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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

اسپاتیفای و اپیک گیمز هم از ایالن ماسک حمایت کردند

فازجدیددعوایتوییترواپل

REPORTگزارش

ایالن ماســک موجــب بــاال گرفتن دعــوای قدیمی 
میــان اپــل و توســعه دهندگان اپلیکیشــن بر ســر 

هزینه های اپ استور شده است.
تیم ســوئینی، مدیرعامل اپیک گیمــز و دنیل اک، 
مدیر اســپاتیفای، از ماســک به دلیل انتقــادش از 

اپل حمایت کردند.
زمانی  که ماسک در حال خریداری توییتر بود، یکی 
از مدیــران اجرایی ایــن مشــکل را پیش بینی کرده 
و گفته بــود که ماســک توجه را بــه موضوعی مهم 

جلب خواهد کرد.
ماسک به اختالف میان اپل و برخی از بزرگ ترین 
توسعه دهندگان اپلیکیشن دامن زده است. او که 
به تازگی مالک توییتر شده، روز دوشنبه، علیه این 
شرکت انتقاد کرد و گفت که اپل سه تخلف انجام 
داده است؛ متوقف کردن هزینه تبلیغات در توییتر، 
تهدید توییتر به کنار گذاشتن اپلیکیشن این رسانه 
اجتماعی از اپ استور و دریافت هزینه ۳0درصدی 

از فروش محتوا از طریق اپ استور.
ایالن ماسک در ۲۸ نوامبر در توییتر نوشت که اپل 
کنترل توزیع برنامه برای آیفون و آی پد را در اختیار 
دارد و ۳0 درصد از هزینه برخی خریدهایی را که در 
اپلیکیشن های آی اواس انجام می شود، اگر باالتر 
از حد معینی باشند، به خود اختصاص می دهد؛ 
برای مثال خریدهایی که درون بازی انجام می شود. 
این شرکت اکثر برنامه نویسان را وادار می کند که از 
سیستم پرداخت درون برنامه ای بومی اپل استفاده 
کننــد و این باعــث کاهش قابــل توجه درآمــد آنها 
می شود. البته اپل این الزام را برای برنامه هایی مثل 

نتفلیکس و اسپاتیفای کمی کاهش داده است.
از  اپلیکیشــن  توســعه دهندگان  از  بســیاری 
هزینه هایی کــه اپل به آنها تحمیل کــرده، ناراضی 
هســتند، اما فقط تعداد کمی از آنهــا حاضرند در 
این باره صحبت کرده و دسترســی خود به کاربران 

این شرکت را با ریسک مواجه کنند.
شــرکت اپیک گیمــز مکانیســم پرداخــت خــود را 
راه اندازی کرده تا از هزینه هــای اپل اجتناب کند و 
در سال ۲0۲0 نیز از اپل شکایت کرد. قاضی پرونده 
در ســال ۲0۲1 حکم را صادر کــرد و اپل این حکم را 
یک پیروزی قاطع خواند، اما برای بخشی از آن نیز 
درخواســت تجدیدنظر کرد. چنان  که اپیک گیمز 

نیز درخواست خود برای تجدیدنظر را ارائه داد.
تیم سوئینی، مدیرعامل اپیک گیمز، انحصار اپل 
بــرای توزیــع اپلیکیشــن ها را غیرقانونــی خوانده و 
می گوید که این کار برای . گفتمان آمریکایی است 
و این کار با ذخیره داده های حساس مشتریان در 
یک مرکــز داده های دولتی، معترضــان چینی را به 

خطر می اندازد.
ســوئینی همچنین در یک توییت جداگانه گفت 
که اپل برنامه فورت نایت را در اپ اســتور مســدود 
کرده است. او همچنین گفت که آیا آنها با توییتر، 
اسپاتیفای، فیس بوک و نتفلیکس نیز چنین کاری 
می کنند؟ در کدام نقطه این ســاختار پوسیده فرو 

می ریزد؟

البته شــرکت اپیک گیمز به درخواست اینسایدر 
برای اظهارنظر پاسخی نداد.

دنیــل اک، مدیرعامــل اســپاتیفای هــم به صورت 
بی سروصدایی از ماســک حمایت کرد. او که یک 
کارآفرین ســوئدی اســت، توییت های ماســک در 
انتقــاد از اپل را بازنشــر کرد، امــا اظهارنظر دیگری 

نکرد.
اسپاتیفای در سال ۲01۹ به دالیل مالیاتی شکایتی 
را از اپل به واضعان مقررات ضدانحصاری اروپا ارائه 
داده، اما اتحادیه اروپا هنوز تصمیم نهایی را صادر 
نکرده اســت. البته برنامه اسپاتیفای همچنان در 

اپ استور در دسترس است.
یکــی از کارآفرینان، مــدت کوتاهی پــس از آنکه 
ماســک توییتر را خرید، پیش بینی کرده بود که 
ماســک با اپــل درگیر خواهد شــد. »کریســتین 
اوونز« در سوم نوامبر در یک توییت نوشته بود: 
»مشتاق است ببیند وقتی ایالن ماسک متوجه 
شود که اپ اســتور مالیات ۳0درصدی می گیرد، 
یعنی از هر هشت دالر اشتراک توییتر آبی، ۲.۴ 

دالر خواهد گرفت، به مبارزه برمی خیزد.«
اوونــز، مدیرعامــل و بنیان گــذار اســتارتاپ 
پــدل )Paddle( اســت. پــدل یکــی از نخســتین 
شــرکت هایی بــود کــه بــرای مقابلــه با سیســتم 
پرداخت درون برنامه ای اپل استور، یک سیستم 
پرداخت جدید به نــام Paddle IAP را راه اندازی 
کرد. البته این سیســتم پرداخت هنــوز در حال 
آزمایــش اســت و عرضــه آن به کشــمکش های 

قانونی اپل در این زمینه بستگی دارد.
اوونز به اینسایدر گفت: »با توجه به اینکه تنها 
راه پرداخت برای توییتر آبی خرید درون برنامه ای 
اپل استور بود، از واکنش ماسک تعجب نکردم. 
این نشــان می دهد که اخــذ هزینــه ۳0درصدی 
از ســوی اپل چقــدر زیاد اســت. من خوشــحالم 
که ایالن در حال مبارزه علیه آن اســت. بهترین 
چیــزی کــه رخ خواهــد داد، آگاهــی گســترده ای 
اســت کــه بــرای مصرف کننــدگان بــه ارمغــان 

می آید.«
البته ماسک ممکن اســت در این مبارزه متحد 
قابل اعتمادی نباشــد. بــرای مثال اپــل از برخی 
توسعه دهندگان اپلیکیشن در سال اول به جای 
۳0 درصــد، 1۵ درصــد هزینــه دریافــت می کند؛ 
بنابرایــن اگر اپــل و توییتــر بتوانند بــه این طریق 
اختالف شــان را حل کنند، ممکن است ماسک 
از موضع خود عقب نشینی کند. او قبالً توییتی 
منتشــر کرده بود که تصویر یک بزرگراه بود و دو 
گزینه را نشــان مــی داد؛ یا »۳0 درصــد پرداخت 
کن« یا »به جنگ برو« و خودرویی در این بزرگراه 
بود که در مسیر »به جنگ برو« حرکت می کرد.

اوونــز می گوید کــه هم ماســک را دوســت دارد و 
هــم از او متنفر اســت. به گفتــه او ماســک یک 
شــخصیت تفرقه افکــن اســت. او در کار خــود 
مهارت دارد، چه راه اندازی یک گفتمان عمومی 

درباره چیزی باشد، یا انجام کاری.

»جک ما«، بنیان گذار علی بابا، در ســال ۲0۲0 از دید عموم 
ناپدیــد شــد. گزارش هــا حاکــی از آن اســت که او شــش ماه 

گذشته را در توکیو زندگی کرده است.
او مخاطبان زیادی داشــت و در ســال ۲0۲0 مقامات چینی 
را خشمگین کرد و پس از آن از دید عموم پنهان شد. »ما« 
اکنون در توکیو اســت و عمدتــاً در کلوب هــای خصوصی با 

دیگران معاشرت می کند.
او کــه از بنیان گــذاران گــروه علی باباســت، زمانــی جــزء 
ثروتمندترین تاجــران چین بــود. او دو ســال پیــش، پس از 
درگیری بــا مقامات ایــن کشــور، از دیــد عموم ناپدید شــد. 
فایننشال تایمز روز سه شــنبه، به نقل از افرادی که از محل 
اختفــای او باخبرند، گــزارش داد کــه اکنون دوبــاره در توکیو 

ظاهر شده است.
»مــا« چهره بــزرگ فنــاوری در چیــن بــود. در اکتبــر۲0۲0 از 
سیستم نظارتی مالی چین انتقاد کرد و همین موضوع خشم 
مقامات چین را برانگیخت و باعث شد بازرسی های نظارتی 
شدیدی بر کسب وکار او اعمال شود و شرکت های فناوری در 

این کشور تحت سرکوب بیشتری قرار گیرند.
از زمانی که او ناپدید شد، گمانه زنی های زیادی درباره محل 
اختفای او وجود داشت. در ژوئیه امسال دانشگاه واخنینگن 
هلند در وب سایت خود اعالم کرد که او از این دانشگاه و مرکز 

تحقیقاتی اش بازدید کرده است. 
به گزارش فایننشــال تایمز با وجود اینکه جک ما شش ماه 
است در توکیو است، کمتر در شــهر ظاهر شده و عمدتاً در 
چند کلوب خصوصی حضور دارد. همچنین به نظر می رسد 
او به همراه خانواده وقت خود را به بازدید از چشمه های آب 

گرم و پیست های اسکی حومه توکیو می گذراند.

به گزارش فایننشــال تایمز، او هنگام اقامت خــود در توکیو 
به صورت منظم به ایاالت متحده آمریکا و مرکز فناوری رژیم 

صهیونیستی سفر کرده است.
ژاپن هــم ماننــد چیــن، در طــول همه گیــری کرونــا، مرزها را 
به شــدت کنترل می کرد، اما از ماه گذشــته ســفرهای بدون 
ویزا در این کشور از سر گرفته شده است. البته قرنطینه های 
کرونا در چین همچنان ادامه دارد و باعث اعتراضاتی علیه 

مقامات چین در هفته گذشته شده است.
توجه به فعالیت های جک ما، بنیان گذار علی بابا، با اقدامات 
دولت چین موسوم به »شکوفایی مشترک« همزمان شده 
اســت. اصطالح شــکوفایی مشــترک به این معناســت که 
ثروتمندان باید دارایی خود را با فقرا به اشــتراک بگذارند تا 
جامعه ای برابر ایجاد شــود. این اقدام از سال ۲0۲0 تشدید 
شده و شرکت های بزرگ فناوری و شرکت های امالک را تحت 
تأثیر قرار داده است؛ زیرا مقامات به دنبال کنترل قیمت های 
باالی مسکن بودند و بدین ترتیب این شرکت ها ناگزیر شدند 

سطح بدهی های خودشان را کاهش دهند.
ایــن برنامه بــر شــرکت های بــزرگ فنــاوری و امــالک تأثیر 
گذاشت و ارزش خالص ســرمایه آنها را کاهش داد. طبق 
شاخص های بلومبرگ، سرمایه جک ما در اکتبر ۲0۲0 در 
اوج خودش بود و 61 میلیارد دالر ارزش داشــت، اما اکنون 
این سرمایه به ۳0.۷ میلیارد دالر کاهش یافته است؛ زیرا 
قیمت سهام علی بابا در مقایسه با سال ۲0۲0، ۷۵ درصد 
کاهــش یافته اســت. جــک مــا در ســال ۲01۹ از ریاســت 
علی بابا کناره گیــری کرد، اما هنــوز در هیئت مدیــره بنیاد 
جک ما حضــور دارد. این بنیاد به درخواســت اینســایدر 

برای اظهارنظر پاسخی نداد.

بنیان گذار علی بابا 

کجاست؟
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بازار
M A R K E T

همه چیز درباره سامانه بازرگام که این روزها برای فروش قسطی گوشت و مرغ تا سقف 
یک میلیون تومان از مردم چک می گیرد!

ایــن روزهــا اگــر در حــال رانندگــی یا پیــاده روی باشــید، 
ممکــن اســت جملــه »فــروش قســطی کاالی تنظیــم 
بازار« را روی بیلبورد های تبلیغاتی سطح شهر ببینید و 
احتماالً به این موضوع فکر کنید که تا چه اندازه نیازها 
و خواســته های مردم ایران تنزل پیدا کرده که افراد برای 
تهیه اقالم ضروری زندگی مثل تخم مرغ نیاز به قســط 
و چک دارنــد! البته اگر به آمــار و ارقامی مثــل خط فقر 
1۸ میلیونــی و تــورم بــاالی 60  درصــد توجــه کنیــم، گویا 

راه اندازی چنین طرح هایی خیلی هم عجیب نیست.
بازرگام که خود را سامانه تنظیم بازار هوشمند کاالهای 
اساســی معرفــی کــرده، به تازگی طرحــی با نــام »فروش 
اقســاطی کاالی تنظیــم بــازار« بــه راه  انداختــه اســت. 
به گفته کارشناســان بــازرگام، حداکثر مبلــغ وام خرید 
اقســاطی کاالی تنظیم بازار یک میلیون تومان اســت و 
متقاضی برای بهره برداری از آن باید یک چک صیادی 
بــه مبلــغ یــک میلیــون و 100 هــزار تومــان نوشــته و بــه 

مأموران بازرگام تحویل دهد. طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت پس 
از دریافت چک، پنل کاربر به میزان یک  میلیون تومان 
شــارژ شــده و امــکان خریــد کاال از ســوی شــرکت بــرای 
متقاضی فراهم می شود. کاربر با این مبلغ، اقالم موجود 
در بازرگام را می تواند خریداری کند و استفاده از آن فقط 
برای تهیه مــرغ و تخم مرغ نیســت. این مبلــغ طی پنج 
قســط ۲00 هزار تومانی توســط کاربر پرداخت و تسویه 
می شــود، اما نکته و ســؤال اصلی اینجاســت که چرا با 
وجود انواع اعتبارسنجی، مردمی که قصد خرید کاالی 
قســطی تا ســقف یک میلیون تومان را دارند، باید یک 

برگه چک استفاده کنند؟
برای استفاده از این طرح، متقاضی باید از طریق سایت 
اقدام کند؛ بدین صــورت که روی بنر »فروش اقســاطی 
کاالی تنظیم بازار« کلیک کرده و سپس مراحل ثبت نام 
و احراز هویت را انجام دهد. با تکمیل اطالعات حساب، 
کاربر می تواند از خرید اقساطی بهره مند شود. تعدادی 

از کاربران گالیه کرده اند که از مرحله اول ثبت نام، یعنی 
ارسال کد پیش تر نرفته اند. گفته  شده پس از واردکردن 
شــماره موبایل و ثبت کد ارسال شده با این خطا مواجه 
شــده اند: »کــد واردشــده نامعتبر اســت.« متأســفانه 
این مورد تا لحظه انتشــار این گزارش رفع نشده است. 
شرایط وقتی پیچیده تر می شود که حتی یک مطلب هم 
درباره این طرح یا شــرایط بهره منــدی از آن، به جز بنری 
که قبل تر تصویر آن را مشاهده کرده اید، در هیچ  کدام از 
خبرگزاری ها یافت نمی شــود؛ حتی در ســایت بازرگام! 
منطقی نیست که یک استارتاپ هزینه باالی تبلیغاتی 
برای بیلبورد های سطح شــهر را تقبل کند، اما فراموش 
کرده باشد در ســایت خود درباره آن طرح برای پاسخ به 

متقاضیان توضیحی ارائه دهد.

