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توزیع کننده 
 رانت 

یا محرک 
نوآوری؟
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دیوار  رگوالتور!
 نقد تندوتیز سیاست های وزارت بهداشت 

در دورهمی بزرگ استارتاپ ها و کسب وکارهای نوآور سالمت
گفت و گو با 
سجاد سامانی

آیا  سیاست های 
رییس جمهور 

جدید می تواند 
یک معادله 

قدیمی را به نفع 
اقتصاد نوآوری 

تغییر دهد؟

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ـمارهپانزدهم شـ
هفتمشـــهریور
۱ ۴ ۰ ۰
32صفــحـــه
3۰هــزارتومان
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محمد یاری، هم مؤسس 
شرکت میراث آرکا از جایگاه 

متزلزل نوآوری در میراث 
فرهنگی ایران می گوید

 نسل نو 

Kباستان شناسی A R A N G
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در صنعت شوینده همه چیز بر وفق مراد است؛ اما برخی برندها عملکرد بهتری نسبت به معدل بازار داشته اند

درآمد پاکسان چطور دو برابر شد؟

  فیدجی سیمو  
ملکه 
خواربارفروشی؟

اینستاکارت و جنگ 
سوپرمارکتی در 
سیلیکون ولی

چرخش 
 اصفهانی ها 

از ریال به دالر
تحلیل گزارش پنج 

ساله فضای کار اشتراکی 
آبی سفید، در گفت و گو 

با محمد کرمانی، 
مدیرعامل این کسب وکار
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چند روزی اســت که شــایعاتی درباره صرافی رمزینکس در 
فضای مجازی دست به دســت می شــود. انتشــار پیامی در 
فضای مجازی مبنی بر کالهبرداری این صرافی از مردم، خروج 
مدیران از ایران و ورود اطالعات سپاه به این موضوع، موجی 
از نگرانی را بین کاربران این صرافی به وجود آورده است. این 
شایعات پس از آن در فضای مجازی منتشر شد که سیستم 
رمزینکس با اختاللی چندســاعته روبه رو شــد. مدیران این 
شرکت در یک گفت وگوی شفاف از برنامه هایشان گفته اند.

  رمزینکس چگونه وارد بازار رمزارز شد؟
بیش از سه سال است که از عمر صرافی رمزینکس می گذرد. 
در این سال ها این شرکت دو محصول را به کاربران خود ارائه 
داده است. اولین محصول شامل صرافی رمزارزی است که 
کاربران از طریق آن با شرکت وارد معامله می شدند. البته این 
محصول اوایل ســال 1۴۰۰ به  دلیل ارائه محصول بهتری از 
سوی این شرکت متوقف شد. بنا به گفته محمد حکیمی، 
مدیرعامل شرکت نوآوران تجارت الکترونیک رمزینه، شمار 
ثبت نام کنندگان در این پلتفرم حدود یکصد هزار نفر بوده 
است، اما محصول دوم این شرکت شامل پلتفرم تبادل میان 
افراد است که کاربران با یکدیگر و نه شرکت رمزینه معامله 
می کنند. به گفته مدیرعامل این شرکت، اولین ثبت نام در این 
صرافی دهم دی ماه 1397 انجام شد و تاکنون ۴۴9 هزار و 1۰ 
نفر در این صرافی ثبت نام کرده اند. این شرکت، اپلیکیشن 
اندروید خود تحت عنوان رمزینکس تریدر را اوایل بهار 1399 
ارائه داده است؛ اپلیکیشنی که دسترسی کاربران به صرافی 
را آســان تر کرده و می توانند به راحتی معامالت خود را رصد 
کنند. کافه بازار تاکنــون حــدود 15۰ هزار نصب فعــال از این 

اپلیکیشن را ثبت کرده است.

  توســعه پنــج میلیــارد تومانــی زیرســاخت؛ 
چالش رمزینکس پس از محبوبیت

محمد حکیمی می گوید: »زمســتان 1399 کاربــران به دلیل 
جذابیت هایی که در اثر نوسانات قیمت بیت کوین برای آن 
ایجاد شــده بود، به بــازار رمــزارز هجــوم آوردند و رکــورد آن با 
ثبت نام بیش از 1۰ هزار نفر طی یک روز شکست. با افزایش 
شــمار کاربران و متقاضیان خریدوفروش رمــزارز، ما متوجه 
شــدیم که نیازمند توســعه زیرســاخت رمزینکس از جمله 
تعداد سرورها و ظرفیت پردازشی هستیم؛ بنابراین بیش از 
پنج میلیارد تومان برای تجهیز زیرساخت و خرید تجهیزات 
مورد نیاز هزینه کردیم و توانستیم مقاطعی را که سرویس از 
دسترس خارج می شد یا به کُندی برمی خورد، برای زمستان 

1399 و بهار 1۴۰۰ حل کنیم.«

  بازار سیاه در رمزینکس؟
اما ادامه دار شدن اختالل در سرویس این صرافی سبب شده 

تا شایعاتی درباره آن در شبکه های اجتماعی منتشر شود؛ 
شــایعاتی که به دنبال یک اختالل چندساعته در سیستم 
ایــن صرافی از ســاعت 21 تــا 2۴ سه شــنبه دوم شــهریورماه 
رخ داد. ابتدا ســرویس های رمزینکس کُند و ســپس امکان 
انجام معامله، الگین و رجیستر برای کاربران متوقف شد. با 
وجود اطالعیه هایی که این شرکت در همان ساعات منتشر 
می کند، اما شــایعات در گروه هــا و کانال های تلگرامی چنان 
فضا را در دست خود می گیرند که اطالعیه های این صرافی به 
چشم کاربران نمی آید؛ شایعاتی از جمله به مشکل برخوردن 
بازگشت پول در این صرافی، بسته شدن درگاه های پرداخت 
آن و ایجاد بازار سیاه و خریدوفروش رمزارزها با ارقام باالتر از 
بازار. مدیرعامل شرکت نوآوران تجارت الکترونیک رمزینه با 
بیان اینکه فرایند کار در صرافی رمزینکس شامل واریز ارز و 
ریال، معامله، برداشت ارز و ریال بدون هیچ مشکلی انجام 
می شــود، می گوید: »از ابتدای ســال هیچ کــدام از درگاه های 
واریز و برداشت ریال این صرافی به مشکل برنخورده است. 
هیچ زمانی سرویس واریز و برداشت وجه ریال رمزینکس با 
مشکل روبه رو نشده است. البته زمانی بوده که انتقال وجه 
و واریز پول به حساب کاربر با تأخیر انجام شده، اما دلیل آن 

اختالالت بانکی در ایران بوده است.« 

  آیا مدیران رمزینکس از ایران خارج شده اند؟
چند روزی است که فارغ از شایعاتی درباره عدم بازگشت پول 
به کاربران، شایعه فرار و خروج مدیران رمزینکس نقل محافل 
و گروه های مجازی در شبکه های اجتماعی است؛ شایعاتی 
که تنها مختــص رمزینکــس نیســت و البتــه اولین بــار هم 
نیست که این صرافی با چنین چالش هایی روبه رو می شود. 
محمد حکیمی ضمن رد خروج مدیران ایــن صرافی از ایران 
می گوید: »ما در عمر چندساله خود، از این دست تجربه ها 
زیاد داشــته ایم. مثال تجربه افزایش ســه برابری برداشــت و 
خروج پول از رمزینکس در یک روز نســبت به زمان مشــابه 
را به واسطه انتشــار خبر توقف فعالیت درگاه های پرداخت 
صرافی های آنالین در رسانه ها از زبان مسئوالن تجربه کردیم 
و تنها تالشی که ما در آن زمان انجام دادیم، این بود که بتوانیم 

تمامی پول ها را به موقع به کاربران بازگردانیم.« 
سید علیرضا رادمنش، هم بنیان گذار رمزینکس، با اشاره به 
نظارت نهادهای امنیتی بر این پلتفرم از ابتدای فعالیت این 
صرافی می گوید: »لزومی به توضیح درباره کلمه به کلمه پیامی 
که بسیار ناشیانه نوشته شــده، وجود ندارد. اما باید به این 
موضوع اشاره کرد که در الیه حاکمیت روی کسب وکارهای 
اصلی رمزارز نظارت هایی وجود دارد. درست است که هنوز 
برای حوزه رمزارزها قانون گذاری دقیقی صورت نگرفته، ولی 
نهادهای امنیتی به  دلیل آنکه مانع آسیب های ناشی از آن 
در عرصه اجتماعی شــوند، بر فعالیت فعاالن اصلی رمزارز 

نظارت می کنند. «

مدیران صرافی دیجیتال رمزینکس، شفاف پاسخ دادند

چه خبر از رمزینکس؟

نظرها و خبرها
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ایمــان داوودیــان در توییتــی و با بازنشــر یک خبر 
باعــث شــد تــا یــک بــار دیگــر موضــوع تک شــاخ 
شدن اســتارتاپ های ایرانی بر ســر زبان ها بیفتد. 
موضوعی که هم شوخی آن جنجال به پا می کند 
و هــم جــدی اش. خبــر کوتــاه بــود و تأمل برانگیــز: 
»اســتارتاپ ویرایــش عکــس PicsArt بــا جــذب 
13۰ میلیون دالر از سافت بانک و رسیدن ارزشش 
به بیــش از یک میلیــارد دالر بــه اولیــن یونیکورن 
ارمنستان تبدیل شد.« حاال ارمنستان، همسایه 
شــمالی ایــران، کشــوری کوچک با جمعیتی ســه 
میلیون  نفری صاحب یک اســتارتاپ بین المللی 
است که به باشگاه تک شاخ های اقتصاد دیجیتال 

دنیا راه یافته است. 
همیــن چهــار ســال پیــش بــود کــه محمدجــواد 
آذری جهرمــی در شــروع دوران وزارتــش وعــده 
داد که می خواهد تا پایان ســال 1۴۰۰ حداقل پنج 
یونیکورن تحویل اکوسیســتم اســتارتاپی کشــور 
بدهد. جهرمی از یک سو روی رشد کسب وکارهایی 
چــون دیجــی کاال، اســنپ، علی بابــا و کافه بــازار 
حســاب ویــژه ای بــاز کــرده بــود و از ســوی دیگــر با 
پررنگ شدن گشایش های احتمالی برجام و توجه 
سرمایه گذارهای خارجی امیدوار بود که خیلی زود 
ده هــا کســب وکار ایرانــی بتوانند با 
جذب ســرمایه های میلیون دالری، 
ارزش خــود را به بــاالی یک میلیارد 
دالر برســانند. این وعــده ای بود که 
مشــابه آن را سورنا ســتاری، معاون 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
هم مستقیم و غیرمســتقیم بارها 
داده بود. عامل دیگری که بسیاری 
را به ایــن وعده هــا امیدوار ســاخته 
بود، پیش بینی هایی بــود که برخی 
مدیران استارتاپی مطرح می کردند. از جمله حمید 
محمدی، مدیرعامل وقت دیجی کاال، در یک برنامه 

به خبرنگاران گفته بود احتماال در ســال 97 اولین 
یونیکورن ایرانی خواهند شد. سال 97 آمد و خبری 
از تک شاخ شدن دیجی کاال نشد، ولی همان سال 
بود که شــهرام شــاهکار، مدیرعامل وقت اسنپ، 
ادعا کرد ارزش این اســتارتاپ از یک میلیــارد دالر 
باالتر رفته است؛ ادعایی که بعدها چندان مدرک و 
سندی برای آن ارائه نشد و به شکلی غیرمستقیم 
پس گرفته شد! اما چرا اکوسیستم استارتاپی ایران 
در مســیر خود برای داشــتن یونیکورن حداقل در 
دهه 9۰ شکست خورد؟ برای پاسخ نیازی نیست 
اســتدالل های پیچیده بیاوریم. کافی است کمی 
منتشــرکننده توییت فوق الذکــر را معرفــی کنیم: 
ایمان داوودیان روزگاری از کارکنان کارخانه نوآوری 
بود. مدیــر فضــای کار اشــتراکی زاویــه و از مدیران 
قبلــی شــتابدهنده آواتک کــه از تالش هــای اولیه 
وی سی  سرآوا در اکوسیستم استارتاپی محسوب 
می شــود. شــتابدهنده ای کــه دیگــر وجود نــدارد؛ 
ایمان ایــن روزها در فضــای اســتارتاپی پرتغال کار 
می کنــد. از خود ســرآوا هم جــز نامی چیــز زیادی 
باقــی نمانــده اســت. از خیلــی از فعــاالن دیگــر و 
تأثیرگذار استارتاپی هم خبری نیست... مهاجرت 
آدم هــا و ســرمایه یکــی از مهم ترین دالیــل توقف 
یا کنــد شــدن رشــد اســتارتاپ های ایرانی در ســه 
ســال گذشــته بوده اســت. از طرفــی دخالت های 
دولتی هــا و شــبه دولتی ها در سیاســت گذاری 
اکوسیستم استارتاپی نه تنها منجر به شکل گیری 
کســب وکارهای بــزرگ بین المللــی نشــد، بلکــه 
پول پاشــی ها و وام هــای بی حســاب وکتاب آن هــا 
بخــش زیــادی از ایــن فضــا را آلــوده و وابســته بــه 
رانــت و پــول آســان کــرد. اتفاقی کــه باعث شــد تا 
کسب وکارهای کاغذی اما پرهیاهویی شکل بگیرند 
که با پول دولت نیروهای مستعد کسب وکارهای 
دیگر را بــا حقوق هــای نجومــی جــذب می کردند، 

بی آنکه خروجی و رشدی داشته باشند.

INTROسرآغاز

با وجود وعده پنج تایی آذری جهرمی و تالش دیجی کاال و اسنپ، 
رؤیای داشتن استارتاپ یک میلیارد دالری در ایران تعبیر نشد

چرا ارمنستان یونیکورن دارد و ما نداریم؟!

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

یکــی از صفحــات ثابــت و مهــم کارنــگ، 
صفحــه ای اســت کــه بــه اکوسیســتم 

نوآوری ســالمت ایــران می پــردازد. 
صفحــه »ســالمت« تــالش دارد 
نمایــه ای از اقتصــاد روبه رشــد و 
فعالیت کسب وکارهایی بگوید که 

در حــوزه ســالمت دســت به نــوآوری 
و خلــق ارزش زده اند. معرفــی کارآفرینان و 

صف شــکنان و تجربه های تازه کســب وکاری، 

بخشــی از اســتراتژی ایــن صفحــه اســت و از 
ســوی دیگــر تــالش کارنگ این اســت 
تا بــا پرداختــن به عمــق چالش ها و 
موانع توسعه این بخش از اقتصاد 
نوآوری کشور، به دنبال راهکارهای 
توســعه آن بــرود. برگــزاری رویــداد 
بزرگ استارتاپ های سالمت بخشی 
از مسیری اســت که کارنگ در این صفحه 

دنبال می کند.

با ما بیشتر آشنا شوید: معرفی هفتگی
 صفحات مختلف هفته نامه کارنگ

سالمت و اکوسیستم نوآوری آن

سالمت
H E A L T H
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فراخوان پارک پردیس
بــرای  فنــاوری پردیــس  پــارک 
عضویــت در مرکــز رشــد فنــاوری نخبگان 
فراخوان داد. تا 16 شــهریورماه برای ارسال 

طرح کسب و کار فرصت هست.

تغییر مدیریت در فینووا
آرین افشــار، مدیرعامل پیشــین 
مرکز نــوآوری فینــووا، جای خــود را به مریم 
نجفــی داد. نجفــی ســابقه فعالیــت در 
شــرکت هایی نظیــر ســاپکو، مگفــا، کارایا، 

کارمان و نیک ونچرز را دارد.

سکوی پرتاب هوش مصنوعی
رویــداد ســرمایه گذاری در حــوزه 
هوش مصنوعــی در مرکــز رویدادهــای 1۰۰ 
اســتارت آپ، روز یکشــنبه برگزار می شود. 
امیر ناظمی، رئیس سابق ســازمان فناوری 

اطالعات، مهمان ویژه این رویداد است.

رویداد شتابدهی مگنت
رویــداد شــتابدهی مگنــت بــا 
تمرکز بر اســتارتاپ هایی که روی آموزش 
از طریــق ســرگرمی فعالیــت می کننــد، 
برگزار می شــود. این دوره متعلق به هاب 

بهشتی  است.

ســازمان نظام صنفــی رایانــه ای اســتان تهران در نشســتی 
خبری، به موضوعات مطرح شده در ماه های اخیر پاسخ داد. 
حسین اسالمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه تهران، در 
این نشست خبری که با ارائه گزارشی از عملکرد آن پیرامون 
موضوعاتی چون ای نماد، طرح صیانت، رأی اعتماد مجلس 
به وزاری پیشنهادی و... برگزار شد، با اشاره به پیگیری های 
نصر در مورد طرح صیانت گفت: »شکی نیست که نصر با 
کلیت این طرح مخالف اســت و پیگیر این بوده که این طرح 
کنار گذاشــته شــود، ولی تا زمانی هم که این طرح در دست 
بررسی باشد، بخشی از تالش ما این خواهد بود که روی بهبود 
مفــاد آن و کم کــردن موانع آن بــرای کســب وکارها و اعضای 

صنف خود تأثیرگذار باشیم.«

  دولت و تحول دیجیتال 
در این نشست خبری آنالین که با حضور اهالی رسانه های 
مختلف اقتصادی و فناوری برگزار شد، اســالمی با اشاره به 
جلسات مجلس برای رأی اعتماد وزیران پیشنهادی دولت 
ســیزدهم گفت: »اینکــه یــک وزیــر در چنیــن وزارتخانه ای 
بتواند عملکرد مثبتی داشته باشد، نیازمند همراهی بخش 
خصوصی است. زمانی این وزارتخانه متشکل از سه بخش 

پست و تلگراف و تلفن بود که هر سه دولتی بودند اما امروز 
این وزارتخانه با بخش های مختلف خصوصی حوزه فناوری و 

ارتباطات ارتباط تنگاتنگی دارد.«
رئیس نصر تهران درباره به تعویق افتادن دوباره نمایشــگاه 
الکامپ هــم گفــت: »دربــاره برگزاری نمایشــگاه مــا منتظر 
نظر ســتاد ملی کرونا هســتیم و همان طور که قبال گفته ایم 
در مــورد ســالمت اعضــای صنــف و مخاطبــان الکامــپ بــا 
هیچ کس تعارفــی نداریم و منتظریم که پیــک پنجم بگذرد 
و واکسیناسیون بهتر و بیشتر انجام شــود. آنگاه متناسب 
با شرایط کرونا، زمان جدیدی را برای الکامپ اعالم خواهیم 
کرد. حتما در شــرایط مناســب الکامــپ را برگــزار می کنیم. 
البته احتماال بخش های مختلفی از الکامــپ را جداگانه تا 
آن تاریخ به شــکل های مختلف برگزار کنیم کــه در این مورد 

اطالع رسانی های موردنیاز انجام می شود.« 
اســالمی در خصوص طرح صیانت هم صراحتا گفت: »ما 
اعتقاد داریم همه دوســتانی که در چارچوب قانــون، در این 
مورد مطالبه گری  دارند باید حمایت شــوند. ما نظرات خود 
را درباره این طرح خیلی شــفاف اعالم کرده ایم و گفته ایم که 
مخالف آن هستیم، اما برای منافع صنف کماکان این موضوع 
را دنبــال خواهیم کــرد. ما معتقدیــم طرحی که متشــکل از 

چندین بخش مختلف است که هر یک نیازمند یک قانون 
مجزاســت، اصال مورد تأیید ما نیســت، اما باز بــرای منافع 
اعضای صنف حتی در صورت تصویب ایــن طرح باز تالش 
داریــم بهبودهایــی در بخش هــا و مفــاد مختلــف آن ایجاد 
کنیم.« رضا قربانی، عضو هیئت مدیره نصر تهران هم درباره 
ای نماد و آخرین تحوالت آن گفت: »این روزها خبری دست 
به دست می شود که سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران به 
دنبال اجباری کردن ای نماد است. این موضوع کذب مطلق 
اســت. نه ای نماد که ما به دنبال اجباری کردن هیچ مجوزی 
که فضای کســب و کار را ســخت کند، نیســتیم. امــا از آنجا 
که این اجبــار وجود دارد، تالش ما تســهیل کســب ای نماد 
برای کســب و کارهای عضو نصر است که پشــت در ای نماد 

مانده اند.«
او با بیــان اینکه یکــی از فضاهای کســب و کاری کــه به دلیل 
نداشتن ای نماد قادر به استفاده از خدمات پرداخت نخواهد 
بود، صرافی های رمزارز هستند، افزود: »ما در تعامل با همه 
نهادهایــی که پذیرفته انــد با مــا رایزنی کننــد از جمله بانک 
مرکــزی، مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکی و مجلســی ها، 
دغدغه هایشان را شنیده ایم و تالشــمان در نصر تهران، باز 

کردن مسیر کسب و کارهای این حوزه است.«

در نشست رسانه ای سازمان نظام صنفی 
رایانه ای تهران تاکید شد

به دنبال 
تسهیل ای نماد

7 سالگی 
کسب وکار مجید 
حسینی نژاد

نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

شــماره چهل ونهم ماهنامه عصر تراکنش بــا تصویری از 
زهرا میرحسینی، معاون فناوری اطالعات و ارتباطات بانک 
پاسارگاد، منتشر شد. با میرحســینی درباره شکل گیری 
اکوسیســتم اقتصــاد دیجیتال در کشــور گفت وگو شــده 
اســت؛ اکوسیســتمی کــه هــدف اصلــی شــکل گیری آن، 
همگام  شــدن با معیارهای جدید عصر اقتصاد دیجیتال 
است. در این شماره، ماهنامه عصر تراکنش پرونده هایی 
درباره روزهای آرام بورس، تجربه پاپ فایننس و عمومی ش 
دن ســرمایه گذاری در آمریکا و ایران و نگاهــی به دو کتاب 
»پــول« و »بانکــداری شــناختی« داشــته اســت. پرونــد ه 
»روزگار بــازار برخــط« دربــاره روزهــای آرام بــورس اســت؛ 
روزهایی کــه بهترین زمــان برای توســعه زیرســاخت های 
مورد نیاز جهت توسعه بازار سرمایه کشور است. پرونده 
دیگر ایــن شــماره عصــر تراکنــش، دربــاره پاپ فایننس یا 

عمومی شدن سرمایه گذاری است. »بروک هرینگتون«، 
جامعه شــناس اقتصادی در ســال 2۰۰۸ کتابی بــا عنوان 
»پاپ فایننس: باشــگاه های ســرمایه گذاری و پوپولیســم 
ســرمایه گذاری جدیــد« منتشــر کــرده و همــراه بــا روایت 
روی آوردن مردم به بورس و باشــگاه های سرمایه گذاری در 
دهه 199۰، بخشی از تأثیرات عمیق و دنباله دار این دوره را 
بررســی کرده اســت. در این پرونده ضمن روایت تحوالت 
ایــاالت متحــده در دهــه 199۰ از کتــاب »پاپ فایننــس«، 
به عمومی شــدن ســرمایه گذاری در ایران و تبعاتی که این 

موضوع دارد، پرداخته شده است. 
در چهل و نهمین شماره عصر تراکنش همچنین می توانید 
یادداشت هایی از فعاالن حوزه فین تک و ترجمه مقاالتی از 
نشریات معتبر چون بلومبرگ، بیزینس ویک، اکونومیست، 

نیوزویک و بارونز را بخوانید. 

وقتی بورس برای همیشه تغییر کرد
چهل نهمین شماره ماهنامه عصر تراکنش منتشر شد

شرکت سفرهای علی بابا که امروز یکی از شناخته شده ترین 
استارتاپ های کشور است، با ارائه آمارهایی از دوران کاری اش، 
وارد هشتمین سال فعالیت خود شد. فعالیت های رسمی 
این شرکت که در مرداد سال 93 و با اولین فروش رسمی بلیت 
هواپیما آغاز شد، در این سال ها با توسعه در حوزه های بلیت 
هواپیمای داخلی و خارجی، قطار، اتوبوس و هتل همراه شده 
اســت. اخیرا خدماتی مثل رزرو تــور و اقامتگاه نیز به ســبد 
خدمات این مجموعه اضافه شده اســت. این پلتفرم اعالم 
کرده تا امروز چیزی در حدود 1۸ میلیون و 5۰۰ هزار بلیت پرواز 

داخلی و خارجی فروخته است. این رقم در مورد بلیت قطار 
و اتوبوس بــه بیش از 16 میلیــون و 5۰۰ هزار بلیت می رســد. 
سرویس های جدید علی بابا که شــامل رزرو و تور می شوند، 
تاکنون از مرز 5۰۰ هزار فروش عبور کرده اند. طبق داده ای این 
شرکت، شهرهای مشهد، اهواز، شیراز، تبریز و بندرعباس 
از مبدأ تهران، پرترددترین مقاصد کشور بوده اند و پروازهای 
تهران - اســتانبول، تهــران - دوبــی، تهران - نجــف، تهران - 
تفلیس و تبریز - استانبول با فاصله زیاد، بیشترین تقاضا را 

در میان سفرهای خارجی به خود اختصاص داده اند. 
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بعــد از ال جــی، آمــازون، اپــل، ســونی، بــوش و 
سامســونگ، حــاال زیمنــس هــم در پــی ورود 
بــه صنعــت خودروســازی اســت. هفتــه قبــل 
بــود کــه سامســونگ خبــر از ســرمایه گذاری 
2۰5 میلیــارد دالری در صنایــع نویــن و نســل 
چهارم صنعت داد و به تولیــد قطعات و باتری 
بــرای خودروســازان ابراز عالقــه کرد. حــاال این 
جدال شــکل دیگری به خود گرفتــه و برخی از 
بازیگران به خودروســازی عالقه پیدا کرده اند. 
راز ایــن موضــوع در فروش بــاالی ایــن بخش و 
چشم انداز توسعه بازار در دو دهه آینده است. 
در عین حال توسعه توان تکنولوژیک ناشی از 
ابداعــات در این صنعت و ســرریز فناوری های 
تازه کمک خواهد کرد تــا بازیگران این صنعت 
در مرزهای دانــش و تولید بتواننــد مزیت های 

خود را حفظ کنند. 
از آنجــا کــه بیشــترین بخــش از ارزش افــزوده 
این صنعت در الیه های اولیه و پیش از مونتاژ 
نهایی قرار دارد، زیمنس درصدد است با ورود 
به بحــث توســعه تکنولــوژی تولید شــارژرهای 
نســل 2، به بازیگری قــدر در زمینــه تأمین نیاز 
توســعه دهندگان شــبکه شــارژ خودروهــای 
الکتریکی بدل شود. از آنجا که تولید و فروش 
خودروهای برقی در جهان همپای پیش بینی ها 
حرکــت می کنــد، الزم اســت بــه انــدازه کافــی 
روی کارخانجــات تولیــد خــودرو و تأمین آن ها 
ســرمایه گذاری شــود. زیمنس امــا در کنار این 
موارد توجه خــود را به یکــی از حوزه های مهم، 
یعنــی زیرســاخت های شــارژ معطــوف کــرده 
است. این شرکت در نظر دارد ظرف چهار سال 
یک میلیون دســتگاه شــارژ خانگی خــودرو در 

ایاالت متحده آمریکا به فروش برســاند. کاری 
که بازیگر آلمانی را به سومین قطب در صنعت 
شــارژ خودرو آمریکا بدل کرده و مســتقیما به 
ایجاد 1۰۰ هزار فرصت شغلی تازه می انجامد. 
از آنجــا کــه بودجــه دو تریلیــون دالری دولــت 
بایــدن بــرای بازســازی آمریکا نــگاه ویــژه ای به 
توســعه زیرســاخت های شــارژ خودروهــای 
برقــی دارد، زیمنــس قصــد دارد از فرصــت 
7/5 میلیــارد دالری بودجه دولــت بایدن برای 
توســعه فناوری خــود در ایــن بخش اســتفاده 
کنــد. زیمنس کــه برنامه خود بــرای این بخش 
را از ســال 2۰22 آغــاز می کنــد، تــالش دارد 
بخشی از تغییر بزرگ فرهنگی جامعه آمریکا 
باشــد. کارخانه وندل در کارولینای شــمالی به 
زیمنس تعلق دارد و این شرکت درصدد است 
با همــکاری دانشــگاه های ایــن ایالــت و دولت 
محلــی، اهــداف خــود را در صنعــت ســاخت 

شارژرهای باتری اجرایی کند. 
زیمنــس در حالــی به ایــن بــازی وارد شــده که 
برنامــه  2۰ میلیــارد دالری تســال بــرای نســل 
جدیــد باتری هــا در کنــار برنامــه 2۰5 میلیــارد 
دالری سامســونگ بــرای توســعه فناوری هــای 
تولید باتری و چیپ، جنگی تمام عیار را در این 
بخش از صنعت به راه انداخته اســت. ســؤال 
مهم این روزها این است که رقبای آلمانی برای 
ماندن در کورس رقابت قادرند همپای برندهای 
آمریکایی، چینی و کره ای سرمایه گذاری کنند؟ 
هنوز مشخص نیست اما به نظر می رسد یک 
جنگ جهانــی واقعی بر ســر تولید ثــروت بین 
کره جنوبی، ژاپن، چین، آلمان و ایاالت متحده 

آمریکا درگرفته است.

غول های فناوری در بازار خودرو چه می کنند؟

جنگ جهانی ثروت 

ANALYSISتحلیل

چشم انداز پیش  روی کسب وکارها در 
دولت سیزدهم چیست؟ آیا  سیاست های 
رییس جمهور جدید می تواند یک معادله 

قدیمی را به نفع اقتصاد  نوآوری تغییر دهد؟

توزیع کننده رانت 

بخش بزرگی از مشــکالت اقتصاد ایران به بحران نوآوری 
برمی گــردد، یعنــی بنگاه هایــی کــه در بســتری از انحصار 
خوابیده اند و محصوالتشــان بــرای مصرف کنندگان هیچ 

جاذبه ای ندارد. 
نگاهی بــه برنامــه اتحادیه اروپا بــرای صنایع خــود در افق 
2۰25 که در ســند اندیشــکده ceps نمــود دارد، دو درس 
بزرگ برای بهبود ســطح نــوآوری در ایــران دارد. اول اینکه 
ارتقای رقابت پذیری صنایع اروپا به عنوان اصلی بنیادین 
در دســتور کار قــرار گرفتــه و دیگر اینکه ســعی شــده روی 
تقویت مصرف محصوالت بومی در این قاره تمرکز شــود. 
هیمنه چین کاری کرده که حدی از محافظه کاری در برنامه 
اتحادیه اروپا ظاهر شــود و در برخی بخش ها، تالش برای 

تعرفه گذاری روی برخی اقالم شکل گیرد. 
در ایران این قضیه هم درست است و هم درست نیست. 
هم اکنون آنچه باعث شــده تــا صنایع کشــور رقابت پذیر 

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای رونق 
صنایع و ترغیب آن ها 
به نوآوری چه کند؟

مصرف در اغما

یا 

محرک نوآوری؟

یکــی از متغیرهــای مؤثــر بــر نــوآوری ســازمانی، 
سیاســت های صنعتــی - تجــاری و بــه طــور کلــی 
سیاســت گذاری اقتصادی است که روی خروجی بنگاه 
و مدل تصمیم گیری مدیران تأثیر چشــمگیری دارد. از 
آنجا که دولت ها در ایران در بسیاری از موارد تصمیمات 

 political( عمومــی را تحت تأثیــر مســائل سیاســی
issue( اتخــاذ می کننــد، تغییــر دولت هــا و تحــوالت 
سیاسی ناشــی از انتخابات می تواند روی مسائل بنگاه 
و به طور ویژه روی نوآوری سازمانی تأثیر بگذارد. دولت 
ســیزدهم که در روزهای گذشــته تیم اقتصــادی خود را 
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اهمیت زنجیره تأمین در دنیای 
پساپاندمی

برخاستن از ویرانه 
نظم قدیم 

نظم جدیــدی در حــال برخاســتن از دل 
صنایع است که نشــانه های آن کم کم از 
دل یک زنجیره تأمین جهانی تحول یافته 
پیدا می شــود. هــدف ایــن تحــول توجه 
دقیق به سرتاســر زنجیره تأمین با هدف 
پرهیز از خطا یا فراموشی برخی جزئیات 
 industry اســت. مجلــه صنعــت )
week( با اشــاره بــه اثری کــه دیجیتالی 
شــدن زنجیــره تأمیــن روی جهــان پــس 
از پاندمــی می گــذارد، تصریــح می کنــد 
وضوح )Visibility( کل چیزی اســت که 
می تواند صنایع بزرگی مثل خودروسازی 
و شــبکه پیچیــده تأمین کننــدگان و 
زیرمجموعه های آن ها را دگرگون سازد. 

اهمیــت ایــن دگرگونــی آنجاســت کــه 
دوره پاندمــی شــرایط ســختی را بــه 
تولیدکنندگان بزرگ تحمیل کرد. آخرین 
مورد از این شرایط سخت، کمبود شدید 
نیمه هادی ها در جهان بود که احتماال تا 
پایان سال 2۰21 هم ادامه خواهد داشت. 
ایــن وضعیــت در کنــار فشــارهای مالــی 
کوتاه مدت اثر ملموسی روی تولید داشته 
اســت. برندهــای مختلف نیز بــه منظور 
شناســایی و مدیریــت خطــرات از ســه 
طریق پیشبرد همکاری ها، دید چندالیه 
و واکنش سریع به تهدیدات در پی خنثی 
کردن چنیــن وضعیتی هســتند. چرایی 
ایــن رویکــرد ایــن اســت کــه بســیاری از 
شرکت ها دریافته اند بازسازی شبکه های 
گسترده زنجیره تأمین حول محور اصول 
کارایی و انعطاف پذیری نه تنها امکان پذیر 
است که برای ماندگاری در مسیر نوآوری 
در صنایعی مانند خودروســازی اهمیت 

راهبردی دارد.
در ماه هــای اخیــر کــه جــز پاندمی، ســه 
مسئله تنش تجاری میان چین و آمریکا، 
آتش ســوزی در کارخانه رنســاس ژاپن و 
تأثیر تغییرات اقلیمی بــر ایالت تگزاس 
روی زنجیــره جهانــی تولیــد تأثیــرات 
مخربی داشته، بحث بر سر واضح کردن 
زنجیــره تأمیــن و فهــم از مشــکالت آن 
و حــل آن در بیــن تحلیلگــران صنعــت 
شــدت گرفتــه اســت. پرســش اصلــی 
ایــن تحلیلگــران این اســت کــه وقتی ما 
نمی دانیــم ممکــن اســت چــه اتفاقــی 
بیفتــد، چطــور می توانیــم از تولیــد و 
صنعــت حفاظت کنیم؟ پاســخ روشــن 
نیســت، امــا قطعــا سیســتم کنونــی که 
بر تجزیه و تحلیــل تعداد انبوهــی بردار 
و معادلــه قدیمــی اســتوار اســت، بایــد 

تغییر کند.

تکمیل کرده و بــرای کابینه خود از مجلــس رأی اعتماد 
دریافت کرده، در چهار سال پیش رو یکی از مهم ترین 
عوامل تأثیرگذار بر جهت گیری اغلب بنگاه های کوچک 
و بزرگ کشــور در زمینه ســرمایه گذاری، نوآوری، حجم 

تولید و میزان صادرات است.  

