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باید نهضت 
تولید محتوای باکیفیت 

راه بیندازیم!
گفت وگو با آرش نورآقایی درباره تصویر 

ایران درذهن گردشگران داخلی و 
خارجی و کارهایی که باید کرد...

احیای سنت خرید 
اقساطی با الگوهای 

مدرن پرداخت
در گفت وگو با هم بنیان گذار ازکی وام 
تسهیالت اعتباری جدید بررسی شد

دورهمی راه پرداخت 
برگزار شد

گزارش تصویری صفحات 6و7 را ببینید

فرشاد اسماعیلیان، سینا سلطانی و سارا موسوی راد از همکاری هاست ایران و ابر دراک می گویند
 که آنها را یک قدم به ارائه راهکار جامع به مشتریان نزدیک تر کرده است

20درصدبازاررامیخواهیم
مدیران دیجی کاال:  خیلی ها نمی خواهند 
کسب وکار خصوصی بزرگ داشته باشیم

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

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

عکس:حامدکریمزاده
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اولیــن نشســت خبــری وزیــر ارتباطــات بعــد از 
گذشت حدود چهار ماه از شروع مأموریتش در 
این وزارتخانه با اهالی رســانه برگزار شــد. در این 
نشســت زارع پور تالش کرد از اقدامات و مسیر 
وزارتخانه تحت امرش در چندماه گذشته بگوید 
و از برنامه هایــی کــه بــرای پیشــبرد امــور در این 
حوزه دارد. شــاه بیت صحبت های او هم، تأکید 
بر کــم کاری وزارتخانــه در ســال های گذشــته در 
حوزه اینترنت ثابت و به سرانجام رساندن شبکه 
ملی اطالعــات و البته رویکرد او بــرای حمایت از 
اقتصاد دیجیتال بود. اگرچه رویکرد و نگاه وزیر 
ارتباطات در خصــوص طرح صیانــت و اینماد و 
به طور کلی شــبکه های اجتماعی 
را می توان نســبت به برآیند آنچه 
ایــن روزهــا در مجلــس و برخــی 
نهادهــای دیگــر دنبــال می شــود، 
رویکردی مثبت و معتدل ارزیابی 
کرد، امــا به نظــر می رســد زارع پور 
فارغ از هــر دیدگاه و سیاســتی که 
در وزارتخانــه متبوعــش در پیش 
گرفته، چالش هایی دارد که حداقل 
بخش هــای زیــادی از »اقتصــاد 
دیجیتــال« و بازیگــران بخش خصوصــی آن را، 

به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.
متولیــان زیــادی در ماه هــای اخیــر داعیــه دار 
سیاســت گذاری در حــوزه اقتصــاد نــوآوری و 
کسب وکار اینترنتی شــده اند که هم تعدد آن ها 
و هــم تشــتت آرا و رویکردهایشــان، فضایــی از 
ســردرگمی و رکــود و انســداد را در ایــن بخــش از 
اقتصاد کشور رقم زده است. بخشی که از قضا در 
سال های اخیر از معدود حوزه های امیدوارکننده 
و روبه رشــد کشــور بــوده و حاال بــه همــان دردها 

و گرفتاری هــای معمــول و شناخته شــده دیگــر 
فعالیت های اقتصادی کشور دچار شده است.

از مجلــس شــورای اســالمی تــا صداوســیما و از 
بانک مرکــزی تا وزارت صمــت و وزارت ارشــاد به 
میدان آمده اند تا با چارچوب های کهنه اداری و 
بوروکراتیک خود برای کسب وکارهای نوآور ایرانی 
در عرصه هــای مختلف از پلتفرم هــای ویدئویی 
گرفته تا پرداخت یاری ها و کسب وکارهای رمزارزی 
و بالکچینــی تعییــن تکلیف کننــد. در ســه ماه 
گذشــته راهبــرد زارع پــور در قبــال ایــن تحوالت 
هم آن گونــه که خــودش در نشســت خبری اش 
گفتــه، دوری از هیاهو و تالش بــرای پیگیری این 

موضوعات در سطح هیئت دولت بوده است.
اما تجربه سال های گذشته نشان می دهد چالش 
ورود رگوالتورهــای متعــدد بــه اقتصــاد نــوآوری 
چالشی بزرگ تر از آن اســت که وزارت ارتباطات 
تا اینجا در محاســبات خــود لحاظ کرده اســت. 
نهادهای جامانده از تحــوالت نــوآوری و فناوری 
نه تنها نتوانسته اند خدمات خود را در بسترهای 
تازه به مردم ارائــه دهند، بلکه با تابلوی ایســتی 
به نام »مجــوز« در پی کم کردن ســرعت حرکت 

اقتصاد نوآوری در حوزه های مختلف هستند.
زارع پور با نامه اش به مجلس در خصوص طرح 
صیانت حداقل روی کاغذ نشان داده امکان و وزن 
الزم برای تأثیرگذاری در سیاست گذاری نوآوری 
کشــور را دارد. اما چیــزی که نگران کننده اســت 
این اســت که تعلل و تأخیر در کنشــگری وزارت 
ارتباطات می تواند راه را برای نهادها و سازمان های 
مختلف باز کند تا قبل از هر اقدام وزارتخانه ای که 
متولی فناوری اطالعات کشور است، بخش های 
زیادی از اقتصاد مرتبط با این حوزه را به تسخیر 

خود درآورند. 

INTROسرآغاز

طرح صیانت و اینماد تنها نمونه های معدودی از ورود سیاست گذاران 
تازه به حوزه وظایف وزارت ارتباطات هستند

چالش بزرگ زارع پور در وزارت ارتباطات

مدیران دیجی کاال در یک نشست خبری عنوان کردند

خیلی ها نمی خواهند کسب وکار خصوصی بزرگ داشته باشیم
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هفته گذشته رویداد معرفی خدمات و محصوالت جدید 
گروه دیجی کاال برگزار شد. در ابتدای این نشست در یک 
فیلم حدوداً ۴۰ دقیقــه ای مدیران این شــرکت به معرفی 
محصوالت جدیــد دیجــی کاال پرداختنــد. از جملــه این 
محصــوالت می تــوان بــه دیجی جت کــه در راســتای رفع 
نیاز های تندمصرف مشتریان به بازار عرضه  شده، اشاره 
کرد. از دیگر محصوالت جدید این گروه می توان از دیجی 
اکسپرس، پیندو، کسب وکارهای بومی محلی دیجی کاال 

و همچنین دیجی کاال مهر نام برد.

 دالیل نرفتن  به بازار سرمایه 
 دیجی کاال سال هاست برای ورود به بورس تالش می کند، 
اما مجموع شرایط نشــان می دهد که فضا برای ورود این 
پلتفرم به بازار ســرمایه مناســب نیســت. هرچند اکنون 
تپســی در بازار دوم فرابورس ثبت نماد شــده، اما کماکان 
ورود موفقیت آمیــز ایــن کســب وکارها با چالــش مواجه 
است. ســعید محمدی در پاسخ به ســؤالی در خصوص 
شــرایط حضور دیجی کاال در بازار ســرمایه گفــت: »روند 
حضور شــرکت های فعال در حــوزه تجــارت الکترونیکی 
به طور کامل متوقف شــده بود که حاال خبرهای خوبی به 

گوش می رســد. در حــال حاضر ضوابــط ۱۷گانــه ای برای 
ورود کســب وکارها تعریف  شده که بخشــی از آن شفاف 
و برخی دیگر نیست؛ اما اگر بنا باشــد کماکان با ضوابط 
دســت وپاگیر اجــازه ورود بــه بــازار را ندهنــد، قطعــاً ورود 
نمی کنیم و در شرایط ابهام بازار جذابیت الزم را برای ورود 
ندارد، اما اگــر ضوابط خوبی در نظر گرفته شــود، کماکان 

تمایل به حضور داریم.«
حمیــد محمــدی نیــز در تکمیــل صحبت هــای رئیــس 
هیئت مدیــره دیجی کاال گفــت: »ضوابط ســخت گیرانه 
برای شــرکت های فعال در حــوزه تجــارت الکترونیکی به 
بورس شرایط را دشوار کرده و اگر این روند ادامه پیدا کند، 
قطعاً باید فاتحه حضور کسب وکارهای دیجیتال در بورس 
را خواند، البته شــرکت هایی که اکنون حضور دارند نیز با 

