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ایراد مرکز پژوهش های مجلس به رگوالتوری همه جانبه بانک مرکزی چیست؟

مسئله تعارض منافع: شراکت و هم نفعی بانک مرکزی با بانک ها

بازگشت 
 ستاره های

دهه 70 
نگاهی به بیلبوردهایی با چهره 
فوتبالیست های معروف 
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طراحی 
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 فم شیک: ویترین رنگی

کافی نیست!
  شکایت کارکنان یک قنادی

در توییتر خبرساز شد
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 باالخره یک
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نگاهی به سیر تحول تبلیغات 
بیلبوردی و تلویزیونی »ازکی«
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منابع بانک  در 
راه اکوسیستم 
نوآوری و 
استارتاپی

   عکس:  نسیم اعتمادی

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
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سياستگذار
P O L I C Y M A K E R

 نگاهی تحلیلی به قانون جهش تولید دانش بنیان
 و نقاط قوت و ضعف آن 

همه چیز در مورد قانون جهش تولید دانش بنیان

ANALYSISتحلیل

آخریــن باری کــه فریــاد دانش بنیــان در مجلس 
شــنیده شــد، بــه ســال 1۳۸۹ برمی گــردد. همان 
سالی که صندوق نوآوری و شکوفایی تشکیل شد 
و به شــرکت های دانش بنیان معافیــت مالیاتی 
و گمرکــی دادنــد. کارگــروه ارزیابــی شــرکت های 
دانش بنیــان به ریاســت معاون علمــی و فناوری 
شکل گرفت و 11۰ شــرکت دانش بنیان مشمول 
حمایــت ایــن قانــون شــدند. پــس از 12 ســال 
مجلسی ها یک بار دیگر به فکر تولید دانش بنیان 
افتاده اند و قانونی 2۰ ماده ای تحت عنوان جهش 
تولیــد دانش بنیــان در مجلــس تصویــب شــد. 
اگرچه حمایت های این قانون از کســب وکارهای 
دانش بنیان در نوع خود بی نظیر است، اما خب 

ایراداتی هم دارد. 

 از ابتدای ماجرا
ابتــدای ماجــرا مــاده 1 این قانون اســت. 
اگــر یــک شــرکت داشــته باشــید کــه محصولی 
نهایــی تولیــد می کنــد، همه از شــما می پرســند 
کــه محصولــت را به چــه کســی می فروشــی. در 
کســب وکار حــرف اول را مشــتری می زنــد. ماده 
1 هــم قصــد دارد بــرای شــرکت های دانش بنیان 
بازارسازی کند. ماده 2 اما کمی گنگ است. حرف 
اصلی این ماده این است که دولت به شرکت هایی 
که از تحریم ها ضربــه خورده اند، کمک می کند. 
حاال هنوز معلوم نیســت در این مورد دولت چه 
کاری از دســتش برمی آیــد. می خواهد مشــتری 
خارجی برای شرکت های صادرات محور پیدا کند؟ 
حاال این مهم نیست، مشتری را خودشان پیدا 
می کنند. حساب بانکی و نقل وانتقال بین المللی 

را چه می کنند؟ 
احتماالً ماده ۳ جایزه تمشــک طالیی را می برد. 
این مــاده به زبــان ســاده می گوید هزینــه واردات 
ماشــین آالت و تجهیــزات خدماتــی - تولیــدی 
افزایش پیدا کرده، اما در عوض دولت از ساخت 
ماشــین آالت داخلی حمایــت می کند. مشــابه 
ایــن حمایت هــا را همــه مــا دیده ایــم. احتمــاالً 
صنعــت ماشــین آالت صنعتــی کشــور هــم در 
نهایــت محصولــی ماننــد ایران خــودرو و اســنوا 
تحویــل می دهــد.  همــه می داننــد کــه یکــی از 
معضالت شرکت های دانش بنیان مطالبات آنها 
از دســتگاه های اجرایی اســت. بر اســاس ماده۴ 
ایــن قانــون مطالبــات شــرکت های دانش بنیــان 
از دســتگاه های اجرایــی می توانــد بــه تضمینــی 
معتبر برای سایر پروژه ها تبدیل شود. همچنین 
بــر اســاس ایــن مــاده شــرکت های دانش بنیــان 
می توانند برای امالک خــود در پارک های فناوری 
ســند بگیرند. ماده ۶ نیز می گوید دســتگاه های 
اجرایــی می تواننــد امــالک خــود را در اختیــار 
شــرکت های دانش بنیــان قــرار دهنــد. مــاده ۵ 
می گویــد شــرکت های دانش بنیــان می توانند از 
نتایج تحقیقات دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها 

استفاده و آنها را تجاری سازی کنند. بهتر است 
تحقیقات در قفســه ها خاک بخورد یــا به ثروت 
تبدیل شــود؟ خب طبیعتاً این ماده اگر درست 
انجام شــود، آن چیزی که شــما انتظار دارید هم 

اتفاق می افتد. 
شاه بیت  این قانون ماده 11 اســت. بر اساس این 
قانون شــرکت های بورســی می توانند حداکثر تا 
۳۰ درصــد با معافیــت مالیاتــی در شــرکت های 
دانش بنیان سرمایه گذاری کنند. امکان دریافت 
اعتبار مالیاتی برای هزینه های تحقیق و توسعه را 
هم فراهم می کند. همچنین کمک های بالعوض 
دولتی به شرکت های دانش بنیان را هم تسهیل 
می کنــد.  مــاده 1۶ در رابطــه با یکــی از معضالت 
بزرگ کسب وکارها در ایران، یعنی برق است. این 
ماده کسب وکارها با مصرف بیش از یک مگاوات 
را موظف می کند که نیروگاه تجدیدپذیر بسازند. 
همچنین از شرکت های حوزه تولید برق حمایت 
می کند. ماده 17 هم در رابطه با موضوعی اســت 
که در این قانون کمتر به آن پرداخته شده است. 
این ماده در رابطه با توسعه صادرات دانش بنیان 

است. 

 انتها روشن است؟
مجمــع  رئیــس  کالهــی،  افشــین 
تشــکل های دانش بنیــان ایــران در رابطــه بــا 
ضعف هــای ایــن قانــون گفــت: »اولیــن ضعــف 
عمــده تعریف نشــدن نقش بخــش خصوصی 
در این قانون اســت. اتاق بازرگانی و تشــکل های 
بخش خصوصی حوزه دانش بنیان در این قانون 
نقشی ندارند، اما امیدواریم در آیین نامه ها نقش 
بخش خصوصی مشخص شود. دومین ضعف 
این قانون، مــاده ۳ یعنی افزایش هزینــه واردات 
ماشین آالت صنعتی است. شاید این ماده برای 
شــرکت های حوزه ماشین آالت مناســب باشد، 
اما به ســایر حوزه هــای صنعت و معدن آســیب 
می زند. بســیاری از صنایع ما ماشین آالت خود 
را وارد می کننــد. ســومین ضعــف نیز مربــوط به 
صادرات و ارزآوری اســت کــه در این قانون به طور 

جدی به آن پرداخته نشده است.« 
کالهــی در رابطــه بــا ســرمایه گذاری نهادهــای 
عمومی غیردولتی در کسب وکارهای دانش بنیان 
گفت: »من بــا ســرمایه گذاری نهادهای عمومی 
در شــرکت های دانش بنیــان به شــدت مخالفم. 
حتی همین حــاال هم بخش خصولتــی در حال 
ســرمایه گذاری روی شــرکت های دانش بنیــان 
اســت. هــدف مــا در شــرکت دانش بنیــان تولید 
ثــروت مبتنی بر ایــده و فنــاوری اســت، اما وقتی 
یک شــرکت خصولتی که اهــداف دیگــری دارد، 
در شــرکت دانش بنیان ســرمایه گذاری می کند، 
طبیعی است که از مسیر خود منحرف شود. اما 
متأسفانه سرمایه های کشور در بخش خصولتی 

قرار دارد.« 

 صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک های خصوصی
 و دولتی برای اجرایی کردن ماده ۱۸ قانون جهش

