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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

از طریق مجامع بین المللی پیگیر احقاق حقوق نخبگان کشور 
خواهیم بود!

واکنش وزیر ارتباطات
به حذف اپ  های ایرانی از گوگل پلی

REPORTگزارش

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعــات اعالم کرده 
که پیگیر حذف برخــی اپلیکیشــن های ایرانی 
از گوگل پلــی خواهــد بــود و از طریــق مجامــع 

بین المللی این موضوع را دنبال خواهد کرد.
ایــن اولین بــار نیســت کــه وزارت ارتباطــات در 
واکنش به حــذف اپ هــای ایرانــی از گوگل پلی 
ایــن واکنش را نشــان می دهد. شــهریور ســال 
گذشــته و به دنبــال حــذف فیلیمــو، آپــارات و 
بلد از گوگل پلی، وزارت ارتباطــات در بیانیه ای 
اعالم کرد کــه ایــن وزارتخانه با همکاری ســایر 
دســتگاه های مرتبط از جمله مرکز ملی فضای 
مجــازی، معاونــت حقوقــی ریاســت جمهوری 
و وزارت امــور خارجــه، از تمامــی ظرفیت هــا و 
راهکارهــای حقوقی و سیاســی، پیگیــر حقوق 
پلتفرم هــای ایرانــی در مجامــع بین المللــی 
مربوطه خواهد بود؛ پیگیری هایی که در نهایت 
بــه نظــر می رســد بــه نتیجــه نرســیده و باعث 
شده تا مجدداً عصر چهارشنبه 2۵ آبان چند 
اپلیکیشن ایرانی دیگر از جمله اسنپ، تپسی، 
بله، آی گپ، سروش و روبیکا به خاطر تحریم از 

گوگل پلی حذف شوند.
با ایــن حــال عیســی زارع پــور، روی پیام رســان 
بلــه و در کانال شــخصی خــود در متنــی اقدام 
جدید گوگل را محکوم کرده و در این متن بدون 
نام بردن از گوگل پلی نوشته است: »اخیراً چند 
سکوی ایرانی که خدماتی در حوزه پیام رسانی 
و حمل ونقــل ارائــه می دهند، از یک فروشــگاه 
نرم افزاری خارجی حذف شده اند. از زمانی که 
در جریان ایــن موضوع قرار گرفتم بــه معاونان 
مربوطه دســتور دادم در تعامل با شــرکت های 
دانش بنیــان مالــک این ســکوها، ابعــاد فنی و 
حقوقــی این موضــوع را بــرای اجــرای اقدامات 

مقتضی بررسی کنند.«
زارع پــور در ادامــه بــا انتقــاد از اقدامــات 
انحصارگرایانه شرکت های فناوری مطرح دنیا 
و اینکه به بهانه تحریم، ایرانیــان را از دریافت 
خدمــات محــروم می کننــد، نوشــته اســت: 

»صاحبــان برخــی پلتفرم هــای مطــرح دنیا که 
خود را مالک انحصاری حوزه فناوری اطالعات 
می داننــد، در طــول ســالیان متمادی بــا اتخاذ 
سیاســت های انحصارگرایانه و استانداردهای 
چندگانه، تالش کرده اند مانع از رشد و توسعه 
فناوری در ایــران عزیز شــوند و ایــن اولین باری 
نیســت که بــه بهانــه تحریم، مــردم مــا و حتی 
کاربران ایرانی سراسر دنیا را از نعمت استفاده 
از محصوالتی که ســاخته جوانــان متخصص 
همین مملکت است، محروم می کنند. اگرچه 
ایــن موضوع بــا بهانه هــای مختلــف به دفعات 
انجام شــده، اما تکــرار آن در شــرایط فعلی که 
سکوهای ایرانی در زمینه های مختلف توسعه 
خوبی پیدا کرده و مردم هم به استفاده از آنها 
رغبــت نشــان داده انــد، شــائبه سیاســی بودن 
چنین تصمیماتی را قوت می بخشــد. از سوی 
دیگــر آنها چشــم دیــدن ایرانــی توســعه یافته 
را ندارنــد و تــالش می کننــد از هــر ابــزاری برای 

وابستگی ایران و ایرانی استفاده کنند.«
او همچنین بــه رفع برخی تحریم هــای فناوری 
آمریکا در ماه های اخیر اشاره کرده و با انتقاد از 
رفتار دوگانه در این زمینه گفته که از یک طرف 
تحریم های حوزه فناوری اطالعات را برای مردم 
ایران برمی دارند، اما در همین حال دسترســی 
به ســرویس های محبــوب ایرانــی را که حاصل 
تــالش جوانــان نخبــه ایرانــی در شــرکت های 

دانش بنیان است، محدود می کنند؟
او ایــن کارهــا را اقدامــات سیاســی پلتفــرم 
آمریکایــی دانســته کــه بــه  خاطــر جایــگاه 
انحصاری در فضای مجازی، زنگ خطری برای 
همه ملت های مســتقل و نوآور دنیا محسوب 

می شود.
زارع پــور در پایــان یــادآور شــده کــه وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری ســایر 
دســتگاه های مســئول، پیگیری هــای الزم را 
در مراجــع بین المللــی به منظــور احقــاق حــق 
نخبگان کشور و مردم ایران انجام خواهد داد.

سه وزارتخانه
و یک نماد پرحاشیه

فعاالن تجارت دیجیتال کشور منتظرند ببینند در کشاکش وزارت صمت، وزارت 
اقتصاد، وزارت ارتباطات، شاپرک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و کارگروه 

اقتصاد دیجیتال در نهایت حرف چه کسی درباره اینماد بر کرسی می نشیند؟

بیســتم آبان در حالی که بیــش از 4۰ روز از قطعی اینترنت 
و آســیب های جبران ناپذیرش به کســب وکارهای اینترنتی 
می گذشــت، شــاپرک اعالم کرد از 24 ماه جاری، پایانه های 
اینترنتــی فاقــد اینمــاد یــا دارای هویــت نامنطبق بــا مالک 
نماد، طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت 
غیرفعال خواهند شد. این اولین  بار نیست که بانک مرکزی و 
شاپرک نامه های بسته شدن درگاه های بدون اینماد را منتشر 
کرده و کسب وکارهای خودتنظیم گری را که در صف بی نتیجه 

دریافت اینماد هستند، تهدید به بسته شدن می کنند.
ابالغ این دستور، آن هم در شرایط کنونی، پای سایر نهادهای 
قانون گــذار ماننــد وزارت ارتباطــات و وزارت اقتصــاد را بــه 
ماجرا باز کرد. وزارت ارتباطات در نامه ای خطاب به شاپرک 
گفت که فعــالً در مورد مســدود کردن کســب وکارهای فاقد 
اینماد دســت نگه دارد و رئیس مرکز روابــط عمومی وزارت 
ارتباطات با اعالم این خبر در توییتر، به کسب وکارهای فاقد 
اینماد مژده داد، اما دقیقاً فردای همان روز، وزیر صمت که 
یک  سالی اســت کســب وکارهای بی مجوز را در امید واهی 
دریافت اینماد نگه داشته، اعالم کرد اینماد مجوز نیست که 
نیازمند مقررات زدایی باشد، اینماد یک استاندارد است و 
الزامی کردن اینماد توسط بانک مرکزی امری کامالً بجاست.

 خبر خوبی که اجرا نشد
وزارت ارتباطــات کــه ایــن روزهــا تداعی گــر محدودیــت 

اینترنت و ضربه بــه کسب وکارهاســت، بــرای حمایت از 
اقتصاد دیجیتــال در نامــه ای از شــاپرک درخواســت کرد 
ارائه نــدادن خدمات بــه کســب وکارهای فاقد اینمــاد را تا 
زمان تعیین تکلیف در کارگروه اقتصاد دیجیتال متوقف 
کند. محمداحســان خرامید، رئیس مرکز روابط  عمومی 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات با اعالم ایــن خبر در 
صفحه توییترش خطاب به کسب وکارها برای حضور در 
پلتفرم های داخلی دارای مشکل دریافت اینماد نوشت: 

»یک خبر خوب!«
امیر ســیاح، رئیــس مرکز ملــی مطالعــات پایــش و بهبود 
محیط کسب وکار وزارت اقتصاد هم دستور توقف فعالیت 
پایانه های اینترنتی فاقد اینماد را اشــتباه خواند. او تأکید 
کــرد کــه اینمــاد مجــوز کســب وکار نیســت و در تالشــیم 
محدودیت های ایجادشده برای کسب وکارهای اینترنتی 

در اسرع  وقت برطرف شود.
رضا قربانــی، رئیــس کمیســیون فین تــک ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای استان تهران نیز به ایسنا گفت: »شرکت 
شــاپرک بــدون در نظــر گرفتــن ریزه کاری هــای موجــود 
در اقتصــاد دیجیتــال و شــرایط خاصــی کــه طــی دو مــاه 
گذشته در کشــور حاکم شــده و بســیاری از کسب وکارها 
در حال تعطیل کــردن فعالیت خود هســتند، اعالم کرده 
کسب وکارهای اینترنتی که جواز نگرفته اند، اجازه ندارند 

از درگاه پرداخت الکترونیکی استفاده کنند.«

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران

با  �لف�ق  در  چه  و  آن  ��تی  شکل  در  چه  �یمه،  صنعت 
فناوری های نو�ن، یکی از صنا�ع مهم و �ول ساز به شمار 
و  نها�ی  کار�ر  خدمت  در  یک  سو  از  که  صنعتی  می رود؛ 
�رای  را  مالی  ا�تفاع  دیگر  سو�ی  از  و  اوست  �یازهای  رفع 
�یمه  صنعت  اما  دارد.  �ی  در  کسب و کارها  صاحبان 
به  آن،  در  نوآورانه  راهکارهای  و  روش ها  ورود  و  دیج��ال 
نکرده  رشد  شاید  و  باید  که  آن طور  ا�ران  در  مخ�لف  دال�ل 
�نگ�ن  وزن  می توان  را  آن  دل�ل  مهم تر�ن  شاید  است. 
که  دا�ست  �نظیم گری  موانع  �رخی  و  رگوالتوری 
اجازه  و  می �ندد  را  کسب و کارها  دست و پای  گاه 
ورود  نمی دهد.  را  د�یا  روز  فناوری های  با  شدن  همگام 
و  سو  یک  از  حوزه  ا�ن  به  نوآور  و  م�نوع  کسب و کارهای 
حوزه  اهمیت  همچ��ن  و  دیگر  سوی  از  آنها  مشکالت 
ا��شورتک، ما را �ر آن داشت که دوهفته نامه ای با عنوان 
«�یمه دیج��ال» را ضمیمه هفته نامه کارنگ ک�یم 
و نگاهی عم�ق تر و تخصصی تر به ا�ن بخش دا�ته با�یم.



رسانه مدیران فناوری های مالی ایران
مخاطبان عصر تراکنش نیز دولت مردان، حاکمان، سیاست گذاران، سیاست مداران، اقتصاددانان، فعاالن 

دانشگاهی ، تأثیرگذاران، کارآفرینان، بانکداران، نوآوران و همه عالقه مندان توسعه اقتصادی هستند

منتظر شماره ویژه جام جهانی فوتبال ماهنامه عصر تراکنش باشید 
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گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

آقای افشار در جایی اشاره کرده بودید به 
اینکــه تعــدادی از کســب وکارها نابــود شــده اند و 
فهرســتی از آن تهیــه شــده اســت. در مــورد ایــن 
فهرست و تعداد دقیق کســب وکارها چه داده هایی 

موجود است.
ما با همراهی چند تن از دوســتان ســعی کردیم فهرستی از 
اســتارتاپ ها و افرادی را که در این حوزه فعالیت می کردند، 
تهیه کنیم و تا حدودی نیز این فهرست تکمیل شده است. 
هنوز آمارهــا دقیق نیســت، اما بر اســاس همین فهرســت 
حدود ۵۰ کســب وکار مبتنی بر اینترنت بودند که لزوماً هم 

استارتاپ  نبوده اند.
بخشی از آنها رسانه بودند، بخشی فریلنسرها و بقیه هم 
آنالین شــاپ ها و غیره. ایــن فهرســت ۵۰تایی اســتارتاپ یا 
کسب وکار مربوط به سه هفته گذشته است و با خبرهایی 
که از کسب وکارها مبنی بر تعطیلی و توقف فعالیت شنیده 
 می شود، حتماً به این تعداد اضافه هم شــده است. در این 
کســب وکارها از بلد که زیرمجموعه هلدینگ هزاردســتان 
بوده تــا کســب وکارهای دیگــر، در فضاهــای کار اشــتراکی و 

شتاب دهنده ها مشغول فعالیت بوده اند.
خود ما هــم در پرتفوی ســرمایه گذاری جوانه کســب وکاری 
را داشــتیم که دیگر قادر بــه ادامــه دادن نبود. خــود من هم 
در دایره دوســتان و نزدیکان 8 یا 9 اســتارتاپ را می شناسم 
که فعالیت شــان را ادامه نمی دهند. تــالش می کنیم تا یک 
فهرســت مــدون ایجــاد کنیــم و از جاهــای دیگر مثــل نظام 
صنفی هم کمک گرفته ایم تا این فهرست را دقیق کنیم، ولی 

تاکنون خبر موثق همین ۵۰ استارتاپ را داریم.

هــدف از ایجــاد این فهرســت چه بــوده؟ 
نهایتاً این فهرست قرار است چه  کاری انجام دهد؟

این در واقع یک حرکت شــخصی بود که به حرکت جمعی 
تبدیل شد. وقتی خبر توقف فعالیت استارتاپ ها را شنیدم، 
تصمیــم گرفتــم چنیــن فهرســتی را تهیــه کنــم. الزامــاً این 
فهرست قرار نیست کاری کند. شاید در این حد که فقط از 
میزان آسیب به اکوسیستمی که خودش خیلی جوان است، 
بتوانیم داده هایی جمع آوری کنیم. البته این داده ها باعث 

شد بتوانیم ارزیابی اولیه ای از استارتاپ ها داشته باشیم.