مشکل مواجه می شوند.«
محمدی در پاسخ به این سؤال راه پرداخت که چرا تاکنون 
برخی کســب وکارهای مشــابه وارد بازار سرمایه شدند، 
اما دالیل عدم حضور دیجی کاال در بازار شفاف و روشن 
نیســت، گفت: »واقعیت آن است پاســخ این سؤال در 
دست ما نیست، در دست بورس و فرابورس هم نیست. 
بلکه باید این ســؤال را از کارگروه نظارتــی که در صندوق 
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بیانیه انجمن تجارت الکترونیک تهران

اجباری شدن اینماد زمینه ساز انحصار است
یافــت نمــاد اعتمــاد  مســئله اجباری شــدن در
الکترونیکــی در روزهــای اخیــر، اینماد را بــه چالش 
بــزرگ کســب وکارهای اینترنتی تبدیل کرده اســت. 
در همین راســتا انجمن تجارت الکترونیک تهران با 
انتشــار بیانیه ای بر الــزام بررســی همه جانبه اینماد 
قبل از تبدیل شــدن آن به پنجره واحد کسب مجوز 

تأکید کرده است.
انجمــن تجــارت الکترونیــک در ایــن بیانیــه بــا بیان 
اینکه مســئله  اینماد ایــن روزها فضای اکوسیســتم 
نــوآوری ایــران را دچــار نگرانی کرده، نوشــته اســت: 
»موضوع پیشــنهاد الزامی شــدن اخذ نماد اعتماد 
الکترونیک )اینماد( توسط کسب وکارهای اینترنتی 
است که از سوی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت 

الکترونیکی مســتند به مــاده ١٠٣ آیین نامه اجرایی 
مــاده ١۴ الحاقــی قانون مبــارزه با پول شــویی، مطرح 

شده است.«
انجمن تجــارت الکترونیک تهــران با ابــراز آگاهی از 
دغدغه این دو نهاد نسبت به کاهش کالهبرداری ها 
و ارتکاب هر نوع بزه در فضای مجازی، در این بیانیه 
تأکید کرده اســت: »کارآمدی و تســهیلگری رویکرد 
پیشــنهادی و راهکار پیاده ســازی آن مــورد اعتراض 
ایــن انجمــن اســت. اجباری شــدن اینمــاد و تبدیل 
آن بــه نهــادی قانون گــذار، مجــری و ناظر بــر تمامی 
کســب وکارهای فضــای مجــازی، نه تنها تســهیلگر 
کسب وکارها نیست، بلکه می تواند زمینه ساز ایجاد 

انحصار و تمرکزگرایی باشد.«
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یک جشنواره آموزشی
مرکــز نــوآوری فنــاوری اطالعــات 
دانشگاه صنعتی شــریف با همکاری گروه 
آموزشی Sharif ICT جشنواره رویدادهای 
آموزشی در حوزه فناوری اطالعات را با تمرکز 
بــر حوزه هایــی چــون برنامه نویســی برگزار 

می کند.

رشد فالیتیو
فالیتیــو در گزارشــی گفتــه حجــم 
فــروش اش در ســال ۱۴۰۰ از نظــر تعــداد 
مســافران دوبرابر و از نظر رقم فروش ریالی 

سه برابر شده است.

جذب سرمایه ژرفا
ژرفــا کــه روی تقلــب در صنعــت 
بیمــه متمرکــز اســت، اعــالم کــرده از 

پرشیافاند سرمایه جذب کرده است.

درخواست ورود!
انجمــن فین تــک در نامــه ای بــه 
رئیــس قــوه قضائیــه خواســتار ورود او بــه 
برخی از مهم ترین چالش های حوزه بانکی 
و  پرداخــت کشــور شــده اســت. از جملــه 
کارمزدی که به حساب پی اس پی ها می رود 

بدون اینکه به کسی پاسخو باشند.
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اولین نشست خبری وزیر ارتباطات برگزار شد

کارگره اقتصاد دیجیتال دولت گره گشای 
تعدد رگوالتورها می شود؟

شنبه مورخ 2۷ آذر ۱۴۰۰ اولین نشست خبری عیسی 
زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد. در 
این نشســت زارع پور عالوه بر ارائه گزارشی از اقدامات 
ســه ماهه حضــور خــود در ایــن وزارتخانــه به ســؤاالت 

خبرنگاران نیز پاسخ داد.
وزیر ارتباطات، اقتصاد دیجیتال را یک موضوع بااهمیت 
در حوزه اشتغال و تولید ناخالص ملی عنوان کرد و گفت: 
»در دولت کارگروه ویژه ای در حوزه اقتصاد دیجیتال در 
حال تشــکیل اســت که با حضور چهار نفر از وزرا و دو 
نفر از معاونــان رئیس جمهور مأموریت برطــرف کردن 
مشــکالت پیش روی این حــوزه را در دســتور کار دارد تا 
بتوانیم تا پایان این دولت سهم اقتصاد دیجیتال را در 

تولید ناخالص ملی به ۱۰ درصد برسانیم.«
او برطرف کردن موانع برای بورسی شدن کسب وکارهای 
این حوزه را یکی دیگر از اقدامات وزارت ارتباطات عنوان 
کرد و افزود: »با اقدامات انجام شــده نخستین شرکت 
فعال در کسب وکارهای دیجیتال در روزهای اخیر وارد 

بورس شد.«

 سیاست محدودسازی نداریم
زارع پــور در بخــش اول پاســخ به ســؤال خبرنــگاران در 
خصوص کنــدی اینترنت طــی ماه های اخیر در کشــور 
گفت: »ما سیاســت محدود کــردن ترافیک بین الملل 
را نداشــتیم؛ زیرا معتقدم اگر ســرویس دهنده داخلی 
سرویس خوب ارائه دهد، نیاز به محدود کردن ترافیک 
خارجی نیست. ما با توسعه فیبر نوری به دنبال افزایش 
ســرعت هســتیم. متأســفانه طی ســال های اخیــر در 
توسعه اینترنت ثابت کشور با کندی مواجه شدیم. در 
حال حاضر نیــز اصلی ترین مأموریت ســازمان تنظیم 
مقــررات رادیویــی، افزایش کیفیت و ســرعت اینترنت 
اســت و به دنبــال فراهم کــردن زیرســاخت های 5G در 

کشور هستیم.«

 از تعدد رگوالتور رنج می بریم
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت های خود در 
این نشست به شرایط رگوالتوری در کشور اشاره کرد و 
گفت: »ما اکنون در بحــث رگوالتوری یــک خالء جدی 
داریم. در برخی از دســتگاه ها تعدد رگوالتور داریم و در 
برخی از فضاها هیچ گونه رگوالتوری وجود ندارد. بخش 
مهمی از حوزه فناوری اطالعات بحث تنظیم گری است، 
زیرا اگر یک ســرمایه گذار قصد ورود به این فضا را دارد 
باید بداند با چه کسی در این زمینه طرف است و نباید 
هر لحظه جوابگوی یک رگوالتور باشد. پس در این میان 

رگوالتوری در بحث امنیت ســرمایه گذاری بسیار حائز 
اهمیت است.«

 نگرانی را به امید تبدیل می کنیم
زارع پور در پاسخ به سؤال کارنگ در خصوص اینکه طی 
ماه های اخیر نگرانی های جدی از سمت کسب وکارها 
در مورد محدودیت های به وجود آمده، گفت: »ما تالش 
می کنیم که به زودی این نگرانی ها را به امیدواری تبدیل 
کنیم کــه اولین اقــدام ورود اولین کســب وکار بــه بورس 
بود. من فردی هســتم کــه دوســت دارم کار را به نتیجه 
برسانم. من روزانه درگیر مسائل کسب وکارها هستم و 
این تنظیم گران بخشی مشکالت جدی ایجاد می کنند 
که کارگــروه اقتصاد دیجیتــال در عالی ترین ســطح اگر 
شــکل بگیرد، حمایت از حوزه های راهبــردی نیز انجام 

می شود.«

 موانــع کســب وکارها بــرای ورود بــه بــازار 
سرمایه برطرف شد

وزیــر ارتباطــات در پاســخ بــه پرسشــی در خصــوص 
ورود کســب وکارهای دیجیتــال به بازار ســرمایه گفت: 
»کســب وکارهای دیجیتال بــرای ورود به بازار ســرمایه 
مشــکالت جدی داشــتند کــه از جملــه آن می تــوان به 
ارزیابی دارایی نامشهود اشاره کرد که برای این موضوع 
مکانیســم خوبی طراحــی  شــده اســت. از طرفــی باید 
تضمین های الزم در این مســیر از سمت کسب وکارها 
ارائه شود. در حال حاضر کارگروهی در معاونت علمی 
ریاست جمهوری تشــکیل  شــده و راهکارهایی در این 
مسیر پیش بینی  شده تا این کسب وکارها بتوانند وارد 
بورس شــوند و وقتی که اولین موردپذیرش شد، راه برای 

