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 سرمايه گذار
نوآوری

I N N O V A T I O N 
I N V E S T O R

فینووا و تکنوتجارت  از برگزاری 
رویداد فینوهک چه هدفی دارند؟

فین تک ترسناک نیست و سرمایه گذار دارد

REPORTگزارش

در منطقــه منــا ۱۷ نئوبانک تأســیس شــده که 
نشــان می دهــد فین تــک موضــوع داغــی در 
جهــان اطراف ما به شــمار مــی رود. اگــر کمی از 
منطقــه فراتــر برویــم، می بینیــم  فین تک ها ۱۱ 
درصــد از کل ســرمایه گذاری خطرپذیــر دنیا را 
به خــود اختصــاص داده انــد و چهارمین حوزه 
مورد عالقــه ســرمایه  گذاران به شــمار می روند. 
حجم سرمایه گذاری خطرپذیر روی فین تک ها 
در ســال 202۱ معادل ۱2۵ میلیارد دالر بوده که 
نسبت به سال قبل از آن، سه برابر شده و اگر با 
۱0 سال قبل مقایسه کنیم، در سال 20۱2 حجم 
ســرمایه گذاری روی فین تک هــا ۶۳ برابر رشــد 
داشــته اســت. در چنین شــرایطی درمی یابیم 
کــه ســرمایه گذاری روی حــوزه فین تــک نه تنها 

ترسناک نیست، بلکه جذاب است. 

 فینوهــک؛ میانبــری برای شــروع یک 
کسب وکار در حوزه فین تک 

یــن گــزارش CBinsight، عــدم  طبــق آخر
دسترســی به ســرمایه مالی و عدم ارائه راهکار 
برای مشــکالت واقعی کاربــران، اولین و دومین 
دلیــل شکســت استارتاپ هاســت. فینوهــک 
رویدادی چالش محور و مبتنی بر سرمایه گذاری 
توســط فینــووا و تکنوتجارت اســت تا افــراد در 
قدم اول بــه فین تک عالقه مند شــوند و در قدم 
دوم بتواننــد بــا کســب توانمنــدی و آمــوزش از 
افــراد خبــره، کســب وکاری در حــوزه فین تــک 
 ،)WealthTech راه بیندازنــد. ولث تــک )
رگ تــک   ،)InsureTech ( اینشــورتک 
و   )Lend Tech ( لندتــک   ،)ReqTech (
پرداخــت )Paytech( بــه عنــوان محورهــای 
فینوهک معرفی شده اند. فینوهک در تعریف 
یــم نجفــی، مدیرعامــل فینــووا، تالشــی  مر
بــرای آدرس دهــی فرصت هــای جذاب بــه روز و 
چالش های موجــود کاربــران و کســب و کارهای 
خدمــات مالــی ایــران اســت. در بیــان او، 

چالش هایی در ایــن رویداد مطرح شــده اند که 
همگی چالش های ترند دنیا به شمار می روند و 
پیدا کردن راهکار این چالش هــا در امتداد نیاز 

روز دنیا و ایران است. 
فینوهک در زمــره رویدادهای هیبریدی اســت 
کــه در آن هر فــرد یــا تیمــی می توانــد ایده های 
فین تکــی خــود را در فینوهــک دنبال کنــد و در 
این رویداد مشــارکت داشــته باشــد. فینوهک 
که به نوعی هکاتون صنعت مالی اســت، مملو 
از کارگاه های کاربردی و منتورینگ فعال است 
و همه مدرسان این رویداد در فین تک باسابقه 
هستند.  این کارگاه ها روی مسائل و مشکالت 
متمرکز شده اند تا افراد بعد از هر کارگاه بتوانند 
ســرنخ های اولیــه در آن حــوزه از فین تــک را 

دریافت کرده و کار خود را آغاز کنند. 

 سرمایه گذاری روی تیم های منتخب 
»تیم های منتخب فینوهک در 4۵ روز 
ســرمایه دریافت می کنند.« این خبری بود که 
مریم نجفی در افتتاحیه رویداد آن را اعالم کرد. 
از طرف دیگر حمیــد علیمحمــدی، مدیرعامل 
تکنوتجارت نیز به تیم هــای منتخب فینوهک 
این نوید را داد که تکنوتجارت می تواند ایده های 
نو و خالقانه را در مسیری سازنده هدایت کرده 
و در ادامه با تأمیــن مالی به موقع به رشــد آنها 
کمک کنــد. افراد بــرای رســیدن به ســرمایه در 
فینوهــک بایــد تیــم شــوند و چالشــی در ایــن 
حوزه بردارند. فینوهک با درگیر کردن دو بازوی 
نــوآوری بانک تجــارت و آینــده، یعنــی فینووا و 
تکنوتجارت و همین طور همراهی شــرکت های 
مطــرح فین تکی چــون همــراه کارت، فینوتک و 
ارتباط فردا، تبدیل به چهــارراه بزرگی از تعامل 
شــده و فرصت بی نظیری در صنعــت فین تک 
ایــران بــه شــمار مــی رود کــه همــه عالقه مندان 
فین تک می توانند به سادگی به این دنیای پر از 

پول و سرمایه وارد شوند.

گفت و گو با سید محمد موسی زاده موسوی، مدیرعامل صندوق 
پژوهش و فناوری های نوظهور دیجیتال؛ او می گوید صندوق های 

پژوهش و نوآوری صرفاً برای سرمایه گذاری به وجود نیامده اند
سید محمد موسی زاده موسوی در رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی تحصیالت خود را آغاز کرد و در رشته 

مدیریت فناوری در مقطع دکترا فارغ التحصیل شد. او هفت سال در معاونت علمی و فناوری و چهار سال هم در بخش 
خصوصی فعالیت کرده است. موسوی طی این چهار سال در حوزه مشاوره مدیریت کسب وکارهای استارتاپی و شرکت های 

بزرگی چون همراه اول و فوالد مبارکه و سازمان اقتصادی کوثر فعالیت کرد. موسی زاده موسوی اکنون به عنوان مدیرعامل 
صندوق پژوهش و فناوری های نوظهور دیجیتال مشغول به فعالیت است.  صندوق پژوهش و فناوری های نوظهور دیجیتال 
با تکیه بر مزیت های سهام داری و تجربه گروه مدیریتی این صندوق در حوزه اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم فناوری و نوآوری 
کشور، به عنوان یک نهاد مالی تخصصی ایفای نقش می کند. این صندوق کمک به ارکان اکوسیستم این حوزه را در دستور 
کار خود قرار داده است. در این شماره کارنگ به گفت و گو با سید محمد موسی زاده موسوی نشستیم و از او در مورد اهداف 

و کارکردهای صندوق پرسیدیم. موسوی می گوید بحث فناوری های دیجیتال و بازار و مقیاس پذیر بودن کسب وکارها 
موضوعات مهم برای این صندوق در انتخاب تیم ها هستند.

