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نقاشی خط 4
یعنی نوآوری

گفت و گو با سپیده مجد که به هنر کالیگرافی 
مشغول است و شاگردان بسیاری پرورش داده

سابقه فضاهای کار اشتراکی را می توان تا  قرن 15 میالدی دنبال کرد

محصول هزاره جدید یا نوآوری 
دوران رنسانس؟

نامه مرکز پژوهش ها و تمرینی که ما کردیم!
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چرا باید 
حرفت را 
باور کنم؟

راهنمای تدوین 
استراتژی پیام اثربخش

کریسمس 
و فرصت 

کسب و کارهای 
کوچک

شرکت 
سی وچهارم  
آریا ساسول در صنعت 
پتروشیمی هفده هزار 
میلیارد تومان درآمد 

ساالنه دارد

چهره آرام و باحجاب یک زن آسیایی 
در لیست زنان قدرتمند فوربس

درباره کسب وکار
نیک ویدیاواتی

4

ضمیمه رمزارز 
کارنگ را از 
دست ندهید!

کنکاشی در مفهوم برند کارفرمایی و نقش آن 
در جذب نیروهای ماهر و مستعد در روزهایی که 
رقابت در این حوزه جدی تر از همیشه شده است

روح سازمان را 
احضار کنید!

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

   عکس ها:  نسیم اعتمادی
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پاسخ انجمن فین تک 
به گزارش یک 
خبرگزاری

سود ۲۰۰۰ میلیاردی و یک اشتباه فاحش ریاضی!
انجمــن فین تــک در  پــی انتشــار گزارشــی در خصــوص 
انگیزه هــای مخالفان اینماد پاســخی مفصــل در اختیار 
سایت راه پرداخت قرار داده است. در بخشی از این پاسخ 
آمده: گزارشی که سایت تسنیم منتشر کرده، گردش مالی 
بیش از ۷۰ پرداخت یار فعال در ۸ ماه ابتدایی سال جاری 
بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده )البته این عدد 
کمتر از %۱ گردش مالی کل شبکه پرداخت است( که بیش 
از ۹۰ درصد این گردش مالی مربوط به معامالت غیرقانونی 
رمزارزها اعالم شــده اســت )معادل ۹۰ هزار میلیــارد(. اگر 

نامه مرکــز پژوهش هــای مجلس کــه به رضا 
تقی پــور درباره طــرح صیانت زده شــد، برای 
آنهــا کــه در ماه هــای گذشــته بــا نگرانــی از 
آســیب های این طرح نوشــته و گفته بودند، 
نامــه ای بــس خوشــحال کننده بــود. اینکــه 
سرانجام مشخص شد صحبت های آنهایی 
کــه می گفتنــد و می نوشــتند این طــرح با هر 
عنوانی و با هــر درجه از تغییر یکــی از موانع 
جــدی توســعه اقتصــاد دیجیتــال خواهــد 
بــود و در کنــار دردســرهایی که برای زیســت 
مجازی ایرانیان رقــم خواهد زد، فرصت های 
کســب وکاری این بخــش از اقتصــاد نوآوری 
را هم محدود خواهد ســاخت، 

حرف درستی بوده است.
پژوهش هــای مجلــس  مرکــز 
به عنــوان بــازوی مطالعاتــی، 
مشــورتی و دانشــی ایــن نهــاد 
سیاست گذار می بایست خیلی 
پیش از اینها به ایــن طرح ورود 
می کرد و اجازه نمی داد مجریان 
و طراحان آن تا این اندازه پیش 
برونــد و فضــای روانــی مبهمی 
در حــوزه اقتصاد دیجیتــال به وجــود آورند. 
امــا حــاال کــه روشــن شــده طــرح صیانــت با 
مشکالت اساسی و در مواردی تضاد با قانون 
اساســی روبه روســت، بــر همــگان از جملــه 
حامیــان طــرح واجب اســت کــه در راهی که 
آمده اند بازبینــی و تصمیم های منطقی تری 

اخذ کنند.
آنچــه هــم در ایــن مســیر بــرای مــا فعــاالن 
کسب وکارهای اینترنتی و کنشگران اقتصاد 
نوآوری روشن شده این است که مسیر تغییر 

و بهبود اوضاع از مطالبه گری ما می گذرد. ما 
راهی نداریــم جز اینکــه در این فضــا با تمام 
ناامیدی هــا و گرفتاری هایی که ایــن روزها بر 

اقتصاد می گذرد، فعاالنه کنشگری کنیم.
مطالبــات مــا را نــه افــراد و آی دی هــای 
توییتــری- افشــاگر  یــا  بی نام و نشــان 
کالب هاوسی می توانند پیگیری کنند، نه آنها 
که در نهادهای رســمی دولتی و حاکمیتی با 
دیدگاه هــای تنگ نظرانــه از فنــاوری هــراس 

دارند.
ما به عنوان فعاالن اقتصاد نوآوری هر چقدر 
کسب وکارها و انگیزه هایمان در ماه های اخیر 
زخمی و خســته شده باشــد، باید میدان دار 
ایــن فضــا باقــی بمانیــم و از مطالبــات خــود 

دست نکشیم. 
اتحاد و یکپارچگی که در پیگیری دو موضوع 
حســاس طرح صیانــت و اینمــاد در ماه های 
اخیر در اقتصاد نوآوری کشــور شاهد بودیم 
نیاز واقعی فضای کسب وکار ماست؛ وگرنه 
گزینه هایــی چــون رفتــن و دل کنــدن و رهــا 
کــردن و بدوبیــراه گفتــن بــه زمیــن و زمــان، 
همیشه حی و حاضر و در دسترس هستند 
و توسل جســتن به آنها کار چندان سخت و 

البته کارسازی نیست!
طــرح صیانــت تمرین یــک کار تیمــی مدنی 
در حوزه مطالبات کســب وکاری بود. با تمام 
فشــارها و محدودیت هایــی کــه کارهایــی از 
این دســت دارند و با تمام خســارت هایی که 
ممکــن اســت برخی افــراد یــا کســب وکارها 
در ایــن راه متحمــل شــوند، بایــد این شــکل 
از کنشــگری را پاس داشــت و قدر نهاد و رها 

نکرد.

INTROسرآغاز

چرا نباید مطالبات کسب وکارهای اقتصاد نوآوری از مسیری جز 
کنشگری مدنی و صنفی پیش برود؟

نامه مرکز پژوهش ها و تمرینی که ما کردیم!

نظرها و خبرها
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مراسم رونمایی ۲۳ کتاب صوتی داستان های سواد مالی به 
همــت آکادمی هــوش مالی در شــب یلدا با حضــور منصور 
ضابطیــان، آزاده مؤیدی فــرد، فاطمه امینــی و حامد مدرس 
برگزار شد. ۲۳ کتاب صوتی داستان های سواد مالی با صدای 
جمعی از بهترین صداپیشــگان کودک و نوجــوان همچون 
احسان کرمی، آزاده مؤیدی فرد، فاطمه امینی، حامد مدرس، 
مهیار مجیب، بهرام ســروری نژاد، نازنیــن مهیمنی، فاطمه 
خدا بنده لــو، ندا نــوری، ســیمین براتی، پــدرام محمــدی و... 
به کارگردانــی حامد زحمتکــش، به صــورت نمایش صوتی 
آماده شــده و از طریق فیدیبو قابل دسترسی است. منصور 
ضابطیان مجری و برنامه سا ز رادیو و تلویزیون در این مراسم 
گفــت: »قصه گویــی مهم ترین ابــزار آمــوزش ســواد مالی به 
کــودکان و نوجوانان به شــمار می رود چراکــه هم ذات پنداری 
آن ها با قهرمانان قصه ها باعث می شود کودکان و نوجوانان 
خــود را در موقعیت های گوناگــون تصور کننــد و تجربه های 

گسترده تری به دست آورند.«  
حامد زحمتکش کارگردان مجموعه کتاب های صوتی سواد 
مالی نیز گفت: »خانواده ها عالقه دارند فرزندان شان آینده 
خوبی داشته باشند و این آینده بیش از آنکه در گروی وضع 
اقتصادی خانواده باشــد وابســته به مهارت های کودکان در 
مدیریــت بعد مالــی زندگــی و ایســتادن روی پای خودشــان 
است. رفتارها و نگرش های مالی افراد بیش از هر جا، در خانه 
شــکل می گیرد. پس این موضــوع، اهمیت یادگیری ســواد 

مالی توسط خانواده ها و فرزندان مان را دوچندان می کند.«
دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی نیز در این مراسم 
گفت: »آکادمی هوش مالی، نهاد تخصصی فعال در حوزه 
ســواد مالی اســت که تهیه و تدوین این کتاب هــای صوتی را 
برعهده داشــته است. ســال گذشــته نیز از ۱۷ کتاب صوتی 
برای دانش آموزان دوره اول دبســتان رونمایی شــد. مجموع 
کتاب های صوتی آماده شــده توســط آکادمی هوش مالی به 

4۰ عدد می رسد.«
مدیر آکادمی هوش مالی افزود: »سواد مالی موضوع جدیدی 
است که باید در کشور نهادینه شود، چراکه این موضوع به 
افراد کمک می کند سررشته امور مالی زندگی خود را در دست 
گیرند. یادگیری سواد مالی موجب می شود توجه  ما به بعد 
مالی زندگی جلب شود و تصمیم ها و رفتارهای مالی ما به جای 
آنکه از عادت ها پیروی کنند، دقیق تر و بجاتر باشند.« کمیل 
رودی گفت: »بهترین زمان برای آموزش ســواد مالی سنین 
کودکی است چراکه عادت های صحیح مالی از کودکی شکل 
داده می شود. سواد مالی دارای شش سرفصل و صد و بیست 
و هفت مفهوم آموزشی است که به صورت دقیق و گام به گام 
در طول دوازده ســال مدرســه به دانش آموزان آمــوزش داده 
می شــود.«  وی افزود: »آکادمی هوش مالــی از میان برترین 
کتاب های داستان سواد مالی در جهان، متناسب ترین ها را 
برگزیده است. تاکنون 6۰ عنوان کتاب از آن ها برای پایه های 
اول تا ششــم دبستان منتشــر شــده اســت و نزدیک به 4۰ 
جلد نیز در دست انتشار است که این کتاب ها معرفی شده 
و تقدیرشده از ســوی نهادهای مطرح آموزش سواد مالی در 
جهان و کتاب نامه رشد آموزش و پرورش است. عالوه بر این 
با تشــکیل گروهی از نویســندگان کودک و نوجوان و انتقال 
مفاهیم ســواد مالی به آن ها، در فرایندی دقیق و یک ســاله 
داســتان های ســواد مالی توســط این نویســندگان به رشته 

تحریر درآمده که به زودی منتشر خواهد شد.«
رودی گفت: »برخی دیگر از آثار داستانی سواد مالی در قالب 
فیلم یا پویانمایی ظهور و بــروز می یابند و »بچه های دهکده 
پول« یکــی از پویانمایی هــای آموزش ســواد مالی بــر مبنای 
داســتان اســت که در ۲4 قســمت به آموزش ســواد مالی به 
کودکان می پردازد. این مجموعه توسط آکادمی هوش مالی 
دوبله اختصاصی شده و در قالب یک بسته آموزشی از طریق 
سامانه آموزش مجازی آکادمی هوش مالی عرضه می شود.«
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23 کتاب صوتی »داستان های سواد مالی« آکادمی هوش مالی رونمایی شد

آموزش سواد مالی به کودکان و نوجوانان
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همین اعداد را به عنوان فرض اولیه در نظر بگیریم. بر اساس 
آمار اعالمی شرکت های پرداخت یار فعال در حوزه رمزارز، 
مبلغ هریک از تراکنش ها در این حوزه به صورت میانگین 
بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان اســت. با توجــه به اینکه مدل 
درآمــدی پرداخت یارها مبتنی بــر اخذ کارمزد بــه ازای هر 
تراکنش است، بایستی تعداد تراکنش ها محاسبه شود؛ 
پس الزم است حجم بازار تقسیم بر میانگین هر تراکنش 
شود. )عدد ۱۵ میلیون را انتخاب می کنیم تا به بیشترین 

تعداد تراکنش ممکن در این بازه برسیم(:
۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ÷ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰=6.۰۰۰.۰۰۰

بزرگ ترین اشتباه این گزارش، میزان کارمزد پرداخت یارها 
اســت؛ چراکه با یک بررســی ســاده متوجه می شویم که 
میزان کارمزد در این شــرکت ها همیشــه ســقف داشــته 
و از یک عــدد ثابت بیشــتر نمی شــود. در خصــوص این 
شــرکت ها، کارمــزد پرداخت یــار بــه ازای هر تراکنــش، در 
بیشترین حالت موجود در بازار %۱ تا سقف ۵۰۰۰ تومان 
است )لذا برای تمام تراکنش هایی که بیشــتر از ۵۰۰.۰۰۰ 
تومان باشــند، کماکان همان مبلــغ ۵۰۰۰ تومان به عنوان 
کارمزد لحاظ خواهد شــد(. حال با همین فرمــول، میزان 
کارمــزد دریافتــی پرداخــت یارهــا را محاســبه کنیــم کــه 

حاصل ضرب تعــداد تراکنش ها در میزان کارمزد اســت. 
میزان کارمزد را در بیشترین حالت خود در نظر می گیریم، 

یعنی ۵۰۰۰ تومان، پس خواهیم داشت:
۵.۰۰۰ *6.۰۰۰.۰۰۰=۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

عدد فوق به این معناست که طبق آمار ارائه شده در همین 
گزارش، بیش از ۷۰ پرداخت یار فعال در ۸ ماه ابتدایی سال 
جاری، در بیشــترین حالت ممکن خود فقط ۳۰ میلیارد 
تومان درآمدزایی از ارائه خدمــات درگاه پرداخت به حوزه 
رمزارز داشته اند که نشان از واهی بودن ادعای سود ۲۰۰۰ 

میلیاردی دارد.

NEWSخبر

مسئولیت با ماست
مدیرعامــل صباایــده گفتــه دیوار 
یا آپارت ســرویس های کاربرمحور هستند 
اما در جایی مثــل فیلیمو یا ســایت خبری 
طبق قانون مطبوعات مدیرمسئول در قبال 

انتشار هر نوع محتوایی مسئولیت دارد.

استارتاپ ها برگردند
فعــاالن  دورهمــی  چهارمیــن 
گردشــگری ســالمت ایــران، بــا عنــوان 
مدتورتاک 4 پنجشــنبه گذشــته در سالن 
همایش های بین المللی بیمارستان پیامبران 
برگزار با تاکید بر بازگشت استارتا پ های به 

این حوزه شد.

تجارت سریع و بازه هایش!
مســعود طباطبایــی از مدیــران 
اســنپ در رویــداد یلــدا دربــاره کوئیــک 
کامــرس گفتــه رقابــت در این بازار بر ســر 
بازه هــای زمانــی ده دقیقه، نیم ســاعت و 

یک ساعت خواهد بود.

اساسنامه اصالح می شود؟
در نشست خبری آذرماه سازمان 
نظام صنفی رایانه ای تهران، تغییر و اصالح 
اساســنامه ســازمان و همچنیــن برگــزاری 
نمایشگاه الکامپ مورد بررسی قرار گرفت.

نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

مدیرعامل پادرو خبر داد:

اینستاگرام ایرانی ها روزی ۷۰۰ 
هزار تراکنش دارد!

پشــوتن پورپزشــک مدیرعامل پادرو در گفت وگویی 
عنوان کرده بیش از ۷۰۰ هزار تراکنش روزانه توســط 
فروشــگاه های خرد در اینســتاگرام اتفاق می افتد. او 
گفته ایــن تعــداد تراکنش توســط بیــش از ۳۰۰ هزار 
فروشــنده اینســتاگرامی اتفــاق می افتد کــه در حال 
حاضر کسب وکارهای حوزه خرده فروشی اجتماعی 
چون پادرو تنها موفق شده اند تعداد کمی از آن ها را به 
خود جلب کنند. او گفته بازار بزرگی پیش روی فعاالن 
اینترنتی این حــوزه قرار دارد چراکه با بــرآورد آن ها به 
نظر می رسد حداقل ۳۰۰ هزار فروشنده مؤثر در بازار 

تجارت اجتماعی کشور فعال هستند. 
از دیــد پورپزشــک، داشــتن رقیــب، بــازار را جــذاب 
می کند، چون توسعه بازار هزینه دارد و رقبا به جذب 

سرمایه و بزرگ کردن فناوری های بازار کمک می کنند: 
»اخیراً چند مجموعه شروع به فعالیت در این حوزه 
کرده انــد. زمانــی که مــا جــذب ســرمایه ۳۰۰ میلیارد 
تومانی از فناپ را انجام می دادیم، هیچ رقیبی در بازار 
نداشــتیم؛ نه تنها در ایران، بلکه در خارج از ایران نیز 
زیرســاخت تجارت اجتماعی با نگرش و مــدل پادرو 
شکل نگرفته بود. مهم ترین مزیت رقابتی پادرو این 
است که تمام سرویس های مورد نیاز کسب وکارهای 
اجتماعــی را به صــورت all-in-one ارائــه می دهــد؛ 
پرداخــت، ارســال، مدیریــت ســفارش ها، مدیریــت 
ارتباط با مشتری و دیگر خدمات. تجمیع این حوزه ها 
به ما امکان خلــق امکاناتی بــا ارزش افــزوده ملموس 

برای کاربران را می دهد.«

رویداد نوآوردگاه فین تک به همت مرکز نوآوری آی فینک نهم و دهم دی ماه برگزار خواهد 
شد. آی فینک مرکز نوآوری مالی شرکت خدمات انفورماتیک است که راهبری آن توسط 
شرکت کارخانه نوآوری هم آوا و شــرکت فرادیس گستر کیش انجام می شود. فعالیت 
اصلی این مرکز، اجرای برنامه های شناسایی، شکل دهی و شتاب دهی استارتاپ هایی 
اســت که راه  حل های نوآورانه و فناورانه را برای حل مسائل فین تک جامعه و همسو با 

روندهای فناوری ارائه می کنند. 
این راه حل ها حوزه های پرداخت، بانک و رگوالتوری، انتقال پول بین المللی، بالکچین 
و رمزارز، تأمین مالی جمعی و وام دهی، مدیریت مالی شخصی و کسب وکار، مدیریت 
ثروت و بیمه را شامل می شود. این نوآوردگاه، رویدادی آموزشی - عملی است که به افراد 
آموزش می دهد چگونه می توانند برپایه ایده های فناورانه خود، کسب وکاری راه  اندازی 
کرده و آن را توســعه دهنــد و از دروازه ورود ایده ها و طرح هــای فناورانه به مرحله جذب 
سرمایه ، توسعه فناوری و کسب وکار در جهت اشتغال زایی رد شوند. برای ثبت نام در 

این رویداد می توانید به سایت ایوند مراجعه کنید.

آی فینک نوآوردگاه فین تک را برگزار می کند

کارزاری برای تیم های فین تکی

ثبت نــام چهاردهمیــن دوره جشــنواره وب و موبایــل ایــران از تاریــخ ۱ دی ماه آغاز شــد. 
جشــنواره وب و موبایل ایران ، به عنــوان بزرگ ترین عرصــه رقابت میان وب ســایت ها و 
نرم افزار های موبایل ایرانی در گروه های مختلف شناخته می شود و از ابتدای زمان تأسیس 
توانسته است نقش مهمی در رشد کیفیت و جایگاه حوزه وب و موبایل در میان مردم 
داشته باشد. جشنواره وب و موبایل ایران دارای دو بخش مردمی و داوری است، در بخش 
داوری یک وب سایت و یک نرم افزار موبایل توسط داوران به عنوان برگزیده معرفی و به آن 

تندیس برترین وب سایت یا برترین نرم افزار موبایل ایران را اهدا می شود.
در بخش دیگری از جشــنواره که تحت عنوان نگاه مردمی برگزار می شود، وب سایت یا 
نرم افزار موبایل برگزیده توسط آرای تمامی کاربران دنیای مجازی انتخاب می شود. در این 
بخش محبوب ترین وب سایت یا نرم افزار موبایل ایران توســط صدها هزار روی مردمی 
انتخاب می شود. وب ســایت ها و اپلیکیشــن ها می توانند از تاریخ یک دی تا ۲۱ اسفند 

۱4۰۰ در وب سایت جشنواره اقدام به ثبت نام کنند.

متقاضیان حضور در چهاردهمین دوره جشنواره وب  و 
موبایل ایران  تا 21 اسفندماه فرصت دارند

ثبت نام جشنواره وب  شروع شد
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N گفت و گو با سپیده مجد که به هنر کالیگرافی مشغول
است و شاگردان بسیاری پرورش داده است

نقاشی خط یعنی نوآور ی

هنرهای ترکیبی در دنیای امروز دریچه ای برای زنده ماندن 
برخی از هنرهــای قدیمــی یا قابل اســتفاده شــدن برخی 
تکنیک هایی هســتند کــه اکنون چنــدان مورد اســتقبال 
قرار نمی گیرند. سالهاست که افراد کمتری در منازل خود 
تابلو خطاطی نصب می کنند و سیاه مشــق ها و شعرهای 
خطاطی شده جای خود را با طرح های گرافیکی و عکس و 
نقوش پرینتی و پرتکرار داده اند. در میان این تحوالت، یک 
هنر جدید با تکنیک ترکیبی به نــام کالیگرافی )ترکیبی از 

نقاشی و خط به صورت مدرن(، مورد استقبال بسیاری از 
افراد قرار گرفته و بازار آموزش و فروش محصوالت این هنر 

رونق یافته است. 
ســپیده مجد در همیــن حــوزه فعالیــت دارد. ایــن زن ۳۵ 
ســاله، فارغ التحصیل رشــته معماری از دانشــگاه تهران 
است و دختری هشت ساله به نام لیال دارد. در گفت و گوی 
پیش رو، از او درباره فعالیت هایــش در زمینه کالیگرافی و 

مسیری که طی کرده است، پرسیدیم.

 درباره نیک ویدیاواتی

سرگذشت زنی 
پرتالش

در لیســت زنــان قدرتمنــد امســال کــه 
توســط فوربــز منتشــر شــد، چهــره آرام و 
باحجاب یک زن آســیایی توجه  همه را به 
خود جلب کرد. نیــک ویدیاواتی که مدیر 
شــرکت نفــت و گاز اندونــزی »پرتامینــا« 
اســت. ایــن شــرکت یــک شــرکت دولتــی 
اســت اما ویدیاواتی توانسته است دولت 
اندونــزی را بــا شایســتگی در شــغل های 
قبلی اش متقاعد کند که او را خارج از فرایند 
استخدام دولتی، به عنوان مدیرعامل این 
شرکت برگزیند. به طور کلی مدیریت زنان 
در شــرکت های نفت و گاز در دنیا به ندرت 
رخ می دهــد، چــون ایــن صنعــت بســیار 
مردانه اســت. نیک در ۲۷ دســامبر ۱۹6۷ 
به دنیا  آمد و در مقطع کارشناســی رشته 
صنایــع را برگزید و بعــد از آن کارشناســی 
ارشــد حقوق تجــارت را اخذ کــرد. همواره 
پرتالش بود و از دوران دانشگاه کار می کرد 
و شغل های بسیار متنوعی را تجربه کرد. 
اوایل دانشــگاه وارد بانک شــد و دو ســال 
به بانکداری مشغول بود و سپس، قبل از 
دریافت مدرک کارشناســی، وارد صنعت 
ساخت وساز شد و در پروژه های ساختمانی 
مشــارکت کــرد. پــس از فارغ التحصیلــی 
به صورت جــدی صنعت ساخت و ســاز را 
انتخاب و بانکداری را رها کرد. در پروژه های 
کوچک و بزرگ زیادی فعال بود و همزمان 
کارشناسی ارشد گرفت. او در همه پروژه ها 
درخشــید تا تصمیــم گرفت وارد شــرکت 
PT Mega Eltra فعــال در صنعــت بــرق 
و تجهیــزات فنــی شــود و در ایــن شــرکت 
بــه عنــوان مدیــر عامــل برگزیــده شــد. او 
همواره به دنبــال موقعیت هــای بزرگ تر و 
مسئولیت های ســنگین تر بود، به همین 
دلیــل در ســال ۲۰۱4 به شــرکت بزرگ تری 
 Perusahaan Listrik Negara بــا نــام
نقــل مــکان کــرد و مســئولیت مدیریــت 
استراتژیک را پذیرفت. در سال ۲۰۱۷ وارد 
شــرکت نفت و گاز اندونزی پترامینا شــد. 
در این شــرکت مســئولیت های متعددی 

را تجربــه کــرد. از مدیریــت منابــع 
انســانی گرفتــه تــا مدیریــت 
لجســتیک، زنجیــره تأمیــن و 
زیرســاخت های شــرکت. او 
بعد از مــدت کوتاهی به عنوان 

تنهــا زن وارد هیئت مدیره 
شرکت شــد و پس از 
مدتــی نیــز ســکان 
بــه  را  مجموعــه 
عنوان مدیرعامل 

در دست گرفت.

INTRODUCTIONمعرفی

»من یک زن هستم. قدم یک متر و 52 سانتی متر است. میانسال 
هستم و گذشته ای خیلیمعمولی دارم.« آنبودن خودش را این گونه 
معرفی می کند. او درحالی که از سیستممالیوبانکدارینابسامان
بریتانیا خسته شده بود، متوجه شد تنها کاری که می تواند انجام دهد، 
بانکی  نام  شود.  اداره  خودش  دلخواه  به  که  است  بانکی  راه اندازی 
که او راه انداخت استارلینگ است؛ این روزها به بانک هایی مانند 
استارلینگ نئوبانکمی گویند. نئوبانک ها آمده اند تا سیستم خسته 
مالی را درمان کنند و مردم را در کانون اصلی توجه قرار دهند. کتاب
»نئوبانک« روایت شخصی آن بودن از مسیر ساختن استارلینگ است.

و  جذاب  شدت  به  کتابی  مطالعه  به  می کنیم  دعوت  را  شما 
خواندنی که ارزش تبدیل شدن به یک  فیلم و سریال دیدنی را هم دارد.

پرداخت یاری از آن دست کســب وکارهای فین تکی است که کمتر روی 
آرامش دیده و در طول حیات و فعالیت خود، بیشــتر مواقع با چالش 
مواجه شده است. از همین رو، دور از حقیقت نیست که پرداخت یاری 
را به عنوان پردردســرترین شــاخه پی تک بدانیم. قوانین و ساختارهای 
پی تک بیشتر مواقع دست پرداخت یارها را برای فعالیت بسته و همین 
ترمزهای مدام عملکرد این حوزه را ُکند کرده است. آخرین چالشی که 
در یک ماه گذشته پرداخت یارها، بیشترین تمرکز را روی آن داشته اند، 
اینماد بوده اســت. تصمیم گیران و تصمیم ســازان در حوزه پرداخت، 
اینماد را راهی برای کنترل قانونی کسب وکارها می دانند و بر این باورند که 
چنین نظارتی بر کسب وکارهای اینترنتی و فضای مجازی یک نیاز جدی 
و سدی در برابر کالهبرداری، پول شویی و هر خطری در این بستر است. 
تالش پرداخت یارها و همکاری نصر در مذاکره با وزارت صمت این روند 

را بهبود بخشید. 
تصمیــم بــرای اجباری شــدن اینمــاد می توانــد بــه پرداخت یارهــا، 
کســب وکارهای کوچــک و خانگی و اســتارتاپ ها ضربه ای جــدی وارد 
کند و بــازار تجارت الکترونیکی کشــور را به ســمت فضای خاکســتری 
»کارت بــه کارت« ســوق دهد؛ مــواردی که کارشناســان حــوزه تجارت 
الکترونیکی و فعاالن اقتصادی بر آن صحه گذاشته و تأکید دارند ابالغیه 
اخیر شاپرک، در کنار معدود نتایج مثبت آن، تبعات منفی زیادی به دنبال 
دارد. چالش اینماد بــرای پرداخت یارها از زمانی آغاز شــد که خبر عدم 

سرویس دهی شاپرک به کسب وکارهایی که دارای نماد اعتماد

آن بودن  مترجمان:  زهرا درستکار، آیسا فدایی
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چطور شد که به کالیگرافی روی آوردید؟
مــن از کودکــی عالقه خاصــی به نقاشــی داشــتم و از هر 
فرصتی برای یادگیری و تمرین نقاشی استفاده می کردم. 
کالس های مختلفی را تجربه کردم و این کالس ها، من را 
به سمت تکنیک ترکیبی نقاشی خط سوق داد. با توجه 
به اینکه نقاشی خط در راســتای سابقه و عالقه من بود، 
مسیر پیشرفتم هموارتری شد. اکنون نزدیک به سه سال 
است که در کنار نقاشی و هنرهایی مثل دیجیتال آرت به 
صورت تخصصی روی کالیگرافی و نقاشی خط متمرکز 
هســتم و عــالوه بــر تولیــد و فــروش تابلوهــای مختلــف، 
به صورت جدی به آموزش این هنر مشــغولم و شاگردان 

زیادی نیز در این سه سال با من همراه شده اند. 

ایده شــروع این کســب وکار را از کجا به 
ذهن تــان خطــور کــرد؟ از درآمدزایــی آن مطمئــن 

بودید؟ 
وقتی با نقاشــی خــط آشــنا شــدم ، دریافتم کــه این هنر 
با روحیــات مــن همخوانــی بســیاری دارد. عالوه بــر این 
می تواند برای هر فردی که به هنر و خط عالقه دارد، کارایی 
و کاربرد داشته باشد. یکی از خصوصیات کالیگرافی این 
اســت که هر فردی می تواند با هر سطحی از خط و حتی 
بدون پیش نیــاز یک هنر دیگر، نقاشــی خــط را بیاموزد، 
حتی اگر بد خط باشــد. این خصوصیت بســیار جالبی 
برای ایــن هنر اســت. همیــن ویژگی مــرا ترغیب کــرد که 
آمــوزش این هنــر را جــدی بگیرم تا هــر فــرد عالقه مندی 
بتواند اثری هنری در سطح خودش عرضه کند و لحظاتی 
سرشــار از آرامــش و لذت خلق برای خود داشــته باشــد؛ 
حسی که معتقدم نیاز همه ما در این روزهاست. در این 
روزهای پرمشغله و به دور از هنر، همه ما دوست داریم و 
باید، لحظاتی را برای خودمان به دور از تمام مشغله های 
روزمره به خلق یک اثر هنری بپردازیم و حس زندگی را در 

خود زنده نگه داریم.
کالیگرافی این موقعیت را در اختیــار من قرار داد و من نیز 
با آموزش این هنر، عالوه بر کسب درآمد، درصدد انتقال 

این حس به سایرین هستم.

بــرای شــروع کار چقــدر ســرمایه اولیــه 
صرف کردید و چــه مهارت هایــی بــرای آن احتیاج 

بود؟
از نظــر مالــی، بخش مهمــی صــرف کالس های آموزشــی 
شــد. زمانی که من آغاز به کار کــردم، این هنر به ســبک و 
ســیاق نوین، بســیار نوپا بود و کالس های آموزشی خاص 
و گران قیمتی داشــت. اما االن به واســطه ترویــج آموزش و 
وجــود دوره های آنالیــن، هزینــه یادگیری بســیار پایین تر 

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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از ســه ســال پیش اســت. برای تهیه لوازم نیز من کمتر از 
۱۰ میلیــون هزینه صرف کــردم که بــاز به دلیل پیشــرفت 
این هنر، اکنــون هنرجوهــا می توانند با هزینه بســیار کم 
و به صــورت تدریجی لــوازم مورد نیــاز را تهیه کننــد. البته 
پشــتوانه مهارت مــن در نقاشــی و اســتمرارم در یادگیری 
و تمریــن ایــن هنــر باعث شــد ســرعت رشــدم در مســیر 

کالیگرافی بیشتر شود.

نــوآوری بیشــتر در کــدام 
قسمت این کسب وکار نمایان است؟

خود این هنــر اساســاً و ذاتــاً نوآور اســت و هر 
کســی کــه بــه آن وارد می شــود، بــه نوعــی بــا 
خالقیــت و نــوآوری مواجه اســت. مــن هم به 
اندازه خودم ســعی کردم در آثارم خالقیتهای 
خاص را با هــم آمیخته کنم که خوشــبختانه 
مورد پسند مخاطبان واقع شده است. به طور 

کلی، ذات هنر تقلیدپذیر نیســت و اگر خالقیت به خرج 
ندهیم و به تقلید صرف بسنده کنیم، مسلماً چیزی برای 
عرضه نخواهیم داشت. من سعی کردم در بخش آموزش 
نیز خالقیت را دســتمایه کارم قرار دهم. مدل آموزش این 
هنرها معموالً حضوری و به شیوه استاد - شاگردی است، 
اما من سعی کردم با ارائه آموزش های آنالین و پشتیبانی 
الزم، فرصت خلق نقاشی خط را در اختیار همه شاگرادنم 
قــرار دهــم و همان طــور که گفتــم، عــالوه بر نقاشــی خط، 
آرامش و حس خلــق کردن یــک اثر هنــری زیبا را بــه آنان 
انتقال دهم. همیــن امر باعث شــد در دوران کرونا نه تنها 
کالس هایم متوقف نشود، بلکه تعداد زیادی به شاگردانم 
افزوده شود. اصرار زیادی دارم که حتماً فرایند پشتیبانی 
را به دقــت انجام دهم تا با رشــد شــاگردان راضی بیشــتر، 

کسب وکار پایداری داشته باشم.

تــا امــروز چــه تعــداد تابلــو بــه فــروش 
رسانده اید و چند شاگرد پرورش داده اید؟

تعــداد زیــادی تابلــو فروختــه ام کــه تعدادشــان را دقیــق 
نمی دانم. شــاگردان بســیاری نیز پــرورش داده ام که تنها 
طی سال ۱4۰۰ بیش از 4۰۰ شاگرد بوده است و امسال ۷۰ 

هنرجو از ۲۰ کشور مختلف جهان داشته ام.

چه چشم اندازی برای کسب وکارتان در 
نظر دارید؟

اصــوالً خیلــی بــه دنبــال چشــم انداز نیســتم و همیشــه 
سعی می کنم در لحظه بهترین خدمت را عرضه کنم و با 
همین  قدم های کوچک و مستمر، یک کسب وکار بزرگ و 

تأثیرگذار داشته باشم. 

چه مشکالتی بر سر راه کسب و کار شما 
قرار دارد؟ 

هر کاری مشکالت خاص خود را دارند و اگر شخصی فکر 
کند که می توان بدون مشکل و حاشیه در کاری پیشرفت 
کرد، قطعاً اشتباه می کند. من هم با مشکالت خاص خودم 
دســت وپنجه نرم کرده ام و همه تالشم را کردم تا مشکل را 
حل کنــم. موفق بیــرون آمدن از مشــکالت هر 
روزه  کار، اول به لطف خدا رخ می دهد. اما عامل 
بسیار مهم دیگر در حل مشکالت، مخصوصاً 
در کســب وکارهای کوچــک، دوری از حاشــیه 
و تمرکــز بــر اصــل کار اســت. وقتــی روی اصل 
کار متمرکز می شــویم، می توانیم مشــکالت را 
به عنــوان مســائل قابل حــل ببینیــم و راه حل 
مناســبی برای آن پیدا کنیم. ولــی وقتی درگیر 
حواشی می شویم، تمرکزمان از مشکل اصلی 
دور می شود و همین امر شکست مان می دهد. 

جنسیت شــما در این کار تأثیری مثبت 
یا منفی داشته است؟

مســلماً زن بــودن مزایایــی دارد و مشــکالتی را هــم در 
کســب وکار ایجــاد می کنــد کــه گاهــی موجــب پیشــرفت 
می شود و گاهی موجب توقف در مسیر. به طور مثال  نگاه 
افراد در مورد جنســیت مدرسان یک هنر یکسان نیست 
و گاهی یک زن تنها به واســطه جنســیتش مورد تبعیض 
واقع می شود و هنرجوها ترجیح می دهند توسط یک مرد 
آموزش ببینید، با اینکه در بســیاری از مــوارد ظرافت های 
زنانه موجب ارائه آموزش های بی نقصی می شــود. جالب 
این است که این تبعیضها خیلی اوقات توسط خود خانم ها 
صورت می گیرد و گاهی یک عامل تمایز که در زنی موجب 
تحقیر و سرزنش می شــود، اگر در یک مرد مشاهده شود 

به تحسین و تشویق تبدیل می شود.

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

من به خــودم و دوســتانم یــادآوری می کنم که اقــدام کنند 
و منتظر نباشــند. شــروع کردن اســت که باعث پیشرفت 
و موفقیــت می شــود. من هــم منتظر نشــدم تــا همه چیز 
عالی شود و بعد اقدام کنم و همیشه تالش می کنم در دام 
کمال طلبی منفی گیر نیفتم. وقتی توانستم چیزی را بهتر 
از حد متوسط عرضه کنم، اقدام کردم و استقبال مخاطب، 
به من برای ادامه کار دلگرمی داد. از صمیم قلبم امیدوارم 
تمام زنان و دختران ایران زمین با کشــف استعداد و عالقه 
خود و اســتمرار در انجام کاری که دوســت دارنــد، بتوانند 
آثار خود را به دیگران عرضه کنند و موفق و سربلند باشند.

جلوگیری از فرسودگی شغلی زنان در دوران پساکرونا

زنان در وضعیت استیصال
بسیار شنیده ایم که زنان شــاغل رسماً دو شغل 
تمام وقت دارند. مناســبات اجتماعی و تقسیم 
ســنتی نقش های خانواگی باعث شــده که زنان 
در بازگشــت از محیــط کار، یــک شــغل تــازه بــا 
فراز و نشــیب ها و وظایــف یک شــغل تمام وقت 

دیگر را آغاز کنند.
ایــن روزهــا کــه بســیاری از ادارات و ارگان هــا، 
شیفت ها و ساعات کاری خود را به صورت کامل 
به زمان بنــدی قبــل از کرونــا بازگردانده انــد، الزم 
اســت نکات و توصیه هایی پیرامون جلوگیری از 
فرسودگی زودهنگام زنان در کار و ترک نابهنگام 

کار مرور کنیم.
در دوره همه گیــری کرونــا محیــط خانــه و محــل 
کار در هــم تنیــده شــد. در ابتــدا ســاعات کاری 
نا منظم، تماس های تلفنی در زمان های نامتعارف 
و حجم کاری بدون ســنجش برای زنــان و مردان 
مشــکالت زیــادی آفریــد. پــس از مدتــی در این 
فرایند تعدیل هایی رخ داد، اما کماکان این دو سال 
موجبات فرسودگی شغلی افراد بسیار زیادی را 
فراهم کرد و این نقصان مخصوصاً بیشتر متوجه 
زنان شــد. به صورتی که زنان ۲۰ درصد بیشتر از 

مردان شغل خود را از دست دادند.
نکتــه مهــم و حیاتی کــه بــرای همه شــرکت ها و 
کارفرماها، بدیهی شده، این است که بازگشت به 
محیط کار به صورت دفعی و به شیوه قبل از کرونا 
غیرممکن است. عادات ساخته شده کارمندان 
و عجیــن بــودن ایــن عادت هــا بــا ســبک زندگی 
افراد باعث می شــود که هر اقــدام و وظیفه ای که 
افراد قبل از این دوران انجــام می دادند، اکنون به 
صورت مضاعف فرســودگی شــغلی ایجاد کند. 
با توجه به اینکه هیچ کــدام از فعالیت های افراد 
خانــواده به صــورت کامل بــه دوران قبــل از کرونا 
بازنگشته، وظایف زنان شاغل در خانه و محیط 
کار با پیچیدگی های بیشتری مواجه شده است.