سایر کسب وکارها نیز باز می شود.«

 با اینماد موافقیم اما در اجرا حرف داریم
وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی در خصوص بحث 
الزام اینماد گفت: »اهمیت اینکه اهلیت یک کسب وکار 
شناسایی شود، بر کسی پوشیده نیست. طبق صحبتی 
که با وزارت صمت شد، بنا شده در کمترین زمان ممکن 
اینماد ظرف یک تا دو ساعت صادر شود؛ زیرا به  هر حال 
باید نهادی وجود داشته باشــد که اطمینان از تبادالت 
مالی را تأمین کند. البتــه در نحوه اجرا حــرف داریم. در 
این موارد این شرایط باعث نگرانی کسب وکارهاست. 
اگر بنا باشد بحث اینماد به شکل دیگری دنبال شود، 
درباره ایــن اتفــاق در کارگــروه اقتصاد دیجیتــال دولت 

تصمیم گیری خواهد شد.«

نوآوری و شکوفایی حضور دارند و همچنین دستگاه های 
امنیتی پرســید؛ زیرا ضوابط به نحوی طراحی  شــده که 
دیگر جذابیتی برای حضور در بازار نیســت. ما از چهار 
سال پیش جلسات اولیه را برای حضور در بازار سرمایه 

شروع کردیم، اما هنوز موفق نشده ایم.«
حمید محمدی، مدیرعامل دیجی کاال در خصوص بحث 
الزام اینماد تأکید کرد که ما در بحث الزام اینماد، مخالف 
اجبار آن هســتیم، اما باید به نحوی کســب وکارها احراز 
هویت شــوند. او در ادامه در بحث برداشته شدن اینماد 
در خصوص دیجــی کاال گفت: »بحــث رفت وآمد اینماد 
به دلیل مشکالت فنی از سمت مرکز توسعه بود که مجبور 
شــدیم به شــکل موقت جــای آن را خالــی بگذاریــم و اگر 
تصمیمی برای برداشتن آن داشتیم، به طور رسمی اعالم 
می کردیم.« همچنین هومن امینی، مدیرعامل دیجی پی 
در خصوص الزام اینماد در بحث ارائه درگاه پرداخت یاری 
این شــرکت گفت: »ما از اینمــاد تنها به عنوان یــک ابزار 
احراز هویت استفاده می کنیم تا اهلیت یک کسب وکار 

را شناسایی کنیم.«

 مناقصه ای که از آن بی اطالع بودیم
 حمید محمدی در پاســخ به ســؤال کارنــگ در خصوص 
اینکه آیا در مناقصــه توزیع کاالها و اقالم دولتی شــرکت 
کردند که اکنون توسط یک پلتفرم کوچک در حال انجام 
اســت، گفت: »ما اکنون از این موضوع مطلع شــدیم که 
مناقصــه ای برگزار شــده و وقتی دیدیــم که ایــن فرایند در 
اختیار چه پلتفرمی قرار گرفت، ســورپرایز شدیم. این در 
حالی بود که چنــد مــاه پیــش وزارت صمت مــا را در یک 
فشار بسیار زیادی در خصوص امکان سنجی چنین کاری 
قــرار دادند و یــک گزارش کامل از ســطح و امکان ســنجی 
پلتفرم های ایرانی در توزیع این محصوالت را از ما دریافت 
کردند و ما را از روز اول به شکل ناخواسته درگیر این ماجرا 
کردند و در نهایت از ما کمک گرفتند و کس دیگری پیروز 

این ماجرا شد.«
سعید محمدی در پاسخ به سؤالی در خصوص گزارشی 
که ایران اینترنشــنال دربــاره دیجی کاال منتشــر کرد نیز 
گفــت: »ما نه نفــوذی هســتیم و نــه حاکمیتــی؛ ما یک 
تک ســهم حاکمیتی در دیجی کاال نداریم و هیچ  چیزی 
هــم تحت عنــوان نفــوذ وجــود نــدارد. ســرآوا 26 درصد 
سهام را در اختیار دارد و ۳۳ درصد سهام داران خارجی 
هستند که ۱۰۰ میلیون دالر به شــکل کامالً قانونی وارد 
کشور شد. مجموعه شرایط نشان می دهد که بسیاری 
عالقــه ای به ایجــاد یــک کســب وکار بخــش خصوصی 

بزرگ ندارند.«
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تجارت اجتماعی قرار است سهم خود را از بازار تجارت الکترونیک بیشتر 
کند . آسیا، اقیانوسیه و آمریکای شمالی با توجه به جمعیت شان در صدر 

این بازار قرار دارند اما داستان رشد نمایی آن در هند چیز عجیبی است!

بالیوود سوشیال کامرس! 

قبل از سال 2۰۱9، آکانکشا آگراوال، خانه دار اهل رایپور، 
هیچ درآمدی نداشــت. او بودجه الزم برای راه اندازی یک 
تجارت را نداشــت اما وقتی درباره گلورود شنید، )پلتفرم 
تجــارت اجتماعی مســتقر در بنگلور که به فروشــندگان 
اجازه می دهد بدون ســرمایه گذاری درآمد کســب کنند( 

تصمیم گرفت آن را امتحان کند.
پــس از ایجــاد یــک پروفایــل در ایــن پلتفرم، 
شــروع بــه فــروش مجــدد پوشــاک زنانــه در 
حلقه هــای اجتماعــی خــود در واتــس اپ و 
فیس بوک کــرد. با پورســانت 2۰۰، ۳۰۰ روپیه 
در هر فروش، او بیــش از 5۰ هزار روپیه در ماه 

درآمد دارد و خود را کارآفرین خرد می نامد.

 فرصت درآمد برای زنان
ظهور تجــارت اجتماعــی در هند بســیاری از 
مردم را به طور مشابه قدرتمند کرده است، اما 

زنانی مانند آگراوال، با پیروان اجتماعی عظیم، بیشترین 
ســود را برده اند. دلیل آن در خود مدل کسب وکار نهفته 
است. همان طور که از نام آن پیداست، تجارت اجتماعی 
در مورد فروش مستقیم به مصرف کنندگان در پلتفرم های 
اجتماعی مانند واتس اپ، فیس بوک، اینستاگرام، تلگرام 
و مــوارد دیگــر اســت. هرچــه حلقه هــای اجتماعــی یک 

فروشــنده )معروف به اینفلوئنســر، در اصطــالح تجارت 
اجتماعی( در این پلتفرم ها بزرگ تر باشد، فرصت درآمد 

بیشتر است.
از آنجا که هند خانه ۷۷6 میلیون کاربر فعال رســانه های 
اجتماعی است، تعداد فروشندگان در چند سال گذشته 
به طور تصاعــدی افزایش یافته اســت. میلیون هــا نفر با 
درک نحــوه کســب درآمــد از نفــوذ اجتماعی 
خود، بــا پلتفرم های تجــارت اجتماعی مانند 
گلورود و رقیب همشهری آن میشو، شاپ ۱۰۱ 
مستقر در بمبئی و کارتلی مستقر در جیپور 
به عنوان فروشنده همکاری کرده اند تا درآمد 

اضافی داشته باشند.
جالــب توجه اســت کــه بیــش از ۷5 درصد از 
فروشــندگان این بخــش، زنان هســتند؛ زنان 
معموالً خانه دار یا خوداشتغال که می خواهند 

با کار کردن از خانه  به استقالل مالی برسند.

