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ریزش29درصدیاستخدامها
تعطیلی کسب وکارهایی چون پالزیو، انجام میدم، موبواستودیو، ابهام در ادامه فعالیت 
نقشه و مسیریاب بلد و تعدیل صدها نیرو در اقتصاد آنالین کشور خبر از روزهای سخت 

این فضا می دهد؛ حاال گزارش ایران تلنت تصویر تاریک تری از ماجرا ارائه داده است

مهم ترین موانع زنان برای نقش آفرینی به عنوان صاحب 
کسب وکار در 10 سال گذشته چه بوده؟ مؤلفه های بازدارنده 
 این فضا کدام اند و چطور می توان بخشی از مطالبات زنان را
 در اکوسیستم نوآوری کشور محقق کرد؟

3

تناقض های بی پایان این روزهای ما  و اینکه چطور اصرار به نادیده گرفتن پیچیدگی ها، به ایجاد بحران می انجامد

حل بحران های اجتماعی را نمی توان بر دوش کسب وکارها انداخت

مصائب زنان

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
ـــــــــماره شـ
هفتـــادوهفتم
بیســـــتمآذر
۱ ۴ ۰ ۱
صفـــحه  32
3۰هــزارتومان

14

محمد صدوقی 
مدیرعامل ترابر نت:
راهداری، اجازه 

صدور بارنامه 
را به پلتفرم ها 

Kبدهد! A R A N G

77

2 420

 جمعه سیاه آنها
و بی شمار 

جمعه  سیاه 
ما...

نگرانی شاپرک
از چیست؟

شاپرک انتقال وجه 
داخل پرداخت یاری ها 

را ممنوع اعالم کرد

روزگار 
وام دهندگان 

کریپتو
دیفای و وام دهندگان 

غیرمتمرکز

گفت وگو با کتایون سپهری درباره فرازوفرود 
حضور زنان در اکوسیستم آنالین کشور

زنـــــان 
بنیان گذار

2

12

 مگالب ها و آینده نوآوری
در آزمایشگاه ها
 گفت و گو با احسان علیزاده
مدیر کسب وکار کوالیف

ادامهمحدودیتاینترنتباعثخروجمانازبازارمیشود

هشدارمدیرعاملرایتل
بهوزیرارتباطات

فرناز 
مجیدی

بنیان گذار  
پله به پله

عاطفه 
هاشمی
بنیان گذار 

روچ

نازنین 
دانشور

هم بنیان گذار 
تخفیفان

سارا
راد

هم بنیان گذار 
ابر دراک

نسیم 
توکل

مدیرعامل 
قطعه آزمون

نگار 
حسینی
بنیان گذار 

بالنش

بهاره 
شریفیون

مدیرعامل 
بیمه دات کام

مینا
والی

 مدیرعامل
راه کار

   عکس:  حامد کریم زاده



شــــــــــــــمــــــــــــاره 77
20 آذر 1401

ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

2

نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

از روز شکرگزاری و جمعه سیاه تا دوشنبه سایبری، 
تخمین زده می شود برندهای خرده فروشی آمریکا 
چیزی حدود 1000 میلیارد تومان فروش داشته اند! 
عدد خیره کننده است؛ آن  هم در یکی از دوره های 
رکــود اقتصــاد و صنعــت آی تــی آمریکا! رســیدن 
بــه چنین فروشــی بــرای یــک اقتصــاد کــه بخش 
زیادی از آن آنالین شــده، چیزی شــبیه رؤیاست. 
اما در ســخت ترین روزهای شــرکت های اینترنتی 
آمریــکا که با ریــزش ســهام غول ها 
در وال اســتریت و تعدیل نیروها در 
شرکت های ریزودرشت همراه بوده، 
چنین آمــاری نشــانه ای از پویایی و 
زنده بــودن اقتصــاد آنالیــن اســت.  
مقایســه کنید بــا وضعیــت آچمز 
آنالین ها در ایران! حراجمعه، فروش 
ویژه یلــدا، کاربــر گرفتن و توســعه و 
برنامه ریــزی بــرای آخریــن فصــل 
سال...، کدام یک از اینها این روزها 
در دستور کار کسب وکارهای آنالین و نوآور ایرانی 

قرار دارد؟ 
 اصــالً کمپین ها و تبلیغــات و هیاهوی رســانه ای-
بازاریابــی خودشــان را کجــا برپــا کننــد؟ بــا کــدام 
شبکه اجتماعی؟ با کدام اینترنت و با کدام نیروی 
متخصصی که به فکــر رفتن نباشــد ایــن روزها؟! 
کســب وکارهایی که از چــپ و راســت می خورند و 
مرغ عزاوعروســی شــده اند و هم در افکار عمومی 
زیــر فشــارند و هــم حاکمیــت هــر روز بــرای آنهــا 
خــواب جدیــدی می بینــد، به کــدام چشــم انداز و 
برنامه ریزی )شما بگویید ســه ماهه، شش ماهه و 

اصالً یک ماهه( دل شــان خوش اســت کــه بیایند 
چنین حرکت هایی هم بزننــد؟ آنها که ایــن روزها 
ســرنا را از ســر گشــادش می زنند، بایــد بدانند که 
در مســیر نابودی یک اکوسیســتم کســب وکاری 
هستند و پل ها را هم پشت سر یک به یک تخریب 
کرده اند. کار از مرحله انذار و هشــدار گذشــته، ما 
در یک مســیر بی بازگشت هســتیم که فقط باید 
دست به دعا ببریم تا خسارت ها به مرحله حیات 
و ممات نرســد که متأســفانه رســیده! خیــل زیاد 
کســب وکارهای مــرده و زنده نمــا روی دســت ایــن 
اکوسیســتم مانده و هنــوز تئوریســین های جوان 
و انقالبــی دســت از تزهــای خسارت بارشــان برای 
اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی نکشــیده اند و 
مدام صحبت از محدودیت ها و هوا کردن فیل در 
»اینترنت خودی تــر و خودمانی تــر« می کنند و به 
فکر کشاندن زاکربرگ به پای میز محکمه هستند!
سیاست گذاری که نتیجه سیاست گذاری خودش 
را بخواهد بــر دوش ابــزار و فناوری بیندازد، شــاید 
بهتریــن خدمتــی کــه خــودش یــا بزرگ ترهایــش 
می توانند بکنند این باشد که او را بفرستند خانه 
یا همین اندیشــکده ها و دانشــگاه هایی که آنها را 
به راحتی هیئت علمی و رئیس و معاون می کند. ما 
برای رهایی از این وضعیت آچمز چاره ای جز کنار 
گذاشتن این سیاســت گذاران نداریم که در حوزه 
اقتصاد نوآوری تا همین جا ریشه بسیاری امیدها 
و انگیزه ها و سرمایه گذاری های انسانی-مالی را زده 
و خشکانده اند. نتیجه هر روز تعلل در این موضوع 
هم، افزایــش لگاریتمی خســارت هایی اســت که 

پیش چشم مان در حال تلنبار شدن اند.

INTROسرآغاز

بهتر نیست برای چند ماه هم که شده تزهای شکست خورده درباره 
اینترنت، اکوسیستم، کسب وکار و... را غالف کنید؟

 جمعه سیاه آنها
و بی شمار جمعه  سیاه ما...

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

هشدار مدیرعامل رایتل به وزیر ارتباطات:

 ادامه محدودیت اینترنت
باعث خروج مان از بازار می شود

محدودیــت اینترنــت در بیــش از ۸0 روز گذشــته گروه های 
مختلفــی را متضــرر کــرده کــه یکــی از آنهــا اپراتورهــای 
ارتباطی انــد. هرچند تــا به حــال هیچ کــدام از ایــن اپراتورها 
حاضر به ارائه میزان کاهش درآمد خود نشده اند، ولی اخیراً 
مدیرعامل رایتل در نامه ای به وزیر ارتباطات اعالم کرده که 
اعمال محدودیت روی اینترنت به دنبال خود افت مصرف و 
کاهش ترافیک دیتا برای این اپراتور را به دنبال داشته است.
طبق اظهارات یاســر رضاخــواه، محدودیت اینترنــت از ۳0 
شــهریور، باعث شــده این شــرکت روزانــه 1۴ میلیــارد ریال 
از درآمــد خــود را از دســت بدهــد و ایــن امــر به دنبــال خود 
از دســت رفتن حدود ۳0۲ میلیــارد ریــال از درآمــد کلی این 
شــرکت در ۲1 روز ابتدایی اعمــال محدودیت های اینترنت 
را بــه دنبال داشــته اســت. رایتل اعــالم کرده که ســهم دیتا 
از منابــع درآمدی این اپراتور حدود ۸۶ درصد اســت. یاســر 
رضاخواه، مدیرعامل و نایب رئیس هیئــت مدیره رایتل در 
نامه ای به وزیــر ارتباطات خواســتار کمک و صدور دســتور 
اقــدام الزم بــرای انجــام اقدامــات و حمایــت الزم بــه منظور 
جبران خسارت ها و هزینه های ناشی از اعمال محدودیت 
بر پهنای باند اینترنت بین المللی شده اســت. در این نامه 
که ۹ آبان به عیسی زارع پور، به عنوان وزیر ارتباطات و رئیس 
کمیســیون تنظیم مقررات و ارتباطات ارسال شــده، تأکید 
شده که محدودیت اینترنت بین الملل در چند هفته اخیر 
بنا بر مالحظــات امنیتی - سیاســی و بــه دســتور نهاد ها و 
ارگان های مربوطه، عالوه بر مشکالت و چالش های فراوان در 
تأمین و برقراری ارتباط از بستر سرویس اینترنت برای عموم 

جامعه و کسب وکارها، ضرر و خســارت مالی قابل توجهی 
را بــرای اپراتورهای ارتباطــی به ویژه اپراتورهــای تلفن همراه و 
شــرکت  خدمات ارتباطی رایتل با ســهم بــازار کم بــه همراه 
داشــته اســت. در این نامه آمده که در چند هفته گذشــته 
منابع و درآمدهای مالی این شرکت در ایام قطعی سرویس 
اینترنت و نیز اعمال محدودیت های دیگر به طور چشم گیری 
کاهش یافته، به طوری که اعمال محدودیت در پهنای باند 
اینترنت از ۳0 شهریورماه موجب افت مصرف مشترکان و 
به تبع آن کاهش ترافیک سرویس دیتا تا ۵0 درصد در حالت 
عادی شده و ترافیک روزانه رایتل از حدود 1۵00 ترابایت در 
ابتدای شهریورماه به کمتر از ۷00 ترابایت در اوایل مهرماه 
کاهش یافته است. رایتل با اعالم اینکه ۸۶ درصد از درآمد 
این اپراتور از دیتاست، گفته است که با توجه به سهم بازار 
اندک ایــن اپراتــور از بازار ارتباطی کشــور و همچنین ســهم 
بســیار پایین درآمــدی اســتفاده از ســرویس های مکالمه و 
پیامک در ســبد درآمد رایتل در مقایســه با ســرویس دیتا، 
جبــران خســارت و احیــای درآمــد ازدســت رفته در مــدت 
یادشــده از طریــق ایــن ســرویس ها غیرممکن بوده اســت. 
رضاخواه در نامه خود با اشاره به رعایت تمامی اولویت های 
امنیتی و همکاری هایی که ایــن اپراتور بــا نهادهای امنیتی 
و همچنین رگوالتــوری این حوزه انجــام داده، تأکید کرده که 
تداوم وضعیت یا جبران نکــردن هزینه های مالــی و تجاری 
شــرایط، به ورشکســتگی این شــرکت و نیز ورود زیان مالی 
بســیار گســترده غیرقابل جبــران بــه ســهام داران آن منجر 

خواهد شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مینا والی
سردبیر: رضا جمیلی

دبیر تحریریه: المیرا حسینی
تحریریه:  مهران امیری، عبدهللا مقدمی
نگار قانونی، عباس عین علی
  ترانه احمددوست، منیره شاه حسینی
زهره دودانگه

مدیرهنری: روح اله گیتی نژاد
مدیرفنی: علیرضا کیوان

صفحه آرا: حمید ابراهیمی بسابی
 عکس:  حامد کریم زاده، پریا امیرحاجلو

نسیم اعتمادی، مریم سعیدپور
سایت: راضیه مینایی 

شبکه های اجتماعی: محمد قربانی
چاپ: هنر سرزمین سبز 

نشانی: تهران، جنت آباد جنوبی، خیابان الله 
غربی، خیابان حدیث، کوچه حدیث دوم، پالک ۸

karangweekly.ir :وب سایت

K A R A N G

شماره 77  |  20 آذر 1401  |  سال دوم  |  کارنگ؛ هفته نامه اقتصاد نوآوری ایران

نخستین جشنواره ملی فرهنگی - هنری قرض الحسنه مهر ایران فراخوان داد

ترویج یک فرهنگ
بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران به عنــوان اولیــن بانــک 
تخصصی قرض الحســنه در ایران، اقدام به برگــزاری اولین 
جشنواره ملی فرهنگی - هنری قرض الحسنه در حوزه های 
مختلف رسانه ای، هنری و پژوهشــی کرده است. این بانک 
اعالم کرده در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، تکریم و 
تجلیل از میراث  فرهنگی و ادبی و دستاوردهای پژوهشگران و 
نوآوران، هم افزایی ظرفیت های رسانه ای و هنری، فراهم آوردن 
زمینه  رقابت در راستای ارتقای سطح کیفی و محتوایی آثار 
رســانه ای و هنــری در ترویــج فرهنگ قرض الحســنه و خلق 

ایده های نوین در راستای خدمت رسانی به مردم را مأموریت 
خود می داند.این جشنواره در سه بخش رسانه، فرهنگی - 

هنری، پژوهش و نوآوری برگزار خواهد شد.
بخش رسانه شامل خبر، عکس خبری، گزارش، یادداشت، 
گفت وگو )مصاحبه( می شــود و در بخش فرهنگی – هنری 
زیربخش های شــعر و ســرود، داســتانک، خوش نویســی و 
نقاشــی و نگارگــری بــه چشــم می خــورد. همچنیــن بخش 
پژوهــش و فنــاوری عبــارت اســت از: مســتندات علمــی، 

ایده های پیشران و کسب وکار نوپا.
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وضعیت در شرایط امن فرق دارد
رئیس جمهــور گفتــه وعده هــای 
خود در مورد اینترنــت را فراموش نکرده و 
در شرایط امن، وضعیت اینترنت متفاوت 
خواهد بود. او گفته در کشورهای دیگر هم 

با ناامنی اینترنت قطع می شود. 

لغو نمایشگاه تلکام
 نمایشــگاه بین المللــی تلــکام و 
پدافنــد غیرعامــل کــه قــرار بــود دی مــاه 
برگزار شــود، لغــو شــد. دلیل اصلــی لغو، 
استقبال نشدن از آن از ســوی اپراتورهای 
ارتباطی سندیکای شرکت مخابرات اعالم 

شده است.

فرصت 10روزه متا
مرکــز ملــی فضــای مجــازی در 
نامه ای به شرکت متا به علت بسترسازی 
برای اغتشاشات، از متا خواســته 10 روزه 

نماینده خود در ایران را معرفی کند! 

استعفای جوانمردی
شــهاب جوانمــردی، مدیرعامل 
فنــاپ از عضویــت در کمیســیون تنظیم 
مقررات اســتعفا داد و وزیــر ارتباطات نیز 

پذیرفت.

 روز جمعه اگــر گذرتان به خیابان ســتارخان افتاده 
بــود، تناقض حاکــم بر ایــن روزهــای زندگی مــا را به 
فاصله کمتر از یک کیلومتر مشاهده می کردید. در ستارخان، 
صبح روز جمعه، نیروهای ضدشــورش در خیابان مســتقر 
بودند؛ احتماالً به خاطر فردی که اخیراً و در پی حوادث خیابان 
ســتارخان اعدام شــده و به منظــور پیشــگیری از حــوادث و 
اعتراضات احتمالی. اگر ستارخان را به سمت باقرخان ادامه 
می دادید، خبری از نیروهای ضدشورش نبود، ولی طباخی بره 
ســفید را می دیدیــد کــه جــای ســوزن انداختن در آن نبــود؛ 
طباخی معروفی که اگر می خواستید اینجا کله پاچه بخورید، 
شاید حدود یک ساعت باید منتظر می ماندید تا جایی خالی 
شود.  امیدوارم حرفم را اشتباه برداشــت نکنید. در سه روز 
پیــش از روز جمعــه هــم برخــی کســب وکارها را تشــویق به 

اعتصاب کرده بودند. حرفم این نیست که چرا این 
کسب وکار کار روز جمعه کار می کرد یا چرا در چنین 
شــرایط حساســی برخی صبح جمعه رفته بودند 

کله پاچه بخورند. 

 ما در جهانی زندگی می کنیم که غم و اندوه 
در کنــار شــادی و هیجــان قــرار دارنــد. در 
جهان ما یکی غــم دارد و آن دیگری شــادی. گاهی 
اوقات این غم  و شادی ها به دغدغه های مشترکی 
تبدیل می شوند؛ گاهی یک شهر غمگین است و 

گاهی یک شهر شاد. این جهان ماست؛ جهان تناقض ها. من 
مدت هاست که با این تناقض ها کنار آمده ام و تصور می کنم 
خیلی های دیگر هــم راه زندگــی در میان این همــه تناقض را 
یافته انــد، ولــی آنچه باعث شــد دو تصویر ســاده صبــح روز 
جمعه این چنین برای من جلب توجه کند، مسائل الینحلی 
است که به مرور دامن کسانی را می گیرد که خودشان را برای 
این وضعیت پرتناقض آماده نکرده اند. وضعیتی پیچیده تر از 
گذشته پیش روی ماســت که هر روز باید برای مسئله ای نو 
راه حلی جدید پیدا کنیم. این چرخه خلق مســائل جدید و 
یافتن راه حلی نو برای آنها به مرور به چرخه ای فرساینده برای 
کسب وکارها تبدیل خواهد شد. تصور می کنم با تحلیل رفتن 
کسب وکارها به تدریج شاهد نابودی اقتصاد خواهیم بود و با 
نابودی اقتصاد آنچه آن را ایران می خوانیم، رو به اضمحالل 

می رود.

 برخی ممکن اســت این روایت از این روزهــای ما را 
روایتــی ســیاه نما بداننــد، ولی چــه بخواهیــم، چه 

نخواهیم و چه قبول کنیم، چه انکار، این حال و روز ماست.

 پنجشنبه گذشــته در جمع مدیران کسب وکارها 
بودم. دغدغه مشترک همه آنها منابع انسانی شده 
است. یکی از مسائلی که یکی از مدیران کسب وکارها بیان 
می کرد، بحث حجاب بود. می گفت اکثریت پرســنل خانم 
شرکت دیگر حجاب ندارند. این موضوعی است که می تواند 
بحث های حاشیه ای را دامنگیر کسب وکارها کند. مانند مدیر 
شــعبه بانکی در شهرســتان که خانمی بدون حجاب به آن 
شــعبه رفت و مدیر شــعبه اخراج شد و حتی کســانی که در 
پروســه این اخــراج بودند، تقدیر شــدند و احتمــاالً آن خانم 
محتــرم هــم زندگــی روزمــره اش را ادامــه می دهــد، ولــی 
کسب وکارها نمی دانند چه کار کنند. یا گاهی می شنوم برخی 
از ایــن می گوینــد کــه اســنپ بایــد گــزارش 
بدحجابی بدهد؛ عده ای هم به اسنپ حمله 
می کنند که چرا با چنیــن طرح هایی همراهی 
می کند! وقتی مسئله ای در الیه های اجتماعی 
و فرهنگی حل نشده، اصرار به حل آن در الیه 
کســب وکار نه تنهــا بــه حــل مســئله منجــر 
نمی شود، بلکه در نهایت کسب وکارها را هم 
فلج می کند؛ در این شــرایط کســب وکارها به 
جای تمرکز بر خلق ارزش، مجبورند به مسائلی 
بپردازنــد کــه در تــوان آنها نیســت. به همین 
دالیل در چند ماه گذشته کمتر کسب وکاری را می شناسم که 

طرحی توسعه ای را جلو برده باشد.

 آن مدیــری کــه می گفت حجــاب از ســر خانم های 
شرکت افتاده، به موضوع دیگری هم اشاره می کرد 
که زنگ خطر جدی برای کسب وکارهاست؛ می گفت حدود 
۲0 درصــد از خانم هــا حتــی در کیــف و همراه خودشــان هم 
حجابی در حد روسری ندارند. از در خانه بدون حجاب به سر 
کار می آیند و با اینکه پیش از این با صرف هزینه، برای همه 
لباس فرم گرفته بودند، حاال شــاهد این هستند که فردی با 
لباس کفشدوزکی به محل کار می آید. به نظر می رسد فضای 
جامعه و تنش های موجود در آن، جایی که باید حل می شده، 
رها شده و در نقطه نهایی قرار است بر سر آنهایی هوار شود 

که می خواهند در کشور کار کنند.

 من شخصاً برای بسیاری از پرسش ها و چه باید 
کردها جوابی ندارم و نمی دانم چه باید کرد. در 

این حد می دانم که اجبار و نادیده گرفتن انســان ها ما را 
به جایی نمی رســاند و حتــی در نهایت به ضــرر آنهایی 
می شود که می خواهند موضوعی را جلو ببرند. در فضای 
اجتماعــی و فرهنگــی پیچیدگی هایــی وجــود دارد کــه 

نمی توان با روش های سخت به نتیجه رسید. 

 چنــد مــاه گذشــته نشــان داده کــه اصــرار بــه 
نادیده گرفتــن پیچیدگی هــا، بــه ایجــاد بحــران 
می انجامد. اکنون در شرایطی هستیم که بحران ها حل 
نشــده و پرســش های بســیاری بی پاســخ مانده و در این 
شــرایط مدیران کســب وکارها باید تاوان پرسش هایی را 
بدهنــد کــه آنهــا کــه بایــد پاســخ آنهــا را بدهنــد، کنــار 

کشیده اند.

 در شــرایطی قرار داریم که مدیــر بانک به دلیل 
حجاب نداشتن یک خانم در شعبه بانک اخراج 
می شــود، ولــی از آن ســو تصویــر خانــم بی حجابــی در 
ورزشــگاه  قطــر کــه پرچــم ایــران را در دســت گرفتــه، در 
رسانه های رســمی دولتی منتشر می شــود. در شرایطی 
قرار داریم که کلمه »قمار« در کتاب سانســور می شود، 
ولی قماربازان خودشان را رهبر جنبش اعتراضی معرفی 
می کننــد و می گوینــد کــه با رفتــن اســنپ، اوبر بــه ایران 
می آید یا مثــالً با رفتن ممــد قهوه چی، اســتارباکس. در 
شرایطی قرار داریم که جان جوانی گرفته شده و کمی آن 
ســوتر از خانه اش، برخی در شــلوغی طباخی بره سفید 
نشســته اند و دربــاره »زن، زندگــی، آزادی« صحبــت 

می کنند.

 باز تأکید می کنم سؤال های زیادی دارم و برای 
بسیاری از پرسش ها جوابی ندارم؛ این حجم از 
تناقــض هــر روز انــرژی فراوانــی از مــن صــرف می کند. 
سؤال های بی پاســخ در  فضای اجتماعی و فرهنگی هر 
روز در  حال افزایش هستند و به مرور ترکش های آن به 
ســمت کســب وکارها می رود و فاجعه مثــل ویروس در 
جامعه پخش می شود. این روزها آن قدر همه عصبانی 
هســتند کــه صحبــت از آشــتی ملــی مقبول بســیاری 
 نیســت، ولــی تنهــا راه چــاره مــا، آشــتی ملــی اســت.
 بــا نابــودی اکوسیســتمی کــه ایــن ســال ها به ســختی 
ســاخته شــده، دیگر چه چیزی بــرای ادامــه دادن باقی 

می ماند؟

رضا قربانی

@mediamanager_ir

حل بحران های اجتماعی

را نمی توان بر دوش کسب وکارها انداخت

تناقض های بی پایان این روزهای ما   و اینکه چطور اصرار به نادیده گرفتن 
پیچیدگی ها، به ایجاد بحران می انجامد
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

همکاری فینوداد و راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان 

تفاهم برای هم سرمایه گذاری

NEWSخبر

در ایــن رویــداد ضمن بازدیــد حضار از شــعبه 
ملی پالس بانک ملی ایــران و امکانات موجود 
در آن ایــن تفاهم نامــه بــا حضــور علیرضــا 
ماهیــار، عضو هیئــت عامــل و معــاون فناوری 
اطالعات و شــبکه ارتباطات بانک ملــی ایران؛ 
سیدامیرحسین شبیری، مدیرعامل فینوداد؛ 
محمدمهدی جهان بزرگی، رئیس  هیئت مدیره 
فینوداد؛ حمید نصیــری، مدیرعامل مدیریت 
ثروت ستارگان و سیدصابر امامی، مدیرعامل 
شــرکت عصرامیــن کارآفریــن در شــعبه ملــی 

پــالس فخــر رازی بانــک ملــی ایــران بــه امضــا 
رسید.

محورهــــــای ایــــــن تــــفاهم نامــــــه شــــــامل 
هم ســرمایه گذاری در حــوزه فین تــک و ســایر 
حوزه هــای فناورانــه، برگــزاری رویدادهــای 
Reverse Pitch، نشســت ها، ســمینارها، 
معرفــی تیم هــا به منظــور ســرمایه گذاری، 
همــکاری در تأمیــن زیرســاخت، منتورهــا، 
مشاوران، داوران، استفاده از فضا و امکانات و 

پوشش خبری طرفین بود.

مدیرعامل شــاپرک در نامــه ای با موضوع »ابــالغ بانک 
مرکزی در خصوص انتقال وجوه داخل پرداخت یاری«، 
انتقــال وجــه درون پرداخت یــاری را ممنــوع اعــالم کرد. 
کاظم دهقان، مدیرعامل شــاپرک در نامه مــورخ 1۴ آذر 
1۴01 خطــاب بــه پرداخت یارها نوشــت: »پیــرو ابالغیه 
مــورخ ۹ آذر بانــک مرکــزی مبنی بــر ممنوعیــت انتقال 
وجــه درون پرداخت یاری و حســب گزارش هــای واصله 
و بررســی های شــرکت شــاپرک، مشــخص شــده برخی 
از پرداخت یارهــا ضمن عــدم تســویه وجــوه دریافتی از 
مشــتریان بــا پذیرنــدگان پشتیبانی شــده در چارچــوب 
پرداخت یــاری، نســبت بــه نگهــداری وجــوه موصــوف 
در قالــب کیــف پــول درون پرداخت یــاری اقــدام کــردە و 
امکان انتقال وجوه مذکور از کیف پول یک مشــتری به 
کیف پول مشــتری دیگر نزد همان پرداخت یار یا ســایر 
پرداخت یارهــا را فراهــم کرده انــد. اما بر اســاس ابالغیه 
بانک مرکــزی، این عملیــات و عملیاتــی که امــکان ارائه 
انتقال وجوه میان پذیرنــدگان داخل یک پرداخت یار با 
پذیرندگان ســایر پرداخت یارها را فراهــم کند، غیرمجاز 

و ممنوع است.«

دهقــان با تأکید بــر ممنوعیــت ارائه خدمــات کیف پول 
خــارج از ضوابــط صــدور کیــف الکترونیک پــول، اعالم 
کرد کــه فعالیت هــای مرتبط بــا موضوع در اســرع وقت 
غیرفعال و نتیجه به شــاپرک اعالم شود. در این ابالغیه 
اما یک نکته حائز اهمیت وجود دارد که نشان از نگرانی 
شاپرک از ایجاد یک شبکه تســویه و پرداخت در خارج 
از شــبکه شــتاب و شــاپرک دارد. شــاپرک مدعــی شــده 
پرداخت یارهــا در حــال تســویه وجــوه خــارج از شــبکه 
بانکی هستند و سیســتمی را درون خود ایجاد کرده اند 
کــه می تواننــد خــارج از شــبکه مرســوم و ســنتی بانکی 
تسویه وجوه را انجام دهند. تأکید شاپرک بر ایجاد کیف 
پول را می تــوان نکته انحرافی این ابالغیه دانســت، زیرا 
هیچ کیف پولی در این مسیر شــکل نمی گیرد و بحث و 
بررســی در این مســیر چندان قابل توجه نیست و تنها 
نگرانی شــاپرک، ایجاد یک مســیر مالی جدید خارج از 
محدوده شتاب و شاپرکی است که تشکیل شده تا همه 
تراکنش ها در این مســیر انجام شود و هیچ رسوب پولی 
داخــل پرداخت یاری ها در هیچ یک از حســاب های این 

شرکت ها شکل نگیرد.

شاپرک انتقال وجه داخل پرداخت یاری ها را ممنوع اعالم کرد

نگرانی شاپرک
از چیست؟
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

تعطیلی کسب وکارهایی چون پالزیو، ترندشو، انجام میدم، موبواستودیو، ابهام در ادامه فعالیت 
نقشه و مسیریاب بلد و تعدیل صدها نیرو در اقتصاد آنالین کشور از روزهای سخت این فضا خبر 

می دهد؛ حاال گزارش ایران تلنت تصویر روشن تر یا شاید بهتر است بگوییم تاریک تری از ماجرا 
ارائه داده است

اختــالل و تشــدید محدودیــت اینترنت در بیــش از ۸0 
روز گذشــته و ادامــه آن ضربه هــای جبران ناپذیــری بــه 
مــردم و کســب وکارها زده اســت. از جمله ایــن ضربه ها 
تعدیل و جلوگیری از استخدام نیروی انسانی جدید در 
شرکت هاست. طبق آمار پلتفرم کاریابی ایران تلنت که 
در اختیار وب ســایت »فردای اقتصاد« گذاشته است، 
از زمــان شــروع اختــالل و محدودیت هــای اینترنتــی، 
صنعت دیجیتال ۲۹ درصد کاهش حجم اســتخدام را 
تجربه کرده است. در این بین البته شرکت های فعال در 
حوزه رسانه بیشترین ضربه را دیده اند، چراکه با کاهش 

۵۸درصدی حجم استخدام روبه رو بوده اند.
بــه گــزارش کارنــگ، از زمــان شــروع محدودیت هــای 
شــدید برای دسترســی مردم به اینترنت،  کسب وکارها 
مــرز  تــا  و  خســارت های چندمیلیــاردی دیده انــد 
ورشکســتگی رفته انــد. همچنیــن در ایــن زمینــه، 
شــرکت های بســیاری یــا مجبــور بــه تعدیــل نیروهــای 
خــود شــده اند یــا نیروهــای خــود را به دلیــل ناامیــدی و 
شــفاف نبودن آینــده و بــه تبــع آن مهاجــرت از دســت 

داده اند.
تاکنــون اخبــار گوناگونــی از تعطیلــی اســتارتاپ های 
مختلف منتشر شده اســت. همین هفته پیش بود که 
بزرگ ترین هلدینگ فعال در حوزه محتوا یعنی صباایده 
بخش هایی از سرویس های دیجیتال مارکتینگ خود را 

به دلیل ادامه فیلتر اینستاگرام تعطیل کرد.
تعطیلی کســب وکارهایی چــون پالزیو، ترندشــو، انجام 
میــدم، موبواســتودیو، ابهــام در ادامه فعالیت نقشــه و 
مسیریاب بلد و تعدیل ده ها نیرو در این پلتفرم از دیگر 
اتفاق هایی است که فقط نیروی انسانی صنعت فناوری 

آن را تجربه کرده است.

 بحران همیشگی برای نیروی انسانی
بحران نیروی انسانی، بحران جدیدی نیست و سال هاست 
شــرکت ها بــا این بحــران دســت وپنجه  نــرم می کننــد. در 
سال های گذشته بسیاری از نیروهای انسانی شرکت های 
فناوری محــور بــرای داشــتن شــرایط بهتــر اقتصــادی و 
اجتماعــی عطــای مانــدن در شــرکت ها و اســتارتاپ های 

ایرانی را به لقایش بخشیده و به شرکت های 
بزرگ بین المللی مهاجرت کرده اند؛ مهاجرتی 
که این روزها بــا محدودیت اینترنت بیشــتر 
نیز شده است. اما حاال محدودیت اینترنت 
بحران جدیدی برای نیروی انســانی به وجود 
آورده است. اختالل های اینترنتی که از بیش 
از دو ماه گذشــته شــروع شــده و هر ثانیه هم 
بیشتر می شود، باعث شــده شرکت ها اقدام 
به تعدیل نیرو کنند یا جلوی فرایند استخدام 

نیروی جدید را بگیرند.
طبــق گفتــه آســیه حاتمــی، بنیان گــذار و مدیرعامــل 
پلتفــرم ایران تلنــت بــه وب ســایت »فــردای اقتصــاد«؛ 
بحــران اســتخدام نیــروی انســانی در شــرکت ها به دنبال 
محدودیت های اینترنتی و شرایط کشور حاد تر از گذشته 
شــده اســت. به گفته او طبــق نظرســنجی ای کــه آنها در 
آبان ماه انجام داده اند، ۹۵درصد شرکت ها اعالم کرده اند 
که از شرایط قطعی و محدودیت اینترنت متضرر شده اند 
و کف ضرر و خســارت شــرکت ها در این زمینه ۲۵ درصد 

بوده است.
او با اشــاره به اینکه جــدا از این ضررها شــرکت ها مجبور 
به تعدیل و جلوگیری از استخدام نیروی جدید شده اند، 
گفــت: »طبــق نظرســنجی ای کــه بیــن شــرکت ها انجــام 
داده ایم، حدود 10 درصد شرکت ها به سمت تعدیل نیرو 

رفته اند و 1۵ درصد نیز کل فرایند استخدامی های جدید را 
متوقف کرده اند، یعنی در مجموع ۲۵ درصد جذب نیروی 

انسانی در شرکت ها کاهش پیدا کرده است.«

 کدام صنایع بیشتر ضرر دیده اند؟
به گفته آسیه حاتمی آمار وضعیت تعدیل و استخدام 
به صــورت کلی طــی چنــد هفته کاهــش پیدا 
کــرده و ایــن کاهــش صنعت به صنعــت و 
شغل به شــغل متفاوت اســت. آن طــور که او 
می گویــد، اینترنــت ماننــد مواد خــام تجارت 
یــک شــرکت دیجیتالــی و حتــی بســیاری 
از کســب وکارهای ســنتی اســت و اگــر ایــن 
شــرکت ها مواد خــام خــود را کــه اصلی ترین 
ابــزار برای توســعه کارشــان اســت، از دســت 
بدهند، بیشتر ضربه می بیند.  بنا بر اظهارات 
حاتمی طبق آماری که این شــرکت به دست 
آورده، کاهــش اســتخدام در برخی صنایع بیشــتر بوده 
اســت. او در ایــن زمینــه گفــت: »بــرای نمونــه کاهــش 
استخدام در یک شرکت دارویی حدود ۲۴ درصد بوده، 
اما در مقابل شرکت های فعال در حوزه رسانه با کاهش 
اســتخدام ۵۸درصــدی روبــه رو بوده انــد. در ایــن زمینه 
کاهــش ۲۹درصــدی اســتخدام در صنعــت دیجیتــال 

دیده می شود.«
به گفته او وقتــی به آمار کاهش اســتخدام نگاه می کنیم، 
می بینیم که صنعت دیجیتال در وسط این اتفاق ها قرار 
گرفته و حداقل تأثیر را پذیرفته است. به باور او این آمارها 
نکته دیگری هم نشــان می دهــد و آن اینکــه چند درصد 

اقتصاد کشور دیجیتال شده  است.
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 به یاد کیان پیرفلک

کمپینی برای حمایت 
از کسب وکارهای 

کوچک اینستاگرامی
و  اینســتاگرام  فیلترینــگ   
اینترنــت،  محدودیت هــای 
بســیاری از کســب وکارها و مخصوصــاً 
کســب وکارهای خــرد و خانگــی را دچــار 
مشکل کرده است. در این بین بسیاری از 
استارتاپ های بزرگ دست به کار شده و به 
کمک کســب وکارهایی رفته اند که در این 
دوران ادامه دار محدودیت خسارت جدی 

دیده اند.

 اخیراً الوپیــک، پلتفــرم فعال در 
حمل ونقل هوشمند، به یاد کیان 
پیرفلک، یکــی از کــودکان کشته شــده در 
ایــذه، کمپینــی بــا عنــوان »قایقــی بایــد 
ســاخت!« در حمایت از کســب وکارهای 
کوچک و خانگی اینســتاگرامی راه اندازی 
کرده اســت. در توضیح این کمپین آمده: 
»این روزها مهم تریــن کار، کنــار هم بودن 
اســت. ما هم به نوبه  خود برای حمایت از 
خانگــی  و  کوچــک  کســب وکارهای 
اینســتاگرامی کــه تنها ویتریــن خــود را از 

دست داده اند، در کنار هم ایستاده ایم.«

 در این بســته حمایتی عــالوه بر 
الوپیــک کــه خدمــات ارســال و 
تحویــل کاال را بــرای یک مــاه بــا ۲0 درصد 
تخفیــف ارائــه می دهــد، اســتارتاپ های 
دیگری مانند شــاپفا، وندار، ترب و تپسل 

هم حضور دارند.

 هــر کــدام از ایــن اســتارتاپ ها 
تخفیفــات و امکاناتــی را بــرای 
کســب وکارهای کوچک اینســتاگرامی در 
نظر گرفته اند. برای نمونه شــاپفا به عنوان 
پلتفرم ساخت فروشــگاه اینترنتی به این 
کســب وکارها ۵0 درصد تخفیف ساخت 
سایت، به همراه بهینه سازی سایت برای 

گوگل ارائه می دهد.

 وندار، درگاه پرداخت الکترونیکی 
نیز برای سه ماه کارمزد صفر برای 
این کسب وکارها در نظر گرفته است. ترب 
هم به عنوان موتور جست وجوی خرید، ۵0 
درصد شارژ بیشتر برای عضویت و فروش 
بــه ایــن کســب وکارها می دهــد و تپســل 
به عنــوان یکــی از بازیگــران تبلیغــات 
دیجیتال عالوه بر مشاوره رایگان تبلیغات 
آنالین بــه آنها ۲0 درصد شــارژ مــازاد پنل 

تبلیغاتی می دهد.
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بازار
M A R K E T

جیسون کیالر، فعال رسانه ای و مدیرعامل سابق وارنر مدیا از 
پیش بینی خود برای آینده صنعت پخش ویدئوی آنالین گفته 

است؛ با معیار او فقط شرکت هایی که بتوانند به 300 میلیون 
مشترک برسند، در این بازار باقی خواهند ماند

»جیســون کیــالر«، مدیرعامل ســابق وارنر مدیــا اخیراً 
برای وال استریت ژورنال مقاله ای نوشته و در آن اظهار 
داشته که بازار و دنیای پخش آنالین ویدئو برای تمامی 
شرکت ها جا ندارد و احتماالً فقط سه شرکت رسانه ای 
بین المللی بتوانند در این فضا باقــی بمانند. به گفته او 
شرکت های آمازون و اپل بدون حتی تحمل کوچک ترین 
آسیبی از جنگ بین شرکت های بزرگ در این حوزه جان 

سالم به در خواهند برد.  
کیالر در این مقاله که دوشــنبه پنجم دســامبر منتشــر 
شــد، می نویســد: »بازارهــای دیجیتــال هزینه هــای 
ثابــت بــاال و هزینه های متغیــر پایینــی دارند. ایــن بازار 
خواه ناخــواه فقــط بازیگــران انگشت شــماری را در خود 
می پذیرد. این قضیه در مورد دنیای سرگرمی هم صدق 

می کند.«
در ســناریوی کیــالر، بــه احتمال زیاد فقط ســه شــرکت 

بــزرگ و بین المللــی می تواننــد بــه مقیــاس 
مــورد نظــر دســت یابنــد. شــرکت ها بایــد 
حداقــل ۳00 میلیــون اشــتراک در سراســر 
جهان داشته باشند و از هر مشترک حدود 
1۵ دالر به صــورت ماهانــه درآمــد داشــته 
باشــند تا بتواننــد جریان های نقــدی ایجاد 
کنند. در بین شرکت های فناوری و سرگرمی 
بزرگ، آمــازون و اپل این ویژگی هــا را دارند و 
می توانند بقای خــود را در این بازار تضمین 

کنند. 
به نظر می رسد اغلب شــرکت های رسانه ای در قسمت 

 صنعت استریم
  فقط گنجایش

سه بازیگر را دارد!
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 تقاضا برای چه مشاغلی 
کم شده است؟

اختالل و قطعی اینترنت عالوه بر کاهش 
اســتخدام، روی تعدیــل نیــرو و توقــف 
اســتخدام در برخــی حوزه هــا نیــز تأثیــر 
بیشتری گذاشته اســت. طی مدت اخیر 
گزارش هــای مختلفــی منتشــر شــده که 
نشــان می  دهــد تنهــا فیلتــر اینســتاگرام 
بخش هــای  در  نیــرو  تعدیــل  باعــث 
دیجیتال مارکتینــگ و تبلیغــات شــده 

است.
گزارش ایران تلنت نیز نشــان می دهد که 
محدودیت های اخیر اینترنت روی تعدیل 
نیرو و کاهش استخدام در حوزه تبلیغات 
و بازاریابــی تأثیرگــذار بوده اســت. آســیه 
حاتمــی در ایــن زمینــه توضیــح می دهد: 
»محدودیــت اینترنــت حداقــل کاهــش 
تقاضای استخدام را در شغل های مربوط 
بــه تحقیق وتوســعه بــا 11 درصــد داشــته 
اســت. حداکثــر تقاضــای اســتخدام هم 
مربــوط بــه شــغل های طراحــی گرافیــک 
اســت که در ایــن زمینه کاهــش تقاضای 
۴۳درصدی اتفاق افتاده است. همچنین 
در زمینه تبلیغات و بازاریابی ۲۹ درصد و 
برنامه نویســی ۲1 درصد کاهش تقاضای 

استخدام رخ داده است.«
اما چــرا در شــرایط ناپایــدار ایــن روزها 
شــرکت ها در اولیــن  گام بــرای عبــور از 
بحران به ســراغ تعدیل نیروی انســانی 
و توقــف اســتخدام جدیــد می رونــد. 
حاتمی در پاســخ بــه این ســؤال گفت: 
»هــر زمــان کــه شــرایط عــدم اطمینان 
به وجــود می آیــد، شــرکت ها رفتارهای 
خاصی از خود نشان می دهند. در مورد 
محدودیت های بیش از دو ماه اینترنت 
هم دقیقاً همین اتفاق رخ داده اســت. 
شــرکت ها چــون می بینند کــه به دنبال 
محدودیــت اینترنــت امکان توســعه و 
تغییــری را ندارنــد، برای اینکــه بتوانند 
هزینه خود را کنترل کنند، یا دست به 
تعدیل نیرو می زنند یــا نیروی جدیدی 

استخدام نمی کنند.«
به گفته حاتمــی در اتفاق هــای اخیری که 
کشور با آن روبه رو بوده، ۹ درصد شرکت ها 
بــه ســمت تعدیــل نیــرو رفتــه و 1۴ درصد 
نیز اســتخدام جدیــد را متوقــف کرده اند. 
همچنیــن ۲۴ درصــد شــرکت ها روی این 
موضــوع بازبینــی انجــام داده انــد کــه بــه 
فعالیت خود ادامه دهند یا خیر؟ از سوی 
دیگر نیــز ۳۲ درصــد به دنبــال راهکارهای 

جایگزین قطعی اینترنت رفته اند.

