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گفت و گو با وحید 
اسماعیلی، رئیس 

هیئت مدیره »تعارف« 

هزینه لجستیک 
به اندازه نرخ تورم 

Kرشد نکرده است A R A N G
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روزهای دشوار 
خرده فروشی

مازاد موجودی 
خرده فروشان احتماالً 

آنها را مجبور می کند 
تا محصوالت خود را با 
تخفیف های گسترده 

عرضه کنند
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استارتاپ ها 
آمازونیزه 
می شوند؟

کپی آمازون  لزومًا 
موفق نیست اما 

بسیاری از شرکت ها 
چشم بسته راه 

آن را می روند
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نگار 
 حسینی

بالنش

زینب 
جعفریان

کافه خونگی

الهه
 ادیبی
زیکفام

عاطفه 
هاشمی منفرد

روچ منفرد

از ماجرای ابرآروان تا کافه بازار این روزها بسیاری از صاحبان کسب وکار در ایران تحت فشار قرار گرفته اند... به نظر می رسد دیواری کوتاه تر از کسب وکار پیدا نمی شود!

عدد 
بده!

انکار
 آمار

در کارنگ و در دو سال گذشته با 
کسب وکارهای اینستاگرامی زیادی 
گفت وگو کرده بودیم. در این شماره
 برای اطالع از وضعیت آنها به سراغ

 10 کسب وکار رفتیم و از میزان فروش
و حال وهوای این روزهایشان پرسیدیم 
یافته های کارنگ نشان می دهد بسیاری

 از آنها در آستانه تعطیلی هستند

فارغ از اظهار نظر  برخی 
مسئوالن دولتی درباره کم بودن 
حجم تجارت اینستاگرامی، 
وضعیت فعلی به قطع شدن 
مسیر درآمدی خانوارهای 
زیادی منجر خواهد شد 

فرحناز 
وزیری

فرح پاتری

ـبا     صفر! تقریـــــــــــــــ

الهه 
 عبدلی

 مزرعه می شین

ریحانه 
فراهانی

ناحیال

زهرا 
شبانی
یوکابد

ناهید 
ترابی
آرتیشو

نگار 
حسین زاده

انگار

پشت هر پیج اینستاگرامی چندین سال زحمت و سرمایه گذاری نهفته است
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لجستيک
L O G I S T I C

 آسدا حقوق 1500 راننده 
خود را کاهش داد

بحران 
در لجستیک

 آسدا )Asda( دستمزد ساعتی 
۱۵00 راننده تحویل مواد غذایی 
را با وجود بحران هزینه زندگی، بیش از 
۱۲ درصــد کاهــش می دهــد. ســومین 
سوپرمارکت زنجیره ای بزرگ بریتانیا به 
حــق بیمــه ۱/۵ پونــدی ســاعتی کــه در 
تابســتان برای کمــک به جــذب و حفظ 
رانندگانــی کــه مــواد غذایــی را از برخــی 
خانه هــا  بــه  لنــدن  فروشــگاه های 

می رساندند، پایان می دهد.

 حق بیمه به نرخ ساعتی ۱0/۱0 
پوند رانندگان کــه از ماه جوالی 
آغاز شــد، حداقل تــا کریســمس وعده 
داده شــده بود، اما در ۲۱ اکتبر برداشته 

می شود.

 نادیــن هاتــون، افســر ملــی 
اتحادیــه  GMBکــه نماینــده 
بسیاری از رانندگان تحویل آسدا است، 
گفت: »تــالش آســدا بــرای رفــع کمبود 
راننــده، چســب زخمــی بــود کــه هرگــز 
کارســاز نبود. آســدا باید به این مسئله 
اساســی بپــردازد کــه دســتمزد راننــده 
بسیار کمتر از سایر خرده فروشان است؛ 

مانند حقوق آنها در فروشگاه.«

 وی افــزود: »پرداخت موقت یا 
یکباره هرگز نمی تواند به اندازه 
کافی پیش برود و رانندگان را در حالی که 
تقاضــای زیــادی دارنــد، جلــب کنــد. 
راننــدگان باید بــرای این کار نــرخ رقابتی 
دریافــت کننــد، وگرنه بــه یافتــن کار در 
جای دیگــری ادامــه خواهنــد داد.« این 
کاهــش در حالــی صــورت می گیــرد کــه 
ســوپرمارکت ها و ســایر خرده فروش هــا 
شــاهد کاهــش ســفارش های آنالیــن 
هســتند، زیــرا مصرف کننــدگان عادت 
خــود را بــرای بازدیــد از مغازه هــا پــس از 
پایان محدودیت های قرنطینه همه گیر 

از سر گرفته اند.

NEWSخبر

ایــن روزهــا کــه بــه کســب و کارهای اینترنتی شــوک وارد 
شــده و با محدودیــت دسترســی همگانــی بــه اینترنت 

و فیلترینــگ شــبکه های اجتماعــی، فراینــد 
دسترســی مــردم بــه خریدهــای اینترنتــی 
ســخت شــده، این طــور بــه نظــر می رســد 
کــه کســب و کارهای لجســتیکی نیــز حــال 
چنــدان خوشــی ندارنــد و بــه تبــع شــوکی 
کــه بــه کســب و کارها وارد شــده، بــا حداقــل 
ظرفیت خــود بــه کار ادامه می دهنــد و عبور 
از این شــرایط را منــوط بــه ایــن می دانند که 
کســب و کارها زودتر به ثبات رســیده و از این 
بحــران عبــور کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت به 

احتمال زیاد با تعدیل نیرو مواجه خواهند بود.
گفت و گــوی کارنــگ بــا وحیــد اســماعیلی، بنیان گــذار 
و رئیــس هیئت مدیــره »تعــارف«، در بحبوحــه بحــران 
بازارهای اینترنتی انجام شد و گفت و گو نیز خواه ناخواه 
به سمت همین موضوع کشــیده شد. اسماعیلی، رکود 

بازارهای اینترنتی را دائمی نمی داند، به این علت که در 
گذشته تجربه فیلتر شدن تلگرام و پیدا کردن راهی برای 

برون رفت از آن شرایط را داشته ایم.
 وی در شــرایط فعلیِ فیلترینگ اینستاگرام 
و واتــس اپ، همچنــان امیــدوار اســت بــا 
پیــدا کــردن راه حلــی معقوالنه تــر، صنعــت 
لجستیک به ثبات خود برســد؛ زیرا معتقد 
اســت کرونــا باعــث شــده فرهنــگ اقتصــاد 
دیجیتــال و خرید از فروشــگاه های اینترنتی 
رشــد بی ســابقه ای را تجربــه کنــد و بــا اینکه 
اکنــون ضربــه زیــادی بــه کســب و کارهای 
اینترنتــی و متعاقب آن صنعت لجســتیک 

وارد شده، اما بعید است به قبل از آن دوران برگردیم. 
  

از چــه ســالی کســب و کار لجســتیکی 
خود را شروع کردید؟      

 اســتارت تعــارف از ســال ۱۳9۶ تحــت پلتفرمــی بــرای 

کســب و کارهای اینترنتی زده شــد. پس از فعال ســازی، 
مرســوالت توســط شــرکت پســت جمــع آوری و بعــد از 
بارکد خوردن توسط ما و ارسال اس ام اس برای مشتری، 
مرســوالت توســط شــرکت پســت بــه دســت مشــتری 

می رسید.
 از ســال ۱۳9۷ با اســتخدام ۱۵ تــا ۲0 پرســنل در دو بازه 
زمانی 8 تا ۱۶ و ۱۶ تــا ۲0، فعالیت لجســتیکی خود را به 
صورت Same Day یا توزیع همان روز آغاز کردیم و عمالً 

وارد حوزه حمل و نقل خصوصی شدیم.