محققان و مشــاورانی کــه در زمینه ارتقــای زنان 
در محیــط کار فعــال هســتند، در گــزارش اخیر 

خود پیرامون زنان  در محیــط کار، از این موضوع 
به شدت ابراز نگرانی کرده اند که این امر می تواند 
شیب صعودی اندک پیشرفت زنان در محیط کار 
را با تزلزل مواجه کند و آموزه ها و تالش های زنان 

و سازمان های دغدغه مند را بی نتیجه گرداند.
ایــن افــراد توصیه می کننــد که سیاســت گذاران 
فضاهای کار، کماکان از زمان بندی انعطاف پذیر 
غافــل نشــوند. در دوران پاندمــی بســیاری از مــا 
آموختیــم کــه کار،  عملی اســت کــه در راســتای 
تحقق اهداف مشترک ســازمان انجام می شود، 
نه مکانی که هر روز صبح به آن عزیمت می کنیم. 
پس برخی از وظایف را می توان در محیطی غیر از 
محل  کار از کارمندان درخواست کرد و کماکان در 

راستای اهداف اصلی سازمان حرکت کرد. 
این مشــاوران می گویند باید زمان بندی دورکاری 
در ســاعات انعطاف پذیر قانونمند شــود. اگرچه 
انعطاف پذیری زمان کاری، مفهومی جذاب به نظر 
می رسد اما همین در دو سال اخیر موجب شده 
بسیاری از کارمندان، به خصوص زنان، احساس 
کنند شغلی ۲4 ساعته و بدون استراحت دارند و 
همین امر فرسودگی شغلی آنان را چندین برابر 

کرده است.
ساعات مشخص برای کار و تماس و تحویل دادن 
کار در نظر بگیرید و این ساعات را با مشورت افراد 

ولی بصورت قانونمند و یکسان تعریف کنید.
آنها همچنیــن معتقدند که تجربه زنان شــاغل 
در این مدت نشان داده به دلیل تداخل وظایف 
داخل خانه و محیــط کار و ترجیح لحظه ای برای 
وظایــف خانــه، برنامه ریزی بــرای انجــام وظایف 
شغلی بســیار ســخت و گاه غیرممکن می شود 
و ایــن امــر عــالوه بــر کــم کــردن کیفیــت کارهای 
انجام شده، همیشه زنان را در وضعیت استیصال 
و ناکامــل بــودن قــرار می دهــد. در حقیقــت 
زمان بندی مشخص برای واگذاری و تحویل کارها 
در برنامه هــای انعطاف پذیــر یک اصل اساســی 

است.

زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

ADVICEتوصیه

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com
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تجارت اجتمااعی
S O C I A L 
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شبکه های اجتماعی و 
 تأثیرگذاری

در ذائقه مشتریان

مینتراوویژگیهای
جدیدخرید

پلتفرم تجارت الکترونیک »مینترا« تجارت 
اجتماعی از جمله خرید از طریق ویدئوی 
زنــده را راه انــدازی کــرد تــا بتوانــد نیازهای 
الگوهــای مصــرف محتــوا و ترجیحــات 
خرید مصرف کنندگان را که به سرعت در 
حــال تکامل اســت، بــرآورده کنــد. مینترا 
قصد دارد در مــاه نزدیک به هزار ســاعت 
محتوای ویدئویی زنده برای تعامل عمیق تر 
با مصرف کننــده تولیــد کند. این شــرکت 
معتقــد اســت کــه احتمــاالً 50 درصــد از 
کاربران فعال ماهانه شان طی سه تا چهار 
ســال آینــده بــا تجــارت اجتماعــی درگیر 

خواهند بود.
مینتــرا گفتــه که بــا پر کــردن شــکاف بین 
خالقیــت و تجارت بــه دنبال تغییــر روش 
خرید مشتریان اســت و در عین حال هر 
دو را تحت یک پلتفرم واحد قرار می دهد. 
بر این اســاس مردان و زنان جــوان باهوش 
در عرصــه مــد و رســانه های اجتماعــی را 
کــه بــه دنبــال دسترســی بــه مــد روز و 
بهترین های مشــاوره مد هســتند، هدف 
قرار داده اســت. مینترا اعالم کــرده که مد 
و زیبایــی محبوب ترین مقوله هــا در حوزه 
تجارت اجتماعــی هســتند و پلتفرم های 
اجتماعی بر حدود 70 درصد از تصمیمات 
خرید مصرف کنندگان در حــوزه مد تأثیر 
می گــذارد. این شــرکت معتقد اســت که 
بــه عنــوان آینــده خریــد، منشــور تجارت 
اجتماعــی آن احتمــاالً نقــش مهمــی در 
تعیین نحوه خرید مشتریان ایفا می کند.

آچینــت ســتیا، معــاون و مدیــر بازرگانــی 
تجــارت اجتماعــی مینتــرا گفــت: »ایــن 
منشور برای مشتریان امروزی که به تدریج 
از خریــد مبتنــی بــر متــن یــا کاتالــوگ به 
هدایــت  تحــت  تعاملــی  تجربه هــای 
اینفلوئنســرها حرکت می کنند، ســاخته 
شده است. این منشور همچنین با اعالم 
راه اندازی  طرح هــای جدید، همکاری های 
جدید، نمایش محصوالت همراه با مزایای 
دیگــر، راهی بــرای ایجــاد برتــری در پایگاه 
مشتریان بسیار فعال مد و فشن به برندها 

ارائه می کند.«
تجارت اجتماعی یک بازار 1/5 تا 2 میلیارد 
دالری در هنــد امــروز اســت و بــر اســاس 
گزارش این صنعــت طی پنج ســال آینده 
بیــن 16 تــا 20 میلیــارد دالر ارزش خواهــد 
داشــت. مد و زیبایــی بیشــتر از 50 تــا 60 

درصد سهم این بازار را تشکیل می دهد.

REPORTگزارش

SPONSORED BY

»ویزا« اعالم کرد که چهار فعال تجــارت اجتماعی در تالش 
بــرای حمایــت از مشــاغل محلی بــه کمپیــن آنهــا، »جایی 
که خرید می کنید مهم اســت« پیوســته اند. »آوانــا«، »ات 
هوم«، »هوال« و »اسپیلیت« شرکت هایی هستند که برای 
حمایت از شرکت های کوچک و متوسط محلی مالزی با ویزا 
همکاری خواهند کرد تا ویژگی های فروش آنالین آنها رشــد 
کند و گزینه های پرداخت انعطاف پذیرتری به مشتریان خود 

ارائه دهند.
نگ کنگ بــون، مدیــر کشــوری ویــزا مالــزی، در 
بیانیــه ای گفــت: »این مایــه دلگرمی اســت که 
ببینیــم مشــاغل محلــی در مواقــع ضــروری از 
حمایــت مصرف کننــدگان و مشــاغل مشــابه 
برخوردارنــد. ما از حضــور آوانا، ات هــوم، هوال و 
اسپیلیت به عنوان فعاالن  تجارت اجتماعی که 
از ویژگــی »حاال بخر، بعــداً پرداخــت کن« بهره 
می برنــد، در برنامــه »جایی که خریــد می کنید 
مهم است« استقبال می کنیم. ما می خواهیم 

بــه شــرکت های کوچــک و متوســط محلــی کمــک کنیــم تا 
نیازهای مصرف کننده فعلــی را برآورده کننــد و روند خرید را 

بهبود بخشند.«
بر اساس مطالعه اخیر ویزا، 98 درصد از مالزیایی ها مایلند از 
خرده فروشان محلی خرید کنند تا از کسب وکار آن ها حمایت 
کنند. ویزا خاطرنشان کرد که نتایج نشان داده است عادت 
خرید از مشاغل محلی در 30 درصد از مصرف کنندگان طی 

همه گیــری کووید19 ایجاد شــده اســت، بنابراین دیجیتالی 
شدن کسب وکارهای محلی حیاتی است.

سیستم های پرداخت دیجیتال در چندین پلتفرم شبکه های 
اجتماعی ادغام شــده اند و به برندها اجازه می دهند از مدل 
D2C اســتفاده کننــد. ویــزا گفته اســت که بــه ایــن ترتیب، 
مصرف کننــدگان می توانند پیشــنهاد محصــول را بــه طور 
یکپارچه در لیستی از خبرهای یک شبکه اجتماعی که دائماً 
به روز می شود، دریافت کنند و خرید مستقیم و 
بی واسطه را تجربه کنند. لقمان آدریس، مدیر 
اجرایــی آوانا گفــت: »ما از شــراکت با ویــزا برای 
توانمندســازی بیشتر کســب و کارهای محلی و 
ارائه یــک راه حل همه جانبــه برای رفــع نیازهای 
کسب وکار آنالین آنها هیجان زده هستیم. هدف 
آوانا توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط 
برای دیجیتالی کردن مشــاغل خود و اســتفاده 
از قدرت شــبکه های اجتماعــی از طریق پلتفرم 

تجارت اجتماعی یکپارچه ماست.«

آواناچهمیکند؟
آوانا به فروشگاه های تجارت الکترونیک برندهای حرفه ای، 
خدمات متعددی ارائه می دهد، از جمله جمع آوری و ارسال 
کاتالوگ هــا بــه شــبکه های اجتماعــی و کانال هــای مکالمه 
متعددی که شامل فیس بوک، اینستاگرام، واتس اپ، الین، 

تلگرام و... می شود.

آوانا خدمات شــریک متحد خود را بــه دارنــدگان کارت ویزا 
با نرخ ترجیحــی 10 درصد بازگشــت نقدی در قالــب اعتبار 
حمل ونقل در طرح های تجاری ســاالنه و نمایندگی ســاالنه 

آوانا ارائه می کند.
عالوه بر این ویزا با ات هوم، هوال و اسپیلیت همکاری خواهد 
کرد تا پیشــنهادهای انحصاری را به صاحبان کســب و کار و 
مصرف کنندگان ارائه دهد که راه حل هــای »حاال بخر، بعداً 
پرداخت کــن« را اتخــاذ کنند. هوال اعــالم کرده کــه از هزینه 
تراکنش برای 100 سفارش اولیه پرداخت شده با هوال از طریق 

کارت ویزا صرف نظر می کند.
آروین ســینگ، مدیر عملیــات و یکــی از بنیانگــذاران هوال، 
گفت: »ما خوشحالیم که این مشارکت معنادار را با ویزا آغاز 
می کنیم، زیرا این امر تعهد مــا را در ایجاد تعامالت معنادار 
در اکوسیســتم هوال و در بین شــرکا، صاحبان کســب و کار و 

مصرف کنندگان مان تقویت می کند.«
تریســی لو والش، مدیر کل ات هوم سنگاپور و مالزی گفت: 
»کسب وکارهای محلی ستون فقرات هر اقتصادی هستند 
و محدودیت های طوالنی مدت در مالزی بیشــتر از سایرین 
به آنها ضربه زده اســت، بنابراین ما مفتخریم کــه به ویزا در 
حمایــت از کمپین »جایی کــه خرید می کنید مهم اســت« 
ملحق می شــویم. بســیاری از شــرکای تجاری مــا در ات هوم 
مالزی، شــرکت های کوچک و متوســط محلی هســتند و ما 
می خواهیم نقش خود را در ایجاد تسهیالت و انعطاف پذیری 

پرداخت برای حمایت از بازیابی آنها ایفا کنیم.«

برنامه جدید شرکت ویزا با شرکای تجاری اش برای حمایت از کسب وکارهای 
محلی مالزی و تسهیل حضورشان در تجارت اجتماعی

کـــســب و کـــارهـــای مــحــلــی
ستون فقرات اقتصاد مــــالزی

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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غول های رسانه های اجتماعی پیش از تعطیالت بر تجارت تمرکز می کنند

کریسمس و فرصت 
کسب و کارهای کوچک

مشــکالت تبلیغاتی مرتبط با تغییــرات حریم خصوصی 
اپل آی او اس 14 به تیترهای متعددی تبدیل شــده است، 
زیرا فیس بــوک، توییتــر و اســنپ چت درآمدهــای خود را 
گزارش کرده اند، اما اکثر شرکت ها همچنان روی چیزی که 
معتقدند رشد درآمدی شان را در آینده افزایش می دهد، 

متمرکز هستند: خرید در پلتفرم های خود.
مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک، اوایل این هفته به 
تحلیلگران گفت که ساخت یک پلتفرم تجاری کامل یک 
سفر چند ســاله اســت، اما این شــرکت پیشــرفت خوبی 
داشته است، به طوری که مارکت پلیس )بازار( فیس بوک 
در حال حاضر قابلیت حل مشکالت را دارد، فروشگاه ها 
توســعه یافته تر شــده اند و ویژگی های جدیــدی به صورت 

گسترده تر در سال 2022 اضافه خواهند شد.
زاکربــرگ همچنیــن بــه برنامــه هیجان انگیــز بــرای فصل 
تعطیــالت اشــاره کــرد کــه در آن فیس بــوک بــا تعــدادی 
از مشــاغلی کــه از فیس بــوک شــاپس )فروشــگاه های 
فیس بوک( برای شناسایی روش های جدید یافتن مشتری 

استفاده می کنند، همکاری نزدیکی خواهد داشت.
زاکربرگ گفت: »اقتصاد خالق و ابزارهــای بازرگانی هنوز 
در حال شکل گیری هستند و باید فرصتی برای میلیون ها 
نفر دیگر وجود داشــته باشــد تــا از طریق انجــام کاری که 
دوســت دارند، امرار معاش کنند.« فیس بوک قصد دارد 
در هفته های آینــده چندین تجربه خریــد برای تعطیالت 
را در برنامه های خــود ارائه دهــد، از جمله پیشــنهادهای 
انحصــاری در فروشــگاه هایش زمانــی کــه مــردم در حــال 
چک کردن فیس بوک یا اینســتاگرام هســتند و همچنین 

تجربــه خریــد زنــده روزانــه از برندهایــی ماننــد والمارت، 
میسی بنفیت کازمتیکس و پینت باکس نیل.

توییتروخردهفروشان!
توییتر که به تازگی شروع به ســرمایه گذاری هنگفتی روی 
عملکردهــای تجــاری کــرده، اخیــراً پروفایل هــای تجــاری 
جدیدی راه اندازی کرده اســت تا به خرده فروشــان و سایر 
شــرکت ها اجازه دهد خود را متمایز کنند. جک دورسی، 
مدیرعامــل پیشــین ایــن شــرکت بــه تحلیلگــران گفتــه 
بــود: »ایــن شــرکت قصــد دارد بــه زودی خرید مســتقیم 
محصوالت را از پروفایل های تجاری فعــال کند.« او گفته 
بود: »ما در توییتر کسب وکارهای کوچک زیادی داریم، اما 
از نظر محصوالت یا قابلیت های تبلیغاتی به آنها خدمات 
خوبی ارائه نکرده ایم. ما می خواهیم مطمئن شویم که در 
حال ســاخت یک محصول عالی هســتیم که مردم به آن 
جذب شــوند. در حال حاضر فرصت بســیار کمتر است، 
اما ایــن ما را نســبت بــه خرده فروشــان و برندهای بســیار 

بزرگ تر محدود نمی کند.«
او همچنین بیان کرده بود کــه فرصت کافی برای همکاری 
بــا شــرکت هایی کــه از قبــل راه حل هــای مناســب تجارت 
الکترونیــک را پیــدا کرده انــد و در حــال اجــرا و راه انــدازی 
آن هــا بــرای کمــک بــه ساده ســازی افتتــاح فروشــگاه در 
توییتــر هســتند، وجــود دارد: »چیزهای خیلی بیشــتری 
در راه اســت و همه این مــوارد به آنها، حتــی کوچک ترین 
کسب وکارها، کمک می کند تا بتوانند از ما استفاده کنند 

و بزرگ تر شوند.«

شــریل ســندبرگ، مدیــر ارشــد عملیاتــی فیس بــوک 
خاطرنشــان کــرد رشــد تجــارت الکترونیــک در چنــد ماه 
گذشــته کاهــش یافتــه اســت، زیــرا مشــتریان بیشــتری 
فروشــگاه های فیزیکــی را بــرای خریــد انتخــاب می کنند. 
او توضیــح داد: »ایــن بدان معنا نیســت که رشــد تجارت 
الکترونیک متوقف شده است. کسب وکارها هنوز در حال 
تغییر به صورت آنالین هســتند، اما تجــارت الکترونیک 
دیگر بــا ســرعتی کــه در اوج همه گیــری شــاهدش بودیم، 

رشد نمی کند.«

هدفگذاری36میلیارددالری!
اظهارات سندبرگ مشابه گزارش مدیران آمازون مبنی بر 
کاهش انتظارات درآمدی خود در ســه ماهــه دوم به دلیل 
کاهش ســرعت خریــد دیجیتال اســت. ســندبرگ گفت 
تالش های فیس بوک در تجارت بر سه حوزه متمرکز است: 
»بهتریــن مــکان بــرای تبلیغات، آســان کــردن فــروش در 
فیس بوک و اینستاگرام و بهبود تجربه مشتری.« او اشاره 
کرد که فیس بوک هنوز کارهایی برای انجام دادن دارد. او 
گفت: »من فکر می کنم ما نیز در حال پیشرفت هستیم 

و فضایی برای رشد داریم.«
انتظــار مــی رود کــه تجــارت اجتماعی در ســال جــاری در 
ایاالت متحده بــه 36 میلیارد دالر برســد اما ایــن روند در 
ســایر کشــورها جلوتر اســت. به عنــوان مثــال پیش بینی 
می شــود کــه در چیــن خریــد دیجیتالــی کــه از طریــق 
کانال هــای رســانه های اجتماعی انجــام می شــود، از 351 

میلیارد دالر فراتر رود.

REPORTگزارش

پرداخت با یک کلیک

رونمایی»گاپ
شاپ«ازابزارمبتنی

برواتساپ
 B2C گاپ شــاپ« شــرکت پیام رســانی«
راه حلی ارائه کرده است تا به کسب وکارها 
اجازه  دهد فروشگاه های دیجیتال خود را در 
واتس اپ ایجاد کنند. این شرکت گفت: »بر 
اســاس قابلیت تجاری واتس اپ که اخیراً 
راه اندازی شده است، گاپ شاپ می تواند 
به کســب وکارها کمک کند تــا تجربه یک 
خرید کامل را در واتس اپ مدیریت کنند. 
واتس اپ با بیــش از دو میلیارد کاربر فعال 
ماهانــه در 180 کشــور جهان، یــک پلتفرم 
تجاری و مکالمه محور ایده آل برای مشاغل 
است.« گاپ شــاپ می گوید این راه حل از 
ویژگــی »پرداخــت صورت حســاب با یک 
کلیک« که اخیراً معرفی شــده، اســتفاده 
می کند و بــه کســب وکارها امــکان اتصال 
پرداخت هــا از طریــق واتــس اپ و دیگــر 
پلتفرم های پیام رسانی را می دهد. شرکت ها 
می توانند بــا اســتفاده از ایــن ابــزار جدید 
یک کاتالوگ محصول در واتس اپ ایجاد 
کنند، با استفاده از ربات های چت مبتنی 
بر هوش مصنوعی با مشــتریان صحبت 
و آنهــا را در وارســی و پرداخــت راهنمایــی 
کنند، در 24 ساعت شبانه روز و هفت روز 
هفته پشــتیبانی زنــده و مبتنی بــر هوش 
مصنوعی را به همــراه توضیحــات دقیق و 

سازمان یافته ای از محصول ارائه دهند.
در همین حال مشــتریان می توانند موارد 
دلخــواه را بــه ســبد خریــد واتــس اپ خود 
اضافــه کننــد، از تعامــالت بی درنــگ بــا 
کســب وکارها لــذت ببرنــد و با اســتفاده از 
خدمــت پرداخــت صورت حســاب با یک 
کلیک که گاپ شــاپ ارائه می دهــد، بدون 
نیاز به ترک پنجره چت، هزینه خرید خود 
را پرداخــت کننــد. ایــن شــرکت می گوید: 
»بسیاری از کســب وکارها در حال حاضر 
از واتس اپ بــرای مقدمات پیــش از  خرید 
و خدمات پس از خرید استفاده می کنند. 
با ویژگی های جدید و در دســترس تجارت 
الکترونیک اکنون کسب وکارها می توانند 
کل فراینــد خریــد مشــتریان خــود را در 
محبوب تریــن برنامــه پیام رســانی جهــان 
مدیریت کنند.« بیرود شــس، مدیرعامل 
گاپ شــاپ، گفــت شــرکت می خواهــد بــا 
دادن اطالعاتی کــه مردم به آن نیــاز دارند، 
روی حذف آشــفتگی از فرایند پیام رسانی 
تمرکز کند. او گفت مشتریان به پلتفرم او 
روی می آورند زیرا پیام رسانی ساده ترین راه 
برای دستیابی به مصرف کنندگان از طریق 

تلفن هوشمندشان است.
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سازمان بـه مثـابـه 
مـــوجــودی زنــده

چهالزاماتیبرایایجادبرندکارفرماییدر
اکوسیستمایرانوجودداردوچهنوعسازمانهایی

بایدبرندکارفرماییداشتهباشند؟
همه برند کارفرمایی دارند؛ از یک مغازه کوچک در بازار تهران 
گرفته تا یک سازمان بزرگ. هر کسب و کار دارای تیم با مدل 
مدیریت منابع انســانی اش که شــامل جذب و به کارگیری، 
نظام جبران خدمات و ظرفیت های رشــد می شــود، درکی را 

در همکاران یک سازمان و جویندگان کار ایجاد 
می کند که همان برند کارفرمایی را می سازد. حتی 
 )EVP( در یک کارگاه آهنگری، ارزش پیشنهادی
می تواند یک اســتادکار توانا باشــد تا یک نفر را 

قانع کند که در آن کارگاه شاگردی کند. 

چــرابهتازگــیایــنمســئله
بیشــتربــهچشــممیآیــدوبــهآن

میپردازند؟
در گذشته بازار کار در ایران چندان رقابتی نبود و 
تقاضای بازار و نوع کسب و کارها و مدل مدیریت 

منابع انسانی متفاوت بود. اما چند وقتی است که سازمان ها 
در اهداف ارتباطی خود تالش دارند جایگاه خود را با مفهوم 
برنــد کارفرمایی مشــخص کنند. چنانچــه اهداف درســتی 
داشــته باشــند، جایگاه خود را در بازار کار می ســازند. گاهی 
اوقات هم این برند کارفرمایی جایگاهی در کسب و کارشــان 
به آنهــا می دهــد. به چه شــکل؟ تصــور کنید کســب  وکاری 
ســرویس ارائه می دهد و یکــی از ارزش های ســازمانش برای 

ذی نفعان و مشــتریانش اعضــای تیمش هســتند. زیرا اگر 
کیفیت اعضــای تیمش بــاال باشــد، کیفیت سرویســی که 
ارائه می دهد نیز باالتر است. چون نمی توانید انتظار داشته 
باشید که نظام جبران خدمات یک شرکت دست و پاشکسته 
باشد، ولی افرادش به خوبی ارائه سرویس کنند. اما اگر نظام 
جبــران خدمات خــوب باشــد، یعنی نظامــی با پویایــی باال، 
ارزش آفریــن و دارای سیســتم ارزیابی و پرداخت بر اســاس 
عملکرد باشد و بتواند جایگاه این نظام را در ذهن 
همکارانش و کسانی که عالقه مند به کار در این 
بازار هستند، بسازد، می تواند روی عملکرد تیم 
تأثیر بگذارد و سرویس خوبی ارائه دهد. در نظر 
داشته باشید که نظام جبران خدمات مناسب 
یکــی از ویژگی های ایجاد برنــد کارفرمایی خوب 
است. اجازه بدهید با مثالی موضوع را روشن تر 
کنم. فرض کنید شما یک فروشگاه خرده فروشی 
داریــد و انبارتان پر اســت از کاالهــای باکیفیت 
و خــوب. امــا نمی توانیــد به درســتی کاالیتــان را 
ارائه دهیــد. همین باعث می شــود مخاطبان از 
شما خرید نکنند و به یک خرده فروشی دیگر مراجعه کنند 
که لزوماً کیفیــت محصوالتش بــه اندازه محصوالت شــما 
نیست، ولی خوب بلد است اجناســش را ارائه دهد و آنها را 
بفروشد. اهمیت برندینگ همین جاست؛ برندینگ است 
که می تواند ارزش پیشنهادی شما را به جامعه هدف برساند. 
ســازمان هایی هســتند که بهترین مکانیســم جذب منابع 
انسانی، به کارگیری، نگهداشــت و جبران خدمات را دارند و 

سعید سامان، مشاور بازاریابی و برندینگ هلدینگ نگاه 

روحسازمانرااحضارکنید!
پای درددل مدیر هر سازمانی که بنشینید، از کمبود 
نیروی کار متخصص شکایت دارد. بعضی ها هم 
نه در مرحله جذب که در قسمت نگهداشت نیرو 
با مشکل مواجه اند. اما در بیشتر مواقع مشکل از 
نیروی متخصص نیست و مسئله را باید در جای 
دیگری جســت و جو کرد؛ برند کارفرمایی. ســعید 
ســامان، مشــاور بازاریابــی و برندینــگ هلدینــگ 
نگاه معتقد اســت هر شــرکتی که مشــکل جذب 
و نگهداشــت نیروی انســانی دارد و آمد و رفت این 
نیروها در مجموعه اش زیاد است، باید آستین ها را 

باال بزند و به فکر ایجاد برند کارفرمایی خود باشد.

برنــدکارفرماییدراکوسیســتم
ایــرانچطــورمیتواندســاختهشــودوچه
بنگاههایینیازبهســاختنبرندکارفرمایی
دارند؟آیاالزاموجودبرندکارفرماییبهحوزه
کاریشرکتهایااندازهشانبستگیداردیا

اینمسئلهیکنیازعمومیاست؟
مــن معتقــدم اگــر شــرکتی در جــذب نیروهــای 
متخصص دچار مشــکل اســت، به این معنی که 
فرایند جذب با سرعت مناســبی اتفاق نمی افتد، 
ماندگاری نیروها کم و آمد و رفت آنها زیاد اســت و 
هزینه جذب نیرو بــاال می رود یا وقتــی که حقوق و 
مزایای پیشنهادی، کارکنان را قانع نمی کند، شرکت 

در نقطه ای است که نیاز به برند کارفرمایی دارد.

پسمعتقدیددراینمورداندازه
شرکتتعیینکنندهنیست.

نه، من چنین اعتقادی نــدارم. معتقدم حتی یک 
مجموعه اســتارتاپی کوچــک برای اینکه کســی را 
قانع کند که جای خوبی برای کار است، نیاز به برند 
کارفرمایی دارد، چون انتقال همین پیام بخشی از 
برند کارفرمایی است. برند کارفرمایی یعنی ایجاد 
تصویــر یــا برداشــت از جایــی که قــرار اســت باقی 

افــراد در آن کار کننــد و ایــن شــامل محیط 
کار، فرهنگ ســازمانی و... می شود. این 
ویژگی هــا لزومــاً ناظــر به شــرکت های 
بزرگ نیست. اما االن قاعدتاً در سطح 
نیروهــای فنــی برنامه نویــس و دولوپر 
چالــش نیــروی انســانی خیلــی جدی 

شــده اســت و در باقی حوزه ها هم 
می بینــم کــه شــرکت ها 

با این مشــکل مواجه 
شــده اند. امــا اینکــه 
در چــه ســطحی قرار 
اســت شــرکت ها به 
کارفرمایــی  برنــد 
بپردازنــد، بســته به 
اندازه شرکت ها، نوع 

نیرویی که نیــاز دارند 
دغدغــه  جنــس  و 

شــرکت ها، متفــاوت 
است. 

آماری وجود دارد که می گوید 97 درصد کارجویان 
ترجیح می دهند بیکار باشــند ولی در شــرکتی که 
شــهرت ندارد یا ارزشمند نیســت، کار نکنند. در 
حال حاضر این مســئله که فــرد در چــه جایی کار 
می کنــد و آیا ایــن فضــا را دیگران می شناســند که 

بتواند به آن افتخار کند، مهم شده است.

ویژگیهــایبرنــدکارفرمایــی
چیســت؟نقاطاشــتراکوافتراقآنبرای
یکاســتارتاپکوچکوبنگاهیبزرگدر

چهچیزهاییاست؟
اینکه برنــد کارفرمایــی بایــد یک ســری ویژگی ها 
را بیــان کنــد، در همــه مشــترک اســت. برنــد 
کارفرمایی باید شــفاف و واضح دربــاره ارزش های 
 EVP: Employer Value( پیشــنهادی ســازمان
Proposition( حــرف بزنــد. حــاال آیــا ارزش های 
پیشنهادی یک سازمان با سازمان دیگر فرق دارد؟ 
بله، متفاوت است. مثالً من در شرکتم دولوپرهای 
بیســت و چنــد ســاله اســتخدام می کنــم کــه یــا 
دانشجو هســتند یا تازه فارغ التحصیل شده اند 
چون بانشاط هســتند. وقتی تیم منابع انسانی 
یا مدیریت می خواهــد ارزش های پیشــنهادی را 
فهرست کند، باید حواسش باشد که این با جنس 
افرادی کــه می خواهد اســتخدام کنــد، مطابقت 
داشته باشد. مســلماً مســائلی که برای یک فرد 
20 ساله ارزش به حساب می آید، با یک شخص 
40 ساله فرق دارد. یک نفر در 40 سالگی احتماالً 
صاحب خانواده اســت و برایــش خدمات رفاهی 
خانواده و بیمه تکمیلی و مســائلی از این دســت 
مهم اســت، در حالی که یک فرد بیســت و چند 
ساله به احتمال زیاد ورزش و تفریح برایش اهمیت 
بیشــتری دارد. بنابراین همــه ســازمان ها باید به 
نحوی ارزش های پیشنهادی شان را منتقل کنند، 
اما اینکه این ارزش ها چه چیزهایی هستند، برای 

شرکت های مختلف متفاوت خواهد بود.
نکتــه دیگــر اینکــه ایــن ارزش هــای 
پیشنهادی طیف وســیعی دارند؛ چه 
فیزیک محیــط کار، چــه روابــط و روح 
حاکــم بــر آن محیــط اعــم از فرهنــگ 
ســازمانی، اهــداف شــرکت، باورهــای 
حاکم بر آن سازمان و خرده فرهنگ های 
جاری مسائلی هستند که برند 
کارفرمایــی بایــد آن را 
بیان کند. چرا؟ زیرا اگر 
درســت و شــفاف این 
فضا را تصویر نکنیم، 
ممکــن اســت کســی 
کــه بــه مجموعــه وارد 
می شــود، زود بــرود 
و هزینــه روی دســت 

سازمان بگذارد. 

ادامهدرصفحه10
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   عکس:  نسیم اعتمادی
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هرکسی وارد آن سازمان می شود راضی است، اما می بینیم 
ســازمان در جــذب نیرو ضعیــف اســت؛ زیرا نتوانســته این 

ارزش ها را به جامعه هدف منتقل کند.

چطوربایداینکارراکرد؟
بایــد تیــم متخصــص و آگاهی کــه بــه شــکل ویــژه در حوزه 
برندینــگ فعــال اســت، ایــن کار را انجام دهــد. بســیاری از 
سازمان ها تصور می کنند که باید مسئولیت برندکارفرمایی را 
واحد منابع انسانی بر عهده بگیرد، در حالی که شاید واحد 
منابع انسانی بتواند محتوای  پیام برند کارفرمایی را  به وجود 
بیاورد، اما جدا از ایجاد محتوا، فرم و نحوه برقراری ارتباط نیز 
اهمیت ویژه ای دارد. دو ســازمان مختلــف را در نظر بگیرید 
که یک دوره آموزشــی مشابه »تیم ســازی« برگزار می کنند. 
ســازمان اول یک نامه رســمی بــه کارکنانش می زنــد و تاریخ 
ورک شاپ را اعالم می کند و می گوید در پایان دوره گواهی نیز 
می دهد. سازمان دوم برای این دوره تیم سازی اول یک هویت 
خالق تعریف می کنــد، مثالً یک قصه پشــت آن می گذارد. 
بعد برایش یک کاراکتر خلق می کند و نحوه اطالع رسانی اش 
به این شــکل اســت کــه اول از طریــق رســانه های اجتماعی 
شــرکت، قصه را تعریف می کند و چند نفر که بــه این حوزه 
مربوط می شوند، به فضای کاری تیم های مختلف و همکاران 
شــرکت می فرســتد که این دوره را پرزنت کننــد و... به عالوه 
دوره را گیمیفــای می کنــد، تجربــه بچه هــا را در شــبکه های 
اجتماعی شــرکت بــه اشــتراک می گــذارد و... . یــک دوره در 
دو ســازمان مختلف برگزار می شــود، اما چســبندگی افراد، 
نیازشــان به تکرار مباحث و جذابیت مشــارکت در سازمان 
دوم بسیار بیشتر است. به عالوه در چنین سازمانی، همین 
امر تبدیل به یکی از ارزش های پیشنهادی سازمان می شود؛ 
اینکه اینجــا فقــط کار نمی کنیــد، بلکه بــه همراه ســرگرمی 
می توانید یادگیری خود را نیز افزایش دهید. پس ارتباط خالق 
چیزی اســت که اجزای مفهومی برند کارفرمایی مثل ارزش 
پیشــنهادی، دلیل باورپذیری، شــرکای کلیدی یا کانال های 
ارتباطی را بهتر نمایش می دهد. متدهای مختلفی نیز برای 
این کار وجــود دارد.  اما یک نکته مهم در این میان هســت؛ 
گاه ادعای برند )Brand Claim(، ارتباطی با واقعیت فعالیت 
در آن سازمان ندارد و درک ذهنی کارمندان و جایی که با روح 
سازمان ارتباط می گیرند، با ادعای برند بیگانه است. معموالً 
برندهای کارفرمایی روی چند ارزش پیشــنهادی مشــخص 
مانور می دهند و هویت خود را با آن می سازند و عموماً کسی 
همه ارزش های پیشنهادی را در سازمان خود پرزنت نمی کند.

چــهایــرادیدارد؟چــراعمدتــاًبرخــیاز
ویژگیهارابرایبرندکارفرماییشانانتخابمیکنند؟

ایرادی ندارد. برندهــای Every One همین گونه هســتند و 
آرکتایپ شان همه پسند است و این به معنی ضعف نیست. 
اما عمدتاً به این شکل نیستند و برند کارفرمایی شان با برند 
سازمان در یک راستاست. شما به عنوان یک سازمان ادعایی 
را مطرح می کنید و روندی هم در سازمان جاری است؛ این دو 
خیلی نمی تواند از یکدیگر فاصله داشته باشد و نباید چیزی 
باشد که از پس انجامش برنیایید.  اصلی ترین اتفاق این است 
که روح و بدنه سازمان را وصل می کنید به عناصری که گمان 
می کنید  ارزش های پیشنهادی برند کارفرمایی است و نیاز 
آدم ها و حال و هوایشان. وقتی می توانید به هدف تان برسید 
که بتوانیــد به تعاملــی ارگانیک بیــن آن چیزی کــه دی ان ای 

سازمان تان است و برند کارفرمایی برسید. 

دیاناییــاروحســازمانراچــهعناصری
تشکیلمیدهند؟

ساختار و فرهنگ سازمانی، استراتژی های ارتباطی، طرز تفکر 
رهبران سازمان و افراد کلیدی،  افراد و نحوه همکاری آنها و ... . 
متغیرهای بسیاری هستند که به روح یک سازمان سر و شکل 
می دهند. شما با شناختی که از این عناصر به دست می آورید 
و پــی بــردن بــه ارزش هایی کــه مهــم هســتند و وجــود دارد، 
می توانید به هدف تان برسید. نمی توانید به شکل مصنوعی 

نسخه بپیچید. ممکن است یکســری از آدم ها خوش شان 
بیاید و جذب سازمان شــوند، ولی بدون شک نمی توانید در 
طوالنی مدت این افراد را حفظ کنید. قطعاً بهره وری این مدل 
کمتر از زمانی اســت که صادقانه برخورد می کنید. این یک 
نظام تعاملی اســت و یک مدل موفق در یک ســازمان، قابل 

تجویز به سازمان های دیگر نیست. 

اگرسازمانیتبدیلبهBad Brandشده
باشــد،چارهچیســت؟بهتجربــهدیدهایــمکهحتی
برندهایمعتبــردچاراینمشــکلمیشــوند،مثل
فیسبوکیابخشانبارداریآمازون.دربرخیموارد
کاربهاینجارســیدهکهپیشــینهافرادحاضردراین
شرکتها،باعثمیشوداعتبارشانخدشهدارشود.
این خیلی نکته مهمی اســت. مثــالً در ســازمان های بزرگ، 
نمی توانید برند سازمانی نامطلوبی داشته باشید و ادعا کنید 

برند کارفرمایی مطلوبی دارید. 