REPORTگزارش

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com

پخش آنالین ویدئو ضررهای میلیاردی می دهند. به طور 
مثال، دیزنی گزارش داد که در سه ماه اخیر بخش پخش 
مســتقیم آن 1.۵ میلیــارد دالر از دســت  داده اســت. 
دیزنــی احتمــال می دهــد زیــان شــرکت در ســال ۲0۲۳ 
بیشــتر هم باشــد. البتــه کیــالر معتقــد اســت دیزنی با 
داشتن ۲۳۵ میلیون مشترک جهانی که 1۶۴ میلیون آن 
متعلق به دیزنی پالس اســت، موقعیت خوبــی برای بقا 

در این فضا دارد.
کیالر نیز همین نظــر را در مورد نتفلیکــس دارد. با وجود 
اینکه نتفلیکس سال سختی را از ســر گذراند و در چهار 
ماه اول ســال تعداد زیادی از مشــترکان خود را از دســت 
داد، امــا در حــال تــالش بــرای مقابلــه بــا روند کند رشــد 
شرکت است، ولی از نظر کیالر سایر شرکت ها در مقایسه 
بــا دیزنــی، نتفلیکــس، آمــازون و اپــل عقب تــر هســتند؛ 
چنانچــه پارامونت پــالس از پارامونت گلوبــال تــا پایــان 

سه ماهه سوم سال فقط ۴۶ میلیون مشترک داشت. 
»جف شل«، مدیرعامل ان بی ســی یو یونیورسال، دیگر 
شــرکت رســانه ای آمریکایــی نیــز در اوایل ماه دســامبر 
اعالم کــرد که ســرویس پیــکاک این شــرکت فقــط از 1۸ 
میلیون نفر حق اشــتراک دریافت می کند. برادران وارنر 
دیسکاوری نیز در جدیدترین گزارش درآمد خود اظهار 
داشــت HBO، HBO Max و +Discovery در مجموع 

۹۲ میلیون مشترک دارند.
به همین دلیل کیــالر در مقاله خــود پیش بینی می کند 
کــه در این صنعــت طی دو، ســه ســال آینده شــاهد دو، 
ســه ادغام در شــرکت های بزرگ خواهیم بود. در همین 
راســتا فعــاالن صنعــت ســرگرمی پیش بینی 
می کننــد اگــر دیزنــی ســهام کامکســت در 
شــرکت هولو  )Hulu(را تا ســال ۲0۲۴ بخرد، 
دیزنی پالس و این شرکت ادغام خواهند شد. 
»بــاب چاپــک«، مدیرعامل ســابق دیزنی که 
ماه گذشته برکنار شد، در ماه سپتامبر سال 
جاری گفتــه بود کــه به محــض عقد قــرارداد 
ســهام کامکســت، قصــد دارد دیزنی پالس و 
هولو را ادغام کند. الزم به ذکر اســت شــرکت 
برادران وارنر دیســکاوری هم قصد دارد سال 

آینده +Discovery و HBO Max را با هم ادغام کند. 

  در این صنعت طی 
دو، سه سال آینده 
شاهد دو، سه ادغام 
در شرکت های بزرگ 
خواهیم بود. در همین 
راستا فعاالن صنعت 
سرگرمی پیش بینی 
می کنند اگر دیزنی 
سهام کامکست در 

)Hulu(  شرکت هولو
را تا سال 2024 بخرد، 

دیزنی پالس و این 
شرکت ادغام خواهند 

شد
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بیش از 10 ســال اســت در اکوسیســتمی کــه ایــن روزها با 
نام اســتارتاپی، نــوآوری، دیجیتــال، دانش بنیان یــا آنالین 

خوانده می شــود، در حال کار و زندگی هســتم. 
من همیشه تالش کرده ام این فضا را قبل از هر 
چیزی یک فضای کسب وکاری ببینم و بعد به 
آن تبصره های جنسیتی اضافه کنم، اما چیزی 
که در این یک دهه که بر ما رفته، دیده ام، بیش از 
تبعیض و شکاف و نابرابری جنسیتی، محصول 
فرهنگ و نگاهی اســت کــه هم در جبهــه زنان 
و هــم پررنگ تر و غلیظ تــر نزد سیاســت گذاران 
حاکمیتی و البته دیگر بازیگران این اکوسیستم 

به شدت جاری و ساری است.
از ایــن  رو وقتی دربــاره زنــان بنیان گذار در این اکوسیســتم 
صحبت به میــان می آید، بیش از آسیب شناســی چرایی 
موقعیت امروز آنها و واکاوی دالیل شکست ها و نرسیدن ها 

و ناامیدی هــا می تــوان از ایــن 
نــگاه و رویکــرد صحبــت کــرد، 
امــا تــالش خواهــم کــرد در این 
یادداشــت بیش از حرف زدن از 
گذشــته، دربــاره آینــده بگویم و 
فرصت هایی که شــاید بتوانیم 
بــرای زنــان کارآفریــن بســازیم؛ 
البته با درس گرفتن از خطاهای 
گذشــته و دل بســتن به تعدیل 
نگاه سیاســت گذار و گشــایش 
در کلیت این زیست بوم که این 

روزها، شرایط مناسبی ندارد.

 حتی ناامیدی هم دلیل خوبی برای داشتن 
نگاه کوتاه مدت نیست

نوشتن درباره آینده در روزهایی که هیچ چشم انداز روشنی 
درباره آینده نداریم، کار ســختی اســت. من هم این روزها 
به شدت نگران آینده ایرانم و به سختی می توانم نور امیدی 
ببینم. ایــن چند روز تماشــای فیلــم ســینمایی »آرژانتین 
1۹۸۵« درمانی موقتی برای حال این روزهایم بود؛ فیلمی که 
قطعه ای از تاریخ معاصر آرژانتین و تالش های دادســتانی 
برای محکوم کردن نظامیانی که در »جنگ کثیف« دست 
داشتند را روایت می کند. مرور آنچه بر سر ۸00 شاهد این 
محاکمه بزرگ آمده بود و نگاهی به امروز آرژانتین، کمک 

می کند کمی از باال و با چشــم اندازی وسیع تر حوادث این 
روزهای ایران را هضم کنیم.

نگاهی از باال به آنچه رخ می دهد، همان چیزی 
اســت که این روزها فعاالن کارآفرین به آن نیاز 
دارند. نــگاه کوتاه مدت مــا را در گردابــی گرفتار 
می کنــد کــه نمی دانیــم مقصــدش کجاســت. 
ما محکومیم بــه ادامــه دادن و حتی اگــر در هر 
قدمی که برمی داریم تکــه ای از وجودمان کنده 
شــود، چــاره ای جــز طی مســیر و نــگاه بــه جلو 
نداریــم. تماشــای مطالبه گــری زنان ایــن روزها 
الهام بخش ماست. در بزنگاه های تاریخی زنان 
عامل تغییرات عمیقی بوده اند و امید دارم این 
مطالبه گری در نهایــت به تحولی جدی در شــرایط زنان در 

ابعاد گوناگون منجر شود.
اگر بخواهیم از بعد زنان کارآفرین به تحوالت اخیر بنگریم، 
نمی توان میزان خسارتی را که به 
کسب وکارها و کســب وکار زنان 
وارد شد، نادیده بگیریم. عده ای 
حســاب کرده اند بــا فیلترینگ 
اینستاگرام و واتس اپ چقدر به 
اقتصاد دیجیتال کشور آسیب 
رسیده است. قصد ندارم در این 
یادداشت این شکایت ها را ادامه 
دهم. بهتر اســت کمی از باال به 
موضوع نگاه کنیــم و دچار نگاه 

کوتاه مدت نشویم.

 نگاه به زنان و نگاه جامعه به زنان باید تغییر 
کند

چه ما در ایران به اینستاگرام دسترسی داشته باشیم، چه 
نــه، چالش های جــدی ای در حــوزه زنــان داریم که بــه بود و 
نبود یک اپلیکیشــن گره نخورده اند و زخم های عمیق تری 
هستند که عمری چندصدساله دارند. آنچه بیش از همه 
اجازه نمی دهد زنان در ایران به اندازه قابل قبولی کارآفرین 
باشند و کارآفرین بمانند، فقر فرهنگی ماست. چالش های 
کارآفرینی زنان از نگاه آنها را می توانیم به دو دسته درونی و 
بیرونی تقسیم کنیم. هر دو این چالش ها به شدت عمیق 
هستند و با گوشت و پوست و استخوان ما یکی شده اند. 
شــیوه نگاه یک زن به خودش و شیوه نگاه و انتظار جامعه 

ایران از او شدیداً در آینده حرفه ای او مؤثر است. آن قدر که 
زنان با بهترین درجات علمی و مهارتی اما محروم از نگاهی 
مثبت درباره خــود، کاری نمی توانند از پیــش ببرند و هرگز 
جســارت راه اندازی و مدیریت یک کسب وکار را نخواهند 

داشت.
بنابراین تولید و تقویت زنان کارآفرین در کشور ما آن قدر به 
کار ریشه ای نیاز دارد که در کمتر از 10، ۲0 سال آینده نتیجه 
کار را نمی توانیم ببینیم. در این میان نه تنها به فعالیت هایی 
بــرای کاهش موانــع درونــی دختــران از ســنین پاییــن و در 
مدارس نیــاز داریــم، بلکه باید کمــک کنیم موانــع بیرونی 
که بیش از همــه ذهنیت دربــاره توانایی زنــان در مدیریت 
کسب وکار اســت، تغییر کند. البته تمامی اینها به زمانی 

طوالنی نیاز دارند.

 عواقب کنار کشیدن و خالی کردن عرصه
متأســفانه بیشــتر زنــان کارآفرین و صاحــب دیــدگاه ما از 
مواجهه با چالش های جدید کنار می کشند. موانع درونی 
و بیرونی زنان اغلب اجازه نمی دهد آنها جسارت ابراز خود 
در میان سایرین را پیدا کنند. وقتی یکی پس از دیگری کنار 
می کشیم، این فرصت را از سایر زنان برای ابراز خود خواهیم 

گرفت، در حالی که عکس این امر می تواند اتفاق بیفتد. 
بارها دیده ام کــه وقتی از میان گزینه های موجــود زن و مرد 
برای حضور در مقابل چشم های دیگران؛ چه در رویدادها 
و چه در رســانه ها دعوت کرده ایم، زنان کمی پاســخ مثبت 
داده اند و بیشتر زنان خود را کنار کشــیده اند. من این را به 
قدرت ریســک پایین زنان و اولویت های دیگــر آنها ارتباط 
می دهــم. مواجهه و ابــراز عقیــده در میان جمع، ریســک 
اســت؛ چراکه با دســت خود اجازه قضاوت دیگــران درباره 

خود را داده ایم.
قطعاً باید از حاکمیت توقع داشت برای از میان برداشتن 
موانع گوناگون کارآفرینی زنان کاری کند؛ زیرا همان طور که 
گفتم، این کاری ریشه ای است که وزارتخانه ها و نهادهای 
گوناگون در آن دخیل اند. اما به نظر می آيد در حال حاضر 
چنین هدفی اولویت این دستگاه ها نباشد و در این شرایط 
فکر می کنم بیش از همه خود زنــان می توانند برای بهبود 
شــرایط کاری کنند. نباید در انتظار معجــزه ای برای بهبود 
شــرایط کارآفرینی زنان به دست ســایرین باشیم. معجزه 
درون ماست. با نگاهی بلندمدت و گرفتار نشدن در گرداب 

اکنون باید راه نجات را پیدا کرد.

POINT OF VIEWدیدگاه

 فضای کسب وکار 
خصوصی فراجنسیتی 

شده اما...

آسیب های تخریب 
نقش کارآفرینی زنان

 پشــتوانه، یکــی از مهم تریــن 
عوامل فعالیت زنان است. هر 
جا این عامل کمرنگ باشد یا نقش آن 
برای یک زن مهم باشــد، ممکن اســت 
هر دوی اینها به عامل بازدارنده تبدیل 
شــود. ایــن پشــتوانه ها هــم می توانــد 
مــادی یــا معنــوی و از جنــس همراهــی 
خانواده باشــد. این یک مســئله فردی 
اســت و اگر از دوران کودکی روی آن کار 
شــود، تأثیــر زیــادی در ســال های بعــد 

خواهد داشت. 

 به غیر از این عامل به نظرم هیچ 
مانعــی بــر ســر راه زنان نبــوده و 

اصــالً جنســیت اهمیتــی 
واســطه  بــه  مــا  نــدارد. 
شبکه های اجتماعی رشد 
روحیه کارآفرینی را در زنان 
دیدیم. امــروز کســانی که 
اصرار بر بستن این فضاها 
دارند، شاید درک درستی 
از آنچــه در حــال وقــوع 
اســت، ندارنــد. فــارغ از 
جنســیت، امــروز در دنیا، 
فضای دیجیتال حرف اول 

را می زند و کســب وکارها حول آن شکل 
می گیرند. این فضا تا حد زیادی به زنان 
کمک کرد تا از پتانســیل های کارآفرینی 
خــود اســتفاده کننــد. تخریــب نقــش 
کارآفرینــی زنــان بســیار آسیب زاســت. 
نبود یــک تشــکل صنفی باعث شــد در 
ادامــه آمارهایــی کــه منتشــر شــده، 
مطالبــه ای شــکل نگیــرد و ایــن آمارهــا 
صرفاً به عنوان یک داده عمومی مصرف 
شــد. حضور زنان چه در ســطوح کالن و 
چــه در فعالیت هایــی ماننــد اقتصــاد، 
نشــان دهنده بلــوغ یــک جامعه اســت؛ 
اینکــه ایــن جامعــه بــه تعــادل رســیده 

است.

 بــه نظــرم فضــای کســب وکار 
یــادی  ز حــد  تــا  خصوصــی 
فراجنسیتی شده و گاهی می بینیم که 
آقایــان دغدغــه بیشــتری نســبت بــه 
حقوق خانم ها دارند. خــود من تاکنون 
موقعیتــی را تجربــه نکــرده ام کــه بــه 
واســطه جنســیتم تحــت فشــار یــا 

محدودیت قرار گرفته باشم. 

معجزه زنان 
بــــرای زنــان

چرا برای بهبود کارآفرینی زنان و تنوع بخشی به کمیت و کیفیت کسب وکارهایی که زنان 
بنیان می گذارند، در کنار عبور از موانعی که برایمان ساخته اند به تغییر نگرش خود زنان 

هم نیاز داریم

مینا والی
 مدیرعامل راه کار

@mina_vali

 در کنار حاکمیت، 
موانع درونی و بیرونی 
هم اغلب به زنان اجازه 
نمی دهد آنها جسارت 

ابراز خود در میان 
سایرین را پیدا کنند

بهاره شریفیون
مدیرعاملبیمهداتکام
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زنان بنیان گذار
مهم ترین موانع زنان برای نقش آفرینی به عنوان صاحب کسب وکار در 

10 سال گذشته چه بوده؟ مؤلفه های بازدارنده این فضا کدام اند و چطور 
می توان بخشی از مطالبات زنان را در اکوسیستم نوآوری کشور محقق کرد؟

گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R Tنسیم توکل

رئیس هیئت مدیره عرش گستر و مدیرعامل قطعه آزمون

 زنان صدای زنان باشند
بزرگ تریــن دلیــل اینکــه زنــان، با 
وجــود داشــتان ایــده و مهــارت و 
تخصــص، خودشــان بــه فکــر  
راه اندازی کســب وکار نمی افتند، 
نداشتن چشم انداز فردی است.  
بســیاری از خانم هــا حتــی بــه ایــن مســئله هــم فکــر 
نمی کنند، چه برســد به اینکه بخواهنــد قدمی در این 
راســتا بردارنــد. حتــی خانم هایی کــه در کســب وکارها 
مشــغول بــه کار هســتند، گاهــی بــه ایــن مســئله فکر 
نمی کننــد که مثــالً در یک چشــم انداز سه ســاله مدیر 
دپارتمان خودشان شوند. این مشکل فرهنگی و نظام 
آموزشــی ماســت کــه چنیــن چشــم اندازی را در زنــان 
نهادینه نکرده  است. دلیل دیگر نقش آفرینی چندگانه 
زنان اســت که این هم به دلیل فرهنگ مــا که برای زنان 
به صورت پیش فرض نقش های مادر و همسر را در نظر 
می گیرد، فرصت محدودتری را برای زنان ایجاد می کند. 
ایجاد تعادل بین چنیــن نقش هایی با نقش یک مدیر 
کسب وکار امر دشواری است. به همین دلیل حتی در 
کسب وکارهای خانوادگی هم می بینیم که زنان به عنوان 
نفــر دوم و ســوم نقش آفرینــی می کننــد؛ چراکــه 
می خواهند نقش های دیگر را نیز ایفا کنند. مورد بعدی 
این اســت که بســیاری از زنــان کمتر به برند شــخصی 
می پردازند. ممکن است زنان کارآفرین بسیاری وجود 
داشــته باشــند، امــا مــن و شــما آنهــا را نشناســیم. 
شبکه سازی یکی از نقاط ضعف بانوان کارآفرین است. 
به هرحال ما در عصر تحول دیجیتال به سر می بریم و 
ابزارهای ایجاد برند شخصی نسبت به قبل بیشتر در 

دسترس است. 
ضعف در روابط عمومی، عدم مشارکت در رویدادها و 

دوری از نهادهــای مدنی خودبه خود زنان را به حاشــیه 
می برد. 

مشــکل دیگــر کــه خــود مــن هــم آن را لمــس کــرده ام، 
درباره جذب سرمایه  است. خانم ها هم برای راه اندازی 
کسب وکار به ســرمایه نیاز دارند، اما راه جذب سرمایه 
بــرای خانم هــا به مراتــب نســبت بــه آقایــان ســخت تر 

است.
اگر آقایان بــرای جلب اعتماد ســرمایه گذار 
به نمــره 10 نیاز دارنــد، خانم هــا باید مثبت 
۲0 تالش کنند تا این اعتماد را فراهم آورند. 
هرچند اعتقاد دارم در نهایت هم جنسیت 
مانع جلب اعتماد نخواهد شد، اما صحبت 
من درباره مســیر ایجاد این اعتماد اســت. 
این مســئله را با تمام وجود طی این سال ها 
تجربه کرده ام. این مسیر به روحیه جنگنده 
نیاز دارد و ممکن است بسیاری از خانم ها، 

این روحیه را نداشته باشند. 
در عصــر تحــول دیجیتــال، تعریــف ســفر 

مشتری عوض شــده اســت. بهره برداری از شبکه های 
اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام با هــدف شبکه ســازی و 
آشنایی مشتریان با محصول است که ما می بینیم به 
واسطه سهولت، نفوذ و اســتقبال عمومی از این فضا، 

به جایی برای تجارت تبدیل شده است. 
محدودیت هــای ایــن شــبکه ها به معنــای نابــودی این 
کسب وکارهاســت و عمــق فاجعــه آن قدر باالســت که 
مســئوالن آمارهایی را نیــز که توســط نهادهای صنفی 
منتشر شــده، باور نمی کنند. اصالً ماهیت این فضا را 
درک نکرده انــد و نمی توانند تصور کنند کــه یک خانم 
در مناطق محروم، مشتری از سوئد دارد و برایش لباس 
سوزن دوزی شده بلوچ می فرستد. محدودیت این فضا 
یعنــی از بیــن بــردن فضایــی کــه عادالنــه، فرصت های 
برابــری را بــرای همــه ایجــاد کــرده و در ادامــه آن از بین 

بردن نقش زنانی که صاحبان این کسب وکارها بودند. 
احیای این نقش هم کار ساده ای نیست و باید از طریق 
انجمن ها و نهادهای مدنی انجام شــود، اما متأسفانه 

می بینیم که این نهادها هم منفعل هستند. 
زنان صدای خودشــان هم نشــدند و منتظرنــد دیگران 
کاری برایشــان انجــام دهنــد. جــدا از ایــن مســائل، 
حاکمیت به حضور فعال زنان در اقتصاد محتاج است، 
زیرا نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل 
می دهنــد. بیــش از اینکــه زنــان به شــغل و 
کارآفرینــی نیــاز داشــته باشــند، جامعــه و 
حاکمیت است که به این جریان نیاز دارد. 
نادیده گرفتــن نیمــی از جمعیــت کشــور و 
جلوگیــری از مشــارکت  آنهــا در اقتصــاد به 
ضرر کیست؟ برای رشد اقتصادی پایدار به 
نیــروی کار و فعالیت اقتصادی نیــاز داریم، 
اما قضیه برعکس شده و جالب اینجاست 
که به جــای حاکمیت این خانم ها هســتند 
که باید دست وپا بزنند تا فعالیت اقتصادی 

داشته باشند. 

نازنین دانشور
هم بنیان گذار تخفیفان

زنان کسب وکاری؛ دغدغه کسی نیستند!
فضای فرهنگی کشور، جسارت را 
در زنان تقویت نمی کند و ترجیح 
می دهد که فضــای محافظه کاری 
را حفــظ کنــد. زنــان هــم ترجیــح 
می دهند با جذب در سازمان ها از 
فضای ریســک و تالطم فاصله بگیرند. این مســئله به 
کاهــش اعتمادبه نفــس و جســارت خطر کــردن منجر 
می شــود. مســئله بعد، نبود مدل های نقش آفرینی به 
اندازه کافی است. مسئله بعد که در ایران بیش از نقاط 

به عقب برنگردیم!

 من فکــر می کنــم از نیمــه دوم 
دهــه ۹0 شمســی تعــداد زنــان 
بنیان گــذار، رشــد قابل  توجهی داشــته 
اســت و همان طور کــه در گفت و گوهای 
پیشــین اشــاره  کــرده ام، نقــش پلتفــرم 
اینســتاگرام و ســهولت ارائــه کاال و 
خدمات در آن برای زنــان غیرقابل  انکار 
اســت؛ فروشــگاهی مجــازی بــدون 
مشــکالت فروشــگاه های واقعــی بــا 
بی شــمار شــعبه. چــرا نبایــد از آن 

استفاده  کرد؟ 

 بــه نظــر مــن تــرس و نداشــتن 
اعتمادبه نفس کافی از دالیلی 
اســت کــه زنــان کمتــر بــه 
یــک  بنیان گــذاری 
کســب وکار می اندیشند. 
احتمــاالً نگران انــد اگــر 
موفق نشــوند یا شکست 
بخورنــد، فشــار خانواده و 
یــاد  جامعــه روی آنهــا ز

شود.
مســئولیت های  البتــه 
داخل خانه زنان هم مزید 

بر علت است. 

یعنــی  بــودن  بنیان گــذار   
مســئولیت صفر تا صد و برای 
زنانی که مسئولیت اداره خانه و احتماالً 
مراقبــت از فرزنــدان را بــر  عهــده  دارند، 
قبول مســئولیت کســب و کار شخصی 
کار دشواری ا ســت. برای کســب و کاری 
شبیه ما )بالنش( که به  هرحال طی این 
هفت سال شــناخته  شــده بود و تعداد 
مشــتریان وفادار آن قابل  توجه اســت، 
فیلتــر اینســتاگرام و کنــدی اینترنــت 
فــروش را به کمتــر از ۲۵ درصــد کاهش 

 داد. 

 قطعاً کسب و کارهای کوچک تر 
یا جوان تر بیش از اینها آسیب  
دیده اند یا حتی از بین رفته اند. ما هم در 
بالنش مشکالتی داشته ایم؛ مشکالت 
و  بنیان گــذاران  همــه  عمومــی 
تولیدکنندگان به  عالوه نگاهی  که کماکان 
بــه حضــور زن کارآفریــن در جامعــه از 
سمت حاکمیت وجود دارد. تأثیر حضور 
و  کســب وکار  حوزه هــای  در  زنــان 
نقش آفرینی به عنوان کارآفرین، موجب 
ایجاد انگیــزه و دلگرمــی برای باقــی زنان 
می شــود و فضای کســب وکار را از شکل 
مردانــه و قواعد مردانه به ســمت تعادل 
می بــرد و قــدرت چانه زنــی زنــان در 

قانون گذاری را افزایش  می دهد.
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حضور و مشارکت زنان در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... همواره نشان دهنده بلوغ یک جامعه است. این مسئله در جوامع پیشرفته و در حال توسعه به عنوان یکی از 
شاخصه های کلیدی قلمداد می شود. فعالیت های اقتصادی زنان در قالب کارآفرینی از جنبه های مختلف قابل بررسی است. همچنین نقش آفرینی زنان در جایگاه هایی که از موفقیت های 

گوناگون برخوردار بوده و پیرنگ داستان های موفقیت است، می تواند الگوهای مؤثری در چشم انداز کلی زیست زنان یک جامعه به شمار رود. اما حضور زنان کارآفرین در یک دهه گذشته 
که آن را دهه کارآفرینی و استارتاپی می دانیم، جز در مواردی اندک، نتوانسته این الگوها را بازتولید یا به درستی معرفی کند. عوامل و موانع متعددی نیز همواره پیش پای زنان وجود داشته 

که شروع کردن را به فردا و فرداهایی دیگر موکول کرده است. البته نقش شبکه های اجتماعی در شکل گیری مشاغل خانگی با محوریت زنان نباید نادیده گرفته شود و آسیب هایی که امروز 
متوجه این جامعه فعال اقتصادی به دلیل محدودیت های این فضا شده است، زوایای آشکار و پنهان زیادی دارد. به همین بهانه در این گزارش ویژه کارنگ به سراغ چند چهره زن فعال در 

اکوسیستم کسب وکارهای نوآوری و آنالین رفتیم و درباره مهم ترین عوامل بازدارنده زنان برای کنش گری در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، لزوم احیای این نقش و سازوکارهای تقویت حضور 
این قشر در اقتصاد نوآوری، از آنها پرسش کرده ایم.
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گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

دیگر دنیا به چشم می خورد، این اســت که خانم ها بر 
اساس عملکردشــان قضاوت می شــوند، ولی آقایان بر 
اساس ظرفیت و پتانسیل شــان. این مسئله برای خود 
من هم در یکســری بازه های زمانی صادق بوده اســت. 
وقتــی چیــزی کمتر دیــده می شــود، اعتمــاد بــه آن هم 
ســخت اســت. کمبود رول مدل ها بــرای زنــان مصداق 
همین مسئله  است. پس مسئله فرهنگی خصوصاً در 
خانواده هــا کــه ســعی می کنــد زنــان را بــه فضــای 
محافظه کارانه و کم ریســک ســوق دهــد، عامل مهمی 
کمبــود  ریســک پذیری،  تقویت نشــدن  اســت. 
اعتمادبه نفس و جرئت زنان یکی از موضوعاتی است 
که باعث می شود خودباوری اتفاق نیفتد. نوع قضاوت 
بــه آقایــان و خانم هــا متفــاوت اســت. چــه در مســیر 
استخدام، چه در مسیر جذب سرمایه یا اعتماد به یک 

استارتاپ. 
آقایــان به صورت پیش فــرض پذیرفته  شــده اند؛ چراکه 
رول مدل های بســیاری دارند و نقش شــان در جامعه و 
کسب وکار پررنگ است، اما این مســئله برای خانم ها 
به مراتــب ســخت تر و پیچیده تــر اســت. ســخت تر بــه 
خانم ها اعتماد می کنند و این اعتماد از خانواده شروع 
می شــود که در نتیجــه ســخت تر می تواننــد تیم جمع 

کرده وسخت تر می توانند سرمایه جذب کنند. 
اینهــا مســائل ریشــه ای اســت کــه اکنــون در کنــار 
مشــکالتی کــه کرونــا بــرای اقتصــاد بــه وجــود آورد و 
محدودیت هــای زیرســاختی اخیــر، اصالً فضــا را برای 
زنانــی کــه می خواهنــد کســب وکاری راه انــدازی کنند، 
مســاعد نمی بینم. ســاختارها به گونه ای چیده نشده 
که اســتقالل زنان را تقویت کند. محدودیت فضاهای 
عادالنــه ای ماننــد اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی 
نیــز کــه بســتر شــکل گیری کســب وکارهای خانگــی، 

خصوصــاً بــرای بانــوان بــود، 
ضربه جبران ناپذیــری ایجاد 

کرده  است. 
نقــش زنــان در راه انــدازی و 
اداره یــک کســب وکار ظاهــراً 
دغدغــه روی میــز نیســت؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه در 
توســعه یافته  کشــورهای 
یکــی از شــاخصه های ارائــه 
تســهیالت، میــزان اشــتغال 
خانم ها نســبت به آقایان در 
آن کســب وکار اســت. ایــن 
مســئله در کشــور ما نه دیده 
می شــود و نــه اهمیتــی بــرای 
کســی دارد و وقتــی اهمیــت 

نداشته باشــد، طبیعتاً راه حلی وجود نخواهد داشت. 
بســیاری از کســانی کــه جــذب ســازمان مــا شــده اند، 
به خصــوص خانم هــا بــه ایــن نکتــه اذعــان داشــته اند 
کــه یکــی از انگیزه های مــا بــرای کار کــردن در مجموعه 
تخفیفان ایــن بوده کــه تجربــه کنیــم و یــاد بگیریم که 
چطور یک خانم توانسته کســب وکاری در این شکل و 

اندازه راه بیندازد. 
مدل ســازی و نشــان دادن به جامعه مهم است؛ اینکه 
زنان کارآفرین هم کسانی هســتند از جنس خود شما 
و بــا تــوان شــما کــه از هیــچ فرصــت ویــژه ای برخــوردار 
نبوده اند و صرفاً اعتمادبه نفس خود را تقویت کرده اند، 

جسارتی به خرج داده اند و خطر کرده اند. 
در خــارج از کشــور مثــالً در ســوئد می بینیم کــه دو تن 
از وزرای حاکمیــت زنــان جــوان هســتند. این عــالوه بر 
تخصــص و دانــش افــراد شــکل ســمبلیک هــم دارد. 
نشــان دادن و عرضه کــردن ایــن نقش هــا بــه جامعــه 
می تواند این نقش ها را برای دیگــران هم زنده و پررنگ 
کنــد و ایــن ذهنیــت را بــه وجــود آورد کــه اگــر ایــن زن 

کارآفرین توانسته، من هم می توانم.

 سارا راد
هم بنیان گذار ابر دراک

باید کلیشه ها را شکست
در حوزه های فناوری محور حضور 
خانم ها به عنــوان بنیان گذار یک 
کســب وکار بســیار کمتــر اســت. 
شــاید ایــن مســئله به ایــن خاطر 
باشــد کــه ایــن حــوزه نســبت بــه 
دیگــر حوزه هــا چالش برانگیزتــر اســت. در صورتــی که 
متخصــص و تحصیل کــرده خانــم در ایــن فضــا کــم 
نیســت، امــا عمدتــاً یــا مهاجــرت می کننــد یــا جــذب 
فضاهای آکادمیک می شــوند و اگر هم مشغول به کار 
شــوند، به عنــوان کارمنــد در شــرکت ها نقش آفرینــی 

می کنند. 
چنــدی پیــش در دانشــگاه شــیراز یــک مســابقه 
برنامه نویســی در مقطــع دبیرســتان برگــزار شــده بــود 
که برای اختتامیه من هم حضور داشــتم. نکته جالب 
اینجــا بــود کــه تعــداد برنــدگان ایــن مســابقه از نظــر 

جنسیت با هم برابر بود. 
خود من هــم در دانشــگاه و در دوره تحصیل در مقطع 
یــادی هم کالســی های  کارشناســی ارشــد تعــداد ز
برنامه نویس خانم داشتم که بسیار موفق و بااستعداد 
بودند، اما در فضای کســب وکار به ندرت حضور دارند. 
یکــی از این مشــکالت بحــث فرهنگی اســت. خانم ها 
کمتــر بــرای رویارویی با چالــش آماده هســتند. عوامل 
محیطی زیادی هم وجود دارد که ناخــودآگاه زنان را به 
عقب نشــینی ترغیــب می کند. بــا توجه به مشــکالت 
اخیــر کــه بــرای اینترنت بــه  وجــود آمــده و بــا توجــه با 
حیطــه فعالیت مــان، روحیــه جنگندگــی مــن تقویــت 
شــده و اعتماد به نفس بیشــتری نســبت به قبل دارم؛ 
چراکــه بیــش از پیــش خــودم 
و  مفیــد  را  کســب وکارم  و 
تأثیرگــذار می بینــم و مــا ایــن 
روزهــا در کنــار کســب وکارها 
ســعی می کنیم تا حــد ممکن 
مشکالت ناشــی از اختالالت 
اینترنــت را حــل کنیــم. در 
دختــران  تربیتــی  مباحــث 
همــواره بــه آرام  و متین بــودن 
و پســران به شــجاع  و جســور 
می شــوند.  تشــویق  بــودن 
افــراد بــا ایــن ذهنیــت رشــد 
می کننــد، امــا جایــی کــه ایــن 
فرهنگ می تواند بشــکند، در 
فضــای آموزش اســت. تبیین 
رول مدل ها از طرف نهادهای مختلف برای نشان دادن 

نقش آفرینی زنان بسیار مهم است. 
ســاختن تصویــری کــه دختــران و زنــان هــم می تواننــد 
نقش هــای کلیدی در همه عرصه ها داشــته باشــند، از 
اقدامات مهمی اســت که برای مشــارکت بیشــتر زنان 
در جامعــه می بایســت انجــام شــود. اقداماتــی از ایــن 
دســت در کنــار داســتان های موفقیــت زنــان کارآفرین 
می تواند نقش مهمی در احیای جایگاه زنان ایفا کند و 

کلیشه های سنتی را بشکند. 
باید این خودباوری در زنان شــکل بگیــرد که می توانند 
بــا ســنگین ترین چالش هــا هــم روبــه رو شــوند. از یک 
کســب وکار کوچک تا یک اجتماع بــزرگ، هر گاه میان 
زن و مرد تعادل برقرار شود، پتانسیل هایی بروز می کند 
کــه امــکان بــروزش در جوامــع تک جنســیتی کمتــر و 
گاهــی حتــی ناممکــن اســت. به جــز تفــاوت در نگرش 
افراد، تفــاوت دیگری وجود نــدارد و این تفــاوت نگرش 
به پدیــداری راهکارهــای متعادل تــر و کارآمدتــر منجر 
می شــود. امیــدوارم روزی برســد کــه دختــران نوجــوان 
ما زمینه را برای رســیدن به آرزوهایشــان مهیــا ببیند و 

موانعی از جنس فرهنــگ، قوانین اجتماعــی و عرف را 
کــه به صــورت ناعادالنه تعریف شــده، پیش پــای خود 

نبینند.

فرناز مجیدی
مؤسس آکادمی کارآفرینی پله به پله

عوامل بازدارنده زنان برای شروع کسب وکار
حوزه کاری ما حوزه توانمندسازی 
زنــان اســت. یکــی از عمده تریــن 
شــده  باعــث  کــه  مشــکالتی 
فهرســت زنان  کارآفریــن کوچک 
باشــد و هــر روز هــم کوچک تــر 
شــود، ایــن اســت کــه نتوانســته ایم الگوی هــای موفــق 
زیادی خلق کنیم. این فهرســت ممکن اســت بزرگ تر 

باشد، ولی ما آنها را نشناسیم. 
حتمــاً در ایــران در شــهرهای مختلــف زنــان توانمنــد 
زیــادی هســتند که صاحــب کســب وکارند، امــا تعداد 
انگشت شــماری داریــم کــه اگــر مصاحبه ای باشــد به 
سراغ شان می روند و اگر فضایی باشد که به آنها اجازه 
صحبــت داده شــود، بــاز همــان چنــد نفر هســتند که 
تریبون در اختیارشان قرار می گیرد. این ضعف در خلق 
و معرفــی الگوهــای موفق خود یــک عامل بســیار مهم 

است. مسئله بعد عدم خودباوری زنان است. 
زنــان مســئولیت های از پیــش تعیین شــده را راحت تر 
می پذیرنــد، در صورتــی کــه انعطــاف زندگــی فــردی در 
کارآفرین بودن از کارمند بودن به مراتب بیشــتر اســت 
و بار روانــی کمتری به همــراه دارد. زایــش و خلق فرزند 
قرابت زیادی با خلق کسب وکار دارد و زنان از این جنبه 
می تواننــد تأثیرگذاری ویژه ای داشــته باشــند، اما عدم 
خودباوری این امکان را از خانم ها گرفته که مثالً بگوییم 
این نیاز را بردار و به یک کسب وکار تبدیل کن؛ یک تیم 
بســاز و با چالش هــای آن در کنار چالش هــای خانواده 
دســت وپنجه نرم کن. این مســئله از بُعد روانی، قدرت 

زیادی می طلبد. 
مســئله بعدی این اســت که بســیاری از زنــان روحیه و 
انگیــزه کارآفرینــی دارند، امــا نمی دانند دانــش اولیه و 
آشــنایی بــا ادبیــات کارآفرینــی را از کجا کســب کنند. 
دانشگاه ها دستاورد چندانی برای کارآفرینی در اختیار 

نمی گذارد. 
ایــن مســئله بــرای آقایــان کمرنگ تــر اســت؛ چراکــه از 
ســنین 1۸ تــا ۲1ســالگی به صــورت تجربه محور بــا این 
مســائل روبه رو هســتند و فضا برای آنها بیشتر فراهم 
است. ۶۴ درصد زنان تحصیالت عالیه دارند. دانشگاه 
بستری بوده که اطالعات آکادمیک در اختیارشان قرار 
داده و فضایــی برای انتقال تجربه تعریف نشــده و این 
فاصله بین دانشــگاه و صنعت نقش پررنگــی در عدم 
تبدیل پتانسیل بالقوه زنان به کارآفرینی ایفا می کند. 
زنان کمتر در فضای کار بوده اند. عدم ریســک پذیری و 
عدم پذیرش شکست مواردی اســت که یک کارآفرین 
در قدم های نخســت بــه آن احتیــاج دارد. این مســئله 
خــودش یکــی از اصلی ترین موانــع برای شــروع نکردن 

است. 
مسئله بعد هزینه اولیه راه اندازی کسب وکار است که 
این مشکل تا حد زیادی در شــبکه های اجتماعی حل 
شــده بود. یعنی فضــای شــبکه های اجتماعــی امکان 
راه اندازی یک کسب وکار با هزینه کم را، خصوصاً برای 

زنان مهیا کرده بود. 
حل مشکل وضعیت فعلی به تحقیق و آسیب شناسی 
ریشه ای نیاز دارد. برای رشــد اقتصادی باید به سمت 
متعادل سازی فضای کســب وکار حرکت کرد و این امر 
فقط با حضور متعادل زنان و مردان در عرصه اقتصاد 
محقق می شود. اولویت بندی فعالیت اقتصادی از نظر 
جنسیت آسیب زاست و ما باید از هر دو تفکر زن و مرد 

برای رشد اقتصادی بهره مند شویم.

