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 استراتژی 
دوری از تکرار

 
 گفت و گو با امینه آزادی که 
 چهل تکه دوزی با روش های نوین را 
هم آموزش می دهد و هم می فروشد

2

 گفت و گو با احمد واشقانی فراهانی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر اسمارت آپ 

 قحطی
7 سال بعد  در هفته گذشته داده های کدال تپسی 

مبنای دو تفسیر متفاوت شد

سهم بازار تپسی در برابر اسنپ
3

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالدوم
ــاره شمــــــــ
م ســو و د هشتا
2بهــمن۱۴۰۱
32صفــحـــه
3۰هــزارتومان
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از آمازون تا مایکروسافت

 اخراج های فله ای

در بیگ تک ها
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اعتراض به 
بدعت گذاری 

ساترا
 نامه  اعتراضی 

به دبیر شورای عالی 
فضای مجازی
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خطرناک تر از 
 این ایده

 روال  شدن
آن است!

در مذمت قطع اینترنت

2

 راداربازی یا
بازی با واژه ها؟
سامانه راداربازی دادن 

اینترنت طبقاتی به 
گیمرهاست؛ نه حل 

مشکل سرعت اینترنت 
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اکوسیستم 
منهای تهران
گزارش ویژه کارنگ 

از وضعیت بغرنج 
اکوسیستم استارتاپی 

شهرستان ها

8

 ورودی های اکوسیستم درحال صفر شدن است
و این یعنی چند سال دیگر استارتاپ بزرگ نخواهیم داشت
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 ما از موفقیت های دنیا سهمی نداریم؛  از رکود و بدبختی اش چرا!

20-80 است

10-90 است
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 اگر بخواهید لج یک تصمیم گیر در نظام 
حســابی  را  کشــور  سیاســت گذاری 
دربیاوریــد، توصیــه می کنــم یــک مثــال از 
موفقیت هــای عربســتان در حــوزه تحــت امرش 
بزنید. کشوری که از همه نظر در چهار دهه گذشته 
در اذهــان ایــن سیاســت گذاران نمونه ای بــوده از 
توســعه پفکی و الکی! کــه هر لحظــه باید منتظر 
در رفتــن بــاد آن بــود، بدجــور می توانــد آنهــا را 
برانگیزاند و حساس کند. حاال همین عربستان را 
ببینید در چند ماه گذشته چطور درهای خود را به 
روی دنیای جدید باز کرده. از فوتبال 
تا فنــاوری و موســیقی؛ این کشــور 
آغوش خود را به روی تغییر و تحول 
گشوده و مدام خبر جذب سرمایه 
یــا  اســتارتاپ هایش 
سرمایه گذاری های خطرپذیرش در 
اســتارتاپ های بــزرگ دنیــا مخابره 
می شود. نیازی به گفتن نیست که 
ایــن روزهــا از نظــر اینترنــت و 
کسب وکار اوضاع ما چطور است! 
فقط به همین قدر بسنده می کنم که شاید به رگ 
غیــرت آنهایــی کــه تــز اینترنــت طبقاتــی و 
دیوار کشیدن دور شبکه های اجتماعی جهانی سر 
می دهنــد، بربخــورد. البته چنیــن امیدی نــدارم! 
برخور این دوستان مدت هاست از کار افتاده انگار!

 عــدل در همیــن روزهایــی کــه بــرای 
کسب وکارهای ایرانی از زمین و آسمان 
ســنگ و بال می بارد، اقتصاد نوآوری و فناوری در 
کل دنیا هم در حال فرو رفتــن در یک رکود بزرگ 
اســت. گل بود به ســبزه نیز آراســته شــد! اندک 

امیدی اگر داشتیم که از این روزهای بالخیز جان 
سالم به در ببریم، احتماالً ترکش های تورم جهانی 
و رکود صنعــت آی تــی دنیــا مــا را از پا دربیــاورد. 
می دانــم کــه می گوییــد اکوسیســتمی کــه هیــچ 
جایش به دنیا وصل نیست، چه به تأثیرپذیری از 
رکود جهانی. اما خودتــان هم خوب می دانید که 
مــا اگرچه از موفقیت ها و رشــد اقتصــاد جهانی 
سهمی نداریم، اما وقت تقسیم بدبختی و تورم و 
رکود که برسد، به یکباره از اعضای فعال جامعه 

جهانی می شویم.

 معتقــدم از نشــانه های پویایــی یــک 
شــانه  و  شــاخ  همیــن  اکوسیســتم 
کشــیدن ها و مدعی شــدن بــرای یکدیگر اســت. 
اینکه اسنپ و تپسی بر سر سهم بازار خودشان با 
حســاب و کتاب  و  شــده  گالویــز  یکدیگــر 
کسب وکارهایشان را پهن کرده اند روی میز، اتفاق 
خوبی اســت. البته اگر اوضاع کلی اکوسیستم و 
اقتصاد نوآوری از چیزی که در آن هستیم نرمال تر 
بود، اتفاق خوب تری هم می شد. این رقابت ها در 
یــک فضــای عــادی و نرمــال نشــانه ســالمت 
اکوسیستم است. اتفاقاً باید ترسید از دوره هایی 
کــه همــه  رقبــا گل و بلبــل وار و دســت در گــردن، 
قربان صدقه همدیگــر بروند. یادمان نمــی رود در 
دوره ای اکوسیستم استارتاپی کشور دچار همین 
عارضــه همه چیزخوب نمایــی شــده بــود و صرفــاً 
کلمات نغز و عرفانی از آن بیرون می آمد. یک سال 
بعد از همان دوره طالیی بود که به یکباره همه چیز 
ترکید و خیلی ها افتادند به جان هم. پس برای من 
این رقابت ها و ادعاهای کسب وکاری نشانه خوبی 

است؛ شما را نمی دانم!

INTROسرآغاز

سیاست گذاران نوآوری از عربستان چه چیزی می توانند یاد بگیرند

 ما از موفقیت های دنیا سهمی نداریم
 از رکود و بدبختی اش چرا!

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

 بــرای کســی کــه چکــش دســت گرفتــه، همــه 
مســائل شــبیه میخ هســتند! صبح پنجشنبه 
گذشــته برای جلســه ای در زمینه اقتصــاد دیجیتال در 
وزارت ارتباطات بودم؛ نه تنها در خانه اینترنت نداشتم 
و نه تنها در مســیر، که حتــی در وزارت ارتباطــات هم به 
چیزی بــه نــام اینترنــت )چــه داخلــی، چــه بین المللی( 
دسترســی نداشــتم؛ من که معمــوالً از اپلیکیشــن های 
مســیریاب اســتفاده می کنــم و بــه ایــن اپلیکیشــن ها و 
راهنمایی هایشــان عــادت کــرده ام، رانندگــی از خانــه تا 
ســاختمان وزارت ارتباطات تجربه ای غریــب بود. گویی 
ناگهان همه دسترسی هایم را از دست داده ام و حاال باید 

مسیرم را در مه پیدا کنم! 

 بــا وجــود اینکــه گفتــه شــده بــود 
اینترنــت در زمــان کنکــور قطــع 
نمی شــود یــا حداقــل به طــور مســجل گفته 
نشــده بود، ولــی در نهایــت بــا ضعیف ترین 
اســتدالل ممکن و برای دلیلی غیــر از حفظ 
امنیــت کشــور و مــردم، اینترنت قطع شــد. 
بهانه قطع شدن اینترنت هم جلوگیری از لو 
رفتن ســؤاالت کنکور بــود؛ بهانــه ای که فقط 
بهانه بــود و در نهایت ســؤاالت کنکور هم لو 
رفت که هم چوب را خورده باشیم، هم پیاز را. 

به نظــر می رســد این چنین قطع کــردن اینترنــت به نفع 
آنهایی شــد که دســتی بر آتــش دارنــد! چراکــه در زمان 
متصل بــودن اینترنــت وقتــی ســؤاالت لــو می رفــت، بــا 
انتشــار آن در ســطح اینترنت قیمت کاهــش می یافت؛ 
ولی حاال که دسترســی سخت شــده، احتماالً قیمت ها 

هم باالتر رفته!

 شیوه حل مســئله قطع کردن اینترنت به بهانه 
جلوگیری از یک اتفاق، متأســفانه به شــیوه ای 
عجیب برای حل کردن مسائل تبدیل شده است. گویی 
راه حــل ما بــرای همه چیــز بســتن اســت و بس! بــه نظر 
می رسد تنها راهی که به ذهن مان می رسد، این است که 
ببندیم و گویی هیچ راه حل دیگــری در چنته نداریم. در 
چند روز گذشــته به کرات درباره غلط بودن این شــیوه از 
حل مسئله گفته شده اســت؛ آنهایی هم که باید حرف 
بزنند، زده اند و متأســفانه در کمال نابــاوری اینترنت به 

بهانه ای عجیب قطع شــد. البته برخی هم روزه سکوت 
گرفته اند و ترجیح می دهند خودشان را گِلی نکنند.

 حاال در کمال تعجب در زمانی که اینترنت کشور 
قطع شده، صداوســیما با زیرنویس کردن مکرر، 
اصرار دارد بگویــد پیام رســان ها و اپلیکیشــن های ایرانی 
دچار اختالل شــده اند! به نظر می رسد صداوسیما از هر 
فرصتی برای زدن کسانی که دوست شان ندارد استفاده 
می کند. نمی دانم کارشناســان و خبرنگاران صداوســیما 
چگونــه بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه در زمــان قطعــی 
اینترنــت اپلیکیشــن ها و پیام رســان های ایرانــی دچــار 

اختالل شده اند!

 نمی دانــم شــاید صداوســیمایی ها 
انتظار دارند در زمان قطعی اینترنت 
اپلیکیشن ها کار  کنند که االن تعجب کرده اند 
که چرا اســنپ و تپســی کار نمی کنند؛ شــاید 
برای این دوســتان عجیب باشــد که اسنپ و 
تپســی برای فعالیت بــه اینترنت نیــاز دارند؛ 
شاید دوستان صداوسیما باور نکنند، ولی اگر 
برق قطع شــود، کســی نمی گوید صداوسیما 
دچار اختالل شده؛ می گویند برق قطع شده! 
آنچه در عمــل رخ داده، ایجاد حجم عظیمی 
نارضایتی است؛ آن هم برای کسانی که تمرکز کرده اند در 
ایــن شــرایط ســخت کارشــان را انجــام دهند. گویــی مغز 
متفکری تالش می کنــد تا جایی کــه می توانــد نارضایتی 
خلق کند و از هر بهانه ای اســتفاده می کند که حال مردم 
را بگیرد. نمی دانم؛ این طور وقت ها بیشتر از اینکه تصور 
کنــم حماقتــی در حــال رخ دادن اســت، بــر این نظــرم که 

خیانتی در حال رخ دادن است. 

 ما در روزهای سختی قرار داریم و همه باید تالش 
کنیم، کار، تالش و خلق ارزش به اولویت اول تبدیل 
شوند و این کارهای عجیب مانند قطع کردن اینترنت، آن 
هم به بهانه هایی عجیب تر، مصداق ریختن آب به آسیاب 
دشمن است و بس. امیدوارم این شیوه حل مسئله آخرین 
بار باشد و همه آنهایی که در این زمینه با کم کاری زمینه آزار 
و اذیت مردم را فراهم کردند و حتی نتوانستند از سؤاالت 

کنکور حراست کنند، شاهد برخورد مناسب باشند.
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روال  شدن آن است!
آیا قطع اینترنت هفته گذشته آخرین تجربه ما از این دست 

تصمیمات اشتباه خواهد بود؟

رضا قربانی

@mediamanager_ir

خطـــرناک تـــر از 
این ایده
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دخالت صمت در کار اتحادیه
رضــا الفت نســب در انتقــاد بــه 
انتصــاب مینا مهرنــوش به عنــوان رئیس 
اتحادیــه کســب و کارهای مجــازی گفتــه 
دخالــت مســتقیم صمــت در امــور یــک 

اتحادیه بی سابقه بوده  است.

NPS شاخص ۷3درصدی
 ازکــی گفتــه کاربــران بــه دلیــل 
رضایت از این پلتفرم بیمه آن را به دیگران 
توصیه کرده اند و »ازکی« توانســته است 
به عدد مثبت ۷۳ در شاخص NPS برسد.

دانش بنیان حمایت نمی خواهد
معــاون علمــی رئیس جمهــور 
گفتــه فرهنــگ حمایــت از دانش بنیــان 
فرهنــگ اشــتباهی اســت و  در واقــع ایــن 
ماییم که نیازمند حمایــت و ارزش آفرینی 

دانش بنیان ها هستیم.

همکاری نیکان و فرانویان
شــرکت های نیــکان و فرانویــان، 
شــرکتی به نــام »وی بانک« تأســیس و دو 
میلیــون دالر از فعاالن اقتصــادی معدنی 
بــرای ایجــاد نئوبانــک جــذب ســرمایه 

کرده اند.  

یک نظرسنجی ســفارش داده شده از ســوی تپسی به یک 
پاسخ مفصل در قالب یک گفت وگو از سوی اسنپ رسید، 
اما تپسی و مدیرعامل آن بیکار ننشستند و در یک توییت 
تندوتیز از استدالل مدیرعامل اسنپ خرده گرفتند و گفتند 
در نهایت این آمار و ارقام بازار ســرمایه اســت کــه می تواند 
مبنای درستی برای ادعا کردن درخصوص سهم از بازار شود. 
این خالصه جدل اسنپ و تپسی در چند روز گذشته بر سر 

میزان سهم هر یک در بازار تاکسی های اینترنتی است.
ماجرا از این قرار اســت که اول تپسی تالش کرد خبری را در 
اکوسیستم استارتاپی و در رسانه های سراسری منتشر کند 
که با تکیه بر نظرسنجی یک مؤسسه پژوهشی سهم بازار 
خود را 20 درصد عنوان می کرد. مؤسســه ای که به سفارش 
تپســی به ســراغ کاربران این ســرویس های اینترنتی رفته و 
دریافته بــود 20 درصــد نمونه آمــاری شــرکت کننده در این 
تحقیق از تپســی برای حمل ونقل خود اســتفاده می کنند. 
آمــاری کــه وقتــی میــالد منشــی پور با اشــاره بــه روند رشــد 

درآمدی شــان کــه در کــدال بورس منتشــر شــده اعــالم کرد 
می خواهند آن را به ۳0 تا ۳5 درصد برسانند حساس تر هم 
شد. منشی پور می گوید آمارهای بازار سرمایه نشان می دهد 
این اســتارتاپ وعده هایی را کــه در امیدنامــه اش ارائه داده، 
محقق کرده و حاال به دنبال رشــد بیشــتر درآمدهــا و البته 

گرفتن سهم بازار بیشتر حتی تا ۳5 درصد کل بازار است.
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ اما با اشاره به اینکه در ایران 
بازار چند شــهر خاص اســت که نشــان دهنده میزان نفوذ 
در بازار تاکســی های اینترنتی اســت، در گفت وگویی تأکید 
کرد آنها در ماه های اخیر نه تنها رشد داشته اند بلکه برخی 
رکوردهــای روزانــه خودشــان را هم جابه جــا کرده انــد. نکته 
جالب اینکه خلج با تأکید بر داده های تپسی در بورس گفته 
تحلیل این داده ها به آنها نشان می دهد که سهم بازارشان 
90 درصد است. خلج تلویحاً ادعای تپسی را رد کرده و نهایتاً 
برای رقیب خودش در این بازار یک ســهم 10 درصدی قائل 
شده است. موضوعی که واکنش شدید منشی پور را در پی 

داشته است.
منشی پور در توییتی نوشته: »مدیرعامل اسنپ در حالی 
اعــداد و ارقام کــدال تپســی را بــا ارقام خودشــان مقایســه 
می کند که تا به حال حتی یک صورت مالی حسابرسی شده 
منتشر نکرده است. ادعاکردن کار ســاده ای است. بیایید 
شــفاف و بر مبنــای اطالعــات قابل اتــکا صحبــت کنیم.« 
مدیرعامل تپســی تالش کرده به رقیب بگوید تــا زمانی که 
وارد بازار ســرمایه نشــده اید، نمی توانید درباره ســهم بازار 
خود ادعــای متقنی بکنیــد. البتــه احتماالً بر اســاس یک 
نظرســنجی هم نتوان چنین ادعایی کرد، اما آنچه روشــن 
اســت این اســت که رقابت در بــازار تاکســی های اینترنتی 
آن قدر حســاس شــده که احتمــاالً در ماه هــای آینده حتی 
یــک درصــد از ایــن بــازار هــم بتوانــد دســتمایه جدل های 
کسب وکاری باشــد، چه برســد به 10 درصد آن که باید هم 
در تعداد ســفرها و هــم در حجــم گــردش مالی روزانــه این 

کسب وکارها عددهای بزرگی را شکل دهد.