نکتــهاینجاســتکــهایــناتفــاقبــرای
ســازمانهایبــزرگنیــزرخمیدهــدکــهنمیتوانید
بگوییــدبــرایبرندســازیهزینــهنکردهانــد.چطــور
ســازمانهابــهچنیــننقطــهایمیرســندوچگونــه

میتواناصالحشکرد؟
اجازه بدهید مثال بزنم. مدیرعامل سازمان من سال گذشته 
عوض شد. مدیرعاملی که حدود هشت سال در این سمت 
بود و در صنعت چهره ای شناخته شده به حساب می آمد. 
سازمان من شــرکتی بانکی اســت و در صنعتی قرار دارد که 
چارچوب هایش سفت و سخت و زمخت اســت. این را هم 
در نظر داشــته باشــید که »ارتباط فــردا« در صنف خودش 
تبدیل به داســتان موفقیت )Success Story( شده، خارج 
از چارچوب حرکت کرده و نظم ها را بر هم زده است. اتفاقات 
مختلفی با تغییر تیم مدیریت می توانست برای این سازمان 
روی دهد. مثل اینکه شرکت تا یکی، دو سال به کما برود، بدنه 
ســازمان احســاس ناامنی کند و موقعیت کاری آینده اش را 
متزلزل ببیند، سرویس های سازمان یا ارتباطات با ذی نفعان 
دچار مشــکل شــود و... .  اما تصمیم درســت ارتبــاط فردا و 
رهبران جدید آن، موضوع تغییر را مدیریت کرد  و با بازبینی 
و ارائه ارزش های پیشنهادی برند کارفرما فضای مناسبی را 
برای ادامه همکاری تیم پیشنهاد داد. سازمان های بزرگ اگر 
با تغییراتی که درون سازمان رخ می دهد یا از بیرون سازمان به 
آنها تحمیل می شود، نتوانند خوب کنار بیایند، وجهه برند 
کارفرمایی شان تخریب می شود. سازمان یک موجود زنده و 
پویاســت و نیاز به مراقبت دارد. بزرگ ترین سازمان ها وقتی 
دچار مشکل شــده اند که خوب از این موجود زنده مراقبت 
نکرده انــد. ممکن اســت بپرســید چرا کســی مراقــب نبود؟ 
پاسخ من این است که امکان دارد مکانیسم نظام مدیریت 
یا راهبری مشــکل داشته باشــد. ســازمان دارای دینامیسم 
و  حساســیت هایی اســت. ســازمان هایی را می بینید که به 
انسانی می مانند که سر بزرگ و بدن کوچکی دارد. رفتاری که 
یک سازمان از خود بروز می دهد تا با وضعیت های مختلف 
خود را تطبیق دهــد، فاصله ای کــه بدنه ســازمان از رهبران و 
مدیران ارشد و میانی دارد و مواردی از این دست، همگی در 
رسیدن به آن نقطه ای که شــما در پرسش تان مطرح کردید، 
اثرگذار اســت. حتی ذهنیت و مــدل تفکر رهبران ســازمان 
روی برنــد کارفرمایــی اثرگــذار اســت و کســی نمی پرســد آیا 
سختگیری های آمازون به جف بزوس یا مدیران کلیدی اش 
ارتباطی دارد یا نه؛ بدون شــک مرتبط اســت. یــک چیزی را 
هم اضافه کنــم؛ ما پیش تــر تا این حــد روی برنــد کارفرمایی 
حساس نبودیم و چند سالی است که این موضوع اهمیت 
بیشتری یافته است. این اتفاق تا حدی برمی گردد به نسل 
جدیدی که وارد بازار کار شــده و طرز تفکر این نســل. اگر 20 
سال پیش چنین اتفاقاتی در ســازمان ها می افتاد، نسل ما 
چندان ســخت نمی گرفت، اما این نسل می بیند که بسیار 
زیاد به یادگیری احتیاج دارد و ارتباطات خوبی که چیزهایی 

را به آنها یاد بدهد. 

گفت و گو با محمدصادق اشرفی
 مدیر تیم برند کارفرمایی  کارگزاری آگاه

شرکتهاچارهایجزتمرکز
رویبرندکارفرماییندارند
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محمدصادق اشرفی، مدیر تیم برند کارفرمایی  
کارگــزاری آگاه می گویــد طبــق گــزارش شــرکت 
مشــاوره مدیریت ایلیا، نظرســنجی از مدیران 
عامل نشان می دهد که دغدغه دوم آنها کمبود 
نیــروی کار متخصــص اســت. اشــرفی تأکیــد 
می کند که حتی در گزارش های جهانی هم این 
مســئله جزء ســه دغدغه اول سازمان هاســت 
و می گوید: »توصیه ام به شــرکت ها این اســت 
که پیش از آنکه عرصه رقابت تنگ تر شود، به 
سرمایه انسانی توجه کنند و رفتار مناسب تری 
با نیروی انسانی داشته باشند که با مشکالت 
کمتری در آینده مواجه شوند.« در گفت و گوی 
پیــش رو با اشــرفی، دربــاره جزئیات بیشــتری 
از برنــد کارفرمایــی و الزامــات آن بــه صحبــت 

نشسته ایم.

برنــدکارفرماییتاچــهحدنیاز
شــرکتهابهحســابمیآیدوایجــاداین
برنددرزیستبومکســبوکاریایرانچه

الزاماتیدارد؟
مســئله ای که در مــورد برنــد کارفرمایی مطرح 
است، این اســت که در هر حال شما تصویری 
در ذهــن مخاطبان تــان ایجاد کرده ایــد. به چه 
معنــا؟ یعنــی آدم هایی کــه در این شــرکت کار 
می کند، از کار شما تعریف و تصویری دارند. ما 
در برند کارفرمایی کنترل این تصویر را بر عهده 
می گیریــم تــا تصویــری کــه خودمــان دوســت 

داریم، به مخاطبان نشان دهیم. 
پیشنهادم برای شرکت های نوپا و کوچک تر آن 
است که پیش از آنکه روی برند کارفرمایی شان 
کار کننــد، تمرکــز خــود را روی برنــد ســازمانی 
بگذارند. اگر برند سازمانی شان شناخته شود، 
قطعاً روی برند کارفرمایی اثر مثبت می گذارد. 

به طور کلی پیش نیــاز برند کارفرمایی، 
تا حد زیادی برند ســازمانی و شرکتی 
است. این در همه جای دنیا مصداق 
دارد، امــا در ایــران الزامی تــر و مهم تر 

است. 
شــرکت های بــزرگ و معظــم کــه در 

جــذب نیروهــای بااســتعداد و 
توانمند با ســایر شرکت ها 

رقابــت می کننــد، بهتــر 
است بیشــتر روی برند 
کارفرمایی شــان وقت و 
انــرژی بگذارنــد. البتــه 
شــرکت های کوچــک 
هــم می تواننــد بــرای 
برنــد کارفرمایــی خــود 
هزینــه و انــرژی صــرف 

کننــد، امــا از آنجــا کــه 

معمــوالً ایــن دســت شــرکت ها بــا محدودیت 
منابــع )اعــم از نقدینگــی و نیــروی انســانی( 
مواجه هستند، بهتر است این منابع محدود 
را صرف محصول و برند سازمانی کنند. اگر هم 
می خواهند به این ســمت حرکــت کنند، بهتر 
اســت تمرکز خود را روی محتوایی بگذارند که 
توسط کاربر تولید می شــود که در بازاریابی به 
آن UGC می گویند. مثالً خود افراد سازمان در 
شــبکه های اجتماعی شــان از محلی که در آن 
کار می کنند، حــرف بزنند یــا از اتفاقاتی که در 
این شــرکت در حال وقوع است و حس و حال 
فضــای کاری. اینهــا روش هایــی کم هزینه انــد 
که شــرکت های کوچک هــم می تواننــد از آنها 

بهره ببرند. 

درایرانوسایرکشورهایجهان،
شرکتهایبزرگیرامیبینیمکهبرخالف
شرکتهایکوچکیکهشمابهآنهااشاره
کردید،محدودیتیدرمنابعندارند،امادر
ســاختنبرنــدکارفرمایــیناموفــقعمــل
میکنندوتبدیلبهBad Brandمیشوند.
تحلیــلشــماازایــنوضعیتچیســت؟
کجایکارمشکلداردوچطورمیتوانآن

راحلکرد؟
مثــالً در جایــی ماننــد آمــازون، کســانی کــه در 
مرکز پردازش و رده های پایین تــر فعالیت دارند، 
بیشــتر ناراضــی هســتند، زیرا رفتــار ســازمان را 
غیرمنصفانه می دانند. اگر سازمانی با مسئله ای 
مشــابه مواجه شــود، نشــان از آن دارد که حتماً 
مســئله ای جدی در آن ســازمان بوده کــه به این 
اتفــاق و نارضایتــی منجــر شــده اســت. در ایــن 
مواقــع، پیــش از هــر اقــدام بیرونــی، ابتــدا بایــد 
این مســئله داخلــی حل شــود و ســازمان، رفتار 
غیرمنصفانه و عامل نارضایتی را برطرف 
کنــد. پس از آن اســت کــه می توانــد این 
مسئله را با افراد خارج از سازمان مطرح 
کنــد و در میان بگــذارد. در بحــث برند 
کارفرمایی هم همین است؛ ما می گوییم 
یک شرکت در ابتدا باید جای خوبی برای 
کار کــردن بســازد و بعد اعــالم کند که 
اینجا جای خوبــی برای کار 
کردن است. اگر سازمان 
داشــته  جــدی  عــزم 
باشــد و مســائلش را 
حل کند، با روش های 
برندینــگ می توانــد 
وجهه خود را اصالح 

کند.

ادامهدرصفحه15
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شرکت های برتر
T O P

C O M P A N I E S

آریا ساسول بازیگر مطرح صنعت پتروشیمی، سال گذشته رشد 50 
درصدی درآمد را ثبت کرد و امسال هم صادرکننده برتر ملی شناخته شد

شرکت سی وچهارم  

کتاب هایی درباره بالکچین
خریدازفروشگاهاینترنتیانتشاراتراهپرداخت

وفروشگاههایمعتبرآنالینایران

انتشارات

به عنوان بازیگری مشهور در صنعت پلیمر، آریا ساسول 
کار ســختی برای بهتر شــدن در پیش دارد. این شــرکت 
همین حــاال یکــی از 50 بنــگاه ممتاز ایــران و در زمــره 20 
صادرکننده برتر کشور است که توانایی باالیی در کسب 
درآمد از بازارهــای داخلی دارد. امکان ناشــی از گاز ارزان 
و ملی که به صنایع پتروشــیمی تزریق می شــود، یکی از 
دالیلی است که آریا ساسول را در زمره پیشتازان اقتصاد 

ایران قرار داده است. 
گزارش ســازمان مدیریــت صنعتی نشــان می دهــد این 
شرکت در فاصله ســال مالی 97 تا 98 توانســته بیش از 
ســه هزار میلیارد تومان به درآمد خود بیفزاید و به ســی 
و چهارمین شــرکت ایران تبدیل شود. کل درآمد شرکت 
از محل بازارهای داخلی و خارجی بیش از 9800 میلیارد 
تومــان بوده کــه باعث می شــود ایــن بازیگــر بین بــزرگان 

INTERVIEWگفتوگو

بعضیازشرکتهابهدالیلمختلفبه
BadBrandتبدیــلشــدهاند.آیــاراهــکاریبرای

احیایبرندبدوجوددارد؟بهچهشکل؟
اول از همه در چنین شرکتی باید ببینیم که آیا عزم 
و بنای تغییر داریم یا روح جاری بر ســازمان همان 
اســت؟ آیا نظام حقــوق و مزایــا و آمــوزش و تعالی 
کارمندان مثل گذشته خواهد بود یا تغییری روی 
داده یا حداقل قرار است تغییراتی اتفاق بیفتد؟ به 
طور کلی آیا ارزش های پیشنهادی سازمان تغییر 
کرده یا همان ها باقی مانده اســت؟ اگــر ارزش های 
پیشــنهادی تغییــر کــرده، گام دوم ایــن اســت که 
ببینیم چطور باید ارزش های پیشنهادی جدید را 
به جامعه مد نظرمان منتقل کنیــم؟ اینجا جایی 
است که باید تیم منابع انسانی و برندینگ دست 
به دســت هم بدهند و به تنهایی از پس انجام این 
کار برنمی آینــد. اما اتفاقی که باعث می شــود این 
تغییر چهره با شکست مواجه شود، این است که 
گاهی تصویر اســتعالیی و ایده آلی از سازمان ارائه 
می دهیم، افــرادی به این تصویــر اعتماد می کنند 
و به ســازمان می آینــد و می بینند داخل ســازمان 
شباهتی به این تصویر ندارد. اینجاست که باعث 
می شــود افراد بگویند تیم مارکتینــگ و برندینگ 
دروغ می گویند و برندهای کارفرمایی را باور ندارند.  

مســئلهایوجودداردبهنامکار
بــدونچشــمانداز.ایــناتفــاقزمانــیرخ
میدهــدکــهیــکفضــایکاریازبیــرون
ارزشــمندبــهنظــرمیرســدولــیازدرون
وضعیتخوبیندارد.کارمندانتنهابرای
اینکــهســابقهحضــوردرآنشــرکترادر
رزومهخودداشتهباشند،واردچنینجایی
میشــونداماچشــماندازیدرآنسازمان
بــرایخــودمتصــورنیســتندودراولیــن
فرصتازسازمانخارجمیشوند.تحلیل

شماازچنینسازمانهاییچیست؟
من از زاویه برندینگ به این سؤال جواب می دهم. 
هر آدمی پرسونا و شخصیت منحصر به خودش 
را دارد. مثالً ممکن اســت شــوخ طبع، پرهیجان یا 
خالق باشد. به همین ترتیب سازمان ها نیز پرسونا 
یا شخصیت دارند. گاهی به دوستانم می گویم روح 
سازمان تان را احضار کنید، با او حرف بزنید و ببینید 
چه شخصیتی دارد. چون روح سازمان شخصیتی 
برای خود ساخته که طی زمان شکل گرفته و رویه ها، 
روال ها، چشم انداز، مأموریت ها، نوع محیط کار، 
فرایندهای داخلی، تیپ افراد باسابقه سازمان و نوع 
نگرش مدیران ارشــد، خرده فرهنگ هایی را ایجاد 
کرده و نوعی فرهنگ سازمانی را شکل داده است. 
مثالً شخصیت یک سازمان به این شکل است که 
نگاه از باال به پایین در آن رواج دارد و شما نمی توانید 
خــالق باشــید و بایــد بوروکراســی و چارچوب ها را 
رعایت کنید. حال فردی که پرســونایش شبیه به 
این ســازمان نیســت، وارد این ســازمان می شــود. 
انگار روح ســازمان پیش رویش می نشیند و اینها 
قرار است با یکدیگر حرف بزنند. معموالً اینها با هم 

درگیر می شوند چون به هم شبیه نیستند و حرف 
همدیگر را متوجه نمی شــوند. یکــی از دالیلی که 
گفتم برند کارفرمایی باید تصویر دقیقی از پرسونای 
سازمان ارائه دهد، برای همین بود که بتواند آدم های 
شــبیه به خودش را جذب کند. در موردی که شما 
 Corporate( گفتید، ممکن اســت برند ســازمان
Brand( جذاب باشــد کــه ایــن از برنــد کارفرمایی 
متفاوت اســت. به عنوان مثال، برند »کارنگ« در 
فضــای رســانه ای جذاب اســت، اما ممکن اســت 
کسانی که در این مجموعه کار می کنند، از نظر مزایا 
و نوع برخورد از این فضا ناراضی باشند. آنجاست 
که افراد وارد یک سازمان می شوند تا از برند سازمان 
استفاده کنند، برای اینکه در رزومه شان بیاید و با 
استفاده از آن رزومه جایی بروند که با فرهنگ شان و 
خواسته های شان هماهنگی بیشتری داشته باشد. 
بســیاری از برندهای بزرگ، برند کارفرمایی رسوا و 
بدی دارند و این را خیلی هــا می دانند. اما آنجا کار 

می کنند که از اعتبار سازمان بهره بگیرند. 

اساساًایجادبرندکارفرماییدر
یکســازمانبیشــتربرعهدهچهواحدی

است؟منابعانسانییابرندینگ؟
من معتقــدم هیچ کــدام از این دو واحــد به تنهایی 
نمی تواند برند کارفرمایی خوب بســازد. زیرا واحد 
منابــع انســانی، انســان ها را خوب می شناســد و 
تحلیل دقیقی از آنهــا دارد و می توانــد ارزش های 
پیشــنهادی خوبی طراحــی کند. امــا انتقــال این 
مفاهیــم در ســطح محتــوا توانمنــدی واحدهــای 
برندینگ و مارکتینگ را طلب می کند و تیم منابع 
انسانی به درستی از عهده انجام این کار  برنمی آید. 
تیم های مارکتینــگ در تولیــد و انتشــار محتوا به 
ســبب تخصصی که دارند، بهتر عمــل می کنند. 
واحد منابع انســانی با آزمون و خطــا و طی مدتی 
طوالنــی و بــا هزینه هــای بســیار بایــد ارزش هــای 
پیشنهادی اش را امتحان کند و متوجه شود جامعه 
هدف از اینها استقبال خواهد کرد یا خیر. در حالی 
که تیم مارکتینگ با انتشار یک محتوای مناسب در 
فضای مناسب )مثالً شبکه های اجتماعی( بسیار 
ســریع تر این موضــوع را درمی یابد، زیــرا ابزارهای 
متفاوتــی بــرای اندازه گیــری اســتقبال مخاطــب 
هدف دارند و این ابزارها زمینه ساز به دست آمدن 
یک تحلیل هســتند. تحلیلی که نشــان می دهد 
مؤلفه ای که سازمان می خواهد روی آن مانور دهد، 

برای جامعه هدف جذاب است یا خیر.
به نظــر من، نه تنهــا واحدهــای برندینــگ و منابع 
انسانی، بلکه ترکیب مدیران ارشد نیز در ساختن 

این برند کارفرمایی به شدت مؤثر هستند. 
روی یک نکته در پایان تأکید کنم کــه اعتقاد دارم 
برند کارفرمایی نمی تواند بی ارتباط با برند سازمانی 
باشد. ممکن نیســت در هویت برند یک سازمان 
قــدرت، محکم بــودن و اســتواری باشــد ولــی برند 
کارفرمایی اش متضاد با این ویژگی ها تبیین شود. 
برند کارفرمایی باید رنگ و بویی از برند سازمانی را در 

خود داشته باشد. 

ادامه از صفحه 8
روح سازمان را احضار کنید
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شرکت های برتر
T O P

C O M P A N I E S

 بازیگر شماره یک صنعت
 در عرصه صادرات 

کیست؟

جایگاه پلیمری ها
آخرین گزارش سازمان توسعه تجارت 
دربــاره میــزان صــادرات غیرنفتــی در 
هفــت ماهــه 1400 نشــان می دهــد 
حــدود  بــا  ایــران  بخــش صنعــت 
24 درصــد رشــد توانســته بیــش از 
 2/7 میلیــارد دالر صــادرات داشــته

 باشد. 
ایــن عــدد کــه رقــم آن مربوط بــه همه 
صنایع به جــز صنعت نفــت، فوالد و 
محصــوالت معدنــی و فــرآوری آنها یا 
تولیدات پتروشیمی و میعانات است، 
از بهبــود شــرایط خریــد خارجــی از 
بنگاه های صنعتی ایران خبر می دهد. 
یــن نکتــه در ایــن گــزارش  جالب تر
وضعیتــی اســت کــه بــه محصــوالت 
پلیمری و صنعت پلیمر مربوط است 
کــه در نتیجه هفــت ماه تــالش موفق 
به صادرات بیــش از 658 میلیون دالر 
محصول به خارج از کشــور شــده اند. 
رقمی که با یک حســاب سرانگشــتی 
از سهم 23 درصدی صنعت پلیمر در 
کل صادرات صنعتی کشــور حکایت 

دارد. 
در این قاب اســت که می توان ارزش و 
اعتبار باالی آریا ساســول را به عنوان 
یکی از بازیگران مطرح صنعت پلیمر 

فهمید. 
ایــن صنعــت بــا وجــود ایــن شــرایط 
مناســب از نظــر فــروش خارجــی، از 
منظــر مــواد اولیــه و هزینــه تولیــد در 

شرایط سختی است. 
گــزارش تــازه شــاخص مدیــران خرید 
اتــاق بازرگانی ایــران در آبان مــاه 1400 
نشــان می دهــد وضعیــت در صنایــع 
شــیمیایی به ویــژه در زیرگــروه پلیمــر 
ســخت تر از چیــزی اســت کــه تصــور 
از  ناشــی  مشــکالت  و  می شــود 
دسترســی محــدود بــه مــواد اولیــه و 
ماشــین آالت عرصه را بر این صنعت 

تنگ کرده است. 
با این حال این بخش به تنهایی از کل 
فروش خارجی صنعت لوازم خانگی، 
خــودرو و نیرومحرکــه، صنایــع بــرق 
و الکترونیــک، صنایــع نویــن، دارو و 
محصــوالت پیشــرفته، محصــوالت 
ســلولزی و ســایر تولیــدات صنعتــی، 
صادرات بیشتری داشــته است که از 
مزیت بــاالی این بخش بــرای اقتصاد 

ایران حکایت دارد. 

REVIEWبررسی

اقتصــاد ایــران جــای درخــور توجهــی کســب کنــد. آریا 
ساسول که باالتر از فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش 
و پتروشیمی زاگرس جا خوش کرده، هنوز هم در جدول 
100 شرکت برتر ایران جایی پایین تر از ذوب آهن اصفهان 

یا پتروشیمی مارون را گرفته است. 
چنــد تهدیــد بــزرگ در بــازار جهانــی در کنــار برخــی 
تهدیداتی از جانب بودجه 1401 باعث شده تا موقعیت 
آریــا ساســول چنــدان پایدار نباشــد. ایــن شــرکت البته 
پتانســیل هایی برای رشــد دارد و از منظر احیای برجام و 
برخی تحوالت جهانی بازار انرژی، زمینه جهش بیشتر 

درآمد را دارد.

آریاساسولبهروایتاعداد
رشــد 49 درصــدی آریــا ساســول از نظــر درآمد در ســال 
مالــی 1398 موجب شــد تــا ســازمان مدیریــت صنعتی 
این شــرکت را با چند پله ارتقــا در رتبــه 34 تثبیت کند. 
این تحول که هم اندازه میانگین کلی رشد درآمد ساالنه 
شرکت های لیست است، طبق آخرین صورت های مالی 
شرکت در ســال 99 نیز تکرار شــده و حتی تشدید شده 
است. شواهد موجود نشان می دهد درآمد آریا ساسول 
با رشــدی نزدیک بــه 90 درصد بــه ورای 17 هــزار میلیارد 
تومان رســیده اســت کــه این بــه معنی رشــد دوبــاره رده 
شرکت و ورود به لیست 30 شرکت برتر ایران در فهرست 

IMI500 اســت. این موضــوع کــه بــه زودی و در همایش 
سال 1400 سازمان مدیریت صنعتی اعالم خواهد شد، 
اهمیت بازیگران پلیمری ایران را دوچندان خواهد کرد. 

بــازیهنرمندانــهدربــازارپلیمر
ایران

آریا ساســول بازیگری صاحب ســبک در بازار 
محصوالت شیمیایی و پتروشیمی ایران است 
کــه از بــدو فعالیت تــا امروز مســیر درســتی را 
در دنیــای اقتصــاد طــی کــرده اســت. حضــور 
در بــازار ســرمایه، اســتفاده از پتانســیل های 
سرمایه گذاری خارجی، تمرکز روی تولید الفین 
به عنوان یــک محصــول اســتراتژیک در کنار 
صادرات محــوری به عنوان عیــار رقابت پذیری 

جهانــی، از جملــه ویژگی هــای مثبت آریا ساســول اســت 
که در رســیدن این شــرکت به رتبه کنونی در فهرست 500 
بازیگر برتــر اقتصاد ایران اثر شــگرفی داشــته اســت. این 
شرکت که در یک دهه اخیر پیوسته در بین صادرکنندگان 
صنعت پتروشــیمی قرار داشته، هفته گذشــته توانست 
دوباره در جشن روز ملی صادرات، جایزه ملی صادرکننده 
برتر را کسب کند. این شرکت که از ســال 1390 با دریافت 
مجوزهــای صــدور مــواد اولیــه بــه اتحادیــه اروپــا در زمــره 
صادرکنندگان این حوزه قرار گرفته است، 80 درصد از تولید 
ســاالنه خود را به خریداران خارجــی و مابقی محصوالت 
را به بازیگــران داخلی می فروشــد. مســیری کــه نه تنها به 
تاب آوری باالتر این شــرکت در مقابل شوک های تحریمی 
و تورمی کمک می کند که دریچه ای به بیرون برای اقتصاد 

ایران است.

تنگنایبودجه1401
دولت بی پول اســت و از هر راهی تالش دارد برای کسری 
بودجــه چنــد صــد هــزار میلیــارد تومانــی خــود راهکاری 
بیابد. محل درآمد تازه دولت که به نظر می رســد دستور 
کار جــدی حاکمیــت بــرای ورود بــه دور تــازه ای از حیــات 
اقتصادی در ایران است، حذف انبوهی از یارانه های ریز و 
درشت و اقسام تبعیض قیمت در محصوالت، خدمات 
و کاالهاســت که درآمــد هنگفتی عایــد دولت کــرده یا از 
هزینه کرد بیهوده توسط دستگاه اداری برای مسائلی که 
به خطا تعریف شــده اند، جلوگیری کنــد. در متن بودجه 
1401 هــم تأکیــد شــده با هــدف کاهــش تزریــق یارانــه به 
صنایع انرژی بر اعم از پتروشــیمی و فــوالد و... حدود 94 
هزار میلیارد تومان تنها در یک فقره بایستی صرفه جویی 
صورت گیرد که ایــن موضوع وقتــی در کنار ســایر جرح و 
تعدیالت اقتصــادی در بخــش انرژی بــرای بودجــه 1401 

قرار می گیرد، به رقمی 203 هزار میلیارد تومانی می رسد 
که از محل قطع یا کاهــش یارانه انــرژی صنایع در جیب 
دولت می مانــد. این خبر اگــر جنبه عملی به خــود گیرد، 
از دو جهــت اثــرات متفاوتــی روی تولید پلیمر 
و صنایــع پتروشــیمی دارد. نخســت اینکــه 
بــا کاهــش هزینه هــای دولــت و افول کســری 
بودجه، زمینه مهار بخشی از تورم ساختاری 
کشور فراهم می شود که این موضوع به شکلی 
جــدی روی افزایــش تــورم تولیــد اثــر خواهــد 
داشــت و چالش تأمیــن مواد اولیــه یا تجهیز 
بنگاه یا رشد سرسام آور هزینه تولید را کاهش 
خواهد داد. از آن ســو امــا صرفه جویی دولت 
در پرداخــت یارانه بــه صنایــع انرژی بر باعث 
خواهد شد تا انرژی با هزینه باالتری به صنایع 
عرضه شــود که این موضوع به معنی افزایــش هزینه در 
بخش هایی نظیــر پتروشــیمی و پلیمر به عنــوان صنایع 
انرژی بر اســت. مهدی آگاه زمانی از این صنایع با عنوان 
رانت خــواران گاز طبیعــی نام بــرده بــود. به نظر می رســد 
رانت گازی در بودجه 1401 برای بخش پتروشیمی کمرنگ 

می شود و سود این بخش را با افت روبه رو خواهد کرد. 

تهدیدهاوفرصتهایجهانیپیشروی
صنعتپلیمر

وضعیــت بخــش پلیمــر تنهــا از درون اقتصــاد ایــران بــا 
تهدید و فرصت روبه رو نیست. گشایش برجام می تواند 
صادرات یــک میلیــارد دالری پلیمــر در ایــران را افزایش 
دهد. تــا پایان مــاه هفتــم از ســال 1400 این عــدد حدود 
658 میلیــون دالر بــوده و بــه نظر می رســد ایــن صنعت 
امســال در ســطحی بیــش از 1/1 میلیــارد دالر توانایــی 
صادراتی خواهد داشت. پیش بینی اولیه از سطح درآمد 
آریا ساســول برای ســال 1400 با توجه به رشــد صادرات 
و افزایش چشــمگیر نــرخ ارز، بیــش از 24 هــزار میلیارد 
تومان اســت که رقــم حیرت انگیزی اســت. از آن ســو اما 
قدرت گیــری بازیگــران منطقــه ای، کاهــش آهنگ رشــد 
تولید صنعتی در جهان در فصل های دوم و ســوم و افت 
چشــمگیر خرید صنایع چیــن همه باعث خواهد شــد 
تا احتمال افت درآمــد و کاهش تقاضا بــرای پلیمر ایران 

امری ممکن باشد. 
به هر جهــت تلفیق کووید 19 با نوســانات اقتصــاد ایران 
که از تحریم و حکمرانی غلط اقتصادی نشئت می گیرد، 
می تواند فضــای صــادرات صنایع پلیمــر ایران را بســیار 
بهتر از امروز یا بســیار بدتر از تصورات کند. همین عدم 
اطمینان پیش روی اقتصاد ایران، بزرگ ترین سم رشد و 

توسعه تولید در کشور است. 
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بالکچین 
برای کسب وکارها

بالکچین در حال تغییر دنیای کسب وکار است. استراتژی 
شــما چیســت؟ رهبران ســازمان های آینده نگر در حال 
بررسی این موضوع هستند که بالکچین چگونه می تواند 
کســب وکار آنها را متحول کند. این کتاب یکی از اولین 
ین برای  کتاب هایی است که در مورد این فناوری تحول آفر
رهبران کسب وکاری نوشته شده است. دیوید فورالنگر و 
یو، نویسندگان کتاب، هر دو در شرکت  یستوف اوزور کر

مشهور گارتنر کار می کنند.
این کتاب به شما کمک می کند:

   ارزیابی کنید که بالکچین چگونه بر کسب وکار شما تأثیر 
می گذارد.

   گزاره ارزش پیشنهادی بالکچین را کشف کنید.
   ســرمایه گذاری های نزدیک و میان مدت در این حوزه 

انجام دهید.
   سازمان خود را در یک فضای رقابتی جدید قرار دهید.

با مطالعه این کتاب پتانسیل های بالقوه فناوری قدرتمند 
بالکچین را درک کرده و راه های بهره گیری از این فناوری را 

در کسب وکار خود فرابگیرید.

انتشاراتانتشاراتانتشارات انتشارات

سیستم های فناوری 
دفترکل توزیع شده

ریحانه خیربخش 
فاطمه عبداله

یک چارچوب مفهومی

میشل راکس / اندرو گلیدن

با فراگیری هرچه بیشتر رمزارزها، عالقه افراد به کسب 
دانش در حوزه بالکچین افزایش یافته و فناوری دفتر کل 
توزیع شــده )DLT( به عنوان فناوری پایه مورد توجه 
متخصصین قرار گرفته است. این کتاب تالش می کند 
با ارائه  تعریف رسمی برای  سیستم های DLT، شکاف 
بین اصطالحات رایج را از میان بــرده و با معرفی یک 
چارچوب پیشنهادی، ابزاری قاعده مند و عمومی برای 
تحلیل سیستم های DLT فراهم  آورد و از معدود منابع 
فارسی است که با زبانی ســاده و روان در تالش است 
تصویر روشنی برای مخاطبین خود فراهم کند تا درک 
کنند قدرت –  در صورت وجود –  در کدام بخش سیستم 
DLT قرار دارد و در نتیجه  آن چه کسی را می توان برای 

نتایج پیش آمده مسئول دانست.

سیستم های فناوری 
دفترکل توزیع شده
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مبانی بالکچین
یف صددرصد  این کتاب پلی بیــن توضیحات و تعار
فنی و صددرصد کســب وکاری بالکچین است. در 
25 گام مختصر و مفیــد، این کتاب مبانی تکنولوژی 
بالکچین را بــه شــیوه ای غیرفنی و ســاده توضیح 
می دهد. علی رغم ماهیت فنــی بالکچین، خواندن 
یاضی،  این کتاب به دانش قبلــی در علوم کامپیوتر، ر
یپتوگرافی نیازی ندارد. با توجه به  برنامه نویســی و کر
رویکرد آموزشــی آن، این کتاب یک مســیر جامع و 
آسان برای خودآموزی تمام اجزای بالکچین و اصول 
و مفاهیم تکنیکال اساســی آن، پیــش روی خواننده 
می گذارد. مخاطــب هدف کتــاب مبانی بالکچین 
افرادی هســتند که به تازگی با این حوزه آشــنا شــده 
و عالقه مند هســتند آشنایی بیشــتری با این فناوری 
پیدا کنند. این کتاب گام بــه گام خواننده را با فناوری 

بالکچین آشنا می کند.  

مبانی بالکچین

دنیل درشر

مقدمه ای غیرفنی در 25 گام

مترجم: سیاوش تفضلی
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میلیاردرهای 
بیت کوین

یک، نویســنده کتاب پرفروش میلیاردرهای تصادفی  بن مزر
که داستان شکل گیری فیس بوک را در آن روایت کرده بود، این 
بار دست به نوشتن کتاب دیگری زده و در آن داستان زندگی 
یق بیت کوین به ثروت  دوقلوهایی را روایت می کند که از طر

خارق العاده ای رسیده اند. 
این کتاب داستان زندگی اولین میلیاردرهای حوزه بیت کوین 
اســت. تایلر و کامرون وینکلوس در سال 2017 این عنوان 
را از آن خود کردنــد. آنهایی که در حــوزه رمزارزها حرفه ای 
هســتند، نام این دوقلوها را با صرافی جمینای می شناسند؛ 
همان برادران دوقلویی که مدعی مالکیت فیس بوک بودند و با 
مارک زاکربرگ دعوای حقوقی داشتند. هرچند آنها نتوانستند 
در دعوای حقوقی بر ســر فیس بوک به موفقیت چشم گیری 
یبی به  دست پیدا کنند، اما شانس خود را با پدیده عجیب وغر
نام بیت کوین آزمایش کردند. این دو برادر روی ایده ساتوشی 
ناکاموتو یک قمار بزرگ انجام دادنــد و تمام زندگی خود را 
وقف بیت کوین کردند و در سال 2017 که قیمت بیت کوین 
به باالترین حد خود رسید، به اولین میلیاردرهایی تبدیل شدند 

که ثروت خود را از راه بیت کوین به دست آورده بودند. 

انتشارات

ثریا نیل درار

بن مزریک

یک داستان واقعی از نبوغ، 
خیانت و رستگاری
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انقالب بالکچین

دانتاپاسکات
الکستاپاسکات

چطورفناوریپشتبیتکوین،پول
کسبوکاروجهانراتغییرمیدهد

مترجم:مازیارمعتمدی

انقالب بالکچین
نسل اول انقالب دیجیتال، اینترنت اطالعات را به ما ارزانی 
داشت اما نسل دوم با بهره گیری از فناوری بالکچین، اینترنت 
ارزش را بــرای ما به ارمغــان می آورد؛ یک پلتفــرم جدید و 
یع شــده که می تواند به ما کمک کند تا دنیای کسب وکار  توز
را تغییر داده و نظم قدیمی امور انســانی را به سمت و سویی 
 انقالبی است 

ً
بهتر تغییر دهیم. بالکچین یک فناوری کامال

که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بر روی آن شکل گرفته 
است، اما این امکان وجود دارد که این فناوری کاربردهایی 
یبًا همه چیزهایی را که برای  فراتر از این موارد داشته باشد و تقر

یت ارزش دارد را ثبت کند. بشر
این کتاب درباره کاربردهــای فناوری بالکچین، چگونگی 
گســترش آن در آینده و تغییر و تحولی کــه در روند اجرای 
فرایندهــای آنالین به وجود می آورد صحبت کرده اســت. 
در این کتــاب دان و الکس تاپ اســکات عنــوان می کنند 
چگونه این فناوری، آینده اقتصاد دنیا را شــکل می دهد و به 
شکل چشــمگیری همه چیز را ارتقا خواهد داد. این کتاب، 
اثری برجسته و ارزشمند برای درک تغییر بزرگ آینده است. 
نویسندگان این کتاب تالش داشته اند ضمن برشمردن مزایایی 
که فناوری بالکچین به ارمغان می آورد، چالش ها و موانعی که 

بر سر راه توسعه این فناوری وجود دارد را نیز بیان کنند.
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بيلبورد
B I L L B O A R D

تدوین طرح یک کمپین دیجیتال، بی صحبت از استراتژی 
پیام ممکن نیســت. پیــام برند شــما، دقیقا همــان چیزی 
است که می خواهید در ذهن مشتری تان تداعی شود و با 
کمکش تصویر دقیق تری از برندتان را در ذهن خود بسازد؛ 
با این وصف، استراتژی پیام شما، به انتقال بهتر این پیام 
و جایگاه ســازی برای برند و محصوالت و خدماتش کمک 

می کند.
اســتراتژی پیام نه تصویر بیلبورد شماست و نه پستی که 
در شــبکه های اجتماعی منتشــر کرده اید؛ اما هر فعالیت 
شما در دنیای تبلیغات، بخشــی از استراتژی پیام تان را به 
نمایش می گذارد. در ادامه این مطلــب، از چند پیش نیاز 
مهم برای تدوین اســتراتژی پیام و یک تکنیک تدوین این 

استراتژی خواهیم گفت.

براینوشتناستراتژیپیامباید...
- بدانیــد محصول تــان چیســت؛ ویژگی هــای بــارز و 

مزیت هایش کدام هستند و چه مشکالتی دارد.
- بدانید تارگت مارکت یا بــازار هدف تان از نظر ویژگی های 

راهنمای تدوین استراتژی پیام اثربخش: هر فعالیت شما در دنیای تبلیغات، 
بخشی از استراتژی پیام تان را به نمایش می گذارد

چـــرا   بـایــد حــرفــت را  بــاور   کـنــم؟

دعوت زنان مستقل به خرید ون 
فولکس واگن

 تبلیغ باهویت
 یک خودروی عجیب

زمانی که فولکس واگن تصمیم گرفــت خودروهای به ظاهر 
عجیبش را به بازار هیجان انگیز خودرو در آمریکا وارد کند، 
چاره ای جز کمک گرفتن از معجزه تبلیغات نداشت. بله! ابزار 
تبلیغات برای این برند دقیقاً مانند یک معجزه عمل کرد و ورق 
را به شکلی برگرداند که فولکس واگن، عضوی جدایی ناپذیر از 

بازار خودرو آمریکا شود.
ماجرا از این قرار بــود؛ بازار آمریکا رؤیای خودروســازان بود و 
فولکس واگن بــا ظاهر عجیبــش، بعید بود که شانســی در 
این بازار پر زرق و برق داشته باشد. اما کمپین های تبلیغاتی 
فولکس ورق را برگرداند و دالیلی جز زیبایی یک محصول را 

برای خریداران لوکس پسند آمریکایی مطرح کرد.

می توانیم با نگاهی بــه تبلیغ مینی ون فولکس، بخشــی از 
تالش های تبلیغاتی این شرکت خودروسازی را برای راه پیدا 
کردن به بــازار آمریکا مشــاهده کنیم. در شــرایطی کــه زنان 
مدرن آمریکایی تالش زیادی برای نمایش مدرنیته در ظاهر 
خود به خرج می دادند، فولکس واگن روایت تازه و متفاوتی 

را از زنانگی مطرح کرد.
شعار این پوستر تبلیغاتی، می توانست گروه هدف کمپین 
را تحت تأثیر قرار دهد: »شما همســری که برای این خودرو 
مناســب باشــد، دارید؟« متــن پوســتر تبلیغاتــی، برخی از 

ویژگی های این زن را مطرح می کرد.
»آیا همسر شما خودش نان می پزد؟ وقتی فرزندتان آسیب 

 CTA  مناسب را بشناسید

 کامنت بذارم
یا الیک کنم؟

از  یکــی  اینســتاگرامی  مســابقه های 
مقرون به صرفه ترین ابزارهای جذب فالوئر 
و ماندگار کردن فالوئرها در صفحه است؛ 
امــا مســابقه های اینســتاگرامی، حتی در 
صورت برابر بودن بودجه، همیشه به یک 
اندازه موفق نمی شوند.  حتما خودتان هم 
این واقعیت را تجربه کرده اید و ممکن است 
دلیل ایــن موضــوع هنــوز برای تان روشــن 
نشده باشد. در ادامه بخشــی از دالیلی را 
که موفقیت یک مسابقه اینستاگرامی را 
تضمین می کنند، به شما معرفی می کنیم.

ازمخاطبچهمیخواهید؟
CTA یا Call To Action مورد نظر 
شما در این مسابقه چیست؟ چه رفتاری 
را از مخاطب انتظار دارید؟ آیا می خواهید 
این مســابقه برای تان جــذب فالوئر کند یا 
اینکه تعداد کامنت های تان را باال ببرد؟ آیا 
هدف تان تنها دیده شــدن پســت است یا 

اینکه به دنبال نظرسنجی هستید؟ 
بهتــر اســت قبــل از شــروع هــر مســابقه، 
انتظارتان را از مخاطب روشن کنید و پست 

را بر اساس این انتظار طراحی کنید.