ما را با وی سی ها 
مقایسه نکنید

   عکس:  پریا امیرحاجلو

I N T E R V I E W
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رويداد
E V E N T

درباره رویداد فیوژن که توسط جوانه و دیوار برگزار می شود، در گفت و گو با آرین 
افشار، مدیرعامل جوانه و مرتضی کاظمی، راهبر اجرایی این رویداد 

رویداد فیوژن 12 شهریورماه قرار است کار خود را آغاز کند؛ رویدادی که به همت شرکت سرمایه گذاری جسورانه جوانه و دیوار برگزار می شود و برگزارکنندگان آن می گویند نسبت 
به رویدادهای مشابه، اتفاقات متفاوت تری در آن رخ خواهد داد. در گفت و گوی پیش رو، آرین افشار،مدیرعامل جوانه و مرتضی کاظمی راهبر اجرایی رویداد فیوژن و راهبر توسعه 

کسب وکار جوانه از جزئیات و ویژگی های این رویداد می گویند و به شرح مراحل مختلف آن می پردازند.

 تبدیل فرصت ها 
به کسب و کار

I N T E R V I E W

 طرح جدید نیکوکاری 
اسنپ

حمایت از کودکان 
بی سرپناه 

اســنپ از آغاز طــرح جدید نیکــوکاری  
اسنپ کالب با نام »حمایت از کودکان 
بی ســرپناه زیر ۱۳ســال« خبر داد. این 
طرح کــه بــا همــکاری مؤسســه خیریه 
»طلوع بی نشــان ها« اجرایی می شود، 
نهمیــن طــرح از طرح هــای نیکــوکاری 
باشــگاه مشــتریان اســنپ در راســتای 
مســئولیت اجتماعــی ایــن شــرکت 
اســت. هدف از اجرای ایــن طرح کمک 
به تجهیز و راه اندازی خانه ای امن برای 
حمایت از کودکان بی سرپناه است که 
در معرض انواع آســیب های اجتماعی 
قــرار دارنــد. در ایــن طــرح بخشــی از 
هزینه هــای تجهیــز و راه انــدازی خانــه 
امن با نام »ســرای فــراز« تأمین خواهد 

شد. 
»طلــوع بی نشــان ها« ســازمانی اســت 
مردم نهاد و غیردولتی که فعالیت خود 
را از ســال ۱۳۸۷ آغــاز کرده اســت. این 
مؤسســه خدمــات تخصصی بــه زنان، 
مردان و کودکان آســیب دیده از اعتیاد 
و کارتن خوابی ارائــه می دهد و فعالیت 
خــود را در هفت حــوزه جــذب، درمان، 
ســرپناه، آمــوزش، اشــتغال، بازگشــت 
به خانواده و بازگشــت بــه بدنه جامعه 

متمرکز کرده است.
از ســال ۱۳۹۶ »ســرای نــور« به عنــوان 
یکی از مراکز حمایتی طلــوع و با مجوز 
ســازمان بهزیســتی، اقدام بــه پذیرش 
کــودکان و نوجوانان پســر ۷ تا ۱۸ ســال 
بی ســرپناه کــرده اســت. ایــن کــودکان 
عمدتــاً بی سرپرســت یــا بدسرپرســت 
هستند و در زمره  کودکان کار و خیابان 

نیز محسوب می شوند. 
بــدون  می تواننــد  اســنپ  کاربــران 
بــا  تنهــا  و  مبلغــی  هیــچ  پرداخــت 
امتیازهای اسنپ کالب خود در این کار 
نیک ســهیم باشند. اســنپ به ازای هر 
۲۰۰۰ امتیاز کاربران، مبلغ ۴۰۰۰ تومان 
به تجهیز و راه اندازی ســرای فراز کمک 

می کند.
در  می تواننــد  کاربــران  همچنیــن   
طرح های دیگر نیکوکاری اسنپ کالب 
بــرای حمایــت از زنــان آســیب دیده از 
خشــونت، کمک بــه اشــتغال مــادران 
خانه هــای  تجهیــز  کم برخــوردار، 
آب  تصفیــه   و  دلــگان  شهرســتان 
روستاهای سیســتان و بلوچستان نیز 

مشارکت داشته باشند.

NEWSخبر

در ابتدا کمی درباره فیوژن و روند آن توضیح 
می دهید؟ 

آرین افشار: رویداد فیوژن رویدادی با تمرکز بر تیم سازی است 

که جوانه و دیوار بانی برگزاری آن هستند. این رویداد به مدت 
سه ماه در قالب اینکیوبیشن و در سه مرحله اجرا می شود. 
هر مرحله نام متفاوتی دارد. فیوژن استارت به عنوان مرحله 

اول، فیوژن اکشن گام دوم و فیوژن بتا مرحله نهایی به حساب 
می آید. در فیوژن اســتارت که رویدادی ســه روزه و تمام وقت 
است، افراد می توانند به صورت فردی یا تیمی در این رویداد 
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لجستيک
L O G I S T I C

 فدکس یکشنبه را از تقویم 
کاری خود حذف می کند

شرایط در حال 
تغییر

فدرال اکســپرس فدکــس در حــال انجام 
اقداماتی بــرای کاهش تحویل یکشــنبه 
در بخش های خاصــی از ایــاالت متحده 

