرونا کمک بزرگی به اعتمادسازی و 
رشد زیرساخت های صنعت پست لجستیک و اقتصاد 
فناوری دنیا کرد. البته در حال حاضر شرایط رشد در این 
صنعت مانند دوران پیک کرونا نیست و به نظر می رسد 
مقداری افــت کــرده، اما می تــوان گفــت اکنون رشــد این 
صنعت در شــیبی متعــادل قــرار دارد. البتــه در صنعت 
پست لجستیک فقط کوریرها نیســتند که نقش دارند، 
بلکه حضور شرکت های آن دیمند )On demand( مانند 
الوپیک، اسنپ باکس و... و پلتفرم هایی مانند دیجی کاال 
کــه کار ارســال و حمــل بســته ها را انجــام می دهنــد، بــه 
گســترش این صنعت کمک بزرگی کرده و سرمایه گذاری 
در صنعت پست لجســتیک را به یک فرصت مناسب و 
جذاب تبدیل کرده  است. زیرا این بخش هر قدر مکانیزه 
شــود، به دلیل عملیاتی بــودن، هیچ گاه از بیــن نمی رود و 
همواره پویا و زایاست و همیشه مدیران و سرمایه گذاران 

را با چالش هــای جدید کــه نیاز بــه دانش روز 
دنیا دارد، مواجه می کند. 

لطفــاً دربــاره چالش هــای 
صنعت پست بیشتر توضیح دهید.

در اینکــه صنعت پســت صنعتی پویاســت، 
تردیدی وجود ندارد. این صنعت از موقعی که 
از بدنه سنتی خود فاصله گرفته و فناوری های 
روز دنیا را به دنیای پرریسک خود وارد کرده، 
با چالش های فراگیر و کلی که بخش اعظم آن 

به زیرســاخت های کشــور بازمی گردد، دســت وپنجه نرم 
می کند. به عنوان مثال، شرایطی همچون قطعی یا پایین 
بودن سرعت اینترنت، صنعت پســت را با ریسک هایی 
مواجه کــرده که مدیریــت و هماهنگــی در انجــام کار را با 

مشکل مواجه کرده است.

هنگامی که مشــکالتی از قبیــل قطعی 
اینترنــت پیــش می آیــد، قاعدتــاً انتظــار مــی رود 
ســرویس گیرندگان نیز این موضوع و حتی تأخیر 

را بپذیرند. این طور نیست؟
واقعیت این اســت که ما به ارسال هر مرســوله به چشم 
امانت مردم نگاه می کنیم، نه ارسال بار و این نوع نگاه، بار 
ســنگینی روی دوش ما می گذارد. نوع کار ما طوری  است 
که مردم به ما اطمینــان می کنند و بار و امانــت خود را به 
ما می سپارند و در مقابل آن انتظار دارند سالم و به موقع 
به دست شان برسد. بنابراین وجود چالش های احتمالی 
ممکن است نیروی انسانی ما را با مشکل مواجه و ناچار 
کند با صــرف هزینه زیــاد، کم و کســری ها را جبــران کرده 

و کار را انجــام دهــد. تی نکســت شــعار خــود را دســتیار 
هوشــمند لجســتیکی کســب وکار شــما انتخــاب کــرده، 
بنابراین فاصله گرفتن از فنــاوری روز دنیا به دلیل قطعی 

اینترنت برای این شرکت محال است. 

در تی نکست چه سرویس ها و خدماتی 
ارائه می شود؟

تی نکست سرویس ها و خدمات متنوعی را به مشتریان 
و کســب وکارها ارائــه می کنــد. امــا تی نکســت بــه طــور 
تخصصی با کسب و کارهایی که ظرفیت و توانایی ارسال 
کاالهای خــود را ندارنــد، همــکاری می کند. ایــن خدمت 
می تواند تنها محدود به جابه جایی بسته پستی باشد یا 
زنجیره تأمین از دریافت، پردازش، بســته بندی و تحویل 
مرســوله را شــامل شــود. به عنــوان مثــال، ناشــران کتاب 
می تواننــد فراینــد بســته بندی و ارســال کتــاب و زنجیــره 
تأمین خود را به ما بســپارند و ما مرسوله آنها را در همان 
روز )Same Day( یــا روز بعــد )Next Day( به مشــتریان 