بهدنبالبرندینگهستید؟
اگر می خواهید کاربران برای تکرار 
نام برند یا اسلوگان کمپین تان تالش کنند، 
بهتــر اســت ســراغ مســابقه های تعاملی 
برویــد. بــا اســتفاده از فیلتــر اســتوری ها و 
مســابقه هایی، کاربــر را به انتشــار محتوا، 
درج هشتگ و تگ کردن برند دعوت کنید.

مخاطــبمتوجــهخواســتهتان
شده؟

ســاده بــودن مســابقه، یکــی از کلیدهــای 
موفقیــت آن اســت. مخاطــب شــما بایــد 
در اولیــن نــگاه متوجــه قوانیــن مســابقه، 
انتظارات و جوایز شما بشود. مسابقه های 
پیچیده و چند مرحله ای، در پلتفرمی مثل 

اینستاگرام، بعید است که موفق شود.

جایزهراتعیینکردهاید؟
اجــرای مســابقه های ســاده بــا 
جایزه هــای نقدی یــا محصولــی نه چندان 
بــزرگ، تمایــل مخاطبــان بــه درگیــری بــا 
صفحــه شــما را بیشــتر می کنــد. امــا اگــر 
هدف بزرگ تری داریــد و جایزه بزرگ تری را 
هم در نظــر گرفته اید، بهتر اســت تنها به 
صفحه اینســتاگرام خودتان اکتفا نکنید 
و در رســانه های اینســتاگرامی و صفحات 

مرتبط، مسابقه تان را پروموت کنید.

REVIEWبررسی
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مارکتينگ
M A R K E T I N G

دموگرافیک و سایکوگرافیک کیست.
- رقبای تــان را بشناســید و از محصــوالت، پیشــنهادها و 
استراتژی های پیام شان در فعالیت های اخیر باخبر باشید.

- دوســت داریــد ایــن تبلیــغ منجــر به شــکل 
گرفتن چــه عقیــده ای در مخاطب شــود و قرار 

است چه قولی را به بازار دهید؟
- چــرا می خواهید این قول را به مشــتریان تان 
بدهید؟ چرا آنها باید وعده شــما را باور کنند؟ 

پیشنهاد استثنایی فروش شما چیست؟
- لحن ارتباط شــما با بــازار باید چطور باشــد؟ 
دوســت دارید این تبلیغ چه رفتاری را در بازار 

ایجاد کند؟

ازچهکسی؟
قبل از هر کاری، بهتر اســت نگاهی به هویت برند، اهداف 

و چشــم انداز هایش بیندازید. 
چــه کســی قــرار اســت پیــام 
تبلیغاتــی را به گــوش مخاطب 
برساند؟ منظورمان ابزار انتقال 
پیــام نیســت، بلکــه منظورمان 
برندی اســت که قرار است این 
پیــام را صادر کنــد. هویــت این 
برند چیســت؟ ویژگی های این 
محصول چیست؟ رقبایش که 
هســتند و چه پیامــی را منتقل 
می کنند؟ چه چشم اندازهایی 
را بــرای فعالیــت بلندمــدت، 
میان مــدت و کوتاه مــدت خــود 

در نظر گرفته است.

بهچهکسی؟
با چه کسانی گفت وگو می کنید؟ پیام شما به چه کسانی 
می رســد؟ آنهــا دقیقــا چــه ویژگی هــای دموگرافیــک و 
سایکوگرافیکی دارند؟ شــناخت دقیق مخاطب هدف، به 
شما برای تدوین استراتژی پیام دقیق تر کمک می کند. اگر 
بدانید با چه کســانی قرار اســت گفت وگو کنیــد، خواهید 
دانست که چه پیامی را در چه زمانی و به چه شیوه ای باید 

منتشر کنید.

چهچیزی؟
پیامی که قرار اســت با مخاطبان تان به اشتراک بگذارید، 
باید متمایز، ساده و جذاب باشد. این پیام باید مزیت های 
پیشــنهادی محصول و پیشــنهاد اســتثنایی فــروش را با 
مخاطب در میان بگذارد و گویای هویت و شخصیت برند 
شما باشد. پیام شما هم باید گویای عناصر منطقی مورد 
نظرتان باشد و هم عناصر احساســی که در استراتژی تان 

مشخص شده را در بر بگیرد.

ازچهکانالی؟
برای انتقال پیامی که می خواهید به گوش مخاطب برسد، 
چه کانالی مناسب تر اســت؟ مخاطبان شما کجا حضور 
دارنــد؟ در یــک ســالن کنســرت؟ در شــبکه 
اجتماعی اینستاگرام یا در توییتر و لینکدین؟ 
پیام شما در چه رسانه و چه موقعیتی شانس 
بیشتری برای شنیده شــدن دارد؟ اگر بدانید 
چه چیزی را به چه کســی قرار اســت بگویید، 
انتخاب مجــرای انتقال پیام برای تان ســاده تر 
می شود. گذشته از اینکه از طریق چه کانالی، 
می توانید صدای بلندتری داشته باشید، باید 
به این فکر کنید که فرم، لحن و جنس محتوای 
شــما برای مخاطبان کدام یک از این رسانه ها 

مناسب تر است.

تکنیکتکجملهای
تدویناستراتژیپیام

حــاال بیاییــد بــا یــک تکنیــک 
ســاده و در کوتاه تریــن زمــان، 
اســتراتژی پیام را تدوین کنیم. 
البتــه مطمئن باشــید کــه برای 
تدویــن یــک اســتراتژی دقیــق، 
باید تک تک اجــزای این جمله 
را بســط دهیــد و حــدود و خط 
مشــی دقیق پیام تــان را فراتر از 
این چند خط تشریح کنید. اما 
قبــل از تدوین اســتراتژی دقیق 
پیــام، بهتر اســت ایــن جمله را 

تکمیل کنید:
هدف نوشتن این استراتژی پیام این است که... )توصیف 
کامل بازار هــدف از نظــر ویژگی های جمعیت شــناختی و 
روان شناختی( را متقاعد کنیم که... )اسم برند(، مزایای... 
)لیســت مزایای منحصربه فرد محصــول برای بــازار( را به 
دنبال خواهد داشت؛ زیرا... )دلیل داشتن این مزایا( لحن 

پیام باید... باشد.

قدمآخر
حاال که اســتراتژی پیام تان را مشــخص کرده اید، وقت آن 
اســت که آخرین قدم را بردارید! باید عناصــر تبلیغات را 
در اســتراتژی پیام تان بچینید و محتوای تــان را با توجه به 
برند، مخاطبان، نوع رسانه، زمان انتشار و البته دارایی ها و 

امکانات خودتان طراحی کنید.
پیام تــان را آن طــور که بایــد طراحــی کردید؟ پس تقســیم 
وظایف را شروع کنید و به مرحله اجرا وارد شوید. مخاطبان 
آماده دریافت پیامی هســتند که قــدم به قدم اســتراتژی 
آن را تدویــن کرده ایــد و بــا حساســیت و نکته ســنجی، 

چارچوب های آن را تعیین کرده اید.

می بیند، تا قبل از اینکه موضوع را حل و فصل کند با شما 
تماس نمی گیرد؟ طوری با بچه های همسایه برخورد می کند 
که دلشان می خواهد او مادرشان باشد؟ 13 مهمان دعوت 
می کند در حالی که فقط یک سرویس غذای 12 پارچه دارد؟ 
یک سال دیگر هم بدون مبل سر می کند و به جایش به سفر 

اروپا می رود؟«
می بینید؟ موضوع تنها نمایــش ویژگی های یک محصول 
نیست، بلکه موضوع معرفی یک گروه مصرف کننده است 
که می توانند هویت خود را با استفاده از این محصول روشن 
کنند. مصرف کنندگانی که با خریدن این خودرو، می توانند 

تعلق خود را به گروه زنان توانمند و مستقل ثابت کنند.

 پیام برند شما، دقیقا 
همان چیزی است که 
می خواهید در ذهن 
مشتری تان تداعی 

شود و با کمکش تصویر 
دقیق تری از برندتان را 

در ذهن خود بسازد

اهمیت نقش داده ها بر هیچ کســی پوشیده نیست؛ اما 
در غیاب دســتورالعمل ها و مقررات روشــن، کار شــرکت ها 
بــرای بهره بــرداری از ایــن حوزه ســخت شــده اســت. کتاب 
داده هــای مشــتری و حریــم خصوصــی از انتشــارات مجله 
کســب وکار هــاروارد، بــه چالش هایــی می پــردازد که 
شــرکت ها در نوع مواجهــه خود بــا داده های مشــتریان با آن 
رو به رو می شــوند. مســئولیت پذیری در قبــال داده های 
ایــن  در  کــه  اخالقــی  مســائل  همچنیــن  و  مشــتریان 
خصوص بــه وجــود می آیــد، از موضوعــات این کتاب اســت. 
چــاپ اول کتــاب داده هــای مشــتری و حریــم خصوصــی بــا 
می شــود. تقدیــم  شــما  بــه  پــارت  شــرکت  حمایــت 
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

فضاهای کاری کارکردی فراتــر از محلی برای گردهمایی افراد 
دارند. طی چند دهه گذشته آموخته ایم که می توان فضاهای 
کاری را از اتاق های بســته خــارج کــرده و در فضاهای بزرگ تر 
جــا داد. در ادامه این مســیر تالش هایــی برای کنار هــم قرار 
دادن افرادی با برنامه های گوناگون کسب  وکار در یک فضای 
مشــترک مورد توجه قــرار گرفت. بســیاری از مــا این فضاها 
را محصول دوران جدید و بلوغ شــیوه های رشــد کسب وکار 
می دانیــم، امــا »پیــرو فرمیــکا« )Piero Formica( کــه یک 
کارآفرین بین المللی و پژوهشگر ارشد مؤسسه ارزش نوآوری 
اســت، شــکل گیری این گونه از فضاهای کاری را در قرن 15 و 
دوران رنســانس دنبال می کنــد. فرمیکا که نویســنده کتاب 
»نقش جهل خالق: تصویر افراد راهیاب، راهگشــا، و تحول 
بزرگ به ســوی اقتصــاد کارآفریــن: کاوش در فضــای خالی« 
است، در نوشتار خود دیدگاهی جدید نسبت به فضاهای 
کاری مشــترک بــاز می کنــد. او همچنیــن تــالش می کنــد با 
بهره برداری از ساختار و کارکردهای کارگاه های دوره رنسانس، 
دیدگاه روشــن تری دربــاره کارکردهای بنیادیــن فضاهای کار 

اشتراکی امروزی به دست دهد. 

  انقالب در شیوه کار
امروز فضاهــای کاری در حال افزایش هســتند و نمونه های 
شناخته  شــده ای همچــون »پردیــس گــوگل« در لنــدن تــا 
»نکست اسپیس« در کالیفرنیا را می توان نام برد. بسیاری 
افراد این فضاهای مشترک کاری را پدیده ای جدید می دانند 
که تا یک دهه پیش وجود نداشــت، اما نحــوه عملکرد آنها 

یادآور یک برنامه بســیار قدیمی به نام »bottega« )کارگاه( 
دوره رنسانس در فلورانس قرن پانزدهم است؛ جایی که در آن 
هنرمندان چیره دست متعهد به آموزش هنرمندان جدید 
بودند، استعدادها پرورش می یافتند، روش های جدید در کار 
بود و اشکال نوین هنری با حضور هنرمندانی آشکار شد که 

بین خودشان رقابت داشتند، اما با یکدیگر کار می کردند.
رنسانس موجب شد دانش در مرکز توجه و ارزش آفرینی ای 
قرار گیرد که در کارگاه های صنعتگران و هنرمندان در جریان 
بــود. آنها در چنــان مکانی با نقاشــان، پیکرتراشــان و ســایر 
هنرمندان آشنا شده و کار می کردند. معماران، ریاضیدانان، 
مهندسان و سایر دانشمندان در کنار بازرگانان ثروتمندی که 
از آنها حمایت می کردند، قرار گرفتند و همه آنها به جوامع 
رنســانس شــکل داده و در آن زندگی می کردنــد و ارزش های 
بیانــی و زیبایی شــناختی و اجتماعــی - اقتصادی را شــکل 
دادند. نتیجه این پیوندها گونه  ای از کارآفرینی بود که انقالب 
در شــیوه کار، طراحی، عرضه محصــوالت و خدمات و حتی 

دیدن دنیا را در درون خود داشت.

  پیوستگی در عین استقالل
کارگاه هــای فلورانس مرکزی بــرای خالقیت و نــوآوری بودند؛ 
در ایــن جوامــع آرزوهــا، احساســات و طرح هــا درهم تنیــده 
می شــدند. کارآمــوزان، کارگــران، صنعتگــران، مهندســان، 
هنرمنــدان نوپا و هنرمنــدان میهمــان در عین اســتقالل به 
هم پیوســته نیز بودنــد و تالش های گوناگون آنها به شــکلی 
کمرنگ به وســیله یک هنرمند مشــهور به عنوان استاد در 

ما فضای کار اشتراکی را محصول دوران جدید و بلوغ شیوه های رشد 
کسب وکار می دانیم، اما »پیرو فرمیکا«، شکل گیری این گونه از فضاهای 

کاری را در قرن 15 و دوران رنسانس دنبال می کند

محصول هزاره جدید یا 
نوآوری دوران رنسانس؟

آموزه های ارزشمند فلورانس 500 سال، پیش برای ایجاد مراکز 
نوآوری امروزی

الگوینوآوریفلورانسبهترازسیلیکونولی؟
برنامه ریزان سراســر دنیا اشتیاق بســیاری برای 
تکــرار موفقیــت ســیلیکون ولی دارنــد؛ برنامــه 
 Silicon Oasis در انگلستان و Thames Valley
در دوبــی شــاهدی بر ایــن ادعاســت. امــا چنین 
برنامه های خوش بینانه ای همــواره به یک دلیل 
ساده ناکام می شوند و آن اینکه الگوی نادرستی را 
بازآفرینی می کنند. شاید سیلیکون ولی جدیدتر 
از آن باشــد که الگو شــود، اما بهتر است آنها که 
به دنبال ایجاد مرکز نوآوری بــزرگ بعدی در دنیا 
هستند، نگاهی به تجربه قدیمی تر و قابل توجه تر 
فلورانــس دوره رنســانس بیندازند؛ دولت شــهر 
ایتالیایی کــه چنان انفجــاری از هنــر و طرح های 
درخشــان تولید کرد که جهان ماننــد آن را پیش  
و پــس از آن هرگــز ندیــده اســت. درس هــای این 
مرکز رشــد نوآوری در 500 ســال پیش، امروز نیز 

همچنان ارزشمند و کارآمد است.
اســتعدادها نیــاز بــه حمایــت دارنــد: خانــواده 
مدیچی فلورانس اســتعدادیاب هایی افسانه ای 
بودنــد. لورنــزو مدیچــی جــوان ســنگ تراش 
14ســاله ای را تحــت حمایــت خــود گرفــت کــه 
میکل آنژ نام داشت. مدیچی ها کیف پول خود را 
باز کردند و مخاطرات حساب شده ای را پذیرفتند. 
امروز صاحبان ثــروت نیز باید رویکردی مشــابه 
را دنبال کننــد؛ نه به عنــوان کار خیریــه، بلکه در 

جایگاه سرمایه گذاری در منافع عمومی.
مربیان اثرگذار هستند: فرهنگ امروزی به جوانی 
در قبال تجربه و شــیوه های آمــوزش قدیم ارزش 
بیشتری می دهد. تجربه نوآوران فلورانس نشان 
می دهد این روش درست نیست. داوینچی یک 
دهه کامل، طوالنی تر از آنچه مرسوم بود، زیر نظر 
وروکیو شــاگردی کرد. بیشــتر اوقــات برنامه های 
مربیگری مدرن عمومی یا خصوصی برنامه  های 
خدماتــی هســتند، در عــوض، زمــان داوینچــی 
باید روابــط بلندمدتی بین مربی و شــاگرد برقرار 

می شد.

توان بــر تجربه چیره می شــود: در زمــان انتخاب 
نقاش برای سقف کلیسای سیستین، میکل آنژ 
در فهرســت نبود. بــا این حــال پاپ معتقــد بود 
وقتی نوبــت به ایــن کار غیرممکن برســد، توان و 
اســتعداد اهمیتی بیش از تجربه دارد. امروز ما 
معموالً فقط آن دسته از افراد را برای وظایف مهم 
بــه  کار می گیریم کــه پیش تــر کارهای مشــابهی 
انجــام داده اند. شــاید رویکرد بهتر آن باشــد که 
وظایــف دشــوار را به کســانی دهیم که مناســب 
نیســتند، اما به روشــی نوآورانه می توانند موفق 

شوند.
فاجعه فرصت ساز است: رنسانس در فلورانس 
چند دهه پس از آنکه »مرگ  سیاه« شهر را نابود 
کــرد، شــکوفا شــد. مبتکــران بایــد مــدام از خود 
بپرســند »فرصــت در کجــای دشــواری ها پنهان 
شــده؟« به دنبــال بازگردانــدن شــکوه احتمــاالً 
توهمــی نباشــید و از بالیــا بــرای ســاختن چیزی 

کامالً جدید استفاده کنید. 
آغوش تــان را بــرای رقابــت بــاز کنیــد: داوینچــی 
و میکل آنــژ دو غــول آن زمــان فلورانــس، رقابتــی 
شدید داشتند، شاید این امر، هر دوی آنها را به 
ســوی تولید کارهایی چنان خوب کشاند. اهالی 
فلورانــس قــدردان رقابت ســالم بودنــد. عاقالنه 
است که ما هم چنین کاری کنیم و بدانیم برنده و 

بازنده از آن سود می برند.
طرح ها را جســت وجو و ترکیب کنیــد: فلورانس 
یــک دموکراســی نبــود، امــا رهبــران آن اهمیــت 
تزریــق منظــم چهره هــا و طرح هــای جدیــد 
را دریافتنــد. آنهــا بــرای الهام گرفتــن به گذشــته 
و فرهنگ هــای گوناگــون نــگاه می کردنــد و بــرای 
جست وجوی دست نوشته های ارزشمند یونانی 
و رومــی باســتان افــرادی را بــه ســرزمین های دور 
می فرســتادند. آنهــا دریافتــه بودنــد که نــوآوری 
به منزله ترکیبــی از طرح های جدیــد و برگرفته از 

دیگران است و ایرادی در این کار نیست. 

ANALYSISتحلیل
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

مرکز گروه، هماهنگ و اداره می شــد. اســتاد می توانست به 
کشف استعدادهای نو کمک کرده و ارتباطات مناسب برای 
آنها را برقرار ســازد و نقش مربــی را برای هنرمنــدان جوان تر 
داشته باشد، اما کار دیگران را مشــخص نمی کرد. به عنوان 
نمونه »آندریا دل وروکیو« )1488-1435( یک مجسمه ساز، 
نقاش و زرگر بود، اما شاگردانش ملزم به  دنبال کردن کارهای 
مورد عالقه او نبودند. ممکن بود هنرمندان جــوان در کارگاه 

وروکیو مهندسی، معماری، یا مشاغل مختلف 
تجــاری و علمی را پیگیــری کننــد. کارگاه وروکیو 
به نســل جدیدی از هنرمنــدان کارآفرین مانند 
»لئونــاردو داوینچــی« )1519-1452(، »ســاندرو 
بوتیچلــی« )1510-1445(، »پیتــرو پروژینــو« 
)حدود 1523-1450( و »دومنیکو« )1450-1523( 

آزادی عمل داد. 

  درس های دوره رنسانس
فضاهای کار اشــتراکی دوره رنسانس برای آنان 

که امروز می خواهند محیط های کاری خالقانه تر و مشارکتی 
را چه در دفترکار، یک سازمان ســنتی، مرکز رشد و... ایجاد 
کنند، چــه آمــوزه ای دارد؟ ســه نکته برجســته آن فضاهای 
کارگاهی تبدیل طرح ها به نسخه کاربردی، تقویت گفت وگو 

و تسهیل همگرایی بین هنر و علم بود.
تبدیل طرح ها به نسخه کاربردی: کارگاه های دوران رنسانس 
)bottega( تنها بستر پرورش طرح های جدید نبودند، این 
کارگاه هــا کمک می کردنــد تا طرح هــا اجرا شــوند. به همین 
ترتیب فضاهــای کاری نوآورانــه امروزی هم بایــد به همه آن 
چیزهایی مجهز شوند که افراد برای تبدیل بینش، الهامات 
و بروندادهای ذهنی شان به محصول و سرمایه گذاری جدید 
به آن نیاز دارند. کار روی طرح های جدید به اندازه کافی دشوار 
است، اما چالش واقعی برای بسیاری از سازمان ها چگونگی 

بهره برداری و سودمند کردن آنهاست. 
تقویــت گفت وگــو: اقتصــاددان قــرن هجدهــم اهــل ناپــل 
اســتداللی را بیان می کند مبنــی بر اینکــه بازارها بــه منزله 
گفت وگو هســتند. کیفیت شــبکه ارتباطــی کــه ترکیبی از 
هوشــمندی افــراد و ســازمان ها بــا توانایی هــا و مهارت های 
گوناگــون اســت، نقشــی کلیــدی در نــوآوری دارد. افــراد 
متخصص در کارگاه های دوران رنسانس به شکلی مستمر 

و راحت با یکدیگر ارتباط برقرار و تفاهم متقابل را تســهیل 
می کردنــد. همزیســتی و تعامــل اســتعدادهای گوناگــون 
کمک کرد این کارگاه ها به مکان هایی پرجنب وجوش تبدیل 
شوند که در آن گفت وگو و کشمکش ها به شیوه ای سازنده 
شکوفا شــوند. برخورد و تقابل دیدگاه های مخالف موجب 
برچیده شدن مرزهای شناختی شده و اشتباهات را کاهش 
داد و بــه ایــن ترتیب بــه هنرمنــدان کمک کــرد تا شــروع به 

پرسشگری درباره حقایق بدیهی کنند.
امــروز مــا اغلــب اوقــات نیــاز بــه گفت وگوهای 
روشنگر را در ســازمان های خود درک می کنیم؛ 
بدون آنکه واقعاً فضایی برای آن فراهم سازیم. 
ایــن وضعیت همچنیــن بــدان دلیل اســت که 
افــراد آن قــدر مشــغله دارنــد که قــادر بــه تالش 
برای گسترش فهم خود از یکدیگر نیستند، اما 
کارگاه های رنسانس ثابت می کنند که استفاده از 
دیدگا ه های مخالف و نظرات بحث برانگیز چقدر 

برای آنها اهمیت دارد. 
تســهیل همگرایی بین هنر و علــم: امــروزه ما ایــن ویژگی را 
اغلب به عنوان موضوعی دست اول در نظر می گیریم، اما در 
حقیقت کارگاه های دوران رنسانس مراکزی فرارشته ای بودند. 
این مراکز به ایجاد یک رویکــرد کالن درباره خالقیت کمک 
کرد؛ چنین دیدگاهی در نقطه مقابل ســازمان های امروزی 
است که فضایی ایجاد می کند تا در آن افراد با تخصص های 
گوناگون اغلب در محدوده های گسسته )سیلو( دسته بندی 

می شوند.
به عنــوان نمونــه در دوران رنســانس به طبیعــت در جایگاه 
عنصر همگرایی بین هنر و علم نگاه می شد؛ مانند نقاشی 
معروف »مرد ویترویی« که توســط داوینچی نقاشــی شده 
اســت. بســیاری از هیجان انگیزتریــن فرصت هــای تجاری 
امروزی در جلساتی مشابه و همراه با پیشرفت های فناوری و 
زیبایی شناسی شکل می گیرند. گردآوری این رشته ها با هم، 
یادگیری متقابل را از طریق آزمایش هایی تقویت می کند که 

به ایجاد فرصت های تجاری منجر می شود.
چه در حال اداره یک فضای کار مشــترک باشید، چه آنکه 
تــالش می کنیــد ســازمان خــود را خالق تــر و بیــش از پیش 
مشارکتی کنید، به برخی راه هایی فکر کنید که ممکن است 

از یک کارگاه دوران رنسانس الگوبرداری شده باشد.

ادامه از صفحه 9
شرکتهاچارهایجزتمرکز
رویبرندکارفرماییندارند

INTERVIEWگفت وگو

برخــی ســازمان ها با مشــکل 
»کار بدون چشم انداز« مواجه هستند 
و آمد و رفت نیروها در آنجا زیاد اســت. 
علتــش هــم ایــن اســت کــه بــا وجــود 
اعتبــاری کــه در بــازار دارنــد، جــای 
مناسبی برای کار کردن نیستند و افراد 
فقط بــرای اینکــه چنیــن ســابقه ای در 
رزومه شــان بیایــد، وارد ایــن ســازمان 
می شوند و بعد از گذشت چندماه از آن 
ســازمان بیــرون می آینــد تــا به شــرکت 
موردپســند خود بروند. تحلیل شما از 

سازمان های این چنینی چیست؟
اتفاقی که در عصر جدید افتاده، این است که 
شــبکه های اجتماعی جایی برای به  اشــتراک  
گذاشــتن تجربه هــای کاری شــده اند. زمانــی 
سایتی به عنوان »جاب  گای« )Job Guy( بود 
که اصالً جایی برای نوشتن از تجربه کاری بود. 
ســازمان هر چقدر هم ســعی کند که اتفاقات 
منفی را مخفی کنــد، در نهایت به گوش بقیه 

افراد می رسد. 
بنابراین ســازمان نمی تواند دربــاره یک ویژگی 
یا ارزش پیشنهادی که فاقد آن است، در برند 
کارفرمایــی خــود صحبــت کنــد، چــون نیروی 
انســانی حتــی اگــر از پیــش چیــزی نشــنیده 
باشد، وقتی وارد سازمان می شود، جای خالی 

آن ارزش را می بیند. 
اما ســازمان می تواند ارزشی را که در مجموعه 
وجود دارد، بــا رنگ و لعاب بهتــر عرضه کند یا 
حتی ارزشی که قصد دارد به سمت آن حرکت 
کند. آمد و رفــت نیروی انســانی نیز بــه همین 

دلیل است.

 البتــه گاهــی در بــازار کار 
مشــاهده می شــود کــه افــراد با علــم بر 
اینکه آن ســازمان چنیــن ارزشــی را در 
مجموعــه اش نــدارد، بــه این دلیــل که 
وجهــه خوبــی از نظــر بزرگــی و کیفیت 
خدمــات دارد، وارد ایــن مجموعه هــا 
می شــود. نکته مثبــت این اتفــاق برای 
کارفرما چیست که حاضر نیست روند 

را تغییر دهد؟
از منظــر کارجــو، همان چیزی اســت که شــما 
گفتیــد و منفعــت خــود را در ایــن می بیند که 
اســم یک شــرکت در رزومه اش باشد و حاضر 
است وضعیت را برای مدت محدودی تحمل 

کند. 
امــا از منظــر کارفرمــا، گمــان می کنم بســیاری 
از شــرکت ها متوجــه هزینــه ای کــه به واســطه 
آمد و رفــت منابع انســانی به ســازمان تحمیل 

می شود، نیستند. 
ایــن اتفاق هــم عمدتــاً در شــرکت های بســیار 

بزرگــی رخ می دهــد کــه چند هــزار نفــر نیروی 
کار دارنــد و گــردش مالــی ساالنه شــان روی 
چند صــد میلیارد اســت. تصــور مدیــران این 
ســازمان هم این اســت که چون شرکت بزرگی 
است، همیشه تقاضا از سمت کارجو خواهد 
داشت. اما کم کم شرایط در حال تغییر است 
و شرکت های بزرگ برای همین به سمت ایجاد 

برند کارفرمایی در حرکت اند. 
آنها متوجه شــده اند که نیروی انســانی وجود 
دارد، امــا نیــروی متخصصــی کــه بتوانــد کار 
سازمان را به درســتی پیش ببرد، کم است. به 
نظرم در چند ســال پیش رو تغییرات بسیاری 

در این زمینه داشته باشیم.

 فکر می کنیــد بــازار کار ایران 
در آینــده بــه چــه ســمتی مــی رود؟ آیــا  
ســازمان ها در جهتی حرکــت می کنند 
که نشــان دهد  ارزش نیروی انســانی را 

بهتر درک می کنند؟
شــرکت ها چاره ای جز ایــن ندارند. بخشــی از 
نیــروی انســانی متخصــص مهاجرت کــرده و 
عده ای به کســب و کار شــخصی خود مشغول 
شــده اند و برخــی هــم بــه کار فریلنــس روی 
آورده انــد و اســتخدام شــرکت ها نمی شــوند. 
حتــی عــده ای بــرای کســب درآمــد به ســمت 
معامالت بورس و ارز دیجیتــال روی آورده اند. 
از آنجا که زمین بازی در حال تغییر است، اگر 
شرکتی فکری برای خود نکند، نیروی انسانی 
به راحتــی جذب ســایر شــرکت هایی می شــود 
که روی برنــد کارفرمایــی خود تمرکــز کرده اند. 
کسانی که در حوزه منابع انسانی کار کرده اند، 
می دانند همیــن حاال هم برای اســتخدام یک 
کارشناس ســاده با ســابقه کاری متوسط، دو، 

سه ماه زمان الزم است.

شــرایط  می کنیــد  فکــر   
همه گیــری کرونا چقــدر روی ایــن روند 
تأثیر گذاشــته اســت؟ چون بخشــی از 
نیــروی کار بــه همیــن دلیــل بــه کار 

فریلنس روی آورده اند.
به نظرم روندی بود که باید طی می شد و ارتباط 
چندانی به همه گیری نداشــت. شــاید شیوع 
کرونــا فقــط روی همــان بخشــی کــه خودتــان 
گفتید، اثر گذاشــته و تمایل بــه کار فریلنس، 

بیشتر شده است. 
شــیوع کرونــا تقریبــاً بــا یکســری مســائل 
اقتصــادی همزمــان شــد، مثل رونــد صعودی 
بــورس در آن برهه خــاص یا حرکــت صعودی 
بازار ارز دیجیتال. به همین دلیل نمی توان به 
شکل دقیق این مسائل و میزان اثرگذاری شان 

را از هم تفکیک کرد. 

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com
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در فیناپ  شانزدهم بحث های داغی درباره یک سؤال مهم صورت خواهد گرفت

نئوبانک واقعی چیست و چطور آن را تشخیص دهیم؟

خواهران تخفیفان

گفت وگو با محمد حکیمی، مدیرعامل رمزینکس
درباره مزیت های رقابتی این صرافی و برنامه های آینده اش

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ــــــــما شـ
بیســتوششم
بیستوسومآبان
۱ ۴ ۰ ۰
32صفــحـــه
3۰هــزارتومان

10

1214

گفت و گو با 
 ندا جعفری 

درباره یک حوزه خاص

»آوااستار« 
کسب وکاری برای 

Kمشتاقان نجوم A R A N G

26

بازیگران تجارت 
اجتماعی 

در هند
گزارشی 

درباره»گلورود« 

چرا مدیرعامل 
کشمون تغییر 

کرد؟
 خطر تله بنیان گذار 

یا ادامه مسیر توسعه...

رشد 17500 
درصدی 

سوالنا به کجا 
می انجامد؟

منو با اسم 
کوچکم صدا 

نکن
تا چه اندازه با مخاطب 

صمیمی باشیم؟

نازنین و نگین دانشور از مسیرهای تازه کسب وکارشان 
در حوزه »کش بک« می گویند و البته از شانس بیشتر 

هم بنیان گذاران خانوادگی برای موفقیت در ایران

ما یکی  از  سه بازیگر 
اول بازار رمزارزهاییم!

22

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

دارايی ديجيتال
D I G I T A L

P R O P E R T Y

عکس:حامدکریمزاده

A N A LY S I S

24

30 11 8

بلک فرایدی آنها
 و جمعه سیاه ما

اوضاع تورم فعال طوری 
است که هر چقدر جنست 

را نفروشی، بیشتر سود 
کرده ای

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ـــــما شـ
نهم یسســتو
چهاردهــمآذر
۱ ۴ ۰ ۰
32صفــحـــه
3۰هــزارتومان

3

در نمایشگاه اینوکس 
مطرح شد

سعید محمد 
به دنبال  رمزارز
 ملی در مناطق 

Kآزاد  A R A N G

29

چرا جک دورسی 
توییتر را رها کرد؟

استعفا ی مدیرعامل 
توییتر با هدف تمرکز بر 

دنیای رمزارزها نشان از 
فرصت ها و آینده پررقابت 

این حوزه دارد

28

یا
اینماد 
ایمانع؟

بیانیه نصر تهران در مخالفت 
با اجباری شدن اینماد 

اینماد به وظیفه 
اصلی خود بازگردد

3

کمک میو 
به اقتصاد محلی
تمرکز  یک کسب و کار 
ویتنامی بر گسترش 
تجارت اجتماعی در 

شهرهای کوچک

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

رگوالتور 
سالمت، به 

ای کامرس روی 
خـــــوش نشان 

نمی دهد!

 دو دهه شکل گیری 
و رشد   

از مجلس تا نهادهای صنفی، اکوسیستم نوآوری یک صدا می گوید اجباری 
شدن اینماد به معنای مرگ کسب وکارهای کوچک و اخالل در رشد 

کسب وکارهای بزرگ است، آیا این صدای واحد شنیده می شود؟

A N A LY S I S
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 طرح صیانت 
بازی در زمین 
ایران هراسی 
است

گفت وگو با علی اکبر عبدالملکی 
رئیس کمیسیون گردشگری
 اتاق بازرگانی ایران

راز رمــــزارزها این اســـت که رازی ندارند!
12

گفتوگوبابابکسهرابیبنیانگذار  جاجیگا 
کهمیگویدرگوالتورنوآوری،سالهاازاینفضاعقباست

کسب وکارهای حوزه تبادل رمزارزها چطوروارد ادبیات رسمی اقتصاد شوند؟ 

اولویتاکوسیستمکریپتو   

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ــــــــا شـم
بیســتوهشتم
۱ ۴ ۰ ۰ 7آذر
32صفــحـــه
3۰هــزارتومان

10

نیلوفر عبدالهی 
شکالت ساز  است 

او  از مسیر کسب وکاری اش 
و البته مصائب زنان در 

اقتصاد نوآوری گفته است

 برایماندن

Kفقطبایدجنگید! A R A N G

28

همدستیکروناباقوانینومقرراتضدکسبوکاری
یکصنعترابهشدتزمینگیرکردهاست

یع
نا

ص
د 

جی
:  م

س
عک

   

»میلیونز« 
پلتفرم تجارت 

اجتماعی 
ورزشکاران 

حرفه ای
8

خطر تتر برای 
کاربران ایرانی 
جدی است؟
مدیران صرافی ها 

وکارشناسان پاسخ می دهند

14

15

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

رمزارز
C R Y P T O 

C U R R E M C Y

یک عدد مهران 
مدیری خشک 

و خالی!
نگاهی به بیلبوردهای 
کم فروغ فروشگاه رفاه 

22

پاسداشت 
بهروز فردوس 

که ماموت 
را برند آشنای 

جاده ها کرد
2

2ســال 
از دست رفت!

A N A LY S I SA N A LY S I S

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ـــــــــماره شـ
بیستوهفتـــم
ســیآبـــــان
۱ ۴ ۰ ۰
32صفــحـــه
3۰هــزارتومان

18

گفت وگو با پروانه صادق 
مقدم، مدیرعامل یکتابان 

که اعتقاد دارد مسیر 
شرکت های نوآور ایرانی 

سخت و طاقت فرساست

 رویکرد مسئوالن

Kسرعت گیر نوآوری A R A N G

27

3 30 8

بازاری که 50 
میلیارددالری  

خواهد شد
سمت و سوی آینده 

تجارت اجتماعی

اتحادیه فناوران 
رایانه در حیطه 

قانونی اش 
فعالیت کند!

آیا دیوار، قافیه 
را به امالکی ها 
باخته است؟

نگاهی طنزآمیز به واقعیت 
پلتفرم های آگهی 

4

6

15

صفحه تحلیلی دارایی های دیجیتال را هر هفته در کارنگ دنبال کنید
رمزارزها چرا می ریزند و چطور دوباره جان می گیرند؟  نئوبانک واقعی

داریم یا نداریم؟!
گزارش مفصل کارنگ از 

بحث های داغ فیناپ شانزدهم 

بفرمایید  تجربه!
گفت وگو با مجتبی سجودی 
مدیرعامل اکتیک که پلتفرم 

فروش تجربه است و می خواهد در 
بازار سرگرمی ایران  نقش بازی کند

90 درصد برنامه های نوبت دهی 
آنالین شکست خواهند خورد!

گرفتاری بزرگ 
مستقر شدن یک 
کسب وکار در 
شهری کوچک چون 
بابل چیست؟

هوش مصنوعی 
در ایران چقدر 

می تواند در خدمت 
کسب وکارها 

قرار بگیرد؟

آرش میرصادقی و مسعود حسینی در بابل و با »عصر داده« سرویس هایی چون ونش، ونیفای و شاپکو راه  انداخته اند و به 
شرکت های مختلفی از جمله تاپ، به پرداخت، دیجی پی، فینوتک، فرابوم، کاسپین، پادیوم و... سرویس دهی می کنند

همنشینیدادهوهوشمصنوعی

A N A LY S I S
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جای آگهی شما اینجاست 
021-44443966               0937-4990610



2 ضمیمــه رایگان   
هفته نامه  کارنگ  
در حوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شــــــماره دو
پنجـــــــم دی
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفــــــحه

15

3

10

نظر رئیس جمهور 

مثبت است!
دادستان کل کشور  درخواست کرد

 بانک مرکزی تکلیف 

رمزارزها را روشن کند

14

10

بالکچین منهای 
رمزارز هیچی 

نیست!
هسته مرکزی بازارهای 

مالی را نمی توان پس زد

رمزارز ملی ؛ چرا مهم است 
و ما چه باید بکنیم؟

خبر خوش برای اکوسیستم نوآوری رمزارزها در ایران: 
محسن رضایی می گوید چهارماهه این حوزه را رگوله خواهند کرد

A N A LY S I S

استارتاپ رمزارزی؛ ترند جدید 
پولدار شدن در سیلیکون ولی!

مدیران عامل صرافی ها
9 از اولویت های رسانه ای گفتند

بیت کوین تا پایان 1400 
به چه قیمتی می رسد؟

6

بررسی کوین های 
برتر هفته

کدام شبکه های بالکچینی 
در هفته گذشته بازار 
جذاب تری داشتند؟

3

آب به آسیاب چه 
کسی می ریزیم؟

برخی نمی خواهند 
کسب وکارهای رمزارزی 
در ایران قانونی باشند...

