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دهنبرداصلیانتظامبخشیپیشروی
شرکتهایفناوری
درسال2016

 بردلی تاســک  (Bradley Tusk)حدود پنج سال 
 ،(Travis Kalanick) نماینده ترویس کاالنیــک
مدیرعامــل اوبــر1 (Uber)، در زمینــه حل وفصل 
مشــکالت نظارتــی  بوده و بــا تشــخیص نبردهای 
سیاســی و حل آنها، زندگی کرده  است. او ابتدا معاون 
فرمانــدار ایلینویز (Illinois) و مدیر کارزار انتخاباتی 
مایکل بلومبــرگ (Michael Bloomberg) بود و 
اکنون هم در نقش سرمایه گذاری است که از شرکتهای 
نوپا سهام می گیرد تا به دردسرهایی که رقبای قدیمی 
و سیاستمداران ایجاد می کنند تا جلوی شرکتهای نوپا 
را به هر طریق ممکن بگیرند، در دادگاه رسیدگی  کند. 

تاســک، برای صنایع فناوری در سال 2016 پیامی 
دارد: “نمی توانیــد بــدون عصبانی کــردن مردم، به 

بلعیدن دنیا ادامه دهید.”
تاســک که صندوق ســرمایه گذاری جدیدش به نام 
صندوق ســرمایه گذاری تاســک، با شــرکتهای نوپا 
از جملــه فن دوئل (FanDuel)، جنرال اســمبلی 
 (Zendrive) زن درایو  (General Assembly) و 

همــکاری می کند، اعتقاد راســخی به جمله مشــهور 
مارک اندریســن (Mark Andreessen) دارد که 
در ســال 2011 گفــت: “نرم افزارها در حــال بلعیدن 
جهان هســتند.” و از آنجا که شرکتهای نوپا به ساخت 

 ترجمه: مریم گوارا
A. Konrad
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نرم افزارهــا و ابــزاری می پردازنــد کــه در 
حال تبدیل شــدن به ابزار حیاتی برای هر 
صنعتی، از صنعت مد گرفته تا بهداشــت و 
درمان هستند، تاســک انتظار دارد که این 
با مشــکالت قانونی روبه رو  شــرکتها هم 

شوند. 
به گفتــه او: “میزان نبردهــای قانونی 
هر ســال در حال افزایش است؛ چون هر 
شــرکتی به نحوی با فناوری تلفیق شــده 
است. مشــکالتی که اوبر و ایر بی ان بی2 
(Airbnb) مجبــور بوده اند با آنها روبه رو 
شوند، شرکتهای نوپای بیشتری را به این 
فکر می انــدازد که این اتفاق برای آنها هم 
رخ خواهد داد. ترویس اولین کسی بود که 
مجبور بود با این مســائل روبه رو شود؛ اما 
این مسئله ای است که بنیان گذاران شرکتها 

باید بپذیرند و از پیش به فکر باشند.”
البتــه تاســک روی همین حســاب، از 
این قضیه ســود می برد؛ چون مشــکالت 
بیشــتر به معنای کار بیشــتر برای اوست. 
اما هیچ کس به اندازه  او چشــم انداز فناوری 
را رصــد نمی کند تــا بتواند محل مشــکل 
بعدی را پیش بینی کند. نشــریه  فوربز طی 
مصاحبه ای با تاســک، ده حوزه ای را که به 
اعتقاد وی به بزرگترین مشــکالت نظارتی 
شــرکتهای بزرگ وکوچک فنــاوری تبدیل 
خواهند شد، بررسی کرده است. در ادامه، 
فهرست تاســک، به همراه توضیح مربوط 
و پیش بینــی وی برای هر یــک از آنها را 

مشاهده خواهید کرد.