 بازرگام از کجا آمد؟
بهمن ماه سال 1۳۹6 »استارتاپ بازرگام« فعالیت خود 

بازرگام؛ خصوصی
 یا وابسته؟

 حاشیه های یک سامانه 
دیگر یزدی

فساد۷۳۵
میلیوندالری؟

 قیمت کاالی اساســی مرغ در 
ابتدای دولت سیزدهم نزدیک 
۲۴ هــزار تومان بــود که پس از گذشــت 
تنها یک ســال از اســتقرار دولت سید 
ابراهیم رئیسی به کانال ۷0 هزار تومان 
رســید. بــه گــزارش روزنامــه شــرق از 
ســازمان بازرســی کل کشــور، پــس از 
افشــای فســاد بیــش از ۷۳۵ میلیــون 
دالری در ســازمان تعــاون روســتایی و 
قــرارداد بــدون مناقصــه ایــن نهــاد بــا 
ســایت بازرگام، این شــرکت خصوصی 
مســتقر در یــزد، زیــر ذره بین رســانه ها 

قرار گرفت.

 مدتــی بعــد وزارت جهــاد 
کشــاورزی اعــالم کــرد یــک 
سامانه جدید به نام »ستکا« بر عرضه 
مــرغ و دیگــر اقــالم ضــروری نظــارت 
خواهــد کــرد و بیــش از چهــار هــزار 
فروشــگاه پروتئینــی در تهــران مــرغ 
منجمــد را بــا قیمــت مصرف کننده ۴۵ 
هزار تومــان تحت نظــارت این ســامانه 
جدید دریافــت می کنند. بعــد از اعالم 
این خبر، اعتراض های صنفی مختلفی 
نســبت به رانــت توزیعــی گســترده در 
وزارت جهاد کشاورزی و روند مشکوک 

توزیع مرغ در بازار ابراز شد.

 مدتی بعد مشخص شد ستکا 
شــرکت  یــک  بــه  متعلــق 
خصوصــی بــه نــام »دیبــا« اســت و به 
شــکل عجیبی مانند بــازرگام در شــهر 
یــزد مســتقر بــوده و ظاهــراً متعلــق بــه 

همان ذی نفعان بازرگام است.

 به نقــل از ایلنا، ســید مرتضی 
حســینی، نماینده مردم میانه 
در مجلس شورای اســالمی در این باره 
خطاب به رئیس جمهــور گفت: »آقای 
رئیس جمهــور آیــا این فســاد ها بــا این 
حجم عظیم باالخــره نقطه پایانی دارد 

یا خیر؟« 

حسینی ادامه داد: »انتظار ما 
از دولــت این اســت که بســاط 
این شرکت های صوری، فامیلی و رانتی 
به طور کامل جمع شود و این ظلمی که 
به اقتصاد و اعتماد مــردم و بیت المال 

صورت می گیرد، تمام شود.«

NEWSخبر
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S P E C I A L
R E P O R T

گزارشی از افزایش میل به مهاجرت نیروهای مختلف استارتاپ ها که اکنون دیگر موج 
آن به هم بنیان گذاران و کارآفرینان رسیده است

چمدان های بسته

ماندن چشم انداز رشد
 و پیشرفت می خواهد

رفتن۱0نفرازیک
تیم۱6نفره!

ما هم با مسئله مهاجرت نیروی کار مواجه 
بوده  و هســتیم؛ از کارشــناس تا نیروهای 
فنــی. ایــن تهدیــدی اســت کــه همیشــه 
اکوسیستم با آن مواجه بوده و این مسئله 
از نظــر منافــع ملــی هــم بســیار هزینه بر 
است. تیم  ما 16 نفر بود که تاکنون 10 نفر 
از اعضا مهاجرت کرده اند. آلمان، فنالند 
و کانــادا ســه مقصد اصلــی بچه هــا بوده 
اســت. یکی، دو مــورد به قصــد تحصیل 
مهاجــرت کرده انــد، امــا در نهایــت هدف 
خود مهاجرت اســت. ایــن بچه ها عموماً 
پیشــنهاد های خوبــی دریافــت کرده انــد 
و موقعیت هــای مناســب تری نســبت 
وضعیــت داخــل کشــور داشــته اند. 
اصلی ترین دالیل این تصمیم 
هــم بــرای همــه مشــخص 
است. وضع وجود، ناامیدی، 
عدم زمینه و بســتر پیشرفت 
و تــورم افسارگســیخته کــه 
باعــث می شــود هــر چقــدر 
می کنیــد،  تــالش  بیشــتر 
بیشــتر از خواســته هایتان 
فاصلــه  بگیریــد. بــا اینکــه 
حقوقــی کــه در اســتارتاپ ها 
پرداخت می شــود، نســبتاً باالتر از ســایر 
شرکت هاســت، اما با همیــن دریافتی ها 
چند سال باید کار کرد تا یک ماشین خوب 
خرید؟ نابسامانی اقتصادی و عدم امنیت 
شــغلی و تصمیمات و قوانینی که هر روز 
بیشتر از قبل چوب الی چرخ استارتاپ ها 
می گــذارد، در کنــار امنیتی کــردن فضــای 
کســب وکار و فشــارهای اجتماعــی، هــر 
کــدام می تواند یــک دلیــل منطقــی برای 

مهاجرت باشد. 
از اعضای تیم ما دو نفر دیگر هم قصد 
مهاجرت دارنــد. هیچ ســناریویی برای 
مانــدن وجــود نــدارد. مهاجــرت نیروی 
انسانی هم به شرکت ها و استارتاپ ها 
ضربه می زند و هم هزینه های هنگفتی 
بــرای کشــور دارد؛ چراکــه ایــن نیــرو که 
االن بــه ســطحی از تخصــص و کارایــی 
رســیده، محصول هزینه هــا و امکانات 
دولتی و غیردولتی کشور است. کشور 
هزینه های آزمون وخطاهای این نیروها 
را پرداخت کرده، اما انگار این هزینه ها 
بــرای کســی مهــم نیســت. پیش بینی 
می کنــم تــا پایان ســال مــوج دیگــری از 
تعطیلی هــا و ورشکســتگی ها خواهیم 
داشــت و نیــز بیکاری هایــی کــه بــه 

مهاجرت منجر خواهد شد.
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استارتاپ ها و کسب وکارهای نوآور طی یک سال گذشته شاهد موارد متعدد مهاجرت نیروی کار بوده اند. بحران ها و تصمیم گیری های ناگهانی که به گسترش ناامیدی منجر می شود، در کنار 
تسهیل شرایط مهاجرت استارتاپی در کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه، دو عامل مهم از افرایش مهاجرت نیروهای متخصص کشور است. مهاجرت نیروهای متخصص هزینه های 
جبران ناپذیری برای اقتصاد دیجیتال کشور به همراه داشته و دارد که سنگینی بار آن بیشتر بر دوش کسب وکارها و استارتاپ هایی است که سال ها روی توسعه و رشد منابع انسانی خود 
سرمایه گذاری کرده اند. این روند با افزایش محدودیت ها در ماه های اخیر شدت و عمق بیشتری پیدا کرده، به شکلی که اکنون شاهد مهاجرت هم بنیان گذاران و مدیران ارشد کسب وکارها 

هستیم. افرادی که هر یک توانایی ایجاد شغل و کسب وکار پویا را دارند، حاال رفتن را بر ماندن ترجیح می دهند. در گزارش ویژه این هفته به سراغ چند کسب وکار رفتیم و از آنها درباره 
مهاجرت اعضا و هم تیمی هایشان سه سؤال پرسیدیم؛ اول اینکه آیا آنها با مهاجرت نیروی انسانی در تیم شان روبه رو بوده اند و این مهاجرت در چه سطوح سازمانی اتفاق افتاده و کسانی 

که هنوز مهاجرت نکرده اند، چقدر به این مسئله فکر می کنند؟ دوم اینکه عمده دلیل مهاجرت افراد را چه می دانند و سوم نیز این موضوع که بیشترین مقصد مهاجرت برای این نیروها چه 
کشورهایی بوده و آیا توانسته اند در کشور مقصد هم کسب وکاری راه اندازی کنند؟ 

حمیدرضا احمدی
بنیان گذار ایوند

در جست وجوی موقعیت مالی بهتر
چند تــن از نیرو های ما در ســطوح 
مختلف از جمله مدیر محصول و 

کارشــناس  و  فنــی 
کرده انــد.  مهاجــرت 
دلیــل  مهم تریــن 
مهاجــرت به نظــرم موقعیت هــای مالی بهتر 
اســت. ســایر موارد از درجه اهمیــت کمتری 
برخوردار اســت و اصطالحاً خامه روی کیک 
اســت. هم بنیان گــذار مــن هــم در حــال 
رفت وآمد اســت، نمی شــود گفت مهاجرت؛ 
گاهی ترکیه و گاهی تبریز است. یادم هست 
ســال 1۳۹۸ یکــی از بچه هــا قصــد مهاجرت 

داشت. به او پیشــنهاد دادم که اگر امســال حقوقت 10 
میلیــون اســت، در ســال جدیــد می توانــم 1۵ میلیــون 

پرداخت کنم، در جوابم گفت نه! یک پیشنهاد دریافت 
کــرده ام کــه حــدوداً معــادل ماهــی ۷0 میلیــون می توانم 
دستمزد بگیرم. آن زمان دالر 1۵ هزار تومان بود. این سطح 
از تفــاوت قابــل رقابت نیســت. مســئله تفاوت نــرخ ارز 
خیلــی مهــم اســت. روزی کــه ایونــد را راه  انداختیــم 
پرداختی هایمان به نیروهــا کمتر از اروپا بود، 
اما نه در حدی که به مهاجرت بیــارزد. امروز 
اما مسئله فرق می کند. نکته دیگر این است 
که کشور های اروپایی و حتی همین کشورهای 
منطقه درهایشــان را به روی نیروی کار ماهر 
باز کرده اند. تنوع برنامه هــای مهاجرتی ویژه 
استارتاپ ها نشــان می دهد که این روند طی 
ســه، چهار ســال اخیــر چقدر رشــد داشــته 
است. قبالً هم این پیشنهادها بود، اما نه به 
این سادگی. خود مهاجرت کار سختی است. 
نمی شــود از کســی کــه اینجــا کارآفریــن یــا عضــو تیــم 
اســتارتاپی بوده، توقع داشــت کــه در کشــور مقصد هم 

استارتاپ راه اندازی کند. کارآفرینی نیازمند هماهنگی با 
فضــا و داشــتن روابــط اجتماعــی، سیاســی و اقتصادی 
است. کسی که مهاجرت می کند، مدت ها طول می کشد 

تا بتواند به مرحله کارآفرینی برسد. 

علی کشفی
هم بنیان گذار فالیتیو

مهاجرت به سطوح پایین هم رسیده است
 10 یا 1۵ سال پیش بچه های حوزه  
ِــک و اســتعدادهای برتر بیشــتر  ت
اکنــون  می کردنــد.  مهاجــرت 
مهاجرت به سطوح پایین تر رخنه 
کرده اســت. یکی از دالیــل آن نیز 
کرونا ســت. کرونــا باعث شــد ابزارهــا و زیرســاخت های 
دورکاری رشــد کند و افراد بتواننــد در نقاط مختلف دنیا 
برای شــرکت های مختلف کار کنند. این مســئله ایران را 

عکس:بهنامصدیقی)مجموعهروزآخر(
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بيلبورد
B I L L B O A R D

 درباره کتاب
»قاعده ده برابر«

قاعدهفروش
این روزها فروش به رشته ای تخصصی و پر 
از جزئیات و ریزه کاری تبدیل شده است. 
»گرنــت کاردون«، یکــی از متخصصــان 
شناخته شده و حرفه ای »آموزش فروش« 
است. کتاب »قاعده ده برابر« جدیدترین 
کتاب اوست که توسط انتشارات آموخته 
منتشــر شــده اســت. اگرچه در نــگاه اول 
قاعــده ده برابــر مختــص دنیــای فــروش و 
بازاریابــی اســت، امــا در همــه حوزه هــای 
زندگــی از جملــه عاطفــی، خانوادگــی و 
مالــی بــه کار می آید. امــا قاعــده 10 برابری 
یعنی چه؟ با مثال آن را توضیح می دهم؛ 
بــه  ازای هــر ارائــه فــروش و 
تمــاس تلفنــی کــه دیگــران 
داشته اند، شما باید 10 برابر 
آنهــا داشــته باشــید. بــرای 
خرید خانه، از 10 برابر تعداد 
امالکی که دیگران پرس وجو 
می کننــد، خبــر بگیریــد. 
هــر فعالیتــی کــه انجــام 
می دهیــد و هر نقشــه ای را 
که در ســر داریــد، ضرب در 
10 کنید. برای رســیدن به قاعده 10 برابری 
اهدافی برای خود تعیین کنید که 10برابر 
رؤیاهای اولیه شــما باشــند. شــما باید به 
سطوح خارق العاده موفقیت خود دست 
پیدا کنیــد؛ خارق العاده یعنــی هر چیزی 
خارج از قلمــرو آنچه بیشــتر افــراد عادی 
می توانند به دست بیاورند. برای رسیدن 
به این مرحله، نخست باید فکرهایتان را 
با سطوح 10 برابری و اعمال تان را با مقادیر 
10 برابری هماهنگ کنید. اگر می خواهید 
ایــده یــا محصوالت تــان را به بــازار عرضه 
کنیــد، بایــد مطمئــن شــوید همــه کارهــا 
را  10 برابــر بیشــتر انجــام می دهیــد تــا در 
مدت زمان کوتاه تر در مکان های بیشتری 
حضور یابیــد و بــا افراد بیشــتری مالقات 
کنید. برای نمونه، اگر برنامه این است که 
یک نفر ایده تــان را معرفی کنــد، از 10 نفر 
کمک بگیرید و آنهــا را مدیریت کنید. در 
این کتاب موفقیــت به معنای دســتیابی 
به چیزی فراتر از سطح انتظار شماست. 