تولید دانش بنیان چه توافقی کرده اند؟

 یک تفاهم
 ۴۰ هزار میلیارد تومانی

روز یکشــنبه، ششــم شــهریورماه 1۴۰1 تفاهم نامــه 
چهارجانبه همکاری میان صندوق نوآوری و شکوفایی، 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت  جمهــوری، کانــون 
بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری خصوصــی و شــورای 
هماهنگــی بانک هــای دولتــی و نیمه  دولتــی به منظــور 
اجرایی ســازی ماده 1۸ قانون جهش تولید دانش بنیان 
بــه امضــا رســید؛ بــر ایــن اســاس طرفیــن بــرای تزریــق 
۴۰ هــزار میلیــارد تومان خدمــات مالی به اکوسیســتم 
نــوآوری کشــور توافق کردنــد. ایــن تفاهم نامــه با هدف 
ایجاد همــکاری مشــترک به منظــور گســترش اقتصاد 
دانش بنیان و توســعه زمینه های تأمین مالی نوآوری و 

فناوری در کشور منعقد شده است.
نهــاد  تأســیس  در  بانک هــا  تجمیعــی  مشــارکت 
یــا نهادهــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر، تأمیــن مالــی 
پروژه هــای راهبــردی بــا همــکاری صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در راســتای اجرایی ســازی ماده 1۸ قانــون جهش تولید 
دانش بنیــان، همــکاری بــرای تعییــن چهارچوب هــای 
کلــی همــکاری در جهــت تحقــق اقتصــاد دانش بنیان 
و اجرایی ســازی ظرفیت هــای قانــون جهــش تولیــد 
دانش بنیــان در همــکاری بانک هــا بــا نهادهــای حــوزه 
فناوری و نوآوری ازجمله اهــداف این تفاهم نامه عنوان 

شده است.

 حضور سه چهره سنگین وزن اقتصادی 
دولت

در مراســم امضای ایــن تفاهم نامه احســان خاندوزی، 

یــر اقتصــاد و دارایــی؛ ســورنا ســتاری، معــاون  وز
علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور؛ محســن دهنــوی، 
عضــو هیئت رئیســه مجلــس شــورای اســالمی و علی 

صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند.
در این مراســم علی وحــدت، رئیس صندوق نــوآوری و 
شــکوفایی در ســخنانی با بیان اینکــه کار ویژه صندوق 
نــوآوری، تأمیــن مالی شــرکت های دانش بنیان اســت، 
گفت: »صندوق وظیفه دارد نظام تأمین مالی اقتصاد 

دانش بنیان را طراحی و ساماندهی کند.«
او افزود: »در این راستا از همه ظرفیت های کشور؛ اعم 
از بانک ها، بازار سرمایه، صندوق های پژوهش و فناوری 
و... اســتفاده می کنیــم تا منابــع مــورد نیاز را به  ســوی 

توسعه اقتصاد دانش بنیان رهنمون سازیم.«
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی همچنیــن اعالم 
کرد: »در حوزه همکاری با بانک ها در سه سال گذشته 
فعالیت های گســترده ای را آغــاز کرده ایم. پیــش  از این 
بانک ها از ارائه تسهیالت به شــرکت های دانش بنیان 
گریزان بودند، اما در ســه ســال گذشــته اکثــر بانک ها 
دفتر نوآوری خود را در محل ساختمان صندوق نوآوری 

و شکوفایی تأسیس کرده اند.«

 سرمایه های بانکی برای دانش بنیان ها؟
وحدت بــا بیان اینکه بانک ها در ســه ســال اخیر 1۵۰۰ 
فقــره تســهیالت بــه ارزش 12 هــزار میلیــارد تومــان به 
دانش بنیان هــا ارائــه داده انــد، تأکیــد کــرد: »امــروز 
شرکت های دانش بنیان در شبکه بانکی کشور به عنوان 
خوش حساب ترین مشتریان بانکی شناخته می شوند؛ 
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صحبت از نوستالژی و خاطره بازی که می شود، همه یاد دهه 60 می افتند، اما دهه 70 خاطراتی از جنس ورزش و فوتبال دارد 
که به خاطرات یک دهه قبل تنه می زند؛ چهره هایی مثل دایی، عابدزاده و دیگر فوتبالیست هایی که بازی های تاریخی آن 

سال ها را رقم زدند و ماندگار شدند. سه دهه بعد، چهره همین خاطره سازها سراسر شهر را پر کرده و هر کدام برندی را تبلیغ 
می کنند. پایین کشیدن بیلبوردهای علی کریمی و بحث حاشیه سازی که با یک روحانی در فضای مجازی داشت، بهانه 

خوبی است تا نگاهی به حضور چهره های ورزشی در تبلیغات شهری داشته باشیم.

REVIEWبررسی

نگاهی به سیر تحول تبلیغات بیلبوردی و تلویزیونی »ازکی«

باالخره یک استراتژی درست!
 آنچــه در تأثیرگــذاری بیلبوردهــای 
تبلیغاتــی اهمیــت دارد، توجــه دادن 
مخاطب به لزوم اســتفاده از برند است؛ یعنی 
جایــی کــه مخاطــب دریابــد چــرا بایــد از برنــد 
تبلیغ شــده اســتفاده کند، هدف تبلیغ محقق 
شــده اســت. برندهــای مختلفــی در ایــن میان 
تــالش می کنند صرفــاً یــک تبلیغات جــذاب و 
مخاطــب  جذب کــن را ارائه دهند، امــا به هدف 
مهمــی کــه بایــد در ایــن میــان در نظــر داشــته 

باشند، توجه نمی کنند. 

 بعد از تبلیغات تلویزیونی و بیلبوردی 
بسیاری که از برند »ازکی« پخش شد، 
بــه نظر می رســد ایــن برنــد باالخــره اســتراتژی 
مناســب خود را پیدا کــرده اســت. در تبلیغات 
اولیه این برند، بیشتر روی مســئله مراجعه به 
ازکــی به عنوان یــک ســایت مرجــع در انتخاب 
بیمه تأکید می شد. تبلیغاتی که روی بیلبورد و 
در تلویزیــون با عنوان »از کی بخریم؟« با اســم 
برند نیز همسان بود و در دهان می چرخید، اما 
یک نکته مهم داشت که به آن توجه نمی شد. 
مخاطــب بــرای مراجعــه بــه برنــد، بایــد بــا این 
پرسش همراه شود که اگر از برند مربوطه خرید 
محصول یا خدمات نکند، چه اتفاقی می افتد؟ 
ایــن پرســش در تبلیغات اولیه پاســخ درســتی 
نداشت و انگار صرفاً برای آشنایی مخاطبان با 

نام برند بود.

 امــا در تبلیغــات جدیــد کــه احتمــاالً 
بخشی از کمپین اخیر برند ازکی است، 
روی مسئله اهمیت بیمه کردن تمرکز بیشتری 
شده است. عنوان »این فقط ماشینم نیست، 
پای ســفرمه« یا »ابزار کارمه« همــه متمرکز بر 
اهمیت بیمه کــردن خودرو و توجیــه مخاطبان 
اســت. مــواردی مثــل رفیقمــه، ســرمایمه، پای 
ســفرمه، همکارمــه، همــه ایــن تداعــی را بــرای 

مخاطب دارد که بیمه کردن خودرو الزامی است 
و بــا مراجعــه بــه ســایتی مثــل ازکــی می توانــد 
قیمت های مختلف را مقایسه و بیمه خودروی 
خود را نهایی کند. تمرکز بر دو مفهوم لزوم بیمه 
و مقایسه قیمت ها، چیزی است که این برند از 

همان ابتدا روی آن متمرکز شده است. 

 البته تبلیغات گذشته ازکی با تمرکز بر 
بخــر!«  بیمــه  هرجــا  و  »هرلحظــه 
خالقیت های بسیاری داشــت. دو چهره ای که 
پای ثابــت تبلیغات هســتند، روی هــوا یا حین 
تصــادف و در موقعیت هــای عجیــب از هــم 
می پرسند که خودرویشــان بیمه بوده یا نه و از 
کجــا آن را تهیــه کرده انــد. توجــه بــه مفهــوم 
مطرح شده در شــعار برند درست همان چیزی 
است که بسیاری از برندها از آن غافل هستند. 
بخشی از بیلبوردهای تبلیغاتی ازکی هم بیشتر 
تمرکز خود را روی مقایسه برند بیمه ها گذاشته 
اســت. »ایران یا آســیا« و »سینا یا ســامان« از 
جمله همین تأکیدات بر مقایسه بیمه هاست. 
هرچنــد همیــن خالقیت هــا هــم موافقــان و 
مخالفان خود را داشت، کمااینکه مدیر روابط 
عمومی بیمه ملت به کلی آن را مورد انتقاد قرار 
داده و گفته بود که این تبلیغ در شــأن صنعت 
بیمه نبــوده و هدف مــورد نظر را محقــق نکرده 

است.