مدیرعامل اسنپ سهم بازار 20 درصدی تپسی را قبول ندارد و نهایتًا برای رقیب 10 درصد سهم قائل است

سهم بازار تپسی در برابر اسنپ: 20-80 یا 10-90؟

اَبرِدراک سرویس جدید راه اندازی می کند

جزئیات راهکار اَبر مالی هوشمند اَبردِراک

تکنوتجارت از برنامه های کوتاه مدت خود می گوید

جذب سرمایه برای کسب و کارهای بالغ

شرکت اَبر دِراک ارائه دهنده خدمات هوشمند اَبری است 
که از ســال 1۳9۸ فعالیــت خود را بــا رونمایــی از محصول 
شــبکه توزیع محتوا آغاز کــرد و به مرور ســبد محصوالت 
ابری خود را توســعه داد. این شــرکت در ســال 1۴01 موفق 
به جذب ســرمایه از شــرکت خدمــات انفورماتیک شــد و 
در حال حاضر در مســیر توســعه و گســترش محصوالت 
اَبری خود با تمرکز در حــوزه مالی و بانکی اســت. اَبر دِراک 
در هشــتمین نمایشــگاه تراکنــش از راهــکار تخصصــی 
اَبــر مالــی خــود رونمایی کــرد. ایــن راهــکار مجموعــه ای از 
سرویس های ابری است که با از بین بردن دغدغه تأمین و 
نگهداری سرویس ها و تجهیزات زیرساختی، مسیر تحول 
دیجیتال را برای صاحبان فناوری های مالی هموار خواهد 
کــرد. این راهــکار به تازگــی برای یــک شــرکت در حوزه های 
مالی و همچنین یکی از بزرگ تریــن بانک های خصوصی 
پیاده ســازی شــده که بــا در نظــر گرفتــن حساســیت های 
امنیــت داده و حریم خصوصــی این شــرکت ها، امکاناتی 
برای افزایش کارایــی، ایجاد امــکان مقیاس پذیری، تأمین 
امنیت و منابع پردازشی مورد نیاز آنها را تأمین کرده است. 
در این زمینه فرشاد خونجوش، رئیس هیئت  مدیره ابردراک 
در گفت وگو با »راه پرداخت« درباره جزئیات راهکار اَبر مالی 

هوشــمند اَبر دِراک گفت: »برای ورود به بحث باید بگویم 
که یکی از موضوعات عمده و مهم در حوزه فعالیت ما ارائه 
زیرساخت توسعه پذیر است؛ زیرساختی که به راحتی در 
اختیار دیگــران قرار بگیــرد و بخش عمــده ای از تأمین این 
زیرساخت ها، مربوط به اتوماسیون و خودکارسازی آنها در 

راستای ارائه سرویس های چابک می شود.
بدین منظور، یکی از اقدامات اساســی که ما انجام دادیم، 
راحت تــر کــردن دسترســی بــه زیرساخت هاســت.« او در 
ادامه در پاسخ به اینکه بخش مالی چه نیازی به سرویس 
ابری جدیدی که برای ارائــه خدمات مالــی ارائه می دهید، 
احساس کرده که به این موضوع گرایش پیدا کرده اید، بیان 
کرد: »موضوع اساسی در این زمینه، نوع نگاهی است که 
در حال حاضر به خدمات مالی وجود دارد. مشتری محور 
بــودن ایــن سیســتم های مالی مــا را به ســمتی می بــرد که 
سرویس هایی ارائه دهیم تا نیازهای مورد نیاز به سهولت 
رفع شــود   که برای ایــن هدف، چابک بــودن ارائه ســرویس 
بــدون درگیر ی های فنــی خیلی مهم اســت. در ســال های 
2020 و 2021 بــا گســترش و همه گیر شــدن ویــروس کرونا، 
رشــد اصلی اَبرهای مالی در دنیا  در این زمان اتفاق افتاد و 
سرویس های اَبری به عنوان پلتفرمی که بتواند سرویس ها 

را به صورت یکپارچه در اختیار کاربــران قرار بدهد، مطرح 
شــد و عمالً گســترش یافت.« خونجــوش درباره ســاختار 
ســنتی انتقال اطالعات و بســته بودن فضــای بانک ها در 
زمینــه اطالعات توضیــح داد: »یکــی از چالش های بانکی 
بحث محرمانه بودن اطالعات است که تجربه ما با برخی از 
شرکت های مالی نیز این موضوع را تأیید کرد. در مذاکرات ما 
با این شرکت ها برای حل این چالش در بحث داده ها مطرح 
کردیم که استراتژی مدنظرتان را بیان کنید و به این سمت 
رفتیم که از تجهیزات تحت مالکیت خود شرکت های مالی 

استفاده کنیم.« 

تکنوتجارت پــس از عقــد قراردادهای ســرمایه گذاری روی 
»دیجی پی« و »آوای اطمینان« در اواخر تابســتان، گامی 
مؤثــر در هم افزایــی میــان بانــک و صنعــت فنــاوری مالــی 

برداشته است.
سولماز ترابی، مدیر سرمایه گذاری خطرپذیر تکنوتجارت 
دربــاره آخریــن ســرمایه گذاری های این شــرکت می گوید: 
»در ماه هــای گذشــته قــرارداد دیجی پــی و آوای اطمینــان 
را منعقــد کرده ایــم و پرداخت هــا انجــام شــده اســت. 
خطوط کســب وکاری مشــترک بانــک و این کســب وکارها 

ایجــاد شده اســت.« مدیــر ســرمایه گذاری تکنوتجــارت 
می افزاید: »ما برنامه عملیاتی سال 1۴02 و استراتژی های 
ســرمایه گذاری مان را بــر مبنــای تکمیــل زنجیــره ارزش 
بانک و مشــتریانش تدویــن کرده ایم. برخی حوزه هــا را در 
برنامه های ارزیابــی خود داریم که در ســال 1۴02 عمدتاً بر 
آنها متمرکز خواهیم بود؛ از جمله این حوزه ها می توان به 
مدیریت ثروت، تحلیل داده و مدیریت داده اشــاره کرد.« 
او می گویــد: »پیش بینی ما این اســت که در ســه تا شــش 
ماه آینده، بخشی از فعالیت هایمان صرف جذب سرمایه 

برای کســب وکارهای بلوغ یافته پرتفوی تکنوتجارت شود. 
مثالً استارتاپ جاده )در حوزه حمل ونقل بار بین شهری(، 
اســتارتاپ فالمینگــو در حــوزه CLM  با محصــول امضانو 
و اســتارتاپ بیدک )ســامانه جامــع فروشگاه ســاز( فرایند 
ســرمایه گذاری را پشــت ســر گذاشــته اند، محصــوالت 
پیــووت شــده اند، بــه بــازار بانــک متصل انــد، مدل هــای 
کسب وکاری شــان شــکل گرفتــه و به طــور کلــی وضعیــت 
خوبی دارند. در برنامه ماست که با تعامل با بازار، برای این 

استارتاپ ها جذب سرمایه کنیم.«
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رئیس کمیته اقتصــاد دیجیتال مجلــس در نامه ای به 
دبیر شــورای عالی فضای مجازی نســبت به اســتفاده 
سلیقه ای از اینماد و بســتن درگاه بانکی سیستم های 
VOD هشــدار داده اســت. او بــا اعالم اینکــه همکاری 
ساترا و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بدعت گذاری 
خطرناکــی در این زمینه اســت، گفتــه در شــرایطی که 
حوزه اقتصاد دیجیتال به صورت همزمان مورد هجمه 
معاندان خارجی و متحجران داخلی اســت، اســتفاده 
بدون قانــون از ابزارهایــی چنین خطرناک، بــرای ایجاد 
فشــار مضاعف بر کســب و کارها اقدامی ناشایســت و 

نارواست.
ایــن اولیــن بــار نیســت کــه اقدامــات ســاترا و نظــارت 
ایــن نهــاد بــر VODهــا باعــث اعتــراض و انتقاد شــده 
است. عالوه بر اینکه جایگاه حقوقی ساترا ابهام دارد، 
اقدامات آن برای جلوگیری از فعالیت کسب وکارها هم 

مورد انتقاد کارشناسان است.
نماینــدگان مجلس نیز زمانــی در تالش بودنــد نظارت 
بر شــبکه نمایش خانگی را از ســاترا بگیرند و به وزارت 
ارشاد بازگردانند. اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس 
سیزدهم هم بارها در این مورد جلسه برگزار کردند، اما 

نتیجه ای نداشت.
داستان از جایی شروع شد که  آذرماه سال جاری دبیر 
انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئویی آنالین در 
نامه ای به فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی 
از برخــورد ســاترا و مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکی 

نسبت به VODها انتقاد کرد.
بر اساس این نامه، روز دوشنبه 21 آذرماه، درگاه بانکی 
شــرکت »فیلم نت« از ســاعت 20 تــا 10 صبــح روز بعد 
مســدود بود و کاربران امکان خرید اشتراک نداشتند. 

پس از پیگیری ها مشــخص شد ســاترا به دلیل ارسال 
نامه ای به شــرکت فیلم نــت در خصــوص کاهش زمان 
تبلیغــات قبــل از نمایــش ســریال ها بــرای کاربــران و 

مشاهده مغایرت، این تصمیم را گرفته است.
از نظــر محمدمهــدی عســگرپور، در این ماجرا شــاهد 
ایجــاد یــک بدعــت عجیــب در تعامــل ســاترا و مرکــز 
توســعه تجارت الکترونیکی هســتیم و توافق نانوشته 
این دو مجموعه در اعمــال محدودیت های این چنینی 
خطرناک اســت. بــه دنبــال ایــن اتفــاق، حــاال مجتبی 
توانگــر هم بــه ایــن برخــورد ســاترا واکنش نشــان داده 

است.
مجتبی توانگر، نماینده تهــران و رئیس کمیته اقتصاد 
دیجیتال مجلس در نامــه ای جدید به دبیــر مرکز ملی 
فضای مجازی در مورد ساترا نوشته است: »همان طور 
که پیش تر تذکر داده بودم، ســپردن اختیــارات بی حد 
و حصر و بدون نظارت به مجموعه هایــی که به صورت 
سلیقه ای از سخت ترین روش ها برای تحت فشار قرار 
دادن کســب وکارهای بخش خصوصی و اســتارتاپ ها 
اســتفاده می  کننــد، برخــالف عقــل و شــرع بــوده و در 
شــرایطی کــه اســتارتاپ های حــوزه اقتصــاد دیجیتال 
به صــورت همزمــان مــورد هجمــه معاندیــن خارجی و 
متحجرین داخلی بوده و بــا خون دل و تالش مضاعف 
در حال تقــال برای بقای خود هســتند، اســتفاده بدون 
قانــون از ابزارهایــی چنیــن خطرنــاک جهــت ایجــاد 
فشــار مضاعف بر کســب وکارها اقدامی ناشایســت و 

نارواست.«
طبــق نامــه توانگــر، او پیش تــر هــم نســبت بــه روش 
اســتفاده از اینمــاد، مخالفت های خــود را اعــالم کرده 
بــود:»از آن گذشــته حــال کار بــه جایــی رســیده کــه 

ســکوهای VOD با وجود دارا بودن اینماد، با کارســازی 
ســاترا )که وجود خــودش از نظــر قانونی محل ســؤال و 
ابهام اســت ( و متابعت کورکورانه مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکــی از نظریــات غیرقانونــی ســاترا، در محــاق 
توقیف درگاه های بانکــی قرار می گیرنــد و جنابعالی به 
نیکی می دانید این اقدام خطرناک به مثابه خفه کردن 
عملیــات روزمــره ایــن کســب وکار مجــازی و شکســتن 

ستون فقرات آن است.«
رئیس کمیته اقتصــاد دیجیتال مجلــس همچنین در 
این نامه وزیر ارشاد را مخاطب قرار داده و آورده است: 
»اگر مســئوالن محترم ذی ربــط )ازجمله وزیــر محترم 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی( نســبت بــه انجــام تکالیف 
محوله از سوی شــورای عالی فضای مجازی در توسعه 
نظام محتوا و خدمات محتوایی در فضای مجازی و نیز 
تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز کشــور در حوزه های 
نوظهور مانند ســکوهای نمایش ویدئویی آنالین عمل 
کــرده بودند، امروز شــاهد یکه تازی بی فکــر و خطرناک 
مجموعه هــای باربــط و بی ربــط در حــوزه مســائلی کــه 
مستقیماً در حوزه مســئولیت وزارت محترم فرهنگ و 

ارشاد اسالمی قرار دارد، نبودیم.«
توانگــر در نامــه خــود از مرکــز ملــی فضــای مجــازی 
یــن رکــن  تــا بــه عنــوان عالی تر درخواســت کــرد 
سیاســت گذار و هماهنگ کننــده در فضــای مجــازی 
برای  نظم و نســق تنظیم گران بخشــی و تعیین تکلیف 

ساماندهی حوزه محتوا اقدام کند. 
او همچنین از وزیر صمت خواســت در مقابل مجلس 
نسبت به عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در 
موضوع استفاده سلیقه ای از ابزار اینماد و بستن درگاه 

بانکی شرکت ها پاسخگو باشد.