است.
فــدرال اکســپرس مســتقر در ممفیس، 
در بیانیــه ای کــه بــه طــور مــداوم در حال 
ارزیابــی فرصت هــا بــرای بهینه ســازی 
عملیات شــبکه بر اســاس شــرایط بــازار 
و نیازهــای مشــتری اســت، اعــالم کــرد: 
»بــا تغییــر شــرایط اقتصــادی، در حــال 
انجــام تنظیمــات عملیاتــی بــرای تعلیق 
خدمات تحویل یکشــنبه 
بازارهــای  از  برخــی  در 
دورافتــاده  و  روســتایی 
کم تراکــم، از دوشــنبه )۱5 
اوت( هســتیم.« فــدرال 
اکســپرس، ارائه دهنــده 
لجســتیکی  خدمــات 
کاالی  حمل ونقــل  و 
جهانی اســت کــه در ابتدا 
برنامه هــای خــود را بــرای 
تحویل منــازل در هفــت روز هفتــه، برای 
اکثــر مناطق ایــاالت متحــده، در مــاه می  
۲۰۱۹ اعالم کرد که در ژانویه ۲۰۲۰ اجرایی 
شد. در آن زمان این خبر چندان تعجب 
آور نبود، زیرا فدرال اکسپرس قبالً هفت 
روز در هفتــه در فصــل اوج تعطیــالت، 
کاالها را تحویل داده بود. تحلیلگر مورگان 
استنلی، در یادداشتی نوشت که حرکت 
فدرال اکسپرس به تحویل هفت روزه در 
هفته در ژانویه ۲۰۲۰ پس از قرنطینه های 
کووید ســرعت گرفت تا بتواند با افزایش 
بی ســابقه تحویل ها مقابلــه کند. بــا این 
حال، طبق گزارش ها، معرفی سریع تحویل 
یکشنبه نیز تقاضاهای ســنگینی را برای 
فدکــس و پیمانــکاران آن ایجــاد کــرد کــه 
می توان تغییر شرایط اقتصادی را محرک 
اصلی این تصمیم دانســت. این تصمیم 
همچنین بــه گزارش های رســانه ای مبنی 
بــر نارضایتــی پیمانــکاران کــه تا حــدی به 
تحویل یکشنبه مربوط می شد، ربط دارد. 
ایــن تحلیلگــر اضافه کــرد که ایــن حرکت 
فدرال اکســپرس بــه چند دلیــل مختلف 
شــگفت انگیز بــود، از جملــه گســترش 
بی وقفه خدمات و پیامدهای رقابتی. زیرا 
فدکس سرویس یکشنبه را به عنوان یک 
مزیت رقابتی نسبت به USPS تلقی کرده 
 USPS بود، در حالی که آمازون لجستیک و

به ارائه هفت روز هفته ادامه می دهند.
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فضای صنعت لجستیک در ایران شبیه به جزایری است 
که هیچ ارتباط و یکپارچگی بین آن ها وجود ندارد و به همین 
دلیل نیــز بهینــه عمــل نمی کنند! حســن دوســت حقی، 
مدیرعامل شرکت حمل و نقل سراسری کاالی شتابان شمال 
)همکار گروه سولیکو-کاله( این را می گوید و  معتقد است 
عملیات لجستیکی کشور بهتر است توسط یک وزارتخانه 
به صورت یکپارچه و هماهنگ با سایر بخش ها، مدیریت و 
راهبری شود، نه اینکه بخش های مختلف مانند جزایر عمل 
کنند و هر بخش کار خودش را کرده و ساز خودش را بنوازد!  
دوست حقی، یکپارچگی میان بخش های مختلف صنعت 
لجستیک را فرصتی تلقی می کند تا با استفاده از آن بتوان 

روزی را به عنوان روز ملی لجستیک در ایران ثبت کرد. 

چرا در کسب و کارهای بزرگ، لجستیک 
اهمیت زیادی دارد؟

لجســتیک محور اســتراتژیک توســعه اقتصادی کشــور 
است. اگر GDP و GNP کشور را بررسی کنیم، لجستیک 
بین ۸ تا ۱۰ درصد از GDP کشور را تشکیل می دهد. پشت 
هر کاالیی یک عملیات لجستیکی نهفته است. از مزرعه 
تا مصرف کننده، کلی حلقه های مختلف لجستیکی قرار 
گرفته که بسته به آن کسب و کار ممکن است حلقه ها کم و 
زیاد شوند، اما فعالیت های لجستیکی جزء جدایی ناپذیر 

کسب و کارها هستند.

با اینکه در حال حاضر حدود 400 هزار نفر 
در کشور مشــغول عملیات لجستیکی هستند، آیا 
شــرکت بزرگ بین المللی لجســتیکی در ایران وجود 

دارد؟
خیر. متأســفانه شــرکت بزرگ بین المللــی در ایــران نداریم، 
زیرا از مفهوم لجســتیک به درســتی استفاده نشــده است. 
برای داشتن چنین شرکتی باید گردش مالی نزدیک به چهار 
میلیارد دالر داشته باشیم. شاید به همین دلیل است که ما 
در کشور، شرکت بین المللی بزرگ لجستیکی به معنای واقعی 
نداریم. با اینکه شرکت شتابان شــمال، در نوع خود شرکت 
بزرگ لجستیکی محســوب می شــود، اما وقتی شرکت های 
بزرگ دنیا در کشورهای مختلف را مرور می کنیم، می بینیم در 
بین شرکت های بزرگ، حداقل پنج شرکت خدمات لجستیکی 
ارائــه می دهند. به عنــوان مثال، قــدرت آمــازون و والمارت به 
لجستیک شان است. در حالی که در ایران، از میان شرکت های 
بزرگ، هیچ یک شــرکت لجستیکی نیســتند. در کشورهای 
دیگر، از همــان ابتــدا لجســتیک را تقســیم بندی کرده اند و 
نهادهای کشاورزی و محصوالت کشاورزی توسط یک سازمان 
تصمیم گیر اداره می شــوند. در حالی که در ایــران برای حمل 
گوشت، یک سازمان تصمیم می گیرد و برای حمل کاالهای 
اساسی، یک سازمان و برای کارهای مختلف لجستیکی هر 
بخش در دست یک ســازمان قرار دارد و با چندین وزارتخانه 

سروکار خواهیم داشت.