آنها تحویل می دهیم. 
خدمــات دیگــری همچــون ارســال کاال و دریافــت مبلــغ 
از مشــتری و واریــز بــه حســاب فروشــندگان 
کسب و کار ظرف ۲۴ ساعت و سرویس جبران 
خســارات که شــبیه به بیمــه کاالهاســت نیز 
توســط شــرکت ما انجام می شــود. همچنین 
سیســتم ریــورز لجســتیک و احــراز هویــت 
بــرای مشــتریان ماننــد کارگزاری هــا، بانک ها 
و شــرکت های توزیع کننــده ســیم کارت نیــز 
در حــال انجــام اســت. به عــالوه تی نکســت 
آمــاده ارائــه ســرویس های جدیــد بــر اســاس 
نیــاز مشــتری و بــه عنوان دســتیار هوشــمند 

لجستیک برای کسب و کارهاست. 

تی نکســت این خدمــات را توســط چه 
تعداد نیروی انسانی انجام می دهد؟ 

شرکت تی نکست حدود 1۲۰ نفر در ناوگان لجستیکی و 
35 نفر در نیروی ستادی در اختیار دارد. اما تا پایان سال 
با برنامه هایی که در دست اجرا داریم، خانواده تی نکست 
بــه بیــش از ۲۰۰ نفــر می رســد. بــا اینکــه اضافــه کــردن و 
نگهداری نیروهای انســانی در شــرایط اقتصــادی کنونی 
کار راحتی نیست، ولی ما نیروی انسانی خود را استخدام 
می کنیــم. انواع وســیله نقلیــه، موتور، خودروی ســواری، 
وانت، نیسان و حتی کوریر های پیاده نیز در اختیار داریم 
که به صورت پیاده، کار را انجام می دهند و بسته به نیاز و 
براساس پروژه هایی که در دست انجام داریم، ناوگان نیز 
متغیر است. در حال حاضر مناطق ۲۲ گانه تهران و شهر 
کرج را روزی دو بــار به طور کامل پوشــش می دهیم و تنها 
ســرویس کوریری هســتیم که بین تهران و کرج سرویس 

»همان روز« را ارائه می دهیم.

درصــدی، هزینــه حمل ونقل بــا کامیون های ســنگین 
باربــری 33۲/۲ میلیــارد دالر و رشــد 1۰/۲ درصــد و 
کمترین نرخ برای حداقل بار حدود 83 میلیارد و رشد 

13/۲ درصد بوده است.

ناگفتــه نمانــد که پایــداری و تســریع 
شرکت های کشتیرانی بر پایه افزایش 
تقاضا در سال جدید پیشرفت چشمگیری 
داشــته، چــون مــورد نیــاز فــرد بــوده و 
از  امکانــات  و  تجهیــزات  بهینه ســازی 

مهم ترین عوامل رشد حمل  ونقل است.

امسال در آمریکا هزینه حمل ونقل، 
انبارداری، بیمــه و مدیریت بــار تا ۲5 
درصد معــادل بــا 5۰1 میلیــارد دالر افزایش 

قیمت داشته است.

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

نسیم مؤذن

moazzennasim 
@gmail.com

رسانه چاپی فناوری های مالی ایران

asretarakonesh.ir
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

درباره مالنی پرکینز
مدیرعامل کانوا

رقیب فتوشاپ
 مالنی پرکینز در ســال 1988 در 
پرث اســترالیا به دنیا آمــد. او در 
خانــواده ای چنــد فرهنگــی بــزرگ شــد؛ 
پدرش مهندس مالزیایی از تبار فیلیپین 
و ســریالنکا اســت و مــادرش معلــم 
اســترالیایی اســت.  پرکینــز ایــده اصلی 
کســب و کارش را از پیچیدگــی نرم افــزار 
فتوشــاپ گرفت و بر آن شــد کــه نرم افزار 
آنالیــن و بســیار ســاده تری خلــق کنــد؛ 
حاصل این تصمیــم، نرم افزاری شــد که 
بی شــک همــه تولید کننــدگان محتوای 

تصویری با آن آشنا هستند؛ کانوا. 