 امکانات پیش روی فروشندگان
گلــورود در ســال 2۰۱۷ توســط یک گــروه پنج نفــره یعنی 
ســونال ورما، کونال ســینها، نیتش پنت، شــخار ساهو و 
نیلــش پاداریا راه اندازی شــد و امــروز بیــش از دو میلیون 
فروشنده دارد که به 5۰ میلیون مشتری در سراسر کشور 
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اورموس یک استارتاپ تجارت اجتماعی اندونزیایی 
است که دو هدف دارد؛ به مردم اجازه  دهد با افتتاح 
فروشــگاه های آنالین بدون صرف ســرمایه، درآمد 
بیشــتری کســب کنند و به برندهای کوچک برای 
تبدیل شــدن به نام هــای معــروف کمک کنــد. این 
شرکت که روی محصوالت حالل و سایر اقالم برای 
مشــتریان مســلمان تمرکــز دارد، امروز اعــالم کرد 
کــه در جذب ســرمایه ســری B به رهبــری صندوق 
ســرمایه گذاری ونچــر منیجمنت ایژیــن ایمپکت 
۳۰ میلیــون دالر جمــع آوری کــرده اســت. ســایر 
شرکت کنندگان شامل آی اف سی، ام دی آی ونچرز، 
تلکو موسر میترا اینوویشن و فیوچر شیپ، همراه 
با سرمایه گذاران بازگشــتی جانگل ونچر و شونوی 

کپیتال بودند.
این بودجه برای اســتخدام، تقویــت موتور توصیه 
اورموس، فناوری هــای مبتنی بر هــوش مصنوعی 
و ورود بــه مناطــق جدیــد در اندونــزی اســتفاده 
می شــود. این شــرکت می گوید که در حــال حاضر 
۱۰۰ هــزار فروشــنده فعــال در بیــش از 5۰۰ شــهر 
رده 2 و ۳ دارد کــه عمدتــاً در جــاوا هســتند. هدف 
آنها دســتیابی به بیــش از یک میلیون فروشــنده 
در سراســر اندونــزی طــی پنج ســال آینده اســت. 
در بخــش عرضــه اورمــوس بــا بیــش از 5۰۰ برنــد، 
عمدتاً مشاغل کوچک اندونزی، کار می کنند و مد، 
محصوالت بهداشــتی و زیبایی و غذا و نوشیدنی 
حالل را می فروشند. این شرکت می گوید که حجم 
کل تراکنش هایش در دو ســال گذشته بیش از 6۰ 
برابر افزایش یافته اســت. اورموس در نوامبر 2۰۱8 
توســط غفرون مســتقیم، اقبال مســلمین، الهام 
طوفیق و آریپ تیرتا تأسیس شد. مستقیم گفت 
که انگیزه تیم، نارضایتی از بســیاری از شــیوه های 
خرده فروشــی در اندونــزی اســت. به عنــوان مثال، 
این روش ها شامل چندین الیه توزیع اند که باعث 
افزایش قیمت ها و تکثیر محصوالت جعلی آنالین 
و بدگمانــی بســیاری از مــردم نســبت به خریــد از 

بازارهای تجارت الکترونیک می شود.
مستقیم گفت: »ما در تالش هستیم تا با نوآوری در 
مدل تجارت اجتماعی این مشکالت را حل کنیم، 
بنابراین فروشندگان می توانند به مشتریان کمک 
کنند تا محصوالت مناســب را به روشی کارآمدتر 
انتخــاب کننــد. تقریبــاً 9۰ درصــد اندونزیایی هــا 
مســلمان هســتند، بنابرایــن وقتــی می گوییــم ما 
بازار مسلمانان را هدف قرار می دهیم، تقریباً تمام 

اندونزی را هدف قرار داده ایم. ما به دقت محصوالت 
موجود در پلتفرم خود را مدیریت می کنیم و یکی از 
مهم ترین جنبه ها این است که آیا این محصوالت 
به بازار مسلمانان مرتبط هستند یا خیر. مثالً باید 
حالل باشــد، اگر مد اســت، مد ســاده و مناســبی 

باشد.«
در اورمــوس فروشــندگان اقــالم انتخاب شــده از 
کاتالوگ اورموس را از طریق واتس اپ، فیس بوک و 
سایر برنامه ها به حلقه های اجتماعی خود، از جمله 
خانواده، دوستان و همســایگان، عرضه می کنند. 
فروشــندگان یک صفحه فرود آنالیــن دارند که در 
برنامه اورموس ایجاد شده و می توانند پیوندهایی 
در مورد محصوالت برای مشــتریان ارســال کنند، 
اما مستقیم می گوید که بیشتر فروش ها از طریق 
چت انجام می شــود. اورموس موجودی، تدارکات 
و پشــتیبانی مشــتریان را ماننــد بســیاری دیگر از 
اســتارتاپ های تجــارت اجتماعــی در اندونــزی، 
از جملــه ســوپر، کیتا بلــی و چیلــی بلــی مدیریت 
می کند. اورموس بر شهرهای کوچک تر تمرکز دارد؛ 
جایی که نفوذ تجارت الکترونیک به دلیل عواملی 
مانند هزینه هــای حمل ونقــل باالتر کمتر اســت. 
بــرای پاییــن نگه داشــتن هزینه هــای حمل ونقــل، 
فروشندگان اورموس اغلب سفارش های مشتریان 
خود را دسته بندی می کنند. محصوالت معموالً از 
انبارهای خود برندها از طریق ارائه دهندگان تدارکات 
شخص ثالث برای آنها ارسال می شود، اما اورموس 
در حــال حاضــر در حــال ایجــاد تجزیه وتحلیــل 
موجــودی و شــبکه ای از انبارهــا بــرای انبــار کــردن 
محصوالت در نزدیکی فروشندگان است. مستقیم 
می گوید که برندهــا معموالً ۳۰ درصد کمیســیون 
بــرای محصوالتــی کــه از طریــق اورمــوس فروخته 
می شوند، پرداخت می کنند و شرکت بیشتر آن را 
با فروشندگان به اشــتراک می گذارد. فروشندگان 
برتر اورموس حدود 2۰۰ دالر در ماه یا تقریباً حداقل 
دستمزد ماهانه در اکثر استان های اندونزی، درآمد 

دارند.
از آنجایی که اکثر فروشندگان اورموس برای اولین بار 
فروش آنالین را تجربه می کنند، اورموس ماژول های 
آموزشی درون برنامه ای و رویدادهای آموزشی آفالین 
گاه به گاه نیز ارائه می دهد. این شــامل مشــاوره در 
مورد تنظیــم موجــودی، نحــوه اســتفاده از پلتفرم 
اورموس برای سفارش دهی و استفاده از برنامه های 

تبلیغاتی و کپی نویسی محصول است.

درباره اورموس و امکانی که برای مردم اندونزی ایجاد کرده است
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خدمات ارائه می دهند.
این پلتفرم و امثال آن نه تنها به این دلیل که به افراد کمک 
می کند تا برای کســب درآمد قابل توجه وارد اکوسیستم 
تجارت الکترونیک شوند بســیار محبوب شده اند، بلکه 
به برندها اجازه می دهنــد محصوالت خود را در سراســر 
هند بدون نگرانــی در مورد جذب مشــتری، تراکنش های 

دیجیتال یا مدیریت تدارکات بفروشند.
کل فرایند برای اتصال سه بخش فروشندگان، بازفروشان 
و خریداران به صورت یکپارچه از طریق فناوری پرچمدار 
گلورود طراحی شده است. این شرکت دارای شرکت های 
کوچــک و تولیدکنندگانی اســت که معمــوالً محصوالت 
خــود را به صــورت آفالیــن می فروشــند. پــس از ثبت نام، 
فروشــندگان می تواننــد تصاویــر محصول و قیمــت آنها 
را در پلتفــرم نمایش دهنــد، در حالی که شــرکت تجارت 
اجتماعــی یــک نشــانه گذاری کوچک بــه قیمــت اصلی 
اضافه می کند. لیست های فروشندگان برای بازفروشان 

قابل دسترسی است.
برای تســهیل بیشــتر عملکرد فروشــندگان، این شرکت 
یک API بــا قابلیت ادغام آســان ایجاد کرده اســت که به 
برنامه های دارای برندهای پرفروش یا برندهای D2C اجازه 
می دهد تا فروشگاه های دیجیتال را در پلتفرم های مربوطه 

خود راه اندازی کنند.
ورود بازفروشــان نیــز بــه روشــی مشــابه انجام می شــود. 
اینها افرادی هســتند که فالوئرهای زیادی در رســانه های 
اجتماعی دارند، اگرچه شــرکت هیچ محدودیت خاصی 
برای حداقل/ حداکثر فالوئر تعیین نکرده است. پس از 
ثبت نام، آنها می توانند محصوالت ارائه شــده را بررســی 
کنند و به یک فروشگاه دیجیتال ارائه شده توسط گلورود 

اضافه کنند.
یــک فروشــنده قیمــت محصــول را بیــش از قیمــت 
درخواستی پست فروشنده اصلی تعیین می کند که یک 
URL سفارشــی برای هر محصول جهت اشتراک گذاری 
در رسانه های اجتماعی برای شروع فروش ایجاد می شود. 
به عنوان مثــال، اگر فروشــنده ای قیمت یک تی شــرت را 
۱5۰۰ روپیه درج کند و فروشنده آن را به قیمت ۱۷۰۰ روپیه 