 با این حال، نمونه های دیگری هم مثل 
از مدتــی  بعــد  توانســته اند  ازکــی 
آزمون وخطا، به هدف اصلی خود دست یابند و 
از بیلبورد برای جذب واقعی مخاطب استفاده 
کننــد. نمونــه دیگــر اســنپ فود اســت کــه بــا 
جمالتــی مثــل »جمعــه بــود، نــون نبــود، 
اســنپ فود« تالش کرد به مخاطب نشان دهد 
که هدف اصلی اش چیســت و چطور می تواند 

در کنار مخاطب حضور داشته باشد. 

بيلبورد
B I L L B O A R D

نگاهی به بیلبوردهایی با چهره فوتبالیست های معروف

 بازگشت ستاره های

دهه 7۰
   عکس:  پریا امیرحاجلو
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نگاهی به روند شکل گیری 
طرفه نگار از زبان شهرام 

شکوری، مدیرعامل آن

مسیر طرفه نگار  
قبـــــــل از اینــــــکه پایه هــــــای 
کسب وکار طرفه نگار پایه ریزی 
شود، چند سالی در بازار مشغول به کار 
بــودم و حــدود پنــج تــا شــش شــغل 
مختلف را امتحان کــردم. بعد از آن در 
رشــته مهندســی نرم افزار کامپیوتر در 
دانشــگاه قزویــن پذیــرش گرفتــم و 
مشغول به تحصیل شدم. به این رشته 
عالقه زیادی داشتم. اواخر سال سوم و 
چهــارم دانشــگاه، یکــی از دوســتانم، 
سی دی زبان برنامه نویسی دلفی 1.۶ را 
از انگلیــس آورده بــود، آن موقــع همــه 

نرم افزارها تحت پوشش داس بودند. 

بــا  دانشــجویی  دوران  در   
همراهی دو نفر از دانشجویان 
دانشــگاه، نرم افزار حسایداری هلو را با 
زبــان برنامه نویســی دلفــی 2 تحــت 
وینــدوز به بــازار عرضــه کردیم و ســعی 
کردیــم نیــاز بــازار اصنــاف را پوشــش 
دهیــم. در واقع پایان نامه مــن و یکی از 
دوستانم در سال 1۳7۶، پروژه ای بود که 
به تولید نرم افزار هلو منجر و در نهایت 

شرکت طرفه نگار ایجاد شد.

 در آن زمــان، نرم افــزار هلو یک 
نــرم افــزار حســابداری تحــت 
ویندوز و بســیار نوآورانه بــود. با عرضه 
هلو چند نــوآوری و تغییــر در این حوزه 
رخ داد؛ یکی اینکه بــرای اولین بار امور 
مالی اتوماتیک را به بازار عرضه کردیم 
کــه باعــث می شــد کســانی کــه بــا 
سیســتم های مالــی آشــنا نبودنــد، 
بتواننــد به راحتــی از ایــن نرم افــزار 

استفاده کنند. 

 در واقــع برعکــس کاری کــه 
به طور معمــول با ثبت ســند و 
ســپس ضمایم انجام می شــد، با ثبت 
ضمایم و سند اتوماتیک تبدیل کردیم 
و گزارش های حرفه ای و استاندارد مالی 
نظیر ترازنامه چند ستونی، گزارش های 
بانک و حساب های چند سطحی و... را 
ارائــه دادیــم. از طرفــی دیگــر و از همــه 
مهم تر نرم افزار را برای مشاغل مختلف 

شخصی سازی کردیم. 

 به این معنا که برای هر شــغل 
نرم افزار خــاص آن صنف را بر 

اساس پلتفرم طراحی کردیم. 

COVER STORYداستان جلد

شهرام شکوری، مرد شماره یک طرفه نگار از سه دهه صنعت 
نرم افزار و حسرت ها و فرصت های آن می گوید

هنوز فرصت هست!

 نام شرکت تان طرفه نگار است، اما شما را 
بیشتر با هلو می شناسند. مسیر رشد شرکت چطور 

طی شد؟
بله نام شرکت را طرفه نگار گذاشتیم و نرم افزار حسابداری 
هلو را با شعار ظاهر زیبا و هسته محکم عرضه کردیم. در 
حال حاضر تنها شرکتی هستیم که بیش از 1۸۵ شغل 
بازار را بر اساس نیازهایشان پوشش داده ایم و موفق شدیم 
بازار اصناف را از همان ابتدا در جهت استفاده از کامپیوتر 
سوق دهیم و در این  راستا تأثیرگذار باشیم. به طور خالصه 
توانستیم از یک محیط دانشجویی به مفهوم استارتاپ 
برسیم و یک شرکت تأثیرگذار بسازیم. با اینکه در آن 
زمان مفهوم استارتاپ جا نیفتاده بود، اما به واقع ما یک 
استارتاپ بودیم. در سال 1۳77 من 27ساله بودم و شرکای 
دیگر هر دو 22ساله بودند؛ مهندس رنجبری و مهندس 
صدیقیان که از همان ابتدا با هم بودیم و همچنان نیز با 

هم کارها را توسعه می دهیم. در حال حاضر بیش از 7۰۰ 
هزار کاربر در کل کشور داریم و ۳۵ درصد از سهم بازار 

SME را در دست داریم. 

 نرم افزار هلو را در سال 1381 برای شرکت ها 
و تولیدی ها )چه کارگاهی و چه صنعتی( هم ارائه دادیم 
و نســخه های شــرکتی، تولیــدی و صنفــی را بــه طور 
گسترده تری رواج دادیم. از ابتدا کسب وکار ما فروش 
نرم افزار بود، ولی از ســال 1385 زنجیــره ارزش خود را 
کامل کردیم و با تأســیس هلدینگ طرفه نگار شامل 
شرکت های بیسان در زمینه آموزش، شرکت تارادیس 
در بخش سخت افزار و شرکت اسپاد برای سازمان ها، 
گروه را توســعه  دادیم. به عنوان مثال در حال حاضر 
شرکت اسپاد چهار هزار کاربر سازمانی دارد. در سال 
1394 مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار را تأســیس 

کردیــم و تاکنــون در بیــش از 16 تیــم اســتارتاپی 
سرمایه گذاری کرده ایم.

ورود نسل جدید کسب وکارها که تعداد زیادی از آنان مشتری 
شما هستند، چه تأثیری در تغییر رویکردهایتان داشته و چه 
تعداد از مشــتریان تان از این نسل هســتند؟ چون بسیاری 
از صاحبان کســب وکارهای جدید دسترســی های زیادی به 
به روزترین نرم افزارهای جهانی دارند. خیلی ها ممکن است 
فکر کنند با ورود صاحبان کسب وکارهای خالق و نوآور، اقبال 

به نرم افزارهای داخلی کمتر شده باشد. 
اگر شرکت شما اهل انعطاف و تغییر نباشد، این تفکر می تواند 
درست باشد، ولی ما در طرفه نگار از روز اول با چابکی و تغییر 
و درک شرایط روز کار خود را شروع کردیم. ببینید زمانی که ما 
نرم افزار ارائه دادیم، پرچم دار تغییر آی تی در اصناف کشــور 
بودیم. در آن دهه ها اکثر شرکت ها با دولت کار می کردند، اما 
شرکت طرفه نگار از کف بازار شــروع و با ایجاد تحول در بازار 

صنعت نرم افزار ایران در سه دهه گذشته چقدر تغییر کرده است؟ از همکاران سیستم و زرنگار و صدها نام دیگر که روزگاری بسته بندی هایشان، بازار رضا و مجتمع پایتخت را قرق کرده بود 
تا چارگون و برندهای موبایلی، این روزها چه تحولی رخ داده است؟ صنعتی که روزگاری عده ای اعتقاد داشتند باید آن را کنار گذاشت و تماماً از نرم افزار های خارجی استفاده کرد تا روزهایی که 
نگاه هایی مشابه خودروسازها صرفاً آن را ایرانی می خواستند، چقدر تغییر کرده است؟ کسب وکارهای موفق این حوزه چطور راه خود را از شرکت هایی که در دامن قراردادهای دولتی افتادند 

و رشد نکردند، جدا کردند و به برندهایی بزرگ بدل شدند؟ شهرام شکوری، مدیرعامل و یکی از بنیان گذاران طرفه نگار از معدود آدم های مناسبی است که می توان برای گرفتن پاسخ های 
تحلیلی به پرسش های فوق به سراغ او رفت. کسی که بر خالف بسیاری از رقبایش در این صنعت تغییر زمانه را زود فهمید و با ظهور استارتاپ ها و نسل جدید نیازهای کسب وکاری، هم 
در فعالیت های شرکتش و هم در حضور کسب وکاری برند شخصی اش تغییرات زیادی ایجاد کرد. با او در میانه یک روز توفان زده در اواسط تابستانی گرم، از راهی که شرکت او و نرم افزار 

مشهورش هلو طی کرده تا نقدهایی که به نتایج حضورش در اکوسیستم استارتاپی وارد است، صحبت کردیم. مردی که آهسته و شمرده و با مالحظه صحبت می کند و سخت است از پس 
روحیه حاکم بر منش شخصی اش که به فضای دفترش هم سرایت کرده، بتوان حدس زد چطور یک کسب وکار را با بیش از 700 هزار مشتری که اغلب کسب وکارند و پردردسر، اداره می کند.