POINT OF VIEWدیدگاه

 کارآفرینی تقویت کننده 
سایر نقش های زنان است

 زنان، جامعه
و کارآفرینی

 تصــور می کنم زنــان کمتر اهل 
از  و  هســتند  ریســک 
ایــن  می ترســند.  شکســت خوردن 
محدودیت هــای  کنــار  در  موضــوع 
آقایــان  بــا  در مقایســه  اجتماعــی، 
فرصت هــای عادالنــه کمتری بــرای زنان 

فراهم آورده است.

 اساســاً بخشــی از زندگــی و 
زیســت یک زن منوط به اجازه 
دیگران است. مسئله دیگر مولتی تسک 

بودن زنان اســت. یک زن 
چنــد وظیفــه همزمــان را 
بایــد پیــش ببــرد؛ از امــور 
روزمره خانه تــا مراقبت از 
کــه  وظایفــی  و  فرزنــد 
به عنوان مادر و همســر بر 
دوش دارد. پــس وقــت و 
فرصت کمتری هم نسبت 
به آقایان دارند. جسارت و 
روحیــه جنگندگــی ذاتــی 
اســت، اما بــه تقویت هم 

نیاز دارد. بســیاری از زنان ایــن روحیه را 
دارنــد، امــا از تقویــت آن غافل انــد. 
جنگندگی ممکن است هزینه هایی هم 
داشته باشــد و به قیمت از دست دادن 
چیزهایی هم تمام شود. نقش حمایت 

خانواده هم بسیار مهم است. 

 فضــای مجــازی یــک امــکان 
عادالنه اســت که با وجود تمام 
این مشکالت بستری را برای زنان فراهم 
مــی آورد؛ فرقــی هــم نمی کنــد کــه در 
نیویورک باشی یا در استان های محروم 
ایران. این فضا امــکان ایفای نقش های 
کنــار  در  را  زنــان  پیش فــرض 
کسب وکارشــان فراهم مــی آورد. ما یک 
کارگاه در سیستان وبلوچستان راه اندازی 
کردیــم کــه زنــان بلــوچ بتواننــد در آن 
مشغول به کار شوند.، اما پس از مدتی 
از تعدادشــان کــم شــد. دلیلــش هــم 
نداشــتن فرصــت بــرای انجــام کارهــای 
روزمــره بــود. تصمیــم گرفتــم بــه آنهــا 
آموزش دهم که چگونه از فضای مجازی 
اســتفاده کننــد تــا بتوانیــم هماهنــگ 
باشــیم و کارهــا را پیــش ببریــم. تیــم 
ســوزن دوز ما بــا همیــن کار از ۲۳ نفر به 
۷00 نفر رسید. کارآفرینی، پیشران دیگر 

نقش های زنان در جامعه است.

عاطفه هاشمی
بنیانگذارروچ

Info 
@karangweekly.ir

 نادیده گرفتن نیمی 
از جمعیت کشور و 

جلوگیری از مشارکت  
آنها در اقتصاد به ضرر 

کیست؟ جالب اینجاست 
که به جای حاکمیت این 
خانم ها هستند که باید 

دست وپا بزنند تا فعالیت 
اقتصادی داشته باشند
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کسب وکار
B U S I N E S S

»بابی کوتیک«، مدیرعامل اکتیویژن بلیزارد در سال ۲01۶ 
در رویداد ساالنه این شرکت از بازی های ویدئویی ورزشی 
خود رونمایی کرد. در آن رویداد تعداد انگشت شماری از 
میلیاردرهای کسب وکارهای ورزشی و فعاالن حوزه تجارت 
بازی هــای ویدئویــی رقابتــی یــا ورزش هــای الکترونیکــی 
حضور داشــتند. آنجا بود که ایــده راه انــدازی لیگی برای 
رقابــت تیم ها مطــرح شــد. ایــن تیــم بعدهــا اورواچ لیگ 

نام گرفت. 
این لیگ آنالین شبیه لیگ های ســنتی بوده و  طرفداران 
می توانند مســابقات زنده آنالیــن را از مانیتورهای بزرگ 
در میادین  شهر تماشــا  کنند. طرفداران حتی می توانند 
تی شــرتی با لوگــوی تیــم مــورد عالقه شــان بپوشــند و در 
خیابان شادی کنند. در آن زمان، بسیاری از کسب وکارها 

مشتاق بودند که وارد ورزش های الکترونیکی شوند، زیرا 
راهی بــرای جذب نســل جوانی بود کــه مانند نســل قبل 
عالقه چندانی به تماشــای تلویزیون یا ورزش های سنتی 

نداشتند. 
بــرای کوتیک کــه نزدیک بــه یک دهــه هدایــت اکتیویژن 
بلیزارد را بر عهده داشــت، ورزش هــای الکترونیکی یکی 
از نقــاط قــوت چشــم اندازش بــرای آینــده شــرکت بــود. 
کوتیــک می خواســت اکتیویــژن بلیــزارد چیــزی بزرگ تــر 
از یک توســعه دهنده و ناشــر بازی باشــد و قصد داشــت 
شــرکتش را بــه یــک غــول رســانه ای تبدیــل کنــد. اورواچ 
لیگ بزرگ ترین و گران ترین طرحی بود که تابه حال برای 
ورزش های الکترونیکی صورت گرفته بــود. اما خیلی زود 
زیر بــار جاه طلبی های کوتیک به شکســت نزدیک شــد. 

کوتیک هیــچ گاه نپذیرفت کــه مدل کســب وکاری اورواچ 
لیگ مشکل دارد و همین مسیر اشتباه را ادامه داد. 

اما این افتخارات فقط تا پنج فصل ادامه داشــت. در این 
فصل اورواچ لیگ مانند پوســت تخم مرغ شکننده شده 
است. هیچ اسپانسری برای فصل پنجم لیگ که از اوایل 
ماه می آغاز شــد، وجود ندارد. پنج مدیر ارشــد اکتیویژن 
بلیزارد از زمان شــروع لیگ این شــرکت را ترک کرده یا به 
بخش های دیگر منتقل شده اند و پخش و تولید رویداد به 
شخص ثالث واگذار شده است. به نظر می رسد کوتیک 
هم قصد دارد پس از نهایی شــدن معامله مایکروسافت 
و اکتیویژن بلیزارد از ســمت خود کناره گیری کند. الزم به 
ذکر است که مایکروسافت قصد دارد شــرکت اکتیویژن 

بلیزارد را با مبلغ ۶۹ میلیارد دالر خریداری کند. 

آینده مبهم مسابقات اورواچ لیگ شرکت اکتیویژن بلیزارد که فروش این شرکت به 
مایکروسافت را تحت الشعاع خود قرار داده است 

عواقب یک شکست

آی تیکت هم به جمع 
بلیت فروش های 

سینمایی اضافه شد

 ورود یک
 بازیگر جدید 

سامانه بلیت فروشی »آی تیکت« برای 
توســعه مراکــز بلیت فروشــی ســینمای 
ایران، با همکاری مؤسســه سینما شهر 
به عنوان بازوی توسعه فنی و زیرساخت 
سازمان سینمایی کشور راه اندازی شد. 
در این مراســم اعالم شــد با وجود رشــد 
استارتاپ ها و شــرکت های دانش بنیان 
در حوزه هــای مختلــف، در صنعــت 
ســینما، فعالیــت ایــن کســب وکارها و 
ایــن  در  حضــور سوپراپلیکیشــن ها 
صنعــت خالــی اســت. آرزو وصله چی، 
مدیرعامل ســامانه آی تیکت در مراسم 
رونمایی از این سامانه گفت: »بازار اکران 
فیلم ها در ایران، آنچنان که مورد انتظار 
اســت، هنوز روزآمد نشده و جای خالی 
سوپراپلیکیشــن ها و دانش بنیان هــای 
حــوزه  آی تــی در صنعــت ســینما و بازار 
اکران و بلیت فروشی به شدت احساس 
می شود. به همین دلیل ما در آی تیکت 
به عنوان یک شرکت و محصول مبتنی 
بر فنــاوری اطالعات، ایجاد پــل و ارتباط 
میان این حوزه از ســینما و استارتاپ ها 
و دیگر شــرکت های حوزه  آی تی را هدف 
و رســالت خــود می دانیــم.« در ادامــه 
این مراســم، هاشــم میرزاخانی، رئیس 
هیئت مدیــره و مدیرعامــل مؤسســه 
ســینما شــهر گفــت: »به دنبــال تعامل 
صنعــت ســینما بــا آی تــی هســتیم و با 
تفاهــم ایجادشــده بــا اپلیکیشــن هایی 
که بیش از 1۵0 میلیون نفر نصب دارند، 
فرصت مناسبی برای جذب مخاطب به 
سینما به وجود خواهد آمد.« آن طور که 
او توضیح داد »آی تیکت« نیز بســتری 
برای این اتفاق است. بر اساس اعالم او 
در حــال حاضر تنها ســه ســامانه فعال 
برای بلیت فروشی سینمای ایران وجود 
دارد، در حالی که باید این امکان توسعه 
یافته و در دســترس عموم ســامانه های 

حرفه ای قرار گیرد.

NEWSخبر

کارمندان سخت کوش در دفتر مرکزی توییتر می خوابند

اتاق خواب های توییتری!
بــر اســاس گزارش هــای خبرگــزاری فوربــس، ایــالن 
ماســک، مدیرعامــل جدیــد توییتــر ناگهــان تصمیــم 
گرفتــه بخش هایــی از دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت را بــه 
اتاق خــواب تبدیــل کنــد. بــه نظــر می رســد ماســک این 
اقدام را قبل از روز سه شــنبه ششــم دســامبر و حمایت 
از کارکنان ســخت کوش انجام داده اســت؛ چنانچه روز 
سه شنبه وقتی کارمندان وارد شرکت شدند با تغییراتی 
باورنکردنی در دکوراســیون مواجه شدند. تخت خواب، 
پاتختی و صندلی های راحتی جای میزهای کار و وسایل 

اداری را گرفته بود! 
به گفته ماســک برخــی کارمندان بــه  قدری بــه کار خود 
متعهد هســتند که حاضر بودند شــب ها در دفتر کاری 
خود بخوابنــد. به همیــن دلیل او بــه این فکــر افتاده که 
تجهیزات الزم جهــت رفاه و راحتــی کارمنــدان را فراهم 
کند تا کارمندان بتوانند خواب خوبی در دفتر کاری خود 
داشته باشند. برخی از افرادی که از جزئیات این قضیه 
مطلع هستند، به فوربس گفتند که ماسک در هر طبقه 
چهــار الی هشــت اتاق خواب درســت کــرده کــه خوب و 

راحت به نظر می رسند.
بــر اســاس توییتــی از »تــد گلدبــرگ«، ســردبیر ارشــد 
ایســتگاه رادیویــی عمومــی سان فرانسیســکو، در حــال 
حاضــر دپارتمــان بازرســی ایــن مرکــز در حــال انجــام 
تحقیقاتــی در مــورد طراحــی جدیــد ســاختمان توییتر 
اســت. یکــی از نماینــدگان بازرســی در این بــاره اظهــار 
داشت: »دپارتمان بازرســی باید مطمئن شود که از این 
ســاختمان در راســتای اهداف و برنامه هایش اســتفاده 

می شود.«



k a r a n g w e e k l y . i r

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

اخبار را هم از ما بخواهید

کارنگ را لحظه ای دنبال کنید

24×7
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سالمت
H E A L T H

سالمت بیش از هر شاخصه ای در زندگی افراد تأثیرگذار 
است. علوم و فناوری هایی که حول سالمت شکل 

گرفته اند سابقه ای طوالنی دارد. یکی از این علوم، علوم 
آزمایشگاهی است که نقش کلیدی در تشخیص دارد. 
ایران هم یکی از باسابقه ترین کشور ها در این علم است 

و مفاخر زیادی در این عرصه داشته است، اما به جز 
فناوری های دستگاه های آزمایشگاهی، کمتر شاهد 

نوآوری در فرایندهای این حوزه بوده  ایم. »کوالیف« نوعی 
نوآوری در عرضه  خدمات آزمایشگاهی است. به سراغ 
احسان علیزاده، مدیر کسب وکار کوالیف رفتیم و با او 

به گفت و گو نشستیم. او کارشناسی ارشد مکانیک 
و مدیریت کسب وکار دارد و تجربه مدیریت مرکز 

نوآوری در دانشگاه تهران، عضویت در هیئت مدیره در 
شرکت های صندوق بازنشستگی و مشاور مدیران عامل 

بخش خصوصی و شستا نیز در سوابق کاری او دیده 
می شود.

در مــورد کوالیــف بگوید؛ چه سرویســی 
ارائه می دهید و مدل کسب وکارتان چیست؟

کوالیف یک پلتفرم سالمت در حوزه تشخیص است که از 
ابتدای سال ۹۹ فعالیتش را آغاز کرده است. بیزینس مدل 
ما در کوالیف کمتر در ایران اجرا شده و از این نظر می توانم 
بگویم منحصر به فرد است. برای اینکه بتوانم بهتر توضیح 

بدهم باید بین ایران و آلمان مقایسه ای انجام 
دهــم. ایــران و آلمــان تقریبــاً از نظــر جمعیت 
بــه هــم نزدیک انــد. در آلمــان حــدود ۳۵ برند 
آزمایشگاهی وجود دارد، ولی این عدد در ایران 
۲۶00 اســت، یعنی آزمایشگاه های کوچک به 
تعداد زیاد. در این کســب وکار مقیــاس دارای 
اهمیــت بســیاری اســت. بــا یــک مثــال دیگر 
می خواهم ظرفیت هــای بهره وری ایــن مدل را 
توضیح دهم. یک نمونه ساده از آزمایش های 
رایج را در نظر بگیرید، مثالً قنــد خون؛ اگر این 

آزمایش برای ۵0 بار در آزمایشگاهی انجام شود، هزینه ای 
برابــر ۲/۵۳ یــورو خواهد داشــت. این هزینه شــامل مواد 
مصرفی دســتگاه، کیت  آزمایش و دســتمزد پرســنل فنی 
اســت. اما اگر این آزمایش در آزمایشــگاه برابر با پنج هزار 
نمونــه در روز شــود، هزینــه آن می شــود 0/۲0 یــورو. ایــن 

تفاوت به وضــوح نمایانگــر مقیاس پذیری این کســب و کار 
است و ایده اصلی کوالیف هم از همین جا نشئت می گیرد. 
کوالیف با هدف راه اندازی یک مگالب راه اندازی شد. به این 
شکل که با جمع آوری نمونه ها از آزمایشگاه های کوچک، 
بتوانیــم هزینــه تمام شــده هــر تســت را پایین 
بیاوریم و بخشی از این سود را به آزمایشگاه ها 
پرداخــت کنیم. با ایــن رویکرد ســرمایه گذاری 
خوبــی در کوالیــف اتفــاق افتــاد که تمرکــز این 
ســرمایه گذاری روی تجهیــزات آزمایشــگاهی 
بــه روز و مــدرن بــود. امــروز کوالیــف یکــی از 
به روزتریــن و کامل ترین آزمایشــگاه های ایران 
اســت. آزمایشــگاه مرکزی ســه حوزه فعالیت 
اصلــی دارد کــه آزمایشــگاه های کلینیــکال، 
پاتولوژی و ژنتیک -  مولوکولی است. در کوالیف 
برای هر ســه حوزه تجهیزات مربوطه خریداری و مســتقر 
شــده اســت که توانایی انجام تســت در تعداد باال را دارد. 
با توضیحاتی که دادم، مشــخص می شــود که مشــتریان 
ما آزمایشگاه های طب تشخیص سراسر کشور هستند. 
 B2G و B2C تنها مدل ما نیست. مدل B2B البته این مدل

گفت و گو با احسان علیزاده، مدیر کسب وکار کوالیف که با ایجاد یک مگالب در تالش 
است هزینه های آزمایشگاه ها را کاهش و کیفیت خدمات این بازار را افزایش دهد 

او می گوید تحول در این صنعت تنها با پیوند زدن ظرفیت آزمایشگاه های کوچک با 
خدمات و تجهیزات به روز و مدرن برندهای بزرگ ممکن خواهد بود

 مگالب ها و آینده نوآوری
در آزمایشگاه ها

عباس عین علی

abbas.einali 
@gmail.com

؟؟؟

I N T E R V I E W

آیا فناوری های نوین 
خطر خودتشخیصی را 

زیاد می کند؟

نیمه پنهان 
هلث تک

هــوش  تشــخیصی  اپلیکیشــن های 
مصنوعی در ســال های اخیــر محبوبیت 
زیادی پیدا کرده اند. این پلتفرم ها اغلب با 
یک متن سلب مسئولیت  ارائه می شوند، 
مبنــی بــر اینکــه آنهــا فقــط بــرای ارائــه 
اطالعات بهداشــتی و نه تشخیص قابل 

استفاده هستند. 
فناوری تشخیصی در حال رواج است، به 
طوری که بسیاری از محصوالت هوشمند 
مصرف کننده، مانند ســاعت اپــل اکنون 
قادر به جمع آوری داده هــای جامع درباره 
ســالمت کاربــر هســتند، امــا بســیاری 
معتقدنــد کــه ایــن افزایــش و تســهیل 
دسترســیِ داده های تشخیصی همیشه 
یک اتفاق مثبت نیســت. ایــن فناوری ها 
ممکــن اســت میــل بــه خود تشــخیصی 
را در افــراد افزایــش دهند. مطالعــه ای که 
اخیراً در BMJ منتشــر شد نشــان داد که 
تســترهای کوویــد 1۹ در ایــاالت متحــده 
و بریتانیــا نتوانســتند عالیــم کوویــد 1۹ 
شــدید، ذات الریه باکتریایی و سپسیس 
را شناسایی کنند و به بیماران حاد توصیه 
کردنــد در خانه بماننــد و به دنبــال درمان 
فــوری نباشــند.  محققــان به ایــن نتیجه 
رسیدند که ابزارهای ارزیابی مورد استفاده 
توسط بیمار، با به تأخیر انداختن ارزیابی 
بالینــی مناســب، پتانســیل بدتر شــدن 
پیامدها را دارند. بر اساس گزارش گلوبال 
دیتــا، بــازار فنــاوری پوشــیدنی احتمــاالً 
تــا ســال ۲0۲۴ بــه ارزش ۶۴ میلیــارد دالر 
خواهد رسید، اما بسیاری از متخصصان 
پزشــکی در مــورد پتانســیل عملــی ایــن 
فنــاوری تردیــد دارنــد. در حالــی کــه ایــن 
محصــوالت مبتنــی بــر ســبک زندگــی، 
ظرفیت ثبت طیف گسترده ای از داده های 
کاربــر را دارند، مفید بــودن ایــن اطالعات 
بــرای شــخص کاربــر، جــای تردیــد دارد. 
کووید 1۹ روند رشد گجت های پوشیدنی  را 
تسریع کرده است. نظرسنجی که توسط 
مدیکال استنفورد انجام شــد، نشان داد 
که اســتفاده از گجت های پوشیدنی  بین 
ســال های ۲01۹ تا ۲0۲0 حدود ۳۳ درصد 
افزایــش یافتــه اســت. پزشــکان موافق با 
فناوری تشــخیصی بر این باورنــد که باید 
ســازوکاری اتخاذ شــود تــا ایــن فناوری ها 
در کنــار یــک پزشــک و بــا نظــرات او قابل 
بهره برداری باشــد تــا از خودتشــخیصی 

کاربران تا حد ممکن جلوگیری شود.

REVIEWبررسی

   عکس:  نسیم اعتمادی
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سالمت
H E A L T H

هم داریم که توضیح خواهم داد. ما در حال حاضر با ۳00 
آزمایشگاه در استان تهران، البرز و قم قرارداد داریم که آنها 
نمونه ها را می گیرند و برای ما ارسال می کنند. تمرکز اصلی 
روی اســتان تهران و البرز است. البته از اســتان های دیگر 
هم برای ما نمونه ارسال می شود که درصد فراوانی کمتری 
دارند. ما این آزمایشگاه ها را به دو دسته تقسیم کرده ایم. 
یک دسته آزمایشــگاه هایی که ارجاعی هستند که تست 
را برای ما ارســال می کنند و یک دسته هم آزمایشگاه های 

فرانچایز.

 منظورتــان از آزمایشــگاه های فرانچایــز 
چیست؟

ایران به قبرســتان تجهیزات آزمایشــگاهی تبدیل شــده و 
این کســب و کار باید تجمیع شــود. از طرفــی نمی خواهیم 
هویت آزمایشــگاه ها را از آنها بگیریم و موجودیت شــان را 
به خطر بیندازیم. با آزمایشگاه های فرانچایز، کوبرندینگ 
یا برند مشــترک ایجاد می کنیــم، یعنی مشــتری نهایی با 
مراجعه بــه آزمایشــگاه های موجــود از خدمــات یکپارچه 
کوالیف بهره مند می شــود. ســعی  می کنیم هویت بصری 
یکسانی داشته باشیم. حتی در تالش هستیم در طراحی 
فضــای داخلــی ایــن آزمایشــگاه ها، فضــای فنــی را کــم و 
فضای پذیرش را بیشــتر کنیم. این کارها برای تجربه بهتر 
خدمات آزمایشــگاهی اســت که قبالً تاثیر آن را در فضای 
بانکی کشور تجربه کرده ایم. یکی از مهم ترین خدمات ما 
به آزمایشــگاه ها، انجام تحقیقــات بازار محلــی و افزایش 

ترافیک مراجعه کنندگان به آزمایشگاه است. 

 خدمــات مارکتینــگ محلــی را چگونــه  
انجام می دهید؟ 

پزشــک به عنوان ارجاع دهنده ســالمت جو به آزمایشگاه 
نقــش اصلــی را ایفــا می کند. مــا بــا پزشــکان رابطــه خلق 
می کنیــم و آزمایشــگاه های شــریک کــه خدمــات کوالیف 
در آن آزمایشــگاه ارائه می شــود، بــه آنها معرفی کــرده و با 
توجه به ســاختار جمعیتی و منطقه ای، تنوع بیمارستان 
و مراکــز درمانی برای هر آزمایشــگاه فرانچایــز و با توجه به 
ظرفیت هایی کــه دارد، چنــد محصــول بازاریابــی تعریف 
می کنیم. این به ســهم فروش آزمایشگاه ها کمک می کند 
و به آنهــا ضمانت می دهیم که طی یک دوره شــش ماهه، 
حداقل ۲0 درصد افزایش ترافیک مراجعه کننده خواهند 
داشــت. از طــرف دیگــر روی ســاختار هزینــه آنها نیــز کار 
می کنیم. اگر هر آزمایشگاه فرانچایز، تعداد بیشتر تست  
را برای کوالیف ارســال کند، هزینه کیــت کمتری پرداخت 
می کند. معموالً ۲0 درصد از درآمد ســاالنه آزمایشــگاه ها 
صــرف تأمیــن کیــت می شــود. مــا می توانیــم بــه وســیله 
تأمین کیت بــا قیمت مناســب تر، هزینه  آزمایشــگاه ها را 
پاییــن بیاوریم. پس بــا افزایش ترافیک مراجعــه و کاهش 
هزینه های ســاالنه، ســود عملیاتــی بیشــتری نصیب این 

آزمایشگاه ها می شود. 

 شــما به مدل هــای دیگر کســب وکارتان 
 B2G اشــاره کردید؛ کنجکاوم بدانم مدل همکاری

 شما به چه شکل است؟
در مــدل B2G ما خدمــات آزمایشــگاهی بیمارســتان ها را 
از صفر تا 100 عهده دار می شــویم. از حقوق نیرو های فنی 
آزمایشــگاه  بیمارســتان )با این شــرط کــه کســی را تعدیل 
نکنیم( گرفته تا تأمین کیت و جواب دهی. در حال حاضر 
خدمات آزمایشــگاهی بیمارســتان امام خمینی به عنوان 
بزرگ تریــن مجموعــه بیمارســتانی کشــور را عهــده دار 
هستیم. بیمارستان های لقمان، صدر، شهدای پاکدشت 
و چندین بیمارستان دیگر هم از خدمات کوالیف استفاده 

می کنند. 

 مدل B2C چگونه است؟ آیا کاربر نهایی 
می تواند مستقیماً به مرکز کوالیف مراجعه کند؟

ما در کوالیف پذیــرش کاربر نهایی یا ســالمت جو نداریم، 
با این هــدف که بــا آزمایشــگاه های فرانچایز تضــاد منافع 
نداشــته باشــیم. امــا پلتفــرم دیگــری طراحــی کرده ایم به 
آدرس dhc.ir کــه می توانیــم نمونه گیــر بــه محــل ارســال 
کنیم. چند ســرویس هم در این پلتفرم دیده شــده است. 
اول اینکه امکان آپلود نسخه به صورت آنالین وجود دارد و 
کاربران می توانند از خدمات بیمه هم بهره مند شوند؛ چه 
بیمه پایــه و چه بیمه هــای مکمل. افرادی هم کــه به دنبال 
چکاپ دوره ای هستند، بدون مراجعه به پزشک می توانند 
از سرویس چکاپ ما بهره مند شوند. با پاسخ به چند سؤال 
چند پکیج به آنها پیشنهاد می شود و در صورت موافقت 
هزینه پرداخت و نمونه گیر به محل اعزام می شود. در کنار 
این محصوالت پکیج های انتخابی دیگری هم وجود دارد.

 فعالیــت در حوزه هــای ســالمت همواره 
شامل سخت گیری های نهاد قانون گذار است. این 
ســخت گیری ها بــه دلیــل حساســیت موضــوع 
منطقی اســت، اما در حوزه هــای نوآوری کــه اتفاقاً 
داده هــا و فرایند هــا شــفاف تر هســتند، همراهــی 
قانون گذار کمتر اتفاق می افتد و گاهی می بینیم که 
به جــای همراهــی و تســهیل در جبهه مقابــل قرار 

می گیرد. تجربه شما در این باره چه بوده است؟
مثل هر نوآوری و فناوری پیشــروی دیگر که ساختارهای 
گذشــته را برنمی تابــد، مــا هم بــا رگوالتــور دچــار چالش 
شده ایم. اساســاً ذات رگوالتور این است که همواره چند 
گام از نــوآوری عقب تــر اســت، امــا با تالشــی کــه کردیم 
توانســتیم قانون گذار را با خود همراه کنیم. تســهیالتی 
برای ما قائل شدند و البته مطالبات دیگری هم داشتیم 
که تاکنون محقق نشــده اند. در قوانیــن ابالغی معاونت 
درمــان وزارت بهداشــت اصــالً شــبکه آزمایشــگاهی 
تعریف نشــده بود، امــا در مذاکرات فشــرده بــا معاونت 
درمان توانستیم ذیل تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه تأسیس 
آزمایشگاه های پزشکی، شبکه آزمایشگاهی را رسمیت 

ببخشیم. 

 آنچه من تاکنون از صحبت های شــما 
فهمیدم این است که در این شبکه  آزمایشگاهی 
کــه توســط کوالیــف بنیــان گذاشــته شــده، بــه 
آزمایشگاه های ارجاعی و فرانچایز همکار شما که 
دارای مجــوز فعالیت  بخــش خاصــی از خدمات 
آزمایشــگاهی هســتند هم امکان پذیرش ســایر 
تســت ها را می دهــد. ایــن برداشــت مــن صحیح 

است؟
بله، دقیقاً و این یعنی دسترسی بیشتر مردم به خدمات 
آزمایشگاهی تخصصی. به طور مثال تا پیش از این اگر 
کسی نیاز به تست ژنتیک در شهر کرج داشت، مجبور 
می شــد بــه تهــران بیایــد و ایــن تســت را در آزمایشــگاه 
ژنتیک و مولکولی که دستگاه های مخصوص را داشت، 
بدهد. اما حاال با مراجعه به یکی از آزمایشگاه های تحت 
پوشــش کوالیف این خدمت به ســادگی و هزینه  مالی و 
زمانی کمتر در اختیارش قرار می گیــرد. این کاری بود که 
برایش زحمت کشــیده شــد. باید قانو ن گذار را به دنبال 
خود کشــاند. البته اگر دید مثبتی در قانون گذار نباشــد 
تغییــری رخ نمی دهد کــه ما این دیــد مثبت را از ســمت 
رگوالتور داشــتیم. کار دیگری که توانستیم محقق کنیم 
این است که امروز یک آزمایشگاه اجازه دارد 100 درصد 
تست های قابل ارســال را برای ما ارجاع دهد که تا پیش 

از این ممکن نبود. 

 کدام خواســته های شــما هنــوز محقق 
نشده اســت؟ جای خالی چه امکان یا قانونی در 

حیطه فعالیت شما احساس می شود؟
اتفاقی که منتظریم به نتیجه برسد، مجوز تأسیس مراکز 
جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی است. ما هنوز مفهومی 

به نام سمپل کالکشن نداریم، یعنی جایگاه هایی که فقط 
از افراد نمونه بگیرد. در حال حاضر تنها جایی که می شود 
نمونه گرفت، آزمایشــگاه اســت کــه تأســیس آن منوط به 
احراز شــرایط ســخت و پرهزینه اســت. مراکز نمونه گیری 
می توانند با یــک یا چند نیروی ماهــر و در فضایی کوچک 
شــکل بگیرند و لجســتیک مــا آنهــا را به مگالــب کوالیف 
برســاند. دغدغه دیگر مــا ایجــاد رویکرد مثبت در ســطح 
نهادهای ناظر به منظور اســتفاده از برند و عالمت تجاری 

برای آزمایشگاه های تشخیص پزشکی است.

نمونــه  مثــل  چیــزی  لجســتیک   
آزمایشــگاهی نیازمنــد شــرایط نگهــداری خاص 
اســت. چگونــه از ســالمت نمونه هــا در رونــد 
لجستیک خود مطمئن می شوید؟ آیا لجستیک 

را برون سپاری کرده اید؟
خیر! برون سپاری نکرده ایم؛ با اینکه برون سپاری برای ما 
کم هزینه تر اســت، اما به خاطر اینکه کیفیــت نمونه در 
نتیجه آزمایش بسیار تأثیرگذار است، این کار را خودمان 
انجام می دهیم؛ چــون می خواهیم 100 درصــد بر فرایند 
نظارت داشته باشیم. هر نمونه هم شرایط خاصی دارد، 
مثالً نمونه هایی باید در دمای فریز باشند، برخی نمونه ها 
در دمــای یخچالی و برخی دیگر هــم در دمای محیط. به 
همین خاطر یک کول باکس طراحی کردیم که شامل سه 
قسمت و سه دمای متفاوت است. در تمام این باکس ها، 
دیتاالگر وجود دارد که مبتنی بــر فناوری NFC اطالعات 

دمایی را از لحظه دریافت تا زمان تحویل ثبت می کند. 

 کمی دربــاره ســاختار کوالیــف برایمان 
بگویید. آیا سرمایه گذاری های انجام شده توسط 

وی سی ها بوده؟
ایــن  از  یکــی  دارد.  هم بنیان گــذار  ســه  کوالیــف 
هم بنیان گــذاران دکتر فرشــید گل زاده کرمانی اســت که 
مدیرعامل مجموعه است و در کارنامه خود، مدیرعاملی 
شــرکت فروشــگاه های زنجیــره ای رفــاه، عضویــت در 
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و عضو در هیئت مدیره 
شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران را در 10 سال گذشته 
دارد. دکتــر مهــرداد ضرغامــی بنیان گذار ایــن مجموعه 
اســت کــه بیــش از ۲0 ســال در حــوزه تشــخیص طبــی 
فعالیت داشته و از بنیان گذاران گروه تشخیص درمانی 
فرجاد در شهر قم است. هم بنیان گذار سوم شخصیت 
حقوقی است؛ شــرکت اندیشه آزما مهام که شخصیت 
ایرانی شرکت زیمنس در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی 
اســت. تاکنــون ســرمایه گذاری از خــارج ایــن گــروه یــا به 
صــورت وی ســی نداشــته ایم، امــا کوالیــف در نظــر دارد 
در خصــوص جــذب یــک ســرمایه گذار از اکوسیســتم 
نــوآوری اقدام کند. ایــن رویکرد به دلیل توســعه نوآورانه 
اکوسیســتم کوالیــف اســت تــا مبتنــی بــر زیرســاخت 
گســترده خود، تجربــه همکاری بــا اســتارتاپ های حوزه 
ســالمت را توســعه دهد. هدف کوالیف این اســت که تا 

سال 1۴0۴ به مرحله عرضه عمومی یا IPO برسد.

 ابعــاد مالــی بــازار تشــخیص چقــدر 
اســت؟ شــما چــه ســهمی از ایــن بــازار داریــد و 

مهم ترین رقیب شما کیست؟
به عنــوان شــبکه آزمایشــگاهی نــه رقیبــی نداریــم، امــا 
به عنــوان آزمایشــگاه مهم تریــن رقیــب مــا بازار ســنتی 
است. در ایران ساالنه ۴۸۵  میلیون تست انجام می شود 
که به دو بخش تســت های ســرپایی و بســتری تقســیم  
می شــود. انجام ایــن تســت ها حــدود ۳0 هــزار میلیارد 
تومان ارزش ایجــاد می کند. ســهم بــازار کوالیف حدود 
۲/1 درصد اســت. روزانه نزدیــک به ۴0 هزار تســت در 
کوالیف انجام می شــود. هدف گذاری پیــش رو ۵ درصد 
اســت و با تمرکز بر تســت های ســرپایی می توانیم رشد 

قابل توجهی داشته باشیم. 

REPORTگزارش

 روش غیرتهاجمی
 که به کمک

جنین شناسان می آید 
تشخیص سندرم 

داون با هوش 
مصنوعی

یــک مطالعــه مشــترک بین المللــی کــه 
توسط اُوایشــن فرتیلیتی و الیف ویشپرر 
مســتقر در اســترالیا انجام شــده، نشــان 
می دهد مدل های هوش مصنوعی که روی 
تصاویر دوبعدی روز پنجم جنین ها اعمال 
می شــوند، می توانند به طور غیرتهاجمی 
آنیوپلوئیدی را شناسایی کنند که مربوط 
بــه کرومــوزوم ۲1 - کرومــوزوم مرتبــط بــا 

سندرم داون - است.
نتایج این مطالعه تشخیص با این روش را 
بســیار دقیق توصیف کرده است. در این 
مطالعه تحقیقاتــی کرومــوزوم، اولین بار 
اســت که یک فنــاوری غیرتهاجمــی قادر 
به شناســایی یک ناهنجاری کروموزومی 
خاص می شود. در این مطالعه، محققان 
از فنــاوری جدیــد هــوش مصنوعــی برای 
ارزیابــی تصاویــر اســتاتیک دوبعــدی از 
جنین های ایجادشده از طریق چرخه های 
کامــل IVF در آزمایشــگاه ها اســتفاده 

کرده اند. 
محققان تصاویر جنین را از یک دوربین 
میکروســکوپ استاندارد با اســتفاده از 
ابــزار هــوش مصنوعی تجزیــه و تحلیل 
کرده و سپس نتایج را با نتیجه آزمایش 
جنین شــناس  توســط  کروموزومــی 
مقایســه کردنــد. ایــن اولیــن مطالعــه 
ایــاالت متحــده اســت کــه بــا موفقیت، 
هوش مصنوعــی را با یادگیــری عمیق از 
طریق بینایی کامپیوتری در تشــخیص 
کار می بــرد.  بــه  ناهنجــاری جنیــن 
تکنیک های کم تهاجمی برای غربالگری 
ژنتیکــی قبــل از النه گزینــی موضــوع 
داغی اســت که به روش هــای جایگزین 
بــرای تجزیــه و تحلیــل DNA از مایــع 
بالستوکول جنینی یک بالستوسیست 
در حــال رشــد منجــر می شــود، امــا این 
روش همچنان نیازمنــد نمونه برداری از 

بافت جنین است. 
تجزیه و تحلیل جنین با هوش مصنوعی 
یــک روش واقعــاً غیر تهاجمــی بــرای 
شناســایی جنین هــای آنیوپلوئیــد بــر 
اساس مورفولوژی است. فناوری تجزیه 
و تحلیــل جنیــن بــا هــوش مصنوعــی 
الیف ویشپرر در ســال ۲01۹ ابداع شده 
و به جنین شناسان ابزاری غیر تهاجمی 
برای جنیــن ایجادشــده از طریق چرخه 
IVF ارائه می دهد که به احتمال زیاد به 

تولد زنده و نوزاد سالم می انجامد. 
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لجستيک
L O G I S T I C

 با جذب سرمایه
 55 میلیون دالری 

گو بولت برای ساخت 
ناوگان کامیون های 

برقی آماده شد
 شــرکت لجســتیک ســبز »گو 
بولــت« بــرای ســاخت نــاوگان 
کامیون هــای برقــی، ۵۵ میلیــون دالر 
ســرمایه جذب کرد. گــو بولت بــا جذب 
ســرمایه ۵۵ میلیون دالری، کل سرمایه 
خود را  بــه 1۶۲ میلیون دالر کانــادا ارتقا 
داده است. این شرکت با وجود »حمام 
خــون« در بــازار فنــاوری و افــت شــدید 
ارزش شــرکت ها بــه دالیل اقتصــادی  و 
تــورم، بــه ارزش باالتــری در مقایســه بــا 
سری های B خود دست یافت. هدف گو 
بولت این اســت که نــاوگان کامیون های 
برقــی خــود را گســترش دهــد و روزی 
آن گونــه کــه خــودش ادعــا دارد »کربــن 
منفی« شود. یعنی نه تنها کربنی تولید 
نکند، بلکه بــه کاهش کربــن در محیط 

زیست نیز کمک بکند.

 »هایندریــک برنابــه« و »مــارک 
آنــگ« بنیان گــذاران گــو بولــت 
هستند. سال ۲01۷ آخرین روز کالس های 
دانشگاه تورنتو بود و مارک آنگ ۲۲ساله با 
مشکلی روبه رو شد. کسب وکار نوپای او به 
نــام »ســکند کلــوزت« )که یک ســرویس 
ذخیره سازی بود که در اختیار دانشجویان 
کالــج قــرار می گرفــت( بایــد وســایل ۸۴ 
دانشــجو را از اتاق های مختلــف خوابگاه 
تحویل می گرفت و تمام آنها را در روز بعد 
و قبــل از نقل مــکان دانشــجویان به یک 

انبار منتقل می کرد.

 شرکت لجستیکی ای که سکند 
کلــوزت اســتخدام کــرده  بــود، با 
آنگ تماس گرفت و بــه او گفت که به قرار 

خود نمی رسد.

 آنــگ در این بــاره می گویــد: 
»مدیرعامل شرکت لجستیکی 
صبــح بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت 
خوش شــانس  تــو  رفیــق،  متأســفم 
و  او  اتفــاق،  ایــن  بــا  نیســتی!« 
هم بنیان گذارش تا ســاعت چهار صبح 
کار کردند تا بسته ها را در سراسر شهر در 
جعبه ها قرار دهند. این تجربه آسیب زا 
بــود، امــا بــرای آنــگ الهام بخش بــود تا 
اکنون گو بولت، یک شرکت لجستیکی 
با خدمــات کامل باشــد کــه در 10 شــهر 
آمریکای شمالی فعالیت و بیش از 100 

میلیون دالر نیز گردش مالی دارد.

INVESTMENTسرمایه گذاری

محمد صدوقی مدیرعامل ترابر نت می گوید اگر مشکالت پلتفرم های واقعی این حوزه 
توسط رگوالتور برطرف شود، می توان حمل ونقل باربری بین شهری را تسهیل کرد

راهداری، اجازه صدور 
بارنامه را به پلتفرم ها بدهد!

با توسعه اینترنت و هوشمندسازی گوشی های تلفن همراه، 
کسب وکارهایی که در زمینه فناوری اطالعات فعال بودند، 

به کسب وکارهای مختلف ورود کردند. کیوان جعفری، 
هم بنیان گذار استارتاپ ترابرنت یکی از افرادی بود که سال 
1394 در حوزه حمل بار بین شهری ورود کرد و ایده تشکیل 

استارتاپ ترابرنت را با هدف رفع نیازهای بخش حمل بار 
کشور شکل داد. در ادامه اما به دلیل مشکالت متعدد 
قوانین حاکمیتی و پیچیدگی های این صنعت، ترابرنت 
دو بار در طول این سال ها در معرض تعطیلی کامل قرار 

گرفت، ولی مجدداً فعالیتش را از سر گرفت.
از اوایل سال 1398، ترابرنت وارد فاز تغییر و تحول شد و با 
همکاری افراد جدید و باانگیزه، کار خود را آغاز کرد و پس از 
یک سال تحقیق وتوسعه، مهر 1399 با رونمایی از پلتفرم 
جدید و نرم افزارهای به روزشده وارد فاز جدی تر فعالیت 

شد. آبان همان سال، محمد صدوقی در کسوت مدیرعامل 
به مجموعه ترابرنت پیوست. وی پیش از آن به مدت هفت 

سال، مدیرعامل پلتفرم طاقچه )پلتفرم خرید اینترنتی 
کتاب( بود. او در خصوص چالش های پیش  روی این 

استارتاپ و راه و روش های به کار گرفته در جهت رفع این 
چالش ها صحبت کرده است. در ادامه گفت وگوی کارنگ 

را با صدوقی می خوانید.