ده آوردگاه بزرگ فناوری
1- ورزشهای تخیلی روزانه،

،(W-2) 2-2- فرم 1099 در برابر فرم دبلیو
3- خودروهای بدون راننده،

4- پهپادهــا )هواپیماهای بدون سرنشــین 
هدایت شونده از راه دور(،

5- خانه های اجاره ای کوتاه مدت،
6- حمایت از تولیدهــای داخلی )از طریق 

دریافت مالیات از کاالهای وارداتی(،
7- شاهدانه )مواد مخدر(،

8- ارزهای رمزنگاری شده،
9- وام دهی، و

10- بهداشت و درمان. 
ورزشهای تخیلی روزانه

نبــرد: تاســک معتقــد اســت کــه مراکز 
اینترنتــی تخیلی روزانــه، همچون فندوئل 
و درفت کینگــز(DraftKings)، پــس از 
روبــه رو شــدن بــا مشــکالتی در دو ایالت 
نیویورک و نــوادا که دســتکم به طور موقت 
کسب وکارشــان در آن ایالتها را متوقف کرد، 
در سراسر کشــور، درگیر نبردهای نظارتی و 

فشارهای قانونی خواهند شد. 
وی معتقد اســت که این حــوزه با اختالف 
را  نظارتی  درگیریهــای  بیشــترین  زیادی، 
تا کنون داشــته است. تاســک معتقد است 
که حل هرچه ســریع تر این مسائل، به نفع 
ایالتهای کشــور امریکا خواهــد بود؛ چرا که 
این موضوع با توجه به ســرمایه گذاری های 
انجام شــده در برنامه هــای تخیلی روزانه از 
 (Disney) سوی شــرکتهایی مانند دیزنی
 (ESPN) به وســیله واحد ایی اس پــی ان
خــود، یاهو و دیگر شــرکتها، بیش از دیگر 
موضوعهای مربوط به فناوری این ظرفیت 
بالقوه را دارد که بر رأی دهندگان بیشــتری 
تأثیر بگذارد )شــرکت تاسک یک راهنمای 
هشــت صفحه ای مربــوط بــه راهبردهایی 
برای نبردهای آینــده، برای صاحبکار خود 
در این حوزه یعنــی فن دوئل، تهیه کرده که 

به خبرگزاریها درز یافته است(.
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پیش بینــی:  تعــداد زیــادی از ایالتها، وضــع قوانینی را در 
برنامــه کاری خود قرار خواهند داد تا اســتفاده از چنین مراکز 
اینترنتی را برای فروشــندگان این حوزه بــا محدودیتهایی در 
سطوح مختلف، به شکل رسمی درآورند؛ که البته میزان رفتار 
دوســتانه آنها در مقابل بازیگران اصلی از جمله درفت کینگر، 

فندوئل، ایی اس پی ان و یاهو، متفاوت است. 
کارمندان قراردادی یا تمام وقت؟

نبرد: اوبر و لیفت (Lyft) از مبارزه های طبقه بندی مشاغل 
کارگران در ســال 2015 لطمه خوردنــد؛ به خصوص همین 
اواخر که دادگاه ســیاتل قانونی را تصویب کرد مبنی بر این که 
کارمندان محلی می توانند اتحادیه تشــکیل دهند. تاســک، 
که به طور مشــخص برای مدتی طوالنی مشــاور اوبر بوده و 
مدیرعامــل میلیاردر آن، ترویس کاالنیک را فردی »متفاوت 
از دیگــران« توصیف می کنــد که خیلی زودتر از بســیاری از 
همتایان خود، نحوه مدیریــت نبرد با مراجع نظارتی را از راه 
ســخت آن یاد گرفته، معتقد اســت که افزایش تصمیمهای 
دولــت محلی و دادخواســتهای جمعی در این حوزه، فشــار 
بیشــتری برای ایجاد دسته جدیدی از کارگران، یعنی گروهی 
بین کارگران مســتقل قراردادی که فرم 1099 را پر می کنند و 
کارمندان تمام وقتی کــه فرم دبلیو-2 را تکمیل می کنند، وارد 

خواهند کرد.
از نظر تاســک، مارک وارنر (Mark Warner)، ســناتور 
دموکرات ویرجینیا، رهبر سیاســی اســت که می تواند رهبری 
ایجاد این فشــار را بر عهده بگیرد. حل نبردهای طبقه بندی 
مشــاغل کارگران بر اوبر و لیفت و شرکتهای نوپایی همچون 
هندی (Handy)، اینســتاکارت (Instacart) و پستمیتز 
(Postmates) کــه بنابــه  تقاضــا خدمات ارائــه می دهند، 

تأثیرهــای مهمــی خواهد گذاشــت )اوبر و هندی با تاســک 
همکاری می کنند(.

