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کسبوکار
B U S I N E S S

گفت و گو با رضا عسکری، سرپرست تیم محصول همراه کارت؛ او درباره 
مفاهیم بحران و تاب آوری در مدیریت کسب و کار و حوزه فین تک می گوید

فرصتی برای اشتباه دوباره نیست

در فرهنگ فارسی معین، واژه بحران به آشفتگی و تغییر حالت ناگهانی از شرایط ایده آل به شرایط خطر تعریف شده که به نظر تعریف مناسبی 
است و کلیات این مفهوم را به خوبی مشخص می کند. اگر بخواهیم مفهوم بحران در یک کسب وکار را تعریف کنیم، می توان گفت بحران یک یا 

چند رویداد است که باعث اختالل اساسی در کسب وکار شده، اثرات منفی به برند زده و بخش های مختلف سازمان را دچار چالش می کند. برای 
بررسی شرایط مدیریت بحران و تاب آوری در آن زمان، پای صحبت های رضا عسکری، سرپرست تیم محصول همراه کارت نشستیم تا تعریف 

دقیقی از انواع بحران و پیامدهای آنها داشته باشیم، ماهیت آن را درک کنیم و در نهایت یاد بگیریم چگونه باید یک بحران را مدیریت کرد.

بحران چیست و چه مشخصه هایی دارد؟
به طور کلی می توان گفت ســه نوع بحــران داریم؛ بحران های 
انســانی، بحران هــای سیســتماتیک و بحران هــای بافتــاری 
)Contextual(. بحران هــای انســانی داخلــی بــوده و زمانــی 
رخ می دهند کــه یکــی از اعضای شــرکت اقدامی نادرســت، 
غیراخالقی یــا غیرقانونــی انجام داده باشــد. به عنــوان مثال 
اختــالس مدیــران شــرکت یــا لــو رفتــن اطالعــات مربــوط به 
تراکنش هــای مالــی کاربــران را می تــوان یــک بحران انســانی 
دانســت که بر اســاس رفتار و اعمال آدم های نزدیک به یک 

سازمان بروز می کند.
بحران های سیستماتیک زمانی رخ می دهند که در یک یا چند 
مرحله از مراحل خلق ارزش کسب وکار، اشتباهی رخ دهد و 
محصول یا خدمت نهایی که در اختیار کاربــر قرار می گیرد، 
ناقص باشــد یا اصالً قابل اســتفاده نباشــد. به عنــوان مثال 
فکر کنید ســاختار اتوماســیون و نرم افزاری یــک بانک دچار 
مشکل باشد؛ در نتیجه در زمان های پیک تراکنش، نرم افزار 

پاسخگوی درخواست ها نبوده و از کار می افتد. 
بحران هــای بافتــاری نیز ناشــی از وقایــع طبیعی یــا اتفاقاتی 
هستند که در ســطح کالن کشور و اکوسیســتم رخ داده و آن 

کسب وکار در وقوع آن نقشی ندارد. سیل و زلزله، پاندمی کرونا 
و چالش های قانونی را می توان در این دسته قرار داد. 

عالوه بر این، بحران ها سه مشخصه اصلی و یک مشخصه 
جانبی دارند. مشخصه های اصلی شامل ماهیت تهدیدآمیز، 
غافلگیرکننده و نیازمند تصمیم گیری در مدت کوتاه هستند؛ 
برای مشخصه چهارم نیز باید گفت در اکثر مواقع حل یک 
بحران ممکن است نیازمند تغییرات در بخش هایی از شرکت 
باشد که باید انجام شود. البته در برخی بحران ها، به بخش 
چهارم نیاز نیســت و با راهــکاری جزئی، بحــران، مدیریت و 
رفع می شود. این مشــخصه ها نشان دهنده این هستند که 
مدیریت و رفع یک بحــران، می تواند کار پیچیده و دشــواری 
باشــد. البته پیش بینی ماهیت و زمــان وقوع بحــران تقریباً 
غیرممکن اســت، اما بهتر اســت شــرکت ها برنامــه از پیش 
 تعیین شده ای برای بررسی اولیه یک بحران داشته باشند تا 

بتوانند واکنش مناسبی نیز در مقابل آن نشان دهند.

 مهم ترین اقداماتی که در مدیریت بحران 
باید انجام دهیم، چیست؟

قبل از اینکه بخواهیم درباره شیوه مدیریت بحران صحبت 

کنیم، بد نیست ابتدا به درک یک شرایط بحرانی بپردازیم. 
شرایط بحران کامالً حسی و ذهنی است؛ یعنی مثالً اتفاقی 
که ممکن اســت برای یک فرد یا یک شــرکت به عنوان یک 
بحران تلقی شود، برای یک فرد یا شرکت دیگر امری عادی 
به  حساب آید. این موضوع آنجایی اهمیت پیدا می کند که 
ذهن انسان در شرایط بحران قابلیت تفکر منطقی خود را از 
دست داده و ممکن است نتواند واکنش های مناسب داشته 

و تصمیمات درست بگیرد.
وقتی یک بحران رخ می دهد، باید در سریع ترین زمان برطرف 
شود. مدل های مختلفی برای واکنش به بحران و مدیریت آن 
در ادبیات حوزه مدیریت پیشنهاد شده، اما به نظرم وقتی 
بحرانی در شرکت رخ داد، می توان با واکنش های مناسب، 

بحران را مدیریت کرد.
گام اول، بررسی سریع ماهیت بحران و تشکیل تیم رفع آن 
است. در ابتدا باید ماهیت و ابعاد بحران بررسی و شناسایی 
شده و یک تیم ادهاک )Ad hoc( برای رفع آن تشکیل شود. 
اعضای این تیم باید از تمام واحدهایی که می توانند به حل 
بحران کمک کنند یا بحران بر آن واحدها تأثیرگذار اســت، 
تشــکیل شــود. البته حواس تان باشــد که سلســله مراتب 

I N T E R V I E W

دستور کاهش پهنای باند 
اینستاگرام از کجا آمد؟

سقف کوتاه
مدیــران وزارت ارتباطات وقتی در مقابل 
این سؤال قرار می گیرند که »چرا سرعت 
دسترســی به برخی پلتفرم های خارجی 
از جملــه اینســتاگرام بــا اختــالل همراه 
اســت؟« یــک پاســخ مشــخص دارنــد: 
»هیــچ سیاســتی مبنــی بــر محدودیت 
پلتفرم های بین  المللی اتخــاذ نکرده ایم 
و در ایــن زمینــه تصمیمــات گذشــته 
اجــرا می شــود.« امــا ایــن تصمیمــات و 

