
 زندگ�   همیشه   طبق   انتظار   ما   جل�   نم� رود  
 و   شاید   همین   جالبش   م� کند  

  
                    حدود   ۲۰ ماه  پیش  ما  در  شرکت  تحلیل ارتباط برنا،  نهال   pina.co.ir را  با  آرمان  کمک  به  رشد  تجارت  اجتماع�  و  اتصال  
                  مرتبط ترین  افراد  دارای  پتانسیل  فروش  آنالین  به  باکیفیت ترین  تامین کنندگان  در  خاک  کش�رمان  به دور  از  سر  و  صدای  خبری  
                     کاشتیم.  پس  از   ۲۰ ماه  آبیاری  این  نهال  و  رسیدگ�  شبانه روزی  به  آن،  خرسندیم  که  ت�انستیم  بیش  از   ۸۰۰۰ سفارش  اینترنت�  
                      با  مت�سط  ارزش  سبد   ۲۲۰ هزار  ت�مان  را  به  دست  مشتریان�  در  نقاط  مختلف  کش�رمان  برسانیم  که  اعتمادشان  به  ما  و  شرکای  

 تجاری مان   هم�اره   ارزشمندترین   دارایی   ما   محس�ب   شده   است.  
  

                     امروز  اما  در  شروع  تیر  ماه   ۱۴۰۰ برآیند  ع�امل�  از  جمله  بررس�  ص�رت ها  و  پیش بین� های  مال�  پینا،  شرایط  حاکم  بر  بازار  
  (economies  of  scale  )  ایران  از  جمله  کاهش  قدرت  خرید  عم�م�  و  ک�چک  شدن  طبقه  مت�سط،  تاثیر  شدید  مزیت  مقیاس                    
                 در  صن�ت  تجارت  الکترونیک  و  فعالیت  بازیگران  بزرگ  در  ایران  (که  م�قعیت  فعل� شان  دست رنج  سال ها  تالش   ارزشمندشان  
                     بوده  اما  رقابت  در  دو  میدان  قیمت گذاری  و  هزینه های  زیرساخت�  با  آن ها  رقابت  دش�اری  است)  از  یک س�،  و  از  س�ی  دیگر،  
                     نگاه  شرکت  به  فرصت های  ایجاد  شده  در  ح�زه  افزایش  درآمدهای  ارزی  از  طریق  تمرکز  مضاعف  بر  صادرات  خدمات  آنالین  و  از  
                   دیگر  س�،  فشار  روان�  باالی  مال�  و  عملیات�  کسب وکارهایی  مشابه  پینا  بر  مدیران  و  هم بنیان گذاران  آن ها  باعث  شده  تا  

 مسئ�لیت   اعالم   خبر   متاسف کننده   ت�قف   ت�سعه   پینا   بر   عهده   بنده   باشد.  
  

                     در  راستای  این  تصمیم  و  منطبق  بر  زمان بندی  انجام  شده،  تمام  فعالیت های  پینا  در  ح�زه  تامین  کاال  از  جمله  خرید  امان�  
                   و  قطع�  از  تامین کنندگان  از  ابتدای  تیر   ۱۴۰۰ مت�قف  م� ش�د.  آخرین  روز  دریافت  سفارش  اینترنت�  از  مشتریان  جهت  تجمیع  
                     سفارشات،  ارسال  و  انجام  ام�ر  لجستیک�   ۳۱ تیر   ۱۴۰۰ خ�اهد  بود.  مطابق  ماده   ۱۰ قرارداد  ف� مابین  پینا  و  شرکای  تجاری  و  
                     همچنین  ت�هد  امکان  بازگشت  کاال  تا   ۷ روز  کاری،  پینا  تا  م�رخ   ۱۰ مرداد   ۱۴۰۰ پشتیبان�  از  مشتریان  فروشگاه ها  را  ادامه  
                   خ�اهد  داد  و  پس  از  این  تاریخ  پاسخگ�یی  به  تلفن های  مرکز  تماس  و  همچنین  میزبان�  نرم افزاری  از  فروشگاه های  اینترنت�  
                  ساخته  شده  روی  زیرساخت  تجارت  اجتماع�  پینا  مت�قف  خ�اهد  شد.  همچنین  انتظار  م� رود  تمام�  کاالهای  امان�  م�ج�د  در  

 انبار   پینا   تا   این   تاریخ   بازپس گیری   شده   باشند.  
  

                     ما  کامال  آگاه  هستیم  که  این  تصمیم  ممکن  است  تاثیرات�  روی  شرکای  تجاری مان  داشته  باشد.  از  این  رو  در  کنار  ت�هدات  
                   قان�ن� مان،  خالصانه  و  با  تمام  دانش  و  تجربه مان  در  کنار  دوستان مان  هستیم  تا  با  ارائه  زیرساخت های  نرم افزاری  جایگزین  و  
                 شبکه سازی  میان  تامین کنندگان،  فروشندگان  و  پیمانکاران  لجستیک�  بت�انیم  اثرات  این  تصمیم  را  برای  آن  دسته  از  شرکای  

 تجاری مان   که   قصد   ادامه   تجارت   الکترونیک   در   غیاب   پینا   را   دارند   کاهش   دهیم.  
  

                  فرای  تصمیمات  کاری،  امروز  خ�شحالم  که  م� ت�انم  از  عزیزترین  دوستانم  که  خال�  امکان  زیستن  دو  سال  پرتجربه  و  
                    پرخاطره  بودند  از  اعماق  وج�دم  تشکر  کنم؛  به  ترتیب  حض�رشان  در  پینا،  مصطف�  طالیی زاده،  محمد  آزاده،  آذین  نبی  و  شیوا  
                   قل� زاده  عزیز.  همچنین  قصد  دارم  از  دوستان  گران بهایی  که  این  دو  سال  را  با  خرد،  همراه�  و  راهنمایی های   بی دریغ شان  
                  تبدیل  به  کالس  درس�  پرمحت�ا  کردند  قدردان�  کنم.  بزرگ�اران�  از  جمله  آرمان  حسین�،  مهشید  خسروی،  حسین  کلهر،  میالد  
                  ن�ری،  گیت�  عاصم�،  رعنا  عاصم�،  مهناز  راد،  نزهت  بندری،  فاطمه  عل� زاده،  مهسا  ن�مت،  آذر  ماه� صفت،  سها  رشیدی،  نیما  

 رس�ل زاده،   علیرضا   آقاس�   و   امیر   حکیم�.  
  

                    ط�  یکسال  آینده  چکیده ای  از  مهم ترین  نگرش ها،  درس ها  و  افکاری  که  ط�  مدت  حض�رم  در  پینا  برایم  روشن  شدند  را  
 در   قالب   کتابی   به   دست   شما   م� رسانم   و   امیدوارم   این   گام   برای   عالقه مندان   به   ت�ال�   فردی   و   زندگ�   بهتر   مفید   واقع   گردد.  

  
                  مجددا  سپاس گزار  تمام  افرادی  هستم  که  دقایق�  هرچند  ک�تاه  از  زمان  ارزشمندشان  را  به  همراه�  و  آم�زش  بنده  

  اختصاص   دادند.   
  

 به   امید   دوست� های   آت�  
 امیرجالل الدین   ش�کت�  
 هم بنیان گذار   پینا  
 تیر   ماه    ۱۴۰۰ 