پیش بینی: تعداد بیشــتری از ایالتهــای متمایل به چپ 
که تحت تأثیــر اتحادیه ها قرار دارند، برای متحدســازی 
کارگــران خود تــالش خواهند کــرد. ایالتهــای معتدل تر 
مرکزی امریکا که تحت عنوان ایالتهای »بنفش« شــناخته 
می شــوند، تالش خواهند کرد که دســته بندی جدیدی از 

کارگران را ایجاد کنند.

خودروهای بدون راننده
نبرد: پیش نویس قوانین سازمان وسایل حمل ونقل موتوری 
کالیفرنیا مبنی بر ممنوعیت آزمایش و اســتفاده از خودروهای 
بدون راننــده، می تواند منجــر به موجــی از قانون گذاری در 
سراسر ایالتها، شهرها و شهرکهای سراسر امریکا شود. حجم 
قانونگذاری ها و پیچیدگی ایجادشــده به واســطه  وجود تعداد 
باالی قوانین، برای شــرکتهای عالقه مند به حوزه خودرانها، 
از جمله اپل، فورد، گوگل، تســال و اوبر، بسیار محدودکننده 

خواهد بود. 
طبق نظر تاســک، منافع زیاد شــهر دیترویت در صنعت 
خودروســازی می تواند منجر به یک مهلت قانونی یا کاهش 
سرعت توســعه در این حوزه شــود؛ تا آنها بتوانند از جایگاه 
خود در این صنعت اطمینان حاصل کرده و مطمئن شــوند که 
فناوری هنگامی به مرحله اجرا می رسد که آنها آمادگی دارند. 
تاسک می گوید که با توجه به میزان منافعی که به این امر گره 
خــورده و نیز تعداد حوزه های قضایی، نبرد خودروهای بدون 
راننده در سطوح محلی در جریان خواهند بود تا این که دولت 
فدرال مجبور شــود به این قضیه ورود کند و یک اســتاندارد 
فــدرال ارائه دهد. او ادامه می دهــد که دولت فدرال می تواند 
این کار را با تهدید به مســدود کــردن دالرهای دولتی برای 
زیرســاختها انجــام دهد؛ تقریبًا شــبیه کاری که ســالها قبل 
به هنگام باالبردن ســن مجاز برای نوشــیدن نوشــیدنیهای 

الکلی، انجام داد.
پیش بینــی: راه حلی در این مــورد ارائه نمی شــود؛ چرا که 
قانون گذاری محلی برای رســیدن به حد بحرانی، دستکم به 
پنج ســال زمان نیاز خواهد داشــت. در عوض، در این سال، 
شــاهد تداوم افزایش سیاســت بازی در راهروها و مبارزه های 

ایالتی خواهیم بود. 
پهپادها، اما از نوع آمازون

نبرد: تاســک معتقد اســت که درهم پیچیدگــی حوزه های 
قضایی محلی مختلف، برای سازندگان پهپادهای تفریحی، 
از مناطــق پارکی گرفته تا ســازمان هوانــوردی فدرال 
(FAA)، موجب ایجاد دردسر می شود. هیچ یک از شرکتهای 

نوپای این حوزه، هنوز به اندازه کافی بزرگ نیســتند تا رهبر 
این جریان باشند؛ اما ممکن است که در نهایت، یک تصمیم 
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دولتی دیگــر گرفته شــود. در عوض، 
آمازون پیشــرو مسیر قانون گذاری برای 

پهپادهای تجاری و تحویل کاالست.
پیش بینــی: آمــازون )کــه با تاســک 
همــکاری ندارد(، به منظور آماده شــدن 
برای یک مبارزه فدرال، چند شهرداری 
را خواهد یافت که رابطه بهتری با فناوری 
دارند و طرحهای نمایشِی تحویل کاال از 
طریق پهپادهــا را در این نواحی اجرایی 

