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 مهــر :به گفتــه معــاون مرکز توســعه تجارت
الکترونیکــی وزارت صنعــت ۲۸ ،هزار فروشــگاه
اینترنتــی نماد اعتمــاد الکترونیکــی دریافت کرد.
فرانک اســکویی در اینباره بیان کــرد» :ارائه نماد
اعتمــاد الکترونیکــی به فروشــگاههای اینترنتی و
کســبوکارهای آنالیــن در زمینه ســاماندهی این
کســبوکارها و نیز اطمینــان از درگاه پرداخت این
ســایتها برای فروش آنالین اســت .او ادامه داد:
»عالوه بر این ،حدود  ۱۰هزار تقاضا نیز در سیســتم
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای دریافت نماد
الکترونیکی ،به ثبت رســیده اســت که البته برخی
فقط اطالعاتشان را وارد کردهاند و پروندهشان فعال
نیســت« .او همچنین از تالش برای مقرراتزدایی
دریافت نمــاد اعتماد الکترونیکی کســبوکارهای
نوپا و اســتارتآپ خبر داد و گفــت» :از آنجایی که
تمامی کســبوکارهای صنفی بــرای دریافت نماد
اعتمــاد الکترونیکی ابتدا باید از اتاق اصناف پروانه
فعالیت بگیرند ،تالش بر این اســت که این مقررات
و الزام برای کســبوکارهای نوپا تسهیل شود و در
این زمینه با هیئت مقرراتزدایی وزارت اقتصاد وارد
مذاکره شدهایم«.

تعیینتکلیف شمارههای ۹۰۹
در ماه جاری
 فارس :معاون مشــتریان شرکت مخابرات ایران
از تعیین تکلیف شــمارههای  ۹۰۹شــبکه هوشمند
کشــوری ) (INبهزودی خبــر داد .داوود زارعیان با
اعالم این خبر گفت :موضوع همین ماه حل خواهد
شــد و دو کار انجــام خواهیــم داد« .او ادامه داد:
»مشــکل حوزه  INآنالیننبودن شارژینگ است که
زیرســاخت کارکردها را با تأخیر بــه مخابرات ارائه
میدهد .این امر باعــث ایجاد قبضهای نامتعارف
برای برخی مردم شــده و شکایت زیادی در اینباره
به مخابرات ارجاع میشــود« .او گفــت» :ازاینرو،
از شــرکت ارتباطات زیرســاخت و ســازمان تنظیم
مقــررات ارتباطــات رادیویــی درخواســت کردیم
شارژینگ  INرا آنالین کند ،در غیراینصورت فکری
برای این کار شــود« .او ادامه داد» :رئیس ســازمان
رگوالتوری به زیرساخت ابالغ کرده که باید شارژینگ
آنالین را در دو بخش تلفن ثابت بینالملل و شبکه
هوشــمند کشــوری در اختیار مخابرات قرار دهد،
دوستان زیرســاخت در حال آمادهسازی این امکان
بــرای مخابرات هســتند کــه دیگر بــا رویه فعلی
مواجه نشــویم« .او افزود» :ایــن موضوع در همین
ماه حل خواهد شــد و دو کار انجام خواهیم داد؛ یا
شارژینگ  INزیرســاخت کشوری را آنالین خواهیم
کرد که مشــکلی برای مشــترکان پیــش نیاید یا با
توافق رگوالتوری و زیرساخت  INآنالین کشوری را
روی  INتهران که شــارژینگ آنالیــن دارد ،برگردان
میکنیــم« .او بیان کــرد » :برای تسریعشــدن حل
مشــکل  INدر نامهای به اســتانها دســتور قطع
ســرویس را به جز تهران دادم ،زیرا نمیخواستیم
کســبوکارها تعطیل شود .تالش شرکت مخابرات
ایــران بــه جــای رســانهایکردن موضــوع حل
مشکل است«.

