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آیا غم بزرگ 
را می توان به 
«کار بزرگ»
تبدیل کرد؟

حال این روزهای ما

چراغ سبز 
به لندتک ها

در نشست فعاالن 
لندتک با مرکز توسعه 

تجارت الکترونیکی
 چه گذشت؟

فعالیت
آمیتیس متوقف 

خواهد شد؟
آیین نامه حمایت از 

کسب وکارهای برخط 
بیمه تصویب شد

در حسرت
 ما شدن...

هند چطور 
استارتاپ های هندی 

را جایگزین رؤیای 
آمریکایی کرد؟
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گفت و گو با هادی فرنود درباره 
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خطر کردن
قاعده و عقالنیت مشخصی دارد!

احمد واشقانی فراهانی، مدیرعامل اسمارت آپ 

اما و اگر درباره آینده 
صنعت ونچرکپیتال

مجید کمالو، مدیرعامل آرنو ونچرز

شرایط ناپایدار
 سرمایه گذاری را تهدید می کند

امیر صالحی، مدیرعامل دیجی نکست
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

21 آبان مــاه شــاپرک در نامــه ای بــه مدیــران شــرکت های 
پرداخت یــار اعــالم کــرد کــه از 24 همیــن مــاه، پایانه هــای 
اینترنتی فاقد نماد یــا دارای هویت نامنطبق بــا مالک نماد، 
طــی شــش هفتــه از تاریــخ یادشــده از ســمت این شــرکت 
غیرفعــال می شــوند. ایــن نامــه موجــی از انتقــاد و نگرانــی 
کســب وکارهای تراکنــش دار فین تکــی رگوله نشــده ماننــد 
لندتک ها و صرافی های رمــزارزی را در پی داشــت. برای رفع 
این مشــکل، دوم آذرماه جلســه    هم اندیشــی فعــاالن حوزه 
لندتک با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با حضور بازیگران 

اصلی کسب وکارهای لندتکی؛ امین کالهدوزان، 
سرپرســت مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی؛ 
رضــا قربانی،  رئیــس کمیســیون فین تک نصر 
تهران؛ محمدصــادق آزادانی، مســئول کارگروه 
لندتک کمیسیون فین تک سازمان نصر تهران؛ 
محمدجــواد هــادی، معاون تســهیل تجــاری و 
توسعه کاربردهای مرکز تتا و محمدرضا قلعه نوی، 
عضو هیئت مدیره نصر تهران برگزار شد. در این 
جلسه تالش شد موانع لندتک ها برای دریافت 
اینماد بررســی شــود تا با توجه بــه ظرفیت های 
موجــود در مرکز تتــا، بتــوان موانع این مســیر را 

برطرف کرد. همچنین پیشنهاد شد هر کسب وکار لندتکی 
بتواند با یک نامه از یک نهاد مجوزدار مالی؛ مانند بانک ها و 
لیزینگ ها  اینماد دریافت کند. بحث اینماد کسب وکارهای 
رمزارزی هم به صورت جداگانه از سوی نصر، انجمن فین تک 

و انجمن بالکچین در حال پیگیری است.

 پیشنهاد روی میز
رضــا قربانــی، رئیــس کمیســیون فین تــک نصــر تهــران در 
خصوص نامه شاپرک گفت: »نامه شاپرک به پرداخت یارها 
به دســتورالعمل ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشــاره دارد 
و بــر اســاس آن داشــتن اینمــاد الزامــی اســت و بایــد تمــام 
درگاه های فاقد اینماد بســته شــوند، اما اجــرای این مصوبه 
برای لندتک ها مشــکل آفرین خواهد شــد. در همین راستا 
سازمان نصر بر آن شده در تعامل با مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکــی، موضوع اینماد لندتک ها 
که از جمله حوزه های با گردش مالی قابل  توجه 
هستند با مشــکل مواجه نشــود؛ چراکه اکنون 
برخــی از لندتک ها اینماد ندارنــد و برخی دیگر 
با تمدید آن مشــکل دارنــد.« او همچنین خبر 
داد کــه کارگــروه لندتــک در نصر به کمیســیون 
مســتقل تبدیــل خواهــد شــد. محمدصــادق 
آزادانــی، مســئول کارگــروه لندتک نصــر تهران 
با اشــاره به اهمیت حــوزه لندتــک و تبدیل این 
کارگروه به کمیســیون مســتقل در نصر تهران، 
اعالم کرد که در این کارگروه با همکاری مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکی پیشــنهاد دادیم هر کسب وکار  لندتکی بتواند 
با یــک نامــه از یــک نهــاد مجــوزدار مالــی؛ ماننــد بانک ها و 
لیزینگ ها اینماد دریافت کند که البته به گفته آزادانی، این 

چراغ سبز 
به لندتک ها

در نشست هم اندیشی فعاالن حوزه لندتک با مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی چه گذشت؟

نمی خواهیم گرهی به 
گره های موجود اضافه کنیم

اینماد ابزار 
شفافیت است

در حال  حاضــر اینماد بهترین ابــزار برای 
ایجــاد شــفافیت در فضــای کســب وکار 
کشور اســت. با توجه به تنوع فعالیت در 
فضای مجــازی، نمی تــوان کســب وکارها 
را بــا یــک ابــزار یــا حتــی یــک وزارتخانه و 
سازمان، تنظیم گری و نظارت کرد. اینماد 
بستر های احراز هویت و نظارتی را فراهم 
و شــفاف می کنــد کــه حداقــل در حــال  
حاضــر هیــچ ســازوکار دیگــری در کشــور 
غیــر از اینمــاد نمی توانــد این بســتر ها را 
فراهم کند. برای نمونه در بحث اطالعات 
تمــاس و نشــانی، مــا ســرویس ویــژه ای را 
بــا همــکاری شــرکت ملــی 
پســت راه انــدازی کرده ایــم 
که می تواند حضور شخص 
در محل را احراز کند. احراز 
نشانی صرفاً یک استعالم 
کــد پســتی نیســت.« من 
ســؤالی را مطــرح می کنــم؛ 
آیــا احــراز نشــانی بــه نــوع 
فعالیت ارتباط دارد؟ پاسخ 
این سؤال خیر اســت. این 
مــوارد مبنــای کار اســت. 
فعالیت تجارت الکترونیکی 
بــر اســاس قانــون تجــارت الکترونیکــی 
است که قانون مادر اســت و حاکم بر کل 
قوانین تجــارت الکترونیکــی و این بخش 
شــامل حوزه ســالمت، خدمات، کاال و... 
می شــود که همه قوانین تخصصی خود 
را دارنــد. درســت اســت کــه می گوینــد با 
چوب جادو نمی توان روی همه چیز نظارت 
و تنظیم گــری کــرد، ولــی این چــوب جادو 

می تواند شفافیت ایجاد کند. 
در واقــع حلقــه وصل مبــارزه بــا قاچاق، 
پول شــویی، فســاد، رانت و... شفافیت 
اســت و اینمــاد ابــزار شــفافیت اســت. 
ما در مرکز توســعه تجارت الکترونیکی 
به فکر تســهیل فعالیت کســب وکارها 
هســتیم، نــه اینکــه گرهــی بــه گره های 
کسب وکارها اضافه کنیم. برای حمایت 
از کســب وکارها در حیــن ســامان دهی، 
پنــل یکپارچه  نظارتــی درســت کردیم و 
25 دستگاه تخصصی از طریق این پنل 
و از طریق درگاه با کسب وکارها صحبت 
می کننــد. ایــن یعنــی ابالغیــه متعــدد 
بــه یــک کســب وکار از طــرف نهادهــای 
مختلف فرستاده نمی شود؛ یعنی وقتی 
پلیس فتا می بیند که دادستانی قبل از 
او دستوری را به کسب وکاری داده، دیگر 
همان دستور را به کسب وکار نمی دهد.

POINT OF VIEWدیدگاه
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موضوع یک پیشنهاد اولیه برای حل بحران موجود در مسیر 
دریافت اینماد شرکت های لندتکی است.

 چالش های دریافت اینماد
در بخــش دیگــر، کســب وکارهای حاضــر در ایــن نشســت 
بــه ارائــه نظــرات و دیدگاه های خــود در خصوص پیشــنهاد 
مطرح شــده پرداختنــد و نظرات خــود را در خصــوص موانع 
دریافت اینماد بیان کردنــد. در این  بیــن عمده ترین چالش 
موجــود در میــان کســب وکارها، تفاوت جنس شــرکت های 
لندتکــی و کســب وکارهای آنها بــا یکدیگر بــود و بایــد به دو 
دســته کســب وکارهای لندتکی با چرخه باز و چرخه بسته 
تقســیم شــوند که در این  بین پیشــنهاد شــد مرکز توســعه 
تجــارت الکترونیکی حتماً در شناســایی این کســب وکارها 
این تقســیم بندی را مــد نظر قرار دهــد و در خصــوص موارد 
کســب وکارهای حوزه BNPL جداگانه صحبت هایی انجام 
شود. از طرفی کسب وکارها بر این عقیده بودند که به دلیل 
چرخــه محافظه کارانــه بانک هــا و لیزینگ هــا، همچنیــن 
تأمین کننــدگان مالــی، دریافــت نامــه همــکاری و تأییدیــه 
برای لندتک ها کاری بســیار دشــوار اســت؛ چراکــه بانک ها 
ریسک مسئولیت در این حوزه را نمی پذیرند و از طرفی همه 
شرکت های لندتکی از بانک یا لیزینگ به عنوان تأمین کننده 
مالــی اســتفاده نمی کننــد و برخــی شــاید از ســرمایه های 
شــخصی یا شــرکتی اســتفاده می کنند کــه این مســیر را با 

دشواری همراه می کند.

 فرصت دوماهه برای دریافت استعالم
امین کالهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با 
بیان اینکه موضوع کسب وکارهای فین تکی برای او از اهمیت 
باالیی برخوردار است، گفت: »اولین جلسه ای که با فعاالن 
این حوزه برگزار کردم، سه روز بعد از حضورم در این مرکز بود. 
از همین رو ماهیت این جلسه، فارغ از بحث اینماد، بیشتر 
شناخت ریسک های مربوط به این حوزه اســت.« او درباره 
پیشنهاد ارائه شــده در خصوص نامه بانک ها و لیزینگ ها 
برای دریافت اینماد گفت: »با کلیات این پیشنهاد مشکلی 
نداریم، اما باید در نظر داشته باشیم هیچ کس غیر از بانک 
مرکزی اجازه صحبت درباره قانون نظام پولی کشور و اینکه 
تســهیالت بدون ما بــه ازا بدهد، نــدارد. موضــوع دیگر خلق 
پول اســت که باید این دو ریســک را حتماً در نظــر گرفت.« 
کالهدوزان همچنین اعالم کرد: »آماده ایم با کمک اصناف، 
انجمن ها و فعاالن صنعت، موضوعات را به نتیجه برسانیم 
و حتی در مواردی پیشــنهاد تغییر مقــررات را مطرح کنیم. 
تتا در حوزه توســعه تجارت می تواند پیشــنهاددهنده برای 
تغییر قانون باشد.« او در بخش دیگری از صحبت هایش با 
اشاره به اقدامات تتا درباره پیشبرد مسائل تسهیالت خرد 
و لندتک ها گفت: »از سه ماه پیش بحث خط های اعتباری 
را شــروع کرده ایم؛ اولین بخش آن درباره حــوزه لوازم  خانگی 
برقی و غیربرقی است که دعوت می کنیم دوستان فین تکی 
به این طرح بپیوندند. موضوع دیگر که اخیراً شــروع شــده، 
بحث تســهیالت کوتاه مدت در زمینه کاالهــای تندمصرف 
و ارائــه تســهیالت کوتاه مدت اســت.« رئیس مرکز توســعه 
تجارت الکترونیکی در ادامه گفت: »تا سقف 40 همت برای 
این منظور اعتبار در نظر گرفته شده که بتوانیم امسال از آن 
اســتفاده کنیم. بانک مرکزی چراغ سبز را نشــان داده و این 
بازاری اســت که شــرکت های لندتکی از این فضا می توانند 
اســتفاده کنند؛ زیرا این تصمیم وجود دارد که تا پایان سال 
دو میلیون کارت اعتباری صادر شــود. هرچند مطرح شــدن 
این موضوع خارج از بحث جلســه بود؛ اما می توانیم در این 
مسیر از فعاالن لندتکی کمک بگیریم.« کالهدوزان در پایان 
با اشاره به چالش های مطرح شــده در بحث دریافت نامه از 
بانک گفت: »در حال حاضر این کار را می توانیم انجام دهیم 
که با خوداظهاری تعامل لندتک هــا با تأمین کنندگان مالی 
از جمله بانک ها و لیزینگ به مدت دو ماه و به شکل موقت 
اینماد آنها فعال خواهد شد و مرکز تتا در این مدت استعالم 

را از بانک دریافت می کند.«
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گفت و گو با هادی فرنود، بنیان گذار کاموا و هم بنیان گذار 
رویداد همفکر  درباره مسئله مهم سرمایه اجتماعی در 

کسب وکارهای بزرگ و ریشه یابی برخی هجمه هایی که 
این روزها به استارتاپ های بزرگ می شود

این روزها، زمان سختی برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال است؛ از یک طرف کسب و کارهای کوچک 
اینستاگرامی با نابودی گسترده مواجه شده اند و از سویی دیگر کسب و کارهای بزرگ و نام آشنا در مورد نوع ارتباط شان با 
حاکمیت، ترکیب سهام داری و نحوه برخوردشان با داده های کاربران مورد سؤال قرار می گیرند و با اتهامات متعدد روبه رو 

می شوند. به عالوه حاکمیت نیز در مقام منتقد این کسب و کارها معتقد است آن همراهی الزمه اتفاق نیفتاده و این 
کسب و کارها نمک خورده و نمکدان را شکسته اند. حال کسب و کارها مانده اند و پاسخ مناسبی که باید به هر دو طرف 

بدهند اما آن را نمی یابند. 
 هادی فرنود، مدیرعامل کاموا و هم بنیان گذار رویداد همفکر معتقد است علت اصلی ضربه خوردن کسب و کارهای بزرگ 

هم از سوی مردم و هم از سمت حاکمیت، ضعف در داشتن سرمایه اجتماعی قدرتمند در میان افکار عمومی و البته 
برخی خطاها در رهبری این شرکت هاست؛ مواردی که به اعتقاد او همپای بزرگ شدن شرکت ها، رشد نکرده است. 