خواهد کرد.
ایربی ان بی و اجاره های کوتاه مدت

نبرد: به اعتقاد تاســک، شــرکتهایی 
همچــون ایربی ان بی، با این مســئله 
روبه رو خواهند شــد که به طور کامل با 
قوانین موجود همراهی کنند و خدمات 
دیگــری همچون خانه هــای با اجاره 
پایدار یــا خانه های مشــارکتی، ارائه 
ندهند؛ یا این که گســتره  خدماتشــان 
را افزایش دهنــد و با قانون گذاریهای 
سفت و سخت، کنار بیایند. وی اشاره 
می کند که ایربی ان بی در همین اواخر، 
مراحل قانون گــذاری با هدف محدود 
این شرکت در سان فرانسیسکو  کردن 

را با شکست روبه رو کرد.
ایربی ان بــی و رقبایــش  پیش بینــی: 
بــه مبــارزه ادامــه داده و در نبردهــای 
قانون گذاری که قصد ایجــاد اختالل در 
رشــد آنها را داشــته و آنهــا را مجبور به 
بازبینی راهبرد کلی خود می کنند، مشابه 
با مورد پیش آمده در سان فرانسیســکو، 
در حوزه های قضایی محلی بیشــتری به 

مبارزه ادامه می دهند و پیروز می شوند. 
حمایت از تولیدهای داخلی

صنایع  اســت،  معتقد  تاســک  نبرد: 
بزرگــی ماننــد کشــاورزی و صنعــت 

خودروســازی زمان بیشتری نسبت به 
دیگر صنایــع در اختیار دارند تا بتوانند 
از  جلوگیری  بــرای  تــالش  به منظور 
نوپایی همچون تســال و  شــرکتهای 
شــرکتهایی که رویکردهــای جدیدی 
را بــرای مزرعه داری و غذا پیشــنهاد 
می کننــد، بــه یــک اجماع برســند. 
شرکتهای نوپا هم در پاسخ، تالشهای 
خود برای سیاست بازی در راهروها را 

افزایش می دهند. 
پیش بینــی:  قوانیــن محلی از ســوی 
گروه های تجاری قدیمی شکل می گیرد 
تا جلوی گسترش شــرکتهای کشاورزی 
نوپا و فروش مســتقیم تســال را بگیرند؛ 

این موضوعها هنوز حل نشده اند. 
مواد مخدر

تاســک، رشــد  گفته  براســاس  نبرد: 
صنعت شــاهدانه  و خدمــات داده ها و 
بانکــداری مربــوط بــه آن، موجب به 
چالش کشیده شدن بیشتر قوانین، حتی 
در ایالتهایی می شود که استفاده پزشکی 
یا تفریحی از حشــیش را قانونی اعالم 
از قوانینــی  کرده انــد. ســرمایه گذاران 
حمایت می کننــد که به بانکهــا امکان 
مشارکت بیشتر در این فضا را می دهند؛ 
در حالــی که دیگــر منافــع اجتماعی، 
در اقدامهــای قانونی کــه باید به منظور 
کاهش جریان اســتفاده از مــواد مخدر 
وضع شــوند، در نظر گرفته نمی شوند. 
ارزهای رمزنگاری شده می توانند راه حل 
مناســبی برای این مشــکل باشند؛ اما 
ممکن است آب را بیش از پیش گل آلود 
کنند )تاســک با شــرکت نوپای تحویل 
کاال در حــوزه مــواد مخــدر، همکاری 

دارد(.
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پیش بینــی: در ســال 2016، سیاســتهای موادمخــدر در 
سراسر کشور چندشــاخه خواهند شد؛ چرا که سیاست مداران و 
حوزه هــای قضایی چپ گرا، به تصویب قوانینی ادامه می دهند 
که نحوه تهیه و تبلیغ مواد مخدر و ســرمایه گذاری روی آن را 
شــفاف تر می ســازند؛ در حالی که ایالتها و منافع راست گرا هم 
قوانین مخصوص به خود را تصویب می کنند تا از مصرف مواد 

مخدر جلوگیری کنند.
ارز رمزنگاری شده

نبرد: شــرکتهای نوپای این حوزه که یکــی از راه حلهای 
ممکــن برای موضوعهــای مربوط به ورزشــهای تخیلی 
روزانه و مواد مخدر به حســاب می آیند، فشار وارد می کنند 
تا »واحد پولی« آنها به عنوان روشــی جدید برای مدیریت 
تراکنشها به کار گرفته شــود. این امر، شرکتهایی همچون 
ریپل  و   (Circle) ســرکل   ،(Coinbase) کوین بیس 
(Ripple) )یکــی از مشــتریان تاســک( را وارد رقابت با 