سیاست های گذشته چیست؟ 
به نظر می رســد منظور از سیاســت های 
گذشــته، یکــی از مصوبــات شــورای 
عالی فضــای مجازی باشــد کــه طبق آن 
برای میــزان پهنــای بانــد مورداســتفاده 
پلتفرم های خارجی، ســقف مشخصی 
در نظــر گرفتــه شــده و در صــورت 
باالرفتــن میــزان اســتفاده از این ســقف 
پهنــای بانــد، دسترســی بــه پلتفرم های 
خارجی پرکاربرد از جمله اینســتاگرام با 

محدودیت همراه می شود.
امیــر محمــدزاده الجــوردی، مدیرعامل 
در  زیرســاخت،  ارتباطــات  شــرکت 
گفت وگــو بــا راه  پرداخــت بــا وجــود رد 
ادعــای مطرح شــده مبنــی بــر کاهــش 
پهنــای بانــد اینســتاگرام به صــورت 
مســتقل از ســوی ایــن شــرکت، ایــن 
موضــوع را تأییــد می کنــد کــه در حــوزه 
برخــی پلتفرم هــای فیلترشــده، ســقف 

استفاده از پهنای باند وجود دارد.
ایجــاد محدودیــت در دسترســی بــه 
اینســتاگرام چه به خاطــر در نظر گرفتن 
ســقف اســتفاده از پهنای باند برای این 
شــبکه باشــد، چه بــه خاطر اختــالل در 
مســیر لینک هــای اختصاصــی آن، در 
نهایت بیشتر از همه روی کسب وکارها 

تأثیر منفی می گذرد.
طبق گزارش نوین هاب که اخیراً منتشر 
شــده، اینســتاگرام بــا جمعیتــی معادل 
۴۸ میلیون ایرانی، محبوب ترین شــبکه 
اجتماعــی در بیــن ایرانی هاســت. در 
ایــن گــزارش بــا اتــکا بــه آمارهــای مرکــز 
پژوهشی بتا اعالم شده که هم اکنون یک  
میلیون و ۷۰۰ هزار کســب وکار ایرانی در 
اینســتاگرام فعالیت دارند. از این میان، 
تعداد کســب وکارهای بــزرگ ۲۰۰ هزار و 
تعــداد کســب وکارهای بومی و اســتانی 
۵۰۰ هزار است. در این بین یک میلیون 
صفحــه هــم در اینســتاگرام وجــود دارد 
که درآمــد حداقلی دارند. بر اســاس این 
گــزارش، درآمد ۹ میلیون نفــر به صورت 

مستقیم به اینستاگرام وابسته است.

REPORTگزارش
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

با همکاری نمایندگان چند نهاد صنفی از جمله نصر تهران، اتحادیه 
کسب و کارهای اینترنتی و انجمن فروشگاه های اینترنتی انجام خواهد شد

نشســت خبری انجمــن صنفــی کارفرمایی فروشــگاه های 
اینترنتی با موضوع بررسی وضعیت اتحادیه کسب وکارهای 
اینترنتی برگزار شــد. در این نشســت که به دلیل حواشــی 
و اتفاقــات اخیــر ایــن اتحادیــه برگــزار شــد، برخــی اعضای 
هیئت مدیــره نهادهایــی چــون اتحادیــه، ســازمان نظــام 
صنفی رایانه ای اســتان تهــران و انجمن صنفــی کارفرمایی 
فروشــگاه های اینترنتی و همین طور خبرنگاران رســانه های 
تخصصــی و عمومی حضور داشــتند. نشســتی کــه در آن 
ضمــن برشــمردن مهم تریــن چالش هــا و مشــکالت فعلی 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی، تصمیم  گرفته  شد کمیته ای 
متشکل از نمایندگان این نهادهای صنفی به منظور پیگیری 
راهکارهای مطرح شده از جمله برگزاری سریع تر انتخابات 

اتحادیه تشکیل شود.

عــادل طالبــی: اوضــاع اتحادیه 
اصالً خوب نیست!

در ابتــدای این نشســت خبــری، عادل 
طالبی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی 
فروشگاه های اینترنتی که میزبان این برنامه بود، با برشمردن 
مهم تریــن چالش هــای فعلــی اکوسیســتم اســتارتاپی در 
رابطه با اتحادیــه گفت: »اوضــاع این اتحادیــه به هیچ وجه 

مناســب نیســت. عده ای به دنبال دوپاره کردن آن هستند 
و عــده  دیگــری کــه در حــال تصمیم گیــری در آن هســتند، 
رویکرد نادرستی به اکوسیستم و کارکرد اتحادیه دارند. تنها 
راهکاری که در حال حاضر می توان به آن متوسل شد، توقف 
ماجرای تفکیک اتحادیه از یک سو و برگزاری هرچه سریع تر 
انتخابات آن هم با حضور پرشــور کســب وکارهای مختلف 

اینترنتی است.«

حمیدرضــا اعتدال مهــر: بابت 
شکل گیری اتحادیه عذرخواهی 

می کنم!
در ادامــه ایــن نشســت، حمیدرضــا 
اعتدال مهر، عضو هیئت مدیــره و نایب رئیس اول اتحادیه 
کســب وکارهای مجازی با اشــاره به اســتعفای خــود و یکی 
دیگر از اعضای هیئت مدیره به دلیــل رفتارها و تصمیمات 
اخیر ریاســت آن تأکید کــرد: »پنج ســال پیش مــن یکی از 
کســانی بودم که کمک کرد این اتحادیه شکل بگیرد، چون 
فکر می کردم مجوز اتحادیه می تواند به استارتاپ ها رسمیت 
بدهد و مشکالت آنها را در رابطه با برخی نهادها برطرف کند؛ 
اما امروز که اینجا نشسته ایم باید اعتراف کنم که اختیارات 
و قدرتی که رئیس اتحادیه به تنهایی دارد و تصمیم هایی که 