INTRODUCTIONمعرفی

نگاهی به وضعیت بالتکلیف بیلبوردهای شهری؛ از جاماندن تبلیغات تاریخ گذشته 
گرفته تا معرفی های دوباره

بیلبوردهای بالتکلیف
ضرب المثلــی هســت کــه می گویــد »رنــگ رخســاره خبر 
می دهد از ســر درون«. ایــن ضرب المثل به این امر اشــاره 
دارد کــه خیلــی اوقات الزم نیســت کســی دهان بــاز کند و 
از حــال و روزش بگویــد. کافــی اســت او را ببینی تــا از رنگ 
رخســارش بدانی که حالش خوب اســت یا نه، فقــط دارد 
تالش می کند نشان بدهد که حالش خوب است. از طریق 
همین ضرب المثل می توان حال و روز بیلبوردهای ســطح 

شهر را در یک کالم توصیف کرد؛ بالتکلیف!

 بگذارید قدیمی ها بمانند
کافی اســت نگاهی بــه بیلبوردهای ســطح شــهر و پیامی 

که می خواهنــد بــه مخاطبان شــان برســانند، بیندازیم و 
آنها را با بیلبوردهای ســه، چهار ماه قبل مقایسه کنیم تا 
بفهمیم حال کسب وکارهای ایرانی خوب نیست و بدجور 
بالتکلیف اند. کســب و کارها نــه می دانند چــه بگویند، نه 
می دانند از چــه بگوینــد و نه می داننــد چرا بایــد بگویند. 
بسیاری از این کسب وکارها حتی اگر از وضعیت اینترنت 
سختی خاصی نچشــیده باشــند که البته بعید است، از 
اینکه مردم نه دل و دماغ و نه قدرت خرید دارند، ســخت 
ضربه دیده انــد و برای جبــران ایــن ضربه هــم نمی توانند 
دســت به برگزاری پویش بزنند، زیرا این کار ممکن اســت 
مانند دست وپا زدن در باتالق، آنها را بیشتر گیر بیندازد و تا 

قعر باتالق فرو برد. به همین دلیل است که درون بالتکلیف 
کسب وکارها، رنگ رخسارشان را دگرگون کرده است. این 
رنگ پریده و حال ناخوش خودش را در بیلبوردهای سطح 

شهر نشان می دهد.
ایــن بالتکلیفــی البتــه انــواع مختلفــی دارد. برخــی 
کســب وکارها بــا نداشــتن بیلبــورد در ســطح شــهر ایــن 
بالتکلیفی را به نمایــش می گذارند. آنها ســعی می کنند 
کمتر به چشــم بیایند، زیرا نمی دانند این حضور در برابر 
چشم مردمان چه عواقبی برایشان دارد. آنها اگر پویشی 
هم داشته باشند، در سطح شــهر حرفی از آن نمی زنند و 
ســعی می کنند مخاطب خود را در ســایر رسانه هایشــان 

یکــی از نــکات مهــم در هــر بخشــی از برنامــه بازاریابــی 
بهینه  ســازی اســت. یکی از بخش هایی که بهینه ســازی 
در آن بسیار مهم است، فروش سازمانی است. چه بهتر 
اســت که بهینه ســازی در فــروش ســازمانی را از قــدم اول 
شروع کنیم؛ یعنی انتخاب سازمان یا شرکت. ما نباید درِ 
هر سازمان یا شرکتی را برای همکاری سازمانی بزنیم. اما از 
چه طریق سازمان های مناسب و نامناسب برای همکاری 

را بشناسیم؟

 اندازه سازمان
باید به تعداد افراد سازمانی که می خواهیم با آن همکاری 
کنیم، توجه داشته باشیم؛ چراکه اگر اندازه سازمان کوچک 
باشد، زمانی که برای مذاکرات می گذاریم، نهایتاً نمی تواند 
به خروجــی مناســبی منجر شــود. از طرفــی اگر ســازمان 

بسیار بزرگ باشد و سازمان ما توان ارائه خدمات به چنین 
سازمانی را نداشته باشد، به طور کامل زمان و هزینه و حتی 

اعتبار سازمان ما از بین می رود.

 فرهنگ سازمانی
شناخت فرهنگ سازمانی که می خواهیم با آنها همکاری 
کنیــم، بســیار مهــم اســت. محصــول مــا بایــد در جهت 
ارزش های سازمانی سازمان همکارمان باشد یا حداقل با 
آن در تضاد نباشد. تحقیق در این زمینه هنگام مذاکره نیز 

بسیار کمک کننده خواهد بود. 

 سوابق همکاری های سازمانی
ما باید درباره  ســایر همکاری های ســازمانی یک ســازمان 
بدانیم؛ اینکه آیا سابقه  همکاری با سازمانی که محصول 

نکاتی برای 
فروش سازمانی 

درهرسازمانیا
شرکتیرانزنید!

افسانه دهکامه 

taaghche.
afsanedehkame

@gmail.com
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سالمت
H E A L T H

گفت وگو با رضا حسامی فرد
مدیرعامل و هم بنیان گذار گهواره

سالمت هر جامعه در گرو نهاد خانواده است. سبک زندگی، الگوهای رفتاری و پایه های تربیتی تعیین کننده 
سرنوشت نسل هاست. یکی از مهم ترین عوامل بهبود این شاخص ها آموزش است؛ البته آموزش نه فقط برای 

فرزندان، بلکه به طور مشخص برای پدران و مادران. خصوصاً آنهایی که نخستین بار موهبت فرزند را تجربه 
 می کنند. در کنار استانداردهای جهانی، تفاوت های فرهنگی و اقلیمی، دانشی تجربی را فراهم می کند که 

کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در این میان بسترهای انتقال این تجارب در کنار محتواهای استاندارد آموزشی 
و باکیفیت نقش مهمی را ایفا می کنند. گهواره یکی از این بسترهاست که واسطه نیاز به این دانش تجربی، 

محیطی پویا برای والدین ایجاد کرده  تا بتوانند با هم در تعامل باشند و از دانسته های جمعی منتفع شوند. در این 
شماره از کارنگ با مدیرعامل و هم بنیان گذار گهواره به گفت وگو پرداختیم تا از این پلتفرم بیشتر بدانیم.

 گهواره ای
در بازار کودک

نگاهی به چالش های اوتیسم و راه حل های فناورانه 
برای افراد مبتال به این سندرم

فناوریبرایکودکاناوتیسم

TRENDروند

افراد مبتال به اوتیسم نســبت به دنیای اجتماعی 
و به طور کلی محیط زندگی حساس هستند. آنها 
می تواننــد مشــکالت بزرگــی را در موقعیت هــای 
عــادی اجتماعی تجربــه کنند و نســبت بــه موارد 
پیش  پا افتاده از نظر افراد عــادی، اضطراب، ترس، 
فوبیا یا واکنش های حسی شــدید داشته باشند. 
امــا می تواننــد بــا فناوری هــا رابطــه خوبی داشــته 
باشــند. اپلیکیشــن های داســتان های اجتماعــی 
می توانند آنهــا را در موقعیت های دشــوار هدایت 
کنند. واقعیت مجازی و واقعیت افزوده می توانند 
فضای امنی را بــرای آموزش و تمریــن فراهم کنند. 
هوش مصنوعی و علم ژنتیک می تواند به تشخیص 
زودهنگام این سندرم کمک  کند. آنچه بیشتر از هر 
چیزی برای خانواده های دارای کودک اوتیسم هزینه  
دارد، آموزش اســت. آموزش های کودکان اوتیسم 
باید مســتمر باشــد. کارشناســانی کــه با کــودکان 
اوتیسم سروکار دارند، بر این باورند که فناوری باعث 
بهبود مهارت هــا، افزایش انگیــزه بــرای یادگیری و 
بهبود تمرکز کودکان مبتال به اوتیسم می شود. در دو 
سال گذشته، توسعه دهندگان فناوری به پتانسیل 
راه حل های مبتنی بر گوشی های هوشمند پی بردند 
و اپلیکیشن های مرتبط با اوتیسم به طور تصاعدی 

شروع به رشد کرد. 

 چگونه اپلیکیشن ها می توانند 
برای کودکان و بزرگساالن مبتال 

به اوتیسم راهگشا باشند؟
یکی از مفیدترین ویژگی های این اپلیکیشن ها این 
است که یک محیط کنترل شده و قابل بازآفرینی را 
برای آماده  شــدن، پیش از حضور در موقعیت های 
اجتماعی ارائه می دهند. این اپلیکیشن ها از طریق 
شبیه ســازی رویدادهای ســاده زندگــی و موقعیت 
خاص، در محیطی امن می توانند آگاهی اجتماعی 
بیشتری به این گروه از افراد بدهند؛ تعداد زیادی از 
این اپلیکیشن ها وجود دارد. به عنوان مثال، برنامه 
داستان اجتماعی توسعه یافته توسط تاچ اوتیسم، 
بســتری را بــرای والدیــن، مربیــان و مراقبــان فراهم 
می کنــد تــا داســتان های اجتماعــی شــخصی و 

برنامه هــای تصویری ایجــاد کنند تا بــه آنها کمک 
کند بــا فرزنــدان خــود ارتبــاط برقــرار و آنهــا را برای 
موقعیت های اجتماعی آماده کنند. یکی دیگر از 
نوآوری های این حوزه، آنجل ســن نــام دارد که یک 
راه حل مانیتورینگ جی پی اس و صوتی اســت که 
برای کمک بــه خانواده هــا برای پیگیری کــودکان با 

نیازهای ویژه طراحی شده است.

 عینک گوگل؛ یک قطب نمای 
اجتماعی

گــوگل سال هاســت کــه در مــورد فناوری هــای 
سالمتی در حال تحقیق و سرمایه گذاری است. 
در یکــی از پروژه هــای گــوگل در حــوزه اوتیســم 
از عینــک گــوگل به عنــوان یــک گجــت درمانــی 
استفاده شده است. در این روش به کمک فناوری 
واقعیت افزوده که فیس توفیس نام دارد، کودک 
اوتیسم باید حالت چهره افراد را تشخیص دهد 
و با ارائه پاســخ درســت جایزه دریافــت کند. این 
روش درمانــی کــه بــه روش ABA شــهرت دارد، 
سال هاســت به عنــوان یــک روش نظام منــد، 

اثربخش و کارا شناخته می شود.
دانشــگاه اســتنفورد نتایج یک کارآزمایــی بالینی 
مشــابه را برای آزمایش اثربخشــی سوپرپاورگلس 
منتشر کرد؛ نرم افزاری مبتنی بر یادگیری ماشین 
که بــرای عینک گــوگل طراحی شــده و به کــودکان 
مبتال به اوتیسم کمک می کند تا تعامالت اجتماعی 
را با اســتفاده از ایموجی و صدا رمزگشــایی کنند. 
این فناوری به بچه های اوتیســم کمــک می کند تا 
بفهمند آیا یک فرد خوشحال، غمگین، عصبانی، 
متعجب، منزجر یا خنثی است یا خیر. با نگاهی 
به انبوه نمونه های واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، 
اپلیکیشــن ها، بازی ها یا الگوریتم های هوشــمند، 
مشخص می شود که بیشتر این فناوری ها هنوز در 
مرحله اولیه توسعه یا در مرحله تحقیق هستند. 
این امر ممکن است به این دلیل باشد که مدیریت 
اختالالت اوتیسم زمینه ای مناسب برای استفاده 
از فناوری های سالمت دیجیتال است، اما ممکن 

است برای سرمایه گذاران سودآور نباشد. 

عکس:پریاامیرحاجلو

I N T E R V I E W



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 76
13 آذر 1401

ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

14

لجستيک
L O G I S T I C

گتیر تالش دارد با برنامه 
»تحویل فوری « خود بازار

 را قبضه کند

اوبرخردهفروشی
بنیان گذار سایت ۲.۸ میلیارد دالری گتیر 
توضیــح می دهد کــه چــرا ســرمایه گذاران 
امیدوارند اوبر بعــدی را از میان برنامه های 
خواربارفروشــی تحویــل10 دقیقــه ای پیدا 
 کننــد. گتیــر ترکیــه اخیــراً بــه ارزش ۲.۸  
میلیــارد دالری برای خدمــات تحویل مواد 

غذایی خود دست یافته  است.
»ناظم سالور«، مؤسس گتیر در مورد ایجاد 
یک کار تجاری کم حاشــیه صحبــت کرده 
اســت. تمایــل ســرمایه گذاران خطرپذیــر 
این است که در برنامه های خواربارفروشی 
کــه وعــده تحویــل در کمتــر از 10 دقیقــه را 

می دهند، سرمایه گذاری کنند.
فرضیه او نسبتاً ساده است؛ مواد غذایی، 
اقــالم تندمصــرف و ســایر مــوارد ضــروری 
را از یــک برنامــه انتخــاب و هزینــه آن را 
پرداخت کنید و با یک پیک، سفارش خود 
را بالفاصله پس از پرداخت در آدرس منزل 

خود تحویل بگیرید.
ایــن رونــد بــرای کاربرانــی کــه بــا فنــاوری 
آشــنا هســتند و به خصــوص در بحبوحه 
همه گیــری کرونــا از خدمــات درخواســتی 
اوبــر اســتقبال کرده انــد، جــذاب بــه نظــر 
می رســد. داده هــای تحلیل شــده توســط 
پیچ بوک نشان می دهد که سرمایه گذاران 
فنــاوری در اروپــا 1.6 میلیــارد دالر بــرای 
استارتاپ های تحویل مواد غذایی در سال 
۲0۲1 ســرمایه گذاری کرده انــد کــه بیش از 
دوبرابر ســرمایه گذاری در ایــن بخش برای 

کل سال ۲0۲0 بوده است.
برنامــه تحویــل مــواد غذایــی گتیــر ترکیه، 
خــود را به عنــوان بازیگــر اصلــی ایــن بــازار 
جا انداخته اســت. این شــرکت که توسط 
ناظم ســالور در ســال ۲01۵ تأســیس شد، 
در ابتدا برای جذب سرمایه گذاری از سوی 
سرمایه گذاران سطح باال تالش زیادی کرد، 
اما شش ســال بعد، پس از یک دور جذب 
ســرمایه  توســط ســرمایه گذار فیس بــوک 
یعنی شــرکت ســکویا و بــا همــکاری چند 
ســرمایه گذار اروپایــی دیگــر ارزش خــود را 
به بیش از ۲.۵ میلیارد دالر رســاند. گتیر، 
پیک هــای خــود را به صــورت تمام وقــت 

استخدام می کند.