چــه  در  تعــارف  حاضــر  حــال  در 
بخش هایی فعال است؟ 

اکنــون بعــد از گذشــت شــش ســال، عــالوه بــر ارســال 
مرســوالت اینســتاگرامی یــا تلگرامــی کســب و کارها، 
مســئولیت توزیع مرســوالت دیجــی کاال را در چهار بازه 
زمانــی عهــده دار هســتیم. دیجــی کاال تنهــا فروشــگاه 
اینترنتــی در ایــران اســت کــه توزیــع مرســوله های خود 

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

گفت و گو با وحید اسماعیلی، رئیس هیئت مدیره »تعارف«؛او معتقد است چیزی که 
شرکت های لجستیکی را سر پا نگه داشته، ارسال بسته ها در تیراژ وسیع است و فیلترینگ 

به حجم مرسوالت ضربه زده است

هزینه لجستیک به اندازه 
نرخ تورم رشد نکرده است

   عکس:  حامد کریم زاده

I N T E R V I E W
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ادامه از صفحه 3 

 با احتیاط نزدیک شوید 
پروژه شرمنده سازی در حال انجام است 

COMMENTدیدگاه

با ایــن نــگاه اشــتباه، پــروژه ای از مدت ها پیش 
کلید خورده که من نام »پروژه شرمنده سازی« 
را برای آن انتخاب کــرده ام. طراحــان این پروژه 
و افرادی که خواســته یا ناخواســته در خدمت 
این طرح قرار می گیرند، این خط فکری را دنبال 
می کنند کــه کســی در ایــران موفق نمی شــود، 
مگــر اینکــه حاکمیــت بخواهــد. این طــرز فکر 
می گوید کســی که در ایران کار می کنــد، حتماً 
بــه چیــزی اعتــراض نــدارد. منطــق فکــری این 
گروه هم این اســت که بقیه یا با آنها هســتند، 
یا علیه آنها. در چهارچوب فکری این گروه یک 
فرد بایــد تمــام و کمــال حامی حکومت باشــد 
و از همه چیز حکومــت دفاع کند یــا در مقابل 
حکومت باشد و هر روز با آن مبارزه کند. از نظر 
این دو گروه هیــچ راه دیگری وجود نــدارد و اگر 
کســی حرفی بزند که موافــق نظر آنها نباشــد، 
بالفاصله انگ هایی مانند »وسط باز« را به آنها 
می چســبانند. این دو گروه چه در داخل و چه 
در خــارج از ایــران، در بســیاری موضوعــات به 
هم شبیه اند و روش شان مشابه هم است و از 
شیوه برچسب زنی استفاده می کنند و دشمن 
تفکر و تنوع هســتند. این دو گروه اعتقادی به 
تنوع ندارند؛ چیزی که بســیاری از مــا برای آن 

تالش می کنیم. 

 هیچ کس کامل نیست، اما...
بســیاری از مــا اعتــراض داریــم؛ انتقادهایمان 
را گفته ایــم و تــالش کرده ایم در عمــل چیزی را 
تغییر دهیــم. از نظر مــن اکوسیســتم اقتصاد 
نــوآوری ایــران بهترین گــواه برای ایــن موضوع 
اســت کــه در همیــن ایــران امــروز می تــوان 
فرایندهــای غلــط را اصــالح کــرد، می تــوان بــا 
انرژی بســیار و پشــتکار تغییراتی را در کشــور 
ایجــاد کــرد کــه بســیاری می گویند نمی شــود. 
تصــور می کنم همــه هــم اتفاق نظــر داریــم که 
فضــای کســب وکار در اروپــای غربــی، آمریــکا 
و کانــادا و حتــی بیشــتر کشــورهای خاورمیانه 
و شــمال آفریقا بســیار جلوتــر از ایران اســت. 
تصور می کنم ایران جزء ســخت ترین کشورها 
برای انجام کسب وکار است. قاعدتاً خلق یک 
کسب وکار در بیشتر کشــورها ساده تر از ایران 
است؛ اگر کسی انتخاب کرده در ایران بماند و 
چیزی را بسازد، دست به انتخاب سختی زده 

که شایسته تقدیر است. 
ولــی شــاهدیم کــه دو گــروه به صورت پیوســته 
بــر ســر کســانی کــه انتخــاب کرده انــد بمانند، 
می کوبنــد؛ آنهــا را مســخره می کننــد، تهدیــد 
می کننــد و به هر شــکلی کــه می توانند ســعی 
می کننــد بی آبرویشــان کننــد و ایــن بخشــی 
از پــروژه شرمنده ســازی اســت کــه در آینــده 
دامنه آن وســیع تر از امروز خواهد شــد. پروژه 
شرمنده ســازی متأســفانه ماننــد بســیاری از 

موضوعات این ســال ها از خارج از ایران شروع 
نشده، بلکه ریشه هایش را باید در همین ایران 
جست وجو کرد. کسانی که با انتشار شب نامه 
به جان کسب وکارهای نوآوری ایرانی افتادند، 
مســیری را شــروع کردند که امروز رســانه های 

ماهواره ای فارسی زبان پرچم دار آن شده اند.
بــاز تأکیــد می کنــم کــه اگــر در ایــن یادداشــت 
حمایتی از کســب وکارهای ایرانی دیده شــده، 
بــه معنــای تأییــد صددرصــد کســب وکارها 
نیســت که شــخص بنده در این ســال ها بارها 
کسب وکارهای پیشرو اقتصاد دیجیتال ایران 
را نقد کرده ام. امروز بــا طرحی هدفمند روبه رو 
هســتیم که تالش می کند فضا را به حدی تیره 
و تــار کند کــه اگر کســی انتخــاب کــرد در ایران 
و کســب وکارهای ایرانــی بمانــد، مجبور شــود 

هزینه زیادی از نظر روحی پرداخت کند.
چــاره چیســت؟ چــاره کار عصبانیــت، انــکار 
و تقابــل نیســت. جواب  »هــای« هــم »هوی« 
نیســت. در میدان رســانه کســی برنده اســت 
کــه ابتــکار عمــل را در دســت دارد، نــه کســی 
که واکنشــی رفتار می کند. متأســفانه ســال ها 
صداوسیمای ما که با بیت المال اداره می شود، 
کسب وکارها را غیرخودی دانسته و فضایی به 
آنها نــداده؛ امروز این کســب وکارها بی ســالح 
و بی دفــاع گرفتــار کســانی شــده اند کــه بــا 
استدالل های ســطحی در حال روایت ساختن 
و اذیت و آزار کارآفرینان و فعاالن اکوسیســتم 

اقتصاد دیجیتال هستند. 
چــه بایــد کــرد؟ هــر گاه صداوســیما در بیــن 
انبــوه برنامه های خــود فضایــی آزاد در اختیار 
کســب وکارها گذاشــت کــه آنهــا هــم بتواننــد 
درباره خود صحبت کننــد، می توانیم امیدوار 
باشیم که به سوی بهبود گام برمی داریم؛ وگرنه 
این رســانه ها آن قدر مطالــب گمراه کننده خود 
را تکرار می کنند که ملکه ذهن ها  شود. آن قدر 
ایــن فراینــد برچســب زنی را ادامــه می دهند و 
راه تفکــر را می بندنــد که مــردم با شــنیدن نام 

کارآفرینان حس بدی پیدا کنند.
در پایــان بــه ســایر کســب وکارهایی هــم کــه 
ممکــن اســت تصــور کننــد ایــن شــرایط فقط 
برای ابرآروان، دیجی کاال، اسنپ و کافه بازار رخ 
می دهد، این نوید را بدهم که این شتری است 

که در خانه همه می خوابد.
بســیاری در آن ســوی آب ها تازه ســوراخ دعا را 
پیــدا کرده  انــد و به راحتــی از این گوشــت لخم 
نمی گذرند. آیا کسی تا دیر نشده کاری می کند 
یا بایــد بنشــینیم و نظاره گــر ویران شــدن ایران 
توســط ویرانی طلبان باشــیم؟ کاری کــه این دو 
گــروه می کنند، کشــتن نقد و اصالح و کشــتن 
مسیر توسعه و بهبود ایران است. چاره کار هم 
روشن است. امیدواریم این صدا در میان انبوه 

هیاهو شنیده شود.