  نگاهی به تراز پرداخت های کشور
بــا مشــخص شــدن ترکیــب تیــم اقتصــادی - صنعتی 

دولت سیزدهم، پرسش بسیاری از فعاالن 
اقتصــادی این اســت کــه بنگاه هــا و فعاالن 
اقتصــادی باید منتظــر چه چیزی باشــند؟ 
پاسخ به این پرســش از این نظر مهم است 
کــه وزن سیاســت در تحــوالت اقتصــادی 
ایران باالســت و از ناحیه اقدامــات دولت و 
تحوالت سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد 

به شدت تحت فشار است. 
گزارشــی کــه اخیــرا معاونــت بررســی های 
تــراز  دربــاره  ایــران  اتــاق  اقتصــادی 

پرداخت هــای کشــور در دهــه 9۰ منتشــر کــرده نشــان 
می دهد در طول هشــت سال از 1۰ ســال گذشته، ایران 
ســرمایه های خود را فراری داده که مجموع حجم آن ها 
تا 96/۸ میلیارد دالر می رسد. بخشی از این پول صرف 
خرید مســکن در ترکیه و برخــی دیگــر از مناطق امن تر 
خاورمیانــه شــده، اما بخشــی به صــورت نقد از کشــور 
خــارج شــده و صــرف ســرمایه گذاری روی فرصت هــای 
اقتصــادی امــن و پرســود در ســایر مناطق جهان شــده 

است. 
تــراز  از  بخــش  یــک  تنهــا  امــا  ســرمایه  حســاب 
پرداخت هاست و تراز کاال و خدمات دیگر بخشی است 
که در محاســبه این متغیر اثر باالیی دارد. بررســی تراز 
کاالیی کشــور به ویژه در بخش کاالهای غیرنفتی نشان 
می دهــد در ســالیان اخیــر هــر ســال 5 درصــد از میزان 
واردات کاالهای موردنیاز اقتصاد ایران کم شــده و تنها 
۰/۸ درصد به میزان صادرات کاالهای غیرنفتی کشور 
اضافه شده است. وقتی این دو عدد را با نرخ تراز کاالیی 
کشــور در ابتدای دهه )6۸ میلیــارد دالر( و انتهای دهه 
)3/2 میلیــارد دالر( مقایســه کنیــم، متوجــه وضعیت 
بغرنجی کــه بر اقتصــاد رفتــه می شــویم. این مقایســه 
نشان می دهد با از بین رفتن درآمدهای نفتی، اقتصاد 
ایران به هیچ وجه نتوانسته کاالهای صادراتی غیرنفتی 
تولیــد کند. مســئله ای کــه عمومــا بــه جهت گیری های 
کالن کشــور در حوزه فناوری، صنعت و  سرمایه گذاری 

برمی گردد. در واقع مســیری که دو دولت گذشــته برای 
اقتصاد ایران ریل گذاری کردند، نه تنها منجر به افزایش 
ظرفیت های اقتصاد نشد که صرفا منابع ملی را مصرف 
کرد و در اغلــب موارد قادر به تولیــد در حلقه های باالتر 
زنجیره ارزش افزوده نشد. صنعت فوالد توسعه یافت. 
صنعت پتروشیمی رشد کرد. ولی خروجی هیچ یک از 
این دو به تولید تلفن های همراه هوشمند یا خودروهای 
به روز یا لــوازم خانگی مورد پســند در بازارهــای جهانی 
ختــم نشــد. راز ایــن مشــکل در کجاســت؟ 
چــرا اقتصــاد ایــران بــا داشــتن منابــع انرژی 
فــراوان، نهاده های تولید مناســب، موقعیت 
جغرافیایی خوب و کارگر فراوان قادر نیست 

گام به تولید صنعتی بهره ور بگذارد؟ 

  برنامه ها قابلیت اجرا دارند؟
بــه نظــر می رســد ریشــه ایــن مســئله بــه 
برنامه هــای کشــور در دو ســطح کالن و خــرد 
اقتصــاد برمی گردد کــه مؤید رقابت نیســت 
که حتی مولد انحصار اســت. توزیع کننده رانت اســت 

نــه تحریک کننــده نــوآوری. 
تحریم ها هــم که خود به خود 
توان کشــور را کم می کنند. دو 
وزیــر تــازه صمــت و ارتباطات 
هــم  اطالعــات  فنــاوری  و 
بــا وجــود اشــاراتی بــه مــوج 
انقــالب چهــارم صنعتــی یــا 
لــزوم توســعه زنجیــره ارزش 
افــزوده در کشــور یــا توجــه به 
زنجیــره تأمین جهانــی، عمال 
چیــز ملموســی بــرای بخــش 
تولیــد و تجــارت در چنتــه 
ندارنــد. رضــا فاطمــی امیــن 

وزیر صمت نکاتــی را پیرامون بهبود ســطح نــوآوری در 
بنگاه هــای ایرانــی عنــوان کــرده ولی مــوارد مورد اشــاره 
وی در برنامــه اش، چقــدر قابلیــت اجــرا دارنــد؟ به نظر 
می رسد مســیر همان مسیر قبلی اســت. حتی ممکن 
اســت کار کمی ســخت تر و فضا برای ســرمایه گذاری تا 

حدی ناامن تر شود. 
امید که چنین نباشد. قول وی مبنی بر رفع تحریم های 
داخلی اگر بــا اراده کالن حاکمیت در خــروج از اقتصاد 
همــراه نشــود، حتــی اگــر گــره تحریم کمی شــل شــود، 
موجــب نخواهــد شــد تــا شــرایط بــرای نوآورتــر شــدن 

بنگاه هــای ایرانی بــاز شــود. نــوآوری نیازمند آســودگی 
خاطــر ســرمایه گذار و وجــود چشــم انداز شــفاف بــرای 

بنگاه است.

  هزینه تورم را چه کسی می پردازد؟
نبایــد فراموش کــرد مادامی کــه خروجی سیســتم حل 
مســئله در دولــت و مجلــس، »طــرح صیانت« اســت، 
فضای ســرمایه گذاری امــن نخواهد شــد. تأکید عمیق 
فاطمــی امیــن روی اجــرای سیاســت »تنظیم بــازار« با 
هدف کنترل نرخ تورم موردی اســت که نشــان می دهد 
سیاســت گذار تمایلی ندارد نتیجه طبیعی تصمیمات 
خــود را در حــوزه اقتصــادی بپذیــرد و بــرای کتمــان 
اشــتباهاتش، حاضر اســت هزینه تــورم را نــه از اعتبار 
خود که از جیــب مصرف کنندگان و نیــز تولیدکنندگان 

بپردازد. 
بدیهی است تنظیم بازار با کشف انبار، سرکوب قیمت 
و ســایر رویکردهــای تعزیراتــی ایــن قــدرت را دارد کــه 
سرمایه گذاری های آتی بنگاه ها روی محصوالت جدید 

و نوآور را به حالت تعلیق درآورد. 
گــزارش تجــارت الکترونیــک 
وزارت صمــت در شــش ماهه 
نخســت ســال 1399 نشــان 
می دهــد بیــش از ۸6 درصــد 
بنگاه هــای کوچک و متوســط 
کــه قلــب تپنــده اقتصــاد و 
ضربان بازار کار کشور هستند 
و از مجرای اینترنــت و فروش 
آنالین کسب درآمد می کنند، 
توسط بخش خصوصی کلید 
خورده انــد. این حجــم عظیم 
امــا بــرای ادامــه کار و توســعه 
نیازمنــد  خــود  کســب وکار 
اطمینان خاطرنــد. اطمینان خاطر نیز نه بــا حرف که با 
سرمایه گذاری دولت روی توسعه پهنای باند، امن کردن 
فضا از منظر حمالت سایبری و مشکالت مربوطه و نیز 
تعهد سیاستگذار به حل پیوسته و بدون وقفه مسائل 
بانکــی و فناورانــه کاربــران و کارآفرینان اســت کــه نمود 
می یابد. توصیه اکید کارنگ به دولت سیزدهم استفاده 
از پتانســیل بزرگ اشــتغال زایی فضای مجازی در کنار 
اعتمادزایــی از طریق سیاســت های شــفافی اســت که 
منافع عمومی را بر اولویت های فردی و حزبی و عقیدتی 

ارجح می داند. 

نباشــند، تولیــد زیــر رنــج اقتصــادی اســت. در اصطالح 
اقتصادی تولید صرفه مقیاس ندارد و بنگاه ها در سطحی 
پایین تر از ظرفیت واقعی خود مشــغول به تولیدند. این 
قضیه حتی در صنعت پتروشیمی که سال گذشته بیش 
از 6۰ میلیون تن تولید محصول داشت نیز صحت دارد و 
تا مادامی که درست نشود، بهره وری ارتقا پیدا نمی کند و 
عدم ارتقای بهره وری هم به درجا زدن صنعت در سطوح 

قبلی منجر می شود. 
بررســی بســیاری از صنایــع کشــور نشــان می دهــد این 
مشــکل در اغلــب بنگاه هــا، صنایــع و رشــته فعالیت ها 
وجود دارد و دو دلیل عمده دارد. از یک سو وصل نبودن 
اقتصــاد ایــران به اقتصــاد جهانی کــه در یک دهــه اخیر 
شدت گرفته، برندهای ایرانی را از تأمین نیاز مردم جهان 
به کاال دور انداخته و به چند بازار محدود و خاص عقب 
رانده اســت. نتیجه طبیعی این اتفــاق، کاهش تقاضای 

خارجی برای مصرف کاالهای ایرانی اســت کــه خود را در 
قالب افت صادرات کشور نشان داده است. البته با اینکه 
طی پنج ســال اخیر ســاالنه ۰/۸ درصد به نرخ صادرات 
غیرنفتــی کشــور اضافه شــده، امــا ایــن رشــد دردی را از 
صنایع ایران دوا نکرده است. از آن سو چون تورم جریان 
اصلی درآمد خانوارها را به عنوان معیار مصرف در اقتصاد 
کالن به شدت تحت تأثیر قرار داده، مصرف کمرنگ شده 
و تقاضــای داخلی بــرای کاالهــای تولیدشــده در صنایع 

کاهش یافته است. 
در چنین شرایطی حال اگر تحریم نیز مانع از تجارت کاال 
شود و واردات و صادرات با موانعی مواجه باشد، آنچه از 
تولید می ماند ابدا در حدی نیست که کسی بخواهد برای 
آن سرمایه گذاری کند تا با نوآوری بیشتر دل مشتریان را 
برای فروش بیشتر برباید. تنها راهکار موجود در وضعیت 
فعلی که بتواند به توسعه نوآوری در کشور و بهبود جایگاه 

بهره وری برای شرکت ها کمک کند، افزایش مصرف است 
که مشخص نیست به چه شکلی قابلیت اجرایی دارد. 

برخی با ارائه تســهیالت ارزان به خانوارهــای پنج دهک 
پایین جامعه از ایده تقویت مصرف دفاع می کنند و برخی 
افزایش یارانه ماهانه را پیشنهاد می کند. هرچه هست، 
اما گرانی پنبه نوآوری در بنگاه ها را زده و مصرف را در اغما 

برده است. باید برای تغییر این وضعیت کاری کرد.

محمدحسین 
شاوردی

@hoseynshaverdi

 در طول هشت سال از 
10 سال گذشته، ایران 
سرمایه های خود را 

فراری داده که مجموع 
حجم آن ها تا 96/8 
میلیارد دالر می رسد
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فضــای کار اشــتراکی 
آبی ســفید پنج ساله 
شــد. فضایــی کــه 
مدیریــت آن را 
محمــد کرمانی 
بر عهده دارد و در 
شهر اصفهان فعال 
اســت. کرمانی معتقد 
اســت یکــی از اتفاقاتــی 
که مانــع رشــد نــوآوری در ایــن شــهر می شــود، نزدیکی 
آن به پایتخت اســت. به این شــکل بیشــتر کســانی که 
بــه موفقیــت نســبی می رســند، عازم تهــران می شــوند. 
امــا بــا این همــه آبی ســفید توانســته توجه فریلنســرها 
و شــرکت ها و تیم هــای نــوآور را بــه خــود جلــب کنــد تــا 

ارتباطات مناسبی در این فضا شکل بگیرد.

فضای کار اشــتراکی آبی ســفید در چه 
ســالی راه انــدازی شــد؟ کمــی دربــاره ایــن مرکز و 

فعالیت های آن برایمان بگویید.
آبی ســفید در ســال 95 راه اندازی شده اســت. هدفمان 
از ابتــدا ایــن بــود کــه فضــای ارتباطی بــرای افــراد خالق 
بسازیم و هدفی را در رابطه با سرمایه گذاری و شتابدهی 
برای خودمان تعریــف نکرده بودیــم. از آنجا کــه مرکزی 
خصوصی هســتیم و پولی از جایی دریافت نمی کنیم و 
درگیر گزارش دهی های دولتی نیســتیم و لزوما با تیم ها 
و شرکت ها کار نمی کنیم، اعضای ما از ابتدا فریلنسرها 
و افــراد خــالق بودنــد. مــا در آبی ســفید فضایــی تدارک 
دیده ایــم کــه آدم ها با حــس و حال خــوب »کارشــان« را 
انجام بدهند و به نتیجه مثبت برســند. این فضا باعث 
می شود افرادی که استعداد و توانایی دارند، بدون اجبار 
زمانی و مصاحبه و برنامــه و ارزیابــی کار کنند. آدم های 
خالق نیاز به فضایی دارند که نســبت بــه نیازهای آن ها 

منعطف باشد.

دربــاره ایــن انعطاف پذیــری بیشــتر 
توضیح می دهید؟

بــرای مثــال اســتارتاپ »ویرگول«، اســتارتاپی اســت که 
درآبی ســفید شــکل گرفته، رشــد کرده و هنوز هم اینجا 
مستقر است. همچنین نیروهای بسیاری از شرکت های 
خارجــی کــه می خواهنــد در اصفهــان فعالیــت کننــد، 
در آبی ســفید اســتقرار دارنــد. چــون تمرکزمــان روی 
سرویســی بوده که به افراد ارائه می دهیــم، نتایج خوبی 
هم گرفته ایم. این فضا باعث شــده افراد و تیم ها فضای 
الزم برای خالقیــت و تطبیق با محیط را بیشــتر داشــته 
باشــند و »پویــا« و »خالق« بماننــد. در گزارشــی هم که 
به تازگی منتشــر کردیم به وضــوح تأثیر فضای مناســب 
بر گرفتن نتیجه خــوب را می بینید. مثــال پیش تر اعضا 
دنبــال درآمدهــای ریالی بودنــد و در حــال حاضــر اکثرا 

درآمد ارزی دارند. اتفاق عجیب تر اینکه دورکاری باعث 
شــده تعداد تیم های تشکیل شــده بیشــتر بشــود. این 
فضا و تطابق سرویس است که به آدم ها امکان این حد 

از تغییر رویکرد را می دهد.

فکر می کنید آبی ســفید چه نقشی در 
توســعه اکوسیســتم نــوآوری اصفهــان داشــته 

است؟
فکر می کنم هرکســی کــه ادعای توســعه اکوسیســتم را 
دارد، چندان صادق نیست. یک سری فعالیت ها انجام 
می شــود کــه مجموع همــه آن هــا سبب ســاز رشــد یک 
اکوسیستم خواهد بود. همان طور که از اسم اکوسیستم 
پیداست، موجودیت های مختلف و مستقلی می توانند 
در آن در کنــار همدیگــر رشــد کننــد و کســی نمی توانــد 
آن را کوچــک یا بــزرگ کنــد، بلکــه بخش هــای مختلف 
هرکدام کار خود را انجام می دهند. قصدمان از راه اندازی 
آبی ســفید این بوده که فضای مناســبی برای افرادی که 
می خواهنــد فعالیتی درســت و حرفه ای انجــام بدهند، 
فراهم کنیم .با این حال تا به امروز 144 رویداد هم برگزار 
کرده ایم که اکثرا رایگان بوده اند. شاید این فعالیت های 
ما به توسعه اکوسیستم کمک کرده باشد، ولی تمرکز ما 

بر انجام درست کارها بوده است. 

چه گــروه افرادی بیشــتر در مرکز شــما 
مستقر هستند؟

در گذشته افراد بیشتر به صورت انفرادی کار می کردند، 
ولــی همان طور کــه گفتــم، بعــد از کرونــا تعــداد تیم ها و 
شرکت ها زیاد شد. می شــود گفت تعداد تیم ها نسبت 
به کســانی که بــه صــورت انفــرادی بــه مرکز مــا مراجعه 
می کردند، دوبرابر شده اســت. در این میان ما همه نوع 
تیمی داریم. از شــرکت های بزرگ گرفته تا شــرکت های 

تازه تأسیس و فریلنسرها. 

مسئولیتی که برای خود در قبال تیم ها 
تعریف کرده اید، چیست؟

 مســئولیت ما این اســت کــه سرویســی ارائــه دهیم که 
استاندارد فضاهای کار اشتراکی در دنیا را داشته باشد. 
از طرفی تمرکز ما روی تیم ها و شــرکت ها نیســت، بلکه 
روی تک تک آدم هاســت. اینکــه همه افــراد حس کنند 
جایــی کار می کنند کــه بــه نفعشــان اســت و می توانند 
با آدم هــای همفکر و همکار آشــنا بشــوند و با هم حس 
خوبــی را تجربه کننــد. تا به حال حــدود 1۲ هــزار نفر در 
رویدادهــای مــا شــرکت کرده انــد و ۳۶۰۰ عضــو خــالق و 

پویا داریم.

به غیر از ویرگول چه تیم های دیگری در 
مرکز شما مستقر هستند؟ 

تیم های دیگــری هم هســتند که یــا هنوز در آبی ســفید 

گپی با محمدرضا کبیری، بنیان گذار »توسعه ارتباطات دیجیتال 
سپهر« که به تازگی از سوی »حرکت اول« تأمین سرمایه شده است

رقیب ما اندروید تی وی است
محمدرضا کبیری، فوق لیسانس مهندسی برق از 
دانشگاه صنعتی شریف دارد و از سال 9۶ فعالیت 
کسب و کار خود را آغاز کرده است، هر چند تا مدتی 
فقط محصــوالت را تولیــد می کرده اند و نیــازی به 
ثبت شــرکت نمی دیدند. امــا باالخره در ســال 98 
توســعه ارتباطات دیجیتال ســپهر تأسیس شد. 
هســته اصلی تیم ایــن شــرکت را پنج عضــو فنی 
تشکیل می دهند که همگی تحصیلکرده دانشگاه 
شریف و در رشته مهندسی برق هستند. به تازگی 
حرکــت اول روی ایــن کســب و کار ســرمایه گذاری 
کرده اســت که کبیــری می گویــد قــرار اســت آن را 
خرج تحقیق و توسعه کنند. البته فعال نه حرکت 
اول و نــه کبیــری، تصمیــم ندارنــد چیــزی از رقــم 
ســرمایه گذاری و درصد ســهمی که متعلق به این 

شرکت سرمایه گذاری می شود، حرفی بزنند.

دربــاره کار شــرکت توســعه 
توضیــح  ســپهر  دیجیتــال  ارتباطــات 

می دهید؟ نت باکس چطور ایجاد شد؟
 Streaming ما در ســال 9۶ بــا ایده ســاخت یــک
 Streaming .کارمــان را شــروع کردیــم device
device دستگاه هایی هســتند که از یک طرف به 
اینترنت متصل می شــوند و از طــرف دیگر به یک 
نمایشگر بزرگ مثل تلویزیون. این دستگاه به جای 
اینکه محتــوا را از آنتــن دریافت کنــد، از اینترنت 
می گیرد. شــرکت های بزرگ خارجی سال هاست 
در ایــن زمینــه کار می کننــد. از ســال های ۲۰۰7 و 
۲۰۰8  این دســتگاه ها در آمریکا ســاخته شدند و 
نسبت به دستگاه هایی که محتوا را از آنتن دریافت 
می کنند، کاربرد بیشتری دارند. نت باکس هم یک 
Streaming device اســت که با سیســتم عامل 
اندروید به اینترنت متصل می شــود و محتــوا را از 
اینترنت دریافت می کند. در این نوع دریافت محتوا 
گفت و گــوی بیــن کاربــر و برنامه ســاز و ارائه دهنده 
برنامــه یک طرفــه نیســت، بلکه دوســویه اســت. 
اینجا کاربر اســت که تعیین می کند چــه چیزی را 
ببیند. او می توانــد به جای تعداد معــدودی کانال 

ارائه دهنــده محتــوا، هــزاران اپلیکیشــن داشــته 
باشد و محتواهای متفاوتی را دریافت کند. اولین 
 Netbox( مدل نت باکس با عنوان نت باکــس رایز
Rise( در ســال 98 بــه بــازار عرضــه شــد. خــود ما 
ســخت افزارش را اینجا طراحی کردیم و بعد از آن 
مدل کسب و کارمان بیشتر به سمت نرم افزار رفت. 
در واقع ما سیســتم عامل اندرویــد را طوری تغییر 
می دهیم که برای کاربر تلویزیونی کامال محتوامحور 
شــود و بتوانــد بــا اســتفاده از نت باکــس محتوای 

بیشتری را روی نمایشگر ببیند.

جذب سرمایه اخیرتان از سوی 
»حرکت اول« چقدر بوده است؟ قرار است 

با این سرمایه چه کاری انجام بدهید؟
ما با سرمایه شخصی شــروع کردیم. فکر می کنم 
در ابتــدا حــدود صــد میلیــون تومــان داشــتیم. 
ســرمایه گذاری داخلــی دیگــر هــم در حــدود 4۰۰ 
میلیــون تومــان بــود. بــرای اینکــه می خواســتیم 
دیرتر به ســراغ ســرمایه  گذار برویم. این اولین راند 
سرمایه گذاری ما از جایی به غیر از شرکت خودمان، 
یعنی »توســعه ارتباطات دیجیتال ســپهر« بوده 
اســت. در مــورد مبلــغ ســرمایه گذاری نمی  توانــم 
صحبت کنم. حرکت اول به ما این اجــازه را نداده 
اســت، ولــی خــودش در صــورت نیــاز جزئیــات را 
منتشــر خواهــد کــرد. این ســرمایه قــرار اســت به 
ســرمایه در گردش مــا اضافه شــود و بــرای واردات 
قطعــات و دســتگاه ها و مــوارد این چنینــی کــه در 
کار تحقیــق و توســعه بــه آن نیــاز داریــم، مصرف 
شــود. در حال حاضر نیاز به تحقیق و توســعه در 
همه زمینه هــا از جمله محتواهــای آنالیــن داریم 
که زمانبر اســت و این جذب ســرمایه برای همین 
منظور بــوده اســت. مــا رقیــب داخلــی نداریم که 
روی سیســتم عامل و محتــوا کار کنــد. اگــر صرفا 
از نظر ســخت افزاری به این محصــول نگاه کنید، 
سهم بازار ما کمتر از ۲۰ درصد اســت، ولی از نظر 
سیستم عامل باید بگویم نت باکس سهم بازاری 
حــدود 5۰ درصــد دارد و رقیب مــا اندرویــد تی وی 

است. 

Conversationگپ وگفت

تحلیل گزارش 5 ساله فضای کار اشتراکی آبی سفید، در گفت و گو 
با محمد کرمانی، مدیرعامل این کسب وکار

 چرخش اصفهانی ها 
از ریـــــــــــــال به دالر

I N T E R V I E W



فعالند یــا از پیش مــا رفته اند. تیم هــای زیــادی از حوزه 
معمــاری و گرافیــک و ســاختمان تــا طراحــی نرم افــزار 
داشــته ایم. حتــی تیم هایــی داریم کــه در تکاپــوی ثبت 
یــک شــرکت ســبدگردانی بــورس هســتند. بــه عنــوان 
مثال »راســا« را داریم که در حــوزه دیجیتال مارکتینگ 
فعالیت می کند. تیم انیمیشــن »اســتودیو آزاد« نمونه 
دیگری اســت که پروژه هــای مختلف داخلــی و خارجی 
داشــته یــا تیــم طراحــی نــور »بهیــن پرتــو« کــه کارهای 
طراحی نور برای درختان خیابان فردوسی را انجام داده 
اســت. در تیم های اســتارتاپی »فوتبالیت« را داریم که 
یک محصول برای پروفایل کــردن بازیکنان فوتبال پایه 
ســاخته اند یا »آونگ ایمیل« که یک ســرویس ارســال 
ایمیل انبوه است و درآمد ارزی دارد. »تجارت یار« هم با 
پردازش اطالعات مالی با استفاده از ابزارهای داده کاوی 

و هوش مصنوعی فعالیت های خوبی داشته است.
بعضــی اســتارتاپ ها و شــرکت های خارجــی از فضــای 
مــا بــرای اســتقرار نیروهایشــان اســتفاده کرده انــد. 
در دوران همه گیــری نیــز کــه شــرکت های بــزرگ و 
استارتاپ اســتودیوهای پایتخــت شــروع بــه جــذب 
نیروهای دورکار کردند، برخی کارکنانشان اینجا استقرار 

دارند.

اصفهــان بــرای توســعه فعالیت هــای 
نوآورانه اش چه مشکالتی دارد؟ 

خاصیت اصفهان این است که به تهران نزدیک است 
و وقتی شــرکتی بزرگ شــد راحت جابه جا می شــود و به 
تهــران مــی رود. از قدیــم همین طور بــوده اســت. این در 
بلندمدت باعث کوتاه شدن سقف اصفهان برای رشد 
شــده  اســت. همین طور باعث کوچ ســرمایه به تهران 
شــده و عمــال ســرمایه گذار خــوب و قــوی در اصفهان 

نداریم. 

نظرتان در مــورد توازن میــان تعداد 
مراکز نوآوری و فضاهای کار اشتراکی با تعداد 

تیم ها و افراد نوآور چیست؟
مشکل آنجاست که شرکت ها با دید اقتصادی، فضای 

کار اشــتراکی را راه انــدازی نکرده انــد و 
عــده ای فضــای کار اشــتراکی را 

با دفتــر بــدون دیــوار اشــتباه 
گرفته انــد و بعضــی دیگــر 

نیز فضای کار اشتراکی 
را بــه چشــم جایــی 

کــه  می بیننــد 
ننــد  ا می تو
ت  مــا خد
ارزان بگیرند 
همــه  و 
ن  رشــا دو

جمــع 
می شوند. 

مــدل  ایــن 
درســتی  مــدل 

نیســت و با نوآوری سنخیتی 
ندارد. فرد خالق، فضای پذیرای 
منعطــف می خواهــد. بــه صــرف 
اینکــه محیطــی را برای یــک تیم 
فراهــم کنیــد، کاری بــرای آن هــا 
انجــام نداده ایــد، زیــرا بعــد از 
اینکــه ایــن دوره تمام شــد، تیم 
در محیط نامناســب کسب وکار 
ایران قــرار می گیــرد. شــما نهایتا 
آدمــی را مدتــی از محیــط واقعی 
کســب وکار واقعی جدا کرده اید. 

در ضمــن در بــازار ســرمایه ایــران در ایــن شــرایط کــدام 
وی ســی آن قدر جرئت دارد که ســهام یک شــتابدهنده 
در استارتاپی را را بخرد؟ اصال چندتا از این  استارتاپ ها 
موفق به جــذب ســرمایه  شــده اند؟ مدلــش در دنیا این 
است که مراکز نوآوری به فالن صنعت اختصاص دارند 
یا متعلق به فالن شرکت هستند. کارشان این است که 
پروژه هــای نوآورانه ای برای خودشــان تعریــف کنند یا از 
جایــی بگیرند. در ایــران چند درصــد بودجــه عمومی یا 
خصوصی مربوط به تحقیق و توســعه است که بخشی 
از آن برای تجاری ســازی باشــد و بخشــی از آن بــه مراکز 
نوآوری برســد؟ اکثر مراکــز نــوآوری ما تبدیل بــه فضای 
کار اشتراکی مجانی شده اند و صرفا می خواهند تعداد 
مراجعان را باال ببرند تــا از دولت پول بیشــتری بگیرند. 
شتابدهنده ها هم چون مشتری )وی  سی خریدار سهام 

استارتاپ( ندارند، به همین بال دچار شده اند.

در ایــن مســیر حامی و ســرمایه گذاری 
هم داشته اید؟

 مــا در ســال 95 از شــرکت رهنمــا 49۰ میلیــون تومــان 
جذب ســرمایه کردیــم و از آن زمان تاکنون برای شــرکت 
فرصت آفرینان خالق فردا جذب ســرمایه نداشــته ایم. 
برای شعبه آبی سفید سپهر در سپاهان شهر، علی اصغر 
طائریان از شــرکت زرین شــاد ســپاهان و ســپهر شــبکه 
اسپادانا که شرکای ما بودند، در حدود یک و نیم میلیارد 

تومان سرمایه گذاری کردند.
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محمد یاری، هم مؤسس شرکت میراث آرکا از جایگاه متزلزل 
نوآوری در میراث فرهنگی ایران می گوید

نسل نو 
باستان شناسی

گردشگری
T O U R I S M

توسعه بزرگ ترین پلتفرم دیجیتال سازی
 میراث فرهنگی جهان با کمک گوگل 

نمایشگاه شخصی خود را داشته باشید 
در ســال های گذشــته کشــورهای مختلف توجه 
زیــادی بــه مســتندنگاری و دیجیتال ســازی آثــار 
میراث فرهنگی خود نشان داده اند و قراردادهایی 
را بــا شــرکت های فنــاوری امضــا کرده انــد. گــوگل 
نیــز از جملــه مجموعه هایی اســت کــه در همین 
زمینه با سازمان یونسکو در زمینه دیجیتال سازی 
همکاری دارد. نــام پروژه  گوگل که در ابتــدا »پروژه 
هنری گوگل« نام داشت، »گوگل، هنر و فرهنگ« 
است و امروزه به بزرگ ترین بستر آنالین تصاویر 
و ویدئوهایی بــا وضوح بــاال از آثــار گوناگون هنری 
و ســاخته های فرهنگــی جهانــی تبدیــل شــده 
اســت. گوگل در این پروژه با موزه ها، کتابخانه ها، 
مجموعه های هنری و فرهنگی همکاری می کند و 
بستری آنالین را برای آن ها توسعه می دهد که به 
کاربران اجازه می دهد به کمک تصاویر و ویدئوها 
در قالب یک تور مجــازی از آثار هنــری و فرهنگی 
بازدید کنند و درباره هر اثر نیز به توضیحات الزم 

دسترسی داشته باشند. 
پلتفرم گوگل، هنــر و فرهنــگ در ســال ۲۰۰9 و به 
دنبال نوآوری هایی که کارمندان گوگل با استفاده 
از قانونی به نام »۲۰ درصد« داشــتند، پدید آمد. 
بنا بر این قانون، کارمندان می تواننــد ۲۰ درصد از 
زمان کاری خود را صــرف انجام پروژه های خالقانه 
و نــوآوری کننــد. پــروژه دیجیتالی ســازی میــراث 
فرهنگــی گوگل هم اکنــون بــه ابزارهــای گوناگونی 
ماننــد جســت و جوی پیشــرفته و نیــز امکانــات 
آموزشــی مجهز اســت. 17 مــوزه بزرگ جهــان در 
این پروژه مشــارکت دارند. همچنین 1۰۶1 تصویر 
اصلــی بــا وضــوح بــاال از 48۶ هنرمنــد مختلــف 
در ۳85 اتــاق گالــری مجــازی و شــش هــزار نمــای 
خیابانی به سبک پانوراما در این پلتفرم گوگل، هنر 
و فرهنگ به نمایش درآمده اند. این پلتفرم تاکنون 
دو نسل مختلف را پشت سر گذاشته و شامل این 

قابلیت هاست: 
تــور مجــازی گالری هــا: از طریق ایــن ابــزار کاربران 
می توانند به صورت مجــازی در فضای گالری ها و 
فضاهای هنــری - فرهنگی قــدم بزننــد و از طریق 
ابزار Google Street View با کلیک بر خیابان ها 

مناظر را تماشا کنند.

نمای آثار هنری: این ویژگی توانایی تماشای دقیق 
آثار را برای کاربران فراهم می  کند. به کمک این ابزار 
کاربر می توانــد در جزئیات اثر زوم و قســمت های 
مختلف را بررسی کند. همچنین اطالعات تاریخی 
و آموزشــی مرتبط بــا آثار نیز بــه طور همزمــان در 

دسترس قرار می گیرد.
ساخت مجموعه شخصی از آثار هنری: کاربران 
در ایــن بخــش می توانند هر تعــداد آثار هنــری از 
ســازمان های مختلف را با ترکیب مورد نظرشــان 
در کنــار هــم قــرار دهنــد و نمایشــگاه مجــازی 
مورد نظــر خودشــان را ترتیب دهنــد و همچنین 
به کمــک لینک هــای موجــود ایــن مجموعــه را از 
طریق شبکه های اجتماعی با دیگران به اشتراک 
بگذارند و فضایی جهت صحبت دربــاره این آثار 
داشته باشند. این بخش از پلتفرم از همان آغاز با 
استقبال بی نظیر کاربران مواجه شد و خیلی سریع 
قابلیت افزودن تصاویر و ویدئوهای شخصی نیز به 

آن اضافه شد.
جست وجو و کشف: قابلیت های جست وجو در 
پلتفرم گوگل، هنر و فرهنگ به طرز خیره کننده ای 
کاربردی اســت. کاربران می توانند آثار هنــری را با 
فیلترهای نوع اثر، تاریخ، پدیدآورنده، کشور مبدأ، 
موزه محل نگهداری و... جست وجو کنند و به این 
ترتیب به طور همزمان به بازه گســترده تری از آثار 

دسترسی داشته باشند.
محتوای صوتی و ویدئویــی: دولت هــا و موزه های 
همکار با پلتفرم دیجیتال گوگل پیوسته ویدئوهایی 
که شامل توضیحات کارشناســی هر اثر است به 
مجموعه اضافــه می کننــد. همچنیــن فایل های 
صوتی راهنمایی نیز به صورت همزمان در هنگام 
مشاهده آثار هنری در اختیار کاربران قرار می گیرد. 
آموزش: در این پلتفرم ابزارهای آموزشی متعددی 
برای استفاده معلمان و دانش آموزان طراحی شده 
که از میان آن هــا می توان به تایم الیــن تاریخ هنر، 
ویدئوهــای آموزشــی و منابع مطالعــات تطبیقی 
 Lool Like هنر اشــاره کــرد. همچنیــن دو ویژگــی
an Expert و DIY قابلیت هایــی را کــه به صورت 
حضــوری در گالری ها موجود اســت، بــرای کابران 

مجازی فراهم می کند.

REPORTگزارش

راه حل نوآورانه بریتیش ایرویز برای 
معضل تاخیر در تحویل بار مسافران

چمدان ها زودتر
 به مقصد می رسند

مســافران خطوط هوایــی برتیش ایرویــز کــه از ترمینال 5 
فرودگاه هیثرو )Heathrow( پرواز می کنند، از ماه جوالی 
می تواننــد چمدان های خــود را بــه محض پیاده شــدن از 
ایستگاه مترو این ترمینال، بدون هیچ هزینه اضافی تحویل 
مسئوالن باربری هواپیما دهند تا مجبور نباشند در فرودگاه 

برای تحویل بار خود در صف های طویل منتظر بایستند.
برتیتش ایرویز این سرویس خدماتی جدید را با همکاری 
AirPortr کــه کســب وکاری نــوآور در زمینــه مدیریــت 
هوشمند بسته های سفر است، طراحی کرده تا دریافت 
بار مسافران قبل از رفتن به سمت سالن پروازهای خروجی 
لندن راحت تر صورت گیرد. اولین محل تحویل بار در این 
سیســتم جدید در ایســتگاه مترو قرار گرفته تا مسافران 

شــرکت »میــراث آرکا« یــک شــرکت نــوآور و خــالق در حوزه 
میراث فرهنگی است که کار آن مستندنگاری و دیجیتال سازی 
آثار و تولید محتوای اختصاصی است. شرکتی که محمد یاری 
به اتفاق همسرش، زینب فیض، در سال 94 تأسیس کرده و 
تاکنون بیش از 18۰ پــروژه داخلی و خارجی را مســتندنگاری 

کرده اســت. میراث آرکا فرایند کشــف یــک اثر باســتانی را تا 
قرار گرفتــن آن در موزه و به نمایش گذاشــتن آن آثر، با ابزارها 
و فناوری های نو، دیجیتالی می کند. با مدیرعامل این شرکت 
درباره فعالیت هــا، چالش هــا و برنامه های آینــده آن در حوزه 

میراث فرهنگی گفت و گو کرده ایم. 
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تأسیس شرکت میراث آرکا مبتنی بر چه 
ایده ای بود؟

رشته تحصیلی من و همسرم باستان شناسی است و پیش 
از اینکه میــراث آرکا را تأســیس کنیم، کارهای مدل ســازی 
سه بعدی انجام می دادیم. زمانی که فارغ التحصیل شدیم، 
به فکر افتادیم که شرکتی در همین زمینه تأسیس کنیم تا 

به باستان شــناس ها و مرمت کارهــا و... کمک 
کرده باشیم. ما بر اساس مطالعات و بررسی  ها 
درباره رقبای خارجی و خالقیتی که خودمان به 
خرج دادیم، تصمیم گرفتیم برنامه ای مداوم با 
فرایندی مشــخص طراحی کنیم که به فرایند 
کشف یک اثر باستانی تا قرار گرفتن آن در موزه 
و به نمایش گذاشــتن آن به شــکل دیجیتالی 
یاری رساند. مستندنگاری و ثبت اثر باستانی 
جزء ضرورت های حوزه میراث فرهنگی اســت 
اما در گذشــته با فناوری انجام نمی شد و تنها 

محدود به کشــف آثار بود. کاری که ما کردیم این بود که از 
ابزارهــا و فناوری هایی دوبعدی ســاز و سه بعدی ســاز آثار و 
اشیای تاریخی اســتفاده کردیم. در زمینه معرفی آثار نیز 
سعی کردیم محتوای مناسب تولید کنیم. فرایندی که یک 
اثر تاریخی ثبت شود و در نهایت به یک کسب و کار تبدیل 
شود، میراث دیجیتال نامیده می شود. شرکت میراث آرکا 
اواخر سال 94 کار خود را شروع کرد و هدفمان هم این بود 
که مرکز میراث دیجیتال ایران باشیم. ما مجوز میراث آرکا 
را از میراث فرهنگی تهران گرفته ایم و در سال 97 نیز گواهی 
شرکت خالق را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
دریافت کرده ایم. عالوه بــر این چندین ماه اســت در حال 

اقدام برای تبدیل شدن به شرکت دانش بنیان هستیم.