ترابرنت چه نقشی در صنعت حمل ونقل 
بار بین شهری دارد؟

در صنعــت حمل ونقل بــار، صاحبــان کاال، خدمت گیرنده 
اصلــی و راننــدگان، خدمت دهنــدگان اصلــی محســوب 
می شــوند. در این بین، جهت معرفی صاحب کاال و راننده 
به یکدیگر و صدور اســناد حمل، مشاغلی نظیر باربری ها، 
متصدیان، پایانه ها، سالن های اعالم بار یا جارچی ها شکل 

گرفتند که این دو را به هم می رسانند. 
این روش بــرای زمانی بوده کــه اینترنت و موبایل هوشــمند 
وجــود نداشــته، امــا از هنگامی کــه اینترنــت فراگیــر شــد، 
اوضاع کمی تغییر کــرد. ترابرنت با این هدف شــکل گرفت 
که واسطه هایی را که نقش مؤثری ندارند، از میان رانندگان و 
صاحبان کاال بردارد و با صرف زمان و هزینه کمتر این دو را به 
هم برساند. مشابه همان کاری که در تاکسی های اینترنتی 
بین مردم و رانندگان رخ داده و ورود اســنپ و تپســی باعث 

کاهش هزینه های حمل ونقل درون شهری شده  است. 
 

حــوزه حمل ونقــل جــاده ای تفاوت هــای 
بسیار زیادی با حوزه مسافر درون شهری دارد. یکی 
از مهم تریــن چالش هــا در این حوزه بــرای پلتفرم ها 

چیست؟

یکی از مهم تریــن چالش ها در ایــن بخش این بــود که برای 
حمل کاالی بین شــهری بایــد حتمــاً بارنامه کاغــذی صادر 
می شد. همین امر باعث شده  بود شرکت ها به راحتی نتوانند 
کار کنند، زیرا هدف پلتفرم این است که رانندگان از هر نقطه 
که بار قبلــی را تخلیه می کننــد، نزدیک ترین بــار را دریافت 
کنند و راهی مقصد بعدی شوند و با ظرفیت خالی مسافتی 
را پیمایش نکنند تا به باربری رسیده و بارنامه کاغذی دریافت 
کنند. پیگیری های  بســیار زیادی انجام شــد، ولی کاری که 
قرار بود ابتدای سال 1۳۹۶ انجام شود، از ابتدای سال 1۴01 
صورت گرفت و از ابتدای ســال جاری، بارنامه کاغذی از این 
چرخه حذف شــد. این کاغذ حکــم اوراق بهادار را داشــت و 
ساالنه حدود ۵0 یا ۶0 میلیارد تومان صرف این کاغذ می شد 

که خوشبختانه حذف شد.
البتــه هنوز هــم پلتفرم هــا اجــازه صــدور بارنامــه را ندارند و 
مدت هاست پیگیر هستیم که ســازمان راهداری بازارگاه ها 
را به عنوان شرکت حمل ونقل به رسمیت بشناسد و اجازه 
صدور را بدهد. با پیگیری های متعدد در ستاد تنظیم بازار 
مصوب شــد که به شــرکت های بازارگاهی نیز مجــوز صدور 
بارنامه داده  شود. با اینکه این مصوبه صادر شده، اما هنوز 
اجرایی نشده  اســت. البته همان که بارنامه فیزیکی حذف 

شد، ما را خیلی جلو انداخت.

I N T E R V I E W

   عکس:  نسیم اعتمادی
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L O G I S T I C

در حــال حاضر کــه ایــن مصوبــه اجرایی 
نشده، برای اخذ بارنامه چه کار می کنید؟

بــرای رفع ایــن چالــش، با یکــی از شــرکت های بــزرگ یعنی 
شرکت شتابان شمال قراردادی امضا کرده ایم که به واسطه 
آن رانندگانی که نیاز به صدور بارنامه دارند، به ما درخواست 
می دهند و ما درخواســت آنها را برای شتابان شمال ارسال 
می کنیم و برای آنها بارنامه صادر می شود، اما بدیهی است 
چنانچه صــدور بارنامه الکترونیکــی از طریــق بازارگاه هایی 
همچون ترابرنت انجام شــود، تأثیر بسزایی در تسهیل  کار 

خواهد داشت. 

در حال حاضر چه تعداد پلتفرم یا بازارگاه 
در حوزه حمل ونقل باربری بین شهری وجود دارد؟

۳۸ بــازارگاه )پلتفرم اینترنتــی( در حوزه حمل ونقــل باربری 
بین شــهری داریم که در واقع ۳0 مورد آن همان باربری های 
ســنتی هســتند که نرم افزار خوبی هم ندارنــد و فقط مجوز 

را اخــذ کرده انــد. مثــالً در نظر بگیریــد به جای 
اســنپ و تپســی، آژانس هــای مســافربری هــر 
کدام یک پلتفرم جابه جایی مســافر داشــتند! 
به طور یقین اگر این اتفاق در حوزه حمل ونقل 
مسافر می افتاد، این بخش به پیشرفت مطلوب 
نمی رسید، زیرا باربری یک شغل حرفه ای است 
و به دانش و تخصص نیاز دارد و حوزه آی تی نیز 

از این قاعده مستثنی نیست.
واقعیــت این اســت شــرکت هایی کــه در حوزه 
حمل ونقــل هوشــمند بــار بین شــهری فعــال 

هســتند و بــه امــر جابه جایــی و حمــل کاال مشــغول اند، 
تعدادشــان به اندازه انگشــتان دســت هــم نمی رســد و اگر 
اسامی بیشــتری دیده می شــود، در واقع همان باربری های 
سنتی هستند که در کنار فعالیت های خود پلتفرم نیز دارند.

چرا بازارگاه های تخصصی به راحتی رشد 
نکردند؟

مهم ترین عامل عدم رشــد پلتفرم هــا، مشــکالت قانونی و 
آیین نامه ای و پس از آن نیز پیچیدگی های بســیار زیاد این 
صنعت است. همین موضوع به ظاهر ساده  بارنامه کاغذی، 
کامالً مانع رشــد پلتفرم ها بود. نگاه خاص برخی مسئوالن 
سازمان راهداری برای عدم تسهیل ورود شرکت های فناوری 
اطالعات و پیشبرد کارها ی آی تی با همان باربری های سنتی 

نیز از دیگر دالیل عدم رشد بازارگاه های تخصصی است.

ترابرنت تاکنون چه میزان جذب سرمایه  
داشته است؟

بعد از آنکه کیــوان جعفری بــرای ادامه کار این کســب وکار 
به مشــکل برخورد، بخشــی از ســهام ترابرنت توسط گروه 
حصین خریداری شد، اما باز هم این استارتاپ با مشکالت 
زیاد مالــی مواجه بــود؛ بنابرایــن به مــرور مابقی ســهام این 
استارتاپ توســط گروه حصین خریداری شد و تاکنون بالغ 
بر یک ونیم میلیون دالر روی آن سرمایه گذاری شده  است.   

ترابرنــت چــه امکاناتــی بــرای راننــدگان و 
صاحبان کاال فراهم کرده  است؟

مــا دو اپلیکیشــن داریــم؛ اپلیکیشــن راننده و اپلیکیشــن 
صاحب کاال. در حــال حاضــر 1۵0 هزار راننده بین شــهری، 
اپلیکیشــن مــا را روی گوشــی خــود نصــب کرده انــد. وقتی 
صاحبان کاال با توجه بــه میزان و نوع بار خــود و لحاظ کردن 
مبدأ و مقصد، روی اپلیکیشن اعالم بار می کنند، رانندگان 
ما از طریق نرم افــزار، در مبدأهای مختلف بارهــای زیادی را 
می بینند و بســته به نیاز خود، یکــی از این بارهــا را انتخاب 
می کنند. ســپس با صاحــب کاال تمــاس می گیــرد و پس از 

توافق، در نهایت بار حمل می شود.

روزانــه چــه تعــداد بــار از طریــق ایــن 
اپلیکیشن جابه جا می شود؟

روزانــه هشــت هــزار اعــالم بــار در نرم افــزار ما ثبت شــده 
و 1۸هــزار تمــاس در روز مابیــن راننــدگان و صاحبــان کاال 
ردوبدل می شود. اگر روزانه یک هزار مورد از این تماس ها 
به توافق بیــن طرفین منجر شــود و با توجه بــه پیچیدگی 
حمل ونقل بار و احتمال لغو  شدن آن تحت هر شرایطی، 
بــرآورد می شــود روزانــه ۵00 حمــل نهایــی از طریــق ایــن 

اپلیکیشن اتفاق بیفتد.
 

فراینــد درآمدزایی این اپلیکیشــن به چه 
نحوی است؟

خدمات نرم افزاری این اپلیکیشن در حال حاضر به صورت 
رایگان ارائه می شود و ما فعالً هیچ درآمدی از این اپلیکیشن 

نداریم. 

مهم ترین چالش فعلی ترابرنت چیست؟
مهم ترین چالش فعلــی ما عدم درآمدزایــی در مجموعه ای 
اســت کــه بیــش از ۴0 نفــر نیــروی انســانی 

متخصص در آن فعالیت دارند.

چــه راهکارهایی بــرای کســب درآمد 
دارید؟

یکی از راه هایی که برای کســب درآمد به آن فکر 
کرده ایم، این اســت کــه گزینــه حق اشــتراک از 
راننده و صاحب کاال به پلتفرم اضافه  شود. روش 
دیگر نیز این اســت که در ازای هر حمل، راننده 
یا صاحــب کاال، درصــدی را به عنــوان کارمزد به 
ترابرنت پرداخــت کنند. راه دیگــر نیز این اســت که پلتفرم 
را به محلی برای تبلیغ کاالها و خدمات مــورد نیاز رانندگان 
تبدیل کنیم. به عنــوان مثال، 1۵0 هــزار راننده ای کــه به این 
پلتفرم مراجعه می کنند، هر یک به مجموعه ای از خدمات 
نیــاز دارنــد؛ خدماتــی از قبیــل قطعات خــودرو، الســتیک، 
باتری، روغن، بیمه، پرداخت خالفی و...؛ ترابرنت می تواند 
واسطه فروش برای هر یک از این خدمات باشد. روش دیگر 
درآمدزایی این است که ترابرنت مستقیماً متصدی حمل 
برخــی از شــرکت های تولیدکننده شــود. به عنوان مثــال، با 
شرکت ها در خصوص حمل بار آنان رایزنی کرده و رانندگانی 

برای حمل بارهای آنان بفرستد.
 

در جایــی گفتیــد اواخــر ســال گذشــته 
مصوبه صدور بارنامه توســط بازارگاه ها به تصویب 
ســتاد تنظیــم بــازار رســیده؛ حال چــرا ایــن مصوبه 

اجرایی نمی شود؟
بهتر است این گونه بگویم که عامل اجرایی مصوبات حوزه 
حمل ونقل، ســازمان راهداری است و این ســازمان اجرایی، 
نســبت به اجرای این بخــش از مصوبات مقاومــت دارد که 
البته دالیل خاص خودش را دارد. این ســازمان اولویت های 
متفاوتی دارد، در حالی که باید سیاست گذاری و هدفش این 

باشد که بار در کشور سریع، ارزان و ایمن حمل ونقل شود.
اما به نظر می رســد اولویت های دیگری نیز در این ســازمان 
وجود داشته باشــد. به عنوان مثال یکی از اولویت های این 
سازمان این است که کســب وکار شرکت های حمل ونقل یا 
دیگر فعاالن این صنعت با مشــکل مواجه نشــده و حذف 
نشــوند. در حالی که فناوری در حال پیشــرفت است و یک 
نهاد حاکمیتی باید اکثریت جامعه را در نظر بگیرد، زیرا تمام 

مردم جامعه از حمل ونقل تأثیر می پذیرند. 
قطعاً حضور پلتفرم های بزرگ در این صنعت می تواند کمک 
بزرگی برای خود سازمان راهداری باشد. یک پلتفرم با تجمیع 
اطالعــات دقیقی کــه در ارتباط بــا راننده، تعداد بــار و محل 
تخلیه بار و... به دست می آورد، می تواند در یک مکان بین 
بار و ماشین تعادل ایجاد کند و حتی می توان از طریق پلتفرم، 
رانندگان را ترغیب کرد به مناطق مورد تقاضا برای حمل بار 
بروند. این ویژگی ها قطعاً می تواند به نفع سیاســت گذاران 
کشور برای اخذ تصمیمات استراتژیک کشور مانند حمل 

کاالهای اساسی از بنادر کشور باشد. 

استارتاپ آلمانی که روی تحویل سریع خرید آنالین خواربار تمرکز 
دارد وارد آمریکا می شود

گوریالز 10 دقیقه ای!

REPORTگزارش

استارتاپ آلمانی 10دقیقه ای گوریالز به آمریکا 
ورود می کند. استارتاپ خواربارفروشی آنالین 
آلمانــی گوریــالز، تحویــل 10دقیقــه ای خواربار 
خود را بــه ایــاالت متحــده مــی آورد و وارد یک 
نبرد شدید برای برهم زدن صنعت 100 میلیارد 

دالری خواربارفروشی آنالین می شود.
اســتارتاپ تحویل خواربار گوریالز کــه در اروپا 
رقابــت می کنــد، مــواد غذایــی را ظــرف مــدت 
10 دقیقــه تحویــل می دهــد و قــرار اســت بــا 
رقبــای متعــددی در ایــاالت متحــده از جملــه 
استارتاپ هایی مانند Gopuff، اینستاکارت و 

دوردش، رقابت و دست وپنجه نرم کند.
وقتــی »کاگان ســومر«، مدیرعامل اســتارتاپ 
تحویل ســریع کاالی گوریالز به فضای تحویل 
مــواد غذایی در ایــاالت متحــده نــگاه می کند، 
نگــران صنعــت فــوق رقابتــی تحــت ســلطه 
اینستاکارت نیست. این اســتارتاپ یک ساله 
مستقر در آلمان، دوشنبه اعالم کرد قصد دارد 
خدمات 10دقیقه ای تحویل مواد غذایی خود را 
به ایاالت متحده )جایی که او توسط بسیاری از 

رقبای جدید احاطه خواهد شد( بیاورد.
 گوریالز در نیویورک با کسب وکارهای مشابهی 
ماننــد Fridge No More و JOKR مواجــه 
اســت کــه هــر دو وعــده تحویــل در حــدود 1۵ 

دقیقه را می دهند.
ســومر در مصاحبــه ای اختصاصــی گفتــه 
اســت: »هــدف گوریــالز  تغییــر نحــوه خریــد 
خواربارفروشــی،  بــرای  مصرف کننــدگان 
به خصــوص در مــورد خریــد عمــده به ســبک 

فروشگاه هایی چون کاستکو است.«
ســومر معتقد اســت گوریــالز می توانــد عادت 
ذخیره ســازی مــواد غذایــی آمریکایی هــا را 
تغییــر دهــد. ســومر در این بــاره گفتــه اســت: 
»احتمــاالً ۷0 درصــد از افــرادی کــه یک بــار از 
گوریالز اســتفاده  کننــد، دوباره از آن اســتفاده 
خواهند کرد.« همان طور که او در اروپا آموخته ، 
مشــتریان پــس از اینکــه »طعــم راحتــی« را 
بچشــند، به طــور طبیعی خــود را با آن ســازگار 

می کنند.
پیــک دوچرخه هــای  نــاوگان  مــی،   ۳0 از 
مشکی پوش این شــرکت، محله های منتخب 
بروکلین را احاطــه خواهند کــرد. مدیر اجرایی 
گوریــالز از عالقه منــدان بــه دوچرخــه اســت. 
شــرکت او کاالها را بــا اســتفاده از دوچرخه به 
مشتریان و سفارش دهندگان تحویل می دهد.
ایــن کارآفریــن صنعــت لجســتیک تأکیــد 
می کند: »عاشــق مدل های تجاری »مستقیم 
بــه مصرف کننــده« یــا DTC اســت. او گفتــه 
دریافــت بازخــورد فــوری از مصرف کننــدگان، 

باعث می شود کسب وکارها پیشرفت کنند.
یــالز را در آلمــان  ســومر ســال گذشــته گور
راه انــدازی کــرد. او نــام ایــن شــرکت را از کلمــه 
گوریــل گرفــت؛ چراکــه بــه اعتقــاد او مفهومی 
که این کســب وکار در پی آن اســت، مانند یک 
گوریــل قــوی »جســورانه« و »اصیــل« اســت. 
او باخنــده می گویــد در ابتدا همــه از آن متنفر 
بودنــد، امــا در نهایــت راه خــود را پیــدا کردند. 
او تیم خــود را متقاعد کرد که گوریــالز نام یک 
مدل کســب وکار »فوق العــاده متحول کننده« 

است.
گوریــالز فعالیت هــای خــود را بــه ۲۵ شــهر بــا 
بیش از ۸0 انبــار در آلمان، هلند، انگلســتان و 
فرانسه گسترش داده  است. این شرکت قصد 
دارد در مــاه می خدمــات خــود را در ایتالیا نیز 
گســترش دهد و از تابستان امســال شهرهای 
بیشتری از ایاالت متحده و کشورهای اروپایی 

را دربر گیرد.
در اروپــا، گوریــالز بــا Flink مســتقر در برلین، 
ســرویس تحویل کاالی گتیر ترکیه و ســرویس 
تحویــل 10دقیقــه ای Dija رقابــت می کنــد. 
در مــاه مــارس، گوریــالز ۲۹0 میلیــون دالر 
در ســرمایه گذاری ســری B توســط صنــدوق 
ســرمایه گذاری Coatue جــذب ســرمایه کرده 
اســت. ایــن افزایــش ســرمایه در حــال حاضر 
بودجه توســعه ســریع ایــن شــرکت در ایاالت 

متحده و اروپا را تأمین خواهد کرد.

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com
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گفت و گو با کتایون سپهری، مدیر شتاب دهنده منش 
او معتقد است فیلترینگ اینستاگرام بیشترین ضربه 

را به زنان زده و در فرهنگ ما، پذیرش شکست و شروع 
دوباره کار برای زنان وجود ندارد 

یکی از روندهای مهم جهانی توجه به کسب و کارهای زنان و حضور آنها در رده های باالی سازمان هاست. برخی کشورها 
و سازمان های بین المللی تالش کرده اند با ایجاد تبعیض مثبت فاصله میان حضور زنان و مردان را در عرصه کسب و کار 

کاهش دهند. در چنین شرایطی، فیلتر شدن اینستاگرام باعث مرگ چند میلیون کسب و کار کوچک شد که بیشتر آنها را 
زنان اداره می کردند.  کتایون سپهری، مدیر شتاب دهنده منش می گوید این زنان بیشتر از جوامع محلی و روستایی بودند 

و بعضاً توانسته بودند به مدد این پلتفرم، در خارج از مرزها نیز محصوالت خود را با قیمتی باالتر به فروش برسانند که 
به تحولی در اقتصاد خانواده منجر شده بود و اتفاقات اخیر، ضربه سنگینی به آنها وارد کرد. سپهری که سال هاست در 

اکوسیستم نوآوری با کسب و کارهای کوچک و بزرگ در ارتباط است و فراز و فرود این اکوسیستم را در سال های مختلف از 
نزدیک لمس کرده، پس از صحبت درباره کسب و کار زنان، درباره روند فعالیت شتاب دهنده ها نیز در گفت و گوی پیش رو به 

ذکر نکات مهمی می پردازد و از حمایت کسب و کارها از یکدیگر در روزگار سخت می گوید. 

ضربه سنگین به 
پیکر کارآفرینی زنان فیلتر شدن ها و نتایج آن

باز هم زنان آسیب 
بیشتری دیدند

ایــن روزهــا هیچ کــدام از کســب و کارها 
حال خوشی ندارند. اختالالت اینترنت 
و فیلتر شــدن اینســتاگرام و واتــس اپ 
سبب شده بسیاری از این کسب و کارها 
در آســتانه انحالل و ورشکســتگی قرار 
گیرند. اما در این میان کســب و کارهای 
زنانه آسیب بیشتری را متحمل شدند.
کتایــون ســپهری، مدیــر شــتاب دهنده 
منش کــه سال هاســت در اکوسیســتم 
نــوآوری فعــال اســت و اکوسیســتم 
حرفــه ای  منتــوری  به عنــوان  را  او 
صاحــب  می گویــد  می شناســد، 
بیشــتر کســب وکارهایی کــه بــر بســتر 
شــکل  واتــس اپ  و  اینســتاگرام 
محلــی  جوامــع  از  زنانــی  گرفتنــد، 
و روســتایی بودنــد. او می گویــد در 
جامعــه ای کــه محدودیت هــای درونــی 
خانم هــا )اعتمادبه نفــس پاییــن( و 
محدودیت هــای بیرونــی )عــدم اعتماد 
جامعــه بــه زنــان( کار را بــرای ایــن افراد 
سخت کرده است، شکست خوردن و از 
نو ساختن کاری بســیار بزرگ است که 
ممکن است هر کســی توان انجام آن را 

نداشته باشد.
او همچنین معتقد اســت استارتاپ ها 
و اکوسیســتم نــوآوری فضــای خوبــی را 
بــرای حضــور زنــان ایجــاد کــرده بودند، 
زیرا معموالً زنان پس انداز کمتری دارند 
و ایــن مــدل کســب و کارها بــرای شــروع 
بــه پــول نیــاز چندانــی ندارنــد. امــا این 
فرصت هم با شیوع کرونا، تعطیل شدن 
اســتارتاپ ویکندها و دورهمی ها و نبود 
سیســتم شبکه ســازی، تــا حــدودی راه 

را بر رشدی که شروع شده بود، بست.
سپهری در گفت و گو با کارنگ به سبب 
ســابقه اش در اکوسیســتم بــه رونــد 
ظهــور و رشــد شــتاب دهنده ها اشــاره 
می کند و معتقد است هرچند در ابتدا 
شــتاب دهنده ها بــا ادبیــات درســت و 
آگاهــی کافی به ســراغ این فضــا آمدند 
ولی در ادامه شــتاب دهنده هایی ایجاد 
شــدند که از الزامات و زیرســاخت های 
آن چیــزی نمی دانســتند و با شکســت 

مواجه شدند.
 او حمایــت کســب و کارها در شــرایط 
حــال حاضــر از یکدیگــر را اقدامــی 
مثبت می داند و می گوید کسب و کارها 
توانســته اند تاحــدودی دســتگیر هــم 
شــوند و از فروپاشــی و نابــودی هــم 
جلوگیری کننــد. اتفاقی که الزم اســت 

ادامه دار باشد.
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چــرا در میــان کســب و کارهای بــزرگ 
اکوسیســتم نــوآوری کمتــر کســب و کار موفقــی را 
می بینیــم کــه زنــان مدیریــت آن را بر عهده داشــته 

باشند؟ چالش ها چه هستند؟
موانع دو دســته هستند. یکســری مشــکالت بیرونی اند و 
دسته دیگر درونی. مشکالت بیرونی به فرهنگ جامعه ای 
که در آن زندگی می کنیم و نگاه سنتی خانواده ها برمی گردد. 
این فرهنگ، زنان را باور ندارد و خانواده و اطرافیان، زنان را از 
راه اندازی کســب و کار منع کرده و تشــویق می کنند به جای 
اینکــه کاری راه بیندازنــد، جایی اســتخدام شــوند. جامعه 
چندان به زنان اطمینان ندارد. مثال هم در این مورد بسیار 
است. ســال ها پیش که زنان می خواســتند گواهینامه پایه 
یک بگیرند، اطرافیان حتی اجــازه نمی دادند اینها امتحان 
بدهند. چند ســال پیش خانمی می خواســت در روســتای 
محل زندگی اش کارگاهی ایجاد کند و همه کارهایش را هم 
انجام داده بود و برای تأمین سرمایه درخواست وام داشت. 
حتی ۲0 درصد مبلــغ وام را هم واریز کــرده و فقط کافی بود 
ضامن ها را به بانک ببرد. رئیس بانک رأی دایی آن زن را یکی 
از ضامن ها بود، زده بود با این استدالل که مردها در پس دادن 
این وام مانده اند و حاال تو می خواهی ضامن یک زن شوی؟ 

همین باعث شد آن خانم نتواند وامش را بگیرد. 
بخشــی هم موانــع درونــی اســت، زیــرا در محیط خانــواده 
امکان هایــی بــه مــا داده نشــده یــا مــواردی را به درســتی 
نیاموخته ایــم. عبارت هایــی چــون »دختر قشــنگم، پســر 
زرنگم« این فرهنگ را جا می انــدازد که دختر باید جلو آینه 
باشــد و به خودش برســد و پســر در بــازار و کوچــه و خیابان 
باشد. به همین دلیل است که می بینیم اعتمادبه نفس زنان 
در محیط کسب و کار پایین تر اســت. افرادی را می بینیم که 
به شدت توانمند هستند، ولی جرئت و جسارت راه اندازی 

کســب و کار را ندارنــد و می ترســند شکســت بخورنــد. مگر 
شکست خوردن چه اشکالی دارد؟ شکست نیز بخشی از 
همین فضاســت؛ ولی زنان از فکر اینکه سایرین چه فکری 
می کنند، جلوی پیشرفت خود را می گیرند. همچنین ما زنان 
به اشتباه فکر می کنیم راه اندازی کسب و کار در همان ابتدا به 
سرمایه نیاز دارد و از آنجا که معموالً کمتر از آقایان پس انداز 
داریم، ریسک نمی کنیم و جلو نمی رویم. در حالی که مردان 
می گویند حاال کسب و کار را راه می اندازیم و جلو می رویم؛ اگر 

کم آوردیم، قرض می گیریم. 
البته همه اینها استنباط های شخصی من است و به تجربه 

اینها را دریافته ام.

 آیــا در برخــورد حاکمیــت و رگوالتــور هم 
تفاوتی بین زن و مرد وجود دارد؟

در سیســتم بانکی کــه 100 درصــد این طــور اســت. آنها که 
قوانین حــوزه کســب و کار را نوشــته اند نیز اولویــت را مردان 
قرار داده اند. در حالی که می توانستند بخشی از وثیقه های 
بانکی را برای خانم ها تســهیل کنند، چــون قاعدتاً خانم ها 
کمتر پیش می آید سندی برای وثیقه گذاشتن داشته باشند. 
بنابراین وام گرفتن برای آنها سخت است. بگذریم از اینکه 
هیچ وقت تبیعض مثبت قائل نشــده و روند را برای حضور 
زنان تســهیل نکرده اند. با وجود اینکه آمار می گوید میزان 

عدم پرداخت وام در خانم ها کمتر از آقایان است.
در مــوارد دیگــر هــم می توانســتیم کارهایــی انجــام بدهیم 
و ندادیــم. موضــوع همــان بی توجهــی بــه تبعیــض مثبت 
اســت. ســازمان ملل حــدوداً 1۵ ســال اســت کــه ایــن روند 
را آغــاز کــرده و پله پلــه پیــش مــی رود. ایــن ســازمان در قدم 
اول مشــارکت ۳0 درصــدی زنــان تعریف کــرد و قــرار بر این 
شــد نهادهــا و آژانس هــای زیرمجموعــه ســازمان ملــل در 

هر برنامــه و دوره و اجالســی کــه دارنــد، حتمــاً ۳0 درصد از 
شرکت کنندگان را خانم ها تشکیل دهند. بعد از آن این نگاه 
ویژه را به تشــکل ها تعمیم دادند؛ مثالً سازمان بین المللی 
کار )ILO( گفــت تمامــی تشــکل های کارگــری و کارفرمایــی 
که با ILO کار می کنند، بایــد ۳0 درصد هیئت نمایندگان و 
هیئت مدیره شان زن باشد. اگر چیزی در دنیا تعریف شده، 
به راحتی می تواند در ایران هم اجرایی شــود. در حالی که ما 
می بینیم نمی توانیم رئیس جمهور زن داشته باشیم یا طی 
این ســال ها تنها یــک وزیــر زن داشــته ایم. ایــن قوانین نیز 
نمایشی نیستند و با وسواس و دقت اجرایی شدن آن را پی 
می گیرند. اجالس جهانی کار سالی یک بار ذیل ILO برگزار 
می شود. برای اجالس منطقه آسیایی آن که در سنگاپور در 
حال برگزاری اســت، متنی منتشــر و تذکر داده شده که در 
اجالس قبلی بعضی کشــورها قانون ۳0 درصــدی را رعایت 
نکرده بودند. وقتی الگو و مدلی وجود دارد که پیش تر جواب 
داده، پــس تمام ســازمان های دیگر هم می توانند ایــن کار را 
انجام دهند. به نظر من این تبعیض مثبت بسیار الزم است 

تا بتوانیم زنان را به خودباوری برسانیم.

 بــا فیلتر شــدن اینســتاگرام و اختــالالت 
بــه نظــر می رســد اولیــن ضربــه را  اینترنــت، 
کســب و کارهای کوچــک اینســتاگرامی خوردند که 
صاحب بیشــتر آنها زنــان بودنــد. به نظر شــما این 
اتفاق چه تأثیری می تواند روی روند کارآفرینی زنان 

داشته باشد؟
طبــق آمــاری کــه تکراســا داده، مــا ۴۵0 هــزار کســب و کار 
اینستاگرامی داشــتیم، به این معنی که چند نفر ذیل یک 
نام کار می کرده انــد و ۹ میلیــون نفر هــم به تنهایی فعالیت 
کســب و کاری داشــته اند. دو میلیون نفر نیــز روی واتس اپ 
محصوالت خود را می فروختند. یعنی در مجموع کار حدود 
11 میلیون نفر تعطیل شــده که اکثراً خانم و بسیاری از آنها 
روستایی هستند. مضاف بر این بسیاری از زنان روستایی که 
در مناطق مرزی زندگی می کردند، به نحوی توانسته بودند 
بازاری بین المللی در آن ســوی مرزها برای خــود پیدا کنند و 
محصوالت شان را با قیمت باالتری بفروشند. با همین مدل 
اقتصاد آن خانواده دگرگون شــده بود. در این خانواده ها که 
خانم ها مشغول به کار شده بودند، سایر اعضای خانواده هم 
در کنار مادر یا خواهر آمده بودند و کسب و کاری خانوادگی در 
راستای کاری که زن خانواده راه انداخته، ایجاد شده بود. اما 

متأسفانه همه اینها بر باد رفت. 
عــده ای می پرســند چــرا ایــن زنــان بــرای بازاریابــی و فروش 
محصــوالت خــود بــه ســمت اینســتاگرام رفتنــد؟ وقتــی 
کارآفرینی در جوامع محلی و کسب و کار خانگی و توجه به 
زنان در این سال ها رشــد کرد، زنانی بودند که می خواستند 
فروش آنالین داشته باشند تا بتوانند محصوالت خود را به 
جامعه بزرگ تری برسانند و فروش بیشتری داشته باشند. 
آنها به دنبال این بودند که سایتی راه اندازی کنند یا حتی اپ 
داشته باشند، ولی اوایل هزینه ها باال بود. بعدتر برنامه های 



سایت ساز و اپلیکیشن ساز آمدند، ولی کار با اینها هم چندان برای این 
دسته از زنان شناخته شده نبودند. مایی که به عنوان مربی کارآفرینی 
فعالیت می کردیم، این افراد را به این ســمت ســوق دادیــم که به جای 
هزینه کردن بــرای راه اندازی ســایت، در اینســتاگرام با راه انــدازی یک 
صفحه برای خود فروش داشــته باشــند و در آنجا محصوالت شان را 
معرفی کنند. کم کم اینســتاگرام به اولین انتخاب افراد بــرای فروش و 
حتی خرید تبدیل شد. خود ما هم وقتی می خواستیم چیزی بخریم، 
در اینستاگرام سرچ می کردیم و همان جا خریدمان را انجام می دادیم. 

قطعــی اینترنــت در آبــان ۹۸ باعــث شــد بســیاری از این 
کسب و کارها به سمت واتس اپ بروند و شروع به ساختن 
گروه در واتس اپ کنند. آن زمان گروه ها محدود و ۲۵0 نفری 
بود. آنها گروه های کوچک می ساختند و نمونه محصوالت 
را آنجا می گذاشتند تا اگر برای اینستاگرام مشکلی پیش 
آمد، کارشــان تعطیل نشود. بســیاری هم که اینستاگرام 
نداشتند، از ابتدا کارشان را در همین گروه های واتس اپی 
شــروع کردنــد. حــاال این بــار هــر دو تعطیــل شــده اند. بر 
اساس شنیده ها قرار است واتس اپ رفع فیلتر شود، ولی 
اینستاگرام نه. هرچه هم که ما در جمع نمایندگان مجلس 

فریاد زدیم، صدایمان به جایی نرسید. ما آمار جمع کردیم و به دست 
شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و... رساندیم. دست آخر 
معاون وزیر ارتباطات در سفرش به روســتاهای مازندران، تازه متوجه 
شده که عده ای روی اینستاگرام کســب و کار داشته اند و به آنها گفته 
فکرش را نکرده بودید یک روز ممکن است اینستاگرام تعطیل شود؟ 

زن روستایی باید از کجا چنین چیزی را پیش بینی می کرد؟ 
معلوم نیست مردم بپذیرند که به پیام رسان های داخلی کوچ کنند یا نه، 
ولی نکته دردناک اینجاست کسانی که داشتند به سادگی محصوالت 
ابتدایی خود را آن ســوی مرزها به فروش می رســاندند، این امکان را از 

دست می دهند.
کرونــا و بعد هــم فیلترینگ، شــیب خوب 
رشد کارآفرینی زنان را با مشکل مواجه کرد 
و بسته شــدن این فضا اولین آســیب را به 
زنان وارد کرد. آنها فضای بازاریابی و جذب 
مخاطب و فروش شان را از دست داده اند. 
به عالوه برگشت به فضای کسب و کار برای 
خانم ها به دلیل همان معضالت محیطی و 
سرزنش های خانواده سخت تر است. برای 
مردان طبیعی است اگر شکست بخورند 
و وارد کار دیگری شود، ولی خانواده ها این 
را در مورد زنان نمی پذیرنــد و آنها را از ورود 
دوبــاره بــه بــازار کار منــع می کننــد. دوباره 

شــروع کردن برای زنان بسیار ســخت و دشوار اســت. در این فرهنگ 
کافی است زنی یک بار شکست بخورد، دیگر به این سادگی ها اجازه 

نمی دهند شروعی دوباره داشته باشد.  

 شتاب دهنده ها طی سال هایی که از شکل گیری این 
اکوسیستم می گذرد، فراز و فرودهایی داشته اند. برخی تشویق 
به حضور در شــتاب دهنده ها می کردند ولــی در دوره ای گفته 
می شد پروســه شــتاب دهی و کیفیت شــتاب دهنده ها پایین 

است. شما این روند را چطور ارزیابی می کنید؟
شــتاب دهنده ســاختار و الزاماتی دارد. وقتی این اکوسیســتم شروع 
به فعالیت کرد و اولین شــتاب دهنده ها مانند آواتک و دیموند شکل 
گرفتند، ادبیات شــتاب دهنده را با خود از خارج از کشور آورده بودند. 
شتاب دهنده و ساختارهایش را دیده بودند و می دانستند چه چیزی 
الزم دارد و چطــور باید کار کند. مســئوالن کشــور هم بــرای اینکه این 
اکوسیستم پا بگیرد و فرهنگش جا بیفتد، شروع به حمایت می کردند. 
معاونت علمی در آن سال ها فضاهایی را در اختیار شتاب دهنده ها قرار 
می دادند. به مرور هرچه جلوتر رفتیم، مثل بســیاری از مفاهیم دیگر 
که به خوبــی آن را نمی شناســیم و خرابش می کنیم، شــتاب دهنده ها 
هم در امان نماندند. بسیاری بدون اینکه بدانند دقیقاً شتاب دهنده 
چیســت و چه الزاماتــی دارد، شــتاب دهنده ایجــاد کردنــد. کم کم به 
سال های شب نامه رسیدیم و معاونت علمی بخشی را ایجاد کرد که 
هر کسی که بازیگر اکوسیستم است و می خواهد کاری انجام بدهد، 
فعالیت هایش را ثبــت کند تا آنها در جریان باشــند که اگــر برنامه ای 
دارند بتوانند حمایت و کمک مالی کننــد. این کارها بــرای این بود که 

بتوانند اکوسیســتم را حفظ کنند. وزارت کار هم وارد شد و گفت من 
مجوز شــتاب دهنده می دهم که اشــتباه بود. در صورتــی که معاونت 
علمی و پارک پردیس فقط می گفتند ثبت کنید و اســم مجوز رویش 

نمی گذاشتند. 
شما وقتی می خواهید شتاب دهنده ایجاد کنید، مهم ترین فاکتور این 
است که سرمایه گذاری کنار خود داشته باشــید که فضا را بشناسد. 
شــتاب دهنده حداقل تــا چهار، پنج ســال بــه درآمد نمی رســد. این را 

افرادی که می خواستند شتاب دهنده داشته باشند، نمی دانستند. 
کمی جلوتر که رفتیم و دیدند این طور نمی توانند کار کنند، 
بسیاری از آن شتاب دهنده ها به فضای کار اشتراکی تبدیل 
شدند. معاونت علمی وارد شد و سعی کرد تاحدودی فضا 
را استاندارد کند. فضا، تیم ها و دارایی و موجودی حساب 

شتاب دهنده را ارزیابی می کرد. 

 االن وضعیت شتاب دهنده ها را چطور ارزیابی 
می کنید؟ توانسته اند آن استاندارد نسبی را رعایت کنند؟
طبیعتــاً در دو ســال و نیــم شــیوع کرونــا کســی به دنبــال 
راه اندازی شتاب دهنده نرفت، بنابراین نمی توان این را به 
ایجاد تعادل در این فضا و آگاه شدن افراد نسبت داد. به خصوص اینکه 
بعد از مدتی تمرکز معاونت علمی به سمت ایجاد مراکز نوآوری رفت و 
تأکید کرد از مراکز نوآوری بخش خصوصی دارای تم حمایت می کند و 
کمک های بالعوضی برای تجهیز مراکز نوآوری ارائه می دهد. این شد که 
موج به سمت مراکز نوآوری و بعد هم به سوی خانه های خالق رفت. االن 

وزارت کار هم دوباره وارد شده و مجوز خانه خالق می دهد.
قدیمی ترین شتاب دهنده هایمان که تأسیس شان به سال های ۹۲ و ۹۳ 
برمی گردد، بی سروصدا کارشــان را انجام می دهند. به نظرم جایی که 
ساختار باآگاهی و به درستی شکل گرفته، کارهای خوب و ادامه داری 
انجــام شــده، ولــی شــتاب دهنده هایی که 
به خصوص در دانشگاه ها مستقر شدند، 
با خــود دانشــگاه ها بــه مشــکل خوردند. 
حتی در شهرهای کوچک اساتید دانشگاه 
و مســئوالن با خودشــان فکــر کردنــد چرا 
داریم برای اینها هزینه می کنیم و خودمان 
هم می توانیم همیــن کار را انجام دهیم. با 
وجود همــه ایــن ضعف ها، گمــان می کنم 
شــتاب دهنده های قدیمی می توانند راوی 

یک داستان خوب باشند. 