ارائه ویدئوی ارزانتر
برای مخابراتیها
 ایســنا :به گفتــه عضــو هیئتمدیره شــرکت
مخابــرات تهــران ،مخابــرات عــالوه بــر کاهش
۵۰درصدی تعرفه داخل نســبت بــه میزان آن در
سطح بینالملل ،یک پله فراتر رفته و ویدئویی را که
در شبکه مخابرات ایران است ،برای مشترکان خود
ارزانتر از ســایر مشــترکان عرضه میکند تا کمکی
به حوزه تولید محتوا باشد .سمیعاﷲ صادقی بیان
کــرد» :مزیتی که این موضــوع دارد ،کاهش قیمت
اســت .مخابرات ویدئویی را که در شبکه مخابرات
دارد ،برای مشــترکان خود ارزانتر از سایرین عرضه
میکنــد تا کمکــی به حــوزه تولید محتوا باشــد.
بنابرایــن ما عالوه بــر کاهش ۵۰درصــدی تعرفه
داخل نســبت به ســطح بینالملل ،یــک پله فراتر
رفتهایــم« .او ادامه داد» :وزارتخانــه به دنبال این
موضوع است که از حجمفروشی به سمت فروش
ســرعت برویم و این کار با  ADSLعملی نیست ،اما
با فیبر نوری بازه ســرعت محدودیــت ندارد .کابل
مســی در فاصلههای طوالنی برای ارائه ســرعت
بیشــتر از دو مگابیت با مشکل مواجه میشود ،اما
در فیبر محدودیت سرعت به این شکل نداریم .فیبر
نوری سرمایهگذاری زیادی میخواهد ،اما مخابرات
تحت نظر ســازمان تنظیم مقررات فعالیت میکند
و قصد انحصــار ندارد« .او در ادامــه درباره نحوه
درخواست ســرویس تانوما بیان کرد» :مشترکان با
مراجعه بــه پورتال مخابرات و واردکردن شــماره
تلفن خود در بخــش تانوما میتوانند ببینند که این
امکان برای آنها فراهم شــده یا خیر .در صورتی که
زیرســاخت برای آنها وجود داشته باشد ،میتوانند
درخواســت داده و ســرویس را خریــداری کنند«.
او همچنیــن گفــت» :شــرکت مخابرات ایــران در
بخش خردهفروشــی هم در قالب رقابت ســالم با
بقیه شــرکتها کار میکند .ما روی کیفیت شــبکه
کار میکنیــم و مشــتریمداری را مــورد نظر قرار
میدهیم .با ایجاد ســامانههای کشــوری از جمله
پورتال مخابرات که مشترکان میتوانند درخواست
خود را در آن ثبت کنند ،تالش داریم خدمات خوب
و باکیفیت را در کوتاهترین زمان ارائه کنیم«.

مجیــد هدایتی :شــرکتهای نوپا یا »اســتارتآپ«
ممکن اســت در هر حوزهای ایجاد شود ،ولی اغلب
به شرکتهایی گفته میشود که رشد سریعی دارند
و در زمینه فنــاوری فعالیت میکنند .در پس چهره
این کســبوکارهای نوپا ،واقعیتی نهفته اســت که
آگاهی از آن شــاید معادالت ذهنی بسیاری از افراد
را کــه توان بالقوه ورود به این عرصه را دارند ،تغییر
دهد و حتی آنان را از اتخاذ تصمیم مورد نظرشــان
بــاز دارد» .پــس از مرگنویســی اســتارتآپها«،
واقعیتی داســتانی اســت که زنجیره روایتی آن در
دنیا ســابقهای طوالنی دارد و به واسطه اینکه نرخ
شکســت این قبیل کســبوکارها باالست و حتی در
برخی گزارشهای رسمی و غیررسمی اینگونه گفته
میشــود که بهطور تخمینی از هر  ۱۰استارتآپ ۹
تای آنها منجر به شکســت میشود ،جای خود را در
میان مدیران کسبوکارهای نوپا باز کرده است .ماجرا
به این شکل اســت که بنیانگذاران استارتآپهایی
که فعالیت آنها با شکســت مواجه میشــود ،دالیل
شکســت خود را در کســبوکار نوآورانهشان برای
همــگان اعالم میکنند تا ســایرین و عالقهمندان به
راهاندازی این مدل کسبوکارها ،بتوانند از تجربیات
آنها اســتفاده کنند؛ این رسم به »پس از مرگنویسی
استارتآپها« شهرت دارد.