در دنیا استانداردی برای انجام سرویس لجستیک تعریف 
می شود و بیزینس به شکل سرویس محور اداره می شود و یک 
وزارتخانه عملیات لجستیکی کشور را مدیریت می کند. به 
عنوان مثال، استاندارد غذا و دارو تعیین می کند که بر مبنای 
چه استانداردی شرکت های لجســتیکی اجازه حمل دارو را 
دارند. اما وظیفــه ای برای حمل و نقــل آن بر عهده نــدارد. اما 
این سازمان وظیفه ای برای حمل و نقل آن بر عهده نمی گیرد و 
دخالتی در این امر ندارد. ما این فرهنگ را از ابتدا در مملکت 
خــود نداشــته ایم. نتیجــه اش ایــن می شــود کــه بخش های 
مختلف لجستیک مانند جزایر عمل می کنند و وقتی یکپارچه 
نیستند، بهینه نیز نمی شوند. این فضای صنعت لجستیک 

در ایران است. جزایری که بهینه عمل نمی کنند!

چرا لجستیک ایران، بهره ور نیست؟
در ایران بخشی از این لجستیک را در راهداری، بخشی را در 
حمل و نقل و بخش دیگر را در پخش می بینیم و تکه تکه کردن 
و یکپارچه نبودن آن باعث می شود لجستیک ما لجستیک 
بهره ور و چابکی نباشد. نتیجه این سیاست گذاری این است 
که ما در حال حاضر در ایران شرکت لجستیکی بین المللی 
به معنای واقعــی نداریم، چون در هــر صنعت که نگاه کنیم  
لیدرهایــی در بــازار داریــم ولی مثــالً در صنعــت حمل و نقل 
جاده ای هیچ شرکتی نیست که یک درصد از سهم بازار ایران 

را در اختیار داشته باشد.

گفت و گو با حسن دوست حقی، مدیرعامل شرکت لجستیکی شتابان شمال؛ او می گوید اگر 
کسب و کارهای دانش بنیان نیاز صنعت را شناسایی کنند، از ابزارهای فناورانه آنها استقبال خواهد 

شد؛ از نظر او آن طور که باید به این صنعت »سرمایه  و فناوری« تزریق نشده است

دو غایب بزرگ لجستیک ملیکا نظری

melikanazari1919
@gmail.com
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I N N O V A T I V E

 W O M E N

درباره آن ماری سوئینی 

قدرتمند در  دنیای 
بازی و فیلم

 آن ماری سوئینی، عضو ارشد 
هیئت مدیــره شــرکت لگــو و 
عضو هیئت مدیره نتفیلیکس است. او 
۱۹۵۷ در کینگســتون  ۴ نوامبــر  در 

نیویورک به دنیا آمد.

 او دانش آمــوز باهوش و موفقی 
مــدرک  بــا  توانســت  و  بــود 
لیسانس از کالج نیوراشل فارغ التحصیل 
شود و پس از آن مدرک کارشناسی ارشد 
در رشــته آموزش را اخذ کــرد و بالفاصله 
وارد شرکت وایاکام شد و کارش را در یکی 
از شــرکت های بزرگ رســانه آوانــگارد در 
بخش توسعه بین الملل آغاز کرد و بیش 
از ۱۲ ســال در آن شــرکت بود. پس از آن 
سه سال در شبکه فاکس بود و بعد وارد 

دیزنی شد. 

 درخشــش آن ســوئینی باعث 
شــد نامش بــه عنــوان یکــی از 
افــراد مطــرح شــرکت دیزنی در سراســر 
جهان شنیده شود. حضور او در دیزنی 

بیش از ۱۸ سال طول کشید.

از  یکــی  مدیریــت  بــا  او   
شبکه های دیزنی آغاز کرد و در 
ُــه ســال مدیــر گــروه اصلــی  نهایــت ن
طــول  در  بــود.  دیزنــی  رســانه های 
فعالیتــش توانســت بزرگ ترین شــبکه 
کابلــی دنیــا را تأســیس کند کــه تاکنون 

پیشرفت فوق العاده ای داشته است.

 کیفیت مدیریت آن ســوئینی 
چنان درخشــان بود کــه بعد از 
خــروج از دیزنــی، بــه عنــوان مــدرس 
مدیریت در UCLA و هاروارد مشــغول 
به تدریس فنون مدیریت شد. او پس از 

۳۴ ســال فعالیــت تصمیــم 
گرفت بــه صورت مســتقل 

محتواهــای  تولیــد  بــه 
ســینمایی بپردازد که در 
این بخش نیز موفق بود.

 او بارها به عنوان 
شــاغل  مــادر 

قدرتمند در دنیا معرفی شده 
و ســی و چهارمین زن 

قدرتمنــد جهــان در 
سال ۲۰۱۴ شناخته 

شده است.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با مژده بابادی، خالق برند مژده سرامیک؛ او می گوید 
راه اندازی کسب و کار شخصی نگاه بلندمدت و صبوری می طلبد

در تالش 
برای خلق ارزش

سفالگری و سرامیک سازی از هنرهای باستانی و قدیمی 
ایرانیان است و محصوالت و ظرف های سرامیکی همیشه 
سهمی از سبد وسایل خانگی ایرانیان دارد. اما چند سالی 
است که استقبال بیشتری از تولیدات سفالی و سرامیکی 
رخ داده و این استقبال را مدیون نوآوری کسانی هستیم که 
طی سالیان اخیر به این صنعت ورود کرده اند. مژده بابادی 
یکی از کسانی است که با تجربه ها و آموزش هایی که دیده، 

در نهایت سرامیک سازی را برای خلق یک کسب و کار 
شخصی انتخاب کرده و بنا به گفته او، با استقبال مخاطبان 