 شما به پای خود
شلیک می کنید! ریشه یابی بحران های 

کسب و کاری این روزها

جامعه عصبانی و 
خطای کسب وکارها

تا همین چند وقت پیش به نظر 
می رسید اوضاع کسب وکارهای 
بــزرگ اقتصــاد دیجیتــال خــوب باشــد. 
گزارش های ساالنه از رشد آنها و تیم های 
قــوی و افــرادی کــه از دور عالقه منــد بــه 
همکاری با این مجموعه ها بودند، حکایت 
داشت. به همین دلیل وقتی با چند اتهام 
روبه رو شدند و نتوانستند پاسخ درخوری 
بــه این اتهامــات بدهنــد، با تهدیــد مردم 
روبه رو شدند. کســانی که تصمیم گرفته 
بودنــد کاالها و خدمــات این شــرکت ها را 

تحریم کنند.

 اما چرا این کسب و کارها با وجود 
فضــای  در  حضــور  ســال ها 
اکوسیســتم نــوآوری، نام آشــنا بــودن و 
وضعیت خوبی که در گذشته داشتند، تا 
این حد پایگاه اجتماعی شان ضعیف بود؟ 
چرا کمتر کسی به دفاع از شرکت برخاست 
و حتــی کارمنــدان آن مجموعه هــا غالبــاً 
ترجیح دادند ســکوت اختیــار کنند؟ چرا 
همزمان با مــردم، حاکمیت هــم آنها را به 

برخورد نادرست متهم کرده است؟

 هــادی فرنود، بنیان گــذار کاموا و 
هم بنیان گــذار رویــداد همفکــر 
می گوید تکلیف حاکمیت روشن است و 
مشخصاً عالقه ای به رشــد کسب و کارها 
ندارد. اما در مورد رفتاری که مردم می کنند 
و ضعف سرمایه اجتماعی کسب و کارها، 
انگشــت اتهــام را بــه ســوی رهبــران ایــن 
کسب و کارها می گیرد. کسانی که متوجه 
نیستند برای آنکه بتوانند رشد کنند و به 
رشــد خود ادامــه دهنــد، بایــد در جامعه 
اســتارتاپی فعــال باشــند، دســت از 
خودخواهــی بردارنــد و راه و رســم رهبری 

یک کسب و کار بزرگ را فراگیرند.

 فرنــود معتقــد اســت رهبــران 
مــا  بــزرگ  کســب و کارهای 
نتوانســته اند در حد و اندازه شــرکت های 
تحت امرشان ظاهر شوند و حتی حاال هم 
که با بحران های متعدد دست به گریبان 
هســتند، هنوز متوجه ضعف هــای خود 
نشــده اند؛ ضعــف در ســاخت برنــد 
کارفرمایی، شفافیت در ارتباط با مردم و...  
اگر آنها به زودی اشتباهات و تصویر برند 
خــود را اصــالح نکننــد، نمی تواننــد بــه 

حیات شان ادامه دهند.

COVER STORYداستان جلد

داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

 این روزها می بینیم کسب و کارهای بزرگ 
اکوسیســتم نــوآوری مــورد هجمــه رســانه ها قــرار 
گرفته اند و هم از سوی مردم و هم از سمت حاکمیت 
با انتقادهای گســترده ای مواجه اند. درباره نقدهای 
افــکار عمومی صحبــت خواهیم کــرد اما چــرا خود 
حاکمیت هم نگاهی منفی به کسب و کارهای اقتصاد 

دیجیتال دارد و با گارد بسته به سراغ شان می رود؟
فکر می کنم این مسئله از آنجا نشئت می گیرد که همچنان 
نگاه کمونیســتی در حاکمیت وجود دارد؛ نگاهی که تمایل 
دارد همه چیــز دولتــی باشــد و مثل گذشــته، همه امــور در 
اختیار دولت قرار گیرد و پیشرفت اقتصاد به دولت وابسته 
باشد. متأسفانه چنین نگاه قدیمی و نخ نمایی از کشورداری 
وجود دارد و همین باعث می شــود هر چیــزی که در بخش 
خصوصی شــکل می گیرد، دشــمن خود بدانند و تهدیدی 

برای آن تفکر به حساب آید.
به طور کلی کسب و کارهای آنالین نیز به دلیل تأثیری که روی 
جامعه دارند و دسترسی مستقیم و آنی شان به افراد جامعه، 
از نظر امنیتی نیز برای حاکمیت ترســناک به نظر می آیند. 
همین باعث شده دشمنی خاصی با این کسب و کارها وجود 
داشــته باشــد و هر روز یک قانون جدید نوشته شــود که در 
واقع چوب جدیدی است که الی کار کسب و کارها می گذارند. 
در این سال ها ما مطمئن شــده ایم که رفتارهای این چنینی 
عمدی هستند و از ندانم کاری ناشی نمی شوند و هدف این 

است که این کسب و کارها رشد نکنند.
البته در یک بــازه زمانــی در دولت قبل، بســتر فراهــم بود و 
رفتارهــای این چنینی کمتر و خوشــبختانه بــه همین دلیل 
کسب و کارها توانستند رشد کنند، ولی واقعیت این است 
که به جز پنج، شش کسب و کار بزرگی که وجود دارند، دیگر 
هیچ کس نمی تواند رشد آنچنانی کند و مسئله هم از جنس 
ســرمایه نیســت، بلکه برخی ها اجازه این کار را نمی دهند. 
معضل اصلی این اســت کــه نمی خواهند کســب و کارهای 
آنالین رشــد کنند و دوســت دارنــد همه چیز مــدل دولتی و 

کارمندی باشد و کنترل بیشتری روی امور داشته باشند.

 اما چیــزی کــه در ظاهــر و در فرادولتی ها 
می بینیــم ایــن اســت کــه اتفاقــاً روی اکوسیســتم 
سرمایه گذاری می کنند، مانند سرمایه گذاری هایی 
که بنیاد برکت طی این ســال ها روی کسب وکارهای 

مختلف انجام داده است.
موضوع اینجا بر ســر خــودی و غیرخودی اســت. در دولت 
بخش خــودی داریم که بعضی بــه آن خصولتی می گویند. 
همه چیز برای آنها فراهم است و درها به رویشان باز، چون به 
شکل بخشی از حاکمیت و سیستم موجود دیده می شوند. 
حکومت نگران آنها نیست. دلیل اینکه آنها می توانند رشد 
کنند و سرمایه جذب کنند و... این است که حکومت از آنها 
نمی ترسد. حاال اینکه چرا از بقیه می ترسد، معلوم نیست. 
من هم نمی دانم که یک کســب و کار دیجیتــال چه خطری 

ممکن است داشته باشد. 
البتــه ایــن کســب و کارهای خــودی بــا وجــود حمایت هــا و 
ســرمایه گذاری ها رشــد چندانــی هــم نکرده انــد. الاقل من 
نمونــه ای ندیده ام که رشــد خوبــی کــرده و به جایی رســیده 

باشد.

 بــه نظــر می رســد کســب و کارهای حــوزه 
اقتصاد دیجیتــال در مدت فعالیت شــان یکســری 
اشتباهات داشته اند که حاال نتیجه اش را می بینند. 
مثل اینکه نتوانسته اند طی سال های فعالیت شان 
نوع مناسبات شــان را با حاکمیت به شــکل شفاف 
بیان کنند یا به کاربران شان بگویند که نحوه استفاده 
از اطالعات و داده ها به چه شکل است و مرز حریم 
خصوصی کاربر کجاست. به این ترتیب نتوانسته اند 
برای خود ســرمایه اجتماعی ایجاد کننــد که در این 
روزهای سخت پشتیبان شان باشد و در حال حاضر 
از سمت کاربران در شــبکه های اجتماعی محاکمه 

   عکس:  مریم سعیدپور
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گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

پیکر نحیف اقتصاد دیجیتال و فضای اکوسیستم استارتاپی 
طی یک دهه گذشــته تندبادهای گوناگونی را بــه خود دیده 
اســت؛ از خاموشــی اینترنت و کرونــا در قرنی که گذشــت و 
محدودیت های گســترده ای کــه در قرن جدیــد و در ماه های 
گذشــته شــاهد آن هســتیم. در کنــار تمــام ایــن ناکامی ها و 
تلخی ها، یاد روزهای اوج و پررونق اکوسیستم، مُسکنی بر درد 
این روزهای جامعه کارآفرین و نوآور کشور است و روزنه ای از 
امید را برای روزهای بهتر ایجاد می کند. بی شک یکی از عوامل 
دو، سه سال درخشان در دهه ۹0 حضور پررنگ و پرجسارت 
ســرمایه گذاران خطرپذیر بوده اســت؛ بازیگرانی که جامعه 
نوآور به اتکای حضور و اعتماد به آنها داستان های موفقیت 
چندی را رقم زدند. اما در این روزهای تلخ کســب وکارها، جز 
افقی مه آلود و مبهم از فردای کارآفرینی و ســرمایه گذاری در 
اکوسیستم نوآوری، تصویر دیگری دســت مان را نمی گیرد. 
به سراغ چند تن از فعاالن سرمایه گذاری خطرپذیر رفته ایم 
و از آنهــا خواســته ایم تصویــر آینــده ســرمایه گذاری روی 
کسب وکارهای نوآور را در روزهای پیش رو برایمان رسم کنند.

اگر ونچرکپیتال هم ملی شود!
مجید کمالو، مدیرعامل آرنو ونچرز

دو سناریو برای سرمایه گذاری در آینده 
و در روزهــای پیــش رو وجــود دارد؛ 
سناریوی اول این است که فرض کنیم 
وضع موجود ادامه پیدا خواهد کرد. 
مشــکالت اینترنــت کمــاکان برقــرار 
باشد، سوشال مدیا ها محدودیت داشته باشند، نیروی کار 
نداشته باشیم، نیروهای فعلی هم در حال مهاجرت باشند، 
ســرمایه گذاران هم در حالتــی از ترس به ســر ببرند و جرئت 
نکنند که سرمایه گذاری کنند، استارتاپ ها هم یکی پس از 
دیگری تعطیل شوند. این وضع باعث می شود اکوسیستم 
روزبه روز به ســمت زوال برود. قطعاً مشــخص است که این 

وضعیت، مطلوب نیست. 
با این شرایط احتمال می دهم ســرمایه گذاری خطرپذیر در 
آینده و حداقل در پنج، شــش ماه پیش رو به شــدت کاهش 
پیدا کند. به خاطر اینکه قواعد بازی که در گذشــته بر بازار و 
ســرمایه گذاری حاکم بود، اکنون دیگر کار نمی کند. احتیاط 
سرمایه گذاران هم نســبت به گذشته بسیار بیشتر خواهد 
شــد. در چنین شــرایطی هم اســتارتاپ ها مجبور هســتند 
بوت استرپ عمل کنند و با ایجاد درآمدهای جدید وابستگی 
خودشان را به پول سرمایه گذار کاهش دهند یا اینکه سرعت 
رشدشان را پایین بیاورند یا اینکه متأســفانه از کشور خارج 

شوند و پلن های بین المللی شان را جلو ببرند. 
این آینده ای اســت که با ادامه وضع موجود به وقوع خواهد 

پیوست و همین حاال هم نشانه هایی از آن می بینیم. یعنی 
حجم سرمایه گذاری به شــدت کاهش پیدا کرده و نمی شود 
چشم امیدی هم به حمایت دولتی داشت. پس اکوسیستم 
خودبه خود کوچک می شود، سرمایه گذاران سرمایه شان را 
به جای دیگری می برند، نیروهای نخبه یا تیم های استارتاپی 
مهاجرت می کنند و فقط استارتاپ هایی ممکن است بتوانند 
ادامه دهند که ریسک هایشان را پشت سر گذاشته باشند. 
آنهایی هم که کوچک ترند، آسیب کمتری می بینند و ممکن 

است بتوانند تا حدی دوام بیاورند. 
ســناریو بعدی این اســت که وضع موجود بهبــود پیدا کند، 
تحولی اتفاق بیفتد که الزاماً این تحول سیاسی هم نیست. 
می توانــد تحــول اقتصادی باشــد و بــه ما اجــازه دهــد از این 
آکواریوم بســته فراتــر برویــم و وارد بازار بین المللی بشــویم. 
بتوانیم ســرمایه گذار خارجی جذب کنیم و امیدوار باشــیم 
پول های قفل شده وی سی ها آزاد شود؛ در این صورت است 
که زایندگی اکوسیســتم شــکل می گیرد و می توانیــم دوباره 
شاهد سال های درخشان رشد اکوسیستم استارتاپی باشیم، 
همان طور که در ابتدای دهه ۹0 شــاهد آن بودیم، وی سی ها 
وارد ســرمایه گذاری می شــوند، مهاجــرت معکــوس شــکل 
می گیرد و افراد با استعدادی که در خارج از کشور هستند، به 
ایران می آیند و استارتاپ راه می اندازند؛ پول های خارجی وارد 
اکوسیستم می شــود و این چرخ می چرخد و کمک می کند 
تا اکوسیستم بزرگ شود. اما چه چیز باعث وقوع این تحول 
می شــود؟ مادامی که ما با خارج از کشــور ارتباطی نداشــته 
باشــیم و محدود باشــیم و همه چیز در همین کشــور اتفاق 
بیفتد، کوچک می مانیم. این کشور پتانسیل بسیار زیادی 
برای ســرمایه گذاری دارد، اما سرمایه گذار حاضر نیست در 
شــرایط پرریســک، کار پرریســکی انجام دهد. اگــر مرزهای 
ما باز شــده و محدودیت ها برطرف شــود و بتوانیم ســرمایه 
خارجی جذب کنیم، می توان امید داشت سناریوی دوم اتفاق 
بیفتد. اگر هم ســناریوی دوم اتفاق نیفتد، ایــن آکواریوم به 
یک تُنگ کوچک تبدیل می شود. در نتیجه شرایط هم برای 
سرمایه گذار و هم برای استارتاپ ها به شدت سخت خواهد 
شــد. نیازهای بازار نیز با شــرایط فعلــی پاســخ داده نخواهد 
شد. همچنین بسیاری از این نیازها به خارج از کشور منتقل 

خواهد شد و بخشی از آن هم در دوره گذار قرار می گیرد. 
ما بایــد بدانیــم در مــورد چه آینــده ای صحبــت می کنیم. با 
وضع موجود نیازهای بسیاری بی پاسخ می ماند. برای پاسخ 
به این نیاز ها نیاز به بســتر و زیرســاخت اســت. زیرساخت 
یعنی اینترنت، یعنی ســرمایه، یعنــی نیــروی کار. آنچه این 
روزهــا می بینیــم ایــن اســت کــه در حــال حرکت به ســمت 
ملی شــدن همه چیز هســتیم و ارتباط مــان را بــا جهان قطع 
می کنیم. اینترنت ملی! ســرمایه گذاری ملــی! پلتفرم ملی! 