بانکهــای بزرگی می کند کــه قصد ندارند تجــارت خود را 
به راحتی به دســته جدیدی از رقبا واگذار کنند. شــرکتهای 
نوپــا می توانند به صورت بالقوه قوانین را به عنوان روشــی 

برای تضمین آینده خود، بپذیرند. 
پیش بینی: قوانین ایالتی در رابطه با ارز رمزنگاری شــده، -10

12 ایالت را به رقابــت وادار خواهند کرد که نتایج آن تا حدودی 
تحت تأثیر ســیطره  صنعت بانکداری در هــر یک از این ایالتها 

قرار دارد. 
وام دهی

نبرد: تاســک معتقد اســت که شــرکتهای نوپای وام دهی 
می تواننــد به شــدت تحت تأثیــر نتیجه انتخابات ریاســت 
جمهوری ســال 2016 قــرار گیرد و همچنیــن طبق اعتقاد 
او، دموکراتهــا عالقه کمتری به اشــکال جایگزین وام دهی 
و شــرکتهایی دارند که پول زیادی از کســانی کسب می کنند 
کــه اولین بــار بــه خریــد خانــه می پردازنــد؛ در حالی که 
جمهوری خواهان، دید بازتری به رشــد بــازار دارند. فانی 
 ،(Freddie Mac) و فردی مک (Fannie Mae) مائــه
اگر احســاس تهدید کنند، می توانند فشارهای سیاسی برای 
جلوگیری از رشــد سریع شرکتهای نوپایی همچون ارنست 
(Earnest)، وارد کننــد و همچنیــن، جلــوی شــرکتهای 

وام دهی نوپای همپیشگان را بگیرند.
پیش بینی: دنیــای وام دهی، چه به صــورت نهادی و چه در 
شــرکتهای نوپــا، از نزدیک انتخابات ســال 2016 را زیر نظر 
می گیرد و فعالیتهای آنها، وابســتگی شــدیدی به این دارد که 

کدام حزب در انتخابات پیش بیفتد. 
بهداشت و درمان

نبــرد: بنابر گفتــه تاســک، انتخابات ریاســت جمهوری 
می توانــد تأثیرهــای بزرگــی بر شــرکتهای نوپــا در حوزه 
بهداشت و درمان داشــته باشد. شرکتهای نوپایی همچون 
کلور هلث (Clover Health) و اســکار (Oscar)، هر 
دو در چارچوب احکام قانون بهداشت مقرون به صرفه دولت 
اوباما، شــاهد رشد بسیار ســریعی بوده اند. ممکن است که 
یک دولت فدرال جمهوری خــواه تالش کند تا قلب قوانین 
بهداشت مقرون به صرفه را از کار بیندازد؛ در حالی که حضور 
یک رئیس جمهــور دموکرات در کاخ ســفید، موجب حفظ 
این قانون خواهد شد. برعکس، یک دولت جمهوری خواه 
ممکن است با توجه به مواضع این حزب در خصوصی سازی 
آموزش، بیشتر طرفدار شــرکتهای نوپای فناوری آموزشی 
باشد؛ در حالی که دموکراتها تمایل کمتری به کسب سود در 

امر آموزش دارند. 
پیش بینــی: بخــش بهداشــت و درمــان نیز ماننــد بخش 
وام دهی، انتخابات ســال 2016 را به دقــت دنبال می کند. اگر 
یک جمهوری خواه رئیس جمهور شود، می تواند منجر به بروز 
مشکالت جدی برای شرکتهای نوپایی شود که بر اساس قانون 

بهداشت مقرون به صرفه فعالیت می کنند.

پانوشتها:
1- شــرکتی که خدمات حمل ونقل مســافر با قیمــت ارزان ارائه می دهد که 

شرکت مشابه آن در ایران، »اسنپ« و »تپسی« هستند)مترجم(.
2- شــرکتی کــه به افراد اجــازه می دهد تا خانــه یا فضای خالــی خود را به 
دیگر مســافرها یا گردشــگرهای داخلی و خارجی اجاره دهند و درامد کسب 

کنند)مترجم(.
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