در شــرایطی که بیشــتر تحقیقات متمرکــز بر دالیل
شکســت استارتآپها و کســبوکارهای نوپا نشان
میدهــد »توجهنکــردن به نیــاز بازار«» ،نداشــتن
نقدینگی«» ،خأل تیم مناســب«» ،خروج از رقابت«،
»مســائل قیمتگــذاری«» ،محصــول ضعیــف«،
»توجهنداشــتن بــه مــدل تجــاری«» ،بازاریابــی
ضعیف«» ،نادیدهگرفتن مشــتری«» ،محصول از رده
خارجشده«» ،نداشتن تمرکز کافی«» ،توافقنداشتن
و یکپارچگی بین اعضای تیم یا سهامداران«» ،هدف
نامشخص«» ،کافینبودن میزان عالقه«» ،بیتوجهی
به مســائل قانونــی«» ،حــذف تبلیغــات«» ،قبول
شکســت« و »شکســت در انجامدادن برنامهها« از
جمله دالیل اصلی شکســت اســتارتآپها است،
امــا عدهای از متخصصان آکادمیــک حوزه مدیریت
اجرائی کشــورمان بــا قبول تمامی این مــوارد ،نظر
مبنایی دیگری دارند.
تغییر مسیر کارآفرینان استارتآپی
بعد از بزرگشدن
امیر شــاهرخی؛ مــدرس »مدیریت اســتراتژیک

و تحــول« دانشــگاه شــهید بهشــتی ،میگویــد:
»یکــی ،آنهایی هســتند که وقتی نیاز بــه راهاندازی
کسبوکارشــان را فهمیدند به ســمت آموزشهای
مدیریــت آمدهانــد و این قبیل افراد معموال آتشــی
درون خــود دارند که به ســمت مباحــث مدیریت
کســبوکار سوقشــان میدهد؛ گروه دیگــر آنهایی
هســتند که در راهاندازی بیزینس خود تردید دارند و
به همین دلیل در دورههای حرفهای مدیریت شرکت
میکنند تا با اصول تجارب دیگران آشنا شوند.
اما گروه سومی هم هست که شامل استارتآپی
شکلگرفته و توسعهیافته میشود؛ بنیانگذاران یا به
عبارتی کارآفرینان این کسبوکارها وقتی به درجهای
از بزرگی میرســند که اهمیت مقوله مدیریت برای
آنها بیشــتر میشود ،ســکان هدایت را به یک مدیر
میســپارند و خودشان به ســراغ فراگیری مباحث و
فنون مدیریتی میروند«.
تفاوت مشهود دورههای
مدیریت کسبوکار دانشگاه و مؤسسات
نادر غریبنواز؛ مدرس »اصول و اســتراتژیهای
بازاریابــی و مباحــث فــروش« ،بیان میکنــد» :اگر
کســانی که در رشــتههای فنی و تخصصی تحصیل
کردهاند )مانند برخی مدیران کســبوکارهای نوپا(،
به سمت آموزش دورههای  MBAبیایند ،در فروش
و بازاریابی محصوالت موفقتر خواهند بود«.

ﺑﺎزار
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مؤسســه  IDCجدیدترین گــزارش خود را از
میزان عرضه تبلت در سهماهه دوم  ۲۰۱۷منتشر
کرد .آمار منتشرشــده این مؤسســه نشاندهنده
عرضه  ۳۷٫۹میلیون دستگاه تبلت به بازار است
که در مقایسه با  ۳۹٫۳میلیون دستگاه ارائهشده
در ســهماهه دوم  ،۲۰۱۶کاهشی  ۳٫۴درصدی را
نشان میدهد.
با اینکه گزارش  IDCیازدهمین کاهش پیاپی
در عرضــه جهانــی تبلتها را نشــان میدهد،
میــزان کاهــش عرضه امســال برخالف ســال
گذشــته تکرقمی بوده اســت؛ خبــری که برای
تولیدکنندگان امیدوارکننده خواهد بود .براساس
این گزارش ،دو تولیدکننده برتر تبلت ،یعنی اپل و
سامسونگ ،در مجموع حدود نیمی از سهم بازار
را در اختیار دارند و همچون دو دوره گذشــته ،به
ترتیــب جایگاه اول و دوم را بــه خود اختصاص
دادهانــد .به گــزارش  ،IDCکندتر شــدن فرایند
کاهش عرضه در ســهماهه جاری در اثر عرضه
تبلتهایی با قیمت نســبتا پایینتر بوده اســت.