اعتراض به بدعت گذاری ساترا
توانگر در نامه ای اعتراضی به دبیر شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد

قانون جهش تولید 
دانش بنیان در حال 

تکمیل است

 ۱۱ آیین نامه
تصویب شد

قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان کــه 
خردادمــاه ســال جــاری بــه دولــت ابالغ 
شــده بــود، بــه مرحلــه  اجرایی شــدن 
رســیده اســت. به گفته معاون اداره کل 
سیاست گذاری و توســعه علم و فناوری 
معاونــت علمی بــرای اجرایی شــدن این 
قانــون، تاکنــون 11 آیین نامــه تصویــب 
شده و ســه آیین نامه دیگر نیز در دست 

تهیه است.
کل  اداره  معــاون  کرامتــی،  مهــدی 
سیاســت گذاری علم و فناوری معاونت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در 
گفت وگو با ایرنا اعالم کرده در این هفت 
مــاه تدویــن آیین نامه هــا انجــام شــده 
اســت. بــه گفتــه کرامتــی 11 آیین نامــه 
تکلیفــی را که در قانون تصریح شــده به 
سرانجام رسانده اند. عمده آیین نامه ها 
هم نوشــته شــده و تنها ســه مورد باقی 
مانــده اســت کــه آنهــا هــم در فراینــد 

تکمیل شدن هستند.
او در توضیــح بیشــتر ایــن آیین نامــه 
گفــت: »بایــد پیشــنهادهای دولــت به 
کمیســیون ها ارســال و نظرات مختلف 
جمــع آوری شــود. ســپس مرحلــه بــه 
مرحلــه معاونــان وزرا و بعــد وزرا و در 
نهایت هیئت وزیران بایــد این موضوع 
را بررسی کنند. در واقع زمانی که تعداد 
آیین نامه هــا زیــاد می شــوند، در صــف 
انتظــار قــرار می گیرنــد. البتــه بایــد این 
نکته را هم اعالم کرد کــه آیین نامه های 
زیادی در دولت اســت و تنها آیین نامه 

جهش تولید نیست.«
کرامتــی بــا بیــان اینکــه برخــی از ایــن 
آیین نامه هــا هم اکنــون نیــز قابــل اجــرا 
هســتند و نیاز بــه اقــدام بعــدی ندارند، 
گفــت: »دســته دوم ایــن آیین نامه هــا 
نیازمند زیرساخت های اجرایی هستند و 
به دنبال آن هستیم تا برای حمایت های 
مالیاتــی یــک ســامانه تعاملــی طراحــی 
کنیم تــا اگر کســی خواســت پــروژه ای را 
طراحی کنــد، آنجــا معرفــی شــود. برای 
این منظور به مکانیزم های ارزیابی، تهیه 
فهرســت های مصادیــق مــورد قبــول و 
همچنین دستورالعمل های ریزتر اجرایی 
نیاز داریم؛ در واقع زیرساخت هایی برای 
اجرای این آیین نامه ها مورد نیاز است که 
ما آنها را با تأخیری اطالع رســانی کرده و 

اجرای آنها را شروع خواهیم کرد.«
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اگر سایت و شبکه های اجتماعی ما را دنبال کرده باشید در هفته های اخیر متوجه تغییرات خاصی در آنها شده اید. تا اینجای راهی که آمده ایم سایت کارنگ، سایت 
هفته نامه بود و تالش داشت با بازنشر مطالب هفته نامه دسترسی کاربرانش در وب به تحوالت اقتصاد نوآوری را تسهیل کند. اما از این هفته هم سایت ما به یک سایت 
خبری مستقل تر تبدیل شده که به صورت 7×24 اخبار و رویدادهای مختلف این اکوسیستم را پوشش می دهد و هم به صورت لحظه ای در شبکه های اجتماعی به خبرها و 
رخدادها واکنش نشان می دهد. این بخشی از تالش جدید کارنگ برای توجه بیشتر به »خبر« در فضای اقتصاد دیجیتال کشور است. پس با کارنگ آنالین بیشتر همراه باشید.

اخبار را هم از ما بخواهید

کارنگ را لحظه ای دنبال کنید

24×7
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

کارشناسان می گویند سامانه راداربازی در واقع دادن اینترنت طبقاتی به 
گیمرهاست؛ نه حل مشکل سرعت اینترنت است و نه یک ابزار جدید

دو هفته پیش بود که وزیر ارتباطات در واکنش انتقادی 
کاربران و مدیران فعال در صنعت آی تی نسبت به تالش 
وزارت ارتباطات برای ارائه اینترنت طبقاتی به گروه های 
خاص، اعالم کرد که آنها قصد دارند تنها ابزارهایی برای 
دسترســی بهتــر برنامه نویس هــا و گیمرهــا بــه اینترنت 
فراهم کنند کــه به بــاور او اســم آن را نمی تــوان اینترنت 

طبقاتی گذاشت.
 در گام بعدی هــم او به این وعــده خود عمل کــرد و خبر 
از رونمایــی ســامانه »راداربــازی« بــرای گیمر هــا داد. 
سرویســی که برای حل مشــکل پینــگ، ســرعت پایین 
دانلــود و به روزرســانی بازی هــا راه انــدازی شــده، امــا بــه 
باور کارشناســان و فعاالن حــوزه فنــاوری، در واقع همان 
اینترنت طبقاتی یا ارائه وی پی ان حکومتی اســت که در 
قدم اول برای گیمر ها راه اندازی شــده اســت. سرویسی 
که از زمان راه اندازی تاکنون با حاشیه های بی پایان مانند 
داشتن مشــکالت امنیتی و ویروســی بودن فایل هایش 
برای دانلود و کپی بودن برنامه آن از یک ســرویس دیگر 
یعنی »الکترو« که برای دورزدن تحریم ها در حوزه بازی 

راه اندازی شده بود، مواجه است.

وی پی ان سازمانی برای گیمرها 
چهار ماه از اختالل و محدودیت اینترنت می گذرد و به 
نظر می رســد شــرایط هیچ گاه به قبل از ۳۰ شــهریورماه 
بازنگردد. حداقل سیاست ها و اظهارات وزارت ارتباطات 
و در رأس آن وزیر ارتباطات به خوبی نشــان می دهد که 
اینترنت دیگر قرار نیســت در کشــور، سرویســی باشــد 

که همه به صورت برابر به آن دسترسی داشته باشند.
 بــرای نمونــه اخیــراً وزیــر ارتباطــات در حاشــیه جلســه 
هیئت دولت گفتــه اســت در تالش اند که نیــاز مردم به 
فیلترشکن کاهش یابد. بسیاری این صحبت را این گونه 
برداشت می کنند که قرار است از ســرویس هایی مانند 
یوتیــوب رفــع فیلتــر شــود و بســیاری دیگــر می گوینــد 
منظور وزیر ارتباطات، ارائه وی پی ان ســازمانی است که 
سال هاســت حاکمیت تــالش می کنــد آن را ارائــه کند و 
باألخره وزیر ارتباطات دولت سیزدهم کلید واگذاری آن 
را با راه اندازی سامانه »راداربازی« زده است. این سامانه 
بــا همــکاری بخــش خصوصــی، بنیــاد ملــی بازی هــای 
رایانه ای و شــرکت  ارتباطات زیرســاخت راه اندازی شده 

است.

بــه گفتــه عیســی زارع پــور، وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات، اســتفاده از ســایت و اپلیکیشــن راداربــازی، 
ضمن افزایش قابل توجه سرعت دانلود بازی ها و آپدیت 
آنها، باعث کاهش چشــمگیر پینگ بازی ها نیز خواهد 
شد که در نتیجه به گفته او تجربه ای دلچسب در بازی 

آنالین برای کاربران رقم خواهد خورد.
سامانه رادار بازی یک DNS رفع تحریم ارائه می کند که 
بیشتر برای کاربران کنسول های بازی کاربردی تر است. 
برای اســتفاده از این ســامانه، کاربران باید نرم افزاری که 
از پروتکل وایرگارد پشتیبانی می کند و به نوعی وی پی ان 
است و امکان دورزدن تحریم های حوزه بازی علیه ایران 

را فراهم می کند، روی سیستم خود نصب کنند. 
سعید سوزنگر، کارشناس امنیت سایبری، راه اندازی این 
سامانه را شــروعی برای ارائه اینترنت طبقاتی می داند. 
او در این زمینه بــه »کارنگ« می گویــد: »وزیر ارتباطات 
اعالم کرده که ما برای برنامه نویس ها و گیمر ها اینترنت با 
شرایط خاص ارائه می دهیم. راه اندازی سامانه راداربازی 
مصداق بــارز همین اینترنــت ویژه و طبقاتی اســت. اگر 
نمی خواهند اسمش را طبقاتی بگذارند، می توانند اسم 

 راداربازی یا
بازی با واژه ها؟

نصر تهران در 
نامه ای خواستار رفع 

محدودیت های 
تاکسی های اینترنتی شد

انحصار ایجاد نکنید
رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی 
رایانــه ای تهــران، در نامــه ای خطــاب 
بــه وزارت راه و شهرســازی خواســتار 
رفــع محدودیت هایــی شــد کــه اخیــراً بر 
تاکسی های اینترنتی اعمال شده است. 

اوایــل دی مــاه معاونــت حمل ونقــل 
و مهندســی ترافیــک پلیــس راه راهــور 
فراجــا در نامــه ای بــه رؤســای پلیــس راه 
استان های کشــور، خواســتار جلوگیری 
از فعالیــت تاکســی های اینترنتــی در 
جاده های برون شهری شده بود. عالوه بر 
این پیش تر نیز خبری آمد که به دستور 
دادســتانی، ورود تاکســی های اینترنتی 
به شعاع ۸۰۰متری فرودگاه امام ممنوع 

شده است. 
حســین اســالمی،  رئیــس هیئت مدیــره 
ســازمان نصــر اســتان تهــران  ۲۸ دی در 
نامه ای خطاب به وزارت راه و شهرســازی، 
ســازمان بازرســی، پلیس راه راهور فراجا، 
پلیــس راهنمایــی  و رانندگــی فراجــا و 
برخی نهادهای مربــوط دیگر دلیل ایجاد 
محدودیت هــای اخیــر اعمال شــده بــر 
تاکســی  های اینترنتــی را پاســخگویی بــه 
اعتراضات تاکســی های رســمی فعال در 
فرودگاه و تاکسی های رسمی بین شهری 
دانســت و بیان کرد که این محدودیت ها 
حق انتخاب مسافران را به شدت محدود 
کــرده و آنهــا را بــه اســتفاده از خدمــات 
قیمت هــای  بــا  رســمی  تاکســی های 
چندبرابری وادار می کند. در نامه حسین 
اسالمی آمده است که انتظار می رود رفاه 
مسافران قربانی جلب رضایت رانندگان 
نشــود و بــرای جلــب رضایــت آنــان بهتر 
اســت از روش های دیگری به جــای ایجاد 
محدودیــت بــر تاکســی های اینترنتــی 
اســتفاده کــرد. طبــق ایــن نامــه، رضایت 
ناوگان حمل ونقل بــا افزایش بهــره وری و 
بهینه سازی ناوگان و استفاده از روش های 
نوین به جای شیوه های سنتی قابل تأمین 
اســت و اساســاً نمی تــوان و نبایــد بــرای 
جلــب رضایت یک گــروه، به نفع ایشــان 
انحصار ایجاد کرد. اســالمی اعــالم کرده 
جلب رضایت مشــتری از یک ســو و ارائه 
دهنــدگان خدمــت از ســوی دیگــر، جــزء 
الینفک اهداف سکوها )پلتفرم ها( بوده و 
در این شرایط نامناسب اقتصادی حاکم 
بر کشــور، ترجیــح انحصاری یک ســویه، 
تبعــات و نارضایتی هــای زیــادی را ایجــاد 

خواهد کرد.
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آن را اینترنت گروه بندی شده برای گروه گیم بگذارند.«
او ادامــه می دهــد: »بــه  زودی هــم قــرار اســت ســرویس 
ویــژه ای بــرای برنامه نویســان ارائــه دهنــد کــه احتمــاالً 
آن هــم ســامانه ای اســت کــه در آن ابزارهــای مــورد نیــاز 
برنامه نویس هــا از طریــق یــک وی پــی ان حکومتــی در 
اختیارشــان قــرار می گیــرد و می تواننــد از ســرویس های 

تحریم شده استفاده کنند.«
سوزنگر شروع این کار از سمت دولت را خطرناک عنوان 
می کند و بر این باور اســت که با ایــن کار، دولت در تالش 
برای خاموش کردن اعتراض گروه های مختلفی است که 

از وضعیت اینترنت شکایت دارند.
او در ایــن مورد اعــالم می کنــد: »وقتی نیاز قشــری مانند 
برنامه نویس ها یا گیمرها از طریق این سامانه ها رفع شود، 
از همراهــی بــا گرفتن حــق و حقــوق گروهی که حق شــان 
دسترســی آزاد بــه اینترنت اســت، جــدا می شــوند و این 
هم صدایی برای در اختیار داشتن اینترنت بدون اختالل 

و محدودیت از بین می رود.«
در همیــن زمینه یــک فعال حــوزه فنــاوری هــم راه اندازی 
ســامانه راداربازی را شــروعی برای ارائه اینترنت طبقاتی 
می دانــد و بــه کارنــگ می گویــد: »طــی ســالیان گذشــته 
دولت های مختلف ســعی کردند وی پی ان سازمانی ارائه 
کنند، اما به دالیلی موفق نشدند و حاال سامانه راداربازی 
برای گیمرها دقیقــاً همان کار وی پی ان ســازمانی را انجام 
می دهد.« بــه گفته او این اولین بار اســت کــه دولت یک 
دســته بندی مشــخص مانند گیمر ها را انتخــاب می کند 
و بــه آنها اینترنــت طبقاتــی از طریــق وی پی ان ســازمانی 

ارائه می دهد. 
به گفته او، ارائه اینترنت طبقاتی به گیمر ها در شــرایطی 
اتفاق می افتد که دولت با درســت کردن زیرســاخت ها و 
بهتر شــدن ســرعت و کیفیت اینترنت می تواند مشکل 
گروهــی ماننــد گیمر هــا را حــل کنــد؛ چراکه همیــن حاال 

هــم سرویســی ماننــد راداربــازی وجــود دارد 
کــه شــرایط دورزدن تحریم ها بــرای گیمر ها را 

فراهم می کند.
ایــن کارشــناس تأکیــد می کنــد مســیری کــه 
دولت در حوزه اینترنــت در پیش گرفته، ارائه 
اینترنت طبقاتی برای گروه های مختلف است 
تا با این کار صدای اعتراض گروه های مختلف 
نسبت به وضعیت اینترنت را خاموش کند. 