آینده مبهم خطرپذیرها
همه سناریوهای ممکن

وضعیت سرمایه گذاری خطرپذیر در اکوسیستم 
استارتاپی چه خواهد بود؟ وضعیت فعلی اینترنت 
و فضای ناامیدی جامعه چقدر در خروج آنها از این 

فضا مؤثر خواهد بود و استارتاپ ها در خصوص 
سرمایه پذیری چه سناریوهایی را باید برای آینده در نظر 

داشته باشند؟

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

شماره ویژه جام جهانی فوتبال 
ماهنامه عصر تراکنش منتشر شد 
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

درباره روث پورات
و  مسیر حرفه ای اش

مدیر مالی آلفابت
زنان جهان، در اکثر مشاغل مالی با دقت 
و موفقیت زیادی مشغول به کار هستند، 
اما معموالً مدیران ارشد مالی، مخصوصاً 
در شــرکت های بزرگ، مردان هستند. اما 
»روث پورات« زنی است که هم در مدیریت 
مالی و هم در مدیریت بازرگانی بسیار موفق 
است. او مدیر مالی شرکت آلفابت است 
که گوگل یکی از شرکت های زیرمجموعه 
این شــرکت اســت.  روث پــورات در ســال 
1۹58 در شــهر چشایر انگلســتان به دنیا  
آمد. او دختر دکتر »دان« و »فریدا پورات« 
اســت. وقتــی روث نوجــوان بــود، پــدرش 
به عنوان پژوهشگر بخش فیزیک دانشگاه 
هــاروارد انتخاب شــد و خانواده  پــورات به 
ماساچوست نقل مکان کردند و پس از آن 
به همراه خانواده به پالوآلتو، کالیفرنیا رفتند 
و در آنجــا ماندگار شــدند. پــورات از همان 
ابتدا به کارآفرینی و اقتصاد عالقه داشت و 
توانست مدرک کارشناسی خود را در رشته 
اقتصــاد و روابــط بین الملــل از دانشــکده  
MBA دانشــگاه اســتنفورد با رتبــه ممتاز 
دریافت کند. در سال 1۹87 و در 2۹سالگی، 
وارد بازار کار شد. به شرکت مورگان استنلی 
رفت، در بخش مالی مشــغول به کار شد 
و پله  پلــه رده های ســازمان را طی کــرد تا در 
سال 2003 رئیس گروه جهانی مؤسسات 
مالی شرکت مورگان استنلی شد. این رتبه 
باالیی بــود که یک زن توانســته بــود بدان 
دســت  یابد و دلیــل اصلــی ایــن انتخاب، 
سابقه  کار درخشان و تصمیمات درست 
مالی بود که در  طول زمــان کاری اخذ کرده 
بود. مثالً وقتی در سال 2000 در پست یک 
بانکدار در مورگان اســتنلی مشــغول بود، 
توانســته بود با تصمیــم درســت و تأمین 
مالی، شرکت آمازون را که در معرض خطر 
انحالل قرار گرفته  بود، نجات دهد. در سال 
2015 او به عنوان مدیر  مالی به گوگل رفت و 
با سازمان دهی مجدد بخش مالی شرکت 
و ایجــاد قوانیــن مالــی جدیــد و منضبط، 
باعث افزایش ارزش ســهام گوگل شد. در 
سال 2018 نیز به عنوان بهترین مدیر مالی 

اینترنتی انتخاب شد.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با زینب دولتی، بنیان گذار مرکز نوآوری و 
توسعه کسب وکار مدسا؛ او می گوید در این مرکز با 

کسب و کارهای نوپا همراه می شوند تا با بهینه ترین 
مسیر به توسعه دست  یابند

ضربه محکم 
فیلترینگ به کسب و کارها

زینب دولتی، بنیان گذار مرکز نوآوری و توسعه 
کسب وکار تخصصی حوزه فشن و تولیدات لباس 

»مدسا« است. هرچند تحصیالت اولیه او ربطی به 
این شغل نداشته و مدرک کارشناسی اش را در رشته 

بیوفناوری دریافت کرده، ولی در مقطع کارشناسی  
ارشد مدیریت کسب وکار را انتخاب و در زیرشاخه 

خرده فروشی فعالیت کرده است. دولتی مدسا را اولین 
مرکز نوآوری و توسعه کسب وکار تخصصی طراحی و 
تولید لباس اسالمی معرفی می کند که کار خود را از 

سال 1396 آغاز کرده است. در گفت و گوی پیش رو او 
از مسیری که طی کرده و وضعیت فعلی کسب و کارش 

سخن گفته است.

 دربــاره مدســا توضیــح می دهیــد؟ این 
مجموعه دقیقاً چه کاری انجام می دهد؟

مدســا مرکــز نــوآوری و توســعه کســب وکار تخصصــی 
طراحــی و تولیــد لبــاس اســت. مــا در ایــن مرکــز بــا 
کســب و کارهای نوپــا همــراه می شــویم تــا بــا بهینه ترین 
مســیر بــه توســعه دســت  یابنــد. چنــد بخــش مجــزا و 
متفاوت بــرای ارائه خدمات به مشــتریان داریم و بخش 
تولید لباس که برند شخصی من است نیز از فعالیت های 
مدسا اســت. در بخش مشــاوره، همراه کســب و کارهای 
این حوزه هستیم و در هر کجای مسیر که باشند، به آنها 
خدمــات ارائه می دهیــم. مثالً بــرای کســب وکارهای نوپا 
مشاوره مسیر و تعیین استراتژی و حتی خدمات مسیر 
تولید محصــول ارائــه می دهیــم و بــرای کســب و کارهای 
بالغ تر، خدمات کمپین نویسی و تولید محتوای تصویری 
انجام می دهیم و به نمایش بیشتر محصوالت تولید شده 
توســط برندهای نوپــا نیز کمــک می کنیــم. البتــه من در 
برنــد شــخصی تولیــد لبــاس نیــز، محصوالتــی تولیــد و 
صــادر می کنم، امــا به دلیل جلوگیــری از تضــاد  منافع با 
مشــتریان خانه نوآوری ایــن محصوالت را در بــازار ایران 

عرضه نمی کنم.

 از چه زمانی این کار را آغاز کردید و چه 
شد که به فکر راه اندازی این کسب وکار افتادید؟

من از اواخر ســال 13۹6 این کســب وکار را آغاز کردم. قبل 
از آن کارمنــد یک مؤسســه فرهنگی بودم که هر ســال در 
نمایشــگاه قــرآن شــرکت می کــرد و عــالوه بــر محصوالت 
فرهنگــی، بخشــی از محصوالت پوشــاک اســالمی را نیز 
توزیع می کرد. به همین دلیل من با این بازار آشنایی خوبی 
داشتم، اما ایده شــروع این کســب وکار دقیقاً بعد از تولد 
دخترم بــه ذهنم رســید. مــن آن روزهــا کنکور ارشــد داده 

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

I N T E R V I E W
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سالمت
H E A L T H

 لطفاً خودتان را برای مخاطبان ما 
معرفی بفرمایید.

متولــد 1360 و تحصیالتــم در دانشــگاه 
تهــران در رشــته الکترونیک بــوده و بعد 
هم برای ادامه تحصیل به ســوئد رفتم و 
دکتری نانوالکترونیک را دریافت کردم و 
حاال هم به عنوان اســتاد در رشــته برق و 
کامپیوتر در دانشکده فنی دانشگاه تهران 
مشــغول به تدریس هســتم. طی مدت فعالیت 
در دانشــگاه یک ایده به ذهن مان خطور کرد و توانســتیم با 
نیازسنجی و مطالعات بازار آن را از دانشگاه خارج کرده و در 
قالب دو شرکت دانش بنیان عملیاتی اش کنیم. یکی از این 
شرکت ها شرکت راهکار هوشمند سینا با برند سیناکر، یک 
سامانه هوشمند سالمتی است و یک شرکت تولیدی دیگر 
واقع در کارخانه تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی با تمرکز 

گفت وگو با محمدرضا کالهدوز، مدیرعامل سیناکر درباره بازار گجت های سالمت 
مرتبط با دیابت و فشارخون

به رگوالتور خطرپذیر 
نیـــــــاز داریــــم

 روندهای فناوری سالمت 
چشم انداز امیدوارکننده ای 

را نشان می دهد

چهار روند در هلث تک
بــا داشــتن زیرســاخت های پیشــرو در 
جهــان، بخــش مراقبت های بهداشــتی 
برای آینــده آمــاده اســت تا بــا مجموعه 
جدیــدی از چالش های پیش بینی شــده 
و پیش بینی نشــده، از جملــه افزایــش 
جمعیت، افزایش امید به زندگی، سهم 
جمعیت باالی 65 ســال، تغییر ســبک 
زندگــی و غیــره همــراه باشــد. روندهــای 
آتــی در خدمــات فنــاوری ســالمت، 
چشــم انداز امیدوارکننــده ای را نشــان 
می دهــد و بیمــاران را بــرای ایفــای نقش 
فعال در مدیریت سالمت در هر مرحله 
از فراینــد درمــان توانمنــد می ســازد. از 
آنجایــی کــه فنــاوری به عنــوان نیروهای 
شــکل دهنده اساســی عمــل می کننــد، 
چهــار روند کلیــدی برای آینده ســالمت 

تصور می شود.

 1.  توانمندسازی بیمار
بیمــاران نقــش فعالــی در ســفر 
ســالمت خواهند داشــت و از دسترســی 
به سوابق ســالمتی خود و تجزیه وتحلیل 
ســالمت شــخصی، کیت هــای تســت 
خانگی، دستگاه های نظارت الکترونیکی 
شــخصی و غیــره اســتفاده می کنند تــا از 
ســالمت خود را مطمئــن شــوند و به یک 
جزء اصلی در فرایند تصمیم گیری تبدیل 

شوند.

 2. پیشگیری
از  بهداشــتی  سیســتم های 
پیش بینــی بیماری هــا بــه کمــک هــوش 
مصنوعــی، درک اپیدمیولوژیک مناطق و 
شهرهای مختلف و تجزیه وتحلیل داده ها 
برای غربالگری های هدفمند سالمت سود 

خواهند برد. 

 3. درمان شخصی
)مثــالً  جدیــد  فناوری هــای 
مهندســی بافت و چاپگرهای ســه بعدی( 
درمــان شــخصی و دقیق تــر را امکان پذیر 
کرده و امکان ورود داروی سفارشی را فراهم 

می آورند.

 4. مدل های تحول یکپارچه
تحــول در قالب های ســنتی ارائه 
خدمات ســالمت، از تبدیل مراقبت های 
بســتری بــه بیمــاران ســرپایی تــا ظهــور 
قالب های جایگزین مناسب برای بیمار و 
شبکه های یکپارچه ارائه سالمت مجازی، 

مراقبت در منزل و... را دربر می گیرد.

TRENDروند

تالقی علوم و فناوری های جدید در رشته ها و شاخه های 
مختلف، افق های جدیدی از محصوالت و خدمات خالقانه 

را نمایان کرده  که هرچه بیشتر در زندگی انسان ها تأثیر 
مثبت دارد. سالمت در تالقی با حوزه  آی تی و اینترنت 

اشیا به خوبی پتانسیل خود را نشان داده؛ تا آنجا که 
زیرساخت های متنوع و راه حل های فناوری محور، مفاهیم 
جدیدی را با عناوین تله مدیسن و تله هلث به علم پزشکی 
الصاق کرد. ساخت یک زمین بازی که در آن همه بازیگران 
پیروز میدان اند، به مدد راهکارهای هوشمند و بستر های 

آنالین امکان پذیر شده است. در کشور ما هم شرکت های 
نوآور، خدمات و محصوالت دانش محور متنوعی ایجاد 

کرده اند که در این شماره از کارنگ به سراغ شرکت 
راهکار هوشمند سینا با برند تجاری سیناکر رفتیم و از 
محمدرضا کالهدوز، مدیرعامل این مجموعه درباره 
محصوالت و ابعاد بازاری که در آن فعال هستند، 

پرسیدیم.

I N T E R V I E W
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لجستيک
L O G I S T I C

رأی جالب دادگاه فدرال 
آلمان در حوزه لجستیک

الزام  داشتن تلفن 
هوشمند و دوچرخه 
دونــدگان ماراتــن و اپراتورهــای مخابراتی 
راه،  پایانــی  لحظــات  کــه  می داننــد 
دشــوارترین لحظات اســت و همیــن امر 
در مورد اپراتورهای پســتی و لجستیک، 

به ویژه در سال 2022 صادق است.
مســلماً شــما هــم دل تــان می خواهــد 
خدمــات ارزشــمند تحویــل در محــل را 
دریافت کنیــد، در حالی که شــرکت های 
لجســتیکی که خدمات تحویل در محل 
عرضه می کنند، به ســختی بــه کار ادامه 
می دهنــد و بــا افزایــش مصرف ســوخت 
و هزینه هــای دیگــر مواجه انــد و بــرای 
دســتیابی و حفــظ نیــروی کار خــود هــم 

مدام باید تالش بیشتری  کنند.
در رونــدی کــه فقــط در دوره و پــس از 
همه گیری کرونا شتاب گرفته، تلفن های 
هوشــمند از طریق داده ها به بســیاری از 
کسب وکارها این امکان را می دهند که با 
برخی از این چالش ها  بهتر سازگار شوند.
گــزارش اخیــر VDC Research نشــان 
می دهد نیمــی از ذی نفعان لجســتیک ؛ 
دســتگاه ها یــا برنامه هــای تلفن همــراه را 
بــرای افــرادی کــه در خــط مقــدم تحویــل 
لجستیک کار می کنند، عامل مهمی در 
بهره وری تلقی کرده اند، در حالی که قبل 
از شــیوع کووید 1۹ این رقــم 34.1 درصد 

بوده  است.
عالوه بر این، گوشی های هوشمند اکنون 
آن قــدر به عنــوان ابــزاری حیاتــی در ایــن 
صنعت تبدیل شده اند که دادگاه فدرال 
آلمان اخیراً حکم داد که رانندگان تحویل 
غذا در این کشــور حتما باید به دوچرخه 
و تلفن هوشمند مجهز باشند تا بتوانند 
وظایــف خــود را به طــور مؤثرتــری انجــام 

دهند.
شــرکت های تحویل مرحله آخر یا همان 
Last Mile Delivery بــه داده های تلفن 
همــراه راننــدگان خود بــرای انجــام طیف 
گسترده ای از وظایف؛ از بارگیری ون گرفته 
تا ارائه مدرک تحویل یا حتی تأیید سن یا 

هویت مشتری نیاز دارند.