بفروشد، 2۰۰ روپیه به عنوان پورسانت دریافت می کند.
منفعــت  بــرای  کــه  اســت  خریــد  بعــدی  بخــش 
مصرف کنندگان بسیار ساده طراحی شده است. هنگامی 
که یک خریدار روی یک لینک در پلتفرم اجتماعی )در این 
مورد فیس بوک( کلیــک می کند، به فروشــگاه نمایندگی 
فــروش هدایــت می شــود و برچســب قیمــت فروشــنده 
را می بینــد. گلورود عــالوه بــر گزینه هــای پرداخت معوق 
مانند پــول نقد هنــگام تحویــل، اآلن بخر بعــداً پرداخت 
کن و اقســاط ماهانه، همه گزینه های پرداخــت اصلی از 
جمله UPI، کارت هــای اعتباری و نقــدی و کیف پول های 

الکترونیکی را ارائه می دهد.
پس از تأیید سفارش، گلورود از طریق ارتباط با شرکت های 
مختلف تدارکات شخص ثالث مانند شدو فاکس، ایکام 
اکسپرس و اکسپرس بیز تدارکات را مدیریت می کند. این 
شــرکت از طریق شــرکای حمل ونقل خود 26 هــزار کد در 
اختیار دارد و مشتریان از وضعیت ارسال و سفارش به روز 
مطلع می شوند. هم فروشنده ها و هم فروشندگان اصلی، 

سهم خود را پس از تحویل دریافت می کنند.
از آنجــا کــه فروشــندگان دیگــر پــس از خریــد در چرخــه 
نمی ماننــد، آنهــا می توانند بــر گســترش تجــارت خود و 
افزایش حجم سفارش تمرکز کنند. بسیاری از آنها فروش 
را از طریــق تجارت ویدئویــی زنده، محتــوا و تخفیف های 

جذاب برای حفظ مشتریان وفادار پیش می برند.

 تغییر ذهنیت مشتریان به دلیل شیوع کرونا
گلورود ادعا می کند که جامعه قوی فروشندگان آن شاهد 
تجارتی است که به اعتماد بهتر و ســود روبه رشد تبدیل 

می شود.
تجارت اجتماعی به دلیل مهمی )عامل اعتماد( شــکوفا 

شده است. مصرف کنندگان هندی آگاه از کیفیت و قیمت 
همیشه ترجیح می دادند در فروشگاه خرید کنند، اما در 

پی کووید ۱9ذهنیت مشتریان به شدت تغییر کرد.
طبق گزارشی در سال 2۰2۱، حدود ۷2 درصد از هندی ها 
هنوز برای بازدید از فروشــگاه های فیزیکی مردد هستند 
و بســیاری از خریداران آفالین به خاطر ایمنــی و راحتی، 
حالت آنالین را انتخاب کرده اند. با توجه به این ســناریو، 
تجــارت اجتماعــی بهتریــن اتفــاق پیــش رو اســت، زیــرا 
خریداران قبل از خرید به شدت به اعتبارسنجی همتایان 
خود وابسته هستند. بخش کوچکی نیز به صورت آنالین 
خرید می کنند زیرا مارک های معتبر شــعبه های کمتری 
در مکان هــای رده 2 و ۳ دارنــد. امــا حتــی آنها نیــز قبل از 

پرداخت پول خود به اعتبارسنجی مشابه نیاز دارند.
تجارت اجتماعــی این شــکاف اعتمــاد را پر کرده اســت، 
زیــرا فروشــندگان در حلقه هــای اجتماعی خــود تجارت 
می کنند و بر اکثر مصرف کنندگان نفــوذ دارند. این بدان 
معناســت که وقتی آنها محصوالتــی را توصیه می کنند، 
احتمال خرید بیشــتری بــرای مــردم وجــود دارد. گلورود 
از این محبوبیت مبتنی بر اعتماد ســود می بــرد، زیرا 8۴ 
درصــد از مشــتریان آن در شــهرهای رده 2 و فراتــر از آن 

مستقر هستند.

 چالش های هندی تجارت اجتماعی
جامعــه فروشــندگان در حــال رشــد هنــد باعــث رشــد 
تجــارت اجتماعــی می شــود. انتظــار مــی رود انــدازه بازار 
آن تا ســال 2۰۳۰ بــه ۷۰ میلیــارد دالر برســد. اما برخالف 
بازارهای پیشرو مانند چین و ایاالت متحده، اکوسیستم 
فروشندگان این کشــور هنوز در مرحله رشــد اولیه است 
و در حالــی کــه مخاطبــان آگاه از قیمت را مجــذوب خود 
می کند یــا یک پایــگاه مشــتری وفــادار ایجــاد می کند، با 
چالش های زیــادی مواجه اســت. برای فروشــندگانی که 
برای اولین بار این کار را انجام می دهند یا کسانی که دانش 
بسیار کمی از بازاریابی و فروش دارند، این مشکالت بزرگ 
به نظر می رسد زیرا ممکن اســت در حین فروش بیش از 
حد تهاجمی شوند و مشتری بالقوه را بترسانند یا خیلی 
راحت تسلیم خواسته های مشتریان شوند و کمیسیون 

خود را از دست بدهند.
گلورود در تالش است تا این مشــکل را از طریق آموزش 
در زمینــه بهتریــن شــیوه های فــروش مجــدد کــه روی 
پلتفــرم خــود قــرار داده اســت، حــل کنــد. همچنیــن 
ویدئوهای کوتاهی از فروشــندگانی که تجربیات خود را 
به اشتراک می گذارند، اضافه می کند تا خریداران خود 
را به مشــتریان وفادار تبدیل کند. عالوه بر این، این تیم 
به فروشــندگان کمک می کند تا محصــوالت پرفروش را 
مطابق بــا تمرکزشــان در رســانه های اجتماعــی انتخاب 
کنند. به عنوان مثال، شخصی که در مورد نکات آرایشی 
ویدئو می ســازد، با فروش لوازم آرایش سود بیشتری به 

دست خواهد آورد.
امروزه آســیا، اقیانوسیه و کشــورهای آمریکای شمالی با 
پایگاه هــای مصرف کننــده عظیــم، از قدرت فروشــندگان 
برای پیشــبرد تجــارت اجتماعــی بهــره می برنــد. یکی از 
مشــهورترین نام هــا در ایــن فضا، پیــن دو دو مســتقر در 
شــانگهای اســت که چندین راه حل جــذاب مانند خرید 
گروهی، تجارت زنده و عناصر گیمیفیکیشن را به پلتفرم 
خــود اضافــه کــرده اســت. اکوسیســتم هنــد همچنیــن 
ماژول های خرید جدیــد و نوآورانه را بــرای تعامل بهتر با 
مشــتریان عصر جدید که راحتی خرید آنالیــن و تجربه 
شــخصی خرده فروشــی فیزیکــی را می خواهنــد، اتخــاذ 

می کند.
انتظــار مــی رود کــه ســهم تجــارت اجتماعــی از تجــارت 
الکترونیک کلی به ۱۴۰ میلیارد دالر تا سال 2۰25 افزایش 
یابد. گلورود و امثال آن با ساختن مدل فروش اجتماعی 
مبتنی بر اعتماد برای پاسخگویی به بازار رو به رشد هند 

در مسیر درستی حرکت می کنند.

التینی ها چقدر از رسانه های اجتماعی برای فروش استفاده می کنند 
و چه ترس هایی از آن دارند؟ 

تجارت اجتماعی و مسئله ای به نام پرداخت امن
بــرای مکزیکی هــا، برزیلی هــا، آرژانتینی هــا و 
کلمبیایی ها اینکه فروشنده کالهبردار نباشد، 
یکــی از بزرگ تریــن نگرانی هــا هنــگام خرید از 

طریق شبکه های اجتماعی است.
شبکه های اجتماعی مکانی هستند که برندها 
کاربر را به شیوه ای آرام تر و پذیراتر پیدا می کنند 
و کســب وکارها در آنجــا کانــال جدیــدی بــرای 
فــروش پیــدا می کننــد؛ تجــارت اجتماعــی. اما 

سمت کاربر چطور؟ 
مطالعــه ای کــه در مکزیــک، کلمبیــا، آرژانتین 
و برزیــل توســط رپیــد، فین تــک به عنــوان یک 
ســرویس جهانی  و یونیکورن اســرائیلی انجام 
شــد، تحلیل می کند که آمریکای التین چقدر 

پذیرای این کانال است.
در تجزیه وتحلیلــی از ایــن مطالعــه می بینیــم 
کــه کــدام کشــورها مقاومــت بیشــتری نشــان 
می دهند و کدام روش هــای پرداخت برای کدام 