بــر اســاس گــزارش اخیــر فــدرال رزرو، مــازاد موجــودی در 
صنعت خرده فروشــی موجب عقب  گــرد قابل توجهی در 
اقتصاد ایاالت متحده شده و رشد اقتصادی را در سه ماهه 
دوم نزدیــک به ۲ درصد کاهش داده اســت. به گفتــه اداره 
سرشماری، انبارهای سرتاسر کشور پر از کاالهای مازاد، به 
ارزش ۷۳۲ میلیارد دالر شده است. این افزایش خیره کننده 
۲۱ درصدی نســبت به ســال گذشــته، ارزشــی بیــش از ۱0 
درصد از فروش کل خرده فروشــی ایاالت متحده در ســال 
۲0۲۱ )۶/ ۶ تریلیــون دالر( دارد. همزمــان بــا محبوبیــت 
روزافــزون اقتصــاد چرخشــی و فــروش کاالهــای لوکــس، 
مجموعه دیگری از کاالهای کمتر مطرح شده نیز با عنوان 

مرجوعی به این مجموعه اضافه می شود.

 فروش بزرگ خرده فروشی ها
شــرکت ها در تالش اند تــا این تجمیــع عظیم کاالهــا را که 
در بدترین زمان ممکن پیش آمــده، از چرخه تجاری خود 
پاک کنند. به نظر می رســد رشــد اقتصادی منفــی و تورم 
در بلندمدت در حال فروکش کردن اســت. رکود اقتصادی 
پیش رو باعث شده تا مصرف کنندگان محتاط هزینه های 
خود را کاهش دهند. به نظر می رســد تقریباً همه چیز در 
فصل تعطیالت پیش رو در حالت حراج باشد  و این بدان 
معناســت که کســب و کارها در ســال ۲0۲۳ پول زیــادی از 
دست خواهند داد.  الین کوون، مشاور خرده فروشی اخیراً 
به واشنگتن پست گفته است: »بوی فزاینده ای از ناامیدی 

در هوای صنعت خرده فروشی به مشام می رسد.«
کوون، مدیر سابق آمازون مد پیش بینی کرده که برندهایی 
که هرگــز تخفیــف نمی دادند، به ویــژه لباس هــای بیرونی، 
لباس های زمستانی، اقالم مرتبط با هوای سرد، موجودی 
زمستان گذشــته و... ســعی می کنند قبل از ورود کاالهای 
جدید از شر آن قدیمی ها خالص شوند. پس شروع به ارائه 

تخفیف می کنند.

 انحالل کسب و کار
همه این کاالهای مازاد به عالوه نرخ شگفت انگیز مرجوعی 
در ســال گذشــته )۱۶/۶ درصــد از خریدهــا و افزایــش ۵۶ 

درصدی نسبت به سال ۲0۲0( باعث شعله ور شدن هجوم 
صاحبان کســب و کار به انحــالل شــرکت از طریــق فروش 
دارایی ها و تبدیل آن به پول نقد شــده اســت که زمســتان 
گذشته توسط کالج مدیریت زنجیره تأمین تجارت دانشگاه 
ایالتی کلــرادو  ۶44 میلیــارد دالر برآورد شــد و بدون شــک 

امروز حتی بزرگ تر است. 
هــر خرده فــروش بزرگــی بازپرداخت هــای خــود را همــراه 
بــا کاالهای فروخته نشــده کــه گاهی بــه عنــوان »محموله 
لوکس گمشده« و »کشــش قفســه« نامیده می شود، به 
شرکت هایی مانند بثدا و لیکوییدتی سرویسز می سپارد. 

شواهدی از رونق انحالل کسب و کار )liquidation(  در همه 
جا وجود دارد. 

گزارش درآمد شــرکت لیکوییدتی سرویســز در ســه ماهه 
اخیــر نشــان داد کــه ارزش ناخالــص کاال بــا جهــش ۳۳ 
درصدی به ۳۲۵ میلیون دالر رسیده که یک رکورد محسوب 
می شود. لیکوییدتی یکی از گروه های کوچک بازیگران در 
این زمینه اســت که محموله ها را بــه پالت هایی کوچک تر 
تقســیم و بســته بندی می کنند. این پالت ها توســط افراد 
ای بِی با قیمتی بین ۵00 تا ۵000 دالر یا بیشــتر به ســرعت 

خریداری می شوند. 
با جست و جوی »پالت انحالل« در یوتیوب به صدها ویدئو 
از کارآفرینان می رسیم که پالت های مرجوعات باز نشده را 
خریداری کرده اند. آنها بسیار هیجان زده، پالت ها را مانند 
صندوقچه های گنج به امید یافتن جواهرات نادیده گرفته 
شده ای که می توانند دوباره با سود بفروشند، باز می کنند. 

طبق گزارش سی ان بی ســی که فوریه گذشــته پخش شد، 
انبوهی از بازده و مازاد موجودی، الهام بخش فروشگاه های 
ارزان قیمت پاپ آپ در سراسر کشور با نام هایی مانند »درت 

چیپ« و »ترژر هانت لیکوییداتورز« شده است. 
شاید مهم ترین نتیجه این همه مرجوعی، تغییر چشم گیر 
انتظارات مصرف کننده باشــد. تقریباً ماننــد عواقب پس 
از بحــران بــزرگ ســال ۲008، زمانی کــه تقریبــاً ارزش تمام 
دارایی هــا ســقوط کــرد، میــراث همه گیــری یعنــی تــورم و 
پیچیدگی زنجیره تأمین ممکن است خریداران را به انتظار 

تخفیف و فروش مشروط بگذارد.

ً  آنها را مجبور می کند  مازاد موجودی خرده فروشان احتماال
تا محصوالت خود را با تخفیف های گسترده عرضه کنند

روزهای دشوار 
خرده فروشی

خرده فروشی
R E T A I L
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S T O R Y

چرا کسب و کارهای 
اینستاگرامی؟

از روز ابتدایــی آغــاز بــه کار کارنــگ، 
زمانــی کــه داشــتیم بــرای صفحــات 
مختلــف برنامه ریــزی می کردیــم، بــه 
کســب و کارهای اینســتاگرامی نــگاه 
ویژه ای داشــتیم و تجــارت اجتماعی را 
مهم می دانســتیم؛ به خصــوص از این 
جهت که افــرادی با ســرمایه ای اندک، 
بی ســر وصدا و ادعــا و تنهــا بــا کمــک 
توانمنــدی و خالقیــت خــود توانســته 
بودنــد کســب و کاری راه بیندازنــد و بــه 
ساده ترین شکل ممکن محصول خود 

را به دست مشتریان شان برسانند. 
حاال همین کسب و کارها با سنگ بزرگی 
که حاکمیت جلوی پایشــان گذاشــته، 
مواجــه شــده اند. حاکمیتــی کــه وقتی 
آنها بیکار بودند، سرمایه ای برای شروع 
کار نداشــتند یا در بخش های مختلف 
کسب و کارشان به مشکل می خوردند، 
نه آنهــا را دیده بود، نه دســت یــاری به 
سویشــان دراز کرده بود. در کشوری که 
همواره بر ســر آمار بیــکاری اش حرف و 
حدیث فراوان است و دولت مدام وعده 
کاهش نرخ بیکاری با کمک پول پاشــی 
می دهــد، ایــن آدم هــا کار خــود را پیش 
برده و چشــم به هیچ وعــده ای ندوخته 