نیز مواجه شده است. او متولد سال ۱۳۶۵ است و در 
مقطع کارشناسی رشته مجسمه سازی دانشگاه فردوسی 

مشهد خوانده و کارشناسی ارشدش را در رشته گرافیک 
از دانشگاه هنر تهران اخذ کرده است. بابادی حدود پنج 
سال در شرکت های تبلیغاتی به عنوان طراح و گرافیست 
فعالیت کرده و سپس برای ادامه تحصیل به رم رفته تا در 

رشته نقاشی از دانشگاه هنرهای زیبای رم مدرک کارشناسی 
ارشد دریافت کند. این مسیر زندگی و تحصیل و کار در ایران 
و ایتالیا باعث شد تصمیم بگیرد زندگی کارمندی را رها کرده 

و یک کسب و کار شخصی که با روحیاتش سازگار باشد، 
راه اندازی کند و این چنین مژده سرامیک کار خود را آغاز کرد.

چگونه مژده سرامیک را راه اندازی کردید؟
همســر مــن کارگاه مجسمه ســازی دارد و من نیــز در مقطع 
کارشناسی مجسمه سازی خوانده بودم. اما با بررسی هایی 
که انجام دادم متوجه شــدم بازار کار مجسمه ســازی بسیار 
پیچیده است و شاید در این مسیر همه توانایی های من نیز 
کاربرد نداشته باشد. در این مسیر به سرامیک سازی رسیدم؛ 
هنری که هم عالقه شخصی ام بود و هم بازار بهتری داشت 
و هم می شد از توانایی های نقاشی و گرافیک در آن استفاده 
کرد. تحقیقاتم را برای متریال اولیــه و مهارت های مورد نیاز 
آغاز کردم و طرح ابتدایی کســب و کار را نوشتم و کسب و کار 
مژده سرامیک را آغاز کردم. من کاسه و سینی و ماگ و گلدان 
و فنجان و یکسری ظروف برای حیوانات خانگی می سازم که 

هرکدام نقاشی ها و طرح های اختصاصی دارند.

چه زمانــی کار را شــروع کردید  و ســرمایه 
اولیه کار چه میزان بود؟ چگونه تأمین سرمایه کردید؟

یک ســال و نیم پیــش کارم را آغــاز کــردم و در همــان مرحله 
بررسی فهمیدم که برخی از مهارت های این کار را بلد نیستم، 
ولی با توجه به اینکه دوستان هنرمند زیادی در طول تحصیل 
پیدا کرده بودم، توانســتم این مهارت هــا را از آنان فرابگیرم و 
کمی در کنارشان تجربه کنم. زمینه هنری داشتم و سرعتم در 
فراگیری بیشتر شد. ترکیب دانسته های قبل و چند مهارتی 
که آموخته بودم، باعث شــد محصوالتی تولیــد می کنم که 

نوین،  فناوری های  با  تلفیق  در  چه  و  آن  سنتی  شکل  در  چه  بیمه،  صنعت 
در  یک  سو  از  که  صنعتی  می رود؛  شمار  به  پول ساز  و  مهم  صنایع  از  یکی 
را  مالی  انتفاع  دیگر  سویی  از  و  اوست  نیازهای  رفع  و  نهایی  کاربر  خدمت 
بیمه دیجیتال و ورود  صاحبان کسب و کارها در پی دارد. اما صنعت  برای 
که  آن طور  ایران  در  مختلف  دالیل  به  آن،  در  نوآورانه  راهکارهای  و  روش ها 
باید و شاید رشد نکرده است. شاید مهم ترین دلیل آن را می توان وزن سنگین 
دست و پای  گاه  که  دانست  تنظیم گری  موانع  برخی  و  رگوالتوری 
را  دنیا  روز  فناوری های  با  شدن  همگام  اجازه  و  می بندد  را  کسب و کارها 
و  سو  یک  از  حوزه  این  به  نوآور  و  متنوع  کسب و کارهای  ورود  نمی دهد. 
مشکالت آنها از سوی دیگر و همچنین اهمیت حوزه اینشورتک، ما را بر آن 
داشت که دوهفته نامه ای با عنوان »بیمه دیجیتال« را ضمیمه هفته نامه 
کارنگ کنیم و نگاهی عمیق تر و تخصصی تر به این بخش داشته باشیم.

I N T E R V I E W
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شــرکت های خرده فروشــی مجبــور شــده اند قابلیت هــای 
دیجیتالی خود را با ســرعتی که قبالً تصور نمی شد، توسعه 
دهند. در حال حاضر بسیاری از آنها در مواجهه با بازگشت 
سرمایه گذاری به کانال های سنتی تر و بازگشت خریداران به 
رفتارهای پیش از همه گیری، با چالش بهینه سازی و اصالح 
ایــن قابلیت هــا مواجه اند. خبــر خوب این اســت کــه انتظار 
می رود سهم تجارت الکترونیک از کل خرده فروشی به رشد 

خود ادامه دهد. با این حال بسیاری از شرکت ها 
در ایجاد سودآوری تجارت الکترونیک با چالش 
روبه رو هستند. در مطالعه ای بین المللی در مورد 
تجارت الکترونیک که ایپسوس اخیراً در هفت 
بــازار از جمله اســترالیا انجام داد، بیــن بازیگران 
اصلی صنعت خرده فروشــی تقریبــاً اتفاق نظر 
وجــود داشــت کــه ماهیــت خرده فروشــی بــرای 
همیشه تغییر کرده است. اما در حالی که اکثریت 
پیش بینی می کننــد درآمد تجــارت الکترونیک 
در سال آینده باالتر باشــد، در مورد سود مرتبط 

خوش بینــی کمتــری وجــود دارد. احتمــال ســودآور نبــودن 
خرده فروشانی که فقط در تجارت الکترونیک فعال هستند، 
بیــش از دو برابر بیشــتر از کســانی اســت که فروشــگاه های 
فیزیکی نیز دارند )۲۰ درصد تا ۴۴ درصد( و آن ها تقریباً دو برابر 
بیشتر با چالش سرمایه گذاری های الزم برای بهبود سودآوری 