می تواند بگیرد، به گونه ای خطرناک است که هیچ شخص 
شناخته شــده و موجهی حاضــر نیســت روی این صندلی 
بنشیند. اگر کسی هم از یک کسب وکار کوچک عهده دار 
این مســئولیت شــود، ممکن اســت تصمیم های ناصوابی 
با تکیه بر ایــن اختیارات بگیرد. چنین ســاختاری برای یک 
اتحادیه ســنتی شــاید جوابگو باشــد که کارکــرد اصلی اش 
همین محدودیت ها و پلمب کردن هاست، اما در این فضای 
نوآور، چنین رویکردی بسیار خطرناک است. اینکه یک نفر 
بتواند حتی بدون تشکیل یک جلسه و مشورت با اعضای 
هیئت مدیره هرکاری خواست انجام دهد، برای اکوسیستم 
بســیار آسیب زاســت.« اعتدال مهــر بــا اشــاره به آنچــه در 
زمان شــکل گیری اتحادیــه انتظار داشــته اند، گفــت: »من 
به عنوان کسی که پنج ســال پیش مدافع شــکل گیری این 
اتحادیه بودم، امروز بابت آن عذرخواهی می کنم. دبیرخانه 
اتحادیه می تواند ابزار فیلتر یا برخورد با استارتاپ ها با دستور 
دولتی ها شود. اتحادیه درســت مانند یک  مغازه صنفی با 
اســتارتاپ ها برخورد می کند. کارکــرد اتحادیه بــا هیچ کدام 
از هشــت هزار اتحادیه دیگــر قابل قیاس نیســت. از این رو 
فکر می کنم مــا نیاز به یک اتــاق خاص مانند اتــاق بازرگانی 
داریم با عنوانی چون اتاق اقتصاد دیجیتال که انجمن های 
تخصصی داشته باشد. این نهاد باید بتواند قوانین جدید   و 

تشکیل کمیته ای برای 
پیگیری مسائل اتحادیه

وکیل زاده در جلسه 
تک نفره به انتقاد از 

عملکرد اتحادیه پرداخت

نخواستم جایگاه 
اتحادیه تضعیف شود

فرشاد وکیل زاده، رئیس جدید اتحادیه 
کســب وکارهای مجــازی در نشســتی 
آنالیــن و بــدون حضــور دیگــر اعضــای 
هیئت مدیره به ارائه گزارشی از وضعیت 
ایــن اتحادیــه در پنــج ســال گذشــته 
پرداخــت. پیگیــری منافــع شــخصی 
اعضــا،  تفکیــک اتحادیــه بــه خــود ی و 
غیرخــودی، مشــکالت در صورت هــای 
مالی،  عدم نظارت و بازرســی،  نداشــتن 
تعامــل بــا حاکمیــت و... از جملــه 
مشــکالتی بود که بــه گفته وکیــل زاده، 
اتحادیــه کســب وکارهای مجــازی در 
ســال های گذشــته بــا آن روبــه رو بــوده 

است.
وکیــل زاده در ایــن نشســت در پاســخ به 
ســؤال آی تی ایران که چرا پیــش از اینکه 
به سمت ریاست اتحادیه برسد در مورد 
کارشــکنی های اتحادیــه و کم کاری هــای 
پیگیــری  در  هیئت مدیــره  رؤســای 
مشــکالت اعضــای خــود ســکوت کــرد 
بــود، اعــالم کــرد کــه او همیشــه برخــی 
مشــکالت را گفتــه  اســت، امــا پیگیــری 
برخــی مشــکالت را بــه دلیــل جلوگیری 
از تضعیــف جایــگاه اتحادیــه  رســانه ای 

نکرده است.
بــه گفتــه وکیــل زاده، وی بســیاری از 
مشــکالت و تخلفــات اتحادیــه را بــه 
صــورت قانونــی پیگیــری کــرده و در این 
زمینه مستنندات الزم را در اختیار دارد؛ 
امــا دلیــل ســکوت او در ایــن خصــوص 
و رســانه ای نکــردن ایــن پیگیری هــا، 
جلوگیــری از تضعیف جایــگاه اتحادیه 
بوده  است. او در این زمینه انتقادهایی 
را متوجــه برخــی رســانه ها دانســت و 
گفت: »اگر رسانه به درستی مسئولیت 
خود را در پوشــش وقایع انجام دهد،  ما 

هیچ مشکلی نخواهیم داشت.«
او با اعالم اینکه در دوره گذشته به عنوان 
عضو هیئت مدیــره، امــکان ورود به این 
اتحادیه  را نداشــته، گفت: »بعد از پنج 
سال وقتی در لباس رئیس وارد اتحادیه 
شــدم، مشــکالت بســیاری در بخــش 
مالــی و اداری دیــدم. اظهارنامه هایــی 
کــه بــه ســازمان مالیــات ارســال شــده، 
بــه شــکل خالصــه نشــان می دهــد کــه 
اتحادیه از ســال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در حدود 
یک میلیــارد و ۷۰۰ میلیون تومــان زیان 

انباشته داشته است.«

NEWSخبر
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داستاناصلی
L E A D  S T O R Y

سید محمدحسین سجادی  نیری، مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری داوین معتقد است استارتاپ ها و کسب وکارهای 

فرهنگی هم با مشکل جذب سرمایه روبه رو هستند و هم با 
فشار رگوالتورهای متعدد و کسب وکارهای رانتی

معادله پیچیده 
بمب و مین

سید محمدحسین سجادی نیری تحصیالت خود را در مقطع کارشناسی نرم افزار در دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد 
خود را در رشته مدیریت اجرایی MBA در دانشگاه علم و صنعت و دکترای مدیریت رسانه خود را در دانشگاه تهران گذرانده 

است. او از سال 1378 فعالیت خود را در بخش خصوصی آغاز کرد. بعد از چندسال فعالیت در معاونت علمی و فناوری و 
تالش برای تأثیرگذاری در اکوسیستم نوآوری کشور در بخش دولتی، او حاال مدیرعامل یک وی سی در حوزه صنایع خالق 

است که بیشتر روی کسب وکارهای محتوایی و رسانه ای و فرهنگی سرمایه گذاری می کند. وی سی داوین که به تازگی جشن 
شصت و چهارمین سرمایه گذاری خود را برگزار کرده، تأکید دارد می خواهد روی بازاری که دیگر وی سی ها کمتر به آن توجه 

و عالقه دارند، تمرکز کند. به گفته سجادی نیری، داوین خلئی را در این حوزه پر کرده که بخش خصوصی ریسک آن را 
برنمی داشته است. به گفته او، داوین می خواهد به عنوان یک وی سی که تالش دارد بخشی از سرمایه های خارج از بخش 

خصوصی را به سمت کسب وکارهای خصوصی حوزه صنایع خالق بیاورد، شناخته شود. در این شماره کارنگ با مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری داوین به گفت وگو نشستیم و نظرات او را در مورد سرمایه گذاری خطرپذیر و 

چالش ها و فرصت های آن در سال های پیش  رو جویا شدیم.