نوع محصول بیشترین استفاده را دارد.
6۳ درصد از برزیلی های مورد بررسی گفتند که 
قبالً از طریق شبکه های اجتماعی )اینستاگرام 
یــا فیس بــوک( خریــد کرده انــد، مکزیکی هــا با 
5۷ درصــد و کلمبیایی ها بــا 5۴ درصــد فاصله 
زیادی از آنهــا ندارنــد. آرژانتینی ها نســبت به 
ایــن فعالیــت جدیــد بی میــل بودنــد و تنها ۳8 
درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی پاسخ 

مثبت دادند.
از بیــن کســانی کــه گفته انــد قبــالً از طریــق 
شبکه های اجتماعی خرید کرده اند، فیس بوک 
بــا 88 درصــد پاســخ مثبــت در مکزیــک، ۷۳ 
درصد در آرژانتیــن، ۷2 درصــد در کلمبیا و 66 
درصد در برزیل، شــبکه اجتماعی مورد عالقه 
بــود. همچنین واتــس اپ بــا 5۳ و ۳9 درصد در 
کلمبیــا و مکزیــک و اینســتاگرام بــا 59 درصــد 
در برزیــل و ۴۳ درصــد در آرژانتیــن در صــدر 

قرار دارند.

چهار کشــور موافق هســتند کــه محبوب ترین 
دســته خریــد از طریــق شــبکه های اجتماعــی 
پوشــاک و لبــاس اســت )برزیــل ۷۱ درصــد، 
آرژانتین 62 درصد، کلمبیا 55 درصد و مکزیک 
52 درصد(. برای کلمبیا، مکزیک و برزیل، اقالم 
آرایشی و زیبایی در رتبه دوم و در آرژانتین اقالم 
دکوراســیون منزل و اقالم زیبایی در رتبه ســوم 

قرار گرفتند.
بخش های مهم تری مانند خدمات بهداشــتی 
همان چیزی است که به نظر می رسد کمترین 
تمایلــی بــرای خریــد آن از طریــق شــبکه های 
اجتماعی وجود دارد و  هنوز در مرحله اکتشاف 

و آزمایش است.
برای خرید از طریق شــبکه های اجتماعی، هم 
در کلمبیا و هم در مکزیک بیشترین استفاده 
از روش انتقــال بانکــی اســت، در حالــی کــه در 

برزیل کارت اعتباری غالب است.
بزرگ تریــن نگرانــی در مــورد خریــد از طریــق 
شــبکه های اجتماعی بــرای مکزیــک، کلمبیا و 
آرژانتین این است که فروشنده یک کالهبردار 
اســت، در حالــی کــه بــرای برزیلی هــا امنیــت 

اطالعات مهم است.
52 درصــد از پاســخ دهندگان مکزیکــی، ۴9 
درصد از برزیلی هــا، ۴6 درصــد از کلمبیایی ها 
و ۴5 درصــد از آرژانتینی هــا نگرانــی خــود را 
بــرای امنیــت پرداخت هــا عنــوان کردنــد. ایــن 
نه تنها اهمیت تنوع گزینه های پرداخت، بلکه 
امنیت پرداخت را برای یــک تجارت اجتماعی 
موفق نشــان می دهــد. 8۳ درصــد از برزیلی ها 
اعتراف کردند که تمایل آنها به خرید در صورت 
مشاهده نظرات مثبت در شبکه های اجتماعی 
از طــرف کســی کــه دنبــال می کننــد، افزایــش 
می یابد. این روند در مکزیکی ها و کلمبیایی ها 
به ترتیب 8۱ و ۷8 درصد بود. با این حال تنها 55 
درصد از آرژانتینی ها با این گفته موافق بودند.

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

SPONSORED BY

REVIEWبررسی
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به بهانه چهارمین 
گردهمایی ساالنه 

راه پرداخت
چهارشــنبه ۲۴ آذرمــاه ۱۴۰۰ چهارمیــن 
گردهمایــی ســاالنه راه پرداخــت در هتــل 
اســپیناس پاالس تهــران برگــزار شــد. در 
این مهمانی خصوصی حدود ۱۰۰۰ نفر از 
فعاالن فناوری، نوآوری و مالی ایران حضور 
داشــتند. در یک گردهمایی چهارســاعته 
بدون سخنرانی شرایطی فراهم شد تا پس 
از دو ســال، بســیاری از فعــاالن فنــاوری و 
نوآوری در حوزه های مالی همدیگر را مالقات 
کننــد. در مهمانــی راه پرداخــت مهمانان 
در کانــون توجه هســتند و این فلســفه راه 
پرداخت اســت. ما در راه پرداخت از ابتدا 
بر ایــن تمرکــز کردیم کــه کســب وکارها در 
کانــون توجه باشــند. اگــر کســی محتوای 
و  پرداخــت  راه  خبــری 
رســانه هایی را که در کنار راه 
پرداخــت متولــد شــده اند، 
رصد کند، متوجه می شــود 
که اینجا فعــاالن اقتصادی 
هستند که مهم اند. ما از ۱۱ 
ســال پیــش در راه پرداخت 
مســیری را شــروع کردیــم 
کــه ایــن روزهــا بســیاری آن 
را پذیرفته انــد؛ مــا تصــور 
می کنیم فعــاالن اقتصادی 
باید در کانون توجه قرار بگیرند.  در دو سال 
گذشته به دلیل کرونا نتوانستیم رویدادهای 
گردهمایی راه پرداخــت را برگزار کنیم؛ این 
بــار هــم بعــد از چنــد بــار تصمیم گرفتن و 
لغو کــردن آن در نهایت دل را بــه دریا زدیم 
و تقریباً یــک هفته قبل از برگــزاری رویداد 
عزم مان را جزم کردیم کــه ظرف یک هفته 
حدود ۱۰۰۰ مهمــان را دعــوت کنیم و همه 
کارهای مربوط به برگزاری رویداد را در کمتر 
از یک هفته انجام دادیــم؛ قاعدتاً اگر نبود 
صمیمیت و همراهی تیم راه پرداخت، این 
رویداد ممکن نمی شد. عالوه بر راه پرداخت 
حاال تیم عصر تراکنش و کارنگ هم در کنار 
ما هســتند و همراهی آنها کمــک کرد این 
رویداد به بهترین شکل ممکن برگزار شود. 
بازخورد های مثبت و ابــراز لطف مهمانان 
رویداد هم مــا را بــه ادامه این راه بیشــتر از 
گذشته دلگرم کرد. خوشحالیم که در چند 
ســال گذشــته طیف و تعداد مخاطبان راه 
پرداخت در حال افزایش است و امیدواریم 
در ادامه بتوانیم قدردان اعتمادی که به ما 
شده، باشیم. در پایان الزم است از اسپانسر 
این رویداد یعنی گروه شرکت های گرایش 
تازه )جی اس اس( تشکر کنم که با همراهی 
مثال زدنی خود زمینه برگزاری هرچه بهتر 

این رویداد را فراهم کردند.

NOTEیادداشت

گردهمايی 
راه پرداخت

E V E N T

رضا قربانی

@mediamanager_ir



   عکس ها:  نسیم اعتمادی، مهدی برهمندپور
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بازار آی تی هزینه بر است و 
سرمایه به سختی واردش 

می شود

 اگر پول باشد
 کار را بلدیم

یکی از نکاتــی کــه در مورد شــرکت های 
زیرساختی مطرح اســت، این است که 
گفته می شــود ایــن شــرکت ها به پــروژه 
اینترنــت ملــی و قطــع کــردن اینترنــت 
بین المللــی کمــک خواهند کرد. ســینا 
ســلطانی، هم بنیان گــذار ابــر دراک 
می گوید اتفاقاً همین عامل باعث شده 
که ســرمایه گذاران قدرتمند به این بازار 
خوش بیــن نباشــند و بااحتیــاط وارد 
شوند. چیزی که یکی از دالیل همکاری 
هاســت ایران و ابــر دراک بوده اســت. او 
توضیــح می دهــد: »مــا آدم هــای قانعی 
نیســتیم و ایــن در تاریــخ باعــث شــده 
کشورمان پیشرفت کند. ولی با همه این 
عوامل، آدم های احساساتی ای هستیم. 
مثــال در هتزنــر می بینیــم کــه زده فــالن 
محصول با یــک اســم عجیب و غریب، 
بابتــش 5۰ یــورو می دهیــم، در حالــی 
کــه یــک قوطــی اســت امــا در ایــران 
حاضــر نیســتیم 5۰۰ هزار تومــان بابت 