دست و پنجه نرم می کنند. )۳۹ درصد تا ۶۹ درصد(.
چــه چیــزی موجــب چالــش  در ســودآوری می شــود و 
خرده فروشان برای افزایش سودآوری تجارت الکترونیک باید 

چه تغییراتی ایجاد کنند؟

 مشکل »دیجیتالی شدن یک شبه«
یکی از مســائلی کــه بســیاری از خرده فروشــان بــا آن مواجه 
هستند، این است که همه گیری و فشــارهای رقابتی مربوط 
به آن، بسیاری را مجبور کرد تا یک شبه آنالین شوند یا عرضه 
آنالین خود را گسترش دهند، به این معنی که آنها این کار را 
به روش های کمتر بهینه انجام دادند. خدمات و فناوری های 
جدید به دلیل ماهیت ســریع پیاده ســازی ها لزوماً به شکل 

بهینه اجرا نشــدند و اکنون از منظر هزینــه و منابع ناکارآمد 
هســتند. در میــان بازیگــران اصلــی صنعت خرده فروشــی، 
۷۰ درصــد ایــن دیــدگاه را دارند. این ایــده در بین کســانی که 
در فضای تخصصی غیر از پوشــاک هســتند، رایج تر است. 
خرده فروشان با درآمد پایین تر نیز به احتمال زیاد موافق اند که 
تغییرات را به سرعت انجام داده اند، اما لزوماً عملکرد بهینه ای 
نداشته اند. در حال حاضر نیاز به تغییرات سریع، موجی از 
ابتکارات جدید را در شــرکت های خرده فروشــی 
ایجاد می کند. سیستم های پیاده سازی شده در 
چند سال اخیر با سیستم های قوی تر، کارآمدتر و 
مقرون به صرفه تر جایگزین شده اند. با این حال، 
چنین طرح هایــی اغلــب پرهزینه هســتند و بر 
سود تجارت الکترونیک فشار وارد می کنند، زیرا 

سرمایه گذاری در این برنامه ها باید جبران شود.

 اولویــت اصلــی؛ تجربــه مشــتری 
دیجیتال

وقتی ایپسوس پرسید که کدام حوزه های سرمایه گذاری برای 
افزایش سودآوری حیاتی تر هستند، تجربه مشتری دیجیتال 
و تجارت اومنی چنل در جایگاه های برتر قرار گرفتند )۵۰ درصد 
یا باالتر( و به دنبال آن نوســازی زنجیره تأمیــن )۴۳ درصد( و 
فناوری بازاریابی/ کسب درآمد از داده ها )۳۸ درصد( بودند.

تعجب آور نیســت، زیرا از اهمیت جذب مشــتری و کســب 
وفاداری آنها بــا ارائه خدمات راحت تر و شــخصی تر در همه 
کانال ها پرده برمی دارد. در مورد زنجیره تأمین باید گفت، این 
همان جایی است که اکثر خرده فروشان از طریق افزایش سطح 
اتوماسیون و کاهش ضایعات در هزینههای خود صرفه جویی 
می کنند.  در کمال تعجب، بهبود خدمات مشــتری اولویت 
کمتــری دارد و تنهــا ۳۳ درصد از خرده فروشــان به آن اشــاره 
کرده اند. در عوض عالقه و سرمایه گذاری زیادی روی خدمات 
پشــتیبانی و گســترش ابزارهای سلف ســرویس مشــتریان 
آنالیــن وجــود دارد. در حالی که تغییر خدمات مشــتریان از 
مراکز تماس با تعداد باالی کارکنان  به چت بات خودکار ممکن 
است برای بســیاری از خرده فروشان به آسانی سودده باشد، 

اما آنها معتقدند چت بات ها علت اصلی نیاز مشــتریان به 
پشــتیبانی را حل نمی کنند؛ چیزی که برای ایجاد سودآوری 

پایدار ضروری است.

 خرده فروشی مواد غذایی و مشکالت آن
خرده فروشــان مواد غذایی با چالش های معــروف زنجیره 
تأمین خود، ســطح باالی نفوذ تجــارت الکترونیــک در آن 
و ریــزش زیاد مشــتری، با  مشــکالت منحصربه فــردی در 
میان بخش های مختلف خرده فروشــی مواجه هســتند. 
در نتیجه آنها در جرگه افرادی قــرار دارند که بی صبرانه در 
انتظار بهبود سودآوری تجارت الکترونیک در سال جاری 
نشسته اند. این دسته از خرده فروشان به دنبال تأثیرگذاری 
بر سودآوری از طریق کاهش هزینه های بلندمدت و ابتکار 
عمل در افزایش بهره وری هستند. اکثر افراد در این مطالعه، 
دیجیتالی کردن فروشگاه را به عنوان اولویت اصلی از نظر 
ســرمایه گذاری هایی که امروزه انجام می شــود، رتبه بندی 

کردند.

 تالش برای پیشرفت
اگرچــه خرده فروشــان می داننــد که بــرای تقویــت تجارت 
الکترونیک خود باید در چه زمینه هایی پیشرفت کنند، اما 
همیشه آنها را اجرا نمی کنند. توانایی شناسایی بهبودهای 
الزم و سرمایه گذاری واقعی روی آنها دو چیز متفاوت است. 
بیش از چهار نفــر از هر ۱۰ نفــر )۴۴ درصد( گــزارش دادند 
که شرکت های آنها در این بخش با مشکل مواجه است. 
این یک مسئله خاص برای خرده فروشان استرالیایی )۶۷ 
درصد( و کســب وکارهای صرفاً تجارت الکترونیک است. 
ارائه پرونده های تجاری موفق برای سرمایه گذاری دیجیتال 
با کاهش رشد تجارت الکترونیک چالش برانگیزتر می شود، 
زیرا مصرف کنندگان به رفتارهــای خرید قبل از همه گیری 
باز می گردند. عالوه بر این، استقرار برنامه های پیچیده تر 
ماننــد ابزارهای فعــال داده و رباتیک نیازمند ســطح باالتر 
سرعت، انعطاف پذیری و سرمایه گذاری است که بسیاری از 

خرده فروشان در حال حاضر از آن بهره نمی برند.