سجادی نیری از مسیر شکل گیری داوین می گوید

جای خالی وی سی صنایع خالق

HISTORYتاریخچه

 من از سال ۱۳۷۸ شروع به کار کردم و 
تــا ســال ۱۳۸۶ در بخــش خصوصــی 
فعال بودم و کسب وکارهای خودم را داشتم. از 
ســال ۱۳۸۷ متوجــه شــدم کــه در بخــش 
خصوصــی شــرایط مالــی خوب اســت، امــا به 
دنبــال تأثیرگــذاری در کشــور بــودم؛ بنابرایــن 
کم کم از بخش خصوصی فاصله گرفتم و وارد 
یک مجموعه نیمه دولتی شدم. چند سالی در 
آنجا کار کردم و به نسبت مجموعه موفقی بود. 

بعد از آن وارد سیستم دولت شدم. 

 در ابتدا در مرکز فناوری و نوآوری های 
ریاســت جمهــوری در حــوزه  آی تــی و 
فنــاوری فرهنگــی کار می کــردم. پــس از آن در 
اواخر سال ۱۳۹۳، دکتر ستاری، معاون علمی 
و فنــاوری رئیس جمهور، مــن را به عنــوان دبیر 
ســتاد توســعه فناوری هــای نــرم و هویت ســاز 
منصوب کرد. آن ستاد هیچ بودجه و امکاناتی 
نداشــت. رؤیای من موفق ســاختن این ســتاد 
شــد. دو یــا ســه ســال کار کــردم. محــور کارهــا 
cultural technologies بــود. بعدهــا از 
فناوری های فرهنگی با عنوان صنایع فرهنگی 
 یــــــا cultural industries یـــــــاد شـــــــد.
 بــه بیــان امــروزی بــه آن صنایــع خــالق یــا
creative industries می گویند. محور اصلی 
ایــن فعالیت هــا در آن ســتاد فعالیت هــای 
فرهنگی، صنایع فرهنگی و صنایع خالق شد. 
از ابتدای ســال ۱۳۹۴ فعالیت خود را در ستاد 
آغاز و تا سال ۱۳۹۶ در آنجا فعالیت می کردم. 
طــی ایــن ســه ســال عناصــری را کــه بــرای 
زیســت بوم صنایــع خــالق و فرهنگــی و حــوزه 
فناوری هــای نــرم در کشــور نیــاز بــود، ایجــاد 

کردیم.

 وقتی در مورد اکوسیســتمی در حوزه 
نــوآوری و فنــاوری صحبــت می کنیم، 
باید در این حوزه رشته دانشگاهی، مرکز رشد، 
شتاب دهنده، مرکز نوآوری و صندوق پژوهش 
و نــوآوری داشــته باشــیم. تقریبــاً تمــام ایــن 
عناصــر طــی این ســه ســال ایجــاد شــد. البته 
صنــدوق پژوهــش و نــوآوری دو ســال بعــد 

تشکیل شد. 

 وقتی مــن دبیر ســتاد فناوری های نرم 
شــدم، فقط ســه مرکز رشــد فعــال در 
حوزه علــوم انســانی در کشــور داشــتیم؛ اما تا 
سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳ مرکز رشد و شتاب دهنده 
در حوزه های علوم انســانی، علــوم اجتماعی و 
فرهنگ و هنر در کشور شکل گرفته بود. عالوه 
بر مــوارد مذکور، پارک علم و فنــاوری این حوزه 
هم  شکل گرفت. فرایند ایجاد پارک های علم و 
فنــاوری پیچیده اســت و معمــوالً ایــن پارک ها 
مختــص یــک موضــوع نیســتند و موضوعات 

مختلفــی را پوشــش می دهنــد. البتــه پــارک 
ســالمت و پــارک آی ســی تی در این حــوزه قبالً 
شکل گرفته بودند. پارک علوم و فناوری های نرم 
و صنایــع فرهنگــی در همــان دوره ای کــه مــن 
مسئول ستاد بودم، راه اندازی شد. ایجاد پارک 
علــم و فنــاوری ایــن موضــوع دســتاورد خیلــی 

بزرگی در آن زمان بود.

 زمــان ایــن رســیده بــود کــه بــرای حوزه 
صنایــع خــالق و فرهنگــی هــم ســند 
باالدســتی و هم برنامه ای برای شــرکت های این 
حــوزه شــبیه برنامــه شــرکت های دانش بنیــان 
داشته باشیم. در همین راستا برنامه تنظیم و در 
آن برنامــه شــرکت های حــوزه صنایــع خــالق و 
فرهنگی را این گونه تعریف کردیم: »شرکت های 
حــوزه صنایــع خــالق و فرهنگــی شــرکت هایی 
هســتند کــه یــا در حــوزه صنایــع فرهنگــی کار 
می کننــد و محصــول آنهــا فرهنگــی اســت یــا 
از  اســتفاده  بــا  کــه  هســتند  شــرکت هایی 
فناوری های جدید یک مدل کسب وکاری جدید 
ارائــه داده انــد.« صنایــع فرهنگــی بــه صنایــع 
 دســتی، گردشــگری، مــد و پوشــاک، معمــاری، 
انیمیشن، بازی و صنایع دیدار - شنیداری گفته 
می شــود. شــرکت هایی کــه مــدل کســب وکاری 
جدیدی ارائه داده اند، شرکت هایی مثل اسنپ، 
جاجیگا یا علی بابا هســتند و اصــوالً در اقتصاد 

دیجیتال فعال هستند.