A N A LY S I S
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2 ره شــــــــــــــمــــــــــــــا
5 دی ۱۴۰۰

ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

2

قبل از هر چیز در شروع یادداشتم الزم می دانم 
تأکید کنم هــدف از این یادداشــت بــه هیچ وجه 
توصیه به خرید یا ورود به بازار رمزارزها نیست و 
همان طور که پیش تر هم بارها تأکید کرده ام، بازار 
رمزارزها یک بازار به شــدت پرریســک است که 
احتمــال از بین رفتن صد درصد دارایی شــما در 
آن نیز وجود دارد. اما پس چرا تعداد چشم گیری 
از افراد با وجــود این همه ریســک، وارد این بازار 

شده اند؟

 شاید یکی از مهم ترین پاسخ ها برای این 
ســؤال، وجود هیجان و لذت باال در این 
بازار باشد که باعث می شود افراد با وجود آگاهی 
از اینکه ممکن است تمام آورده خود را از دست 
بدهند، باز هــم وارد ایــن بــازار می شــوند. اما آیا 
داشتن هیجان و لذت به این معنی است که شما 
باید چشم بسته و بدون هیچ گونه آینده نگری و با 
نگاهــی قمارگونــه وارد ایــن بــازار 
بشوید؟ پاســخ یقیناً خیر است! 

چه باید کرد؟
اگــر جــزء افــرادی هســتید کــه 
بــا حــوزه رمزارزها آشــنا شــده اید 
و ضمــن آگاهــی بــه ریســک های 
موجود، قصد ورود به آن را دارید، 
به شــدت توصیــه می کنیم ســبد 
خود را پخش و نیــز رویکردتان در 
بخش هــای مختلــف ســبدتان را 
مشخص کنید. یکی از رایج ترین نوع پخش کردن 
ســبد به این شــکل اســت که ۵۰ درصد سرمایه 
خــود را روی رمزارزهایــی بــا ریســک پاییــن، ۳۰ 
درصد را روی رمزارزهایی با ریسک متوسط و ۲۰ 
درصد را روی رمزارزهایی با ریسک باال بگذارید.

 هرچند هیچ مرزبندی مشخصی برای 
اینکه هر رمــزارزی در چه دســته ای قرار 
می گیــرد، وجــود نــدارد و اغلــب صاحب نظــران 
ممکــن اســت بــا یکدیگــر اختالف نظــر داشــته 
باشــند، ولــی یکــی از راه هــای شناســایی درجــه 
ریسک رمزارزها، مارکت کپ آنهاست؛ هرچند 
این شیوه صد درصد درستی نیست، ولی اغلب 
جواب می دهد. برای مثــال رمزارزهایی همچون 
بیت کوین، اتریوم، بایننس کوین، سوالنا و کاردانو 
اغلب در این دســته قرار می گیرند که بیشترین 
حجــم مارکت کــپ را دارنــد و نســبت بــه ســایر 
رمزارزها جــزء گزینه های کم ریســک محســوب 
می شــوند. اغلــب توصیــه می شــود ۵۰ درصــد 
سرمایه خود را آن هم به شکل طوالنی مدت و با 
نــگاه ســرمایه گذاری روی چنیــن رمزارزهایــی 
متمرکز کنیــد. این یعنــی در این بخش از ســبد 
خــود هودلــر یــا همــان هولــدر باشــید و نــگاه 

بلندمدت داشته باشید.
در درجه بعدی، رمزارزهایی با ریســک متوســط 
قرار دارند که اغلب مارکت کپ کمتری نسبت به 

رمزارزهای کم ریسک دارند. رمزارزهایی همچون 
آواالنچ، ریپل، ترا، پولکادات و... در این دسته قرار 
می گیرند. توصیه می شود ۳۰ درصد منابع خود 
را روی دســته دوم یعنــی رمزارزهایــی با ریســک 

متوسط سرمایه گذاری کنید.
یکــی از توصیه هــای مهــم بــه شــما همین جــا 
صورت می گیرد؛ تریدینگ یک تخصص و یک 
کار تمام وقت است و در صورتی که این تخصص 
را ندارید، وارد تریدینگ نشوید. با این حال اگر 
وسوسه شــدید، ترید کنید، توصیه می کنم در 
صورت آموزش هــای الزم در این بخش از ســبد 
خود تریــد کنید و بــه هیچ وجه تمام ســبد خود 
را در معــرض ریســک نابــودی قــرار ندهیــد. در 
واقع شــما صرفاً ۳۰ درصد از کل منابع خود را، 
آن هــم روی رمزارزهایی با مارکت کپ متوســط 

ترید می کنید.

 اما بخش ســوم ســبد شــما که شــامل 
حداکثر ۲۰ درصــد کل آورده شــما باید 
باشــد، بخــش هیجان انگیــز و لذت بخــش 
ماجراســت. در این بخش از ســبدتان، شما این 
اجازه را دارید که حداکثر ۲۰ درصد سرمایه خود 
حتــی  و  زردکوین هــا  میم کوین هــا،  روی  را 
شــت کوین ها ســرمایه گذاری کنید؛ رمزارزهایی 
همچون دوج کوین، شــیبا اینو، سوشی ســوآپ و 
توموچین و صدها رمزارز دیگر در این دسته قرار 

می گیرند.
ناگفتــه نمانــد در بخــش کوین هــای پرریســک 
هم می توان نــگاه بلندمدت داشــت، ولی در این 
بخــش الزم نیســت نــگاه طوالنی مــدت داشــته 
باشید و می توانید با روندها و اتفاقات روز، پیش 
برویــد و کمی هــم ریســک های هیجانــی بکنید 
و گاهــی هــم شــانس تان را امتحــان کنیــد. ایــن 
بخش از سبد شما می تواند آن بخشی باشد که 
تجربه لذت از بازار رمزارزهــا را برایتان به ارمغان 
بیاورد و هیجــان را تجربه کنید. اما همان طور که 
از اســمش پیداســت، این بخش از ســبد شــما، 
بخش رمزارزهای پرریسک است و این هیجان و 
لذت، باید کنترل شده باشد و حداکثر ۲۰ درصد 
دارایــی خــود را بــه این بخــش تزریــق کنیــد. اگر 
بخش بزرگ تــری از دارایی تــان را وارد این بخش 
از ســبدتان کنیــد، بــه معنــی واقعــی خودتــان را 
در معرض نابــودی صــد درصد ســرمایه تان قرار 
داده اید و این لذت ممکن است به اندوه و غبطه 

تبدیل شود.
در بخــش پرریســک ســبدتان بــد نیســت روی 
رمزارزهایی بــا ارزش های خردتر ســرمایه گذاری 
کنید؛ چراکه رشــد یک ســنتی رمــزارزی که یک 
ســنت قیمت دارد، یعنــی صد درصد رشــد، در 
صورتی که رشد یک سنتی یک رمزارز یک دالری 
یعنی یک درصد رشد! گاهی این لذت در انتخاب 
درســتی کــه داشــته اید، بســیار لذت بخش تر از 

عددی است که به دست می آورید.

NOTEیادداشت

این یک توصیه خرید یا فروش نیست

چگونه از بازار رمزارزها لذت ببریم؟

وحشت جاماندن از بقیه را به تجربه ای دردناک تبدیل نکنیم

مراقب »فومو« باشیم

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

نســل مــا در حــال تجربــه ترس هــا و نگرانی هــای جدیــدی 
نسبت به نسل های گذشته است. تجربه ای که محصول 
سرعت باالی تغییرات است. هشت، نه سال پیش دوره ای 
چندماهــه را تجربه کردم که بــه دالیلی فرصــت حضور در 
فضایی غیر از دنیای واقعی را نداشتم. آن روزها پیام رسان ها 
پدیده های نوظهوری بودند که اســتقبال مــردم از آنها زیاد 

شده بود و هر کسی گوشی هوشمندی داشت، 
حتمــاً یــک پیام رســان هــم در آن نصــب کرده 
بود؛ محبوب ترین پیام رسان ها هم وایبر و الین 
بودند. به عنوان یکی از اعضای نسل میلینیال 
از نوآوری و فناوری های جدید استقبال می کردم 
و جزء پیشــروان اســتفاده از گجت های جدید 
بــودم، امــا در آن دوره کوتــاه احســاس انســان 
غارنشــینی را داشــتم که از تمــدن دور افتاده و 
می ترسیدم این وضعیت ادامه داشته باشد و 

برای همیشه از هم نسالن خود جا بمانم.
بعــد از آن دوره طبعــاً و به تدریــج بــه وضعیــت 

سابق بازگشتم. امروز با تجربه ای که از سر گذرانده ام و با علم 
به اینکه دنیای فنــاوری و نوآوری به ســرعت در حال تغییر 
است و این سرعت از 1۰ سال پیش هم بیشتر شده، دیگر 
ترسی از اینکه چند ماه تا چند سال از این فضا دور باشم، 
ندارم. ترســی که به طور کلی به آن »فومو« گفته می شود و 
به معنای ترس از جاماندن است، یعنی ما در شرایطی قرار 
می گیریم که احســاس می کنیم دچار سکون شــده ایم و از 

بقیه دنیا عقب مانده ایم.
در دنیــای رمزارزهــا به عنوان پدیــده  ای نوظهــور نیز ممکن 
اســت این اتفاق بیفتد. چه برای کســانی که تــا امروز هیچ 
فعالیتی در ایــن بازار نداشــته اند و چه کســانی که در چند 

رمــزارز مانده اند. ممکن اســت شــما تــا امروز به هــر علتی 
وارد بازار رمزارزها نشــده باشید. واقعاً نیازی نیست نگران 
باشید و تصور کنید دیگران سال ها از شما جلوتر هستند. 
در دنیــای واقعــی تعداد کســانی کــه در ایــن زمینــه خیلی 
خیلی بیشــتر از بقیه می دانند، زیاد نیســت و بــا خواندن 
یک کتاب و چند هفته وقت گذاشــتن به راحتی می توانید 
اصول اولیه ورود به بازار رمزارزها را یاد بگیرید. 
چند مــاه دیرتر قدم گذاشــتن در ایــن دنیا هیچ 
خطری ندارد، اما ورود کورکورانه و بدون مطالعه 

می تواند خطرناک باشد.
فومو در بــازار کریپتــو شــکل دیگری هــم دارد. 
ممکن است شما در چند رمزارز شناخته شده 
ســرمایه گذاری کــرده باشــید، امــا از دیگــران یا 
رســانه ها دربــاره رشــدهای عجیب وغریــب 
توکن هایــی بشــنوید کــه چیــزی دربــاره آنهــا 
نمی دانید. ممکن اســت دچار این ترس شوید 
که در حال از دست دادن ســود سرمایه گذاری 
در این توکن ها هستید. این ترس می تواند خطر ورود بدون 
شناخت به بازار رمزارزهای جدید را داشته باشد. نمودارها 
نشان می دهند که همه رمزارزها دوره هایی از رشد و سقوط 
را تجربــه کرده اند و اگــر توکنی امروز رشــد عجیب وغریبی 
کــرده، ممکــن اســت بــه زودی ســقوط وحشــتناکی را هــم 

تجربه کند.
این روزها کــه پدیده هایی مانند متاورس - بــا اعالم حضور 
فیس بــوک )متــا( در آن - بیش از گذشــته جدی شــده، باز 
ممکن است دچار این احساس شوید که چیزی خلق شده 
که شما از آن اطالعی ندارید و با عجله بخواهید تجربه اش 

کنید. مراقب باشید گرفتار سودجویان متاورس نشوید.

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رسول قربانی 
سردبیر راه پرداخت

@rasoulghorbani

 هشدار: بازار رمزارزها یک بازار پرریسک و 
قانون گذاری نشده است. بازاری که ممکن است 
به دلیل نوسانات آن همه سرمایه خود را از دست 

بدهید. توصیه می کنیم قبل از هرگونه فعالیت در این 
بازار مطمئن شوید اطالعات کافی درباره آن را دارید.
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 کارنــگ؛ هفته نامــه اقتصــاد نــوآوری ایــران
محصولــیجدیــدازگــروهرســانهایراهپرداخــت

اشتراک هفته نامه کارنگ را از فروشگاه اینترنتی انتشارات  راه پرداخت   بخرید
w a y 2 p a y . s h o p

آببهآسیابچهکسیمیریزیم؟

نگاهی به آمارهــای پرداخــت، تصویری از آنچــه در ایران 
رخ می دهد پیــش روی ما می گذارد. طبــق آمارهای بانک 
مرکزی ابزارهای پرداخت )کارت خوان، موبایل و درگاه های 
اینترنتــی( در هر ماه ۶۰۰ هــزار میلیارد تومــان تراکنش را 
پردازش می کنند. نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومان از این 
حجم، متعلق به درگاه هــای پرداخت اینترنتی اســت. از 
این مبلــغ ۸۵ هزار میلیــارد تومانــی نیز ۳۰ هــزار میلیارد 
تومان توسط شرکت های پرداخت یار پردازش می شود. 

شــرکت های پرداخت یار بخشــی از 
اکوسیســتم فین تــک ایــران هســتند و در 
ســهم  توانســته اند  گذشــته  ســال های 
قابل توجهــی از بــازار پرداخــت ایــران را بــه 
دســت آورند. این بازار گرفتن پرداخت یارها 
را باید در ارزش افزوده ای که این استارتاپ ها 
ارائه می دهند، جســت وجو کــرد. آن طور که 
مدیــران بانــک مرکــزی می گوینــد، بیــش از 
دوســوم تراکنش هــای پرداخت یارهــا نیــز 

متعلق بــه صرافی های رمــزارز ایرانی اســت. حاال حوزه 
پرداخت یاری و صرافی های رمزارز از بین کسب وکارهای 
فنــاوری مالــی ایــران بیشــتر از بقیــه مــورد توجــه قــرار 
گرفته اند؛ از وزارت صمت بگیر تا انواع نهادهای نظارتی 
در فقدان عملکرد اثربخش نهادهای رگوالتوری پولی و 
ســرمایه در این حوزه های نوآورانه مدعی شــده اند؛ این 
در شــرایطی اســت که بــا وجــود درخواســت های مکرر 
فعــاالن حــوزه رمــزارز شــاهد بی عملــی دولــت بــرای 
مقررات گذاری در این حوزه ها بوده ایم و در این شــرایط 
مقررات گذاری نشده برخی به گونه ای رفتار می کنند که 
گویــی فعــاالن فناوری هــای مالی ایــران مرتکــب تخلف 
شده اند! برخی صحبت هایی که در بعضی از رسانه های 
متعلــق بــه بیت المال مطــرح می شــود، مخالف بــا روح 
توسعه و کارآفرینی است و معلوم نیست عده  ای از کجا 
خــط می گیرنــد کــه مأموریت شــان چــوب الی چــرخ 

گذاشتن کسب وکارهای ایرانی است.

 برخی اتهام هایی که این روزها از زبان برخی افراد 
و رســانه ها شــنیده می شــود، به قدری عجیب و 
ناجوانمردانــه اســت کــه حتــی می تــوان گفت کــم پیش 
می آیــد ایــن حرف هــا را از آن ور آبی هــا  بشــنویم! برخــی 
به راحتــی تهمت می زننــد و با رویکــرد »هدف، وســیله را 
توجیه می کند« خودشان را محق می دانند که هر اتهامی 
را به فعاالن اقتصادی ایران بزنند. مگر بارها و بارها از زبان 
آنهایی که دل شان برای این کشور می سوزد، نشنیده ایم 
که با بهانه های واهی نباید جلوی فعالیت های 
اقتصــادی و کارآفرینــی را گرفــت؟ مگــر 
نمی دانیم که دشمن ما مأموریت دارد فعاالن 
کارآفرینــی و کســب وکارها را در ایــران بدنــام 
کننــد؟ مگــر نمی بینیم کــه برخی رســانه های 
بیگانــه و پیاده نظــام آنهــا در شــبکه های 
اجتماعــی بــدون مــدرک و ســند یــا با ســرهم 
کــردن چنــد نمــودار آبکــی چگونــه بــه جــان 
کارآفرینــان ایرانــی افتاده انــد؟ در چنیــن 
شــرایطی اصــرار برخــی بــرای مقابلــه بــا 

کسب وکارهای ایرانی را چگونه باید تحلیل کرد؟

 برخــی گویــی از اینکــه در شــرایط بــد اقتصادی 
حــوزه ای پیــدا شــده کــه در حــال رشــد اســت، 
ناراحت می شوند. برخی گویی به دنبال گسترش عادالنه 
فقر هستند و از هر گونه فعالیتی که ارزش آفرین است و 
در نهایت به توســعه اقتصادی و افزایش ثــروت در ایران 
منجــر می شــود، بیزارنــد. مشــکل مــا و روی ســخن ما با 
این هاست وگرنه آن ها که آن سوی این مرزها نشسته اند 

تکلیف شان روشن است.

 در حالــی کــه استفســاریه معاونــت حقوقــی 
ریاست جمهوری واضح گفته است که معامالت 
رمزارزی تخلف نیست، برخی به آسانی تهمت می زنند و 
می گویند معامالت غیرقانونی رمزارز! چگونه است که این 
معامــالت غیرقانونــی اســت و ما بــرای ماینینــگ مصوبه 

هیئت دولــت داریــم؟ خوشــبختانه درایت در مســئوالن 
کشــور وجــود دارد و موضع گیــری هفتــه گذشــته آقــای 
محسن رضایی مثبت بود؛ او در گفت وگویی با خبرنگاران 
گفت که نظر خودش و شــخص رئیس جمهور نسبت به 
رمزارزها مثبت است. او به درستی گفت که این حوزه باید 
مقررات گذاری شود و نباید به بخش تاریک اقتصاد تبدیل 
شــود. او گفــت کــه کســب وکارهای مرتبط بــا رمــزارز باید 
اظهارنامه مالیاتی پر کنند. من به عنوان یک فعال صنفی 
حــوزه فین تــک قاطعانــه می گویــم کــه بخــش اعظــم 
کسب وکارهای شناخته شده رمزارزی ایران، هم اظهارنامه 
مالیاتی پر می کنند و هم مالیات می دهند. خواسته اعظم 
آنها هم مقررات گذاری حوزه رمزارزهاست. امیدوارم برخی 
که آب به آسیاب دشمن می ریزند و می خواهند مردم ایران 
را از توسعه بخش های نوین فناوری های مالی محروم کنند، 
به اهداف خود نرسند. در این زمینه ما در رسانه »رمزارز« 
تــالش می کنیــم بــا آمــوزش و اطالع رســانی زمینــه 
تصیم ســازی های درســت را فراهم کنیــم و از همه فعاالن 
واقعی عرصــه رمزارز در ایــران هم درخواســت می کنیم با 
کنار گذاشــتن منفعت طلبی های شخصی زمینه توسعه 

فعالیت های قانونی را فراهم کنند. 

 یادمان باشــد که امروز صرافی های رمزارز ایرانی 
فرصتی بــرای نظــام و حاکمیت هســتند و کمک 
بسیاری به قانونمند شدن حوزه رمزارز در کشور می کنند. 
آنهایی که با تهمت زدن و انتشــار آمارهای اشتباه، سعی 
در گمراهی مدیران کشور دارند، اگر فرض کنیم تعمدی در 
کارشــان نیســت و اغراض اتهام زنندگان خــارج از ایران را 
دنبال نمی کنند و صرفا درک شان از نوآوری اشتباه است، 
با اصــرار بــر درک اشــتباه خــود زمینــه فــرار ســرمایه های 
ایرانی هــا را فراهــم می کننــد. مــا امیدواریــم بتوانیــم بــا 
گفت وگو زمینه بیداری را فراهم کنیم؛ ولی آن که خودش 
را به خواب زده، به هیچ صراطی مســتقیم نیســت و تنها 
می توان دعا کرد دستش زودتر رو شــود. مراقب باشیم از 

یک سوراخ چند بار گزیده نشویم!

برخی نمی خواهند کسب وکارهای رمزارزی در ایران قانونی و مجوز دار باشند و به 
همین دلیل از زدن بدترین اتهام ها به آن ها هم ابایی ندارند...

POINT OF VIEWزاویه دید

هسته مرکزی بازارهای 
مالی را نمی توان پس زد

بالکچین منهای رمزارز 
هیچی نیست!

بازارهــای مالــی را کارگــزاران آن پیــش 
می برند. تجربه چندصدساله بورس در 
جهان و چنددهــه ای آن در ایران و نقش 
مؤثری که کارگزاری ها در ایــن تاریخ بازی 
کرده انــد، نشــان می دهــد کــه نمی تــوان 
بازارهای مالی را خواســت، امــا کارگزاران 

آنها و هسته های مرکزی شان را پس زد!
بازار رمزارز و اقتصادی که حول آن در دنیا 
شکل گرفته که این روزها از سیلیکون ولی 
تــا امــارات، عربســتان، هنــد و ژاپــن روی 
آن حســاب ویــژه ای بــاز کرده انــد، بــدون 
بــه رســمیت شــناختن و در نظــر آوردن 
صرافی ها که هســته  مرکــزی و مابــه ازای 
کارگــزاران بــازار بــورس در آن هســتند، 
مسیری خطاست که به شکست خواهد 
انجامیــد. مــا نمی توانیــم یــک اقتصــاد 

و  جهانــی  غیرمتمرکــز، 
مبتنــی بــر بالکچیــن را که 
اسم رمز ورود به آن پذیرش 
رمزارزهاســت، بخواهیــم 
اما خود رمزارزهــا و فضای 
تبادل آنهــا را به رســمیت 
نشناســیم. یــک خطــای 
سیاســت گذارانه بــزرگ 
خواهد بــود اگــر ب پنداریم 
کل  یــک  از  می توانیــم 

به هم پیوســته و یکپارچــه و به شــدت در 
حال رشد، یک بخش کوچک را انتخاب و 
بخواهیم از آن بهره ببریم؛ آن هم وقتی که 
ابزارها و کانال های دسترسی به آن را روی 

خودمان بسته نگه داشته ایم.
رشد فضای تبادل رمزارزها در سال های 
اخیر نشان می دهد که در داخل کشور 
ظرفیت هــای زیــادی بــرای بهره بــردن از 
ایــن بــازار مالی )بــا تمــام ریســک هایی 
که دارد( پیــش روی ماســت. البته برای 
دور مانــدن از آن ریســک ها و خطرهــا، 
بــاز هــم بــا کمــک ظرفیت هــای بخــش 
خصوصی باید فرهنگ سازی و آموزش 
را در پیشــانی برنامه هایمان قرار دهیم. 
این یک مسیر تازه و پرچالش و تا حدود 
زیادی مبهم اســت. آنچه روشــن است 
اینکــه باید تــالش کنیم این بــار فرصت 
این بازار روبه رشــد مالی را برای کشــور و 
کسب وکارهای آن از دست ندهیم. یک 
درخواست ساده که همه ما می دانیم با 
وجود تشــتت سیاســت گذاری اقتصاد 
نوآوری، دســتیابی به آن چقدر ســخت 

است!

رضا قربانی

@mediamanager_ir

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili



قیمت بیت کویــن در پایان هفته گذشــته توانســت از مقاومت 
۵۰.۰۰۰ دالری عبــور کنــد و اکنــون ســیگنال های مثبتــی بــرای 
افزایــش قیمــت بــه ســمت ۵۲.۰۰۰ دالر وجــود دارد. قیمــت 
بیت کوین با تثبیت قیمت در سطح 4۸.۰۰۰ دالر توانسته روند 
صعودی جدیدی را آغاز کند. بیت کوین تا مــرز ۵1.۵۰۰ دالر نیز 
اوج گرفــت و اکنون در حال تثبیــت قیمت در محــدوده ۵1.۰۰۰ 

دالر است.
در زمان تنظیم این گــزارش یعنی ظهر روز شــنبه 4 دی ماه کل 
ارزش بــازار کریپتوها ۲.۳ هزار میلیارد دالر اســت که نســبت 
به ۲4 ساعت قبل از تنظیم گزارش ۰.۵ درصد کاهش را نشان 
داده اســت؛ البته بازار در هفته گذشــته صعودی بوده اســت. 
حجم معامالت کریپتویی در ۲4 ســاعت گذشــته بیش از ۸۳ 
میلیارد دالر بوده اســت؛ حجــم DeFi هم بیــش از 14 میلیارد 
دالر اســت که نزدیک به 1۷ درصد حجم کل معامالت اســت. 
حجم استیبل کوین های در گردش در ۲4 ساعت قبل از تنظیم 
گزارش نزدیک بــه ۶4 میلیــارد دالر بــوده کــه ۷۷ درصد حجم 
کل گردش معامالت اســت. قیمت بیت کویــن در زمان تنظیم 
گــزارش اندکــی از ۵1 هــزار دالر بیشــتر بــوده و در صرافی هــای 
رمزارز ایرانی حدود یــک میلیارد و ۵۳۳ میلیون تومان اســت. 
قیمت تتر در صرافی های رمزارز ایرانی اندکی بیش از ۳۰ هزار 
تومان است. در ادامه تحلیلی به صورت روزانه از بازار کریپتوها 
در هفتــه گذشــته ارائــه می دهیــم. بیت کوین هفته گذشــته را 
مثبــت پشــت ســر گذاشــت و با هشــت درصــد هفته ســبزی 
داشت؛ سایر رمزارزها هم در هفته گذشته سبز بودند و برخی 

سبزتر از بیت کوین.
 روز یکشــنبه ۲۸ آذرمــاه؛ بیم ها و امیدهــا پس از 

یک هفته نزولی
هفته قبل وضعیت بازار این طور بود که  نشانه های نزولی در بازار 
بیت کوین مشاهده می شد، ولی شاهد عملکرد بهتر آلت کوین ها 
بودیم. آن طور که پیداست دوگانگی احساسات معامله گران در این 
روز همچنان ادامه داشت و در کنار نشانه های صعودی، عواملی 
به چشم می خورد که می تواند در ادامه بر قیمت ارزهای دیجیتال 
تأثیر منفی بگذارد. بازار بیت کوین و سهام روز جمعه ۲۶ آذرماه و 
همزمان با کاهش تقاضای خریداران با کاهش قیمت مواجه شد. 
جهش کوتاه مدت بیت کوین در اواخر هفته گذشــته، با ســقوط 
مجدد قیمت به زیــر 4۸.۰۰۰ دالر به پایان رســید. اکنــون آن طور 
که از نمودارها پیداست، روند اصالحی اخیر قیمت می تواند در 
محدوده 4۶.۰۰۰ دالر یا هر ســطح دیگری که تقاضا برای خرید و 
ورود به بازار افزایش یابد، تثبیت شود. بازار بیت کوین در طول هفته 

قبل از این روز نوسان جدی ای را تجربه نکرده بود.
داده هــای درون زنجیــره ای برگرفته از ســایت گلس نود هم نشــان 
می دهد معامله گران آســیایی بیشــترین تأثیر را در ایجاد فشــار 
فروش داشته اند. همچنین این داده ها نشان می دهند که حفظ 
قیمت 4۵.۰۰۰ دالر، برای شروع روند صعودی بیت کوین حیاتی 
خواهد بود. تحلیلگــر دیگری بــا نــام کاربــری TXMC در صفحه 
توییتر خود به رفتار هولدرهای بلندمدت و کوتاه مدت بیت کوین 
پرداخت. مطابق این تحلیل هولدرهای کوتاه مدت BTC که کمتر 
از پنج ماه این رمزارز را نگه داشته اند، اکنون با کاهش ارزش دارایی 

خود مواجه شده اند.
اما هولدرهای بلندمدت بیت کوین اکنون در وضعیت مطلوبی به 
سر می برند و دارایی آنها بیش از ۲.۵ برابر شده است. اگر این روند 
حفظ شود، نشــانه ای از افزایش تقاضا برای خرید بیت کوین در 

تحلیل بازار رمزارزها 
در هفته گذشته

آیاآرامشبهبازار
کریپتوهابازگشتهاست؟
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کوتاه مدت خواهد بود. از طرف دیگر مدت زمان طوالنی است 
که بیت کوین در حال احیای خود است. برای نهایی شدن این 
قضیه، گاوها نیاز دارند تا از سطح 4۵.۰۰۰ دالر دفاع کنند. این 
قیمت در نزدیکی نقطه میانی دامنه نوسان امسال بیت کوین 
قــرار دارد و اهمیت ایــن حمایت را نشــان می دهد. ســقوط 
قیمت به زیر 4۲.۰۰۰ دالر نیز موجب برتری کامل خرس ها 

خواهد شد که وضعیت را بدتر خواهد کرد.
هفتــه پیــش پیش بینــی تحلیلگــران از رونــد بــازار ارزهــای 
دیجیتال پیدایش تقاطع مرگ در نمودار قیمت بیت کوین 
بود. هفته گذشته بیت کوین مقاومت ۵۰ هزار دالری را رد کرد 

و همین موضوع نوید ادامه روند صعودی را می دهد.
سؤالی که هفته گذشــته ذهن بســیاری از معامله گران را به 
خود مشغول کرد، این بود که رشد آلت کوین ها در راه است؟ 
پس از رشدهای خوبی که در سال ۲۰۲1 نصیب آلت کوین ها 
شــد، اکنون پتانســیل رشــد مجدداً برای این بخــش از بازار 

پدیدار شده است.
قبل از سقوط بزرگ هفته های گذشــته، ارزش بازار رمزارزها 
از آگوست تا نوامبر، تقریباً یک تریلیون دالر افزایش یافت. 
در حالی که اولین غریزه بیشتر سرمایه گذاران ممکن است 
فروش و کاهش ضرر باشــد، معامله گــران باتجربه از چنین 
فرصت هایی برای خرید در کف قیمت اســتفاده می کنند و 
ارزهای باارزش بازار را با قیمت های ارزان تر به دست می آورند.

فعاالن بازار سهام بهتر می توانند ریزش اخیر بازار رمزارزها 
را درک کنند. برخی معامله گران در اتفاقاتی همچون ریزش 
اخیر به دلیــل ترس شــان هزینه هنگفتــی را تحمــل کردند. 
کســانی که بعد از ریزش اخیر بــازار رمزارزها، دارایــی خود را 
حفظ کردند تصــور می کردنــد که متضــرر شــده اند؛ چراکه 
هرچنــد ارزش دارایــی آنهــا در مقابل دالر کم شــده بــود، اما 
این کاهش ارزش موقتی اســت و در نهایت این ضرر جبران 
خواهد شــد، اما کســانی کــه در 1۹ نوامبر وحشــت کردند و 
کوین های خود را فروختند، در ازای ترس شــان برای همیشه 
متضرر شدند و در اصل کوین های خود را به راحتی در اختیار 

بازیگران اصلی بازار گذاشتند.
تئــوری تحلیلگــران در مــورد ریــزش اخیــر، احتمــال ذخیره 
ســود و نقد کردن بخشی از ســرمایه ســرمایه گذاران است. 
کارشناسان این حوزه معتقدند دلیل ریزش اخیر، نگرانی های 
بازار نسبت به سرکوب شدید و نظارت زیاد چین بر این بازار 
و وضع قوانین جدیــد در مــورد رمزارزها در ایــاالت متحده و 
ســایر کشورهاســت. تمام بی نظمی هــای اتفاق افتــاده تنها 

در یــک نقطه خالصه می شــود. ایــن نقطه جایی اســت که 
سرمایه گذاران به  جای تحلیل مناسب یک پروژه بر محتوای 

منتشرشده در رسانه های اجتماعی تکیه می کنند.

 روز دوشنبه ۲۹ آذرماه؛ تالش برای تکان دادن 
فیل

در این روز اتریوم در حال تشکیل یک حمایت جدید باالی 
ســطح ۳.۸۵۰ دالر بود و حــاال که اتریــوم از مقاومت کلیدی 
4.۰۰۰ دالری عبور کرده، قیمت می تواند یک روند صعودی 
جدید را آغاز کند. اتریوم از دو روز پیش روند بازیابی قیمت 
خود را از باالی ناحیه مقاومتی ۳.۷۵۰ تا ۳.۸۰۰ دالر آغاز کرد 
و توانست در مقطعی از 4.۰۰۰ دالر هم عبور کند و در زمان 

تنظیم این گزارش هنوز باالی 4.۰۰۰ دالر است.
در حال حاضر اتریوم با قیمتی پایین تر از میانگین متحرک 
ساده 1۰۰ ساعته و ســطح ۲۳.۶ درصد اصالحی فیبوناچی 
معاملــه می شــود. گفتنی اســت کــه در این تحلیل ســطوح 
فیبوناچی بر اساس حرکت صعودی قیمت از ۳.۶۹۶ دالر تا 

اوج 4.۰۳۵ دالری تنظیم شده است.
قیمت بیت کوین از اوایل آبان به صورت پله ای کاهش یافته و 
روز گذشته هم خریداران موفق نشدند از مقاومت 4۸.۵۰۰ 
دالری عبور کنند. بــا این حال برخــی تحلیلگران می گفتند 
ممکن است این روند با رســیدن به حمایت 4۵.۵۰۰ دالری 
متوقف شود. بیت کوین روز گذشته روند بازیابی قیمت را از 
4۶.۵۰۰ دالر آغاز کرد و توانست مقاومت 4۸.۰۰۰ دالری را 
پشت ســر بگذارد، با این حال خریداران در عبور از 4۸.۲۰۰ 

دالر ناموفق بودند.
روز گذشته اوج قیمتی در نزدیکی 4۸.۲۸۹ دالر شکل گرفته 
و در حــال حاضــر قیمت بــه ســطوح پایین تــر از آن ســقوط 
کرده اســت. قیمت اکنون پایین تر از 4۸.۰۰۰ دالر، میانگین 
متحرک ساده )SMA( 1۰۰ ساعته و سطح ۵۰ درصد اصالحی 
فیبوناچــی قــرار دارد. گفتنــی اســت در این تحلیل ســطوح 
فیبوناچی بر اساس حرکت صعودی قیمت از 4۵.۵۲۰ دالر 

تا اوج 4۸.۲۸۹ دالری تنظیم شده است.

 روز سه شنبه ۳۰ آذرماه؛ روز سبز رمزارزها
رمزارزها روز سه  شنبه را سبز آغاز کردند. بیت کوین بزرگ ترین 
ارز دیجیتال بازار پس از آنکه روز دوشنبه به پایین تر از سطح 
4۶.۰۰۰ دالر وارد شد، اکنون به باالتر از 4۸.۵۰۰ دالر جهش 
یافته است. به گزارش میهن بالکچین و به نقل از کوین گپ، 
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EVENTرویداد

معرفی کتاب 
»یک ساتوشی« 

تالشی برای 
پر کردن یک خأل

مراســم معرفــی کتــاب »ورود بــه دنیــای 
رمزارزهــا بــا یــک ساتوشــی« کــه در 
حضــور  بــا  زیتــون«  »کتاب  فروشــی 
نویســندگان کتــاب، ســردبیر هفته نامــه 
کارنگ و رئیس کمیســیون فین تک نصر 
تهران برگزار شــد، ســعی بر این بــود تا به 
گوشــه ای از دنیــای فنــاوری بالکچیــن و 

رمزارزها پرداخته شود.
محمد آذرنیوار، یکی از نویسندگان کتاب 
»یک ساتوشی«، با اشاره به اینکه کتاب 
»یک ساتوشــی« با هدف آگاهی بخشی 
به افرادی که شناختی از رمزارزها ندارند، 
نوشــته  شــده، افــزود: »کتاب هایــی که به 
زبان انگلیسی در ســطح دنیا وجود دارد، 
بــا تمرکــز روی کاربــران جوامــع اروپایــی و 
آمریکایــی نوشــته  شــده اند و نمی توانند 
نیــاز کاربــر ایرانــی را در ایــن حــوزه برطرف 
کنند. همچنیــن دغدغه ای که بــرای یک 
فرد ایرانی در حوزه کریپتوکارنسی ها وجود 
دارد، مسئله تحریم  اســت و در این حوزه 
عالوه بر ریســک نوســانات بازار، به دلیل 
مســائل تحریمی، بــا بلوکه شــدن دارایی 
افراد در پلتفرم های خارجــی رمزارزها نیز 
مواجه هستیم؛ بنابراین با وجود این دالیل 
تصمیم گرفتیــم کتاب به ســمت ترجمه 

نرود و از پایه نگاشته شود.«
او با بیــان اینکــه کتاب هــای ترجمــه ای با 
خألهایــی همــراه بــود کــه دانــش کافــی 
را به مخاطــب ارائه نمــی داد، تأکیــد کرد: 
»برای نگاشتن این کتاب ابتدا فرایندها و 
دســته بندی ها را جمع آوری و موضوعات 
مورد نیاز را طبقه بندی کردیم. کار نوشتن 
کتاب را آغاز کردیم که پس از گذشت سه 
سال با همکاری مجموعه »ارز دیجیتال« 
و انتشارات »راه پرداخت« نگاشتن کتاب 
»یک ساتوشی« به سرانجام رسید و امروز 
می توانیم آن را به افرادی که نیازمند داشتن 
ســواد مقدماتــی در ایــن حــوزه هســتند، 
توصیه کنیم.« آذرنیوار همچنین گفت: 
»اولین گزینه  برای انتشار کتاب، انتشارات 
»راه پرداخــت« بود؛ چراکه این رســانه در 
حوزه فین تک مطرح و شناخته شده است 
و در بخــش فــروش کتــاب نیــز به شــدت 

فعالیت می کند.«
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هیت مپ بازار رمزارزها در ۲4 ساعت قبل از تنظیم گزارش

روند ارزش بازار آلتکوین ها در هفته گذشته سلطه بازار رمزارزها در هفته گذشتهروند ارزش بازار رمزارزها در هفته گذشته

ویل کلمنته، تحلیلگر مطرح بازار در توییتر اذعان داشت که 
شورت اسکوئیز بیت کوین در حال شکل گیری است. شورت 
اسکوئیز را می توان به عنوان افزایش قیمت ناگهانی تعریف 
کــرد؛ هنگامی کــه فشــار مواضــع اســتقراضی رخ می دهد، 
بسیاری از فروشندگان استقراضی در دام می افتند و سریعاً 
درصدد این برمی آیند کــه از وضعیت معامالتی خود خارج 
 Short شوند. به عبارتی آنها مجبور به بستن موقعیت های

می شوند که به افزایش قیمت کمک می کند.
حال برای بیت کوین این اتفاق در حال رخ دادن اســت. البته 
سیگنال واضح تری از شــورت اســکوئیز برای بیت کوین این 
است که نرخ فاندینگ ریت نیز منفی باشد که در حال حاضر 

این امر محقق نشده است.
در زمــان نــگارش ایــن خبــر قیمــت بیت کویــن در ســطح 
4۸.۶۵1 دالر قرار داشت. در ۲4 ساعت گذشته آواالنچ با 
1۲ درصد و IOTX با 1۰ درصد افزایش قیمت، بیشــترین 
رشــد را تجربه کرده انــد. در همین مدت لونا رمــزارز بومی 
شــبکه تــرا بــار دیگــر رکــورد قیمــت خــود را شکســت و تا 
ســقف ۸۳.۸1 دالر باال رفت و اکنون بــه قیمت ۸1.۷ دالر 
خریدوفروش می شــود. لونــا تنها ارزی نیســت کــه رکورد 
جدیــدی ثبــت کــرده اســت. ارز دیجیتــال ANY پروتکل 
انی ســواپ نیــز تــا اوج ۲۷.۶1 دالر صعــود کــرده اســت. 
همچنیــن توکــن JEWEL کــه در بــازی بالکچینــی دیفای 
کینگ دمز )DeFi Kingdoms( به عنوان راهی برای خرید 
شــخصیت های بازی استفاده می شود، ســاعاتی پیش تا 
سقف 1۳.1۶ دالر اوج گرفت. در این روز از قول تحلیلگران 
هم خبــری منتشــر شــد مبنی بــر اینکــه هــدف 1۰۰.۰۰۰ 
دالری بیت کوین فعالً منتفی اســت. تحلیلگــران بازار ارز 
دیجیتال مدتی است به این نتیجه رسیده اند که جهش 
قیمت بیت کوین تا هدف 1۰۰,۰۰۰ دالری برای پایان ســال 
۲۰۲1 و ماه هــای ابتدایی ۲۰۲۲ منتفی اســت. بــا این حال 
اکثر تحلیلگران معتقدند چشم انداز صعودی بلندمدت 

بیت کوین همچنان دست نخورده باقی مانده است.
به گزارش کویــن  تلگــراف، معامله گرانی که معتقــد بودند تا 
پایان ســال ۲۰۲1 بیت کوین بــه قیمــت 1۰۰,۰۰۰ دالر خواهد 
رسید، اکنون با این واقعیت کنار آمده اند که ممکن است هیچ 
افزایش قیمتی همزمان با کریسمس و پایان سال ۲۰۲1 وجود 
نداشته باشد. در حال حاضر، این رؤیای دست نیافتنی جای 
خود را به امیدهای ممکن تــر داده و معامله گــران امیدوارند 
برترین ارز دیجیتال بازار حداقل با قیمتی باالی ۵۰.۰۰۰ دالر 

سال میالدی را به پایان برساند.