سرویس مان بپردازیم. 
مضــاف بــر این هــا، کســب و کار حــوزه 
آی تی سرمایه بر است. ســرمایه گذارها 
و شــرکت ها بــه خاطــر محدودیت هــای 
ذهنی که آینده این صنعت را نمی توانند 
ببینند، از سرمایه گذاری روی آن امتناع 
می کننــد. مثــالً مــن بــا ســرمایه گذار 
صحبت می کنم و می گوید اگر من صد 
میلیــون تومان ســرمایه بگــذارم، از کجا 
معلــوم فــردا اینترنــت قطــع نشــود؟ به 
آن ســرمایه گذار می گویم چــرا اینترنت 
قطع شود؟ اینترنت در حال حاضر جزو 
بزرگ ترین منابع درآمد مملکت است و 
دولت روی آن بیزینس می کند. به دلیل 
همیــن نگرانی هــا ســرمایه گذاری کمتر 

انجام می شود. 
اگــر پــول باشــد، مــا بلدیــم دیتاســنتر 
درجه یــک بســازیم. چــرا ایــن همــکاری 
صورت گرفته؟ چون اگر من می خواستم 
بروم پــول پیدا کنــم و صــد درصــد کار را 
خودم انجام دهم، هدررفت منابع صورت 
می گرفت و کارم نیز کوچک تر می شد. در 
مورد هاست ایران هم همین طور است. 
ما هم افزایی انجام دادیم و انرژی های مان 
را روی هــم گذاشــتیم تــا بتوانیــم بــا این 
سینرژی ناشــی از هم افزایی، این کمبود 
پول در صنعت را جبران کنیم. راهی هم 

جز این نداریم.« 

ANALYSISتحلیل

داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

فرشاد اسماعیلیان، سینا سلطانی و سارا موسوی راد از همکاری هاست ایران و ابر دراک می گویند 
که آنها را یک قدم به ارائه راهکار جامع به مشتریان نزدیک تر کرده است

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

هاست ایران سال هاست که در حوزه خدمات میزبانی فعالیت می کند و ابر دراک یک استارتاپ است که خدمات ابری ارائه می دهد و افرادی باتجربه مدیریت آن را بر عهده دارند. سارا موسوی 
راد و سینا سلطانی، هم بنیان گذاران ابر دراک می گویند همکاری با هاست ایران علیرغم مشکالت و سختی هایی که داشته، نقطه عطفی در کسب و کار نسبتاً نوپای آنها خواهد بود. همکاری ای 
که با پیشنهاد فرشاد اسماعیلیان، مدیرعامل هاست ایران، آغاز شده است. اسماعیلیان می گوید در فضای آی تی ایران به دنبال ارائه راهکار جامع است اما معتقد است الزم نیست برای بزرگ 
کردن سبد خدمات خود، همه کارها را به تنهایی انجام دهد و هم افزایی با سایر شرکت ها را مؤثرتر و در عین حال کم هزینه تر می داند. اسماعیلیان، راد و سلطانی در گفت و گوی پیش رو درباره 

این همکاری و فضای آی تی ایران طی سال های اخیر نکاتی را مطرح کرده اند.

هدف مان گرفتن سهم 
بازار 20 درصدی است

 وقتی از بازاری که ابر دراک و هاست ایران 
در آن فعالیــت می کننــد، صحبت می کنیــم، با چه 

اعداد و ارقامی سر و کار داریم؟
 CDN: Content( ســینا ســلطانی: ارزش بــازار محتــوا
Delivery Network( در ســال ۲۰۲۱، 33۲۰ میلیــون دالر 
اســت. آمارهایــی وجــود دارد کــه می گویــد ضریــب نفــوذ 
اینترنــت در دنیــا 59 درصد اســت، ولــی در ایــران - جدا از 
آمارهایی که ســازمان فناوری اطالعات می دهد - آمارهای 
ITU می گویــد ضریــب نفــوذ اینترنــت 7۰ درصــد اســت. 

شــیوع کرونا هم به بحث محتوا بســیار کمک 
کرده و محتوا در ایران رشد خوبی داشته است. 
راهی که در آمریکا و اروپا ۱۱ ســال طول کشــید 
طی شــود، در ایــران تقریبــا در چهار ســال طی 
 YaaS و CDN شــد. بلوغ بازار ایران را در حــوزه
در حــدود ۴۲ درصــد در نظــر می گیرنــد. ارزش 
بازار CDN در ایــران در حال حاضر حدود 35۰ 
میلیارد تومان در سال است. این را بگویم که ما 
یک میلیون و صد هزار دامنه ir داریم که تقریبا 
حدود ۴۰ درصد دامنه های ایرانی است. فقط 

اگر همین بخــش را در نظر بگیریــم، کل بازاری کــه تا امروز 
لمس شده و کسی از آن درآمد کسب کرده است، کمتر از 5 
درصد این ارزش است. ممکن اســت عده ای ادعا کنند که 
5۰ درصد بازار را در اختیار دارند که این ادعا غلط است. ما 
مطالعات این بازار را بر عهده یک تیم حرفه ای گذاشته ایم 
که ســه ســال برایش زمان گذاشــته اند و برخی از نتایجش 

همین چیزی است که گفتم. 
با توجه به اینکه این کیک به شکل نمایی در حال رشد است 
و در بدبینانه ترین حالت سال بعد ارزش این بازار 5۰۰ میلیارد 
تومان و دو سال دیگر حدود 8۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و با 
در نظر گرفتن ضریب بلوغ 3۰ درصدی بازار هدف ابر دراک و 
هاست ایران برای پنج سال آینده این است که ۲۰ درصد بازار 
را در اختیار داشته باشند. البته این اعداد را برای بدبینانه ترین 
حالت ممکن ذکر کردم. ما در ایران مشتری هایی در مقیاس 
بــزرگ داریم که اگــر کســی بتواند به آنهــا راه حــل و خدمت 
ارائــه دهــد، بســیار اســتقبال می کننــد، چــون ارائه دهنــده 
خدمت خیلی کم است؛ یا اعتمادشان را جلب نمی کنند یا 

امنیت شان را خدشه دار می سازند. 
بازیگران این حوزه نیز بسیار کم تعدادند. ۱3 شرکت در دنیا 
 CDN کار می کنند و ۲7 شــرکت نیــز در حوزه YaaS در حوزه
مولتی کلود کار می کنند. چگالی در ایران زیاد است. ابر آروان 
را داریم که من هــم به عنوان ابر، آن را قبــول داریم. ما هم ابر 
دراک هســتیم. خیلی جاهای دیگر هم می گویند کــه ما ابر 
داریم ولی ندارند. در ایران چگالی زیاد است و مجموعه هایی 
هستند که در این حوزه کار می کنند و بازار ابر در ظاهر قرمز 
است اما در واقعیت یک اقیانوس کامالً آبی است، زیرا همه 

کسانی هم که ادعای رهبری بازار را دارند، نیچ مارکت کرده اند و 
هنوز هیچ اتفاق خاصی در این بازار نیفتاده است. ابر آروان که 
سال گذشته دچار مشکل شد، به چند سایت ضربه خورد؟ 

عدد خیلی بزرگ نبود. 
 storage، خیلی فرق می کنــد و ترکیبی اســت از YaaS بازار
network، telecom و... این بازار بسیار بزرگ است. اینجا 
بحث های حاکمیتی هم داخل می شود. ارزش بازار ایران در 
سال ۲۰۲۱، ۱5 هزار و 566 میلیارد تومان است؛ تقریباً 5۰ برابر 
بازار CDN. این بازار هدف همه ما به شکل جمعی و انفرادی 
است. این بازار هم بزرگ است، هم رشد بسیار 

خوبی دارد، چون پول بیشتری در آن است.
راه نرفته در ایران بسیار است. هرکسی که ادعا 
می کند بازار ایران را گرفته، فرد واقع گرایی نیست 
و دارد روی هــوا راه می رود. اگر کســی پایش روی 
زمین باشــد، می دانــد که بیــن ۰/5 تــا 5 درصد 
بــازار ایــران لمس شــده اســت. بــا توجه بــه این 
بازار، آینده روشــنی برای همکاری هایــی در این 
ســبک و حتــی بــه شــکل انفــرادی وجــود دارد، 
به شــرط آنکــه کســی محصولــی ارائــه دهد که 
بتواند همه نیازهای مشتری را برطرف کند؛ مثل راهکاری که 
آقای اسماعیلیان به دنبال ارائه آن اســت. مشتری اش وارد 
می شود و سرویس هایی را که نیاز دارد، می خرد و سرویسی 
را هم که ممکن است 5۰ درصد به آن احتیاج داشته باشد، 
چــون در دســترس می بینــد، خریــداری می کند. ایــن همان 
بحث مولتی کلود است که داریم با کمک یکدیگر راه اندازی 
می کنیم. در اصل خوش فکری آقای اسماعیلیان با خط اصلی 

کاری که ما دنبال می کنیم، روی هم منطبق شد. 