 به نظر می رسد سرمایه گذاران و 
بــه  را  عالقه مندی شــان  وی ســی ها 
کسب و کارهای کوچک از دست داده اند و ترجیح می دهند در 
مراحــل D و C ســرمایه گذاری کننــد و نســبت بــه گذشــته 
کسب و کارهای کوچک تر سخت تر می توانند سرمایه گذار پیدا 

کنند. نظر شما در این رابطه چیست؟
اســتارتاپ های نوپــا کــه فقط یــک بیزینس مــدل ســاده دارنــد، قرار 
نیست سرمایه جذب کنند و اصوالً وقتش هم نیست که بخواهند 
با سرمایه گذار سر میز مذاکره بنشینند. اینها جذب شتاب دهنده ها 
می رشــوند. در مرحله ای که بیزینس مدل پخته شــد و بــرای تیم جا 
افتاد که می خواهد چه بسازد و مشتری اش چه کسی است و حداقل 
یکی، دو مشــتری هم داشــت، ســرمایه گذار وارد می شــود. از طرفی 
سرمایه گذاران استارتاپی روی شــرکت بالغی که می خواهد کارش را 
توسعه دهد هم وارد نمی شود. درست است این روزها آن قدر اتفاقات 
عجیب و غریبــی افتــاده که وی ســی های مــا هم مدل شــان تــا حدی 
متفاوت شده، قاعدتاً ولی وی سی ها روی این دسته از کسب و کارها نیز 
سرمایه گذاری نمی کنند. وی سی ها وارد سرمایه گذاری روی استارتاپی 
می شوند که بیزینس مدل و نمونه محصولش جواب داده و توانسته 
مشــتری جذب کند و برای رســیدن بــه تولید انبوه و اســکیل شــدن 

استارتاپ پول الزم دارد.
در ایــن چنــد وقــت اتفاقــاً در رویدادهــای ســرمایه گذاری دیــده ام 
سرمایه گذاران مختلف حضور می یابند و بیشترشان هم به مذاکره 
تمایل دارند. اینکه چقدر به جذب سرمایه منجر شود، معلوم نیست. 
قبل از اتفاقات دو، ســه ماه اخیر بســیار می دیدم که سرمایه گذاران 

به سرمایه گذاری عالقه مند هستند، ولی تیم خوب پیدا نمی کنند.
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آخرین وضعیت کارت های 
بانکی کشور در آبان ماه 

تغییر بازیگران 
اصلی کارت اعتباری 

تراکنش دار
 بــر اســاس آخریــن گــزارش 
اقتصــادی شــاپرک، در آبان مــاه 
1۴01، تعداد 1۳۳.۹۲۲.۶۳۸ کارت  بانکی 
تراکنــش دار در ســوئیچ شــاپرک وجــود 
داشــته کــه ۹۵.۴۳ درصــد از ایــن تعــداد 
متعلق بــه کارت برداشــت )بیشــترین(  و 
0.۵0 درصد آن متعلق بــه کارت اعتباری 
)کمترین( بوده اســت. بر اساس آمارهای 
موجــود، تعــداد کل کارت هــای بانکــی 
تراکنــش دار در آبان مــاه 1۴01 نســبت بــه 
شــهریورماه 1.۵۶ درصد رشــد کرده و این 
رشد مربوط به هر سه دسته کارت است.

بانــک،   ۳۲  ،1۴01 آبــان   در 
کارت هایــی بــا حداقــل یــک 
تراکنش صادر کردند؛ بانک ملی با ۲1.۵۵، 
ســپه با 11.۶1، ملــت بــا 11.1۲ و صــادرات 
ایران با 10.۵۴ درصد به ترتیب بیشترین 
سهم از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار 
در شبکه پرداخت را داشتند. این بانک ها 
در مهرمــاه بیشــترین ســهم از تعــداد 
کارت هــای بانکــی تراکنــش دار در شــبکه 
پرداخت را داشتند، اما به نسبت شهریور 
1۴01، تعداد صدور کارت هایشان کاهش 
داشــته اســت؛ در شــهریور 1۴01، ســهم 
بانک های ملی در این مؤلفه ۲1.۶۶، سپه 
11.۶۶، ملت 11.۲۷ و صادرات ایران 10.۵۲ 

درصد بوده است.

 امــا در آبان ماه بیشــترین کارت 
اعتباری تراکنش دار به بانک های 
ملی، تجارت، پست بانک و صادرات ایران 
و بیشــترین کارت برداشــت به ترتیــب به 
چهار بانک ملی، ســپه، ملــت و صادرات 
ایران تعلق داشــته اســت. در شهریورماه 
بیشترین کارت اعتباری تراکنش دار برای 
بانک های ملی، صادرات، ســپه و تجارت 
بــود. بیشــترین کارت هــای هدیــه و بــن 
تراکنش دار هم برای بانک های ملی، ملت، 
پارســیان و ســپه بوده اســت. به طور کلی 
بانــک ملــی رتبــه اول صــدور انــواع کارت 

بانکی را دارد.

 به  طور کلی ســهم اصلــی تعداد 
کارت های بانکی تراکنــش دار در 
هر سه نوع کارت برداشت، کارت اعتباری 
و کارت هدیه و بن کارت به ترتیب با ۲1.۴۸، 
۸0.۶1 و 1۵.۹۳ درصــد متعلــق بــه بانک 

ملی ایران بوده است.

REPORTگزارش

محدودیت سقف خرید 50 میلیون  تومانی و محرومیت از خدمات بانکداری 
الکترونیکی برای افراد زیر 1۸ سال

محدودیت برای کودکان
1۷ آذرمــاه 1۴01 بانــک ســامان در پــی ارســال پیامکــی به 
مشــتریان خــود در خصــوص محدودیــت ارائــه خدمات 
الکترونیــک بــه »کــودکان«، اعــالم کــرد که ســقف خرید 
روزانه را به 10 میلیون تومان و ماهانه را به ۵0 میلیون تومان 
تغییر داده و خدمات بانکداری الکترونیکی نیز غیرفعال 

شده است.
در این پیامک آمده است: »مشتری محترم، پیرو دستور 
بانــک مرکــزی در خصــوص محدودیــت ارائــه خدمــات 
الکترونیک به »کودکان«، از 1۷ آذرماه 1۴01 سقف خرید 
روزانه بــه 10 میلیون تومــان و ماهانه بــه ۵0 میلیون تومان 
برای کارت های صادرشده به نام شما تغییر یافته و خدمات 

بانکی الکترونیکی نیز غیرفعال می شود.«
افتتاح حساب برای افراد زیر 1۸ سال در بانک ها بدین نحو 

اســت که متقاضی شــخصاً یا از طریق ولی، قیم یا وصی 
خود می تواند نسبت به افتتاح حساب بانکی اقدام کند. 
در انواع حســاب های افتتاح شــده و بعد از رســیدن به 1۸ 
سال تمام، امکان برداشــت تنها توسط صاحب حساب 
امکان پذیر است. افتتاح حساب برای این دست افراد به 

چهار دسته تقسیم  شده است.
 افتتاح حســاب توســط ولــی، قیــم یا وصــی: بر اســاس 
بخشنامه بانک مرکزی، افتتاح حساب توســط ولی )پدر 
یا جد پدری( قیم یا وصی )با حکم( به  عنوان افتتاح کننده 
حســاب برای فرد زیر 1۸ ســال و به نــام فرزنــد امکان پذیر 
اســت. در ایــن نوع افتتاح حســاب، برداشــت از حســاب 
توســط فرد افتتاح کننده یا با ارائه حکم رشــد امکان پذیر 
اســت. ایــن دســته از متقاضیــان می توانند شــخصاً یا از 

طریق ولــی، قیم یــا وصی، انواع حســاب به  جز »حســاب 
جاری با دسته چک« را افتتاح کنند.

 افتتاح حســاب زیر 18 سال بدون حکم رشــد: افرادی با 
میانگین ســنی 1۲ تا 1۸ ســال شــخصاً و بدون حکم رشد 
هم می توانند به نام خودشان حساب بانکی افتتاح کنند. 
البته امکان برداشت از حساب در این طرح، دارای شرایط 
و ضوابط خاصی است؛ به این شــکل که امکان برداشت 
از حساب برای فرد صاحب حســاب فقط بعد از 1۵ سال 
تمام یا با ارائه حکم رشد امکان پذیر خواهد بود. این دسته 
از متقاضیــان فقط می توانند حســاب قرض الحســنه در 

بانک ها افتتاح کنند.
الزم به ذکر است حساب سپرده قرض الحسنه به منظور 
انجام فعالیت های خیرخواهانه و بدون قصد انتفاع افتتاح 

 رئیس کل بانک مرکزی
تأکید کرد:

مسدودی حساب 
بانکی افراد 
 بی حجاب 
صحت ندارد

یکــی از خبرهای پرحاشــیه هفتــه گذشــته در حوزه 
بانکی و پرداخت کشــور مربــوط بــه اظهارنظری بود 
کــه روی محدودســازی خدمــات بانکــی بــه برخی از 
زنــان تأکید کرده بود؛ خبــری کــه از اظهارنظر یکی از 
نماینــدگان مجلــس آمــد و بازتاب هــا و واکنش های 
زیــادی را بــه همــراه داشــت. آن  هــم بــا رویکــرد 
محدودســازی بــرای زنــان بدحجــاب کــه بســیاری 
معتقد بودند یک چالش حاشیه ای صرفاً برای نظام 
بانکی کشــور خواهــد بــود. امــا کمتــر از دو روز بعد، 
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه 
برنامه ای در وزارت اقتصاد، مســدود شــدن حساب 
بانکی زنــان بدحجــاب را تکذیــب کــرد. صالح آبادی 
در این زمینــه گفت: »به هیچ وجــه چنین موضوعی 
)ادعای مســدودی حســاب بانکی افــراد بی حجاب( 
صحت ندارد و شــبکه بانکی طبق گذشــته خدمات 

خود را بــه تمام هم وطنــان ارائــه می  دهــد.« پیش تر 
حســین جاللی، عضــو کمیســیون فرهنگی مجلس 
با اشــاره به اعتراض هــای اخیر در کشــور اعالم کرده 
بــود ممکــن اســت حســاب بانکــی افــراد بی حجاب 

مسدود شود.
امــا بعــد از آن ســایت جمــاران بــه نقــل از علــی 
یزدی خواه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
گفتــه بــود کــه مســدود شــدن حســاب بانکــی افراد 
بی حجــاب مبنــای قانونــی نــدارد. یزدی خــواه اعالم 
کرده اســت: »مواردی نظیر مســدود شــدن حساب 
بانکی افراد بی حجاب نظراتی است که برخی مواقع 
افراد اظهار می کنند و مبنای قانونی هم ندارد. نکته 
دیگر این اســت که هنــوز چنین طــرح و موضوعی با 
این محوریــت در کمیســیون فرهنگی مطرح نشــده 

است.«
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می شود؛ بنابراین هیچ گونه سودی به مانده این حساب ها 
تعلق نمی گیرد. بانک ها از محل این سپرده ها تسهیالتی 
به صورت قرض الحســنه در اختیار عموم قرار می دهند تا 
جهت رفع احتیاجات ضروری، توسعه کسب وکار و درمان 

بیماری از آن بهره مند شوند.
 افتتاح حســاب زیر 18 ســال با حکم رشــد: افراد زیر 1۸ 
سال دارای حکم رشد نیز می توانند شــخصاً برای افتتاح 
حســاب بانکی خود اقــدام کننــد. در این نوع حســاب ها 
امکان برداشت فقط توسط خود فرد )زیر 1۸ سال( و با ارائه 
حکم رشد امکان پذیر است. این دست افراد می توانند بر 
اساس نوع نیاز خود، انواع حساب های سپرده مدت دار و 

قرض الحسنه را افتتاح کنند.
 افتتاح حساب توسط مادران: امکان افتتاح حساب فقط 
برای ولی و قیم قانونی )یعنی مرد( افراد زیر 1۸ سال فراهم 
بود که با مصوبه دولت، مادر می تواند به نام فرزند صغیر 

خود حساب  بانکی افتتاح کند.
هیئت وزیران دوم تیرمــاه 1۴00 بــا الیحه اجازه مــادر برای 
افتتاح حساب بانکی به نام اطفال موافقت کرد. بر اساس 
الیحه مصوب هیئت وزیــران که با هــدف کالن حمایت از 

نقش و جایگاه مادری و منافــع عالیه کودکان 
و مرتفع کردن محدودیت قانونــی پدید آمده، 
برای مادران در افتتاح انواع حساب های بانکی 
بــرای اطفــال و برداشــت از آن تهیــه و تدویــن  
شــده و مادر می تواند به نام فرزند صغیر خود 
حساب  بانکی افتتاح کند. حق برداشت از این 
حساب ها نیز تا رسیدن صغیر به سن 1۸ سال 

تمام شمسی فقط با مادر است.
۳0 بهمن 1۳۵۶ قانون »اجازه افتتاح حســاب 
پس انداز برای اطفال« به صــورت ماده  واحده 

به تصویب مجلس رسید و به  موجب آن مادر می توانست 
به نام فرزند صغیر خود حســاب پس انداز بــاز کند و حق 
برداشت از این حساب تا رســیدن صغیر به سن 1۸ سال 

تمام فقط با مادر بود.
اما هشــتم شــهریور 1۳۶۲ بــا تصویــب قانــون »عملیات 
بانکی بــدون ربا« مادران در افتتاح حســاب و برداشــت از 
آن برای اطفال خود با مشــکل محدودیت قانونی مواجه 
شــدند. ماده )۳( این قانون، سپرده های بانکی را به دو نوع 
قرض الحسنه و ســرمایه گذاری بلندمدت تقســیم کرد و 
با این تقســیم بندی، عمالً اختیار قانونی مــادر در افتتاح 
حساب و برداشت از آن برای فرزند کمتر از 1۸ سال خود، 

محدود به سپرده های قرض الحسنه شد.
همین موضوع مشــکالتی بــرای مــادران؛ به ویــژه مادرانی 
کــه مســئولیت حضانــت و نگهــداری فرزنــدان کمتــر از 
1۸ ســال خــود را عهــده دار بودنــد، بــه وجــود آورد و آنها را 

در افتتاح انــواع ســپرده های بانکی بــرای فرزنــدان خود با 
محدودیت های قانونی مواجه  کرد. اما سال 1۳۹۷ با طرح 
الیحه اجازه مادر برای افتتاح حساب بانکی به نام اطفال 
در دولــت و تصویــب آن در تیرمــاه 1۴00 این مشــکالت از 

پیش روی مادران برداشته شد.
تجربه میدانی متصدیــان بانک ها حکایــت از آن دارد که 
میــزان مراجعه مــادران بــه بانک ها بــرای افتتاح حســاب 
بانکی به نام فرزندان شان در ســال های اخیر رشد داشته 
است. رشد مطالبه گری مادران برای دسترسی به این حق 
اولیه ســبب شــد دولت دوازدهم در آخریــن روزهای عمر 
خود دست به تصویب الیحه ای برای تغییر قانون افتتاح 

حساب بانکی برای فرد صغیر بزند.

 تفاوت  کارت بانکی اشــخاص زیر 18 ســال 
با سایر افراد

اغلب بانک ها بــرای افراد زیر 1۸ ســال، هم امــکان افتتاح 
حســاب قرض الحســنه دارند و هم کوتاه مدت. بــرای این 
حســاب ها نیز کارت بانکــی با نــام صاحب حســاب ارائه 
می دهند. پدر می تواند با مدارک شناسایی فرزند به بانک 

مراجعه کرده و حساب باز کند.
با ایــن کارت ها مانند همــه کارت هــای بانکی، 
دارنــده رمــز اول می تواند تا ســقف برداشــت 
روزانــه مجاز از حســابش پول برداشــت کند، 
خرید حضوری روزمره انجام دهد و تا ســقف 
معین شــده توســط بانــک مرکــزی، خریــد 
آنالین با رمز دوم ثابت )که از عابربانک گرفته 

می شود( انجام دهد.
امــا خریدهــای بــزرگ آنالیــن، اســتفاده از 
اپلیکیشن های پرداخت و سایر مواردی که به 
رمز دوم پویا نیاز دارد، با این کارت  ها امکان پذیر نیست. اما 
به چه دلیل؟ زیرا دارنده این کارت ها، به دلیل محدودیت 
قانونی تا پایان 1۸سالگی سیم کارتی به نام خود ندارد؛ در 
نتیجــه احراز هویــت بانکی مقــدور نیســت. پیامک های 
برداشت و واریز بانکی هم به شــماره تماس ولیِ او ارسال 
می شــود و بدون نظر مثبت ولی قانونــی، خریدی صورت 
نمی گیرد. ولی نیز پس از پایان 1۸سالگی با حضور در بانک 
می تواند حســاب و اطالعات حســاب را به نام فرد دارنده 

حساب تغییر دهد.
مطابــق بخشــنامه بانک مرکــزی، ســقف خریــد روزانه از 
هر کارت بانکی ۵0 میلیون تومان اســت؛ یعنی با هر کدام 
از کارت هــای بانکی تــان در طول یک شــبانه روز می توانید 
تا این ســقف خرید انجــام دهید. تــا مدتی قبل اگر شــما 
چند کارت بانکــی در اختیار داشــتید، به ازای هــر کدام از 
کارت های بانکی امکان خرید تــا ۵0 میلیون تومان را با هر 

کارت داشتید، اما اخیراً بانک مرکزی با تصویب تبصره ای، 
محدودیتی برای خرید روزانه از هر کارت تعیین کرده و هر 
فرد با هر تعداد کارت بانکی و بر اساس شماره ملی اش تنها 

قادر به خرید 100 میلیون تومان در طول شبانه روز است.
البته این مبالغ برای افراد باالی 1۸ ســال است. برای افراد 
کمتر از 1۸ یا 1۲ سال، یا افراد اصطالحاً غیررشید )کسانی 
که توانایی انجام فعالیت های اقتصادی را به دلیل نداشتن 
ذکاوت و درک معــاش ندارند( محدودیت خریــد روزانه یا 

سقف برداشت از عابربانک وجود دارد. 

 محرومیت از سطحی ترین خدمات بانکی 
برای افراد زیر 18 سال

بانکــداری الکترونیکی یکی از انواع بانکداری اســت که 
تمامــی انتقــاالت پــول و فرایندهــای بانکــی را در بســتر 
اینترنــت و بــه شــکل الکترونیکی بــدون نیاز بــه حضور 
فیزیکــی مشــتریان در بانــک مدیریت می کنــد. به طور 
کلــی خدمــات بانکــداری الکترونیکــی در ســه ســطح 

اطالع رسانی، تعاملی و تراکنشی قرار می گیرند.
 اطالع رســانی: اطالع رســانی اولیــن ســطح بانکــداری 
الکترونیکی اســت کــه در آن بانک اطالعــات خدمات و 
فرایندهــای بانکــی را از طریق شــبکه های اطالع رســانی 

عمومی یا خصوصی معرفی می کند.
 تعاملــی: در این ســطح بانکــداری اینترنتــی، ارتباط و 
مقابله بیــن مشــتریان و بانــک فراهم شــده و وســایل و 
ابزارهای امن برای کنترل دسترســی مشتریان بانک ها 

به شبکه بانکی مورد نیاز است.
 تراکنشــی: در ایــن ســطح از بانکــداری اینترنتــی، 
مشــتریان بانک ها می تواننــد فرایندهای انتقــال وجه، 
افتتاح حساب، صدور چک و… را در ســطح امنیت باال 

انجام دهند.
از عواملی که می تواند در افزایش انگیزه افراد در استفاده 
از خدمــات بانکــداری الکترونیکی مؤثر باشــد، می توان 
بــه کیفیت خدمــات، پشــتیبانی مطلــوب، صرفه جویی 
در زمان و هزینه، سهولت اســتفاده، امنیت اطالعات و 
تراکنش ها و محرمانگی اشاره کرد که در این بین، امنیت 
اساســی ترین عامل انگیزشی مشــتریان در استفاده از 
ایــن بســتر الکترونیکی محســوب می شــود؛ اکنــون اما 
اتفــاق عجیبــی کــه رخ داده، غیرفعال ســازی خدمــات 

بانکداری الکترونیکی برای افراد زیر 1۸ سال است.
قســمت عجیب آنجاســت که تمام خدمــات بانکداری 
الکترونیکــی افــراد زیــر 1۸ ســال از اطالع رســانی واریز، 
برداشت و… تماماً متصل به شــماره تماس ولی است و 
تمامی موارد برای او پیامک می شــود. حال چرا با وجود 

چنین امکانی، این غیرفعال سازی باید صورت بگیرد؟

تأکید بر تحول بیشتر 
در اکوسیستم پرداخت 
الکترونیک کشور

فرهاد فائز معاون 
خدمات شاپرک شد

طی مراسمی علیرضا موسوی، معاون خدمات شبکه 
پرداخت شــرکت شــاپرک تودیع و فرهاد فائز به جای 
او معرفی شــد. فرهاد فائز معاونت مشتریان شرکت 
خدمات انفورماتیک، مدیرعاملی شــرکت داده ورزی 
ســداد و عضویــت در هیئت مدیــره شــرکت فرادیس 
البــرز و شــرکت خدمــات همــراه آیســان لوتوس را در 

کارنامه خود دارد.
ســیدکاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک در این مراسم 
از زحمــات و تالش های موســوی تشــکر کــرد و گفت: 
»شــرکت شــاپرک طی دو ســال گذشــته با بازتعریف 
ســاختار و مأموریت هــای خــود جهت ارائــه خدمات 
بهتــر بــه شــبکه پرداخــت الکترونیکــی کشــور گام 
برداشــته کــه یکــی از ایــن اقدامــات، ایجــاد معاونت 
جدید خدمــات شــبکه پرداخــت بــود. ایــن معاونت 
در جهــت بهبــود فرایندهــای کاری، ارتبــاط مؤثرتــر 

بــا ذی نفعــان، تضمیــن خدمــات فنــی و حمایــت از 
کسب وکار ایجاد شــد و خوشبختانه منشاء تحوالت 
خوبــی در اکوسیســتم پرداخــت الکترونیــک بــوده و 
امیدواریــم گام هــای بلندتــری در ادامــه مســیر خــود 
بردارد.« دهقــان همچنین با اشــاره بــه اعتماد بانک 
مرکــزی بــه شــرکت شــاپرک در انجــام مأموریت های 
محوله و پیشبرد اهداف پیش بینی شده تصریح کرد: 
»اعتمــادی که امروز به شــرکت شــاپرک وجــود دارد، 
حاصــل تالش های بســیاری اســت کــه در صیانت از 
شبکه پرداخت، ارائه سرویس ها و توسعه ظرفیت ها 
به وجــود آمده اســت. شــرکت شــاپرک ضمــن انجام 
مأموریت هــای نظارتــی خود به عنــوان بــازوی اجرایی 
بانک مرکــزی، حمایــت و مراقبت از شــبکه پرداخت 
الکترونیکــی پرداخــت کارت و بازیگــران اصلــی ایــن 

عرصه را جزء وظایف خود می داند.«

زهرا قربانی  

Zahraghorbani
19991999

@gmail.com
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ابراهیمی قائم مقام 
هلدینگ فناوری اطالعات 

بانک شهر شد

انتصاب جدید 
حســام حبیب هللا، مدیرعامل هلدینگ 
فناوری اطالعــات بانک شــهر در حکمی 
هــادی ابراهیمــی را بــه ســمت قائم مقــام 
مدیرعامل در حوزه کســب وکار پرداخت 
الکترونیــک ایــن شــرکت منصــوب کرد. 
هادی ابراهیمی از مدیران باســابقه دارای 
تحصیالت دانشــگاهی فناوری اطالعات 
و دارای گواهینامــه دکتــری بین المللــی 
مدیریــت، گرایــش تجــارت الکترونیــک 
اســت. ابراهیمی که ســال های زیــادی در 
صنعــت پرداخــت الکترونیــک فعالیت 
داشته، در کارنامه فعالیت حرفه ای خود 
تأسیس شرکت نگاه پرداخت از هلدینگ 
فنــاوری نگاه وابســته بــه بانــک کارآفرین 
را دارد. او پیــش از ایــن مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره این شرکت بوده است.

یکصدونهمین کارگزاری به 
عضویت فرابورس درآمد 

انحصار 12 ساله 
شکسته شد

پــس از 1۲ ســال، انحصار صــدور مجوز 
کارگــزاری شکســته شــد و کارگــزاری 
یکصد ونهمیــن  به عنــوان  »پویــان« 
کارگزاری از ســازمان بــورس مجوز گرفت 
و عضــو فرابــورس شــد. محمدعلــی 
شــریفی نیا، مدیرعامل کارگــزاری پویان 
اعــالم کــرده بیســتم اســفندماه ســال 
گذشــته کارگزاری پویان به ثبت رســیده 
اســت. به گفتــه او، بــورس تهــران مجوز 
فعالیت را به کارگــزاری پویان ارائــه داده، 
امروز به عضویت فرابــورس درآمده اند و 
طی روزهای آتی عضویت در بورس انرژی 

را هم اخذ خواهند کرد.
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رمزارز
CRYPTOCURRENCY

تصور کنید االن سال ۲1۶۷ است. سعی کنید 1۴۶ سال قبل، 
یعنی سال ۲0۲1 را به یاد آورید. اگر به دنیای کریپتو و مسائل 
پیرامون آن در اواخر سال ۲0۲1 دقت کنیم، می فهمیم یک 
جای کار می لنگد. ســوددهی 10 درصدی و حتی گاه بیشتر 
اســتیبل کوین ها با عقــل جــور درنمی آیــد. وقتی بــه قاعده 
همیشــه صادق عرضــه و تقاضا نــگاه می کنیم، بیشــتر به 

درستی این سازوکار شک می کنیم.
وقتــی از آینــده به ایــن قضیــه نــگاه می کنیم، حل مســائل 

پیچیده راحت تر می شود. اگر در سال ۲0۲1 یک معامله گر 
بودید، نقص کار راحت تر دست تان می آمد. ناکارآمدی بازار 
بر معامله گران خبره پوشیده نبود. مسئله عجیب و غربی هم 
در کار نبود. وقتی توکن های کریپتو بدون هیچ مقررات گذاری 
از ســمت سیســتم بازار ملی آمریکا با قیمت های مختلف 
و در بازارهای مختلف معامله می شــدند، انتظار بیشــتری 
هم نمی رفت. وقتی مســائل را دقیق تر بررسی می کنیم، به 
این نتیجه می رسیم که ســفته بازی در بازارها به قدری زیاد 

نگاهی از دور و نزدیک به دنیای دیفای و وام دهندگان 
غیرمتمرکز که این روزها تحت الشعاع وضعیت بازار و 

البته پروژه های ناکام قرار گرفته اند

روزگار وام دهندگان 

کـــــریپتــــو

۲1 آبان ماه شاپرک اعالم کرد از ۲۴ آبان ماه، پایانه های اینترنتی 
فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی شش هفته 

از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.
رمزارزها از حوزه هایی هســتند که در چارچــوب قانونی فعالیت 
می کنند و شامل ردیف مالیاتی هم هستند، اما هنوز به صورت 
رســمی رگوله نشــده اند و به همین علت امکان دریافت اینماد 

را ندارند. 
رگوله نشــدن این صنف به معنای غیرقانونی بودن فعالیت آنها 
نیســت و مشــکل صرافی های رمــزارزی کــه امین ســرمایه های 
میلیون ها ایرانی هستند، تنها نبود قوانین برای دریافت اینماد 

آخرین 
تحوالت 

رگوالتوری 
رمزارزها

صرفًا محدودیت های بیشتری
برای حساب های احراز هویت   نشده اعمال شده است

بسته  شدن حساب های ایرانیان در صرافی بای بیت 
صحت ندارد

REPORTگزارش

صرافی ارز دیجیتال بای بیت با انتشار اطالعیه ای 
در وب ســایت خود اعالم کرد که از ۲0 دســامبر یا 
۲۹ آذر محدودیت های مربوط به  حساب کاربران 

احراز هویت  نشده خود را بیشتر خواهد کرد.
1۸ آذر 1۴01 شایعه ای از طریق چند کانال تلگرامی 
منتشر و دست به دســت شــد با این مضمون که 
صرافی ارز دیجیتال بای بیت )ByBit( احراز هویت 
را برای همه کاربران اجباری کرده، پس قبل از اینکه 
حساب تان مسدود شــود، ســرمایه خود را خارج 
کنید. پیش تر حســاب تعدادی از کاربــران ایرانی 
صرافی ارز دیجیتال بایننس به دلیل تحریم های 
بین المللــی علیــه ایــران مســدود 
شــده بــود و ایــن مسدود ســازی ها 
همچنــان ادامــه دارد. بایننــس 
طــی یــک به روزرســانی در بخــش 
شرایط استفاده از خدمات خود به  
صراحت نوشته که کاربران ساکن در 
کشورهای تحت  تحریم نمی توانند 
از خدمــات ایــن صرافــی اســتفاده 
کننــد و در صورت مشکوک  شــدن 
نســبت به فعالیت های یک کاربر، 
ایــن صرافی مجــاز اســت ســرمایه  های او را بلوکه 
کند. بایننس بارها اعالم کرده که در مورد تحریم ها 
و تراکنش ها پایبند قوانین بین المللی است. اکنون 
ممکن است بار دیگر این نگرانی به وجود بیاید که 
آیا بای بیــت هم هماننــد بایننس احــراز هویت را 
اجباری خواهد کرد و در نتیجه آن حساب کاربران 

ایرانی فریز می شود؟

 امــکان اعمــال محدودیت هــای 
بیشتر در آینده

اصل قضیــه مطابق بــا اطالعیه بای بیــت، اعمال 
یک سری محدودیت در برداشت و خرید مستقیم 
با کارت  بانکی روی حســاب هایی اســت که احراز 
هویــت نشــده اند. بــر اســاس اطالعیــه بای بیت، 
از ۲۹ آذر 1۴01 خریــد ارز دیجیتــال بــا پرداخــت 
ارزهای فیات به  صورت مستقیم، دریافت پاداش 
از بخش ریواردز هاب و همین طور واریز، برداشت 
یا معامله ان اف تی ها مستلزم انجام فرایند احراز 
هویت این صرافی خواهد بود. بر همین اســاس، 
ســقف برداشــت برای حســاب های احراز هویت  
نشــده نیز بــه ۲0 هــزار دالر در روز و 100 هــزار دالر 
در ماه کاهــش خواهد یافت. همچنیــن بای بیت 
گفته که ممکن اســت در آینــده محدودیت های 
بیشــتری برای حســاب های احــراز هویت  نشــده 

خود در نظر بگیرد.

 نبــود محدودیــت در برداشــت 
ماهانه در صورت احراز هویت

افــرادی کــه در صرافــی بای بیــت احــراز هویــت 

می شوند، در دو سطح تقسیم بندی می شوند و 
طبق آن محدودیت هایی دارند.

در ســطح اول افــراد روزانــه یــک میلیــون دالر 
می تواننــد برداشــت کننــد و محدودیتــی در 

برداشت ماهانه نخواهند داشت.
در سطح دوم برداشت روزانه افراد به دو میلیون 
دالر ارتقــا یافتــه و همچنیــن محدودیتــی در 

برداشت ماهانه نخواهند داشت.
انتخاب صرافــی ارز دیجیتال بــرای ایرانی ها به 
دلیــل تحریم هــای اعمال شــده توســط ایــاالت  
متحده علیه آنها کار دشواری است؛ در نتیجه 
سرمایه گذاران و تریدرهای ایرانی قادر به احراز 
هویت در بسیاری از صرافی های معتبر نیستند 
و نمی توانند به  راحتی از خدمات آنها اســتفاده 
کنند. همیــن باعــث روی آوردن بــه صرافی های 
بــدون نیــاز بــه احــراز هویــت در میــان ایرانیــان 

شده است.
صرافی بای بیــت به  عنــوان یکــی از صرافی های 
معتبر بــدون نیاز به KYC یا احــراز هویت، برای 
خریدوفــروش ارزهــای دیجیتــال و معامــالت 

فیوچرز محبوبیت زیادی بین ایرانیان دارد.
بن ژو )Ben Zhou( بعد از پی بردن به پتانسیل 
بــاالی معامــالت ارزهــای دیجیتــال، در ســال 
۲01۸ )1۳۹۷( بای بیــت را پایه گــذاری کــرد. بــن 
ژو قبــل از فعالیــت به عنــوان مدیرعامــل ایــن 
صرافی، در سمت مدیر کل شعبه چین شرکت 
»بروکر فارکس ایکس ام« مشــغول بــه کار بود. 
او بــرای طراحی ایــن پلتفرم، گروهــی درجه یک 
از متخصصان تأمین ســرمایه گذاری و فین تک 
بــا ســابقه فعالیــت در شــرکت های علــی بابــا، 
تنســنت، مــورگان اســتنلی و ســایر برندهــای 

معتبر تشکیل داد.
صرافــی بای بیت تحت نظــارت قانونی نیســت 
و همین باعــث محبوبیــت آن میــان ایرانی ها و 
ســایر کاربران آســیایی شــده اســت. البته مثل 
سایر صرافی های ارز دیجیتال، احتمال اعمال 
نظارت روی آن در آینده وجود دارد. این صرافی 
در جزایــر ویرجین بریتانیا ثبت  شــده، اما دفتر 

مرکزی آن در سنگاپور مستقر است.
بــر اســاس بیــش از ۳۸1 نقــد و بررســی در 
Trustpilot(، ایــن  پایــگاه تراســت پایلوت )
صرافــی در ســطح متوســط قــرار دارد. نیمــی از 
بررســی کنندگان ایــن صرافــی را بــد توصیــف 
کرده انــد. امــا نمــره ۳/۲ ایــن پلتفــرم در پایگاه 
تراســت پایلوت بــر مبنــای تعــداد محــدودی 
اظهار نظر اســت و با توجه به اینکه این صرافی 
نزدیــک بــه 1/۶ میلیــون کاربــر دارد، نمی تواند 
بازتاب خوبی از عملکرد واقعی آن باشد. با این 
حال بای بیــت در میــان 10 صرافی برتر لیســت 

کوین مارکت  کپ قرار دارد.

زهرا قربانی  
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 واکنش سایت »ارز دیجیتال« به جشنواره و مسابقه ای جعلی
که تالش دارد به اسم آنها جیب کاربران را خالی کند

این یک کالهبرداری است!

REPORTگزارش

مدتــی اســت وب ســایتی جعلــی بــا آدرس هــای 
»arzdigital.blog« ،»arzdigital.site« و 
اخیــراً »arzdigital.news«  بــا سوءاســتفاده از 
نــام و نشــان مجموعــه »ارز دیجیتال« مشــغول 
کالهبــرداری از کاربــران اســت. گرداننــدگان ایــن 
وب ســایت جعلی که خود را »وب ســایت رســمی 
بــالگ ارزهــای دیجیتــال« معرفــی می کننــد، بــا 
فریب کاربران و هدایت آنها به صفحه ای با عنوان 
»آموزش دریافت کیف پول 1۵0 هزار دالری رایگان 
کوکوین!«، »جشــنواره کیــف پول هــای ۲00 هزار 
دالری بایننــس« یا »آمــوزش دریافــت کیف پول 
۳00 هزار دالری رایگان کوینکس!«، پس از برگزاری 
یک قرعه کشی ساختگی و گذراندن چند مرحله 
ثبت نام صوری، از آنها درخواســت می کنند برای 
برداشــت جایزه خود مقــداری اتریــوم را به  عنوان 
»کارمــزد« به یــک آدرس مشــخص واریــز کنند. 
به نقل از ارز دیجیتال، تمامــی مراحلی که در این 
وب سایت هســت، ســاختگی بوده و پس از واریز 
اتریوم، هیچ مبلغی به حساب شما واریز نخواهد 
شــد. با این حال برای آگاهی بیشــتر کاربران، این 
کالهبــرداری را مرحله  به  مرحله بررســی خواهیم 

کرد. 
در ایــن وب ســایت جعلــی صفحــه ای بــه آدرس 
»arzdigital.news/coinex« وجــود دارد و 
یــک ویدئــوی آموزشــی گذاشــته شــده کــه در آن 
شــخصی ناشــناس کاربران را بــه شــرکت در یک 
قرعه کشی کامالً ساختگی تشویق می کند. پس 
 »www.kocoin.co« از کلیک  کردن روی دکمــه
یا »coinex.gift« )در نسخه های جدید این طرح 
کالهبــرداری( کاربــر بــه صفحــه ای جعلــی حاوی 
یــک گردونه شــانس هدایت می شــود کــه پس از 
وارد کــردن یک نام کاربــری و آدرس ایمیــل در آن، 
فرایند بخت آزمایی ســاختگی آغاز شــده و کاربر 
به  ظاهر برنده 1۵0 هزار دالر تتر )یــا ۳۵0 هزار دالر 
در نســخه جدید( می شــود. توجه داشته باشید 
این گردونه شــانس همیشــه روی عــدد 1۵0 هزار 
دالر توقــف می کنــد و همیــن موضــوع به  وضــوح 
نشــان می دهــد ایــن فرایند کامــالً صوری اســت. 
پس از این مرحله، کاربــر به صفحه ای حاوی یک 
نام کاربری و رمز عبور ســاختگی هدایت می شود 

که در آن دکمه ای بــرای ورود و باز کــردن کیف پول 
تعبیه شده است. دقت کنید که به تمامی کاربران 
یــک نــام کاربــری و رمز عبــور واحــد نمایــش داده 
می شــود؛ یعنی هیچ ســازوکاری برای ساخت نام 
کاربری و رمز عبور منحصربه فرد در کار نیست. در 
صفحه بعدی از شما خواسته می شــود در ادامه 
از تلفــن همراه  خود اســتفاده کــرده و بــا رمز عبور 
و نــام کاربــری نمایش  داده شــده در مرحلــه قبلی، 
وارد کیف پول خود شوید. آدرس این صفحه نیز 
 »coinex.credit« یــا »kucoinwallet.org«
بــوده و کامــالً جعلــی اســت. در مرحلــه بعــدی 
صفحه ای مشــابه صفحه اول صرافی کوکوین یا 
کوینکس به شما نمایش داده می شود که به  ظاهر 
مقــداری تتــر موجــودی دارد و گزینه ای هــم برای 
برداشت در آن گذاشته شده است. اگر روی دکمه 
»Send« کلیک کنید، صفحه دیگری برای شــما 
باز خواهد شــد. در ایــن بخش نیز پــس از کلیک  
کــردن روی ردیــف تتــر )Tether( به صفحــه وارد 
کردن آدرس و مبلغ برداشــت هدایت می شــوید. 
گفتنی است بخش آدرس و مبلغ نیز هر دو کامالً 
صوری هستند. در قسمت بعدی که هدف اصلی 
کالهبرداران است، از شما خواسته می شود مبلغ 
۲۶۴/۲1 دالر اتریوم را به آدرســی مشخص واریز 
کنید تا برداشت شــما نهایی شــود. کالهبرداران 
در ایــن مرحله مدعی  شــده اند کــه ایــن ۲۶۴ دالر 

»کارمزد ثابت شبکه اتریوم« است!
متأســفانه تاکنون مقداری اتریوم نیــز به آدرس 
وابســته بــه ایــن وب ســایت جعلــی واریز شــده 

است.
به یاد داشته باشــید که در هیچ پلتفرم متمرکز و 
غیرمتمرکزی کارمزد شبکه به این شکل از کاربران 
دریافت نمی شود و نیازی به واریز مبلغی مشخص 
بــه یــک آدرس خــاص نیســت. ایــن وب ســایت 
ساختگی حساب هایی جعلی هم در پلتفرم های 
مختلف مانند یوتیــوب و آپــارات دارد و از آن برای 
فریــب کاربــران اســتفاده می کنــد. توجه داشــته 
باشــید که این وب ســایت و حســاب های کاربری 
وابسته به آن هیچ ارتباطی با مجموعه ارز دیجیتال 
ندارند و تنها به دنبال سوءاستفاده از نام و نشان 

ارز دیجیتال برای فریب کاربران هستند. 

بود کــه صندوق هــای تأمینی و میزهــای حمایتــی نه تنها از 
پرداخــت ســودهای بیــش از 10 درصــد جهــت اســتقراض 
ســرمایه زنجیره ای برای کاهش قیمت گذاری های نادرست 
مورد نیازشان ابایی نداشتند، بلکه خوشحال هم می شدند. 
در واقع معامله گران به مقدار زیادی از استیبل کوین ها و سایر 
ارزهای دیجیتال برای سپرده گذاری به عنوان وثیقه در همه 
صرافی های مختلف بهره می بردنــد و از هیچ فرصتی دریغ 
نمی کردند. فقط با این استدالالت می توان اتفاقات آن زمان 
را متوجه شــد؛ یعنی فقط در صورتی که قیمت گذاری های 
اشــتباه انجــام دهیــد، می توانیــد ســاالنه 10 درصــد ســود 

پرداخت کنید! گاهی هم بیشتر!

 دیفای؛ اسباب سرگرمی وی سی ها؟
برگردیم به زمان حال و همین سال ۲0۲۲. حاال که از باال و از 

آینده ای دور به قضیه نگاه کردیم، متوجه شدیم 
که شــبه بانک های سیفای به ســپرده گذران 10 
درصد ســود می دهند تــا بتوانند در صــف اول 
در وام دهنــدگان باقــی بماننــد؛ و شــرکت هایی 
چون »تری اروز کپیتال« مدت هاست بی خیال 
دســت بردن در قیمت هــا و ایجــاد اختــالف و 
ســفته بازی شــده اند و راه معامــالت جهــت دار 
)directional trades( را در پیــش  گرفته انــد. 
کایل دیویس، یکی از بنیان گذاران بدنام تری اروز 
کپیتــال در اوایل ماه دســامبر در یک مصاحبه 
توضیــح داد کــه تــا لحظــه ســقوط، از ســمت 

وام دهندگان پول به سمت تری اروز کپیتال سرازیر می شد. 
این وام دهنــدگان از یافتن خانه دیگری برای ســپرده گذاری 
ســرمایه هایی کــه جمــع آوری کــرده بودنــد،  ناامیــد بودند و 
برای نجات تری اروز کپیتال دســت وپا می زدنــد. گاهی آدم 
فکر می کند صندوق های ســرمایه گذاری ای مانند تری اروز 
کپیتال تنها وســیله ســرگرمی شــهر هســتند. این وســیله 
سرگرمی برای وی سی هایی که دوست دارند پول خرج کنند و 
از رویارویی با باال و پایین های کریپتو در بروند، کامالً مناسب 
است. آنها پول خرج می کنند و مشکالت را به صندوق های 
تأمینی و خطرپذیر می سپارند؛ اما االن تمام آن سفته بازی ها 
مدت هاست که کنار گذاشته  شده اند و شرکت های تجاری 

مجبورند تا به سمت معامالت جهت دار بروند.