 البته در ابتدای این مســیر، او و 
همکالســی اش کــه بعــداً بــا او 
ازدواج کــرد، نرم افــزاری بــرای طراحــی 
برنامه هــای ســاالنه ســاختند و نامش را 
Fusion Books گذاشــتند. آنهــا بــا این 
نرم افــزار می توانســتند ســال نامه های 
اختصاصی را با  کیفیت باالیی طراحی و 

تولید کنند. 

 طولی نکشید که سالن نشیمن 
ســال نامه های  از  خانــه 
اختصاصی پر شد و این ســال نامه ها به 
سراسر استرالیا ارسال شدند. پس از این 
اتفاق، مالنی تصمیم گرفت یک پلتفرم 
آنالیــن ایجــاد کنــد کــه ماننــد فتوشــاپ 
پرکاربــرد و کارا باشــد، امــا پیچیدگــی و 
سختی آن را نداشته باشــد. بنابراین او و 
همســرش کانــوا را ســاختند و شــروع به 

توسعه آن کردند. 

 مالنی برای جذب سرمایه بسیار 
تالش کــرد، زیرا ســرمایه گذاران 
معتقد بودنــد هیــچ چیــزی نمی تواند با 
قــدرت ادوبــی مقابلــه کنــد و ایــن طــرح 
محکــوم بــه شکســت اســت. او از هــر 
فرصتــی بــرای شبکه ســازی و معرفــی 
کســب و کارش اســتفاده کــرد تــا باالخره 
توانست سرمایه مورد نیاز را جذب کند. 
اکنون او مدیرعامل کانواست که بیش از 
یــک میلیــارد دالر ارزش دارد. 
برخی منابــع ادعا می کنند 
کــه او 1۲8 میلیــون دالر 
دارایی خالص دارد و این 
دارایــی او را بــه یکــی از 
زنــان  ثروتمندتریــن 
جوان استرالیا تبدیل 

می کند.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با سعیده سروش فر، خالق برند »قلم فلزی«؛ او می گوید کاهش قدرت خرید 
مردم کار را برای آنها دشوار و بازارشان را کوچک کرده است

سبد خرید مردم کوچک شده است

I N T E R V I E W

خانه های امروزی دیگر نشانی از هنر سنتی ایران ندارند؛ نه 
کاشی های دست ساز و نه شیشه های رنگی و نه فرش های 
دســتباف الکــی در خانه هــای مــا نیســت. اما کمتر کســی 
اســت کــه از تماشــای ایــن رنگ هــای روح بخــش و زیبــا و 
اصیل لــذت نبرد. ایــن ایده اصلی کســب وکاری اســت که 
سعیده ســروش فر آن را راه اندازی کرده است؛ »قلم فلزی« 
تولید کننده اکسســوری خانــه با تکیه بر طرح های ســنتی 
ایرانی. سروش فر ۳۷ ساله است و در هنرستان و دانشگاه در 

رشته گرافیک تحصیل کرده. او می گوید در دوران تحصیل 
و بعد از آن به صورت پــروژه ای کار می کرده و به همین دلیل 
با مدل های مختلف کار در رشته گرافیک آشنا شده است. 
پس از مدتی احســاس کرده از کارهایی که انجام می دهد، 
راضی نیســت؛ زیــرا همــه طراحی ها با نظــر کارفرمــا انجام 
می شد و نفس خواسته او از هنر، خلق یک محصول خاص 
بود و با این روش اکثر اوقات محصول نهایی، چیزی نبود که 
مدنظر او باشد. از طرفی تغییر نظر کارفرما آنچنان سخت 

بود که بخش زیــادی از انرژی او صرف آن می شــد، بنابراین 
تصمیم می گیرد کسب و کار خود را آغاز کند.

چطور شــد کــه »قلــم فلــزی« را تأســیس 
کردید؟ پیش از آن به چه کاری مشغول بودید؟

مــن از طراحــی و نقاشــی روی شــال و مانتــو و کیف شــروع 
کردم و 1۳ ســال پیش محصوالتــم را در فیس بوک معرفی 
می کردم و می فروختم. به این کار ادامه دادم تا زمانی که به 