 یک پروژه پرابهام و پرحاشیه
سامانه راداربازی در شرایطی رونمایی شد که 

وزیر ارتباطات سه هفته پیش وعده داده بود این سرویس 
در یــک برنامــه خبــری و بــا حضــور خبرنــگاران رونمایــی 
خواهد شــد، اما در نهایت تصمیم گرفته شد رونمایی از 
این سامانه با انتشار یک خبر در کانال شخصی عیسی 

زارع پور در پیام رسان »بله« رقم بخورد.
از اطالعــات تیم شــرکت خصوصــی درگیر در ایــن پروژه 
اطالعاتی در دســت نیســت و تالش کارنگ بــرای گرفتن 
ارتباط با این تیم از آنجا که منــوط به هماهنگی با وزارت 
ارتباطات شده بود از طریق روابط عمومی این وزارتخانه 
به نتیجه ای نرســید. با این حال در تنهــا گفت وگویی که 
بنیان گــذار ســامانه راداربــازی بــا وب ســایت »ویجیاتو« 
داشته، حتی نام او نیز ذکر نشده و در گفت وگوی همین 
بنیان گذار با وب سایت »دیجیاتو« نیز او فقط »مرادی« 

معرفی شده است. 
ابهامــات در مورد کارایــی این ســامانه و تیم پشــت پرده 
آن وقتــی بیشــتر می شــود کــه توییت هــای کاربــران و 
برخی کارشناســان در مورد کپی بــودن برنامــه   راداربازی 
و ویروســی بودن فایل قابل دانلــود از طریق این ســامانه 

را بخوانید.
در چند روز گذشته توییتر پر شد از تحلیل های مختلف 
در مورد داشــتن خطر امنیتی و کپی بودن این سامانه از 
یک پــروژه دیگر. در مــورد کپی بــودن این ســامانه برخی 

ادعا کرده اند که کدهای استفاده شــده در راداربازی همه 
مربوط بــه پــروژه الکتــرو اســت. البته بــا اطالعیــه ای که 
تیم الکتــرو در این زمینه منتشــر کرد، مشــخص شــد با 
دوپاره شــدن این تیم و رفتن مدیران الکترو به راداربازی، 
آنها ســورس های الکتــرو را بــه راداربــازی منتقــل کرده و 
در نهایــت یــک پــروژه مشــابه الکتــرو را با کمــک دولت 

راه اندازی کرده اند. 
الکتــرو در اطالعیه ای که در کانال تلگرامی خود منتشــر 
کرده، در این زمینه نوشــته اســت: »چند وقتی است که 
الکترو با مشکالت متعددی مواجه شده و خوب فعالیت 
نمی کند. دلیل این مشــکالت اخیر الکترو، جدایی اکثر 
تیم فنــی از ما بــوده که ایده جدیــدی در ذهن داشــتند و 
چــون نرم افــزار الکتــرو کار همیــن بچه ها بــود، کامالً حق 
داشتند که سورس برنامه را گســترش داده و اپلیکیشن 
و پلتفرم رادار را با همکاری شرکت های دیگر رشد دهند. 
بــه همیــن دلیل بــا حمایت هــای مختلــف، پــروژه جدید 
راداربازی را با قابلیت های جدید و ایجاد پاپ سایت های 
متعــدد در داخــل و خــارج کشــور و CDN کــردن بازی ها 
در داخل آغاز کردنــد و پلتفرم مقایســه پینگ و کیفیت 

بازی ها را باال آوردند.«
حاشیه های راداربازی به اینجا ختم نمی شود. یکی دیگر 
از موارد پرابهام در مورد این ســامانه، اعالم بدافزار بودن 
فایل وی پی ان قابل دانلود از طریق این سامانه است. اگر 
چرخی در توییتر بزنید، شاهد انواع توییت های تحلیلی 
و خبری می شــوید که می گویند راداربازی ســامانه امنی 
نیست و دانلود فایل وی پی ان آن برای دورزدن تحریم ها 
علیه ایران، ویروسی است که امنیت اطالعات کاربران را 

به خطر می اندازد. 
در مقابل انتقاد های توییتری به ناامن بودن این سامانه، 
تیم وزارت ارتباطات و راداربازی در »ویراســتی« که کمتر 
کاربر توییتری در آن حضــور دارد به ارائه پاســخ در مورد 

این ابهامات پرداخته اند.
تیــم رادار در مــورد مشــکالت امنیتــی ایــن 
سامانه نوشــته است: »مســئله ای که برخی 
کاربــران را نگــران کرده بــود، حدود یک ســوم 
آنتی ویروس هــای ویــروس توتــال در چنــد 
ساعت گذشته اخطارهایی نسبت به نصب 
فایــل وینــدوز دادنــد کــه دلیــل ایــن مســئله 
ریپــورت به آنتی ویروس هاســت. بســیاری از 
آنتی ویروس هــا طــوری عمل می کننــد که اگر 
ریپورت افــراد از حدی بیشــتر باشــد، اخطار 

ثبت می کنند.«
در گام بعدی این تیم خبر داد که مشــکل حل شده و در 
این مــورد نوشــت: »قدرتمند تریــن آنتی ویــروس جهان 
)کسپرســکی( تأیید کــرد که این هشــدارها اشــتباه بوده 
و رادار را لیســت ســفید کرد. می توانید حــاال در ویروس 

توتال کسپرسکی را مشاهده کنید.«
با این حال این جواب بسیاری را قانع نکرده و باعث شده 

هنوز بر ناامن بودن این سامانه پافشاری کنند.
سعید سوزنگر، کارشــناس امنیت ســایبری در پاسخ به 
این ســؤال کارنگ که آیــا راداربازی مشــکل امنیتی دارد 
یا خیر، اعالم می کنــد در بررســی هایی که آنهــا روی این 
ســامانه انجام داده اند، فعالً با مشــکل امنیتــی برخورد 
نکرده اند. او معتقد اســت مشــکل اصلی این اســت که 
این برنامه به شــکل کامالً غیراســتانداردی نوشــته شده 
است. او در این مورد می گوید: »این پروژه هم مانند ده ها 
پروژه دولتی دیگر که می خواهند ســریع راه اندازی شود، 
مشخص اســت که یک شبه نوشته شــده و توسعه داده 
شده و کد های آن هم که کپی یک پروژه مشابه در همین 

زمینه است.«
به گفته ســوزنگر، ممکن اســت فعــالً این پروژه مشــکل 
امنیتی نداشــته باشــد، اما در آینده با این روش توسعه 
قطعاً با مشکالت امنیتی و سوءاســتفاده هکرها مواجه 

خواهد شد.

فعاالن حوزه اینترنتی خبر دادند: 

افت ۳۵ تا ۴۰درصدی فروش اینترنت!

REPORTگزارش

فعاالن حوزه اینترنتی و مخابراتی در نشستی به 
بررســی چالش های اپراتورهای اینترنت ثابت در 
چند ماه اخیر پرداختند. در این جلسه اعالم شده 
که این اپراتورها در چند مــاه محدودیت ادامه دار 
اینترنت با افت فــروش ۳۵ تــا ۴۰درصدی مواجه 

بوده اند.
در ایــن نشســت حســین اســالمی، رئیــس 
هیئت مدیره این سازمان با اشاره به شرایط فعلی 
اینترنــت در کشــور گفت: »ســطح درخواســت و 
مطالبه اعضای صنف و پاسخگویی وزارتخانه های 
مختلــف ازجملــه وزارت فــاوا دچــار یــک گســل 
وحشتناک شده؛ بنابراین یکی از کارهای ما تالش 
برای گفت وگو و تسهیل ارتباط میان بدنه فعاالن و 

مجموعه دولت و حاکمیت است.«
او تأکیــد کــرد: »وقتی این فاصلــه زیاد باشــد، کار 
صنــف هــم ســخت تر می شــود و از ســوی هــر دو 
گروه در معرض انتقاد است؛ بنابراین گفت وگو و 

همفکری در این زمینه بسیار مهم است.«
رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای 
استان تهران ضمن انتقاد از عملکرد برخی مدیران 
عامل گفت: »گاهی در جلسات سخنانی از سوی 
دوســتان مطــرح می شــود، امــا در عمل بــه دلیل 
محدودیت های موجود شاهد رفتار دیگری از سوی 
آنها هستیم. به هر حال نمی شود تند سخن گفت 
و آرام راه رفت؛ بنابراین اگر مسئولیتی را پذیرفتیم، 
باید مبتنی بر همین محدودیت ها سخن بگوییم 

تا تعارضی در گفتار و رفتار ما شکل نگیرد.«
اســالمی بــه مذاکــرات انجام شــده بــا حاکمیــت 
در ســه ماه گذشــته نیز اشــاره کرد و توضیــح داد: 
»نمی توانیم از اینترنت و وی پــی ان طبقاتی دفاع 
کنیم. باید درخواست های موجود را شفاف و دقیق 
اعالم کنیم و معتقدم حرف های کلی نتیجه بخش 
نیســت. موضوع اصلی ضرر و زیان واردشــده به 
شــرکت  های این حــوزه و چگونگی جبــران ضرر و 
زیان آنهاســت.« او همچنیــن راه حل هایــی برای 

کاهش ضررهای پیش بینی  شده ارائه کرد.
در ادامه نشست، اعالم شــد که اپراتورها با ۳۵ تا 
۴۰ درصد افت فــروش اینترنت مواجــه بوده اند و 
اگر این وضعیت ادامه یابد، مشکالت جدی تری 
ایجاد می شود و این میزان افت فروش قابل جبران 
نخواهد بود. موضوع مهم دیگــر از نظر حاضران 

ایــن بود کــه اگــر دولت قصــد حمایــت از مــردم را 
دارد، باید این اقدام را از منابع خودش انجام دهد. 
پیش از اینکه شبکه های اجتماعی فیلتر شوند، 
برای تشــویق مردم بــه اســتفاده از ســرویس های 
داخلی، ترافیک داخلی نصف قیمت می شد. اما 
امروز که با محدودیت های اینترنتی و فیلترینگ 
مواجه هســتیم، ایــن کار بی معنی اســت. دولت 
برای حمایــت از مــردم نبایــد از بخش خصوصی 
استفاده کند. دولت برای جبران خسارت می تواند 
مدتی بخشی از فروش پهنای باندش را رایگان کند 

و تخفیف به مردم از جیب دولت پرداخت شود.
یکی از حاضــران گفت که حدود ۲۰ تــا ۳۰  درصد 
از پهنای بانــد اپراتورهای ثابت کم شــده که البته 
بخشی از آن در ماه گذشته برگشــته است. برای 
پیگیــری بهتر اســت همگــی به عدد مشــخصی 
برســند. همچنین اگــر انتهــای شــهریورماه با ۴۰  
درصد افت پهنای بانــد مواجه بودیــم و اکنون به 
۲۰ درصد رســیده، به دلیل ترافیک داخلی است 
که درآمدی برای اپراتورها ایجاد نمی کند؛ بنابراین 
پیشــنهاد می شــود درصــد متناســبی از درآمــد 
پهنای باند هــر اپراتور که مشــخص هم هســت، 
توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۱۴۰۱ 

تخفیف داده شود.
نبــود ادبیــات واحــد بــرای گفت وگو میــان صنف 
فنــاوری اطالعــات و وزارت ارتباطــات، مهاجــرت 
گسترده نیروهای متخصص، مشکالت شرکت ها 
در بیمــه و گمــرک و نیز تــورم از دیگــر موضوعاتی 
بــود کــه در این نشســت مطــرح شــد. آزادســازی 
تعرفــه هــم یکــی از راه هایی بــود کــه بــرای جبران 
خسارت اپراتورها عنوان شد. این در حالی است 
که نمایندگان اپراتورها خودشان هم نظر بودند که 
در وضعیت فعلی ســرویس های موجود، نه برای 

مردم و نه بهره بردار، کیفیت الزم را ندارند.
همراهــی دولــت بــا شــرکت ها در بخــش گمرک، 
معافیت هــای مالیاتــی و بیمه و توقــف مصوباتی 
که در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده اند 
ازجمله پیشــنهاداتی بود که عالوه بر درخواست 
تخفیف متناسب ترافیک پهنای باند، برای جبران 
خسارت شرکت ها توسط دولت مطرح شد. در این 
جلسه انتقاداتی هم به عملکرد وزیر ارتباطات و 

وزارتخانه متبوع او عنوان شد.

سونیتا سراب پور 

@SonitaSarabpour
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آرش مدرسی
بنیان گذار مؤسسه مشاوره مدیریت مدرسی/ تبریز

ایده ها روی کاغذ می ماند
اکوسیســتم  کنیــم  فــرض  اگــر 
استارتاپی کشور در دوره ای به بلوغ 
رسیده بود، ما این بلوغ را در تبریز 
هیچ گاه ندیدیــم. در ارتباطی که با 
بچه هــای اکوسیســتم اصفهــان و 
مشهد داشتم، شاید  بتوان گفت اکوسیستم این شهرها 
به پایتخت نزدیک تر و شــبیه تر بوده اند. در تبریز شــور و 
حال و هیجان استارتاپی بدون محتوای الزم به وجود آمد. 
در بعضی موارد هم دچار موازی کاری شدیم. یک نمونه از 
آن، جایزه ربع رشــیدی است که توسط اســتانداری تبریز 
برگزار می شــود و در آن بدنه سنتی کســب و کار به جوانان 

روی خوشی نشان نمی دهد.
دوســتان زیادی در تبریز بــه دنبال برگزاری رویــداد بودند 
و کارهای خوبی هم انجام شــد، اما کار بــه گونه ای که باید 
پیش نرفــت و حتــی در تأمیــن محــل رویداد هایــی مانند 
همفکر هم دچار مشکل شدیم و به سختی می توانستیم 
هزینه هــای یــک رویــداد ســاده را تأمیــن کنیــم. معاونت 
علمی نیــز کمک چندانی بــه بچه های اکوسیســتم تبریز 
و آذربایجــان نکــرد. مســئله دیگــر ایــن اســت کــه ارتباط 
محصــوالت و بــازار شهرســتان بایــد بتوانــد بــه کل ایــران 
متصل شود. نبود این زنجیره باعث می شود که محصول 
بازار مناسب خود را پیدا نکند و طبیعتاً سرمایه هم جایی 
می رود که بازار وجود داشته باشد. سرمایه در تبریز زیاد 
است، اما سرمایه گذار کم است و بیشتر سرمایه گذاری ها 

شکل سنتی دارد.  اگر جریان هزینه و درآمد درستی برای 
کسب و کارهای شهرستانی تدوین شود، می شود امیدوار 
بود که ابتدا این کســب و کارها بقای خــود را حفظ کنند و 
بعد بتوانند در مسیر رشد قرار گیرند. کسب وکار با وجود 
جریــان مالی باثبــات می تواند دســت به نــوآوری بزند. در 
تبریز با وجود داشــتن نیروی متخصص و فضای تعاملی 
خوب، نتوانستیم انتهای این زنجیره را به بازار گره بزنیم. 
این مســئله باعث می شــود ایده ها روی کاغذ باقی بماند. 
مســئله مهم دیگر توزیــع ناعادالنــه فرصت ها در کشــور 
اســت. نمونه هایی که خودم در خارج از کشــور شاهد آن 
بودم، به خوبی نشان می داد که فرصت ها و زیرساخت ها 
نزدیک به صددرصد عادالنه تقســیم می شــود، حتی در 

کوچک ترین شهرهای کشور!