   عکس:  نسیم اعتمادی

I N T E R V I E W داستان اصلی
L E A D  S T O R Y
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 رشد تجارت اجتماعی
یک برند انگلیسی

دوئل چگونه به کمک 
کاربران می آید؟

 تجارت اجتماعی در بسیاری از 
کشــورها جایگزیــن روش هــای 
ســنتی بازاریابی شده اســت. بسیاری از 
برندها در تالش هستند از همین طریق، 
مخاطبانی وفــادار و پایدار پیــدا کنند. در 
این میان، برند انگلیســی دوئــل به تازگی 
توانسته جذب سرمایه سه میلیون دالری 
داشــته باشــد تا بــه برندهــا برای کســب 
درآمد از طریــق تجــارت اجتماعی کمک 
کند. به این ترتیب برندها نیازی نخواهند 
داشــت کــه مبالغــی هنگفــت را خــرج 
تبلیغات دیجیتال کنند. بودجه جدید به 
دوئل کمــک می کنــد خدمــات بهتری به 
مشــتریان خــود بدهــد. ایــن اســتارتاپ 
مســتقر در انگلیــس پیش تــر در ســال 
2۰2۰، به مبلــغ 1.۸ میلیــون پوند بودجه 

دریافت کرده بود. 
 »پــل آرچــر«، از بنیان گــذاران و 
مدیرعامل دوئل می گوید: »ما در 
عمق یک انقالب مردمی و در جهت رشد 
برندهــا هســتیم؛ چراکــه اکنون بــه جای 
تأثیــر تبلیغــات کســب وکارها، محتــوای 
ایجادشده توسط افراد واقعی می تواند بر 
بســیاری از تصمیمات خرید افــراد تأثیر 
بگــذارد. اگــر برندهــا بخواهنــد از ایــن 
ســرعت حرکت تجــارت اجتماعی ســود 
ببرند، بایــد مخاطبــان، کانــال ارتباطی و 
تأثیرگــذاری مخصــوص بــه خــود را پیــدا 

کنند.«
 »مدز جنســن«، شــریک دیگر 
این برند هم می گوید: »در طول 
سال ها، این برندها بودند که برای کسب 
تکیــه  تبلیغات کننــدگان  بــه  درآمــد 
می کردند. فناوری دوئل، مسیر این بازی 
را تغییــر داده؛ چراکــه بــه کمــک برندهــا 
می آیــد تا اتــکای خود بــه اســتراتژی های 
تبلیغاتــی ناکارآمــد را کــم کــرده و از 
مخاطبان خود برای رشــد برند اســتفاده 

کنند.« 
 دوئــل اولین بار توســط پل آرچر 
تأســیس شــد. چشــم انداز این 
شــرکت این بود که برندهای هدفمند هر 
صنعت بازتعریف شــوند و تمرکزشان از 
سهام داران به سمت مردم معطوف شود. 
ایــن شــرکت نرم افــزاری بــرای تحقــق این 
هدف ساخت و حاال قصد دارد با افزایش 
بودجه خود، فعالیت هایش را گســترش 
دهد. این برند بــا مجموعه هایی از جمله 
لول مون، میمه کَست، آمازون، تریت وِل، 

کنتاگیوس و بِین همکاری دارد. 

INTRODUCTIONمعرفی

داستان نگار حسین زاده و برند »انگار« که به طراحی 
مبلمان می پردازد

حقوق طراح محصــول 
را به رسمیت بشناسیم

میــان حرکت هــای ما، بیــن تمــام وســایلی کــه چیده ایم و 
استفاده می کنیم، فضاهایی هست که پر نشده و در انتظار 
اســت تا خاطرات مــان را با یک مکــش قوی در خــود جای 
دهد؛ فضای کوچک کنار صندلی و باریکــه ای از نور که تا 
قلب فرش کشیده شده، کتابی که در انتظار خواندن است 
و چای داغی که می توان نام کتاب را از پشت بخار آن تماشا 
کرد. فضاهایی که می تواند گره به گره خاطره شــود و شاید 
به واسطه ســرعت و شــلوغی زندگی صنعتی کمتر به آن 
توجه می کنیم. برند انگار، درست برای همین فضاهاست. 
محصوالتی که هر فردی می تواند کاربردی برای آن تصور 
کند، انگار که میز، انگار که جایی برای گذاشتن کتاب باشد. 
نــگار حســین زاده، خالــق برنــد انــگار، متولــد 1۳۶7 و 
فارغ التحصیل طراحی صنعتی اســت، ســاکن اصفهان 
اســت و می گوید از همان بچگی دل در گرو هنر داشــت و 
با ولعی عجیب نقاشــی می کشــید. البته خیلی داستان 
مشخصی برای برند خودش نمی داند. می گوید همیشه با 
هنر عجین بوده و به مرور هویت برندش شکل گرفته است. 
در هنرستان گرافیک خوانده، اما همان زمان هم احساس 
می کرد کار در سطح دوبعدی برایش راضی کننده نیست 
و نیاز به خلق بیشتری دارد. به همین خاطر سراغ طراحی 
صنعتی رفت. گستردگی این رشــته در ابتدای کار باعث 
شده بود نداند دقیقاً می خواهد چه کاری کند. می گوید در 
کشورهای دیگر رشته هایی به صورت جزئی تر روی بحث 
مد، فشن یا طراحی کفش کار می کنند، اما در ایران طراحی 
صنعتی خیلــی کلی اســت و این مســئله دانشــجویان را 

قدری گیج می کند.
خالق برند انگار در نهایت به سمت طراحی مبلمان رفت. 
می گوید این به معنای طراحی مبل نیســت، بلکه منظور 
طراحــی تمامــی لــوازم و ادواتــی اســت کــه در جایــی مثل 
نشــیمن به آن نیاز داریم؛ چیزهایی مثل آینه و لوســتر یا 
انواع میز. دلیل گرایش او به ســمت این نوع طراحی، نوع 
ارتباط حسی است که می توان با آن برقرار کرد. او می گوید: 
»شاید نتوان گفت که عاشــق اتویی هستیم که استفاده 
می کنیم. اما آن تک صندلی که وقتی خسته هستیم، روی 
آن می نشینیم و اســتراحت می کنیم، حس عالقه مندی 
در ما ایجاد می کند. این بخش فرنیچر است که برای من 

جذاب و هیجان انگیز است.« 
از اینجــا به بعد، مســیر او مشــخص شــد؛ هرچنــد ابتدا 
شــفاف نبــود و انــگار در مــه حرکــت می کــرد. او می گویــد 
سال هایی که کارش را شروع کرد، چیزی تحت عنوان برند 
یا شــبیه فعالیت های ایــن روزها وجود نداشــت و مســیر 
موفقیــت کارآفرینــان این قــدر در معرض دید نبــود. مثل 
حاال نبود که شــبکه های اجتماعی باعث شده اند هویت 
برند معنای متفاوتی داشته باشد. حسین زاده سال های 
متعددی اتود می زد، ولی همه بی هدف بــود و انگار دنبال 
ساخت آن هم نبود. می گوید فاصله میان فارغ التحصیلی 
تا راه افتادن صفحه اینستاگرامی اش، درست همان زمانی 
بود که برند ها چندان هویت نداشتند و اینستاگرام هم نبود 