شــیوه کار میــراث آرکا چگونــه اســت و 
تاکنون چه تعداد پروژه را مستندسازی کرده اید؟

شــعار میراث آرکا، تولید محتوا برای میــراث فرهنگی برای 
تبدیل میراث فرهنگی به کاالیی قابل داد و ستد و معرفی 
آن بــه جهانیــان و در نهایــت هم پاســداری و نگهداشــت 
آثار میراث فرهنگی اســت. ما از فناوری هــا و تکنیک های 
مختلفــی مثــل اســکن لیــزر و ســه بعدی آثــار و بناهــا، 
فتوگرامتریــک، پهپــاد فتورگرامتــری، واقعیــت مجــازی و 
عکاسی گیگاپیکسلی و... استفاده می کنیم. فعالیت ما به 
صورت قرارداد همکاری بــا وزارت میراث فرهنگی و موزه ها 
برای مستندنگاری پروژه هاست. از نخستین شرکت هایی 
بودیم که حدود 8۰ پروژه باستانی را با پهپاد نقشه برداری 
کردیم. به تدریج با موزه ها وارد همکاری شدیم و بیشترین 
همکاری مــان نیز با مــوزه ملی ایران اســت که اکثر اشــیای 
این موزه را به صورت ســه بعدی و دوبعدی دیجیتال سازی 
کرده ایم. با توجــه به محدودیت های بودجــه ای که موزه ها 
دارنــد، به صــورت مقطعی با آن هــا همکاری می کنیــم. در 
مجموع بالغ بر 18۰ پروژه دیجیتالی سازی میراث فرهنگی 
و گردشگری در کشور را اجرا کرده ایم. در این مدت چندین 

پروژه  بین المللی را برای موزه های کشورهایی نظیر اتریش، 
کره  جنوبی، آلمان و سازمان یونسکو نیز دیجیتالی کرده ایم. 
برای مثال ما ســال گذشــته پروژه دیجیتالی ســازی مردان 
نمکی ایران را برای موزه ملی معدن آلمان انجام دادیم. یا در 
نمایشگاه مجازی جاده ابریشم سازمان جهانی یونسکو، 
اشیای مربوط به ایران را شرکت میراث آرکا دیجیتالی سازی 

کرده است.

مدل کســب درآمد شــرکت چگونه 
است؟ 

 B۲G اصلی تریــن مــدل شــرکت میــراث آرکا
است. ما برای دولت و موزه ها بر اساس قرارداد 
کار می کنیم. از دو سال گذشته نیز برنامه ریزی 
 B۲B کرده ایم که مدل درآمدی کسب وکارمان را
کنیم، یعنی مشتریانمان مردم و پژوهشگران و 
دانشجویان و... باشند. ما با چندین استارتاپ  
نیز فعالیــت داشــته ایم. ســال گذشــته از پلتفــرم آرکابوم 
رونمایی کردیم. در این پلتفرم ما محتواهای تولیدی مان را 
در دسترس قرار می دهیم و هدفمان هم این است که از این 

پلتفرم در آینده کسب درآمد و حتی سرمایه جذب کنیم.

محدودیت های بودجه ای دولت و کمبود 
ســرمایه گذاری ها در حــوزه مســتندنگاری میــراث 
فرهنگی و تاریخــی وجــود دارد. یعنی تــا زمانی که 
دولت ها از شما نخواهد پروژه ای را دیجیتالی کنید، 

شما نیز فعالیت نخواهید داشت؟
در کشــورهای دیگــر دولت هــا بودجه های هنگفتــی برای 
دیجیتال ســازی و در دســترس قرار دادن میــراث فرهنگی 
اختصــاص می دهنــد. این در حالی اســت کــه کل بودجه 
دیجیتال سازی در ایران کمتر از یک میلیارد تومان است. 
در ایــن زمینــه خأل بزرگی احســاس می شــود. مــا به اجبار 
و برای اینکــه کارمان را پیــش ببریم، بایــد هزینه هایمان را 
کم می کردیم و با یک دهــم قیمت اصلــی کار می کردیم تا 
موضوع دیجیتال ســازی میراث فرهنگی را جا بیندازیم و 
بازار را بزرگ تر کنیم. متأســفانه چنین نشده و همه گیری  
ویروس کرونا نیز بازار را روزبه روز کوچک  تر و فشار زیادی به 

کسب وکارهایی شبیه ما وارد کرده است. 

میراث آرکا چه محصوالت و خدماتی ارائه 
می کند؟

ما در همــان هفته ابتدایــی همه گیری اپلیکیشــنی به نام 
»راهی شــو« را توســعه دادیم کــه ۲۰ اثر ملی معــروف موزه 
ملی ایران از دوره پارینه ســنگی تا دوره معاصــر را در قالب 
نماهای ۳۶۰ درجــه ای در اختیار مردم قرار مــی داد. بعد از 
آن با توجه به استقبال باالی مردم، پلتفرم آرکابوم را توسعه 
دادیم که راهی شــو نیز در آن ادغام شد. در آرکابوم سه نوع 
محصول در نظــر گرفته ایم که یکــی از آن ها گالــری آنالین 
بود. در گالــری آنالیــن فضایی ســه بعدی داشــتیم که این 

امکان را به موزه ها می داد که آثار خود را به نمایش بگذارند. 
محصول دیگر تورهای مجازی بود. بخشی از محصوالت 
نیز به صــورت پولی به نمایــش درمی آمدند. بــرای مثال 11 
فرش گیگاپیکســلی موزه های مختلف را با وضــوح باال در 
قالب یک نمایشگاه ســه بعدی در دســترس قرار دارند که 
خدماتــی پولــی اســت. االن مهمترین خدمــات ما همین 

پلتفرم آرکابوم است.

به جز مسئله حمایت های مالی که اغلب 
کسب و کارهای نوآور در کشور با آن روبرو هستند، 
میراث آرکا با چه چالش های دیگری دست و پنجه 

نرم می کند؟ 
متأسفانه در حوزه دیجیتال سازی میراث فرهنگی چندان 
روی آرشیو و در دسترس گذاشتن محتوا کار نکرده ایم. در 
دو ســال گذشــته تالش زیادی شــد که این خأل آرشیو رفع 
شود اما در ایران از شرکت های فعال در این زمینه حمایتی 
نمی شود و سرمایه گذاران نیز به ســختی حاضر به هزینه 
در این حوزه هســتند. حتی موزه ها نیز به دیجیتال سازی 
عالقه ای نشان نمی دهند. در ایران درباره انتشار اطالعات 
خساســت به خرج می دهند. باید توجه داشت که دنیای 
دیجیتال آینده با امروز متفاوت اســت و هوش مصنوعی 
و بالکچین مدیریت امور را در دست خواهند گرفت. تنها 
در صورتی در آینده قادر به رقابت هستیم که اطالعاتمان 
دیجیتالی و در دسترس باشد. اگر به الزامات عصر دیجیتال 
توجه نکنیم، آینده به ما ضربه خواهــد زد. ایران در زمینه 
میراث فرهنگی در ردیف ده کشور برتر جهان است اما در 
مسئله دیجیتال سازی جزء کشورهای آخر جهان هستیم. 
چالش دیگر این اســت کــه ما بــا وزارتخانه و ســازمانی کار 
می کنیم که درکی از اهمیت دیجیتال سازی میراث فرهنگی 
ندارد و نه تنها مســتندنگاری را جزء اولویت های خود قرار 
نداده، بلکه حتی گاهی ما را اذیت می کند. میراث آرکا اولین 
شرکت دیجیتال ســاز میراث فرهنگی در کشــور است اما 
به هیچ وجه از وزارت میراث فرهنگی حمایت نشده  است. 
در چنین شــرایطی کار کردن و ایجــاد ارزش افزوده بســیار 

دشوار است.

چه برنامه هایی برای آینده در نظر دارید؟
ما ســه اولویت برای میراث آرکا در نظر گرفته ایــم. در وهله 
اول هدفمان حفظ بقا در شــرایط پرفشــار فعلی اســت تا 
بتوانیــم از بحــران خارج شــویم. برنامــه دیگرمــان افزایش 
فعالیت هــای دیجیتال ســازی آثار میراث فرهنگی کشــور 
و همین طــور اجرای پروژه های بین المللی اســت. ســومین 
اولویت نیز توسعه و تکمیل پلتفرم آرکابوم است تا به جای 
تکیه به دولت از این مسیر کسب درآمد کنیم. به عبارتی 
آینــده میــراث آرکا کوتاه مدت اســت و دغدغــه اصلی مان 
نیــز اقتصــادی و مالــی اســت. بــا این حــال همین مســیر 
دیجیتال سازی را با عشق و عالقه  و با هدف کمک به حفظ و 

معرفی میراث فرهنگی کشور ادامه می دهیم.

در ساعات شــلوغی، بار خود را به ســرعت تحویل دهند و 
یکراست از طریق گیت کنترل مسافران بدون بار به سالن 
پرواز بروند. مســئوالن AirPortr چمدان های مسافران را 
جهت پرواز، بررسی و ایمن سازی می کنند و به مقصدشان 
می فرستند. مســافران برای اســتفاده از این خدمات باید 
از محل اقامت خود در مبــدأ و قبل از رفتن بــه فرودگاه به 
صورت مجازی وارد سیستم شوند و درخواستشان را ثبت 
کنند. ثبت درخواست مســافران برای تحویل چمدان  در 
مبدأ، مســتلزم پرداخت 19 پوند اســت. در این ســرویس 
مســافران بــرای هر یــک از بارهای خــود رســید دیجیتالی 
جداگانه ای دریافت می کنند که با آن می توانند به صورت 
لحظه به لحظه محل بــار خود را در سیســتم حمل و نقل 

هوایی ردیابی کنند.
راه حل نوآورانــه AirPortr برای 

بریتیــش ایرویز تا حــدود زیــادی خطر ابتالی مســافران 
به بیمــاری کووید 19 را نیــز کمتر می کند. تام اســتیونس، 
مدیر بخش تجربه مشتریان در بریتیش ایرویز، می گوید: 
»ما هنوز در جدال با همه گیری ویروس کرونا هستیم اما 
معتقدیــم حاال مســافران و به خصــوص گردشــگرانی که 
نگرانی ابتال به بیماری را دارند، با خیال آسوده تر می توانند 
سفر کنند. مدت هاست ما به دنبال یافتن راه هایی بودیم تا 
تجربه سفر و عبور مشتریانمان از فرودگاه و رسیدنشان به 
مقصد را به راحت ترین شکل ممکن میسر سازیم. نتیجه 
این همــکاری بــا AirPortr باعث می شــود مســافرانمان 

از صف هــای طویــل 
تحویــل بــار و کنتــرل رهــا 
شوند و عبورشان از فرودگاه با حجم زیادی 
از بارها و چمدان های دست وپاگیر، سریع تر صورت گیرد.«
در کنار این ســرویس، بریتیــش ایرویز به طــور انحصاری 
سرویســی با نام Twilight برای دریافت بار مســافران در 
روز قبــل از پــرواز نیز تدارک دیده اســت. در این ســرویس 
مســافران این امکان را دارند که بار خود را یــک روز قبل از 
پرواز به فرودگاه تحویل دهند. قابلیت دیگر این سرویس 
نوآورانه VeriFLY است که در آن مسافران قبل از رسیدن 
بــه مقصــد از آمــاده بــودن چمــدان  و بارهــای خــود آگاه 

می شوند. 

ایر بی ان بی و افغانستان
شــرکت ایربی ان بی  اعــالم کرد با 
کمک نهادهای مدنــی و خیریــه، ۲۰ هزار 
پناهجوی افغانستانی را در سراسر جهان 

به صورت رایگان اسکان می دهد.

ابالغ تقویم گردشگری
تقویــم رویداد هــای شــاخص 
گردشــگری کشــور بــا هــدف توســعه 
گردشگری رویدادمحور و توزیع متناسب 
مکانی و زمانی سفر، به مدیران کل ادارات 

استانی ابالغ شد.

توسعه پاسپورت دیجیتال 
واکسن

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی )یاتا( 
از ســازمان جهانی بهداشــت درخواست 
کرد توسعه استاندارد جهانی برای گذرنامه 
دیجیتال واکسن را در دستور کار قرار دهد.

صدور روادید برای اکسپوی 
ُدبی

اســتان هرمزگان و دو منطقــه آزاد تجاری 
کیــش و قشــم میزبــان بازدیدکننــدگان و 
غرفــه داران نمایشــگاه اکســپو ۲۰۲۲ دُبی 

شدند که از مهرماه شروع می شود.

مسعود 
شاه حسینی  

m.shahhosseini86 
@gmail.com
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»براس مان« را اگر در اینستاگرام جســت وجو کنید، به 
صفحه معلمی برخواهید خورد که زیورآالت دست ساز 

می ســازد. بــراس بــه  معنــای آلیــاژ برنج اســت و مــان به 
معنای خانه؛ بنابرایــن برند براس مان بــه معنای »خانه 

چند صفحه جذاب 
اینستاگرامی

بزرگان 
در اینستاگرام

مانند تمامی شــبکه های اجتماعی دیگر، 
قابلیت های اینستاگرام برای انجام کارهای 
واقعی، در ابتدا چندان جدی در نظر گرفته 
نمی شد. امروزه اما کسی نمی تواند قابلیت 
ایــن شــبکه را بــرای توســعه صدهــا هــزار 
کسب وکار کوچک و بزرگ در سراسر دنیا 
نادیده انگارد. مشــارکت و حضور فعاالنه 
در این شبکه می تواند مسیر و سرنوشت 
حرفه ای شــما را بــه دالیــل مختلف تغییر 
دهد؛ اینکه برند کوچک شــما می تواند به 
مردم و شــرکت های موفق معرفی شود، به 
شما فرصت هایی را برای توسعه و گسترش 

شبکه هاي اجتماعي تان خواهد داد. 

)WeWork( وی ورک
اين صفحه عــاوه بر اســتفاده از 
تصاوير درست و مناسب، از هشتگ هاي 
هوشــمندانه اي بهــره مي بــرد. همچنيــن 
اســتفاده درســت از رنگ هــا در ايــن برند، 
معــروف و مشــهود اســت. بــا راه انــدازي 
كمپین هایی مانند دوشنبه های با انگیزه، 
ایــن برند بــه بخش مهمــی از اینســتاگرام 

تبدیل شده است. 

)Oreo( اورئو
ایــن بیســکوییت های قدیمــی با 
داشــتن حدود 1/6 میلیــون دنبال کننده، 
بــه یکــی از مهم تریــن و پرمخاطب تریــن 
صفحات اینستاگرام تبدیل شده است. به 
نظر می رسد استفاده از ویدئوهای کوتاه 10 
تا 15 ثانیه ای، یکی از مهم ترین دالیل اقبال 

مخاطبان به این صفحه باشد.
 

)FedEx( فدکس
با استفاده و انتشار تصاویر رنگی 
که مخاطبان ایــن برند گرفته انــد، فدکس 
موفــق شــده هــم دنبال کننــدگان زیــادی 
را جلــب کنــد و هــم ایــن کار را بــه راحتی و 
ارزانی رقم بزند. محتــوای این صفحه، هم 

شخصی است و هم جذاب.
 

)Nike( نایکی
همه چیز در این صفحه به  نحوی 
در کنار هم گذاشته شده  است که مردم را 
وادار بــه بازدید و دنبال کــردن می کند. این 
کمپانی بــا راه انــدازی کمپین های مختلف 
و اســتفاده از لینــک وبســایت نایکــی در 
پروفایل خود توانســته مخاطبان زیادی را 
جذب و البته آن ها را به خرید ترغیب کند.

REVIEWبررسی

گفت و گو با محمود بهتاش، صاحب صفحه »براس مان« 
که دوست دارد در آینده مدرسه آموزش ساخت زیورآالت 

داشته باشد

 اینستاگرام
ویترین کارگاه من است

آلیاژ برنج« است. 
محمود بهتاش متولد سال 1363 است. او دارای مدرک 
کارشناســی مردم شناسی از دانشــگاه تهران است و در 
مــدارس تهــران بــه تدریــس علــوم اجتماعــی و برگزاری 
کارگاه هــای کار بــا ابزارهــای مختلــف مشــغول اســت و 
در حــال حاضر به تولید زیــورآالت دست ســاز در کارگاه 
خانگی خود می پردازد که براس مان جایی برای نمایش و 

فروش این زیورآالت است.

ایده شروع این کار از چه زمانی آغاز شد؟
واقعیتش این اســت کــه مــن از بچگی بــا ابــزارآالت کار 
می کردم و کار با آن ها را دوست داشتم. به همین خاطر 
به جمع آوری ابزارآالتی که بتوانم با آن ها وسایل خاص 
و مورد نیاز خودم را بسازم، عاقه داشتم. تا اینکه حدود 
دو، ســه ســال پیش، یک ویدئو در یوتیوب دیــدم که در 
آن یک مهره تبدیل به انگشــتر شــد. خیلــی از این ایده 
خوشــم آمد، برای خــودم ســاختم و بعد برای چنــد تا از 

I N T E R V I E W

صفحات موفــق اینســتاگرام دارای ویژگی های 
مشترکی هستند. 

محتــوای تصویری شــان دارای کیفیــت 
مطلوبــی اســت و تصاویــر و عکس هــای 
آن هــا از لحــاظ رنــگ و مضمــون هماهنگ 

هســتند. کیفیــت متــون استفاده شــده در 
آن ها استاندارد اســت و از هشتگ های مرتبطی بهره 
می گیرنــد. ارتباط مســتمری بــا دنبال کننــدگان خود 

دارند و توانسته اند یک اجتماع تشکیل دهند. 

اپل
صفحه اینستاگرام اپل، به عنوان 
ویترینــی بــرای بیــان قابلیت هــای آیفــون 
استفاده شده است. این صفحه مخاطبان 

خــود را تشــویق می کنــد عکس هایــی را کــه با 
گوشــی آیفون خود گرفته اند، برایش ارسال کنند. این 

کار باعــث بــه نمایش گذاشــتن بهتریــن قابلیت 
گوشــی های آیفــون می شــود و ارتباط مســتمر 
و متقابــل را میــان مخاطبــان و گرداننــدگان 
صفحــه حفــظ می کنــد. بنابراین بــدون هیچ 
نوع تبلیغ مستقیمی، محصوالت شرکت اپل 

معرفی و عرضه می شوند.

باس بیب  
باس بیــب )BossBabe.inc( اجتمــاع آناین 
کارآفرینــان و مدیــران زن اســت. بــه زنانــی کمک 
می کند کــه قصد توســعه کســب وکار و ارتقای 

شغلی دارند. 
این صفحــه عاوه بر بررســی مســیر و روایت 
این زنان، از پشــت صحنه زندگی واقعی آن ها 
گزارش می دهــد. همچنین به محیطی مناســب 
بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای شــغلی تبدیــل شــده 

عکس های 
چشم نواز، 
روایت های جذاب

 صفحات اینستاگرام 
برندهای بزرگ چه 
ویژگی هایی دارند؟
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دوســتانم هم ســاختم و فرســتادم. این کار را با ســعی و 
خطا پیش بــردم. تا جایی که یک ســال قبــل از کرونا در 
مدرســه هم کارگاه هایــی را برای بچه هــا برگزار کــردم که 
در آن کار بــا فلــزات مختلــف را بــه بچه ها یاد مــی دادم. 
این نکته را هــم بگویم که مــن قبا برای مدتی در رشــته 
مهندســی مواد درس خوانده بــودم. بنابرایــن همه چیز 
دســت به دســت هم داد تــا با ایــن کار آشــنایی نســبی 

پیدا کنم. 
در کاســم دانش آموزی داشــتم که پــدرش تولیدکننده 
شــیرآالت ســاختمانی بــود. ایــن دانش آمــوز گفــت کــه 
انگشــترهای من را برای آبکاری به کارگاه پدرش می برد. 
ایــن خیلــی نویدبخش بــود، هر چند کــه ایــن کار خیلی 
طول کشــید. یعنی نزدیک به هشــت ماه زمان برد. این 
شد که شروع کردم، آبکاری کارهایم را انجام خودم دادم. 

یعنی ابزار و وسایلش را خریداری کردید؟ 
آیا دوره آموزشی خاصی را دیده بودید؟

ســبک یادگیــری مــن این چنیــن نیســت. جســت وجو 
کردم و دیدم کاس هایــی از چهار میلیون تــا 20 میلیون 
تومان وجود دارد. بنابراین ترجیح دادم که خودم تجربه 
و سعی و خطا کنم. بنابراین دوباره به فیلم های آموزشی 
یوتیوب مراجعه کردم که به نظرم بهترین مرجع موجود 
بــرای آمــوزش هــر موضوعــی اســت. شــاید بگوییــد کــه 
می توانســتی این چهــار میلیــون را بپردازی و خــودت را 
راحت کنی، اما این شــیوه به نظرم بهتــر و لذت بخش تر 
اســت. مثا در ابتدا دیدم که وقتی آبکاری می کنم، این 
آبکاری ها کنده می شوند، ولی از اینکه امتحان کنم و این 

موضوع را اصاح کنم، لذت می بردم. 

حــدودا چقــدر هزینــه مــواد اولیــه و 
ابزارآالت کردید؟

خــب مــن هزینــه آمــوزش را نپرداختــم. امــا حــدود 50 
میلیون هزینه کارگاهم و ابزارآالت و مواد اولیه شد. البته 
این را بگویم که ابــزارآالت من چندمنظوره هســتند. 15 
میلیون تومان آن برای قسمت آبکاری بود. اما باقی مواد 
و ابزارآالت را طوری تهیه کردم که بتوانم با آن ها ابزارهای 
مختلف تولیــد کنــم. در واقع مــن مطابق عــرف معمول 
پیش نرفتم و کارگاهم، چند منظوره طراحی شده است. 

چرا این کار را شروع کردید؟ انگیزه و دلیل 
اصلی شما چه بود؟

به نظــرم باالتریــن و مهم تریــن نیــاز آدم ها، خلــق کردن 

است. از فرایند خلق و تجربه لذت می برم. البته دوست 
دارم ایــن برنــد آن قدر توســعه پیدا کنــد که بتوانــم با آن 
به آرزوی خــود که تأســیس یک مدرســه اســت، تحقق 
ببخشــم. البته این خیلی آرزوی دور و درازی اســت، اما 
این افــق درازمدت مــن اســت. می دانید مــن از بچگی با 
ابزارآالت کار کــردم، ذهنم، دســتم و چشــم هایم با ابزار 
بیگانه نیست. به نظرم تأثیرات دوران کودکی تا آخر عمر 
با آدم می مانند. این عاقه هم معلول این اتفاق است. 

در کار با چه موانعی روبه رو شدید؟
ببینید من خیلی به این موضــوع فکر نمی کنم، چون به 
ایــن کار عاقــه دارم، اما خب قــدرت خرید مــردم پایین 
آمده اســت. من هم کاالیی را تولید می کنــم که ضروری 
نیست. بنابراین احتمال اینکه میزان سفارش های من 
با وضعیت اقتصادی بد مردم رابطه معکوســی داشــته 

باشد، طبیعی است. 

کار به مرحله سوددهی رسیده است؟
اکنــون فروش بدی نــدارم، امــا خب این موضوع نســبی 
اســت. هنوز با ایده آل هــای من فاصلــه زیــادی دارد. به 
نظرم باید استقامت به خرج داد. این کارها در درازمدت 
جواب می دهند. کمااینکه اگر صفحــات موفق را دنبال 

کنید، به همین مورد برخواهید خورد. 

اینســتاگرام چــه کمکــی بــه شــما کــرده 
است؟

خــب واقعیتــش ایــن اســت کــه اینســتاگرام ویتریــن 
مغازه من اســت. من مغازه فیزیکی ندارم، امــا از طریق 
اینســتاگرام کارهایــم مخاطبــان خــود را پیــدا کرده انــد. 
کاری  چنیــن  پیشــنهاد  کــه  هســتند  ســایت هایی 
را می دهنــد، امــا بــه نظــرم بــه انــدازه اینســتاگرام موفق 
نیســتند. اما عاوه بــر اینســتاگرام، مــن از ظرفیت های 
یوتیوب بسیار بهره بردم. اگر یوتیوب نبود، من هیچ وقت 

این کارها را یاد نمی گرفتم. 

دوست دارید کارتان در آینده چه شکلی 
پیدا کند؟

من دوست دارم معلمی را ادامه دهم و معلمی را هویت 
خودم می دانــم. دلم می خواهــد کارهایم آن قــدر فروش 
پیدا کند کــه بتوانم با آن ها ایده های خــودم را عمومی تر 
کنم. شــاید تأســیس کارگاهی کــه در آن آدم هــا بتوانند 

خودشان جواهر و... بسازند و تجربه کنند. 

توصیه هایی برای بهبود و رونق صفحه
 کسب وکار در شبکه اینستاگرام

چطور در میان 500 میلیون استوری دیده شویم؟

ADVICEتوصیه

کاربران معمولی حدودا هشــت دقیقه از زمان 
خود را در اینستاگرام سپری می کنند و به  طور 
متوســط روزانــه 500 میلیــون »اســتوری« در 
سراسر جهان دیده می شــود. از زمان تأسیس 
اینستاگرام، این شبکه برای کسب وکار و فروش 
محصوالت اســتفاده شــده اســت. اتفاقی که 
چندان هم ســاده نیســت؛ در ادامــه مجموعه 
پیشنهادهایی را مرور خواهیم کرد که به گفته 
نیل پتل، به رونق بیشــتر صفحات کسب وکار 

کمک خواهد کرد. 

پروفایل شــما باید در حالت بیزینس 
قرار داشته باشد 

این کار بســیار ســاده اســت، فقط کافی است 
که تنظیمات صفحه خود را به حالت بیزینس 
تغییر دهیــد. در ایــن کار منافع بســیار زیادی 
وجــود دارد، مثــل اینکــه کاربــران بــه ســادگی 
یک وبســایت با شــما در ارتبــاط خواهند بود. 
شــما همچنین می توانید از تبلیغات استفاده 
کنیــد، بــدون اینکــه از ابزارهــای تبلیغــات 
فیس بــوک بهــره بگیرید. بــه عــاوه می توانید 
از یکــی از ابزارهــای تحلیلــی اینســتاگرام بــه 
نــام »insights« اســتفاده کنیــد کــه در مــورد 
واکنش هــا بــه عکس هــای مختلــف بــه شــما 

اطاعات خواهد داد. 

از ابزارهــای رایگانــی کــه در اختیــار 
شماست، نهایت استفاده را ببرید 

با اســتفاده از ابــزار »insights« ایــن امکان را 
دارید کــه آمارهای مختلــف مربوط بــه بازدید 
از صفحه خود را مــرور کنید. حتــی در بعضی 
از مــوارد قادر هســتید اطاعات فــردی مربوط 
به مخاطبــان خود را در قالب جــداول مختلف 
مورد بررســی قرار دهید. اینکه چه جنســیتی 
دارند، چند ســاله هســتند، محل زندگی شان 
کجاســت و در چه ساعاتی بیشــتر در صفحه 

اینستاگرام خود فعالیت می کنند. 

از تبلیغات به درستی استفاده کنید 
غیرمســتقیم تبلیــغ کنیــد و زیــاد از 
حد اصرار نکنیــد. تبلیغات قرار اســت جذاب 
به  نظر برســند، اما قرار نیســت این گونه جلوه 
کنند که شما دارید زیاد از حد تاش می کنید. 
مثا ایده خوبی اســت که بگوییــد محصوالت 
شما در یک سایت یا یک فروشگاه در معرض 
نمایش قرار گرفته اند و حتی دارای تخفیف هم 
هستند. صفحه استارباکس یک نمونه موفق 
در این زمینه است. در این صفحه محصوالت 
و نوشیدنی های فصلی استارباکس به نمایش 
گذاشــته می شــوند، بدون اینکــه مخاطبان به 

خرید آن ها دعوت شوند.
 

با صفحه ای که مخاطبان زیادی دارد، 
همراه شوید 

اگر قصد توسعه و بزرگ کردن دامنه مخاطبان 
صفحه خــود را داریــد، بهترین کار این اســت 
کــه از افــرادی کمــک بگیریــد کــه قبا ایــن کار 
را کرده انــد. عجیب اســت امــا مردم امــروزه به 
اینفلوئنسرها اعتماد زیادی دارند. اگر آن ها از 
یک محصول تعریف کنند، اعتمادشان جلب 
خواهد شد. اما سعی کنید کسی را پیدا کنید 
که مخاطبانش با محصول شما ارتباط داشته 
باشــند. برای نمونه، تبلیغ یــک پتو در صفحه 

یک مربی زندگی چندان بی ربط نیست. 

مخاطبان خود را از یاد نبرید
اگــر مخاطبــان عکســی از محصــول 
شما ارسال کردند یا پیام تشکری فرستادند و 
مشکلی با عمومی کردن این موضوع نداشتند، 
هیــچ ایرادی نــدارد کــه گاهی ایــن پیام هــا را در 
صفحه خود به اشتراک بگذارید. به این ترتیب 
مخاطبان احســاس همراهی بیشــتری با شما 
خواهند داشــت. این یک بــازی برنــده - برنده 
است و کمک خواهد کرد مخاطبان مشتریان 

شما نیز افزایش پیدا کنند. 

است. استفاده از رنگ های یکسان و هماهنگ، 
جســت وجو و باال و پایین کــردن این صفحه را 
مطلوب می کند و باعث می شــود چشــم های 

مخاطبان اذیت نشود.

آدیداس
صفحه آدیداس از این جهت جالب است 
که به جــای تمرکز بر فــروش و عرضــه محصوالت 
این شرکت، بر ورزش و زندگی ورزشکاران متمرکز 

است. 
به خوبــی  صفحــه  مســئوالن  احتمــاال   
می دانستند که صفحه ای پر از کفش و لباس 
ورزشــی، جذابیــت خاصــی نــدارد، بــه همین 
دلیــل تمرکــز خــود را بــر روایــت داســتان  افراد 

و ورزشــکاران قــرار داده انــد؛ روایــت ســختی ها 
و مشــکات افــراد در رســیدن بــه خواسته هایشــان. 

مضمــون اصلی صفحه این اســت که شــما با 
ورزش  کردن، می توانید زندگی خود را تغییر 
دهید. این شــعار و مضمون، واقعی باشــد 
یا نه، توانسته مخاطبان زیادی را برای این 

صفحه جذب کند. 

نتفلیکس
این صفحه با اتــکا بر نکات قوت خــود، یعنی 
محتواهــای تولیدشــده توســط ایــن شــبکه، توانســته 
مخاطبان زیادی را به خــود جلب کند. در این 
صفحه، قسمت هایی از فیلم ها و سریال ها 
و عکس هــا و تصاویــر بازیگــران محبــوب 
این شــبکه بــه نمایش گذاشــته می شــود. 
محتواهایی که مخاطبان را ترغیب می کند 
بــه تماشــای فیلم ها و ســریال های این شــبکه 

بنشینند.
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تک فين 
F I N T E C H

آیــا رگوالتــوری مانــع نــوآوری اســت؟ ایــن دو الزم و ملــزوم 
یکدیگرند یا سد راه هم؟ این ها ســؤاالتی است که بسیاری 
از اهالی فنــاوری در ایــران به دنبال یافتن پاســخی بــرای آن 

هستند. پاسخ هایی که با گذشت چندین دهه 
از ورود فنــاوری  و عمــر نزدیــک بــه یــک دهه ای 
رگوالتــوری در ایــران همچنان بی پاســخ مانده و 
چالش هایــی را بــرای کســب وکارها، خصوصــا 
کســب وکارهای برهم زننده ایجاد کرده اســت. 
برخــی از کســب وکارهایی کــه بــر پایــه فنــاوری 
در ایــران فعالیت می کنند بر ایــن عقیده اند که 
تنظیم گری در مقابل نوآوری می ایستد. از طرف 
دیگر قانون گــذاران، نوآوری فاقد قاعــده و قانون 
را برنمی تابنــد و آن را یک تهدیــد می دانند. در 

این گزارش سعی داریم رابطه نوآوری و تنظیم گری را بررسی 
کنیم و در گفت وگو با محمدجواد اسدپور مدیرعامل نیک  
پرداخت، شــادی صدقی نژاد مديرعامل شركت بدان، رضا 
باقری اصل دبیر شــورای اجرایی فنــاوری اطاعات و رئیس 
کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکــی و علی عبداللهی 
رئیس مرکز فنــاوری اطاعات و توســعه اقتصاد هوشــمند 
وزارت اقتصــاد بــه ســؤاالت پیرامــون نــوآوری و تنظیم گری 

پاسخ دهیم. 
دگرگونی و تغییر، خاصیت فناوری است. خصوصیتی که 
باعث می شود بســیاری در برابر آن موضعی سخت گیرانه  
داشــته باشــند یــا بــا آن مقابلــه کننــد. دارون عجم اوغلو و 

جیمز رابینسون نویسندگان کتاب »چرا ملت ها شکست 
می خورند« معتقدند که بازتوزیع قدرت یکی از وجوه کمتر 
شناخته شده فناوری است. وجهی که برای فناوری مخالفان 
و موافقانی می سازد. به اعتقاد این دو، زمانی که 
فناوری جدیدی ظهور می کند، قدرت بازیگران 
را بر هم می زند. جهان بارها این پدیده را تجربه 
کرده است. زمانی که گوشی های هوشمند وارد 
زندگی انسان ها شدند، ارتباطات و پیام رسانی 
از انحصار رســانه ها خــارج و قــدرت از بازیگران 
اصلی گرفته شد. بایی که پیش تر تلویزیون بر 
سر بازیگران پیشین عرصه ارتباطات آورده بود. 
طبیعی ترین واکنش بازیگرانی که قدرت از آن ها 
ستانده شده، مخالفت با بازیگر تازه وارد است. 

همین باعث می شود فناوری نو مورد هجمه واقع شود. 

 آیا رگوالتوری می تواند محرکی بــرای نوآوری 
باشد؟

مخالفت فناوری های  پیشین با تازه  واردها تنها چالش پیش 
روی فناوری نیســت. از آنجا که فناوری های نوین به واسطه 
نوآوری پدیــد می آیند، کمتــر قاعده و قانون تنظیم  شــده ای 
درباره آن هــا از پیش وجود دارد و همین امر، ســنگ دیگری 
را پیش پای فناوری های نوین می انــدازد. نظم کنونی جهان 
برای حل مشــکات قانونــی فناوری های نویــن رگوالتوری یا 
تنظیم گری را پیشــنهاد کــرده و نهادهایی را بــرای انجام آن 

در نظر گرفته اســت. نزدیــک به یک دهه اســت که مفهوم 
رگوالتوری در ایران پدیده آمده و سازمان های مختلفی برای 
تحقق آن تشکیل شده است. اگرچه در این سال ها قوانینی 
از سوی ســازمان های متولی رگوالتوری در حوزه فناوری های 
نوین تنظیم شــده، اما همچنــان رگوالتوری بــا چالش هایی 
روبهروســت که کســب وکارها، به ویژه آن هایی کــه در حوزه 
مالی فعالیت می کنند، تحت الشعاع قرار می دهد. بسیاری 
از کسب وکار ها می گویند تنظیم گران با تنظیم قوانین امکان 
خلــق نــوآوری را از آن هــا می گیرند. امــا تنظیم گــران عقیده 
دیگــری دارنــد و می گویند قوانیــن را بــر اســاس منافع ملی 
تنظیم می کنند و لزوما به فکر مانع تراشی برای خلق نوآوری 
نیســتند. این اظهارات مخالفان و موافقان خــود را در میان 

کارشناسان و اهالی فناوری دارد. 
محمد جواد اسدپور، مدیرعامل نیک پرداخت، قانون گذاری 
را مانع نوآوری نمی داند اما معتقد است نحوه قانون گذاری 
می تواند مانــع نوآوری باشــد. از نظــر اســدپور قانون گذاران 
می توانند دو گونه باشند؛ آن هایی که خود را با فناوری همراه 
می کنند و آن هایی که با قانون  گذاری های قبلی مانع نوآوری 
می شوند. به اعتقاد او، اگر قانون گذار نگرانی ها و چالش های 
یک صنعت نوآور را درک کند، روش های خود را تغییر دهد 
و به نوعی همراه با فناوری باشد قطعا رگوالتوری نه تنها مانع 
نــوآوری نخواهد بــود بلکه به آن نیــز کمک می کنــد. اما اگر 
قانون گــذار بخواهد بــا قانون گذاری های قبلی مانــع نوآوری 
شود و سدی بر سر راه نوآوری ایجاد کند، تنظیم گری نه تنها 

وایت پیپر زارال منتشر شد 
زارال که با بهره گیری از باکچین 
دسترســی دانشــمندان بــه داده هــای 
زیستی انســان ها را در سراســر جهان از 
جمله ایران فراهم می کند، وایت پیپر خود 

را منتشر کرد.

جــذب طــرح نوآورانــه در بــازار 
سرمایه 

مرکــز نــوآوری ایران زمیــن در حوزه هــای 
بازار ســرمایه و مدیریت ثروت در جهت 
حمایت و رشــد طرح هــای خــاق و نوآور 

فراخوان داد.

رشد سرمایه گذاری در فین تک
داد  گــزارش  کی پی ام جــی 
ســرمایه گذاری در فین تــک در نیمه اول 
ســال میادی جاری بــه ۹۸ میلیــارد دالر 
رســید که رشــدی 12 درصدی نسبت به 

سال گذشته دارد.