بودند.
امروز برخورد حاکمیت بــا این افراد که 
به جــای غــر زدن، بی توقــع کار کوچکی 
راه انداخته انــد یــا از موضــع طلبــکار 
اســت کــه اصــالً چــرا روی پلتفرمی که 
ما قبولــش نداریم، حســاب کرده اید یا 
رویکــرد منفعالنــه دارد و می گوید برای 
برقــراری امنیت چاره ای جــز انجام این 
کار نداشته و معلوم هم نیست اوضاع 
این پلتفرم به حالت عادی برگردد یا نه. 
اما آیا تأمین امنیت می تواند از رهگذر 
ایجاد ناامنــی در تأمین نیازهــای اولیه 

عده کثیری بگذرد؟
بــزرگ  در روزهایــی کــه کوچــک و 
اکوسیســتم نوآوری به دلیل اختالالت 
اینترنــت و فیلترینــگ پلتفرم هــای 
مختلف با مشــکالتی درگیر هســتند، 
صــدای کســب و کارهای بــزرگ بیش از 
کوچک ترها شــنیده می شــود. کسانی 
که به واسطه داشــتن صنف می توانند 
مشــکالت خــود را بــه گــوش حاکمیت 
برســانند؛ هرچنــد بــه نظــر می رســد 
گوش هــا بــرای شــنیدن هــر صدایــی 
بســته اســت. بــه همیــن دلیــل در این 
مقطــع زمانی، کســب و کارهای کوچک 
و مشــکالت آنها برای کارنــگ اهمیتی 

مضاعف دارد.
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تقریبا صفر!
زنان صاحب کسب و کارهای اینستاگرامی از روزهای سخت بیکاری و ناامیدی و آمارهای 

این روزهایشان می گویند

این روزها اعداد و ارقام متفاوتی از تعداد افرادی که به واسطه اینستاگرام کسب روزی می کردند، شنیده می شود. عده ای از 4۰۰ هزار کسب و کار می گویند، برخی عدد یک میلیون را درست تر 
می دانند و بعضی دیگر نیز معتقدند این عدد بیش از این حرف هاست. اما اعداد گمراه کننده اند. هیچ عدد بزرگی، عمق این فاجعه را نشان نمی دهد. آنها که اینستاگرام واسطه روزی شان 

بود، عدد نیستند، انسان اند. انسان هایی که برای قدم به قدم فعالیت هایشان برنامه ریزی کرده بودند، بعضی هایشان دست چند نفر دیگر را هم گرفته و برای آنها درآمدی ایجاد کرده بودند 
و برای آینده شان برنامه های مختلف داشتند. وقتی در مورد امید انسان ها، آینده و زندگی شان حرف می زنیم، هر یک نفر مهم است. برای ما در هفته نامه کارنگ، تک تک آدم هایی که 

زندگی شان را با کسب و کار خرد اینستاگرامی شان می گذراندند، ارزشمند هستند و امیدی که ناامید شده، شایسته توجه است. به همین سبب به سراغ برخی کسب و کارهایی که طی یک 
سال و نیم اخیر با آنها گفت و گو کرده ایم، رفتیم و از آنها پرسیدیم پس از گذشت یک ماه از فیلتر شدن اینستاگرام، امروز در چه شرایطی قرار دارند؟ فروش شان از طریق اینستاگرام تا چه 

میزان کاهش یافته؟ کدام برنامه توسعه ای را به خاطر این اتفاقات کنار گذاشته اند و چند نفر به واسطه مختل شدن کسب و کار آنها، شغل خود را از دست داده است؟ و در نهایت اینکه آینده 
را چطور می بینند؟ نتیجه گفت و گو با همین مشت نمونه خروار شاید بتواند بخشی از فاجعه ای را که به واسطه تصمیم فیلترینگ اینستاگرام رقم خورده، نشان دهد. 

 سقوط
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 نگار حسینی
بالنش

ما در بالنــش محصــوالت آرایشــی بهداشــتی طبیعی، 
فاقــد هرگونه نگهدارنده و ماده شــیمیایی می فروشــیم. 
فروشــگاه ما از ابتدای شــکل گیری یعنی ســال 9۵، روی 
پلتفرم اینســتاگرام راه اندازی شد. بهتر اســت بگویم با 
ســرمایه محــدودی کــه آن زمــان داشــتیم، ایــن بهترین 
اتفاقی بود که می شــد برایمــان بیفتد. گویــی از ابتدا در 
سرتاسر ایران بلکه جهان به رایگان شعبه داشتیم و این 
برای کســب و کار نوپای ما عالی بود. بر همین اساس و با 
وجــود اینکه پس از شــش، هفت ســال کار تعــداد قابل 
توجهی مشتری وفادار داریم، همچنان بخش زیادی از 

فروش از طریق اینستاگرام انجام می شد.
تحلیل اجمالی حــدود یک ماه اخیــر می گوید ما حدود 
۷۵ درصد از فروش مان را از دست داده ایم. البته جدا از 
فیلتر بودن اینستاگرام، شرایط جامعه به قدری ملتهب 
اســت کــه بــه گمانــم خریــد، آن هــم خریــد محصوالت 
آرایشــی - بهداشــتی اولویت مردم نیســت. این اســت 
که مشــتری های وفاداری که بــرای خرید به اینســتاگرام 
وابســته نبودند هم کمتر ســفارش ثبت می کنند. حتی 
گاهی عده ای از مشتریان می گویند خجالت می کشند 

در چنین شرایطی نگران پوست شان باشند.
بیــش از تأثیــر بــر فــروش، فیلترینــگ اینســتاگرام روی 
برنامه هــای توســعه ای مــا اثــر منفــی گذاشــت. برنامــه 
اعطای نمایندگی به چند شهر داخلی و دو شهر خارجی 
معلــق شــد. کارگاه هــای آموزشــی مان کــه بایــد از طریق 
اینســتاگرام اطالع رســانی و پیگیــری می شــدند، امکان 
برگزاری نیافتند. برنامه ای برای جذب چند نیرو و ایجاد 
چند دپارتمــان جدید برای توســعه بالنش داشــتیم که 

همگی مسکوت ماندند. 
ما در بالنش معتقدیم نباید تسلیم شد. همه تالش مان 
را برای بازگرداندن پلتفرم اصلی کارمان یعنی اینستاگرام 
می کنیم. سایت بالنش هم به زودی راه اندازی می شود. 
باید بگویم بسیار آسیب دیده ایم ، به ویژه از لحاظ میزان 
درآمد، اما ناامید نیستیم. اینجا خاورمیانه است و ما هر 

روز ناچاریم برنامه های جایگزین داشته باشیم.

فعال نمی توانیم 
حقوق بدهیم!