صرف نظر از آشفتگی در بازار تبلت ،در میان پنج
تولیدکننده اصلی و برتر بازار ،ســهم سه کمپانی
افزایش یافته اســت .در واقــع ،فاکتور قیمت به
ســازندگان ســطح اول تبلت کمک کرده است تا
ســهم بازار ســاالنه خود را افزایش دهند .البته،
 IDCدر ادامــه گــزارش خود بــه تولیدکنندگان
هشــدار میدهــد کــه این رشــد ممکن اســت
موقتی باشــد ،زیرا همانند رایانههای شــخصی،
چرخه جایگزینــی تبلتهای جدید در مقایســه
با گوشیهای هوشــمند طوالنیتر است .با فشار
برندهای بزرگ برای کاهش قیمت ،تولیدکنندگان
تبلتهای ناشناخته )موســوم به  (white boxو
کوچکتر توجه خود را از بازار تبلت دور خواهند
کرد؛ فراینــدی که بنا بر گزارش  IDCدر آینده نیز
ادامه خواهد یافت.
تبلتهــای جداشــدنی ) (detachableکــه
در ســهماهه نخســت  ۲۰۱۷بهعنــوان عامــل
نجاتدهنده بازار شــناخته شــدند ،در این فصل
با افــت عرضه مواجه شــدهاند .ظاهرا دلیل این
کاهش عرضه ،انتظار مصرفکنندگان برای ارائه
تبلتهای جدیدی از این نوع از سوی شرکتهایی
مانند اپل و مایکروسافت بوده است.
به این ترتیب ،بــا عرضه محصوالت جدید در
انتهای سهماهه دوم ،میتوان انتظار داشت بازار
تبلتهای جداشــدنی جایگاه مســتحکمی را در
نیمه دوم سال جاری میالدی به خود اختصاص
دهــد .از ســوی دیگــر تبلتهای تبدیلشــدنی
) (convertibleگونــهای از تجربــه رایانشــی را

در اختیــار کاربران قــرار میدهد که بــرای آنها
شناختهشدهتر است.
مؤسســه  IDCسال گذشــته پیشبینی کرده
بود تبلتهای جداشــدنی به رشد ســاالنه بازار
تبلتها تا سال  ۲۰۲۰کمک خواهند کرد .به گفته
جیتش اوبرانی ،پژوهشــگر ارشــد بخش بررسی
فصلی بازار جهانی ابزارهای موبایلی در مؤسسه
 ،IDCتــا به امــروز ،بازار ابزارهــای  -۲در  -۱به
دو گروه عمده تقســیم شده اســت .در یک سو،
شــرکتهایی چون اپل و مایکروسافت قرار دارند
که بیشتر تبلتهای جداشــدنی را تولید میکنند
و در ســوی دیگر ،تولیدکنندگان رایانه شــخصی
حضور دارند که عمدتا تولیدکننده دســتگاههای
تبدیلشــدنی هســتند .هرچند تغییراتی کند در
این زمینه آغاز شــده است و تولیدکنندگان گوشی
هوشــمند و رایانه شــخصی ارائه جایگزینهای
جذابــی را در این حــوزه آغاز کردهاند ،ســرعت
ایــن تغییــر بســیار انــدک اســت و  Surfaceو
آیپــد پرو همچنــان بر بخــش بزرگــی از بازار
سیطره دارد.
از ســوی دیگر ،لین هوانگ ،مدیــر تحقیقات
در بخــش ابزارها و صفحهنمایش در مؤسســه
 ،IDCبازار تبلت را به میدان مســابقهای تشــبیه
میکنــد کــه در آن بایــد معین شــود آیا رشــد
تبلتهای جداشــدنی ســرعت کافی برای غلبه
بــر رکــود طوالنیمدت بــازار تبلتهای ســاده
) (slateدارد یا نه .او باور دارد که براساس چنین
دیدگاهی ،ســهماهه دوم امسال نشــانههایی از
احیای بــازار ظاهر میشــود و بــرای نیمه دوم
ســال  ۲۰۱۷میتــوان بــه موضوعات بســیاری
امیدوار بود.