ســطح بلــوغ داده محــوری در 
بانک ها

رویداد سنجش سطح بلوغ داده محوری 
در بانک هــای ایران، سه شــنبه بــا تمرکز 
بر هوش مصنوعی، علــم داده و صنعت 
مالی و بانکــی به صورت تصویــری برگزار 

می شود.

زهرا داستانی

@dastanovsky

در گفت وگو با چند کارشناس حوزه رگوالتوری و کسب وکارهای عرصه فین تک بررسی شد: 

آیا رگوالتوری در ایران مانع نوآوری است؟   

حاکمیت

کسب  وکارهامردم

رگوالتور 
کدام سمت 

ایستاده؟
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مانع نوآوری اســت بلکــه تبعات بســیاری را برای کشــور به 
دنبال دارد.  

 تبعات تنظیم گری به شیوه سنتی  
اما تبعات تنظیم گری به شیوه سنتی که به سرکوب نوآوری 
می انجامــد، چیســت؟ به اعتقــاد عبداللهــی، رئیس مرکز 
فناوری اطاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد، 
اگر نتــوان از نــوآوری در زمــان مناســب و در راســتای منافع 
اقتصادی کشــور اســتفاده کرد، فرصت های پیــش روی آن 
از دســت مــی رود و خــود تبدیــل بــه یــک تهدید می شــود. 
او می گویــد: »واقعیــت ایــن اســت کــه نمی تــوان در مقابل 
نوآوری هایی همچون رمزارز ایســتادگی کــرد. امروزه اگرچه 
هنوز موانع و چالش هایی پیش روی رمزارزها در ایران وجود 
دارد، ولــی روزانــه میلیاردهــا تومان رمــزارز در ایــران معامله 
می شود. در این شــرایط فضای کاهبرداری و سوء استفاده 
نیز فراهم است. همچنان که بنا به گزارش پلیس فتا عده ای 
از افــراد در دام کاهبــرداران رمــزارز افتاده انــد. رمــزارزی را 
خریداری کرده اند که به شبکه اصلی متصل نیست و عما 

امکان فروش آن وجود ندارد.« 

 دغدغه های قانون گذار در حوزه نوآوری 
اگرچه مقابله با نوآوری  امکان پذیر نیست، اما قانون گذار هم 
به همین راحتی ها دست از سر آن بر نمی دارد و اجازه خلق 
فناوری دیگــری را نمی دهــد.  اســدپور در این بــاره می گوید: 
»قانون گــذار دغدغه هــای خــودش را دارد. دغدغه هایی که 
اگر به آن توجه نشود، چالش های پیش پای نوآوری بیشتر 
می شود. بنابراین تا زمانی که دغدغه های قانون گذار بی پاسخ 
بماند، او نیز اجازه اجرای ایده های تــازه را نخواهد داد.« اما 

رگوالتور چه دغدغههایی درباره فناوری های جدید دارد؟ 
اگرچــه تنظیم گری در حــوزه فناوری هــای نوین بــا انتقادات 
بسیاری روبه روست، اما کمتر کسی پیدا می شود که معتقد 
باشد تنظیم گری الزمه نوآوری نیست. رضا باقری اصل، دبیر 
شورای اجرایی فناوری اطاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری 
دولــت الکترونیکــی، می گویــد: »تنظیم گــری شــیوه ای از 
حکمرانی بــرای ایجاد تعــادل بیــن ذی نفعان، مشــتریان و 
حاکمیت اســت. الیه ای که تنظیم گری در آن قرار می گیرد، 
نه الیه باالی حاکمیتی است و نه الیه ای خارج از تصدی ها. 
بلکه امری بینابینی برای ایجاد توازن است. بنابراین وقتی از 
تنظیم گری سخن به میان می آید، قاعده اصلی این است که 
حقوق کاربران و ذی نفعان به رسمیت شناخته شود تا بتوان 

بین حقوق مختلف توازن ایجاد کرد.«
به رســمیت شــناختن حقوق کاربران و ذی نفعــان از جمله 
دغدغه هــای رگوالتورهــا در هنــگام مواجهه بــا فناوری های 
نوین است. به گفته رضا باقری اصل، بحث صیانت از حریم 
خصوصی و داده های کاربران، دریافت خدمت کیفی، حق 
دسترسی یا اخذ خدمت منصفانه از جمله حقوق کاربران 
و حق رقابت از جمله حقوق کسب وکارها به  حساب می آید 
که رگوالتور در زمان تنظیم قوانین باید آن ها را در نظر گیرد.  

او با اشاره به لزوم توجه رگوالتور به رعایت حقوق کاربران در 
زمان استفاده کسب وکارها از نوآوری می گوید: »کسب وکاری 
که وارد نوآوری می شــود، یعنی گام پرخطری را برای ورود به 
یک بازار جدید برداشته اما این خطر نباید منجر به تهدید 
ذی نفعان اصلــی جامعه یعنی مردم شــود. اینجاســت که 
تنظیم گران وارد عرصه می شوند و رگوالتوری را آغاز می کنند. 
به طور مثال مؤسسه ای که در زمینه کنکور فعالیت می کند، 
یکی از کاس های کنکور خود را با تخفیف 50 درصدی برگزار 
می کند اما در عوض این مؤسسه اطاعات شرکت کنندگان 
در ایــن کاس را بــدون رضایــت آن هــا بــه مؤسســات دیگر 
می فروشد. این یک نوآوری در کسب وکار است اما نمی توان 

این نوآوری را به رسمیت شناخت.« 

 واکنشی به نوآوری های برهم زننده 
اما تمام نوآوری ها با واکنش تنظیم گران روبه رو نمی شوند و 
رگوالتورها خود را ملزم به تنظیم قوانینــی خاص برای آن ها 

نمی بینند. عبداللهی در این زمینه می گوید: »زمانی هست 
که نوآوری در دســت خود کســب وکار اســت. در این حالت 
کســب وکار آن را عملیاتی می کند و نیازی بــه ورود رگوالتور 
نیست. اما وجود نوآوری های برهم زننده  اتفاق تازه ای در دوره 
جدید تحوالت فناوری است. نوآوری های برهم زننده بسیار 

تأثیرگذار هستند و دامنه شمول آن ها بسیار زیاد است.«
باکچیــن و رمزارزها از جملــه این نوآوری هایی هســتند که 
اثرگــذاری بســیاری در تمامــی ابعاد زندگــی انســان دارند و 
به  واســطه همین اثرگذاری اســت که تنظیم گران را وادار به 
دخالت و تنظیم قوانین می کنند. باکچین با ایجاد شبکه ای 
از اطاعات رمزنگاری شده امکان دسترسی به داده ها را برای 
تمام افراد حاضر در شبکه فراهم کرده است. این فناوری در 
حوزه های اطاعــات، بانکــداری، کپی رایت، مبــارزه با اخبار 
جعلی، دانش و سامت مورد اســتفاده قرار گرفته و آن ها را 
متحول کرده است. رمزارزها با نقش پررنگی که در اقتصاد 
جهانی ایفا کرده اند، ساختارهای کنترلی و قواعد و مقررات 
موجود در سند بانکداری به ویژه بانک های مرکزی را به چالش 
کشیده اند. تحولی که به گفته عبداللهی، سبب شده تا در 
ایران حاکمیت، بانک مرکزی، بازارهای سرمایه، وزارت امور 
اقتصاد و دارایی، نهادهای ذی ربط، قوه قضائیه و پلیس فتا 
مجبور شوند درباره این نوآوری فکر کنند و برنامه  ای برای آن 

داشته باشند.

  اعمــال حاکمیــت در تنظیم گــری؛ چالــش 
کسب وکارها

نتیجه ورود نهادهــای دولتی به بحث تنظیم گــری در حوزه 
فناوری چالش هایی را برای کسب وکارها ایجاد می کند. رضا 
باقری اصل اعمال حاکمیت در تنظیم گری را از چالش های 
رگوالتوری در ایــران می دانــد. او می گوید: »در ایــران با چند 
چالش در حوزه تنظیم گیری و نوآوری روبه رو هستیم. یکی 
اینکه فناوری به ایران وارد شــده ولی قوانین عصر صنعتی 
شدن که شامل حریم  خصوصی، حق مشتری و حق رقابت 
در کشور می شود پیاده نشده اســت.  این حقوق به  صورت 
ناقص در قوانین مختلف کشور دیده شده اما خروجی اندکی 
از این قوانین در جامعه وجود دارد.« باقری اصل با بیان اینکه 
در ایران الیحه حقوقی که تنظیم گران باید مبتنی بر آن کار 
کنند در دســترس نیســت، می گوید: »نتیجه نبــود قوانین 
عصر صنعتی شدن سبب شده تنظیم گران تاش بیشتری 

بــرای حفــظ حقــوق ســه جانبه 
حاکمیت، مردم و کسب وکارها 
انجام دهند. نبود قانون عمومی 
در ایران، تنظیم گران را به سمت 
مداخله  گرانــه  تنظیم گــری 
می کشــاند. اتفاقــی کــه از یــک 
سو مانع راه بازار و کسب وکار ها 
می شــود و از ســوی دیگر حقوق 
کاربران را نیز در نظر نمی گیرد.« 
او می افزاید: »تجربه رگوالتوری 
در ایــران نشــان می دهــد کــه در 
مواقعی قواعد تنظیم گری بیشتر 
بــه رســمیت شــناخته شــده و 
مواقعی دیگر به بهانه حاکمیتی 

کردن قوانیــن، قواعد تحمیلی روی تنظیم گر اســتوار شــده 
است. نمونه بارز این اتفاق را در حوزه پولی و بانکی می توان 
مشاهده کرد. گرایش تنظیم گران این حوزه بیشتر به سمت 
اعمال حاکمیت است تا به رسمیت شناختن اصول حاکم 
بر تنظیم گری. همچنین در نظر گرفتن حقوق انحصاری در 
آن بیشتر به چشم می خورد.« اما آیا می توان راه درمانی برای 

تنظیم گری بیمار ایران پیدا کرد؟

 نسخه ای برای درمان رگوالتوری بیمار ایران 
کارشناسان راه حل های متفاوتی را برای حل چالش رگوالتوری 
در ایران مطرح کرده اند. اسدپور معتقد است در گام اول برای 
حل مشــکل رگوالتوری در ایران باید متولــی قانون گذاری به 

 صورت رسمی مشخص شود. او می گوید: »کسب وکار ها در 
ایران با پراکندگی قانون گذاری مواجهند و بعضا باید به سراغ 
بانک مرکــزی، وزارت اقتصاد یــا هر ارگان  دیگــری که ممکن 
است انگشت اتهام را به  سوی آن ها نشانه رود و مانع کارشان 
شــود، بروند. این یک چالش پیش روی کسب وکارهاست. 
بنابرایــن بایــد کســب وکارها از حاکمیــت بخواهنــد متولی 
قانون گذاری را در حوزه فناوری مشخص کند.«  او همچنین 
می گوید: »دومین اقدام شناسایی فعاالن اصلی و بزرگ این 
حوزه است. البته نه برای آنکه نگاه قهرآمیز به آن ها داشته 
باشــند یا آن ها را فیلتر کنند. در ایران بعضا این شناســایی 
صــورت می گیــرد امــا با هــدف اینکــه جلــوی فعالیــت آن ها 
گرفته شود.« مدیرعامل نیک پرداخت می افزاید: »متولیان 
تنظیم گری در ایران به  جای آنکه از فعالیت فعاالن جلوگیری 
کنند باید از فعاالن اصلــی احراز هویت تمــام و کمال انجام 
دهند و ببینند که فعــاالن اصلی این حوزه چنــد نفرند، چه 
کســانی  هســتند و چه کاری انجام می دهند. در مرحله بعد 
بر فعاالن این حــوزه نظارت کننــد تا اگر تخلفی انجام شــود 
یا فعالیــت آن ها برخــاف منافــع ملی باشــد، بتواننــد آن را 

مدیریت کنند و از تبعات احتمالی آن بکاهند.« 
ایجاد یک نهاد خودتنظیم گر از دیگر راه حل های پیشنهادی 
اســدپور بــرای حــل مشــکل رگوالتــوری در ایــران اســت. او 
می گویــد: »از آنجــا کــه ممکــن اســت قانون گــذار دانــش و 
تخصص کافی را همانند فعاالن آن حوزه نداشته باشد، پس 
بهتر است به سراغ یک نهاد خودتنظیم گر برود. به عبارتی 
دیگر از فعاالنی که احراز هویت صورت گرفته شده، بخواهد 
تا خودشان قانون نویسی را بر اساس نگرانی های قانون گذار 
بنویسند و برای آن راه کار ارائه دهند و حاکمیت نیز باید از این 

نهاد خودتنظیم گر حمایت کند.«

 سندباکس راه حل تنظیم گری عادالنه
شــادی صدقی نــژاد، مديرعامــل شــركت بــدان، ایجــاد 
ســندباکس در ایــران را راه حلــی مناســب بــرای تنظیم گری 
عادالنه می دانــد. فضایی که چند ســالی اســت رگوالتورها 
در ایــران بــرای حــل مشــکل تنظیم گــری کســب وکارها در 
حــوزه فناوری هــای نوین به ویــژه در حــوزه مالــی بــه آن ورود 
کرده انــد. صدقی نــژاد می گویــد: »ســندباکس ها ابزارهایی 
بــرای رشــد نوآوری های مالــی هســتند. ســندباکس ها این 
آسودگی خاطر را برای شرکت ها و استارتاپ های کوچک که 
در زمینه فنــاوری مالی فعالیت 
می کننــد، ایجــاد می کننــد کــه 
هیــچ خطــری از لحــاظ حقوقی 
آن ها را تهدید نمی کند. از سوی 
دیگــر رگوالتورها نیــز می توانند 
و  اســتارتاپ ها  فعالیــت   بــر 
شــرکت هایی کــه ایــده خــود را 
آزمایش می کنند، نظارت کنند. 
البته نظارت باید به  گونه ای باشد 
که شــرکت ها بتواننــد ایده های 
جدید خود را زیر نظر رگوالتور به 
مرحله آزمایش و اجرا درآورند.« 
هــر چنــد از زمــان پــا گرفتــن 
ســندباکس ها در ایــران بیش از 
چند ماه نمی گــذرد، امــا اگر ســندباکس ها بتوانند خــود را 
در فضای تنظیم گــری ایران تثبیت کننــد، می توانند نقش 
کلیــدی در عرصه رگوالتــوری ایفا کنند. شــادی صدقی نژاد 
معتقد اســت که ایجاد ســندباکس نظارت شــده یــا همان 
Regulatory sandbox در ایــران می توانــد منجــر به خلق 
نــوآوری مالــی و عمومــی شــدن ســرمایه گذاری شــود. او 
می گویــد: »ســندباکس نظارت شــده می توانــد به تدریج با 

افزایش دسترســی مردم به اطاعــات، تحلیل ها و نحوه 
ســرمایه گذاری در بورس ســرمایه های عمومی در این 

بــازار را جذب کنــد. مــردم برخــاف گذشــته زودتر 
و آگاهانه تــر وارد بازار ســرمایه شــوند و بــورس را از 

نوسانات هیجانی نجات دهند.«

وجود نوآوری های 
برهم زننده  اتفاق تازه ای 
در دوره جدید تحوالت 

فناوری است. نوآوری های 
برهم زننده بسیار 

تأثیرگذار هستند و دامنه 
شمول آن ها بسیار زیاد 

است

INTRODUCTIONمعرفی

معرفی سه کسب وکار مهم 
اینشورتک ایران

تالش برای تکان 
دادن بیمه

صنعــت بیمــه در ایــران بــه انــدازه ای کــه 
پتانسیل دارد رشد نکرده است. در پی این 
عدم توسعه، کسب وکارهای اینشورتک 
هم نتوانســته اند همگام با تحــوالت دنیا 
شکوفا شوند. با این حال چند کسب وکار 
اینشورتکی طی این سال ها در کشور ظهور 
کرده اند که گام هایی در راستای تحول بیمه 
برداشته اند. در این بخش سه کسب وکار 

اینشورتکی مهم ایران را  معرفی کرده ایم.

بیمیتو
شناخته شــده ترین  بیمیتــو 
کســب وکار اینشــورتکی ایــران اســت که 
ســال 13۹5 راه انــدازی شــد. وبســایت و 
اپلیکیشــنی دارد کــه کاربرانــش از طریق 
آن می توانند پیشــنهادهای بیمــه ای را با 
هم مقایسه و در نهایت خرید کنند. یک 
امــکان دیگر بیمیتــو مدیریــت بیمه های 
کاربــر اســت کــه از طریــق آن می توانند از 
زمان اتمام بیمه و تاریخ سررسید اقساط 

بیمه ها مطلع شوند.

پیگام
پیــگام کــه ســال 13۹۷ راه اندازی 
شده است، سرویسی کاما خاقانه ارائه 
می دهد کــه در ایران رقیب دیگــری ندارد. 
در ایــن ســرویس کاربــر بــر اســاس تعداد 
گام هایی که در روز برمــی دارد امتیازهایی 
می گیرد که بــا آن ها می تواند بــرای خرید 
در فروشــگا ه های طــرف قــرارداد بــا پیگام 
استفاده کند. مهم ترین ســرویس پیگام 
تبدیل گام ها به اعتبار در بیمه عمر است.

مرکوری
مرکوری که سال 13۹۷ با همکاری 
مجموعــه هرمــس شــریف و بیمــه کوثر 
راه انــدازی شــد، بیمــه بدنــه هوشــمند 
ســفر ارائه می دهد. در این بیمــه کاربران 
می تواننــد بــه  صــورت موقــت بــرای هــر 
مســافرت، اتومبیــل خــود را بیمــه کنند. 
مرکوری با پارامترهای گوناگون ریسک هر 
مسافرت را اندازه گیری و با توجه به میزان 
ریسک، هزینه بیمه را مشخص می کند.
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داستان اصلی
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استارتاپ ها، کسب و کارهای نوآور و فعاالن صنفی و دولتی در دورهمی 
آنالین هفته نامه کارنگ به نقد رگوالتوری نظام سالمت پرداختند

تمامیت خواهی 
مانع نوآوری است

اهمیت سالمت و اقتصاد و ضرورت پیوند آن به نوآوری برای 
کســانی که در این فضا نفس می کشــند، یــک پیش فرض 
اولیه اســت. تزریق نوآوری و پیوند آن با اقتصاد ســالمت، 
متغیرهــا، پیش فرض هــا و شــرایط مختلفــی دارد. یکی از 
متغیرهایش کسب و کارهای جدید با مدل کسب و کاری تازه 
هستند و مهم تر از همه یک جریان کسب و کاری در اقتصاد 
سالمت ایجاد می کنند. جریانی که می تواند اتفاقی بزرگ 
را رقم بزند. سالمت زیربخشــی از اقتصاد کشور است که 
سال هاست با ریتم مشخصی حرکت می کند. ولی فعاالن 
کســب و کاری، تصمیم گیرندگان و مسئوالن نظام سالمت 
و مردم به عنــوان ذی نفع گالیــه دارند که اتفــاق نوآورانه ای 
نیست تا بازی را دگرگون کند. در این راستا هفته نامه کارنگ 
پنجشنبه شب نشســتی آنالین در کالب هاوس با حضور 
بازیگران نوآوری ســالمت، از قانون گذاران مجلس تا وزارت 
بهداشت و صاحبان کســب وکارهای نوآور برگزار کرد تا به 
موضوع اساســی رگوالتوری اکوسیســتم نوآوری ســالمت 
بپردازد. در این نشست بیش از 200 تن از سرمایه گذاران، 
شتابدهنده ها، شــرکت های دانش بنیان و اســتارتاپ های 
نوآور و نمایندگان دولت و مجلس حضور داشتند و بازیگران 
سالمت از مطالبه کسب وکاری خود از دولت آینده گفتند 
و با یکدیگر همفکری کردند. مدیریت این نشست را رضا 
جمیلــی ســردبیر کارنــگ و مهــدی خــدادادی مدیرعامــل 

دکترساینا برعهده داشتند.

امین دولتی
 بنیان گذار مشورپ

ما دربــاره سرویســی صحبت 
می کنیم که جزو خدمات پایه 
و مــورد نیاز مــردم اســت. این 
خدمت الکچری نیست و اگر 
بــزرگ و مهــم شــد، بــه دلیــل 
اســتقبال مــردم بــود. اگــر 
استارتاپ ها به آن ورود کنند که کرده اند، پروسه شفاف تر 
خواهد شد و این شــفافیت خیر زیادی برای خود وزارت 
بهداشــت هم دارد. درســت گفتند که دلیل گارد گرفتن 
وزارت بهداشت تضاد منافع است. ولی دنیا و تکنولوژی 
به سمت سالمت رفته اند و آب روانی است که نمی توان 
جلــوی آن را گرفــت. تنهــا می تــوان بــه نحوی شایســته، 
مسیر آن را مدیریت کرد. حتی با کارشکنی ها این اتفاق 

خواهد افتاد.
مــا در بازارهــای زیــادی از دنیــا عقب تــر بودیــم. ولــی در 
تکنولوژی آنچنان عقب نبودیم. فاصله راه افتادن اوبر با 

ظهور استارتاپ های مشابه در ایران، حدود هشت سال 
بود. در اســتارتاپ های دیگر از جمله سالمت هم همین 
اســت. در دنیا اتفاقات خوبی در ســالمت افتــاده که در 
ایران همزمان درحال رخ دادن اســت. شفافیت و بهبود 
کیفیت زندگی مردم بخشی از آن اســت. دغدغه ها هم 
درست و منطقی اند. اگر بدانیم که کار کنترل نشده چه 
خطراتــی بــرای جامعــه دارد، می فهمیــم کــه ورود وزارت 
بهداشــت و ایجاد چارچــوب در این بازار واجب اســت. 
هــر ورودی دردســرهایی دارد و مــا بایــد دنبال شــخصی 
باشیم که برای ارتقای کیفی سالمت جامعه این سختی 
را به جان بخرد، با استارتاپ ها هم فکری کند و پلتفرم ها 
را درک کنــد. راحت تریــن تصمیم در این شــرایط نادیده 
گرفتــن اســت. ســالمت فعــال بــه صــورت ســنتی پیــش 
می رود و فشاری هم به مسئوالن نیست تا مجبور شوند 
نوآوران را ببینند. آن قدر این موضوع را نادیده می گیرند 
تا ببیند در آینده چه می شــود. راه درســت این است که 
ترندها را ببینند و در نشست با اتحادیه، سازمان نصر، 
استارتاپ ها و نیازســنجی از ســوی جامعه، چارچوب ها 

تعیین شود.

حسن راشکی
 مدیرعامل شرکت تریتا و رئیس اسبق اداره گردشگری 

سالمت وزارت بهداشت
من پیش تر در نقــش رگوالتور 
بــودم. ســعی کــردم در وزارت 
بهداشت این موضوع را پیش 
بســیاری  مشــقات  و  ببــرم 
داشتم. در نهایت قید حضور 
در بخــش دولتــی را زدم. مــن 
پس از کار در معاونــت درمان، درخواســت دادم که وارد 
گردشــگری ســالمت شــوم ولــی چنیــن جایگاهــی در 
وزارتخانه وجــود نداشــت. برای من مســئله ایــن بود که 
بیماران عراقی، آذری، افغانســتانی و... وارد بیمارســتان 
می شــوند ولی فرایندی برای پذیرش و درمان شان وجود 
ندارد. اصال بیمارستان نمی داند که آن ها را پذیرش کند 
یا نه. اگر پذیرفت، با چه تعرفه ای پول بگیرد؟ دالر بگیرد 
یا ریال؟ بدنه سخت و مقاومت ها در برابر تغییر زیاد بود. 
مدیران به دنبــال حفظ صندلی بودند. بــرای جذب نیرو 
کمبود بودجه داشــتم ولی کمبود شــدید نیــروی کار هم 
داشتم. کمک گرفتن از نیروی بخش خصوصی به دلیل 
تــرس از کاهــش قــدرت حاکمیتــی بــا مخالفــت روبــه رو 
می شــد. بــا یکــی دو کارشــناس نه چنــدان مســلط بــه 

گردشگری ســالمت در اداره کوشــیدم که فرایند پذیرش 
بیمــاران بین المللــی را در بیمارســتان ها تعریــف کنــم و 
آیین نامه IPD از دل آن شــکل گرفت. با ســختی بســیار 
آیین نامه را به مرحله ابالغ به دانشــگاه ها رســاندم و کل 
این فرایند بیش از چهار ســال طول کشید. انتفاع مالی 
هم بــرای من نداشــت. تنها بــه دنبــال کاری مانــدگار در 
وزارت بهداشــت بودم. با مدیر جدیدم اختالفات جدی 
در نحوه اجرای آیین نامه داشتم. حاضر نشدم از مرحله 
آزمایش صرف نظر کنم و به 135 بیمارســتان ظرف شش 
مــاه مجــوز بدهــم و در نهایــت از وزارت بهداشــت جــدا 
شدم. تا سه سال بعد حتی یک بار درباره آیین نامه از من 

مشورت نخواستند.
مــن تمامیت خواهــی را به تجربــه دیــده ام. ایــن فرهنگ 
نهادهای دولتی ماســت که می خواهند حاکمیت کامل 
خودشــان را در یک عرصه نشــان دهند. همــان زمان در 
وزارت بهداشــت پیگیــر بــودم کــه یــک شــورای راهبــری 
گردشــگری ســالمت متشــکل از وزارت خارجــه، وزارت 
بهداشت، سازمان میراث فرهنگی وقت، نظام پزشکی، 
اتاق بازرگانی و... یعنی ذی نفعان شــکل بگیرد. شــورای 
راهبری که ایجاد شد، دغدغه ام این بود که هر سازمانی 
 IPD کار خــودش را بکنــد. مــا هــم در وزارت بهداشــت
را عملیاتــی کنیــم. ولــی مقامــات باالســری مــن معتقــد 
بودند گردشگری ســالمت یعنی وزارت بهداشت. چون 
بیمارســتان و پزشــک بــرای ماســت. وزارت گردشــگری 
مقاومت می کرد و می گفت ویزا برای ماســت و گردشگر 

یعنی وزارتخانه ما.

شهریار شرافتی
 مدیرعامل دکتردکتر

نکته ها کامال درست بود. ولی 
لزوما فقدان ساختار درست و 
شــفاف رگوالتوری جلوی رشد 
ما را نمی گیرد. در ســال 99 در 
برنامه ای کــه ما با خــود وزارت 
بهداشــت در دانشــکده علوم 
پزشکی دانشــگاه تهران داشــتیم، آن ها به من گفتند که 
شما غر می زنید. ما تاکنون جلوی کار کدامتان را گرفته ایم 
و کسب و کار چه کسی را بسته ایم؟ بارها دفترهای اسنپ 
در کشور پلمب شده یا دیجی کاال فیلترینگ ساعتی شده 
است. ولی تا االن نشــنیدم یک استارتاپ سالمت فیلتر 
شده باشــد. من فکر می کنم اگر لیدر ســالمت دیجیتال 
مثــل دیجــی کاال و اســنپ نداریــم، تقصیــر رگوالتــوری 

 بهمن برزگر، مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری بیمه 

سالمت

از اول دنبال مجوز 
نباشید

مــن ســابقا در ســازمان برنامــه و بودجــه 
بودم و برحســب اتفاق در ایجــاد تعادل 
رگوالتوری در حوزه مخابــرات و تدوین آن 
تا ایجاد نهــاد رگوالتــوری تجربــه دارم. از 
سال 88 در حوزه بیمه در بخش سالمت 
فعالیت کردم و دو سال مدیرعامل شرکت 
آوای فناوری سالمت و به نوعی در وزارت 
بهداشت بودم. همه نقدهای دوستان را 
می پذیرم. نکته این است که کسی شما 
را راه نمی دهد بلکه خودتان باید راه را باز 
کنید. من در یک جلسه با آقای دکتر تارا 
در ســازمان نصــر درباره مجــوز گفت وگو 
کــردم. او گفــت االن دنبــال مجــوز نگرد. 
زمانی که تعــداد کاربران شــما از مــرز 50 
هزار نفر گذشــت و به مــرز 100 هــزار نفر 
نزدیک شد، دنبال مجوز باش. وگرنه از کار 
خودت جا می مانی. من با اینکه در دولت 
هستم همین اعتقاد را دارم. دلیل آن هم 
تعارض منافع این حوزه هاست. حاکمیت 
و رگوالتــور در تعارض منافــع به همدیگر 
لجــام می زننــد. در نظام ســالمت چیزی 
فهمیده نمی شود بلکه باید فهمانده شود. 
یک دلیل آن بی اطالعــی صاحب نظران 
اســت کــه از طرفــی درگیــر ایــن حــوزه 
شــده اند و این خوب است. گام ها را شما 
پیش قــراوالن بایــد بردارید و از رســانه ها 
کمک بگیرید تا فضا باز شود. بگذارید من 
تعریف دقیقی از رگوالتور بگویم. در نهاد 
دولت سه مفهوم داریم. سیاست گذار، 
اپراتور و مجوزدهنده. سیاست گذار قانون 
را می نویسد. رگوالتور قانون گذاری در ذیل 
سیاست های کالنی را انجام می دهد که 
نهاد باالدستی می گوید. این نهاد مجوز 
ورود بــه بــازار را می دهــد و بر کســانی که 
مجوز دارند، نظارت می کند و در اختالفات 
داور اســت. یعنی حضور سه قوه در یک 
کسب وکار به طور یکجا. سؤال این است 
که آیا ساختار وزارت بهداشت مبتنی بر 
این عملکرد است؟ خیر. وزارت بهداشت 
در حــوزه قــوه حکمرانی از متوســط درک 
کشــور حداقل 50 ســال عقب تر اســت. 
رگوالتــوری اساســا درون وزارت رگوالتــور 
انجام نمی شود. آن ها در پارادایم گذشته 
که سه نهاد سیاست گذار و مجوزدهنده 
و اپراتور یکی است و درک تفکیکی برای 
آن وجود ندارد، ســر می کننــد. آنان برای 
پلتفرم هــا مــدل مفهومــی و چهارچوب 

ذهنی ندارند.

COMMENTدیدگاه
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نیست. به دلیل تجربه کسب وکار است. حیطه سالمت 
اولین جایی اســت که اســتارتاپ ها به یــک صنعت ورود 
می کنند که یک هفته ای نمی توانیــم تعطیلش کنیم. ما 
خدمات در منــزل، نوبت دهی آنالیــن، کلینیک مجازی، 
مشــاوره آنالیــن، تله مدیســین و زیرشــاخه های مختلف 
داریم ولی از دید من متخصص  مدیکال نداریم که تجربه 
زنجیره مدیکال را به ما بگوید. ما هم تالش زیادی کردیم 
و پاســخ نگرفتیــم. پیشــنهاد من بــرای ارتبــاط منطقی تر 
روش جهانــی اســت. در هــر ســاختار و صنعتــی در دنیا 
وقتی دولت بخواهــد با بخش خصوصــی گفت وگو کند، 
سراغ فالن صنعت، صنف یا مسئول نمی رود. بلکه همه 
یکجا به هم ملحق می شوند و همان جا به صورت منظم با 
هم جلســه می گذارنــد و گفت وگــو می کننــد. تحلیلگران 
دولت هم دیدگاه خود را در آنجا به اشــتراک می گذارند. 
همان جــا بــا تحلیــل و داده واقعــی دربــاره تصمیمــات و 
ساختاری که باید چیده شود بحث می کنند. ساختار هم 
همیشه موقتی است و ابتدا تست می شود. انتظار ما این 
است که اگر همه را نمی توان جمع کرد، سی چهل نفر را 
جمــع کننــد. بایــد یکدیگــر را جــدی بگیریــم. تــرک فعل 
رگوالتوری باعث کندی ما شده ولی فقدان لیدر حرفه ای 

به کیفیت کار ما برمی گردد.
ما بچه های موفقــی داریم و اســتارتاپ های حاضر در این 
نشســت موفق هســتند. ولی موفقیت این اســتارتاپ ها 
به معنی موفقیت لیدر آن هاست. وگرنه به طور کلی تیم 
کم است، نیرو کم است، نیروی فنی اصال در بازار نیست 
و نیروهای حرفه ای برای اســنپ، دیجــی کاال و علی بابا کار 
می کنند. این ربطی به رگوالتور ندارد ولی رگوالتور می تواند 
کمک کند و نشان بدهد که پله بعدی چیست. چه چیزی 

در زیرساخت منطقی است و به چه چیزی نیاز داریم.

رضا قربانی
 عضو هیئت مدیره نصر تهران

اغلــب دوســتان مــرا بــا حــوزه 
فناوری های مالی می شناسند. 
من معتقــدم صنف پزشــکان 
مانند حوزه هــای دیگر پذیرای 
فضای جدید نیســت و اگر ما 
بخواهیــم از ایــن فضــا خــارج 
شــویم، زمان را از دســت می دهیم. بخصــوص در زمینه 
رگوالتــوری. ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای تهــران 
کمیســیونی بــه نــام کمیســیون نرم افزار هــای ســالمت 
الکترونیکــی دارد کــه تمرکزشــان متأســفانه فقــط روی 
نرم افزار هــای HIS یــا نرم افزار هــای مدیریــت یکپارچــه 
سیســتم های بیمارســتانی و ســالمت اســت و ارتبــاط 
تأثیرگذاری با استارتاپ ها ندارند. در جلساتی که با آقای 
شــاکر حســینی از قدیمی های نصر داشــتیم به جایگاه 
کمرنگ استارتاپ ها اشاره شده است. در فضای سازمان 
نظام صنفی رایانه ای تهران حضور اســتارتاپ های حوزه 
سالمت باید پررنگ تر باشد.  امروز شاهد یک کارگروه در 
این حوزه هستیم. این کارگروه باید در حد یک کمیسیون 
و فراتر از آن فعالیت داشــته باشد. از میان بیست عضو 
هیئــت مدیــره نصــر تهــران هیــچ یــک از حوزه ســالمت 
دیجیتال نیســت. در برخی حوزه های دیگر هم این خأل 
وجود دارد و نقد به کسب وکارها نیست. این یک فرصت 
اتحادیــه  و  کانــون  نصــر،  ماننــد  جایــی  و  اســت 
کســب وکارهای اینترنتی و NGOها جایی برای فعالیت 
هستند. یکی دو نهاد صنفی هم هســت که فعاالن این 
حوزه باید دست بگیرند. دغدغه های مطرح شده، پشت 
در ماندن هــا و نفهمیــدن بدیهیــات همیشــه بــوده و 
حاکمیت با شیوه همیشــگی جواب می دهد. ولی من از 
دوســتان می خواهم که فرصت حضور در ســازمان نظام 
صنفــی رایانــه ای را روی هــوا بزننــد. مخصوصــا االن کــه 
کمیســیون های جدید را شــکل می دهیم. کمیســیون ها 

فقــط بــرای بــودن تشــکیل نمی شــوند. کار صنفــی و 
تشکیالتی به افرادی نیاز دارد که وقت و انرژی بگذارند. 
من از زمانی کــه درگیــر کار صنفی شــدم، از فضای کاری 
خودم دور شدم ولی این نوع فداکاری برای کسب وکارها 
الزم است. ســالمت دیجیتال قطعا فراتر از نرم افزار های 
ســالمت اســت و فعــاالن آن بایــد در تصمیم ســازی ها 
جایگاه خوبی داشته باشند. ما در نصر با وزارت ارتباطات 
تعامل جدی داریم و امیدوارم ارتباط جدی و مستمری با 
وزارت بهداشــت نیــز شــکل بگیــرد. ارتباطــی کــه در 
حوزه های مختلف گفت وگو کنند و در نوشتن آیین نامه 

هم فکری داشته باشند.

پیام دین دوست
 مدیرعامل هلدینگ بهفار

درباره نگرش پزشکان به دنیای 
دیجیتال صحبت های مهمی 
کــه  همان طــور  ولــی  شــد. 
پزشــکان دربــاره دنیــای فنــی 
اطالعات ندارنــد و باید خود را 
بــه روز کننــد، حاضــران ایــن 
نشســت با زمینه فنــی هم بایــد اطالعات خــود را درباره 
محدودیت ها و مسائل حوزه سالمت به روز کنند. حوزه 
ســالمت در همــه دنیــا متفــاوت اســت و حساســیت 
بیشتری دارد. محرمانگی، حریم خصوصی، تبلیغات و 
غیره در ســالمت همیشــه چالش دارد. اینکه بخواهیم 
رگوالتور به دنبال ما بیاید یک راه است و اینکه برای رفع 
نگرانی ها راه حل بدهیم، موضوعی دیگر است. ما بیش 
از بیســت ســال پیش در زمینــه دارو کار را آغــاز کردیم و 
موضوع خصوصی سازی حوزه دارو تازه مطرح شده بود. 
رگوالتوری اطالعاتی از اینکه چگونه سیستم را بچیند و 
به حــوزه واردات، تولیــد و توزیــع ورود کند، نداشــت. ما 
توانســتیم مشــارکت فکری زیــادی را با رگوالتور داشــته 
باشیم و در تدوین آیین نامه ها مشارکت کنیم. رویکرد ما 
این بــود کــه همیشــه خــودم را بــه جــای ناظــر و رگوالتور 
می گذاشــتم. همچنیــن بندهایــی کــه در آیین نامه هــا 
می گذاشــتیم، برگرفتــه از مقــررات جهانــی بــود کــه بــه 
استاندارد سختگیرانه آن مطمئن باشیم. حوزه سالمت 
در دنیا در دســت بــزرگان و افراد باســواد اســت و بزرگان 
راه حلــی بــرای مقــررات ســخت پیــدا می کننــد. در ایران 
تعامل باید بیشتر شود و وجود اصناف و انجمن ها تاثیر 

دارد.