 الهه ادیبی
زیکفام

کار من در پیج اینستاگرامی، آموزش ساخت صابون های 
دست ساز و فروش لوازم مورد نیاز این کار است. معموالً 
این طور بود که بســیاری مواد اولیه را از ما می خریدند و 

در خانه محصول شان را درست می کردند و از طریق پیج 
اینستاگرام شــان می فروختنــد. در واقــع کاری کــه مــا 
می کردیــم، به اشــتغال زایی نیز منجر می شــد. درســت 
اســت تعــداد فالوئرهــای ایــن افــراد کم بــود، اما بــاز هم 

فروش داشتند.
تمام فروش من به اینســتاگرام وابســته بود و راه دیگری 
برای فروش نداشــتم. در حــال حاضر همان طــور که من 
تحــت تأثیــر ایــن اتفــاق قــرار گرفتــه ام، آنهــا هــم از این 
وضعیت آســیب دیده اند. هیــچ فروشــی ندارند و حتی 
بعضی ها برای اینکه از وی پی ان استفاده می کنند، پیج 
اینستاگرام شان پریده و زحمت چندین ماهه شان بر باد 
رفته است. بسیاری از مشتریان قدیمم تماس می گیرند 
و می گویند دو، ســه هفته اســت که اصالً نمی توانند به 
اینستاگرام وصل شوند که محصول شان را بفروشند یا 

مواد اولیه سفارش دهند. 
ما به طــور متوســط هفتــه ای 80، 90 ســفارش داشــتیم 
که االن نهایتاً هفته ای ۲0 ســفارش داشــته باشــیم. هم 
به خاطر اینکه خیلی ها دسترســی ندارنــد که بخواهند 
ســفارش دهنــد، هم بــه ایــن خاطر کــه کسب و کارشــان 
خوابیده و با خود فکــر می کنند چیزی را که می ســازند، 
اصالً کجا باید بفروشند. خودمان هم دو کارگر داشتیم. 
یکی شــان مجرد بود که مجبور شــدیم به او بگوییم این 
ماه نیاید. کارگری را که متأهل بوده نگه داشته ایم. ادمین 
پیج مان هــم خانمی بود که دو بچه داشــت و همســرش 
نمی توانســت خرج خانــه را بدهد. هم خــودش صابون 
درست می کرد و می فروخت، هم ادمین پیج بود و بابت 
آن حقــوق می گرفــت. ایــن مــاه چــون او هــم دسترســی 
بــه اینســتاگرام نداشــت و اصــالً دیگــر نیازی بــه ادمین 

نیست، نتوانستیم به او حقوق بدهیم. 
برنامه هــای بســیاری داشــتیم و قــرار بــود آموزش هایــی 
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 شش سال
 سرمایه گذاری

روی یک پیج 
 ریحانه فراهانی

ناحیال

مــن وســایل مینیاتــوری می ســاختم و می فروختــم. 
تمام فروشــم به اینســتاگرام وابســته بود و در این یک 
ماه کامــالً صفر شــده و می توانم بگویم یک ماه اســت 

بیکارم.
قرار بود سایتی بزنم و در آن هم آموزش مجازی داشته 
باشــم و هم محصوالتم را بفروشــم، ولی فعــالً اقدامی 
نکــرده ام. از آن طــرف هم روی این حســاب کــرده بودم 
کــه اینســتاگرام کمــک می کند ســایت بــاال بیایــد، اما 

متأسفانه فعالً امکانش نیست.
من حــدوداً شــش ســال روی این پیــج ســرمایه گذاری 
کــرده ام. اگــر فالوئــری جمــع شــده، بــه واســطه همان 
شــش ســال بوده اســت. به همین خاطر حتی فکرش 
را هــم نمی کنــم بخواهــم ســراغ پلتفــرم دیگــری بروم، 
چــون ناامیــد شــده ام. ایــن همــه زحمــت کشــیدم و 
ســرمایه گذاری مالی و زمانی کرده ام اما هیچ تضمینی 
به هیچ چیزی نیست. ترجیح می دهم دیگر این طوری 
کار نکنم. فعــالً منتظــرم ببینم چــه اتفاقــی می افتد و 
اگر ببینم فیلتر اینســتاگرام رفع نمی شــود، قطعاً کارم 
را عــوض می کنــم. هر کســی را هــم کــه در اینســتاگرام 
می شــناختم کــه فعالیــت هنــری داشــته و موفــق هم 

بودند، این ماه فروشش به صفر رسیده است. 

همان صفر...
 الهه عبدلی

مزرعه می شین

مــن بــه همــراه خواهــرم مهســا، محصــوالت ارگانیک 
و باکیفیــت ماننــد انــواع میوه هــا و ســبزیجات را کــه 
خودمان تولید می کردیم، از طریق اینستاگرام به فروش 
می رســاندیم. تمام فــروش ما به اینســتاگرام وابســته 
بــوده، زیــرا در مزرعه مــان امــکان مراجعــه حضــوری 
نداشــتیم و با این اختــالل می توانــم بگویم کــه تقریباً 
فــروش ما بــه صفــر رســیده اســت. وقتــی دیدیــم این 

روند ادامه دار اســت، به چند نفر از مشتریان قدیمی 
پیامک دادیم، چون از قبل قرار بود برای فروش یکسری 
محصوالت به آنها خبر دهیم. البته کانال تلگرامی هم 
داریم کــه آنجا هم فیلتر اســت. چند ســفارش در این 
ماه داشتیم ولی آن قدر ناچیز است که با صفری که در 

ابتدا گفتم، تفاوتی ندارد. 
از آنجــا که کیفیــت محصوالت مان باال بود و همیشــه 
این مســئله را اولویت قــرار می دادیم، مشــتریان به ما 
اعتماد کــرده بودنــد و از مــا می خواســتند محصوالت 
بیشــتری عرضــه کنیــم. بعضــی از ایــن محصــوالت 
درخواســتی، اصــالً در برنامه مــان نبــود ولــی چــون 
طرفدار داشــت، قــرار بود آنهــا را هــم اضافه کنیــم. بر 
این اســاس برنامه هایی برای گسترش کارمان داشتیم 
و می خواســتیم دســتگاه هایی را خریداری کنیم. یک 
دستگاه را هم برای بسته بندی خریدیم که نیاز به مبلغ 
زیادی داشت و وام گرفتیم. حســاب کرده بودیم که از 
ســود فروش مان می توانیم اقســاط این وام را پرداخت 
کنیــم؛ امــا متأســفانه فعــالً همــه چیز ثابــت مانــده تا 

ببینیم در ادامه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
فعالً هیچ برنامــه ای نداریــم و نمی دانیــم در آینده چه 
اتفاقی خواهد افتاد. شاید کارمان را کالً متوقف کنیم.

نجار و نقاش
بیکار شدند
نگار حسین زاده

انگار

 

مــن کارم ســاخت وســایل دکوراتیــو اســت، مثــل میز 
کوچــک قهــوه و چیزهایی شــبیه بــه این. صــد درصد 
فروشم از طریق اینستاگرام بوده و از روزی که این اتفاق 
افتــاده، کامل به صفر رســیده اســت، چون مــا در پیج 
هم دیگر فعالیتی نداریم و تبلیغی نداریم که مشتری 

جذب شود و سفارش دهد.
مــن نجــاری دارم کــه ایــن وســایل را برایــم می ســازد و 
نقاشــی که آنهــا را رنــگ می کنــد. در این مــدت آن دو 
هم بیکار شــده اند. می دانم این قضیه دیر یا زود تمام 
می شــود و از نو می توانیم کار خود را شــروع کنیم، ولی 
این اتفــاق بــرای همه مان تلنگــری بود کــه دریابیم این 
دنیای مجــازی چندان اعتبــاری نــدارد و همه مان باید 
فروش مان را واقعی تر کنیم. پیش تر در فکر همکاری با 
شــوروم ها بودم، ولی چون فروشم از طریق اینستاگرام 
خوب بود، چنــدان پیگیر نبودم. االن همان شــوروم ها 
هم به خاطر وضعیت اخیر کشور فعالیتی ندارند. من 
فعالً به آینــده امیــدوارم که بتوانم هم ســایت داشــته 

باشم و هم با شوروم ها همکاری کنم. 