حداقل ۵۰ استارتاپ 
متوقف یا تعطیل شده اند

آرین افشار از آمارهای اولیه »زنجیره همدلی« در خصوص آسیب های وارده به 
اکوسیستم استارتاپی خبر داد

کسب و کارهای کوچک وب سایت های فروش آنالین 
فروشگاه های اینستاگرامی یکی از تلخ ترین دوره های 

حیات شان را سپری می کنند. در این میان اما گروهی از 
کسب و کارها و فعاالن حوزه استارتاپی و نوآوری کشور 
به صورت داوطلبانه گرد هم آمدند تا با اشتراک گذاری 
داشته هایشان و استفاده از ظرفیت های هم بتوانند از 

کسب و کارهای کوچک تر حمایت کنند.
این اقدام  در نهایت به یک حرکت جمعی منجر شد 
که زنجیره همدلی نام گرفت. آرین افشار، مدیرعامل 

صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر جوانه پیشنهاد 
این حرکت را در توییتر خود منتشر کرد و از سوی 
دیگر هم استارتاپ لندین هم راستا با این حرکت 

از کسب و کارهای مختلف دعوت کرد برای حمایت 
همراه شوند. به همین بهانه گفت وگویی با آرین 

افشار ترتیب دادیم تا درباره مشکالت استارتاپ ها و 
حمایت هایی که داوطلبان این زنجیره انجام می دهند، 

بیشتر بدانیم و از زبان او وضعیت این روزهای 
کسب و کارهای آنالین را بشنویم.

 دیترویت برای ساخت دو 
جاده ویژه آماده می شود

 جاده هایی که
شارژ می کنند

 شهر دیترویت به زودی دو جاده 
ویژه خواهد داشت که می توانند 
خودروی برقــی افــراد را در حیــن رانندگی 
شــارژ کننــد. میشــیگان یکــی از چندین 
ایالتی اســت که قصد دارد شارژ القایی را 
آزمایش کنــد. ایــن اتفــاق می توانــد بازی 
دهــد،  تغییــر  را  برقــی  ماشــین های 

به خصوص برای کامیون های باری. 

 مقامــات حمل ونقــل امیدوارند 
بتوانند با ساخت دو مسیر کوتاه 
جاده ای در نزدیکی مرکز شــهر دیترویت 
تاریخ ساز شــوند. آنها قصد دارند طی دو 
سال آینده، فناوری ای را در جاده ها تعبیه 
کنند که می تواند وسایل نقلیه الکتریکی 
را در حین رانندگی شارژ کند. به گفته اداره 
حمل ونقــل میشــیگان، ایــن سیســتم 
بی ســیم اولیــن آزمایــش شــارژ القایی در 
جاده هــای عمومــی در ایــاالت متحــده 
خواهد بود.  »میشــل مولر«، مدیر ارشد 
ایــن پــروژه می گویــد مــا پایتخت خــودرو 
هستیم و به پیشــرفت های فناوری ادامه 
می دهیــم. در برخــی ایالت هــای دیگــر از 
جمله فلوریدا، ایندیانا، پنسیلوانیا و یوتا 
نیــز، مقامات قصــد دارنــد در چند ســال 
آینده شارژ القایی را در جاده های عمومی 

آزمایش کنند.

 »تالیس بلک«، مدیرعامل مرکز 
تحقیقات مهندسی ASPIRE که 
مقر آن در دانشــگاه ایالتی یوتاســت و بر 
زیرســاخت خودروهای الکتریکی تمرکز 
دارد، در این باره می گوید: »این یک راه حل 
عالی برای مشکلی است که ما امروز داریم 
تا آالیندگی را به صفر برسانیم. اگر این کار 
را به درســتی انجــام دهیــم، می توانیــم 
هزینه های حمل ونقل را برای همه صنایع 

و افراد کاهش دهیم.«

 شارژ القایی الکترومغناطیسی 
در زندگی روزمره رایج است. برای 
نمونــه تنظیــم تلفــن همــراه روی شــارژر 
بی ســیم از فنــاوری مشــابهی اســتفاده 
می کنــد. در جاده هــا، ســیم پیچ های 
انــرژی  آســفالت،  در  تعبیه شــده 
مغناطیســی را بــه گیرنــده ای کــه زیــر 
خودروی الکتریکی نصب شــده، منتقل 
می کننــد تــا باتــری آن به صورت بی ســیم 

شارژ شود.

NEWSخبر
I N T E R V I E W
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 درباره حساسیت استفاده
 از تصاویر انسانی 

آدم ها از یکدیگر 
توقع بیشتری دارند 

تا از برندها
 مشتریان معموالً ارتباط بهتر و 
عمیق تری با برندی که تصویری 
انســانی دارد، برقــرار می کننــد، چراکــه 
انسان ها دوست دارند ارتباطات واقعی را 
تجربه کنند. به همین دلیل اینکه بدانند 
در دفتــر یک ســازمان چــه آدم هایــی کار 
می کنند، این آدم ها جوان اند یا مسن و... 
باعــث می شــود گمان کننــد کــه در حال 
ایجاد یک ارتباط واقعی هستند. آدم ها 
بــرای ارتباط هــای حقیقــی خــود ارزش 
بیشــتری قائل هســتند و برای حفظ آن 

بیشتر تالش می کنند. 

 اســتفاده از ســفیر برنــد کــه 
می توانــد به نوعــی تداعی گــر 
تصویر انســانی یــک برند باشــد، کمک 
می کند تا مشــتریان با خودشان بگویند 
اگر این برند انسان بود، چنین آدمی بود و 
من چنین آدمــی را دوســت دارم. جدا از 
اینکه سفیر برند چقدر باید شبیه به برند 
باشــد و دوســت دارانش تــا چــه انــدازه 
می توانند مشتری بالقوه برند باشند، باید 
به هنگام انتخاب یک سفیر و استفاده از 
تصاویر او در تبلیغات به یک نکته مهم 
دیگر هم توجه کرد؛ نکته ای که بسیاری از 

کسب و کارها از آن غافل می شوند. 

 در کنار همه خوبی های برقراری 
ارتباط حقیقی میان مشتری و 
برند به واسطه انسانی کردن تصویر برند از 
طریق سفیر، باید در نظر داشت که آدم ها 
در ارتباط هــای واقعــی توقع بیشــتری از 
طرف مقابل خود دارند. آدم ها می توانند 
امروز از برند شما دلگیر شوند و فردا به آن 
ســر بزننــد، اما اگــر توقعــی کــه از تصویر 
انسانی خود با استفاده از یک سفیر برند 
می ســازید، تصویــری به شــدت باالتــر از 
تصویر واقعی برندتان باشد، مشتریان تان 
از شما توقعی خواهند داشت که ممکن 
اســت قادر بــه برآورده کردن آن نباشــید. 
به عــالوه اگر شــرایط به گونه ای باشــد که 
بسیاری از برندها سکوت را ترجیح دهند، 
حضور تبلیغات برند شما در سطح شهر 
احتمــاالً  غیرانســانی  تصویــری  بــا 
بازخوردهای کمتــری را به دنبال داشــته 
باشــد تا زمانی که تصویری انســانی را به 
نمایــش می گذاریــد. آن هم انســانی که 
تمــام صورتــش را بــرای لبخنــد زدن و 

خوشحال بودن آماده کرده است.

ADVICEتوصیه

شرکت بهنوش با همکاری آژانس تبلیغاتی بادکوبه، با نگاهی خالقانه به ظرفیت های 
محصولی قدیمی، توانسته  تبلیغاتی هدفمند و ماندگار انجام دهد

شما هم ماءالشعیرتان 
را دلستر صدا می زنید؟

شما هم وقتی می خواهید به اعضای خانواده یا دوستان تان 
بگوییــد حــاال کــه داری بــه خانــه می آیــی نوشــیدنی بگیر، 
می گویید: »دلستر بگیر؟« من خودم چنین آدمی هستم. با 
وجود اینکه به همت تبلیغ های خوب برند دلستر فهمیده ام 
دلستر نام یک محصول نیست، بلکه نام یک برند است و 
برندهای زیادی آن نوع نوشــیدنی را که مدنظر من هست، 
تولید می کنند، هنوز دلم می خواهد دلستر صدایش کنم. 
البته حال خوب می دانم که خیلی وقت ها منظورم از گفتن 
دلستر واقعاً به معنی خرید نوشیدنی از برند دلستر نیست.

مثل وقتی که می گویم شلوار لی در حالی که منظورم شلوار 

جین اســت، مثل وقتی که می گویم کلینکــس در حالی که 
می خواهم دستمال کاغذی بگیرم یا وقتی که می گویم تاید، 

ولی منظورم پودر رختشویی است و... .

 این اتفاق چه زمانی می افتد؟ 
زمانی که برندی یک محصول را برای اولین بار به یک جامعه 
معرفــی می کند یــا اگــر روی کاغذ هــم اولین نیســت، قطعاً 
گستردگی تبلیغات و پخش آن به حدی است که بسیاری از 
مردم اولین بار محصول را با آن برند تجربه می کنند، نامش 
در خاطــر می ماند. از آنجا کــه محصول هم نو و تازه اســت، 

مــردم وقتــی می خواهنــد از آن در میان هم ســخن بگویند، 
از اســمی که بزرگ روی محصول آمده اســتفاده می کنند و 
ما همه می دانیم روی یک محصول مثالً دستمال کاغذی، 
عبارت دســتمال کاغذی بزرگ نوشــته نمی شــود، بلکه نام 

آن برندی که دستمال کاغذی را زده، بزرگ نوشته می شود.
اما اگر همین نکته ساده به ما یادآوری شود، چه معنایی با 
خودش به همراه دارد؛ اینکه آنچه به زبان می آوریم در واقع 

اسم یک برند است، نه یک محصول؟
بلــه ایــن از قدمــت یــک برنــد بــه مــا می گویــد. از اینکه 
قدیمی تریــن برنــدی کــه محصــول را در بــازار عرضــه 

بيلبورد
B I L L B O A R D

در بازاریابی تمرکز روی هدف 
اصلی نقشی اساسی دارد

 با یک تیر
فقط یک نشان را 
بزنید!

احتماالً شــما هم با مثل »با یک تیر دو نشــان زدن« آشنا 
هستید. مثلی که ذهن ما را به سمتی می برد که سود را  در 
یک تــالش و گرفتن چند نتیجــه می داند. اما فکــر کردن و 
عمل کردن به این مثل در بازاریابی گاهی کار دست آدم ها 
می دهد.  چرا؟ چون عدم تمرکز در هر فعالیتی، کار دست 
آدم می دهد و بازاریابی هم از این قاعده مستثنی نیست. 
وقتی پویشــی می خواهــد آگاهــی عمومــی را از برنــد خود 
باال ببرد، احتمــاالً در کنار آگاهی از برند، فروشــش هم باال 
می رود و تعداد دنبال کننده های شبکه های اجتماعی اش 
هم بیشتر می شــود. اما اگر مدیر چنین پویشــی فروش و 
افزایش دنبال کننده را نه یک پیامد که یک نتیجه کلیدی 

بداند، احتماالً در افزایش آگاهی عمومی نسبت به برندش 
به خوبی عمــل نخواهد کرد. چراکه نمی شــود روی بیلبورد 
یا هنگام ســاخت ویدئوی تبلیغاتی چندین پیام مختلف 
را بــه مخاطب رســاند و انتظــار داشــت کــه مخاطب همه 
آن پیام ها را بشــنود و به تمامــی آنها واکنش نشــان دهد. 
نویســنده خالق، گرافیست و تمام کســانی که به شیوه ای 
با پویــش یا حتــی پســت اینســتاگرام در ارتباط هســتند، 
وقتی تمرکز خود را روی یک موضوع می گذارند، بهتر عمل 
می کنند. حتی رسانه هایی که بازاریابان در آنها پیام خود را 
به مخاطب شان می رسانند نیز در این حالت ممکن است 
تغییر کند. برای مثال اگر هدف شما از یک پویش افزایش 
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سالمت
H E A L T H

گفت وگو با رحمت هللا مهدی  خانی، بنیان گذار استارتاپ 
سیواَپ که در بازار روبه رشد اما پرمانع سالمندی فعال است

کرونا و تجربه شرایط قرنطینه، شکل جدیدی از نیازها را به وجود آورد. رشد پلتفرم های مراقبت  از راه دور، همزمان با همراهی 
جامعه پزشکی، شتاب بیشتری به دیجیتال  شدن بازار سالمت بخشید. آنچه از قبل و در طول دوره کرونا جزء نگرانی های 

همیشگی خانواده ها به شمار می رفت، مراقبت از سالمندان بود. با توجه به رشد جامعه سالمند و همزمان افزایش شتاب زندگی 
روزمره، نگرانی ها و چالش های زیادی برای خانواده های دارای افراد سالمند به وجود آمده است. با رحمت هللا مهدی خانی )نفر 

سمت راست در عکس(، بنیان گذار یکی از استارتاپ های سالمت سالمندان که گجت های مخصوص سالمند تولید می کند، به 
گفت وگو نشستیم و درباره ایده و محصولش و وضعیت امروز استارتاپ های این حوزه از او سؤال کردیم. 

ریسک سرمایه گذاری 
روی استارتاپ ها

باال رفته است!