FUTUREآینده

مجتبی نصیری، قائم مقام مدیرعامل پارسی پست می گوید قصد دارند از ظرفیت دفاتر پیشخوان 
خدمات دولت، برای عرضه خدمات پستی به ویژه به شرکت های اینترنتی استفاده کنند

زنجیره کامل 
لجستیک پستی

اواخر سال 1۳۹6 بود که شــرکت تعاونی پست پیشگامان 
بادپــا، یکــی از شــرکت های زیرمجموعــه گــروه تعاونــی 
پیشــگامان، بــا شــرکت در مزایــده ای کــه ســازمان تنظیــم 
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی در خصوص واگــذاری مجوز 
اپراتوری پستی به بخش خصوصی برگزار کرده  بود، موفق 
به اخذ پروانه اپراتوری کشوری پست شد. این شرکت با برند 
پارسی پست فعالیت خود را شــروع کرد و قرار بود حداکثر 
ظرف مدت شــش ماه بعــد از صدور مجــوز، فعالیتش را به 
شکل عملیاتی آغاز کند، اما این روال به سادگی پیش نرفت 
و با افزایش تحریم های کشــور و در جریان کش وقوس های 
تورمی و افزایش قیمت دالر، این شرکت تعاونی برای تجهیز 
و تأمین ماشــین آالتش به مشــکل برخورد. از ســوی دیگر 
میزان ســرمایه گذاری ای که در برنامه کسب وکار ارائه شده 
به ســازمان در زمــان اخذ پروانــه پیش بینی کــرده  بودند، با 

افزایش بســیار زیــاد و کمبود تجهیــزات مورد نیــاز مواجه 
شــد و شــرایط به گونه ای پیش رفت کــه اگر حتی ســرمایه 
مورد نیــاز نیز تأمین می شــد، مشــکل تأمین تجهیــزات با 
محدودیت هایی که شرکت های خودروســازی در واگذاری 
خودرو به متقاضیان داشــتند، به قوت خــود باقی بود. این 
مشــکالت به عالوه مشــکالت قانونی دیگری که بر ســر راه 
شــروع فعالیت های پارسی پست قرار داشــت، سبب شد 
آغاز فعالیت های پســتی ایــن برند چندین ســال به تعویق 
افتد و باالخره در 1۷ مهر 1۴00 همزمان با روز جهانی پست، 
پارسی پست فعالیت های خود را به طور عملیاتی آغاز کند.

البته دســت اندرکاران شــرکت می گویند در طول این مدت، 
اقدام به شناسایی نمایندگان اســتانی و جذب آنان و تأمین 
واحدهای ســتادی در اســتان ها کردنــد؛ زیرا گســتردگی کار 
به دلیل ضرورت ایجاد شــبکه ارتباطی اتصال ۳0 استان به 

یکدیگر بسیار باال بود.
در رابطــه بــا مأموریــت و چشــم انداز این شــرکت با مجتبی 
نصیری، قائم مقام مدیرعامل پارسی پست گفت وگو کرده ایم. 
نصیری حدود ۲6 ســال را در شــرکت ملی پســت کار کرده و 
چهار سال باقی مانده تا بازنشستگی اش را در سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، معاون امور پستی بوده و حاال در 

پارسی پست سمت قائم مقام مدیرعامل را دارد.

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
چه وظایفی به پارسی پست سپرده است؟

بر اســاس پروانه صــادره و موافقت نامــه مبادله با ســازمان، 
وظایفی مشابه شرکت ملی پست جمهوری اسالمی و ارائه 
خدمات پستی به سراسر کشور به پارسی پست واگذار شده  

است.

I N T E R V I E W
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گفت و گو با سید جواد میری، جامعه شناس درباره مهاجرت نیروی متخصص؛ او مهارت 
را تنها امری فردی نمی داند، بلکه معتقد است سیر تاریخی یک جامعه و شبکه ای که فرد 

در آن رشد کرده، در دستیابی به این مهارت ها نقش مهمی داشته اند

حاکمیت سقف جامعه 
را کوتاه کرده است چرا روند مهاجرت 

ایرانی ها عادی نیست؟

آیااینجاجای
زندگیاست؟

 مهاجرت پدیده ای نیست که ما 
اکنون با آن مواجه شده باشیم. 
از هزاران ســال پیــش مــردم از مکان های 
مختلــف بــه دالیــل گوناگــون مهاجــرت 
می کردند تا شاید شــرایط زندگی خود را 
ارتقا و بهبود دهند. حتی این مسئله به 
میزان توســعه یافتگی جوامع نیز ارتباط 
زیــادی نــدارد و به خصــوص نیروهــای 
متخصــص بــرای تحصیــل و کار خــود را 
محــدود بــه یــک جغرافیــای خــاص 
نمی کننــد و بعضــاً اقــدام بــه مهاجــرت 

می کنند.

 اما چگونــه یک امــر طبیعی به 
بحــران تبدیــل می شــود؟ جواد 
میــری، جامعه شــناس می گوید یکــی از 
عللی که باعث شــده احساس کنیم این 
اتفاق در ایران بحران است، این است که 
ما فقــط صادرکننــده نیــروی متخصص 
هســتیم و به نــدرت کســی بــرای کار، 
تحصیل یا راه اندازی کســب و کار ایران را 
انتخــاب می کنــد. به عــالوه تفکــری کــه 
جامعه را به سوی مهاجرت سوق می دهد، 
ایــن اســت کــه »اینجــا جــای زندگــی 
نیست«؛ تفکری خطرناک که به سبب به 
رســمیت نشــناختن نرم هــای متفــاوت 
زندگــی از ســوی حاکمیت شــکل گرفته 

است.

 میری معتقــد اســت نمی توان 
جامعه ملتهب و تب زده را بابت 
شماتت کســب و کارهای ایرانی مؤاخذه 
کرد، بلکه باید حاکمیت را مورد سرزنش 
و ســؤال قرار داد که چــرا نمی تواند بدون 
عینک امنیتی مسائل را نگاه کند و آنگاه 
که به سراغ رویکرد علمی نیز می رود، به 
شــکل آسیب شناســانه قضایــا را مــورد 

بررسی قرار می دهد.

 او می گویــد هر فرد متخصصی 
که از کشور خارج می شود یا هر 
کســب و کاری کــه در اثــر بحران هــای 
پیش آمــده از بیــن مــی رود، ضربــه بــه 
شــبکه ای وارد می شــود کــه ایــن افــراد و 
کســب و کارها ســاخته اند و اینهــا نیــز 
مهارت هــا و شــبکه خــود را از هویــت 
تاریخی ایرانی خود به ارث برده اند. به این 
ترتیب راه برای ورود استارتاپ های دیگر و 
کار در آن حوزه سخت و محدود می شود. 

COVER STORYداستان جلد

داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

تــا چنــد ســال پیــش وقتــی صحبــت از 
مهاجرت می شد، می گفتند ما مهاجرت معکوس هم 
داریم و ایرانیانی که در خارج از کشور هستند، گاهی 
برمی گردند. به عــالوه تأکید می شــد مهاجرت امری 
جهانی است و در همه کشورهای دنیا اتفاق می افتد 
و مختص ایــران نیســت. نیروهــای متخصص بین 
کشــورهای مختلــف می چرخنــد و اتفــاق عجیبــی 
نیســت کــه نگرانــش باشــیم. مهاجــرت نیــروی 
متخصص ایرانی چه تفاوتی با سایر کشورهای دنیا 
دارد کــه در ایــران نگران کننــده می شــود ولــی در 

کشورهای دیگر دنیا نه؟
بله، مهاجرت پدیده ای جهانی و امری بدیهی است. مهاجرت 
صرفاً امری نیست که امروز برای بشریت اتفاق افتاده باشد، 
بلکه روندی تاریخی است و معموالً تمدن ها و فرهنگ های 
متفاوت همه با ایــن پدیــده به نوعی عجین هســتند. اینها 
بدیهیات است و بحثی بر سر آن نداریم، اما آیا مهاجرتی که 
در ایران اتفاق می افتاد با مهاجرت در کشوری مثل آلمان به 
هم شبیه هستند و هردو ذیل همان روند مهاجرت جهانی 

نیروهای متخصص قرار می گیرند؟
یک مثال ســاده بر اســاس تجربه زیســته خودم می زنم که 
قابل تعمیم دادن نیز هســت. مثالً ما در دانشگاه های ایران 
 brain drain پدیده ای به نام مهاجرت داریم که از آن با عنوان
یا فرار مغزها یاد می شــود که اساتید یا دانشــجویان برتر در 
حوزه های مختلف به اروپای غربی و آمریکا و بعد هم به کانادا 
یا استرالیا مهاجرت می کنند. اما پرسشی که اینجا وجود دارد 
این اســت که آیا برعکس این مورد اتفــاق می افتد؟ منظورم 
بازگشت دانشجویان و اساتید ایرانی که رفته اند، نیست؛ آیا 
از سایر کشورهای دنیا برای کار، تحصیل یا آموزش به ایران 
مهاجرت می کنند؟ مثل اینکه از ترکیه، اروپا یا آمریکا اساتید 
یا نیروهای متخصصی برای کار یا تحصیل به ایران بیایند. 
مشــاهدات من در این 10 ســالی که در ایران زندگی می کنم، 
می گوید ما اساساً زیرســاخت های جذب نیرو را در این ۴0 و 

چند سال از بین برده ایم.

این زیرساخت ها چه هستند؟
در حــوزه تخصصــی خــودم می گویــم؛ مثــالً در دانشــگاه 
می خواهید اســتادی را دعوت کنید که به ایران بیاید. اولین 
مورد این اســت که مــا باید نهادی بــرای روابــط بین الملل در 
دانشگاه داشته باشــیم که متصدی این کار باشد؛ مثالً من 

در چیــن کار می کردم و می خواســتم به روســیه بــروم. در آن 
دانشــگاه چیتا در ســیبری بخــش روابــط بین الملــل وجود 
داشــت که ویزای من را گرفت، برایم خانه ای اجاره و شــرایط 
اقامتم را مهیا کرد. به آنجا که رســیدم، خودشــان حقوقم را 

می دادند و اقامتم را تمدید می کردند و کالس ها 
برگــزار می شــد. مــن هــم در اتاقی می نشســتم 
کــه اســاتید روس حضــور داشــتند و عضــو آن 
دپارتمــان بودم و در جلسات شــان حضــور پیدا 
می کردم. فضا و زیرســاخت طوری ایجاد شــده 
بود که این اتفاق رخ می داد. در چین، انگلستان 
یا ســوئد هم همین طــور بود. این زیرســاخت ها 
در اصــل همه چیــز را ســامان دهی می کردنــد و 
بــه پروتکل هــای وزارت خارجه، آمــوزش عالی و 
دانشــگاهی، حســاب بانکی و همه مــواردی به 
نظر ساده می آید، تسلط داشتند و فضا را برای 

چنین کاری مهیا می کردند. اما آیا امکان این هست که مثالً 
در دانشگاه های ما چنین اتفاقاتی بیفتد؟ فقط بخش های 
کوچکی این امکان را دارند و یک روند عمومی در دانشگاه های 
ایران نیست. حاال همین را به حوزه های مختلف اقتصادی 
و کســب و کاری و فناوری نیز تعمیم دهیــد. در اصل در همه 
حوزه های امــر اجتماعی که جامعه ایران را به مثابه بســتری 

شکل می دهد، این امکانات موجود نیست. 
وقتی وارد فرودگاه دوبی می شوید، اولین چیزی که توجه تان را 
جلب می کند، این است که از 1۷0 ملت در آنجا کار می کنند. 
یکی سیک هندی است و عمامه سیاه دارد، دیگری مسلمان 
اســت، آن یکی چینی اســت و یکی هم اروپایی. این نشــان 
می دهــد کــه در اینجــا مدیریت بر اســاس تخصص شــکل 
گرفته و مبنای حضور این افراد عالیق ایدئولوژیک نیست. 
روند به این صورت اســت کــه در بازار دادوســتد جهانی این 
فرد تخصصش را وسط گذاشــته و فرودگاه دوبی هم با ارائه 
مبلغی به عنوان درآمد، این تخصص را می خرد. ولی چنین 
نگاهی به جامعه و انسان امروز در مدیریت کشور تابو است 
و حتی نمی توان آن را تصور کرد. انگار یک حرف خارق العاده 
می گویید، اما واقعیت این است که کشوری می تواند در دنیای 
امروز پیشرفت، توسعه و پول ملی ارزشمندی داشته باشد 
که بتواند نهادها و سازمان هایش را در چنین فضایی شکل 
دهد. اگر این کار را نکند و نخواهد وارد این روند تاریخی شود 
و در کرانه قرار بگیرد، جدا از اینکه صرفاً به فروشنده مواد خام 
تبدیل می شود، نیروهایی را هم که به هر دلیلی و به هرگونه ای 

پرورش داده، از دست می دهد. این نیروها وقتی فربه می شوند 
و به درجه ای از تخصص می رسند، می خواهند در حوزه کاری 
خودشــان بســط پیدا کنند و خالقیتی به خرج دهند، اما با 
سد روبه رو می شوند یا می بینند درآمدشان با تخصصی که 
دارند، همخوانــی ندارد. این افــراد خیلی راحت 
در فضای بازار سرمایه داری جهانی جایی جذب 
می شود که بتوانند ارزش افزوده داشته باشند. 
این ارزش افزوده ممکن است حتی در مالزی یا 

ترکیه بیشتر از ایران باشد. 

ایــن موانــع و ســدها از چــه جنســی 
هستند؟

بیاییــد نگاهــی بــه مســیر یــک حــوزه در دوران 
معاصر داشته باشیم. اســتارتاپ ها در ایران در 
دوره ای رشــد کردند و به آنها بها داده شــد. بعد 
زمانی می رسد که حاکمیت اینترنت را قطع می کند؛ اینترنتی 
که مبنای فعالیت این کسب و کارهاســت. نه اینکه به علت 
اعتراضات این کار را کرده باشد، بلکه می خواهد به این سمت 
حرکت کند و تفکر مدیران این است که اینترنت و فضای باز 
و آزاد مخل مدیریت شان و مدیریت آنها مبتنی بر تضییق 
و فیلترینگ اخبار و فضای آزاد اســت. طبیعی است که در 
چنین فضایی کسب و کارهای نوآور دیجیتال و استارتاپ ها 
ضربه می خورند و با ســد روبه رو می شوند. حتی کالس های 
دانشــگاهی و رونــد تحصیل هــم مختل می شــود. مثــالً ما 
یکسری کالس ها و سمینارها داشتیم که بین المللی بودند. در 
حال حاضر دسترسی به همه اینها قطع شده است. این هم 
مسئله موقتی نیست و قرار است در ادامه هم چنین باشد. 
از من سنی گذشته و می گویم نمی خواهم مهاجرت کنم، ولی 
جوانی که در حال تحصیل و علم آموزی است، این طور فکر 
نمی کند. او می خواهد در کالس ها و سمینارهای بین المللی 
به صورت غیرحضوری شــرکت کند و این امــکان از او گرفته 

شده است.
مهاجــرت پدیــده ای فرهنگــی، تاریخــی و جزئــی از وجــود 
انسان ها یا می توان گفت طبیعت ثانویه انسان هاست، اما 
چیزی که در ایران اتفاق می افتد، جنبه سیاست گذارانه بسیار 
جدی دارد. افراد احساس می کنند که به بن بست رسیده اند. 
این را در مــورد مردم ایران بســیار می بینیــد، به خصوص در 
جوانان و میانساالن بسیار مشــاهده می شود که می گویند 
اینجا جای زندگی نیست. این بسیار تفکر خطرناکی است. 