بهزاد سیفی
 مدیرعامل شتابدهنده هلثیو

ساختار وزارت بهداشت بسیار 
در  اســت.  پزشــک محور 
نظام های سالمت پیشرو هیچ 
وزیــری پزشــک نیســت. یــک 
مشــکل ســالمت دیجیتال ما 
این اســت که وزیر بهداشت و 
معاونان او تعریف درســتی از ســالمت دیجیتال ندارند و 
متوجه اهمیت آن نیستند. در حالی که راهی جز سالمت 
دیجیتــال نداریم. اگــر از آن هــا درباره ســالمت دیجیتال 
بپرسید، می گویند کارهای کامپیوتری است. گره دیگر این 
است که ما ذی نفعان متنوعی با منافع متضاد داریم و این 
پیچیدگــی را زیــاد می کنــد. گالیــه مــن از اســتارتاپ های 
ســالمت این اســت کــه در زمیــن خســته و ســنتی وزارت 
بهداشت کار می کنند. باید طوری نقش آفرینی کنیم که 
وزارت بهداشت دنبال ما بیفتد و بگوید شما که می فهمید 
دیتا چیســت، این چالــش را حل کنیــد. ما زمانــی به این 
ســمت خواهیم رفت که سیســتم ســالمت را عمیــق یاد 
بگیریم. در دنیا نگاه به درمان و سالمت پیشگیرانه است. 
یعنــی به جــای درمــان، پیشــگیری بایــد برجســته شــود. 
رئیس جمهور جدید در یکی از مناظره ها گفت می خواهم 

هزینه های درمــان را 50 درصد کاهش بدهــم. این فاجعه 
است. کاهش هزینه درمان یعنی مردم بیمار شوید و نگران 
درمان نباشید. در حالی که حاکمیت باید هزینه درمان را 
بــاال ببــرد و بــرای زندگــی ســالم هزینــه کنــد. ســاخت 
بیمارستان های بیشتر ترند خوب و موفقی در دنیا نیست. 
اکوسیســتم نوآوری هم مشــکل نوآوری دارد در حالی که 
می تواند کارهــای بزرگی کند تا مــردم به ســمت او بروند و 
وزارت بهداشت نیز ناگزیر به دنبال آن ها برود. رگوالتور هم 
باید نهادی به عنوان سالمت دیجیتال تأسیس کند و نهاد 
مذکور کشور را به سمت سالمت دیجیتال ببرد. با هجوم 

تکنولوژی راهی جز سالمت دیجیتال نداریم.

مسعود تاج فرد
اسنپ دکتر

می خواهــم در این بــاره تجربه 
خودمــان را در اســنپ دکتر 
بگویم. ما برای خودمان دنبال 
رگوالتــور نمی گردیــم. در یــک 
سال گذشته نامه هایی می آمد 
جلــوی  می خواســتند  کــه 
فعالیت استارتاپ های ســالمت را بگیرند و در همه آن ها 
اســم اســنپ دکتر هــم بــود و ایــن نشــان مــی داد کــه مــا 
خط شــکن هســتیم. مــا نترســیدیم و منتظــر نبودیم که 
یکسری چیزها آیین نامه ای و قانونمند شود. در یک سال 
گذشته سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام روانشناسی 
به ما نامه زدند و ســعی کردند جلوی مــا را بگیرند. وزارت 
بهداشــت برای آزمایش کرونا در منزل به دکتر ســمیعی 
نامه زد تا فعالیت ما پیگیری شود. بخش داروخانه را که 
شــروع کردیم هجمه ها با شــدت بیشــتری ادامــه یافت. 
گفتند کســی با اســنپ دکتر کار نکنــد و ما را بــه دادگاه و 
پلیــس فتا بردند و شــکایت علیه مــا تنظیم شــد. یکی از 
وظایف ما به عنوان یکی از استارتاپ هایی که فکر می کنم 
لیدر بازار و بزرگ است، این است که خط شکن باشیم و 
بقیه کســب وکارها در کنار ما حرکت  کنند. قانون گذار ما 
وزارت بهداشــت نیســت. قانون گــذاری بایــد بــرای 
تأمین کننــدگان مــا، یعنــی پزشــکان و داروخانه هــای مــا 
باشد. ســعی می کنیم این اتفاق بیفتد به این صورت که 
جلو می رویم و روابط عمومی و کارهای پیرامون آن را انجام 
می دهیــم تــا وزارت بهداشــت متوجــه شــود قانــون 
داروخانه هــا را که چهل ســال پیــش تصویب کــرده، باید 
عــوض کنــد. وزارت بهداشــت و ســازمان نظام پزشــکی، 
قانون به روز دوراپزشکی را سریع تر تصویب کنند. یکی از 
دوســتان در این بــاره گفتنــد که خودمــان بــه چالش ها و 
خطاها فکر کنیم. ما این کار را کرده ایم. به ســازمان غذا و 
دارو، سازمان نظام پزشکی و دادگاه ها رفتیم، درباره همه 
خطرات احتمالی فکر کردیم و آن را مکتوب و مستند ارائه 
دادیــم. مثال گفتیم ممکن اســت فالن خطر برای ارســال 
دارو یا مشاوره دارویی وجود داشته باشد و برای آن راه حل 
پیشنهاد دادیم. در پاسخ گفتند که ما باید روی اسم شما 
نظارت کنیم. اسنپ شــأن پزشکان را زیر ســوال می برد. 
یعنی موضوعــی نامربــوط طرح کردنــد و به اصــل قضیه 
توجــه نکردنــد. رویکرد مــا در اســنپ دکتر خط شــکنی و 
صف شکنی و در عین حال حفظ حقوق مردم، بیماران و 
کاربران اســت. جان مردم برای ما مهم اســت و خواهش 
مــن از همــکاران این اســت که بــه دنبــال رگولیشــن برای 
خودمان نباشیم. جلو برویم و این را بدانیم که ضعف های 
دلیــل  بــه  صرفــا  رگوالتــوری  در  بهداشــت  وزارت 
تمامیت خواهی نیست. گاهی عقب، گاهی تنبل و گاهی 

بی دانش هستند. ما باید آن ها را بیدار کنیم.
از مجموع اتفاقاتی که در حوزه رگوالتوری برای ما افتاده 
برداشت و نتیجه ای که گرفتم این است که ما سند و ادله 
دادیم و آن ها هم می دانند که ما کار خود را درست انجام 
داده ایــم. آن ها هــم گذاشــتند کار مــا جلو برود تــا دولت 

بعدی بیاید و کاری بکند.

COMMENTدیدگاه

 رضا الفت نسب، رئیس 
اتحادیه کسب وکارهای 

مجازی

ضرورت تعامل
اتحادیــه  در  ســالمت  کارگــروه 
کســب وکارهای مجــازی از ســه ســال 
پیــش و بــه خواســت اســتارتاپ های 
ســالمت تشــکیل شــد. پیگیری هــای 
این کارگروه بــه امضای تفاهم نامه ای با 
وزارت بهداشت و در زمان آقایان ایازی 
و قاضــی زاده انجامید که با وزیر شــدن 
دکتــر نمکــی، تفاهم نامــه کارایــی اش 
را از دســت داد. در جلســات مختلــف 
پافشــاری کردیــم کــه متولیــان وزارت 
بهداشــت تکلیــف ایــن کســب وکارها 
را معلــوم کننــد. وزارت بهداشــت نیــز 
واکنشــی نشــان نمی داد. ما و دوستان 
نظــام صنفــی  در  مشــاور حقوقــی 
دیدیــم کــه در اساســنامه اتحادیه هــا 
یک بنــد هســت کــه اجــازه می دهد ما 
بــرای کســب وکارهای ســالمت ضوابط 
بنویســیم. بــرای حاکمیــت تعریــف 
کردیم که پلتفرم بســتری برای فعالیت 
صنفــی اســت کــه یکــی روی آن کاال 
عرضه می کنــد و یکی خدمــات. بر این 
اســاس توانســتیم ضوابط را بنویسیم 
و صــدور مجــوز بــرای کســب وکارهای 
ســالمت را کــه پلتفــرم هســتند، آغــاز 
کردیــم. معتقدم کــه باید بــا تیم جدید 
وزارت بهداشــت هــم پــس از اســتقرار 
تعامــل کنیــم. تجربــه می گویــد کــه 
نمی خواهند کار را به خارج از وزارتخانه 
بسپارند. به نظر می رسد عقیده دارند 
اگر پلتفرم یا یک کسب وکار کوچک یا 
بزرگ هستید، اگر می خواهید در حوزه 
ســالمت کار کنید، من هم باید باشــم. 
ایــن انحصارگرایــی اســت و نمی گذارد 
کسی خارج از سیستم وزارت بهداشت 
بــه آن وارد شــود. مثال فــروش اینترنت 
مکمــل دارویــی نمی توانــد روی مارکت 
پلیــس باشــد. مــا در معاونــت حقوقی 
وزارت بهداشت جلســاتی داشتیم که 
معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری 
بــه وزارت بهداشــت گفــت ایــن کار 
شــما اشــتباه اســت و آن مدیــر وزارت 
بهداشــت برافروختــه شــد و گفت من 
اگــر شــده اســتعفا می دهــم و از شــما 
شــکایت می کنــم. کار در چارچــوب 
وزارت بهداشــت بایــد جلو برود. شــما 
چــه می گویید! تصور من این اســت که 
این نگاه شــاید با تغییــر دولت ها کمی 
ضعیف یــا قــوی شــود. بایــد کار را جلو 
ببریم، هرکجا الزم بود فشــار را بیشــتر 

کنیم.



 15 شــــــــــــــمــــــــــــــاره
7 شــهــــریــــور1۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

16

داستان اصلی
L E A D

S T O R Y

 هادی شجاری، 
هم بنیان گذار آریا مدتور

پرهیز از نگاه
تک بعدی

مــن دربــاره تجربــه چنــد ســاله خــود در 
گردشــگری ســالمت صحبــت می کنــم. 
گردشــگری ســالمت میان حوزه ای اســت 
و رگوالتــوری آن چنــد بازیگــر دارد. وزارت 
بهداشــت، وزارت میــراث فرهنگــی و 
گردشــگری و وزارت امــور خارجــه. در کنار 
آنــان، رگوالتــوری نظــام پزشــکی و اتــاق 
بازرگانی را هم دیده ایم. در اینجا به وزارت 
بهداشــت می پردازم. هرچه دربــاره وزارت 
بهداشــت می گویــم، به شــکلی دیگــر در 
مورد وزارت گردشگری هم صدق می کند. 
تجربــه ام می گویــد چیــزی کــه از ســوی 
رگوالتوری به گردشــگری سالمت آسیب 
زد، تمامیت خواهی بود. وزارت بهداشت 
توتالیتر بود و می خواست همه چیز برای 
او باشــد. نقــش وزارت گردشــگری را ندید 
و این موجب اختالف شــد. متقابال وزارت 
گردشــگری هم نقــش وزارت بهداشــت را 
نادیده گرفت. توصیه ام به مسئوالن جدید 
این است که ســایر نهادها و ســازمان ها را 
نیز ببینند. در رشــته ای مانند گردشگری 
سالمت، نباید تک بعدی نگاه کنیم بلکه 
باید هم افزایی میــان نهادها اتفاق بیفتد. 
همه این ها سبب شد شاهد فرصت سوزی 
باشــیم. من پیش از تأســیس آریامدتور، 
دو سه ســال با جامعه پزشــکان کار کردم. 
کارهایی مانند طراحی سایت، اپلیکیشن 
و... قصــد جســارت نــدارم ولی شــناختی 
که کســب کردم این بود که پزشــکان فقط 
خودشان را قبول دارند. از آنجا که ساختار 
مدیــران وزارت بهداشــت هــم دســت 

پزشکان است، نگاه از باال به پایین دارند.

مهدی خدادادی 
مدیرعامل دکتر ساینا

مسئله تضاد منافع
سال هاست که در فضای نوآوری سالمت 
تضاد منافع وجود دارد. همه می گویند که 
چرا باید یک پزشک وزیر بهداشت شود و 
جامعه پزشکی می خواهد وزیر بهداشت 
حتما پزشک باشد. در کابینه پیشنهادی 
یــک روانشــناس بــه عنــوان گزینــه وزارت 
بهداشــت مطرح بــود و پزشــکان اعتراض 
کردنــد کــه او تجربــه دو شــب کشــیک در 
بیمارستان را ندارد، چطور می خواهد وزیر 
شود. این تضاد منافع بین مسیر درست و 

منافع پزشکان چالش ایجاد می کند. 

COMMENTدیدگاه

ما حدود چهار سال است که در 
زمینــه پرونــده الکترونیــک کار 
می کنیــم. از آنجــا کــه حــوزه کار 
پزشکی و سالمت است، تالش 
ما ایــن بود کــه همــه مجوزهــا را 
بگیریم. من هم معتقدم که باید 
دغدغه ها را بشناسیم و راه حل بدهیم ولی نکته اینجاست که 
تنظیم کنندگی با قانون گذاری متفاوت است. در جهان فعاالن 
بازار قانون می نویســند و ما باید این را یاد بگیریم. دوم آنکه 
درباره استارتاپ های ســالمت در آمریکا نکته جالبی گفته 
شد. من همان طور که می توانم اطالعات بانکی خود را در هر 
جا بخواهم نشــر بدهم، مالک اطالعات سالمت خودم هم 
هستم و می توانم بگویم کجا ذخیره شــود. ولی در سیستم 
سالمت الکترونیک هر کس کاله خود را چسبیده است حتی 
بــه قیمــت لــه شــدن اســتارتاپ های کوچــک. پــس نقطــه 
قانون گذاری را هدف نگرفتیم. نکته ســوم آنکــه دامپینگ و 
توسعه پلتفرم های پولساز سعی در داشتن ویژن ندارند. بلکه 
می خواهند با زور پول پلتفرم را توسعه دهند. این شاید برای 
سوپرمارکت و تاکسی کار کند ولی برای سالمت کار نمی کند. 
من متخصص انفورماتیــک و هیئت علمی گــروه کامپیوتر 
شریف هستم. با شروع کرونا با دوستان اپلیکیشن ماسک را 
به دلیل نیاز فوری کشور به صورت داوطلبانه نوشتیم. پس من 
هم به عنوان مراجعه کننده این مسیرهای پرچالش را پیمودم 
و پیگیری مستمر داشتم. سه ماه پیش غافلگیرانه مسئولیت 
مدیریت فنــاوری اطالعات وزارت بهداشــت را بــر دوش من 
گذاشتند و تالشم این بود که قدم های کوچکی را بردارم. اگر با 
رویکرد استارتاپی بگویم، یکی از کارهایی که انجام شد این بود 
که کاری انجام نشود. مثال پیش نویسی درباره کسب وکارهای 
استارتاپی وجود داشت که قطعا دید مثبتی پشت آن بود ولی 
در فضای دولتی نوشته شــده بود و از نگاه استارتاپی فاصله 
داشت و چالش برانگیز بود. پس جلوی تصویب آن را گرفتم و 
در روزهــای نخســت مســئولیت بــه دنبــال آن بــودم کــه 
اســتارتاپ ها و فعــاالن ســالمت روی آن آیین نامه همفکری 
کنند. یکی دیگر از اتفاقات این بود که همکاران من کدینگ 
خدمات سالمت را در زمینه مکمل ها، داروها، مواد آرایشی 
- بهداشتی، خدمات پاراکلینیکی، فیزیوتراپی و تصویربرداری 
اســتاندارد کردند و این اســتاندارد شــدن خدمات، آیتم ها و 
اقالم و کدگذاری آن هــا در هم افزایی آینده میــان پلتفرم ها و 
ارتباط آن ها با بیمه ها، HIS و دیگر بازیگران کلیدی از جمله 

خود وزارت بهداشت کمک خواهد کرد.

اگر از من بپرسند آیا واقعا تضاد منافع وجود دارد یا مدیران 
اولویت هــای دیگــری دارنــد بایــد بگویــم بلــه. همــان تضــاد 
منافعی که اسنپ و تپســی در آغاز با تاکســیرانی داشتند، 
مثال صنف داروخانه ها با داروخانه آنالین خواهند داشت. 
اگر دوراپزشــکی توســعه یابد، شــاید تضاد بیشــتری شکل 
بگیرد. این تضاد منافع بخشی از ماجرا است. یکی از مسائل 
بی اعتمادی به یکدیگر است. مثال در همین نشست بسیاری 
از دوســتان تجارب تلخ خود را مطرح کردنــد. همین تجارب 
شــاید باعث بی اعتمادی عمیقی به وزارت بهداشــت شود. 
در حالی که حوزه ســالمت نیاز به قانون و نظارت دارد و همه 
می دانیم که حریم خصوصی و ذخیره سازی داده های سالمت 
افراد چه اهمیتی دارد. آیا امکان دارد کسی آن را بفروشد؟ این 
داده ها با چه سطوح امنیتی باید حفظ شوند و از این دست 
مســائل. رمز کارت بانکی یک نمونه اســت که کلــی قانون و 
نظــارت روی آن وجــود دارد. با ایــن حال اگر رمز شــما لو برود 
به راحتی می توانید رمز یا کارت را عوض کنید. ولی داده های 
سالمت تا آخر عمر با افراد است و نمی توان آن را عوض کرد. 
این موضوع حتی می تواند آینده فرد را تحت تأثیر قرار دهد. 
می بینیــد در برخی کشــورها مردم نگــران انتشــار اطالعات 
سالمتی خود هستند و قوانین حریم خصوصی هم به شدت 
سختگیرانه اســت. البته موضوع صیانت از داده های حوزه 
سالمت را من در توجیه اقدامات گذشته نمی گویم بلکه اگر 
بخواهیم نگاه درستی به مسئله 50 سال آینده کشور داشته 
باشیم و این مسیر را درست پایه گذاری کنیم باید چالش ها 
را پیش بینی کنیم. چالش هایی که کشــورهای پیشــرو را به 
اینجا رســانده که باید قوانین دقیقی داشــته باشند. ولی به 
عنوان کسی که در وزارت بهداشت چنین مسئولیتی دارم، 
می گویم که نگاه این مرکــز به خودش به عنوان تســهیلگر و 
توسعه دهنده است. ما وظیفه خود می دانیم که زمین بازی را 
برای حضور استارتاپ ها توسعه دهیم. خدایی نکرده قوانین را 
به شکلی تنظیم نکنیم که به جای کمک، مشکل را دو چندان 
کند. پس از همه دوستان برای مشارکت و همفکری دعوت 
می کنم. مدلی که خانم کریستینا درباره امریکا مثال زدند، 
مدل بسیار درســتی است. حوزه ســالمت دیجیتال بسیار 
بزرگ اســت و نظارتی که روی تله مدیســین، اینترنت اشیا، 
مشاوره آنالین و غیره وجود دارد، هریک نکات و چالش های 
متفاوتی دارند و نوشتن قانون برای آن ها نه در تخصص و نه در 
توان یک نهاد حاکمیتی همچون وزارت بهداشت است. هر 
مجموعه می تواند آیین نامه حوزه خود را بنویسد و پیشنهاد 

دهد. ما هم سعی می کنیم زبان مشترک را برقرار کنیم.

علی شریفی زارچی، مدیر مرکز آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت

سعی می کنیم زبان مشترک برقرار کنیم

محمدحسن ملکی فر
مدیرعامل داکتور

یکی از مشــکالت ما بــا بدنه 
کــه  اســت  ایــن  دولــت 
کســب وکارهای نوآور جلوتر 
دولتــی،  سیســتم های  از 
ناظــران  و  قانون گــذاران 
هســتند. بنابرایــن بــازار را 
دقیق تــر از دولتی هــا رصــد می کننــد. در حالی کــه این 
وظیفه دولت اســت کــه بازارهای داخلــی و جهانی را با 
دقــت رصــد کنــد تــا زیرســاخت های الزم را بــرای 
کسب وکارهای نوآور فراهم کند. ما در حوزه گردشگری 
سالمت فعالیت می کنیم که دست کم اسم آن چندان 

هم جدید نیست. این حوزه در سال های گذشته کامال 
در دست دالالن بود. از چند سال گذشته که شرکت ها 
وارد شــدند، ســازوکار قانونــی دقیقی بــرای ایــن کار در 
کشور نبود و هنوز هم نیست. البته IPD بیمارستان ها 
را کمی سیستماتیک کرده اند. ولی از آنجا که ما با چند 
وزارتخانه و سازمان دولتی سروکار داریم، ولی هنوز این 
دستگاه های دولتی نتوانسته اند به روز شوند. وقتی یک 
کسب وکار جدید شکل می گیرد، باید در بدنه اقتصادی 
جا بیفتد. گردشگری سالمت هنوز به عنوان یک رسته 
در مالیــات و دارایــی شــناخته نشــده و ممیــز دارایــی 
ســلیقه ای پرونده ها را بررســی می کند. پس وقتی یک 
کسب وکار متولد می شــود، باید در کل بدنه جا بیفتد. 
ما انتظار داریم دولت و قانون گذاران کسب وکار دو کار 

حمایت و مانع زدایی را انجــام دهند. دور حمایت را که 
خــط کشــیدیم. در همه گیــری کرونــا مــا یکــی از 
آســیب پذیرترین کســب وکارها بودیم، ولی تسهیالت 

ندیدیم.

صادق هوشمند جویا
 مدیرعامل وی کلینیک

ما حدود چهار سال است که 
در زمینه پرونده الکترونیک 
کار می کنیم. از آنجا که حوزه 
کار پزشکی و سالمت است، 
تــالش مــا ایــن بــود کــه همه 
مجوزهــا را بگیریــم. مــن هم 
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داستان اصلی
L E A D

S T O R Y

COMMENTدیدگاه

رسول کاشفی، مدیر 
سرمایه گذاری حرکت اول

دافعه رگوالتور
مــا در حــوزه ســالمت فعــال تنهــا روی 
استارتاپ نبض ســرمایه گذاری کردیم که 
بســیار توانــا اســت و در زمینــه رگوالتوری 
تجربــه چندانی نداریــم. رگوالتــوری نه در 
سطح ملی و کالن بلکه در سطح بیمارستان 
و پزشکی توانسته خود را نشان بدهد. در 
هر حوزه ای که کســب وکارهای نــوآور وارد 
شــوند، رگوالتوری هســت. در حمل ونقل 
بین شــهری در آچــاره و اوبــار بــا آن درگیر 
بودیــم. ولــی کارآفریــن راه خــودش را پیدا 
می کند و باید به فکر توسعه کسب وکارش 
باشد و در کنار آن مسائل صنفی را دنبال 
کنــد. اگــر از مــن بپرســند چقدر مســئله 
رگوالتوری در تصمیم گیری شما برای ورود 
به حوزه ســالمت مؤثر اســت بایــد بگویم 
واقعیت این اســت کــه بی تأثیر نیســت و 
کســب وکار باید نشــان دهد کــه می تواند 
این مسائل را حل کند. ما در مرحله میانی 
رشد ورود می کنیم و توانایی استارتاپ در 

حل چالش ها حائز اهمیت است.

علی مالکی، فعال 
کسب وکاری حوزه سالمت

به دست انداز 
افتادیم 

دو ســال پیش مــا بــرای فعالیــت در حوزه 
گردشــگری ســالمت در کشــور مبدأ یک 
شــرکت تأســیس کردیم و پلتفرمــی برای 
همه مراکزی که توان ارائه سرویس دارند، 
درســت کردیــم. همان طــور کــه دوســتان 
گفتند نه تنهــا حمایت نشــدیم، بلکه به 
دســت انداز افتادیــم. وقتــی بــرای مجــوز 
بــه وزارت بهداشــت مراجعــه کردیم یک 
شرکت معرفی کردند. وقتی کرونا همه گیر 
شد، ما ناگزیر تغییر ســاختار دادیم و آن 
را تبدیل به مشــاوره آنالین بــرای بیماران 
خارجــی کردیم. ســپس به ســازمان نظام 
پزشــکی مراجعه کردیــم تا پزشــکانی که 
توان ارائه مشاوره به بیماران خارج از کشور 
را دارند، به ما معرفی کنند. این ایده با توجه 
بــه ارزش دالر و منــات آذربایجــان، درآمد 
خوبی برایشان داشت. در ســازمان نظام 
پزشــکی به ما گفتند مــا در ازای هر بیمار 
یک میلیون تومان از شما می گیریم تا در 
این زمینه کمک کنیم. ما بیش از آنکه فکر 
کنید، هزینــه کردیم، اذیت شــدیم، زمان 
گذاشــتیم و امکاناتی برای ورود به کشــور 

گذاشتیم که تازگی داشت. 

خود را دست کم نگیریم

معتقدم که باید دغدغه ها را بشناسیم و راه حل بدهیم 
ولی نکته اینجاست که تنظیم کنندگی با قانون گذاری 
متفاوت است. در جهان فعاالن بازار قانون می نویسند 
و مــا بایــد ایــن را یــاد بگیریــم. دوم آنکــه دربــاره 
اســتارتاپ های ســالمت در آمریکا نکتــه جالبی گفته 
شد. من همان طور که می توانم اطالعات بانکی خود را 
در هر جا بخواهم نشر بدهم، مالک اطالعات سالمت 
خودم هم هستم و می توانم بگویم کجا ذخیره شود. ولی 
در سیســتم ســالمت الکترونیک هر کــس کاله خود را 
چسبیده است حتی به قیمت له شدن استارتاپ های 
کوچک. پس نقطه قانون گذاری را هدف نگرفتیم. نکته 
سوم آنکه دامپینگ و توسعه پلتفرم های پولساز سعی 
در داشــتن ویژن ندارنــد. بلکــه می خواهند بــا زور پول 

پلتفرم را توســعه دهند. این شاید برای ســوپرمارکت و 
تاکسی کار کند ولی برای سالمت کار نمی کند.

بهار مازندرانی
مدیرعامل بهزی

ما خدمات مراقبت از بیمار، 
آموزش بیمار، پیگیری مسیر 
درمــان ارائــه می دهیــم و بــه 
صورت یک داروخانه آنالین 
هــم فعالیــت می کنیــم. مــن 
دغدغــه مجموعــه خــود در 
چند مورد دسته بندی کرده ام. ما برای تبلیغات با مانع 
قانونگــذار روبــه رو هســتیم. در زمینه معرفــی و جذب 

نیروهــای حرفه ای هم چنیــن محدودیت هایــی اعمال 
شده است. در زمینه حفظ حریم خصوصی استاندارد 
ســاده هیپا وجود دارد که ایــن نگرانی را حل کــرده و در 
کشور ما هم ترجمه شده است ولی هنوز اجرایی نشده 
است. اگر اجرایی شود دریافت آن بسیار ساده و با یک 
درخواســت امکان پذیــر اســت. مــا بارهــا بــرای آن 
درخواســت دادیم. نکتــه پایانی من نوآوری شــرکت ها 
است. ما در بهزی نوآوری هایی مانند فالوآپ را داریم که 
هنوز داخل کشور تعرفه ندارد. تجربه صنعت ICT در 
ایــن زمینــه به مــا کمــک می کنــد. مثــال تأســیس دفتر 
همراهی صنعت و استارتاپ ها تجربه خوبی بود. هدف 
از قانون باید تنظیم و تعدیل باشد، نه پیشگیری. امید 

که در دولت جدید به این هدف نزدیک تر شویم.

محمد نصری
مدیرعامل آریامدتور

 ما در گردشگری سالمت فعال هســتیم. به توجه به نگاه 
ســنتی به هــر کســب وکار که عمومــا بــه یــک وزارتخانه یا 
رگوالتور مربوط هستند، ما با چند وزارتخانه طرف هستیم. 
وزارت بهداشــت، وزارت گردشــگری و وزارت امور خارجه. 
مشکل اساسی ما عدم هماهنگی این گروه ها با هم است. 
در این چند ســال هــر یــک از این چنــد وزارتخانــه مدعی 
تولی گری گردشگری ســالمت است. فشار و ســختگیری آن هم متوجه کسب وکارها 

است. مطالبه ما هماهنگی و صدای واحد از آنان است.

گلرخ داوران
مدیرعامل اسنپ دکتر

 ترجیح ما این است که انجمن کســب وکارهای مجازی به 
عنوان نماینده کسب وکارهای این حوزه با وزارت بهداشت 
صحبت کند. این درســت تر از آن اســت که هر استارتاپ 
جداگانه صحبت کنــد. زیرا هرکس ممکن اســت تنها به 
منافع خود توجه کند. ولی اگر این گفت وگو از سوی صنف 
و اتحادیه باشد، قابل قبول تر و به نفع همه خواهد بود. در 
زمینه مجوز ما مجوز فعالیت در حوزه سالمت داریم و اخذ این مجوز در دسترس همه 
کسب وکارهای مجازی هست. من از استارتاپ ها خواهش می کنم خودکم بینی جمعی 
را کنار بگذارند. همه ما االن به اندازه چندین بیمارستان کار می کنیم و تأثیرگذاریم. االن 

صدای ما به اندازه ای قوی هست که به گوش دیگران برسد.

کیوان ارج
 مدیرعامل شرکت توسعه نوین همراه کیش

  من یک تجربه جدید را مطرح می کنم که شــاید برای 
دیگران هم جذاب باشد. ما وقتی راه حل نوآورانه به هر 
صنعتــی بیاوریــم، نهــاد قانون گــذار مربوطــه را وادار 
کرده ایم که الزامات را فراهم کند. به این روش که کار ما 
نوآورانه باشد ولی دغدغه آن ها را هم بشناسیم. قطعا 
تضاد منافع داشتیم و حتی برخی راه حل ها و ایده های 
ما در حاکمیت کپی هم شــده اســت. دغدغه های رگوالتور مانند محرمانگی در 
همه دنیا بسیار جدی است. کسب وکارهای نوآور باید موجودیت ها را بشناسند 
و اصالت آن ها باید احراز و اثبات شــده باشــد. باید احــراز و محرمانگی اصالت 

مستندات نیز حفظ شود. 
اگر هم سندی صادر می شود، انکارناپذیر باشد. دغدغه هایی وجود دارد که اگر 
توسط کســب وکارها رعایت شــود، رگوالتور مجبور می شــود از روی دست آن ها 
الزامات را بنویســد. اگر مو الی درز ایده ها و راه حل ها نــرود، طبیعتا مقاومت ها 
فقط در حد تضاد منافع خواهد بود و استارتاپ ها می توانند با دست پر در برابر 
حاکمیت و در بازار ظاهر شوند. در این صورت اگر قانون گذار بخواهد چیزی هم 

بنویسد، از آن ها برای همفکری دعوت خواهد کرد.
طرح:شیرینزندهدل
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زعفــران را بیشــتر مــا بــه نــام خراســان می شناســیم، امــا 
ردپای طالی ســرخ را ایــن روزها در غرب کشــور هــم می توان 
دنبال کــرد. مســعود، محمدجواد و علی قیطاســی بــرادران 
کشاورزی هستند که پیشتاز کشت اصولی این محصول در 
کبودرآهنگ همدان شده اند و کسب وکار نوآور »ماه چین« 
را راه  انداخته اند تا عالوه بر کشــت و فروش زعفران، آموزش 

کشــت این محصول را هم در اختیار کشــاورزان قرار دهند. 
علــی و محمدجــواد قیطاســی در گفت وگو بــا »کارنــگ« از 
فعالیت هــای ایــن کســب وکار می گوینــد. علی قیطاســی از 
هم بنیان گذاران و مدیر فنی ماه چین است. او درباره راه اندازی 
ایــن کســب وکار می گویــد: »به  خاطــر تصمیم های اشــتباه 
دولت های قبل، نیروگاهی در شــهر کبودرآهنگ ایجاد شد 

که بیش از ۲۰۰ حلقه چاه عمیــق دارد و این باعث حدود ۵۰ 
فروچاله  در کبودرآهنگ شد. متأسفانه چاه کشاورزان زیادی 
خشک شد و مجبور شدند به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند. 
با اینکه آب خیلی کم بود، می دیدیم که خیلی ها کشت های 
پرآب انجــام می دهنــد و در نهایت، این محصــوالت را هم با 
قیمت بســیار اندکی می فروشــند. تصمیم گرفتیم ســمت 

با برادران قیطاسی که با کسب و کار ماه چین، هم زعفران کشت می کنند، هم آموزش کشت آن 
را در اختیار سایر کشاورزان قرار می دهند و هم آن را می خرند و صادر می کنند

طالیسرخبهغربایرانمیرود

از هــر ســه انســان ســاکن زمیــن، یــک نفــر بــه آب 
آشامیدنی سالم دسترسی ندارد. این آمار را یونیسف 
و ســازمان بهداشــت جهانــی در ســال ۲۰۱۹ منتشــر 
کردند و به نظر می رســد همه گیری کرونا فقط شــرایط 
را بدتــر کرده اســت.  واضح  اســت که فراهــم  کردن آب 
سالم برای همه از مبرم ترین مسائل بهداشت عمومی 
است. حاال یک دانشجوی معماری می گوید راهکاری 
برای این مسئله یافته که تولیدش ارزان و استفاده اش 

رایگان است. 
هنری گلوگائو، دانشــجوی معماری، نورگیری ســاخته 
است که در کنار نور، آب آشامیدنی هم تولید می کند. 
جالب تر آنکه او دانشــش را به مردم محلی در شــیلی 
هم منتقل کرده اســت تا آن ها بتوانند نورگیرهایشان 
را با مصالح محلی مثل بطری های پالســتیکی قدیمی 

بسازند. 