گزارش ها نشان می دهند همزمان با باال رفتن جمعیت سالمند در 
جهان، تقاضا برای مراقب های از راه دور هم    افزایش یافته است 

رشد بازار سالمت دیجیتال
با تمرکز بر سالمت سالمندان

REPORTگزارش

امســال انــدازه بــازار جهانــی ســالمت دیجیتــال 
211 میلیــارد دالر ارزش گــذاری شــد و پیش بینــی 
می شود از ســال 2۰23 تا 2۰3۰ با نرخ رشد ساالنه 
ترکیبــی 18.6 درصد به مســیر رشــد ادامــه دهد. 
افزایش نفوذ گوشی های هوشمند، بهبود اتصال 
به اینترنــت با معرفــی فنــاوری 5G، پیشــرفت در 
زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات مراقبت هــای 
بهداشتی، نیاز به کاهش هزینه های مراقبت های 
بهداشــتی، افزایــش شــیوع بیماری هــای مزمن و 
افزایش دسترسی به مراقبت های مجازی، برخی 

عوامل اصلی برای تقویت رشد بازار هستند. 
ابتکار دولت ها برای گسترش دیجیتالی شدن در 
بخش مراقبت های بهداشــتی در سراسر جهان، 
بــازار را بیشــتر به ســمت رشــد هدایــت می کند. 
به عنوان مثال، در جلسه بودجه سال 2۰22، دولت 
هند یک اکوسیستم ســالمت دیجیتال را تحت 
مأموریت ســالمت دیجیتال »آیوشمن بهارات« 
)ABDM( معرفی کرد. به طور مشابه، در اکتبر 2۰21، 
دولت فرانسه اعالم کرد که بیش از 6۵۰ میلیون دالر 
برای توسعه زیرساخت های سالمت دیجیتال خود 
در سطح ملی سرمایه گذاری خواهد کرد. چندین 
کشور توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور نیز کمبود 

متخصصان پزشکی آموزش دیده دارند. 
کمبــود نیــرو طبــق پیش بینــی ســازمان جهانــی 
بهداشت، تا سال 2۰3۰ حدود 1۵ میلیون کارمند 
مراقبت های بهداشتی برآورد شده است. به دلیل 
افزایش جمعیت پیر و شــیوع بیماری های مزمن، 
تقاضــای زیــادی بــرای متخصصــان مراقبت های 
بهداشــتی در مناطق مختلف جهان وجــود دارد. 
بر اســاس برآوردهای سازمان ملل متحد، در سال 
2۰19 بیــش از 7۰3 میلیــون فــرد 6۵ســاله و باالتر 
وجود داشته و تخمین زده می شــود که این تعداد 

تا ســال 2۰۵۰ در ســطح جهان به 1.۵ میلیارد نفر 
برسد. خدمات بهداشــت از راه دور و تله مدیسن  
به پزشــکان کمک می کند تا به بیماران بیشــتری 
دسترســی پیدا کنند، دسترســی به مراقبت های 
بهداشــتی را افزایــش می دهــد، اســتفاده از زمان 
بیماران و پزشکان را بهبود می بخشد و به کاهش 
هزینه های مراقبت های بهداشتی کمک می کند، 
همچنیــن ســالمندان و افــرادی کــه در مناطــق 
دورافتاده زندگــی می کنند دیگر مجبور نیســتند 
ساعت ها سفر کنند تا به درمان مناسب دسترسی 

پیدا کنند. 
نرخ پذیرش سریع اینترنت و دستگاه های هوشمند 
در بخش مراقبت های بهداشــتی باعــث افزایش 
مسائل مربوط به امنیت سایبری هم شده است. 
افزایش قابل توجهی در موارد هک و بهره برداری از 
اطالعات محرمانه از طریق دستگاه های متصل و 
هوشمند وجود داشته است. به دلیل نگرانی های 
مربــوط بــه امنیــت داده های مربــوط بــه اطالعات 
مراقبت هــای بهداشــتی، دولت هــای کشــورهای 
مختلــف، ســازمان های مراقبت های بهداشــتی و 
کارشناسان در اتخاذ راه حل های سالمت دیجیتال 

در مقیاس بزرگ تر و ملی تردید دارند. 
به عنوان مثال، طبق آمار گزارش حفاظت از داده ها 
)2۰21(، در ســال 2۰2۰ افزایش حدود 73درصدی 
در جرائم سایبری مراقبت های بهداشتی و نقض 
داده هــا رخ داد کــه بــه افشــای 12 میلیــارد واحــد 
اطالعات مراقبت های بهداشتی منجر شد. از نظر 
فناوری، بخــش مراقبــت از راه دور با ســهم درآمد 
41.۵ درصــد بــر بــازار ســالمت دیجیتال تســلط 
دارد. عــالوه بر این، ســرمایه گذاری های روبه رشــد 
در زیرساخت های دیجیتال، به ویژه در کشورهای 
در حــال توســعه، تقاضــا بــرای بــازار را به منظــور 
پیاده سازی پلتفرم های سالمت از راه دور افزایش 
می دهد. شرکت ها همچنین راه  های جدیدتری برای 
ارائه خدمات به مشــتریان خــود معرفی می کنند 
که به نوبه خود بر رشد بازار تأثیر مثبت می گذارد. 
قطعــاً در آینــده مراقبــت از راه دور بیمــار به دلیــل 
شیوع روزافزون بیماری های مزمن مانند دیابت و 
بیماری های قلبی-عروقی و پیشــرفت های سریع 

در فناوری محبوبیت پیدا می کند. 
همچنین برآورد می شــود که بــا افزایش جمعیت 
ســالمندان، تقاضــا بــرای خدمــات مراقبــت از راه 
دور بیمــار افزایــش یابــد. عــالوه بــر این، بســیاری 
از پلتفرم هــا ویژگی هــای نظــارت از راه دور بیمــار 
را ارائــه می دهنــد کــه بــه نوبــه خــود از رشــد بــازار 
ســالمت دیجیتــال حمایــت می کننــد. حمایــت 
دولت هــا و سیاســت های ترویج دیجیتالی شــدن 
مراقبت های بهداشتی و همراهی فناوری اطالعات 
بــا مراقبت هــای بهداشــتی، عوامــل اصلی رشــد 

سالمت دیجیتال  و سالمت از راه دور هستند.
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لجستيک
L O G I S T I C

رشد 64درصدی فروش 
مبتنی بر لجستیک در آمریکا

رشد استارتاپ هایی 
مشابه اینستاکارت

 در ســال های اخیــر تجــارت 
الکترونیــک خواربــار بــه رکورد 
باالیی رسیده است. محصوالتی که در 
زمینه تجارت الکترونیک رشد نکرده اند، 
اکنــون بــا افزایــش ســفارش های آنالین 
مواجه شــده اند. بر اســاس گزارش یورو 
مونیتــور اینترنشــنال، حتــی هنــوز هم 
بخش هــای محبوبــی ماننــد غذاهــای 
اصلــی، غذاهــای تــازه و نوشــابه ها، 
بیشترین فرصت تجارت الکترونیک را 
در ســطح جهــان دارنــد، در حالــی که بر 
صــدای  بررســی  آخریــن  اســاس 
مصرف کننــده واحــد دیجیتــال یــورو 
مونیتــور، رایج تریــن چالــش تحویــل، 
»زمــان بیــش از حــد انتظار« ذکر شــده 

 است.

 در آینــده، رفــع ایــن چالــش - 
به ویژه برای سفارش های غذا و 
نوشــیدنی- در راســتای تقویــت رشــد 
تجارت الکترونیک بسیار مهم و حیاتی 

خواهد بود.

 در دهه گذشــته، مــدل تحویل 
»لســت مایل« )تحویل کاال به 
مشــتری نهایــی(، جــزء مدل هایــی از 
کســب وکار بوده کــه خرده فروشــی های 
برتــر ایــن ویژگــی را داشــته اند؛ زیــرا این 
صنعــت بــا افزایــش هزینه هــای فــول 
تأثیــرات  همچنیــن  و  فیلمنــت 
زیســت محیطی ناشــی از این خدمات 
دســت و پنجه نــرم می کنــد و بــه نظــر 
می رســد نیازهــای مشــتری توســط 
مدل هــای مختلف کســب وکار بــرآورده 

شود.

 بنابراین اســتارتاپ های فروش 
ماننــد  تحویــل،  بــر  مبتنــی 
اینســتاکارت )شــرکت ارســال و تحویل 
مواد غذایی در آمریکا( به وجود آمدند تا 
پیک هــا ســفارش ها را از فروشــگاه های 
فیزیکــی دریافــت و بــه خرده فروش هــا 
کمک کنند تا تحویل ســریع تری انجام 

دهند.

 برآوردهای جدید یورو مونیتور 
نشان می دهد که فروش مبتنی 
بر لجســتیک از ســال 2۰17 تاکنون 64 
درصد رشــد داشــته و این نرخ، ســاالنه 

رشد چشم گیری دارد.

REPORTگزارش

گفت وگو با ابوالقاسم چیذری، مدیرعامل پیک بادپا 
شرکتی که در رقابت با کسب و کارهای نوآور دچار بحران 

شد، اما با شناخت بازار توانست از آن عبور کند

بسیاری از کسب وکارها برای پیوستن به اقتصاد دیجیتال و نوآور، عالوه بر تأمین نقدینگی، با این مشکل مواجه اند که 
فرصت درگیر شدن با متولیان حمل ونقل را ندارند و با اینکه ورود به این فضا سود مشخص و خوبی برای آنها دارد، اما 

به خاطر اینکه حوصله یا فرصت سر وکله زدن با متولیان حمل ونقل )از موتور گرفته تا وانت و سواری و تریلی( را ندارند، از 
ورود به این فضا پرهیز می کنند و حتی بخش اعظمی از درآمد خود را نادیده می گیرند. در حالی که بسیاری اوقات انجام 
این خدمات می تواند از طریق برون سپاری حمل ونقل اتفاق بیفتد و این دغدغه از بار فکری شرکت ها برداشته شود که 

بخواهند خود را درگیر تکمیل زیرساخت های حمل ونقل کنند.  اکنون دیگر شکی نیست که برای ورود کسب وکارها 
به فضای اقتصاد دیجیتال نیازمند فراهم بودن زیرساخت های لجستیکی هستیم و مشاوره و اجرای کسب وکارهایی 

که در این فضا فعالیت دارند، می تواند راهگشا باشد.  در ادامه گفت وگوی ما را با ابوالقاسم چیذری، مدیرعامل شرکت 
حمل ونقل کاالی تهران، یا برند پیک بادپا در خصوص داستان نوآوری و خالقیت  این برند پس از کسب تجربه هایی که 

به دلیل دور بودن از این فضا داشته اند، می خوانید. 

27 سال 
لجستیک

واسطه پشتوانه مدیریت شهری بدون رقیب بود.
از ســال 138۰ سیاســت بادپا تغییر کــرد و به سمت وســوی 
نمایندگی  داشــتن پیش رفت. به این صورت که شــرکت ها 
تابلوهای سردر کانکس را اجاره می کردند و هزینه تبلیغات را 
به بادپا می دادند و از طرفی، شخصی که صاحب نمایندگی 
برند بادپا می شد، باید هزینه جا و امکانات را متقبل می شد؛ 
بنابراین در آن سال، بادپا وارد دو مدل فعالیت خدماتی شد. 
یک مدل شــامل تعبیه کانکس بود کــه بر آن اشــراف کامل 
داشت و مدل دیگر نیز نمایندگی محور بود که سیاست های 
خود را در قالب قرارداد به صورت دستورالعمل ابالغ می کرد و 
نماینده طی مدتی که قرارداد می بست، کار را با برند و بارنامه 

بادپا پیش می برد.
از ســال 138۵ بــه بعــد و بــا ورود جــدی رقبــا، بادپــا دچــار 
ازدســت رفتگی یا می توان گفت عقب ماندگی در بازار شد. 
این امر بادپا و مجموعه مدیریت شهری را به این موضوع آگاه 
کرد که این برند برای عبور از بحران باید وارد حوزه کسب وکار 
خصوصی شــود. تا آن ســال، بادپــا به صورت صــد درصدی 
و ســازمانی زیرمجموعه مدیریت شــهری بود و در قوانین و 
قواعد تجارت باید از مدیریت شــهری تبعیــت می کرد. این 
شیوه از کار، دست وپای مجموعه را می بست و برای ورود به 
بسیاری از حوزه ها و مناقصات منع داشت؛ بنابراین تصمیم 
بر این شد بادپا به مجموعه ای به نام تعاونی تجمیع و توزیع 
کارکنان شهرداری هلدینگ شهریار منتقل شود و تمامی 67 
هزار کارمند شهرداری تهران نیز سهام دار این شرکت شوند. 
به این ترتیب بادپا از زیرمجموعه مدیریت شهری جدا شد 
و با هدف چابک سازی و خروج از فضای دولتی و پیوستن به 
فضای خصولتی )نیمه دولتی( به هلدینگ شهریار پیوست 
تا بتواند به راحتی در مناقصات و عقد قراردادها شرکت کند.

در آن زمان توانست یکسری اقدامات خوب به وقت خودش 
انجام دهد، اما رقبا نیز دست وپابسته نبودند و تا حول وحوش 
سال139۰، اقیانوس سرخ در حوزه کوریر )Courier( سرویس 
مویرگی شهر تهران شــکل گرفته  بود. مجموعه هایی به این 
حوزه ورود کردنــد که این رقبا، بادپا را به شــدت دچار چالش 

کردند.

 در آن سال ها نیز مدیریت مجموعه پیک 
بادپا با شما بود؟

از ســال 1396 با تغییــر مدیریت شــهری و تغییــر مدیریت 
مجموعه هلدینگ، مدیریت بادپا نیز تغییر کــرد. بنده نیز 
ســال 1397 در ســمت مدیرعامل به مجموعــه بادپا ملحق 
شدم. با بررســی هایی که انجام دادیم، دالیل عقب ماندگی 
بادپا را طی سال های قبل در دو موضوع دیدیم؛ یکی موضوع 
سرمایه و دیگری عدم ورود به بازار کســب وکارهای مجازی. 
برای ایجاد فضای زیرساخت اپلیکیشنی به سرمایه و زمان 
نیاز بود. مجموعه در حال حرکت بود و استراتژی مجموعه 
این بود که بادپا در حین حرکت اصالح شود و به هیچ عنوان 
تعطیل نشود. برند بادپا برای ســرمایه گذار جذابیت زیادی 
داشت، اما به هر حال پیاده سازی این استراتژی کار ساده ای 
نبود. نکته دوم، خلق ایده جدید و جذاب بود تا سرمایه گذار 
نسبت به سرمایه گذاری رغبت داشته  باشد. بادپا به واسطه 
نوع خدمتی که ارائه می داد و هنوز هم ارائه می دهد، توانست 

در خلق آن ایده جذابیت هایی ایجاد کند.
 

 چه جذابیت هایی در سرمایه گذاری ایجاد 
شده  بود؟

ما در بادپــا دو نوع خدمــت داریم؛ یک نوع خدمت ســنتی 
به مشتریان ثابتی که بعضاً بیش از 2۰ ســال است به بادپا 
وفادارند و ســرویس خود را به همان شیوه قدیمی و از طریق 
خط تلفن 8282 ســفارش می دهند. یک نوع خدمت دیگر 
هم در شــکل نوین ارائه می شــود. بازار خدمــات نوین، طبق 
پروتکل های موجود به چهار دسته تقسیم می شود. 1. بازار 
فضای عام که در این بازار برای مشــتری قیمت مهم است و 
کیفیت چندان مهم نیست. 2. بازار کالسیک )متوسط( که در 
این بازار مشتریان از فضای بازار اقتصادی فاصله گرفته اند، 

I N T E R V I E W

 شــروع فعالیت پیــک بادپا به چه ســالی 
برمی گردد؟

شــرکت حمل ونقــل کاالی تهــران بــا برنــد پیــک بادپــا در 
ســال 1374 بنا بــه درخواســت شــهردار وقــت تهــران و نیاز 
بــه جابه جایــی بــار و مرســوالت تعریــف و تأســیس شــد و 
مؤسســان آن، معاونــت حمل ونقــل ترافیک تهــران بودند. 