رونمایی از محصوالت جدید مایکروســافت و
اپل با ســهماههای پرعرضه همــراه خواهد بود،
درحالیکه اجــرای ویندوز  ۱۰بر بســتر معماری
 ARMنیز میتواند شــکاف موجــود در ردههای
میانــی بــازار را پر کنــد .او در ادامــه پیشبینی
کرده اســت کــه در دوره منتهی بــه تعطیالت،
تعداد بیشــتری از تبلتهای جداشدنی مبتنی بر
سیســتمعامل کروم عرضه شــود .گفتنی است،
مؤسســه  Strategy Analyticsنیز اخیرا گزارش
خود را درباره سهم سیستمعامل تبلتها منتشر
کرده است.
براساس این گزارش iOS ،افزایش ۲۶درصدی
را تجربه کرده اســت ،درحالیکه ســهم اندروید
کاهش یافته و به  ۶۰درصد رسیده است .در کنار
این دو سیســتمعامل ،جایگاه ویندوز با حدود ۱۴
درصد تقریبا ثابت مانده است.

علی خراســانی؛ »وکیــل پایه یک دادگســتری«،
میگویــد» :گمــان میکنــم ســواد مدیریتــی و
کســبوکاری فعــاالن ایــن بخــش به انــدازهای
نباشــد که بتواننــد بیزینس خود را بــرای بلندمدت
حفظ کننــد و از این رو بهعنوان مــدرس دورههای
»حقوقــی« مدیریــت کســبوکار حتما بــه تمامی
فعاالن اســتارتآپی کشــور توصیه میکنــم برای
کاهش میزان ریسک کسبوکارشان ،دورههای عالی
مدیریت کســبوکار را که با حضور دغدغهمندانی از
صنعت و تجارت برگزار میشــود و درواقع گعدهای
برای اشتراک تجربیات مدیریتی در سطح کالن است،
شــرکت کنند تا بــه این طریق بتواننــد فعالیتهای
اقتصــادی و بازرگانــی خود را در برابر ریســکهای
تجارت به نوعی واکســینه کنند؛ البتــه نباید نادیده
گرفــت کــه مخاطــرات احتمالــی فعالیتهــای
نوآورانه بیشــتر از دیگــر کسبوکارهاســت و الزم
است بنیانگذاران و مؤسســان این قبیل فعالیتها،
راهــکاری هوشــمندانه بــرای مقابله بــا تهدیدات
داشته باشند«.
کسب دانش روز ،کلید تغییر و تحول
بهداد نامور یکتا ،مدرس »مارکتینگ و برندینگ«،
میگویــد» :در دنیای رقابتی امــروز ،تنها موضوعی
که باعث تغییر میشــود» ،آموزش و کســب دانش
روز« اســت؛ فاصله معنادار میان دانشگاه و صنعت

از دیرباز بهعنوان چالش اصلی شــناخته میشــد و
 MBAکمک کــرده تا این چالش بــه حد اعالء حل
شود ،اما چالش مهمتر این است که مردم ما خیلی
ســخت به دنبال یادگیری میروند و سرانه مطالعه
آنها پایین است.
این مشــاور حوزه اســتارتآپی معتقد است که
گذرانــدن زمان با مدیران صاحب ایده و خالق راهی
برای برونرفت از مشــکالت و بحرانهای پیشروی
کســبوکارهای نوپا است که در اینباره کالسهایی
با رویکرد تزریق مهارتهای اجرائی مدیریت با تکیه
بر ظرفیتهای دانشــگاهی کشور شــکل گرفته که
بســیار کمککننده به مدیران صرفا فنی و متخصص
خواهد بود.
پایداری سازمان
در بستر هدف با علم مدیریت عملیاتی
شــهداد شــعبانی ،مدرس »ســازمان مدیریت«
دانشــگاه شهید بهشتی نیز ،از دیگر افرادی است که
متولیان کســبوکارهای نوپا را به آموزش دورههای
مدیریتــی نصیحت میکند و ضمــن تأیید نرخ باالی
شکست در این قبیل کسبوکارها میگوید» :فعاالن
استارتآپی بعضا دارای تجارب مدیریتی نیستند ،به
این معنا کــه تحصیالت فنی دارنــد و با فرایندهای
مدیریتی آشــنا نیســتند؛ فرایندهای مدیریتی اصوال
پشــتیبان ســازمان هســتند و در دورههــای عالی و
کاربردی مدیریت کسبوکار آموزش داده میشود«.