I N T E R V I E W

 کسب وکارهای
اينستاگرامی

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

 گزارش پادرو درباره 
تأثیر اختالالت اینترنتی

 کندی اینترنت 
فروش 

 اینستاگرامی ها
را نصف کرد

به دلیــل اختــالالت اینترنــت در مردادمــاه 1۴۰1 
فروشگاه های فعال اینستاگرامی تا ۳۵ درصد از بازدید 
و بین 1۰ تا ۵۰ درصد از فروش خود از طریق اینستاگرام 

را از دست داده اند.
بــه گــزارش پــادرو، ایــن اطالعــات بــا مقایســه آمــار و 
ارقــام ارائه شــده از ســوی فروشگاه ســاز اینســتاگرامی 
پادروشــاپ در دو ماه تیر و مرداد 1۴۰1 به  دســت آمده 
اســت. با وجود رشــد 2۵درصدی تعداد فروشــندگان 
فعــال در پلتفــرم پادروشــاپ، در مردادمــاه مجمــوع 
فــروش صورت گرفته توســط فروشــندگان ایــن پلتفرم 
تنها 1۰ درصد رشــد داشته اســت. این در حالی است 

که  با بررســی تک به تک 1۰ فروشــگاه برتــر در تیرماه و 
مقایسه بازدید همان فروشگاه ها در مردادماه، بازدید 
آنها تــا ۳۵ درصد کاهــش یافته اســت. ایــن کاهش با 
وجود افزایــش فعالیت های بازاریابی این فروشــگاه ها 
از ابتدای مرداد همزمان با شــروع اختــالالت اینترنت 
بــوده اســت. طــی دو ســال گذشــته کســب وکارهای 
اینستاگرامی و ســهم باالی آنها در بازار فروش آنالین 
ایران بســیار مــورد اهمیت قــرار گرفته اســت. تجارت 
اجتماعــی در کشــورهای دیگــر نیــز بــا رشــد بســیار 
باالیــی روبه روســت و برخی شــبکه های مشــابه دیگر 
ماننــد تیک تاک، تلگــرام و موارد مشــابه به عنوان یک 

   عکس:  آریا جعفر ی
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پنجمین هلثی پنل ســالمت دیجیتــال برگزار شــد. در این 
پنل که موضوع آن نوآوری در زیست فناوری بود، تالش شد 
بــا پرداختن به چالش هــای موجــود در بخش های مختلف 
ســالمت دیجیتــال، گفت وگویی چند نفــره به همــراه افراد 
تأثیرگذار در اکوسیستم سالمت و استارتاپی صورت گیرد. 
رضا جمیلــی، ســردبیر هفته نامــه کارنگ؛ بهــروز حاجیان 
تهرانی، مدیرعامل پیشتاز طب زمان؛ امیرحسین کارآگاه، 
مدیرعامل پرسیس ژن و آرش برجی خانی مدیرعامل هلثیو 

از افراد حاضر در این پنل بودند. 

 توجه به بخش اقتصادی زیست فناوری
مدیرعامــل پرســیس ژن در ایــن پنــل و در خصــوص 
اهمیت زیســت فناوری  گفت: »اگر بخواهیــم بگوییم چرا 
زیســت فناوری  مهــم اســت، دلیــل آن پیچیدگــی دانــش 
فنی است که باعث شــده شــرکت های محدودی وارد این 
عرصه شوند و اهمیت آن در اقتصاد سالمت پررنگ شده 
اســت. کرونا یکی از نشــانه ها بود، چراکه همه کشورها با 
یک زمان برابر به واکســن نرســیدند. آنهایی که خودشان 
صاحــب دانش فنــی بودنــد، ســریع تر مــردم را واکســینه 
کردنــد. خودمــان هــم فوتی هــای روزی 7۰۰ نفــر را تجربــه 
کردیم. یعنی امنیت و اقتصاد سالمت مهم ترین مسئله 
اســت. در مرحله بعد ملزومات زیســت فناوری  آن را مهم 

کرده است.«
وی در خصــوص روندهــای آینده در بــازار زیســت فناوری 
گفت: »مقاله ای هست که نشان می دهد از 2۰۰۸ تا امروز 
در درمــان بیماری ها چه رونــدی را طی کرده ایــم و می گوید 
سهم زیست فناوری به باالی ۵۰ درصد رسیده که تا 2۰۳۰ 
به 7۵ درصد خواهد رسید. هرچه دارورسانی جلو می رود، 
بایــد تخصصی تر اقدام کنیــم و درمان هایمان شــبیه تر به 
سازوکار بدن مان باشــد. در نتیجه االن در سرطان، دیابت 
و خودایمنی هــا داروهــای زیســت فناوری بســیار اهمیت 
دارد. واکســن های نوترکیــب به شــدت عــوارض کمتــری 
دارند. برای عوارض کمتر و اثربخشی بیشتر، باید به سراغ 

زیست فناوری رفت.«  

 دشواری ورود به بازار
کارآگاه در خصوص پیچیدگی حوزه زیســت فناوری گفت: 
»مــا بایــد دربــاره دو مــدل پیچیدگــی صحبت کنیــم؛ ذات 
دانش و جدید بودن برای بازار. ما در حوزه سالمت مستقیم 
با مردم در ارتباط نیســتیم، بلکه باید پزشک متقاعد شود 
تا دارویــی را بنویســد. دانش نفهتــه ای باید در یک کشــور 
باشــد که ســریع مقیاس را برای تولید بزرگ، باال ببــرد. این 
قســمت خیلی پیچیده اســت. مثالً به کیت های ســاخت 
سیناپس مجوز نمی دادند و از کره وارد می کردند. تحقیق و 
توسعه بخش سختی است، اما سخت ترین بخش نیست. 
بازارسازی و وارد شدن به بازار و روال آن است که کار را دشوار 
می کند. تیم ها به واسطه ورود از بستر دانشگاه، با بسیاری 
از این مســائل آشــنا نیســتند و به همین خاطر ســرخورده 
می شوند. ذائقه پزشک یا بیمه سالمت را نمی دانند و برخی 
تخصص های متنوع ندارنــد و همه بیوتــک خوانده اند. در 
مجموع بازار سالمت، بازار خشنی است.«  بهروز حاجیان 
تهرانــی، مدیرعامــل پیشــتاز طــب زمــان هم به مشــکالت 
بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: »همیشه این نگاه بوده 
که بخــش خصوصــی درگیر الیه هــای مختلف مثــل مجوز 
بوده و در کرونا مشــخص شــد بخش خصوصــی قدرتمند 
چقدر کمک کننده اســت. البته این مدل جهانی است که 
سیاست گذار همیشه جلوی توسعه را می گیرد، چون توسعه 
باعث می شــود آنها از نقاط امن بیرون بیایند. اما اتفاقاً در 
زمینه زیست فناوری در ایران از کشورهای دیگر چندان عقب 

نیستیم و لیدرهایی سد را شکسته و وارد شده اند.« 

 به دیتا، سیاسی نگاه نکنیم
رضــا جمیلــی کــه مدیریــت ایــن پنــل را برعهــده داشــت، 
عنوان کــرد: »برخــی مقاله هــای جدیــد نشــان می دهد که 
زیست فناوری و دیگر حوزه ها در آینده به هم  تنیده خواهند 
شد و حتی روی بستر بالکچین می روند. اما ما االن در ایران 
چه چیزی داریم؟ به شــکل سنتی، شــرکت های دارویی به 
ذهن ما می آیند و دولتی ها معتقدند تا دو سال دیگر بازار را 