NEWSخبر

گفت وگو با محمدجواد حاجیان زاده، مدیرعامل اکوپیک که می گوید مقرون به صرفگی 
در لجستیک با کمک هوش مصنوعی امکان پذیر است

 پیکاپ و دلیوری
حتی برای یک مرسوله!

ســابقه فعالیت شــرکت اکوپیــک به چه 
سالی برمی گردد؟

سابقه فعالیت شرکت به سال 1384 برمی گردد که در حوزه 
نرم افزارهای تحت وب و طراحی های پرتال های اطالع رسانی 
و نرم افزارهای سفارشــی برای سازمان ها شــروع به کار کرد. 
البته آن زمان شــرکت تحت نام دیگری فعالیت داشــت. از 
ســال 13۹5 نیز شــروع به طراحی نرم افزارهای فروشــگاهی 
کردیم. آن زمان، محصولی به نام شاپی سافت طراحی کرده 
 بودیم که یک نرم افزار فروشگاه ساز بود. به همین واسطه با 
تعدادی از مشــتریان خود نیز در خصوص مســائل روزمره 
کاری، ارتباط نزدیک داشــتیم و طــی مراوده بــا آنان متوجه 
شدیم مشکل اصلی این فروشگاه ها نرم افزار نیست، بلکه 
لجستیک است. مثالً متوجه شدیم تعدادی از فروشگاه ها 
جهت ارسال کاالهایشــان برای مشــتری، پیک موتورسوار 
اســتخدام می کردنــد، در حالــی کــه نمی توانســتند آنهــا را 
مدیریت و برنامه ریزی کنند؛ زیرا گاهی  ســفارش ها آن قدر 
زیاد بود که پیک کم می آوردند و گاهی سفارش ها آن قدر کم 
بود که باید حقوق اضافه به پیک می دادند. ما مشکالت این 

فروشگاه ها را از نزدیک می دیدیم.

شــما کار نرم افزاری انجــام می دادید، چه 
اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتید وارد بخش عملیات 

شوید؟

 در همان زمان که مشکالت فروشگاه های اینترنتی را بررسی 
می کــردم، با حســین خاکبــاز یکــی از کوفاندرهــای اکوپیک 
آشــنا شــدم کــه ســابقه فعالیــت عملیاتــی در شــرکت های 
 مطــرح بین المللــی لجســتیکی ماننــد DHL، آمــازون و
wise tech global و از نظــر ســابقه تحصیلــی نیــز دکتری 
حمل ونقل از دانشگاه سیدنی دارد؛ همچنین دوست دیگری 
به نام پیمان خضر در کنار ما بود که دکتری اقتصاد لجستیک 
داشت و مشاور شرکت های بین المللی مانند اوبر بود. حضور 
همکار دیگــری به نــام آرتا پیروز بــا تجربه حضــور در فضای 
اســتارتاپی آمریکا برای شکل گیری هســته اولیه استارتاپ 
اکوپیک در برنامه ریزی و طراحی فرایندها نیز بسیار مغتنم 
بود. ایشــان نیز تحصیــالت دانشــگاهی در زمینه بیزینس 
از دانشــگاه  برکلی آمریکا داشــت. خود من نیز از دانشــگاه 
UTM کواالالمپور، کارشناســی ارشد مهندسی نرم افزار و از 
دانشگاه شهید بهشتی مدرک MBA گرفته بودم. ما چهار 
نفر، هســته اصلی اکوپیک را تشــکیل دادیم. از سال 13۹7 

تصور کنید یک راننده بخواهد به 15 نقطه در سطح شهر 
تهران برود و تعدادی مرسوله را برساند، حاالتی که ممکن 

است این راننده حرکت کند تا بسته ها را برساند، 15 
فاکتوریل است که چند میلیارد حالت مختلف می تواند 

باشد. بنابراین به طور قطع ذهن انسان قادر نیست 
برنامه ریزی صحیحی برای بهینه ترین حالت انجام دهد. 
عالوه بر اینها در نظر بگیرید مرسوله ها دارای اندازه های 

متنوعی باشد و از طرفی در ظرفیت ناوگان و زمان بندی نیز 
محدودیت وجود دارد و این خود برنامه ریزی را پیچیده تر 

می کند. 
حاال همین پیچیدگی در مقیاس چند هزار مرسوله، 

میلیاردها حالت مختلف ایجاد می کند که الگوریتم های 
استاندارد نرم افزاری نیز قادر به حل آن نیست و برای 

برنامه ریزی آن به روش های فراابتکاری و هوش مصنوعی 
نیاز داریم. 

محمدجواد حاجیان زاده، مدیرعامل اکوپیک در 
گفت وگوی پیش رو می گوید برای کاربردی شدن هوش 

مصنوعی در صنعت لجستیک نرم افزارهای مختلفی 
تولید کرده اند، ولی اصل کار آنها الگوریتم های هوشمندی 

است که بتواند برنامه ریزی بهینه انجام دهد.
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گزارش آماری عملکرد ساالنه اعضای انجمن سرمایه گذاران  16
خطرپذیر ایران منتشر شد

1397 1398 1399 1400

انجمن سرمایه گذاران خطرپذیر ایران در گزارشی آماری 
به عملکــرد اعضــای این انجمــن در ســال 1400 پرداخته 
است. طبق این گزارش سال گذشته 104 شرکت عضو این 
انجمن بوده اند؛ 43 صندوق پژوهش و فناوری، 35 شرکت 
ســرمایه گذار خطرپذیــر خصوصــی، 10 شــتاب دهنده و 
سرمایه گذار فرشته، 10 شرکت توسعه خدمات فناوری و 
شش صندوق جسورانه بورسی و تأمین سرمایه اعضای 

این انجمن را تشکیل می داده اند. 
بر اســاس این گزارش، در ســال 1400 بیش از ۹00 میلیارد 
تومــان تســهیالت بــه کســب و کارها اعطا شــده که هــم از 
نظر حجم و هم از نظر تعداد کمتر از ســال ۹۹ بوده است. 
در حالــی کــه در ســال ۹۹، 1883 میلیــارد تومان بــه 5488 
کسب و کار تعلق گرفته، تهسیالت ۹00 میلیارد تومانی سال 
1400 میان 3776 کسب و کار توزیع شده است. در این میان 
صندوق توسعه فناوری های نوین با 173 میلیارد تومان در 
صدر ارائه دهندگان تسهیالت قرار دارد، اما با توجه به اینکه 
این مبلغ بین 1163 کسب و کار توزیع شده، به نظر می رسد 

این صندوق تسهیالت خرد بیشتری اعطا کرده است. 

482 میلیارد تومان و شش کسب و کار
امــا مهم تریــن بخــش ایــن گــزارش آمــاری، نــه پرداخت 
تسهیالت و صدور ضمانت نامه که بخش سرمایه گذاری 
خطرپذیــر آن اســت. بخشــی کــه با توجــه بــه وضعیت 
اقتصــادی کشــور و رگوالتوری هــای یک شــبه و افزایــش 
ریســک ســرمایه گذاری، همچنــان تــا حــدود زیــادی در 
کشور مغفول مانده و تمام ظرفیت های بالقوه آن بالفعل 
نشــده اند. با این همه بر اســاس گزارش ســاالنه انجمن، 
در ســال 1400 در مجمــوع 1676 میلیــارد تومــان روی 
257 کســب و کار ســرمایه گذاری شــده و ایــن »حرکــت 
اول« بوده که در ســال گذشته بیشترین ســرمایه گذاری 
را روی اکوسیســتم اســتارتاپی انجــام داده اســت. ایــن 
شــرکت ســرمایه گذاری خطرپذیر با 482 میلیــارد تومان 
سرمایه گذاری، بیشترین حجم سرمایه گذاری خطرپذیر 
را انجام داده و بعد از آن شناســا با حجم ســرمایه گذاری 
1۹4 میلیــارد تومانــی و فناپ بــا 180 میلیــارد تومــان قرار 
دارنــد. این یعنی حرکت اول حــدوداً 2/5 برابــر رتبه دوم 

در اکوسیستم نوآوری دست به سرمایه گذاری زده است. 
به عالوه این شرکت رقم ذکرشده را روی شش کسب و کار 
سرمایه گذاری کرده، در حالی که شناسا که خود را شرکتی 
بــا مأموریتــی نزدیک بــه یــک مجموعــه ســرمایه گذاری 
خطر پذیر معرفی می کند، در ســال گذشته سرمایه خود 
را در اختیار 3۹ کسب و کار قرار داده که این نشان می دهد 
رویکرد حرکت اول انجام سرمایه گذاری های نسبتاً بزرگ 
است. این مسئله ای است که محمدمهدی عباسخانی، 
مدیرعامل حرکت اول پیش تر نیــز در گفت و گو با کارنگ 
بــه آن اشــاره کــرده و گفتــه بــود تمرکــز ایــن شــرکت روی 

سرمایه گذاری در مرحله رشد است، نه مراحل اولیه.

 ایجاد زنجیره ارزش
ردپــای حضــور حرکــت اول را کــه بــه گفتــه عباســخانی 
فعالیت جــدی خــود را از نیمــه دوم ســال ۹8 آغــاز کرده، 
در کســب و کارهای متفاوت و بنامی می توان دید؛ آچاره، 
اوبــار، همراه مکانیــک، جاجیگا و دیجی شــی بخشــی از 
پورتفولیوی این شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر را نشان 

می دهند. 
عباسخانی اواخر سال گذشــته در گفت و گویی با کارنگ 
تأکید کرده بود که عالوه بر سرمایه گذاری روی حمایت از 
زیرســاخت های اســتارتاپ های خود تمرکز زیادی دارند: 
»اولین کارمان این اســت که بــرای اســتارتاپ، حاکمیت 
شــرکتی تعریــف کنیــم. بــرای مثــال ســاختار ســازمانی، 
اســتاندارد های مالــی، تک دفتــره کــردن ، حسابرســی 
خارجی، صورت های مالی شش ماهه و یک ساله، برگزاری 
مجامع و... از جمله اقداماتی است که در یک استارتاپ 

محقق می کنیم.
یعنی دقیقاً الزامات یک هلدینگ را برای آن اجرا می کنیم 
که البته انرژی زیادی از ما و استارتاپ مربوطه می گیرد، اما 

نتیجه بخش است.«
حرکت اول سعی دارد یک زنجیره ارزش در سرمایه گذاری 
خطرپذیــر ایــران ایجــاد کنــد و تشــکیل هاب هایــی در 
دانشگاه شهید بهشتی و شهرهای شیراز و اصفهان برای 
شتاب دهی به تیم های نوآوری که در زنجیره ارزش حرکت 

اول قرار می گیرند، در همین راستاست.

حــــرکت اول 
پیشرو است

نگاهی به گزارش آماری 
عملکرد اعضای انجمن 

سرمایه گذاران خطرپذیر

850 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری 

غیرمستقیم

طبق گزارشــی که انجمن ســرمایه گذاران 
خطرپذیر از عملکرد اعضای خود در سال 
1400 منتشــر کــرده، ۹31 میلیــارد تومــان 
روی 3776 کســب و کار ســرمایه گذاری 
شده است. همچنین 35۹8 ضمانت نامه 
بــرای 3821 کســب و کار صــادر شــده و 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر مســتقیم نیز 
به مبلــغ 676 میلیــارد تومــان و روی 257 

کسب و کار صورت پذیرفته است.
در ایــن گــزارش، اعضــای برتــر انجمــن 
در اعطــای تســهیالت معرفــی شــده اند 
کــه در صــدر ایــن فهرســت، صنــدوق 
توســعه فناوری هــای نویــن قــرار دارد. 
تعداد تســهیالتی کــه این صنــدوق اعطا 
کــرده، 1163 مــورد و در مجمــوع بــه مبلغ 
173 میلیــارد تومــان بوده اســت. پــس از 
آن صنــدوق حمایــت از ســرمایه گذاری 
زیســت فناوری قــرار دارد کــه در 1۹۹ مورد 
در مجموع 156 میلیارد تومان تسهیالت 
ارائه داده اســت. تفاوت فاحش در تعداد 
موارد دریافت کننده تســهیالت و تفوات 
نســبتاً انــدک در مبالــغ نشــان می دهــد 
رویکرد صندوق توسعه فناوری های نوین، 
بیشــتر ارائه تســهیالت خرد بوده است. 
بر اســاس این گزارش، بیــش از 50 درصد 
از حجم تسهیالت ارائه شده از نوع جعاله 
بــوده و 32 درصــد مربــوط بــه تســهیالت 

قرض الحسنه بوده است.
همچنیــن در ســال گذشــته اعضــای این 
انجمن بیش از 3/5 هــزار میلیارد تومان 
ضمانت نامه در 3821 مورد صادر کرده اند 
که هم از نظــر ارزش ضمانت نامه ها و هم 
از نظــر تعــداد ضمانت نامه شــاهد رشــد 
نســبت به ســال پیش از آن هســتیم؛ در 
ســال 13۹8، 2380 میلیــارد تومــان در 
3780 مورد صادر شــده است. عضو برتر 
انجمن در صــدور ضمانت نامــه صندوق 
توســعه صــادرات و فنــاوری شــریف 
بــوده کــه حجــم آن 726 میلیــارد تومان و 
تعــداد ضمانت نامه هــا ۹44 فقــره بــوده 
اســت. در ســال 1400 حدود 50 درصد از 
ضمانت نامه هــا از نــوع پیش پرداخــت 
بوده انــد. الزم بــه ذکــر اســت که در ســال 
گذشــته بیــش از 850 میلیــارد تومــان 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر غیرمســتقیم 

صورت گرفته است.