 روز چهارشنبه ۱ دی ماه؛ عبور از مقاومت ها
بیت کوین روند صعودی جدیدی را از محدوده 4۵.۵۰۰ دالری 
آغاز کرده و ممکن اســت ســرانجام مقاومت ۵۰.۰۰۰ دالری 
پیش رو شکســته شــود. قیمت بیت کوین در حدود ســطح 
4۶.۵۰۰ دالر رونــد صعودی خــود را آغــاز و با عبور از ســطح 
4۷.۵۰۰ دالر، از میانگیــن متحــرک 1۰۰ ســاعته خــود عبور 
کرده اســت. در ادامه این افزایش قیمت، مقاومت 4۸.۵۰۰ 
دالری نیز شکسته شد. این حرکت صعودی باالتر از سطح 
۷۶.4درصدی فیبوناچی اصالحی در روند قیمتی 4۵.۶۰۰ تا 

4۸.۲۸۹ دالر صورت گرفته است.
اما افزایش قیمت اینجا متوقف نشــد و بیت کوین در ادامه 
از 4۹.۰۰۰ دالر هم فراتر رفــت و اوج روزانه خود را در نزدیکی 
4۹.۶۰۰ دالر به ثبت رساند. قیمت بیت کوین در حال حاضر 
نشــانه های مثبت زیادی را نشــان می دهد. عالوه بر این، در 
نمودار ســاعتی بیت کوین، کانال صعودی بــا خط حمایتی 
4۸.۷۵۰ در حال شکل گیری است که خبر از صعودی بیشتر 
می دهــد. در صورتی کــه بیت کویــن موفق به فتــح مقاومت 
۵۰.۰۰۰ دالری نشــود، احتمــال آغــاز روند نزولــی اصالحی 
وجود خواهد داشــت و اولین ســطح حمایتــی 4۹.۲۰۰ دالر 

خواهد بود.
اتریوم بزرگ ترین شبکه قرارداد هوشمند اکنون در محدوده 
4.۰۰۰ دالر خریدوفروش می شود. با این حال رقبای مطرح 
او در بازار شگفتی ســاز شــده اند. لونا )LUNA( رمــزارز بومی 
شــبکه ترا با 1۲ درصد رشــد به قیمت ۹۲ دالر رسیده است. 
آواالنچ )AVAX( نیز با ۷ درصــد افزایش قیمت به ارزش 1۲۷ 

دالر دست یافته است.
در شــبانه روز گذشــته رمــزارز کــرو )CRV( با 1۷ درصد رشــد 
بهترین عملکرد را داشته است. ارزش بازار ارزهای دیجیتال 
اکنون معــادل ۲.۲۸۳ تریلیون دالر اســت که میزان ســلطه 

بیت کوین بر آن 4۰.۶ درصد گزارش شده است.
در این روز خبری هم به نقل از PlanB تحلیلگر معروف حوزه 
رمزارزها منتشر شد که اصالح ۸۰ درصد قیمت بیت کوین 
در زمســتان بعدی کریپتو دور از ذهن نیست؛ این تحلیلگر 
اعتقاد دارد کــه بیت کوین بر خالف انتظار بســیاری دیگر از 

کارشناسان، بازار نزولی شدیدی را تجربه خواهد کرد.
او در مصاحبه ای یوتیوبی گفت: »پیش از هر چیزی، من یکی 
از معدود افرادی هستم که اعتقاد دارم بازار خرسی بعدی در 

پیش خواهد بود؛ ســقوطی که پیش از این چندین بــار آن را 
مشاهده کرده ایم. بسیاری از افراد در حال حاضر می گویند 
که دیگر خبری از سیکل چهارساله نخواهد نبود و دیگر چنین 
نوسانات و بازار خرسی طوالنی را تجربه نخواهیم کرد. من فکر 
می  کنم آن دوره  ها را خواهیم داشت. می توانید آن را در قیمت 
معامالت اختیار )آپشــن( مشــاهده کنید که بــا صد درصد 
نوســان قیمت گذاری شــده اســت. چند ماه پیش زمانی که 
چین ماینینگ را ممنوع اعالم کرد، قیمت ۵۰ درصد و بیشتر 
کاهش پیــدا کــرد. بنابراین چیــزی مشــابه آن را داشــته ایم. 
چنین داده ای بــه من می گوید کــه انتظــار ۸۰ درصد کاهش 
قیمت زمانی که اتفاق بزرگ بد بعدی فرا برسد، چندان دور 

از ذهن نیست.«
وضعیت کلی بازار بیت کوین و بیشتر آلت کوین ها در ۲4 
ساعت گذشته صعودی بوده است. اگر خریداران بتوانند 
قیمت بیت کوین را به باالی ۵۰.۰۰۰ دالر برسانند، احتماالً 
روند صعودی ایــن ارز دیجیتــال و ســایر ارزهای بــازار هم 
ادامه پیدا می کند. به گزارش کریپتو نیوز، سرعت افزایش 
قیمــت بیت کویــن بــا عبــور از مقاومــت 4۸.۵۰۰ دالری، 
بیشتر شــد. بیت کوین در ادامه از محدوده 4۹.۲۰۰ دالر 
هم عبور کرد و قبل از اصالح به ســطوح پایین تر، از سطح 
4۹.۸۰۰ دالر گذشــت. بیت کویــن در حــال حاضر حدود 
4۹.۳4۰ دالر معاملــه می شــود و به نظر می رســد قیمت 
مجدداً قادر به آزمایش مقاومت ۵۰.۰۰۰ دالری هســت. 
اکثــر آلت کوین های بــازار هــم وضعیت مشــابهی دارند و 
با سرعت بیشــتری در حال رشد هســتند. اتریوم پس از 
نزدیک شــدن بــه مقاومــت 4.1۰۰ دالری، موقعیــت خود 
را بــاالی 4.۰۰۰ دالر تثبیــت کــرد و ممکن اســت در ادامه 
تا 4.1۲۰ دالر نیز رشــد کنــد. ریپل با جهشــی ۸ درصدی 
توانســت از ســد ۰.۹۲ دالر بگــذرد. کاردانــو هم مشــغول 

آزمایش منطقه مقاومتی 1.۳ دالر است.

 روزهای پنجشنبه ۲ دی ماه و جمعه ۳ دی ماه
آخر هفتــه مــا ایرانی هــا روز خوبــی بــرای بیت کوین و ســایر 
رمزارزها بود؛ بیت کوین در این روزها مقاومت ۵۰.۰۰۰ دالری 
را شکست و شاهد این بودیم که بازار سیگنال های افزایش 
قیمت را نشــان می دهد. ســؤال پیش روی ما این اســت که 
آیا بیت کویــن حمایــت ۵۰.۰۰۰ دالری را حفــظ می کند و ما 
شاهد روند صعودی خواهیم بود یا دوباره به زیر ۵۰.۰۰۰ دالر 

بازمی گردد؟ شما چه فکر می کنید؟
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بازار
M A R K E T

ترا هفته گذشته به دومین پلتفرم بزرگ دیفای تبدیل شد. 
طبــق داده هــای ارائه شــده توســط Defi Llama، شــبکه ترا 
)Terra( از بایننس اسمارت چین پیشی گرفته و به جایگاه 
دومین پلتفرم بزرگ قراردادهای هوشــمند از نظر ارزش کل 
قفل شده )TVL( دست  یافته است. ارزش کل قفل شده در 
ترا، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۹.۴ درصد رشــد کرده و به ۱۶.۶ 
میلیارد دالر رسیده است. پروتکل Anchor با ۷.۱۴ میلیارد 
دالر ارزش قفل شده محبوب ترین پروتکل شبکه تراست. ترا 
هم اکنون پس از شــبکه اتریوم، دومین پلتفرم بزرگ دیفای 
محسوب می شود و بایننس اسمارت چین ، سوالنا و اوالنچ 

نیز در رده های سوم تا پنجم قرار دارند.
گفتنی است بهای لونا، توکن اصلی شبکه ترا در یک هفته 
اخیر با وجود رکود بازار ارزهای دیجیتال، رشدی ۵۰ درصدی 

را به ثبت رسانده است.
قیمت لونا رمزارز بومی شبکه ترا به دنبال افزایش تقاضا در 
حوزه امور مالی غیرمتمرکز و تقاضا برای اســتیبل کوین این 
شبکه به رکورد جدیدی دست یافته است. به گزارش میهن 
بالکچین و به نقل از کوین گپ، لونا )LUNA( با ثبت قیمت 
۸۱.۲۸ دالر بار دیگر باالترین قیمت تاریخی خود را جابه جا 
کرده است. این در حالی است که بیت کوین و اتریوم و سایر 
ارزهــای برتر تغییر چندان چشــم گیری در قیمــت را تجربه 
نکرده اند. لونا اکنون در رتبه نهم جایگاه برتریــن رمزارزها از 

لحاظ ارزش بازار قرار دارد.
هفته گذشته لونا توانست با پشت سر گذاشتن پولکادات 
به جمع ۱۰ رمزارز برتر بازار راه پیدا کند. شبکه ترا نیز به یکی از 
بسترهای مورد اعتماد پروتکل های دیفای تبدیل شده است.
ایــن شــبکه بــا دســتیابی بــه ۱۷.۲۹ میلیــارد دالر ســرمایه 
قفل شده با پشت سر گذاشتن بایننس اســمارت چین به 
دومین پلتفرم بزرگ دیفای تبدیل شده اســت. در رتبه اول 
این فهرســت اتریوم بــا ۱۴۹.۵ میلیارد دالر ارزش قفل شــده 

قرار دارد و شبکه BSC نیز با ۱۶.۴ میلیارد دالر در جایگاه سوم 
قرار گرفته است.

پلتفرم هــای انکــر )Anchor(، لیــدو )Lido(، تراســواپ و 
استروپورت )Astroport( به ترتیب بیشترین میزان سرمایه 
قفل شده در شبکه ترا را تشکیل داده اند. با اینکه بر اساس 
داده هــای Defillama تنهــا ۱۳ پروتکل فعــال در زنجیره ترا 
فعالیــت می کند، بایننــس اســمارت چین میزبــان بیش از 
۲۲۲ پروتکل فعال است؛ از این رو این دستاورد مهم حاکی 
از عملکرد خوب این شــبکه اســت. از طرف دیگر قرار است 
بیش از ۱۴۰ پروتکل دیگر در سال ۲۰۲۲ در این زنجیره شروع 

به فعالیت کنند. 
قیمت لونا در سال ۲۰۲۱ با افزایش قابل توجهی همراه بود. 
رمزارز لونا با ۸۷۰۰ درصد رشد از قیمت زیر یک دالر به ۹۶.۷۷ 

دالر افزایش یافته است.
نمودار روزانه قیمت لونا نشان می دهد که در چند ماه اخیر 
این ارز دیجیتال، روند صعودی مطلوبی قرار داشته است. لونا 
توانسته از مقاومت کلیدی اوج قبلی خود در سطح ۷۸ دالر 
رد شده و همچنین از میانگین متحرک های ۲۵ و ۵۰ روزه عبور 

کند. لونا از کانال صعودی خود نیز فراتر رفته است.
از این رو ممکن است لونا به رشد خود ادامه دهد و به سمت 
مقاومت مهم بعدی خود در ۱۰۰ دالر حرکت کند. البته این 
سناریو در صورتی که قیمت لونا از حمایت کلیدی ۵۳ دالر 

پایین تر بیاید، اعتبار خود را از دست می دهد.
 بازدهی هفته گذشته: ۴۷.۵۶ درصد

 قیمت: ۹۶.۶۸ دالر

ترا

)ALGO( الگورند
الگورنــد یــک شــبکه بالکچینــی الیــه  
اول اســت کــه از ســازوکار اثبات ســهام 
اســتفاده می کنــد و به گونــه ای طراحــی 
شــده تــا بتوانــد در حفــظ پایــداری 
شــبکه خودکفــا و بســیار مقیاس پذیــر 
باشــد. این خصوصیــات باعث شــده تا 
الگورنــد بتوانــد تراکنش هــای ســنگین 
را بــا هزینــه ای انــدک پــردازش کنــد. در 
ســه ماهه چهارم ســال جــاری میــالدی، 
ماشین مجازی الگورند راه اندازی شد که 
اجرای برنامه هــای غیرمتمرکــز را در این 
پروتــکل امکان پذیــر می کرد. ایــن یعنی 
اکنون می توان پروژه های مرتبط با دیفای 

و NFTها را در این شبکه اجرا کرد.
اســتیبل کوین های تتــر و یو اس دی کوین 
)USDC( پیش تــر در این شــبکه عرضه 
شــده بودنــد؛ در نتیجــه افــزودن آنهــا 
بــه پلتفرم هــای دیفــایِ فعال در شــبکه 
الگورنــد بــدون دردســر انجــام شــد و 
همیــن امر جمــع آوری ســریع نقدینگی 
را امکان پذیــر کــرد. عــالوه بر ایــن، بنیاد 
الگورند نیز در ســال جاری یک صندوق 
 ،ALGO با موجــودی ۱۵۰ میلیون توکــن
معادل ۳۰۰ میلیــون دالر، راه اندازی کرد 
تــا توســعه اکوسیســتم دیفــای در ایــن 

شبکه را سریع تر کند.
این پروژه توجه ســرمایه گذاران نهادی را 
به خود جلب کرد و باعث شــد ســرمایه 
قابــل  توجهــی از شــرکت »بوردرلــس 
کپیتــال« )Borderless Capital( وارد 
شــبکه شــود. این شــرکت در ادامه برای 
کمک به توســعه برنامه های غیرمتمرکز 
شبکه الگورند، یک صندوق ۵۰۰ میلیون 
دالری راه اندازی کرد. شرکت »هایومایند 
 Hivemind Capital( »کپیتال پارتنــرز
Partners( هــم این پروتــکل را به عنوان 
اولیــن شــریک خــود در حــوزه ارزهــای 
دیجیتــال معرفــی کــرد. در مــاه مهــر، 
الگورنــد قابلیت هــای حاکمیتــی را بــه 
شــبکه اضافــه کــرد کــه بــه دارنــدگان 
توکــن ALGO اجــازه مــی داد در رونــد 
تصمیم گیری درباره توسعه این پروتکل 

اظهارنظر کنند.
 »Shares21« در ۳۰ آبــان، شــرکت
اعالم کرد که یک صنــدوق قابل  معامله 
در بــورس )ETF( نقــدی بــرای الگورنــد 
راه انــدازی خواهد کــرد. این خبــر باعث 
شد قیمت الگورند افزایش یابد و به اوج 

ساالنه خود در ۲.۹۹ دالر برسد.
 بازدهی هفته گذشته: ۱۴.۶۲ درصد

 قیمت: ۱.۵۶ دالر

REVIEWبررسی

چین لینک
بیــن  چین لینــک  محبوبیــت 
نهنگ های اتریــوم افزایش یافته؛ 
طبــق آمارهــای پلتفــرم تحلیلــی 
 ،)WhaleStats( »ویل استیتس«
 )Link ( چین لینــک  توکــن 
معامــالت  حجــم  بیشــترین 
۲۴ ســاعت گذشــته را در بیــن 

نهنگ های اتریوم دارد. 
بر اساس این داده ها، چین لینک 
هم اکنــون ۱.۲۱ درصــد معــادل 
حــدود ۲۶۰ میلیــون دالر از کل 
دارایی هــای ۱٬۰۰۰ کیف پــول برتر 
شبکه اتریوم را به خود اختصاص 

داده است.
گفتنــی اســت پــس از اتریــوم، 
شــیبا اینــو همچنــان بیشــترین 
محبوبیــت را در بیــن نهنگ های 
اتریــوم دارد؛ طبــق داده هــای 
ویل اســتیتس، شــیبا اینــو ۸.۵۲ 
درصد معــادل ۱.۸۲ میلیــارد دالر 
از دارایی هــای ۱٬۰۰۰ نهنــگ برتــر 
اتریوم را به خــود اختصاص داده 

است.

بررسی کوین های برتر هفته
کدام شبکه های بالکچینی در هفته گذشته بازار جداب تری داشتند؟
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تزوس یک بالکچین اثبات ســهام منعطف بوده و به  گونه ای 
طراحی شــده تا بتواند در طول زمان بدون نیــاز به هاردفورک 
تکامــل پیــدا کنــد. در ســه ماهه چهــارم ســال ۲۰۲۱، برخــی 
 Arab( »نهادهای مالی سنتی مانند »عرب بنک سویتزرلند
Bank Switzerland( با همکاری این پروتکل، چند سرویس 
نرم افزاری در زمینه ســهام گذاری، معامله و امانت داری برای 

توکن اصلی شبکه تزوس، یعنی »XTZ« راه اندازی کردند.
در ۱۶ آذر، مشخص شد که تزوس قصد دارد با همکاری یکی 
از غول های صنعت بازی سازی جهان، یعنی »یوبی سافت« 
)Ubisoft( اکوسیســتم NFT خــود را گســترش دهــد. 
این اتفــاق باعث شــد نــام تــزوس در صدر اخبــار قــرار گیرد. 
پلتفــرم »یوبی ســافت کوارتــز« )Ubisoft Quartz( هــم از 
 Ghost Recon:« بالکچین تزوس استفاده کرده و بازیکنان
Breakpoint« می توانند NFTهای مخصوص این بازی را در 

بازار یوبی سافت کوارتز بخرند و معامله کنند.
در ۲۴ آذر، بازار توکن های غیرمثلی »رَریبل« )Rarible( اعالم 
کرد کــه در اکوسیســتم خــود از بالکچین تزوس پشــتیبانی 
خواهد کرد. در نتیجه، کاربران رَریبل می توانند در مقایســه 
با بازارهای اتریومــی، NFTهای تــزوس را با کارمــزدی ارزان تر 

خرید و فروش کنند.
در جهانــی که اکنون بیــش از پیش به مســئله حفظ محیط 

زیســت اهمیت می دهد، مصرف پایین انرژی شبکه تزوس 
باعث شده این پروژه توجه بیشــتری را به سمت خود جلب 
کنــد. مؤسســه »PwC« اخیــراً گزارشــی را در زمینه انتشــار 
کربن شبکه ارزهای دیجیتال منتشر کرده که نشان می دهد 
بهره وری انرژی شبکه تزوس در ســال ۲۰۲۱ حدود ۷۰ درصد 
افزایش یافته اســت. طبق این گزارش، شبکه تزوس ساالنه 

معادل تنها ۱۷ فرد عادی آلودگی کربنی تولید می کند.
در حال حاضر، تزوس اوج قیمتی ساالنه خود، یعنی ۹.۱۷ دالر 
را از دست داده و با قیمتی حدود ۴.۵۸ دالر معامله می شود. 
تزوس درست قبل از اینکه با نزدیک شدن به هفته های پایانی 
سال ۲۰۲۱، رکود گسترده در بازار شروع شود و بر قیمت تمام 

ارزهای دیجیتال فشار وارد کند، به این اوج رسیده بود.
 بازدهی هفته گذشته: ۸.۱۱ درصد

 قیمت: ۴.۵۸ دالر

یک قدم به اتریوم ۲ نزدیک می شویم؛ شبکه آزمایشی 
Kintsugi راه انــدازی شــد. توســعه دهندگان اتریوم با 
راه اندازی شبکه های آزمایشــی فرایند ادغام به اتریوم 
۲ را آزموده انــد. شــبکه آزمایشــی Kintsugi از آخرین 
قدم هــای حرکت بــه ســمت اتریوم ۲ اســت کــه اکنون 

راه اندازی شده است.

 بــه گــزارش میهــن بالکچیــن و بــه نقــل از 
دیکریپــت، تیم هــای توســعه دهنده اتریــوم 
به شدت مشغول کار روی پروژه هایی هستند که آمادگی 

الزم برای حرکت به سمت اتریوم ۲ فراهم شود. 

 گواه اثبات سهام )POS( در اتریوم ۲ تراکنش های 
بالکچین را ســریع تر، ارزان تر و با مصــرف انرژی 
کمتر همراه می کند. این شبکه آزمایشی می تواند تا زمانی 
که ETH ۲ کامالً آماده نشــده باشــد، دید خوبی از اینکه 
شبکه اصلی در آینده چه عملکردی خواهد داشت، به ما 

بدهد. »تیم بیکو« )Tim Beiko( توسعه دهنده اتریوم، از 
راه اندازی شبکه آزمایشی »کینتسوگی« )Kintsugi( در 
وبالگ بنیاد اتریوم خبر داد. Kintsugi کلمه ای ژاپنی به 
معنی تعمیر اشیای شکسته توسط طال به نحوی است 

که آثار تعمیر روی آن باقی بماند. 

 این کلمه تداعی کننده حس شفافیت درباره 
تاریخچه موضوع اســت. نســخه دوم اتریوم 
اواســط ۲۰۲۲ راه انــدازی خواهــد شــد.  آن طــور کــه از 
برنامه ریزهای بنیاد اتریوم پیداست، احتماالً سازوکار 
این شــبکه تا اواســط ســال ۲۰۲۲ از اثبات کار به اثبات 

سهام تغییر خواهد کرد. 

 توســعه دهندگان اتریــوم اخیــراً یــک شــبکه 
آزمایشی را هم راه اندازی کرده اند که قرار است 
آخرین اقــدام آنها پیــش از پایان فــاز اول به روزرســانی 

اتریوم به نسخه دوم باشد.

 بــه گــزارش کریپتــو بریفینــگ، بنیــاد اتریوم 
به تازگــی یــک شــبکه آزمایشــی را بــه نــام 
کینتسوگی راه اندازی کرده است. این حرکت می تواند 
آخریــن اقــدام توســعه دهندگان بــرای انتقال شــبکه 
اتریوم از سازوکار اثبات کار به اثبات سهام باشد.  تیم 
بیکو، یکی از اعضای اصلی بنیاد اتریوم، اعالم کرد که 
راه اندازی شــبکه آزمایشــی کینتســوگی بــا موفقیت 
انجام شده است. با اینکه راه اندازی کینتسوگی فرق 
چندانی به حال توسعه دهندگان اتریوم ندارد، آنها را 
به نوعــی تشــویق می کنــد تــا از این شــبکه آزمایشــی 

استفاده کنند.

 بیکو گفته است: »شبکه آزمایشی کینتسوگی 
ایــن فرصــت را در اختیــار جامعــه اتریــوم قرار 
می دهد تا موقعیتی شبیه به دوران پس از به روزرسانی 
اتریــوم را تجربــه کننــد و اگــر ایــرادی وجــود دارد، آن را 

شناسایی کنند.«

پنــج پاراچیــن نخســت در شــبکه پولــکادات فعالیــت 
خود را آغاز کردند و مســیر این شــبکه بالکچینی، برای 

تبدیل شدن به اکوسیســتمی با قابلیت تعامل 
با سایر شبکه ها آغاز شد.

به گــزارش میهــن بالکچیــن و بــه نقل از 
کریپتوبریفینــگ، پولــکادات از تاریــخ 
۱۱ نوامبــر مزایده اســالت پاراچین های 
خــود را آغــاز کــرد. در ایــن مزایده هــا، 

پروژه ها به امید برنده شــدن از طریق وام 
جمعی توکن DOT دریافت و آن را در شبکه 

اســتیک کردند که طی آنها پنــج پــروژه آکاال، مون 
بیــم، پارالــل فایننس، اســتار و کلــوور موفق شــدند پنج 

پاراچین اول را تا تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳ به نام خود بزنند.
پولکادات بالکچین مبتنی بر قرارداد هوشمندی است که از 
۱۰۰ پاراچین پشتیبانی می کند. این شبکه توسط گاوین 
وود، بنیان گذار سابق اتریوم پایه گذاری شده و بر 
امکان برقراری ارتباط میان پاراچین های خاص 
متمرکــز اســت. امنیــت پاراچین ها توســط 
زنجیره مرکزی اصلی پولکادات که زنجیره رله 
)Relay Chain( نامیده می شود، تأمین شده 
و هر اسالت، به مدت ۹۶ هفته به پروژه ها اجاره 

داده خواهد شد.
 بازدهی هفته گذشته: ۱۵.۱۵ درصد

 قیمت: ۲۸.۶۳ دالر

)XTZ( تزوس

اتریوم

پولکادات

REVIEWبررسی

سوالنا
در ســالی کــه گذشــت ســوالنا نام خــود را 
میان بزرگان صنعــت ارز دیجیتال مطرح 
کرد و در مدت زمانی بســیار کوتاه به یکی 
از پرطرفدارتریــن شــبکه های مبتنــی بــر 
قراردادهای هوشمند تبدیل شد. با توجه 
به اینکه این شــبکه با ســرعت زیــادی در 
حال نزدیک شدن به اتریوم است، انتظار 
می رود گسترش آن در سال ۲۰۲۲ میالدی 
هم ادامه داشــته باشــد. به گــزارش کوین 
تلگراف، ســوالنا دیگر به یکــی از مدعیان 
اصلــی صنعــت قراردادهــای هوشــمند 
تبدیل شده اســت. سال گذشــته، ارزش 
کل ســرمایه قفل شــده در این شبکه ۶۶۰ 
میلیون دالر رشد کرد و با مشارکت بیش 
از ۴۰ برنامــه غیرمتمرکــز ایــن رقم بــه اوج 
تاریخی خود در ۱۱ میلیارد دالر رســید. با 
وجود این رشد خیره کننده، سرمایه گذاران 
همــواره درگیــر ایــن پرســش هســتند که 
آیا ارزش بازار ۵۶ میلیارد دالری ســوالنا را 
می توان توجیه کرد یا خیر. عــالوه بر این، 
این ســؤال هم مطرح می شــود که چگونه 
می توان ســوالنا را با شبکه های رقیب آن، 
ماننــد بایننــس اســمارت چیــن، اوالنچ و 
پلی گان مقایسه کرد.  سرمایه گذاران بزرگ 
به اکوسیستم سوالنا عالقه دارند و  سوالنا 
ســومین بازار آتی بزرگ را در اختیار دارد. 
وب ســایت دیکریپــت )Decrypt( هــم 
برترین کوین، شخصیت و بنیان گذار سال 
۲۰۲۱ در حــوزه ارزهای دیجیتــال را از نگاه 

خود انتخاب کرده است.
این وب سایت، سوالنا را به عنوان کوین برتر 
ســال ۲۰۲۱ انتخاب کــرده و می گوید هیچ 
پروژه ای در سال جاری، عملکردی شبیه به 
سوالنا نداشته است. دیکریپت می گوید 
که انتخاب آنها، تحت هیــچ عنوانی یک 
توصیــه بــرای ســرمایه گذاری محســوب 
نمی شود و این عنوان تنها بر اساس ترکیبی 
از عملکرد قیمتی و رشــد اکوسیســتم به 
ســوالنا داده شــده اســت. ســوالنا کــه در 
مــاه مــارس ۲۰۲۰ راه انــدازی شــده، طــی 
۱۲ مــاه اخیــر ۱۱.۱۵۰ درصــد رشــد قیمت 
داشته است. گری گنسلر، رئیس جدید 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نیز 
به عنوان شخصیت سال ۲۰۲۱ دیکریپت 
انتخاب شده است. دیکریپت همچنین 
سم بنکمن فرید، بنیان گذار و مدیرعامل 
۲۹ساله صرافی FTX را به عنوان بنیان گذار 

برتر سال ۲۰۲۱ انتخاب کرده است.
 بازدهی هفته گذشته: ۸.۶۳ درصد

 قیمت: ۱۹۲.۹۰ دالر

)EGLD( الروند
بالکچینــی  پلتفــرم  یــک  الرونــد 
و  توزیع شــده  برنامه هــای  بــرای 
کســب وکارهای ســازمانی است که 
هدف آن تبدیل شدن به اکوسیستم 
فنــاوری »نســل جدیــد اینترنــت« 

است.
در  اســاس مطالــب موجــود  بــر 
وب سایت این پروژه، شبکه الروند از 
فناوری شاردینگ )Sharding( برای 
پــردازش ۱۴۵.۰۰۰ تراکنش در ثانیه 
اســتفاده می کنــد. میانگیــن هزینه 

هر تراکنش هم ۰.۰۰۱ دالر است.
در ماه هــای پایانــی ســال جــاری، 
»مایــار«  غیرمتمرکــز  صرافــی 
)Maiar( که مبتنی بر شبکه الروند 
اســت، یــک برنامــه تشــویقی ۱.۲۹ 
میلیارد دالری برای جذب نقدینگی 
به شــبکه راه اندازی کرد. ایــن اتفاق 
باعث شــد قیمت »EGLD«، توکن 

بومی این پروتکل افزایش یابد.
پیــش از راه انــدازی ایــن برنامــه 
تشــویقی هــم، بــه  لطــف افزایــش 
در  الرونــد  از  اســتفاده  میــزان 
پرداخت هــای دیجیتــال، قیمت آن 

در حال افزایش بود. 
بــرای مثــال، جشــنواره رومانیایــی 
 )Untold موســیقی »آن تولــد« )
چنــدی پیــش اعــالم کــرده بــود 
می تواننــد  شــرکت کنندگان  کــه 
بلیت هــای ایــن جشــنواره را بــا 

پرداخت الروند خریداری کنند.
 بازدهی هفته گذشته: ۱.۷۷درصد

 قیمت: ۲۵۹ دالر

بازار
M A R K E T
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سياستگذاری
P O L I C Y
M A K I N G

بعد از ماه ها خبرهای متناقض و موضع گیری های متنوع 
درباره رمزارزها در بین سیاســت گذاران داخلی سرانجام 
خبری خوش مخابره شــد؛ اینکه رئیس جمهور نســبت 
به رمزارزها نظــری مثبت دارد و از معــاون اقتصادی خود 
خواسته که موضوع قانون گذاری آنها را در چند ماه آینده 

به سرانجام برساند.
محســن رضایــی، معــاون اقتصــادی دولــت هم کــه گویا 
مأموریت گرفته تا ایــن موضوع را پی بگیــرد، خود نظری 
مثبــت دارد و ایــن نشــانه های امیدوارکننــده آن  هــم در 
باالترین سطح از مدیران دولت، شاید آغاز یک دوره تازه 
بــرای بهره گیــری از فرصت هــای اقتصــاد و بــازار رمزارزها 
در داخل کشــور باشــد. خبری کــه می تواند حــوزه تبادل 
و صرافی های دیجیتــال را از یک بالتکلیفی خســارت بار 
خــارج و مســیرهای تــازه ای بــرای رشــد آنهــا فراهــم کند؛ 
البته اگر در مســیر ایــن قانون گذاری از مشــارکت بخش 

خصوصی حوزه تبادل استفاده حداکثری شود. 

اقتصــادی  معــاون  جدیــد  مأموریــت 
چیست؟

اصــل خبر این بــود کــه معــاون اقتصــادی رئیس جمهور 
و متولی جدیــد ارزهــای دیجیتــال در دولت گفته اســت 
متن قانون ارزهای دیجیتال سه الی چهار ماه دیگر آماده 
خواهد شــد. او گفتــه نظــر رئیس جمهور هم نســبت به 
ارزهای دیجیتال مثبت اســت. محســن رضایــی، متولی 
جدید ارزهای دیجیتال در دولت به طور مشخص تر گفته 
اســت: »نظر من و رئیس جمهور نســبت به این موضوع 
مثبت اســت، ولی این موضوع بایــد قانونی شــود. اوالً از 
حالت های مخفی و پنهانی به صورت آشکار تغییر کند؛ 
افراد فعال در این زمینه اظهارنامه پر کنند و مالیات دهند. 
همچنین گاز و برقی که مصرف می کنند باید با قیمت های 

درســتی خریده شــود.« معاون اقتصادی رئیس جمهور 
دربــاره ســازوکار پیگیری ایــن موضوع هــم توضیــح داده 
است: »این مســئله باید مراحل قانونی خود را طی کند. 
من موافقم؛ اما باید قانون در هیئت  دولت تصویب شود. 
در حال حاضر در حال تدوین این مراحل هســتیم و این 

فرایند نباید بیش از سه الی چهار ماه طول بکشد.«

مهم این اســت به توافق برســیم، اســم آن 
مهم نیست!

محمدرضــا  پیش تــر 
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصــادی مجلــس گفتــه بــود 
مقامــات دولتــی بــه موضــوع 
قانون گذاری ارزهــای دیجیتال 
محســن  و  کرده انــد  ورود 
رضایــی، معــاون اقتصــادی 
رئیس جمهور، متولــی ارزهای 
دیجیتال در دولت شده است.
او بــا بیــان اینکه در جلســه ای 
که با حضور معــاون اقتصادی 
امــور  یــر  وز رئیس جمهــور، 
اقتصادی و دارایی و رئیس کل 

بانک مرکــزی برگزار شــده، این موضــوع مــورد تأکید قرار 
گرفته که قانون گــذاری حوزه رمزارزها بــا نگاهی مثبت به 
ســرانجام برســد، گفت: »دولت مــردان عمالً بــه موضوع 
رمزارزهــا ورود کرده اند و معاون اقتصــادی رئیس جمهور 
هم متولی این موضوع در دولت شده است. ما اقدامات 
خــود را در ایــن بخــش بــه دولت مــردان عرضه و گــزارش 
آنها را در این بخش اخذ کرده ایم. از ایــن رو دولت مردان 
به مــا گفته اند کــه در ایــن زمینه قانون گــذاری کنیــم و به 

همین جهــت ما متنــی را در کمیســیون بــرای این بخش 
آمــاده کرده ایــم و بــه دولــت گفته ایــم کــه در ایــن بخــش 

آیین نامه های الزم را تدوین کند.«
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا دولــت در ایــن بخش 
الیحه ای ارائه خواهد کرد یا خیر، هم گفته اگر الزم باشد 
این مســئله می تواند مدنظر قــرار گیرد، با این حــال ارائه 
الیحــه در ایــن بخــش حتمــاً زمان بــر بــوده و بهتر اســت 

مجلس طرحی در این بخش ارائه دهد.
پورابراهیمــی تأکیــد کــرده اگــر 
روی محتــوای اصلــی موضــوع 
فعالیت رمزارزها توافق داشته 
باشــیم، دیگر فرقی ندارد اسم 

آن چه باشد.

 دولــت، مجلــس و 
فعــاالن تبــادل؛ مثلــث 

کارساز قانون گذاری
بــه نظــر می رســد دولــت و 
مجلــس بیــش از هــر زمــان 
دیگــری بــر ســر رگوالتــوری 
بــا  البتــه  رمزارزهــا،  حــوزه 
محــور قــرار دادن تبــادل و نــه 
ماینینــگ به توافــق رســیده اند، آن  هم با رویکــرد مثبت 
و اســتفاده از ظرفیت هــای بخــش خصوصــی. ایــن یک 
قــدم روبه جلوســت؛ اگرچــه بایــد منتظــر مانــد و دید در 
اجرا چــه پیــش خواهــد آمــد. اینکــه هــم مجلــس و هم 
دولت در ماه های گذشــته رویکرد تعاملی تــری با فعاالن 
بخــش خصوصی حوزه تبــادل برقرار کرده انــد، می تواند 
امیدواری ها و شــانس رســیدن به یک قانون و سیاســت 

راهگشا در این بخش را بسیار زیاد کند.

قوانین و عواقب آنها
قانون گذاری پیچیده

 برای  رمزارزها 
در سال ۲۰۲۲

در یکــی از پنل هــای تخصصــی شــبکه 
خبــری سی ان بی ســی، حــول محــور 
رمزارزها، پیش بینی ها برای سال ۲۰۲۲ و 
عواقب آن برای بازار رمزارزها عموماً بر یک 
موضــوع توافق داشــتند؛ اینکه در ســال 
پیــش رو قانون گــذاران بیش از همیشــه 
قــدرت خــود را بــر رمزارزهــای منعطــف 
معطوف خواهند کرد. ممنوعیت مطلق 
چین بر اســتفاده از رمزارزها تنها شروع 
کار بوده و حاال مقامات ایاالت متحده در 
پی سرکوب و کنترل برخی جنبه های این 
بازار، خصوصــاً خرید مواد مخــدر و دور 
زدن تحریم هــای وضع شــده توســط این 
کشور هستند. تحلیلگران سی ان بی سی 
به طور گســترده انتظار دارند که مقررات 
مربــوط بــه رمزارزهــا بخــش مهمــی از 
جلســات قانون گذاری کنگــره آمریکا در 

سال ۲۰۲۲ باشد. 
»لونــو عیــار«، کارشــناس مســائل مالی 
می گویــد: »بی شــک ســال ۲۰۲۲، ســال 
بزرگــی در زمینــه نظارتــی خواهــد بــود. 
عالقه دولت های مختلف، به ویژه ایاالت 
متحده، بــرای اعمال مقــررات در فضای 
رمزنــگاری هرگــز بیشــتر از حــاال نبــوده 
است. انتظار دارم بخش های خاکستری 
معامــالت رمــزارز کــه  قوانیــن روشــنی 

ندارند، شفاف سازی شود.«
بخش بزرگی از این عالقه به قانون گذاری 
ناشــی از دادگاه شرکت بالکچین ریپل و 
همکاری آنها با دادستانی ایاالت متحده 
در شفاف ســازی ســازوکارهای رمــزارزی 
اســت. ســال ۲۰۱۹ ادعا شــده که بالغ بر 
یک میلیارد دالر توکن به طور غیرقانونی، 
توســط دو تــن از مدیــران ریپــل فروخته 
شده است. حاال ریپل در قالب قراردادی 
خــارج از دادگاه، بــا دولت آمریــکا توافق 
کرده تا با آنها برای شفاف سازی همکاری 

کند.
یکی دیگر از حوزه های کلیدی که احتماالً 
کنگــره آمریــکا در ســال پیــش رو تمرکز 
ویژه ای روی قانون گذاری حول آن  خواهد 
داشــت، استیبل کوین هاســت. به دلیل 
ارتباط مستقیم قیمت رمزارزهایی مانند 
تتر با واحدهای موجود و منســجم دالر 
آمریکا، این رمزارز، به عنــوان بزرگ ترین 
اســتیبل کوین جهــان، در مرکــز توجه ها 
قرار گرفته  است. البته این نگرانی وجود 
دارد که آیا تتر دارایی های کافی در ذخایر 
خود برای توجیه پیوند ارز خود با دالر در 

اختیار دارد یا خیر.