 دیفــای چه چاهــی بــرای وام دهنده هــا کنده 
است؟

دیویــس در همــان مصاحبــه گفتــه اســت: »حداقــل ده ها 
شــرکت وجود دارند که می توانم در حال حاضر نام ببرم که 
ورشکسته هســتند و هنوز اعالم نکرده اند.« دیویس نامی 
از شــرکت های ورشکســته نبرد، اما »مپل فایننس« اخیراً 
دســت یکی از آنها را رو کرده است. شــرکت مپل فایننس، 
یک بازار ســرمایه نهادی مبتنی بر بالکچیــن، به تازگی ادعا 
کــرده کــه شــرکت »اورتوجنــال تریدینــگ«، یــک شــرکت 
معاملــه ارز دیجیتال ورشکســت شــده اســت. ایــن واقعه 

ضربه محکمی بر تن نحیف و نوپای دیفای زد. بدون وجود 
وام های بدون وثیقه پی بردن به چگونگی جایگزینی تریدفای 
با دیفای دشوار اســت. هرچند فرار از این واقعه امکان پذیر 
نبود، زیرا مپــل فایننس در همــان چاهی گیر کــرده که قبالً 
وام دهندگان ســیفای تری اروز کپیتال در آن افتــاده بودند؛ 
این چــاه چیزی نیســت جــز تعــداد محــدود وام گیرنده ها. 
در واقــع کســی جــز صندوق هــای تأمینــی و معامله گــران 
برای وام دادن وجــود ندارد. مت فیبــاخ، تحلیلگر بالک ورکز 
تخمین می زند که مپل فایننــس نیمی از وام هایــی که تا به 
حال پرداخــت کرده،  به شــرکت اورتوجنــال تریدینگ بوده 
است. این اقدام مپل فایننس نشــان می دهد که نه تنها در 
مدیریت ریسک موفق نبوده، بلکه در جذب وام گیرنده های 
متنوع هم شکست  خورده است. در واقع شاید این مشکل 
کل سیستم دیفای باشد که نمی تواند اعتماد مردم را جلب 
و وام گیرندگان زیادی جذب کند. به این ترتیب 
پول از سمت وام دهندگان ســیفای و دیفای به 
بازارهــای ارز دیجیتال ســرازیر می شــود، اما به 
غیر از معامله گران کسی نیست که این پول ها 
را به عنوان وام دریافت کند. معامله گران هم که 

کار معقولی با این پول ها نمی کنند.

 بازگشت به اصول اولیه
اگر هدف بازارهای سرمایه را مصرف حداکثری 
از منابع کمیــاب در نظر بگیریــم، باید بپذیریم 
که بازارهای ســرمایه دیفای یک ایده شکست 
خورده اســت؛ اما دلیل این شکست نه تنها کمیابی منابع 
در بازار ســرمایه دیفــای نبوده، بلکــه باید اظهار داشــت که 
فراوانــی این منابع به شکســت دیفای منجر شــده اســت. 
ســرمایه زیادی وارد دیفای شــد، اما هیــچ کار خاصی با این 
ســرمایه صورت نگرفت. البته ورود ســرمایه به این بازار هم 
روز به روز کمتر می شود. بر اساس داده های شرکت مساری 
)یک شــرکت داده در مورد ارزهای دیجیتال( در سال جاری 
۵0 میلیارد دالر ســرمایه وارد این بازار شــده که میــزان ورود 
ماه بــه مــاه کاهــش یافتــه و در مــاه اوت بــه دو میلیــارد دالر 
رسیده است. هر چند همین مقدار هم خیلی زیاد است و 
پول زیادی نسبت به برنامه هایی که برای ارزهای دیجیتال 

داریم، وجود دارد.
بــا این وجــود مپل فایننس پیشــرفت هایی داشــته اســت. 
در واقــع تفــاوت بیــن وام دهنده متمرکــزی چــون بالکفای و 
وام دهنده غیرمتمرکزی چون مپل فایننس این است که در 
سیستم وام دهی غیرمتمرکز حداقل می دانید به چه کسی 
)همان معامله گــران( وام می دهید، امــا در بالکفای با اینکه 
مجموعه وام گیرندگان کوچک بود، ســپرده گذاران در مورد 

همان تعداد محدود هم چیزی نمی دانستند.
همــه مــا بــرای دوری جســتن از تریدفــای بــه دنبــال دیفای 
افتادیم، غافل از اینکه راهی که می رویم اشتباه است. برای 
موفقیت دیفای، به پول بیشتری نیاز نداریم، بلکه نیاز داریم 

کارهای بهتری با آن پول ها انجام دهیم.

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com

اســت. در حال حاضــر به نظــر می رســد در تصمیمی 
جدید بانک مرکزی و شاپرک قصد دارند فعالً تا زمان 
رگوله شــدن حوزه رمزارز، ترمینال هــای صنف زنجیره 

بلوک با کد ۷۸000 شناسایی شوند.
هدف از این اقدام، ایجاد شفافیت و اعمال کنترل های 
نظارتی بــر فعالیت پذیرنــدگان حوزه بالکچین اســت 
و در همیــن راســتا بــه پرداخت یارهــا پیشــنهاد شــده 
کــد پذیرندگــی صنــف بالکچیــن را در ســامانه جامع 
پذیرندگان شــاپرک به روزرســانی کرده و به کد ۷۸000 

تغییر دهند. 

این کد نشــان می دهد کــه تراکنــش مربوط بــه رمزارز 
اســت و شــنیده  ها حاکــی از آن اســت پایانه هایی جز 
با کد ۷۸000 مشــمول قوانین اینماد شــده و از سمت 

شاپرک مسدود می شوند.
شــنیده های دیگــری هــم دربــاره کاهــش ســقف 
تراکنش هــای صرافی هــای رمــزارزی وجــود دارد. بــر 
اساس این شنیده ها، احتمال دارد سقف تراکنش ها 
که در حــال حاضــر در هــر صرافــی ۵0 میلیــون تومان 
است، به ۲۵ میلیون تومان کاهش پیدا کند، اما هنوز 

اقدام عملی  در این باره انجام نشده است.
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درباره اورسوال فون در  الین

 یکی از قدرتمندترین 
زنان جهان

هر ساله مجله فوربس، قدرتمندترین زنان 
جهان را با معیارهای مختلفی شناسایی 
می کنــد و تــا قبــل از ورود بــه ســال جدید 
میالدی و در اوایل دسامبر به جهان معرفی 
می کند. معیارهایــی چون قــدرت، ثروت، 
توان مدیریت، ایجاد رســانه و نفــوذ، جزء 
معیارهــای ایــن ســازمان بــرای انتخــاب 

قدرتمندترین زنان جهان است.
چهارشــنبه هفته  گذشته »اورســوال فون 
در  الیــن«، رئیــس اتحادیه  اروپــا به عنوان 
قدرتمندتریــن زن جهــان در ســال ۲0۲۲ 
انتخاب شــد؛ ســال ســختی که عــالوه بر 
مدیریــت اتفاقــات اوکرایــن، مدیریــت 
اتفاقات بعــد از همه گیری کوویــد نیز جزء 
مسئولیت های مهم این اتحادیه به شمار 
می رفت. اورســوال طی این مدت فعالیت، 
به عنوان یک مدیر بحــران که تصمیمات 
سریع اخذ می کند، شناخته شده  است. 
او مدیــری اســت کــه بــا ۲۷ رئیــس دولت 
که نماینده  ۴۵0 میلیون نفر هســتند، کار 
می کند و توانسته اجماع مثال زدنی ای در 
میان این کشورها ایجاد کند و در متقاعد 
کــردن بســیاری از همراهانــش رفتــاری 
شگفت انگیز دارد. فون در الین پزشک زنان 
است و از ابتدای فعالیت پزشکی خود در 
یک کلینیک زنان در آلمان، به عنوان یک 
هماهنگ کننده و حالل مســائل مهارتی 
در محیط کار فعال بوده اســت. او تا اوایل 
دهه ۴0 زندگی وارد فضای سیاسی نشد و 
فعالیتش را به عنوان یک پزشک ادامه داد، 
اما پس از چندی وارد یکی از دفاتر محلی 
امور خانواده و جوانان شد و در سال ۲00۵ 
به عنوان وزیر فدرال امور خانواده و جوانان 
انتخاب شد و به طرح اصالحات اساسی 
سیســتم مراقبت از کودکان آلمان کمک 
زیــادی کــرد. او مادر هفــت فرزند اســت و 
از ســال ۲01۳ تا ۲01۹ به عنــوان اولین وزیر 

دفاع آلمان خدمت کرده  است.
»ویوین اشمیت«، استاد روابط بین الملل 
در دانشــگاه بوســتون می گوید: »فــون در 
الیــن از نظــر برنامه ریــزی بــرای والدیــن و 
تســهیالت مراقبــت از کــودکان تحــوالت 
باورنکردنی ای را خلق کرده که پیش از این 

هرگز در آلمان وجود نداشته است.«

INTRODUCTIONمعرفی

 گفت و گو با محبوبه انصاری، مؤسس برند هنر و هیمه
که در زمینه نقاشی روی لوازم چوبی فعالیت دارد

 ترکیب هنر
با محصوالت کاربردی

هنر در زندگی ایرانیان همیشه جایگاه خاص و ویژه ای داشته 
و همه  ما در بین وسایل و لوازم زندگی، همیشه محصوالت 
و قطعات هنری خاصی داشته ایم، اما با پیشرفت فناوری و 
فراگیر شــدن برند ها و افزایش قیمت آثار هنری کم کم توان 
و رغبت ما نســبت به خرید قطعات هنری کمتر شد. البته 
برخی کســب و کارها به دنبــال پیدا کــردن راه بازگشــت آثار 
هنری به زندگی مخاطبان خود هســتند. محبوبه انصاری 

کسی اســت که با راه اندازی کســب و کار هنر و هیمه در این 
راستا تالش می کند. او صنعت نجاری را با هنر نقاشی ایرانی 
ترکیب کرده تا لوازم کاربردی خانه مزین به هنر ایرانی شوند.
انصاری کارشناســی نقاشــی خود را از دانشــگاه فردوســی 
مشهد اخذ کرده است. خودش می گوید همیشه عالقه مند 
به نقاشــی بوده و ســعی می کرده این هنر را به همه معرفی 
کنم. او از پنج  ســال پیش کار خود را آغاز کــردم و اکنون یک 

I N T E R V I E W
کسب و کار در زمینه نجاری و نقاشی روی لوازم چوبی منزل 

دارد.

هنــر و هیمــه دقیقــاً چــه کاری انجــام 
می دهد؟

کار ما در دسته بندی صنایع دستی قرار  می گیرد. در آغاز من 
تصمیم گرفته  بودم هنر نقاشی و گاهی اوقات دکوپاژ را روی 
وسایل کوچک خانه پیاده و محصوالتی تولید کنم که یک 
قاب کوچک هنری در کنار سایر وسایل باشد. مثالً نقاشی 
روی یک قاب کوچک آینه یا روی جعبه دستمال کاغذی یا 
یک سینی. بعد از تولید  این محصوالت، با توجه به استقبال 
مخاطبان، حس کردم جا دارد این ترکیب هنری را روی وسایل 
بزرگ تر و کاربردی تر نیز امتحان کنم. با مشورت و حمایت 
همسرم، شروع به تولید یکسری وسایل چوبی خانگی مثل 
کمد، کنسول و جاکفشی با طرح های نقاشی کردم که مورد 

استقبال مشتریان قرار گرفت.

از چه زمانی فعالیت خودتان را آغاز کردید 
و سرمایه اولیه  اش چگونه تأمین شد؟ 

حــدود پنــج ســال پیــش کار خــود را آغــاز کــردم. مهــارت و 
تکنیک های نقاشی را از دوران دانشجویی آموخته بودم و در 
این زمینه توانایی ورود به بازار کار را داشتم، اما در این مدت 
دوره های آموزشی جدید  تر را نیز پشت  سر گذاشتم و چون 
کارم را از وســایل کوچک و ارزان خانه شــروع کردم، سرمایه  
اولیه  زیادی احتیاج نداشتم. بخشی از وسایل نقاشی را از 
دوران دانشــجویی داشــتم و حدود یک میلیون تومان برای 
خرید رنــگ و وســایل مصرفی هزینه کــردم. پــس از فروش 
محصوالتی کــه در ابتدا تولیــد کرده  بودم، توانســتم هزینه  
اولیه را جایگزین کنم و کم کم سرمایه ام بیشتر شد. بعد از 
استقبال مخاطبان و اینکه مطمئن شدم برای محصوالتم 
مشتری وجود دارد، تصمیم گرفتم کارم را روی محصوالت 

بزرگ تر آغاز کنم و فصل دوم کسب و کارم آغاز شد.

چــه شــد کــه بــه فکــر راه انــدازی ایــن 
کسب و کار افتادید و پایش کدام نیاز شما را به این 

سمت سوق داد؟
من همیشه عالقه داشــتم که هنر نقاشــی سهم بیشتری 
در زندگی مردم داشته  باشد، اما زندگی پرخرج و بامضیقه  
کنونی جایی برای آثار هنری که روی تابلوها و بوم های نفیس 
قرار می گیرند، ندارد. قشــر بســیار اندکی هســتند که توان 
خرید یا استفاده از این محصوالت را داشته  باشند، بسیاری 
از افراد کارایی خاصی برای نقاشی های روی تابلو و بوم قائل 
نیستند و این باعث مرگ حضور آثار هنری در خانه های ما 
می شود. این شــد که تصمیم گرفتم نقاشــی را روی وسایل 

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

کاربردی منزل پیاده کنم. البته در بسیاری از وسایل عتیقه 
و قیمتــی قدیمی نیــز این هنــر را می دیــدم. به همیــن دلیل 
سعی کردم نقوشی که انتخاب می کنم به طرح های سنتی 
قدیمی نزدیک باشد تا حس خوبی در مخاطب ایجاد کند. 
به نظــرم این نیــازی بود کــه در مخاطب من وجود داشــت و 
همین ترکیب هنر با محصوالت کاربردی موجب استقبال 

مخاطبان شد.

چه مزیت رقابتی برای کسب و کار خودتان 
قائل هستید؟

مــن فکــر می کنــم چــون محصوالتــم را از بیــن محصوالت 
پرکاربــرد خانگــی انتخــاب کــردم، بــه نســبت ســایر رقبــا 
کــه محصــوالت دکوراتیــو تولیــد می کننــد، مزیــت دارم. 
محصوالتی چون میز  تلویزیون، جاکفشی، میزهای عسلی و 
کالً هر محصول چوبی که در هر خانه ای در فهرست واجبات 
است، بوم نقاشی من اســت و البته پس از گســترش کار و 
ترکیب نجاری خاص، توانستم طراحی اولیه  محصول را نیز 

متناسب با حال وهوا و نقش کارهایم انجام دهم.

در حــال حاضر کســب و کار شــما در چه 
وضعیتی قرار دارد؟

بعد از ورود به فاز دوم کسب و کار، من توانستم با حمایت 
همســرم یک کارگاه ۲00 متری راه انــدازی و تجهیز کنم. ما 
حــدود ۳۷ هزار نفــر دنبال کننــده  اینســتاگرام داریــم و در 

کارگاه مان دو بخش را همزمان پیش می بریم؛ 
بخش نجاری و نقاشــی. در بخش نجاری پنج 
نفر آقا به صــورت ثابت فعالیــت می کنند و در 
بخش نقاشی نیز چهار خانم فعالیم که کارهای 
نقاشــی و پتینه را انجام می دهیــم. در ابتدای 
کار، طرح ساخت محصوالت کامالً توسط من 
انجام می شد، اما بعد از چندی محصوالت را 
با نظر و مشورت مشتریان و با توجه به سبک 

خانه و سلیقه  آنان طراحی کردیم.

بــازاری را کــه در آن فعالیــت می کنیــد، 
چگونــه ارزیابی می کنید؟ وســعت این بــازار چقدر 

است؟
در حقیقــت بــازار کار مــا همــان بــازار صنایــع چوبی لــوازم 
خانگی اســت، اما چون ســبک کار ما یک سبک نو است، 
معموالً جوانان و زوج هایی که تازه تشکیل زندگی می دهند، 
استقبال بیشتری نسبت به این محصوالت نشان می دهند 
و شــاید بتوان گفــت به انــدازه  هر زندگــی جدیدی بــرای ما 
مشــتری وجود  دارد، امــا نکته مهم این اســت کــه به دلیل 
تازگی و سبک خاص این محصوالت، بسیاری از مشتریان 

از وجود چنین محصوالتی بی خبر هستند و بخش خیلی 
کمی از بازار هدف از وجود ما مطلع هستند.

چه چشم اندازی برای هنر و هیمه دارید 
و چه مشکالتی بر سر راه خود می بینید؟

بی شــک گســترش کســب و کار و معرفــی بیشــتر ایــن 
محصوالت به جامعه  هدف، چشم انداز اصلی من است و 
به دلیل بی ثبات بودن فضای مجازی و فیلترینگ، ما مجبور 
هســتیم یک فروشــگاه دائمی داشته باشــیم تا مخاطبان 

بتوانند محصوالت را در آن مشاهده کنند.
امــا راه انــدازی یــک فروشــگاه دائمــی عــالوه بــر وقت گیــر 
بودن، هزینه بر نیز هســت. متأسفانه شــرایط فعلی برای 
ما ضرر صد درصدی داشــت و مجبور شدیم مدتی همه 
هزینه هــا را از پس انــدازی کــه برای توســعه کنار گذاشــته 
بودیم، صرف کنیم. با این اوصاف حتی چشم اندازهای ما 
برای کســب و کار را نیز محدود کردنــد و مجبوریم به جای 
توسعه فقط به بقا بیندیشیم و تالش کنیم همکاران مان 

را حفظ کنیم.

آیــا تاکنــون جــذب ســرمایه کرده ایــد یــا 
برنامه ای برای این امر دارید؟

نه جــذب ســرمایه نداشــته ام و تنهــا ســرمایه ای که بــه کار 
تزریق شد، همان بخش حمایت همســرم و تجهیز کارگاه 
بود. البته من همیشه در شراکت و جذب سرمایه محتاط 
هستم، اما بســیار می شــنوم که دولت مدعی 
اســت که حمایت هایی از زنان کارآفرین انجام 
می دهــد و وام های کم بهره ای بــه آنان پرداخت 
می کنــد؛ البتــه نتوانســتم هیچ کــدام از ایــن 
وام ها را اخــذ   کنم و حتی بعیــد می دانم چنین 
تســهیالتی وجود داشــته  باشــد؛ چراکه وقتی 
دولت با سیاســت گذاری غلط ضرر های کالنی 
به کســب و کارها می زند، بعید است سیاست 
درست حمایتی و پرداخت وامی حتی به اندازه  
ضرری که خودش بــه کســب و کارها وارد کرده، 

وجود داشته باشد.

چــه توصیــه ای بــرای زنانــی داریــد کــه 
می خواهند کسب و کار خود را راه بیندازند؟

اول اینکــه کار خالقانــه ای را کــه خودشــان در آن مهــارت 
و اســتعداد دارنــد، پیــدا کننــد. از آموزش دیــدن نترســند و 
مهارت هایشان را تقویت کنند و البته در این روزهای سخت 
کسب و کار، همه تالش شان را برای بقای کسب وکارشان انجام 
دهند. هم فکری و جذب همراهی خانواده نیز می تواند شما 

را در مسیر بهتری قرار دهد و پیشرفت شما را تضمین کند.

نگاه اشتباه به نقش مادری، زنان را از ارتقای شغلی بازمی دارد

دیدگاه خود را اصالح کنید!

REVIEWبررسی

یکــی از عوامــل بازدارنــده زنــان در ارتقــای 
ســازمانی، تصورات نادرست درباره نقش مهم 
مــادری اســت، به طــوری کــه گاهــی همــه  زنان، 
اعــم از مجرد و متأهــل یا زنــان با فرزنــدان بالغ 
و مســتقل نیز بــا همین دیــد رؤیــت و قضاوت 

می شوند.
اگر از تعصبات جنسیت زده گذر کنیم، مادری 
نقــش بســیار مهمــی بــرای زنــان و البتــه تمــام 
بشریت است. آن قدر مهم که بسیاری از زنان 
بــا تحمل همــه  ســختی های جســمی، روحی و 
اجتماعــی حاضر نیســتند از آن چشم پوشــی 
کننــد و لــذت آن را از دســت بدهنــد. بســیاری 
از زنــان ایــن لطــف الهی کــه به آنــان تــوان تولد 
و پــرورش یــک موجــود دیگــر را می بخشــد، به 
بسیاری از مزیت های اجتماعی و فردی ترجیح 

می دهند و با تمام وجود مادری می کنند.
به طــور کلــی تعریــف همه  مــا از مــادر بــودن، با 
اســتقالل و اشــتغال یــک زن در تضاد اســت، 

اما آیا واقعاً زنان شاغل مادران بدی هستند؟
اگر ســریع به این ســؤال پاســخ مثبت یا منفی 
بدهیم، قطعــاً در اشــتباهیم و بایــد در ابتدا به 
تعریف نقش مــادری در الیه الیه های ذهن مان 
رجوع کنیم و این تعریــف را واکاوی کنیم؛ مادر 
فردی فداکار و ازجان گذشته است که از ذره ذره 
جان خود برای کودکانش سرمایه گذاری می کند 
و از جایگاه اجتماعی و ارزش آفرینی مالی خود 
می گذرد تا فرزندانی تربیت کند که در آینده به 

اشخاص مهم و موفقی تبدیل شوند.
هر کســی در ایــن تعریــف نگنجــد، به صــورت 
ناخودآگاه در اعماق ذهن ما به عنوان یک مادر 
بد شــناخته می شــود. این تعریف، چنــدان به 

فرهنــگ، مذهــب و جغرافیــا مربوط نیســت و 
بیشتر به نقش باستانی زنان برمی گردد.

در  کنیــد.  مــرور  را  تعریــف  ایــن  دوبــاره 
ناعادالنه بودن و جنسیت زده بودن این تعریف 
همین بــس  کــه فرزنــد موفــق آینــده را نیــز فرد 
ذکوری در نظــر می گیرد کــه جایــگاه اجتماعی 
مناسبی خواهد  داشت؛ چراکه اگر فرزند دختر 
باشــد، او نیز باید جایــگاه و شــغل اجتماعی را 

برای تربیت فرزندی دیگر فدا  کند.
پیــش از هر چیــز ایــن تعریــف کــه در الیه های 
ذهن همه ما رســوب کــرده، مانع رســیدن زنان 
به جایگاه اجتماعی و درآمد مطلوب اســت. از 
سویی دیگر نفوذ این دیدگاه در سازمان باعث 
می شــود هر چقــدر زنــان در محیــط کار، موفق 
و بی نقــص باشــند، همواره برچســب مــادر بد 
بودن با آنان همراه باشد و هیچ گاه مانند همکار 
همپــا و هم تــوان خــود در محیــط کار قضــاوت 
نشــوند. اتفاقــاً اگــر مردها بــه اندازه همــان زن 
توانمنــد و پر تــالش باشــند، بیشــتر تحســین 
می شــوند، چــون در راســتای نقــش باســتانی 
مــردان، خانواده دوســت تر و متعهد تــر قلمداد 

می شوند.
حال با وجود این معضل، ما باید هر لحظه و در 
هر جایگاه و جنسیتی که هستیم، به بازتعریف 
نقش و جایگاه زن در خانه و جامعه دقت کنیم، 
تــا قدم هــای اول بــرای برابــری در محیــط کار را 
طی کرده  باشــیم. از طرفــی زنان نیــز می توانند 
با شبکه ســازی و بهره گیری از تجربــه همتایان 
و هم جنسان خود در مسیر مادرانگی، شغل و 
تثبیت جایگاه اجتماعی، تجربه های بی نظیر و 

باارزشی به دست آورند.

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران
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بيمه
I N S U R A N C E

مرکــز همایش هــای بــرج میــالد روز ســیزدهم آذرمــاه 
مصــادف بــا روز ملــی بیمــه، میزبــان بیســت ونهمین 
همایــش ملــی و دهمیــن همایــش بین المللــی بیمــه و 
توســعه بود. همچنین محل برگزاری شــمار زیادی پنل 
تخصصی با محور رویکردهــای دانش بنیان در صنعت 

بیمه کشــور بــود کــه در ایــن میان به ســبب 
نقــش مهــم رگوالتــوری در صنعــت بیمــه و 
چالش هایــی که همــواره در مواجهــه با روند 
فناوری هــای نویــن مطــرح بــوده، تنظیم گری 
هوشــمند نیز از موضوعات مــورد بحث این 

روز بود.
در این راستا در پنل اصلی روز بیمه، موضوع 
چشــم انداز نظــارت و تنظیم گری هوشــمند 
)RegTech( بــه بحــث و تبــادل نظــر میــان 
کارشناســان و صاحب نظــران گذاشــته شــد 

و بر اهمیــت نقــش نظــارت نهــاد رگوالتــور و لــزوم ورود 
نکــردن به بحــث اجــرا تأکیــد شــد. همچنیــن مهمانان 
پنل در خصوص اهمیت نقش رگ تــک به عنوان بازوی 
کســب وکارها بــرای ســازگاری و اجــرای صحیــح قوانیــن 

بحث و گفت وگو کردند.
در ایــن پنــل کــه بــا مدیریــت حمیدرضــا پــروازی، مدیر 

کســب وکارهای نویــن بیمــه تجارت نــو و با حضــور رضا 
قربانی، رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی 
رایانه ای تهران؛ امیر صفری، مدیر نظارت بر شرکت های 
بیمه در بیمه مرکزی ایران و ســیدمحمد کریمی، رئیس 
ســندیکای بیمه گــران کشــور برگــزار شــد، هــر یــک از 
کارشناســان بر روند هماهنگــی رویکردهای 
رگوالتوری بــا روند فنــاوری روز تأکید کردند و 
الزمه داشــتن یک فضای پویا را ســازگاری با 

فناوری های نوین برشمردند.
در ابتــدای ایــن پنــل ســیدمحمد کریمــی، 
رئیــس ســندیکای بیمه گــران کــه بــه جــای 
یعقــوب رشــنوادی، مدیرعامل بیمه ســرمد 
بــه ایــن جمــع پیوســته بــود، بــا بیــان اینکــه 
استفاده از ابزار نوین در همه جای دنیا اتفاق 
شایسته ای است، عنوان کرد: »در کشور ما 
هم این موضوع یک الزام است، نه یک اختیار. فناوری 
در بیمه نیز رسوخ کرده و ما باید فکری به حال آن بکنیم. 
این موج نوین همانند سیلی عمل می کند که اگر برایش 
فکری نکنیــم، بــرای ما بــا عواقبی همــراه اســت؛ اما اگر 
تدابیر الزم برای استفاده مناسب و صحیح از این سیل 

اندیشیده شود، برای ما آورده هم خواهد داشت.«

او ادامه داد: »طبیعتاً حاکمیــت و دولت برای نظارت بر 
شــرکت ها و عملیات بیمه گری مجموعه ای از ضوابط را 
طراحــی کرده اند. در ایران ســازمانی به نــام بیمه مرکزی 
که در کمتر کشــوری به عنــوان یک نهاد مســتقل عمل 
می کند، این مســئولیت را بر عهده دارد. به طور معمول 
نهاد ناظر امور بیمه در حد یک اداره  کل در وزارت مالیه 

یا وزارت اقتصاد هر کشور است.«

 رگ تک، بازوی کســب وکارها برای تطبیق 
با قوانین است

در ادامــه پنل رضــا قربانی، رئیــس کمیســیون فین تک 
ســازمان نظام صنفــی رایانــه ای تهران با اشــاره بــه روند 
روبه رشــد فناوری در صنایع مختلف گفت: »روندی در 
ســال های گذشــته در فضای مالی جهان اعــم از بانک، 
بورس، بیمه و پرداخت شکل گرفته و آن ورود فناوری به 
این عرصه هاست. در این میان اگر با این مفاهیم جدید 
نظیر فین تــک، ولث تــک، رگ تک، اینشــورتک، پی تک 
و… آشنایی نداشته باشیم، با کاربردها و مزایای آنها نیز 
آشنا نخواهیم شد و ممکن اســت در این صورت برخی 
تصور کنند که این مفاهیم پوچ و بدون کاربرد هســتند، 

اما واقعیت این گونه نیست.«

نگاهی به مباحث پنل »چشم انداز نظارت و تنظیم گری هوشمند در 
صنعت بیمه« بیست ونهمین همایش ملی و دهمین همایش بین المللی 

بیمه و توسعه که امسال با تأکید خاصی بر مفهوم نوآوری در بیمه و رگ تک 
برگزار شد

وقت تحول فرا رسیده است؟

NEWSخبر

 موضوعی که 
هنوز روی میز است

ماجرای مبهم سوئیچ
 ایــن روزهــا دانش بنیان هــای 
بــا  بیمــه  صنعــت  امــروز 
چالش هــای بزرگــی رو بــه رو هســتند. 
مهم تریــن آنهــا توجــه نهــاد ناظــر بــه 
شــرکت های  کــه  اســت  الزاماتــی 
دانش بنیان بیمه در مسیر فعالیت خود 
به آن نیاز دارند. رئیس کل بیمه مرکزی 
در همایش روز بیمــه به  دفعات متعدد، 
چــه در ســخنرانی خــود در مراســم 
افتتاحیــه همایــش روز بیمــه و چــه در 
نشست خبری، از الزام به انجام نوآوری 
در صنعــت بیمــه و تحــول دیجیتــال 
سخن گفت و اینکه اینشورتک ها تنها 
تســهیلگران راه ســخت بیمه گــری در 

آینده کشور هستند.

 مجیــد بهزادپــور از ایجاد مرکز 
نوآوری بیمه گفت و از حمایت 
نهاد ناظــر اینشــورتک ها و رونــد تحول 
دیجیتال صحبت کرد. اما آنچه اشاره ای 
به آن نداشت، مسئله نحوه تعامل نهاد 
ناظــر بــا کســب و کارهای نویــن صنعت 
بیمه بود؛ نظارت هوشمندی که با پروژه 
ســوئیچ بیمه دنبال می شود و همچنان 
و  آنالیـــــــن  فـــــــروش  شـــــــرکت های 
استارتاپ های بیمه ای را در ابهام اجرا یا 

عدم اجرای آن قرار داده است.

 این روزها موضوع سوئیچ بیمه 
بزرگ ترین نقطه ابهام و دغدغه 
بزرگ استارتاپ های بیمه ای است که در 
کشــاکش رفت و برگشــت آیین نامه ها و 
مصوبــات کارگــروه اقتصــاد دیجیتــال 
دولــت و بازخوردهای نه چندان شــفاف 
بیمه مرکزی گیر افتاده است؛ موضوعی 
که انتظار می رفت در همایش روز بیمه و 
بــا تأکیدی که بــر حل وفصل مشــکالت 
شــرکت های دانش بنیــان بــود، از زبــان 
رئیس بیمــه مرکزی شــنیده شــود، ولی 
تنها اشــاره مجید بهزادپور بــه ماجرای 
نظارت هوشــمند، نهــاد ناظر و مســئله 
سوئیچ بود و پاسخی کوتاه به سؤال یکی 
از خبرنــگاران کــه در یکــی، دو جملــه 

خالصه و پایان نشست اعالم شد.

 بهزادپور در پاسخ به این سؤال 
که »سرنوشت ســوئیچ به کجا 
انجامیــد؟«، آن را اهــرم نظارتــی بیمــه 
مرکــزی بــرای کســب وکارهای آنالیــن 
دانســت که به طور حتم اجرایی خواهد 

شد. 

طهورا آدینه وند 

??????????? 
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به گفتــه او، در تمام دنیا فنــاوری وارد دنیای مالی شــده 
و تغییرات زیربنایی ایجاد کرده اســت. بسیاری از افراد 
تصور می کننــد وظیفه و کاربرد رگ تــک، قانون گذاری یا 
رگوالتــوری اســت، در حالــی که رگ تــک بــه هیچ  وجه نه 
قانون گــذاری می کنــد و نه بــرای تدوین مقــررات طراحی 

شده است.
قربانی با بیان اینکه در اصل رگ تک بازوی رگوالتورها و 
شرکت ها در پیاده سازی قوانین و مقررات است، عنوان 
کرد: »قبــل از اینکه فناوری بــه کمک ما بیایــد به کمک 
ابــزار ســاده ای نظیــر کاغــذ، قوانیــن و مقــررات را پیــاده 
می کردیم. از زمــان ورود فنــاوری به فضــای مالی، حجم 
تغییــرات به حــدی زیــاد بــود کــه دیگــر نمی توانســتیم 
بــا همــان روش هــای قدیمــی قوانیــن و مقــررات را اجرا و 
پیاده ســازی کنیم. ما در دنیا نزدیک به ۵00 کســب وکار 
رگ تکــی داریــم. در ایران نیــز طبــق بررســی هایی که در 
ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای و راه پرداخــت انجــام 
دادیــم، حــدود 1۲ شــرکت شــروع بــه فعالیــت در ایــن 
عرصــه کرده انــد.« رئیــس کمیســیون فین تــک نصــر 
ادامــه داد: »رگ تک هــا در پنج حوزه مشــخص خالصه 
می شــوند کــه مهم تریــن حــوزه آن »تطبیق« اســت. بر 
ایــن اســاس رگ تک هــا کســب وکارهایی هســتند که به 
کســب وکارهای دیگــر کمــک می کنند تــا خودشــان را با 
قوانیــن موجــود تطبیــق دهنــد و متوجــه ایــرادات خــود 
شــوند. حوزه دوم »مدیریت ریســک« است که جایگاه 
مهمی در زنجیره ارزش صنعت بیمه دارد. بخش ســوم 
رگ تک ها کــه بیشــتر کســب وکارهای ایرانی هــم در آن 
فعال هستند، »مدیریت هویت« است. »مانیتورینگ« 
و »گزارش دهی« هم دو بخش دیگر رگ تک ها هستند.

 بیمه مرکزی، چالش نظارت یا دخالت در 
امور اجرایی کسب وکارها

در ادامه پنل، امیر صفری با معرفی یک عنوان جدید به 
نام ساپ تک بیان کرد: »عالوه بر رگ تک ها نوع دیگری از 
کسب وکارهای فناور، ساپ تک ها )SupTech( هستند. 
بر خالف رگ تک ها که بازوی کســب وکارها در تطبیق با 
قوانین و مقــررات هســتند، مخاطب ســاپ تک ها نهاد 
ناظر و بیمه مرکزی است که از این فناوری برای نظارت بر 

شرکت های بیمه ای استفاده می کند.«
صفــری ادامــه داد: »تغییــرات در حــوزه فنــاوری 
اجتناب ناپذیر و سریع است و نهاد ناظر نیز می بایست 
با سیستم های هوشمند نظارت خود را چابک تر اعمال 
کنــد در غیر ایــن صــورت ناکار آمــد و بی اثر خواهــد بود. 

بیمه مرکزی مجبور به نوآوری 
و اســتفاده از ســاپ تک ها و 
در نهایــت مجبور بــه پذیرش 

تغییرات است.«
طبق توضیحــات او، در همین 
راســتا بیمه مرکزی دارای یک 
ســامانه بــه نــام »ســنهاب« 
است. بخش بزرگی از سامانه 
سنهاب یک ســاپ تک است 
که برای نظارت بر شرکت های 

بیمه استفاده می شود.
صفری ادامــه داد: »ســنهاب 
داده هــای کمّــی و کیفــی را از 

تمامی نهادهای صنعت بیمه شامل شرکت های بیمه، 
کارگزاری هــا و نمایندگی هــا به صورت آنالیــن و لحظه ای 
دریافت کرده و پس از ذخیره ســازی، آنها را اتوماســیون 
کــرده و بــرای نظــارت اســتفاده می کنــد. این ســامانه در 
اکوسیستمی کار می کند که هم به خارج از صنعت بیمه 
سرویس می دهد و هم از خارج از صنعت بیمه سرویس 
می گیرد. سنهاب، به عنوان ســامانه نظارت الکترونیک 
بیمه به هســته مرکزی شــرکت های بیمه و داده های آن 

دسترسی دارد.«

از  »پیــش  گفــت:  کریمــی  ادامــه ســیدمحمد  در 
الکترونیکی شــدن روندها گاهی پیش می آمد که اندازه 
صورت حســاب ها و صورت وضعیت هایی کــه باید مورد 
بررسی قرار می گرفتند، به لحاظ حجمی بسیار زیاد بود. 
نهاد ناظر با چه ابزاری می توانست به خوبی این مدارک 
را بررســی کند؟ صــد درصــد اقدامات انجام شــده در آن 
زمان به درســتی صورت نمی گرفت. در حــال حاضر نیز 
همــه روندهــا الکترونیکی نشــده ، اما همیــن بخش نیز 

بسیار کمک کننده بوده است.«
به گفتــه او، توانگری نیز یکــی دیگــر از موضوعات مهم 
اســت. توانگــری فقــط ســرمایه های مالــی یــا انســانی 

نیست؛ بلکه تلفیقی از آنهاست.
کریمــی ادامــه داد: »مــا در ابتــدای راه هســتیم. ســال 
گذشــته پورتفــوی شــرکت های بیمــه چیزی حــدود ١٢٠ 
همت بــود و پیش بینــی بیمه مرکــزی این اســت که این 
عدد امسال به ١٧٠ همت افزایش یابد. این اعداد و ارقام 
بزرگ نیازمند ورود فناوری در ابعاد مختلف آن است.«

 اعتمــاد؛ مهم تریــن موضــوع در بازارهای 
مالی

رضا قربانی با توضیح اینکه تخلف بخش جدایی ناپذیر 
فضــای مالــی بــوده و وظیفــه رگوالتــور، جلوگیــری از آن 
است، بیان کرد: »یکی از مهم ترین موضوعات این گونه 
فضاها اعتماد اســت؛ چراکه اساســاً چیزی که فروخته 
می شود یک قرارداد است، نه یک کاال که با نظارت یک 

سازمان نظیر سازمان استاندارد قابل کنترل باشد.«
طبق توضیحات او، تخلف در این فضا نه فقط در ایران، 
بلکــه در تمام دنیــا به راحتــی قابــل انجام اســت و حتی 
گاهی مؤسســات یا بانک هــای خوش نامی هســتند که 

گرفتار این مسائل می شوند.
قربانــی ادامــه داد: »از ســال ٢٠٠٠ میــالدی بــه بعــد و 
بعــد از رســوایی هایی مالــی و همین طور در ســال ٢٠٠٧ 
بــا وقــوع یــک بحــران مالــی و خطاهایــی کــه بانک هــا 
مرتکب شــده بودند، دنیا به این ســمت رفت که قوانین 

سخت گیرانه تری بر فضاهای مالی وضع کند.«
به گفتــه او، یک دافعــه کلی در سیســتم ذهنــی فضای 
بیمه نســبت به فناوری وجود دارد و ایــن دافعه طبیعی 
است. شاید سازگاری با فناوری برای برخی فعاالن حوزه 
بیمه اهمیت نداشــته باشــد، اما واقعیت این اســت که 
راهی به غیــر از تغییر وجود نــدارد. در کل زنجیره ارزش 
بیمــه و نه فقــط فــروش آنالیــن مفاهیــم در حــال تغییر 

هستند و نمی توان جلوی آن ایستاد.
قربانی گفت: »این موضوع که 
رگوالتــوری از اجــرا جداســت، 
امــروزه در دنیــا جــا افتــاده 
است. به این دلیل که در ایران 
رگوالتوری به بخش خصوصی 
اعتماد نــدارد، خــود وارد حوزه 
اجرا می شــود. دغدغــه اصلی 
امــروز در ایــران ایــن اســت کــه 
رگوالتوری نباید وارد حوزه اجرا 
شــود؛ رگوالتــور در دنیــا از ایــن 
مرحله عبور کرده است. سؤال 
اساسی این اســت که آیا بیمه 
مرکزی با سامانه سنهاب پا در 

کفش کسب وکارها می کند و وارد حوزه اجرا می شود؟«
در انتهــای پنــل، امیــر صفــری در پاســخ بــه این ســؤال 
توضیــح داد: »ســنهاب در ســازوکار اجــرا دخالــت 
نمی کند و نظــارت را به صورت دیجیتــال انجام می دهد 
و در کار نظارت شــونده دخالــت نمی کنــد. به طــور کلــی 
یکــی از وظایــف اصلــی ســاپ تک ها کــه ســنهاب یــک 
نوع از آن اســت، کمک بــه کســب وکارها بــرای کنترل و 
کاهــش ریســک های محتمــل از طریــق نظــارت بــر این 

کسب وکارهاست.«

نگاهی به اظهارات و دیدگاه های اخیر مجید بهزادپور
و ردیابی مفهوم نوآوری در آنها 

دغدغه های آقای رئیس کل

REVIEWبررسی

مجید بهزادپــور، رئیس کل بیمه مرکــزی ایران در 
ســخنرانی خود در دهمیــن همایــش بین المللی 
بیمــه و توســعه، بــر لــزوم به کارگیــری نــوآوری در 
صنعــت بیمه کشــور دوبــاره تأکید کرد و توســعه 
دانش بنیان هــا را از راهکارهــای اصلــی تحــول در 
صنعت بیمه کشــور دانســت. به گفتــه او، امروز 
صنعت بیمه به نوآوری و بلوغ در تحول دیجیتالی 
نیــاز دارد و اقتصــاد و تحــول دیجیتالــی هــم در 

اقتصاد دانش بنیان ریشه دارد.
او بــا تأکیــد بــر نقــش اینشــورتک ها، آنهــا را 
هموارکننده مسیر نوآوری در صنعت بیمه تلقی 
کرد و یادآور شد این فقط اینشورتک ها هستند که 
بازار بیمه را به نفع مردم تغییر می دهند. به گفته 
او شــناخت کامل صنعت بیمه، دارا بودن دانش 
بیمه ای و بــاال بــردن شــفافیت در کنار گســترش 
فناوری هــای نوین مالــی، به اینشــورتک ها کمک 
می کند بازار بیمه را به شکلی مثبت و ارزنده اداره 
کنند و مردم نیز از این تسهیالت بیشتر بهره مند 

شوند.
بهزادپور با اشاره به اینکه صنعت بیمه در بهبود 
فضای کســب وکار آحــاد جامعه و به ویــژه فعاالن 
اقتصادی پیشتاز است، معتقد است که صنعت 
بیمه امروز در مؤلفه هایی نظیــر ثبات اقتصادی، 
توسعه سرمایه گذاری و تجهیز منابع کشور نقش 

غیرقابل انکاری دارد.