REPORTگزارش

سرمايه گذاری
I N V E S T M E N T
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بیش از 1750 هزار میلیارد تومان 
قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر 

مستقیم در سال 1400

1391 139۲ 1393 1394 1395 139۶

تعداد
حجم (میلیارد تومان)

حــــرکت اول 
پیشرو است

حجم قراردادهای 
سرمایه گذاری خطرپذیر 
مستقیم(میلیاردتومان)

نام عضو
تعداد قراردادهای 

سرمایه گذاری
خطرپذیر مستقیم

4826 حرکت اول

1807 فناپ

19439 شناسا

133- برسام
آفرین تک

11160 ستارگان نوآوری 
داوین

10714 صنایع نانو تک 
آینده(صنتا)

85- توسعه کارآفرینی 
بهمن

7113 صندوق حمایت
از سرمایه گذاری 

زیست فناوری

465 صنایع پیشرفته 
رضوی

3812 صندوق صنایع 
فرهنگی سپهر
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اعضای برتر انجمن
در سرمایه گذاری خطرپذیر مستقیم 

در سال 1400
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به دنبال اتفاقی که برای صرافی ارز دیجیتال اف تی ایکس 
افتــاد، مقامــات ایــاالت  متحــده می گوینــد شــرکت های 
رمزارزی با تهدیداتی بیشتری مواجه شده اند و به همین 
دلیــل باید برای مهــار این تهدیدات بیشــتر تــالش کنند. 
فروپاشــی اف تی ایکــس بــرای فعــاالن این صنعت شــوک 
بزرگی بود و بســیاری از آن به عنوان بزرگ ترین شکســت 

صنعت کریپتو تا به امروز یاد می کنند. 

 به هر کسی اعتماد نکنید!
بــه گفتــه ســنجیو باســکر، مشــاور ارز دیجیتــال در مرکز 
نوآوری ارزهای دیجیتال در وزارت دادگستری، تنظیم گران 
بــرای تشــخیص اینکــه شــرکت های رمــزارزی مطابــق 
دســتورالعمل های فعلی در مــورد ارزهــای دیجیتال عمل 
می کننــد یا نــه، بــه متخصصان ایــن حوزه نیــاز دارنــد. او 
در اجالس سیاســت در واشــنگتن نیز به اعضای انجمن 
بالکچین گفت: »وقتی بــه بحث محافظــت از جامعه در 
برابر خطرات می رسیم، اولین خط دفاعی شما هستید. «
جیک اوچینــکالس ،نماینده کنگره ماساچوســت هم در 
این اجالس حضور داشت و در تأیید صحبت های باسکر 
اظهار داشــت: »وقتــی صحبــت از مراقبت از مشــتریان 
به میــان می آیــد، قانون گــذاران کار خاصی از دست شــان 
برنمی آیــد.« اوچینــکالس بــا اشــاره بــه صندوق هــای 
خطرپذیــر و ســهام داران عمــده صرافــی اف تی ایکــس که 
زمانی از آن حمایت می کردند، ادامه داد: »سرمایه گذاران 
بایــد بیشــتر احتیــاط کننــد و در اعتماد کردن بــه دیگران 

مراقب باشند.« 
باســکر هم که با گفته هــای نماینده کنگره ماساچوســت 
موافق بود، تصریح کرد: »مسئولیت معرفی حوزه رمزارزها 
بر عهــده بازیگران اصلی آن اســت. آنها هســتند که باید 
تصویــر درســتی از ایــن حــوزه بــه دیگــران نشــان دهنــد. 
به عالوه افرادی که به این حوزه ورود می کنند، باید هوشیار 

باشند و حواس شان را جمع کنند.«
این مشــاور ارز دیجیتال ادامه داد: »ما بخش خصوصی 
این صنعــت را بــه خودتنظیم گری تشــویق می کنیــم و به 
آنهــا می گوییم اگر فعالیت مشــکوکی مشــاهده کردید یا 
بــا اعمالی چــون کالهبرداری و پول شــویی مواجه شــدید، 

گزارش دهید.«
اوچینکالس در مورد اتفاقی که برای صرافی اف تی ایکس 
افتــاد، گفــت: »کاری کــه اف تی ایکس کــرد، کالهبــرداری 
اســت کــه حتــی بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی مقــررات و 

تنظیم گری رمزارزها هم مجاز نیست.« 

 حســاب لجــر ایکــس از اف تی ایکــس 
جداست

کریســتین جانســون، مدیــر امــور کمیســیون معامالت 

آتی کاالی ایــاالت متحده آمریکا در نشســت مذکور با 
اشــاره به لجر ایکــس،  زیرمجموعــه اف تی ایکس گفت: 
»کارآمــدی دســتورالعمل های نظارتی کــه به عنوان یک 
اقدام حمایتــی از مصرف کننــده تنظیم  شــده اند، ثابت 
شده است. به همین دلیل است که امروز لجر ایکس در 
لیست شرکت های ورشکسته زیرمجموعه اف تی ایکس 
قرار نــدارد، زیــرا مطابق با ایــن دســتورالعمل ها فعالیت 

می کند.« 
جانســون افزود: »از لجر ایکس در پرونده ورشکستگی 
اف تی ایکــس نامی برده نشــده اســت. به نظر می رســد 
دلیــل ایــن امــر دقــت لجــر ایکــس در پیــروی از الزامات 
نظارتــی اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه لجــر ایکــس در 
ســال 2017 برای ثبــت نام در کمیســیون معامــالت آتی 
کاالی ایــاالت متحده آمریــکا هم درخواســت داده بود. 
ظاهراً این کمیســیون نبــود نام لجر ایکس را در لیســت 
شرکت های ورشکســته زیرمجموعه اف تی ایکس تأیید 

کرده است.« 
جانســون تصریح کرد: »تا جایی که می دانیم حتی یک 
دالر از دارایی هــای مشــتریان در ایــن شــرکت بــه خطــر 

نیفتاده است.«

مشاوران دولت آمریکا در حوزه ارز دیجیتال در اجالس 
سیاست در واشنگتن به ماجرای ورشکستگی صرافی 

اف تی ایکس پرداختند

اف تی ایکس 
کالهبرداری کرده است!

یک خطر  مهم که می تواند جیب هر کاربری را خالی کند!

 راهکارهایی برای شناسایی
پروژه های اسکم رمزارز

EDUCATIONآموزش

اســکم )Scam( بــه معنــای کالهبــرداری اســت 
کــه بــه وســیله آن، اطالعــات و دارایی های افــراد به 
ســرقت مــی رود. برخــی پروژه هــای ارز دیجیتــال، 
بــدون هیــچ هــدف خاصــی، بــا توســعه دهندگان 
ناشناس راه اندازی می شوند و معموالً پس از مدتی 
شروع به کالهبرداری از کاربران شان می کنند. این 
پروژه ها توکن های تقلبی و بی ارزشی هم دارند که به 
توکن های اسکم معروف هستند. البته روش هایی 
بــرای افزایش امنیــت دارایی هــای دیجیتال شــما 
نیــز وجــود دارد. بــه کمک آنهــا می توانیــد امنیت 
دارایی های خــود را حفظ کنید. به طور کلی اســکم 
در معنای لغــوی به معنــای کالهبــرداری یــا دزدی 
اطالعات شخصی و دارایی های افراد است. برخی 
از این پروژه های اســکم در ابتدای مسیر به صورت 
قانونی و معتبر فعالیت می کنند، ولی بعدها به دلیل 
ورشکستگی وارد مسیر کالهبرداری می شوند. حال 
در میــان ایــن پروژه هــای کالهبــرداری، نقش توکن 
اســکم چیســت؟ این توکن ها نوعی دارایی تقلبی 
هستند که به قصد دزدی اطالعات شما در پروژه قرار 
دارند. از آنجا که برخی ممنوعیت ها و محدودیت ها 
برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و از 
طرفی دولت هیچ گونه حمایتی از این بازار نمی کند، 

تعداد این نوع کالهبرداری ها نیز بیشتر می شود.

 راه های شناسایی پروژه ها و توکن های 
اسکم

ما هر روز شــاهد کالهبرداری های زیادی در زمینه 
ارزهای دیجیتال هســتیم. به همین دلیل، میزان 
آگاهــی و دانــش افــراد در بــازار و شناســایی انــواع 
مفاهیم مانند میم کوین )Memecoin(، شت کوین 
)Shitcoin(، آلت کویــن )Altcoin( و... اهمیــت 
باالیی دارد تا بتوانند انــواع روش های کالهبرداری 
را شناسایی کرده و از آنها دوری کنند. راه های نحوه 

تشخیص توکن اسکم عبارت اند از:

 بررسی سایت پروژه ها
گاهی پروژه های اسکم سایت خود را دقیقاً مشابه 
با یک سایت معتبر ارز دیجیتال طراحی می کنند. 
بنابراین شــما تنها نبایــد ظاهر ســایت را ببینید، 
بلکه باید تاریخ ایجاد، تاریخ انقضای دامنه و... را 

بررسی کنید.

 مطالعه سپیدنامه پروژه ها
همان طــور کــه می دانیــد، ســپیدنامه ها به نوعــی 
نقشه راه هر پروژه ارز دیجیتال است. پس قبل از 
سرمایه گذاری در یک پروژه، به دقت سپیدنامه آن را 
بررسی کرده و با پروژه های معتبری مانند بیت کوین 
مقایســه کنید. این راه بــرای شناســایی پروژه های 

اسکم بسیار مهم و کاربردی است.

 میزان دارایی هولدرهای بزرگ پروژه ها
هرچــه درصــد دارایــی توکــن مــورد نظر در دســت 

هولدرهای بزرگ پروژه کمتر باشــد، نشانه بهتری 
است. به عنوان مثال، در پروژه شیبا اینو، 80 درصد 
توکن های این پروژه در دســت هولدرهای بزرگ آن 
است. این موضوع به معنای ســقوط ارزش شیبا 
اینو پس از فروش توکن ها به دست هولدرهای بزرگ 
است. این مسئله لزوماً به معنای اسکم بودن توکن 
یا پروژه نیست، ولی احتمال سقوط یک پروژه را به 

شما نشان می دهد.

 عدم توجه به تبلیغات
ارز  پروژه هــای  موفقیــت  راه هــای  از  یکــی 
دیجیتــال، تبلیــغ آنهــا توســط افــراد مشــهور یــا 
اینفلوئنسرهاســت. بســیاری از پروژه های اسکم 
نیــز از ایــن روش اســتفاده می کننــد تــا افــراد را به 
ســرمایه گذاری تشــویق کننــد. پــس تنهــا بــه این 

تبلیغات توجه نکنید.

 بررسی توسعه دهندگان پروژه ها
دیجیتــال  ارز  معتبــر  و  بــزرگ  پروژه هــای 
توســعه دهندگان مشــخصی دارند. با یک ســرچ 
ســاده می توانیــد تمــام زندگی نامــه ایــن افــراد را 

بخوانید، ولی در طرف دیگر، برخی 
پروژه ها توسعه دهندگان ناشناسی 
دارنــد یــا صاحبــان ایــن پروژه هــا از 
هویــت جعلــی اســتفاده می کننــد 
تــا پــروژه اسکم شــان را بــه نتیجــه 

برسانند.

بــرای  ســایت هایی   
شناسایی توکن های اسکم

راه هــای شناســایی توکــن اســکم چیســت؟ یکی 
از راه هــای شناســایی، کمک گرفتن از ســایت های 
مخصــوص بــرای دریافــت اطالعــات انــواع 
توکن هاســت. در ادامــه بــه معرفــی ســایت هایی 
می پردازیــم کــه بــه شــما در شناســایی توکن های 

کالهبرداری و اسکم کمک می کند.
 Dextools: ایــن ســایت توکن هــای بالکچیــن 
اتریوم و بایننس اسمارت چین را مورد بررسی قرار 

می دهد.
 Token Sniffer: این سایت توکن های بالکچین 

اتریوم و بایننس را بررسی می کند.
یــک  ســایت  ایــن   :Block Explorer  
جســت و جوگر بالکچین اســت که تمام اطالعات 

پروژه مورد نظر را در اختیار شما قرار می دهد.
 BSC Check: ایــن ســایت توکن هــای بایننــس 
اســمارت چین بــا اســتاندارد » BEP-20« را مــورد 
بررسی قرار می دهد و اطالعات پروژه مورد نظر را در 

اختیار شما می گذارد.
 Unicrypt: ایــن ســایت میــزان نقدینگــی یک 
پروژه را نشــان می دهد. اگــر نقدینگی پــروژه برای 
مدت زمان طوالنی قفل شده باشد، نشان از اعتبار 

پروژه دارد.

 این مطلب توسط
 صرافی والکس
تهیه شده است 

Wallex.ir
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چهره ها
F I G U R E S

درباره پروژه مخفی گوگل 

گوگل در مسیر 
دستیابی به هوش 
مصنوعی کدنویس!

 گوگل جدیداً یک پروژه مخفی را 
برای آموزش کدنویسی کلید زده 
است. این پروژه در راستای حرکت گوگل به 
سمت »هوش مصنوعی مولد« است. این 
حرکت می تواند پیامدهــای عمیقی برای 
آینــده گــوگل و توســعه دهندگان کــه 
کدنویس هستند، داشته باشد. به عبارتی 
اگر آن گونه که گوگل به دنبال آن است این 
پــروژه موفــق شــود، احتمــاالً در آینــده 
کدنویســی و برنامه نویســی از اســاس 
دگرگون خواهد شد یا حتی در یک حالت 
آخرالزمانــی دیگــر بــه کدنویس هــا و 
بــود.  نخواهــد  نیــازی  خدمات شــان 
پلتفرم هایــی بــه بــازار خواهند آمــد که با 
هــوش مصنوعــی خودشــان کدنویســی 

خواهند کرد!