   عکس:  نسیم اعتمادی
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

شــیوع کرونا و تنگنایی کــه مــردم و کســب و کارها در آن قرار 
داشتند، به عالوه اشتغال حاکمیت به حل مسائل پیرامونی 
این بحران، از میزان درگیری کسب و کارهای نوآور با تنظیم گران 
تاحدودی کاسته بود. اما با کمرنگ شدن بحران همه گیری، 
طی ماه های اخیر شــاهد برخی اقدامات عجوالنــه رگوالتور 
هستیم که فضا را برای حضور کســب و کارها تنگ و تنگ تر 
می کند. تقریباً هفته ای نیســت که یک قانون و بخش نامه 
جدیــد، صدای کســب و کارهای نــوآور را درنیــاورد و آنهــا را با 
مشکل مواجه نکند. مثل همین اقدام جدید بانک مرکزی 
که سقف واریز به حساب و برداشــت از آن را به 1۰۰ میلیون 
تومان کاهش داده است. به همین بهانه، بد نیست نگاهی 
به آخریــن گزارش شــاخص جهانــی نــوآوری در ســال ۲۰۲1 
بیندازیم و ببینیم چه عواملی سبب شده است که ایران رتبه 

شصتم را کسب کند.

 بررسی ارکان شاخص جهانی نوآوری
 شــاخص جهانی نوآوری از هفت رکن تشکیل شده است. 
هر رکــن نیز از ســه زیررکن و هــر زیررکن از چندین شــاخص 

)مجموعــاً 81 شــاخص( تشــکیل شــده اســت. هفــت رکن 
شاخص جهانی نوآوری در دو دسته ورودی و خروجی سامان 
یافته اند. در دسته ورودی ها که نشان دهنده توانایی اقتصاد 
یک کشور به منظور انجام فعالیت های نوآورانه است، ارکان 
نهادی، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت ها، پیچیدگی 
بازار و پیچیدگی کسب وکار و در دسته خروجی ها که نتایج 
فعالیت های نوآورانه در اقتصاد یک کشور را نشان می دهد، 
دو رکن خروجی هــای دانشــی و فناورانــه و خروجی خالقانه 
وجود دارند. امتیاز هر کشــور در هر یک از ارکان هفت گانه، 
از طریق محاسبه میانگین ساده امتیاز زیررکن ها به دست 
می آید. امتیاز هر زیررکن نیز از میانگین امتیاز شاخص های 

آن محاسبه می شود.
بهترین رتبه ای که ایران طی این ســال ها توانسته به دست 
بیاورد، رتبه شصتم از میان 1۳۲ کشور مورد بررسی در سال 
۲۰۲1 بوده است. اما آیا می توان این رتبه را بهبود داد؟ چگونه؟

 مشکل کجاست؟
 هــر چنــد هــر ســال از اینکــه توانســته ایم رتبه بهتــری در 

به بهانه قوانین و بخش نامه های جدیدی 
که فضای کسب و کارهای نوآور را با محدودیت 

مواجه کرده، نگاهی به رتبه ایران در آخرین 
گزارش شاخص جهانی نوآوری داشته ایم 

کیفیت قانون گذاری 

سوم از آخر

هشتادوچهارمین گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شد

بانک ملت همچنان صدرنشین است
هشــتادوچهارمین گزارش اقتصادی شــاپرک 
منتشر شد. بر اساس این گزارش در خردادماه 
1۴۰1 بالــغ بــر ۳/۷۰۲ هــزار میلیــارد ریــال در 
شــبکه الکترونیــک پرداخــت کارت پــردازش 
شده که نسبت به اردیبهشت ماه رشد ۴/۳۴ 
درصدی در تعداد و 8/۶۰ درصــدی در ارزش 

ریالی داشته است.
تراکنش های خرداد 1۴۰1 نسبت به ماه مشابه 
ســال 1۴۰۰ از نظر تعــدادی 11/88 درصد و از 

نظر ریالی ۳1/19 درصد رشد داشته است.
تعــداد ابزارهــای شــاپرکی در مجموع نســبت 
به اردیبهشت ماه رشد منفی ۰/9۳ درصدی 
داشــتند. به نظــر می رســد علــت ایــن تغییر، 
کاهــش منفــی 1/۰۰ درصــدی تعــداد ابــزار 

کارت خوان فروشگاهی است. 
ابزارهای پذیــرش اینترنتی در خــرداد 1۴۰1 به 
نســبت اردیبهشت ماه رشــد ۳/۲9 درصدی 
را تجربه  کرده اند. تعداد ابزار پذیرش موبایلی 
نیز در مدت مشــابه با کاهش ۷/۷۰ درصدی 

همراه بوده است.