در آن زمــان حدود ۵۰ ایســتگاه به شــکل کانکس در ســطح 
شهر تهران در نقاط مشــرف به مراکز خرید، بسته به نیاز و 
حجم جابه جایی ها تعبیه شد و پرسنل پیک بادپا به صورت 
مستقیم و چهره به چهره با مشتریان خود در ارتباط بودند و 
بار را از آنان تحویل گرفته و توسط موتورسیکلت یا وانت بار 
جابه جا می کردند. این مدل از کســب وکار تا ســال 1384 به 

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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گفت و گو با امیراحمد برکتین، مدیرعامل میاره؛ او معتقد است 
منفک شدن از اکوسیستم جهانی سرعت رشد استارتاپ ها را به حدی 

کاهش می دهد که دیگر استارتاپ بودن معنایی نخواهد داشت

در حال حاضر کسب و کارهایی هستند که به دلیل دوری از کانون اتفاقاتی که به سبب اختالل در اینترنت به وجود 
آمده، هنوز متوجه ضرری که به کسب و کارشان وارد شده، نشده اند. امیراحمد برکتین، مدیرعامل میاره می گوید 

کسب و کارهای لجستیکی مانند میاره از همین دسته اند، اما معتقد است طولی نمی کشد که آتش این اتفاق، 
دامن کسب و کار آنها را نیز می گیرد. برکتین در گفت و گوی پیش رو عالوه بر اینکه مدل کسب و کار میاره را شرح داده 

و درباره سهم بازار و آینده آن سخن گفته، به وضعیت اکنون اکوسیستم نوآوری نیز اشاره دارد. او می گوید تغییر 
در برنامه های کسب و کاری آنها، نه امروز که در سال 97 روی داده است؛ زمانی که توافق برجام با مشکل مواجه 

شد و دیگر خبری از سرمایه گذاری های کالن خارجی نبود. برکتین معتقد است مهم ترین وجه تمایز استارتاپ ها 
با کسب و کارهای سنتی در سرعت رشد آنهاست و اگر قرار باشد با محدودیت هایی که به اشکال مختلف اعمال 

می شود، این سرعت کاهش یابد، دیگر استارتاپ معنایی نخواهد داشت.

 اکوسیستم آکواریومی
جواب نمی دهد چرا میاره؟

 کســب و کارهای لجســتیکی 
کلیــدی در  نقشــی  همــواره 
اقتصــاد بــازی کرده انــد و حــاال بــا رشــد 
روزافــزون تجــارت الکترونیــک، ایــن 
کسب و کارهای نوآور لجستیکی هستند 
کــه ســعی می کننــد بــه نیازهــای بــه روز 
از  یکــی  پاســخی شایســته دهنــد. 
کسب و کارهای نوآور این حوزه، »میاره« 
اســت. کســب و کاری کــه بــه گفتــه 
امیراحمــد برکتیــن، مدیرعامــل آن، 
مأموریتــی که بــرای خــود تعریــف کرده 
کســب و کارهای  از  متفــاوت  کامــالً 
لجســتیکی دیگر اســت و فعالً در میان 

شرکت های نوآور، رقیبی ندارد.

 این کســب و کار که ایــده آن در 
ســال 9۵ شــکل گرفــت، تمرکز 
خود را روی بخش لســت مایل گذاشته 
کــه یکــی از حســاس ترین بخش هــای 
لجستیک است و اتفاقاً سخت ترین کار 
را هم در این بخش انتخاب کرده؛ تحویل 
در همــان روز. بــا ایــن وجود توانســته از 
کســب و کارهای  از  بســیاری  میــان 
لجستیکی که طی این سال ها به وجود 
آمــده و پــس از چنــدی از بیــن رفته اند، 
بقای خود را حفظ کند و سهم خود را از 

این بازار بگیرد.

 برکتین می گوید اتفاقاتی که در 
دو ماه اخیر روی داده و اختالل 
در اینترنت جهانی، فعالً تأثیر مستقیم 
و محسوسی روی میاره نگذاشته، اما دیر 
و دور نیســت که ایــن کســب و کار هم از 
اختــالالت آســیب ببینــد؛ کمااینکــه تا 
همین جا هم مجبور شده سرعت رشد 
خود را کاهش دهد و با احتیاط بیشتری 
حرکت کند که ایــن رفتــار محتاطانه در 

قاموس استارتاپ نمی گنجد. 

 مدیرعامــل میــاره می گویــد 
فروش غذا و FMCG 2۰ درصد 
کاهش یافته و حتی کسب و کارهایی که 
در دورتریــن فاصلــه از تأثیــر اختــالالت 
اینترنتــی ایســتاده اند، بــه زودی دچــار 

مشکل خواهند شد.

 او بــا انتقــاد از طرفــداران 
اکوسیستم آکواریومی می گوید 
با کاهــش ســرعت رشــد کســب و کارها 
روزبــه روز فاصله مــان از جهــان بیشــتر 
خواهد شد و روزی می رسد که استارتاپ 
و اکوسیســتم فنــاوری به دلیل ســرعت 
رشــد پایین شــان از معنا و مفهــوم تهی 

می شوند. 
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تحویل در روز بعد باشــد، به تحویل در همان روز یا تحویل 
سریع تبدیل شود. یعنی اگر کسی گوشی موبایل می خرد، 
سه روز صبر نکند تا از انبار دیجی کاال یا آمازون بیاید و بعد 
به دســتش برســد، بلکه همان روز و حتی یک ساعت بعد 

آن را تحویل بگیرد.
ایــده بــرای مــا بســیار جــذاب بــود، امــا پســت میتس یک 
تفــاوت ماهــوی بــا مــا داشــت و در اجرا یــک تغییــر جدی 
ایجــاد کردیــم؛ اینکــه پســت میتس ســمت مشــتری نیز 
قــرار داشــت و در واقــع یــک پلتفــرم ســفارش گیری 
 بــود کــه لجســتیک هــم داشــت. اصطالحــاً می گوینــد
Ordering Platform که Logistic Enable نیز هســت. 
بســیاری از پلتفرم هــای آنالین هســتند که فقط ســفارش 
می گیرند و مثــالً می گویند بــرای تحویل آن پیک بفرســت 
و... ولی جایی مثل دیجی کاال تأمین و ارسال را با هم انجام 
می دهد که به اینها Logistic Enable می گویند. زمانی که 
خواستیم این پروژه را اجرا کنیم، ایدئولوژی مان این بود که 
ما اول شــبکه لجستیک لســت مایل را تشکیل می دهیم 
و به ســمت ســفارش گیری نمی رویــم و ایــن کار را  بر عهده 
پلتفرم های دیگر می گذاریــم. در آن زمان ایده مــان این بود 
که شبکه را که درست کردیم، یک ستون فقرات لجستیکی 
در ســطح شــهر ایجاد می کنیــم و بعــد می توانیــم روی این 

میــاره کار خــود را از کجا شــروع کــرد و در 
حال حاضر چه بخشی از بازار لجستیک را پوشش 

می دهد؟
میــاره در ســال 9۵ کار خــود را از مرکــز کارآفرینی دانشــگاه 
شــریف شــروع کــرد. آن زمــان همه چیــز در حــد یــک ایده 
بود. بنچ مارک ما در آن زمان شــرکتی به نام پســت میتس 
)Postmates( در آمریــکا بــود. مهم تریــن جذابیتــی کــه 
این کســب و کار برای ما داشــت، این بود کــه در تگ الینش 
می گفــت مــا داریــم آمــازون Z to A درســت می کنیــم. در 
صنعت تجارت الکترونیک، چیزی که در سال های 2۰13، 
2۰14 ترند بــود و آمازون هم به همــان روش کار می کرد، این 

بود که در لجستیک آن فرست مایل، میدمایل و انبار کردن 
انجام می شد. به این معنی که کاال از تأمین کننده توسط آن 
شرکت خریداری می شد، به دست انبار شرکت می رسید و 
انبارش می شد و مشتری از آن انبار خرید می کرد و شرکت 
محصول را به دست مشــتری نهایی می رساند. یعنی هم 
فرســت، هم مید و هم لست مایل توســط همان شرکت به 
انجام می رسید. ایده پست میتس این بود که به جای اینکه 
هزینه های هنگفت فرســت مایل را بدهیم و انبــارش را نیز 
انجام دهیم، از خود کرنرشاپ ها و کسب و کارهایی که درون 
شهر هستند، نیازهای مردم را تأمین کنیم و با سرعت بسیار 
باالتــری ســفارش ها را تحویل دهیــم؛ به جــای اینکه مدل 

   عکس:  حامد کریم زاده
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فين تک
F I N T E C H

سه دستور بانک مرکزی 
برای کنترل دارایی بانک ها

محدوده مجاز رشد 
ترازنامه: ۱٫۵ تا ۲٫۵

 بانک مرکزی در بخشنامه ای به 
بانک ها، سه دستور درباره کنترل 
دارایی های آنها ابالغ کرده است. وضعیت 
ترازنامه بانک هــا یکــی از معیارهای مهم 
برای بررسی تغییرات پایه پولی است، زیرا 
هــر آنچــه در ایــن ترازنامــه نشــان از 
اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و 
افزایش آن داشته باشد، به همان میزان بر 
پایه پولــی تأثیــر می گــذارد و آن را افزایش 
می دهد که در نهایت به افزایش نقدینگی 

منجر خواهد شد.

 بــه گــزارش ایســنا، در ایــن  بین، 
بانک مرکزی در دولت سیزدهم 
یکی از برنامه های جدی خود برای اصالح 
نظام بانکی را اصالح رابطه بانک مرکزی با 
بانک هــا از طریــق کنتــرل ترازنامه هــای 
بانک هــا اعالم کرده اســت. بدیــن منظور 
رشــد ترازنامه بانک ها در محــدوده 1.۵ تا 
2.۵ درصــد تعییــن شــد و اگر بانکــی این 
موضوع را رعایت نکند، به عنوان جریمه، 
ســپرده قانونی آن بانک نزد بانک مرکزی 

بین 1۰ تا 1۵ درصد افزایش می یابد.

 در ایــن زمینــه، بانــک مرکــزی 
به تازگــی در بخشــنامه ای بــه 
بانک ها، ضوابط ناظر بر کنتــرل مقداری 
دارایی هــای شــبکه بانکــی کشــور را ابالغ 
کرده که طبق آن، حداکثر مهلت بارگذاری 
و ارسال اطالعات توسط مؤسسه اعتباری 
از »حداکثر 1۵ روز پس از پایان هر ماه« به 
»حداکثر یک هفته پس از پایان هر ماه« 

تغییر می کند.

 همچنین در این بخشنامه آمده 
اســت کــه طبــق مفــاد مــاده )6( 
ضوابط و تبصره )1( ذیل آن، تاکنون ارزیابی 
رعایــت حدود مقــرر و بــه  تبــع آن تعدیل 
نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری 
به صورت فصلی محاسبه و اعمال می شد 
که مقرر شــد تکالیف مندرج در این ماده 

نیز به صورت ماهانه اجرایی شود.

 طبق اعــالم بانک مرکزی، ســایر 
مــوارد مندرج در ضوابــط ناظر بر 
کنتــرل مقــدار دارایی هــای شــبکه بانکی 
شــماره  بخشــنامه  موضــوع  کشــور، 
99/421929 مــورخ 1399/12/27 و 
بخشــنامه شــماره ۰1/127۰۵۰ مــورخ 

14۰1/۰۵/24 به قوت خود باقی است.
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آیا اخراج ها در آستانه سال نو میالدی، به حوزه فین تک آمریکا هم رسیده است؟

هیچ کس از تعدیل مصون نیست!
ایــن مقالــه قصــد دارد بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه چرا 
اخراج هــای حــوزه فنــاوری بــه یکبــاره اتفــاق می افتــد و چرا 
چند هفته آینده می توانــد یکی از بدتریــن دوره های اخراج 

کارمندان فناوری باشد. 
هم اکنون در فصل اخراج ها قرار داریم و به نظر می رسد قرار 
است شاهد تعدیل نیروی زیادی به خصوص در شرکت های 
فناوری آمریکا باشیم. اخراج کارکنان معموالً به دلیل شرایط 
اقتصــادی و برنامه ریــزی بــرای بودجــه ســال آینــده انجــام 

می شود. 

 شروع ریزش ها در فصل خزان فناوری
کارشناسان این حوزه می گویند که چند هفته آینده اهمیت 
زیادی دارد، زیــرا این اخراج ها می تواند بــه روحیه  عمومی و 
روند اســتخدام در آینده لطمه بزند. شــرکت لیفت نزدیک 
به 7۰۰ کارمند خود را اخراج کرد. استرایپ که از شرکت های 
بزرگ فین تــک آمریکاســت، 14 درصــد از نیروهــای خود را 
تعدیل کرده و کارشناســان می گویند اینهــا تنها نقطه آغاز 

هستند و اخراج های بیشتری در راه است.
با وجود آنکه شرکت ها در حال برنامه ریزی برای سال آینده 
هســتند، درآمــد در زمینــه فنــاوری در حــال افول اســت. با 
توجه به پیش بینی ها به نظر می رسد این روند وخیم تر نیز 
خواهد شد؛ بنابراین شرکت ها برای رعایت احتیاط در حال 
کاهــش نیروهای کار خود هســتند تا هزینه هــای مربوط به 
حقوق و دســتمزد را کاهش بدهند. این بدان معناســت که 
در هفته های آینده احتماالً هزاران کارگر حوزه فناوری بیکار 

خواهند شد.