 هــوش مصنوعــی مولد یــا بهتر 
اســت بگوییــم فنــاوری کــه از 
الگوریتم ها برای ایجاد تصاویر، ویدئوها و 
مــوارد دیگــر اســتفاده می کنــد، اخیــراً به 
داغ تریــن مســئله ســیلیکون ولی تبدیل 
شده است. هدف از هوش مصنوعی مولد 
کاهــش نیاز به کدنویســی و به روزرســانی 
کدها توســط افــراد و در عین حــال حفظ 
کیفیــت کدهاســت. نتیجــه کار هــوش 
مصنوعــی مولــد بــه احتمــال زیــاد تأثیر 
بسزایی بر کار مهندسان انسانی در آینده 

خواهد داشت.

 یکی از کارمندان ســابق گوگل 
کــه از ایــن پــروژه مخفــی خبــر 
دارد، می گوید: »هوش مصنوعی مولد 
در ابتدا در پاســخ به این سؤال طراحی 
شد که چگونه بدون استخدام این همه 
مهنــدس نرم افــزار می توانیــم کدهــای 
خود را به روز کنیم؟« او ادامه می دهد: 
»اوایل اســم این پــروژه پیچ فــورک بود، 
اما بعداً به آزمایشگاه های گوگل منتقل 
شــد. انتقال ایــن پــروژه به آزمایشــگاه 
نشــان می دهد کــه چقدر بــرای رهبران 
گوگل اهمیت داشــته و احتماالً با یک 

برنامه بلندمدت طرف هستیم.«

NEWSخبر

جذب سرمایه ۲8 میلیون دالری برای بازار آپارتمان های اجاره ای کوتاه مدت
در استارتاپ یوکیو که در بارسلونای اسپانیا مستقر است

رقیب ایربی ان بی؟
یوکیو )Ukio( یک پلتفرم اجاره کوتاه مدت آپارتمان مبله 
با هدف جــذب »نیــروی کار منعطف«، 27 میلیــون یورو 
)28 میلیــون دالر( در دور ســری A ســرمایه جــذب کــرده 
اســت. این جــذب ســرمایه حــدود 14 مــاه پــس از اعالم 
جذب سرمایه اولیه ۹ میلیون یورویی توسط این شرکت 
اســپانیایی صورت می گیــرد. یوکیو که در ســال 2020 در 
بارســلونا تأســیس شــد، زیرمجموعــه بســیار خاصی از 
جامعه را هدف قرار داده است؛ گروهی که دوست ندارند 
در زندگی شــخصی یا حرفه ای خود به یــک مکان ثابت 
گره بخورند! با تداوم انقــالب دورکاری، یوکیو می خواهد 
مکان هایی را با مزیت ها و انعطاف پذیری های یک هتل و 
حتی بیشتر در اختیار افراد بگذارد؛ آپارتمان هایی شامل 

دربان و پذیرایی و حتی نظافت روزانه.

 مدل یافتن و خدمات آپارتمان ها
هزینه هر آپاراتمان شامل تمام خدمات متفرقه از جمله 
آب و برق و اینترنت، مالیات و هر چیز دیگری است که 
معموالً در یک هتل هم دریافــت می کنید. تنها چیزی 
که مســتأجر باید پرداخت کند هزینه ماهانه است که 

مستقیماً به یوکیو پرداخت می شود.
ایــن شــرکت می گویــد کــه میانگیــن مــدت اقامــت در 
آپارتمان هــای یوکیــو چهــار تــا پنــج مــاه اســت، اگرچــه 
اقامت های بیــن یک تا 11 ماه را هم پشــتیبانی می کند. 
مهمانــان ابتــدا بــرای مدت زمــان مشــخصی آپارتمــان 
را رزرو می کننــد، امــا می تواننــد اقامت خــود را از طریق 

پلتفرم آنالین یوکیو تمدید کنند.
اســتنلی فروتیو، یکی از بنیان گذاران این پلتفرم درباره 
نحــوه تأمیــن آپارتمان هــای یوکیــو می گویــد آنهــا یــک 
»اســتراتژی عرضــه چندجانبــه« را اتخــاذ کرده انــد که 
مالــکان ملک، توســعه دهندگان امالک و مســتغالت و 

دفاتــر خانوادگی را هــدف قــرار می دهد. یوکیــو معموالً 
فقط قراردادهای اجــاره هفت تا 10 ســاله را با صاحبان 
ملک می پذیرد، به ایــن معنی که آنها موظف هســتند 
در این مدت در پلتفرم بمانند، اما یوکیو فقط یک سال 
تعهد اجــاره دادن آپارتمان هــا را دارد. یعنــی اگر مکانی 
چندان مورداســتقبال کاربران قــرار نگیرد، بعــد از یک 
سال پلتفرم می تواند تعهدات خود در برابر آن را فسخ 

کند.

 بازار هدف یوکیو چه کسانی هستند؟
به نظر می رســد یوکیو می تواند بــرای دو دســته از افراد 
جذاب باشــد. بــرای مثــال، یــک متخصــص جــوان که 
می خواهد از هــر کجا که دوســت دارد کار کنــد، ممکن 
اســت بخواهــد قبــل از متعهدشــدن بــه یــک اجــاره 
طوالنی مــدت، بــرای انتخاب محــل زندگــی اش در یک 
شــهر جدیــد کمــی آزمــون و خطــا کنــد. از طــرف دیگر، 
هر کســی که شــغل جدیدی در یک دفتر ثابت هم پیدا 
کرده باشد، می تواند از یوکیو به عنوان یک نقطه توقف 
موقــت اســتفاده کنــد تــا زمانی کــه یــک محــل زندگی 
طوالنی مدت مناســب تری بیابد. از نظر چنین قشــری 
یک آپارتمان کامالً مبله با تمــام تزئینات و لوازم زندگی 
بســیار جذاب تــر از یــک هتــل یــا حتــی یــک ملــک در 
ایربی ان بی اســت که معموالً بــرای زندگی طوالنی مدت 

مناسب نیستند.
هم بنیان گذار یوکیو در این باره می گوید: »یافتن و اجاره 
یک آپارتمان برای یک ماه یا بیشــتر هنوز برای کاربران 
مدرنی که عــادت دارند همه چیز و هــر کاری را به صورت 
دیجیتالی انجام دهند، بسیار پیچیده و زمان بر است. 
یوکیــو بــرای غلبــه بــر ایــن چالــش ایجاد شــده اســت. 
جذابیــت اصلی برای مســتأجران این اســت کــه یوکیو 

اساســاً از آنهــا در برابــر مشــکالت و محدودیت هــای 
مدل های اجاره سنتی محافظت می کند.«

فعالً ارزان ترین ملک این پلتفرم از حدود 1750 یورو در 
ماه شروع می شود و گزینه هایی تا 5000 یورو هم در آن 
یافت می شود. از ابتدای سال، یوکیو شاهد رشد هفت 
برابری درآمــد خود بوده و بــا نرخ اشــغال ۹6 درصد، در 
بیــش از 400 ملکی کــه در حــال حاضر فهرســت کرده 

است!

 رقبا و بازار روبه رشد
در حــال حاضــر یوکیــو در بارســلونا و مادریــد فعــال 
اســت؛ جایــی کــه بــه ترتیــب 210 و 125 آپارتمــان دارد. 
اما این پلتفرم قصد دارد به لیســبون )پرتغــال( و برلین 
)آلمان( و بعدتر بــه پاریس، میالن، لنــدن و دوبلین هم 
گســترش پیدا کند. این توســعه همان چیزی است که 
ســرمایه گذاری جدید یوکیو در ســری A بــرای آن انجام 
 B2B شده است. گفته می شود این پلتفرم روی خدمات
برای مشاغلی که می خواهند حضور بین المللی خود را 

افزایش دهند نیز کار می کند.
افزایــش درآمــد یوکیــو در حالــی صــورت می گیــرد کــه 
چندین پلتفرم مشابه دورهای قابل توجهی از سرمایه 
را اخیراً جمع آوری کرده اند. لندینگ مستقر در آالباما 
اخیراً 125 میلیون دالر در دور C سرمایه دریافت کرده و 
زامپر سانفرانسیسکو نیز 30 میلیون دالر سرمایه گرفته 
است. سال گذشــته، بلوگراند مســتقر در نیویورک هم 
که فعالیت مشــابهی دارد موفق شــده بود 140 میلیون 
دالر ســرمایه بگیــرد. یوکیو اعــالم کرده فعــالً فعالیتش 
فقــط در اروپا خواهــد بود. دور ســری A ســرمایه گذاری 
یوکیــو توســط شــرکت های فلیکس کپیتــال، کرئــوس 

کپیتال، بریگا، پارتک و هارت کور بوده است.



فرهنگ
C U L T U R E
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چطور سخت کوشی، فرهنگ مدارا و مالیمت و از همه 
مهم تر سیاست های مهاجرتی آمریکایی ها به روی کار 

آمدن نسلی از مدیران عامل  هندی در شرکت های بزرگ 
فناوری انجامید

حکمرانی هندی ها در 
سیلیکون ولی

چرا ســیلیکون ولی تا ایــن اندازه بــه مدیران ارشــد هندی 
اعتمــاد کرده اســت؟ آنهــا از کــدام نردبــان بــاال رفته اند و 
چطور شــد که طی چند ســال اخیر به یکبــاره مهم ترین 
شرکت های فناوری دنیا سکان هدایت خود را به جوانان 
30 تــا 45ســاله ای داده انــد کــه متولد هنــد هســتند یا از 
پدر و مادری مهاجــر و هندی بــه دنیا آمده انــد؟ این موج 
هندی شدن سیلیکون ولی نکات جذابی دارد که از مقوله 
مهاجرت تا رویکردهای جدید شــرکت های بزرگ فناوری 

را در دل خود پنهان کرده است.
بســیاری می گوینــد ایــن موضــوع پــاداش صبــوری و 
سخت کوشــی نســلی اســت که شــاهد فقر و تنگدستی 
والدین خود بــوده و فرصت ها را به بهترین شــکل ممکن 
اســتفاده می کنــد تــا مــدارج علمــی و مدیریتــی و البتــه 
ثروت انــدوزی را از دســت ندهــد. در ایــن مطلــب تــالش 
کرده ایم بــه ایــن موضــوع مهــم میان فرهنگــی در عرصه 
فناوری بپردازیم کــه هم برای هندی ها و هم اکوسیســتم 
کارآفرینی داخل کشورش دســتاوردها و تغییرات زیادی 

را رقم زده است. مطلبی که بخش اعظم آن از مقاله ای که 
ســایت BBC World در ســال گذشته منتشــر کرده، وام 

گرفته شده است.

 آنها ذاتاً مدیرند؟
»ســاتیا ناداِل« در مایکروســافت، »ســاندار پیچــای« در 
آلفابت )شرکت مالک گوگل( و مدیران عامل IBM، ادوبی، 
پالوآلتــو نِتوُرکــس، وی ام وِیــر و ویمیــو همگــی هندی تبار 

هستند.
متولدان هند فقــط حدود یــک درصد جمعیــت آمریکا 
را تشــکیل می دهنــد، امــا شــش درصــد نیــروی کار در 
سیلیکون ولی را هندی ها تشکیل می دهند. درصد بسیار 
باالتــری هــم در ایــن شــرکت ها دارای ســمت های ارشــد 

هستند. چرا؟
»آر گوپــاال کریشــنان«، مدیرعامــل ســابق »تاتــا ســانز« 
و یکــی از نویســندگان کتاب »مدیــر موفق دســت پرورده 
هند« می گوید: »هیچ کشور دیگری به اندازه هند چنین 

آیین نامه حمایت از فریلنسرها توسط کارگروه اقتصاد دیجیتال 
تصویب شد 

اینترنت طبقاتی برای فریلنسرها می آید

REPORTگزارش

کارگروه اقتصــاد دیجیتال در آیین نامه ای ســعی 
کــرده به نوعی بــه فعالیت فریلنســر ها در کشــور 
رسمیت ببخشد و شــرایط همکاری آنها با ارکان 

دولتی را نیز فراهم کند.

 ایجــاد پایــگاه اطالعاتــی بــرای 
فریلنسرها

ایــن آیین نامــه 10 مــاده دارد کــه در مــاده 2 آن 
ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای کشــور موظــف 
شــده بــا همــکاری وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات، معاونــت علمــی و فنــاوری و اقتصــاد 
دانش بنیان رئیس جمهــوری و وزارت تعــاون، کار 
و رفاه اجتماعی و به منظور ایجاد بســتر حمایتی 
و ارتقــای مهارت های فعــاالن حــوزه آزادکاری طی 
ســه مــاه از تاریخ ابــالغ ایــن آیین نامه نســبت به 
ایجاد پایگاه ثبت اطالعات آزادکاران، اقدام کرده و 
مجری اعتبارسنجی افراد پایگاه طبق دستورالعمل 

موضوع تبصره 1 این ماده است.
پایگاه در اینجا پایگاه اطالعاتی است که به منظور 
ثبت، عضویت و اعتبارسنجی آزادکاران و بهره مند 

از خدمات حمایتی این آیین نامه ایجاد می شود.
در تبصــره 1 مــاده 2 ایــن آیین نامــه آمــده اســت 
که به منظــور رعایــت منصفانه بودن و شــفافیت 
قراردادهــای کاری و حقوق طرفین، دســتورالعمل 
نظــارت بــر پایــگاه و ســکوهای نرم افــزاری و 
اعتبارســنجی افراد عضو پایگاه با رعایت قوانین 
توســط وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و بــا 
همکاری ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای کشــور، 
وزارتخانه هــای تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
اطالعــات، فرهنــگ و ارشــاد، معاونــت علمــی و 
فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان رئیس جمهــوری 
تدوین و توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

ابالغ می شود.
ماده 3 نیز دستگاه های اجرایی را مکلف کرده که 
برای دریافت خدمات مشاوره یا حرفه ای در سطح 
معامالت کوچک و متوســط می تواننــد با رعایت 
ماده 24 آیین نامه خرید خدمات مشاوره موضوع 
تصویب نامــه ســال 1388 و اصالحــات بعدی آن 
از توانمنــدی افــراد اعتبارسنجی شــده در پایــگاه 
اســتفاده و نســبت به عقد قرارداد و برون سپاری 

فعالیت های تخصصی اقدام کنند.