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

روزهای سختی برای نیروی متخصص و کسب و کارهای بزرگ و کوچک اقتصاد دیجیتال است. از یک سو با محدودیت های متعددی دست و پنجه نرم می کنند که اختالالت اینترنت به آنها 
تحمیل کرده، از دیگرسو از طرف مردم در مظان اتهامات مختلف هستند و از طرف دیگر نیز با وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی، آنها هم به عنوان عضوی از این جامعه در معرض آسیب های 

گوناگون قرار دارند. گویی کسب و کارها به حالت تعلیق درآمده اند و در وضعیتی قرار گرفته اند که راه پس و پیش ندارند. به عالوه با وجود مشکالت مادی و معنوی که در این دوره تحمل 
می کنند، دیر و دور نیست که نیروهای متخصص خود را نیز از دست بدهند و با یک بحران بزرگ دیگر مواجه شوند. نیروهای متخصصی که شاید گذر از مرزها را ترجیح دهند و خود را از شر 

محدودیت های گوناگون برهانند.  سید جواد میری، جامعه شناس می گوید این تفکر خطرناک که »ایران جای زندگی نیست« روزبه روز طرفداران بیشتری پیدا می کند و علت اصلی ظهور این 
تفکر نیز به رسمیت شناخته نشدن تنوع و تکثر در جامعه است. او معتقد است یافتن مهارت در انجام کاری تنها به توانایی های فردی برنمی گردد، بلکه پیشینه و هویت تاریخی یک ملت و 

شبکه ای که اجزای مختلف آن را ایجاد کرده اند، در دستیابی به آن مهارت نقشی کلیدی داشته اند و با از بین بردن نیروهای متخصص و کسب و کارها در اصل ما شبکه ای را که اینها ایجاد کرده 
بودند نیز از بین می بریم.

I N T E R V I E W
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فين تک
F I N T E C H

تا ۲۳ آذر فرصت 
عضویت هست

کارگروهلندتکبه
کمیسیونتبدیل

میشود
پــس از بررســی فعالیت هــا و عملکــرد 
کارگــروه لندتک در جلســه شــهریورماه 
رســته خدمــات فنــاوری اطالعــات و 
موافقت اعضای رسته در خصوص تغییر 
ماهیت کارگروه به کمیســیون مستقل، 
هیئت مدیــره ســازمان نظــام صنفــی 
رایانــه ای اســتان تهــران تصویــب کــرد 
کارگــروه لندتک در کمیســیون فین تک، 
به کمیسیونی مستقل با عنوان لندتک 
تبدیــل شــود.  از ابتــدای تشــکیل دوره 
دوم کمیســیون فین تــک، کارگروه هایــی 
ذیل این کمیســیون شــکل گرفت. یکی 
از این کارگروه ها، کارگــروه لندتک بود که 
با حضور بازیگــران اصلی حــوزه لندتک 
و BNPL ایران شــکل گرفت. این کارگروه 
در ایــن مــدت تالش کــرد منافــع صنفی 
همه فعاالن حوزه لندتک و BNPL ایران 
را دنبال کند و با توجه به فعالیت هایش 
و بــا مصوبــه هیئت مدیره به کمیســیون 
تبدیــل می شــود. کســب وکارهای حــوزه 
لندتک،BNPL  و تأمیــن مالی خرد ایران 
تا پایان روز چهارشــنبه ۲۳ آذرماه جاری 
فرصت دارند در کمیسیون لندتک عضو 
شوند و منافع صنفی خود را از طریق این 

کمیسیون دنبال کنند.
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گفت وگو با مهدی تکبیری، رئیس هیئت مدیره پرداخت الکترونیک سداد 
درباره برنامه ها و چالش های این شرکت و پروژه هایی که برای افزایش سهم 

بازار خود طراحی و اجرا کرده اند

 یک راهبرد کلیدی
درک لحظه ای نیاز مشتری

شــرکت پرداخــت الکترونیــک ســداد، پی اس پــی بانک 
ملــی ایــران ســال 1۳۹۳ تأســیس شــد. ایــن شــرکت در 
شــهریورماه 1۴01 موفــق شــد ســهم خــود را از کل مبلغ 
تراکنش هــای شــبکه پرداخــت افزایــش دهــد و جایگاه 

سوم را از آن خود کرده و آن را در مهرماه هم حفظ کند.
پرداخــت  هیئت مدیــره  رئیــس  تکبیــری،  مهــدی 
الکترونیــک ســداد می گویــد: »بــا توجــه  بــه وابســتگی 
پرداخت الکترونیک ســداد بــه بانک ملی ایــران، ایجاد 
همســویی اهداف شــرکت با اهــداف بانــک ملــی ایران، 
یعنی افزایش سهم مبالغ حاصل از تراکنش ها و کسب 

درآمد حاصل از ســهم تعداد تراکنش ها در ارائه ســطح 
مطلوب خدمات به مشــتریان تحت ضوابــط و مقررات 
شاپرک، مهم ترین مأموریت های پیش برده شده شرکت 

در یک سال گذشته هستند.«
ســداد در مســیر ارتقای ســهم بازار در کنــار به کارگیری 
نوآوری های جدیــد، با چالش های رگوالتوری، نوســانات 
نرخ ارز و تأمین تجهیزات و مهاجرت نیروهای انســانی 
هم روبه رو اســت. به گفته تکبیری، این چالش ها گاهی 

باعث تغییر اهداف شرکت شده اند.
رئیس هیئت مدیره پرداخت الکترونیک سداد معتقد 

اســت صنعــت پرداخــت از دنیــای دیجیتــال اقتبــاس 
گرفته و بــه خدمــات پرداخــت و انتقال آنالیــن خالصه 
نمی شــود. هــر لحظــه بــا توجــه  بــه نیازهــای نوظهــور 
مشــتریان، ســرویس های جدیــد بــا پشــتوانه  تفکــر و 
رویکــرد سیســتمی و بــا بهره گیــری از دانــش روز دنیــا 

پیاده سازی می شوند.
به گفته او، انعطاف پذیری در حرکت به سمت مدل های 
نوین کسب وکار که با هدف توجه و تمرکز کافی بر مشتری 
صورت می گیرد، نارســایی های کنونی را کشف کرده و به 
بهبود استراتژی و تصمیم گیری ها در آینده کمک خواهد 

آپ و پرداخت عوارض 
آزادراه ها

تهران-پردیسهم
اضافهشد

آپ این امکان را فراهم ساخته تا از طریق 
تلفن همراه خود به صورت آنالین، هزینه 
عوارضــی اتوبــان  و آزادراه را پرداخــت 
کنید. کاربران می تواننــد تمام هزینه های 
مربــوط بــه اتوبان هــا و آزادراه هــای تحــت 
پوشــش را به صورت الکترونیکــی و بدون 
توقــف پرداخت کننــد. بــرای اســتفاده از 
این ســرویس الزم اســت اپلیکیشــن آپ 
را نصب و مشــخصات خــودروی خــود را 

درج کنید. 
پــس از تــردد در آزادراه هــای کشــور بــا 
شناسایی پالک خودرو توسط دوربین های 
هوشــمند ثبــت پــالک، بدهــی عــوارض 
بــرای پالک شــما ثبت می شــود و شــما با 
اپلیکیشــن آپ قــادر خواهید بــود بدهی 

پالک خود را مشاهده و پرداخت کنید. 
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رمزارز
CRYPTOCURRENCY

صرافــی رمزارزی کراکــن که پیش تــر به ارائــه خدمات به 
کاربــران ایرانی متهم شــده بــود، بــا پرداخــت ۳60 هزار 
دالر بــه وزارت خزانــه داری ایــاالت متحــده از خــود رفع 

اتهام کــرد. صرافی کراکن یــک صرافی رمــزارز در ایاالت 
متحده است که روز دوشنبه موافقت کرد بیش از ۳60 
هزار دالر به وزارت خزانه داری بپردازد تا اتهامات نقض 

به نظر می رسد فشار رگوالتورها و رسانه های آمریکایی 
روی صرافی های رمزارزی در خصوص تحریم های ایران 

بیشتر از همیشه شده است

کراکن به خاطر ایرانی ها

جریمه شد
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اندونزی هم آمد
بانک مرکزی اندونزی با انتشــار 
یــک ســپیدنامه بــه جمــع بانک هایــی 
پیوسته که قصد دارند رمزارز ملی یا همان 

CBDC ارائه دهند.

خرید بیشتر بیت کوین
بــر اســاس داده هــای گلس نــود، 
پــس از فروپاشــی صرافــی اف تی ایکــس، 
موجــودی آدرس هایــی کــه کمتــر از یــک 
بیت کوین دارند، بیش از ۹0 درصد افزایش 
یافته اســت. این عدد یک سطح تاریخی 
جدیــد بــرای دســته ای از ســرمایه گذاران 

است.

همکاری جدید ترون
جاستین سان، بنیان گذار شبکه 
تــرون در توییتی از همکاری این شــبکه با 
شبکه BNB )بایننس اسمارت چین سابق( 
خبر داد. در پی این خبر، میــزان توجه به 

ترون در شبکه های اجتماعی رشد کرد.

خرید بی سابقه اتریوم
داده هــای شــرکت های تحلیــل 
بالکچین نشــان از انباشت اتریوم توسط 
نهنگ های ارز دیجیتال می دهد. این نرخ 

انباشت از سال ۲0۲0 بی سابقه است. 

بنکمن فرید، مؤسس این صرافی از سمت اجرایی خود 
اســتعفا داد و صرافی بایننس نیز که پیــش از این قصد 
خریــد اف تی ایکــس را داشــت، پیشــنهاد خــود را پــس 

گرفت و از خریداری آن منصرف شد.

 بعــد از ورشکســتگی صرافــی اف تی ایکــس، 
نقدینگی در صنعت به سرعت سقوط کرد و در 
حــال حاضــر برخــی اســتارتاپ های وام دهنــده نظیــر 
BlockFi و Genesis اعالم ورشکســتگی کردند و حتی 

زمزمه هایــی از قصــد شــکایت BlockFi از صرافــی 
اف تی ایکس برای مصادره اموال آن به گوش می رسد.

 بسیاری از شرکت های حوزه ارزهای دیجیتال از 
زمــان ســقوط اف تی ایکــس به دلیــل فــروش 
دارایی هــای دیجیتــال توســط کاربــران و کاهــش انگیزه 
ســرمایه گذاران خطرپذیــر بــرای ســرمایه گذاری در 
شــرکت های رمزارزی، خود را برای یک زمســتان سخت 

آماده می کنند. 

تحریم هــای مربــوط بــه تراکنش هــای رمــزارزی توســط 
کاربران در ایران را برطرف کند.

طبــق اعــالم دفتــر کنتــرل دارایی هــای خارجــی وزارت 
خزانه داری ایاالت متحده، کراکن، دومین صرافی بزرگ 
رمــزارز در ایــن کشــور کــه پیش تــر بــه دلیــل فعال کردن 
تقریبــاً 1/۷ میلیــون دالر تراکنش بــا افرادی کــه به نظر 
می رسید بین اکتبر ۲01۵ تا ژوئن ۲01۹ در ایران بوده اند، 
تحــت بررســی و پیگــرد قانونــی قرارگرفته، روز دوشــنبه 
گذشــته با پرداخت مبلغ مذکور برای رفــع اتهام از خود 

موافقت کرد.
ایــاالت متحــده در ســال 1۹۷۹ تحریم هایی علیــه ایران 
اعمال کــرد و طبــق آن صــادرات کاال یا خدمات بــه افراد 
یــا نهادهــای ایــران را ممنوع کــرد که طبــق اعــالم وزارت 
خزانــه داری، کراکــن احتیــاط الزم را بــه خــرج نــداد و به 

تعهدات خود در زمینه رعایت تحریم ها توجه نکرد.
طبق اعالم دفتر کنتــرل دارایی ها حداکثــر جریمه پولی 
برای این دســت تخلفات مالی ۲۷0 میلیون دالر اســت، 
امــا به ایــن دلیــل کــه صرافــی رمــزارزی کراکــن تخلفات 
احتمالی را گــزارش کرده بود، با پرداخت مبلغی بســیار 

کمتر توانست از خود رفع اتهام کند.
عالوه بر این، کراکن موافقــت کرده 100 هزار دالر اضافی 
برای کنترل های انطباق جدید هزینه کند. جریمه نقدی 
صرافــی کراکــن زمانــی اتفــاق افتــاد کــه صنعت رمــزارز 

روزهای خوشی را از سر نمی گذراند.
در ماه میالدی گذشته صرافی اف تی ایکس، یک صرافی 
مســتقر در باهامــا کــه یکــی از رقبــای کراکــن هــم بــود، 
ورشکســت شــد و تأثیرات بســیار بدی بر ایــن صنعت 
داشت. روز دوشــنبه نیز یکی دیگر از شرکت های بزرگ 
ارزهای دیجیتال، وام دهنده BlockFi، با اشاره به تأثیر 

انفجار اف تی ایکس اعالم ورشکستگی کرد.
کراکن یک صرافی رمزارز خصوصــی با ارزش 11 میلیارد 
دالر است که به کاربران امکان خرید، فروش یا نگهداری 
ارزهای دیجیتال مختلف را می دهد. این صرافی پیش از 
این نیز به دلیل ارائه یک سرویس معامالتی غیرقانونی 

1/۲۵ میلیون دالر جریمه شده بود.
جسی پاول، یکی از بنیان گذاران و مدیر اجرایی شرکت 
در ماه ســپتامبر اعالم کــرد که پــس از پایــان تحقیقات 
دولتی به دلیل درگیری های زیاد درون سازمانی از سمت 
خود کناره گیری خواهد کرد. ماه گذشته میالدی جسی 
پاول صفحه گسترده ای را در سیستم پیام رسان اسلک 
منتشــر کرد که به نظر می رسید نشــان می دهد صرافی 
کراکــن بــه افــرادی در کشــورهای تحــت تحریــم ماننــد 
ایــران خدمات دهــی کرده اســت. بــه گفتــه او، داده های 
منتشر شــده از اطالعات محل اقامت فهرست شده در 

»حساب های تأییدشده« به دست  آمده است.
پیش از این نیز صرافی ارز دیجیتال بیت رکس به دلیل 
ســرویس دهی به کاربرانی از کوبا، ایران، سودان، سوریه 
و کریمه تحت اشــغال روســیه و درنتیجه نقض قوانین 
تحریمی ایاالت متحده توسط وزارت خزانه داری ایاالت 

متحده جریمه شده بود.
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ادغامی برای توانمندسازی 
توسعه دهندگان

ادغامکدکووسنتری
 ســنتری ابزاری منبع باز جهت 
بــه  کــه  خطاســت  ردیابــی 
توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا 
خیلی ســریع، پیوســته و بــا کارایــی باال، 
خطاهــای احتمالــی اپلیکیشــن خــود را 
ردیابــی و رفــع کننــد. بــر اســاس آخرین 
گزارش ها، سنتری موفق به خرید کدکو، 
پلتفرم ســازنده ابزارهای توســعه دهنده 

نرم افزار شده است. 