عادل اصغرزاده
بنیان گذار لیروفا/ بجنورد

کماکان ایران فقط تهران است 
بخش زیادی از فعاالن اکوسیستم 
نیســتند و نمی دانم کجا رفته اند! 
ناپدیــد شــده اند و اثــری از آنهــا 
نیســت. فضــای کســب و کارهای 
نــوآور خیلــی خلوت شــده اســت. 
افرادی که من در پارک علم و فناوری بجنورد هر بار آنها را 
می دیــدم دیگــر آنجــا نیســتند. نمی دانــم آیــا مهاجرت 
کرده اند یا از این فضا فاصله گرفته اند. خود ما در گیرودار 
راه انــدازی یــک پــروژه فین تکــی هســتیم و بــرای همیــن 
جلســاتی در مشــهد داشــتیم. با بچه های اکوسیســتم 

مشــهد گفت و گو می کــردم و قریــب به اتفــاق می گفتند 
فایده ای نــدارد و باید جمع کــرد و رفت. چیــزی که کامالً 
مشهود است، فرار ســرمایه های انســانی و سرمایه های 
مالی است. بر خالف اینکه تصور می شود نیروی انسانی 
در شهرســتان ارزان تــر اســت، در بلندمــدت بــرای 

کسب و کار ها بسیار گران تمام می شوند.
بســیاری از نیروهــای شهرســتان چالش پذیــری کمتری 
نســبت بــه نیــروی انســانی پایتخت دارنــد و ایــن باعث 
می شــود کارآمــدی کمتــری هــم داشــته باشــند و تــرس 
شــروع انجــام کار در آنهــا به وفــور دیــده می شــود. نوعی 
بی انگیزگی برای یادگیری و رخوت در بچه های شهرستان 
دیــده می شــود. در کنار شــرایط فعلی هم این آســیب ها 
دوچندان شده و خود من که همیشه اعتقاد به کار کردن 
و ادامه دادن داشــتم، بر ســر یــک دوراهــی گیر کــرده ام. 
نمی دانم که بایــد به عنوان یک بنــگاه اقتصادی کوچک 
فعالیتم را ادامه بدهم یا دست به تخریب بزنم؟ دوستان 
دیگر هم چنین نظری دارند و نمی دانند کــه آیا باید فرار 
کرد و رفت یا ماند و با این اوضاع خراب ســاخت و ادامه 
داد. خاطرم هســت کــه در شــماره اول کارنگ، ســردبیر 
رضــا جمیلــی گفتــه بــود کــه ایــران فقــط تهران نیســت 
و ایــن را به عنــوان خــط مشــی کارنــگ در نظــر داشــت. 
ولــی واقعیــت این اســت کــه کمــاکان ایــران فقــط تهران 
اســت و تمــام فرصت هــا در آنجــا متمرکــز شــده اســت. 
بسیاری از دوســتان من که به تهران مهاجرت کرده اند و 
کســب و کارهای بزرگی راه انداخته اند، به من می گفتند: 
»ما کی می توانســتیم در بجنورد چنیــن فرصت هایی را 

به دست بیاوریم؟«

اکوسیستم، منهای تهران
گزارش ویژه کارنگ از وضعیت اکوسیستم استارتاپی شهرستان ها که نشان می دهد 

وضعیت فعلی اینترنت و محدودیت هایش، میخ آخر را به تابوت آن خواهد زد!

همه کم وبیش می دانیم که در اکوسیستم نوآوری ما چه خبر است. سایه ضخیم ناامیدی و آسیب هایی که هربار بر این فضا ضربه زده، بر کسی پوشیده نیست. در این میان اما وضعیت 
اکوسیستم شهرستانی چیزی است که نباید از آن غافل شد. اکوسیستم شهرستانی به واسطه تمرکز فرصت ها در پایتخت همواره راه سخت تری را پیموده و این راه امروز دشوارتر و 

طاقت فرساتر از گذشته هم شده است. به سراغ چند فعال اکوسیستم شهرستانی رفته ایم و درباره وضعیت گذشته و امروز کسب وکارهای نوآور در استان های مختلف کشور پرسیده ایم.

اکوسیستم گیالن چطور 
کار می کند؟

همه این گیله مردان 
جنگجو!

کوچک بودن بازار و قرارگیری در موقعیت 
شهرســتان مهم تریــن عاملــی اســت که 
اجــازه نمی دهــد اســتارتاپ ها در نیمــه 
عمرشــان بتوانند مســیر رشــد ســریع را 
طــی کننــد. اکثــر اســتارتاپ هایی کــه در 
شهرســتان دید بلندمدت تــری دارند، به 
این فکــر می کنند که بتوانند یک شــعبه 
یــا دفتــر در تهــران داشــته باشــند و ایــن 
موضوع را به عنوان یک شــتاب رو به جلو 

یا استراتژی توسعه در نظر می گیرند.  
بســیاری از اســتارتاپ های شهرســتانی 
ســعی می کننــد بتواننــد نقــش یــک 
استارتاپ تهرانی را بازی کنند. مشتریانی 
هم که در کشور وجود دارند دوست دارند 
بــا اســتارتاپ های تهرانــی 
کار کننــد. بــا این وجــود ما 
نمونه هــای موفــق زیــادی 
در گیــالن داریــم. وجــود 
اســتارتاپی مانند جاجیگا 
در اکوسیســتم گیــالن اگر 
ســود شــخص به شخص 
قطعــاً  باشــد،  نداشــته 
نبودنش ضرری بزرگ برای 
همه خواهد بــود. با وجود 
چنیــن الگوهــای قهرمانانــه ای تیم هــای 
کوچک تــر هــم انگیزه پیــدا می کننــد و با 
تاب آوری باالتری کارشان را ادامه خواهند 

داد. 
الگوهــای موفــق دیگــری ماننــد میهــن 
 وب هاســت، تســمینو، آقــای پرداخــت، 
فروشگاه ساز شاپفا، صرافی ارز دیجیتال 
بیت پیــن و کالســه از نمونه هــای موفــق 
دیگــری هســتند کــه به واســطه کیفیــت 
خدمــات و برندینــگ درســت، بســیاری 
گمان می کنند که آنها در تهران مستقرند. 
امــا همــه آنهــا در وب سایت هایشــان بــا 
افتخار شماره های گیالن را درج می کنند. 
بسیاری از این کسب و کارها توانسته اند 
ارزان تــر  زیرســاخت های  مزیــت  از 
شهرستان نسبت به پایتخت بهره ببرند.  
راه  نقشــه  چــون  ایــن کســب وکارها 
مشــخصی دارنــد، فقــط و فقــط بــه ایــن 
نیــاز دارنــد کــه افــراد پــای کار بیاینــد و 
ایده هایشــان را عملیاتــی کننــد. وجــود 
چنیــن افــرادی کــه ماننــد جنگجویــان 
در تمــام ســختی ها، سرســختی نشــان 
می دهند باعث شد که ما در دوران کرونا 
اولین و بزرگ ترین کارخانه نوآوری شمال 

کشور را در گیالن راه اندازی کنیم.

POINT OF VIEWدیدگاه

ایمان قربانی
مدیر خانه خالق و نوآوری گیالن 
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گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

 وضعیت امروز اکوسیستم استان ها، آیینه ای از گذشته آنها
در تربیت نیروی انسانی است

 در اکوسیستم نوآوری
کدام استان ها پیش افتادند؟

POINT OF VIEWدیدگاه

از  بســیاری  موفــق  نمونه هــای   
استارتاپ های شهرستانی وجود دارد 
که توانســته اند ســهم بازار خوبــی را  تصاحب 
کنند. این فرض که استارتاپ های شهرستانی 
نتوانستند به اندازه تهران موفق باشند، دقیق 
نیســت. تــا آمــاری وجــود نداشــته باشــد کــه 
بتوانیم بر اساس آن وضعیت را بررسی کنیم، 
نمی توانیم به صورت دقیق، تصویر درســتی از 
اکوسیســتم بــه دســت بیاوریم. حتــی ممکن 
اســت ایــن فــرض معکــوس شــود و بــا در نظــر 
گرفتــن نســبت جمعیــت در شهرســتان ها و 

تهران معادله طور دیگری باشد.

 همــه کم و بیــش از مشــکالتی کــه در 
شهرســتان ها وجــود دارد و البتــه در 
پایتخت هم دیده می شود، خبر دارند. مسئله 
ایــن اســت کــه کل اکوسیســتم مــا حــال و روز 
خوبی نــدارد، امــا می تــوان گفت کــه مجموعه 
مواردی وجود دارد کــه کار را برای اکوسیســتم 
نوآور شهرســتانی ســخت می کند. در بعضی 
موارد سخت شدن کار اکوسیستم شهرستان، 
بــرای  کار  سخت شــدن  تأثیــر  تحــت 

تهرانی هاست.

 یکی از این دالیل منابع انسانی است. 
منابــع انســانی کــه بــه طــور متوســط 
فراوان تــر و احتمــاالً قوی تر هســتند، در تهران 
راحت تر یافت می شوند. مراکز آموزشی نیروی 
انســانی در تهران چه به شکل فنی و تکنیکال 
برای حوزه های خــاص و چه به صــورت کلی بر 
اســاس مهارت هــای کســب و کار متکثرتــر از 
شهرســتان اســت. ضمناً نیــروی کار پایتخت 
بــه  نســبت  بیشــتری  ســابقه  معمــوالً 
شهرستانی ها دارند و احتماالً قبل تر از آنها هم 
شکســت خورده انــد و زودتر از شهرســتانی ها 
راه حل هــا را پیــدا کرده اند و در نتیجــه احتماالً 

بیشتر موفق شده اند.

 اکوسیســتم بــه صــورت کلــی دارای 
چالش های مختلفی است که بعضی 
از آنها برای شهرستان ها پررنگ تر است.  بین 
اســتان هایی کــه کالن شــهر دارنــد و ســایر 
اســتان ها بایــد تفــاوت قائــل شــد. اصفهــان، 
آذربایجان شرقی، خراسان، خوزستان و فارس 
متفاوت با بقیه استان ها هستند. این استان ها 
بــه خاطــر موقعیــت جغرافیایــی و ســابقه 
فعالیت، هاب استان های اطراف خود هستند. 
بــه طــور مثــال اصفهــان هــم می توانــد منابــع 
انسانی را از استان های همجوار به خود جذب 
کند و هم اینکه از نظر سرمایه می تواند چنین 
پتانسیلی داشته باشد. درباره دیگر مصادیق 

مرتبط با کســب و کار هم ایــن ظرفیت ها وجود 
دارد. ایــن ویژگی هــا در اســتان های شــاخص 
باعث می شود که کسب و کار ها بنا بر اختیار و 
انتخاب خود به جای تهران، در این استان های 
بزرگ به ادامه حیات بپردازند و طی این سال ها 
هــم توانســته اند موفــق باشــند. ایــن مســئله 
موجب می شود که در بعضی از موارد از تهران 
هم پیشروتر باشند. به طور مثال پارک فناوری 
اطالعات و ارتباطات اســتان خراسان توانسته 
به عنوان یــک پــارک تخصصی تبدیــل به یک 
محــور شــود. در صورتــی کــه تهــران در ایــن 
خصــوص آن قدرهــا قــوی نیســت. یــا شــهرک 
علمــی تحقیقاتی اصفهــان کــه آن را به عنوان 
کشــور  تحقیقاتــی  علمــی  پــارک  اولیــن 
می شناسند و اصفهانی ها حاضر نیستند نام 

پــارک روی آن بگذارنــد و آن را 
شهرک می دانند.

 امــا پــای یــک مســئله 
تاریخــی هــم در میــان 
است. موضوع برمی گردد به دهه 
7۰ کــه شــباهت های زیــادی بــه 
امــروز دارد.  در ســال 7۹ کــه مــن 
وارد دانشــگاه شــدم، تهــران در 
هشت دانشگاه رشــته کامپیوتر 
دانشــگاه  مشــهد،  داشــت؛ 
اصفهــان، دانشــگاه صنعتــی 

اصفهان، دانشــگاه شــیراز و دانشــگاه یزد و با 
فاصلــه کمــی بعــداً در دانشــگاه های همدان و 
مازنــدران و یکــی، دو اســتان دیگر هــم رشــته 

کامپیوتر تدریس می شد. 

 به عبارتــی همــان اســتان هایی کــه در 
ارائــه رشــته کامپیوتــر و تربیــت نیــرو 
زودتــر عمــل کردنــد، بعد هــا هــم در حوزه های 
مرتبط با کسب و کارهای آنالین پیشروتر بودند. 
اســتان هایی کــه دیرتــر رشــته کامپیوتــر را در 
دانشگاه هایشــان ارائــه دادنــد، از اســتان های 

پیشرو عقب ماندند. 

 این مسئله منابع انســانی را می توان به 
جــذب ســرمایه، شبکه ســازی و تربیت 
نیروهــای متخصــص در راه انــدازی و توســعه 
کســب و کار هــم تعمیــم داد. وضعیــت امــروز 
اکوسیســتم ما آیینه ای از گذشته اســت. در این 
میان مســائل دیگری هم وجود داشته که باعث 
شــده مســئله بــرای ایــن اســتان ها حادتر شــود. 
مهاجرت و فرصت دورکاری و باالتر بودن دستمزد 
در کالن شــهرها باعث می شــود کســب وکارهای 
محلی در اســتان های کم برخوردار در تأمین نیرو 

هم دچار چالش شوند.

حسین حاجی زاده
هم بنیان گذار خانه  نارنجی/ بندرعباس

آموزش و ناامیدی چالش های ما هستند
فرصت هــای  اینکــه  وجــود  بــا 
بی شــماری در بندرعبــاس وجــود 
دارد و حوزه های متنوعی می توانند 
در شکل گیری کسب و کارهای نوآور 
سهیم باشند، متأسفانه این اتفاق 
نمی افتد. مــا در بندرعبــاس ظرفیت های متنوع و بســیار 
باالیی در زمینه  های دریا، نفت، کشتی سازی، حمل و نقل 
و گردشــگری داریم، اما مع االســف حول ایــن ظرفیت ها، 
کســب و کارهای نوآور شــکل نمی گیرند. در فضــای فعلی 
نوآوری بندرعباس ناامیدی بسیار زیادی وجود دارد. تمام 
استارتاپ هایی که از سال ۹۸ شکل گرفته بودند، شکست 
خوردند و دیگر وجود ندارند. کسانی که متصدی نوآوری 
هســتند نیــز کوچک تریــن درکــی از مفاهیــم نــوآوری و 

استارتاپ ها ندارند.
از طرفــی مشــکل بزرگ تــر مــا بحــث آمــوزش اســت. 
ینــگ و آمــوزش چالش هــای اصلــی بچه هــای  منتور
اکوسیستم بندرعباس است. سال ۹۶ استارتاپی در شرف 
شــکل گیری بود که می خواســت در زمینــه داروخانه های 
آنالین فعالیت کند؛ اما به دلیل آنکه آموزش خوبی ندیده 
بود، نمی توانست ایده را ارائه دهد. بچه های اکوسیستم 
بندرعباس کمتــر فضاهای نــوآوری حرفــه ای را دیده اند و 
تجربــه آنهــا از تعامل بــا تیم های بــزرگ و اســتارتاپ های 
موفق بسیار کم بوده است. از طرفی موازی کاری ها و ورود 
نهادهــای دولتــی و شــبه خصوصی در فضای کســب وکار 
بندرعباس هم آســیب زیادی به این فضا زده است. مثالً 
در صنعت شــیالت، بنیاد برکت و بنیاد احســان با قدرت 
و توانی کــه دارند به زیســت بوم کســب و کاری بندرعباس 

وارد شــدند و بدون در نظر گرفتن ســابقه این 
صنعت و اینکه چه ظرفیت هایی در حوزه های 
نــوآوری از قبــل بــرای شــیالت جنــوب کشــور 
وجود داشــته، تمام ســاز و کار کســب و کارهای 
کوچــک و نوپــا را بر هــم زده انــد. مســلماً یک 
اســتارتاپ توان رقابت بــا چنیــن نهادهایی را 
ندارد. بســیاری از تصمیم گیری ها در ســطوح 
اجرایی اســتان، بدون در نظر گرفتن عوارضی 
اســت که ممکن اســت متوجه کســب و کارها 
شــود. به طور مثال محدودیت هایــی که برای 
کمپ کردن و گردشگری ماجراجویانه در هرمز 

به وجود آورده اند، گردشگران را از این منطقه فراری داده و 
کسب وکار فعاالن گردشگری را راکد کرده است.