PREDICTIONپیش بینی

خبر خوش برای اکوسیستم نوآوری رمزارزها در ایران: محسن رضایی می گوید چهارماهه 
این حوزه را رگوله خواهند کرد

نظر رئیس جمهور مثبت است!

 معاون اقتصادی 
رئیس جمهور و 

متولی جدید ارزهای 
دیجیتال در دولت 

گفته است متن قانون 
ارزهای دیجیتال سه 
الی چهار ماه دیگر 
آماده خواهد شد
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کسبوکار
B U S I N E S S

PHOTOSگزارش تصویری  

 مدیران عامل صرافی های 
رمزارز مطرح کردند:

فرصت های این 
صنعت برای همه 

روشن شود
اولین نشست سیاست گذاری ضمیمه 
هفتگی رمزارز هفته نامه کارنگ با حضور 
مدیران این رسانه، به میزبانی کوین نیک 
و همراهی مدیران عامل هشــت صرافی 
رمزارز داخلی برگزار شد. در این نشست 
محمــد قاســمی، مدیرعامــل مزدکــس؛ 
احســان قاضی زاده، مدیرعامل اکسیر؛ 
وحیــد والــی، مدیرعامــل هلدینــگ 
نیک اندیش )مالک صرافی کوین نیک(؛ 
مدیرعامــل  مردانــی،  امیرحســین 
بیت پیــن؛ حســین قریــب، مدیرعامــل 
ســیتکس؛ نریمان امانــی، مدیر صرافی 
سیتکس؛ محمد علی محمدی، رئیس 
هیئت مدیــره اوکی اکســچنج؛ بهــزاد 
اســکندری، مدیرعامل اوکی اکســچنج؛ 
علیرضــا رادمنش، رئیــس هیئت مدیره 
رمزینکس؛ محمد حکیمی، مدیرعامل 
بــه  مزینانــی  فهیمــه  و  رمزینکــس 
نمایندگــی از طــرف امیرحســین راد 
مدیرعامل نوبیتکس حضور داشــتند و 
به بحث و تبادل نظر درباره اولویت های 
اکوسیســتم تبــادل دیجیتال کشــور در 

حوزه رسانه پرداختند.
مدیران ارشد صرافی های رمزارزی کشور 
در ایــن دیــدار تأکیــد کردند تــا زمانی که 
فرصت هــای ایــن حــوزه از اقتصــاد برای 
رگوالتورهــای داخلــی روشــن نشــود، 
کماکان امکان اینکه مســیرهای اشتباه 
و تصمیم های نادرســت در پیش گرفته 
شــود، وجــود دارد و کســب وکارهای 
بخش خصوصی حــوزه تبــادل از جمله 
صرافی ها بایــد همگــی در کنار هــم قرار 
بگیرند و این مأموریت مهم را به سرانجام 
برسانند. آنها با تأکید بر اینکه شفافیت 
و آگاهی بخشی باید از رسالت های رسانه 
»رمــزارز« به عنــوان یک رســانه رســمی 
در این حوزه باشــد، بیان کردند پیگیری 
مطالبات همه صرافی های معتبر کشور 
و تأکید بــر رگوالتوری درســت ایــن حوزه 
وظیفــه مهمی اســت که ایــن هفته نامه 

باید آن  را با جدیت دنبال کند.
همچنین در این نشســت بــر همگرایی 
بیشــتر ایــن اکوسیســتم و مشــارکت 
همه کســب وکارهای رســمی که بــه دور 
از روش هــا و فضاهای هیجانــی در حال  
فعالیــت هســتند و برگــزاری منظــم این 
جلسات تأکید شد. گزارشی تصویری از 

این نشست را ببینید.
   عکس:  محمد دلکش



2 ره شــــــــــــــمــــــــــــــا
5 دی ۱۴۰۰

ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

10

بیت کوین تا پایان 1400 
به چه قیمتی می رسد؟

18 فعال حوزه کریپتوکارنسی پیش بینی خود از قیمت ریالی 
بیت کوین تا پایان سال جاری را به »رمزارز« گفته اند

اندر احواالت سیلیکون ولی  و شرکت های رمزارز نوپا 

استارتاپ رمزارزی؛ میانبر پولدار شدن در این روزها!
اوایل همین ماه بود که سندی کارتر، مدیرکل بخش 
مهندسی فضای ابری شرکت آمازون که مسئول 
خدمات آمازون وب سرویس )AWS( است، اعالم 
کرد که از مقام خود استعفا داده. سندی در پست 
لینکدین خود نوشت که دلیل اســتعفای وی، نه 
مشــکل با آمازون، بلکه میل به کار با یک شرکت 
فناوری رمزارز بوده اســت. در ادامه کارتر گفته که 
در کمتر از دو روز بعد از استعفای وی، بیش از ۳۵۰ 
کارمند بخش خدمات آمازون وب ســرویس برای 

کار در همان شرکت رمزارز اعالم تمایل کرده اند. 
شــرکتی کــه کارتــر حــاال بــرای آنهــا کار می کنــد، 
Unstoppable Domains  نــام دارد و تخصــص 
آن فــروش دامین هــای وب ســایت ها روی یــک 
شــبکه بالکچیــن اختصاصــی اســت. کارتــر 
می گوید مهاجرت او از مدیرکلی یکی از مهم ترین 
بخش های آمازون به محیط کار جدیدش، بخشی 
از موج بزرگ تر مهاجرت افراد ماهر سیلیکون ولی 
به ســمت اســتارتاپ های رمزارزی است. سرعت 
رشد این استارتاپ ها هم در جذب نیروی حاذق و 
هم در جذب سرمایه در میان سریع ترین های تاریخ 
سیلیکون ولی جای دارد. کارتر می گوید: »بسیاری 
از ماها بعد از یک بررسی سریع متوجه شدیم که با 
وجود مشاغل سطح باالی سیلیکون ولی، فرصت 
حضور و کار در حوزه رمزارزها در آستانه همه گیری 
جهانــی آن، فرصتــی اســت کــه تنهــا یک بــار در 
هر نســل رخ می دهد. هر جایی را نــگاه می کنید، 
صحبــت از بیت کویــن، ان اف تــی و قراردادهــای 
هوشمند است. وقتی جک دورسی مدیریت  یکی 
از بزرگ ترین شبکه های اجتماعی در جهان را برای 
کار در حوزه رمزارزها رها می کند، نشانه  واضحی از 

یک الگوی فراگیر برای سایر ماهاست.«
بــه نظــر می رســد گفت وگوهــا دربــاره رمزارزها به 
بخشــی ثابت از زندگــی کارکنــان ســیلیکون ولی 
تبدیــل شــده اســت. دیالوگ هــا دربــاره رشــد 
۶۰درصدی بیت کوین در طول سال جاری، میلیاردر 
شدن یک شبه از طریق دوج کوین و تالش مستمر 
اتریوم برای خلق یک اکوسیستم بالکچینی جای 
احوال پرســی و صحبت دربــاره آب وهــوا را گرفته 
اســت. ولی فــرای این مــوج همه گیــر، تعــدادی از 
نخبه تریــن ذهن های صنعــت فنــاوری، آینده ای 
انقالبــی را در رمزارزهــا که تنها هرچنــد دهه یک 
بار اتفاق می افتد، متصور هستند. رمزارزها برای 
آنها، حکم اولین کامپیوتر شــخصی و اینترنت را 
دارد؛ یک نوآوری که جهان را به قبل و بعد از خود 
تقســیم خواهد کرد و در این راســتا میلیاردرهای 

خالق جدیدی به وجود خواهد آورد.
امــا تنهــا دانشــجویان دانشــگاه های طــراز اول و 
نخبگان سیلیکون ولی نیستند که در حال هجوم 
به عرصه رمزارزها هستند، در میان سرمایه گذاران 
نیــز یــک َجــوِ دیوانــه وار بــرای ورود و اســتفاده 
حداکثــری از نوآوری هــای احتمالــی رمزارزهــا 
موج می زنــد. تنها در ســال ۲۰۲۱، اســتارتاپ های 
رمزارزی ســیلیکون ولی بیــش از ۳۰ میلیــارد دالر 

ســرمایه از این ســرمایه گذاران جــذب کرده اند که 
ســه میلیارد دالر از ایــن رقم به طور انحصــاری در 
شرکت های مربوط به ان اف تی ها وارد شده است. 
این رقم چهاربرابر میزان ســرمایه گذاری در ســال 
۲۰۲۰ و نشــانه ای واضــح از خوشــامدگویی گــرم 

سرمایه گذاران به رمزارزهاست. 
موتــور  مدیــرکل  رامســوانی«،  »ســریدار 
جست وجوی Neeva که سابقاً مقام ارشد گوگل 
بوده، می گویــد: »کریپتــو همچون یــک آهنربای 
عظیم عمل می کند. امسال به ســختی در تالش 
بودیم تا نیروی کار ماهر جدید به کار بگیریم، ولی به 
نظر می آید که هر روز شرکت های رمزارز بر ما فائق 
می آیند. عموم نیــروی کار ماهری که نتوانســتیم 
استخدام کنیم، سر از این شــرکت ها درآورده اند. 
از دهه 9۰ که اینترنت در حال شــکوفا شــدن بود، 
شــاهد چنین وضعیــت پرهرج ومرجی نبــوده ام؛ 
هرج ومرجــی کــه واضحــاً سرشــار از فرصت های 

مختلف است.«
رمزارزها، حاال به عنوان بخشــی حیاتــی از پدیده 
»وب ۳.۰« شــمرده می شــوند. وب ۳.۰ نامــی 
اســت کــه کاربــران بــرای دوره  جدیــد وب بــا اصل 
مرکزیت زدایی برگزیده اند. با این حال، بسیاری از 
اقتصاددانان سنتی تر می گویند که رمزارزها فرق 
چندانــی با حباب هــای گمانه محور ســابق - برای 
مثال افزایش شــدید گل الله در قرن ۱۷-  ندارند. 
این افــراد می گویند که عمــوم َجوِ حــول رمزارزها، 
به وسیله انگیزه طبقات متوســط و پایین جوامع 
پیشــرفته بــرای پولــدار شــدن یک شــبه از طریق 
معامله ارزهایی استمرار می یابد که عموماً مبنای 

آنها شوخی های اینترنتی مانند دوج کوین است.
با وجود چنین بدبینی هایی، تعداد رو به افزایشی 
از افــراد صاحب نظــر بــر ایــن نظرنــد کــه رمزارزها 
زمینه ساز مرکزیت زدایی کامل فضای اینترنتی و 
رفع انحصارطلبی ابرشرکت ها هستند. هرچند 
این احتمــاالت از زمــان ظهور بیت کوین در ســال 
۲۰۰9 وجــود داشــته اند، امــا بســیاری از امکانات 
انقالبــی رمزارزهــا، ماننــد ان اف تــی تنهــا طــی دو 
ســال اخیر وارد جریــان اصلــی فناوری شــده اند؛ 
امری که یکــی از محرک های اصلی برای تشــدید 
مهاجــرت کارکنــان ســیلیکون ولی بــه ســمت 
استارتاپ های رمزارزی است. هفته  پیش، برایان 
رابرتــز، مدیــر مالــی لیفــت، دومیــن شــرکت ارائه 
خدمــات حمل ونقــل در آمریــکا پــس از اوبــر، از 
مقام خود استعفا داد و تصمیم گرفت به شرکت 
OpenSea، یکــی از بزرگ تریــن بازارهــای آنالین 
ان اف تی بپیوندد. رابرتز در این بــاره می گوید: »به 
اندازه کافی در دوره های مختلف بازار کار کرده ام و 
شناخت الزم از جریانات ایجادکننده تحول را دارم 
تا بدانم االن وقت کار در بازار ان اف تی هاست. ۲۰۲۱ 
تنها ابتــدای کار این توکن هاســت و در ســال های 
آینده به یکــی از بزرگ ترین بازارهــای دنیا تبدیل 

خواهند شد.
ادامه در صفحه 14

REPORTگزارش

احسانقاضیزاده
 مدیرعامل 

اکسیر 

750.000.000تومان

یاشارراشدی
 بنیان گذار 

را دیو بالکچین 

980.000.000تومان

کاوهمشتاق
 کارشناس  ارشد کسب وکار 

ققنوس 

1.600.000.000تومان

وحیدوالی
 مدیرعامل 

هلدینگ نیک اندیش 

1.600.000.000تومان

امیرحسینراد
 مدیرعامل 
نوبیتکس 

1.800.000.000تومان

حسینمنتظر
 مدیر عامل 
کوین نیک 

1.900.000.000تومان

مهردادفرنوش
 مدیرعامل 

همراستا 

2.000.000.000تومان

احسانمهدیزاده
 CMO و عضو هیئت مدیره 

والکس 

2.025.000.000تومان

امیرعباسامامی
پژوهشگر و فعال 

حوزه بالکچین و رمزارز 

3.000.000.000تومان

سعیدحسینی
 مدیرعامل 

لیون کامپیوتر 

2.700.000.000تومان

محمدرضامباشرفر
 مشاور سرمایه گذاری 

در بازارهای مالی 

2.800.000.000تومان

محمدجوادصمدیراد
 قائم مقام شرکت 

ققنوس 

3.751.000.000تومان

بازار
M A R K E T
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بازار
M A R K E T

قیمــت بیت کویــن تــا پایــان ســال ۱۴۰۰، چنــد تومان 
خواهد شــد؟ پاسخ به این ســؤال با توجه به تغییرات 
قیمت دالر در کشور و همچنین تغییرات قیمتی خود 
بیت کوین بسیار سخت اســت و هیچ کس به درستی 
پاســخ آن را نمی دانــد، ولــی بــا این حــال شــاید بتوان 
حدود قیمتــی از آن را پیش بینی کرد. درســت اســت 
کــه افزایــش یــا کاهــش قیمــت بیت کویــن بــه عوامل 
متعــددی وابســته و پیش بینــی آن مشــکل اســت، 
ولــی مــا پیش بینــی ۱8 نفــر از فعــاالن حــوزه رمــزارز 
درباره قیمــت ریالی بیت کوین تــا پایان ســال ۱۴۰۰ را 
جویا شدیم. توجه داشــته باشــید که این اعداد تنها 
پیش بینی این فعاالن است و احتمال تحقق آنها نیز 
کم اســت و تنها می توانــد نگاه یــا دید کلــی از قیمت 
بیت کویــن تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ بــه مــا بدهــد و هیــچ 

تضمینی برای سرمایه گذاری روی بیت کوین ندارند.
یکــم فروردین مــاه ۱۴۰۰ نیــز پیش بینی فعــاالن حوزه 
رمــزارز کشــور را از قیمــت ریالــی بیت کویــن تــا پایان 
شــهریورماه ۱۴۰۰ جویــا شــده بودیــم؛ در واقــع یــک 
بــار شــش مــاه اول ســال را بررســی کردیــم و اکنــون 
می خواهیم به شــش ماه دوم ســال بپردازیم. قیمت 

بیت کویــن در روز ۳۱ شــهریورماه ۱۴۰۰ بــا ریــزش 
نیم درصدی طی ۲۴ ســاعت و ریــزش ۱۱درصدی طی 
هفت روز، به قیمت دالری ۴۳ هزار و ۴۵۰ دالر رسیده 
بود. قیمتی که در پلتفرم های تبادل رمزارز در کشــور 
اغلب بیــن یــک میلیــارد و ۱8۰ میلیون تومــان تا یک 
میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومان خریدوفروش می شــد. 
از بین ۱۴ نفری که در آن گزارش شــرکت و پیش بینی 
خود را مطرح کرده بودند، یاشــار راشــدی، بنیان گذار 
رادیو بالکچین دقیق ترین پیش بینی را داشت که عدد 
یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان را پیش بینی کرده 
بود. جهت مشاهده متن کامل آن گزارش می توانید، 
کیوآرکد پایین صفحه را اسکن کنید. شاید میانگینی 
از قیمت های مطرح شــده تا پایــان ســال ۱۴۰۰ بتواند 
دید دقیق تری را به ما بدهد، به همین خاطر میانگین 
این قیمت های اعالم شده را نیز محاســبه کردیم و به 

عدد ۲.۱۲۲.8۰۰.۰۰۰ تومان رسیدیم. 
بــا ایــن حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد که چه کســی 
دقیق تریــن پیش بینــی را خواهــد داشــت و قیمــت 
بیت کویــن در آخریــن روز اســفند ۱۴۰۰ چنــد تومــان 

خواهد شد .

وحیدوالی
 مدیرعامل 

هلدینگ نیک اندیش 

1.600.000.000تومان

سعیدنیکزاد
 مدیر منابع انسانی 

هلدینگ نیک اندیش 

1.700.000.000تومان

سیاوشتفضلی
 مدیرعامل 

نیلین 

1.800.000.000تومان

احسانمهدیزاده
 CMO و عضو هیئت مدیره 

والکس 

2.025.000.000تومان

امیرحسینمردانی
 مدیرعامل 

بیت پین 

2.250.000.000تومان

محمدحکیمی
 مدیرعامل 
رمزینکس 

2.300.000.000تومان

محمدجوادصمدیراد
 قائم مقام شرکت 

ققنوس 

3.751.000.000تومان

محمدقاسمی
 مدیرعامل 

مزدکس 

4.500.000.000تومان

علیمیزانیاسکویی
 بنیان گذار 

شرکت سیتکس 

5.000.000.000تومان

ترجمه مقاله ای از توصیه های کارشناسان مالی آمریکایی 
به دولتمردان این کشور درباره اهمیت توکنیزاسیون

آینده آمریکا به پذیرش رمزارزها بستگی دارد؟

APPROACHرویکرد

اخیــراً ارزش کل  بیت کویــن و ســایر دارایی هــای 
 توکنیزه شــده به ســه تریلیون دالر رسیده است. 
در حال حاضر رقابت بر ســر توکن ســازی تمامی 
اموال است. تجسم مالکیت، حقوق و تعهدات 
در توکن های مبتنی بر بالکچین از بسیاری جهات 

برتر از زیرساخت های مالی قدیمی است.
روزانه ده ها میلیارد دالر دارایی توکن سازی شــده 
در تمامــی ســاعات شــبانه روز دست به دســت 
می شــوند. بــازار رمزارزهــای نوظهــور قله کــوه یخ 
فناوری اطالعات مالی اســت. اما زیــر این کوه یخ 
حجم عظیمی از شــبکه های پرداخت گسترده و 
متصل به هم و بازارهای اعتباری و بازارهای اوراق 
بهادار وجود دارند که ارزش دارایی آنها به صدها 
تریلیون دالر می رسد. در حالی که به نظر می رسد 
معامالت اوراق بهادار و سایر معامالت مالی فوراً 
انجام می گیرند، بسیاری از فرایندهای بک اند در 
توالی های بســیار کند و ســختی که دهه ها پیش 
تنظیم شــده اند، اتفــاق می افتــد. زمانی کــه پول 
از حســاب بانکــی صاحب خانه خارج می شــود ، 
پرداخــت وام مســکن به صــورت کامــل تکمیــل 
نمی شــود، بلکه روزها و هفته ها وقت الزم دارد تا 
تســویه وجوه صورت پذیرد. از طریق توکن سازی 
بســیاری از ایــن فرایندهــای پرهزینــه و زمان بر با 
اطالعــات بهتر بــازار، اطمینــان بیشــتر و امنیت 

بهتر، ساده تر می شوند.
پیشــرفت های بالقوه این سیســتم در بهــره وری 
بســیار اســت، از جملــه کاهــش اصطــکاک 
انتخاب هــای  افزایــش  و  دالر  میلیاردهــا 
مصرف کننده، توکن ســازی همه ارزهــای دولتی، 
اوراق بهــادار، وام هــا، امــالک، وام هــای مســکن، 
تعهدات، پرداخت های مربوطه و اعتبارها همگی 
فرصت های بی نظیری برای کارآفرینان و متصدیان 
هستند. البته همه اینها یک خطر وجودی برای 
کســانی که به کندی با شرایط ســازگار می شوند، 

به شمار می روند.

نقش دولت چیست؟
مقررات در بازارهای مالی اهمیت بسیار 
زیادی دارد و شــکی نیســت که دارایی های مالی 
توکن سازی شده باید در راستای ثبات مالی، ترویج 
تشــکیل ســرمایه، منع فعالیت هــای غیرقانونی 
و مراقبــت از مصرف کننــده تنظیــم شــوند. امــا 
دولت ایاالت متحده فراتر از اینها باید عمل کند. 
کسب وکارهای نوآور باید اطمینان حاصل کنند 
که با پیــروی از اصول نظارتی ای کــه در طول زمان 
آزمایش شــده اند، می توانند فرصت هــای بازار را 
که با عملکرد بهتر فراهم می شوند، دنبال کنند. 
دولت باید به صــورت فعاالنه پذیرش فنــاوری در 
بازارهای اصلی تأمین مالی و پرداخت دالر آمریکا 
را تسهیل کند. این یک موضوع در راستای امنیت 
ملی و ثبات مالی اســت. مهم ترین بــازار مالی در 
دنیا، یعنی بازار خزانه داری ایــاالت متحده، یک 

بازار دولتــی اســت و تقریباً تمــام بازارهــای مالی 
دیگر، چــه داخلی یــا خارجی، بــه نحوی بــه بازار 

خزانه داری ایاالت متحده ارتباط دارند.
ارز دیجیتال یــک بانک مرکزی یــا دالر دیجیتال 
در انتهای این ماجرا قــرار دارد. مقــررات مالی در 
کنار بخش خصوصی باید روی اصل این موضوع 
تمرکــز کننــد؛ چراکــه اولویــت و ثبــات دالر بــرای 
توسعه اقتصاد جهانی، ثبات مالی و امنیت ملی 
ایاالت متحده امری ضروری است و در مواجهه با 
این تغییرات وسیع در زمینه فناوری، اولویت دالر 

آمریکا به هیچ وجه قطعی نیست.
چیــن نه تنهــا ایــن تغییــرات را فرصتــی بــرای 
دســتیابی بــه کارایــی عملــی در نظــر می گیــرد، 
بلکــه آن را زمینــه ای برای گســترش دامنــه نفوذ 
پرداخت هــا و وام هــای مبتنی بــر یــوان می بیند. 
مقامــات چینی دیجیتال ســازی و توکن ســازی را 
در بازارهــای پرداخــت و اعتبــار اصلی خودشــان 
پیش می برنــد و امــکان نظــارت و کنترل بیشــتر 
دولــت را فراهــم می کننــد. ایــاالت متحــده بایــد 
تشــخیص دهد کــه رقابــت بر ســر ارز ذخیــره در 
جریــان اســت و برنده شــدن تنها هــدف منطقی 
است. ایاالت متحده هم در بازارهای سنتی و هم 
در بازار های توکن سازی شده پیشگام بوده و بیش 
از 9۵ درصد استیبل کوین ها بر اساس دالر آمریکا 

ارزش گذاری می شوند. 

چرا آمریکایی ها نگرانند؟
امــا ایــن پیشــگامی و ثبــات می توانــد 
به ســرعت در زمان تغییرات فنــاوری از بین برود؛ 
زیرا کشور دیگری که کنترل سیستم های پرداخت 
و اعتباری جهان را در دست گیرد، نه تنها می تواند 
بر جایــگاه جهانی ایــاالت متحده تأثیــر بگذارد، 
بلکه می توانــد ثبات سیســتم مالــی جهــان را از 
بین ببرد.  ظهور یک اســتاندارد تعیین کننده در 
هر زمینه از فناوری تأثیرات یکباره و بسیار بزرگی 
به همراه دارد؛ بنابراین کارشناس مالی آمریکایی 
می گویند این کشور باید از پیشگامی خود در این 
تغییرات استفاده کند تا استانداردهای بازار آینده 
را تعیین کند. به عبارتی ایاالت متحده می تواند به 
جای منتظر ماندن برای توسعه بازارهای جدید، 
مزایای بسیاری از نوســازی آنها به دســت آورد و 
حجم عظیمی از سرمایه و نیروی کار انسانی را به 

سمت خودش سوق دهد.
اگر چنین تالشی صورت گیرد، مزایای آن غیرقابل 
توصیف اســت. این کوه یخ چه در سطح و چه در 
عمق خود، بسیار بزرگ تر از آن چیزی شده که در 
ســال های اخیر دیده ایم. حاال این وظیفه بخش 
عمومی و خصوصی اســت تــا در کنــار هم تالش 
کنند ایــن جریــان را برای دســتیابی بــه تعهدات 
بلندمــدت و بازارهــای آزاد و عادالنــه، ثبات مالی 
جهانی و رفــاه مصرف کننده در همه کشــورها به 

سمت خود هدایت کنند.



 قانون گذاری رمزارز 
فرصـت ها و تهدیدها

فعاالن حوزه رمزارز می گویند با توجه به اینکه رمزارزها 
فرصتی را پیش روی ایران قرار می دهد تا از تحریم ها 

رهایی یابد، باید در حوزه تنظیم گری با دقت بیشتری 
عمل کرد و نباید عجوالنه تصمیم گرفت

تنظیم گــری بــرای حــوزه رمزارزهــا، تنها موضــوع بحث 
رگوالتــور در ایران نیســت. رمزارزهــا با وجــود تغییراتی 
که طی سال های اخیر در دنیا ایجاد کرده اند، همچنان 
به دلیل پیچیدگی هایی که در ذات خود دارند، موضوع 
بحث و بررسی هستند. در ایران به رمزارزها از دو جنبه 
نــگاه می شــود؛ عــده ای آن را راهــی بــرای پول شــویی ها 
و فســادهای مالــی گســترده می داننــد و عــده ای دیگــر 
معتقدنــد در دورانــی که حتــی نام رمــزارز نیــز به گوش 
کســی نخورده بود، فســادهای مالــی در جریان ســنتی 
اقتصــاد وجــود داشــت و رمــزارز نــه عامــل آن و نــه 
افزایش دهنــده اش خواهــد بــود. ایــن دســته می گویند 
اتفاقاً در شــرایطی که کشــور با تحریم هــای همه جانبه 
دســت به گریبان اســت، تبــادل بــا رمزارزهــا امکانی را 
پیش روی فعاالن اقتصــادی می گذارد کــه حاکمیت ها 
تــوان اعمــال قــدرت بــر آن را ندارنــد. بــه همیــن دلیــل 
برخوردهایی مثل غیرقانونی اعالم کردن تبادل رمزارز یا 
رفتارهای قهری این چنینی، فقط سوزاندن فرصت هایی 
اســت کــه اســتفاده از آنهــا می توانــد بــه نفــع مــردم و 

اقتصاد کشور باشد. 

ارشــد  مدیــر  مهــدی زاده،  احســان   
مارکتینگ والکس

غیرقانونی کــردن رمزارزهــا، معامــات  را بــه 
سمت بازارهای زیرزمینی سوق می دهد

احســان مهــدی زاده، مدیــر ارشــد مارکتینــگ والکس، 
معتقد است قانون گذاری در حوزه  رمزارزها فقط دغدغه  
قانون گذاران ایرانی نیســت. کشــورها، در سراســر دنیا 
در پــی تنظیم قوانیــن بــرای حــوزه رمزارزهــا و بالکچین 
هســتند. از جملــه راه هــای آســان تر بــرای همراه شــدن 
با ایــن حرکــت جهانــی، اســتفاده از تجربه  کشــورهای 
دیگــر و بررســی نتایــج فعالیــت آنهاســت. او می گوید: 
»در کشــورهای پیشــرفته پیــش از آنکــه تصمیم گیران 
دولتی و قانون گذار بخواهند نهــادی را برای نظارت برپا 
کنند، با کمــک فعــاالن و متخصصــان حــوزه نهادهای 
»خودتنظیم گــر« دایــر می شــود کــه نظــارت بــر قوانین 
مربوط به حوزه و صنعــت را بر عهده خواهند داشــت. 
در ادامه و زمان مناسب و بدون شتاب زدگی، نهادهای 
قانون گذار و تصمیم گیرنده می توانند مرکزی تخصصی 

برای رگوالتوری ارز دیجیتال در ایران بر پا کنند.«
مهــدی زاده ادامــه می دهــد: »ایــن مرکــز می توانــد بــا 
همــکاری نمایندگانــی از قــوای ســه گانه، پلیــس و 
اقتصاددانان تشکیل شود. شایسته است عضو مهم 
دیگــر ایــن تیــم متخصصــان داخلــی حــوزه بالکچین و 
رمزارزها باشــد. نهــادی که به صــورت مســتقل و جدی 
روی این حوزه تمرکز کرده و تالش کند فارغ از حواشی و 
اظهارنظرهای شخصی، به صورت تخصصی این مسئله 
را بررســی کند. ما نیز به عنوان یک پلتفرم معامالت ارز 
دیجیتــال می توانیــم تجربه هــای خــود در ایــن حــوزه را 
در اختیار تیــم بگذاریــم؛ تجربه هایی کــه در طول چند 
ســال فعالیت در این حوزه و تعامل با کاربران به دست 
آورده ایــم. از ایــن نکتــه نیــز غافل نشــویم که فنــاوری و 
دانشــی که آمده تــا در نظام مالــی و اقتصادی پیشــین 
و ســنتی تغییر ایجــاد کنــد، نباید تحــت نظــر و کنترل 
قدرت های مالی و اقتصادی سنتی و پیشین قرار گیرد.«
بــه گفتــه مدیــر ارشــد مارکتینــگ والکس، ایــده حذف 
رمزارزهــا از اقتصــاد ایــران، ماننــد تــالش  بــرای حــذف 
فناوری های دیگر، بعید اســت اقبال و موفقیتی داشته 
باشــد: »نمی تــوان در برابــر ســیل عظیــم اطالعــات 
مقاومــت کــرد و بهتریــن مســیر، همراه شــدن بــا ایــن 
جریان مهــم جهانــی و هدایت آن به ســمتی اســت که 
بتوانیم بیشــترین بهــره را از آن ببریــم. از طرفی حذف 
و غیرقانونی کردن این ارزها، معامالت  آنها را به ســمت 
بازارهای زیرزمینی سوق خواهد داد؛ بازارهایی که عالوه 
بر نداشتن شفافیت، امکان کالهبرداری از کاربران را نیز 

I N T E R V I E W
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افزایش خواهد داد. این در حالی است که قانون گذاری 
دقیق و موشــکافانه می تواند فرصت های زیادی را برای 

کاربران و متولیان حوزه اقتصاد کشور فراهم کند.«
مهدی زاده می گوید که این نکته را بایــد در نظر بگیریم 
که رمزارزها، در شرایطی که کشور ما از نظر اقتصادی و 
سیاسی تحریم های مختلفی را تجربه می کند، می تواند 
یک روش امــن برای ارتبــاط بــا بازارهای جهانی باشــد: 
»این موضــوع یعنی نه تنها بــرای کاربران خــرد، بلکه از 
این ظرفیت می توان در سطح اقتصاد کالن نیز استفاده 
کــرد. مــا امیــدوار و خوش بیــن هســتیم کــه نهادهــای 
قانون گــذار بــا فکــری روشــن ظرفیت هــای ایــن حــوزه را 

بررسی خواهند کرد.«
مهــدی زاده فعالیــت تعــداد زیــادی صرافــی رمــزارز در 
کشــور را دارای نکات مثبــت و منفی بســیاری می داند 
و در این بــاره این طور می گویــد: »فرامــوش نکنیم که در 
هر بــازاری رقابــت باعــث افزایــش کیفیت ســرویس ها 
و خدمــات خواهــد شــد و از طرفــی حضــور پلتفرم های 
بیشــتر باعــث افزایــش آگاهــی از ایــن صنعــت و بــاال 
رفتن ســطح نفوذ در ســطح جامعه خواهد شــد. لیکن 
نکات منفــی متعددی نیــز می توانــد به دنبــال افزایش 
تعــداد پلتفرم ها بــه وجــود آیــد؛ برندهــا و پلتفرم هایی 
کــه تــوان فنــی و اقتصــادی کافــی را ندارنــد و می توانند 
موجبــات ضــرر کاربــر را بــه وجــود بیاورنــد. مــا فعــاالن 
حوزه وظیفه داریم فضا را شــفاف کنیم تــا کاربر بتواند 
با چشــم باز صرافی یــا صرافی هایی را کــه می خواهد با 

آنها کار کند، انتخاب کند. در 
چنین فضایی، رگوالتوری باید 
بعــد از قانون گــذاری شــفاف 
و محکــم، ناظــر قانونــی بــازار 
را هــم مشــخص کنــد. ایــن 
ناظــر باید بــا توجه بــه قوانین 
تصویب شــده، روی عملکــرد 
همــه نظــارت دقیقــی داشــته 

باشد.«
طبق صحبت های مدیر ارشد 
مارکتینــگ والکــس نه فقــط 
در ایــران، بلکــه در بیشــتر 
کشــورهای دنیــا رمزارزهــا بــا 
مواجــه  جوامــع  اســتقبال 
شــده اند. نرخ تورم بیت کوین 
به عنــوان مهم تریــن رمــزارز 
دنیا در یک دهه اخیر نزدیک 
۱۰۰ درصــد اســت.  منفــی 
بــرای  دارایی هایــی  چنیــن 
اقتصادهایــی بــا چالش هــای 
تورمــی مثــل اقتصــاد ایــران 

می تواند چاره ساز باشد؛ »عالوه بر بحث های اقتصادی، 
فناوری هــای به کاررفتــه در حــوزه ارزهــای دیجیتــال 
می تواننــد پیشــرفت های چشــم گیر علمی-اقتصادی 
برای کشور ما داشته باشند. سیســتم های غیرمتمرکز 
برای کشورهایی مثل ما که در حال مبارزه چندجانبه با 
تحریم ها و تحریم کنندگان هستیم، ابزاری بسیار قوی 

خواهند بود.«

 محمد حکیمی، مدیرعامل رمزینکس
تنوع صرافی هــای رمزارز در کشــور، موضوع 

مثبتی برای رگوالتوری است
به گفته محمد حکیمی، مدیرعامل رمزینکس، تاکنون 
پیشنهادهای گوناگونی برای تنظیم گری در حوزه تبادل 
رمزارز مطرح شــده؛ از پیشــنهاد تأســیس یک شــورا تا 
تأســیس یک نهاد خودتنظیم گــری یا ســازوکار اعطای 
مجوز توســط بانک مرکزی که برخی از این پیشنهادها 
نمونه برداری از نظامات قانونی ســایر کشورهاســت. او 
در این بــاره می گویــد: »اکنون بحــث بر ســر ممنوعیت 

مبادله رمزارز، اتالف وقت است. به نظر می رسد مجلس 
شورای اســالمی هم اکنون به مرحله ای نزدیک شده که 
بتواند یکی از پیشنهادهایی را که مورد تأیید عقالست، 
بررســی و تصویب کند که حداقل ویژگی هایی از جمله 
تضمین کننــده منافــع اقتصــادی بــرای همــه اقشــار، 
افزایش قدرت حاکمیت با بازی در زمین تبادل و تشویق 
به سرمایه گذاری در حوزه رمزارز و سایر حوزه های شبکه 

بالکچین داده را داشته باشد.«
حکیمی می گویــد کــه رمزینکــس از اواخر ســال ۱۳98 
به صــورت جــدی تالش هایی بــرای کمــک بــه نهادهای 
قانون گذار جهت حصول نتیجه در حوزه تبادل رمزارز، 
همــراه بــا مشــارکت هم صنفی هــا انجــام داده و حتــی 
موفق شــد شــاکله ای برای اعطــای مجوزدهی بــه بانک 
مرکزی پیشــنهاد دهد و در ادامه می گویــد: »هم اکنون 
نیز از منظــر آموزش و فرهنگ ســازی، تطبیق با قوانین،  
خودتنظیم گری یا به هر نحو دیگر، می تواند به نهادهای 

ناظر جهت تسریع این موضوع کمک کند.«
یکــی از چالش هایی که در رگوالتوری حــوزه رمزارزها در 
کشور وجود دارد این اســت که ما با دو دیدگاه متفاوت 
روبه رو هســتیم؛ یــک طیف معتقد اســت کــه مضرات 
رمزارزهــا بــرای اقتصــاد ایران بســیار زیــاد اســت و این 
مضرات مانند پول شــویی و اقدامــات مجرمانه در ذهن 
آنها بســیار بــزرگ اســت و تمایــل دارنــد رمزارز هــا را از 
صفحه اقتصاد ایــران حذف کننــد. گــروه دوم می گوید 
رمــزارز هم ماننــد هر پدیــده دیگــری جنبه هــای مثبت 
و منفــی دارد، امــا جنبه هــای 
مثبت آن بیشتر از جنبه های 
منفــی اش اســت و بنابراین با 
ایــن نــگاه رگوالتوری می شــود 
رمزارزها را در فضــای اقتصاد 
ایران هضم کرد. حکیمی نظر 
گروه دوم را منطقی می داند و 
معتقد اســت بررسی مواردی 
گذشــته  تجــارب  از جملــه 
ایــران در حوزه هــای جدیــد 
مثــل شــبکه های اجتماعــی، 
وضعیــت فعلــی کشــورهای 
پیشــرو در بهره گیــری و خلــق 
ثــروت بــه کمــک رمــزارز و 
اســتماع نظرات فعاالن حوزه 
در ایــران می توانــد مســئله را 
بــرای رگوالتــور تبییــن کنــد. 
مدیرعامل رمزینکــس بر این 
عقیده اســت که مانند ســایر 
ارائه دهندگان خدمات ، تنوع 
صرافی هــای رمزارز در کشــور 
یک موضوع مثبت است و باعث ایجاد فضای نوآورانه 
و قیمت گــذاری بهینــه می شــود: »رگوالتــور می توانــد 
بــا بررســی نمونه هــای صرافی هــای مختلــف، برخــی 
مدل هــای مطلــوب را به عنوان مــدل اســتاندارد معرفی 
کنــد. به دلیل وجــود اثــر شــبکه ای، پلتفرم هــای تبادل 
بیشــتر بــه اپراتورهای تلفــن همراه شــبیه هســتند، در 
نهایت بــه نظر می رســد تعــداد محــدودی کســب وکار 
در حــوزه پلتفــرم تبــادل رمــزارز باقــی بمانــد، امــا تنوع 
محصــوالت و نوآوری هــا باعــث ایجــاد کســب وکارهای 
متنوع دیگری خواهد بــود که نمونه هــای آن در صحنه 
جهانی رمزارز قابل  مشاهده اســت.« حکیمی نسبت 
به آینده حوزه تبادل رمزارز در کشور دید مثبتی دارد و 
امیدوار است به عنوان یک پدیده فراگیر قابل  دسترس 
بــرای تمامــی گروه هــای جامعــه باشــد تــا از مواهب آن 
بهره منــد شــوند و انتظــار دارد »کســب وکارهای ایــن 
حــوزه بتوانند مانــع مهاجرت نخبگان از کشــور شــوند 
و فرصت هــای خلــق ارزش بیشــتری بــرای شــرکت های 

دانش بنیان فراهم شود«.