 الزم بــه ذکــر اســت که ســنتری 
اخیــراً در دور پنجــم جــذب 
ســرمایه خــود ۹0 میلیون دالر به دســت 
آورده و ارزش شرکت خود را به سه میلیارد 
دالر رسانده اســت. این نرم افزار منبع باز 
توســط شــرکت های بزرگی چون دیزنی، 
کالدفلــر و راک اســتار گیم برای نظــارت و 
حــل مشــکالت اســتفاده می شــود. این 
شــرکت تا به امــروز بیــش از ۲00 میلیون 
دالر از اکســل، نیو اینترپرایس، بوند و... 
جمــع آوری کــرده اســت.  کدکــو نیــز بــه 
توسعه دهندگان نرم افزار کمک می کند تا 
کد خود را قبل از اجرا آزمایش کنند. این 
پلتفرم مشتریانی مانند اسلک، لیفت و 
واشنگتن پست دارد. کدکو هم از شرکت 
اکســل، بیــن ک پیتــال و دراپر اسوســیت 

سرمایه جذب کرده است.

 میلیــن دســای، مدیرعامــل 
سنتری به اینســایدر می گوید: 
»ادغام این دو ســرویس، ســنتری را قادر 
می ســازد تــا بــر خطاهــا در هر مرحلــه از 
توســعه نظارت کامل داشــته باشــد.« او 
می افزاید: »این اقدام به توسعه دهندگان 
نیز امکان می دهد تا کدهای باکیفیت تری 
ارســال و تصمیمــات درســت را در زمــان 
مناســب اتخاذ کنند. این دقیقــاً چیزی 
اســت که ادغــام ســنتری و کدکــو را قابل 
توجه و ارزشــمند می ســازد. شــایان ذکر 
اســت کــه جــرود انگلبــرگ، مدیرعامــل 
کدکو، در سمت خود باقی می ماند و تیم 
کدکو را درون سنتری اداره خواهد کرد.« 
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مدیرعامل اسلک می گوید از رفتن مدیرعامل سلزفورس 
شوکه شده است

شوک به 
اسلک

گذشــته میالدی بود که ســلزفورس به طور کامل اســلک 
را خریــد و بســیاری از راهکارهای ســازمانی خــود را با آن 

ترکیب کرد.
باترفیلــد در این باره نوشــت: »مــن از خبــر جدایی برت 
از ســلزفورس ناراحــت هســتم. مطمئنم که بســیاری از 
شما نیز همین طورید. من احترام زیادی برای برت قائل 
هستم و او در ســال گذشــته کار باورنکردنی ای را انجام 
داده اســت. به ویــژه وقتــی به ایــن نکتــه توجــه کنید که 
او مجبور شــد در توییتر به عنــوان رئیــس هیئت مدیره 
شرکت نیز مدام از روندها و رویه های شرکت دفاع کند؛ 
کاری که بســیار تأثیرگذار بود. او منش رشــک برانگیز و 
ترکیبی از آرامش، متانت و صبر دارد که در میان مدیران 

کمیاب است.«
خود بنیوف نیز با تجلیل از تیلور اعالم کرده که او کماکان 
به تیم آنها کمک خواهد کرد و این تغییرات برای شرکت 
ضروری بوده و امیدوار خواهد بود که کارمندان بتوانند به 

یک فروش خوب در سال جاری میالدی برسند.
باترفیلــد در پیام خود نوشــته اســت: »دلم بــرای کار با او 
تنگ خواهد شــد. من برای برت احترام زیــادی قائلم و او 
در ســال گذشــته کار فوق العاده ای انجام داده است. اما 
اسلک همچنان اسلک اســت و ما هنوز همان مشتریان 
و فنــاوری و درآمــد و بیــش از هــر چیز مــردم را داریــم. ما 
همچنین همان نقشه راه باورنکردنی و همان جاه طلبی ها 
را داریــم. در حالی که اخبــار امروز بد هســتند، هنوز هم 
چیزهای خوبی وجود دارد. همان طور که اخبار را پردازش 

می کنید، این خوبی ها را در نظر داشته باشید.
من تمام روزها با تیم اجرایی خــود در یک محل حضور 
داشتم و همه ما نیز شگفت زده شدیم. در حالی که همه 
ما مجبور بودیم کمی تأمل و برای خود دلســوزی کنیم، 
با خوشحالی به تمام کارهایی که این تیم باورنکردنی در 
ســال گذشــته به انجام رســاند و همه چیزهایی که برای 
آینده در چنته داریم، فکر کردیم. به نظر من این بسیار 

زیباست.«

پیام فاش شده از اســتوارت باترفیلد، مدیرعامل اسلک، 
شــوک خروج ناگهانی برت تیلور از شــرکت ســلزفورس را 
توصیف می کند. اخیراً اعالم شــد برت تیلور، مدیرعامل 
سلزفورس، این شــرکت را ترک خواهد کرد و جای خود را 

به مارک بنیوف می دهد.
ایــن خبــر بــرای بســیاری از شــرکت ها و افراد سرشــناس 
ســیلیکون ولی، از جمله اســتوارت باترفیلــد، مدیرعامل 

اسلک شوکه کننده بوده است. برت تیلور، یکی از مدیران 
عامل ســلزفورس ، تنها یک ســال پــس از اینکــه در کنار 
مارک بنیوف، یکی از بنیان گذاران، نقش اصلی را بر عهده 

گرفت، شرکت را ترک می کند.
اسلک و سلزفورس که هر دو نرم افزارهای ارتباط سازمانی 
و ارتبــاط بــا مشــتری را ارائه می دهنــد، مدت هاســت که 
با یکدیگــر همــکاری نزدیک و اســتراتژیکی دارند. ســال 
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درباره مالنی پرکینز و کلیف اوبرشت که کانوا را به یک کسب وکار ۲8 میلیارد دالری 
تبدیل کرده اند

مالنی و کلیف
مالنــی پرکینــز متولــد 1۳ مــی 1۹۸۷ یــک میلیــاردر 
اســترالیایی و آن گونــه کــه ســایت فورچــون و صفحــه 
ویکی پدیای این چهــره عنوان کرده انــد، کارآفرین حوزه 
فناوری است که او را با مدیرعاملی و بنیان گذاری سایت 
کانــوا می شناســند. شــرکتی اینترنتــی که حــاال یکی از 
یونیکورن هــای دنیــای فناوری اســت و بنیان گــذار آن را 
در لیســت قدرتمندترین و ثروتمندترین زنان دنیا قرار 
داده اســت. پرکینــز یکــی از جوان تریــن مدیــران عامل 
زن یــک اســتارتاپ بــا ارزش بیش از یــک میلیــارد دالر 
در استرالیاســت. همیــن موضوع باعث شــده تــا از ماه 
مــی ۲0۲1، پرکینــز یکــی از ثروتمندترین زنان اســترالیا 

هم بشود.

 طراحــی گرافیــک بــرای دانش آمــوزان و 
دانشجویان

مالنــی پرکینز در شــهر پــرث، اســترالیای غربی بــه دنیا 
آمــده اســت. او دختر یــک معلــم اســترالیایی االصل و 
یک مهندس مالزیایــی - فیلیپینی و ســریالنکایی تبار 
است! او در کالج ســنت هارت که یک مدرسه متوسطه 
واقع در حومه شمالی پرث است، تحصیل کرده است. 
در دبیرســتان، پرکینز آرزو داشــت که یک اســکیت باز 
حرفه ای شــود و به طور معمول ساعت ۴:۳0 صبح برای 
تمریــن از خواب بیدار می شــد. در 1۴ ســالگی، او اولین 
تجــارت خــود را بــا فــروش روســری های دســت باف در 
مغازه ها و بازارهای سراسر شهر پرث آغاز کرد. او بعدها 
با کمک شــریک ایــن روزهایش، یعنی کلیف اوبرشــت 

ســایت فیوگن بوکــز را در ســال ۲00۷ راه انــدازی کــرد؛ 
سایتی که به دانش آموزان و دانشــجویان کالج ها اجازه 
می داد خیلی ســاده کتاب ســال خــود را طراحــی کنند. 
کتابــی کــه شــبیه فهرســت کارهــا و برنامه های ســاالنه 
دانش آموزان است و با استقبال زیادی هم مواجه شد. 
این دو نفر بعدها سایت کانوا را راه اندازی کردند که حاال 

یکی از مهم ترین استارتاپ های استرالیاست.
کانوا یــک پلتفرم طراحی گرافیک اســت که بــه کاربران 
خود این امــکان را می دهد تــا طرح هــای گرافیکی مورد 
نیاز برای شــبکه های اجتماعی، ارائه های کسب وکاری 
یــا ویدئوهــای شــخصی را طراحــی کنند. کســب وکاری 
که در ســال ۲01۲ راه اندازی شــد و حاال ۲۸ میلیارد دالر 

ارزش دارد!

 مالقات سرنوشت ساز سر میز شام 
پرکینــز و اوبرشــت در اصــل در پــرث مســتقر بودنــد. 
پرکینز ادعا می کند که بیش از 100 ســرمایه گذار محلی 
در پــرث ایــده او بــرای کانــوا را رد کردنــد، امــا وقتــی در 
ســال ۲011 ســرمایه گذار برجســته حــوزه فنــاوری، بیل 
تای بــرای قضــاوت در یــک مســابقه اســتارتاپی از پرث 
بازدید کــرد، اوضاع برای ایــن دو نفر تغییر کــرد. پرکینز 
و اوبرشــت ایــده اولیه کانــوا را بــرای تای در هنگام شــام 
مطــرح کردنــد. ســرمایه گذاران خطرپذیــر دیگــری از 
جمله ریک بیکــر ازبلک برد ونچرز نیز ســر میز حضور 
داشتند. اگرچه آنها هیچ ســرمایه ای دریافت نکردند، 
امــا بــه طــور منظــم در گردهمایی هایــی که توســط تای 

برای ســرمایه گذاران و بنیان گذاران اســتارتاپ ها برگزار 
می شد، شرکت داده شدند. برخی از این گردهمایی ها 
در سیلیکون ولی برگزار شد؛ جایی که پرکینز و اوبرشت 
بــا الرس راسموســن، یکــی از بنیان گــذاران گوگل مپــز 

مالقات کردند. 
او به این ایده ابراز عالقه کرد، امــا به بنیان گذاران گفت 
»همه چیز را متوقف کنند« تا زمانی که یک تیم فنی با 
دانش مورد نیاز پیدا کنند. پس از آن راسموسن مشاور 
فنی کسب و کار آنها شد و در آنجا پرکینز و اوبرشت را به 
کامرون آدامز، کارمند سابق گوگل با تخصص فنی مورد 
نیازشان معرفی کرد. آدامز در ابتدا عالقه ای به پیوستن 
به ایــن کســب و کار نداشــت، زیــرا او در حــال راه اندازی 
کســب و کار خود بــه نــام fluent.io بــود؛ نرم افــزاری که 
تــالش می کرد یــک ســرویس جدیــد ایمیل ارائــه دهد. 
آدامــز در ســیلیکون ولــی در تــالش بــرای جمــع آوری 
سرمایه راه اندازی کسب وکار خود بود که پرکینز ایمیل 
دیگری برای او فرســتاد و از او پرســید که آیــا می خواهد 
به این کســب و کار بپیوندد یا نه! پــس از آن ایمیل، او با 
پیوســتن به کانــوا موافقت کــرد و ســومین بنیان گذار و 

مدیر ارشد محصول آن شد.
حضــور این چهــره فنــی به رشــد و تثبیــت کانــوا کمک 
زیــادی کــرد. کســب وکاری کــه حــاال در شــهر ســیدنی 
مســتقر اســت و بیش از دو هزار کارمند و حــاال ماهانه 
بیش از ۹0 میلیون کاربر فعال دارد، هنوز خود را مدیون 
یــک مالقــات ســاده در یــک مهمانــی شــام می داند که 

سرنوشت آن را دگرگون کرد. 

NEWSخبر

اسنپ هم از دورکاری 
دست کشید

پایان
یکعصرجذاب

 مــوج بازگشــت دورکارهــا در 
اکوسیستم های فناوری دنیا در 
حــال تشــدید اســت. در آخریــن تحــول 
شرکت اسنپ تصمیم گرفته بخش زیادی 
از کارکنان خود را با فرمول چهار روز حضور 
در دفتــر بــه محــل کارشــان بازگردانــد. 
تصمیمی کــه نشــان می دهــد دورکاری و 
جذابیت های اولیه آن به شــدت در ذهن 
مدیران استارتاپ ها و شرکت های فناوری 
در حول افول است. در خوش بینانه ترین 
حالــت احتمــاالً بســیاری از شــرکت ها 
سیســتم دورکاری را به فرمــول ترکیبی یا 
همان هیبریدی تغییر دهند؛ یعنی چند 
روز حضــور در دفتــر و چنــد روز دورکاری 

برای کارمندان.

ایــوان  اســنپ،  مدیرعامــل   
اشــپیگل، طبــق یادداشــتی که 
توسط بلومبرگ بررسی شده، به کارمندان 
خود گفته است: »من معتقدم که صرف 
زمان بیشــتر بــا هم بــه صــورت حضوری 
کمک می کند تا به پتانســیل کامل خود 

دست پیدا کنیم.«

 اســنپ که اپلیکیشــن ارتباط 
بصــری اســنپ چت متعلق به 
اوســت، بخش زیادی از نیمه دوم سال 
جــاری را صــرف کاهــش هزینه هــا و 
محدود کردن تمرکز شرکت کرده است. 
این شرکت در ماه آگوست ۲0 درصد از 
نیــروی کار خــود را اخــراج کــرده و 
پروژه هایی را که به رشد درآمد یا فناوری 
کمــک  شــرکت  افــزوده  واقعیــت 

نمی کردند، محدود کرد.

