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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 ده سال گذشته چه بوده؟ مولفه های بازدارنده 
این فضا کدامند 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
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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.
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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.

شــامل  تفاهم نامــه  ایــن  محورهــای 
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 خبر از روزهای سخت این فضا 

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 کارآفرین 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
 مدیرمسئول

@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 

ده سال گذشته چه بوده؟ مولفه های بازدارنده این فضا کدامند 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 بــه نمره 10 
نیــاز دارند، خانم هــا باید مثبــت ۲0 تالش کننــد تا این 
اعتماد را فراهــم آورند. هرچند اعتقــاد دارم در نهایت 
هــم جنســیت مانــع جلــب اعتمــاد نخواهــد شــد، اما 

صحبت من درباره مسیر 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 
شــبکه های اجتماعی مانند اینســتاگرام با 
هدف شبکه ســازی و آشــنایی مشــتریان با 
محصول اســت که مــا می بینیم به واســطه 

سهولت، نفوذ و استقبال 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، 
حاکمیــت بــه حضــور فعــال زنــان در اقتصــاد محتــاج 
اســت، زیرا نیمــی از جمعیــت کشــور را زنان تشــکیل 
می دهنــد. بیــش از اینکــه زنــان بــه شــغل و کارآفرینی 
نیاز داشته باشند، جامعه 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 
است که زنان کمتر به بنیان گذاری یک 
کســب وکار می اندیشند. 
احتمــاالً نگران انــد اگــر 
موفق نشــوند یا شکست 
بخورنــد، فشــار خانواده و 
یــاد  جامعــه روی آنهــا ز
البتــه  شــود. 
داخــل  مســئولیت های 
خانــه زنــان هــم مزیــد بــر 

علت است. 

 بنیان گــذار بودن 
مســئولیت صفر یعنــی 

تا صد و برای زنانی که مســئولیت اداره 
خانه و احتمــاالً مراقبت از فرزندان را بر 
مســئولیت  قبــول  دارنــد،   عهــده  
کسب و کار شخصی کار دشواری ا ست. 
برای کسب و کاری شبیه ما )بالنش( که 
به  هرحال طی این هفت سال شناخته  
شــده بود و تعداد مشــتریان وفــادار آن 
قابــل  توجه اســت، فیلتر اینســتاگرام و 
کنــدی اینترنت فروش را بــه کمتر از ۲۵ 

درصد کاهش  داد. 

 قطعاً کسب و کارهای کوچک تر 
یا جوان تر بیش از اینها آسیب  
دیده اند یــا حتی از بیــن رفته اند. ما هم 
داشــته ایم؛  مشــکالتی  بالنــش  در 
مشــکالت عمومی همــه بنیان گذاران و 
تولیدکننــدگان به  عــالوه نگاهــی  کــه 
کمــاکان بــه حضــور زن کارآفریــن در 
جامعه از ســمت حاکمیت وجود دارد. 
حوزه هــای  در  زنــان  حضــور  تأثیــر 
کســب وکار و نقش آفرینــی به عنــوان 
یــن، موجــب ایجــاد انگیــزه و  کارآفر
دلگرمی برای باقی زنان می شود و فضای 
کســب وکار را از شــکل مردانــه و قواعد 
مردانه به سمت تعادل می برد و قدرت 
چانه زنی زنان 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 

نداشــته باشــد، طبیعتــاً راه حلــی حــل وجــود نخواهد 
داشــت. بســیاری از کســانی کــه جــذب ســازمان مــا 
شــده اند، به خصــوص خانم هــا بــه ایــن نکتــه اذعــان 
داشــته اند که یکــی از انگیزه های مــا بــرای کار کردن در 
مجموعــه تخفیفــان ایــن بــوده کــه تجربــه کنیــم و یاد 
بگیریم که چطور یک خانم توانســته 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.«
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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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لجستيک
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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فين تک
F I N T E C H

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 1۸ ســال با حکم رشــد: افــراد 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 بیشتر 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  

Zahraghorbani
19991999

@gmail.com
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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  آنالیــن  فــروش  شــرکت 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. 
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