 چگونه به اینجا رسیدیم؟ 
شــرکت های فنــاوری در هفته هــای گذشــته گــزارش 
دادند کــه درآمدهــای کمتــری داشــته اند. آنها نشــانه های 
هشــداردهنده ای از رونــد نزولی درآمــد در ماه هــای آینده را 
می بینند. به گفتــه این شــرکت ها احتمال رکــود اقتصادی 
موجب شــده که مشــتریان کمتر هزینه کنند. به نظر آنها 
نشــانه های اندکی از اصالح این وضعیت و صعودی شــدن 

روند درآمدها وجود دارد.
»دان وانــگ« )Dan Wang(، دانشــیار دانشــکده بازرگانی 
دانشگاه کلمبیا در این باره گفته است: »در هفته ها و ماه های 

آینده، این شرکت ها به دنبال آن هستند که هزینه های خود 
را تا جای ممکن کاهش دهند.«

وانگ در این خصوص اظهارنظر کرده و گفته است: »وقتی 
شرکت ها می خواهند هزینه های خود را کاهش بدهند، اولین 
چیزی که بررسی می کنند، هزینه های نیروی کار و همچنین 
تبلیغات و بازاریابی است. وقتی نوبت به این می رسد که این 
شــرکت ها ارقام هزینه  و درآمــد خــود را در آینده پیش بینی 
کنند، این پیش بینی معموالً بســتگی به ایــن دارد که روند 
هزینه تبلیغات در پلتفرم های خود را چگونــه دیده اند. اگر 
وضعیت خوب نباشد، آنها مجبورند با تعدیل نیرو انتظارات 

خودشان را برآورده کنند.   
به نظر وانگ شرکت های فناوری بیش از حد رشد کرده اند و 
همه گیری کرونا هم در این روند تأثیرگذار بوده است. او گفت 
آنچه هم اکنون در حال رخ دادن است، چیزی شبیه به اصالح 
اســت؛ زیرا دنیای فناوری در حال ورود به دوره ای اســت که 
مردم دیگر در خانه های خود در قرنطینه به سر نمی برند و به 

دستگاه های فناوری خود نچسبیده اند.
»مت مورفی« )Matt Murphy(، شریک شرکت منلو ونچرز 
)Menlo Ventures( پیش تر به اینســایدر گفته بود که در 
اوایل ســال جاری، هم در اســتارتاپ ها و هم در شرکت های 
بزرگ، تعدیل نیرو آغاز شــد، اما اکثر این شرکت ها در روند 

تعدیل نیرو دست نگه می داشتند و جلوتر نمی رفتند.
به نظر مورفی در چرخه هایی نظیــر وضعیت کنونی، گاهی 
اتفاق می افتد که شــرکت ها به جــای اخراج کــردن نیروهای 
خود، سرعت استخدام را کاهش می دهند و امیدوارند این 
روند وضعیت را اصالح کند. اما امسال درآمد سه ماهه سوم 
پایین تر از سه ماهه دوم بود. در نتیجه استارتاپ ها متوجه 
شــدند که نمی توانند با وجود تعداد زیاد کارکنان شان رشد 

کنند و در نتیجه الزم است که دست به تعدیل نیرو بزنند.

 چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ 
بعضی از شــرکت ها همزمان بــا اینکه در حــال برنامه ریزی 
برای سال مالی آینده هستند، چالش تعدیل نیرو را تجربه 
می کنند. برای مثال آمازون، متا و گوگل برای کاهش هزینه ها 
در ترازنامه خود در ســال 2۰22 و ســه ماهه اول ســال 2۰23 
در حال برنامه ریزی هســتند. برای مثال اگر این شــرکت ها 
اکنون کارمنــدی را اخراج کنند و به این کارمند شــش هفته 

حق سنوات برای اخراج پرداخت کنند، هزینه های سه ماهه 
اول ســال 2۰23 این شــرکت ها کاهش می  یابد. حتی اگر به 
این کارمنــدان به مدت ســه ماه حــق اخــراج داده شــود، باز 
هم حقوق آنها قبل از سه ماهه اول سال آینده کاهش پیدا 

می کند.
»جی پی گاونــدر« )J.P. Gownder(، تحلیلگر فارســتر 
که یک شــرکت تحقیقاتــی در زمینه بازار اســت، گفت 
که همه شرکت  ها هم اکنون در حال برنامه ریزی بودجه 
نیستند، برای مثال مایکروســافت به تازگی اخراج هایی 
را انجــام داده و ســال مالــی آنهــا در مــاه ژوئــن بــه پایان 
می رسد، اما وضعیت کنونی تأسف آور است، زیرا تعداد 
زیادی از افراد قبل از تعطیالت و پیش از شــروع سال نو 

شغل خود را از دست می دهند. 
به نظــر گاوندر بعضی از شــرکت ها تنها دنباله رو هســتند. 
یعنــی بــر اســاس اینکــه شــرکت های دیگــر چــه می کنند، 
وضعیــت اقتصــادی را ارزیابــی کــرده و همــان  کار را تکــرار 
می کنند: »مشاهده شرکت های پیشگام که لزوماً هم رقیب 
نیســتند، بلکه فقط در حوزه فناوری مشــابه شما فعالیت 
دارند، ممکن اســت شــما را به این نتیجه برســاند که وقت 
اخــراج اســت.« بــه نظــر او در ســیلیکون ولی تفکــر گروهی 

اندکی وجود دارد.

 و اما قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ 
دو هفته آینده بســیار مهم اســت. به گفتــه گاوندر ممکن 
است بعضی شرکت ها نخواهند که با فرارسیدن تعطیالت 
دست به تعدیل نیرو بزنند، زیرا این امر باعث کاهش روحیه 

می شود و بر استخدام های بعدی هم اثرگذار خواهد بود. 
او گفتــه اســت: »اســتعدادهای برتــر دوســت ندارنــد برای 
شــرکت هایی کار کننــد که بــدون اعتنا بــه وضعیت افــراد و 

همدلی با آنها، نیروهای خود را بیکار می کند.«
البته برخــی از برنامه ریزی هــا می تواند اثر اخــراج را کاهش 
دهد، برای مثال پرداخت حق ســنوات به کارگر اخراج شــده 
می تواند به او کمک کند که فرصتی برای یافتن شغل جدید 
داشــته باشــد، اما زمان بندی آن همچنان به تصمیم گیری 

فردی شرکت ها بستگی دارد.
گاوندر امیدوار اســت که فرایند کنونی موجب ناامید کردن 

مردم در آستانه کریسمس نشود.
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در پی اقــدام ســریع بایننس برای بــه دســت آوردن صرافی 
رقیب خود، اف تی ایکــس، بازار ارزهای دیجیتال نوســانات 
فزاینده ای را تجربه کرد. البته این معامله هنوز نهایی نشده 
و به نظر می رسد بایننس از انجام آن پشیمان شده است. 
به هرحال نمی توان سابقه این دو صرافی را در مسیری که به 
این اتفاق منجر شد، نادیده گرفت. بایننس سال هاست که 
تالش می کند رقیب خود را قبضه کند و آن را به دست آورد. 
هرچند اکنون که سم بنکمن فرید، مدیرعامل اف تی ایکس 
در حال دست وپا زدن است، مدیرعامل بایننس بی خیال و 
بی تفاوت به نظر می رســد. او می گوید: »خرید شرکت های 

کریپتویی مشکل دار کار درستی نیست و نباید مرتکب این 
اشتباه شد.« 

در اینجا قصــد داریم نگاهی به تاریخچــه رقابت تنگاتنگ 
این دو صرافــی بــزرگ و رویدادهایی که در این ســال ها برای 
صرافــی اف تی ایکــس رخ داده، بیندازیم. ظاهــراً این ماجرا 
سر درازی دارد و این دو صرافی از سال 2۰17 در حال رقابت 

با یکدیگر بوده اند.  

چانــگ پنگ ژائــو ، مدیرعامــل صرافــی 
جوالی

بایننــس، در ســال 2۰13 بــا شــناخت 2۰17

بیت کوین شیفته ارزهای دیجیتال شد و فعالیت خود را در 
این حوزه آغــاز کــرد. او در بالکچیــن دات اینفو )کــه در حال 
حاضر با نام بالکچین دات کام شــناخته می شود( به عنوان 
مدیر توسعه مشغول به کار شد. او بعدها موفق به ساخت 
ولت ارزهــای دیجیتال شــد. ژائــو در ســال 2۰17 بایننس را 
راه اندازی کرد و توانست در همان سال اول بیش از یک و نیم 

میلیون مشتری جذب کند.  
در همان سال،  بنکمن فرید نیز آلمدا ریسرچ را تأسیس کرد. 
آلمدا ریسرچ یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر و متمرکز 
بر ارزهای دیجیتال است. در واقع بنکمن هم از سال 2۰14 

کارشناسان معتقدند اتفاقی که برای صرافی اف تی ایکس افتاد با توجه به رویکرد این 
کسب وکار دور از انتظار نبوده؛ نگاهی بیندازید به مسیری که این کسب وکار طی کرده است

جاده ورشکستگی 

!FTX انتقال دارایی های
مشــاور حقوقــی صرافــی ارز 
دیجیتال اف تی ایکــس اعالم کرد به دلیل 
هک شدن این صرافی و انجام تراکنش های 
مشکوک، دارایی های کاربران به ولت های 

سرد منتقل خواهد شد. 

گاف عجیب!
کریپتــو دات کام اواخــر مــاه 
گذشــته به اشــتباه بیــش از 32۰ هــزار 
اتریــوم بــه ارزش 4۰۰ میلیــون دالر را بــه 
صرافــی Gate ارســال کــرد. ایــن دارایی 

پس از مدتی به مبداء اصلی بازگشت.

افزایش سقف معامله
در والکس

سقف خرید بیت کوین، تتر و ترون در بازار 
معامله  آنی والکس تــا 1۰۰ میلیون تومان 
در پایه بازار تومان و 2۵۰۰ دالر در پایه بازار 

تتر افزایش یافت.

رکوردزنی سم بنکمن!
»جــان ری«، مدیرعامل حقوقی 
اف تی ایکس که شــرکت های ورشکســته 
زیــادی را مدیریت کــرده، گفتــه تابه حال 
شرکتی به نابســامانی این صرافی ندیده 

است!
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بازار و کالس دارایی های کریپتو به سرعت در حال تکامل 
است. بهبود مقررات، شفافیت بیشــتر بازار و بلوغ آن، 
ســرمایه گذاری نهادی را به ارزهای دیجیتال می کشاند 
و بســیاری از مؤسســات ســنتی که ایــن فضا را بررســی 
می کنند، می خواهند همان قابلیت اطمینان و شفافیتی 
را که با داده هــا و تجزیه وتحلیل ها در کالس هــای دارایی 
سنتی تر، مانند ســهام یا درآمد ثابت دارند، برای اتخاذ 
تصمیم آگاهانــه ســرمایه گذاری در این بازار هم داشــته 

باشند.
در 9 ژوئن 2۰22، فهرست بلومبرگ با گسترش پوشش 
حــوزه دارایی هایی خود به ۵۰ دارایــی رمزنگاری برتر، گام 
مهمی در رســیدگی به تقاضــای ســرمایه گذاران نهادی 
برداشت، اما استاندارد بلومبرگ برای بررسی رمزارزها، 
بر اساس انتخاب دارایی هایی با بیشترین ارزش بازار یا 
هر معیار واحــد دیگری نبود. برای بلومبــرگ فاکتورهای 

زیادی و طیف وســیعی از نقاط داده وجــود دارد که باید 
در نظر گرفته شود.

»الکس ونهام«، محصول دارایی های دیجیتال بلومبرگ 
و رهبر اســتراتژی این رسانه معتبر بازار ســرمایه، درباره 
رویکرد این شرکت در این فضای به سرعت در حال تحول 
می گوید: »این فرایند را با در نظر گرفتن نیازهای مشتریان 
ســازمانی آغاز کردیم، اما انــواع مختلفی از مؤسســات 
وجود دارد و همه آنهــا نیازهای دقیقی ندارند. بلومبرگ 
عالوه بر در نظر گرفتن نیازهای بازار کریپتو، صندوق های 
تأمینی، شرکت های خانوادگی و... بر کمک به مشتریان 
سنتی خریدوفروش دارایی که به دنبال آشنایی و راحتی 

بیشتر با بازار ارز دیجیتال هستند، تمرکز کرده است.«
در ســال 2۰21، در آغاز این فرایند، بیــش از 1۰هزار پروژه 
در صدهــا صرافی مختلــف معامله می شــدند. با توجه 
به تعداد زیاد دارایی ها، تیم بلومبــرگ کار را با نگهداری 

یک راهنما 
برای مشتریان 
نهادی

فرایند تأیید رمزارزهای 
باارزش در بلومبرگ
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سرمایه گذاران می گویند 
سلبریتی ها یک طرح 

پانزی را تبلیغ می کرده اند

چهره ها زیر ذره بین
چهره هایــی کــه هــر روز بیشــتر درگیــر 
ماجــرای ورشکســتگی صرافــی رمــزارزی 
اف تی ایکس می شــوند، در حــال افزایش 
هســتند. حــاال رگوالتــوری یقــه برخــی از 
ســلبریتی ها را گرفته و آنهــا را متهم کرده 
که با تبلیغ توکن ها و خدمات این صرافی 
بخشــی از مقصــران ماجــرا هســتند. 
اخیــراً ســرمایه گذاران شــکایتی را علیــه 
سلبریتی های حامی صرافی ارز دیجیتال 
اف تی ایکــس تنظیــم کرده انــد. صرافــی 
اف تی ایکس در روز هشتم نوامبر 94 درصد 
ارزش خود را از دست داد و سقوط کرد. این 
شکایت در روز سه شنبه 1۵ نوامبر و علیه 
ســلبریتی هایی که زمانی در ازای دریافت 
دســتمزد، این صرافی را تبلیغ می کردند، 
تنظیم  شده است. در این فهرست از افراد 
مشــهوری چــون »تــام بــرادی«، »اســتف 
کوری« و »دیوید اورتیز«، ســتارگان دنیای 
ورزش و همچنین »لری دیویــد« و »کوین 
اولری«، ســتارگان دنیای هالیــوود نام برده 
شده است.  سرمایه گذاران رمزارزی در این 
شکایت افراد مذکور را به تبلیغ یک طرح 
پانزی متهــم کرده اند. آنهــا ادعا می کنند 
ســلبریتی ها تعریفــی نادرســت از ایــن 
صرافی ارائه داده اند و از بازگو کردن برخی 
واقعیــات در مــورد آن خــودداری کرده اند. 
آنها این کارها را به منظور ایجــاد اعتماد و 
تشویق ســرمایه گذاران به ســرمایه گذاری 
در یک طرح پانزی انجام داده اند.  اولری که 
عالوه بر مبلغ دریافتی از اف تی ایکس خود 
نیز سرمایه گذار این صرافی بوده، می گوید: 
»مــن در مــورد ایــن شــکایت نامه نظــری 
ندارم، چون هنوز آن را ندیده و نخوانده ام. 
فروپاشــی اف تی ایکس وحشتناک است 
و اگــر ثابت شــود کــه قوانین نقض شــده، 
مسئوالن باید پاسخگو باشند. من و سایر 
سرمایه گذاران پول زیادی از دست  داده ایم. 
دیگر وقت آن رســیده کــه رگوالتورها برای 
ایــن فضــا تصمیــم بگیرنــد و آن را تنظیم 
کنند تا از تکرار وقایع این چنینی جلوگیری 
شود.«  بسیاری از سلبریتی های حامی این 
صرافی در روزهای اخیــر از طرفداران خود 
عذرخواهــی کرده اند. برای مثــال »گراهام 
اســتفان« در ویدئویــی کــه در یوتیــوب از 
خود منتشــر کــرده، می گوید: »بــه خاطر 
اعتماد کردن به اطالعاتی که به من دادند، 
متأســفم. واقعاً اشــتباه کردم. من به آنها 
اعتماد کردم، اما خطری دامن گیر شرکت 
مــادر اف تی ایکــس نشــد و فقــط کاربــران 
متضرر شدند. این چیزی نبود که انتظارش 

را داشتم.«

REPORTگزارش

خرده فروشی بزرگ سلزفورس از کارمندان خواسته به 
دفاتر کار بازگردند و دیگر دورکاری نکنند

 مارک بنیوف
هم تجدیدنظر کرد!