ایندستگاهچطورکارمیکند؟
ایــن نورگیر آب شــیرین کن خورشــیدی با تبخیــر آب دریا 
به وســیله گرمــای خورشــید کار می کنــد. در طــول روز آب 
دریــا از طریــق لولــه ای بــه نورگیــر کاسه ای شــکل ســرازیر 
می شود. ســپس نمک و آالینده ها از آب حذف می شود و 
آب آشامیدنی پاک از شیری که در پایین نورگیر وجود دارد، 
خارج می شود. آب نمک باقی مانده هم »باتری نمکی« را 

می سازد که نور را در شب تغذیه می کند. 
هنری طراحی اش را با الهام از ســفری به حومه شــهرهای 
شــیلی به  عنــوان بخشــی از کار کارشناســی  ارشــدش در 
آکادمی سلطنتی دانمارک انجام داد. او می گوید: »یکی از 
بنیادهای طراحی من، ایجاد رابطه با سازمان های مردم نهاد 
محلی بود. آن ها هم تحقیقات زیادی در اختیارم گذاشتند 
و هم درباره زندگی در این سکونتگاه های غیررسمی به من 
آگاهی دادند.«سازمان مردم نهاد محلی »تکو« به هنری 

درباره طرحی که جایزه لکسوس را برد

نورگیری که
 آب دریا را 
شیرین می کند

کشاورزی
A G R I C U L T U R E

طرح جدید
 دانشگاه آزاد اراک

علوم نوین 
کشاورزی صاحب 

دانشکده شد
کشــاورزی نوآورانــه کــه در ایــران هنــوز 
نوپاست، توانســته پای خود را به فضای 
آکادمیــک هم بــاز کنــد و دانشــگاه های 
مختلــف بــه ایــن نتیجــه رســیده اند که 
بایــد آن را جدی تــر بگیرنــد. در تازه ترین 
اقــدام در ایــن زمینــه، رئیــس دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحد اراک از صدور مجوز 
راه اندازی دانشــکده علوم و فناوری های 
نوین کشــاورزی و منابع طبیعــی در این 

دانشگاه خبر داده است. 
به گفتــه حســین کالنتــری، رئیــس این 
دانشــگاه، در چهارمین جلســه شــورای 
تخصصــی گســترش معاونــت علــوم، 
مهندســی و کشــاورزی دانشــگاه آزاد 
اســالمی بــا ایجــاد دانشــکده علــوم و 
فناوری هــای نویــن کشــاورزی و منابــع 
طبیعی در دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 

اراک موافقت شده است.
کالنتــری رویکــرد جدیــد فناورانــه و 
نوآورانه به رشته های کشاورزی در سطح 
کالن دانشــگاه را از مهم تریــن دالیــل 
توجیهی بــرای راه اندازی این دانشــکده 
برشمرده اســت. او می گوید: »بر مبنای 
ویژگی هــای آمایشــی اســتان مرکــزی در 
موضــوع کشــاورزی و امنیــت غذایــی و 
منابع طبیعی، برنامه توسعه دام و طیور، 
برنامه تولید محصوالت ارگانیک و سالم، 
مدیریت صادرات محصوالت کشاورزی، 
تکمیــل و توســعه زنجیره هــای ارزش 
محصوالت کشــاورزی و هوشمندسازی 
و توســعه کشــاورزی دانش بنیــان از 

مأموریتهای این دانشکده است.«
بهبــود بهــره وری آب و اصــالح الگــوی 
کشت، توسعه گلخانه ای، توانمندسازی 
نیــروی انســانی در بخــش کشــاورزی، 
توســعه گل و گیاه، بهبود شــاخص های 
پایــداری محیــط  زیســت در بخش های 
آب، خــاک و هــوا، حفاظــت و احیــای 
زیســت بوم های آبــی، برنامــه پایــش و 
مدیریت کاهــش آالینده هــا و... از دیگر 
مأموریت هــای ایــن دانشــکده عنــوان 

شده است.
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اراک 
پیش تر نیز دانشــکده فنی و مهندســی 
و کشــاورزی داشــته اســت و قرار اســت 
ظرفیت هــای ایــن رشــته در اختیــار 
دانشــکده علــوم و فناوری هــای نویــن 
کشاورزی و منابع طبیعی هم قرار بگیرد. 
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کشتی برویم که هم آب کمتری بخواهد و هم بهره اقتصادی 
خوبی برای کشاورز داشته باشد.«

برداشتششبرابریباکشاورزینوین
این کار با کشت زعفران در زمین هایی با وسعت باال آغاز شد 
و علی قیطاسی معتقد اســت زعفران کبودرآهنگ کیفیت 
بســیار باالتری از زعفران شــرق کشــور دارد. او دربــاره دالیل 
ادعایش می گویــد: »این کیفیــت باالتر بــه  خاطر ارتفــاع از 
سطح دریا و اقلیم این منطقه است. زعفران ما هم نیاز آبی 

کمتری نسبت به شرق کشور دارد و هم کیفیت 
بسیار باالتری از آن زعفران.« به گفته مدیر فنی 
ماه چین، حاصل کشــت زعفران در این زمین ها 
برداشت ۳۰ کیلوگرم محصول در هر هکتار بوده 
اســت. او می گوید این میزان برداشــت در حالی 
اتفــاق افتاده کــه متوســط برداشــت زعفــران در 
کشــور حدود چهار تا پنج کیلوگرم در هر هکتار 
است. علی قیطاسی علت این اختالف را تفاوت 
میان کشاورزی سنتی و کشاورزی نوین می داند و 
می گوید: »کشاورزی در شرق کشور سنتی انجام 

می شــود و روش های مدیریت کود و تراکمی که باید کشــت 
شــود، رعایت نمی شــود. در حال حاضر اگر کشــاورزی یک 
هکتار زمین داشته باشد و بخواهد با مدل های سنتی پیش 

برود، به هیچ عنوان کشت زعفران سودی برایش ندارد.«

آموزشمهمترازکاشت
ماه چین از تابســتان ۱۳۹۷ و با تصمیم این ســه برادر مبنی 
بر اینکه اطالعات و تجربیات خود را در این زمینه در اختیار 
دیگر کشاورزان هم بگذارند، شکل گرفته است و حاال به گفته 
بنیان گذارانش، افراد زیادی با مدل کاری آن ها آشنا شده اند 
و دیگر نمی خواهند کار کاشت زعفران را با روش های سنتی 
انجام دهند. محمدجواد قیطاسی هم بنیان گذار و مدیرمالی 
و فــروش ماه چین اســت. او آمــوزش به کشــاورزان را بســیار 
مهم تر از کاشــت محصول می داند و می گوید: »حــدودا ده 
سال پیش جهاد کشاورزی پیاز زعفران رایگان به کشاورزان 
می داد و خیلی از کشاورزان بعدها به من گفتند که ما این پیاز 
را گرفتیم اما چون آموزش ندیده بودیم، آن را در انبار گذاشتیم 
و چند روز بعد هم دیدیم خراب شــده اســت. ترویج کشــت 
این محصول کم آب حرکت خوبی بود اما آموزش داده نشده 
بود؛ در حالی که کشاورز اول باید آموزش ببیند و بعد کشت 
را انجام بدهد. بیشتر تمرکز شرکت ما بر آموزش کشاورزی 
اســت و دوســت داریم کشــاورزانی که با مــا کار می کنند، به  
صورت تخصصی آموزش ببینند.« ماه چین از ســال ۱۳۹۸ 

دوره هــای مجــازی هم برای کشــاورزان تــدارک دیده اســت و 
شیوع کرونا نیز این مجموعه را برای تولید چنین دوره هایی 
راغب تر کرده است. محمدجواد قیطاسی درباره ویژگی های 
این دوره ها می گوید: »نکاتی را در این دوره ها گفتیم که یک 
کشاورز شاید سال ها برای فهمیدن آن ها وقت بگذارد. این ها 
نکات کلیدی کشــت زعفران هســتند. نکاتی که اگــر انجام 
ندهید، ممکن است در هر هکتار حتی تا ۱۰۰ میلیون درآمد 

کمتری داشته باشید.«

همراهیازکاشتتافروش
در کنار این آموزش ها، ماه چین خدمات احداث 
مزرعــه زعفــران را هــم در اختیــار کشــاورزان 
می گــذارد. در ایــن فراینــد، کشــاورز زمین خود 
را آزمایــش می کنــد و ماه چین بر اســاس نتایج 
آزمایش به کشــاورز می گوید که آیا می تواند در 
زمینش زعفران بکارد یا نه و اینکه با بافت خاک و 
مواد آلی به چه کودهایی نیاز دارد. بعد از آن پیاز 
زعفران از مزارع خود این شرکت به کشاورز داده 
می شود و دستگاه کاشــت به همراه کارشناس 
به مزرعه فرســتاده می شــود و کار کاشــت شــروع می شــود. 
علی قیطاسی اشاره می کند که کار اصلی این مجموعه بعد 
از مرحله کاشت شروع می شــود. او می گوید: »ما مرحله به 
مرحله با کشاورز تماس می گیریم و برایش ویدئو می فرستیم 
که چه کاری باید برای مزرعه اش انجام بدهد. محلول پاشی، 
مدیریت کودی و آبی و... را از کشاورز پیگیری می کنیم. بعد 
از برداشــت زعفران هم اگر کشــاورز بخواهد، بــه قیمت روز 

محصول را می خریم.«

کیفیتمداوم؛صادراتمداوم
به گفته محمدجواد قیطاسی، ماه چین تاکنون به ۱۵ کشور 
صــادرات داشــته امــا شــیوه صــادرات در آینــده قــرار اســت 
تغییراتی داشــته باشــد. صــادرات از اهداف بلندمــدت این 
کســب وکار اســت و مدیــر فــروش ماه چیــن معتقد اســت: 
»صادراتی که بخواهد دوام داشته باشد باید کیفیت مداومی 
داشته باشد تا واردکنندگان کشورهای دیگر به ما اعتماد کنند 
و بتوانند هرساله ســفارش بدهند و زعفران ساالنه شان را از 
ما تأمین کنند.«  او تقلب در کیفیت زعفران را از مشکالت 
اساســی صادرات این محصــول می داند و می گویــد: »خود 
ماه چین به تنهایی قادر نیســت حجم سفارش ها را تکمیل 
کند. به همین دلیل مزارعی را در سطح کشور ایجاد کرده ایم 
که تحت کنترل ما هستند و کیفیت خروجی شان را هم ما 

کنترل می کنیم؛ چون کشاورزان با ما کار می کنند. «

اعالم کرد که در شیلی هرروز ۱۰ خانواده به دلیل نداشتن 
استطاعت مالی مســکن رســمی، به حومه ها نقل مکان 
می کنند. عالوه بر این، همه خدمات آب و برق در این کشور 
خصوصی شده است و در بین کشورهای آمریکای التین، 

شــیلی باالترین قیمت آب را دارد.  خشــم از ســطح 
باالی نابرابــری و هزینه های زندگــی حتی منجر به 
اعتراضات خشونت آمیزی در اکتبر ۲۰۲۰ هم شد. 
هنری برای کمک به دسترسی مردم کم درآمد به آب 
رایگان و سالم، به آن ها یاد داد که چگونه نورگیرهای 

موقتی برای تصفیه آب بسازند. 

آیندهایروشندرپیشاست
نورگیــر آب شــیرین کن خورشــیدی 
فینالیست مســابقه طراحی ۲۰۲۱ 
شرکت لکسوس هم شــده است؛ 

این رقابت  بــا هدف توانمندســازی انســان ها در ســاخت 
چیزهای خوب برای آینده انســان و زمین برگزار می شــود. 
تأثیر مثبت پروژه ها بر جوامع انســانی معیــار راهیابی به 

مرحله نهایی و دریافت جایزه است.
هنری تحصیالتــش را تمام کرده و مشــغول کار 
معماری اســت اما همچنان توانایــی اش را برای 
ســاخت چیزهای خــوب اســتفاده می کنــد. او 
می گوید: »من بــه  عنوان یک طــراح می خواهم 
به توسعه مهارت هایم ادامه بدهم و به این فکر 
کنم که چطور می توانیم در آینده برخی 
از این چالش های جهانی را مرتفع 
کنیــم و بــه ایــن می اندیشــم کــه 
چگونه می توانیم شروع به کار با 
اکوسیستممان در محیط های 

اطرافمان کنیم.«

نورث ولت 80 درصد دی اکسید کربن کمتری برای باتری تولید می کند

باتری های سبز برای سیاره ای آبی

اقتصاد کم کربن بریتانیا چهار برابر بزرگ تر از بخش تولید آن است

اتحاد برای اقتصاد سبز

REPORTگزارش

جهــان در حال پشــت  کــردن بــه ســوخت های 
فســیلی اســت و ایــن تغییــر، فرصت هــا و 
تقاضاهــای تــازه ای را در صنعــت باتری ســازی 
رقم زده اســت. کســب وکار نــوآور »نورث ولت« 
در سال ۲۰۱۶ با طرحی ساده اما چشمگیر برای 
بهره گیری از این فرصت ها به میدان آمد. هدف 
این کســب وکار از آغــاز کارش، خلق ســبزترین 
باتری ســلولی جهــان و تأمیــن باتری  مــورد نیاز 
اروپا بــود و حــاال به  قــدری رشــد کرده اســت که 
قصد دارد برای همگام  شدن با تقاضای فزاینده 
خودروهای برقی، کارخانه اش را در شمال سوئد 
گسترش دهد. این کارخانه آن قدر بزرگ خواهد 
بود که ۱۰۰ زمین فوتبال را پــر کند و قدرت کافی 
برای روشن کردن شش میلیارد المپ را در سال 

تولید کند. 

نورث ولــت اشــاره می کنــد کــه اگرچــه باتری هــا 
عمری جاودانی ندارند، بیش از ۹۷ درصد آن ها 
قابل بازیافت هســتند و بازیافــت آن ها به مواد 
اولیه باتری هــای جدید، تقاضا برای مــواد اولیه 
تازه را کاهش می دهد. پیتر کارلســون، مؤسس 
نورث ولــت و رئیس ســابق واحد زنجیــره تأمین 
تســال، می گویــد: »ایــن کســب وکار از معــدود 
شرکت هایی است که می تواند لیتیوم را بازیافت 
کند که معنایش آن اســت که ایــن باتری ها، در 
مقایســه با رقبــای خــود، ۸۰ درصد دی اکســید 

کربن کمتری منتشر می کنند.«
نورث ولت تاکنون با شرکت های بزرگی مثل ولوو، 
اســکانیا و فولکس واگن همکاری کرده اســت و 
توانسته توجه بازیگران سیاســی را هم به خود 

جلب کند. 

تحلیلی تازه نشــان می دهد که اقتصــاد کم کربن 
بریتانیا در حال حاضر ارزشی بیش از ۲۰۰ میلیارد 
پوند دارد و این رقم، چهار برابر ارزش بخش تولید 
این کشور است. بر اساس یافته های این تحلیل، 
بیش از ۷۵ هزار کسب وکار و بیش از یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار نفر در اقتصاد ســبز بریتانیا مشــغول 
هســتند. کارشناســان معتقدنــد که ایــن بخش 
نه تنها توان کمک بــه بحران های اقلیمــی را دارد، 
بلکه می تواند شــغل هایی پایــدار ایجاد کنــد و با 
حمل ونقل پاک تر و کاهــش آلودگی هوا، کیفیت 
زندگــی مــردم را ارتقا دهد. پژوهشــی که شــرکت 
کی ماتریکــس انجــام داده، نشــان می دهــد کــه 
بخش کم کربن اقتصاد بریتانیا حدود ۲۰۵ میلیارد 

پونــد ارزش دارد. ایــن در حالــی اســت کــه ارزش 
بخش تولید حدود ۵۵ میلیارد پوند و ارزش بخش 

ساخت وساز حدود ۱۳۳ میلیارد پوند است. 
کارشناســان می گوینــد بــرای اطمینــان از حرکت 
عادالنــه و ســریع بــه ســوی اقتصــاد ســبز، بایــد 
اتحادیه هــای کارگری و مقامــات و جوامع محلی، 
به ويــژه در مناطــق وابســته بــه صنایــع کربن باال، 

مستقیما در این فرایند نقش داشته باشند. 
پروفســور پاتریــک دوین رایــت، اســتاد دانشــگاه 
اکســتر و از سرپرســتان هیئت بین دولتی تغییر 
اقلیــم )IPCC( در این باره معتقد اســت: »یا باید 
همه را با هم متحد کنیم یا شانسی برای رسیدن به 

این اهداف نداریم.«

نوآوری سبز
G R E E N 

I N N O V A T I O N

   عکس:  محمد رنجبر

الیاس 
براهویی نژاد

@elyasbn
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جهان آينده
F U T U R E
W O R L D

پیش تر بــه روندهــای تکنولــوژی، پدیده موســوم بــه انقالب 
صنعتی چهارم و عواقب آن ها بر آینده مشاغل پرداخته ایم. 
از جمله مشــاغلی که پیش بینی می شــود در آینده توســط 
هوش مصنوعی و فراگیری ماشینی از میان برداشته شوند. 
امــا در عین حــال، فــارغ از میزان پیشــرفت ایــن فناوری ها و 
قدرت پــردازش آن ها، توانایــی باال در شناســایی الگوریتمی 
و الگویی این فناوری هاســت که منجر به موفقیــت آن ها در 
تصاحب مشاغل مختلف شده است. این بدین معناست 
که بسیاری دیگر از مشاغل که نیاز به مهارت های غیرالگویی، 
توانایی ارتباط احساساتی یا معنوی، مدیریت، مذاکره، تفکر 
اســتراتژیک، رهبری و... دارند، بســیار ســخت تر جایگزین 
خواهند شد. برخی از محققان حتی امکان جایگزینی آن ها 
را به طــور کل زیر ســؤال می برنــد. الزم به ذکر اســت که عدم 
جایگزینی این این مشــاغل بــا فناوری های مــدرن به منزله 
جاودان بودن آن ها نیســت و ممکن است در آینده برخی از 

آن ها به علت تکامل بشر در عرصه هایی به غیر 
از فناوری، دیگر مورد نیاز نباشند. 

نویسندگان
نویســندگی یکــی از حوزه هایــی کــه فنــاوری بــا 
ربات های الگوشــناس خود ســعی داشته به آن 
ورود کند، هر چند تالش ها ناموفق بوده است. در 
اینترنت نیز سامانه های دارای هوش مصنوعی 
وجود دارند که با یک سری کلمات خاص از پیش 
تعیین شــده قادر به خلق سناریوهای مختلفی 

هســتند. اما حتی بــا به کارگیری پیشــرفته ترین ماشــین ها 
نیز واضح اســت کــه ربات هــا و هــوش مصنوعی هرگــز توان 
درک احساسات و انگیزه های انسانی و بازســازی آن ها را در 

قالب های مختلف نوشتاری نخواهند داشت. 

وکال
بســیاری این تصور اشــتباه را دارند که الزمه اصلــی وکالت، 
حفظ بودن قوانین مورد نظر است. در حالی که اگر این گونه 
بود، شاید چند سال پیش وکال شغل خود را در اختیار هوش 
مصنوعــی مي دیدنــد. وکیل نیــاز به ســطح باالیــی از هوش 
احساسی، توانایی چانه زنی، توانایی در تغییر سناریوی جاری 
و خم کردن قوانین دارد. از سوی دیگر ربات ها در آینده نزدیک 
توانایی مذاکره و حل و فصل مشکالت احتمالی با انسان ها را 
نخواهند داشت. با این وجود جای هوش مصنوعی در دادگاه 
خالی نیست و ربات ها در روند بررسی مدارک در آینده نقشی 

اساسی خواهند داشت.

مدیران
مدیران هر عرصه نیاز دارند تا به چندین فرایند با ماهیت های 
مختلف به طور همزمان نظارت کنند. همچنین مدیران باید 
به انگیزه و احساسات افراد زیردست خود نیز توجه داشته 
باشند تا حداکثر کار مفید را از آن ها دریافت کنند. مدیریت 
عرصه ای است که هیچ دســتورالعمل و فرمول خاصی برای 
موفقیــت در آن وجــود نــدارد و موفقیــت تــا حــد زیــادی به 
مهارت های مدیریتی عموما ذاتی بــاز می گردد. الگوریتم ها 

و فراگیری ماشینی در این حوزه کامال بی مصرف هستند. 

روحانیون
بسیار واضح اســت که چرا هوش مصنوعی هرگز نمی تواند 
جایگزیــن روحانیــون ادیــان مختلــف شــود. ادیــان دارای 
مفاهیمی هستند که حتی در میان انسان ها در درک آن ها 
اختالف وجــود دارد و ربات ســطحی ترین آن هــا را نمی تواند 
درک کنــد. گذشــته از ایــن، نقش یــک روحانی 
در اجتمــاع نیاز به ایمــان باال و درک احساســی 
خاصــی دارد کــه ملزومــه تماس بــا شــاگردان و 
دیگر افراد متدین است. همه این ها عرصه هایی 
هســتند که یا در آن ها هوش مصنوعی بســیار 
ضعیف است یا به طور کلی احتمال پیشرفت 
در آن هــا بــرای هــوش مصنوعــی در نظــر گرفته 

نشده است.  

طراحاننرمافزار
طراحی نرم افزار یکی از زمینه هایی اســت که سقف مهارت 
بســیار باالیی دارد و حتی ماهرترین کارکنــان این بخش نیز 
هرگز کار ســاده ای ندارند و جدای از این، هر سفارش دهنده 
نیازهای خاص و مشــخصی دارد که نیاز به پــردازش و درک 
انسانی برای پیاده ســازی آن مشخص اســت. در عین حال 
طراحان نرم افزار خود تــا حد زیادی از منابــع اولیه تحقیق و 
توســعه در حوزه هوش مصنوعی هســتند. واضح است که 

مخلوق نمی تواند جایگزین خالق شود. 

طراحانگرافیک
طراحان گرافیــک در دو زمینــه مهارت هایــی را الزم دارند که 
هوش مصنوعی و ربا ت ها کماکان در آن ناکام هستند. اولی 
خالقیت الزم برای طراحی اســت و دومی تکنیک مورد نیاز 
برای پیاده سازی. مانند نویسندگی و دیگر حوزه های هنری، 
طراحی گرافیک نیز یک هنر اســت و ماننــد هنرهای دیگر، 

خالقیت هنری فعال در انحصار انسان هاست. 

کدام مشاغل در انحصار انسان ها باقی خواهد ماند؟

انساِنغیرقابلجایگزین!

پارسا خاک نژاد
 

Parsa.khaknezhad
@gmail.com
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روانشناسان، روانپزشکان و دانشمندان
 سر جای خود باقی می مانند

ربات های ناتوان

آیا جایگزینی برای ورزشکاران و سیاستمداران وجود دارد؟

علیه فیلم های علمی - تخیلی

یکی از عرصه های علمی کــه تقریبا به اندازه 
افراد شــاغل در آن، شــیوه های مختلف برای 
پرداختــن وجــود دارد، عرصــه روانشناســی 
و روانپزشــکی اســت. ربات هــا و هــوش 
مصنوعــی به خــودی خــود نیاز به یک ســری 
 داده هــای اولیــه از ســوی انســان ها دارنــد. 
با توجه به اینکــه حتی بهترین دانشــمندان 
این حــوزه نیــز نمی توانند کارکرد مغز انســان 
را بــه طــور کامــل توضیــح دهنــد، ربات هــا از 
بنیان در ایــن زمینه ناتوانند. گذشــته از این،  
موفقیت در این حوزه نیازمنــد توانایی برقرار 
ارتباط موفق با هر بیمار اســت. امری که نیاز 
به حدود افراطی از هوش احساسی و تحلیل 
رفتاری دارد که هوش مصنوعی در هیچ کدام 

از این زمینه ها توانایی باالیی ندارد. 
بســیاری از افراد تصــور می کننــد فرمول های 
بیــش  و  کــم  علمــی  نظریه هــای  اثبــات 
ماهیــت ایــن مشــاغل را شــبیه بــه کارکــرد 
یــک کامپیوتــر می کنــد. امــا ایده هــای اولیــه 
فرضیه هــا، توانایــی درک جهــان از دیــد یــک 
موجــود زنــده و مطالعــات میدانــی همــه 
عرصه هــای علمــی ای هســتند کــه انســان ها 
 بــا فاصلــه در آن هــا از ربات هــا جلوترنــد.

ربات ها اینجا هــم در نقش های کمکی مانند 
پردازش داده نقش پررنگی دارند، اما هســته 
اصلــی علــم مبنــی بــر خالقیــت و تحلیــل و 
توســعه انحصــارا در اختیار انسان هاســت و 

احتماال خواهد ماند.

با اینکه توانایی فیزیکی و پردازشی ربات های 
دارای هــوش مصنوعی ایــن امکان را بــه آن ها 
می دهد تــا ایــن ظرفیــت را داشــته باشــند که 
روزی بــر انســان ها غلبه کننــد و حتــی از حاال 
در ورزشــی ماننــد شــطرنج بــر انســان برتــری 
دارند، جذابیت ورزش تا حد باالیی به ماهیت 
انسانی ورزشکاران و شخصیت آن ها در کنار 
دســتاوردهای فیزیکی و ذهنی شــان وابســته 

است. 
در شطرنج این موضوع به طور واضح مشهود 
است. علیرغم توانایی باالتر، کسی مسابقات 
ربات هــای شــطرنج باز را پیگیــری نمی کند، در 
حالی که مسابقات انسان ها کماکان با وجود 

مهارت پایین تر محبوب مانده اســت. الگویی 
که در مورد درگیر ورزش ها نیز صدق می کند. 

فرضــا ربات هــا توانایــی حاکمیــت داشــتند، 
بســیاری از تصمیم های الگومحور آن ها علیه 

انسان ها گرفته می شد. 
موضوعی کــه در فیلم های علمــی -  تخیلی به 
انــدازه کافــی بــه آن پرداختــه شــده اســت. به 
غیــر از ایــن، ربات هــا بــار دیگــر در بخش های 
مربوط بــه هــوش احساســی و روابط انســانی 
در عرصــه سیاســت کامــال ناکارآمد هســتند. 
سیاســتمداران به عنوان بخشــی از نوک هرم 
جوامع انســانی غیرقابل جایگزین هســتند و 

خواهند ماند.
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جهان آينده
F U T U R E
W O R L D

آمارهــا را کــه مــرور می کنیــم، متوجــه افزایــش ســهم 
کارگــران فعــال در بخــش اقتصــاد دیجیتالــی در اکثر 
کشــورها می شــویم. برای نمونه، تــا پایان ســال ۲۰۱۹، 
یک نفر از هــر ده کارگــر بریتانیایی، زندگی خــود را بر 

مبنای فعالیت در اقتصاد گیگ می گذراند 
و آمارهــا در آمریــکا از ســهم ۸ درصــدی 
کارگــران فعــال در بخــش اقتصــاد گیــگ 
حکایــت می کننــد. به تازگی پژوهشــی نیز 
در مورد کشورهای آفریقایی صورت گرفته 
کــه نشــان می دهــد حــدود ۱/۳ درصــد از 
بزرگساالن آفریقایی در اقتصاد گیگ فعال 

هستند. 
همزمان بــا افزایش کمی شــمار افراد فعال 
در اقتصــاد گیــگ، نبایــد از یــاد بــرد کــه 

مشــاغل این حــوزه لزومــا از کیفیت باالیــی برخوردار 
نیســتند. سیســتم و ســاختار این پلتفرم ها به  نحوی 
طراحی شده اســت که خروجی نامطلوبی برای شمار 
زیــادی از کارگران بــه  دنبال دارد؛ کســانی کــه از پایین 
بودن دســتمزدها، نامشــخص بــودن آن هــا، بی ثباتی 
 کاری، شرایط کاری ســخت و خطرناک و تبعیض های 

گسترده رنج می برند. 
شرکت های صاحب این نرم افزارها با عمومیت یافتن 
این مشــکالت، از زیر بار مسئولیت شــانه خالی کرده 
و خود را میانجی و وسیله معرفی کرده اند، نه مسبب 

اصلی این مشکالت. 
در ادامه پیشــنهادهای مارک گراهام، نویسنده کتاب 
»اقتصاد گیــگ؛ معرفی انتقــادی« را بــرای عادالنه تر 
کــردن وضعیــت در ایــن نــوع نظــم اقتصــادی مــرور 

خواهیم کرد.

شفافیت
مــا بایــد در مــورد ماهیــت اقتصــاد گیــگ بــه  طــور 
شفاف تری اطالع رسانی کنیم. کاربران، سرمایه گذاران، 
کارگــران و قانون گــذاران بایــد در مــورد ماهیــت ایــن 
مشــاغل آگاه تــر باشــند و بداننــد کــه ایــن 
مشاغل ممکن است از استانداردهای کار 
شایسته فاصله داشــته باشد. برای چنین 
اطالع رســانی هایی می توان از ظرفیت های 
تکنولــوژی بهــره گرفت. اگــر به ســایت کار 
منصفانه )fairwork( ســر بزنید، در آنجا 
بــا شــاخص های کار شایســته و شــرایط 
منصفانه آشــنا خواهیــد شــد و می توانید 
وضعیــت شــغلی خــود را ارزیابــی کنیــد. 
چنین فضاهایی برای مقایسه پلتفرم های 
مختلف با یکدیگر هم مناسب هستند. به این ترتیب 
شــاید بتوان کارفرمایان را راضی کرد که برای از دست 
ندادن جایگاه خود در بازار کار، شــرایط منصفانه تری 

را پیشنهاد دهند. 

مسئولیتوپاسخگویی
بســیاری از شــرکت های فعــال در ایــن حــوزه در ایــن 
زمینــه نقایــص جــدی دارنــد. آن هــا خــود را غول های 
فناوری می دانند؛ غول هایی که خود را از قانون گذاری، 
مسئولیت  قانون گذاری و پاســخگویی به کارگرانشان 
مبرا می دانند. اما واقعیت این اســت کــه کارگران این 
شــرکت ها نیازمند قراردادهــای قانونی هســتند. باید 
قراردادهــای کاری جدیــدی را تنظیم کرد یــا از قوانین 
موجود بهره گرفت؛ اگــر این غول های فنــاوری خود را 

بخشی از صنایع غذا و حمل ونقل بدانند.

چانهزنیجمعی  
تغییــرات واقعــی زمانی ممکن خواهد شــد کــه افراد و 
کارگــران بتواننــد به  جــای مذاکــرات فردی، بــه صورت 
جمعــی بــا کارفرمایــان خــود وارد گفت وگــو و مذاکــره 
شــوند. کارگــران فعــال در بخش اقتصــاد گیــگ، فاقد 
هر نــوع اتحادیــه و صنف هســتند که باعث می شــود 
مجبور شوند به صورت انفرادی با کارفرمایان و مدیران 
خود روبه رو شــوند. گویی شــرایط جوری تنظیم شــده 
که کارگران را رقیــب یکدیگر تعریف می کنــد. اما همه 
می دانیــم کــه آن هــا تنهــا در صورتــی نتیجــه خواهند 
گرفت که به صورت جمعی در مورد مزایا و شرایط کاری 

خود چانه زنی کنند.
 

مالکیتدموکراتیک
این ســؤال را باید پاســخ داد که آیــا واقعــا خواهان این 
هســتیم کــه تعــداد معــدودی ابرشــرکت خصوصــی 
مالکیــت همه چیــز را در دســت داشــته باشــند و 
تصمیم گیری هــای اساســی را اتخــاذ کنند؟ یــا ترجیح 
می دهیم که سیستم های بومی با مدیریت دموکراتیک 
داشــته باشــیم؟ قطعا نمی توان به گذشــته بازگشــت 
و زندگــی بــدون پلتفرم ها غیرممکن اســت، اما شــاید 
بتوان مدیریت از باال به پایین آن ها را تغییر داد. فرض 
کنید کارگران در انتخاب اســتراتژی ها و مدیران ســهم 
داشته باشند و در مورد وضعیت قراردادهای کاری نظر 
خود را آزادانه اعالم کنند. چنین روندی قطعا به بهبود 
خدمات ارائه شده توسط پلتفرم ها منجر خواهد شد. 
شاید در این صورت شعارهای شرکت هایی مانند اوبر 
در راستای »طراحی سیستم هایی برای زندگی روزمره 

شما« عملی تر شود و واقعی تر به  نظر برسد.

پیشنهادهایی برای دستیابی به یک وضعیت عادالنه در کسب وکارهای پلتفرمی

عدالت در اقتصاد گیگ

زهرا طاهری  

Parishad.thr
@gmail.com

اقتصاد گیگ و جنسیت زدگی 
در محیط کاری

شکاف جنسیتی 
جدی تر از گذشته

 مارتین اشنایدر، کارها را سریع تر از همکار 
خانمــش انجام می دهــد. ایــن بازخوردی 
بــود کــه همــواره در مــورد کار اشــنایدر در 
مقایســه بــا کار هالبــرگ وجــود داشــت. 
نیکــول هالبــرگ، همــکار او در همــان 
بخش است که خدمات مشابهی را ارائه 
می کند. او و همکارش در یک آزمایش دو 
هفتــه ای تصمیم گرفتنــد امضایشــان را 
در ایمیل های پاسخ به مشتریان جابه جا 
کننــد. نتیجــه بســیار قابــل پیش بینــی 
اســت؛ ناگهــان جــای کارمنــد خــوب و 
ضعیــف جابه جــا شــد. آن قــدر در مــورد 
جنســیت زدگی و تبعیض جنســیتی در 
متون پژوهشی و آکادمیک صحبت شده 
اســت که این نتیجه چندان شــگفتی آور 
نیست. آمارهای مختلف نشان می دهند 
که چــه در بخش عمومی و چــه در بخش 
خصوصی، تفاوت های دستمزدی و امکان 
ارتقای شغلی میان زنان و مردان همچنان 

عمیق است. 
هرچــه مشــاغل بی ثبات تــر و موقتی تــر 
باشــند، احتماال آســیب پذیری بیشتری 
در برابــر انــواع و اقســام تبعیض هــا 
از جملــه تبعیــض جنســیتی دارنــد. در 
ابتدای گسترش اقتصاد گیگ، عده ای با 
خوش بینی امیــدوار بودند که به  واســطه 
این قسم مشــاغل بتوانند زنان را در بازار 
کار نگــه دارند، امــا واقعیت این اســت که 
پژوهش هــای مختلــف نشــان می دهنــد 
آینده نامطمئن تر شده است و شکاف های 
جنسیتی حتی در فضای اقتصاد گیگ که 
رقابتی تر هم است، در حال افزایش است. 
پژوهش های منتشرشده در سایت مجمع 
جهانی اقتصاد گویای آن است که فضای 
به شدت رقابتی، سرعت باال و حجم کاری 
سنگین، وضعیت استخدامی نامشخص 
و نداشتن قراردادهای کاری و دستمزدهای 
پایین، وضعیت زنــان را پیچیده تر از قبل 
کرده است. این مشاغل همچنین قابلیت 
فعال کردن تصورات قالبی در مورد زنان را 
دارند. مثال تصور کنید که احتماال شما از 
داشتن یک راننده زن تاکسی اینترنتی که 
نمی توانــد آدرس مقصدتــان را پیدا کند، 
بیشــتر ناراضــی خواهیــد شــد و آن را بــه 
جنسیت این راننده نسبت خواهید داد. 
اتفاقی که احتماال بــه امتیازدهی پایین و 
ناعادالنــه این راننــده منجر خواهد شــد. 
واقعیت این است که فناوری قابلیت های 
مــا را گســترش می دهــد، اما تعصبــات و 

جهت گیری های ما را تغییر نمی دهد. 

REVIEWبررسی
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هنر و سرگرمی
ART 

&
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یک سال از شروع فعالیت کســب و کار »کدومو« می گذرد. 
اســتارتاپی که کارش ارائه پیشــنهادهایی بــه خانواده ها در 
جهت ســاختن دنیایی بهتر برای کودکان اســت. سرویس 
کدومــو به عنوان دســتیار چندرســانه ای خانواده و ســامانه  
هدایــت مصــرف خانــواده اعــام کــرده کــه کلیــه  تصاویــر 
استفاده شــده در ایــن نرم افــزار بــه  صــورت رایــگان و بــدون 
مالکیت شــخص یا نهــادی اســت و همچنیــن محتواهای 
متنی، پادکست های صوتی یا ویدئوهای تولید و ثبت شده 
در بخش های مختلف این نرم افزار متعلق به سرویس تولید 
محتوای کدومو بوده اســت. این پلتفرم  حاال یک همکاری 
هم با فیلیمــو رقم زده تا محتــوای ویدئویی مناســب تری در 
اختیار کودکان قرار بگیرد. به همین منظور به سراغ سجاد 
ســامانی، بنیان گذار ایــن کســب و کار، رفته ایم تــا برایمان از 
تجربه فعالیت یک ســاله در زمینــه تولید و انتشــار محتوا 
برای کودکان صحبت کند. کسی که پیش تر بیش از همه در 

فضای ادبیات و به واسطه اشعارش شناخته می شد.

کدومــو دقیقــا چــه می کنــد و هدفــش 
چیست؟

این پلتفرم جمعی متشکل از والدین، مربیان و کارشناسان 
متخصص اســت که مهم ترین اعضای آن مادران و پدرانی 
هستند که نسبت به مصرف رسانه ای فرزندانشان بی تفاوت 
نیستند. این جمع به کمک کارشناسان و پشتوانه پژوهشی 
کدومو، هر محصول رســانه ای مثل فیلم، انیمیشن، بازی، 
بوردگیم، کتــاب و... را رده بندی ســنی و فراتــر از آن، ارزیابی 
محتوایی می کند. اما کدومو تنها ارزیابی تربیتی محصوالت 

رسانه ای نیست، بلکه دستیار والدین در هر مسئله ای است 
که ربطی به رسانه و فرزندانشان دارد. کدومو را می توان همیار 
رسانه ای والدین دانست. سرویس های مختلفی هم دارد که 
تا امروز برخی از آن به نمایش درآمده مانند ارزیابی تربیتی 
محصــوالت رســانه ای، ارزیابی تربیتی محصوالت توســط 
والدین، سامانه مشاوره برخط و غیر برخط درباره دغدغه های 
والدیــن در حــوزه رســانه، دوره هــای آموزشــی فرزندپــروری 
در حــوزه رســانه و ارائــه بســته های شخصی سازی شــده 

محصوالت رسانه ای مطابق با روحیات فرزندان و...

ســواد و تجربه ادبی شــما در این مســیر 
چقدر به فعالیت کدومو کمک کرد؟

فضای شــعر و هنر برای من از آغاز، حریم مجزایی از رشــته  
تحصیلی و محیط کاری داشــته اما آشــنایی نسبی بنده با 
ادبیات در هر حوزه  کاری که بوده ام کمک رســان بوده است، 
چراکــه یکــی از جنبه های مهــم کدومــو ادبیات ســازی برای 
والدیــن اســت. اینکــه پژوهش هــای گســترده و آموزه هــای 
روانشــناختی و تربیتی به بیانی اجرا شــود که بــرای والدین 
قابل اســتفاده باشــد تا حدود زیادی به عاقــه ام در ادبیات 

هم تنه می زند.

درآمــد کدومــو به طــور مشــخص از کجا 
حاصــل می شــود؟ رونــد افزایــش یــا کاهــش آن از 

ابتدای فعالیت تا امروز چگونه بوده است؟
هنوز زود است که بخواهیم در این کسب و کار در مورد مسائل 
مالی صحبــت کنیم. مــا به کمک شــتاب دهنده مؤسســه 

فرهنگی تبیان کار خود را آغاز کردیم و ادامه دادیم. در ادامه با 
مجموعه های مختلفی وارد همکاری شدیم که به زودی نتایج 
آن را در برگزاری دوره های آموزشــی، مشــارکتی و... خواهید 
دید. در آینده نیز برخی خدمات کدومو مثل سامانه مشاوره، 
دوره های آموزشی و... در دو سطح رایگان یا با پرداخت هزینه 

عرضه خواهد شد.

چندوقت پیش جشن یک سالگی کدومو 
را گرفتیــد و ســال اول فعالیتتــان با شــیوع ویروس 
کرونــا همزمــان شــد. آیــا شــرایط همه گیــری بــر 
کسب وکار شما تأثیر منفی یا مثبت داشته است؟
از آنجا که کدومو، جمعی واقعی از مادران و پدران و کارشناسان 
است، طبیعتا کرونا مانع شده برخی از ایده ها و برنامه هایمان 
را محقق کنیم امــا تاش می کنیم بــا اســتفاده حداکثری از 

پلتفرم های فضای مجازی این کمبود را رفع کنیم. 