نفــوذ  ضریــب  از  حمایــت   
دودرصدی

رئیس کل بیمه مرکــزی در ادامه ســخنان خود از 
ضریب نفوذ دودرصدی صنعت بیمه کشور خبر 
داد؛ موضوعــی کــه امــروز پاشنه آشــیل صنعــت 
بیمه کشــور تلقی می شــود و نهاد ناظــر در هر بار 
صحبت از آن برای بهبود اوضاع نامطلوب ضریب 
نفــوذ بیمــه در کشــور، از امیــدواری به بهبــود آن 
صحبت می کنــد و کمتر از اینکــه چطور صنعت 
بیمه باید مسیر طوالنی رســیدن به هدف گذاری 
رشــد هفت درصدی را طی کند، ســخنی به میان 
مــی آورد.  مجیــد بهزادپــور نه فقط در ســخنرانی 
روز بیمــه کــه در نشســت خبــری خــود در جمــع 
رســانه های تخصصــی بیمــه نیز بــه دفــاع از رقم 
کمتر از دودرصدی ضریب نفوذ بیمه پرداخت و 
دلیل پایین آمدن آن از یک سال گذشته به زیر دو 
درصد را نه به عملکرد صنعت بیمه که به شرایط 
اقتصــادی کشــور نســبت داد. بهزادپــور معتقد 
اســت طی یک ســال آینده ضریب نفوذ بیمه در 

کشور به رقمی بالغ بر ۳.۵ درصد خواهد رسید.
رئیس شورای عالی بیمه، سهم بخش غیردولتی 
از بازار بیمه کشور را بالغ بر ۷۵ درصد عنوان کرد و 
گفت: »حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در هفت 
ماه نخست سال جاری با رشد ۶۲درصدی نسبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته از مــرز ۹۷ هــزار 

میلیارد تومان گذشته است.«

 تحول؛ کلیدواژه اصلی
ســکاندار نهاد ناظــر صنعــت بیمه که 
در میــان صحبت هایــش هرازگاهــی از کلیدواژه 
تحول و نظارت هوشمند در روند بیمه گری کشور 
اســتفاده می کــرد، از پیاده ســازی شــیوه نظارت 
هوشمند در نهاد ناظر به عنوان یکی از اقدامات 
اساســی این نهاد در آینده نزدیــک صحبت به 
میان آورد و اجرای پروژه ارزیابی آنالین خسارت، 
موســوم به »بیمانــی« را نقطه عطف بــزرگ این 

مسیر دانست.
بهزادپــور همچنیــن از ایجــاد زمینــه قانونــی 
برای انتشــار اوراق بهادار بیمــه ای، طرح تعمیم 
پوشش بیمه های تکمیلی درمان، ارائه خدمات 
الکترونیکی کروکی تصادفات و توسعه مرکز داده 
پشــتیبان به عنوان دیگــر برنامه های نهــاد ناظر 

صنعت بیمه یاد کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی در پایان صحبت هایش 
به صورت فهرست وار از افزایش سهم بیمه های 
زندگی گفــت و از اصــالح قوانیــن و آیین نامه ها، 

تــداوم کاهــش بیمــه اتکایــی و 
اجباری، تالش برای حذف عوارض 
دریافتــی و تأســیس مرکــز داوری 

بیمه ای صحبت کرد.

 ابهام در روند تعامل 
با نوآوران

صحبت های رئیس کل بیمه مرکزی 
که اولیــن تجربــه حضــور او در این 
روز در مقام ریاست نهاد ناظر بود، 

بــا ضرباهنگی پیــش رفــت که کمتــر کســی از او 
انتظــار داشــت. شــنیدن صحبت هایــی کــه در 
دوره ۹ماهه حضور او بارها و بارها تکرار شده بود، 
نتوانســت برای فعاالن حوزه نوآوری و فناوری که 
بــه امید به میــان آمــدن صحبت هایــی از جنس 
راهگشــایی و تســهیل به همایــش آمــده بودند، 
امیدوارکننده باشــد. رئیــس کل بیمــه مرکزی نه 
در سخنرانی خود که در نشست خبری با اهالی 
رسانه نیز با جانب احتیاط به بیان مواضع بیمه 
مرکــزی پرداخت. بــر خــالف انتظاری کــه فعاالن 
اکوسیستم نوآوری داشتند، بهزادپور نه صحبتی 
از نحوه اجرای نظارت هوشمند کرد و نه از تعامل با 
کارگروه اقتصاد دیجیتال و روند اصالح آیین نامه  
کارگــزاران برخط صحبت بــه میــان آورد؛ ابهامی 
بزرگ که هنــوز فعــاالن حوزه فنــاوری بیمــه با آن 
روبه رو هستند. او فقط در پایان نشست خبری، 
اشاره ای کوتاه و گذرا به مسئله سوئیچ بیمه کرد و 
آن را تنها اهرم نظارت بیمه مرکزی خواند که باید با 
توجه به قوانین موجود اصالح شود. با این اوصاف 
باید منتظر نحوه تعامل کارگروه اقتصاد دیجیتال 
با نهاد ناظــر بیمــه در روزهای آینده باشــیم و نیز 
سرنوشــتی که در نهایــت برای ســوئیچ جنجالی 

صنعت بیمه رقم می خورد.

لیدا هادی 

@lidahadi88

 تغییرات در حوزه 
فناوری اجتناب ناپذیر 

و سریع است و نهاد 
ناظر نیز می بایست با 
سیستم های هوشمند 

نظارت خود را 
چابک تراعمال کند



شــــــــــــــمــــــــــــاره 77
20 آذر 1401

ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

26

برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

درباره آقای تی که به دلیل 
عدم تمایل برای شرکت 

در فوق برنامه های شرکت 
اخراج شد

اخراج به دلیل 
بامزه نبودن 

غیرقانونی است!
دادگاهــی در فرانســه حکم داده اســت 
که شــرکت ها نمی تواننــد کارگــران خود 
را به دلیل اینکه به اندازه کافی »بامزه« 
نیســتند، اخراج کنند. این حکم پس از 
آن صادر شد که مردی به نام آقای تی در 
ســال ۲01۵ به دلیل امتناع از شرکت در 
دورهمی هــای بعــد از کار و فعالیت های 
تیمــی از شــرکت مشــاوره ای »کیوبیک 

پارتنرز« در پاریس اخراج شد.
طبق اســناد دادگاه، آقــای تــی در فوریه 
۲011 بــه شــرکت ملحــق شــد و در ســال 
۲01۴ ارتقــا یافــت، امــا یــک ســال بعــد 
در مــارس ۲01۵ بــه دلیــل »بی کفایتــی 
حرفــه ای« به ویــژه امتنــاع از پایبنــدی 
بــه ارزش هــای »ســرگرم کننده و بامــزه« 
شــرکت اخــراج شــد. کیوبیــک پارتنــرز 
همچنین گفت که کار با آقای تی دشوار 

است و او شنونده ضعیفی است.
بــه گفتــه دادگاه کیفــری، ارزش هــای 
»مفرح« این شرکت شامل رویدادهای 
اجتماعــی اجبــاری و مســتمری ماننــد  
»بیدار ماندن، رستوران گردی و مسابقه 
نوشیدنی خوردن بیش از حد« می شده 

است.
در حکمــی کــه در ۹ نوامبــر صــادر 
شــد، دادگاه دریافــت کــه به دلیــل عدم 
مشــارکت آقــای تــی در ارزش هــای 
»ســرگرم کننده« و »رفتــار انتقــادی« 
شــرکت، او بــه شــکلی غیرقانونــی از 
کیوبیک پارتنرز اخراج شده است. حاال 
دادگاه حکم داده که آقای تی با امتناع از 
شرکت در فعالیت های اجتماعی محل 
کارش، از »آزادی بیــان« خود اســتفاده 
می کند و این »آزادی اساسی« نمی تواند 
دلیلــی بــرای اخــراج او باشــد. کیوبیــک 
پارتنرز فعالً به این حکم دادگاه واکنشی 

نشان نداده است.
درخواست آقای تی برای دریافت مبلغ 
۴۶1۴0۶ یــورو )حــدود ۴۷۹ هــزار دالر( 
به عنــوان غرامــت قبــالً توســط دادگاه 
استیناف پاریس در سال ۲0۲1 رد شده 
بود، اما حکــم اخیــر دادگاه تجدید نظر 
ممکن است این حکم را لغو کند. دادگاه 
به کوبیک پارتنرز دستور داده فعالً ۳000 
یورو بــه آقــای تــی بپــردازد تــا در مرحله 
بعــدی تقاضــای جبــران خســارت ایــن 

شخص را بررسی کند.

REPORTگزارش

فرهنگ سازمانی بانک هانتینگتون می تواند راهگشای بسیاری از مدیران حوزه فناوری برای 
حفظ منابع انسانی باشد

 روی نگرانی ها و ترس های کارمندان 

تمــــرکــــز کنیــــد!
هنگامی که راجیو سیال در سال ۲01۵ به عنوان مدیر منابع 
انســانی به بانک هانتینگتون پیوســت، یک وظیفه بسیار 
بزرگ در لیســت کارهای خود داشــت؛ تبدیل بانک به یک 
سازمان همکار محور. با گذشــت نزدیک به هشت سال، او 

هنوز در تالش برای رسیدن به این هدف است.
بــرای ۲0 هــزار کارمنــد ایــن ســازمان کــه در اوهایو مســتقر 
هستند و در 11 ایالت در غرب میانه فعالیت می کنند، تحول 
فرهنگی مستمر مستلزم همکاری همه اعضای تیم است. 
آنها تشویق می شوند که از یکدیگر حمایت کنند و از حال 
هم خبردار باشــند. این روشــی تشویقی اســت که در طول 
همه گیری شروع شــد، اما همچنان به ایجاد سیستم های 

پشتیبانی برای همکاران ادامه می دهد.
از دیدگاه رهبری، ســیال و تیمش از چالش های ســه ســال 
گذشته برای ساختن هانتینگتونی قوی تر در آینده استفاده 
کردند و تجربه کارمندان را با مزایای حمایتی برای مراقبان، 
نیازهای سالمت روان و همچنین سیاست های توسعه یافته 
مرخصی با حقوق تقویت کردند. سیال اخیراً در مورد ایجاد 
یک تحول فرهنگی، درس هایی از همه گیــری که به حرکت 
هانتینگتون کمــک می کنــد و آنچه که ســازمان را در ســال 
۲0۲۳ رقابتی نگه می دارد، به پرسش هایی جواب داده است.

چگونــه در ســال 201۵ شــروع بــه تغییــر 
تمرکز فرهنگی سازمان به سمت توجه به همکاران 

کردید؟
مــا بایــد مجموعــه ای از اصــول را در سراســر شــرکت جــا 
می انداختیم. در آن زمــان ما 1۴ هزار همکار داشــتیم. باید 
به این سؤاالت پاسخ می دادیم که این 1۴ هزار همکار چگونه 

فکر می کنند؟ آیا ما هم همان فکر را می کنیم یا متفاوتیم؟ ما 
در مورد شرکت خود چه فکر می کنیم؟ چگونه فرهنگ، هدف 
و ارزش های خود را بیان می کنیم؟ آیا تصور یکسانی از آینده 
شرکت داریم؟ اولین گام برای پاسخ به این سؤاالت، برگزاری 
جلســاتی بود تــا درک کنیم کــه همــکاران ما، چــه همکاران 
قدیمی و چه جدید، در مورد شرکت چه احساسی دارند. ما 
می خواستیم قبل از بازنویسی هدف و ارزش های خود، همه 

صداها را بشنویم.

از آن جلسات چه آموختید؟
ما در واقع هدف واحدی نداشتیم. می دانستیم 
کــه می خواهیــم کار خوبــی انجــام دهیــم، 
می دانســتیم کــه از جوامــع خــود و از یکدیگــر 
حمایت می کنیــم، اما واقعاً نمی توانســتیم آن 
را ترکیب کنیم. ما همچنین لیســتی از ۹ ارزش 
در شــرکت داشــتیم؛ چیزهایی مانند اعتماد و 
صداقت. اما همه آنهــا چیزهایی بودنــد که در 

یک محیط حرفه ای، حداقل خواسته ها هستند. بنابراین ما 
به جای آن از همکاران مان پرسیدیم برای کار کردن در اینجا 
به چه چیزهایی نیــاز دارید؟ جــواب آنهــا روح هانتینگتون 
بود. مــا در نهایت آن را به عنوان نگــرش توانمندی، خدمت 
و آینده نگری تعریف کردیم. همگی آنها تا به امروز درست 

بوده اند.

بنابراین پس از ســال ها تالش برای رشــد 
این نوع فرهنگ یکپارچه متمرکز بر مردم، احتماالً با 

همان هیاهوی سه سال گذشته روبه رو شدید.

من فکر می کنم به دلیل اصولی که به عنوان بخشی از سفر 
فرهنگی خود قبل از وقوع همه گیری ایجاد کرده بودیم، موفق 
عمل کردیم. ما در هر مرحله اصول و ارزش های خود را مرور 
می کردیم؛ مراقب یکدیگر باشیم، به جوامع خود، مشاغل 
و همکاران مــان خدمت کنیم. زمانی که شــما بــرای یک نام 
تجاری در یک محیــط عادی کار می کنیــد، نگرش می تواند 
یک معنا داشــته باشــد، اما نگرش بــه هنگام یــک بیماری 
همه گیر ممکن است تماس با یک همکار برای 
چک کــردن وضعیــت او باشــد. ما بایــد مراقب 

یکدیگر باشیم.

رهبــری هانتینگتــون چگونــه تیــم را 
تشویق و توانمند کرد تا واقعاً این کارها را انجام 
دهند؟ جویای حال هم باشند، دست به عمل 

بزنند و از یکدیگر حمایت کنند؟
مــا بایــد روتین هــای جدیــد و فــوری ایجــاد 
می کردیم. ما دو بار در روز جلســات تیم رهبری 
داشــتیم؛ یکی در ابتدای روز و یکی در پایان روز. هر دو آنها 
روی آنچــه بایــد انجــام دهیــم، آنچــه از تیم هــای مدیریتی 
می شنویم و نگرانی ها و ترس های همکاران مان متمرکز بودند. 
بر اساس نتایج همین جلسات، برنامه های جدیدی ایجاد 
کردیم که به سالمت روان، سالمت جسمی و خانواده های 
کارمندان توجه داشت. ما شــروع کردیم به ارائه مراقبت از 
کودک، مراقبت از ســالمندان و همه این برنامه هــا واقعاً به 

دلیل همه گیری اجرا شدند.

 آیا آن برنامه ها هنوز هم وجود دارند؟

یکی از کارگران سابق »ییزی« به رولینگ استون گفت 
کانیه وست که با نام »یه« نیز شناخته می شود، جیغ 
می کشد، کتاب ها را پرت می کند و باعث می شود آنها 

نگران سالمتی خود باشند.
این نشریه با بیش از دوجین کارمند سابق آدیداس و 
ییزی صحبت کرده اســت. آنها وســت را متهم کردند 
که محیطی مسموم و آشفته برای افرادی که زیر نظرش 
کار می کردند، ایجــاد کرده بود. همــکاری این خواننده 
رپ و غول پوشاک ورزشــی، آدیداس در ماه اکتبر پس 

از ۹ سال به پایان رسید.
یکــی از کارکنــان کــه در نمایندگــی غربــی در کــودی، 
وایومینگ برای ییزی کار می کرد، به این نشــریه گفت 
برخی لحظــات ســال ۲0۲0 واقعــاً ناراحت کننــده بود. 

طبق گفته رولینگ استون، وست از آدیداس خواست 
برخی از نمایشــگاه های ییزی را به مزرعه ای دورافتاده 
متعلق به این نوازنده در کودی، وایومینگ منتقل کند. 
او درخواســت کرد حدود ۹0 کارمنــد از لس آنجلس یا 
پورتلند به آنجا بروند. کارمندی ادعا می کند که وست 
در مزرعه رفتاری غیرقابل پیش بینی داشت و کارهایی 
مانند فریــادزدن، پریــدن روی میزها و پرتــاب کتاب ها 

انجام می داد.
یــک کارمنــد ســابق بــه رولینــگ اســتون گفته اســت: 
»من نگران ســالمتی خــودم بــودم. مثالً اگــر چیزی به 
سمت من پرتاب می کرد، چه؟« سخنگوی آدیداس به 
اینسایدر گفته پس از ادعاهای مطرح شده در نامه ای 
ناشــناس از کارکنان، تحقیقاتی در مــورد محیط کاری 

گرفتاری هایی 
که کانیه وست 
برای آدیداس 

درست کرد 
رفتار سمی رپر معروف 
آمریکایی در محیط کار

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

 مدل های ترکیبی کار و حضور در محل دفاتر باعث شده 
نگرش کارفرمایان تغییر کند

چرا کارفرمایان استرالیایی  منعطف تر شده اند؟

REVIEWبررسی

کارفرمایــان در سراســر اســترالیا تشــویق 
می شــوند تا هنگام اجرای سیاســت های کاری 
انعطاف پذیر خود خالق باشــند، زیــرا کار از راه 
دور و ترکیبی در محل کار محبوب تر می شود. 
آخرین سرشماری آژانس برابری جنسیتی در 
محل کار نشان داد که ۷1 درصد از کارفرمایان 
در مقایســه با ۳۵ درصد قبلی در ســال ۲01۹، 

سیاست رسمی کار از خانه را دارند.
ســایر اشــکال کار منعطــف نیــز در دســترس 
هســتند؛ ماننــد اشــتراک کار )۵۲ درصــد(، 
ساعات کاری انعطاف پذیر )۷۴ درصد( و هفته 

کاری فشرده)۴۲ درصد(.
بــه گفته مــری وولدریــج، مدیــر آژانــس برابری 
جنســیتی در محــل کار، کارفرمایــان بایــد یــاد 
بگیرند کــه خــالق باشــند. وولدریــج می گوید: 
»کار منعطف یک محرک کلیــدی برای برابری 
جنســیتی اســت، امــا کارفرمایــان بایــد خالق 
باشــند تا کارکنان خود را قادر سازند متناسب 
با نیازهای خاص خود، انعطاف پذیری داشــته 

باشند.«

 بهبود انعطاف پذیری
وولدریــج از کارفرمایان خواســته برای 
افزایــش انعطاف پذیــری، اقدامــات زیــر را در 

نظر بگیرند:
 صرف نظر از جنسیت، سن، مسئولیت های 
مراقبتــی یــا ســطوح ســازمانی، خــط مشــی 
انعطاف پذیــری را در همه نقش هــا و برای همه 

کارکنان اجرا کنید.
 به کارکنــان خود اعتمــاد کنیــد و عملکردگرا 

باشید، نه حضورگرا.
 با کمک تیم های مدیریتی و رهبــری، افراد را 
بــه الگوبــرداری از ترتیبــات کاری انعطاف پذیر 

تشویق کنید.
 بــرای ارتبــاط مؤثــر بــا کارمنــدان دورکار، از 
نرم افزار مدیریت مشارکتی، برگزاری جلسات 
برای تیم های ترکیبی یا راه دور به صورت آنالین 
یــا به روزرســانی های صوتــی و تصویــری منظم 

استفاده کنید.
مرزهــا و انتظــارات واضحی در مورد ســاعات 
کاری و ارتباطات ایمیلی برای کارکنان از راه دور 

تعیین کنید.

 انعطاف پذیــری همــه نقش ها 
هنوز محدود است

سال هاست که سیاست »انعطاف پذیری همه 
نقش هــا« وجــود دارد. کارفرمایان بــزرگ از آن 
برای از بین بــردن نابرابــری جنســیتی در محل 

کار استفاده می کنند. 
به گفته رایی کوپر، دانشــیار دانشگاه سیدنی 
طبــق ایــن سیاســت هــر کارمند بــه هــر دلیلی 
می تواند به کار انعطاف پذیر دسترسی داشته 
باشــد. بــا ایــن حــال در ســال ۲0۲۲، تنهــا ۳۸ 
درصــد از کارفرمایــان در گــزارش سرشــماری 
آژانس برابری جنســیتی در محــل کار، گفتند 
کــه ایــن رویکــرد را اجــرا می کننــد. ۴۸ درصــد 
از صنایــع بــا جنســیت مختلــط گفتنــد کــه 
رویکــرد انعطاف پذیــری همــه نقش هــا را ارائه 
می دهند، در حالی که تنها ۳0 درصد از صنایع 

تک جنسیتی این مزیت را ارائه می دهند.
وولدریــج گفــت: »اقدامــات نوآورانــه ای کــه 
از ســوی کارفرمایــان دیده ایــم شــامل ایجــاد 
شــیفت ها به ویژه هماهنگ یا متضاد ساعات 
مدرسه و ارائه هماهنگی های مشترک شغل یا 
کار پاره وقت برای نقش های مدیریتی یا اجرایی 
است. این نوع اقدامات، مشارکت مساوی زنان 
و مردان در نیروی کار را آسان تر می کند؛ چه از 

محل کار و چه از خانه.«
ایــن یافته هــا در شــرایطی بــه دســت می آینــد 
که زنــان در زمینــه مشــارکت در نیــروی کار، با 
مراقبت از کــودکان کــه به طــور قابل توجهی بر 
تصمیم گیری های شغلی آنها تأثیر می گذارد، 
در وضعیت نامناســبی قــرار دارند. بر اســاس 
داده ها، دادن امکان فعالیــت پاره وقت به زنان 
مهم تریــن مشــوق اســت تــا آنهــا را مجــاب به 

بازگشت به کار یا ساعات کار بیشتر کند.

بله. همه گیری روش کار و نگاه ما را تغییر داد. منبع همه چیز 
محــدود اســت، بنابرایــن می دانســتیم کــه برخــی چیزها 
موقتی هســتند اما برخی دیگر طوالنی مدت خواهند بود. 
برنامه های دیگر تکامل یافتند؛ در طول همه گیری، ما برای 
ایجاد انعطاف پذیری برای همکارانی که نیــاز به حمایت از 
اعضای خانواده شــان داشــتند، مرخصــی اضطــراری ارائه 
دادیم. اکنون آن را با مرخصی با حقوق افزایشــی در ســال 
۲0۲۳ ترکیب کرده ایم. بنابراین چه شرایط اضطراری داشته 

باشید یا نه، زمان در اختیار شماست.

 در این مدت شما به عنوان یک رهبر برای 
حمایت به کجا مراجعه کردید؟

مــن و همکارانــی کــه در بانک هــای منطقــه ای و بانک های 
مرکزی دارم، یک گــروه حدوداً 1۲ نفــری را هماهنگ کردیم 
و هنوز هم تا به امــروز، هر دو هفته یک بــار، تمرینی داریم 
که در آن مدیران منابع انسانی به مدت ۴۵ دقیقه با هم در 
ارتباط هستند و مسائل روز را مرور می کنند. معموالً شما 
نمی توانید با کسی در بانک دیگری تماس بگیرید و ببینید 

چه خبر اســت، اما ما در حالی که اطالعــات اختصاصی را 
به اشــتراک نمی گذاریم، بــه دلیل شــباهت های زیادی که 
در کاری کــه انجام می دهیــم، وجــود دارد، با هــم گفت و گو 
می کنیم. این یک شــبکه و یک مهلت برای همــه ما بود تا 
بتوانیم به نظرات یکدیگر دست پیدا کنیم و مطمئن شویم 

که بازخورد همتایان را دریافت می کنیم.

 با ورود به سال 2023، هانتینگتون چگونه 
به جذب و حفظ استعدادها نزدیک می شود؟

فلســفه مــا ایــن اســت کــه ابتــدا نیروهــا را حفــظ کنیــم، 
ســپس جذب کنیــم. حفــظ بهتریــن همکاران مــان مهم 
است و ما این کار را از طریق ســه شاخص مختلف انجام 
می دهیم؛ فرهنگ، اعتماد و مشــارکت که آنها را از طریق 
نظرســنجی ها، جلســات گــوش دادن و تعامل بــا مدیران 
بررســی می کنیم. این گونه می توانیم افراد را جذب کنیم، 
زیرا جذب افراد به این بستگی دارد که ما چه نوع شرکتی 
هســتیم و آیا اینجا جایی اســت که مردم بخواهند رشــد 

شغلی خود را تجربه کنند؟

ییزی آغاز کرده است.
ســخنگوی آدیــداس گفته اســت: »آدیداس ســخنان 
تنفرآمیز و رفتار توهین آمیز را تحمل نمی کند، بنابراین 
به شــراکت آدیداس و ییــزی خاتمه داده اســت. ما به 
طور فعال مشغول گفت و گو با کارمندان خود در مورد 
رویدادهایــی که بــه تصمیم گیری بــرای پایــان دادن به 
شراکت منجر می شود، مشــغول بوده و هستیم. آنها 
از حمایت کامل مــا برخوردارنــد و ما در حــال کار روی 

جزئیات فسخ قراردادیم.«
وی افــزود: »در حال حاضر مشــخص نیســت کــه آیا 
اتهامات مطرح شــده در آن نامه ناشناس صحت دارد 
یا خیــر. با ایــن حال مــا ایــن اتهامــات را بســیار جدی 
می دانیــم و تصمیــم گرفته ایــم بالفاصلــه تحقیقــات 

مستقلی را برای رسیدگی به این اتهامات آغاز کنیم.«
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خرده فروشی
R E T A I L

آمریکایی ها از روز شکرگزاری تا دوشنبه سایبری 
احتماال ًحدود 1000 میلیارد دالر خرید کرده اند

بره کشان 
خرده فروشان!

درآمد خرده فروشان از کانال های تبلیغاتی روز به روز افزایش می یابد

بازار دست اول خرده فروشان

REVIEWبررسی

رســانه ای  کانال هــای  رشــد  ســریع ترین 
دیجیتــال کــه از تبلیغــات پشــتیبانی می کنــد، 
متعلــق بــه شــبکه های رســانه ای خرده فروشــی 
اســت. منظــور پلتفرم هــای دیجیتــال متعلــق 
بــه خرده فروشی هاســت کــه فضــای تبلیغاتــی 
خــود را بــه بازاریابــان می فروشــند. با اســتفاده 
خرده فروشــی،  رســانه ای  شــبکه های  از 
تبلیغ کننــدگان بــه داده هــای شــخص اول 
خرده فــروش، ماننــد خریدهایــی کــه در محــل 
فروش انجام می شوند، دسترسی پیدا می کنند 
و قابلیت های هدف یابی بازاریاب را با پیام رسانی 
شخصی سازی شــده افزایش می دهنــد. مزیت 
دیگر این اســت کــه یــک تبلیغ کننــده می تواند 
زمانــی کــه مصرف کننــده در حال خرید اســت، 
به جای اســتفاده از ســایر پلتفرم هــای دیجیتال 

پیام مرتبطی را ارسال کند. 
گــروپ ام )شــرکت ســرمایه گذاری رســانه ای( 
تخمیــن می زنــد کــه خرده فروشــان جهانــی در 
سال گذشته ۸۸ میلیارد دالر درآمد از راه فروش 
تبلیغات به دست آورده اند و این درآمد امسال 
به 101 میلیارد دالر می رســد. ایــن رقم 1۸ درصد 
از کل تبلیغــات دیجیتــال جهانــی و 11 درصد از 
کل تبلیغات است. گروپ ام پیش بینی می کند 
تبلیغات رســانه ای خرده فروشــی تا ســال ۲0۲۷ 
حدود ۶0 درصد رشد کند که از رشد مورد انتظار 
برای همه تبلیغات دیجیتال فراتر خواهد رفت.

فارستر )شرکت تحقیقات و مشاوره کسب و کار( 
با دو برابر شــدن تبلیغات در چهار ســال آینده، 
رشــد درآمد تبلیغاتــی را برای خرده فروشــان در 
بــازار ایــاالت متحــده پیش بینــی کــرده اســت. 
مک کنــزی همچنین معتقد اســت رشــد خوبی 
در انتظار این بخش اســت و انتظــار دارد هزینه 
تبلیغــات از حــدود ۴۵ میلیــارد دالر بــه بیش از 
100 میلیارد دالر تا ســال ۲0۲۶ افزایــش یابد. با 
افزایش رشد تبلیغ کنندگان، گزارش شده است 
که در ســال جــاری ۷۴ درصــد از برندهــا بودجه 
رســانه ای خرده فروشــی جداگانــه ای دارنــد کــه 
نســبت به ســال ۲0۲1 ســه برابــر افزایــش یافته 
است. مک کنزی انتظار دارد ۸0 درصد از هزینه 
تبلیغــات شــبکه های رســانه ای خرده فروشــی 
ناشــی از افزایــش بودجــه تبلیغاتــی شــرکت ها 
باشــد. ای مارکتــر نیــز پیش بینــی می کنــد کــه 
شبکه های رسانه ای خرده فروشی، سومین موج 
بزرگ در تبلیغات دیجیتال پس از جســت و جو 

در گوگل و شبکه های اجتماعی خواهند بود.
مگنــا گلوبــال )شــرکتی بین المللــی در زمینــه 
ســرمایه گذاری و اطالعات رســانه ای( در آخرین 
پیش بینــی هزینه هــای تبلیغاتــی خــود گفــت 
کــه خرده فروشــان بــزرگ فــروش تبلیغاتــی را از 
طریق جســت و جوی کلمات کلیــدی یا تبلیغات 
نمایشــی در برنامه هــا و وب ســایت ها توســعه 
داده اند، زیرا درآمد تجارت الکترونیک همچنان 
افزایــش می یابــد. عــالوه بــر ایــن، شــبکه های 

رســانه ای متعلق به خرده فروشــی تمایــل دارند 
از محدودیت های مبتنی بر حریم خصوصی در 
اســتفاده و هدف گیری داده مصون باشند، زیرا 
آنها بــه داده هــای شــخص اول خود دسترســی 

دارند.
گــزارش مک کنــزی نشــان می دهــد ۷0 درصــد 
بازاریابــان بازدهــی بیشــتری از تبلیغــات در 
شبکه های رســانه ای خرده فروشــی در مقایسه 
با ســایر رســانه ها داشــته اند. در نتیجــه هزینه 
تخمینی برای تبلیغات در یک شــبکه رسانه ای 
خرده فروشــی در محــدوده ۲0 تا ۵0 دالر اســت 
و از نظــر قیمــت بــا تبلیغــات تلویزیونــی قابــل 

مقایسه است.
در حالــی کــه شــبکه رســانه ای خرده فروشــی 
چندین ســال اســت که وجــود دارد، اســتفاده 
کــه  زمانــی  همه گیــری،  طــول  در  آن  از 
مصرف کننــدگان در خانه به شــدت بــه تجارت 
الکترونیــک متکــی بودنــد، رشــد ســریع تری 
یافت. ســال گذشــته درآمد تبلیغــات آمازون، 
بزرگ تریــن شــبکه رســانه ای خرده فروشــی، 
بالغ بر ۳1 میلیارد دالر بود که نســبت به سال 
گذشــته ۴۸ درصد افزایش داشــت. بــا انتظار 
رشد دو رقمی در سال جاری، آمازون می تواند 
در ســال ۲0۲۲ به درآمد ۴0 میلیارد دالر از این 

بخش برسد.
موفقیــت درآمــدی کــه آمــازون تجربــه کــرده، 
ســایر خرده فروشان را واداشــته تا قابلیت های 
شــبکه خرده فروشــی خود را افزایش دهند که 
شــامل ایجــاد زیرســاخت و اســتخدام نیروی 
متخصص می شــود. والمــارت، تارگت و کروگر 
به طور فعال داده های خریــداران را جمع آوری 
کــرده و قابلیت هــای تبلیغاتــی خــود را بهبــود 

می بخشند.
نیکیل الی، از فارستر می گوید: »تبلیغ کنندگان 
بایــد چنــد شــبکه را در اولویــت قــرار دهنــد، 
نــه اینکــه بودجه شــان را در ده هــا شــبکه 
رســانه ای توزیــع کننــد. برای حــل ایــن چالش، 
تبلیغ کننــدگان بایــد بــا ارائه دهنــدگان راه حل، 
ماننــد اس کای، میک مــک و کامرشــال کیــو کار 
کنند.« فارســتر گزارش می دهد کــه یک چهارم 
خرده فروشــان با شبکه رســانه ای خرده فروشی 
خــود بیــش از 100 میلیــون دالر درآمــد ســاالنه 

تبلیغاتی دارند.
رشد شــبکه رســانه ای خرده فروشــی ها در زمانی 
اتفاق می افتد که بــا وجود تورم و ســایر نگرانی ها 
در مورد اقتصاد، تجــارت الکترونیک رکوردهایی 
را به ثبت رسانده است. ادوبی آنالکتیک گزارش 
می دهد که جمعه سیاه امسال رکورد فروش ۹/1۲ 
میلیارد دالری را به ثبت رساند که با افزایش ۲/۳ 
درصدی برای اولین بار از ۹ میلیارد دالر گذشت. 
فروش آنالین دوشنبه سایبری نیز 11/۳ میلیارد 
دالر بــود کــه نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش 

۵/۸درصدی داشته است. 
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خرده فروشی
R E T A I L

 نهادهای بررسی کننده آمار فروش و بازدید از خرده فروشان
در جمعه سیاه با هم اختالف نظر اساسی دارند  

داده های مختلف؛ دیدگاه های متفاوت

REPORTگزارش

 دسامبر با اخبار خوش بینانه ای شروع 
شد؛ تعداد بی سابقه ای از آمریکایی ها 
در آخر هفته روز شــکرگزاری که از جمعه سیاه 
شروع شد و در دوشنبه سایبری به پایان رسید، 

به خرید رفتند.

 اتحادیه ملی خرده فروشی گزارش داد: 
»این اعداد انتظارات اولیه بیش از ۳0 
میلیون نفر را از بین بردند. خرید در فروشــگاه 
نســبت بــه ســال ۲0۲1، 1۷ درصــد افزایــش 
داشــته، اما خرید آنالین تنها ۲ درصد بیشــتر 
شــده اســت.« میانگیــن هزینه هــای مربوط به 
تعطیالت در آخر هفته حدود ۸ درصد افزایش 
یافت و از ۳01 دالر در سال ۲0۲1 به ۳۲۵ دالر در 
سال جاری رســید. اتحادیه ملی خرده فروشی 
هشــدار داد فشــار تورم و تخفیف که هر دو در 
ســال جــاری بیــداد می کننــد، تصویــر کلــی 

هزینه ها را پیچیده خواهد کرد.

 در حالی که تورم طبق شاخص قیمت 
مصرف کننده حــدود ۸ درصد اســت، 
ملــی  اتحادیــه  مدیرعامــل  شــای،  متیــو 
خرده فروشــی آمریکا هشــدار داد که تــورم را از 
اعداد مخارج کم نکنید تا تورم را عامل رشد در 
نظر بگیرید. با توجه به اینکه خرده فروشان در 
ایــن فصــل به شــدت از اهرم هــای تبلیغاتــی 
اســتفاده می کننــد تــا قیمت هــای بســیاری از 
کاالها نســبت به سال گذشــته کاهش یابد، او 
گفت: »رشــد واقعی در هزینه هــای آخر هفته 
نسبت به یک سال قبل وجود داشته است.« 
او پیش بینی اتحادیه ملی خرده فروشــی از ۶ تا 
۸ درصــد رشــد خرده فروشــی بــرای نوامبــر و 
دســامبر را دو برابــر کــرد. معیــار اتحادیــه ملی 
خرده فروشــی بــرای خریــد خرده فروشــی در 
تعطیالت آخر هفته شکرگزاری، توسط پلیسر 
)شرکت تجزیه و تحلیل داده مبتنی بر منطقه( 
تجزیه و تحلیل شده و به چالش کشیده شده 
اســت. اتحادیــه ملــی خرده فروشــی داده هــای 
خود را از گزارشی که توسط پراسپر اینسایت و 
آنالکتیک به دست آورده که از ۳۳۲۶ بزرگسال 
آمریکایــی نظرســنجی کرده انــد. پلیســر از 
داده هــای تلفــن همــراه ناشــناس میلیون هــا 
مصرف کننــده آمریکایــی اســتفاده می کنــد و 
تصویــری کامــالً متفــاوت ارائــه می دهــد. 
بازدیدهــای جمعــه ســیاه از 100 مرکــز خریــد 
سرپوشیده سطح باال، 100 مرکز خرید معمولی 
و 100 مرکز سبک زندگی در فضای باز در مناطق 
شهری و حومه شهر نسبت به سال گذشته به 
ترتیب ۲، ۴ و 0/۵ درصد کاهش داشته است. 
در برابــر پیــش از همه گیــری ۲01۹، بازدیدهای 
جمعه سیاه امسال در هر سه مدل مرکز خرید 

دو رقمی بود. 

 بقیه تعطیالت آخر هفته، این تفاوت 
را جبران نکرد و بازدیــد از مراکز خرید 
سرپوشیده ۴ درصد نســبت به سال گذشته و 
1۲ درصد نســبت به ســال ۲01۹ کاهش یافت. 
بازارهای اوت لت بدترین عملکرد را داشتند؛ ۶ 
درصــد نســبت بــه ســال گذشــته و 1۳ درصــد 
نســبت به ســال ۲01۹ بــرای کل تعطیالت آخر 
هفتــه کاهــش بازدیــد داشــتند. در حالــی کــه 
داده هــای جمعه ســیاه دیگری در حــال حاضر 
وجود دارد، پلیسر رویکردی سخت گیرانه برای 
گزارش داده های خود اتخاذ می کند و اکنون این 
اعداد را فقــط برای اطمینان از صحت منتشــر 

می کند. 

 این شرکت اگرچه گفته است انگشت 
ملــی  اتحادیــه  ســمت  بــه  اتهــام 
خرده فروشی یا هیچ منبع معتبر دیگری نشانه 
نرفته، ولی فقط داده های خود را معتبر می داند. 
البتــه برخــی خرده فروشــان و مراکز خریــد آمار 
متفاوتی داشته اند. فروشــگاه های تخفیف دار 
نســبت بــه ســه ســال قبــل 1۵ درصــد افزایــش 
بازدیــد داشــتند و بازدیدهــای خرده فروشــی 
زیبایی و اسپا نیز ۲0 درصد بیشتر بوده است.

 تی جی مکــس، ترکتور ســاپالی و اولتا 
نسبت به سال ۲01۹، به ترتیب ۵، 1۴ و 
۳1 درصد افزایش بازدید داشته اند. راس درس 
فور لس تغییری نداشــت و هوم گودز فقط یک 
درصد کاهش بازیدید را نشــان می داد. اما این 
همــه اخبــار خوبــی بــود کــه پلیســر از ۳0 
خرده فــروش گــزارش داد. روند نزولــی ترافیک 
آخــر هفتــه چــه در مقایســه بــا ترافیــک 
خرده فروشی در سال ۲01۹، چه در سال ۲0۲1، 
نمی رســیدند.  نظــر  بــه  خــوب  هیچ کــدام 
از فروشــگاه های  بازدیدهــای آخــر هفتــه 
الکترونیکــی در مقایســه بــا ســال ۲01۹، ۲۸ 
درصد کاهش داشــته، در حالی که بازدیدهای 
بســت بای و اپــل حــدود ۳0 درصــد کــم شــده 
اســت. بازدیدهــای فروشــگاه های کاالهــای 
تفریحی و ورزشــی 1۴ درصد و کاالهای ورزشی 
دیــک 1۶ درصــد کاهــش یافــت. ترافیــک 
فروشگاه های بزرگ در آخر هفته در مقایسه با 
سال ۲01۹ به طور کلی ۲۷ درصد کاهش نشان 

می دهد.