مهرداد یزدانی
هم بنیان گذار پلتفرم کرادفاندینگ آی فاند/ اصفهان

هم بنیان گذار سراغ دارید؟
چنــد عامــل مهــم وجــود دارد کــه 
اکوسیســتم اصفهــان نتوانســته 
هم پــای اکوسیســتم تهــران رشــد 
کند. اینکه می گویند ســرمایه گذار 
نیســت یا نیرو نیســت و نمی شود 
کار کــرد، درســت نیســت. هــم پــول هســت و هــم نیروی 
انسانی مرتبط با این حوزه وجود دارد. مشکل نوع نگرش 
است. مشــکلی که ما داریم این اســت که ما یک جامعه 
استارتاپی داریم که خود را خیلی ســطح باال می داند و در 
مقابل آن یک جامعه و نهاد سنتی سرمایه گذار می بینیم 
که بسیار مغرور است و حاضر نیست با جوانان کار کند. 

این دو نمی توانند با هم تعامل کنند.
ســرمایه گذار ســنتی در این جامعه می خواهد جوانی که 
بــه ســراغش مــی رود و قصــد دارد کارش را توضیــح دهد، 
در شــمایل یــک بیزینس مــن کت و شــلواری ظاهر شــود. 
اما اســتارتاپی ها تی شــرت را ترجیح می دهنــد. مورد دوم 
این اســت که بــه خاطــر کوچک بــودن فضــا، دخالت های 

سیاســی زیــادی اتفــاق می افتــد. ایــن گروه های سیاســی 
بــا آمدو رفت دولت هــا جایشــان را با هم عــوض می کنند. 
هر کدام هم کارهای قبــل را قبول ندارد و بر همین اســاس 
انتصاب هــا هم ســلیقه ای پیــش مــی رود. هر کــدام از این 
گروه ها می خواهد اکوسیستم را با سلیقه خود شکل دهد. 
مسئله دیگر این است که تمام قوای مالی در تهران است. 
تمام بانک های مادر در تهران هستند. در آمریکا ایالت ها 
بــرای خودشــان بانک هــای محلــی و ایالتــی دارنــد. ما در 
استان ها شرکت های تأمین سرمایه  را هم نمی بینیم، چه 
برسد به بانک. به همین خاطر فردی مثل من برای بعضی 
از تأمین مالی های کســب وکارم باید به تهــران بیایم و این 
یک ضعف بزرگ اســت. مهاجرت مســئله بعدی است. 
همان طور که نیروهــای نخبه به خارج از کشــور مهاجرت 
می کنند، نیروهای شهرســتان هــم به پایتخــت می آیند. 
این باعــث می شــود شهرســتان ها از آدم های قــوی خالی 
شــوند. مســئله کارمند، کارگر یا حســابدار نیســت. آنها 
به ســادگی می توانند جذب شــوند و آمــوزش ببینند. ولی 
من به عنوان یک اســتارتاپ ممکن اســت ســال ها نتوانم 

یک هم بنیان گذار خوب پیدا کنم.

حسین واثقی
هم بنیان گذار و مدیر اجرایی/ اردبیل

خطر بزرگ، ابهام درباره آینده است
کــه در شهرســتان  آن چیــزی 
به عنوان توسعه از آن یاد می شود، 
در واقع تحمیل توسعه است؛ آن 
و  آیین نامه هــا  یــق  طر از  هــم 
بخشــنامه ها از پایتخــت. اگــر 
توســعه بخواهــد از طریق بخــش خصوصی هــم انجام 
شــود، به دو زیرســاخت ســخت افزاری و نرم افزاری نیاز 
دارد. در مــورد شهرســتان معمــوالً بخــش 
سخت افزاری توســعه پیدا می کند اما آنچه 
که محتوا و نرم افزار توســعه اســت، تا حدود 
زیادی مغفــول می مانــد و نمی توانــد به طور 

کامل منتقل و اجرایی شود.
مشــکلی کــه مــا در اســتان اردبیــل داریــم، 
بیشــتر مربــوط بــه مســئله نرم افــزار اســت؛ 
یعنی محتوای توســعه و محتوای اکوسیستم 
کســب و کار یــا حتــی فرهنــگ نــوآوری آن طور 
که بایــد هنــوز شــکل نگرفتــه اســت. پذیرش 
اشــتباهات قــدم اول بــرای جبــران آن اســت، 
امــا متأســفانه چنیــن رویکــردی اصــالً در اســتان وجــود 
ندارد و همچنان نگاه اشــتباهی به حوزه هــای نوآور وجود 
دارد؛ هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی. هیچ 
اراده ای برای به کارگیری نوآوری در صنایع مختلف اردبیل 
وجود ندارد. در مســئله ترویج نوآوری، پارک علم و فناوری 
اردبیل جزء آخرین پارک های کشور بود که به این مسئله 
پرداخــت. هم اکنــون هم فقــط ۴۰ شــرکت نوآور هســتند 
که در قالــب دانش بنیان در این پارک مشــغول بــه کارند. 
اجــزای اکوسیســتم اردبیــل نتوانســتند نقش هــای خود 
را به درســتی ایفا کننــد. از طرفــی ظرفیت های ســرزمینی 
هم برای اجزای مختلف اکوسیســتم تبیین نشده است. 
بــه طــور مثــال اردبیــل در بخــش گردشــگری پزشــکی و 
سالمت دارای پتانسیل های باالیی است و می تواند بازار 
کشــور آذربایجان را در اختیار بگیرد؛ چراکــه هم از لحاظ 
درمانی و هم از نظــر فرهنگی و قومــی ظرفیت های باالیی 
برای ایــن کار دارد. تبیین و شناســاندن این ظرفیت ها کار 
استارتاپ ها نیست. اینها مواردی اســت که باید از طرف 
حاکمیت و سیاســت گذار انجام شــود. بخش خصوصی 
همیشه منتظر است که بستری وجود داشته باشد و بعد 
ورود کند. گذشــته از ایــن چالش ها خطر بــزرگ ناامیدی 
و ابهام آینده چیزی اســت کــه فضای کســب وکار نوآوری 
را در اردبیل فــرا گرفته که بــه نظرم مهم ترین مشــکل  هم 

همین است.

عباس عین علی 

abbas.einali 
@gmail.com

محمدحسین 
داورپور 

هم بنیان گذار شرکت هوشمند 
آرمان هماره

Info@
Karangweekly.ir



شــــــــــــــمــــــــــــاره 83
2 بهـــــــــــــــــــــمن 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

10

زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

درباره کارول تومه

مدیرخستگیناپذیر
کارول بی. تومه هشــتم ژانویه ســال 1957 
در روستای کوچکی به نام جکسون به دنیا 
آمد. او پس از فارغ التحصیلی از مدرســه 
بازرگانی دانشــگاه دنور در بانک مشغول 

به کار شد.
تومــه به عنــوان مســئول اعتبــارات و 
تخصیص وام تجــاری در بانــک »یونایتد 
دنور« کار کرد و پــس از آن مدیر بانکداری 
شــرکت »جانز - مانویل« شد. او تصمیم 
گرفت در بخش مالی شرکت ها ورود کند 
و تجربــه خــود را صرفــاً بــه بانــک محدود 
نســازد. وارد بخــش مالــی کســب وکارها 
شــد و معــاون رئیــس و خزانه دار شــرکت 
بین المللــی »ریــوروود آتالنتــا« شــد. این 
شــرکت جهانــی در بخــش ماشــین آالت 
تولید مقوا و بســته بندی محصــول فعال 
اســت. در آنجــا تجربه خوبی کســب کرد 
و در ســال 1995 به عنــوان مدیــر ارشــد 
 The Home بخش مکزیــک بــه شــرکت
Depot پیوســت. تومــه در ســال 2001 به 
ســمت مدیرعاملی ارتقــا یافــت. در طول 
مدت حضورش در این شرکت، پیشرفت 
بسیار خوبی رخ  داد و تعداد شعب از 400 
فروشگاه به 2200 فروشگاه با درآمد نزدیک 
به 100 میلیــارد دالر افزایش یافت. قیمت 
ســهام نیز در طول دوره تصدی او بیش از 
450 درصد افزایــش یافت. جالب این بود 
که این پیشرفت در دوران رکود و کم رونقی 

رخ  داد که بسیار تحسین برانگیز بود.
 پس از یک بازنشستگی کوتاه، او به عنوان 
مدیر اجرایی منتخب  UPS معرفی شــد. 
 United Parcel Service (UPS)یــک 
شرکت چندملیتی حمل و نقل و دریافت 
و مدیریت زنجیره تأمین آمریکایی است 
که در سال 1907 تأسیس شده است. او از 
سال 2003 عضو هیئت مدیره این شرکت 
شده  بود و در سال 2020 مدیر اجرایی شد. 
این شــرکت عمالً بزرگ ترین پیک ارسال 
محصول به سراســر جهان است که بعد 
از حضــور کارول تومه در بخش مدیریت، 
این شرکت به سریع ترین شرکت در بخش 
لجســتیک نیــز تبدیل شــد و ســاالنه ۸5 

میلیارد دالر درآمد دارد.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با امینه آزادی که در زمینه چهل تکه دوزی با 
روش های نوین هم آموزش می دهد و هم محصوالت 

متنوعی به فروش می رساند 

استراتژی 
دوری از تکرار

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

I N T E R V I E W چهل تکه دوزی هنری قدیمی است که ما را به یاد
تکه پارچه های رنگی می اندازد؛ پارچه هایی که هر کدام 

یادآور لباس یا خاطره ای هستند. هنری که امروزه به دلیل 
اقبال برخی مردم به استفاده پایدار از منابع، مجدداً مورد 
توجه قرار  گرفته است. این هنر را در بخش های مختلف 
لباس ها یا وسایل منزل می بینیم. در این شماره کارنگ 
با یکی از بانوانی که عالوه بر آموزش این هنر، ابداعات 

خاصی در چهل تکه دوزی داشته، آشنا می شویم. امینه 
آزادی، متولد شهر نمین در استان اردبیل است و هم اکنون 

در اسالمشهر سکونت دارد. خودش می گوید از کودکی 
به هنر، به خصوص هنرهای دوختنی بسیار عالقه مند 

بوده و تفریح کودکی اش، دوخت لباس و وسایل برای 
عروسک ها بود. آزادی تعریف می کند: »در سنین نوجوانی 

وقتی باید برای ادامه تحصیل تصمیم می گرفتم، روزی 
در یک نمایشگاه شرکت کردم که مسئول غرفه هنرهای 

دوختنی، یک کارگاه آموزشی در کنار نمایشگاه داشت. در 
آن کارگاه شرکت کردم و متوجه شدم عالقه واقعی من به 

این هنرهاست. پس از آن سعی کردم با همه تالشم بخش 
گسترده ای از هنرهای پارچه سازی و دوخت های سنتی 
و چهل تکه دوزی را آموزش ببینم.« اکنون ۱۸سال است 

که آزادی به صورت تخصصی در چهل تکه دوزی فعالیت 
می کند.

درباره کسب و کار خود توضیح می دهید؟
مــن در دو بخــش فعــال هســتم کــه هر کــدام از آنهــا نیــز 
محصــوالت و نتایــج خــاص خــود را دارد. در بخــش تولیــد 
چهل تکه با ترکیب روش های اروپایی و سنتی با دوخت ها و 
پارچه های ایرانی محصوالتی چون لباس، کوسن، روتختی و 
اکسسوری تولید می کنم. در بخشی از تولیداتم نیز تابلوهای 
پرتــره بــا کالژ پارچــه ای می ســازم کــه محصــوالت خاصــی 
محسوب می شود. در بخش دوم کارم آموزش های مختلفی 
در این زمینه برای افراد عالقه مند برگزار می کنم. آموزش هایی 
بــر پایه  روش هــای نویــن چهل تکــه دوزی، روش هــای چاپ، 
پرینت و دوخت چرخی و دســتی  ارائه می دهم. همچنین 
برخی آموزش ها از ابداعات خودم محسوب می شوند، مثل 

چهل تکه دوزی بدون دوخت.

چه شــد که تصمیــم گرفتیــد این هنــر را 
به عنوان یک کسب و کار انتخاب کنید؟

به نظرم این هنر بسیار نامحدود است و محصوالت بسیار 
زیاد و متنوعی را می توان با متریال های مختلف تولید کرد. 
از تکه پارچه هــای دورریــز تــا پارچه هــای گران قیمــت ایرانی 
و خارجــی... از تابلوهای پرتره تا اکسســوری های ارزشــمند 
چهل تکه. ترکیب پارچه های مختلف و دوخت های گوناگون 
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و طرح هــای متنوع، دنیــای بی نهایتــی برای هنرمنــد ایجاد 
می کنــد و بالطبــع محصــوالت بســیار متنوعــی نیــز خلــق 

 می شود.
امــا در زمینــه آمــوزش، عــالوه بــر جذابیــت تدریــس در 
آموزشگاه ها، اینکه می توانســتم به افراد نیازمند یا افرادی 
کــه در روســتاهای دورافتــاده هســتند، یــک هنــر را آموزش 
دهم بسیار برایم جالب بود؛ هنری که قابلیت خلق شدن از 
ارزان ترین مواد اولیه را دارد. وقتی زنی در روســتای کوچکی 
با آموزش های مــن بتواند محصولی را تولید کنــد، به درآمد 
مناسبی نیز دست پیدا خواهد کرد و این جذابیت موجب 
شــده با چندین خیریه در این زمینه همکاری کنم که برایم 

بسیار دلپذیر است.