باید با پیگیری و تعامل با بخش های مختلف حاکمیت، 
نگرانی های آنها مرتفع کرد

 لزوم اتحاد بین بازیگران اصلی حوزه رمزارز 
در کشور

APPROACHرویکرد

متأســفانه در یــک ســال گذشــته بــا وجــود 
ادعاهــای فــراوان، این حــوزه به اتحاد مناســبی 
در بین فعاالن نرسیده و حتی در مواردی برخی 
به دنبــال انحصارطلبــی بوده انــد. بــه شــکلی 
کــه نوعــی بی اعتمــادی بین همــه اعضا شــکل 
گرفتــه یــا حتــی بــه شــکل نادرســتی حاکمیت 
را نســبت بــه ایــن حــوزه بدبین کــرده اســت. از 
طرفی شاهد این هستیم که هر روز یک تشکل، 
کمیســیون یا کارگروه در بخش های مختلف در 
حال شــکل گیری اســت و از هر کــدام صداهای 
متفاوتی شــنیده می شــود و این موضوع باعث 
خواهد شــد کــه از رگوالتــوری این حــوزه فاصله 
بگیریم. البته تشــکیل ایــن کارگروه هــا با هدف 
مثبت بــوده و امیدواریم در نهایــت به موضوع 

رگوالتوری کمک شود.
در قدم اول نیاز است که شرکت های اصلی این 
حوزه کــه از نظر تعــداد کاربر، حجــم معامالت، 
ســابقه فعالیــت و نیــز توانایــی علمــی نقــش 
بزرگ تــری را در ایــن حــوزه بــازی می کننــد، یک 
 بار برای همیشه گرد هم جمع شوند و به دور از 
هرگونه تنش، فقط در جهت موضوع رگوالتوری 
این حوزه قــدم بردارند. در ادامه باید به  وســیله 
پیگیــری و تعامــل بــا بخش هــای مختلــف 
حاکمیت نظیر مجلس، بانک مرکزی و دستگاه 
قضایی و ســایر نهادهــای نظارتــی، نگرانی های 
آنها را بررسی و تا حد امکان در جهت رفع آنها 

گام برداشت.
به صــورت کلــی برخــی نگرانی هــای حاکمیــت 
در حــال حاضر کامالً درســت بــوده و بایــد برای 
آنهــا چــاره ای اندیشــید؛ زیــرا هنــوز چارچــوب 
مشــخصی در ایــن حــوزه نداریــم و هر کــدام از 
تبادل گران بــا روش هــا و قوانین مــورد نظر خود 
اقدام بــه ارائه خدمــات می کننــد و بعضاً حجم 
زیادی از دارایی کاربران را به شیوه های نادرست 
نگهــداری می کننــد؛ ما نیــز برای ســامان گرفتن 
هرچه بیشتر این حوزه جذاب و ارزشمند از هیچ 
تالشی دریغ نمی کنیم و آماده همکاری و تعامل 
بــا همــه فعــاالن و همچنیــن نهادهــای محتــرم 

مربوطه هستیم.
مــواردی نظیر پول شــویی و اقدامــات مجرمانه 
را می توان با ایجاد چارچوب مشخص برطرف 
کرد. همان طــور که در حال حاضــر هم از طرف 
اکثــر بازیگــران اصلــی و بــزرگ حــوزه تبــادل 
به صــورت خودرگوالتوری با ایجــاد محدودیت 
در واریــز و برداشــت در حــال انجــام اســت؛ 
همچنیــن اقداماتی نظیر بررســی رفتــار کاربر، 
ثبــت اطالعــات و احــراز هویــت کامــل وی نیــز 
انجام می شــود. تمامی این موارد باعث شــده 
شاهد مشــکالت این چنینی نباشــیم؛ اما این 
اصول امنیتی اکثراً در شــرکت های حقوقی در 
حال انجام اســت و متأســفانه تقریبــاً در اکثر 

تبادل گــران حقیقــی شــاهد پیگیــری درســت 
این موضوع نیســتیم. عالوه بر آن رشد چنین 
بازاری در دو سال گذشته در ایران باعث شده 
تأثیر رشــد نقدینگی و تورم بر دالر زیاد نباشد 
و از ســوداگری دالر ماننــد دو ســال گذشــته 

به صورت چشم گیری جلوگیری شود.
در صورت عدم رگوالتوری یا حذف این حوزه از 
صحنه، تأثیر آن بــر دیگر بازارهــای ایران نظیر 
بازار دالر، طال یا حتی مسکن به شدت نمایان 
خواهــد شــد. یکــی از نــکات مثبــت این بــازار 
عمق زیاد نســبت به بازارهای دیگــر نظیر دالر 
اسکناس است. اکثر مردم دید سرمایه گذاری 
طوالنی مدت در این حوزه دارنــد که تا حدی از 
ایجاد تورم کاذب با توجه به رشد نقدینگی در 

سال های اخیر جلوگیری می کند. 
از دیگــر نــکات مثبــت ایــن بــازار 
تأثیر در حذف صف های طوالنی 
و فیزیکــی خریدوفــروش دالر 
بوده که تجربه آن را در ســال های 
اخیر در شرایط خاص اقتصادی 
داشتیم و به ایجاد التهاب بیشتر 
در شــبکه های اجتماعــی دامــن 
مــی زد؛ زیــرا عمــق بــازار فیزیکی 
دالر بســیار کــم بــوده و در برخی 

موارد تنها بــا معامله چند هــزار دالر قیمت ها 
تغییر می کرد.

تعداد صرافی ها نقش بســزایی در عدم ایجاد 
رانت دارد و همچنین می تواند در جهت کشف 
قیمت صحیح رمزارز نقش مفیــدی ایفا کند. 
وجود فضــای رقابتی به واســطه تعداد بیشــتر 
صرافی ها باعث ارائه خدمــات بهتر به کاربران 
می شود؛ اما در کنار آن باید به صورت کلی این 
حوزه دارای چارچوب باشد و حداقل موضوعی 
که بایــد رعایــت شــود، فعالیت کســب وکارها 
در قالــب شــخص حقوقــی اســت. متأســفانه 
در ســال اخیر شــاهد رشــد زیــاد صرافی هایی 
بودیــم که بــدون دانــش فنــی کافی نســبت به 
نگهــداری از دارای مردم اقــدام کرده اند و حتی 
از ســاده ترین روش هــای دریافــت و نگهــداری 
دارایــی کاربــران اطالعــات مناســبی ندارند که 
این امــر می توانــد ســرمایه مــردم را در معرض 

خطر قرار دهد.
این حوزه بســیار ارزشــمند و باپتانســیل بوده 
و می توانــد فرصت های علمی و شــغلی زیادی 
فراهم کند. به نظر می رســد که در حال حاضر 
حاکمیت دید مطلق منفی بــه این حوزه ندارد 
و امیدواریــم بــا تــالش و تعامــل همــه فعــاالن 
ایــن حــوزه و همــکاری مســئوالن و نهادهــای 
محترم به زودی شاهد ایجاد رگوالتوری و قوانین 
مشخص و مفید برای فعالیت کسب وکارها و 

کاربران در این حوزه باشیم.

بهزاد اسکندری
 مدیرعاملمجموعهاوکیاکسچنج

@okexir

 نمی توان در برابر 
سیل عظیم اطالعات 
مقاومت کرد و بهترین 

مسیر، همراه شدن 
با این جریان مهم 

جهانی و هدایت آن به 
سمتی است که بتوانیم 
بیشترین بهره را از آن 
ببریم. از طرفی حذف 
و غیرقانونی کردن این 
ارزها، معامالت  آنها 
را به سمت بازارهای 

زیرزمینی سوق 
خواهد داد
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استارتاپ رمزارزی ... 

این مهاجرت ها تنها از شرکت های سنتی تر 
ســیلیکون ولی بــه ســمت اســتارتاپ های 
رمــزارزی نیســت. در بســیاری از مــوارد، 
مغزهای پیشرو از یک استارتاپ به دیگری 
می رونــد و در برخــی مــوارد به طــور کلــی 
بــرای دنبال کــردن ایده هــای خود اســتعفا 
می دهنــد. دیویــد مارکــوس یکــی از ایــن 
افراد اســت. او مدیرکل بخــش رمزارزها در 
متا )فیس بــوک ســابق( اســت. وی در یک 
پست آنالین اعالم کرد که برای دنبال کردن 
»دی ان ای نوآورانــه« خــود، پایــان امســال 
متا را ترک خواهــد کرد. مارکوس ۴۸ســاله 
اعالم کرده که می خواهد روی پروژه رمزارزی 

خودش کار کند.
تمایــل بــه کار در شــرکت های رمــزارزی به 
قــدری قــوی بــوده کــه حــاال بســیاری از 
ابرشــرکت های فناوری مضطرب شده اند. 
این شرکت ها درباره حفظ نیروی کار ماهر 
خود نگران اند. گوگل یکی از اصلی ترین این 
شرکت هاست. نگرانی از دست دادن نیروی 
کار به رقبای رمزارزی به حدی در این شرکت 
باالســت کــه ســاندار پیچــای، مدیرعامل 
ارشد گوگل و مقامات ارشد هیئت مدیره، 
هر دوشنبه در این شرکت جلســه ای ویژه 

برای مقابله با این چالش برگزار می کنند.
بر خالف متا که بــا آغوش باز به اســتقبال 
رمزارزهــا رفته و حتــی هویت خــود را حول 
محور این فناوری جدیدی بازآفرینی کرده، 
گــوگل بــرای ورود بــه ایــن حــوزه تردیدها و 
بدبینی های بســیاری نشــان داده اســت. 
گــوگل در تــالش اســت تــا بــا پیشــنهاد 
بخش هــای کوچکــی از ســهام گــوگل بــه 
کارکنان شرکت به ازای هر سال کار، آنها را به 
ماندن در گوگل ترغیب کند. اما حتی چنین 
پیشــنهادی نیز نتوانســت »ســوروجیت 
چاترجی«، معــاون ارشــد گــوگل را از ترک 
این شــرکت به مقصد کوین بیس، یکی از 
بزرگ ترین صرافی های رمزارز دنیا بازدارد؛ 
اتفاقی که مزه تلخی را در دهان گوگل باقی 
گذاشــته و مقامــات ارشــد گــوگل تاکنــون 
در نشســت های خبــری و مصاحبه هــا از 
پاســخ بــه آن خــودداری کرده انــد.  آوریــل 
امســال، ســهام کوین بیس بــرای اولین بار 
عرضه عمومی شد و سهام چاترجی که به 
مقام مدیر ارشــد محصوالت این شــرکت 
منصــوب شــده بــود، ارزشــی بالغ بــر ۸۰۰ 
میلیون دالر پیــدا کرد. چاترجــی تنها طی 
۱۴ ماه فعالیت به این ثروت رســید. چنین 
موفقیت هایی به ترس جا ماندن از روندها 
در میــان کارکنــان بخش  فناوری به شــدت 
دامن می زند و بعید نیســت داســتان های 
بیشــتری مانند حکایت چاترجی و گوگل 
را در دیگــر ابرشــرکت هایی که تن بــه ورود 

به بازار رمزارزها نمی دهند، شاهد باشیم.

REVIEWبررسی

در اقتصاد ایران تصمیم گیری  ها به کندی و با رویکرد شــک 
و تردید و نگرانی دربــاره تحول اتفاق می  افتــد. این یک رویه 
معمول و کهنه اســت که همیشــه در بزنگاه  های تاز های که 
نوآوری  هــا و فناوری  هــای تــازه از راه رســیده اند از گنجه  هــای 

مدیریتی بیرون کشیده و روی میز گذاشته می  شود.
حاال و در حوزه رمزارز ها هم چنین رویه ای در حال تکرار است. 
رویه ای که همیشــه در برابــر نوآوری  هــا دید ه ایم. امــا در این 
مطلب بیش از اینکه بخواهیم از آفت  های این رویه  آسیب زا 
بگوییم، می  خواهیم با نگاهی به چکیده یکی از گزارش  های 
تأثیرگذار در عرصه رگوالتوری نوآوری که در ســال  های اخیر 
منتشر شده، به این سؤال پاســخ دهیم که چرا دولت ایران 
و قانون گذاران آن نباید اکوسیســتم نوآوری حوزه رمزارز ها را 
نفی کند و برعکــس، به آن بهــا بدهــد و ارزش و قدر فرصت 
و پارادایم شیفتی را که در آســتانه آن هستیم، بشناسد و از 

دست ندهد.
ایــن گــزارش را مرکــز »مطالعات اســتراتژیک و بررســی  های 
بین المللی« دو سال پ یش درباره استفاده کشور ها از نوآوری 
بــرای خــاص شــدن از چرخه  هــای عقب ماندگــی و حتــی 
درآمد های متوسط و رفتن به سمت اقتصاد های پویا از رهگذر 

نوع مواجهه آنها با اقتصاد نوآوری منتشر کرده است.

 اقتصاد نوآوری را نمی توان یکجا خرید
اقتصــاد نــوآوری را نمی تــوان حاضــر و آمــاده خریــد؛ 
رســیدن بــه ایــن نــوع اقتصــاد مســتلزم ســرمایه گذاری و 

تعهــد بلندمــدت بــرای تغییر نظــام آموزشــی، مقــررات و 
ســرمایه گذاری بــه منظــور حمایــت از بخش هایی اســت 
کــه پتانســیل های منحصربه فرد دارنــد. رشــد اقتصادی 
مبتنی بر فناوری و نوآوری از جانب متغیرهای وسیع تری 
از شــرایط حمایت می شــود. مقررات مؤثر، نظــام امروزی 
مالکیت معنوی، زیرساخت مبتنی بر فناوری، تحصیالت 
و برنامه هــای آموزشــی کــه نیــروی کار را بــا مهارت هــای 
مناسب تجهیز می کنند و فرهنگی که ریسکپذیری نهفته 
در نوآوری را قدر می داند و گرامــی  تصویر می کند، همگی 
عوامل مهمی  در یک اکوسیســتم نوآوری مؤثر محسوب 

می شوند.
خبر خوب این است که جهان توسعه یافته ای که در حال 
ورود به آن هستیم، نسبت به هر دور ه ای از تاریخ، غنی تر 
و آزادتر و تواناتر اســت. مرکز ثقل طبقه متوســط جهانیِ 
نوظهوری که از آن صحبت می کنیم هم در جا هایی مانند 
هندوســتان و چین و جنوب شــرقی آســیا و شــرق آفریقا 
خواهد بــود. تمرکز آینده توســعه و پیشــرفت روی برنامه 
نیاز هــای بنیادین انســان نخواهد بــود؛ هرچنــد برخی از 

نیاز های حیاتی و مبرم انسان هنوز برآورده نشد ه اند.
محقــق ســاختن امید هــا و آرزو هــای مربــوط بــه ایــن 
اقتصاد هــای در حال تغییر، مســتلزم شــکل های تاز های 
از همکاری در سطحی فراتر از مســاعدت خارجیِ سنتی 
خواهد بود. امروزه کشــور های در حال توســعه بــه دنبال 
شراکت در مبادله و سرمایه گذاری، آموزش و پرورش و علم 

و فناوری هستند. سرمایه گذاری های مشترک و باز بودن 
بــه روی پ ذیــرش نوآوری هــای جهانی هــم شــاه کلید باقی 

ماندن در این بازی بزرگ است.

 نظم قدیم اقتصاد در حال تحول است
نمونه های ســنتی توســعه متکی بــر کشــاورزی، کاال و کارگر 
ارزان به عنوان بخشــی از یــک فرایند تصاعدی بــرای ایجاد 
مهــارت، ارتقای زنجیــره ارزش های جهانــی و افزایش درآمد 
ملــی بودنــد. اگرچــه ایــن نمونه هــا اهمیــت خــود را حفــظ 
خواهند کرد، پیوستن به اقتصاد دانش مستلزم مهارت ها 
و آموزش هــای جدیدی بــرای ایجاد یــک نیــروی کار امروزی، 
ارتباط با شبکه های دانش جهانی و داشتن تمایل و توانایی 

در پذیرفتن تغییرات سریع است.
باید بدانیم جــا مانــدن از ایــن تغییرات چــه هزینــه ای برای 
اقتصاد کشــورهای در حال توســعه خواهد داشت. دو سوم 
تمامــی مشــاغل موجــود در کشــور های در حــال توســعه 
در معــرض ماشــینی شــدن هســتند. نزدیــک بــه دو ســوم 
دانش آموزان دبســتانی فعلی در مشــاغل و صنایعی به کار 
گرفته می شوند که در حال حاضر وجود ندارند. کشور های در 
حال توسعه در واکنش به این فشار ها به دنبال این هستند که 
مسیر اقتصادی و هم آمیزی صنعتی خود را از طریق نوآوری 
و فناوری تغییــر دهند. بــه همین دلیــل نزدیک بــه نیمی  از 
کشور های در حال توسعه اقدام به عرضه استراتژی های علم 

و فناوری و نوآوری ملی کرد ه اند.

رگوالتوری
R E G U L A T I O N

رگوالتوری نوآوری 
و اقتصاد آینده

نگاهی به نقش دولت ها در شکل دهی به اکوسیستم های نوآور و بهره ای که از آن 
می تواند نصیب کشورها شود

دادستان کل کشور 
درخواست کرد

بانک مرکزی تکلیف 
رمزارزها را روشن کند

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤاالت خبرنگاران درباره 
رمزارزها ضمن هشدار دادن به مردم برای در نظر گرفتن 
شرایط پرریسک فعلی این بازار گفته است که از بانک 
مرکزی خواســته زودتر تکلیف قانون گــذاری این حوزه را 

روشن کند.
حجت االسالم والمســلمین محمدجعفــر منتظــری در 
حاشــیه بازدیــد از مرکــز ارتباطــات مردمی قــوه قضائیه 
درباره سامان دهی وضعیت رمزارزها گفت: »متأسفانه 
امــروز رمزارزهــا موجب آســیب شــده و عــده ای از مردم 
به دلیل عدم توجه به عواقب آن دچار مشکل می شوند 

و احیاناً توسط افراد کالهبردار به دام می افتند.«
منتظری با اشاره به پرونده کریپتولند اعالم کرد: »درباره 
رمزارزها مکاتباتی با بانک مرکزی و مجلس انجام دادیم 

تا وضعیت رمزارزها را برای مردم مشخص کنند.«
دادستان کل کشور ادامه داد: »مردم تا زمانی که تکلیف 

رمزارز به  موجب قانون و از منظر قانونی مشخص نشده، 
وارد ســرمایه گذاری در ایــن حوزه نشــوند، زیرا بســیاری 
از مردم کــه در این معرکه وارد شــدند، با مشــکل روبه رو 

هستند.«
منتظری دربــاره اهمیــت قانون گذاری مشــخص در این 
حوزه هم بیان کرد: »در صورت وجود مشــکل، ســرمایه 
مــردم از بیــن مــی رود و از ســویی دیگــر هــم پرونده های 

متعددی در دستگاه قضایی تشکیل می شود.«
از سوی دیگر منتظری با اشاره به دستور رئیس دستگاه 
قضا مبنی بــر رســیدگی به تخلفــات بورس اظهــار کرد: 
»کمیته مشــترکی برای رســیدگی بــه موضوع بــورس با 
هماهنگی سازمان بازرســی در حال شکل گیری است و 
در چارچوب مقررات، تکالیف و وظایف قانونی به صورت 
مشــترک کار را انجام خواهیم داد و امیدوارم ظرف زمان 

معینی کار را به سرانجام برسانیم.«
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کسب وکار
B U S I N E S S

 چرا باید به نسل های بعد فکر کرد؟
نوآوری اصوالً یک فعالیت تحول آفرین است و اغلب به یک 
رویکرد نسبتاً ریســک پذیر نیاز دارد. این تمایل به ریسک 
کردن و به چالش کشــیدن هنجار های رســمی  چیزی است 
که می توان آن را آموزش داد و ترویج کرد. برنامه های آموزشی 
باید تفکــر طراحی و هر آنچه که یک اســتراتژی کســب و کار 
بادوام می تواند آن را به ارزش مشــتری و فرصت بازار تبدیل 
کند، ترویج دهــد و در برنامه تحصیلی خــود بگنجاند. باید 
نقش دولت در ترویــج نوآوری را نقش یــک باغبان توصیف 
کرد که با »آبیــاری گیاه« )در اختیــار قرار دادن ســرمایه های 
ملی در مســیر تقویت نوآوری(، »از بین بردن علف های هرز 
و آفت ها« )برداشتن موانع مقرراتی، نهادی یا رقابتی از سر 
راه نــوآوری( و »کــود دادن بــه خــاک« )تقویت پایــگاه دانش 
از طریــق ســرمایه گذاری روی آمــوزش و پژوهش( از نــوآوران 

حمایت می کند.

 دولت  ها و سیاست گذاری برای نوآوری
ارتقای کشور ها به سطوح باالتر توسعه نیازمند سرمایه گذاری 
روی نوآوری و فناوری اســت. ســرمایه انســانی، زیرســاخت، 
تجارت و ســیالیِت کار، همگی در بهبود نوآوری نقش دارند. 
ایــن معابــر گوناگــونِ فرصت ســازی مســتلزم ایــن اســت که 
سیاســت گذاری هایی در ســطح خرد و کالن صــورت بگیرد و 
اقدامات مقامات دولتی مکمل یکدیگر باشد. دولت می تواند 
در کاهش مقررات و تعیین خط مشی برای زیرمجموعه های 
خود به منظور همکاری در رسیدن به این هدف تأثیرگذار باشد. 
اغلب در افسانه های پیرامون شکل گیری سیلیکون ولی به این 
ماجرا اشاره می شود که در ســال ۱۸۷۲ دولت تصمیم گرفت 
از اِعمــال »قوانیــن غیررقابتی« خــودداری کنــد؛ قوانینی که 
مانع از آن می شد که کارکنان کارفرمای خود را ترک کنند و به 
یک شرکت رقیب ملحق شوند یا خودشان شرکتی تأسیس 
کنند. تصور می شــود که ایــن مقــررات کهنه با جلوگیــری از 
پویاییِ کار، دستمزد کارگران را سرکوب خواهد کرد. از آن زمان 
به بعد، کالیفرنیا طرفــدار رقابــت آزاد و پویایی کارکنــان بوده 
اســت، شــرایطی که نزدیک به یک قرن بعد به شــکل گیری 
سیلیکون ولی کمک کرد. همین تصمیم بود که هنوز به فعاالن 
اســتارتاپی این دره نوآوری اجازه می دهد به راحتی شرکتی را 

ترک کنند و به استارتاپ دیگری ملحق شوند.

 مالزی و نوآوری
یکی از اهداف کلیدی نجیب رزاق، نخست وزیر وقت مالزی 
رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری بود که وی نقشی حیاتی در 
تحقق این آرمان ایفا کرد. نخست وزیر صراحتاً ضرورت ادامه 
مسیر رشد اقتصادی را برای مالزی مورد مالحظه قرار داده و 

خاطر نشــان کرده اســت که »مالزی نمی تواند در دام درآمد 
متوسط گرفتار شود و گرفتار نخواهد شد«. 

ترویج نوآوری »در چارچوب بهره وری کشاورزی پایین، افزایش 
مشــکالت مربوط به بهداشــت، فجایع طبیعی، مشکالت 
زیســت محیطی و حتی تورم پولی« به یک مســئله کلیدی 
بدل شده است. تغییر رویه از صادرات کاال تحول اقتصادی 
پیشــین مالزی را رقــم زد؛ سیاســت گذاران مالزیایــی بر این 
عقید ه اند که نوآوری محرک تحول بعدی خواهد بود.  موضع 
منحصر به فرد دولت مالزی، کشیدن همه اهرم های اقتصادی 
و سیاسی مقتضی جهت برانگیختن این تغییر است؛ دولت 
اقــدام به یــک فراینــد هدفمند جهــت تقویت اکوسیســتم 
نوآوری کرده است. برای مثال، واحد توزیع و مدیریت عملکرد 
در ســال ۲۰۰9 به منظور هدایت برنامه ملی تحــول دولت و 
برنامه تحول اقتصادی در تقویت هدف مالزی مبنی بر تبدیل 
شدن به یک کشور با درآمد باال تا سال ۲۰۲۰ ایجاد شد. برنامه 
اگنســی اینوواســی مالزی )AIM( در ســال ۲۰۱۰ بــرای ایجاد 
اکوسیستم نوآوری مالزی طرح شد و مرکز نوآوری و خالقیت 
جهانی مالزی در ســال ۲۰۱۴ جهــت حمایــت از کارآفرینان 

مشتاق در فضای فناوری و نوآوری آغاز به کار کرد.

 کــره و تجربــه به کارگیــری نــوآوری در فضــای 
آموزشی

شاید بهترین نمونه کشوری که برای دستیابی به رشد مبتنی 
بر فناوری و نوآوری، نظام آموزشی خود را با موفقیت متحول 
کرده، جمهوری کره باشد. در سال ۱9۴5، کمتر از یک چهارم 
کر ه ای ها سواد داشتند و تنها یک پنجم کودکان وارد مقطع 
راهنمایی می شــدند. پس از تمرکــز و ســرمایه گذاری مداوم 
دولت، »میــزان ثبت نام بــه 9۰ درصد برای مدرســه ابتدایی 
در سال ۱96۴، برای مدرســه راهنمایی در ســال ۱9۷9 و برای 

دبیرستان در سال ۱993 رسید.«  
در دهــه ۱99۰، کره تمرکز خــود را به تحصیالت دانشــگاهی 
معطوف کرد و امــروزه 65 درصــد از جوانان بزرگســال کر ه ای 
تحصیــالت دانشــگاهی خــود را تکمیــل می کننــد، کــه این 
باالترین میزان در میان کشــور های عضو ســازمان همکاری 
اقتصــادی و توســعه محســوب می شــود. کــره عالوه بــر این 
افزایش دسترســی به تحصیالت دانشــگاهی، بــه باالترین 
نمرات امتحانات جهانی ریاضی و علوم نیز دست یافت. کره 
از این طریق توانست دانش و فناوری ها و ظرفیت هایی را که 
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی به ارمغان می آورد، جذب 
کند و در نهایت به ســطح باالیی از ظرفیت و نوآوری داخلی 
برســد. از روی همین دورنمــا بدیهی اســت که کــره از طریق 
ســرمایه گذاری و نوآوری در نظام آموزشــی موفقیت خود در 

اقتصاد دانش بنیان را پایه ریزی کرده است.

 گامی به جلو؟
البته این نکته را نباید فرامــوش کرد که یکی از 
مشــخصه های اصلی بازار ســرمایه »ریســک« است. 
افراد قبل از ســرمایه گذاری در هر بــازاری باید درباره آن 
آگاهی کســب کنند، مبالغ غیرضــروری را وارد این بازار 
کننــد و در نهایت ریســک ســرمایه گذاری در آن بازار را 

بپذیرند. 
حال اگرچه دستور درخواست دادستان از بانک مرکزی 
برای خروج از انفعال در این حوزه و قانون گذاری درست 
این فضا را باید به فــال نیک گرفت و حرکتــی رو به جلو 
قلمداد کرد امــا باید تاکید کرد دادســتان کل کشــور در 
حالی مردم را از سرمایه گذاری در یکی از پرطرفدارترین 
بازارهای جهانی تا تعیین تکلیف قانونی آن منع می کند؛ 
که ســال گذشــته بورس که کامــالً قانونی اســت و مدت 
زیادی از تعیین تکلیف شــرایط آن می گذرد، با ریزشی 

ناگهانی بیشترین ضررها را به مردم وارد کرد.
بنابراین از مســئوالن همانگونه که دادستان کشور هم 

در صحبت هایــش تاکیــد 
کــرده انتظــار مــی رود 
بــه جــای پاک کــردن 
بــه  صورت مســئله 

حــل آن بپردازنــد 
و هرچــه ســریع تر 

بــرای رگولــه کــردن 
رمزارزهــا  حــوزه 

گرفتــن  نظــر  در  بــا 
ایــن  فرصت هــای 

حوزه برای اقتصاد 
کشــور و مــردم 

اقدام کنند.
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قدمی اضافه یا تکامل طبیعی اقتصاد؟ این پرسشی است که باید 
با وسواس به آن پاسخ داد

  رمزارز ملی ؛ چرا مهم است و ما چه باید بکنیم؟

APPROACHرویکرد

 از زمان ظهور بیت کوین تاکنون، رمزارزها به یکی از 
محورهای اصلی تغییر در اقتصاد جهانی تبدیل 
شــده اند. در این بین،  برخی رســاله این رمزارزها 
را فراتر از اســتفاده فعلی و در قالب رمزهای ملی 
آینده می بینند. با توجه به ماهیت بحث برانگیز 
و جنجال های پیرامون رمزارزها؛ از نوسان شدید 
قیمــت بیت کوین بــا توییت هــای ایالن ماســک 
گرفتــه تــا دادگاه هــای ریپــل و تتــر،  بــدون شــک 
تبدیل شــدن هــر کــدام از ایــن رمزارزهــا در کنــار 

موافقان، مخالفان بسیاری نیز دارد. 
امــا ایــن مخالفــان،  فــارغ از درجــه تبحرشــان 
در اقتصــاد نتوانســته اند کشــورهای دنیــا را از 
قدم برداشــتن در ایــن راه منصــرف کننــد. اوایــل 
امســال بود که »ناییــب بوکلــه«، رئیس جمهور 
السالوادور با فرمان حکومتی بیت کوین را به عنوان 
یک رمز قابل معامله به رسمیت شناخت. برخی 
کشــورها از این هم فراتر رفته اند و با شرکت های 
شناخته شــده کریپتو برای ســاخت یــک رمزارز 
ملی همکاری می کنند. پیشرفته ترین نمونه این 
همکاری، تالش مستمر بانک مرکزی اوکراین با 
رمزارز اســتالر برای تولید رمزارز ملی این کشــور 

تحت عنوان »هیرونیا آنالین« است.

 برخی کشورهای دیگر به شدت نسبت 
به رمزارزهای مســتقل احســاس خطر 
می کننــد، اما حتــی ابزار مقابلــه این کشــورها با 
رمزارزها نیز شــامل اســتفاده از رمزارزهای دیگر 
اســت. دو نمونه بارز چنین کشــورهایی، چین و 
روســیه هســتند که به دالیل سیاســی به حفظ 
اقتصادی شــدیداً کنترل شــده و قانون مدار نیاز 
دارند. چین ابتدا با ممنوعیت خرید بیت کوین و 
سپس ممنوعیت کامل ماین کردن رمزارزها این 
جریان را شروع کرد، سپس خبر از شروع  تولید 
یــوان آنالین، رمــزارز ملی خــود داد. مســیری که 
روسیه از آن مســتقیماً تقلید کرده و حاال بانک 
مرکزی روسیه در کنار تحقیق درباره تأثیر رمزارزها 
شروع به تحقیق و توسعه درباره تولید احتمالی 

روبل آنالین کرده است.

 نگرش و شــیوه های پرداخت بــه رمزارز 
ملی به وضوح متفــاوت اســت و برخی، 
مانند فرانســه حتی با وجود میل شدید و تالش 
بــرای راه انــدازی چنیــن پــروژه ای در آن ناموفــق 
بوده اند. منتقدان رمزارزهــای ملی می گویند که 
حداقــل در مــورد رمزارزهایــی کــه به طــور 
مرکزیت زدایــی شــده تولیــد می شــوند، نوســان 
قیمــت چنــان شــدید اســت کــه اســتفاده از آن 

به عنوان پشتوانه ارز ملی عقالنی نیست. 
طرفداران این ایده اما می گویند که با وجود رشد 
بیت کویــن تــا 65 هــزار دالر در آوریــل امســال و 
نصف شــدن قیمــت آن در مــاه بعــد، بیت کوین 
بار دیگر حفــظ قــدرت کــرده و بــازار رمزارزهــا در 

حال تکامل اســت؛ تکاملی که در ادامه به ثبات 
فزاینده رمزارزها و پروژه های معتبر منجر شده و در 
نهایت زمینه ساز اعتماد به آنها جهت استفاده 
به عنوان رمزارز ملی خواهد بود. در عین حال، با 
توجه بــه درصد باالیــی از بازار خدمــات مالی که 
در آینده نصیب ســامانه های دیفای یا خدمات 
مالی غیرمتمرکز خواهد شــد، هواداران رمزارزها 
می گوینــد کــه افــرادی کــه طرفــدار قانون گــذاری 
هســتند،  به اجبار باید نقش رمزارزهــا را در کنار 
ارزهای ســنتی بپذیرند. پیش بینی  می شــود که 
بخــش عظیمــی از ســهم خدمــات مالــی مانند 
بیمه، خدمات بانکی،  سامانه های خریدوفروش 
در آینــده و... بر محــور رمزارزها و خدمــات مالی 
غیرمتمرکز باشد. بدون شک این بخش از بازار که 
ارتباط مســتقیمی با ثبات اقتصادی یک کشور 
دارد،  در صورت غالب شدن رمزارزها، به رسمیت 

پیدا کردن، قانون گــذاری و پذیرش 
نیــاز دارد. در غیــر این صــورت،  نه 
پذیرش رمزارزها به عنوان واحدهای 
ارزش رســمی، بلکه عــدم پذیرش 
آنها زمینه ســاز بی ثباتی و ضعف 

اقتصادی خواهد شد. 

 مســیر تکامل رمزارزها و 
بــازار مالــی غیرمتمرکــز 
تقاطعی غیراجتناب با رسمیت و 

استفاده فراگیر دارد. با این وجود، موانع روشنی 
نیز بر ســر راه این پیشــرفت وجود دارد. مصرف 
بــاالی انــرژی رمزارزهایــی کــه از الگوریتم هــای 
قدیمی تر استفاده می  کنند، یکی از اصلی ترین 
دغدغه های بســیاری از سیاســت مداران درباره 
رمزارزهاست. در عین حال،  با وجود تأکید بر نیاز 
قانون گــذاری،  هیچ کــدام از قالب هــا و بدنه  هــای 
قانون گذاری فعلی ابزار و همسانی مورد نیاز و در 
بسیار موارد حتی درک درستی برای قانون گذاری 
بر رمزارزها ندارند. امری که به خودی خود باعث 
شــده رمزارزها به عنوان »غرب وحشــی« جهان 
اقتصاد شــناخته شــود؛ جایی که قانــون معنای 
دقیقــی نــدارد، واحدهــای ارزش در آزادی مطلق 
بــرای خریدوفروش هــای ممنوعــه بــدون امــکان 
ردگیری استفاده می شوند و مالیات دیگر معنایی 

ندارد.
شاید نه آزادی مطلقی که رمزارزها ارائه می کنند و 
نه میل به کنترل خفقان آور آن توسط کشورهایی 
مانند چین و روسیه، راه حل نباشد. رویکرد کشور 
اوکراین کــه به دنبال تولید رمــزارز، هم بــا عوامل 
معمول اقتصــاد ســنتی و هــم جوانــب اقتصاد 
غیرمتمرکزی اســت که اســتالر وارد آن  می کند، 
می تواند زمینه ســاز تولید رمزارز ملی بی نظیری 
باشد که از ثبات خوبی برخوردار است و در عین 
حال فضــای مالی را همســو با رســاله بیت کوین 

دموکراتیزه می کند.



مکانیسم اجماعارزشنوعبازدهی )هفته گذشته(ارزش بازار )میلیارد دالر(قیمت )تومان(توکن/ کویندارایینمادردیف

اثبات کارطالی دیجیتالارز۸.۸۹ ٪۱.53396۷ میلیاردBTC بیت کوین ۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۲.۴۷ ٪۱۲۲۴۸3 میلیونETHاتریوم۲

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۵.۸۷ ٪5.۸6۰ میلیونSOLسوالنا3

قابل سفارشی سازیپرداختارز۱۲.۵۶ ٪۲۸۴۴ هزارXRPریپل۴

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۳۶ ٪3۰۷۸ هزارUSDTتتر5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱۵.۲۳ ٪۴3۴6 هزارADAکاردانو6

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین3۰۴۲۰.۱ هزارUSDCیو اس دی کوین۷

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱۲.۸۲ ٪۸6۴3۱ هزارDOTپولکادات۸

قابل سفارشی سازیپرداختارز۱۴.۴۴ ٪۸.۷۷ هزارXLMاستالر9

اثبات کارمم کوینارز۱۱.۰۶ ٪5.۷۲5 هزارDOGEدوج کوین۱۰

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی۱۴.۷۵ ٪۷۷۱۸ هزارMATICپلی گان۱۱

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری۱۱.۵۱ ٪655۱۰ هزارLINKچین لینک۱۲

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز۱.۹۵ ٪۸۲55 هزارICPاینترنت کامپیوتر۱3

اثبات کارطالی دیجیتالپلتفرم نرم افزاری۹.۸۵ ٪۴.9۱۱ میلیونLTCالیت کوین۱۴

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز۱۴.۳۳ ٪۴۷۱۱ هزارALGOآلگورند۱5

اثبات کارپول اینترنتارز۴.۳۸ ٪۱3.۷9 میلیونBCHبیت کوین کش۱6

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری۸۱9۸۱۸.۳۸ هزارATOMکازموس۱۷

قابل سفارشی سازیکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱.۱5۱.۱۶ میلیونATOMفایل کوین۱۸

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۹.۷ ٪۱.۱۴5 میلیونETCاتریوم کالسیک۱9

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۵.۰۵ ٪۱۰۲3 هزارETCایاس۲۰

هفته گذشته بازار بیت کوین صعودی بود و برخی آلت کوین ها کماکان عملکردی فراتر از انتظار داشــتند؛ با اینکه بیت کوین در هفته گذشته روند صعودی پیدا و حدود 9 درصد سود 
نشان داد، آلت کوین هایی مانند سوالنا )سول(، ِهگز )ِهگز(، آواالنچ )آواکس(، ترا )لونا(، دوج کوین )دوج( و پلی گان )َمتیک( هم هفته را با بازدهی مثبت به پایان رساندند. پیش بینی های 
مبتنی بر تحلیل تکنیکال خبر از صعود نسبی رمزارزها در این هفته می دهد و به نظر می رسد قله بعدی بیت کوین حدود 55 هزار دالر باشد؛ کاردانو، هگز، ترا ،کازموس و چند آلت کوین 

دیگر عملکرد خیره کننده ای در هفته گذشته داشتند.

 درباره رمزارز ۲۰ 
اینجا رمزارز ۲۰ اســت؛ جایی که قرار اســت از بین هزاران کوین و توکن موجود فقط ۲۰ مورد از آنها را انتخاب کنیم. این فهرســت از بین برترین رمزارزها و دارایی های دیجیتال انتخاب 
شده اســت. این دارایی ها حدود 99 درصد حجم بازار رمزارزهای جهان هســتند و در صرافی های رمزارز معتبر جهان و ایران هم فهرست شــده اند. هدف این فهرست این است که از 

رتبه بندی های تک عاملی دوری کنیم و دارایی های دیجیتال ارزشمند جهان را بشناسیم و روندهای آنها را مدام رصد کنیم. ما هر فصل این فهرست را به روزرسانی می کنیم.
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