 این برنامــه در معاونت علمی مصوب 
شــد و از ســال ۱۳۹۷ کار خــود را آغــاز 
کرد. در حال حاضر حدود ۱۶۰۰ شرکت خالق 
مورد تأیید معاونت علمی وجود دارد. همه این 
اتفاقــات رقــم خــورد امــا مــن هنــوز احســاس 
می کردم این حوزه کوچک مانده اســت و رشد 
زیــادی نــدارد. آذرمــاه ســال ۱۳۹۸ در جلســه 
بــرای  شــدم  متوجــه  فراصنــدوق  افتتــاح 
صندوق های خالق در این حوزه به سرمایه گذار 
خطرپذیر نیاز داریم؛ یعنی ســرمایه گذاری که 
ریســک کند و با رعایت اصول ســرمایه گذاری 
روی  ســرمایه گذاری  اصــول  و  خطرپذیــر 
خــالق  صنایــع  حــوزه  در  اســتارتاپ ها، 
ســرمایه گذاری کند؛ بنابرایــن مأموریت بعدی 
که برای خودم در نظر گرفتم، تشکیل صندوق 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر در ایــن حــوزه بــود. 
بهمن و اســفند ســال ۱۳۹۸ پیگیری این امر را 
آغــاز و بــا مؤسســه دانش بنیــان برکــت و 
مجموعه هــای مختلــف دیگر صحبــت کردم. 
مؤسســه دانش بنیــان برکــت پیشــنهاد من را 
پذیرفــت و از اردیبهشــت ۱۳۹۹ کار ایجــاد 
مجموعه سرمایه گذاری خطرپذیر روی صنایع 
خالق، داوین را آغاز کردم. اولین سرمایه گذاری 
داویــن هــم در تیرمــاه ســال ۱۳۹۹ انجام شــد. 

فاصله ایجاد تا آغاز کار کمتر از چند ماه بود.
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زناننوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

درباره شریل سندبرگ 
مدیر ارشد اجرایی متا

تصمیم جسورانه
 »شــریل ســندبرگ«، مدیــر 
ارشــد اجرایی متا، زنی بســیار 
بــر  کــه  اســت  شناخته شــده 
فرازوفرود های فراوان زندگی پیروز شده 
و در عرصه شغل و کسب وکار نیز موفق 
است. او سال هاســت در رتبه های برتر 
زنــان قدرتمنــد، ثروتمنــد و تأثیرگــذار 
جهــان می درخشــد. شــریل در ســال 
۱۹۶۹ در واشنگتن دی ســی به دنیا آمد 
و در دوســالگی بــا خانــواده بــه فلوریدا 

مهاجرت کرد. 

 وقتــی در دانشــگاه هــاروارد 
مشــغول تحصیــل بــود، بــا 
پروفسور »الرنس سامرز«، اقتصاددان 
بــزرگ آشــنا شــد و بعدهــا در بخــش 
پژوهشــکده بانــک جهانــی به عنــوان 
دستیار سامرز استخدام شد. در سال 
۱۹۹۵ دوبــاره بــرای مقطــع ارشــد وارد 
هــاروارد شــد و بــا بورســیه در رشــته 
کســب وکار توانســت به عنــوان زنــی 
باهــوش و کارآمــد، بدرخشــد.  شــریل 
حدود یک سال در مک کنزی بود و پس 
از آن دوباره با ســامرز همکار شد و این 
 بــار در اداره  خزانــه داری آمریــکا! او 
می گویــد این تجربــه به لحــاظ علمی و 
شبکه ســازی بســیار در زندگــی او مؤثر 

بوده است. 

 اما عمر همکاری با سامرز هم 
به پایان رسید و در نهایت او به 
گــوگل رفــت و وارد کســب و کارهای 
خصوصی شــد. آن روزها گوگل بسیار 
کوچــک بــود و شــریل در ســمت مدیر 
مارکتینــگ توانســت تیــم فــروش را از 
چهار نفر به چهار هزار نفر برساند. در 
همــان روزهــا زاکربــرگ او را در یــک 
مهمانی مالقات می کند و حس می کند 
بــرای  بســیار  شــریل  توانایی هــای 
کســب وکار او مناسب اســت. با اینکه 
فیس بــوک شــرکت بســیار کوچــک و 
نوپایی بود، شریل پیشنهاد زاکربرگ را 
می پذیــرد و وارد شــرکت رقیــب گــوگل 
می شود.  حضور شــریل در فیس بوک 
تحول عظیمی برای آنان به ارمغان آورد 
و در عــرض ســه ســال شــرکت را بــه 
سوددهی خوبی رساند. در سال چهارم 
فعالیــت در فیس بــوک به عنــوان مدیر 
ارشد اجرایی وارد هیئت مدیره شد و در 
صــدر اخبــار زنــان موفــق در حــوزه 

شرکت های نرم افزاری قرار گرفت. 

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با رضوان خرمیان که سال ها پیش با برگزاری 
مجموعه رویدادهای کتابخورها، توانست از مسیر عالقه 

خود به درآمدزایی برسد

مکانی برای 
خوره های کتاب

رضوان خرمیان، کارشناسی خود را در رشته مترجمی زبان 
انگلیسی گذرانده و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 

دارد. به عالوه به زبان فرانسه نیز مسلط است. او که از کودکی 
زندگی اش با کتاب عجین بوده، می گوید ایده کسب و کار 

کتابخورها از عالقه اش به امانت دادن کتاب نشئت می گیرد. 
به این ترتیب مجموعه رویدادهای کتابخورها شکل می گیرد 

و کم کم پایه های این کسب و کار گذاشته می شود. او به 
واسطه شغل مادرش که از کارشناسان فرهنگی کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده، همیشه در میان 
کتاب های کتابخانه و در چنین فضایی بزرگ شده است. 
خرمیان می گوید آموختن زبان را از کودکی آغاز کرده و در 

دبیرستان تافل گرفته و کار ترجمه را از دوران راهنمایی شروع 
کرده است. اولین دستمزدش نیز برمی گردد به 14 سالگی 

که برای انتشار یک داستان چندصفحه ای در کیهان بچه ها 
دریافت کرده است. خرمیان همزمان با دبیرستان تدریس 

زبان را در مؤسسات زبان آغاز کرده و کار نشر آثار در مجالت 
مختلف را ادامه داده است. در ۲۰سالگی نیز اولین کتابش 

را با انتشارات پنجره به چاپ رسانده و مسیر شغلی حرفه ای 
او به عنوان یک مؤلف و مترجم کتاب، از همان روزها شکل 

گرفته است.