شرکت خرده فروشی معروف سلزفورس به برخی کارمندان 
دورکار خود دستور داده تا به دفتر خود بازگردند. نکته جالب 
این است که این دســتور با اظهارات قبلی »مارک بنیوف«، 

مدیرعامل آن در تضاد است.
ایــن شــرکت در ماه هــای اخیــر مشــاغل خــود را کاهــش و 
دستورالعمل درآمد ساالنه خود را نیز تغییر داد و عددهای 
آن را کم کــرد. به گفته ســه نفر از افــراد داخلی، ســلزفورس  
به برخی از اعضــای تیم فروش خــود گفته که بایــد به دفتر 

بازگردند.
یکی از این افراد گفته این دســتور فعالً شامل حال کسانی 
می شود که  در حال حاضر در نزدیکی یکی از دفاتر شرکت 
زندگی می کنند. گویا قرار است برخی از تیم ها هر روز به دفتر 

بازگردند و برخی فقط برای بخشی از هفته.
یکی از سخنگویان سلزفورس می گوید که نیروی کار شرکت 
ترکیبی است؛ به این معنی که افراد هم از دفتر باید استفاده 
کنند و هم از خانه کار کنند. او می گوید: »ما یک محیط کاری 
ترکیبی داریم که رهبران و تیم ها را قادر می ســازد تا با هدف 
مشترک با هم کار کنند. آنها می توانند تصمیم بگیرند که 
چه زمانی و کجا برای همکاری، نوآوری و موفقیت مشــتری 

گرد هم آیند.«
بنیوف قبالً دستورات بازگشت به کار دیگر شرکت های حوزه 
فنــاوری را مورد انتقاد قــرار داده بــود. در رویــداد تور جهانی 
ســلزفورس  در ماه ژوئن، او اظهار داشــت که »اجبــار اداری 
هرگز کارســاز نیســت«. با وجود برج هــای اداری عظیم این 
شرکت در سان فرانسیسکو و نیویورک و برنامه های آتی آن 
برای ساخت یا خرید برج های بیشتر در شیکاگو، سیدنی، 
دوبلین و توکیو، بنیوف قبالً نسبت به میزان حضور کارکنان 
در این ســاختمان ابراز بی تفاوتی کرده و تأکیــد کرده بود که 

مسئله دورکاری منافاتی با خرید این ساختمان ها ندارد.
دستور بازگشــت به دفتر کمتر از دو هفته پس از تأیید این 
شرکت انجام شد که کاهش مشاغل تا حد زیادی بر تیم های 
فروش آن تأثیر گذاشته است؛ زیرا تقاضای مشتریان پس 
از همه گیــری کرونــا برای خریــد نرم افــزار ابری ســازمانی آن 

کاهش یافته است.
یکی از کارمندانی که اخیراً اخراج شده، خبر داده که به آنها 
گفته شده که شرکت فروشــندگانی را که در سه ماهه اخیر 
معاملــه قابل توجهــی نبســته اند، کاهــش داده و به همین 
دلیل صدها نفر تحت تأثیر قرار گرفته اند. اخیراً این شرکت 
با استفاده از یک سیستم سهمیه بندی که عملکرد کارکنان 
را زیر نظر می گیرد، تالش کرده تا با کاهش اهداف غیرواقعی 
نیروی فروش خود را قبل از رسیدن به مرحله اخراج راهبری 
کند. در ماه آگوست، سلزفورس  دستورالعمل درآمد ساالنه 
خود را به حدود 3۰ میلیارد دالر کاهــش داد که از حدود 31 
میلیارد دالری که در ماه می پیش بینی کرده بود، کاهش یک 
میلیارد دالری را نشان می دهد؛ کاهشی که به قیمت سهام 
آن در بورس آسیب زد. حاال بسیاری می گویند که بازگشت 
کارمندان به دفاتر کاری شان چندان مسئله را حل نمی کند و 

احتماالً تأثیری بر درآمدهای شرکت ندارد.

وقتی اسد ایاز در سال 2۰۰۵ در دیزنی شروع به 
کار کرد، این شرکت دقیقاً هیچ فیلم مارول و هیچ 
سریالی از جنگ ســتارگان نســاخته بود. اکنون 
ایاز که مدیریت بازاریابی را در سراســر تولیدات 
اصلی این شــرکت انجام می دهد، چالشی دارد 
کــه ارزش یــک شــنل یــا شمشــیر نــوری را دارد. 
او نه تنهــا مجبــور اســت تعــداد بی ســابقه ای از 
سریال ها و فیلم های اصلی را مدیریت کند؛ زیرا 
این شرکت 33 میلیارد دالر برای محتوا در سال 
مالی 2۰22 خرج خواهد کرد، بلکه برای هر کدام، 

باید کمپین ها و محتوای سفارشی ایجاد کند که 
جایگاه هــر کــدام را در این محیط هــای مختلف 

مجازی توضیح دهد. 
مســئولیتی کــه باعــث شــده تــا ایــاز بــه یکــی از 
چهره های مهم دنیای بازاریابی کســب وکارهای 
اینترنتــی، آن  هم در حوزه ســختی چــون فیلم و 
سریال بدل شود. اســد می گوید: »چندجهانی 
عمل کــردن در دنیــای بازاریابی اغلب بــه نفع ما 
عمل می کند، اما مهم این است که با هر سریال 
و فیلم به عنوان یک فیلم مستقل واقعی برخورد 

مرد باهوش 
بازاریابی

درباره ایاز اسد که چهره این 
روزهای دیزنی است
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اپل پس از گذشت سه سال هنوز موفق به یافتن جایگزینی برای جانی ایو نشده است

در جست وجوی جایگزینی برای

طراح افسانه ای اپل
»جانی ایو«، مدیر ارشــد طراحی ســابق اپل، سه سال 
پیش ایــن شــرکت را ترک کــرد، اما پس از گذشــت این 
مدت، اپل هنوز موفق به پیدا کردن جایگزین مناسبی 

برای او نشده است.
این موضوع، سرنوشت قطعات سخت افزاری اپل را در 
حالت معلقی قرار داده است. الزم به ذکر است که این 
قطعات بیش از سه چهارم از درآمد تقریباً 4۰۰ میلیارد 

دالری آن در سال گذشته را تشکیل می دادند.
حتی »ایوانــز هنکی« نیز کــه بعد از رفتن ایــو برای این 
موقعیت انتخاب شــد، قصد دارد شــرکت را ترک کند. 
او 2۰ ســال در این شرکت مشــغول به فعالیت بود، اما 
کار کردن برای مدت کوتاهی در رأس تیم طراحی، ایجاد 
چشــم اندازی متمایز برای محصوالت جدید را دشوار 
کرد. به گفته کارکنان این شرکت، حتی قبل از رفتن آیو 

نفوذ بخش عملیات بر تیم طراحی بیشــتر شده بود و 
آنها ترجیح می دهند بیشتر روی هزینه ها تمرکز کنند 

تا ویژگی های ظاهری.
به نظر می رســد اپل یک برنامه مدون بــرای جایگزینی 
ایو ندارد و ایــن برای شــرکتی که محصوالت خــود را به 
خاطر ظاهرشان به باالترین قیمت می فروشد، عجیب 

است. 

NEWSخبر

فشار وال استریت
می گوینــد فشــار وال اســتریت 
و بــازار ســهام باعث شــده مدیــران عامل 
شرکت هایی چون گوگل و فیس بوک برای 
سوددهی بیشتر در آینده نزدیک دست 

به تعدیل نیروی گسترده بزنند.

ترس ماسک
ایالن ماسک در اقدامی عجیب 
حضــور کارکنــان توییتــر را در دفاترشــان 
محدود کرده تا مبادا به دلیل موج اخراج ها 
دســت به خرابکاری در اسناد یا رویه های 

شرکت بزنند!

تعویق یک تصمیم
گزارش ها نشان می دهد احتماالً 
آمــازون برنامــه تعدیــل نیــروی خــود در 
بخــش  خرده فروشــی را به دلیــل حجــم 
باالی ســفارش ها تا پایــان بلک فرایدی به 

تعویق بیندازد.

دردسر تیلور
در پــی شــکایات زیاد مشــتریان 
سایت تیکت مســتر در خصوص فرایند 
فــروش تورهــای جدیــد تیلور ســوئیفت، 
دادســتان ایالت تنســی اعالم کرده که به 

این موضوع ورود خواهد کرد.

کنیم.« او ایده های مبتکرانه ای در کارش دارد. 
به عنوان مثال، برای اولین تبلیغ سریال »خانم 
مــارول« در ژوئن ســال گذشــته، ایــاز تصویری 
از شــخصیت اصلــی را بــاالی بیلبــورد بزرگــراه 
اصلی نیوجرســی نصب کرد و بــه کمیک هایی 
که در آن خانــم مــارول روی چراغ هــای خیابان 
و تابلوهــای شــهری نشســته بــود ارجــاع داد. 
با ایــن کار حســابی طرفــداران ســریال را با این 
ارجــاع آگاهانه به مضامیــن آن ســر ذوق آورد. 
ایــن همــان شــکوفایی اســت کــه ایــاز به دلیــل 

مهــارت همیشــگی اش در اجــرای تیزرهــای 
بی نظیــر دیزنی و نــگاه اولیه به شــخصیت ها و 
لباس هایی کــه انتظــارات را برمی انگیزد، بدون 
اینکــه محصــول نهایــی را خــراب کنــد، بــه آن 

معروف شده است.
تالش هــای ایــاز در ســال گذشــته میلیاردهــا 
صفحــه در وب و بازخوردهای خوبــی را به خود 
اختصاص داده و به فروش 2.2 میلیارد دالری 
در باکس آفیــس و جــذب 64 میلیون مشــترک 

جدید دیزنی پالس کمک کرده است.
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غول فناوری جهان در سیاست های مقابله با آزار جنسی و تبعیض جنسیتی 
خود بازنگری می کند؛ تالش این شرکت برای در نظر گرفتن بیشتر 

روندهای اجتماعی و هنجارهای جامعه چقدر موفقیت آمیز خواهد بود؟

 فرهنگ سمی مایکروسافت 
در محافظت از »پسران طالیی« 

یک استارتاپ تأیید اولیه 
سازمان غذا و داروی 

آمریکا را گرفت

یک گام تا عرضه 
مرغ مصنوعی

 تقریبــاً یک دهــه پیــش اولین 
همبرگــر آزمایشــگاهی - کــه از 
ســلول های حیوانی و بدون اســتفاده از 
گوشــت طبیعــی تولیــد می شــوند - در 
هلند رونمایی شــد. از آن زمــان به بعد، 
ایــن دســتاورد بــه تعــداد زیــادی از 
اســتارتاپ ها کمــک کــرد تــا گوشــت 
»واقعی« آزمایشگاهی را به بازار عرضه 

کنند.

 امــا هنــوز نمی تــوان گوشــت 
به اصطالح کشت شده را در یک 
فروشگاه مواد غذایی خریداری کرد. اگر 
می خواهیــد مــرغ پرورشــی را امتحــان 
کنید، باید به ســنگاپور یا یک رســتوران 
آزمایشی در یک شرکت گوشت پرورشی 
در فلسطین اشغالی بروید. با این حال، 
اکنــون اگــر در ایــاالت متحــده زندگــی 
می کنید، یک قدم به یافتن این گوشت 
در منــوی رســتوران های محلــی نزدیک 
شده اید. Upside Foods، یک شرکت 
فنــاوری مــواد غذایــی در منطقــه خلیج 
سان فرانسیســکو، به تازگی بــرای تولید 
مــرغ مصنوعــی خــود از غــذا و داروی 
ایــاالت متحــده تأییدیــه دریافــت کرده 

است.