 ارائه تسهیالت
بانــک مرکــزی در مــاده 6 ایــن آیین نامــه 
مکلــف شــده  بــا همــکاری وزارت امــور اقتصادی 
و دارایــی، معاونــت علمــی، فنــاوری و اقتصــاد 
دانش بنیــان رئیس جمهوری و ســازمان توســعه 
تجارت ایران، مقررات مربوط به مبــادالت مالی و 
ارزی اشــخاص اعتبارسنجی شــده در پایــگاه را با 
اولویت کشــورهای منطقه و همســایه ظرف ســه 
ماه از تاریخ ابــالغ این آیین نامه بــا رعایت قوانین 
تدوین و ابالغ کند. در این ماده مشخص نشده که 

فریلنسرهایی که اعتبارسنجی نشده اند، چگونه 
باید در این زمینه فعالیت خود را انجام دهند.

در ماده 5 مشخص شده که  آزادکاران عضو پایگاه 
می توانند عــالوه بــر ضمانت هــای موضــوع ماده 
4 آیین نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی موضوع 
تصویب نامــه شــماره 123402/ت 5065۹ه در 
تاریخ آذر سال 13۹4 و اصالحات بعدی آن، سفته 

)ترجیحاً الکترونیکی( را نیز ارائه دهند.
ایــن آیین نامــه ارائــه تســهیالتی را هــم بــرای 
فریلنســرها در نظــر گرفتــه اســت. در مــاده 
6 آیین نامــه، صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا 
همکاری بانک های عامل، مجاز شــده سازوکاری 
بــرای اعطــای تســهیالت بــه ســکوهای آزادکاری 
کــه مشــمول دریافــت تســهیالت از صنــدوق 
یادشــده هســتند، جهــت حمایــت از اشــخاص 
اعتبارسنجی شده در پایگاه، طراحی و اجرا کنند. 
این ماده به باور برخی بحث برانگیز است؛ چراکه 
تســهیالت به  جای ارائه بــه فریلنســرها، به خود 

سکوهای فریلنسری در کشور تعلق می گیرد.

 اینترنت طبقاتی
ایــن طــرح هرچنــد موافقانــی ماننــد 
نمایندگان مجلــس دارد، اما مخالفانــی هم دارد 
که معتقدنــد دســته بندی  اینترنت مانــع جریان 
آزاد اطالعــات اســت. بــا ایــن حــال در آیین نامــه 
حمایــت از فریلنســرها، وزارت ارتباطــات مکلف 
بــه ارائــه اینترنــت طبقاتــی به فریلنســرها شــده 
است. طبق ماده 8 این آیین نامه وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات موظف اســت زیرساخت های 
دسترسی به اینترنت پرســرعت و پایدار با سطح 
دسترســی مناســب افراد اعتبارسنجی شــده در 

پایگاه را فراهم کند.
امــا در مــاده ۹ ایــن آیین نامــه وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی بــا همــکاری معاونــت علمــی، 
فنــاوری و اقتصاد دانش بنیــان رئیس جمهوری و 
وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات و علوم، 
تحقیقات و فناوری، موظف شــده اند با اســتفاده 
از ظرفیــت ســکوهای آزادکاری و به منظــور ارائــه 
خدمات مشاوره امور قراردادی، بازاریابی، حقوقی 
و بیمه ای با رعایت قوانین، نســبت بــه ایجاد میز 
خدمت آزادکاری در پارک های علم و فناوری کشور، 
مراکز نوآوری یا سایر مکان های مرتبط، ظرف سه 

ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه اقدام کنند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری 
معاونت علمی، فنــاوری و اقتصاد دانش بنیان 
رئیس جمهــوری موظــف شــده اند ظــرف دو 
مــاه از تاریــخ ابــالغ ایــن آیین نامــه، برنامــه ای 
برای تربیــت مربــی دوره های مهارتــی مذکور و 
مشــاور کســب وکار در حوزه اقتصاد دیجیتال 
تدوین و آن را از طریق مراجع ذی صالح و واجد 
شرایط از جمله پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 

اطالعات اجرا کند.



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 75
6 آذر 1401

ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

26

برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

 اعتراض کارگران آمازون
در کشورهای مختلف

تغییر کنید!
 جمعه سیاه به طور سنتی یکی از 
شلوغ ترین روزهای سال آمازون 
است، اما این غول فناوری در این جمعه با 
چالــش دیگــری روبــه رو خواهد شــد، زیرا 
کارگــران آن در نزدیــک بــه 40 کشــور بــه 
پرداخت های ناعادالنه و شیوه های ناایمن 

کار اعتراض می کنند. 

 طی سال های اخیر آمازون درگیر 
مشــکالت متعــددی بــا کارگران 
خود بوده و در برخی مواقع نیز مجبور شده 
تحــت فشــار اتحادیه هــای کارگــری بــه 
خواســت کارگران خــود تن دهــد. اوج این 
نارضایتی ها با آغاز شیوع کرونا شروع شد 
که در آن زمــان کارگــران بخش انبــارداری 
نسبت به شرایط نامناسب کاری که جان 
آنها را به خطر می انداخت، واکنش نشان 
دادند و اعتراض کردند. از آن زمان به بعد، 
آمازون و به خصوص بخش انبارداری آن به 
سوژه داغ رسانه ها تبدیل شد. به طوری که 
این شــرکت دائماً با کمبود نیرو در بخش 
انبــار مواجــه بــود و بــا وجــود افزایــش 
دستمزد، نمی توانست افراد به کار در این 

بخش راضی کند.

 اعتراضــات اخیر نیز بخشــی از 
جنبــش »آمــازون را مجبــور بــه 
پرداخــت کنیــد« اســت کــه 80 اتحادیــه 
کارگری، گروه های اقدام محیط زیســتی و 
سازمان های دیگر در آن نقش دارند و از آن 
حمایت می کنند. به گزارش فورچون، آنها 
خواستار دستمزد منصفانه برای کارگران 
آمــازون و حــق عضویــت کارگــران در 
اتحادیه ها هستند. این ائتالف همچنین 
از آمــازون می خواهــد کــه ســهم عادالنــه 
مالیات خود را بپردازد و به پایداری محیط 

زیست متعهد شود.

ایــن  از  بخشــی  به عنــوان   
اعتراضــات، کارگــران آمــازون در 
فرانسه، آلمان، ایاالت متحده، هند، ایرلند 
و آفریقای جنوبــی در حال ســازمان دهی 
نوعی اعتراض )از اعتصاب تا تظاهرات در 
خارج از دفاتر آمازون( در کشورهای متبوع 

خود هستند.

 آمــازون بــه نوبــه خــود مســائل 
مطرح شــده توســط »آمــازون را 
مجبور به پرداخــت کنید« را تأییــد کرد و 
گفت که در حال تالش برای بهبود مواردی 
اســت کــه ایــن ســازمان ها از آمــازون 

می خواهند.
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خرده فروشان مشکالت متعددی با نیروی کار خود دارند 
به خصوص آنها که در فروشگاه های فیزیکی با مشتریان در 
ارتباط هستند؛ از یک سو به کاهش هزینه ها و تعدیل نیرو 

نیاز است و از سویی دیگر، کسی عالقه زیادی به پذیرفتن 
این مسئولیت ندارد

 کسی برای خرده فروشان

کار نمی کند
چالش برانگیزتریــن زمــان برای همــه خرده فروشــی ها بوده 

است؛ به ویژه آنهایی که مستقیماً با مشتری ارتباط دارند.
طی آن ســه ســال، کارمنــدان بخش فــروش موظــف بودند 
در حالــی کــه همچنان تــالش می کننــد کارهــای قدیمــی را 
انجام دهند، وظایف جدیدی ماننــد خرید آنالین و تحویل 
در فروشــگاه را نیز بر عهده داشــته باشــند. ســطوح شدید 
چندوظیفه ای به هنجاری تبدیل شد که به استرس بیشتر 

کارگران و در نهایت کاهش بهره وری آنها انجامید.
شــرکت مشــاوره مدیریــت »دیلویــت« نشــان می دهد که 
خرده فروشــان در وضعیتی قــرار گرفته اند کــه کارکنان خط 
مقدم آنها را نگران کرده اســت. این یک زنــگ خطر و اتفاق 
ناراحت کننــده بــرای خرده فروشــان اســت، زیــرا در نهایت 
آنها به کارکنان خط مقدم خود برای خدمت به مشتریان و 

نگه داشتن آنها وابسته هستند.
دیلویــت در گــزارش خــود می گویــد: »در 30 ســال گذشــته 
که در بخش خرده فروشــی کار کرده ام، تغییری اساســی در 
شــیوه های تخصیص و برنامه ریزی نیروی کار فروشــگاه ها 
مشــاهده نکرده ایم. بیشــتر نوآوری هــای خرده فروشــی در 
بخش فروش آنالین رخ داده و فروشگاه های فیزیکی در این 

مورد عقب تر حرکت می کنند.«

 اســتفاده از شــرکت های واســطه ای بــرای 
کاهش فشار روی کارمندان

دیلویت فرصتی برای خرده فروشــان می بیند که می توانند 
برای توسعه مدل کسب و کار خدمات خود، به سمت نیروی 
کار در حال رشد متمایل شوند. دیلویت می گوید: »فرصتی 
بــرای شــرکت های ثالــث و واســطه ای وجــود دارد کــه طــی 
قراردادی با خرده فروشان، سفارش ها را دریافت کرده، کاالها 

را آماده و آنها را به قفسه ها منتقل کنند.«
او ادامه می دهد: »در حال حاضر برخی از خدمات لســت 
مایــل ماننــد اینســتاکارت، در حــال انجــام برخــی ســطوح 

برخالف وعده ها، باز هم کارمندان 
توییتر اخراج می شوند

 توفان ایالن
ادامه دارد

خبرهای جدید می گویند گویا فعالً خبری از آرامش در توییتر 
نیســت و توفانی که این مرد پرحاشــیه صنعت فنــاوری راه 
انداخته، همچنان ادامه دارد. دو نفر از افراد آشنا به اقدامات 
توییتر به اینسایدر گفته اند که ایالن ماسک روز چهارشنبه 
گذشــته چنــد ده کارمنــد را که اکثــر آنهــا مهنــدس بودند، 
اخراج کــرد. آنها اظهــار کرده اند کــه این اخراج هــا در توییتر 

غافلگیرکننده بود.
ماســک در اوایل این هفته در جلســه ای اعالم کرده بود که 
دیگر اخراجی در این شرکت وجود نخواهد داشت. یکی از 

این افراد گفت روز چهارشنبه به این کارکنان که شبانه اخراج 
شده اند اطالع داده شد که به دالیل عملکردی کار خود را از 
دست داده اند و به آنها یک ماه انفصال)severance(  داده 
شــد. این دو نفر می گویند که فرایند خاتمه کاری مشــابه با 
کارمندانی بود که قبالً اخراج شده بودند؛ دسترسی به ابزار 
کار و رایانه هــا قطــع شــد و اخطاریــه به حســاب های ایمیل 

شخصی کارکنان اخراجی ارسال شد.
هــزاران کارمنــد توییتــر قبالً توســط ماســک اخراج شــده 
بودند. به گفته پیپل، تیم های توییتر در حال حاضر آن قدر 

دســتمزدهای پایین و نبود مزایا مشــکل دائمی کارمندانی 
اســت کــه مــدل کاری آنهــا ایجــاب می کنــد، میــز و دفتری 
نداشته باشند. آنها احساس می کنند کنترل کمی بر برنامه 
کاری خود دارند و نسبت به ساعات کاری ناهماهنگ و عدم 

آموزش الزم برای ارتقای شغلی معترض هستند.
گزارش اکسنیفای می گوید: »آنها ترسیده و خسته سر کار 
می آیند.« همچنین این گزارش نشــان می دهد که کارگران 
بدون میــز می دانند چــه چیزی از آنها خواســته می شــود و 

می خواهند کار خود را انجام دهند، اما موانع بسیار سنگین 
بر سر راه آنها وجود دارد.