چه نوآوری و خالقیت هایی در کسب و کار 
خود می بینید؟

به نظرم اولین نوآوری، ترکیب پارچه های سنتی و 
دوخت های سنتی ایرانی با هنر چهل تکه دوزی 
اســت. این هنر از قدیم در ایران وجود داشــته، 
ولــی اروپایی ها چهارچوب هــای خاصی برایش 
تدوین کردند و کم کم پارچه هایــی با نقش های 
اروپایی و جنس های خارجی نیز در این هنر راه 
باز کردند. شاید به دلیل راحتی نحوه استفاده از 
پارچه های کتان خارجی، بسیاری از هنرمندان 
به سمت استفاده از این متریال متمایل شدند. 
اما من محصوالتــم را با پارچه هــای ایرانی مثل 

ترمه یا کتان که چاپ های سنتی ایرانی دارد، ترکیب کردم. در 
زمینه چهل تکه دوزی پرتره نیز اولین فرد ایرانی بودم که این 
هنر را انجام داده؛ اگرچه در اروپا هم ســابقه داشت. بخش 
دیگری از فعالیت من چهل تکه دوزی با برگ درختان است. 
من بــرگ درختــان را به نحــوی فــرآوری می کنم که خشــک 
نشــوند، بــه بافتی شــبیه چــرم برســند و قابلیــت دوخت و 
برش داشته باشــند و این کار من، نمونه مشــابهی در ایران 

و جهان ندارد.

در حــال حاضــر در چــه وضعیتــی قــرار 
دارید؟

من هر محصولــی را یک بار تولید می کنــم و به همین دلیل 
مشتریانم برای هر محصول، افراد مختلفی هستند که به 
دنبال کارهای تکراری و تیراژ نیســتند. خدا را شــکر فروش 

خوبی در این زمینه داشته ام. 
اما در بخش آموزش، من سه دسته هنرجو دارم؛ بخشی در 
آموزشگاه های مختلف به صورت حضوری آموزش می بینند، 
بخشی در کالس هایی که در مؤسسات خیریه برگزار کرده ام 
و بخشی هم هنرجویان آنالینم که عالوه  بر شهرهای ایران 

و روستاهای کوچک و دور افتاده از کشورهای خارجی نظیر 
اتریش نیز همراه من بوده اند. طی این 1۸ سال، تعداد بسیار 

زیادی هنرجو داشته ام.

چه چشــم اندازی بــرای توســعه کار خود 
دارید؟

من هــر روز ســعی می کنــم خالقیــت و ترکیب جدیــدی در 
تولیدات و آموزش هایم داشته باشــم تا دچار تکرار نشوم و 
بتوانم به لحاظ تنوع محصوالت، توسعه ایجاد کنم، اما برای 
بخش آموزش، دوســت دارم بتوانم مرکزی بــرای آموزش به 
زنان نیازمند داشته باشم و با آموزش ها و تأمین مواد اولیه به 
کسب درآمد آنها کمک کنم تا بتوانند از این هنر ارزشمند، 

محصوالت قابل عرضه ای به بازار ارائه دهند.

چــه مشــکالتی در رســیدن بــه ایــن 
چشم انداز می بینید؟

اولین مسئله این است که مکانی برای ایجاد این 
مرکز ندارم و دوست دارم با سازمان یا خیریه ای 
که مایل به این گونه فعالیت هاست، مشارکت 
کنم. البتــه ممکن اســت بســیاری از خیریه ها 
چنین برنامه هایی را در اولویت قرار ندهند، ولی 
اگر این اتفــاق بیفتــد، می توانیم بــا راهکارهای 
ساده و هزینه های اندک، زنان زیادی را آموزش 
دهیم که بتوانند با اســتفاده از این هنر کســب 

درآمد کنند.
نکته دوم اینکه اختالالت اینترنت باعث شــد آموزش های 
رایگان من کــه به صــورت الیــو برگــزار می شــد و مخاطبانی 
از سراســر ایــران و نقــاط دورافتاده داشــت، متوقف شــود و 
بخشــی از چشــم انداز من که در حال انجام و توســعه بود، 

عمالً متوقف شود.

چــه توصیــه ای بــرای زنانــی داریــد کــه 
می خواهند کسب و کار خود را داشته باشند؟

قدم اول را به هر طریقی که می شود، بردارند و نترسند. بدانند 
که خواه ناخواه مسیرشان باز می شود و کائنات با آنها همراه 
 می شود. یادشان باشــد که ارزش هنر باالتر از این است که 
به خاطر برخی مشکالت، متوقف شوند. بهتر است پیش 

بروند و به قدرت خودشان اعتماد کنند.
توصیه می کنم برای آمــوزش هزینه کنند، چــون بی نهایت 
بودن هنر باعث می شود هم عزت  نفس انسان تقویت شود 
و هــم کم کم بــه درآمد برســد. هنر همه مــا را به انســان های 
زیباتری تبدیل می کند. من همیشــه بــرای هنرجویانم این 
شــعر از حافظ را می خوانــم: »قلندرانِ حقیقــت به نیم جو 

نخرند/ قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست«. 

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران

فاطمه 
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استفاده از تلگرام به عنوان ابزاری قوی در مدیریت سفارش های 
کسب و کارهای کوچک دشوارتر از گذشته است 

کسیبهفکرکسبوکارهایکوچکنیست

REVIEWبررسی

 کسب وکارهای کوچکی که در شرایط 
فعلی موفق به فروش محصول شدند، 

کماکان با اختالالت اینترنت در جنگ اند.
آیــا تاکنــون فکــر کرده ایــد کــه فرایندهــای 
کســب و کارهای کوچک مثل ثبت ســفارش ها 
و جزئیات تقسیم مســئولیت های کسب وکار 

و تیم کجا انجام می شود؟

 تصور استارتاپی بسیاری از ما موجب 
می شود پاسخ را »برنامه های مدیریت 
ســفارش ها و مدیریــت  پــروژه« بدانیــم، امــا 
از  بســیاری  نیســت.  ایــن  حقیقــت 
کسب و کارهای کوچک آشنایی چندانی با این 
نرم افزارها ندارند و فروش متوسط شان را بر پایه  
امکانات پیام رسان هایی مثل تلگرام انجام داده 
و می دهند. فرایندهای کاری و ثبت اطالعات و 
اســناد در پیام رســانی چــون تلگــرام به خوبــی 
انجام و ذخیره می شود و با امکاناتی چون ربات 
و کد نویســی هایی که در این اپلیکیشــن وجود 
دارد، حتی می شود مدیریت موجودی سایت 
و مدیریت فرایند انجام امور و سفارش ها را نیز 

انجام داد.

 اما در چند ماه اخیر اتفاق عجیبی رخ  
داده اســت؛ قبالً تلگرام با وجود فیلتر 
بودن، قابل دســترس و اســتفاده بود و کماکان 
پاســخگوی این گونــه نیازهای کســب وکارهای 
کوچک نیز بــود، اما ایــن اختالالت زیــاد اخیر 
ایــن  داخلــی  فرایندهــای  توقــف  موجــب 
کسب و کارها شده است. اگرچه خرید وفروش 
در تلگــرام فیلتر شــده کم رونــق بــود، امــا هنــوز 
حجم باالی ذخیره اطالعات در تلگرام و آرشیو 
طوالنی مــدت و مدیریــت دسترســی افــراد بــه 
اطالعــات و جســت و جوی بســیار قــوی ایــن 

اپلیکیشن، گوی رقابت را از سایرین گرفته بود 
و باعث می شــد این برنامــه تنها برنامــه  موفق 
بــرای مدیریــت فرایندهــای این کســب وکارها 

باشد. 

 ایــن روزها حتــی بــرای بارگــذاری یک 
عکس در تلگرام چندیــن دقیقه زمان 
در  کــه  کســانی  حتــی  اســت.  احتیــاج 
اپلیکیشــن های داخلــی فعالیــت می کنند نیز 
نمی تواننــد فرایندهــا را مدیریــت کننــد، چون 
هیچ نرم افزار داخلی امکانات مشــابه تلگرام را 
ندارد؛ یعنی اگر کســب و کاری موفق بــه بقا در 
شــرایط فعلــی شــده باشــد، فراینــد مدیریــت 
 داخلــی ســفارش ها و افــراد در آن بــا اختــالل 
مواجه  شده و این باعث نارضایتی مشتریان و 

کاهش فروش می شود.

 ســؤالی که پیش می آید این است که 
آیا مســئوالن تصمیم گیر کــه عالوه بر 
فیلترینگ، دســتور به ایجــاد اختالالتی بدین 
حد گسترده در ســطح پیام رسانی چون تلگرام 
را صادر می کنند، تصوری از کاربرد های متنوع 
یک نرم افزار در همه الیه ها دارند؟ آیا اختالالت 
ضررهــای  موجــب  کــه  اخیــر  گســترده  
جبران ناپذیر به کسانی شده  که شرافتمندانه 
و با کمترین بهــره از امکانات دولتی در پی رزق 
حالل هســتند، موجب نارضایتــی روز افزون و 
از دســت رفتن بیش از پیش سرمایه اجتماعی  

حاکمیت نمی شود؟

 به نظر می رســد مســئوالن امــر تصور 
درســتی از کســب و کارهای کوچــک، 
به خصوص کســب وکارهای زنــان ندارند و این 

مشکالت را به کلی نادیده می گیرند.
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گفت وگو با دکتر احمد فتوحی، بنیان گذار استارتاپ 
سوژین که یک استارتاپ نسبتاً موفق در سنندج  است

دکتر احمد فتوحی دانش آموخته رشته پزشکی است و در سال 9۸ از دانشگاه کردستان فارغ التحصیل شده است. با 
شرکت در رویداد اینوتکس 20۱۸ پایش به اکوسیستم استارتاپی باز شده و ظرفیت های این فضا را درک و یک سال بعد 

اولین استارتاپش را با عنوان طب یاد راه اندازی کرد. با شروع کرونا و بر اساس یک اتفاق، سکان یک شرکت سنتی خدمات 
مراقبت خانگی را به دست گرفت که حاال با مدل استارتاپی رشد خوبی داشته است. این استارتاپ سوژین نام دارد و 

توانسته موفقیت های خوبی در سنندج به دست آورد. اما روایت این موفقیت از جنبه های مختلف جالب است و به گفته 
او همه چیز بر اساس آنچه فکر می کرده، اتفاق نیفتاده است. 

 خطر تعرفه دولتی
برای مراقبت های خانگی

کرالین الیو و یک جذب 
سرمایه بزرگ

سهمیلیونپوند
برایاستارتاپ
مراقبتدرمنزل

کرالین الیــو، یک اســتارتاپ مســتقر در 
بریتانیا از سال 2014 برای بهبود مراقبت 
در منزل کار می کند. این شــرکت توسط 
جاش هاف پس از تجربه ناامیدکننده اش 
در برخورد با ارائه دهندگان مراقبت های 
خانگــی در حالــی کــه پدربزرگــش بــه 

مراقبت نیاز داشت، تأسیس شد. 
این شــرکت به تازگــی بودجه جدیــدی را 
جذب کرده تا در بخش مراقبت در خانه 
در بریتانیا و در سطح بین المللی نوآوری 
کنــد. بیــش از ســه میلیــون پونــد در دور 
سرمایه گذاری به رهبری اوگلن جمع آوری 
شــد. جــاش هــاف، یکــی از بنیانگــذاران 
کرالین الیــو و مدیــر بخــش مراقبــت در 
منــزل در حــال حاضــر بــا چالش هــای 
بسیاری روبه رو اســت. از کمبود کارکنان 
گرفتــه تــا کمبــود بودجه کــه اغلــب ارائه 
مراقبت های باکیفیت را برای مشــتریان 
دشوار می کند. او می گوید:»برای مبارزه 
با این موضوع، مأموریت ما ساده ســازی 
فرایندهــای مبتنــی بــر کاغــذ و ســایر 
فرایندهــای قدیمــی، بهبــود ارتباطــات 
مراقبان و در نهایت دادن زمان بیشتری 
به آنها برای انجام کاری که دوست دارند، 

یعنی مراقبت است.« 
هــدف کرالین الیو ارائــه ابــزاری مبتکرانه 
و ابری به صاحبان و مدیــران آژانس های 
مراقبــت در منزل اســت کــه بــه افزایش 
کارایــی، ظرفیــت و انطبــاق از طریــق 
دیجیتالی کردن گردش کار، خودکارسازی 
رویه ها، افزایــش فرصت هــای درآمدی و 
کاهش هزینه های سربار منجر می شود. 
هــدف کلی کرالین الیــو این اســت که کار 
مراقبت را کارآمدتر کند تا زمان بیشتری 
را ارائه دهندگان مراقبت با کسانی که نیاز 

به مراقبت دارند، صرف کنند. 
جاش هاف می گوید: »این سرمایه گذاری 
به مــا ایــن امــکان را می دهد که فــروش و 
فعالیت هــای بازاریابــی خــود را افزایــش 
دهیم و به ما کمک می کند تا به توســعه 
ارائه محصول خود ادامه دهیم تا نیازهای 
مراقبان، آژانس ها، کســانی کــه مراقبت 
می شــوند و خانواده هــای آنها را بــرآورده 
کنیم. ما همچنین سرمایه گذاری خود را 
برای ارائه خدمات استثنایی به مشتریان 
ادامه خواهیم داد که عامل اصلی تمایز 

بازار کرالین الیو است.«

NEWSخبر

ابتــدا از طب یــاد بگوییــد و چــه شــد که 
استارتاپ سوژین را به راه انداختید؟

طب یاد اســتارتاپی اســت که مشــخصاً در حــوزه آموزش 
پزشــکی فعالیت داشــته و دارد. دو ســال پیش، همزمان 
با همه گیری کرونا، اســتارتاپ دیگری نیز برای مراقبت در 
منزل و مراقبت های خانگی یــا هوم کِر راه انــدازی کردیم و 
شرکتی را که به شیوه ســنتی مدیریت می شــد و به دلیل 
حجــم بــاالی درخواســت ها امــکان مدیریــت آن وجــود 
نداشت، از نو بازســازی کردیم. نام این استارتاپ، سوژین 
اســت. در حال حاضــر به عنوان مدیــر علمــی در طب یاد 
فعالیت دارم؛ ولی مدیرعامل سوژین هستم و بیشتر روی 

این پلتفرم تمرکز دارم.