 کسب و کار کتابخورها چطور شکل گرفت؟
من کتاب می نوشتم و ترجمه می کردم، اما همیشه یک شوق 
عجیبی در دلم بود که می خواستم همه افراد را به دنیای جذاب 
کتاب هایی که می خوانم، دعوت کنم. این حس همیشه با من 
بود، اصالً با هر کسی آشنا می شدم، دوست  داشتم کتابی به 
او امانت بدهم تا او هم با دنیای آن کتاب آشــنا شود. این کار 
برایم خیلی لذت بخش است. از کودکی همیشه چند کتاب 
برای امانــت دادن به دوســتانم و معلمانم در کیفم داشــتم و 
این برایم بســیار جذاب بود که نظر بقیه را در مورد کتابی که 
خوانده ام، بدانم. به  همین دلیل ، تالش کردم ایده ای را که در 

سر دارم، اجرا کنم.

 کتاب خوانی گروهی همراه با نوجوانان در 
کنار نویسنده یا مترجم اثر؟

درک لــذت گروهی خوانــدن و هم صحبتــی از یک کتــاب. به 
همین دلیل تصمیم گرفتم این طرح را اجــرا کنم و مجموعه 
رویدادهــای کتابخورهــا را شــروع کــردم، مــن در ایــن مســیر 
کتاب های خوب را می شناختم و به واسطه سابقه فعالیتم به 
نویسندگان و مترجم آن آثار نیز دسترسی داشتم، اما مکانی 
برای اجرای این برنامه ها نداشتم. این شد که پس از گفت وگو 
با مؤسسات مختلف توانستم اولین دوره کتاب خوانی گروهی 
را در فرهنگســرای رســانه در ســال ۱۳۹۴ اجــرا کنم. دو ســال 
ابتدایی به صورت رایگان برای مخاطبان مســتمر، به فاصله  

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

   عکس:  پریا امیرحاجلو



شــــــــــــــمــــــــــــــاره ۶۵
۲۰ شهــریــــور ۱۴۰۱
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

12
صحبت از یک رکود اقتصــادی در آینده بســیاری از مردم را 
ترسانده است. در حالی که اقتصاد آمریکا به دلیل آمارهای 
امیدوارکننده بازار کار آن در ماه های اخیر هنوز خوب به نظر 
می رسد، اما گویا برخی از شــرکت های فناوری نمی خواهند 
ریســک کنند و مســیری را در پیش گرفته اند که درست در 
برابر مسیر مقیاس پذیر شدن )Scale Up( سال های گذشته 
آنهاســت. تغییری که عنوان آن این اســت: کوچک شدن یا 
Scale Back. از دست نگه داشتن برای استخدام های جدید 
گرفته تا لغــو مشــاغل آزادکاری تا اخــراج بخشــی از نیروها 
نشان دهنده آماده سازی شرکت های فناوری برای دوران رکود 
اســت. در حالی که رکود هنوز فرا نرســیده اســت، اما شکی 
نیســت که صحبت ها در مورد زمان دقیق وقوع آن افزایش 

یافته است.

  ترس شرکت ها از کجا می آید؟
پس از یک سال قوی اقتصادی برای آنالین ها، آن هم زمانی 
که آمریکایی ها هزینه های کالنی برای خرید آنالین یا داشتن 
محصوالت فناوری می کردند، حاال به نظر می رسد شرکت ها 
کمربند خود را محکم می کنند. با وجود اینکه کارشناســان 
اقتصادی آمریکا معتقدند رکود بعدی بسیار مالیم تر از نمونه 
قبلی ناشی از ترکیدن حباب مسکن در سال ۲۰۰۸ و بحران 
مالی متعاقب آن خواهد بود، اما باز مدیران ارشد شرکت های 

سیلیکون ولی نمی خواهند ریسک کنند.

شــرکت های مختلــف از متــا تــا والمــارت در ماه هــای اخیــر 
سیگنال هایی مبنی بر آماده شدن برای رکود داده اند، در حالی 
که سایر خرده فروشان بزرگ و شرکت های فناور تالش کرده اند 

اندازه شرکت و هزینه های آن را کوچک تر و کمتر کنند.

  اوضاع فعالً خوب اســت اما آینــده احتماالً 
بد باشد

  )Wayfair( برای نمونه خرده فروشــی آنالین مبلمــان وی فــر
اعالم کرده که حدود ۸۷۰ کارمند خــود را که تقریباً ۵ درصد 
از حقوق و دستمزد این شرکت را می گیرند و ۱۰ درصد از تیم 
مدیریتی اش را اخراج خواهد کرد. مانند سایر خرده فروشان 
آنالیــن، وی فــر در اوایــل کرونــا اعتمادبه نفــس زیــادی پیدا 
کرد، زیرا تقاضا در بیــن مصرف کنندگان افزایــش یافت. در 
طول همه گیری کرونا، فروش دکور خانه به شــدت زیاد شد، 
زیرا آمریکایی ها شــروع به تبدیل فضاهــای خانگی خود به 
دفاتر، باشــگاه های بدنســازی یا جایی کردند که از گذراندن 
تمام وقت در آن خوشــحال باشند. درســت در همین دوران 
وی فر نیــروی زایــدی جــذب کرد، امــا حــاال مدیــر اجرایی آن 
Wayfair در ایمیلی به کارکنانش اعالم کرده که این اخراج ها 
اجتناب ناپذیرنــد. این شــرکت اعالم کــرده اگرچه موقعیت 
فعلی اش قدرتمند اســت، اما به دلیل عدم اطمینان در کل 
اقتصاد آمریکا این تصمیم را گرفته است. این شرکت هم به 
غول های فناوری مانند توییتر، فیس بوک و نتفلیکس پیوسته 

که یا سرعت اســتخدام را کاهش داده اند یا به طور کامل آن 
را متوقف کرده اند.