برنامه های توسعه ای شــما در سال های 
پیش رو چیست؟

در سال پیش رو مصمم هستیم که عاوه بر تقویت برندینگ 
کدومو، از باشگاه مادران کدومو، سامانه مشــاوره، دوره های 
آموزشــی، بســته های محتوایــی شخصی سازی شــده و 
مواردی دیگر که بهتر اســت بگذاریم غافلگیرکننده باشد، 
رونمایی کنیم. خبر خوب اینکه به تازگی کدومو در جشنواره 
رسانه های دیجیتال به عنوان سایت و شبکه اجتماعی برتر 
در حوزه سواد رسانه ای برگزیده شده و این مسئله وظیفه ما 

را در سال دوم فعالیت سنگین تر خواهد کرد. 

گفت و گو با سجاد سامانی، شاعری جوان که به تازگی کسب و کاری راه انداخته است

پلتفرمی برای
مصرف رسانه ای کودکان

چند استارتاپ های 
به دردبخور برای والدین

فرزندپروری آنالین
داستان من

داستان من با پیوند قصه گویی، 
هنــر و تکنولــوژی این امــکان را برای شــما 
فراهم می کند که در تجربه خلق یک کتاب 
داســتان اختصاصــی بــرای کــودک خــود 
مشارکت و او را قهرمان کتاب اختصاصی 
خودش کنیــد. این پلتفرم به شــما کمک 
می کند تا کتاب خواندن را بــرای کودکتان 
به تجربه ای بهتر تبدیل کنید. کتاب های 
اختصاصی داســتاِن من که کودک شــما 
خــودش قهرمــان آن اســت، عــاوه بــر 
اینکه یــک هدیــه مانــدگار اســت، او را به 
کتاب عاقه مند می کنــد و باعث افزایش 
اعتمادبه نفس کودک می شود. در کتاب 
طراحی شده توسط این استارتاپ کودک 
شــما می تواند خود را در ماجراجویی های 
کتاب ببینــد. داســتانی که شــما از طریق 
این سرویس ســفارش می دهید، فقط در 
یک نســخه و برای شــما چاپ می شــود و 
نمونه دیگری نــدارد، بنابراین از این کتاب 
می توانید بــه عنوان یــک هدیه بــه فرزند 

خود استفاده کنید.
نینوپیا

این وبسایت در سال 94 فعالیت 
خــود را در حوزه اطاع رســانی رویدادهای 
ویژه کودکان آغاز کرد. هم اکنون تیم نینوپیا 
ضمن همکاری با مجموعه های مختلف 
کودک و نوجوان در نقــاط مختلف تهران 
و کرج تــاش دارد تا ســطح کیفــی زندگی 
کودکان امروز را افزایش دهد. این ســایت 
بــا معرفــی اســتخرهای مــادر و کــودک، 
کارگاه هــای ایــن حــوزه، مجموعــه بازی ها 
و... تاش دارد مشکات والدین را در این 

زمینه برطرف کند.
هپی مهد

این وبســایت به عنــوان یک تیم 
ارائه دهنــده خدمات بــه مهدکودک ها به 
صورت کاما جامع و پل ارتباطی مستقیم 
و آنایــن والدیــن و مهدکودک هاســت. 
در این ســایت والدین به طور مستقیم با 
پکیجی کامــل از خدمــات مهدکودک ها 
مواجه می شوند و می توانند سؤاالت خود 
را از این طریق از مهدکــودک مدنظر خود 
بپرسند و توسط ادمین مهدکودک پاسخ 

را دریافت کنند.
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نگاهی به فعالیت استارباکس در اینستاگرام
همان چیزی هستیم که می فروشیم

ANALYSISتحلیل

بدون هیچ اغراقی، استارباکس را می توان ستاره 
برندها در شبکه های اجتماعی دانست. برندی 
کــه از پینترســت گرفته تــا فیس بــوک، یوتیوب، 
توییتــر و اینســتاگرام را بــه خدمــت گرفتــه تــا با 
مخاطبــان خــود رابطــه نزدیک تــری برقــرار کند. 
موفقیــت اســتارباکس در توســعه و مدیریــت 
شبکه های اجتماعی، می تواند موضوع یک مقاله 
بلند یــا حتی یک کتــاب باشــد، امــا در این چند 
خط، نگاهی به فعالیت این برند در اینســتاگرام 

خواهیم داشت.

همیشه محبوب 
از  یکــی  همیشــه  اســتارباکس 
پرطرفدارتریــن برندهــای فعــال در اینســتاگرام 
بوده اســت. درحالی که از ســال 2016 این برند را 
3/3 میلیــون نفــر در پلتفرم اینســتاگرام دنبال 
می کردند، امروز اســتارباکس حــدود 18 میلیون 
فالوئــر دارد و بعضــی از پســت های آن، بیشــتر 
از یــک میلیــون بــار بازدید می شــود. گرچــه نوع 
محتوای تولیدشده در این صفحه چندان متنوع 
نیست، اما تنوع رنگی و نمایش محصول آماده 
مصرف در موقعیت های متفاوت، مخاطب را از 

دیدن پست های استارباکس خسته نمی کند.

ما شبیه محصولمان هستیم
پســت های رنگارنگ و جــذاب، همراه با 
کپشن های خاقانه با چاشــنی طنز، برگ برنده 
اســتارباکس در اینستاگرام اســت. نمایش یک 
سبک زندگی مدرن و پرتکاپو که جوهره فرهنگ 
مصرف قهوه آماده است، نشان دهنده موفقیت 
استارباکس در انتخاب الگوی محتوایی مناسب 

است.

UGC در خدمت توسعه
بســیاری از این پســت ها نشــان دهنده 

وفاداری مصرف کننــدگان به این برند هســتند و 
بدون صرف هزینه ای از سود استارباکس، در قالب 
UGC یا محتوای تولیدشــده توســط کاربران، در 
اختیار این برند قرار می گیرند. اما انتخاب عکس 
ارســالی کاربران، تنها ابزاری بــرای کاهش هزینه 
تولید محتوا نیست، بلکه گویای ارتباط صمیمانه 

آن ها با کاربران و مصرف کنندگان است.

همه چیــز به ســادگی یــک لیــوان قهوه 
بیرون بر

هویت بصری صفحه اینســتاگرام استارباکس، 
گویــای هویــت ایــن برنــد اســت. یــک محصول 
همیشــه در دســترس و آمــاده مصــرف کــه برای 
جوانــان فعــال و درگیــر در شــتاب زندگــی تولید 
می شــود. در صفحه اینســتاگرام اســتارباکس، 
با تکیه بر رنگ های شــاد جوانی القا می شود، با 
نمایش محصول در حال مصرف، آماده مصرف 
بودنش در کشــاکش یــک زندگی شــلوغ مطرح 
می شــود و بــا تصاویــر متعــدد بیرونی، ســرعت 
و حرکــت زندگــی مصرف کننــدگان بــه نمایــش 
گذاشته می شود. تنها جذابیت بصری نیست 
که به تحکیم ارتباط کاربران و این صفحه کمک 
می کند، بلکه در این صفحه همه چیز در خدمت 
ایجاد رابطه ای ماندگار با مخاطب است. از رنگ 
و کپشن و تصویر گرفته تا هشتگ ها. محتواهای 
گرافیکی تولیدشده در صفحه استارباکس ساده 
هستند، اما مخاطب صفحه را به همراه شدن با 
برند ترغیب می کنند. پرسیدن سؤال هایی که نرخ 
مشارکت را باال می برد یا تولید موشن های ساده ای 
که بر محبوبیت این محصوالت صحه می گذارد، 
استارباکس را بدون صرف هزینه زیاد برای تولید 
محتوای خاص به نتیجه می رساند. ماهیت این 
محصول، سادگی و ســهولت در تهیه و مصرف 
را به همراه دارد و صفحه ســاده استارباکس هم 

گویای همین پیش فرض است.

بیش از 50 هزار حساب کاربری فروشندگان آمازون در چین، 
بــه خاطر نقض سیاســت های این مجموعه مســدود شــد. 
گرچه فروشــندگان چینی، ســهم قابل توجهــی را در فروش 
آمازون به خود اختصاص داده اند، امــا تخلفات اخیر آن ها 
باعث شد که این پلتفرم تجارت الکترونیک، از خیر بخشی 
از ســود خود بگذرد. ماجرا به ریویوهای فیکی برمی گردد که 
در ازای پرداخت پول به نویسندگان، در جهت افزایش اعتبار 

کاالهای گمنام چینی روی این پلتفرم قرار می گرفت.

 پول بگیرید و بگویید ما را دوست دارید
سازندگان چینی بی نام و نشان که از هدفون بی سیم تا پلوپز 
آشپزخانه را تولید می کردند، برای ورود به بازار ایاالت متحده، 
از بزرگ تریــن شــرکت تجــارت الکترونیک جهان اســتفاده 

کردند. آن ها از یکی از برنامه هــای آمازون به نام 
Fulfillment by Amazon ســود می بردنــد که 
به اشــخاص ثالث اجازه می داد کاالهای خود را 
در انبارها ذخیره کنند تا شرکت های آمریکایی 
مســئولیت ارســال، مرجوع و مبادله آن هــا را بر 
عهده بگیرند.برای جلب توجه مصرف کنندگان 
به این محصوالت، بسیاری از فروشندگان چینی 
در ازای پرداخــت پول، افراد را به نوشــتن نظرات 
مثبت ترغیب می کنند و با ایــن روش، احتمال 
افزایــش بازدید محصوالتشــان را بــاال می برند. 
نوشــتن ریویــو محصــول در ازای دریافــت پول، 

همیشه از نظر آمازون ممنوع نبود. در سال 2016، این کشور 
سیاست پرداخت مشوق های مالی به نویسندگان نظرات را 
مورد بازبینی قرار داد و به دلیــل تأثیر منفی این پرداخت ها 
بر درســتی و اعتبار نظــرات، ایــن روش را ممنوع اعــام کرد. 
با ایــن وجود، بســیاری از فروشــنده های چینی بــدون توجه 
به ایــن سیاســت آمــازون، از طریق پی پــال به پرداخــت این 
وجوه ادامه دادند و با تاش برای دور زدن سیاســت  های این 
مجموعه، از تولید ریویوهای بی اعتبار برای اعتبار بخشیدن 

به محصوالتشان استفاده کردند.

 به قیمت کاهش سود، در برابرتان می ایستیم
آمازون که در سال های گذشته ترجیح می داد همکاری خود 
را از طریق FBA بــا عرضه کنندگان محصــوالت ارزان قیمت 

چینــی حفظ کنــد، ایــن بــار در برابــر تخلــف آن ها ایســتاد. 
بــه دنبــال مقابلــه آمــازون بــا نظــرات نامعتبــری کــه در ازای 
دریافت وجه نوشــته می شــد، بیشــتر از 50 هزار حساب از 
فروشندگان چینی مسدود و فروش حدود 100 میلیارد یوانی 

این محصوالت در آمازون متوقف شد.
ریویوها از عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مصرف کنندگان برای 
خرید یک محصول هســتند؛ ایــن متن هــای آگاهی بخش 
در شناســاندن یک خدمت ناشــناخته به مصرف کنندگان 
اثرگذاری ملموسی دارند و در بسیاری موارد، به عنوان یکی از 
ماک های تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرند و بر رفتار 
مصرف کنندگان و تصمیم نهایــی آن ها در مــورد یک کاال یا 
خدمت تأثیر می گذارند. با ایــن وجود، تاش پلتفرم ها برای 
سنجش اعتبار ریویوها، یکی از مهم ترین موضوعاتی است 
که باید مورد توجه قرار بگیرد. آمازون که به عنوان 
معتبرترین پلتفرم تجارت الکترونیکی شناخته 
می شود، از پتانســیل ریویوها برای توسعه بازار 
خود بهره می برد. با این وجود، پافشاری اخیر این 
پلتفرم بر سیاست هایش نشــان داد که حاضر 
نیســت به هر قیمتی، نظرات کاربــران را در کنار 

محصوالت خود ثبت کند.

 خریداران را گمراه نکنید
ریویوهای فیــک، یکی از عوامــل ایجاد گمراهی 
در مصرف کننــدگان و در نتیجه کاهــش اعتبار 
پلتفرم هــای منتشرکننده شــان هســتند و بی توجهــی بــه 
اهمیت آن ها، نه تنها اثربخشی ریویوها را کاهش می دهد، 
بلکه اعتماد کاربران به آن پلتفرم را هم پایین می آورد. همین 
نکات کافی است تا اعتبارسنجی ریویوهای نوشته شده را به 
عنوان یکی از وظایف مهم پلتفرم ها تلقی کنیم و در شرایطی 
که صاحبان یک محصول یا رقبای آن با استفاده از ربات ها 
یا ابزارهای دیگر به تولید ریویوهای فیک مشغول هستند، 
بر لزوم صحت ســنجی این اطاعات تأکید کنیم. آمازون در 
سخت گیری اخیر خود ثابت کرد که اعتبار برند خود را در برابر 
افزایش سود قربانی نمی کند. شاید همین اقدام پرهزینه، به 
تغییر الگوی فروش بسیاری دیگر از فروشندگان این مجموعه 
منجر شود. پیام آمازون این بار روشن است؛ هیچ چیز برای ما 

از سیاست هایمان مهم تر نیست.

 تالش آمازون برای کاهش ریویوهای فیک،
 100 میلیارد یوآن خرج برداشت

تعریف وتمجید جعلی!
مبارزه آمازون با »ریویوهای فیک« چینی ها

لی لی  اسالمی  

Lili.eslami
@gmail.com
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ســال های زیادی اســت کــه از بســتنی فروش های دوره گرد 
خبــری نیســت؛ چــه آن هــا کــه تــا پیــش از دهــه 40 روی 
گاری های کوچک بشکه ویژه بستنی را در میان قطعات یخ 
می چرخاندند و از دل آن خوراکی خنک و شــیرین را بیرون 
می آوردند و چــه آن ها کــه در صندوق های ســفید چرخدار 
بستنی های چوبی و قیفی کارخانه ای را به دست مشتریان 
می دادند. در گذر همه این ســال ها و در کنار فروشــگاه های 
بزرگ و رنگارنگ، همچنان نام بســتنی اکبرمشــتی جذاب 
و پرطرفــدار بــوده اســت. چگونگــی پایه گــذاری و ماندگاری 
این فروشگاه کوچک اما شناخته شــده داستانی دلنشین 

همچون بستنی هایی است که هنوز تولید می کند.

 شراکت خوش نتیجه
دکان بستنی فروشی را که بعدها به نام اکبر مشتی شناخته 
شد، اکبر جعفری و محمد ریش در ســال 1320 پایه گذاری 
کردند. محمد ریش آشپز دربار قاجار بود و تهیه بستنی را 
در فرانسه آموخته بود. او در ســال 1317 از آشپزخانه دربار 
جدید اخراج شــد و به محله آب منگل رفت. ســال ها پیش 
از آن، اکبر جعفری همــراه با دو برادرش، صادق و شــعبان و 
مادرشــان از مایر راهی تهران می شــوند. صادق در مســیر 
سفر به دست راهزنان کشته می شود اما دو برادر و مادرش به 
تهران می رسند و در همان محله آب منگل ساکن می شوند. 
رفاقتی که پس از این بین اکبر جعفری و آشــپز سابق دربار 

قاجاری شــکل می گیــرد، زمینه فراگیری ســاخت بســتنی 
را بــرای اکبــر ایجاد می کنــد و پــس از مدتی آن هــا تبدیل به 
شــرکای تجاری می شــوند. اکبر جعفری که در محــل به نام 
اکبرمشتی شناخته شده بود، تجربه سال ها کار دستفروشی 
و میوه فروشی و چارواداری و حتی حمل قند و شکر از تهران 
به شهرهای شمالی را داشت، اما آموختن راه تهیه بستنی، 
مســیر کســب وکار جدیــدی را پیــش پایــش گذاشــته بود. 
اکبرمشــتی از ســال 1318 بســتنی فروش دوره گردی بود که 

اهالی می توانستند او را سر کوچه آب منگل پیدا کنند. 

 اکبرمشتی گسترش می یابد
آن روزها فروش بســتنی به شــکل دوره گــردی بــود، اما اکبر 
و محمــد تصمیــم گرفتنــد بــرای نخســتین بــار یــک دکان 
بستنی فروشی در کشور ایجاد کنند. به این ترتیب نخستین 
بستنی فروشی روی تپه های خاکی خیابان ری به وسیله این 
دو شریک در سال 1320 گشایش یافت. بستنی ساخته اکبر 
و محمد آن قدر خوشمزه و دلنشین بود که مشتریان را از هر 
جای شهر به سوی خود می کشید، اما شراکت آن ها چندان 
پایدار نماند و محمد ریش از کار کنار کشید و اکبر جعفری 
که دیگر به نام اکبرمشتی شناخته شده بود، بستنی فروشی 

اکبرمشتی را حفظ کرد.
کار بستنی فروشــی اکبرمشــتی به تدریــج رونــق گرفــت و 
گســترش یافت؛ ابتدا ســه دهانــه مغــازه ریخته گــری کنار 

چگونه یک دکان کوچک بستنی فروشی 80 سال سرپا ماند؟ 

 اکبرمشتی 
شعبه دیگری ندارد

در باب اهمیت وفاداری مشتریان

خرید بیشتر و تبلیغ بی هزینه
به بیان ساده، وفاداری مشتری به معنی تمایل 
و پایبندی او بــرای خرید و دادوســتد مداوم از 
یک شــرکت خاص اســت. وفــاداری ناشــی از 
موارد گوناگونی است اما به طور کلی برخاسته 
از تجربه خوشایند با یک نشان تجاری است 
که عاقه مندی مشتری را افزایش داده و منجر 
بــه تکــرار خریــد می شــود. مشــتریان وفــادار 
67 درصــد بیــش از مشــتریان جدیــد خرید و 
هزینه می کنند و در حالی کــه این گروه حدود 
20 درصــد از مشــتریان را تشــکیل می دهند، 
نزدیک به 80 درصد از درآمد شرکت ها ناشی 

از خرید آن هاست.
از آنجــا کــه بــر پایــه آمارهــا نگه داشــتن یــک 
مشــتری پنج برابر آســان تر از به دست آوردن 
مشتری جدید اســت، تمرکز یک شرکت روی 
مشتریان موجود باعث می شود آن ها به خرید 
ادامه دهند و در طول دوره حیات ارتباط خود 
با شرکت بیشتر و بیشتر خرید کنند. اینک در 
دوره بازارهای اشباع شده تجارت الکترونیک، 
وفــاداری مشــتری بیــش از هــر زمــان دیگــری 

اهمیت دارد. 
در یک نمونه عملی استارباکس بخش بزرگی 
از 2/6 میلیــارد دالر درآمــد اضافی خــود را به 
برنامــه پاداش دهــی اختصــاص داد. تــا ســال 
2019 عضویــت در برنامــه پاداش دهــی 25 
درصد افزایش یافته و به تعداد 16/8 میلیون 
نفر رسید. در نتیجه مشتریان پاداش هایی را 
که گرفته اند، زودتــر از پیش بازخرید می کنند 
کــه بــه آن هــا اجــازه می دهــد مقادیــر کمتــری 
از ســتاره های دریافتی شــان را بــرای چیزهــای 
کوچکــی ماننــد یک قاشــق اسپرســو یا شــکر 
اضافــی خــرج کننــد. عضویــت در ایــن برنامه 
مفیــد اســت و فهرســت پاداش هــا شــامل 
نوشــیدنی رایگان در روز تولد، دوبــاره پر کردن 

رایگان قهوه و چای در فروشــگاه و... می شود. 
اســتفاده از ایــن برنامــه راحــت هــم هســت. 
مشــتریان می تواننــد پیش ســفارش دهنــد، 
نوشــیدنی های شخصی سازی شــده ایجــاد 
کننــد، ستاره هایشــان را مبادلــه کننــد و در 
روزهای ویــژه اســتارباکس امتیاز بیشــتری به 

دست بیاورند.
وفــاداری مشــتری ســودمندی هایی بــرای هــر 
کسب وکار دارد. مشتریان وفادار کسب وکارها 
را بــه پیــش می راننــد. ممکــن اســت آن هــا به 
محصــول/ خدمتی چنــان عاقه مند باشــند 
کــه نتواننــد بــدون آن زندگــی کنند یــا همواره 
بخواهنــد آخریــن محصــول/ خدمــت را 
بیازماینــد، چراکــه در گذشــته تجربــه خوبــی 
داشته اند. دلیل هرچه باشد، به نظر می رسد 
مشــتریان وفــادار در کســب وکارها نقشــی 
کلیدی برای خود دارند. مشتریان وفادار سفیر 
نشان تجاری هستند. آن ها نه تنها برای خرید 
بازمی گردنــد، بلکه به صــورت دهان بــه دهان 
نشــان تجــاری را معرفــی می کنند. مشــتریان 
خرســند دربــاره کســب وکارها و محصــوالت 
یــا خدمــات بــا افــراد خانــواده و دوستانشــان 
گفت و گــو می کننــد و بــه شــکلی ویــژه آن ها را 
تبلیــغ و خوبی هــا را منتشــر می کننــد. ایــن 
دســته از مشــتریان در رقابت ها از کسب و کار 
دفــاع می کنند، زیــرا هــر مبلغی که به ســمت 
کســب وکار محبــوب آن هــا مــی رود، مبلغــی 
اســت که به ســمت رقیب نمی رود. مشتریان 
وفــادار بازخوردهــای ارزشــمند می دهنــد. 
پرسشنامه های توزیع شــده را عموما این گروه 
از مشــتریان پــر می کننــد. آن هــا چیزهایــی را 
که به بهبــود نشــان تجــاری مربوط می شــود، 
دوست دارند و از صرف وقت برای ارائه بازخورد 

ارزشمند دریغ نمی کنند.

ADVICEتوصیه
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بستنی فروشی را خرید و به دکان اضافه کرد. سپس در سال 
1338 با خرید چلوکبابی فرهنگی که ملکی چهار دهانه بود، 
باز هم بر وســعت بستنی فروشی افزوده شــد. در این روزها 
شهرت بستنی اکبرمشتی آن قدر زیاد شده بود که هر سال 

برای ارسال بستنی به مجلس شورا در سالگرد 
جشن مشروطیت، بستنی فروشــی روی سایر 
مشتریان بسته می شد. ازدحام مشتریان برای 
خرید بســتنی چنان بود که گاهی از شهربانی 
برای پیشــگیری از زد و خورد پاســبانی را جلوی 
بستنی فروشــی اکبرمشتی می گماشــتند. اما 
روزگار برای اکبرمشــتی به خوبی سپری نشد و 

مغازه را به حوالی میدان تجریش منتقل کرد. 

 فروش گسترده و محبوبیت فراگیر
در این ســال ها همچنان مردم و اشــراف مشــتریان بستنی 
اکبرمشتی بودند. ابتکار اضافه کردن قطعات خامه خشک 
به بســتنی در کنــار تهیــه محصــول از بهتریــن مــواد اولیه 
چنان کارآمد بود که در دور ه ای که جمعیت تهران حدود دو 
میلیون نفر بود، اکبرمشتی روزانه دو تن بستنی می فروخت؛ 
و مشــتریان ویــژه هــم داشــت از جملــه فخرالدولــه دختــر 
محمدعلی شــاه و مادر علی  امینی )نخســت وزیر در ســال 
1342( که روز 14 مرداد و در ســالگرد مشــروطه 20 فاســک 
را ارسال می کند که 50 کیلو بستنی را به فرانسه بفرستند! 
در حالــی کــه بســیاری از اهالی شــمیران شــب های جمعه 
در راه بازگشــت از زیارت شــاه عبدالعظیم خریدار مشــتاق 
بستنی های اکبرمشتی بودند. گرچه گفته می شود در همین 
دوران یک بار فروشگاه به دستور اشرف پهلوی برای چند روز 
تعطیل می شود، چون زیاد بودن خامه بستنی را نپسندیده 
و سرتیپ شمس از سوی اداره بهداشت تهران شخصا سراغ 

فروشگاه می آید و دستور بستن آن را می دهد.

 ابتکاری که مورد تقلید قرار گرفت
اکبرمشتی در سال 1347 و در سن 97 سالگی از دنیا رفت 
و اداره فروشــگاه بر دوش کارگــر قدیم وی افتاد که تا ســال 

1366 به کار ادامه داد. در آن زمان اکبرمشتی چنان شهرتی 
داشــت که خبر درگذشــتش را عاوه بر روزنامه های ایران، 
رسانه های عراق و پاکستان هم منتشــر کردند. چند سال 
پس از آن فرزند خوانده اش محمد مایری بستنی فروشی 
اکبرمشتی را بازگشایی کرد. محمد مایری که 
برادرزاده همســر اکبر جعفری بــود، از کودکی 
تحت حمایــت وی قرار داشــت و گرچه پس از 
تحصیل در دانشگاه راه دیگری برای زندگی در 
پیش گرفته بود، بازگشایی بستنی فروشی را بر 
عهده گرفت و این نشان تجاری شناخته شده 

را همچنان زنده نگه داشت. 
گرچــه بســتنی اکبرمشــتی بــه جــز فروشــگاه 
اصلی نزدیــک میــدان تجریش تهران شــعبه 
دیگری ندارد، اما مایری می گوید در بســیاری 
از شــهرها و تعــدادی از کشــورها از جملــه آلمــان، ســوئد، 
انگلیــس و فرانســه، فروشــگاه هایی بــه ایــن نام تأســیس 
شــده و حتی در چیــن نیز فروشــگاهی به همین نــام دیده 
اســت. ابتــکار اکبــر جعفــری و محمد ریــش بــرای تبدیل 
بستنی فروشی از دوره گردی به یک کسب وکار ثابت، تهیه 
محصول مناســب با ذائقه  بومی و حفظ کیفیت در طول 
زمان، نه تنها بستنی را به محصولی مورد درخواست مردم 
کشــور تبدیل کرد، بلکه از اکبرمشــتی یک نشــان تجاری 
خوش نام و خاطره انگیز ساخت. گرچه این بستنی فروشی 
فراز و نشیب های زیادی داشته و صاحبان آن به هر دلیل 
در پــی گســترش کســب وکار خــود نبودنــد، اما اســتقبال 
مشتریان آن قدر بوده که انبوهی فروشگاه دیگر در بسیاری 
از شهرهای کشــور به نام اکبرمشتی ایجاد شــود. بیش از 
80 سال سابقه برای یک فروشگاه و کسب چنین شهرتی 
دستاورد کمی نیست. در حالی که بستنی اکبرمشتی همه 
ویژگی های الزم برای تبدیل شدن به یک کسب وکار بزرگ 
و پایدار را داشــته، به دلیــل مرگ بنیان گذارش و نداشــتن 
ســاختار الزم همچنان در اندازه یک فروشگاه باقی مانده، 
گرچــه در خاطره مــردم به درازای 80 ســال گســترده شــده 

است.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com
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شرکت های برتر
T O P

C O M P A N I E S

کدام صنعت در پنج ماهه ابتدای 
سال حال خوبی داشت؟

پشتم گرمه!
شوینده بهداشتی، لوازم خانگی یا صنعت 
غذا؟ صنایع شیمیایی، بخش پتروشیمی 
یا فوالد و صنایع معدنی؟ فکر می کنید در 
پنج ماهه نخست امسال که پر از حوادث و 
اتفاقات عجیب بود، کدام بخش وضعیت 
بهتری داشته اســت؟ دو گزارش که اسناد 
محکمی درباره وضعیت بخــش تولید به 
ما ارائــه می کنند، تصویر نســبتا روشــنی 
از عملکرد کشــور در دســت کم چهــار ماه 
اول ســال می دهنــد. تولیــد لــوازم خانگی 
به رغم کند شدن رشد و تک رقمی شدن آن 
کماکان مثبت است، هرچند قضیه فروش 
ضعیف این صنعــت در بازارهــای داخلی 
و خارجــی جــدی اســت و میــزان دریافــت 
ســفارش در این صنعت کمرنگ است. از 
آن سو این صنعت مشــکل قیمت گذاری 
دســتوری نــدارد، از ناحیــه رقبــای خارجی 
جز به دلیل قاچاق تهدید نمی شود و قادر 
است قطعات مورد نیازش را از خارج ایران 

وارد کند. 
از ســویی دیگــر بخــش لــوازم خانگــی 
در ســالیان اخیــر توانســته حداقلــی از 
ســرمایه گذاری روی حلقه هــای مفقــوده 
زنجیره ارزش را به ســرانجام برساند. کاری 
کــه باعث شــده تا برندهــای نســبتا قدری 
در ایــن صنعــت در قبــای بازیگــران بومــی 
ظهور پیــدا کنند کــه در رأس آن ها اســنوا، 
پاکشوما و امرســان قرار دارند و در رده های 
پایین تر شرکت هایی نظیر جی پالس، سام و 
الکترواستیل.  تولید سه قلم اصلی تولیدی 
این صنعت یعنی یخچال و فریزر، ماشین 
لباسشــویی و تلویزیــون در چهــار ماهــه 
نخست سال از رقم 4/2 میلیون دستگاه 
عبور کرده و احتماال در ماه مرداد حتی مرز 
5/5 میلیون واحد را نیز شکســته است. 
اما همین صنعت با وجود نمره شامخ باال 
)باالترین نمره در دو ماه پیاپی خرداد و تیر 
1400 خبــر از امیــد بــاالی ایــن صنعت به 
آینده دارد(، زیر مقیاس اقتصادی مشغول 
به تولید است و برخی اخبار از درآمد اندک 
تولیــد تلویزیــون در کشــور بــرای برندهای 
فعال خبر می دهد. راه تغییر این وضعیت 
مشخص است. اما در چهار سال آینده چه 

اتفاقی برای این بخش می افتد؟ 

REVIEWبررسی

رخشــا، ســپید، گلــی، گلنــار، ســیو، ارکیــد و پونــه؛ این ها 
تنهــا بخشــی  از نام هــای تجــاری مشــهوری 
هســتند که گروه پاکســان توانســته در مدت 
شــش دهه فعالیت بــه خانواده هــای ایرانی و 
انبوهی از مصرف کنندگان در چهار قاره جهان 
ارائه کند. این شــرکت 57 ســاله از بــدو تولد تا 
امروز بازیگری برجســته در صنعت شوینده، 
بهداشــتی و ســلولزی بوده و هم اینک یکصد 
و چهلمین شرکت در فهرســت 500 برند برتر 
ایران است. ســازمان مدیریت صنعتی که هر 
ســاله فهرســتی از 500 شــرکت برتر کشــور را 

تحت عنــوان فهرســت IMI500 ارائه می کنــد، در گزارش 

سال گذشته خود اعالم کرده پاکسان توانسته در فاصله 
سال مالی 97 تا 98 درآمد خود را دو برابر کند. 
عددی که بخشی از آن مدیون تالش پاکسان 
است و بخشی دیگر هم به دلیل زلزله ای است 
که تورم در سفره ایرانی ها به راه انداخته است. 
پاکسان که در 57 سالگی توانسته در ایران و 25 
بازار خارجی، 70 محصــول مختلف را عرضه 
کند، مجموعا تحت 16 برند گوناگون تولیدات 
خــود را بــه بازارهــای متفــاوت می فرســتد تــا 
مصرف کنندگانی با سالیق گوناگون، بهداشت 
و نظافت را در خانه های خود به بهترین شکل 
ممکن تجربــه کنند. این شــرکت کــه از برندهــای نزدیک 

در صنعت شوینده همه چیز بر وفق مراد است. کرونا 
صورت های مالی را به شکل  حیرت آوری جذاب کرده 

است. اما برخی از برندها جلوتر از دیگران در حال درو 
کردن میوه های این بهار کسب وکاری هستند

 درآمد پاکســـــــــان 
دوبرابر شد!

محمدحسین 
شاوردی

@hoseynshaverdi

به گروه بهشــهر و هلدینگ توســعه ملی اســت، در سال 
99 توانسته با رشــد چند پله ای که ناشــی از افزایش 505 
میلیارد تومانی فروش است، وضعیت خوبی برای خود رقم 
بزند. همه چیز درباره پاکسان البته خوب نیست، اما این 
بازیگر قدیمی صنعت شوینده کماکان باالترین جایگاه را 

در بین همه بازیگران دیگر این بخش دارد.

پاکسانبهچهمیاندیشد؟
شــعار جالب پاکســان همــواره این بــوده که به »ســالمت 
خانــواده« فکــر می کند. بــا همین شــعار هم این شــرکت 
توانسته بیش از پنج دهه در قله فروش صنایع بهداشتی 
و شوینده های شیمیایی قرار گیرد. خمیردندان های نسیم 
و پودرهای شست و شــوی ســطوح رخشا از مشــهورترین 
محصوالتی هســتند که از ســوی این گروه قدیمی به بازار 
مصرف فرستاده شــده و با اســتقبال باال مواجه شده اند. 
حتی صابون  گلنار این شرکت پا را از سطح یک محصول 
معمولی آرایشی - بهداشتی فراتر گذاشته و به پدیده ای 
در فرهنگ عامه تبدیل شده است. چنین موفقیتی باعث 
شــده با کمترین تغییر یا تالش، پاکسان بتواند دست کم 
دو برابر نزدیک ترین رقیبانش در صنعت شــوینده که به 
فهرست 500 شرکت برتر ایران راه یافته اند، فروش داشته 

باشد. 
با این حال این موضوع مضراتی دارد. مشــخص نیست 
پاکسان برای باقی بازارها و نیز تقاضاهای در حال جهش 
چــه برنامــه ای دارد و بــه چــه می اندیشــد؟ شــاید حضور 
نیروهای دولتی، بازیگران شبه دولتی و آزاد نبودن شرکت 
برای حرکت به سمت دلخواه، روی مسیر حرکت پاکسان 
تأثیرگذار بوده اســت. آنچه مشــخص اســت پاکسان به 
عنــوان بازیگــری در صنعــت تندمصرف هــا عالقــه ای بــه 
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ورود بــه حوزه هــای متنــوع و متفاوت نــدارد و تالشــش را 
صــرف توســعه و تحــول آرام محصــوالت فعلــی خــود که 
در ســبد مصــرف ایرانی هــا جــای گرفته، کــرده اســت. در 
مجمع عمومی شــرکت در ســال 1399 البتــه ادعاهایی از 
سوی مدیرعامل این شــرکت مبنی بر سرمایه گذاری روی 
محصوالت متنــوع و حوزه های جدید عنوان شــد که باید 
برای تحقق آن ها صبر کرد. فعال این تنوع بخشی به عرضه 
محصوالت متناسب با نیازهای تازه مصرف کنندگان ایرانی 
نظیر قرص ماشین ظرفشویی یا نمک ماشین ظرفشویی 

محدود شده است. 
در عین حال عرضه محصوالت بومی در بازارهای خارجی 
با شکل و ظاهر بهتر دیگر کاری بوده که پاکسان در طیفی 
از محصوالتش انجــام داده اســت. صادرات ایــن برند در 
ســال مالــی 1398 حــدود 14 میلیــون دالر بوده که ناشــی 
از فروش بیش از 33 هــزار تن محصول بــه خریدارانی در 
کشورهای عراق، افغانســتان، آســیای میانه و قفقاز بوده 
اســت. این رقم البتــه نقطه ایده آل پاکســان نیســت و در 
دوره های گذشــته ســطح صادرات این گروه بــه خریداران 
خارجی به سطحی بیش از ارقام و حجم کنونی می رسید. 
موضوعی که به نظر می رســد ناشــی از حضــور رقبای تازه 
منطقه ای در بازارهــای هدف و کاهش تــوان رقابت پذیری 
برندهای ایران در نتیجه تحریم، سختی تجارت با ایران و 

نیز افول تکنولوژی تولید است.