جذب افراد مستعد برای شرکت های کوچک  

روتلی؛ پلتفرمی برای ساخت برند کارفرمایی

INTRODUCTIONمعرفی

 اســتارتاپ »کریــر بیکــن« مســتقر در 
مونتکن، شــرکت »روتلی« تورنتو را که 
پلتفرمــی برای ســاخت برنــد کارفرمایــی فراهم 
می کنــد، خریــداری کــرده اســت.روتلی پــس از 
خریده شــدن توســط »االنگ ســاید«، بــه کریر 
بیکن می پیوندد. االنگ ســاید که نام خود را در 
سال ۲0۱۶ تغییر داد، در سال ۲0۱4 با نام کیمپل 
تأســیس شــد. رایــان پورتــر، بنیان گــذار روتلــی 
گفت: »روتلی بــرای ارائه راهــی مقیاس پذیر به 
کارفرمایان ساخته شده تا گفتن داستان بصری 
برنــد کارفرمایی در آگهی های شــغلی را آموزش 
دهد. این روش به روتلی توانایی انجام این کار را 

در سطح جدیدی می دهد.«

 در کنــار مدیرعامــل، »ایــو بــوردو« به 
بتاکیــت گفــت پــس از اینکــه االنــگ 
ســاید در دســامبر گذشــته کریــر بیکــن را از 
برنزویــک نیــوز متعلــق بــه خانــواده ایروینــگ 
خریداری کرد، این استارتاپ تصمیم گرفت تا 
با نــام کریــر بیکن برای شــناخت برنــد خود در 
بازار بــه جلو حرکت کند. او گفــت: »نام االنگ 
ســاید در حــال حــذف شــدن اســت و مــا 
می خواهیم از این به بعد کریر بیکن باشیم.« 
بوردو افزود کــه االنگ ســاید، کریر بیکــن را به 
مبلغ ۶/۷ میلیون دالر کانادا خریداری کرد که 

قبالً این رقم فاش نشده بود.

 االنگ ســاید در دسامبر ۲0۲۱، هشت 
میلیــون دالر کانــادا در ســرمایه گذاری 
ســری A جمع آوری کــرد کــه بخشــی از آن برای 
تأمین مالی خرید کریر بیکن توسط االنگ ساید 
استفاده شد. این اســتارتاپ گفت که اکنون به 
عنوان کریر بیکن دســتیابی به فنــاوری روتلی و 
بنیان گــذار و مدیرعامــل رایــان پورتــر، یــک 

ســرمایه گذاری بــرای ایجــاد ارتبــاط بهتــر بــا 
جویندگان کار است.

 روتلی که در ســال ۲0۱۶ تأسیس شد، 
هــر زمــان شــغلی جدیــد بــه سیســتم 
ردیابی متقاضیان یک شرکت اضافه می شود، 
به طور خودکار پست های شغلی متنی ثابت را 
به تجربه های تعاملی متقاضی تبدیل می کند. 
روتلــی گفت کــه در هــر زمــان، بیــش از ۱۳ هزار 
آگهی کار را ارائه می دهد و در بیش از ۳۵ کشور 
فعال اســت. اگرچــه روتلی یک تیــم کوچک دو 
نفــره دارد، امــا مشــتریان آن شــامل ایندیگــو، 
هالیــون، جــی. اس. کــی، ســیمنز و کــوچ هــاب 
هستند.ایو بودرو، مدیرعامل فعلی کریر بیکن، 
گفــت که پورتــر به عنــوان رئیس محصــول تیم 
توســعه، کریــر بیکــن را رهبــری خواهد کــرد. او 
همچنین گفت که این خرید که در ماه آگوست 
انجــام شــد، فرصــت مناســبی بــرای نزدیک به 

۲000 مشتری کریر بیکن بود.

 کریــر بیکن بــه رهبــری بــودرو و بنویی 
بورکــه، یک پلتفــرم اســتخدام و جذب 
استعداد و یک سیســتم ای تی اس متناسب با 
کسب و کارهای کوچک و متوسط ارائه می دهد. 
پلتفرم آنها اطالعــات دقیق، ابزارهــای ارتباطی 
متقاضیــان و توزیــع آگهی هــای شــغلی را ارائه 
می دهــد. رابطــه کریــر بیکن بــا االنگ ســاید به 
ســال ۲0۱4 برمی گردد؛ زمانی کــه کارفرمایان با 
اســتفاده از پلتفرم االنگ ســاید بــرای اولین بار 
توانســتند مشــاغل خــود را مســتقیماً در کریر 
بیکن پست کنند. در ســال ۲0۱۷، االنگ ساید 
با کریــر بیکن بــرای بازســازی نام تجــاری خود و 
مدیریــت وب ســایت مدیریــت اســتخدام و 

استعداد خود شریک شد.

تقریبا صفر!
ادامه از صفحه 9
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

دو مهندس یک شرکت نرم افزاری به دلیل کار تمام وقت همزمان در دو شرکت اخراج شدند 
این اتفاق موافقان و مخالفان بسیاری داشت که استدالل های متفاوتی ارائه داده اند

این تقلب است
 نه مبارزه با سرمایه داری

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

پســت لینکدینی کــه دیویــس بــل، مدیرعامــل »کانوپی« 
به اشــتراک گذاشــته، به دلیل روشــن کردن روند رو به رشد 
اشتغال بیش از حد یا کار مخفیانه در دو شغل از راه دور به 
طور همزمان، بحث و جدل هایی را ایجاد کرده است. او در 
این پست لینکدین فاش کرده بود که شرکت کانوپی )یک 
شرکت نرم افزاری اندازه متوســط که در ایالت یوتای ایاالت 
متحده واقع شده است( اخیراً دو مهندس را که مخفیانه در 
دو شغل تمام وقت به طور همزمان کار می کردند، اخراج کرده 
اســت. بل در این پســت نوشــته بود: »از نظر من، این یک 
روند جدید اجتماعی جذاب نیست. این کار شکل جدیدی 
از دزدی و فریب اســت، نه رفتاری که یک فرد اخالق مدار و 

صادق آن را انجام دهد.«

 مخالفان: کارگران مجبورشده اند 
این پســت باعــث واکنش شــدید چندیــن گــروه، از جمله 
جامعه »ضــد کار« ردیت شــد. برخی از کاربران اســتدالل 
کرده اند که مدیران عامل حوزه فناوری مانند جک دورسی 
و ایالن ماسک به دلیل کار همزمان در چندین شرکت مورد 
تحسین قرار می گیرند، در حالی که کارگران عادی به خاطر 
آن مجازات می شوند. برخی دیگر نیز معتقد بودند با توجه 
به شرایط تورمی و رکودی که جهان با آن درگیر است، ممکن 
است این مهندسان دو شــغل داشته باشــند تا بتوانند از 
پس تأمین مخــارج زندگی خــود برآینــد و نمی تــوان آنها را 
سرزنش و مالمت کرد. بل در مصاحبه ای با اینسایدر گفته 
است: »مهندســان با حقوق و دســتمزد باال از شرکت های 
بزرگ فناوری به یوتا می آیند، زیرا مــا اکنون تجربه کار از راه 

دور را ارائه می دهیم. استخدام شدن و کار نکردن در هیچ جا 
ایده آل نیست.«

 موافقان: موضوع مالی نیست
بل معتقد است کسانی که در این مجموعه کار می کرده اند 
و مرتکب ایــن تخلف شــده اند، در مضیقه مالــی نبوده اند 
و نمی توان آنهــا را با افــراد کم درآمد جامعه مقایســه کرد و 

برایشان دل سوزاند. او گفته است: »مقایسه 
این کارمندان خاص با افراد کم درآمدی که برای 
پرداخت مایحتاج اولیــه مانند غذا و پوشــاک 
شــیفت های شــبانه یــا کار اضافــی می گیرند، 
درست نیســت. اینها افرادی هستند که برای 
یک شــرکت فناوری واقعاً بــزرگ کار می کنند، 
بنابرایــن می دانید کــه در آنجا به خوبــی از نظر 
مالی تأمین می شــوند. فکر می کنم با توجه به 
اینکه مهندسان اخراج شده در کانوپی بین ۱۳0 
تا ۱40 هزار دالر درآمد ســاالنه داشــتند، کامالً 