می گیرند. اما واقعاً کدام بخش را گرفته ایم؟«

تهرانی در این رابطه گفت: »به نظرم زیرساخت هایی که در 
حوزه سالمت و دارو ایجاد شــده، می تواند در دیگر حوزه ها 
به کمک بیایــد. زیرســاخت های مورد نیــاز تولیــدات ما در 
دنیا وجود دارد. ما در ســه ســال ۸۰ محصــول دانش بنیان 
داشــتیم. اگر گردش مالی آن زیاد نیســت، برای این اســت 
کــه مشــابه آن بــا ارز ۴2۰۰ تومانــی در حــال ورود به کشــور 
اســت.« کارآگاه در پاســخ بــه این ســؤال کــه رگوالتــور حوزه 
زیســت فناوری کجاســت، گفت: »رگوالتور برای هر بخش 
تخصصی، نهادها و وزارتخانه های مربوطه هســتند. البته 
معاونــت علمــی و فنــاوری هــم در تالش اســت بــا صندوق 
نــوآوری یــا زیســت فناوری تخصصی تــر ســراغ آن بــرود.«  
تهرانی در ادامه به تفاوت ایران با دیگر کشورها اشاره کرد و 
گفت: »فرق رگوالتور در ایران با کشورهای دیگر  این است که 
کشورهای دیگر می گویند اگر قانونی برای رگوله کردن نداریم، 
بگذار کارش را انجام دهد و بعد ما قانون خواهیم گذاشت. 
اما در ایران می گویند باید صبر کنی قانون برایش بگذاریم. 
مثالً در یک محصول به ما گفته اند کیــت مرجع را نداریم، 
بنابراین نمی توانیم تأییدیه بدهیــم.«  مدیرعامل هلثیو در 
ادامه پنل بــه اندازه بــازار حوزه زیســت فناوری اشــاره کرد و 
گفت: »۴۵۰ میلیارد دالر اندازه بازار زیست فناوری است و 
سهم ما از این بازار تقریباً کمتر از یک درصد است. یادمان 
باشد درباره بازاری صحبت می کنیم که ســرمایه گذاری در 
آن به ۳۴ میلیارد دالر رسیده است.« وی عنوان کرد: »هلثیو 
تالش کــرده آگاهی ایجاد کند. ســالمت در دنیــا هم همین 
اســت کــه فضــای امن تــری دارد. قطعــاً روند به این ســمت 
اســت. اتفاق دیگر این اســت که غیرمتمرکز کردن R&Dها 
و دیتاگالــری اهمیت دارد. مثــالً هومکا خدمــات مراقبت و 
ســالمت و آزمایش خون در منــزل دارد. نتایــج را هم آنالین 
می دهد. حســاب کنید این مقیاس را به چند ده هزار مورد 
ببرد، در این صورت دیتاها به کار بسیاری از بخش ها می آید 
و حتی در تحلیل سالمت مردم مؤثر است. پنج، شش سال 
آینــده شــاید دیگــر وزارت بهداشــت را نشناســیم و هومکا 
را بشناســیم که تحلیل می کند. قطعاً 1۰ ســال آینده حوزه 

پزشکی و سالمت به این صورت نخواهد بود.«

 در پنجمین هلثی پنل سالمت دیجیتال، مدیران کسب وکاری
 از چالش های نوآوری در زیست فناوری گفتند

سهم بازار ما کمتر از یک درصد است

 رونمایی از سامانه
  امضای دیجیتال
نسخه الکترونیک

احراز هویت، 
اصالت و امضا

 شــنبه، 12 شــهریورماه 1۴۰1 از 
سامانه امضای دیجیتال نسخه 
الکترونیک رونمایی شــد. در این مراسم 
رئیــس ســازمان نظام پزشــکی کشــور، 
رئیــس کمیســیون اقتصــاد دیجیتــال 
مجلــس، رئیــس کمیســیون بهداشــت 
مجلس، سرپرست مرکز مدیریت آمار و 
فناوری اطالعات وزارت بهداشت و مدیر 
مرکز آمار و فناوری اطالعات سازمان نظام 
پزشکی حضور داشتند. به گفته محمد 
رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، 
نیاز کارت هوشمند امضای دیجیتال به 
دســتگاه کارت خــوان، ســازمان را به فکر 
راه انــدازی ســامانه امضــای دیجیتــال 
نسخه الکترونیک انداخت. پیش از این 
حــدود ۶۰ هــزار کارت هوشــمند امضای 
الکترونیکــی صــادر شــده بــود و  12 هزار 
کارت در نوبــت بودند که در ســال جدید 

این  12 هزار کارت نیز به روز شد.

 باوجود صدور کارت هوشــمند 
برای اکثریت پزشکان و اعضای 
سازمان و هزینه کرد قابل  توجه، امضای 
دیجیتــال عملیاتی نشــد که دلیــل آن را 
می تــوان در عللــی ماننــد پیچیدگی ها و 
امضــای  پیاده ســازی  ســختی های 
دیجیتــال، تنــوع و تعــدد ســامانه های 
نیازمنــد امضــا، نیــاز بــه ۳۰۰ هــزار 
کارت خــوان بــرای اســتفاده از کارت 
هوشــمند، عدم وجــود تجربه مشــابه با 
گستردگی و تنوع مدنظر، عدم تخصیص 
بودجه مناسب و متناسب و استفاده از 
تجهیــزات متنــوع بــرای نسخه نویســی 
کــرد. خدمــت امضــای  جســت و جو 
دیجیتــال در ســامانه های مختلــف بــه 
شکل سرویس پایه و توسط تلفن همراه 
بــرای کاربــران نهایــی می شــود و انجــام 
می گیرد. هزینه صدور گواهی یک ســاله 

2۵ هزار تومان است.

 عبدالکریم مباشر جنت، مدیر 
مرکــز آمــار و فنــاوری اطالعــات 
سازمان نظام پزشکی نیز گفت: »سامانه 
امضای دیجیتال نسخه الکترونیک در 
ســه بخش احراز هویت پزشــکان، احراز 
اصالــت پزشــکان، اصالــت و خدمــات 
امضــای الکترونیــک پزشــکان طراحــی 

شده است.«
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در 2۶ می 2۰22، مدیرعامل خرده فروشی آمازون، دیو کالرک 
در یک رویــداد داخلــی گفت: »آیــا با افــرادی که شــما را به 
چالش می کشند، افرادی که سازنده هستند، کار می کنید؟ 
این چیزی است که من را به حرکت وامی دارد. برای من هیچ 
شــرکتی بزرگ تر از آمازون برای تقویت این مهارت ها وجود 

نداشته است.« او هشت روز بعد آمازون را ترک کرد.
کالرک با اســتناد به نیــاز به »ســاخت دوبــاره«، مدیرعامل 
استارتاپ لجســتیکی »فلکس پورت« شــد. برای برخی از 
آمازونی های قدیمی، بهانه کالرک برای رفتن، توهینی ظریف 

و سرزنش فرهنگ کاری در حال فرسایش آمازون بود.

 آمازون سریع و ریسک پذیر نماند
از زمان راه اندازی آمازون در سال 1۹۹۴، جف بزوس اهمیت 
طــرز فکــر »روز اول« را عنــوان کــرد: »مهم نیســت که یک 
شرکت چقدر قدیمی است، بلکه همیشه باید شور و شوق 
کارآفرینــی ســریع و ریســک پذیر لحظــه تأســیس خــود را 
حفظ کند.« اما طبق گفته بیش از 12 کارمند فعلی و سابق 
آمازون که مشــکالتی از جمله فرهنگ مهندســی خشــن، 
الیه های مدیریتی اضافی و تشدید تشریفات اداری را ذکر 
کردند، بعد از 2۸ سال ســرانجام »روز دوم« فرا رسید. یکی 
از کارمندان فعلی آمازون به اینســایدر گفت: »به طور کلی 
همه چیز کند شده است. شــما فقط می توانید آن فرهنگ 
روز اول را تا یک نقطــه خاص حفظ کنید. ایــن امر به نوعی 
اجتناب ناپذیــر اســت.« این شــخص و ســایر افــرادی که با 
اینســایدر صحبت کردند، نخواستند نام شــان فاش شود، 
زیرا مجاز به صحبت با مطبوعات نیستند. این یک لحظه 
خطرناک برای اندی جاســی اســت که در ژوئیه گذشــته به 
عنــوان مدیرعامــل بــه آمــازون ملحق شــد. بــزوس یــک بار 
فرهنــگ روز دوم را به عنوان »ایســتایی، عدم ارتبــاط، زوال 
طاقت فرسا و دردناک و به دنبال آن مرگ« توصیف کرد. البته 
آمازون در حال مرگ نیســت، اما تورم و رکود در حال وقوع، 
همراه با بازگشت به خرید از فروشگاه ها پس از همه گیری، 
رشد این کسب و کار را تحت تأثیر قرار داده است. درآمد سه 
ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد رشد 
نشان می دهد که کندترین رشد در نزدیک به دو دهه اخیر 
است. سهام آمازون امسال 2۰ درصد کاهش یافته است که 

تقریباً دو برابر کاهش شاخص S&P500 است.