او میافزاید» :ممکن است فردی در رشته تخصصی
خودش بهترین مهارتها را داشــته باشــد ،اما برای
اینکه تیمش به پایداری سازمان در بستر هدف کمک
کند ،نیاز به آموزشهــای متفاوتتری از حوزههای
فنی و تخصصی دارد«.
به نظر میرسد کسبوکارهای اقتصادی نوپا که
اغلب بر بســتر فناوریهای ارتباطــی و اینترنتی و با
تکیه بر دانش فنی افــراد متخصص و صاحب ایده
شــکل میگیرد ،بــه دلیل ضعف مباحــث مدیریتی
در سرشــاخه راهبری گروه ،رفتهرفتــه با تحلیل قوا
مواجه شــده و شاکله تیم را با بحران مواجه میکند
که نتیجهای جز آشفتگی در برنامههای ترسیمشده
سازمانی و اهداف درنظرگرفتهشده نخواهد داشت؛
بنابراین شــاید اشــراف بر مباحث مدیریت اجرائی و
سازمانی راهی برای جبران تمامی مواردی باشد که
این روزها با عنوان »دالیل شکست استارتآپها« از
آنها یاد میشود.
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 بهتازگی ،آنتونیو مارتینز ،مدیر ســابق شــبکه
اجتماعــی فیسبــوک ،اعالم کرده اســت در ۳۰
ســال آینده شــاهد مخاطرات زیادی ،شاید در حد
نابودشدن جوامع بشــری بهواسطه رشد بیرویه
فناوری خواهیم بود .براســاس گزارش وبسایت
خبری تحلیلی  ،ibtimesآنتونیو مارتینز نام بزرگی
در ســیلیکون ولی محسوب شــده و نکته جالب
اینکه با وجود ترک فیسبوک ،همچنان رســانهها
بــه او توجه میکنند .در ایــن میان ،بهتازگی او در
مصاحبهای پرسروصدا اعالم کرده ،بشر با رویکرد
ویژهای که به منظور توســعه فناوری اتخاذ کرده
اســت  -در عمل  -در حال نابودکردن آینده خود
است و احتمال دارد جوامع بشری بهزودی سقوط
را تجربه کند .مارتینز که نگاهی بدبینانه به فناوری
دارد ،معتقد است ،اســتفاده بیرویه از تلفنهای
همراه هوشمند انســانها را به ماشینها وابسته
کرده اســت و از ســوی دیگر با توجــه به عرضه
قریبالوقوع خودروهای بدون راننده نیز میتوان
انتظار داشت که نسل بشر به چرخهای از طغیان،
درگیری و ناامیدی وارد شــود .او همچنین معتقد
اســت ،هوش مصنوعی و صنایع روباتیک در حال
نابودکردن بازار کار انســانها هســتند و بهزودی
انسانها بر اثر کمبود شدید کار با مشکالتی بزرگ
در ســطح جوامع مختلف روبهرو خواهند شد .به
این ترتیب ،او پیشبینی میکند در طول ۳۰ســال
آینده ،سطح بیکاری بهواسطه فناوری بهاندازهای
باال خواهد رفت که جوامع بزرگ شــروع به از هم
پاشــیدن خواهند کرد .مارتینز دراینباره میگوید:
»هر بار که کسی خارج از چرخه سیلیکون ولی را
میبینم ،به این فکر میکنم که دهها شرکت بزرگ
بهصورت دیوانهوار در حال تالش هســتند تا او از
کار بیکار شود .تا  ۳۰سال آینده نیمی از جمعیت
کره زمین دیگر شغلی برای خود نخواهند داشت
و ایــن امر به انقالبهای درونی جامعهها منتهی
خواهد شد«.
او در پایان ســخنان خود گفــت» :مردم عادی
درک نمیکنند که شــاهد رقابتی میان سیاست و
فناوری هستیم و فناوری در آستانه پیروزی در این
رقابت است .فناوری به اندازهای از ما پیش است
کــه پیش از اینکه بخواهیــم درک کنیم ،میتواند
کارهایمــان را از ما گرفتــه و اقتصاد جهانی را به
زانو دربیاورد«.