 روز چهارشنبه، FDA نامه ای با 
عنــوان »بــدون ســؤال« صــادر 
کرد، به این معنی که نتیجه گیری شرکت 
مبنی بر بی خطر بودن غــذا را می پذیرد. 
 Upside امــی چــن«، مدیــر اجرایــی«
می گوید: »این لحظه بزرگــی برای آینده 
غذاســت. زمان زیادی در راه اســت؛ این 
شرکت چهار سال پیش جلسه خود را با 
این آژانس آغاز کــرد و در مورد چگونگی 
ارزیابی یک نوع کامالً جدید غذا قبل از 
اینکــه FDA حتــی بــه داده هــای ایمنــی 

شرکت نگاه کند، بحث کرد.«

 ایــاالت متحــده فراینــد تأییــد 
رســمی بــرای غــذا نــدارد؛ در 
نتیجه این مشاوره داوطلبانه بود. با این 
حال، طبــق قوانین ایاالت متحــده، غذا 
شــرکت  ایــن  و  باشــد  ایمــن  بایــد 
می خواست هر کاری که می تواند انجام 
دهد تا به مردم اطمینان دهد که بررسی 

مورد نیاز انجام شده است.
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فرهنگ
C U L T U R E

مایکروســافت در اوایــل ســال جــاری پــس از فشــار 
سهام داران، شــرکت حقوقی آرنت فاکس شــیف را برای 
بررسی سیاســت های آزار جنســی و تبعیض جنسیتی 
استخدام کرد. از آرنت فاکس خواسته شد تا تحقیقات 
قبلــی هیئت مدیــره در مورد اتهامــات علیــه بیل گیتس 
و همچنیــن نتایــج گزارش هــای آزار و اذیــت علیــه ســایر 
اعضــای هیئت مدیــره یــا اعضــای تیــم رهبــری ارشــد 

مایکروسافت را بررسی کند.
این اقدام پس از انتشار گزارش سایت اینسایدر در مورد 
اتهامات سوءرفتار گسترده - از جمله آزار و اذیت جنسی 
و کالمی- از سوی مدیران مایکروسافت صورت گرفت که 
باعث بررســی داخلی شــکایت ها علیه دو مدیر اجرایی 
به نام هــای »الکس کیپمن«، یکــی از خالقــان هولولنز و 
»تام کین«، مدیر ابری شــده بــود. این گــزارش که در می 
2۰21 منتشــر شــده، نیم نگاهــی نیز بــه اتهامــات »تری 

میرسون« دارد.
پرســش قابل تأمــل در گــزارش اینســایدر این اســت که 
اگرچــه حجــم شــکایات علیــه ایــن ســه معاون شــرکت  
باالســت و تصاویــر و مــدارک زیــادی دال بــر اینکــه آنها 

طی ســالیان گذشــته رفتــار نامناســبی بــا کارمنــدان زن 
انجام می دادند، وجود داشــت، اما چرا تابه حال اقدامی 

پیشگیرانه برای بهبود وضعیت انجام نشده است؟
در همین راستا کارمندان به اینسایدر گفته بودند که به 
نظر آنها، کیپمن و کین به دلیل ارزشــی که برای شــرکت 
دارند، مصون از رســیدگی به اتهامات به نظر می رسند. 
در واقــع کارمنــدان می گویند الکــس کیپمن، تــام کین و 
تری میرسون سه نفر از »پســران طالیی« مایکروسافت 
هســتند که ارزش شــان برای شــرکت، آنهــا را از اتهامات 

سوءرفتار محافظت کرده است. 

 پســران طالیی مایکروســافت چه کسانی 
هستند؟

تعــداد کمــی از »پســرهای طالیــی« مایکروســافت بــه 
اندازه تری میرســون که زمانی به عنــوان »مهم ترین مرد 
مایکروسافت« شناخته می شد، در شرکت بدنام بودند. 
میرسون به مدت 21 ســال در این شــرکت فعالیت کرد و 
به معاونت اجرایی مســئول محصــوالت عمده ای مانند 
مایکروســافت ویندوز و نرم افــزار سیســتم ایکس باکس 

رســید. اما کارمنــدان به اینســایدر گفتنــد کــه در دوران 
تصدی او آزار و اذیت بسیاری وجود داشت. شخصی که 
سال ها مستقیماً برای میرسون کار می کرد، گفت که تری 
میرسون در طول زندگی حرفه ای خود به »سوءاستفاده، 
سرزنش و تحقیر« کارمندان شناخته شده بود. شخص 
دیگری که از نزدیک با میرســون کار می کرد، او را »قلدر، 
دارای رفتاری به شــدت توهین آمیز و خشن و عصبانی« 

توصیف کرد که هیچ کسی از گزندش در امان نبود. 
او در ســال 2۰18 پــس از یــک رفتار بســیار خشــونت آمیز 
بــا افــراد حاضــر در یــک نشســت عمومــی و ســرزنش و 
فریادهای تحقیرآمیز بر ســر آنــان، یک رســوایی بزرگ در 
سطح وســیع رقم زد. تنها بعد از این واقعه بود که »ساتیا 
نادال«، مدیرعامل مایکروسافت دید که نمی تواند بار دیگر 
خطای او را الپوشــانی کند و الجرم نیاز بــه اقدامی علیه او 
را احســاس کرد و در نهایت میرســون مجبور شــد شرکت 
را ترک کند. البته این اقــدام نادال از ســمت کارمندان یک 
اقدام ریاکارانه تلقی شــد. یکــی از کارمندان به اینســایدر 
گفته بود: »فقط زمانی که موضوعی خود نادال و اعتبار خود 
او را در معرض خطر قرار دهد و به قدری فاحش باشــد که 
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

سرپرست ارشد توییتر در 
پی سیاست های جدید 

استعفا داد

 می روم تا 
دوستانم بمانند

 یکی از کارمنــدان توییتر اعالم 
کرد هفته پیش استعفا داده تا 
همکارانــش را از اخــراج دســته جمعی 
ایالن ماسک نجات دهد. اندرو هیگ در 
توییتر خود نوشــت که پس از بیشتر از 
شــش ســال حضور در توییتر، اســتعفا 
داده تــا همکارانــش بتوانند کار خــود را 

حفظ کنند

 او نوشت: »این تصمیم آسانی 
نبود اما تصمیم درستی در زمان 
مناسب بود. من به خواست خودم آنجا 
را ترک کردم و امیــدوار بودم با انجام این 
کار، دیگــران فرصتــی برای حفظ شــغل 
خود پیدا کنند.« هیگ در سال 2۰16 به 
ایــن شــرکت ملحــق شــد و بــر اســاس 
صفحــه لینکدین او، سرپرســت ارشــد 

گزینش مستقر در لندن بود.

 او گفــت کــه طــی چنــد هفتــه 
آینــده از فالوئرهــای توییتــرش 
حمایــت خواهــد کــرد و می خواهــد 
همان طــور کــه عمیقــاً بــه همــکاران 
ســابقش اهمیــت می دهد، بــه آنها نیز 
کمک کند. او همچنین نوشت که قصد 
دارد هــم از توییتر و هــم از چرخه اخبار 

فاصله بگیرد.

 هیگ نوشت: »امیدوارم از این 
بــا  تــا  زمــان اســتفاده کنــم 
روزنامه نــگاران و افــراد فعــال در حــوزه 
فنــاوری که بــه آنهــا احتــرام می گــذارم، 
مالقات کنم و از آنها یاد بگیرم و ســپس 
به جســت و جوی چالش بعدی خود در 
جایــی بــروم کــه بتوانــم از مهارت هــا و 
دانشــی که در توییتر به دســت آورده ام 
اســتفاده کنــم و نقــش تأثیرگــذاری در 

جهان داشته باشم.«

 توییتر جمعــه هفته گذشــته، 
یک هفته پــس از اینکــه ایالن 
ماسک با پرداخت 44 میلیارد دالر روند 
تصاحــب خــود را شــروع کــرد، هــزاران 

کارمند را اخراج کرد. 

 ماســک روز جمعــه در توییتــر 
خود نوشت هیچ چاره ای ندارد، 
زیرا توییتر روزانــه بیش از چهار میلیون 

دالر ضرر می کند.
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 با روندهای استخدامی سال 2023 آشنا شوید؛ از کمک گرفتن از هوش مصنوعی گرفته
تا احترام به تنوع، برابری و شمول

دگردیسی بزرگ
اســتعفای بزرگ تمایل به تغییر را در نیروی کار برجســته 
کرده است. حدود 47 میلیون نفر در سال 2۰21 در ایاالت 
متحده از شــغل خود اســتعفا دادنــد. توضیح داده شــده 
که ایــن دگردیســی بــزرگ بــازار کار، از بازنگری نســل های 
میلنیــال و زد در مورد نحــوه انجام هــر حرفه و شــرایط کار 
نشئت می گیرد. در ادمه برخی روندهای موجود را بررسی 
می کنیم که به شما در درک آنچه در سال 2۰23 رخ خواهد 

داد، کمک می کند.

 کار از راه دور
8۵ درصد از استخدام کنندگان معتقدند که کار از راه دور 
به یک هنجــار جدید تبدیــل خواهد شــد. از زمان شــروع 
همه گیری، فضــای کاری به شــدت تغییــر کــرده و نیازهای 
کارکنان نیــز در معرض تحــول قــرار گرفته اســت. در طول 
همه گیری در سراسر جهان، کار از راه دور یک گزینه نبود و 
انطباق با آن دشــوار بود، اما کارمندان آنچه را که برای آنها 

مفید است، یافتند.
دور روز کار از راه دور، شــرط جدیــد جوینــدگان کار اســت. 
به گفتــه متخصصــان منابع انســانی، برخی افــراد به ویژه 
در بخش فناوری، اگر شــغلی انعطاف پذیری کار از خانه را 
ارائه ندهد، مصاحبه کاری را متوقف می کنند. این روند در 

آسیا قابل توجه تر است، زیرا مردم دوست ندارند دائماً در 
رفت و آمد باشند. عالوه بر این به طور کلی نسل زد ترجیح 
می دهد از خانه کار کند. در اروپا وضعیت بسیار متفاوت تر 
است؛ مردم مایل اند به دفتر بازگردند. به نوعی می توان آن را 
یک گرایش فرهنگی تلقی کرد و گویا جنبه محیط اجتماعی 
در زندگی حرفه ای برای اروپایی ها مهم تر به نظر می رسد. 
بین مدیران بخش های مختلف و منابع انسانی بحث های 
جدیدی در مورد اینکه آیا باید به کارمندان خود اجازه دهند 
از مکان های دیگر کار کنند یا نه، در حال ظهور اســت. کار 
از راه دور بــرای ماندگاری نیروی کار اســت. بنابراین به نظر 
می رســد که جامعه منابع انســانی با این واقعیــت موافق 
اســت که باید به کارمندان خود اجازه دهند آزادی ای را که 
کار ترکیبی به آنها می دهد داشته باشند، زیرا نمی خواهند 
نیروهای مستعد خود را از دست بدهند. از آنجا که ردیابی 
کارایی آنها در خانه دشوار است، منابع انسانی تمایل دارد 
به تیم های خود اعتمــاد کند. آنها به خوبــی درک کرده اند 
که بــرای جلوگیــری از از دســت دادن نیروهایشــان این کار 

الزم است. 

 کمبود نیروی مستعد
مشکل این اســت که شــرکت ها برای یافتن استعدادهای 

جدید تالش زیــادی کرده اند. همه گیــری و پیری جمعیت 
اســت که کمبود نیروی مســتعد واقعی را ایجــاد می کند. 
بر اســاس یک بررســی تجاری هاروارد برای غلبه بر کمبود 
استعداد، بسیاری از شرکت ها خطوط استخدامی خود را 
ایجاد می کنند. در نوامبر 2۰21 تعداد فرصت های شغلی 
از 1۰/۵ میلیون نفر گذشت که 6/7 میلیون بیشتر از یک 

دهه پیش است.

 شکار مهارت های نرم
بــر اســاس تحقیقــات دانشــگاه هــاروارد، 8۵ درصــد از 
موفقیت شــغلی از داشــتن مهارت های نرم توســعه یافته 
نشــئت می گیــرد و تنهــا 1۵ درصــد بــه خاطــر داشــتن 

مهارت های سخت است.
احتمــاالً پیش تــر در مــورد مهارت هــای نــرم شــنیده اید. 
مهارت هــای نــرم بــه مؤلفــه ای تبدیــل شــده اند کــه 
اســتخدام کنندگان فعاالنــه بــه دنبــال آن هســتند. 93 
درصد از اســتخدام کنندگان مهارت های نرم را »ضروری« 
یا »بســیار مهم« می داننــد. اســتخدام کنندگان به دنبال 
نامزدهایی هستند که بسیار سازگار و مستقل باشند. آنها 
به دنبال شــخصیت هایی هســتند که بتوانند ثابت کنند 
تغییر مشکل به حساب نمی آید. اما ممکن است بپرسید 
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یک خرده فروش چطور می تواند بدون 
از دست دادن مشتریان خود، برای سایر برندها 

تبلیغ کند و از این طریق به درآمد برسد؟

 این چالش نیست

فرصت است

 خرید از تیک تاک
برای آمریکایی ها

همکاری سازنده
ممکن است آمریکایی ها درست موقع 
تعطیالت به ویژگی فروشگاه تیک تاک 
دسترســی پیدا کنند. اگر تجــار ایاالت 
متحــده عالقه مند به فروش مســتقیم 
محصــوالت بــه مصرف کننــدگان از 
طریــق برنامــه اشــتراک ویدئو باشــند، 
اکنون می توانند در فروشگاه تیک تاک 

ثبت نام کنند.
در پیامــی در ســایت رســمی تیک تاک 
آمده اســت: »فروشــگاه تیک تاک یک 
ویژگی خرید جدید و ابتکاری است که 
بــه بازرگانــان، برندهــا و تولیدکنندگان 
امــکان می دهــد محصــوالت خــود را 
مستقیماً از طریق ویدئوهای درون فید، 
الیو و تب ویترین محصول در تیک تاک 
به نمایش بگذارند و بفروشند.« ویژگی 
خرید در حال حاضر فقط در بریتانیا و 
هفت منطقه آسیا در دسترس است.

از  ثبت نــام  بــرای  ســایتی  اگرچــه 
کســب و کارها و فــروش در ایــن پلتفــرم 
در ایــاالت متحــده راه انــدازی شــده، 
امــا بــرای همه صاحبــان کســب وکارها 
در دســترس نیســت. در حــال حاضــر 
کســانی که قصــد ثبت نــام دارنــد، باید 
یک کد دعوت برای دسترسی به برنامه 

ارائه دهند.
گزارشــی از ســمافر می گویــد کــه ایــن 
اپلیکیشــن فقــط از کســب وکارهای 
منتخب برای ثبت نام دعــوت می کند، 
اما مشخص نیست که کدام شرکت ها 

این دعوت را دریافت کرده اند.
اپلیکیشــن متعلــق بــه بایت دنــس، 
»ترافیــک با کیفیــت باالتــر«، »تجربه 
مصرف کننــده بهتــر« و »همــکاری 
یکپارچــه ســازنده« را بــرای بازرگانــی 
کــه ثبت نــام می کننــد، تبلیــغ می کرد. 
اگرچه ثبت نــام هیــچ هزینه ای نــدارد، 
اما تیک تــاک از هــر فروش کمیســیون 
می گیرد. این ســایت توضیح می دهد: 
فــروش  بــرای  کمیســیون  »کارمــزد 
هــر محصــول ۵ درصــد اســت. ایــن 
کارمــزد بــرای 9۰ روز اول پــس از ثبــت 
موفقیت آمیــز بــه 1/8 درصــد کاهــش 
می یابد و پس از 9۰ روز، نرخ کمیسیون 

به ۵ درصد بازمی گردد.«
طبــق گــزارش مــاه ژوئــن تدکرانــچ، این 
برنامــه کــه قبالً بــا شــاپیفای همــکاری 
کــرده بــود تــا بــه کاربــران امــکان خرید 
درون برنامه ای را در ســال 2۰21 بدهد، 
برگه فید خرید آزمایشی را در اندونزی 

ایجاد کرد.