شــرکت های  ماهیانــه  عملکــرد   
پرداختی

در این بخش از گزارش با مطالعه شاخص های 
عملکــرد تعــدادی و مبلغــی شــرکت ها در کل 
و همچنیــن بــه تفکیــک هــر یــک از ابزار های 
پذیــرش و نــوع ســرویس، تصویــری کلــی 
پرداخــت  در صنعــت  آنهــا  از وضعیــت 

الکترونیکی کارت ترسیم شده است.
در شاخص سهم تعدادی تراکنش ها، شرکت 
»پرداخت الکترونیک سامان« با سهم ۲1/۰۶ 
درصدی مانند ماه های قبل در صدر قرار دارد. 
در مؤلفه ســهم مبلغی هم مانند ماه گذشــته 
»به پرداخت ملت« با اختصاص سهم ۲۰/۰۴ 
درصدی از مبلغ تراکنش ها، بیشترین سهم را 

به خود اختصاص داده است. 
در ایــن مــاه اختــالف ســهم مبلغــی شــرکت 
»پرداخــت الکترونیــک ســامان«، دومیــن 
شــرکت بــازار، با ایــن شــرکت حــدود ۳ درصد 
است. این شــاخص در مؤلفه تعدادی معادل 

1/۳۶ درصد گزارش می شود.

مقایســه نمودارهــا بــا شــکل های مشــابه در 
گــزارش اردیبهشــت ماه 1۴۰1 حکایــت از آن 
دارد کــه در مؤلفــه ســهم تعــدادی، بیــن دو 
شــرکت آســان پرداخت پرشــین و پرداخــت 
الکترونیــک پاســارگاد و دو شــرکت فراپردازان 
آرونــد امیــد و پرداخــت الکترونیــک ســپهر 

جابه جایی اتفاق افتاده است.
 شــرکت پرداخــت الکترونیــک ســداد و کارت 
اعتباری ایران کیش نیز در مؤلفه سهم مبلغی 

جابه جا شده اند.
مبلغــی  ســهم  بیــن  اختــالف  بیشــترین 
کارت خــوان  پذیــرش  ابــزار  تراکنش هــای 
فروشگاهی نســبت به ماه گذشــته با افزایش 
۰/۲9 درصدی به شرکت پرداخت الکترونیک 

سداد تعلق دارد. 
شــرکت پرداخت الکترونیک سامان با ۴/9۶ 
درصــد کاهــش، بیشــترین اختالف ســهم در 
مبلــغ تراکنش هــای ابــزار پذیــرش اینترنتی را 
داشــته اســت. این شــرکت همچنین در ابزار 
پذیــرش موبایلــی بــا کاهــش 11/۷9 درصدی، 

باالترین تفاضل را نشان می دهد.
عملکــرد دو شــرکت  الکترونیــک دماونــد و 
فراپــردازان آرونــد امیــد بــه  گونــه ای اســت که 
کمتریــن مبلــغ و تعــداد تراکنش هــای ابــزار 
پذیرش مختلف را به خود اختصاص داده اند.

 سهم بازار بانک های پذیرنده
این بخش شــاخص گســتره فعالیت 
هر یــک از بانک هــا در پذیــرش تعــداد و مبلغ 
شــبکه  در  پشتیبانی شــده  تراکنش هــای 
شــاپرک را نشــان می دهــد.  در نمودارهــای 
مربوطــه 9 بانــک نخســت بــا باالتریــن ســهم 
تعــدادی و مبلغــی در شــبکه پرداخــت آورده 
شــده و ســایر بانک هــا در نمــوداری تحــت 
عنوان ســایر آمده اند. »بانک ملت« با ســهم 
18/99 درصــدی از تعداد تراکنش ها و ســهم 
19/15 درصدی از مبلغ تراکنش ها، همچنان 
بــا اختــالف زیــاد، باالتریــن ســهم از پذیــرش 
تراکنش هــای بــازار را به خود اختصــاص داده 
و در جایــگاه نخســت در بین تمــام بانک های 

پذیرنده قرار گرفته است.

REPORTگزارش