 نورداستورم و نیمن مارکوس با کاهش 
بازدیــد ۲۳ و ۲۴ درصــدی در ترافیــک 
آخــر هفته شــان بهتریــن آمــار را در رده خــود 
داشتند. البته کارشناسان اســتدالل می کنند 
ملــی  اتحادیــه  داده هــای  مقایســه  کــه 
خرده فروشــی بــا پلیســر، مقایســه ســیب بــا 

پرتقال است و اینها ربطی به یکدیگر ندارند.

در حالی که اقتصاد آمریکا بیش از ۲۶۳ هزار شــغل در 
ماه نوامبر ایجاد کرد، تعداد مشاغل تعدیل شده فصلی 
در خرده فروشی و انبارداری در واقع کاهش یافته است. 
از اکتبر تا نوامبر، اداره آمار کار اعالم کرد که اشتغال در 
بخش خرده فروشــی به میزان ۳0 هزار نفر کاهش یافته 

و به 1۵/۷ میلیون کارمند رسیده است.
در مورد حمل و نقل و انبارداری، اشــتغال تعدیل شــده 
فصلــی 1۵هــزار نفــر کاهــش را نشــان می دهــد و تعداد 

کارگران این بخش نزدیک به ۶/۵ میلیون نفر است.

 کاهش استخدام های فصلی
در همیــن زمــان، برخــی از پیش بینی هــای فــروش 

اولیــه تعطیــالت نشــان می دهــد تجــارت 
خرده فروشــی پررونــق اســت. طبــق اعــالم 
اتحادیه ملی خرده فروشــی ایــاالت متحده، 
بیــن روز شــکرگزاری و دوشــنبه ســایبری، 
مصرف کننــدگان به طــور متوســط ۳۲۵ دالر 
برای خریدهــای مرتبــط با تعطیــالت هزینه 
کردند. انجمن بازرگانــی آمریکا هم گفته که 
این رقم در مقایسه با میانگین سال گذشته 

حدود ۳00 دالر افزایش یافته است.
بــر اســاس پیش بینــی انجمــن تجــاری، 

خریــداران در ایــن تعطیــالت احتمــاالً بیــن ۹۴۲/۶ تــا 
۹۶0/۴ میلیارد دالر هزینه کرده اند. این رقم را با ۸۸۹/۳ 
میلیارد دالر در مدت مشابه سال گذشته مقایسه کنید 

تا دریابید که امسال رکوردها شکسته شده اند.
بیل آدامز، اقتصاددان ارشد و حسابدار خبره مدیریت 
بانک کامریکا در اظهار نظری کتبی گفت: »صنایعی که 
تمایل دارند تعداد زیــادی از کارگران فصلــی را در فصل 
تعطیالت اضافه کنند، امسال به اندازه کافی استخدام 
نمی کنند. دلیلش هم این بوده که کسب وکارها نسبت 
بــه ســال گذشــته بــرای فصــل تعطیــالت کندتــر آمــاده 

شده اند.«
جاکومو سنت آنجلو، اقتصاددان در شرکت »مانستر« 
کــه یــک وب ســایت مرتبط بــا تحلیل مشــاغل اســت، 
می گوید: »تــورم بــاال در اعــداد فروش تعطیــالت نقش 
خواهد داشت، اما اگر خرده فروش ها بخواهند هزینه ها 
را برای جذب مشــتریان کاهش دهند، هوشمندانه این 
است که مطمئن شوند در زمان تعطیالت به استخدام 

فصلی نیازی ندارند.«
سنت آنجلو افزود: »عالوه بر این، بازرگانان توانایی خود 
را برای دســتیابی به مشــتریان آنالین تکمیل می کنند. 
خرده فروشــان می داننــد کــه خرده فروشــی دیگــر یــک 
تجارت فیزیکی نیست، به این معنی که به تعداد زیادی 

کارگر نیاز داشته باشند.«

 مردم نگران لوازم ضروری روزمره هستند
اتحادیــه ملــی خرده فروشــی آمریــکا در اوایــل نوامبــر 
اعالم کرد خرده فروشانی که برای فصل تعطیالت آماده 
می شــوند، بین ۴۵0 تا ۶00 هزار کارگر فصلی استخدام 
خواهنــد کرد. ایــن رقم اعالم شــده، کمتر از حــدود ۶۷0 
هزار اســتخدام فصلی در ســال گذشــته اســت. اگرچه 
امســال ممکــن اســت برخــی از اســتخدام های موقــت 
در ماه اکتبــر به منظور رســیدگی به خریداران پیشــگام 
)کســانی کــه خریدهایشــان را زودتــر از موعــد انجــام 

داده اند( انجام شده باشد.
ریچل دالتون، رئیس بخش بینش خرده فروشــی در 
شــرکت کانتار )شــرکت تحلیل داده و مشــاوره برند 
مســتقر در لنــدن( گفــت کــه افزایــش محبوبیــت 
خرید آنالین به ویژه با افزایش مجدد موارد کووید 
1۹ ممکن است در کاهش مشاغل خرده فروشی 
در گــزارش بازار کار نوامبر نقش داشــته باشــد. 
مصرف کننــدگان نیــز از تــورم رنــج می برنــد. او 
گفــت: »مشــاغلی کــه از دســت رفتنــد، روی 

فروشــگاه های کاالهای عمومی، مبلمان، لوازم خانگی و 
لوازم الکترونیکی متمرکز بودند. از آنجا که خریداران به 
سمت نظم و انضباط و ســخت گیری بیشتر در مخارج 
خود می روند، آنها کمتر از این دسته بندی های اختیاری 

خریداری می کنند.«
دالتون گفت آنچه کانتار در داده های خود در مورد رفتار 
مصرف کننده می بیند، با مشــاهدات او مطابقت دارد: 
»مردم در مقایسه با ســال گذشــته، کاالهای مربوط به 
خانــه، پوشــاک و لــوازم الکترونیکــی کمتــری می خرند. 
خریــداران به شــدت نگــران توانایی خــود در تهیــه لوازم 

ضروری روزمره هستند.«
دالتون افزود: »بخــش حمل و نقل و انبارداری از تجارت 
خرده فروشــی حمایــت می کنــد، بنابرایــن 
منطقــی اســت کــه مشــاغل مطابق بــا روند 

خرده فروشی کاهش یابد.«
ممکن است یکی از چالش های کارفرمایان، 
افزایــش دســتمزدها در زمان تورم باشــد. بر 
اســاس گزارش اداره آمار کار، متوسط درآمد 
ســاعتی در نوامبــر بــه ۳۲/۸۲ دالر رســید 
کــه از ۳1/۲۳ دالر در نوامبــر ۲0۲1 افزایــش 
یافته اســت. دستمزد ســاعتی ۲۳/۴۸ دالر 
برای تجارت خرده فروشــی بــود، در حالی که 
ســال گذشــته این رقم ۲۲/۳۳ دالر بود. همچنین برای 
حمل و نقل و انبــارداری دســتمزد ســاعتی ۲۹/۵۲ دالر 
است که نســبت به ۲۷/1۳ دالر سال گذشــته افزایش 

یافته است.
مایکل بیکر، تحلیلگر ارشــد تحقیقاتی شــرکت دی ای 
دیویدســون )شــرکت متخصــص در مدیریــت ثــروت 
و اســتراتژی های مدیریــت دارایــی( در یادداشــتی 
نوشــت: »برای بیــش از یــک ســال و نیم، نرخ مشــاغل 
خرده فروشــی بــه دنبــال نرخ رشــد مشــاغل دیگــر بود. 
مجموع حقوق و دســتمزد در بخش خرده فروشــی غیر 
از کشــاورزی کم بوده اســت. همان طــور که بــرای ۷1 ماه 

متوالی قبل از ژوئن ۲0۲0 نیز چنین بود.«

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

نشســت های مجمــع جهانــی اقتصــاد )WEF( جــای 
مناســبی بــرای آگاهــی از اندیشــه ها و روندهــای نویــن 
جهانی اســت. نشســت های »پیشــگامان فنــاوری« ما 
را آگاه می ســازد که رهبران فناوری هــای نوظهور چگونه 
افرادی هستند. یکی از این مجموعه نشست ها در سال 
۲0۲0 به »پیشــگامان دگرگونی« اختصاص داشــت که 

این مطلب بازتاب بخشی از آن نشست است.
از ســال ۲000، آنگاه کــه حبــاب دات کام  ترکیــد، زندگی 
روزمره ما به وســیله فناوری دچار دگرگونی شــدید شده 
اســت. نگاهی به تاریخچه کوتاه انقالب فناوری در قرن 
بیســت و یکم، از گوشــی های هوشــمند تــا رســانه های 
اجتماعــی و مراقبت های بهداشــتی نشــان می دهد که 
چطــور کمــاکان فنــاوری و تحــول آن در حــال رقــم زدن 
تغییرات شــگرف در زندگی ماست و چطور آینده را باید 

بر اساس این تغییرات پیش بینی کرد.

 دگرگونی فناوری 
بیش از ۲0 ســال پیش با ترکیدن حباب دات کام ســهام 
بســیاری از شــرکت های فنــاوری ســقوط کــرد. برخی از 
شرکت ها مانند آمازون توانستند ارزش خود را به سرعت 
بازیابی کنند، اما بســیاری دیگر در ویرانــه باقی ماندند. 
اینک دو دهه پس از این سقوط بزرگ، فناوری از بسیاری 
جنبه هــا پیشــرفت کــرده اســت. امــروزه در مقایســه با 
ابتدای هزاره جدید افراد بسیار بیشتری آنالین هستند. 
نگاهی به میزان دسترســی به پهنای باند در سال ۲000 
نشــان می دهــد تنهــا نیمــی از آمریکایی هــا در خانه به 
پهنای باند دسترسی داشتند و این رقم تا سال ۲0۲0 به 

بیش از ۹0 درصد رسید. 

گســترش پهنای باند تنهــا یک پدیــده آمریکایی نبود و 
می توان رشدی مشابه را در گستره جهانی نیز مشاهده 
کرد. در سال ۲000 کمتر از ۷ درصد از مردم جهان آنالین 
بودند، ولی تا سال ۲0۲0 بیش از نیمی از جمعیت جهان 
بــه اینترنــت دسترســی یافتنــد. در اســتفاده از گوشــی 
هوشــمند نیز می توان الگوی مشــابهی را یافت. در آغاز 
دهه ۲000 تعداد اشتراک تلفن همراه در سراسر جهان 
۷۴0 میلیون بــود و دو دهه بعد از هشــت میلیــارد فراتر 
رفت و در حال حاضر تعداد تلفن هــای همراه در جهان 
از تعداد افراد بیشــتر اســت. در همان زمان فناوری نیز 
شخصی تر می شــد و قابلیت بیشــتری برای حمل پیدا 
می کــرد. نخســتین آی پاد شــرکت اپل در ســال ۲001 به 
فروش رفت و شش سال پس از آن آیفون معرفی شد که 

دورانی نوین از فناوری شخصی را آغاز کرد. 
ایــن دگرگونی هــا دنیایــی را خلــق کــرده کــه در آن ردپای 
فناوری در هر کاری که ما انجام می دهیم، دیده می شود. 
در دو دهــه پــس از آغــاز هــزاره، بخش هــای زیــادی از 
جمله رســانه ها، برنامه هــای آب و هوایــی و مراقبت های 
بهداشــتی دســتخوش دگرگونــی بــر پایــه فناوری شــده 

است. 

 رسانه و کاربرد آن 
چگونگــی و محــل اســتفاده از رســانه ها در ۲0 ســال 
گذشــته شــکل دیگــری یافتــه اســت. در ابتــدای هــزاره 
جدیــد بســیاری از شــرکت های فنــاور همچنــان بــر 
گســترش ارتباطاتــی متمرکــز بودند کــه پخــش ویدئو و 
سایر کاربردهای رسانه ای رایج امروزی را از طریق پهنای 
بانــد پیشــرفته ممکــن ســازد. دیگــران مســیر توســعه 

 فناوری در دو دهه گذشته چه مسیری را طی کرده
و چگونه زندگی ما را تغییر داده است؟

پیشگامان دگرگونی

تحولی که کار و زندگی ما را دگرگون کرده و احتماال بخش زیادی از 
تغییرات آن هنوز از راه نرسیده اند

چهارمین انقالب صنعتی و زنجیره تأمین

REVIEWبررسی

ما در حال حاضر در بحبوحه انقالب صنعتی 
چهــارم هســتیم کــه ویژگی هــای آن گســترش 
فناوری های نوآورانه مانند اینترنت اشیا، هوش 
مصنوعی، واقعیت افزوده، رباتیک پیشرفته و 
موارد مشابه است. انقالب صنعتی چهارم در 
حال بازنشــانی زندگــی ای که می شناســیم و و 
فشار دادن دکمه دگرگونی آن است و به شکل 
بنیادین چگونگی کار، موجودیت و همزیستی 
ما در کنار یکدیگر را دگرگون می ســازد. از آنجا 
که ما در دوران تغییرات بزرگ هستیم، بهترین 
فرصت را بــرای نگاه به گذشــته از یــک دریچه 
تاریخی برای ترسیم مسیر رو به جلو در اختیار 

داریم.
انقالب های صنعتــی پدیده جدیدی نیســت. 
نخســتین انقــالب صنعتــی در قــرن هجدهم 
با پیشــرفت های شــتابان فنــاوری ریســندگی 
خــودکار، قــدرت بخــار و تولیــد آهــن بــه ثمــر 
نشســت. دوره دوم بیــن اواســط قــرن نوزدهم 
تــا اوایــل قــرن بیســتم دوران گســترش بــرق، 
نفــت و فــوالد بــود. انقــالب صنعتــی ســوم یــا 
»انقــالب دیجیتــال« در اواخــر قــرن بیســتم 
آغــاز شــد کــه شــاهد ظهــور الکترونیــک و 
فنــاوری اطالعــات بــود و اتوماســیون روندهــا 
را ممکــن کــرد. امروز انقــالب صنعتــی چهارم 
در افــق دیــده می شــود. قابلیت هــای فنــاوری 
برای ترکیــب فیزیکی، دیجیتالــی و بیولوژیکی 
چشــم اندازی هیجان انگیــز را برای شــرکت ها 
و رهبــران تجاری شــکل می دهــد؛ با ایــن حال 
آیــا پیدایــش انقــالب صنعتــی چهــارم بــرای 
زنجیره تأمین به خلق فرصت یا اختالل جدید 
 منجر می شود؟ اندرو مک نیلیس، مدیرعامل
DSJ Global APAC کــه شــرکتی بین المللــی 
متخصص در حوزه زنجیره های تأمین اســت، 
می گویــد: »در گــذر زمــان با نــگاه بــه پیدایش 
فنــاوری در ســاخت و تولیــد شــاهد اثرگــذاری 
متنــاوب آن در بســیاری از بخش ها هســتیم. 

مــن در اوایــل دهــه 1۹۹0 در برون ســپاری 
۲۲ خــط تولیــد چیپــس ســیب زمینی بــزرگ 
شــرکت داشــتم کــه تمــام بســته بندی توســط 
انســان تکمیــل می شــد. یک شــبه ۶۵0 کارگــر 
بــا تجهیــزات تعویــض شــدند؛ و چنیــن زیــر  و 
رو کردنــی ماننــد هــر چیــز دیگــری خطــرات و 
تهدیدهایــی نیــز بــه همــراه دارد کــه چالش ها 
و فرصت هــای بزرگــی ایجــاد می کنــد.« امروزه 
نرم افزارهــا از مرحلــه انبــار، تولید، تــدارکات تا 
طبقــه فروشــگاه در هــر نقطــه زنجیــره تأمیــن 
حضــور دارد و بســیاری از زنجیره هــای تأمیــن 
مــدرن را کنتــرل می کنــد، تولیــد پیشــرفته در 
انقالب صنعتــی چهارم نقــاط را به هــم پیوند 
می دهد و داده های مبتنی بــر فروش را از کاربر 
نهایــی گــردآوری و بــه گــروه طراحــی منتقــل 
می کند. این در حالی است که به شکل سنتی 
ایــن کار از طریــق ارتباط افــراد انجام می شــد و 
اکنون تولیدکننــدگان تعــداد زیــادی ابزارهای 

دیجیتال در اختیار دارند. 
بــه یــاد داشــته باشــیم کــه معرفــی فناوری های 
جدید همراه با ارائه راه هایی نوین خدمات رسانی 
موجب ایجاد اختالل نیز می شود. مک نیلیس 
می گوید:»انقــالب صنعتــی چهــارم اتفــاق 
یک شبه نیســت. در حالی که برخی سازمان ها 
در بهره بــرداری از فناوری هــای به هم پیوســته 
در جهــت بهبــود فرایندهــای خــود پیشــرفت 
کرده اند، برخی ســازمان ها این ســفر را به تازگی 
آغــاز کرده اند.« نکتــه کلیدی آن اســت کــه این 
دوره تنها درباره مهار کردن فناوری نیست، بلکه 
در مورد مدیریت تجهیزاتی است که می توانند 
دســتکاری و عملیاتــی شــوند. شــرکت های 
بســیاری از فناوری هــای صنعتــی قدیمــی امــا 
بســیار قابــل اعتمــاد در فراینــد تولید اســتفاده 
می کنند، زیرا »روشن است که برای اتوماسیون 
ایــن ماشــین آالت بــه ســرمایه گذاری هنگفــت 

نیاز است«.
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گزینه های رســانه ای فراتــر از نمونه های ســنتی را دنبال 
 PlanetOut کردنــد. پیشــگامان فنــاوری اولیــه ماننــد
این کار را با ارائه منابع رســانه ای جایگزین انجام دادند 
تا افراد بیشــتری آنالین شــوند. به دنبال آن رســانه های 
جایگزین رشد عظیمی کرده و رسانه های اجتماعی را به 
وجود آوردند. در سال ۲00۴ کمتر از یک میلیون نفر در 
مای اســپیس عضو بودند. تــا آن زمان فیس بــوک ایجاد 
نشده بود، اما تا ســال ۲01۸ تعداد کاربران فیس بوک از 
۲/۲۶ میلیارد گذشــت و ســایر وب ســایت ها نیز تعداد 
کاربران خود را به صدها میلیون افزایش دادند. در حالی 
که جوامع آنالین و مجراهای ارتباطی جدید به صداهای 
جایگزین فضاهای بســیار خوبــی داده، افزایــش کاربرد 
آنهــا موجب افزایش اطالعات نادرســت و قطبی ســازی 
نیز شده است. امروزه بســیاری از کسب وکارهای نوپای 
فناوری روی نگهداری فضاهای رسانه ای آنالین و کاهش 
اطالعات نادرست همراه با آنها متمرکز شده اند. برخی 
از پیشگامان فناوری به این موضوع نزدیک شده اند، از 
جمله »تروپیک« که بر شناســایی تصویــر تمرکز دارد و 
»تو هَــت« که در حال توســعه رونــد مدیریــت محتوای 

مبتنــی بر هــوش مصنوعی برای رســانه های 
اجتماعی است. 

 تغییرات آب و هوا و فناوری سبز
بســیاری از دانشــمندان به دنبال فناوری ای 
هســتند کــه مــا را بــه ســوی دنیایــی بــدون 
کربن هدایــت کند. اگرچه امــروزه مجدداً به 
تغییــرات آب و هوایــی توجه شــده، اما تالش  
بــرای یافتــن راهــکار فناورانــه چیــز جدیــدی 
نیســت. در ســال ۲001 فناوری سبز فرصت 

ســرمایه گذاری جدیدی را بــرای ســرمایه گذاران فناوری 
فراهم کرد که به رونق ســرمایه گذاری در کسب وکارهای 
نوپــا در زمینــه انرژی هــای تجدیدپذیــر منجــر شــد. در 
دو دهــه گذشــته کســب وکارهای فنــاور روی آب و هــوا 
تمرکــز کردنــد؛ امــروزه بســیاری بــرای کاهــش تأثیــر 
تغییــرات آب و هوایــی به دنبــال ابتکاراتی فراتــر از انرژی 
پــاک می گردنــد. طرح هــای نوآورانــه گوناگــون از جملــه 
Carbon Engineering و Climeworks از »تکنولوژی 
پایونیــرز« عرضه فنــاوری جذب کربــن را آغــاز کرده اند. 

این فناوری ها CO2 را به شکل مســتقیم از هوا حذف و 
دانشمندان را قادر می سازند تا برخی آسیب های ناشی 
از ســوخت های فســیلی که قبالً ســوزانده شــده کاهش 
دهند. یکــی دیگــر از حوزه هــای در حال گســترش برای 
شرکت های فناوری جوان نوآوری در سامانه های غذایی 
است. بســیاری از شــرکت ها مانند »الف فارمز« و »ایر 
پروتئین« برای گوشت و لبنیات جایگزین های نوآورانه ای 
ایجاد می کنند که از همتایان ســنتی خود بسیار سبزتر 

هستند.

 فناوری زیستی و مراقبت های بهداشتی
رونق فنــاوری زیســتی که از میانــه دهه 1۹۹0 آغاز شــده 
بود، در اوایل هــزاره جدید نیــز ادامه یافت. بســیاری از 
شــرکت ها از طریــق پژوهش هــای فنــاوری بر پیشــرفت 
فنــاوری زیســتی تمرکــز کردنــد. در حالــی کــه بســیاری 
از شــرکت های فناوری هنــوز بــر پژوهــش روی بیماری و 
درمــان تمرکــز دارند، برخــی دیگر بــه ارائــه مراقبت های 
بهداشتی توجه کرده اند. سالمت از راه دور در سال های 
اخیر در حال افزایش بوده و بسیاری از فناوری های جوان 
گزینه های مراقبت های بهداشتی مجازی را 
توســعه داده انــد. فناوری هــای جدیــد مانند 
معاینه هــای مجــازی، ابزارهــای گفت وگــو 
بــرای ارائــه مراقبت های بهداشــتی بــه افراد 
به ویــژه در دوران کووید 1۹ به کار گرفته شــد. 
بسیاری از شرکت ها نیز فناوری مراقبت های 
بهداشــتی خــود را نیــز به جــای پزشــکان بر 
بیماران پایه گــذاری می کنند. به عنوان مثال 
»آدا« یک برنامه بررســی عالیــم بیماری که 
پیش تر برای اســتفاده پزشــک طراحی شده 
بــود، اکنــون زبــان و رابــط کاربــری خــود را تغییــر داده تا 
ارائه اطالعــات به بیمــاران دربــاره عالیم بیماری شــان را 
در اولویــت قرار دهد. شــرکت های دیگری مانند »ســون 
کاپ« بــر ایــن پایــه بنــا شــده اند کــه مراقبــت ســالمت 
روانی را بــه جای اســتفاده از برنامه به طور مســتقیم به 
کاربران خــود ارائه می دهند. در دو دهه گذشــته فناوری 
مراقبت هــای بهداشــتی بســیار شــخصی تر شــده و از 
فناوری نه تنها برای پیشبرد پژوهش های پزشکی، بلکه 

برای ارائه مراقبت استفاده می شود.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com
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ضربه سنگین به پیکر کارآفرینی زنان

INTERVIEWگفت وگو

 استارتاپ ویکندها، رویدادها 
و... معیــار پویایــی اســتارتاپ ها بودند و 
آنجا ویترین قشنگی از اکوسیستم شکل 
گرفته بود. نمی گویم هیچ کدام از عناصر 
آن ویترین واقعیت نداشتند، ولی حرفی 
از مشــکالت آن زده نمی شد. چند وقتی 
است که می بینیم درباره مسائلی مانند 
تاب آوری، مهاجرت و... صحبت می شود 
و مشــکالت هم به چشــم می آیند. فکر 
می کنیــد افــراد بایــد چــه چیــزی در این 

دورهمی ها و رویدادها تجربه کنند؟
اتفاقی که به واســطه کرونا افتاد، این بود که این 
رویدادها تعطیل شدند و برنامه های شبکه سازی 
از دست رفت. معضلی که این اتفاق پیش آورد، 
این بود که اوالً سطح آموزش ها را به شدت پایین 
آورد و ثانیاً تیمی تشکیل نمی شــد. رویدادی به 
نام Startup Germany Tour که آلمان ســالی 
یک بــار برگــزار می کنــد. دو، ســه حــوزه تعریف 
می کنــد و بچه های اتاق ایــران و آلمــان، فراخوان 
می دهنــد و تیم هایــی که بــه آن حوزه هــا مربوط 
می شوند، طرح هایشــان را می فرستند. ارزیابی 
اولیه و بعد داوری می شود و از بین آنها تعدادی 
را انتخاب می کنند و می فرستند. ما از چند سال 
پیش پیشنهاد دادیم که روی بیزینس مدل این 
طرح های انتخابی با کمک منتورهــا کار کنیم تا 
اگر قرار شد یک ارائه بین المللی داشته باشند، 
به آنها کمک شــود. اتفاق مشهودی که امسال 
افتاد، این بود که تیم های قدیمی تری که دو، سه 
سال از عمرشان گذشته، به حدی خوب بودند و 
ایده های جذاب و متفاوت داشتند که به سختی 
توانســتیم از بین آنها یکی را انتخــاب کنیم. ما 
منتورها یک تیم پنج، شــش نفره بودیم که ۶0، 
۷0 درصــد ایــن ایده هــا را نه جایــی دیــده بودیم 
و نــه اسم شــان را شــنیده بودیــم. امــا برعکس، 
بین نوپاهایی که زمان کوتاهی از شــروع کارشان 
گذشــته و تازه دارند شــکل می گیرند و در مراکز 
رشد مســتقر هســتند، به شــدت افت کیفیت 
ایــده و نــوآوری را شــاهد بودیــم و ایده هایشــان 
خام و ناپختــه بود. این نشــان می دهــد تمام آن 
رویدادهــا و دورهمی هــا مثــل همفکــر، بســیار 
اثربخــش بودنــد و کمــک می کردنــد. از آنجا که 
بچه ها به دانشگاه می رفتند و وارد این رویدادها 
و برنامه ها می شدند، همدیگر را پیدا می کردند 
و تیم تشــکیل می دادند. وقتــی کرونا همه چیز 
را تعطیل کرد، بعــد از مدتــی رویدادهای آنالین 
پا گرفتند که متأســفانه با خود شبکه ســازی به 

همراه نداشتند. 
در اثر همین اســتارتاپ ویکندها افراد کار تیمی 
را یاد می گرفتند و می فهمیدند اولین چیزی که 
برای شروع کار خود الزم دارند، پول نیست. اتفاقاً 
این مشکل پول را هم بیشــتر خانم ها داشتند. 
نرخ کارآفرینی زنان در کشور ما 10 درصد است. 
به طور کلی به صورت میانگین 10 درصد آدم های 

دنیا کارآفرین می شوند و از این تعداد 10 درصد 
خانــم هســتند و مــا هــم تابــع همیــن میانگین 
هستیم. اما وقتی اکوسیستم استارتاپی شکل 
گرفت، این رقم برای زنان استارتاپی به ۲0 درصد 
رسید، چون زنان فهمیدند به پول در مرحله اولیه 
نیاز ندارند و باید روی تیم ســازی، بیزینس مدل 
و محصول اولیــه تمرکز کنند. این تابــو در اینجا 
شکســت و تا پیش از کرونا به ۲0 درصد رسیده 
بود. امــا از آن طرف هم متأســفانه آمــاری داریم 
که می گوید میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران 
روی استارتاپ هایی که بنیان گذار مرد، هیبرید و 
خانم دارند، بسیار با هم متفاوت است. تقریباً 
10 برابر بیشتر روی استارتاپ هایی سرمایه گذاری 
می شود که بنیان گذار مرد دارند. در گزارشی که 
گمان می کنم ســال گذشــته مک کنزی منتشر 
کرد، نوشته شده بود که سرمایه گذاران به ازای هر 
یک دالر ســرمایه گذاری روی استارتاپ هایی که 
بنیان گذار مرد دارند،  ۳۸ ســنت سود می کنند، 
در حالی که این سود روی استارتاپ های خانم ها 
۶۷ ســنت اســت. بــا این حــال خانم ها شــانس 

کمتری برای جذب سرمایه گذار دارند.

 با توجه به اتفاقاتی که افتاده، 
یکسری از کسب و کار شروع به حمایت 
از هم کرده اند. در این شرایط مسئولیت 

کسب و کارهای بزرگ تر چیست؟
آرین افشار چند وقت پیش گفت ما فرمی درست 
کرده ایــم و هــر کســی می توانــد کمکی کنــد و هر 
کســی که کمــک می خواهــد، ایــن فــرم را تکمیل 
کند. امــروز دیدم عطــا خلیلی همــان را ریتوییت 
کــرده و نوشــته می خواهند یک وی ســی هشــت 
میلیارد تومانی راه بیندازند و هر کســی می تواند 
کمک کنــد و پولی بگــذارد، اعالم آمادگــی کند تا 
بسیاری از کســب و کارها تعطیل نشــده اند. این 
بسیار کار ارزشمندی اســت. ما دیده ایم کسانی 
که می توانســتند کمک هــای منتورینگ، فضای 
کاری و... بدهنــد، ایــن کار را انجــام داده انــد. االن 
ایــن صنــدوق خصوصــی در حــال شــکل گیری 
اســت که هم این کســب و کاها از بین نروند و هم 

شبه دولتی ها اکوسیستم را قورت ندهند. 
بــه نظــرم معیــار مــدل و میــزان کمــک، بزرگــی و 
کوچکــی کســب و کارهــا نیســت. متأســفانه در 
شــرایط حال حاضر آن کســب و کارهای بزرگ تر 
مشــکالت بیشــتری هم دارند. به نظــرم بعضی 
از کســب و کارهــا کــه به ســبب حــوزه و مــدل 
فعالیت شــان برایشــان اتفاق عجیبی نیفتاده و 
آسیب جدی ندیده اند، می توانند کمک بیشتری 
کنند. ماهیت کسب و کار مهم است، نه اندازه آن. 
مثالً آنها که محتوای آموزشــی تولیــد می کردند 
یا فین تک هایــی که ابزار دســت مردم هســتند، 
احتماالً اوضاع مناسب تری داشته باشند. اتفاقاً 
می بینیم آنها همیــن کار را هم انجام می دهند و 

واقعاً کمک می کنند و پیگیر هستند. 
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ما اگر خیلی هنر داشتیم، سر سیاه بازاری، یعنی در جمعه سیاه الاقل یک دانه لباس مخفی روم به 
دیواری برای خودمان می خریدیم که سرمان... ببخشید تن مان در این بازار بی لباس نماند نصایح قدسی مشهدی 

درباره ارزش سخن

 مکن این قدر
بر شنیدن ستم

حاجــی محمدجــان قدســی مشــهدی 
از ســخنوران ایرانــی قــرن یازدهــم ه.ق. 
اســت کــه در ابتــدای زندگــی از طریــق 
بقالی زندگی می کرد، اما پس از کســب 
شــهرت در شــاعری به هندوستان رفت 
و وارد دربار شــاه جهان شــد. قدســی در 
سال 10۵۶ ه. ق. درگذشــت و در آرامگاه 
شــاعران کشــمیر دفــن شــد. وی در 
ساقی نامه درباره ارزش سخن می گوید:

به عالم ز صد بهره مند از سخن
شود نام یک تن بلند از سخن

سخن را چه پروای هر نارس است
برای سخن، یک سخن رس بس است

عنان سخن نیست در دست زاغ
سخن را کند سبز طوطی باغ

سخن را سخنور کند پایمال
که گوهر فروشد به مشت سفال

سخن گشته پامال مشتی فضول
ملولم ازین بوالفضوالن ملول

ز مضمون مردم سر و دم زنند
بیارند و بر روی مردم زنند

ز لفظی که انکار معنی کند
از آن کس بر ایشان چه دعوی کند

چه شد گر شد اجزای دیوان درست؟
به شیرازه محکم نشد شعر سست

کتاب ار به خشتی شدی هم بها
چها می زدندی به قالب چها

ز بسیار گفتن نگه دار دم
مکن این قدر بر شنیدن ستم

همیشه جمعه های ما سیاه استHINT نکته

1
کله ام پر از سؤال است و راستش حتی یک جواب درست 
و درمان که بشــود باهاش آبــروداری کــرد و جلوی مهمان 

گذاشت، ندارم. 
حاال اینکه سؤال هایم چیست، احتماالً خودتان بتوانید 

حدس بزنید. 
برای همیــن از شــما خواهش می کنــم از من 
سؤال نکنید که سؤال هایم چیست. خودتان 
یک کم خالقیــت داشــته باشــید. اگــر واقعاً 
رفیــق هســتید و می خواهیــد بــه مــن کمک 
کنید، یــک همتی کنیــد و ببینیــد می توانید 
به آن ســؤال ها که توی مخ من هست جواب 

بدهید. 
به جان جفت مان بابت یک جواب شکسته 
درب و داغــان تصادفــی هــم از شــما تشــکر 

ویژه  می کنم!

2
شــاید از بین پرســش هایی که توی مغز من مثل کرم های 
ســفید تپل حال به هــم زن وول می خورند، آخریــن کرم... 
ببخشید آخرین سؤالم این باشد که جک ما، بنیان گذار 

علی بابا کجاست؟ 
حاال شما ببینید من دیگر چه بیچاره ای هستم که مجله 
کارنــگ زحمــت می کشــد و مــی رود از البــه الی آن همــه 
سؤال های سخت سخت، به همین یکی جواب می دهد.

3
حاال فــرض کنیــد مــا بدانیــم »مــا« کجاســت. چــه فرقی 
می کند؟ مگر ما از جای همه آدم ها خبر داریم؟ »ما« هم 
بیــن این همه آدمــی که مــا نمی دانیم کجا هســتند. اصالً 
مگر توی دنیا ما مسئول تجسس »ما«ییم؟ بهتر نیست 
کمی به فکر خودمان باشــیم و بی خیال »ما« 
بشــویم که دارد یک گوشــه دنیا برای خودش 
عشــق و حال منشــوری می کند و بــه ریش ما 

می خندد؟

4
ما اگــر خیلــی هنــر داشــتیم و می توانســتیم 
یــک کار درســت و درمــان بکنیم، ســر ســیاه 
بازاری، یعنی در جمعه ســیاه الاقل یک دانه 
لباس مخفی روم به دیواری برای خودمان می خریدیم که 

سرمان... ببخشید تن مان در این بازار بی لباس نماند. 
اما احتماالً خودتان می توانید حدس بزنید که همین االن 
امثال بنده با همــان لباس کوتاه مخفــی مامان دوز داریم 

زمستان را سر می کنیم، بلکه بهار بیاید و بزک نمیرد.

 5
البته خودمان خبر داریــم توی این وضعیــت گل و بلبل، 
کسب و کارهای اینترنتی و اپلیکیشــن های فروش همین 
که بتوانند کاله خودشــان را ســفت نگه دارند که باد نبرد 

هنر کرده اند و از آنها نباید توقع غوغا کردن در بازار شب 
ژانویه ای داشت، اما می دانم این بندگان خدا از امثال من 
توقع داشــتند. توقــع چه داشــتند؟ خب آنهــا احتماالً با 
خودشان می گویند ما هر سال درست وقتی بره کشان مان 
بود و داشتیم توی جمعه ســیاه ملت را سیاه... ببخشید 
به مردم خدمات ارائــه می دادیم، این مفلــس )یعنی این 
مخلــص( را فرامــوش نمی کردیــم و مــدام برایــش پیامک 
تخفیــف می فرســتادیم.   خــب حاال امســال کــه اوضاع 
این طــوری اســت، چــرا نباید یک ســر به مــا بزنــد و الاقل 
یک جوراب یــا حتی چیزهــای بدتــر از ما بخــرد؟ آن همه 
ســال نخرید و ما تحمــل کردیــم، ولی امســال دیگر ازش 

توقع داشتیم.

6
راســتش هرچه فکر می کنم می بینم راســت می گویند، اما 
چه کنم که بسته دســتم و آه در بســاط ندارم. بــا کدام پول 
می توانســتم بخــرم کــه نخریــدم؟ بــرای همین از دوســتان 
بفروش طلب حاللیــت می کنم و می گویم: دعا کنید ســال 
دیگر اوضاعم بهتر باشد، اگرچه هیچ وقت دعایتان نگرفته!

 7
به شدت جیب مان مشغول آه است
دو چشم ما به این حالت گواه است

در این وضعیت سخت تورم
همیشه جمعه های ما سیاه است

شب نوشته های یک بچه نوآور! )69(

لولهنگ ایالن ماســک 
خیلی آب می برد!

گرچــه هــر روز از گوشــه ای خبــری می رســد کــه یــا مو 
به تنت ســیخ می شــود یــا اشــکت درمی آید یــا چنان 
شــگفت زده می شــوی کــه فکــر می کنــی 
شــاخ درآوردی یــا خنــده و خشــمت درهــم 
بیــرون می ریزد، ولــی هنوز هم رســانه هایی 
هســتند کــه انتشــار هــر خبــری از ایــالن 
ماســک برایشــان واجــب اســت؛ حــاال این 
خبر می تواند مربــوط به یک توئیت ســاده 
اما شیطنت آمیز و مشــکوک به اقدام برای 
برهم زدن امنیت خاطــر معامله گران رمزارز 
باشــد یا پرداخــت مبلغــی باالتــر از بودجه 
ســاالنه چنــد کشــور، آن هــم بــرای خریــد 
شــرکتی که صاحبش از داشــتنش خســته شــده. ما 
هم که این وسط نه ســر پیازیم و نه ته پیاز اما هر کس 

بخواهد پیاز بخورد یا نخورد، چوبی هم توی ســر و کله 
ما می خورد، با انتشــار هر کدام از این اخبار چیزهایی 
از جاهایی روی سرمان هوار شده و می شود و این بار با 
انتشــار اخبار قلع و قمع کارکنان توئیتر داغدار شدیم 
و حتی اگر پیازی هم در کار نبود اشــک مان درمی آمد 

که آمد. 
باالخــره طــرف آمــده بــا انبوهــی امیــد و آرزو دلــش را 
بــه کار کــردن در این شــرکت خوش کــرده، شــاید رفته 
خواستگاری و با غرور به پشــتی مبل تکیه زده و گفته 
من کارشــناس فالن در شــرکت بهمان هســتم شــاید 
هم اگر به خواســتگاری اش آمده اند، خانواده اش روی 
اینکه در کدام شــرکت کار می کند برای خانواده داماد 
داســتان ها گفتــه و قیافــه گرفته انــد. کاری نداریــم که 
عروس و دامــاد پیش تر از این با هم ســری از هم ســوا 
بوده اند و جیک و پیک و شاید پسورد ایمیل همدیگر 
را هم بدانند، ولی داشتن یک شغل آبرومند که بشود 
با آن توی ســر دیگران بکوبی همواره اهمیت داشته و 
وقتی که یک نفر بیاید با لگد بزند وســط کاسه و کوزه 

دیگران، حال و روز خوبی درست نمی شود. 
از بازی روزگار است یا خالقیت خودش، شانس و اقبال 
اســت یا جغرافیا، برنامه ریزی صهیونیســتی است یا 

نتیجه کار و تالش، به هــر حال فعالً لولهنگ این آقای 
ایــالن ماســک خیلــی آب می بــرد و می توانــد درســت 
وسط یک برنامه رادیویی مدیر ارشد خودش را با یک 
جمله از کار اخراج کند و آخ هم نگوید. چند وقتی پس 
از آن هم به اندازه چند اتوبوس کارشناس اخراج کرده 
و به دیگران هــم گفتــه کمربندها را ســفت ببندید که 

مهمانی تمام شد.
 حاال ما و سایرین هم که از این آدم خوش مان نمی آید، 
هر چــه بگوییــم بــاز کار خــودش را می کنــد و می گوید 
اینجا بنگاه اقتصادی است و این جوری بهتر می شود 

پول درآورد!
خب این طرف کره زمین که نمی شــود مثل ایالن رفتار 
کرد. جانــت هم دربیایــد، باید خودت پــول دربیاوری. 
وقتی پول دربیاید همه هستند تا سهم شان را بگیرند، 
اما تا کارها سخت می شود، تنها هستی. حتی دولت 
هم شــعار حمایت از کســب وکار می دهــد ولی پولش 
را می ریــزد بــه حســاب رســانه. کاســبی خراب شــده، 
شــرکت ها یکی یکــی می بندنــد و می رونــد بــه ناکجــا 
و روزنــه امیدی بــاز نیســت و هزار داســتان جان ســوز 
می شنویم که ربطی به ایالن ماســک و لولهنگش هم 

ندارد، بلکه از ماست که بر ماست. 
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