واضح است که آنها فقط به دنبال یک جریان درآمد اضافی 
بودند، بدون اینکه واقعاً کار زیادی انجام دهند.«

به گفته بــل، کانوپی پــس از دو ماه و نیــم عملکرد ضعیف 
مهنــدس اول که توجه هم تیمی هــای او را جلب کــرده بود، 
متوجه شد او مخفیانه برای دومین کار تمام وقت خود زمان 
صرف می کرده است. بل گفته که پس از غیبت های مکرر در 
جلسات، تکمیل نکردن کارها و خاموش نگه داشتن وب کم 
به طور مــداوم، او به جلســه ای با منابع انســانی فراخوانده 
شــد تا در مــورد مســائل صحبت کننــد. بالفاصلــه پس از 

آن، شــرکت متوجه شــد کــه نمایــه لینکدیــن او از عمومی 
به خصوصی تغییر کرده و کانوپی را به عنوان شــغل فعلی 
خود در لیست ندارد. این امر باعث شد کانوپی درخواست 
تأییدیــه اســتخدام را بــرای کارفرمــای ســابق آن مهنــدس 
بفرستد که نشــان داد در واقع او هنوز آنجا کار می کند. بل 
گفته است که مهندس دوم نیز قبل از شروع این موقعیت، 
حرکات مشکوک مشــابهی را نشــان داده و منابع انسانی 
مســتقیماً به او گفته که شــرکت با اســتخدام 

تمام وقت دوگانه موافق نیست. 

 اشغال فرصت کار دیگران
بــل معتقــد اســت کــه داشــتن دو موقعیــت 
کاری تمام وقــت همزمــان بــا ســاعت کاری 9 تا 
۵، با داشــتن یک کار جانبی متفاوت است. او 
می افزایــد کــه بســیاری از کارمنــدان در کانوپی 
دارای چندیــن جریــان درآمــد منعطــف یــا 
پروژه های شخصی هستند. در حالی که برخی 
»اشتغال بیش از حد« را اقدامی اعتراضی علیه یک نظام 
سرمایه داری می دانند که کارگران در آن استثمار می شوند، 
بل  در این باره به اینســایدر توضیــح داده اســت: »این کار 
اتفاقــاً بــرای رســیدن بــه قلــب ســرمایه داری غربی اســت. 
وقتی ایــن کار را انجــام می دهید، فرصــت را از فــرد دیگری 
می گیرید. همچنین به افرادی که با آنها کار می کنید، آسیب 
می رســانید، زیرا آنها مســئول تحویل محصــوالت نهایی 
هســتند و در نهایت مجبورند به خاطر کــم کاری این افراد، 

بیشتر کار کنند.«

REPORTگزارش

کپی آمازون
 لزوماً موفق نیست

استارتاپ ها 
آمازونیزه می شوند؟

در  پیش تــر  کــه  افــرادی   
بخش هــای مختلــف آمــازون، 
به عنوان مدیران ارشد مشغول فعالیت 
بوده اند، از این شرکت خارج شده اند و در 
شــرکت های مختلف فنــاور در حال کار 
هســتند. با وجود اینکه آمازون شرکتی 
موفــق بــه حســاب می آیــد، بــه نظــر 
نمی رســد کــه ایــن اتفــاق بــرای صنعت 

فناوری، خوب باشد. 

 بــا توجــه بــه رونــد موفقیــت 
آمــازون، شــرکت ها دوســت 
دارند نیروهایی را که پیش تر در آمازون 
سمت مهمی داشــته اند، به استخدام 
دربیاورند تا سبک متمرکز جف بزوس 
را بــه شرکت هایشــان تزریق کننــد، اما 
مشاوران رهبری کســب و کار معتقدند 
وقتــی شــیوه های آمــازون در ســایر 
شــرکت ها اجرا می شــود، نتایــج اغلب 
ایجــاد یــک مجموعــه درهــم و آشــفته 
اســت و در بدتریــن حالــت مضــرات 
بســیاری بــرای کســب و کارهای مقلــد 

آمازون دارد.

 رهبرانی کــه در آمــازون آموزش 
دیدهانــد کــه گاهــی اوقــات 
به عنوان »جف بات« شناخته می شوند، 
بیش از ۶۵0 استارتاپ را تأسیس کرده اند. 
این افراد به مدیران ارشــد باتجربه و برتر 
صنعت پیوسته اند و به آمازونیزه شدن - 
شبیه شدن به آمازون - شرکت های مذکور 
کمک کرده اند.برخی از این مدیران آمازون 
که بــه کارآفریــن تبدیل شــده اند، هنگام 
ایجــاد اســتارتاپ های موفــق خــود، روی 
اصول شرکت مانند محاسبه هزینه های 

جلسات تمرکز کرده اند.

 اما ذکر این نکته ضروری است 
کــه درصورتــی اســتارتاپ ها 
می توانند از فرهنگ آمازون به شکلی مؤثر 
الگوبرداری کنند که عوامل مختلف را در 
نظر بگیرند و به آن توجه داشته باشند؛ 
میزان اثرگذاری به عواملی مانند مأموریت 
یک شرکت، فرهنگ کلی آن و مشکالت 
رو به رشد آن بستگی دارد. مدیران پیشین 
آمازون وقتی به یک شــرکت می پیوندد، 
فــوراً بــه دنبــال اجرایی کــردن راهکارهای 
آمازون هستند و این امر می تواند بیش از 
اینکه مفید واقع شود، به ضرر کسب و کار 

آنها تمام شود.
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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

در روزگار ما، دنیای روابط اجتماعی از راه دور، ارتباط مجازی 
بیــش از هر زمــان دیگری اهمیــت یافتــه و ارســال پیام های 
متنی کوتاه که شــامل متن و نمادهاســت، به شــکل غالب 
ارتباط با دوستان، همکاران و خانواده تبدیل شده است. ما 
هر روز تعداد زیادی از این دســت پیام ها را ارسال می کنیم، 
بی آنکه درگیری ذهنی زیادی برایمان ایجاد کند. اما تا پیش 
از آنکه واتس اپ که تا ســال ۲0۱9 بیــش از دو میلیارد کاربر 
داشته، بتواند روزانه بیش از ۶۵ میلیارد پیام را مبادله کند، 
 )Talkomatic( در ســال ۱9۷۳ نرم افزاری به نام تاکوماتیک
مورد اســتفاده بود و در ســال ۱9۷۱ ابزار دیگری به نام پارتی 
الین )Party Line( و در ســال ۱9۶9 بر پایه نســل نخســت 
اینترنت، تنها امکان ارسال محدود و تصادفی پیام برای یک 
دانشجو بر بستر ارتباط الکترونیک فراهم شده بود. ارسال 
نخستین پیام های فوری برای برنامه نویسان، ارتباط در موارد 
اضطراری، و اتاق های گفت وگــوی رایانه ای برقرار بود تا آنکه 
وارد قلمروی زندگی روزمره ما شد. چگونه از آن وضعیت به 
جایی رسیدیم که با ابزاری کوچک گوشی تلفن همراه امکان 

مکالمه فراگیر داریم؟

LO نخستین پیام؛ 
 UCLA در ســال ۱9۶9 چارلــی کیلــن، دانشــجوی دانشــگاه
تــالش کــرد تــا بــه وســیله نخســتین ارتباطی کــه بر بســتر 
ARPANET پیشــگام اینترنــت مــدرن برقــرار بــود، عبــارت 
»LOGIN« را به رایانه ای در مؤسســه پژوهشــی استنفورد 
منتقل کند. پس از ارسال حروف »L« و »O« سامانه از کار 
افتاد، بنابراین نخســتین پیامی که در اینترنت ارسال شد، 
»LO« بود و حدود یک ساعت پس از آن مشکل سامانه رفع 

و متن کامل »LOGIN« با موفقیت ارسال شد.