 خسیس بازی های آمازون
مانند هر شرکت فناور دیگری، آمازون در تولید نرم افزارهای 
جدید مبتکرانه برای رشد تجارت خود، به شدت به ارتشی از 
مهندسان بااستعداد متکی است. برخی می گویند فرهنگ 
سازمانی این شرکت در سال های اخیر به میزان قابل توجهی 
ضعیف شده است. بر اســاس گزارش اینسایدر، طی یک 
جلســه داخلی در ماه نوامبــر، یک توســعه دهنده نرم افزار 
آمازون به جاســی گفــت که ابزارهای مهندســی مــورد نیاز 

برای انجام کارهایشان ناکافی است و کار آنها را 
چالش برانگیزتر می کند. جاسی این را به عنوان 
یک مشکل پذیرفت و خاطرنشان کرد که قبالً 
به دو تن از مدیران ارشد فنی شرکت، دیو تردول 
و پیتر دیسانتیس گفته بود که برای »سریع تر 
کردن کارهــا برای توســعه دهندگان مــا« تالش 
کنند.  ماه ها بعد، وقتی اینسایدر با مهندسان 
فعلی و ســابق آمازون روبه رو شــد، نشــانه های 
کمــی از بهبــود وضعیــت وجــود داشــت. یک 
نفر عنوان کرد که اغلب از مهندسان خواسته 

می شود به روزرســانی های امنیتی مکرر و سایر بخش های 
نرم افــزاری را به  صــورت دســتی منتشــر کننــد و در نتیجه 
زمان کمتری برای کارهای خالقانه باقی می ماند. یکی دیگر 
از مهندســان گفت که آنها به بهترین ابزارهــای نرم افزاری 
دسترســی ندارنــد. شــخص ســومی گفــت کــه فرهنــگ 
صرفه جویانه معروف این شرکت، گرفتن تأییدیه برای منابع 
محاسباتی بیشتر را مانند یک پردازنده پیشرفته تر، دشوار 
می کنــد و توســعه دهندگان را مجبــور می ســازد بــا فناوری 

ضعیف تری کار کنند.

 مشکالت روز دوم
یکی از نگرانی هــا، نیروی کار عظیــم آمازون اســت. تعداد 
کارکنان ظرف دو سال تقریباً دو برابر شده است. کارمندان 
فعلی و سابق گفته اند که همین امر باعث ایجاد الیه های 
مدیریتــی بیشــتر، بوروکراســی و موانــع بزرگ تــری بــرای 
انجام کارها می شود. به عنوان مثال، این افراد خاطرنشان 

کردند که تعداد مهندســان اصلی و مدیران ارشــد فناوری 
پروژه های آمازون که در ســال 2۰1۴ کمتر از 1۰۰ نفر بود، در 
سال گذشته به 1۰۰۰ نفر رســید. بزوس قبالً در سال 2۰17 
نگران این موضوع بود. یک ســال بعد، یکی از کارمندان از 
بزوس پرسید شرکت برای »به حداقل رساندن ریسک در 
رفتار مانند یک سازمان روز دوم« چه کاری انجام می دهد؟ 
بزوس گفت آمازون ســعی می کند الیه هــا را کاهش دهد، 
زیرا وقتی شرکت ها بزرگ تر می شوند، تعداد الیه ها افزایش 
می یابد که این امر مدیران ارشد را از مشتریان دور می کند 
و آنهــا را از »چابک بودن« و »تصمیم گیری ســریع تر« باز 
می دارد. کســانی کــه در این کســب و کار فعال 
هستند، به اینسایدر گفته اند که در هر مرحله 
فرایندهــا، کاغذبازی هــا و تصمیم گیرنــدگان 
بیشتری دخیل هستند. به عنوان مثال، یک 
فروشــنده در بخش تبلیغات گفت که بستن 
معامالت بزرگ در آمازون در مقایسه با سایر 
شرکت ها که معموالً ۴۸ ساعت زمان می برد، 
می تواند شــش تا هفت روز طول بکشــد، زیرا 
آمــازون به تأییدیه هــای تیم های متعــددی در 
زمینه های حقوقی، سیاست تبلیغاتی، مالی، 
قیمت گذاری و... نیاز دارد.  فروشنده دیگری در AWS گفت 
چارچوب های سفت و سختی که آمازون در فرایند فروش 
ایجاد کرده اســت، آنها را مجبور می کند زمان خود را برای 
پیمایش ابزارهای داخلی تلف کنند. حتی یک اصالحیه 
کوچک قرارداد ممکن اســت به دلیل تأییدیه های متعدد 
مورد نیاز، هفته ها و ماه ها طول بکشد.  همه این مشکالت 
با خروج مدیران قدیمی آمازون به اوج خود می رسد. آمازون 
در سال 2۰21 بیش از ۵۰ مدیر ارشد یا معاون ارشد خود را 
از دست داد و طبق گزارش اینسایدر، امسال نیز وضعیت 
کمابیش همین بوده است. یکی از کارمندان آمازون گفت 
بســیاری از آنهایی که وقتی آمــازون بســیار کوچک تر بود 
به آمازون پیوستند، حاال به ســراغ استارتاپ های زیرک تر 
رفته اند. این شخص می گوید: »از لحاظ تاریخی، آمازون 
یکی از بهترین مکان ها برای افراد خالق بود، اما اکنون وقتی 
مردم می خواهند دســت به تولید و ساخت بزنند، آمازون 

را ترک می کنند.«

ضعف در فرهنگ سازمانی، افزایش بوروکراسی و کاهش خالقیت باعث شده  
آمازون به دنبال رویکرد تازه  »روز دوم« باشد

پایان راهبرد روز اول
COMMENTنظر

شکایت کارکنان یک قنادی 
در توییتر خبرساز شد

 ویترین رنگی
کافی نیست!

این روزها خبر شکایت چند نفر از کارکنان 
یکی از قنادی هــای معــروف و گران قیمت 
در توییتــر دســت بــه دســت می چرخــد. 
شــکایتی که به علت کار کردن در ساعات 
طوالنی بدون اضافه حقوق و بیمه و شرایط 
نامناســب کار اتفاق افتاده اســت. برخی 
گفته اند باورشان نمی شود پشت آن ظاهر 
جذاب، چنین وضعیتی پنهان شده باشد 
و برخی دیگر از تجارب کاری مشابه خود یا 
دیگران در سایر مکان های معروف گفته اند. 
مسئله این نیست که آیا کارکنان فم شیک 
ادعای درســتی مطرح کرده اند یا نه، بلکه 
مســئله ایــن اســت کــه ایــن وضعیــت به 
طور مســتقیم بر شــهرت برند این قنادی 
تأثیر می گذارد. مســئله ای که بســیاری از 
برندهای معــروف آن را در نظر نمی گیرند. 
روایت های بســیاری از شــرایط نامناسب 
کاری بهتریــن رســتوران ها و قنادی هــا 
وجــود دارد و حتی برخــی از رفتــار زننده و 
پرخاشگرانه مدیران خود شکایت دارند و 
می گویند به جبر زمانه و به دلیل مشکالت 
مالی یا برای بیشتر یاد گرفتن این شرایط 
را تحمــل می کننــد. اکثــر این رســتوران ها 
و قنادی هــا صفحــات پرفالوئــر و رنگــی و 
جذابی در صفحات مجازی دارند و فضای 
فیزیکی شان هم به زیبایی همان تصاویری 
است که نشان می دهند. اما صاحبان این 
کسب و کارها باید به خاطر داشته باشند 
کــه در زمانــه ای زندگــی می کنند کــه رفتار 
کارفرمــا و رعایــت حقــوق کارکنــان در آن 

اهمیتی بیش از ویترین های رنگی دارد. 
 این ماجرا و بازخوردهای آن، زنگ خطری 
است برای کسانی که تا امروز نسبت به این 
مسائل بی توجه بوده اند. شهرت برند پیوند 
مســتحکمی با برند کارفرمایی دارد و باید 
به خاطر داشته باشند که اگر روند خود را 
تغییر ندهند، نه تنها بعد از مدتی نیروهای 
حرفه ای حاضر به همکاری با آنها نیستند، 
بلکه طیف قابل توجهی از مشتریان خود 

را نیز از دست می دهند.