هرچند سهم تجارت الکترونیک از کل خرده فروشی همچنان در حال افزایش است، اما 
خرده فروشان آنالین با چالش هایی مواجه اند که ممکن است آنها را متوقف کند

چالش های بزرگ یک صنعت جنجالی

کارگوجت به رشد 
خرده فروشی آنالین 

امیدوار است

پروژه عبور از رکود 
اقتصادی

مدیران یک شرکت حمل ونقل کانادایی 
اعــالم کردنــد کــه تــداوم رشــد تجــارت 
الکترونیک همراه با کســب و کارهایی که 
به دلیل خدمات غیرقابل اعتماد خطوط 
هوایــی مســافری، از حمل و نقــل هوایــی 
اختصاصی برای ارســال کاالها استفاده 
می کنند، »کارگوجت« را از رکود اقتصادی 
احتمالــی محافظت می کنــد. کارگوجت 
یک شبکه بار هوایی بین شهرهای بزرگ 
کانادا را اداره می کند کــه محموله هایی را 
 UPS و DHL ،برای آمازون، پســت کانــادا
حمــل می کنــد. همچنیــن هواپیماهــای 
اجاره ای با خدمــه کامل را در مســیرهای 
بین المللی بــرای مشــتریان اختصاصی 
و همچنیــن چارترهــای کوتاه مــدت ارائــه 

می دهد.
طبق آمار شــرکت داده استیســتا، کانادا 
دهمین بــازار بــزرگ تجــارت الکترونیک 
را دارد کــه در ســال ۲۰۲۱ درآمدی معادل 
۳۵/۵ میلیارد دالر داشــت. بازار تجارت 
الکترونیک در کانادا در ســال گذشته ۱۴ 
درصد رشــد کرد. با این حــال، کارگوجت 
از بادهــای مخالف اقتصــاد کالن مصون 
نیســت. بر اســاس گزارش دولت، درآمد 
خرده فروشی تجارت الکترونیک در کانادا 
در مــاه مــی ۲/۹ درصــد کاهــش یافــت. 
خرده فروشی تجارت الکترونیک با ۲۳/۵ 
درصــد کاهــش فــروش در ســال بــه ۲/۷ 
میلیارد دالر رســید که ۴/۹ درصد از کل 
تجارت خرده فروشی را تشکیل می دهد. 
ســهم فروش تجــارت الکترونیــک از کل 

خرده فروشی ۲/۵ امتیاز کاهش یافت.
پروازهــای داخــل کانــادا بزرگ تریــن خط 
تجاری کارگوجت است، اما تالش ها برای 
تنوع بخشــیدن به تجارت، وابستگی به 
شبکه داخلی را به ۳۵ درصد از کل درآمد 

کاهش داده است. 
کارگوجت مســتقر در تورنتو انتظــار دارد 
که از خرده فروشــان بزرگی که برای خالی 
کردن انبارهایشان روی دسته های خاصی 
از کاالهــا تخفیــف می دهنــد و آنهــا را به 
صورت آنالین یا از طریق کانال های ثانویه 

به فروش می رسانند، سود ببرد.
کارگوجت ۳۴ هواپیما شامل ۲۰ هواپیمای 
بوئینگ ۷۶۷ پهن پیکر متوسط و ۱۰ فروند 
هواپیمای بــاری ۷۵۷ را اداره می کند. این 
ناوگان قرار است تا پایان سال به ۴۰ فروند 

و تا سال ۲۰۲۵ به ۵۰ فروند برسد.

REPORTگزارش

خرده فروشی
R E T A I L

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

واقعیت دســته بندی دوران تمدن های نخســتین بر پایه 
فناوری دوران مس و دوران برنز بیانگر ریشــه های فناوری 
این جوامع است. کار با مس، طال و نقره به دلیل نرم بودن، 
آنها را به نخســتین گزینه اجتناب ناپذیر تبدیل می کرد، 
اما به نظر می رسد اکنون باستان شناســان با این دیدگاه 

موافق هستند که واقعاً »دوران مس« آن هم 
شــاید در یک بازه کوتــاه در آغاز تمــدن مصر 
وجود نداشــته، زیرا نرمی آن فلــز کاربردش را 
برای همه چیــز به جز کارهــای زینتی یا ضرب 
سکه محدود می کرد. این دیدگاه منجر به این 
شد که افراد تمرکز خود را روی ابزارهایی برای 
سخت کردن مس و ساخت ابزار و سالح های 

رضایت بخش بگذارند. 

  مس و برنز
بــه نظــر می رســد احیــای ســنگ های فلــزی 

مخلــوط بــه کشــف آلیاژســازی انجامیــد تــا از آن طریــق 
مس بــا فلــزات دیگــر ذوب شــده و برنز بــه دســت بیاید. 
چندین ساخته برنزی حاوی سرب، آنتیموان و آرسنیک 
ســاخته شــد اما محبوب ترین و گســترده ترین ترکیب از 
مــس و قلع به نســبت 10 به 1 به دســت آمد. فلز ســخت 
حاصل ایــن ترکیب رنگــی مایــل به زرد داشــت کــه قابل 

ذوب کردن و شــکل دهی بــود. برنــزکاران روش گــرم کردن 
فلز در یک بوته روی آتش قــوی و ریختن آن در قالب های 
ساده سفالی یا سنگی برای ساختن ســر تبر یا سرنیزه یا 
اشــکال جامد دیگر را از مســگران و زرگــران گرفتند. آنها 
برای ساخت ظروف توخالی یا مجسمه سازی از شیوه ای 
 Cire Perdue اســتفاده کردنــد کــه بــه نــام
شــناخته می شــود. در ایــن روش، شــکلی که 
باید قالب گیری شود با موم پوشیده می شود 
و در خاک رس قرار می گیرد، سپس موم ذوب 
و تخلیه می شود تا حفره ای باقی بماند که فلز 