 اســنپ آخرین شــرکتی 
اســت کــه بــا کاهش 

محدودیت هــای کوویــد 1۹ 
کارمنــدان خــود را بــه طــور 
رسمی به دفتر بازمی گرداند. 
پیش تر و از ماه دسامبر، اپل 
خــود  کارمنــدان  از  نیــز 

خواسته بود که سه روز در 
هفته در دفتر حضور 

داشــته بـــــــــاشند. 
ایلـــــــان مـــــاسک، 
مــــــــــــالک جدیــد 
توییتــر نیــز اصرار 
دارد کارمنــدان از 

دفتر کار کنند.
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نشــریه فنــاوری فیوچــر توســط شــرکت ســرمایه گذاری 
خطرپذیر اندریسن هوروویتز در ژوئن سال ۲0۲1 راه اندازی 
شــد. هــدف از راه اندازی این نشــریه کنــار زدن رســانه های 
قدیمــی و ایجــاد صدایی جدیدی بــرای رســاندن پیام های 
دنیای فناوری به مخاطبان بود. این نشریه کار خود را با یک 
اسم مینیمالیستی و در عین حال پربار و آدرس وب سایت 
Future.com آغاز کرد. اندریسن هوروویتز در نشریه خود 
مدیرانی از شــرکت های منلو پارک، کارشناســان خارجی و 
سردبیران معروف استخدام کرد تا بتواند نشریه و مقاالتی 
را در مورد فناوری و آینده این حوزه منتشــر کنند. مارگیت 
ون ماچرز، یکی از شرکای عملیاتی اندریسن هوروویتز، در 
زمان تأسیس نشریه در گفت وگویی تأکید کرد: »ما در این 
نشریه می خواهیم با عینک خوش بینی به فناوری و آینده 

آن بنگریم.« 

 وقتی آینده راکد می شود
در آن زمــان بســیاری از نشــریات و روزنامه نــگاران به فیوچر 
و آینــده آن امیــدوار بودند، به طــوری که مجلــه نیویورکر نیز 
تأسیس نشریه فیوچر را فرصتی برای معرفی اصطالحات، 
ایدئولوژی هــا، چارچوب هــا و راه های جدید به فعــاالن حوزه 
فناوری و کمک به مفهوم سازی در حوزه فناوری می دانست. 
روزنامه نگار دیگری بــه نام اریک هــم در این باره اظهــار کرد: 
»راه انــدازی فیوچــر، بخشــی از یــک اســتراتژی اســت کــه 
دســتاوردهای چشــم گیری برای آینــده رســانه ها و صنعت 

سرمایه گذاری خطرپذیر دارد.« 
اما بعد از یک سال و نیم به نظر می رسد که فیوچر همچون 
آب راکــد از حرکت و پویایی باز ایســتاده اســت. این نشــریه 
ماه هاســت که مقاله جدیدی منتشــر نکرده و اکثر کارکنان 
آن هم تحریریه را ترک کرده اند و خبرنامه ایمیلی آن آپدیت 

نشــده اســت. حتی یک منبع آگاه به اســتراتژی های تولید 
محتوای اندریســن هوروویتز گفته که وب سایت فیوچر در 

حال تعطیل شدن است. 
عدم موفقیت فیوچر، چالش های اصلی را در جهت ایجاد 
یــک برنــد رســانه ای جدیــد بــرای گفت و گــوی مســتقیم با 
مخاطبان یک کســب وکار نمایان می کند. مهم نیست چه 
کسی سعی در ساخت یک برند رســانه ای جدید دارد؛ یک 
شــرکت بی نام ونشــان یا یک شــرکت بــزرگ و نامــدار مانند 

اندریسن هوروویتز. 

 فناوری صدایی برای خود می خواهد
شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر مدت هاست که به دنبال 
گفت وگوی مستقیم و بی واسطه با بنیان گذاران کسب وکارها 
بوده انــد. در همیــن راســتا آنهــا روزنامه نــگاران باســابقه را 

بررسی چالش های رسانه سازی توسط برندهای بزرگ حوزه فناوری که با 
تعطیلی سایت محتوایی شرکت اندریسن هوروویتز وارد فاز جدیدی شده اند

آینده تعطیل شد!

مزایای دریافتی کارمندان 
شرکت های فناوری 

در زمان اخراج

تعطیالتشیک
اخراجیها

 ایــن روزهــا مــوج اخراج هــا و 
تعدیل ها در شرکت های بزرگ 
فنــاوری به ویــژه در آمریــکا موجــی از 
نگرانی های اقتصادی را برای خانواده ها و 
البته دولت به دنبال داشــته اســت؛ اما 
بــرای کارمندانــی کــه اخــراج می شــوند، 
اوضاع این گونه نیست! حداقل تا چند 
مــاه کــه بســاط ســفر و جهانگــردی بــر 
پاست و کسی نگران چیزی نخواهد بود.

 آن گونــه کــه گــزارش شــده در 
شــرکت های بــزرگ فنــاوری، 
اخراج شــدن می تواند به معنــای گرفتن 
و  گران قیمــت  تعطیــالت  یــک 
آرامش بخش باشــد. معموالً کارمندان 
این شرکت ها با گرفتن چند ماه دستمزد 
خــود بــه صــورت یکجــا موقــع اخــراج 
وضعیت شغلی یا بهتر بگوییم بیکاری 
خــود را نــه به عنــوان یــک وضعیــت 
بــرای  بلکــه فرصتــی  ناامیدکننــده، 

استراحت در خارج از کشور می دانند.

 در حالی که کارگران معمولی در 
کشوری چون ایاالت متحده در 
صورت اخراج، دســتمزد کمــی دریافت 
می کنند، شرکت هایی مانند فیس بوک، 
اســنپ و توییتــر نســبتاً موقــع اخــراج 
کارمندان شان سخاوتمند می شوند. به 
عنــوان مثــال، فیس بــوک بــه کارگــران 
اخراج شــده دریافت یکجای شــش ماه 

حقوق را پیشنهاد می دهد.

 برخــی از کارکنــان صنعــت 
اخــراج  اخیــراً  کــه  فنــاوری 
شده اند، در چند سال گذشته دستمزد 
بســیار بــاال، پاداش هــای مکرر و ســهام 
ســخاوتمندانه دریافت کرده انــد و حاال 
هــم موقــع اخراج شــدن مزایــای خوبــی 
نصیب شان شده است. بنابراین بیشتر 
آنها به این فکر می کنند که: »چرا سفر 

نکنیم؟«

 برخــی از ایــن کارمنــدان در 
رســانه های  بــا  گفت و گــو 
آمریکایــی گفته انــد اخــراج به آنهــا این 
آزادی را می دهــد کــه بــرای تعطیــالت 
مجلــل و گران قیمتــی ماننــد ســفرهای 
جاده ای بین شهری یا تعطیالت اروپایی 

برنامه ریزی کنند.

REPORTگزارش

سرمايه گذاری
I N V E S T M E N T

نوین،  فناوری های  با  تلفیق  در  چه  و  آن  سنتی  شکل  در  چه  بیمه،  صنعت
در  یک  سو  از  که  صنعتی  می رود؛  شمار  به  پول ساز  و  مهم  صنایع  از  یکی 
را  مالی  انتفاع  دیگر  سویی  از  و  اوست  نیازهای  رفع  و  نهایی  کاربر  خدمت 
بیمهدیجیتال و ورود  صاحبانکسبوکارها در پی دارد. اما صنعت  برای 
که  آن طور  ایران  در  مختلف  دالیل  به  آن،  در  نوآورانه  راهکارهای  و  روش ها 
باید و شاید رشد نکرده است. شاید مهم ترین دلیل آن را می توان وزن سنگین 
دست و پای  گاه  که  دانست  تنظیم گری  موانع  برخی  و  رگوالتوری 
را  دنیا  روز  فناوری های  با  شدن  همگام  اجازه  و  می بندد  را  کسب و کارها 
و  سو  یک  از  حوزه  این  به  نوآور  و  متنوع  کسب و کارهای  ورود  نمی دهد. 
مشکالت آنها از سوی دیگر و همچنین اهمیت حوزهاینشورتک، ما را بر آن 
داشت که دوهفته نامه ای با عنوان »بیمهدیجیتال« را ضمیمه هفتهنامه
کارنگ کنیم و نگاهی عمیق تر و تخصصی تر به این بخش داشته باشیم.
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

برای حفظ نیروهای مستعد، شرکت ها باید ارزش هایشان را 
با ارزش های کارمندان هماهنگ کنند

برند به مثابه شهروند 
جامعه جهانی

با شروع تعطیالت و کمک های مالی پایان سال اینکه یک 
سازمان به چه کسی، چه مقدار، چه زمانی و چگونه کاال، 
خدمات یــا پول هدیــه می دهــد، نشــان دهنده ارزش های 
سازمان و رهبر آن اســت. این مســائل برای کارمندان نیز 

مهم هستند. آنها می توانند با یک جست و جوی آنالین 
سریع متوجه شوند که از کمک های مالی سیاسی گرفته 
تا کمک های خیریه، شرکت چه کاری انجام می دهد و چه 

کاری انجام نمی دهد.

کاهش هزینه و افزایش بهره وری

»اینفوسیس«وارتقایهوشمندتجربهکارمندان

REPORTگزارش

بــا توجــه بــه اهمیــت روزافــزون تجربــه کارمندان 
برای موفقیت یک کســب و کار، شرکت ها در حال 
تجدید نظر در مورد نحوه ارائه برنامه های کاربردی 
بــه کاربــران تجــاری بــرای اطمینــان از بهــره وری و 
کارایی بیشتر هستند. شــرکت جهانی مشاوره و 
خدمات فناوری اطالعات »اینفوســیس« یکی از 
این شرکت هاســت که ایــن کار را در مقیاس بزرگ 
انجام می دهد. تحول دیجیتالی سریع اینفوسیس 
در سال های اخیر به تولید تعداد زیادی برنامه های 
کاربردی داخلی و اکتسابی منجر شده است. با این 
حال پذیرش این برنامه ها توسط ۲۷0 هزار کارمند 
این غول فناوری اطالعات که دسترسی به بیش از 
۲00 برنامه داخلی را بــه کاربران تجاری خــود ارائه 

می دهد، به یک وظیفه سنگین تبدیل شده بود.
اگرچه این شرکت یک بانک اطالعاتی غنی دارد که 
تقریباً تمام نیازهای کارمندانش را برآورده می کرد، 
اما هیچ کانــال واحدی بــرای اســتفاده از آن وجود 
نداشت. کارمندان باید هر برنامه را به طور جداگانه 
بازدید می کردند؛ فرایندی دست وپاگیر که بهره وری 
را کاهش می داد. نارندرا سوناوان، معاون مدیرعامل 
و مدیــر سیســتم های اطالعاتــی در اینفوســیس 
می گوید: »اینفوســیس با بســیاری از فرایندهای 
خســته کننده و زمان بر عملیاتی داخلی که زمانی 
گرانبها را از کارمندان می گرفت، دست و پنجه نرم 
می کرد. سیســتم ها و فرایندهای داخلی در تلفن 
همراه در دسترس نبودند و همچنین به اندازه کافی 
هوشمند نبودند که بتوانند به کارکنان کمک کنند 
تا زودتر پیش بینی کنند، پاســخ دهند و بهره ورتر 
باشند. به عنوان مثال یک عضو جدید الزم بود به 
هفت برنامه مختلف وب دسترسی داشته باشد.«
اینفوسیس برای توانمندســازی کارمندان بخش 
اطالعات خود و دسترسی کارآمد به اطالعاتی که 
برای انجام کارهای روزمره خود به آن نیاز دارند، یک 
پلتفرم هســته هوشــمند ایجاد کرد که از چندین 
پلتفرم و برنامه کاربردی دیگر نیز پشتیبانی می کند. 
ســوناوان می گویــد: »شــرکت از نظــر فلســفی از 
ایــن پلتفــرم اصلی بــه عنــوان الیــو اینترپرایــز یاد 
می کند؛ پلتفرمی کــه چابکــی در DNA آن تعبیه 
شــده تا بتواند به ســرعت نیازهــای در حال تغییر 
کسب وکار را احساس کند و در پاسخ دهی مداوم 

به تکامل برسد. قرار بود این پلتفرم، اینفوسیس 
را به سازمانی چابک تر تبدیل کند تا بتواند به طور 
بی نقص و با پشــتوانه در دســترس بــودن منابع و 
کارمندان بخش اطالعات به نیازهای کســب وکار 

پاسخ دهد.«
این پلتفــرم برای اینفوســیس، برنده شــدن جایزه 

USCAO100 2022 را به همراه داشته است.
هدف الیو اینترپرایز افزایش تجربه کاربر با میزبانی 
از طیف وسیعی از پلتفرم هاست، از جمله اینفای 
مــی، پلتفــرم »لکــس« کــه بــه کارمنــدان امــکان 
دسترســی بــه محتــوای یادگیــری را از هر کجــا، از 
هر دســتگاه و در هر زمــان می دهد. لکس شــامل 
دوره هایی برای افزایش مهارت های فنی و حرفه ای 
است تا به دانشجویان مهندسی کمک کند برای 
صنعت آماده شوند. سوناوان می گوید: »با وجود 
پلتفرم های همکاری مانند ام اس تیم و وبکس و با 
در دســترس بودن برنامه های یادگیری، همکاری، 
بهره وری و تجربه کارمندان در طول زمان همه گیری 

و پس از آن بازیابی و تقویت شد.«
این پلتفــرم به عنــوان بخشــی از هســته خــود، از 
یک نمــودار اطالعــات بــرای شناســایی پروژه های 
مناســب برای افراد مســتعد و توصیــه گزینه های 
یادگیری به کارمندان اســتفاده می کند. ســوناوان 
می گوید:»تحول دیجیتال ما به کاهش 10 میلیون 
دالری هزینه ها انجامید.« عالوه بر این، این پلتفرم 
به اینفوســیس کمک کرده تا نیروی کار خود را در 
مهارت های الزم برای پیشــبرد ســازمان به روز نگه 
دارد. ســوناوان می گوید: »بیش از ۲۵ هزار کارمند 
از طریق ایــن پلتفرم به صــورت دیجیتالی مهارت 

پیدا کردند.«
او می گویــد: »بــا اعتمــاد مجــدد بــه ســازمان، مــا 
توانســتیم برخی از بزرگ ترین معامالت را در اوج 
همه گیــری انجــام دهیــم. بســیاری از جریان های 
تحــول دیجیتــال پــس از شــتاب اولیــه بــه بیراهه 
می روند، اما اینفوسیس توانسته به نقاط عطف 
تعیین شده در طول مسیر دست یابد و اطمینان 
مشتری، تجربه کارمند و تعالی عملیاتی را تضمین 
کند. اینفوسیس با مجهز شــدن به این مزایا، این 
پلتفرم را با نام تجاری اوربیت به عنوان راه حلی برای 

مشتریان خود به بازار عرضه می کند.«
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بــا افزایــش تــورم، مصرف کننــدگان بــرای خریــد لــوازم 
الکترونیکــی بــه دنبــال گزینه هــای تأمیــن مالــی مانند 
»االن بخــر، بعــداً پرداخــت کــن« هســتند. بــا کاهــش 
محدودیت هــای همه گیــری کوویــد 1۹در ســال ۲0۲۲، 
بســیاری از خرده فروشــان تصور می کردند جمعه سیاه 
بهتری در ســال جــاری داشــته باشــند، اما تورمــی که از 
ماه ها قبل در حال افزایش بود، نبــرد جدیدی را رقم زد. 
در آســتانه تعطیالت، برخی تخمین ها نشان می دهند 
هرچند خرید از فروشگاه های فیزیکی یکی از گزینه های 
مهم خواهد بود، اما تورمی که بر اساس شاخص قیمت 
مصرف کننده در ماه اکتبر ۷/۷ درصد افزایش داشــته، 

می تواند هزینه ها را تحت الشعاع قرار دهد. 
پیش بینی ها نشان می دهد خریدارانی که درآمد باالتری 
دارند، هزینه های خود را کمتر می کنند و خرید کاالهای 
غیرضروری کاهش می یابد، زیرا مردم با افزایش قیمت 
خواربار مواجــه شــده اند. چندین خرده فــروش پیش از 
شــروع موج خریدها، چشــم انداز خــود را برای این ســه 
ماه کاهــش دادنــد. تارگــت در مــاه نوامبر پــس از اینکه 
درآمدش کمتر از حد انتظار بود، چشــم انداز ســه ماهه 
چهارم خود را ســخت گیرانه تر پیش بینی کرد و ثردآپ، 

فروشــگاه آنالینی کــه کاالی دســت دوم می فروشــد نیز 
همیــن کار را انجــام داد؛ هرچند این فروشــگاه می تواند 
برای مصرف کنندگانی کــه به دنبال پس انداز هســتند، 

گزینه خوبی باشد.
همه اینها زمینه را برای یک فصــل تعطیالت نه چندان 
شــاد بــرای خریــداران فراهــم کــرد. داده هــای ادوبــی 
آنالیتیکس نشان می دهد که سهم فروشگاه های آنالین 
در جمعه سیاه امسال به ۹/1۲ میلیارد دالر رسیده که 
۲/۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. 
تصویر نحوه عملکرد صنعت خرده فروشی پیچیده تر از 
آن اســت که با یک عدد همه زوایای آن مشخص شود. 
با توجه به فشارهای کالن اقتصادی که مصرف کنندگان 
در حــال حاضــر بــا آن مواجــه هســتند، ســخت اســت 
بگوییم کــه وضعیت برنــدگان صنعت خرده فروشــی تا 
پایان فصل به همین شکل باقی خواهد ماند، اما برخی 

از روندها برجسته بودند.