  فیس بوک و مایکروســافت هم اسکیل بک 
می کنند

اخیــراً فیس بــوک هم اعــالم کــرده توقــف اســتخدام در این 
شــرکت تا پایان ســال میالدی ادامــه خواهد داشــت. مدیر 
مالی فیس بوک، توقف و مشکالتی را که شرکت با آن مواجه 
است، به »رکود صنعت« و همچنین حمله روسیه به اوکراین 
و تغییراتی که این شــرکت می خواهد در حریم خصوصی و 

نگهداری از داده ها رقم بزند، نسبت داده است.
از طــرف دیگــر مایکروســافت اعــالم کــرده صدهــا نفــر از 
استخدام شدگان قراردادی و همین طور کارکنان بخش جذب 
استعداد خود را اخراج خواهد کرد. مایکروسافت قبالً اعالم 
کرده بود که حدود ۱۸۰۰ موقعیت شغلی را در سراسر شرکت 
کاهش می دهد و به طور قابل توجهی ســرعت اســتخدام را 
کم کرده است. این شرکت همچنین برنامه های خود را برای 
تأسیس سازمان امنیت سایبری جدیدی که چارلی بل، مدیر 
سابق آمازون، قرار بود از طریق مایکروسافت رهبری کند، لغو 
کرده است. مایکروسافت گفته باید مطمئن شویم که منابع 
الزم را برای رویارویی با موقعیت های مختلف در اختیار داریم 
و کاهش هزینه هــا که با تعدیل نیرو محقق خواهد شــد، در 

مسیر این تفکر مایکروسافت انجام شده است.  

چرا شرکت های بزرگ در حال کوچک کردن خود هستند؟

اسکیل بک در برابر اسکیل آپ

کارمند یهودی گوگل در 
حمایت از مردم فلسطین 

از شغل خود استعفا داد

همدستی در نقض 
حقوق بشر 

 کارمند  یهودی گوگل با نوشتن 
نامــه ای مبنــی بــر اســتعفای 
خود، این شرکت را به »ایجاد محیطی 
حامــی  کارکنــان  بــرای  ترســناک« 
یــل کــورن  فلســطین متهــم کــرد. آر
همچنین به گوگل اتهام »همدستی در 
نقض حقوق بشر فلسطینی ها« را زده 

است.

 گوگل قراردادی میلیارد دالری 
بــا آمــازون، دولــت و ارتــش 
اســرائیل دارد. آریــل کــورن در نامــه ای 
خطاب به همکارانش در گوگل گفت که 
آنجــا را تــرک می کنــد و ایــن شــرکت را 
متهــم بــه انتقــام گرفتــن از او و ســایر 
کارمندانــی کــرد کــه در حمایــت از 

فلسطین صحبت کرده بودندو

 کورن که خود را کارمند یهودی 
گــوگل معرفــی می کنــد، در 
مدیوم نوشــت: »گــوگل به جــای گوش 
دادن به کارمندانی که از او می خواهند 
بــه اصــول اخالقــی خــود عمــل کنــد، 
قراردادهــای نظامــی را بــا دقــت دنبــال 
می کنــد و صــدای کارمنــدان خــود را از 
طریــق ســاکت کــردن و برخوردهــای 
تالفی جویانه نســبت به من و بسیاری 

دیگر از بین می برد.«

 کورن که بیش از هفت سال در 
گوگل کار کــرده اســت، یکی از 
دو کارمندی بود که در اکتبر ۲۰۲۱ برای 
پــروژه ۱/۲ میلیــارد دالری نیمبــوس، 
مشــارکتی بین گوگل، آمازون، دولت و 
ارتــش اســرائیل، علیــه ایــن شــرکت 
صحبت کرد. کورن عنوان کرد که گوگل 
در ماه می ۲۰۲۱، در میان خشونت های 
نظامــی اســرائیل کــه بــه کشــته شــدن 
برخی فلســطینی ها در غزه منجر شد، 
نقش خــود را در پــروژه نیمبــوس اعالم 

کرد.

 پروژه نیمبوس، یک سیســتم 
محاســبات ابری ساخته شــده 
توســط گوگل و آمازون اســت که هوش 
مصنوعی و ابزارهای یادگیری ماشــین 
را در اختیار دولت و ارتش اسرائیل قرار 

می دهد.
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طرح مدیرعامل گوگل برای 
ساده سازی شرکت

مسئله 
مدیریت زمان

یک فایل صوتی لورفته، از طرح گوگل برای »ساده سازی 
شــرکت« پرده بــرداری می کنــد. ســاندار پیچــای، 
مدیرعامــل گــوگل بــرای کمــک بــه بهــره وری بیشــتر 
کارکنــان، مجموعــه ای از تغییــرات از جملــه جلســات 
کمتر، اهداف کمتر و حواشی کمتر را اعالم کرده است. 
در فایــل صوتی نشســت ماهانه شــرکت که به دســت 
اینســایدر رســیده، پیچــای تأکیــد کــرده کــه گــوگل در 
یــک محیــط اقتصــادی کالن و چالش برانگیــز فعالیت 
می کند و ســپس برنامه هایی برای ساده ســازی شرکت

 ارائــه داده اســت.  پیچــای گفتــه یکــی از بزرگ تریــن 
تغییــرات تــا ســال ۲۰۲۳، کاهــش تعــداد اهــداف و 
نتایــج کلیــدی شــرکت یــا همــان OKRها  -سیســتمی 
بــرای تنظیــم و دســتیابی بــه اهــداف کــه گوگل و ســایر 
شــرکت های فنــاور از آن اســتفاده می کنند- بــه میزان 
یک ســوم اســت. پیچــای همچنیــن گفتــه کــه گــوگل 
جلســات غیرضــروری را کاهش می دهــد و بــه کارکنان 
کمــک می کنــد تــا اولویت بندی ها و زمــان خــود را بهتر 

مدیریت کنند.
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آمارها و روندهای صنعت خرده فروشی در سال ۲0۲۲
همه گیــری رفتــار خریــد مصرف کننــده را برای همیشــه 
متزلزل کرده است. با این حال، پس از دو سال الگوهای 
رشــد غیرقابــل پیش بینــی و بازارهــای بی ثبــات، انتظــار 
می رود در آینده نزدیک به ثبات نســبی برسیم. مخارج 
خرده فروشــی و تجــارت الکترونیــک در سراســر جهــان 
تثبیــت می شــود، عــادات خریــد مســتحکم می شــود و 

سازگاری برای شرکت ها بسیار مهم خواهد بود.