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

به شکل مرسوم از هزاره بین زمان فروپاشی امپراتوری روم 
غربی در قرن پنجم میالدی تا آغاز گســترش اســتعماری 
اروپای غربی در اواخر قرن پانزدهم را به نام قرون وســطی 
می شناســند و نیمه اول این دوره شــامل پنج قرن موسوم 
به دوران تاریــک اســت. امــروزه می دانیــم آن دوره از نظر 
اجتماعی آن گونه که ایــن نام گذاری نشــان می دهد، راکد 
نبوده اســت. نخســت آنکــه پــس از فروپاشــی امپراتوری 
روم بســیاری از نهادها ســالم باقی مانده و تأثیری ژرف بر 
شــکل گیری تمدن جدیدی داشــتند کــه در اروپــای غربی 

توسعه یافت.
یکی از نهادهای برجسته از این دست کلیسای مسیحی 
بــود، امــا برداشــت رومــی از قانــون و اداره نیــز تــا مدت ها 
پس از خروج ســپاهیان روم از ایالت هــای غربی همچنان 
به اثرگــذاری خود ادامــه دادنــد. نکتــه دوم و مهم تر آنکه 
قبایل توتونیک )Teutonic( که به بخش بزرگی از اروپای 
غربــی نقل مــکان کردنــد، از دیــد فنــاوری چندان دســت 
خالی نبودند و فناوری های آنان در برخــی زمینه ها برتر از 
رومیان بود. پیش تر دیده شــده که آنها مــردم دوران آهن 
بودند. اگرچه بســیاری از نکات درباره خاســتگاه گاوآهن 

سنگین در ابهام باقی مانده، اما به نظر می رسد این قبایل 
نخســتین مردمی بودند کــه گاوآهن های آهنی بــه اندازه 
کافــی قدرتمند داشــتند تا مناطق پســت جنگلــی اروپای 
شــمالی و غربــی را در اختیار بگیرنــد؛ خاک ســنگین این 
مناطق کاربرد شیوه های کشاورزی پیشینیان را با ناکامی 

روبه رو کرده بود.
بنابرایــن مهاجمــان در قامت اســتعمارگر نمایان شــدند. 
ســاکنان رومی شــده اروپــای غربــی کــه به طــور طبیعــی از 
گســترش نفوذ این میهمانان جدید ناراضــی بودند، آنها 
را »بربــر« می دانســتند و تهاجــم آنهــا بــه شــکلی قطعی 
موجب اختالل در تجارت، صنعت و زندگی شــهری شد. 
امــا تــازه واردان عنصــر نــوآوری و ســرزندگی را نیــز فراهــم 

ساختند. 
حدود ســال 1۰۰۰ پــس از میــالد موفقیت پادشــاهی های 
منطقه در جــذب یا دور نگه داشــتن آخریــن مهاجمان از 
شرق موجب ایجاد شرایط ثبات سیاسی نسبی الزم برای 
برقراری دوباره یک زندگی تجاری و شــهری پرشــور شــد و 
پس از آن برای ۵۰۰ ســال تمدنی جدید رشد کرد که تمام 
جنبه های تــالش بشــری را تجربه کــرد. بخش بــزرگ این 

هر چقدر هم که تمدن غرب در نوآوری های فناورانه نقش اصیلی 
داشته باشد، نمی توان تردید داشت که دست کم در قرون 

نخستین برای ایده ها و الهام گرفتن نگاهی به شرق داشته است

 فناوری و نوآوری
در قرون وسطی

تفکر مرسوم یونانی این بود که پژوهش های علمی را در قلمرو 
ایده ها دنبال کنند

فروغ اندک فناوری در دوره یونانی-رومی
دوره تاریخــی یونانی-رومــی در میــان دوره های 
تاریخی مورد توجه بسیار است، اما آنچه چنین 
توجهی را ایجاد کرده، نه دستاوردهای فناوری، 
بلکه فعالیت علمی فیلســوفان بوده اســت. در 
واقع دستاوردهای دوره یونانی-رومی در تولید، 
حمل ونقل و فناوری نظامی قابل توجه نیست. 
در این دوره صنایع عمده تولیدی مانند ساخت 
ســفال و شیشــه، بافندگی، چرم کاری، فلزکاری 
ظریف و دیگر موارد پیرو جوامع پیشین بودند.

 حمل ونقل
حمل ونقل در دوره یونانی-رومی پیرو روندهای 
گذشــته بــود. در ایــن دوره کشــتی بادبانــی 
ظاهــر شــد کــه در جایــگاه وســیله دریانــوردی 
بدنــه ای ساخته شــده از تخته ها داشــت که )به 
جــای طرح هایــی ماننــد کلینکر کــه لبه هــا روی 
یکدیگرنــد( لبه به لبــه قــرار گرفته و شــامل یک 
تیــرک کامالً توســعه یافته بــا پایه و میلــه عقبی 
برای نگهداری سکان بود. کشتی بادبانی یونانی 
مجهز به یــک بادبــان مربع یا مستطیل شــکل 
برای بــه دام انداختــن بــاد و یک یا چند دســته 
پاروزن برای به حرکت درآوردن کشــتی در زمان 
وزیدن باد مخالــف بود. یونانی ها ســاخت یک 
کشــتی رزمی تخصصی را نیز آغاز کردند که در 
دماغه خود یک قوچ داشــت؛ همچنین کشتی 
بــاری ســاختند کــه پاروزنــان را کنــار گذاشــته و 
به طور کامــل وابســته بــه نیروی بــاد بــود که در 
ســال های نخســتین دوران کالســیک یونــان 

به خوبی پابرجا شد. 
رومی هــا هــر دو گونــه کشــتی را بــدون نــوآوری 
قابــل توجــه بــه  کار گرفتنــد. آنهــا بیــش از 
دریــا بــه حمل ونقــل داخلــی توجــه داشــتند و 
شــبکه ای قابــل توجــه از جاده هــا در سراســر 
ایاالت امپراتوری ســاختند که دارای تراز دقیق، 
چیدمان مناسب و در بیشتر مسیرهای طوالنی 
سنگ فرش شــده بــود. ســپاهیان در طــول ایــن 
بزرگراه های مهم به ســرعت به ســوی محل بروز 

هر بحران حرکت می کردند کــه نیازمند حضور 
آنــان بــود. جاده هــا گرچــه در خدمــت توســعه 
تجارت نیز بودند، اما همیشه کارکرد اصلی آنها 
نظامی و ابزاری حیاتی برای پاسداشت سیطره 

بر یک امپراتوری وسیع بود.

 فناوری نظامی
فنــاوری نظامــی رومــی در مــواردی ماننــد 
منجنیق هــای محاصــره بــزرگ بــروز کــرد کــه 
وابســته بــه قــدرت پیچــش و کشــش بــود. امــا 
جنگ افزارهای اســتاندارد ســپاهیان به شکلی 
ســاده و محافظه کارانــه شــامل کاله ایمنــی و 
ســینه بند آهنی، شمشــیری کوتــاه و نیــزه ای با 
نوک آهنی بود. از آنجایی که بیشــتر دشــمنان 
آنها دارای ســالح های آهنین و در پــاره ای موارد 
ابزارهای برتــر ماننــد ارابه های ســلتیک بودند، 
دســتاوردهای نظامــی روم بیــش از برتــری فنی 
وابســته به ســازمان دهی، نظــم و انضبــاط بود. 
برجســتگی دوران یونان و روم ناشی از فعالیت 
علمی برخی از بزرگ ترین فیلسوفان بود. با این 
حال بنیان تفکر نظری یونانی گرایش شــدیدی 
به مفاهیم و بنابراین ریاضیات و سایر مطالعات 
انتزاعی داشت که دستاوردهای اصلی علمی در 
آن یافت می شــد. برخی از اینهــا مانند مطالعه 
اثرات چشــم انداز در ساخت وســاز ســاختمان 
دارای کارکــرد عملــی بــود. ارســطو تجربه گرایی 
پرسشــگرانه را به شــیوه های بســیاری بیان کرد 
کــه دانشــمندان را بــه ســوی یافتــن توضیحــی 
بــرای محیــط فیزیکی شــان کشــاند. دســت کم 
در یــک زمینه کــه پزشــکی و مــوارد وابســته به 
آن اســت، پژوهش هــای یونانــی شــکل بســیار 
عملی بــه خود گرفــت و بقــراط و جالینوس پایه  
علــم پزشــکی مــدرن را گذاشــتند، امــا این یک 
استثنا بود؛ چراکه تفکر مرسوم یونانی این بود 
که پژوهش های علمی را در قلمرو ایده ها دنبال 
کننــد، بــدون آنکــه چنــدان بــه فکــر پیامدهای 

احتمالی فناورانه آن باشند.
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