مذاب در آن ریخته می شود.
برنز تبدیــل به مهم تریــن مــاده در تمدن های 
اولیــه شــد و ترتیبــات دقیقــی بــرای تضمین 
عرضــه مــداوم آن شــکل گرفــت. در دره هــای 
رودخانه های آبرفتی که تمدن در آنجا توسعه 
یافــت، فلــز کمیــاب بــود و بنابرایــن بایــد وارد 
می شد؛ این نیاز به ایجاد روابط تجاری پیچیده و عملیات 
معدنی در فواصلی بسیار دور از سکونتگاه ها منجر شد. 
کمبود عرضه قلــع در سرتاســر خاورمیانه مشــکلی ویژه 
ایجاد کرد، تمدن های عصر مفرغ مجبور شــدند بســیار 
فراتر از مرزهای خود برای یافتن منابع فلزی به جست و جو 
بپردازند و در این فرایند دانش و هنرهای متمدن به تدریج 

در مقایسه با روش های نوسنگی، روش های تولید غذا 
نیز پیشرفت های زیادی نشان دادند، از جمله یک نوآوری 

برجسته در شکل آبیاری سامان یافته 

مسیر فناوری باستانی 
از برنز تا چرخ

دالیل زبانی نشان می دهد چرخ از مردم تریپولی در اوکراین 
امروزی ریشه گرفته است

چرا اختراع چرخ طول کشید؟
 چرخ ها را نمونه ای از فناوری بدوی انسان 
غارنشــین می دانند، امــا در واقــع آن قدر 
مبتکرانه هستند که اختراع آنها 3500 سال پیش 
از میالد مسیح طول کشید. در آن زمان، دوران برنز، 
انســان ها با آلیاژهای فلزی ریخته گری می کردند، 
کانال ها و قایق های بادبانی و حتی آالت موسیقی 
پیچیده  مانند چنگ را طراحی کرده و می ساختند. 

 دیوید آنتونی، استاد مردم شناسی کالج 
هارتویک و نویسنده کتاب »اسب، چرخ 
و زبــان« )پرینســتون، 2007( می گویــد: »نکتــه 
برجســته مربوط به مفهوم چرخ و محور بود« اما 
پس از آن نیز »ساختن چرخ دشوار بود«. او شرح 
می دهد که برای ایجاد یک محور ثابت با چرخ های 
گردان، باید انتهای محور کامالً صاف و گرد باشد، 
آن گونه که سوراخ های مرکز چرخ ها هست؛ در غیر 
این صورت برای چرخش چرخ ها اصطکاک بیش 
از حد ایجاد می شــود. عــالوه بر این بایــد محورها 
به خوبی درون سوراخ چرخ ها قرار می گرفتند، اما نه 
چندان محکم، بلکه باید آزاد باشــند تا بچرخند. 
کارآمدی کل ســاختار نیز به انــدازه محور اهمیت 
داشت. یک محور ضخیم باعث ایجاد اصطکاک 
بیش از حد می شود، در حالی که یک محور باریک 
اصطــکاک اندکــی دارد اما بــرای حمل بار بســیار 
ضعیف است. آنتونی می گوید: »آنها این مشکل 
را بــا باریک کــردن عــرض گاری هــا حــل کردند که 
می توانستند محورهای کوتاه و کم ضخامت داشته 
باشند. حساسیت سامانه چرخ و محور نسبت به 
همه این عوامل به این معناســت که پیاده ســازی 
آنهــا در چنــد مرحلــه مقدور نیســت، بلکــه  یک 

ساختار همه یا هیچ بود.«

 هر کس که چــرخ را اختراع کرده باید 
به تخته های چوبی پهن از درختانی با 
تنــه ضخیــم دسترســی می داشــته تــا بتواند 

چرخ های بزرگ و گــرد را کنــده کاری کند. آنها 
همچنیــن بــه ابزارهــای فلــزی برای تراشــیدن 
ســوراخ ها و محورهای ظریف نیاز داشــتند. و 
حتماً درگیر حمل بارهای ســنگین روی زمین 
بودنــد. »دلیــل تأخیر اختــراع چرخ تــا 3500 
ســال پیش از میالد شــاید نجــاری بــوده، زیرا 
تنها پس از حدود 4000 ســال پیــش از میالد 
در خاورمیانه اســکنه های مســی ریخته گری 
شــده و گوگ های مســی در خاور نزدیک رایج 

شد.«

 اختراع چــرخ آن قدر چالــش برانگیز 
بود که احتماالً تنهــا یک بار و در یک 
مــکان اتفــاق افتــاده اســت. گرچــه بــه نظــر 
می رســد چنان شــتابان در سراســر اوراســیا و 
خاورمیانه گسترش یافته که کارشناسان قادر 
به تشخیص قطعی محل اختراع آن نیستند. 
نخســتین تصاویــر از گاری هــای چرخــدار در 
لهستان و استپ های اوراســیا یافت شده که 
احتمال آنکــه این منطقــه زادگاه چرخ بوده را 
بیــش از بین النهریــن )عراق کنونــی( می کند. 
آسکو پارپوال، هندشناس دانشگاه هلسینکی 
می گوید: »دالیل زبانی نشان می دهد چرخ از 
مردم تریپولی در اوکراین امروزی ریشه گرفته، 
چرا که واژه های مرتبط با چرخ و گاری از زبان و 
فرهنگ آنها گرفته شده اســت. جالب است 
کــه مدل هــای زیــادی در فرهنــگ تریپولــی 
ســاخته شــده. تصــور مــی شــود کــه چنیــن 
مدل هایی اغلب اسباب بازی کودکان بوده، اما 
احتمــال دارد کــه آنهــا همتــای مینیاتــوری 
چیزهــای واقعی باشــند.« اهمیــت مدل های 
مینیاتــوری از آنجاســت که تصاویــر چرخ دار 
بومــی  فرهنگ هــای  از  حتــی  حیوانــات 
سرخپوستان آمریکای مرکزی می آیند؛ جایی 

که چرخ های واقعی هرگز ساخته نشده اند.
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