با کاهش ریسک از طریق تنوع بخشیدن به جریان های 
درآمــد در شــبکه های رســانه ای خرده فروشــی، معرفــی 
گزینه هــای رضایت بخشــی کــه بــرای مصرف کننــدگان 
انعطاف پذیــر و راحــت هســتند یــا ایجــاد تجربیــات 
منحصربه فرد و دائماً در حال تغییر در فروشگاه ها برای 
بازگردانــدن مشــتری، تنها خرده فروشــانی کــه منعطف 
می ماننــد و مرزهای نوآوری را گســترش می دهند، برنده 

نسل جدید را 
دریــابــیـــد!

چند نکته درباره یک خرید موفق اما پرحاشیه بعد از گذشت پنج سال

هول فودز؛ بهترین سرمایه گذاری آمازون

REVIEWبررسی

تاریخچه پیوند نسبتاً دشوار آمازون و هول فودز که 
پنج سال پیش با خرید ۱۳/۷ میلیارد دالری هول 

فودز آغاز شد.

هــول فــودز به دلیــل نگرانــی در مــورد 
تصاحب خصمانه این شرکت به سمت 

آمازون حرکت کرد.

دستیابی به یک زنجیره عمده مواد غذایی 
ملی، چالش جدیدی را در فروشــگاه های 

فیزیکی برای آمازون ایجاد کرد.

آمازون، هول فودز مارکت را 
بــه قیمــت ۱۳/۷ میلیــارد 

دالر در ۲۴ آگوست ۲۰۱۷ خرید.

 این پیونــدی بود که دربــاره آن 
بســیار صحبــت می شــد و دنیــای 

خرده فروشی را تکان داد. این معامله باعث شد که 
یــک فروشــگاه قدرتمنــد آنالیــن، صاحــب یــک 
خواربارفروشی ارگانیک و محبوب شود. این خرید 
به تغییــرات فرهنگی در فروشــگاه های هــول فودز 
انجامید، اما برای آمازون، خرید یک خواربارفروش 
برجسته ملی، آزمون بزرگی در مورد عملکردش در 

فروشگاه های فیزیکی بود.

از آن زمان به بعد این رابطه با وجود برخی 
تغییرات دشوار، دوام آورده است.

 جــان مکــی و رنــی الوســون تجارتــی را 
راه اندازی کردند که توانست بازار 

مواد غذایی آستین در تگزاس را در سال 
۱۹۷۸ قبضه کند.

طبــق اطالعات وب ســایت 
شــرکت، هول فودز از ادغام 

فروشــگاه مکیز و الوسون ســیفر وی در 
ســال ۱۹۸۰ بــا کــرگ ولــرز و مــارک اســکیلز 

کالرکسویل نچرال گروسری به وجود آمد.

 این کسب و کار خواربارفروشی با تمرکز بر 
گزینه هــای تــازه و ارگانیک در دهــه ۱۹۸۰ 
شــروع بــه کار کــرد و به ســرعت گســترش یافــت. 
شــعبه های هــول فــودز مارکــت در سراســر ایاالت 

متحده ایجاد شدند.

هول فودز می گوید که در زمان تأسیس این 
شرکت، کمتر از نیم دوجین سوپرمارکت 
مــواد غذایــی طبیعــی در ایــاالت متحــده وجــود 

داشت.

جف بزوس، شرکتی را که به آمازون تبدیل 
شــد، در ســال ۱۹۹۴ در ســیاتل تأسیس 

کرد. معروف است بزوس با تمرکز بر فروش کتاب از 
طریق اینترنت شروع به کار کرد.

در ســال ۲۰۲۱، این شرکت در فروش کلی 
از والمارت سبقت گرفت.

در سال ۲۰۱۷، هول فودز با مشکل مواجه 
شد. مکی سعی کرد برای حل این مشکل 
بــه وارن بافــت میلیــاردر و آلبرتســونز غــول 
خواربارفروشی نزدیک شود، اما هیچ کدام عالقه ای 

به خرید این شرکت نداشتند.

فــودز  هــول  بــه  بــزوس 
 ۲۴ بــود. در  عالقه منــد 
آگوســت ۲۰۱۷، شــرکت ها اعــالم 
کردند که معامله انجام شده است. 
ایــن خریــد شــرکت هــول فــودز را از 
تصاحــب خصمانــه نجــات داد. امــا در 
ســال های پــس از آن درگیری هایــی وجود داشــته 

است.

در ســال ۲۰۲۰، کارمنــدان هــول فــودز به 
اینســایدر گفتنــد کــه کارگرانــی کــه 
ســفارش های آنالیــن مشــتریان آمــازون پرایــم را 
انتخاب و بسته بندی می کنند، فروشگاه ها را شلوغ 

کرده اند و در نتیجه کار آنها دشوارتر شده است.

بر اساس گزارش سی ان بی سی، در نهایت 
آمــازون تــالش کــرد تــا کارگــران مســئول 
سفارش های آنالین را به کارکنان هول فودز تبدیل 
کند که تا حــدودی به یک تضــاد فرهنگی 

منجر شد.

 امــا هــول فــودز همچنــان 
موفق ترین ســرمایه گذاری 
آمازون اســت. در طول سال ها دیگر 
بــر  آمــازون  ســرمایه گذاری های 
فروشــگاه های فیزیکــی و خواربارفروشــی بــا 
مشکل مواجه شده اند. به نظر می رسد آمازون در 
حال تجدید نظر در رویکرد خود به فروشــگاه های 
فیزیکی اســت. به طور خــاص، آمــازون عرضه در 
فروشگاه های آمازون فرش خود را متوقف می کند، 
زیــرا نتوانســته فــروش کافــی را بــه ثبت برســاند. 
همچنیــن امســال، آمــازون کتاب فروشــی های 
زنجیره ای چهار ستاره خود را تعطیل کرد. در پنج 
سالی که از خرید هول فودز توسط آمازون می گذرد، 
خیلی چیزها تغییر کرده است. مکی قرار است در 
اول سپتامبر از هول فودز بازنشسته شود. بزوس 
در سال ۲۰۲۱ از سمت مدیرعاملی آمازون کنار رفت 
و اکنون به عنوان رئیس اجرایی آن فعالیت می کند. 
با وجــود تضاد فرهنگــی اولیه، هــول فــودز یکی از 
مشارکت کنندگان اصلی در مجموعه آمازون شده 

است.