چشــماندازپیــشرویپاکســانچگونــه
است؟

پاکسان در گزارش مالی خود منتهی به خرداد 1400 اعالم 
کرده شــرایط فــروش خوبــی دارد، به طــوری کــه در فاصله 
ابتدای زمستان 99 تا انتهای بهار 1400 فروشش را به بیش 
از 945 میلیارد تومان رسانده که رشدی بالغ بر 80 درصد 
را نشان می دهد. این حجم از رشد فروش البته در خرداد 
1400 ابعاد کوچک تری دارد ولی تداوم یافته، به طوری که 
شاهد رشد بیش از 60 میلیارد تومانی فروش شرکت در این 
ماه هستیم. صنعت شوینده البته مشکالتی مثل کمبود 
مواد اولیــه یا کمبود تقاضــا دارد که بی برقــی و تحریم هم 
آن ها را تشدید کرده است. آمارهای تولید صنعت شوینده 
در چهار ماهه نخست ســال 1400 نیز نشان می دهد این 
صنعت بــا افت بیــش از 17 درصــدی در ابتدای ســال کار 
خود را شروع کرده است. کاهش حدودا 38 هزار تنی تولید 
صنعت شوینده تنها در چهار ماه نشان می دهد احتماال 
بازیگرانی نظیر پاکســان ســال ســختی را پیــش رو دارند. 
سالی که ممکن اســت با توجه به حجم عدم اطمینان ها، 
وضعیت خاصی را به بنگاه های تولیدکننده تحمیل کند.
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اینستاکارت یک جنگ سوپرمارکتی در سیلیکون ولی راه 
انداخته است. با مغز متفکر این نبرد آشنا شوید

  فیدجی سیمو  
ملکه خواربارفروشی؟

آفاق
H O R I Z O N S

REPORTگزارش

صنعت بازی سازی همچنان در حال رشد است

جذب سرمایه صنعت بازی تمامی ندارد!
همه گیــری جهانــی، شــرایط مناســب بــازار و 
دسترسی بیشتر به سرمایه خصوصی منجر به 
افزایش بودجه برای استارتاپ های بازی طی یک 

سال گذشته شده است.
شــرکت های خصوصی در حوزه بازی و ســرگرمی 
تاکنــون نزدیــک بــه 5/9 میلیــارد دالر بودجــه 
جمع آوری کرده اند که در حــال حاضر از مجموع 
ســرمایه جمع آوری شــده در ســال های 2020 و 
2019 فراتــر رفتــه و بــه ســطح ســال 2018 نزدیک 
شــده اســت. بر اســاس داده های کرانچ بیس، در 
کل ســال 2018 شــرکت های بــازی 
تحــت حمایــت ســرمایه گذاران 
خصوصــی حــدود 6/1 میلیــارد 
دالر ســرمایه جمــع آوری کردند. به 
گفتــه جــد اســترانگ، مدیرعامــل 
پلتفرم پرداخت های متمرکز بر بازی 
تیو و یکــی از کارکنان ســابق بخش 
استراتژی در ایکس باکس، افزایش 
بودجــه بــرای اســتارتاپ های بــازی 
می توانــد بــه دو عامــل اجتماعی و 
تجــاری مربــوط باشــد. اســترانگ می گویــد: »از 
منظر اجتماعــی کوویــد واقعا همه چیــز را تغییر 
داد. ثابت شــده اســت که تعداد بی ســابقه ای از 
افراد در گروه های ســنی مختلف مقــدار زیادی از 
زمان و پول خود را صرف بازی می کنند. اما از منظر 
اجتماعی تغییری در چشم انداز رخ داده است... 
در مورد جامعه گیمرها و جذابیت آن ها به عنوان 
یک مصرف کننده.« اســترانگ توضیــح داد قبال 
کلیشــه ای وجود داشــت که گیمرها در زیرزمین 
خانه والدین خود زندگی و تمام روز بازی می کنند، 
امــا در حــال حاضر بــازی بــه عنــوان یــک رویداد 
اجتماعی مثبــت یا »رفتــار اجتماعی مجــازی با 

تأثیرات قابل توجه جمعی« تلقی می شود.
سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازی نیز تغییر 
کــرده اســت؛ از ســرمایه گذاری در اســتودیوهای 
شــخصی تا شــرکت هایی که بــا زیرســاخت های 
بازی و خدمات جانبی سروکار دارند. وی می افزاید: 
»همچنین درک باالتری از زیرساخت های در حال 
تکامل بازی وجــود دارد و این فرصت بیشــتری را 

برای شرکت و مصرف کننده ایجاد می کند.«
در سال گذشته چندین 

شــرکت بازی ســازی 
قابل توجــه به بــازار 

ماننــد  آمدنــد، 

روبلوکس، یونیتی تکنولوژی و پلی تیکا و... یوسف 
شوســتر، بنیانگــذار کمپانــی ایپوکس شوســتر، 
شــرکتی که خدمات مالــی بــه اســتارتاپ ها ارائه 
می دهــد، می گوید: »بــازار به خودی خود بســیار 
خوب بوده است. بسیاری از این شرکت ها اکنون 
قدمت بیشتری دارند. آن ها معموال بین هشت 
تا 12 سال سابقه دارند و این زمان خوبی برای فکر 

کردن در مورد تغییر مالکیت است.«
همه گیــری موجــب شــده بســیاری از مــردم در 
خانه گیــر کنند و به دنبــال راهی برای ســرگرمی 
خود باشــند. این امر پایــگاه کاربران بســیاری از 
شرکت های بازی سازی را تقویت کرده است. به 
عنوان مثال روبلوکس در ســند ثبت ســه ماهه 
اول خــود اشــاره کرد که ســال گذشــته بــه دلیل 
همه گیــری رشــدی ســریع داشــته اســت. ایــن 
شــرکت در تازه ترین گــزارش درآمد خــود گفت 
که مردم در ســه ماهه اول ســال 2021 تقریبا 10 
میلیارد ساعت را صرف بازی روبلوکس کرده اند. 
بــه گفتــه شوســتر، در حالی کــه تعــداد کاربران 
بســیاری از شــرکت ها نه تنها در ایاالت متحده 
بلکه در سطح جهانی افزایش یافته است، به نظر 
می رسد برآورد ارزش بسیاری از شرکت هایی که 
اخیرا عمومی شده اند بیش از حد گزارش شده 
است. برخی مانند پلی تیکا عملکرد ضعیفی در 

بازار داشته اند.
شــرکت های بازی ســازی در بازارهای خصوصی 
به ارزش باالیی رسیده اند که این امر به بازارهای 
عمومی نیز سرایت کرده اســت. به عنوان مثال 
اپیک گیمز، سازنده فورت نایت و دیگر بازی های 
محبــوب، پــس از جمــع آوری میلیاردهــا دالر از 
سرمایه گذارانی مانند سونی و شرکت خصوصی 
کی کی آر به ارزش تقریبی 29 میلیارد دالر رسید.

در مجمــوع بــر اســاس داده هــای کرانچ بیس، تا 
سال 2021 حداقل 26 شرکت از شرکت های بازی 
در سراسر جهان پشتوانه سرمایه گذاری جهانی 
کســب کرده انــد. بــه گفته اســترانگ، ســرعت 
خرید این شرکت ها اگر افزایش نداشته باشد، 
کاهــش نخواهــد داشــت. اســترانگ می گوید: 
»من فقــط فکــر می کنم شــما خواهیــد دید که 
این پلتفرم ها به ویژه در بخش ســازمانی شروع 
بــه ادغــام انــواع محصــوالت جانبــی، خدمات 
و پیشــنهادها می کننــد. هــر نــوع نرم افــزاری از 
موتورهای ارائه دهنده، سیستم های پرداخت و 

هر چیزی بین آن ها.« 
بــه گفتــه اســترانگ عمــوم مــردم و جامعــه 
ســرمایه گذاران درک می کننــد کــه امــروزه زندگی 
بیشتر مردم در محیط های مجازی سپری می شود. 
او می گوید: »سال هاست که این سبک از زندگی 
جریــان دارد، امــا همان طور که همــه می دانیم 
بــا شــیوع همه گیــری، رشــد 
آن ســرعت گرفتــه اســت و 
تشخیص جهانی این است 
که بازگشتی وجود ندارد.«
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داســتان زندگــی فیدجی ســیمو در بیــن نخبــگان مهاجر 
سیلیکون ولی، یک قصه غیرمعمول است. او در بندر سوت، 
در منطقه النگدوک در جنوب فرانسه متولد و در خانواده ای 
ماهیگیر بزرگ شــد. به همــراه پدرش تمــام مــدت در دریا، 

به سختی سفر می کرد. اما مدل ذهنی داشت و 
فردی جاه طلب بود. در سنین پایین تر، از طریق 
کالج تجاری معروف HEC پاریس، مسیر خود را 
از مدیترانه، به خط ساحلی شمال کالیفرنیا که 
بیشتر از ماهیگیری به شبکه های اینترنتی اش 
شناخته شــده بود، تغییر داد و در آنجا خود را 
به امپراتوری رسانه های دیجیتال - فیس بوک 
- معرفی کرد. همان طور که خــودش می گوید: 
»آنجا بود که من به کشتی موشکی پریدم!« در 
دوم اوت، درست در تولد 35 سالگی اش، سیمو 
 ،)Instacart( توانست به خدای اینســتاکارت

پلتفرم خواروبارفروشی، تبدیل شود. این اپلیکیشن متولد 
سانفرانسیســکو، حــاال و در گیــرودار همه گیــری کووید 19 

بــه رفیــق خانوادگــی آمریکایی هــا و کانادایی هایــی تبدیل 
شــده که از طریــق دنیــای دیجیتــال 600 خرده فــروش را به 
کابینت هــای آشپزخانه شــان راه دادند! این عــدد را اضافه 
کنید به 500 هزار نفر ارتش آمــاده به خدمت که انتخاب و 
بسته بندی و ارسال سفارش ها را بر عهده دارند. 
فعالیت های چشــمگیر این زن فرانسوی تبار، 
اینستاکارت را در یک جنگ سریع و پربرخورد 
در دنیــای دیجیتــال قــرار داده اســت؛ درســت 
شبیه به جنگ واگن های برقی در حال حرکت! 
به گفته او، اینســتاکارت بــا اســتفاده از دانش 
فنی ســوپرمارکت ها با قلمرو الکترونیکی رو به 
افزایش آمــازون نبرد می کنــد و امیدوار اســت 
تبلیغــات متمرکــز شــبکه های اجتماعــی را به 
سمت تخصص خریدوفروش موادغذایی سوق 
دهد. فعالیت های انقالبی این زن فرانسوی تبار، 
تنها به خریدوفروش مواد غذایی محدود نمی شــود، بلکه 
اکثر مدیران ارشد شرکت اینستاکارت، 70 درصد از کارکنان 
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قــرادادی و چهار پنجــم مشــتریانش را خانم هــا تشــکیل 
می دهند. البته این نــوع محوریت، بنا به گفتــه او، »کامال 

استراتژیک« است.
او پیش بینی می کند که اینســتاکارت در اختیار عموم قرار 
گیرد، البته در صورتی که نســبت به ســایر سوپرمارکت ها 
بیارزد. برای این منظور، اینستاکارت به دنبال روش هایی برای 
کسب ارزش است؛ هرچه ارزش اینستاکارت باالتر باشد، به 
این معنی است که تعداد بیشتری فروشگاه مواد غذایی به 
آن می پیوندند. در حالی که آماده سازی برخی از ویژگی های 
منحصربه فرد سوپرمارکت های همکار مراحل نهایی را طی 
می کند، فروشگاه های بزرگ هم می توانند به این جمع اضافه 
شوند. اما حاال اینستاکارت خود را در گوشه ای غم انگیز از 
دنیای واقعی کسب وکار، یعنی »مواد غذایی« و در یکی از 

کمرشکن ترین بخش ها، یعنی »تأمین« می بیند. 
حاشــیه ســود خواربارفروشــی کــه تا پیــش از این وســعت 
چندانی نداشــت، باز هم در حال کاهش است و تا آستانه 
ریزش قیمت ها فاصله ای نــدارد. خریــداران بیش از پیش 
بــه قیمت هــا حساســند، بنابرایــن افزایــش تخفیف هــا با 
 Aldi and( ســوپرمارکت های زنجیــره ای آلــدی و لیــدی
Lidi( قابــل مقایســه اســت. اگرچــه بــا وجــود همه گیری، 
ماندن در خانه این امــکان را می دهد تا افــراد مبلغ اضافی 
حمل خواروبــار تا خانه شــان را پرداخت کنند، امــا با عادی 
شــدن اوضاع، این شــرایط تغییر خواهــد کرد.  بســیاری از 
سوپرمارکت های بزرگ آمریکا در حال ساختن پلتفرم های 
آنالین خود هستند تا کمتر به اینستاکارت متکی باشند و 
این شروع یک مبارزه متقابل است. اگرچه این جنگ صد 
ســال طول نخواهد کشــید اما به احتمال زیــاد یک فرایند 

طوالنی در پیش است. 

 ،The Accounting Review بــر اســاس گــزارش جدیــد
بررســی گزارش هــای مالــی یــک اســتارتاپ توســط یــک 
حسابدار رسمی مجاز، می تواند موفقیت مجمع تأمین 
سرمایه صاحبان ســهام و چشــم انداز آینده شرکت را به 
طرز چشمگیری بهبود ببخشد. با تأمین سرمایه جمعی 
سهام توسط پلتفرم )ECF(، یک فراخوان باز آنالین برای 
درخواست سرمایه گذاری های کوچک از مجموعه بزرگی 
از سرمایه گذاران انجام می شود. بورس اوراق بهادار آمریکا 
)SEC(، این شرکت ها )ECFها( را ملزم به ارائه صورت های 
مالی به ســرمایه گذاران بالقوه می کنــد. صورت های مالی 
می تواند بــا گواهینامه های مدیریت شــرکت یا بررســی و 
ممیزی توســط شرکت های مســتقل حســابداری همراه 

باشد.
ECF هایــی که به دنبــال جذب ســرمایه کمتــری )کمتر از 
107 هــزار دالر( هســتند، می تواننــد بیــن گواهینامه های 
مدیریت یــا تضمین حســابداران مجــاز یکــی را انتخاب 
کنند. استارتاپ هایی که از طریق پلتفرم ECF کمک های 
مالی بیشتری جمع آوری می کنند، نیاز به بررسی یا ممیزی 
توسط یک شرکت حسابداری مجاز )CPA( مستقل دارند. 
حسابرسی صورت های مالی دقیق تر است. حسابرسی 
معموال شــامل آزمایش های کنترل های داخلی، بازرسی 

دارایی ها، تأیید موجودی ها و سایر اشکال تأیید است.
در تحقیقــی بــا عنــوان »نقــش اطمینــان در جمــع آوری 
سرمایه خالص« اویسا بگدانی و مونیکا کوزلی از دانشگاه 
فلوریدا، بیش از 1212 کمپین سرمایه ECF را بین سال های 
2016 تــا 2018 بررســی کردنــد و رابطــه بیــن اطمینــان از 
صورت های مالی و موفقیت کمپین ECF و همچنین آینده 

ماندگاری استارتاپ ها را مورد بررسی قرار دادند. 
در سال های گذشــته نوآوری های زیادی در زمینه تأمین 
مالــی اســتارتاپ ها از جملــه ECF انجــام شــده اســت. 
ECF در سراســر جهــان به ویــژه در بریتانیــا و اســترالیا 
رشد فوق العاده ای داشــته است. ایاالت متحده رویکرد 
محتاطانه تری در پیش گرفته اســت. در ایاالت متحده، 
قانــون )JOBS: راه انــدازی کســب وکار( در ســال 2012 
اهمیت ECF را برای نوآوری و رشــد شــغل، به ویــژه برای 
شــرکت هایی که در مراحل اولیه هســتند، باال می داند. 

در ســال 2015، کمســیون بورس و اوراق بهــادار، مقررات 
تأمین ســرمایه جمعی را صــادر کرد کــه تعــدادی از این 
قوانین تشــکیل صورت هــای مالی و تضمین ســرمایه را 

الزامی می کند. 
در مطالعــه انجام شــده از 1212 کمپیــن ECF، 57 درصــد 
کمپین ها سطح سرمایه موردنظر خود را برآورده کردند، در 
مجموع بیش از 150 میلیون دالر از 490427 سرمایه گذار 
جمــع آوری شــد و 65 درصــد از ECF هــا از یــک شــرکت 
حسابداری مســتقل برای بررســی یا ممیزی صورت های 
مالــی خــود اســتفاده کردنــد. بــه طــور کلــی، 10 درصــد از 
اســتارتاپ ها تا آوریــل 2020 منحل شــدند، ورشکســت 
شدند یا غیرفعال بودند. سپس محققان نمونه خود را بین 
کمپین های کوچک تر تقسیم کردند؛ جایی که مدیریت 
شرکت می توانست بین تأیید اعتبار مالی خود یا مشارکت 
در یک شرکت حسابداری مستقل )CPA( و در کمپین های 
بزرگ تر، بین بررسی CPA یا ممیزی کامل صورت های مالی 

خود انتخاب کند. 
کوزلی می گوید: »ما می خواستیم بفهمیم که آیا تضمین 
داوطلبانه با میزان موفقیت استارتاپ ها در جذب سرمایه 
هــدف ارتبــاط دارد یــا خیــر. بحث هــای زیــادی پیرامــون 
مقررات ســرمایه جمعی کمیســیون بورس و اوراق بهادار 
وجود داشــته است و این کمیســیون عالقه مند است که 
بفهمد برخی از این مقررات چگونه بر توســعه بازار تأثیر 

می گذارد.«
این مطالعه نشــان می دهد که ضمانت در قالب بررســی 
 ECF مســتقل، نتایج CPA یا ممیزی توسط یک شرکت
را بهبود می بخشــد. به طور خاص، اســتارتاپ هایی که از 
شرکت حسابرســی مستقل برای بررســی یا حسابرسی 
صورت های مالی خود استفاده می کنند، 70 درصد بیشتر 
احتمال دارد حداقل ســرمایه موردنظر خود را جمع آوری 
کنند و حدود 120 درصد بیشتر سرمایه جذب کنند. این 
مطالعه گزارش می دهد که عالوه بر این، با تسهیل تزریق 
سرمایه در مراحل اولیه زندگی استارتاپ ها، این شرکت ها 
بیشتر احتمال دارد که در مرحله بعدی چرخه عمر خود 
زنــده بمانند و بتواننــد در آینده ســرمایه های بیشــتری را 

بدست آورند.

آفاق
H O R I Z O N S

چطور سرمایه گذاران جذب 
استارتاپ ها می شوند؟

حسابداری صورت های مالی، جذب سرمایه را 
در شرکت های نوپا بهبود می بخشد
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در حال حاضر نوآوری و شکوفایی و اقتصاد و برنامه و همه چیز دارد در 
میدان بهارستان جوالن می دهد؛ ما فعال باید بزنیم کنار، یک چایی بخوریم 

 جایگاه و اهمیت تجربه 
در گلستان سعدی

 به کارهای گران
مرد کاردیده فرست 

شــیخ شــعدی شــیرازی در گلســتان 
حکایت می کند: ســالی از بلخ بامیانم 
ســفر بــود و راه از حرامیــان پرخطــر. 
جوانی به بدرقه همراه من شد سپرباز، 
چرخ انــداز، سلحشــور، بیــش زور کــه 
بــه ده مــرد توانــا کمــان او زه کردندی و 
زورآوران روی زمیــن پشــت او بــر زمین 
نیاوردنــدی؛ ولیکــن چنــان کــه دانــی 
متنعم بود و سایه پرورده، نه جهاندیده 
و ســفرکرده. رعــد کــوس دالوران بــه 
گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران 

ندیده.

نیفتاده بر دست دشمن اسیر
به گِردش نباریده باران تیر

اتفاقــا مــن و ایــن جــوان هــر دو در پــی 
هــم دوان. هــر آن دیــوار قدیمــش کــه 
پیش آمدی به قوّت بازو بیفکندی و هر 
درخت عظیم که دیدی به زور سرپنجه 

برکندی و تفاخرکنان گفتی:

پیل کو تا کتف و بازوی گردان بیند
شیر کو تا کف و سرپنجه مردان بیند

ما در ایــن حالت، کــه دو هنــدو از پس 
ســنگی ســر برآوردنــد و قصد قتــال ما 
کردند. به دســت یکی چوبی و در بغل 
آن دیگــر کلوخ کوبــی. جــوان را گفتــم 

چه پایی:

بیار آنچه داری ز مردی و زور
که دشمن به پای خود آمد به گور

تیــر و کمــان را دیــدم از دســت جــوان 
افتاده و لرزه بر استخوان.

نه هر که موی شکافد به تیر جوشن خای
به روز حمله جنگاوران بدارد پای

چاره جــز آن ندیدیم که رخت و ســاح 
و جامه ها رها کردیم و جان به سامت 

بیاوردیم.

به کارهای گران، مرد کاردیده فرست
که شیر شرزه درآرد به زیر خّم کمند
جوان اگرچه قوی یال و پیلتن باشد

به جنگ دشمنش از هول بگسلد پیوند
نبرد پیش مصاف آزموده معلوم است
چنان که مسئله شرع پیش دانشمند

HINT نکته

شب نوشته های یک بچه نوآور! 
)14(

مدل وزارتی 
وکالتی به درد 
ما نمی خورد

همه چیــز تقصیــر خــودم بــود، کاش 
توی آن جلســه فریبا یا سمیرا همراهم 
بودنــد کــه چنیــن گنــدی نزنــم. یکــی 
نیســت بگویــد آخــر جلســه گفت و گو 
در کاب هــاوس را باید با ســامان بروم؟ 
گفت و گو توی کاب هــاوس بود، نه الیو 
اینســتاگرام که همــه روزی صدتاش را 
اجــرا می کنند. هنــوز به خــودم نیامده 
بودم کــه از هــر طــرف ســؤاالت ریخت 
روی ســرم، چندتایی هم انگار نشسته 
بودند منتظر که من یک گاف بدهم و با 

خنده درباره آن را بپرسند.
امــا بدتــر از گفت و گــوی کاب هــاوس، 
جلســه داخلــی خودمــان بعــد از ایــن 
رسوایی بود. من که نمی دانستم چطور 
توضیــح بدهــم، شــروع کــرده بــودم به 
خالی بندی و از مشــتری های نداشته، 
آن هــم آن طــرف مرزها صحبــت کرده 
بــودم، حــاال بایــد بــا نــگاه ســرزنش بار 
بچه هــا و مســخره بازی های کامیار نیز 

رو به رو می شدم. 
سمیرا کم تحمل تر از بقیه بود و تا سام 

کردیــم، نشســت و بادرنــگ پرســید: 
»آخر چرا؟ نمی شد من یا فریبا باشیم 
که اطاعات درست تر بدهیم؟« سامان 
گفت یکهویی جور شد که کامیار پرید 
وســط و گفت: »حتما خالی بندتر از تو 

هم دم دست نبود.«
 هرچه مــن گفتــم قرار بــود نــکات فنی 
را بگوییــم برای همیــن ســامان را بردم، 
اوضاع بدتر شــد. فریبا هم شــاکی بود 
کــه مگــر مــا دربــاره گفته هــای ســامان 
حرفی داریم؟ به قول بچه ها او وقتی که 

ترکاندن اقتصادی یا تحول اقتصادی؟ طنز
H U M O R

1
اولی: دیروز مجلس را دیدی؟

دومــی: آره. واقعــا درایــت و کاردانــی و نظــم نماینده هــا 
مثال زدنی اســت. من که از این به بعد فقط مثال هایم را از 

مجلس می زنم.
اولی: حاال نماینده ها یک طرف، وزرای پیشنهادی...

دومــی: وای نگــو. آن هــا که قنــد و نباتنــد. اصا شــکاتند. 
همه شان دست پر و با برنامه.

اولی: بله؛ بعضی هایشان این قدر درایت دارند که حتی برای 
وزارتخانه های دیگر هم برنامه نوشته اند.

2
این روزها از این مکالمه ها زیاد می شــنویم. مردم با گوش و 
دهان باز زل زده اند به صفحه تلویزیون تا وزرای پیشنهادی 
محترم برایشان از همه چیز »فرمایش کنند«. حاال درست 
اســت کــه نشــریه مــا نشــریه اقتصــاد نــوآوری اســت امــا 

راستش هرچه فکر می کنم می بینم در حال حاضر نوآوری 
و شــکوفایی و اقتصــاد و برنامــه و همه چیــز دارد در میدان 
بهارســتان جــوالن می دهد. مــا فعا بایــد بزنیم کنــار، یک 

چایی بخوریم.

3
دوست عزیزی پریده پشت تریبون و عینهو پلنگ - بعد 
از تسلط بر میکرفون - وعده ساختن یک میلیون واحد 
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مسکونی را در عرض یک سال داده است. با همین یک 
»وعده« برای دوست و دشمن کرک نمانده است. مردم 

که دارنــد از ذوق زدگــی می ترکنــد. تقصیری 
هم ندارند، قرار اســت از ماه بعــد به صورت 
روزانه حدود 28 هزار واحد مسکونی کاسب 

شوند. شما باشی خوشحال نمی شوی؟ 

4
البتــه در ایــن میانــه فقــط مردمی کــه قرار 
است بزنند توی گوش آپارتمان خوشحال 
نیســتند. در حــال حاضــر تیرآهن فــروش 
و ســیمان فروش و گــچ کار و بنــا و بــرق کار و 

کارگر ســاده هم دارند توی دلشــان قند آب می کنند. 
شــما خودتــان بنشــینید و سرانگشــتی حســاب 
بفرمایید این همه واحد مسکونی فقط چقدر سیمان 
می خواهد؟ مطمئنم االن دارید با خودتان می گویید: 
»ســیمان دیدی ســام مــا را هم بهــش برســان.« اما 
از مــن بشــنوید: »دولت که مثل من و شــما نیســت. 

حســاب دارد، کتاب دارد. وزیر وقتی وعــده می دهد، 
روی هوا کــه حرف نمی زند. حســاب ســیمانش را هم 
کرده. حساب تیرآهن و کاشی و سرامیکش 
را هــم کــرده. بلــه عزیز مــن! دولت اســت. 
خرش می رود. مثل من و شــما نیســت که 
لنگ یک کیســه ســیمان صدهزار تومانی 

باشد.« 

5
واقعا هرچه بیشــتر نــگاه می کنم، بیشــتر 
به ایــن نتیجــه می رســم کــه صحــن علنی 
مجلــس ایــن روزهــا یــک کاس درس 
اســت. اصا شــما توی کدام کاس این همه اطاعات 
می گیری؟ پشت کدام صندلی دانشــگاه به تو این راز 
مخفی شــده را می گوینــد کــه »مــادران دانش آموزان، 
همه خانم هستند«؟ شاید باورتان نشود اما با همین 
اطاعــات ذی قیمــت می تــوان بــه نتیجه هــای علمــی 
مهم تری رسید. کدام نتیجه؟ یکی اش را من خدمتتان 

می گویم: »پدران دانش آموزان همه آقایند.«

6  

دوســتان یک بار دیگر برنامه بررســی صاحیت وزرای 
پیشــنهادی را ببینید. شــک نکنید شــما هم مثل من 
اســیر این همــه دانایــی و درایــت و علــم خواهید شــد. 
باز هم مــن از شــما ســؤال می کنــم: در کدام دانشــگاه 
می توانیــد متوجه شــوید که بــا کاهــش ارزش ارز ملی، 
مشکات یک کشور حل می شــود؟ همین یک جمله، 
بــرای یــک دوره کامل لیــزر موهــای زائد بشــریت کافی 

است. 

7
شنیدم از وزیراِن پس این

که کشور خوشگل و آباد گردد
شما گفتید، مردم شاد گشتند    

الهی قلب هاتان شاد گردد

چگونه  می توانیم یاد 
بگیریم که دیگران را 

بپذیریم؟

ما همگی 
مسئولیم

برای برقراری ارتباطی سالم از فضیلت 
همدلــی گفتیــم و ظرفیت پذیــرش، اما 
چگونه می توانیم پذیرش را در عمل نیز 
به  کار گیریم؟ دوباره به مفهوم پذیرش 

برگردیم.
پذیــرش یعنــی تمــام تکه هــای ســیاه و 
ســفید ســاحت روانــم متعلــق بــه مــن 
اســت و نمی توانــم بــا نادیــده گرفتــن 
ابعــادی که هنوز بــرای من ناخوشــایند 
هســتند، رابطه ای مؤثــر را تجربه کنم. 

اما چرا این گونه است؟ 
زمانــی کــه تکــه ناجــورم را نمی خواهم، 
هیجاناتــی چــون شــرم، تــرس، نفــرت 
و اضطــراب را تجربــه خواهــم کــرد و 
مــن چگونــه می توانــم بــا این حجــم از 
هیجانــات روابطــی بــدون تنــش را 
خلــق کنــم؟ هــر چقــدر جایــگاه مــن از 
منظــر اجتماعــی دامنــه ای وســیع تر 
از ارتباطــات را شــامل شــود، حجــم 
هیجانــات تجربه نشــده، آســیب های 
بیشــتری را بــه محیــط کارم، همکارانم 
و در نهایــت بــه اهدافــم وارد خواهــد 

ساخت.
بــا پذیــرش و مواجهــه مهربانانــه بــا 
تکه های وجــودم که دوستشــان ندارم، 
روانشــناختی ام  انعطاف پذیــری 
را گســترش می دهــم و هــر چقــدر در 
مواجهه با کاستی هایم نرمش بیشتری 
داشته باشم، فضای گسترده تری برای 
روبــه رو شــدن بــا کاســتی های دیگــران 
و در نهایــت خلــق تجربــه کار گروهــی 
در راســتای پیشــبرد اهــداف ســازمانی 

خواهم داشت.
پذیــرش یعنــی مــن کامــل نیســتم، 
همــکاران مــن نیــز می تواننــد مرتکــب 
اشــتباه شــوند، اما همیشــه راهی برای 

جبران وجود دارد. 
هرچند هــدف ارائه کار بی نقص اســت 
امــا اینکه مــا بــا هــم در فضایی بــه دور 
از تحقیــر و توهیــن و در کمــال احتــرام 
و ادب اهــداف ســازمانی را محقــق 
کنیم، ارزشــمند اســت.  با ایــن دیدگاه 
ارتباطــات ســازمانی و فــردی  مــا چقدر 
نیازمنــد کســب این مهــارت و بســط و 
گســترش آن اســت! و در آخــر اینکــه 
رفتار مدیری که در مقام پذیرش است، 
چقــدر می توانــد مؤثرتــر و ســالم تر از 
مدیری باشد که اصا نمی داند پذیرش 

چیست؟ 

ADVICEپند

حــرف بزند آن قدر اصطــاح تخصصی 
فقــط خــودش  کــه  ردیــف می کنــد 
می فهمــد و شــاید هــم محســن. آنجــا 
هم هرچه گفت کسی چیزی نپرسید؛ 
یــا شــنوندگان همــه اش را فهمیدنــد 
یــا هیچ چیــز نفهمیدنــد کــه دیگــه 

نپرسیدند. گرفتاری ما از توست.
وضع آن قدر خراب بود که حتی مهدی 
هم شــاکی بود کــه دســت کم محمد را 
می بــردی، مگــر کار روابط عمومــی با او 
نیســت؟ کامیــار مثــل فشفشــه پریــد 

باال که: »بلــه بابا تو که نه وزیر هســتی 
و نه وکیــل، چرا بــه آمار آب بســتی؟ از 
همه این ها که بگذریم، چرا خالی بندی 
کــردی کــه مشــتری خارجــی داریــم؟ 
ســرمایه گذار خارجی دنبالمان است؟ 

ولی چرا اطاعات و وعده نادرست؟« 
ســرم را پاییــن انداختــه بــودم، حرفــی 
نداشــتم به جز عذرخواهــی. ولی فضا 
سنگین تر از آن بود که با سکوت بشود 

حلش کرد. 
گفتم: »ببخشــید جوگیر شــدم. وقتی 

سامان داشــت نکات فنی را می گفت، 
یک آن دیدم چقدر ما کار کرده ایم. بعد 
دیدم چنــد نفر هــم جمــات تعریف و 

تقدیر برایمان نوشته اند. 
یکی نوشته بود چه کار کنیم که بشود 
از شــما حمایــت کنیــم؟ من هــم گفتم 
چندتایی وعــده بدهم و دلشــان را گرم 

کنم.« 
آن جملــه آخــر را بــا تبســم رو بــه همه 
گفتم و اضافه کردم: »باالخره تاشــی 
مذبوحانه بود برای مهم تر نشان دادن 

کارمــان. خواســتم مشــتی محکــم بــه 
دهــان آن هایــی بزنم کــه قدر کارمــان را 

نمی دانند...« 
ولــی کامیــار نگذاشــت بیشــتر ادامــه 
بدهــم و گفــت: »داداش ایــن مــدل 
وزارتی وکالتی به درد کار ما نمی خورد. 

خراب کردی.« 
هنوز بــاورم نمی شــود که کامیــار حرف 
حســابی زده باشــد. ولــی درســت 
مــا  درد  بــه  مــدل  ایــن  می گفــت؛ 

بچه نوآورها نمی خورد.

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007
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برد اســمیت کــه از مدیــران ســابق مایکروســافت 
اســت، در کتــاب »ابزارهــا و ســاح ها« کــه اخیــرا 
انتشــارت راه پرداخت آن را منتشــر کــرده، تحلیل 
دقیقی از آثار مثبت و منفی فناوری بر جامعه دارد. 
یکی از مهم ترین ابعاد فناوری و اقتصاد اطاعات، 
کژگزینی اســت کــه کاهــش اثــرات آن بــه دخالت 
دولت یا بخــش خصوصی نیــاز دارد. هر کشــوری 
راه حل های متناسب با وضعیت اقتصاد سیاسی 
خود را انتخاب می کند.  اســمیت در ابتدای فصل 
هشــتم کتاب ابزارهــا و ســاح ها با عنــوان »حریم 
خصوصی مصرف کننده« جمله ای خاص از اوباما، 
رئیس جمهور اســبق آمریــکا، نقل 
می کنــد: »ورق برمی گــردد.« او در 
توضیح این جمله می نویســد: »در 
دســامبر 2۰۱۳ که رهبران فناوری به 
جلسه ای در کاخ سفید آمده بودند 
تا رئیس جمهــور اوبامــا را به اصاح 
شیوه های نظارت الکترونیکی دولت 
ترغیــب کننــد، در مقطعــی مســیر 
بحــث عــوض شــد. رئیس جمهــور 
و گفــت: »حــدس  کــرد  مکثــی 
می زنــم در آینــده ورق برمی گــردد.« 
این پیش بینــی را با اشــاره به این مســئله بیان کرد 
کــه بســیاری از شــرکت های حاضر در آن جلســه، 
بیشــتر از هــر دولتــی در جهــان، داده شــخصی 
نگهداری می کردند. اوباما گفت زمانی می رسد که 
خواســته هایی که اکنون از دولت دارید، دیگران از 

بخش فناوری خواهند داشت.«
نقش دولت در اقتصاد، مالیات ستانی و تنظیم گری 
است. دولتی که ساختارهای خودش ایراد دارد، در 
مالیات ستانی به همان اندازه بد عمل می کند که در 
تنظیم گری! به عبارتی در اقتصاد دولــت زده ایران 

نــه اجــازه می دهیم بخــش خصوصــی رگوالتوری 
و تنظیم گــری را پیــش ببــرد، نــه دولــت به تنهایی 
تــوان انجــام درســت آن را دارد.   دولــت به تنهایی 
نمی توانــد تنظیم گــر خوبــی بــرای فضــای ســایبر 
فیزیکی )یا همان فضای مجازی( باشد؛ تنظیم گری 
اثربخش با محوریت دولت، ولی با همراهی بخش 
خصوصــی واقعــی باید انجــام شــود. چالش های 
مقرراتی در زمینه پلتفرم ها )همان فضای مجازی( 
بازنگری قوانیــن قدیمی بــرای اســتفاده در دنیای 
جدید را ضروری کرده است. نیمه تاریک انقاب 
پلتفرم، ضرورت تنظیم گری را بیش از پیش کرده 
و همان گونه که گفتیم، در اقتصاد اطاعات ابعاد 
منفی ماننــد کژگزینی نیاز بــه دخالــت )بخوانید 
تنظیم گری( بخــش خصوصی، دولتــی یا ترکیبی 
از خصوصــی و دولتــی دارد. برخــی از مشــکات 
قانونی ایجادشده با رشد کسب وکارهای بر مبنای 
پلتفرم، مانند دسترسی های بی حدوحصر پلتفرم 
به اطاعات مردم، چالش قیمت گذاری منصفانه، 
حریــم خصوصــی و امنیــت داده ها، کنتــرل ملی 
دارایی هــای اطاعاتــی، سیاســت مالیاتــی درباره 
پلتفرم ها، قانون کار در پلتفرم ها و امکان دستکاری 
مصرف کنندگان و بازارها به مشکاتی جدی بدل 
شــده اند. این مســائل ما را بــا این پرســش مواجه 
می کند که آیــا نوبت نســخه دوم قوانین نرســیده 
اســت؟  فارغ از اینکه بخش خصوصی میدان دار 
تنظیم گری باشد یا اینکه بخش دولتی تنظیم گری 
را در دســت بگیرد یا ترکیبی از این دو، سؤال مهم 
این اســت که قانون گذاران درباره پلتفرم ها )همان 
فضای مجازی( آیا »پوست در بازی« دارند یا نه؟ به 
عبارتی قانون گذار چقدر فضای جدید پلتفرم ها را 
می شناسد؟ پاسخ صریح این سؤال مسیر آینده 

را روشن می کند.

END UPسرانجام

دولت یا بخش خصوصی؛ تنظیم گری پلتفرم ها را 
کدام یک باید انجام دهند؟

ورق برمی گردد!
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اول کارآفرینان!
یکی از معتبرترین شتابدهنده های کشور آلمان 

شتابدهنده »Entrepreneur First« است. 
شتابدهنده ای که از راندهای 25 هزار یورویی تا 500 هزار 

یورویی از استارتاپ های حوزه های مختلف ازجمله محتوا، 
بازی، فین تک و سرگرمی حمایت می کند و در سال های 

گذشته توانسته خود را به برند برجسته استارتاپی در 
آلمان و غرب اروپا تبدیل کند. در این شماره تعدادی از 

برندها و کمپانی های این شتابدهنده  را با شما به اشتراک 
گذاشته ایم.
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