 نخســتین پیام رســان فــوری در ســال ۱99۷ بــا معرفــی
 )AIM  )AOL Instant Messenger شــروع بــه کار کــرد و 
فراگیر شد. این پیام رســان از قراردادهای ارسال پیام اسکار 
 TOC  و قراردادهــای اختصاصــی خــود بــه نــام )OSCAR(
اســتفاده می کرد تا به کاربران ثبت نام شــده امــکان برقراری 
ارتباط در زمان واقعی را بدهد. صدای باز و بسته شدن درها 
هنگام ورود یا خروج از گفت وگو به ایجاد رمز و راز و اضطراب 
در این باره که آیا شخصی آنالین هست یا نه، انجامید و این 
سؤال که چرا اگر آنالین است، به پیام شما پاسخ نمی دهد، 

از همین جا متولد شد.
اما تا پیش از تاکوماتیک نخستین ابزار کاربردی گفت وگوی 
آنالین در سال ۱9۷۳ روی پالتو )PLATO؛ نخستین سامانه 
آموزشی ایجادشده با کمک رایانه( در دانشگاه ایلینوی ایجاد 
شد که چندین کانال را برای حداکثر پنج نفر فراهم می کرد؛ در 
این سامانه پیام های متنی روی صفحه نمایش همه کاربران 
و همان گونه که وارد شده بود، نمایش داده می شد. در سال 
۱9۷۱ ابزار ارتباطی به نام EMISARI برای ارتباط دولت و سایر 
بخش ها ایجاد شد که تا ســال ۱98۶ برای مدیریت شرایط 
اضطراری استفاده می شد تا جایگزین کنفرانس های تلفنی 

شود که می توانست تا ۳0 طرف گفت وگو داشته باشد.
مــوری تــوروف ســامانه EMISARI را در ســال ۱9۷۱ طراحــی 
کرد که بــه نظر می رســد نخســتین ســامانه گفت وگــو بین 
چند دستگاه باشــد. هدف اصلی کمک به تبادل اطالعات 
درباره نظرسنجی بین متخصصان شبکه و دانشگاهیان در 
مکان های توزیع شده جغرافیایی بود که می توانند در واکنش 
به شرایط اضطراری به یاری دولت بیایند. این سامانه و سایر 
سامانه هایی مانند RIMS، IRIS، PREMIS برای بیش از یک 
دهه توســط دولت ایــاالت متحده برای نظــارت بر مدیریت 

چگونه پیام رسان ها به ابزار کارآمد ارتباط جهانی تبدیل شدند؟ 

 از تاکوماتیک
تا واتس اپ

نگاهی به ارسال پیام در دوران تابستان

پارسیان؛ پیشتاز پیام رسانی
نخســتین بار در متــون پایان هزاره ســوم پیش 
از میــالد اصطــالح اکــدی Mar Shipri در 
متون دیــده شــده کــه ممکــن اســت جایگزین 
»پیام آور«، »فرســتاده«، »عامل«، »معاون«، 
»سفیر« یا »دیپلمات« باشد. مسئولیت های 
چنیــن کســی از انتقــال یــک پیام ســاده حفظ 
شــده تا حمل لوح تا مذاکره از طــرف اربابش را 
در بر می گرفــت. همچنین زنانی بــه نمایندگی 
 )Marat Shipri از زنــان طبقــه ممتــاز )بــه نــام
وظایفــی مشــابه داشــتند. پســندیده ترین 
ویژگی های این افراد وفاداری، قابلیت اعتماد و 
سرعت بود. این فرســتادگان با پای پیاده، قایق 
یا ارابه سفر می کردند و امکان داشت در گذر از 
قلمرو دشمنان در معرض بازداشت، بازجویی، 
بدرفتــاری، ســرقت یــا حتــی مــرگ باشــند. 
پیــام آوران بــرای کاهــش مخاطــرات گاهــی لوح 
)نشــان( از ســوی ارباب خود به همراه داشــتند 
که شامل درخواست گذر ایمن بود و اگر چنین 
درخواســتی پذیرفتــه می شــد، پیام رســان را در 
یک قلمرو همراهی می کردند. پس از همه اینها 
او می توانست هر پیامی را که به او سپرده شده 
بود، منتقل کند، موضوع پیام را تشریح یا حتی 
از طرف ارباب خــود مذاکره کنــد. در مقابل نیز 
پیام رسان بر اساس خواست میزبان با پاسخی 
به خانه بازمی گشــت یا ممکن بود جان خود را 

از دست بدهد.

 سامانه های پیک
هنگامی که خشایارشا پادشاه ایران )4۶۵-48۵ 
ق. م.( ارتــش خــود را بــه یونــان بــرد، پیام هایی 
دربــاره چیرگی بــر آتن و شکســت بعــدی او در 
نبرد دریایی ساالمیس به وسیله پیام رسان های 
ســریع )پیرادازیش( به پایتخت وی در شــوش 
فرستاده شــد. به گفته هرودوت »هیچ چیز در 
زمان او سریع تر از یک پیک ایرانی نمی رفت«.

ایــن طــرح یــک اختــراع ایرانی اســت و بــه این 
صورت عمل می کرد: در طول مســیر ســوارانی 
بــه تعــداد روزهایــی کــه ســفر طــول می کشــد 
اســتقرار یافته اند، بــرای هر روز یــک مرد و یک 
اسب. این پیک را هیچ چیز، نه برف، نه باران، نه 
گرما و نــه تاریکی از اجرای وظیفــه در محدوده 
مشــخص مأموریت خود در ســریع ترین زمان 
ممکــن باز نمی داشــت. نفــر نخســت در پایان 
مرحله مربوط به خودش پیام را به نفر دوم، نفر 
دوم به سوم و به همین ترتیب در امتداد مسیر 
منتقل می کردند. گرچه گفته می شود هرودوت 
در نســبت دادن اختراع ســامانه پیِک  سوار بر 
اســب به ایرانیــان دچار اشــتباه شــده و چنین 
سامانه ای در طول قرن های نهم تا هفتم پیش 
از میــالد بــه طــور کامــل بــرای ارســال نامه های 
ســلطنتی در سراســر امپراتــوری آشــور بــه کار 

گرفته شده است.

 پیک های پارسی 
در حفــاری از اســتحکامات تخــت جمشــید 
هــزاران لوح گلــی به خــط میخی به دســت آمد 
که بــه زبــان اداری محلی ایالمی نوشــته شــده 
و احتماالً بخشــی از بایگانی ســلطنتی است و 
عمر آنها به سال های میانی پادشاهی داریوش 
اول )۵09-494 قبــل از میــالد( می رســد. ایــن 
لوح ها به جابه جایی مقادیر زیادی از کاال مانند 
غالت، آرد، شراب، گوسفند، بز و پوست مربوط 
می شــود. در میــان آنها صدها ســند اشــاره به 
پرداخت ســهمیه های ویژه کارگــزاران مختلف 
دولتــی دارد که بــه نقــاط دوردســت امپراتوری 
سفر می کردند. این جیره های مسافرتی روزانه 
بــرای راهنماهــا، رهبــران کاروان ها و پیــام آوران 
عادی و سریع صادر می شد که از مرکز ایران به 
سمت شرق به آســیای مرکزی و هند یا از غرب 

به بابل، لیبی و مصر سفر می کردند. 
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