NEWSخبر

خرده فروشی
R E T A I L

نان در قفسه ای دور، شــیر در یخچال پشتی و خریدهای 
هیجانی در قفســه نزدیک بــه صندوق، جــای دادن دقیق 
آیتم هــای مــد نظــر در دایره دیــد مشــتری، نمایــش انبوه 
کاالهای فروش ویژه در انتهای راهــرو )جایی که خریداران 
ناچار می شوند با چرخ دستی در فروشگاه بچرخند(، همگی 
اینها از ترفندهای ترکیب و جای گذاری هستند که از زمان 
اختراع سوپرمارکت ها در قلب بازاریابی خرده فروشی وجود 
داشته اند. با این حال پیشرفت های اخیر در زمینه هوش 
مصنوعی و فنــاوری دوربین فروشــگاه ها، ما را وارد ســطح 
جدیدی می کند.  یک تیم تحقیقاتی به رهبری دانشــگاه 
فناوری کوئینزلند از این پیشــرفت ها برای شناسایی یک 
چارچوب طراحی فروشــگاهی جدید اســتفاده کــرده تا با 
ارائــه خدمات بهتر بر اســاس رفتار مشــتری، فــروش را به 

حداکثر برســاند. این ایده از تکنیک های بینایی ماشــین 
استفاده می کند تا بر نواحی کلیدی صورت خریداران مانند 
گوشه های ابرو، نوک بینی و لبه های دهان شان تمرکز کند و 
الگوریتم هایی برای تشخیص احساسات تولید کند. دکتر 
کین  نگوین از دانشگاه فناوری کوئینزلند می گوید: »دوربین 
مداربســته اطالعاتــی را درباره نحــوه خرید مشــتریان در 
فروشــگاه، مســیری که طی می کنند و بخش هایــی که در 
آن زمان بیشــتری ســپری می کنند، ارائه می دهد. اما این 
پژوهش پیشنهاد می کند که بیشــتر حواس مان را جمع 
کنیم و توجه داشــته باشیم که احساســات افراد از طریق 
حاالت چهره قابل مشاهده مانند باال بردن ابرو، باز شدن 
چشــم ها یا لبخندزدن ابراز می شــوند.« در حالی که رایج 
اســت مشــتریان به صورت کلی، از مرور برندهای ناآشــنا 

قالب فروشنده 
کجا گیر 
می کند؟

استفاده از هوش مصنوعی 
در خرده فروشی حضوری

خرده فروشان شــبکه های رســانه ای را به ســرعت راه اندازی 
می کنند تا بر اســاس روابط دســت اول قــوی با خریــداران، 
درآمد بیشــتری کســب کنند. اما در الیه های درونی، تنش 
بزرگی بین مسئوالن تجربه کاربری باکیفیت و نیاز اساسی 

برای کسب درآمد بیشتر در حال شکل گیری است.
بــه گفتــه فارســتر، 4۰ درصــد از خرده فروشــانی که شــروع 
به ایجــاد شــبکه های رســانه ای کرده اند، ایجاد تعــادل بین 
تجارت خرده فروشــی و شــبکه رســانه ای خود را بزرگ ترین 
چالشی می دانند که با آن روبه رو هســتند. به عبارت دیگر 
خرده فروشان چند تبلیغ را می توانند بدون به خطر انداختن 
تجربه خریدار نشــان دهنــد؟ تیم تجربه کاربــری چگونه از 

درگیری با تیم رسانه خرده فروشی جلوگیری کند؟
خرده فروشی را در خیابان اصلی تصور کنید که به طور سنتی 
ویترین خــود را بــر اســاس بازخــورد مشــتری اولویت بندی 
می کنــد. محصــوالت موجــود در ویتریــن، منعکس کننده 
دانش به دســت آمده از مکالمه با هزاران مشــتری اســت و 
مشاهده آنچه در گذشته فروش داشته است. سپس برندها 
مبالغی را به خرده فروش پیشــنهاد می کنند تا محصوالت 
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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

اشتیاق انســان برای ایجاد ارتباط در کنار پیشرفت فناوری 
دیجیتال موجــب دگرگونی در رســانه های اجتماعی شــده 
است. ماجرای رسانه های اجتماعی داستان ایجاد و پرورش 

ارتباطات شخصی در مقیاس بزرگ است.
فرهنگ و بستر رسانه های اجتماعی چنین معرفی می شود: 
»گونه هایی از ارتباطات الکترونیکی )مانند وب سایت هایی 
بــرای شــبکه های اجتماعــی و کوتاه نویســی( کــه کاربــران از 
طریــق آن جوامعــی آنالیــن را ایجــاد می کنند تــا اطالعات، 
طرح  ها، پیام های شخصی و سایر محتواها )مانند ویدئوها( 
را به اشتراک بگذارند.« رشد به نســبت شتابان رسانه های 
اجتماعــی آن را در جایــگاه یــک نیــروی جامعه شــناختی و 
تجاری قرار داده و دنیای کسب وکار را نیز دگرگون کرده است.

 تاریخچه مختصر رسانه های اجتماعی
رسانه های اجتماعی در کمتر از یک نســل از وسیله تبادل 
مســتقیم اطالعــات بــه محــل گردهمایــی مجازی، بســتر 
خرده فروشی و ابزار حیاتی بازاریابی قرن 21 تبدیل شده اند. 
این دگرگونی چگونه آغاز شد؟ چگونه رسانه های اجتماعی 
بر زندگی میلیاردها انسان اثر گذاشته؟ کسب وکارها چگونه 
با ســبک زندگی مصرف کننده دیجیتال ســازگار شــده اند؟ 
کارشناسان بازاریابی به چه شــکل از رسانه های اجتماعی 
استفاده می کنند؟ همه اینها بخشی از داستان تکامل مداوم 

رسانه های اجتماعی است.
ریشه های پیش از اینترنت: پیدایش رسانه های اجتماعی 
از یک دیدگاه در 24 می 1844 با مجموعه ای از نقطه و خط 
تیره الکترونیکی آغاز شد که بر پایه کارکرد دستگاه تلگراف 
بــا دســت نویس بــود. ســاموئل مــورس در نخســتین پیــام 
الکترونیکی که از بالتیمور به واشــنگتن فرســتاد، نوشــت: 
»خدا چه کرده؟« و ثابت کرد که پیامدهای تاریخی دستاورد 
علمی خود را درک کرده است. مقاله ای در واشنگتن پست با 
عنوان »کد مورس پیش از توییتر و فیس بوک وجود داشت: 
به یــاد مختــرع واقعــی رســانه های اجتماعــی« تاریخچه و 
 »OMG« ارتباط کامل کد مورس با نسخه های اخیر امروزی

و »LOL« را بیان می کند. 
گرچه شــبکه آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشــرفته به نام 
ARPANET در سال 1969 ایجاد شد که به دانشمندان چهار 
دانشگاه به هم پیوسته اجازه می داد تا نرم افزار، سخت افزار 
و سایر داده ها را به اشتراک بگذارند، اما آنگاه که بنیاد ملی 
علوم آمریکا در ســال 1987یک شــبکه دیجیتال سراسری 
و قوی تــر از ARPANET به نــام NSFNET را راه انــدازی کرد، 
اینترنت امروزی به وجود آمد. یک دهه پس از آن در ســال 

1997 نخستین بستر واقعی رسانه اجتماعی ایجاد شد. 
راه انــدازی وب ســایت های اجتماعــی: رشــد اینترنــت در 
دهه های 8۰ و 9۰ میــالدی، امکان معرفی خدمات ارتباطی 

پیدایش و دگرگونی رسانه های اجتماعی و رشد به نسبت 
شتابان این شبکه ها، آنها را در جایگاه یک نیروی 

جامعه شناختی و تجاری قرار داده و دنیای کسب وکار را 
دگرگون کرده است

 مهره اثرگذار 
دنیای کسب و کار

رسانه های اجتماعی امروزی در گذر زمان

محبوب ترین ها ماندگارند

REVIEWبررسی

رنــدی ســوس و وارد کریستنســن در ســال 1978 
ســامانه تابلوی اعالنات رایانه ای CBBS را معرفی 
کردنــد. ایــن ســامانه در ابتــدا بــرای کمــک بــه 
شبکه ســازی مخترعــان بــا اعضــای یک باشــگاه 
رایانه ای در شــیکاگو و تولید محتوا برای خبرنامه 
باشــگاه آنها طراحی شــد و گســترش یافــت تا به 
خدمت رســانی بــه 3۰۰ تــا 6۰۰ کاربــر رســید. این 
شبکه هنوز وجود دارد و نوشته هایی با تاریخ سال 

2۰۰۰ در آن وجود دارد.

گفت وگــوی اینترنتــی، پیام رســانی 
فوری و اتاق های گفت وگو

BBS نخســتین  در ادامــه کار ســامانه های 
گفت وگــو، بازپخــش   خدمات دهنــده 
)IRC( توســط جارکــو اویکارینــن   Relay Chat 
در سال 1988 راه اندازی شــد که به کاربران امکان 
گفت وگو در زمان واقعی می داد و زمینه پیدایش 
خدمات پیام رســانی فوری مانند mIRC و ICQ را 

فراهم کرد که هنوز هم وجود دارند.
در ســال America Online( AOL 1992( در 
اختیار کاربــران قرار گرفــت و تا ســال 199۵ تعداد 
ســه میلیــون کاربــر AOL می توانســتند از طریق 
ایمیل، انجمن ها و اتاق هــای گفت و گو با یکدیگر 
ارتباط برقرار کنند. افراد مشهوری از این اتاق های 
گفت و گــو اســتفاده کردنــد، از جملــه مایــکل 
جکسون برای میزبانی یکی از نخستین جلسات 
»هرچــه می خواهی بپــرس« بــا بیــش از 2۵ هزار 

شرکت کننده.
در سال 1999 تنسنت خدمات پیام رسانی فوری 
QQ را راه اندازی کرد. این خدمات در کنار شــبکه 
اجتماعــی کیوزون کــه در ســال 2۰1۵ ایجاد شــد، 
هنوز بــا ۵74 میلیــون کاربر بــه حیات خــود ادامه 

می دهد.

 نخستین شبکه های اجتماعی
در ســال 1997 نخســتین وب ســایت های شــبکه 
اجتماعی، »بولت« و »سیکس دگریز« راه اندازی 
شدند. دن پلسون بولت را به عنوان پلتفرمی برای 
افراد 1۵ تا 2۰ ساله طراحی کرد تا از آن برای ایمیل، 
پســت صوتی، گفت وگوی صوتی، تابلوهای پیام 
و پیام رســانی فــوری اســتفاده کنند. 11 ســال بعد 
بولــت پایان کار خــود را اعالم کــرد. انــدرو واینریچ 

بنیان گــذار ســیکس دگریــز کــه گاهــی او را پــدر 
شبکه های اجتماعی می نامند، این بستر را ایجاد 
کرد تا به کاربــران بــرای ارتباط بــا افــرادی که هنوز 

نمی شناختند، کمک کند. 

 تولد وبالگ نویسی اجتماعی
در ســال 1998 »اپن دایری« به نخســتین بســتر 
آنالیــن خاطــرات تبدیــل شــد و بــا گــردآوردن 
یادداشت نویسان به آنها اجازه می داد افکار خود 
را به اشــتراک بگذارنــد و درباره افــکار دیگران نظر 
دهند. نویسندگان هنوز هم از این وب سایت برای 
به اشتراک گذاشتن داســتان های شخصی خود 
استفاده می کنند. یک سال بعد »الیو ژورنال« وارد 
عرصه وبالگ نویسی اجتماعی شــد و عالوه بر به 
اشتراک گذاشتن طرح ها و ایجاد اجتماع از طریق 
نظــر دادن، امــکان دوست شــدن با افــراد همفکر 
را فراهــم و جذابیــت اجتماعــی وبالگ نویســی را 

افزایش داد.

 از دوســت یابی اجتماعــی تــا بــازی 
اجتماعی

 در سال 2۰۰2 فرندستر راه اندازی و چنین معرفی 
شــد: »یــک جامعــه آنالیــن کــه افــراد را از طریــق 
شــبکه های دوســتان بــرای قــرار مالقات یــا یافتن 
دوستان جدید به هم متصل می کند.« بنیان گذار 
آن، جاناتان آبرامز چندین اختــراع را ثبت کرد، از 
جملــه روش هایی برای اتصــال کاربران بر اســاس 
روابــط آنهــا، مدیریــت ارتباطــات و ترغیــب بــه 

بارگذاری محتوا در یک شبکه اجتماعی. 

 پیدایــش محبوب تریــن بســترهای 
اجتماعی امروزی

در اوایــل دهــه 2۰۰۰ شــاهد راه انــدازی چندیــن 
شبکه اجتماعی برتر بودیم که هنوز هم محبوب 
هستند. شــبکه های لینکدین و مای اسپیس در 
ســال 2۰۰3، فیس بــوک و فلیکــر در ســال 2۰۰4، 
ردیت در سال 2۰۰۵، توییتر در سال 2۰۰6، تامبلر 
در سال 2۰۰7، سینا ویبو )نسخه چینی توییتر( در 
سال 2۰۰9، پینترست و اینستاگرام در سال 2۰1۰، 
اسنپ چت در ســال 2۰11، تلگرام در ســال 2۰13، 
دیسکورد در سال 2۰1۵ و تیک تاک در سال 2۰17 

راه اندازی شدند. 