 ســوژین بــه چــه معناســت؟ داســتان 
سوژین از کجا شروع شد؟

سوژین واژه ای کُردی به معنی نور زندگی  است. سوژین را 
با توجه به تجربه هایی که از طب یاد به دست آوردیم و به 
پیشنهاد دوستی که با ما در آن پلتفرم همکاری کرده بود، 
راه اندازی کردیم. پروژه ای مانند طب یاد در شهر کوچکی 
مثل ســنندج بســیار چشــم گیر بــود؛ کمااینکه بســیاری 

طب یاد در پارک علم و فناوری طرح ریزی شده و سوژین 
در مرکز رشد علوم پزشکی راه اندازی شده است و من با 
هر دو فضا آشنا هستم. در شهرستان معایب و مزایای 

عجیبی برای یک کسب وکار وجود دارد.
دربــاره مزایــا تأمین بودن نیــروی انســانی از بزرگ ترین 
مزایایــی اســت کــه در شهرســتان وجــود دارد و ایــن 
موضوع بــه پایــداری پــروژه کمک می کنــد. مطمئنــاً با 
سودی که از طب یاد داشتیم، اگر در تهران بودیم دوام 

نمی آوردیم. 
توانایــی تیم فنــی ما هم بســیار خــوب اســت و انصافاً 
کاری نبوده که بخواهم انجام بدهم و نتوانســته باشم. 
کیفیت کار به حدی باالست که برای خیلی ها باورپذیر 

نیست که کار شهرستان باشد!
و مثالً همان لندینگ طب یاد، چند پیشــنهاد طراحی 
سایت و سفارش های دیگری را به دنبال داشته است. 
اینکه با درصدهای مشــارکت معقول یا بــا هزینه های 

اکوسیستم
کردستان

 توصیف احمد فتوحی
از مثبت و منفی شهرستانی بودن

I N T E R V I E W
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از مخاطبــان اپلیکیشــن طب یاد و دانشــجویان پزشــکی 
اصالً بــاور نمی کردند کــه ما در ســنندج باشــیم و معموالً 
تصورشان این بود که طب یاد مؤسسه ای بزرگ در شمال 

تهران است!
طب یــاد اولیــن اســتارتاپی بــود که بــا جدیت 
ظاهر شد و همان طور که گفتم ما به پیشنهاد 
دوســتی که باســابقه ترین مرکــز مراقبت های 
خانگی در اســتان بــود و با همان تیــم طب یاد 
و دوســتانی که متخصــص نرم افزار هســتند، 
تحلیلی انجام دادیم و متوجه شــدیم که بازار 
قابل توجهــی دارد و در کشــورهای دیگر به آن 
توجه شــده اســت. در نتیجه با در نظر گرفتن 
روند ســالمندی و پیریِ جمعیت، این پروژه را 

کلید زدیم.
حدود شــش ماه در فــاز تحقیقــات میدانــی با پرســتاران 
و مراقبــان به منــزل بیمــاران می رفتیم و روند یــک مراقب 
خانگی اصولی را بررســی می کردیم تا اینکه اتوماســیونی 
باال آوردیم که پس از مدتی، در پیک چهارم یا پنجم کرونا 
ماهانه 1000 تا 1200 درخواســت را از طریق همین پلتفرم 
مدیریــت کردیم؛ بــدون اینکه درخواســتی با درخواســت 
دیگر تداخل داشته باشــد. کار ما از پیک غیرقابل انتظار 

کرونا شروع شد. ما در آن زمان 
75 درصد از ســهام آن شــرکت 
ســنتی را برداشــتیم و در ازای 
آن، کار را تماماً تحویل گرفتیم. 
در حــال حاضــر هــم بــا همین 
پیــش  ســهام داری  ترکیــب 

می رویم.

 دربــاره مــدل 
کســب وکارتان توضیــح 
دهید. سفر مشتری در 
پلتفــرم شــما چگونــه 

اتفاق می افتد؟
مــا تصــور غلطــی در ذهن مــان 
تجربــه ای  بــه  کــه  داشــتیم 
جذاب تبدیل شــد؛ وقتی شما 
غــرق در فنــاوری می شــوید، بــا 
خودتــان می گوییــد که ســایت 
طراحــی می کنــم، اپلیکیشــن 
بیمــار  بــرای  اختصاصــی 
ایجــاد می کنــم کــه از طریق آن 
درخواســت هایش را ثبت کند 

و... با این تصور سه اپلیکیشــن طراحی کردیم؛ یکی برای 
بیمار، دومی برای کسانی که بیمار را به ما ارجاع می دهند 
و سومی اپلیکیشن پرسنل خودمان که چهار یا پنج  فرمت 

را شامل می شود.
ولی جالــب اینجاســت که شــش مــاه دوم ســال 1400 در 
شــهری بــا جمعیــت 400 هــزار نفــر، 2000 مراجعه کننده 
جدید داشــتیم، اما با این تعداد، نصب اپلیکیشــن تنها 

100 تا بود و تعداد درخواست هایی که از طریق اپلیکیشن 
ثبت شد، صفرِ مطلق بود و همه بیماران با ما تلفنی تماس 
می گرفتند و این برای من تجربه جالبی شد. شاید اگر یک 
تحقیق ســاده اولیه از بــازار می کردیم، کارمان 

30 درصد راحت تر انجام می شد. 
یــق  100 درصــد از طر ورودی مــا تقریبــاً 
تمــاس تلفنــی انجــام می شــود و االن یکــی از 
باارزش ترین دارایی های ما، همان شماره تلفن 

ماست که روزانه تماس های زیادی دارد.
بیمارانی که تماس می گیرند، چند حالت کلی 
دارند؛ یا اینکه مشخصاً نوع درخواست شان 
را می داننــد یــا بیمــار درخواســت خــودش را 
نمی دانــد؛ در ایــن صــورت، کارشــناس مــا از 
پشــت خــط او را راهنمایــی  می کنــد و درخواســت ها و 
اطالعات شــخصی بیمار را شناســایی و با عنــوان »بیمار 

جدید« روی اپلیکیشن ثبت می کند.
کارشــناس بعــد از ایجــاد »بیمــار جدیــد«، شــخص را به 
نزدیک تریــن متخصصــی کــه در راســتای درخواســت او 
فعالیت دارد، اعم از پزشک متخصص، پرستار متخصص 
یا پرستار معمولی ارجاع می دهد و پرسنل ما پیامی مبنی 
بر »بیمار جدید برای شــما ثبت شــد« دریافــت می کند. 
پرسنل ما پس از مشاهده پیام 
با بیمار تماس می گیرد و نیازش 
می کنــد  صحت ســنجی  را 
و اگــر مشــکلی نبــود از طریــق 
مکان یابــی که روی اپلیکیشــن 
وجود دارد، بــرای ویزیت بیمار 
اقدام می کنــد و پس از ویزیت، 
پرونده بالینی بیمار را به صورت 

الکترونیکی پُر می کند.
تعرفه هــای مشــخصی کــه از 
طرف ما اعــالم می شــود هم در 
حضور بیمــار روی اپلیکیشــن 
بــه او گفتــه می شــود و ســایر 
یــق  نیازســنجی ها هــم از طر
تماس مستقیم با اپراتور انجام 

خواهد شد.

 در دوره کرونا کاربران 
در یک تغییــر رفتار مشــهود و 
بــه  اندازه گیــری،  قابــل 
پلتفرم های آنالین روی آوردند. 
این اتفاق را از زاویه دید سوژین 

چطور ارزیابی می کنید؟
در پیک های کرونا، رکورد روزانه ما 47 درخواست و رکورد 
ماهانــه مــا 1210 درخواســت بــود کــه بــار زیادی بــه دوش 
ما و پرســنل می گذاشــت؛ به همیــن دلیل مجبور شــدیم 
ســه پرســتار و دو پزشــک عمومی و همکاران دیگری را به 

مجموعه اضافه کنیم.
مجموعــاً پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه از چهــار هــزار 

درخواســتی کــه در شــش ماهه دوم ســال 1400 پوشــش 
دادیم، 1500 تا دو هزار درخواســت مربوط به کروناست و 
این ارقام، نکات درخور توجهی داشت؛ برای مثال متوجه 
شــدیم که آمار به طرز معناداری با مرگ ومیر کرونا ارتباط 

دارد، نه ابتالی به آن! 

 آیــا تاکنــون از پلتفرم هــای مشــابه 
پیشــنهادی دریافــت کرده اید یــا برای همــکاری با 

آنها پیشنهادی داده اید؟
روز اولی که می خواستیم سیستم سنتی را متحول کنیم، 
اولیــن پیشــنهادی کــه بــه دوســت مان دادم، این بــود که 
به سراغ مؤسســاتی برود که در دیگر نقاط کشور فعالیت 
دارند و سامانه ای که پیشنهاد کردم سامانه تیک طب بود 

و بعد آزمایش آنالین که از قبل فعالیت می کرد.
 ولی بــا هیچ کدام به تفاهم نرســیدیم و پیشــنهاد جذابی 
از ســوی آنها به ما داده نشــد. وقتی که خودمان سیستم 
جدیــد را راه انداختیــم، آن قــدر درگیــر درخواســت ها و 
توســعه خدمــات شــدیم کــه تالش هــای مــا برای توســعه 
در ابعــاد کالن یــا فــروش نرم افزار به شــرکت های مشــابه 

نصفه ونیمه ماند. 
مهم ترین کاری که کردیم، سه جلسه ای بود که با معاونت 
پرســتاری وزارت بهداشــت داشــتیم و نرم افــزار را معرفی 
کردیــم؛ تحت ایــن عنوان کــه اساســاً هوم کِر کشــور، برای 
تمام مؤسســه هایی کــه از وزارت بهداشــت مجــوز دارند، 
در بســتر این نرم افراز انجام شــود. توقعات ما هم چندان 
عجیب وغریب نبود؛ ولی ســازوکار لخت و خســته وزارت 

بهداشت عمالً ما را به جایی نرساند.
تصور ما این بــود که اگر نرم افــزار را برای وزارت بهداشــت 
پرزنت کنیم، غیرممکن است که به این نرم افزار نه بگوید! 

ولی هیچ استقبال خاصی نشد.

 مهم تریــن چالش هــا و مشــکالتی کــه 
پیش پای سوژین قرار دارد، چیست؟

یکــی از مشــکالت در حــوزه قانون گــذاری و بحــث 
تعرفه هاســت کــه به شــدت غیرواقع بینانــه اســت. مثــالً 
تعرفه ســال 1400 برای تزریــق عضالنی در خانــه، 22هزار 

تومان است.
تعرفه ها بیشــتر مشــابه بخــش دولتی مقرر شــده و هیچ 
مؤسسه ای قادر به رعایت آن نیست و این موضوع باعث 
شــده که هوم کِر به بــازار آزاد تبدیــل شــود؛ در صورتی که 
اگر تعرفه ای قانونی و واقع بینانه داشــتیم، می توانســتیم 
دســت خیلــی از ســودجویان را کوتــاه کنیــم. بــرای بخش 
فروش نرم افزار، چالش ها بسیار بیشــتر است؛ مثالً برای 
وزارت بهداشــت چیزی به نام پروپوزال وجود ندارد و باید 
نرم افــزار را حضوری تســت کنند و وقتــی نرم افــزار را برای 
تست می بریم، باید تست های امنیتی را هم انجام دهیم 
کــه فقط یــک تســت امنیتــی نرم افزارهــای پزشــکی، 150 
میلیون تومان هزینه دارد و کلی هزینه دیگر که در نهایت 
اصالً معلوم نیست وزارت بهداشت خریدار این نرم افزار 
باشد یا نه؟! به همین دلیل عمالً این کار خودکشی است.

عباس عین علی 

abbas.einali 
@gmail.com

معقول بتوانید در شهرســتان یک محصــول از جنس 
پایتخت داشته باشید، فوق العاده است؛ به ویژه اینکه 
کردســتان چــون صنایــع بــزرگ نــدارد، برنامه نویســان 

زیادی دارد.
اما شهرســتانی بودن از زاویه دیگر فاجعه اســت؛ مثالً 
اگر پروژه طب یاد ما در تهران بود، از نظر دسترسی هایی 
که ما به اســاتید داریم، ســهولت در تولید محتوا، نظر 
تعداد دانشجویی که آنجا وجود دارد، باعث می شد که 

پروژه بیشتر دیده شود.
درباره پارک علم وفناوری باید بگویم که ما در شهرستان 
تجارب خیلی خوبی داریم و پارک شهرستان را نسبت 
به مراکز رشــد ترجیــح می دهیم، به این علــت که پارک 
از یــک اکوسیســتم فنی مهندســی آمــده که دیدشــان 
نســبت بــه ایــن مســائل خیلــی بازتــر، واقع بینانه تــر و 
ریســک پذیرتر اســت. درحالی کــه در مرکز رشــد علوم 

پزشکی، بیشتر ادای پارک را درمی آورند.

 سیســتم و فراینــد درمــان به شــدت دولتــی اســت و 
به هیچ وجــه کشــش خالقیت های بــازار آزاد را نــدارد و 
همین سیستم باعث می شــود کارمندان، کارشناسان 
و پروژه هایــی از آن جنس باال بیایند که ریســک پذیری 

را کاهش می دهد. 
ما در مرکز رشد سالمت اســتان، مثل وزارت بهداشت 
بیشتر درگیر کاغذبازی هستیم، ولی پارک علم وفناوری 

به این شکل نیست.

مهم ترین کاری که 
کردیم، سه جلسه ای 

بود که با معاونت 
پرستاری وزارت 

بهداشت داشتیم. تحت 
این عنوان که اساسا 
هوم ِکر کشور، برای 
تمام مؤسسه هایی 

که از وزارت بهداشت 
مجوز دارند، در بستر 
نرم افراز ما انجام شود. 
ولی سازوکار لخت و 

خسته وزارت بهداشت 
عمال ما را به جایی 

نرساند

REVIEWبررسی

 بازار مراقبت های بهداشتی 
خانگی

محرکها،فرصتها
وچالشها

بازار مراقبت های خانگی یکی از بازارهای 
جذاب آینده اقتصاد سالمت است. این 
حوزه از سالمت می تواند شکل مؤثری از 
مراقبت را فراهم سازد و تجربه دوره کرونا 

هم اثربخشی آن  را نشان داده است.

 محرک هــا: رشــد ســریع 
و  جمعیــت ســالمندان 

افزایش بروز بیماری های مزمن
از آنجــا کــه جمعیت ســالخورده بیشــتر 
مستعد ابتال به بیماری های مزمن است، 
رشد این بخش از جمعیت باعث افزایش 
تقاضــا بــرای مراقبت هــای بهداشــتی و 
افزایــش چشــم گیر فشــار بــر دولت هــا و 
سیســتم های بهداشــتی می شــود که به 
نفع بازار مراقبت های بهداشــتی خانگی 
است. مراقبت های بهداشتی خانگی، نیاز 
به حضور در بیمارستان و زمان و هزینه ای 
را کــه صــرف رفت و آمــد بــرای مراجعــه به 
متخصصــان پزشــکی می شــود، کاهش 

می دهد.

 فرصت ها: افزایش تمرکز 
بر سالمت از راه دور

پزشکان مراقبت های بهداشتی خانگی 
بــه دلیــل امکانــات تله مدیســن، حتــی 
زمانی که از نظر فیزیکی در آنجا نیستند، 
همچنــان می تواننــد تأثیــر بگذارنــد. 
تله مدیســن این امکان را فراهم می کند 
تا بیمــار به طور مــداوم تحت نظر باشــد 
و بحران هــای آینــده قبــل از وقــوع آنهــا 
پیش بینی شود. نظارت از راه دور بیمار، 
خدمات پزشــکی مجــازی، بهداشــتی و 
آموزشی همه در حوزه سالمت از راه دور 

گنجانده شده است. 

 چالش ها: پوشش بیمه ای 
محدود/ نیروی انسانی

در اکثــر کشــورها خدمــات مراقبت های 
پوشــش  تحــت  خانگــی  بهداشــتی 
بیمه قــرار نمی گیرنــد. بیمه ها هــم برای 
تجهیــزات مــورد اســتفاده بــرای نظارت 
از راه دور، تله متــری، توان بخشــی یــا 
نظارت چند پارامتری هزینه ای پرداخت 
نمی کند. همچنین پیش بینی می شــود 
نیروهــای کادر پزشــکی و پرســتاری 
متخصــص کــه درمان هــای خــاص را 
ارائــه می دهنــد نســبت بــه پرســتاران 
غیرمتخصص کمتر باشند و این بخش 

نیاز به تأمین نیرو خواهد داشت.