 افزایش اســترس و کاهش بهره وری کارگران 
خرده فروشی ها

خرده فروشان در طول سه سال گذشته با کارکنان محدودی 
در خــط مقــدم )کارمندانــی کــه مســتقیماً با مشــتریان در 
ارتبــاط هســتند( کار کرده اند که مســلماً پراســترس ترین و 
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بر اســاس نظرســنجی شــاخص انــرژی مصرف کننده و 
خرده فروشی فارستر در اکتبر 2022، تقریباً یک چهارم 
بزرگســاالن فعــال در فضــای آنالیــن در ایــاالت متحــده 
انتظــار دارنــد بــرای فصــل تعطیــالت 2022 بیشــتر از 

ســال 2021 هزینــه کننــد. 45 درصــد دیگر قصــد دارند 
مجــدداً حــدود همــان مقــدار قبلــی را خــرج کننــد، در 
حالی که 21 درصــد باقی مانده برنامه دارنــد هزینه های 
خــود را در ایــن فصــل کاهش دهنــد. بــا توجه بــه اینکه 

انتظــار مــی رود فــروش آنالیــن خرده فروشــی در زمــان 
تعطیــالت با ســرعت بیشــتری نســبت بــه فــروش کلی 
خرده فروشــی ایــن زمان رشــد کنــد، خرده فروشــان باید 
اطمینان حاصل کنند که ســایت های آنها برای رسیدن 

چند پیشنهاد برای اینکه مشتریان وب سایت شما را برای خرید کاالهای 
خود انتخاب کنند

بهبود تجربه مشتری

دستیار صوتی آمازون 
جواب نداد؟

الکسا همچنان 
ضرر می دهد

»الکسا« دستیار صوتی آمازون که زمانی 
یکی از سریع ترین پروژه های در حال رشد 
این شرکت بود، اکنون یکی از محصوالتی 
اســت کــه 10 میلیــارد دالر ضــرر در ســال 

جاری خواهد داشت.
داده هــای داخلــی به دســت آمده توســط 
اینسایدر نشــان می دهد که در سه ماهه 
اول سال جاری، واحد »وردواید دیجیتال« 
در آمازون که شــامل الکسا، دستگاه های 
اکــو و پرایــم ویدئــو )ســرویس پخــش آن( 
است، ضرر عملیاتی ســه میلیارد دالری 
داشته اســت. دســتیار صوتی ایده جف 
بــزوس بــود. او از تیــم کاری متمرکــز روی 
الکسا حمایت می کرد و خود را در توسعه 
و بررسی کمپین های بازاریابی ایمیلی آن 

مشارکت می داد.
هنگامی که الکسا در سال 2014 راه اندازی 
شد، آمازون قصد داشت از طریق افرادی 
کــه از الکســا اســتفاده می کننــد فــروش 
داشته باشــد، نه لزوماً از طریق افرادی که 
دســتگاه های اکو را خریداری می کنند که 

دارای دستیار صوتی الکسا هستند.
امــا چهــار ســال پــس از انتشــار الکســا، 
مشتریان از ارســال فایل های ضبط شده 
بــه افــراد نامناســب شــکایت کردنــد و 
گزارش هایــی مبنــی بــر اینکــه کارمنــدان 
آمازون به آنچه مردم در دستگاه های خود 
به الکسا می گفتند گوش می دادند، مطرح 
شد. نیویورک تایمز گزارش داد که در سال 
2018 الکسا و اکو حدود پنج میلیارد دالر 
ضرر کردند. در همان سال این شرکت 10 
هزار کارمند داشــت کــه روی محصوالت 
الکســا و اکــو کار می کردنــد. ســه کارمنــد 
سابق آمازون قبالً به اینسایدر گفته بودند 
اســتخدام برای آن تیم تا پایان سال 201۹ 

متوقف شد.
در ســال 201۹ دیوید لیمپ، معاون ارشد 
دستگاه ها و خدمات آمازون، در جلسه ای 
گفــت کــه تعامــل و امنیــت الکســا بــرای 
رسیدن به »سطح باالتر« باید بهبود یابد. 
لیمــپ در بیانیه ای در ســال جــاری گفت 
که آمازون مثل همیشــه بــه اکو و الکســا 
متعهد است و به سرمایه گذاری هنگفت 
در آنهــا ادامه خواهــد داد. لیمپ با تأیید 
اخراج برخی از کارمندان تیم دستگاه ها و 
خدمات، گفت: »من فوق العاده به تیمی 
کــه ســاخته ایم افتخــار می کنــم و دیــدن 
جدایی حتی یک عضو ارزشمند تیم هرگز 

نتیجه ای نیست که ما می خواهیم.«
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خرده فروشی
R E T A I L

اسمارت 50 جوایز خود را به 
کسب و کارهای برتر استرالیا 
تقدیم کرد

جوالی و 
 دیگر برندهای
برتر استرالیا

اسمارت 50 رویدادی است که از سال 2007 برگزار می شود 
و به کسب و کارهای برتر استرالیا که رشدی خوب را تجربه 
کرده اند، جوایزی اهدا می کند. در رویداد امسال نیز چندین 

نام غریبه و آشنای استرالیایی به چشم می خورد.
بردن جایزه اســمارت 50 گامــی در مســیر مأموریت بزرگ 
جوالی برای تبدیل شــدن به یک برند اســترالیایی نمادین 
بود. ایــن تولیدکننده چمدان قصــد دارد تا ســال 2025 به 
درآمــد 200 میلیــون دالری برســد و ایــن کار را بــا راه اندازی 
فروشــگاه جوالی در بریتانیا انجام خواهد داد و همچنین 
حضور خرده فروشــی خود را در اســترالیا و ایــاالت متحده 

افزایش می دهد.
این شــرکت در بیانیه ای گفته اســت: »اســتراتژی رشد ما 
مبتنی بر داشــتن محصوالت عالی و یک نام تجاری عالی 
اســت. مــا از کانال هــای بازاریابــی ارگانیــک و ســودآور، از 

جمله روابط عمومی و مشــارکت برای رشــد برند استفاده 
می کنیم.«

جــوالی کــه عنــوان ســریع ترین رشــد شــرکتی در میــان 
شرکت های کوچک و متوسط را در استرالیا گرفت، حضور 
فیزیکی خرده فروشی خود را نیز گسترش می دهد و هفته 
گذشته سومین فروشگاه ملبورن خود )چهارمین فروشگاه 
کلی( را افتتــاح کرد. جای تعجب نیســت که جــوالی تنها 
برندی نبود که در جوایز اســمارت 50 امسال به توسعه در 
ایــاالت متحــده و جهــان توجه داشــت. هیــرو پکیجینگ 
نیز امیدوار است که اولین برند بســته بندی پایدار در بازار 
خرده فروشی 800 میلیارد دالری ایاالت متحده باشد و به 
لطف یک کمپین سرمایه گذاری جمعی 1/5 میلیون دالری 

از ایکوییتیز بتواند در این راستا تالش کند.
این شــرکت گفته اســت: »اســتراتژی های کلیدی رشد ما 
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قرن هاســت که فلســفه بازاریابی محصوالت یــا خدمات 
بــرای مصــرف کنندگان وجود داشــته اســت. حتــی پیش 
از پیدایش خــط نیز صنعتگــران به کاالهای خــود طرحی 
همنام )شکلی ابتدایی از ساختن نشان تجاری و تبلیغات( 
می دادند تا مصرف کنندگان بتوانند در یک نگاه به کیفیت 
آنها پــی ببرنــد. امروزه نیــز ما همراه با توســعه فنــاوری به 
روشی روشن تر آغاز به درک عادات مصرف کننده می کنیم 
تا آنچه را بازاریابــی می نامیم، به گونــه ای کارآمدتر انجام 

دهیم. 

1500 قبــل از میــالد؛ پیدایــش نشــان های 
تجاری

تاریخچه بازاریابی بسیار زودتر از آنچه بیشتر مردم فکر 
می کنند، آغاز می شــود. در حالی که درباره چگونگی آغاز 
واقعی بازاریابی دیدگاه های گوناگونی وجود دارد، بسیاری 
از تاریخ نگاران بر این باورند که ایــن مفهوم از حدود 1500 
پیــش از میالد آغــاز شــد؛ زمانی کــه جوامــع بین النهرین 
دست به کار تولید انبوه کاالهایی شدند که نیازمند کنترل 
کیفیــت بــود. تولیدکننــدگان کاالهــا ســاخته های خود را 
با نشــان امضــا )اولین شــکل از نشــان تجــاری( مهــر و به 
خریــداران عرضه می کردند. این نشــان بــه مصرف کننده 
یادآوری می کرد که یک محصول ویژه از یک فروشــنده یا 
بازرگان ویژه آمده و آنها می توانند برای کاالهای با کیفیت 

یکسان دوباره ســراغ آن فروشــنده یا تاجر بروند. این امر 
بــا گســترش تجــارت بیــن کشــورها و جوامــع مختلف در 

دهه های پس از آن اهمیت بیشتری یافت.

 1450 پس از میالد؛ اختراع ماشین چاپ
بــا گــذاری شــتابان در تاریخ بــه ســال 1450 پــس از میالد 
می رســیم؛ زمانی کــه یوهانــس گوتنبرگ ماشــین چاپ را 
اختراع و امــکان بازتولیــد انبوه نشــان ها روی بســیاری از 
انــواع کاغــذ را فراهم کــرد. این اختــراع انقالبــی در دنیای 
بازاریابی به پا کرد، زیرا تولیدکنندگان اکنون می توانستند 
نام تجاری خود را با استفاده از کلمات روی چیزهایی غیر 
از محصــول منتقل کننــد. آنهــا از طریق کتاب، پوســتر و 
مقاله بــه مخاطبان بســیار بیشــتری دسترســی یافتند و 

بدین گونه نخستین شکل از تبلیغات چاپی پدیدار شد.

 1730 تا 1900 میــالدی؛ مجالت، بیلبوردها 
و تبلیغات در فضای باز

 در دهــه 1730 یــک انگلیســی بــه نــام ادوارد کیــو
)Edward Cave( کلمــه Magazine )مجلــه( را از کلمــه 
عربی »مخازین« به معنی انبار برگرفته و بیان کرد. وی با 
هدف ایجاد جذابیــت انبوه برای انتشــارات خود تصمیم 
گرفــت گونه هــای مختلــف از مطالــب خواندنــی را کــه از 
دید او بــرای عموم مــردم لذت بخش بود، شــامل مقاالت، 

 گذری بر تاریخ بازاریابی؛ از حک امضا روی محصول
تا تبلیغات اومنی چنل

 آنـــچه شـــما
خواسته اید!

دگرگونی ابزارهای بازاریابی از قرن 19 تا پیش از تجارت الکترونیک

آغاز تجارت الکترونیک با آمازون کتاب فروش
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بازاریابــی از زمانــی کــه انســان ها چیزهایــی را 
می فروختنــد، وجــود داشــت. داشــتن یــک 
محصول یا خدمت برجسته هرگز کافی نیست. 
اگر مردم درباره آن ندانند، به این معنی است که 

هیچ وقت نمی توانند آن را خریداری کنند. 
1839؛ پوســترهای امــالک خصوصــی در لنــدن 
ممنــوع شــد: نخســتین مجــرای بازاریابی چاپ 
کلمات روی هــر چیز و قــرار دادن آن در مناطق پر 
رفت وآمد بود تا مردم آن را ببیننــد. این روش به 
شکل پیش بینی نشــده با بازخورد منفی روبه رو 

شد.
1864؛ نخستین استفاده از تلگراف برای هرزنامه 
انبوه ناخواســته ثبــت شــد: تبلیغاتی کــه بدون 
درخواست مردم منتشر و به آنها ارسال می شود، 
هرزنامه است. یک پیامک در 150 سال پیش نیز 

چنین ویژگی ای داشت.
1867؛ نخســتین مورد ثبت شــده اجــاره تابلوی 
تبلیغاتــی: بــه نظــر می رســد چــاپ پوســترها و 
آویختن آنها بر دیوارها نیاز به بیشتر دیده شدن 
را برآورد نمی کرد. صاحبان مشــاغل چه کردند؟ 

بزرگ ترش کردند!
دهــه 1880؛ نمونه هــای اولیــه نشــان تجــاری 
بــه عنــوان نــام تجــاری: ســاختار قانونــی بــرای 
پاسداشــت نامی کــه به یــک تجارت ویژه اشــاره 
دارد ایجاد شــد تــا مصرف کننــدگان محصول/

خدمات گیج نشوند. 
1905؛ دانشــگاه پنســیلوانیا دوره ای را بــا عنوان 
»بازاریابی محصوالت« ارائه داد؛ به نظر می رسد 
نامی مناسب برای چیزی است که مردم همیشه 

درباره آن اطالعات می خواهند.
1908؛ مدرســه کســب وکار هاروارد افتتاح شــد: 
شــاید این مورد ارتباط بســیار کمی بــا بازاریابی 
داشــته باشــد، به جــز اینکــه ممکــن اســت در 

دانشگاه دوره های بازاریابی داشته اند!
1922؛ تبلیغــات رادیویــی آغاز شــد: عکس های 
قدیمی خانواده ای که شب ها دور یک رادیو جمع 
شــده اند و به برنامه های شــبانه گــوش می کنند 
هنوز هم محبوب است. جای شگفتی نیست که 
کارآفرینان مبتکر و صاحبان مشاغل بزرگ مایل 

بودند از این توجه استفاده کنند.

دهه 1940؛ رایانه های الکترونیکی توسعه یافتند: 
رایانــه  از ابتــدا در خدمــت بازاریابــی نبــود، امــا 
به ســرعت در مســیر تبدیل شــدن بــه مجــرای 

بازاریابی قرار گرفت.
1941؛ نخســتین آگهــی ضبط شــده تلویزیونــی 
پخش شد: تلویزیون ترکیبی مبتکرانه از تصویر 
و صدا را برای جایی ارائه داد که رادیو برای چندین 
دهه بــر آن تســلط داشــت. تلویزیون بــه قدرتی 
تبدیل شد که همچنان بر تبلیغات تسلط دارد. 
دهه 1950؛ بازاریابی تلفنی روندی سازمان یافته 
پیــدا کــرد: باالخــره روزهایــی فرارســید کــه از 
پاســخ دادن بــه تماس های تلفنــی ناخواســته از 

شماره هایی که نمی شناسید، خودداری کنید.
دهه 1970؛ تجارت الکترونیک ابداع شــد: طرح 
خریــد کاال به صــورت آنالیــن بــدون اینکــه هنوز 
آنالین وجود داشته باشد، به ذهن ها رسید. باید 
چند دهه صبر می کردیم تا این مجرای ارتباطی 

ایجاد شود.
دهــه 1980؛ توســعه بازاریابــی بــر اســاس پایگاه 
داده: بازاریابی رابطه مند، پیدایش هرزنامه های 

رایانه ای. 
1984؛ معرفــی بازاریابی چریکــی: گرچه چندان 
با این یکی موافق نیســتیم، اما از زمانی که بشر 
شروع به دادوستد کرد، مردم از شیوه های جدید 

برای بازاریابی استفاده می کردند.
1985؛ انتشارات رومیزی تولید آگهی را همگانی 
کــرد: توانایــی تولیــد و انتشــار رایانــه ای نه تنهــا 
حرفه ای ها، بلکــه مردم عادی را قادر به ســاختن 
انواع بروشور کرد و به هر کسی اجازه داد پوستر 

خود را بسازد.
IMC بــر تبلیغــات و  CRM و  دهــه 1990؛ 
برنامه ریــزی بازاریابــی تســلط یافتنــد: ابزارهای 
ارتباط با مشــتریان )CRM( یک نــوآوری واقعی 
بود. مجموعه اطالعات تماس افراد به بازاریابان 
ایــن امــکان را داد تا مشــتریان خود را بر اســاس 
ویژگی هایشان به شکل کارآمد دسته بندی کنند.
1994؛ آمــازون راه انــدازی شــد: چیزهــای بــزرگ 
گاهــی اوقــات از مــواردی کوچــک شــروع 
می شــوند. فــروش کتــاب در آمــازون آغازگــر 

تجارت الکترونیک شد. 