 برنده؛ االن بخر، بعداً پرداخت کن
به نظــر می رســد روز شــکرگزاری و جمعه ســیاه روزهای 
خوبی برای گزینه »االن بخر، بعداً پرداخت کن« بودند. 

با توجه به فشارهای اقتصادی که بسیاری از خریداران 
در حال حاضر با آن مواجه هستند، گزینه های پرداختی 
چــون »االن بخر، بعــداً پرداخــت کن« راهــی پیش روی 
مصرف کننــدگان می گذارنــد کــه بتواننــد کاالی مــورد 
نظرشان را خریداری کنند. پیش بینی های جمعه سیاه 
که دلوییــت انجــام داده بــود، نشــان مــی داد ۴۸ درصد 
قصــد دارند از کارت هــای اعتبــاری اســتفاده کنند و ۳۷ 
درصد انتظار دارنــد از گزینه »االن بخــر، بعداً پرداخت 

کن« بهره ببرند.
بر اســاس داده های ادوبــی، در روز شــکرگزاری درآمد از 
طریــق گزینــه »االن بخــر، بعــداً پرداخت کن« نســبت 
به ســال گذشــته 1/۳ درصد و ســفارش ها 0/۷ درصد 
افزایش یافته اســت. برخــی از خریــداران از ایــن گزینه 
بــرای کاالهای بــا قیمــت پایین تــر اســتفاده کرده اند، در 
حالی که پیش تر ایــن گزینه برای کاالهای بــا قیمت باال 
اســتفاده می شــد. بــا توجــه بــه داده هــای ســیلزفورس، 
میانگیــن ارزش ســفارش ها از طریق گزینــه »االن بخر، 
بعداً پرداخت کن« در ایاالت متحده و در روز شکرگزاری 

6 درصد کاهش یافته است.
طبق گزارش ادوبی سفارش ها با گزینه »االن بخر، بعداً 

بررسی ها نشان می دهد گزینه های اعتباری مانند »االن بخر، بعداً پرداخت 
کن« با استقبال مصرف کنندگان روبه رو شده است

 برندگان و بازندگان 
جمعه سیـاه

افزایش 50 درصدی فروش 
کاالهای ورزشی دیکز 

ستارهآسمان
تاریکخردهفروشی

 فــروش کاالهــای ورزشــی دیکز 
نسبت به سال ۲01۹، ۵0 درصد 
افزایــش یافتــه اســت. لــورن هوبــارت، 
مدیرعامــل شــرکت گفتــه اســت: »مــا 
دریافت هــای دیرهنــگام زیــادی از بهــار 
داشــتیم کــه روی موجودی بازگشــت به 
مدرســه مــا قــرار گرفــت و موجــودی 
ســنگینی انباشــته شــد. مــا در این ســه 
ماهه به شدت مراقب بودیم تا موجودی 
خــود را کــم کنیــم تــا بتوانیــم کاالهــای 
تعطیالت را خریداری کنیم و سال ۲0۲۳ 

را درست شروع کنیم.«

 ناودیــپ گوپتا، مدیــر مالی این 
در  آنهــا  گفتــه  شــرکت 
خالص شدن از شــر محصوالت اضافی 
بسیار موفق عمل کرده است. اما تالش 
بــرای رســیدن بــه موقعیــت موجــودی 
مناسب تا سه ماهه چهارم ادامه خواهد 
داشت. نیل ساندرز، مدیرعامل گلوبال 
دیتــا در ایمیلی گفته که دیــک می تواند 
شرایط خود را در طول زمان اصالح کند.

 ســاندرز گفتــه اســت: »نتایــج 
امروز دیکز بسیار خوب است. 
اینکه شرکت عالوه بر سودهای باالیی که 
در ســال های گذشــته ایجــاد کــرده، در 
زمانی کــه اکثــر خرده فروشــی ها شــاهد 
کاهش تقاضا هســتند، رشــد دارد، این 
برنــد را اســتثنایی می کنــد. از نظــر مــا، 
دیک یک ستاره بسیار روشن در آسمان 

تاریک خرده فروشی باقی می ماند.«

 مفاهیــم جدیــد فروشــگاه این 
روشــنی  نقــاط  نیــز  شــرکت 
هســتند. دیکــز در حــال راه انــدازی 
ویرهــاوس  قالــب  در  پاپ آپ هایــی 
ارزان قیمت است تا پاسخ بازار را قبل از 
تبدیل آنها بــه فروشــگاه های بلندمدت 
بررســی کند. به گفتــه هوبــارت، مفهوم 
تجربــی خانــه ورزش ایــن شــرکت کامالً 
فوق العاده بوده است. هرچند در مراحل 

آزمایشی قرار دارد.

NEWSخبر

خرده فروشی
R E T A I L
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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

تاریخ فناوری قرون وســطی تاریخ یک توسعه آهسته اما 
بنیادین بود. در دوره پس از آن سرعت تغییرات به شکلی 
چشــم گیر افزایــش یافــت و بــا دگرگونی هــای اجتماعی، 
سیاسی، مذهبی و فکری ژرف در اروپای غربی همراه بود.

پیدایش دولت - ملت، بروز شکاف در کلیسای مسیحی 
بر پایــه اصالحات پروتســتان، رنســانس و انقالب علمی 
همــراه بــا آن و گســترش کشــورهای اروپایــی در خــارج از 
مرزهــای خودشــان همگــی بــا فنــاوری در حــال توســعه 
پیونــد داشــت. چنیــن گسترشــی پــس از دســتیابی بــه 
پیشــرفت هایی در فنــاوری دریایــی امکان پذیــر شــد کــه 
مسیرهای اقیانوســی را به روی دریانوردان غربی باز کرد. 
ســفرهای اکتشــافی به مــرور به امپریالیســم و اســتعمار 
تبدیــل شــد. ترکیــب کشــتی های ســبک دارای قابلیــت 
مانور با قدرت شــلیک توپ هــای آهنین بــه ماجراجویان 
اروپایی برتــری قاطع داد و دســتاوردهای فنــاوری تقویت 
شد. گرچه اصالحات عاملی مهم در تاریخ فناوری نبود، 

اما با آن پیوند داشت. ظرفیتی که در چاپخانه های جدید 
برای انتشــار همه دیدگاه ها ایجاد شــد، به دگرگونی های 
مذهبی کمک کرد. جنبش فکری برانگیخته شده توسط 
اصالحات به بیان روشن ویژگی های حرفه ای منجر شد که 
فعالیت های صنعتی، تجاری و نوآوری های فنی را تحریک 
کرد. گرایش بسیاری از مخترعان و دانشمندان آن دوره که 
کالوینیســت، پیوریتن و در انگلستان از مخالفان بودند، 

نشان دهنده ماهیت اشتیاقی است که ایجاد شد.

 دوره رنسانس
دوره رنســانس نســبت به اصالحات به شــکلی آشــکار 
محتوای فناورانه بیشتری داشــت. مفهوم »رنسانس« 
گریــز اســت. از آنجــا کــه دانشــمندان قــرون وســطی 
پیش تــر موفــق بــه بازیابــی کامــل میــراث ادبــی جهــان 
باســتان شــده بودند، رنســانس به عنوان »تولد دوباره« 
دانش بیشــتر نقطه ای را نشــان داد کــه گــذار از احترام 

پیدایش فناوری غربی )1500 تا 1750 میالدی(؛ فناوری 
در سال های پس از قرون وسطی و در دوره رنسانس چه 

مسیری را دنبال کرد؟

سال های سرعت

 و دگرگونی

برنامه ها با انگیزه خوب به یک دلیل ساده شکست می خورند 
و آن اینکه سعی می کنند یک الگوی اشتباه را تکرار کنند

الگوینوآوریفلورانسدورهرنسانس
بهترازسیلیکونولی

REVIEWبررسی

برنامه ریــزان شــهری سراســر جهــان مشــتاق 
بازآفرینــی موفقیت ســیلیکون ولی هســتند؛ دره 
تیمز )Thames Valley( در انگلستان و سیلیکون 
واحه )Silicon Oasis( در دوبی تنها دو مورد از این 
تالش هاســت، اما همیشــه این برنامه ها با انگیزه 
خوب به یک دلیل ساده شکست می خورند و آن 
اینکه ســعی می کنند یک الگــوی اشــتباه را تکرار 
کنند. ســیلیکون ولی بســیار جدیدتر از آن است 
که بتوان از آن درس گرفت. کســانی که امیدوارند 
مرکز نوآوری بزرگ بعدی جهان را راه اندازی کنند، 
بهتر اســت بــه یــک نمونــه نبوغ آمیــز قدیمی تر و 
چشــم گیرتر نگاه کنند؛ فلورانس دوره رنســانس، 
دولت - شــهر ایتالیا که خاســتگاه فوران هنرهای 
بزرگ و طرح های درخشــانی شــد که جهان مانند 
آنها را نه پیش از ایــن و نه پس از آن ندیده اســت. 
این هسته انرژی بخش نوآوری امروز نیز مانند ۵00 

سال پیش آموزه هایی ارزشمند دارد.

 استعدادها به حمایت نیاز دارند
خانــواده مدیچــی  فلورانــس قدرتــی 
افسانه ای در استعدادیابی داشتند و ثروت خود را 
نیز سخاوتمندانه به کار می گرفت. امروزه شهرها، 
ســازمان ها و افــراد ثروتمنــد باید از اســتعدادهای 
تازه نــه به عنــوان یک عمــل خیــر، بلکــه به عنوان 
سرمایه گذاری مشهود در منافع عمومی حمایت 

کنند.

 مربیان اهمیت دارند
فرهنــگ امــروزی تمایــل بــه ارج نهــادن 
به جوانی در برابــر تجربه دارد و بردبــاری اندکی 
برای دنبال کردن الگوهای یادگیری قدیمی دارد. 
کارآفرینــان جــوان جاه طلــب می خواهنــد دفتر 
گوشــه ســالن را خــراب کننــد، نــه اینکــه از افراد 
حاضــر در آن درس بگیرنــد. تجربــه نــوآوران در 
فلورانس رنســانس نشــان می دهد کــه این یک 
رویکرد اشتباه است. برخی از بزرگ ترین نام های 
هنر و ادبیات با کمال میل حقوق با بودن در کنار 
اســتادان می آموختند. لئونــاردو داوینچی یک 
دهه کامل، بســیار طوالنی تر از آنچه که مرسوم 
بود، در یک بوتگا یا کارگاه فلورانســی که توســط 
مــردی بــه نــام آندریــا دل وروکیــو اداره می شــد، 

شاگردی کرد. چرا لئوناردو دوره ای طوالنی شاگرد 
مانــد؟ او به راحتی می توانســت در جای دیگری 
کار پیدا کند، امــا ارزش تجربه ای را کــه در کارگاه 
پــر از گردوغبــار و آشــفته بــه دســت آورده بــود 
می دانســت. بایــد ماننــد زمــان لئونــاردو روابط 
معنی دار و طوالنی مدت بین مربیان و کارآموزان 

برقرار شود.

 تــوان بالقــوه بــر تجربــه چیــره 
می شود

آنگاه که پاپ ژولیوس درباره نقاش سقف کلیسای 
سیســتین تصمیــم می گرفــت، میــکل آنــژ در 
دایره انتخاب ها نبــود، اما وی کــه در چتر حمایت 
مدیچی هــا بــود، در معرض انتخــاب قــرار گرفت. 
پاپ معتقد بود برای این کار »غیرممکن« اهمیت 
اســتعداد و تــوان بیش از تجربه اســت و حــق با او 
بود. امروز ما معمــوالً افراد و شــرکت هایی را به کار 
می گیریم که قبالً کارهای مشابهی را انجام داده اند. 

 فاجعه خالق فرصت نیز هست
رنسانس توانست فلورانس را تنها چند 
دهه پس از آن شکوفا کند که مرگ سیاه )طاعون( 
شهر را نابود کرد. نوآوران باید مدام از خود بپرسند: 

»فرصت در میان پریشانی کجا پنهان است؟« 

 رقابت را در آغوش بگیرید
فلورانس دوره رنسانس مملو از رقابت ها و 
دشمنی ها بود. دو غول آن عصر، لئوناردو و میکل 
آنــژ، نمی توانســتند بــا همدیگــر پیوندی داشــته 
باشند، اما شــاید این همان چیزی بود که هر دوی 
آنها را بــه تولید چنیــن کارهــای خوبی ســوق داد. 
دعوای چند دهــه ای بیــن لورنزو گیبرتــی و فیلیپو 
برونلسکی نیز همین تأثیر را داشت. فلورانسی ها 

رقابت سالم را ارج می نهادند.

 طرح هــای نــو را بیابیــد و بــا هــم 
ترکیب کنید

فلورانس دقیقــاً دموکراتیک نبــود، اما رهبــران آن 
اهمیت تزریق مســتمر چهره هــا و طرح هــای تازه 
را دریافتند. آنها متوجه شــدند که نوآوری شــامل 

ترکیبی از طرح هاست.