 همکاری شــما با ابــر دراک بر چه اســاس 
شکل گرفت؟

فرشاد اسماعیلیان: وقتی شرکت های هم صنف خودمان که 
خدمات میزبانی ارائه می دهند، رصد کردیم، چیزی حدود 
3۰، ۴۰ شــرکت پیدا کردیم کــه در این حــوزه کار می کنند. از 
این تعداد، شــاید کمتر از ده شــرکت خیلی جــدی فعالیت 
کنند و متأسفانه حجم کیک بســیار کوچک است. عوامل 
زیــادی روی این قضیــه تأثیر گذاشــته اند. در یکی، دو ســال 
اخیر با شیوع کرونا مردم به سمت استفاده از سرویس های 
تحــت وب و آنالین حرکــت کردند و مــا هم در هاســت ایران 
در دو ســال اخیــر روی موضــوع Total IT Solutions کار 
کردیم و داشــتیم روی خدمــات متفرقــه کار می کردیــم و در 
خدمات زیرساختی مان عمیق نشده بودیم. در این دو سال 
سعی کردیم زیرساخت هایمان را خیلی تخصصی تر کنیم 
و خدمــات اضافه مان ماننــد ســئو و شــتابدهنده را کوچک 
کردیم و کارمان را به این سمت بردیم که نیاز مشتری برطرف 
شود، ولی نه به این شــکل که خودمان چرخ را اختراع کنیم؛ 

اگر می خواهیــم ســرویس CDN داشــته باشــیم، تیم هایی 
هستند که منابع و هزینه و زمان گذاشته اند و به نقطه خوبی 
رسیده اند و ما می توانیم در همکاری با آنها، خدمات شان را 
به مشــتریان مان ارائه دهیم. تعداد این شــرکت ها هم زیاد 
نیست، ولی اگر همین ها به درستی حمایت شوند و کار کنند، 
به نظر من بهتر اســت و در ارائه سرویس به مشتری جلوتر 
خواهیم بود. بر همین اساس هم صحبتی با آقای سلطانی 
داشتیم و متوجه شدیم نقطه نظرات مان به هم نزدیک است.

 یعنی ایــن همکاری بــر اســاس آن راه حل 
جامعی بود که در نظر داشتید؟

اســماعیلیان: بله. رویکرد کلی مان این بود که می خواستیم 
این خدمت و خدمات دیگر را از طریق کسانی که در این حوزه 
کار کرده انــد، در اختیــار مشــتری بگذاریم. مثالً بــه این فکر 
کردیم که کسی که سایت می خواهد، احتماالً درگاه پرداخت 
و راهکار سئو و سایت ساز هم نیاز دارد. قرار نیست لزوماً ما 
در هاست ایران همه اینها را از ابتدا بسازیم. دوستان در این 
حــوزه کار کرده انــد و اینجــا می تواند همکاری شــکل بگیرد. 
به آقای ســلطانی هم گفتم که حتی اگر در واقع قرار نباشــد 
سرویسی بگیریم یا کار مشــترکی انجام دهیم، من دوست 
دارم به عنوان هاست ایران به کسب و کارهای این حوزه کمک 
کنم که این کیک بزرگ تر شود، زیرا هر چقدر آگاهی مردم در 
مورد این خدمات و ســرویس ها افزایش یابد و تخصصی تر 
شــود و کسب و کارشــان رشــد پیدا کند، طبیعتاً همــه از این 
کیک بزرگ نفع می بریم. با باقی دوستان هم که در حوزه های 
دیگر کار می کنیم، به همین صورت و در همین راستاســت. 
سعی کرده ایم با سایر رقبا یا کسب و کارهایی که در حوزه های 
مختلف سرویس می دهند، با هم همکاری های برد - بردی 
انجام دهیم. اگر من دو ســال پیش دیدگاه امروزم را داشتم، 
برای مکانیکال دیتاسنتر وقت و انرژی نمی گذاشتم و این را 
به امثال آســیاتک می ســپردم که در مقیاس باال دیتاسنتر 
می سازند و بیشتر روی الیه سرویسم متمرکز می شدم. این 
تغییر استراتژی که در این دو ســال انجام دادیم، ما را به این 
نتیجه رســاند که حوزه هایی مثل CDN یا حوزه های دیگری 
که می توانیم از مجموعه های دیگر کمک بگیریم و هم افزایی 
کنیم، پیش ببریم و سعی کنیم که سرویس های تخصصی 

و متنوع ارائه دهیم. 

 جدا از ســرویس هایی کــه در ایــران وجود 
ندارد، به سرویس های داخلی نیز به سختی اعتماد 
می شــود. علتش چیســت؟ این اعتماد خدشــه دار 

شده است یا از ابتدا وجود نداشت؟ 
اسماعیلیان: نمی توان گفت مخدوش نشــده است. قطعاً 
یکسری دوستان آمده اند و خدماتی ارائه داده اند که ناموفق 
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بوده اســت. ولی طبیعتا اگر قرار باشــد چیزی شکل بگیرد، 
ایــن اتفاقــات می افتــد. در بــازار خــارج از کشــور وقتــی یک 
اســتارتاپ ناموفق باشــد، خیلی به چشــم نمی آیــد ولی در 
ایــران وقتــی یکــی، دو اســتارتاپ ارائه دهنده خدمــات کلود 
داریــم و برای یکــی از آنها اتفــاق ناگواری می افتــد، خیلی به 
چشــم می آید. در صورتــی که مــن شــرکت های ارائه دهنده 
سرویســی را که اکثــر ایرانی هــا از آنهــا ســرویس می گیرند، 
می بینم و مقایسه می کنم؛ ســطحی از خدمات تخصصی 
که در ایران ارائه می شود در حال حاضر به مراتب خیلی بهتر 
از دیتاسنترهای خارجی است. قبول دارم که بی اعتمادی به 
وجود آمده و بخشی از آن به ضعف عملکرد ما بازمی گردد. 
 OVH اما در یوتیــوب خیلی از کســانی که دارنــد از هتزنــر یا
خدمــات می گیرنــد، دیتاســنترهای اینهــا را ندیده انــد. در 
یوتیوب فیلم های این دیتاسنترها وجود دارد و فاجعه است 
و اصالً ســطحی از اســتاندارد که ما ارائه می دهیــم، ندارند. 
نمی گویــم همــه ارائه دهنــدگان ســرویس خارجــی این گونه 
هســتند، شــاید دیجیتال اوشــن خیلــی حرفــه ای کار کرده 
باشــد. ولی ویدئویی کــه از دیتاســنتر فالکن اشــتاین هتزنر 
دیدم این بود که چهار، پنج سوله بزرگ داشت و کیس هایی 
گذاشته بود که ما برای پرسنل مان استفاده می کنیم. بعضاً 
از سایت هتزنر استوریج باکس خریده بودند که یک مین بورد 
معمولی پی سی را گذاشته اند و کابل ها را از آن کشیده بودند 
و هاردها همین طور ایستاده بود. یک فوت می کردی هاردها 
مثل دومینو روی هم می افتادنــد. باافتخار هم فیلمش را در 
یوتیوب گذاشــته اند. در صورتی که ما اینجا ســعی کرده ایم 
استانداردهای مختلف را رعایت کنیم و برنامه ریزی می کنیم 
که سرویس های مان استاندارد باشد ولی شاید ما در هاست 
ایــران آن قــدر درگیــر ســاخت بوده ایم کــه نتوانســته ایم این 
کیفیت را به مشتری ها نشان دهیم و درباره توانمندی هایمان 
اطالع رســانی کنیــم. متأســفانه همیــن موضوعاتــی کــه در 
کشــور وجود دارد و رتبه بندی و تعریف درســتی از سرویس 
نداشته ایم، باعث شده که هرکســی بتواند وارد شود و با هر 
کیفیتی ســرویس ارائه دهد. همین امر صنف ما را ضعیف 
جلوه می دهد. در بسیاری از کشورها هر چند پروسه گرفتن 
مجوز ســاده تر اســت ولــی یــک اســتاندارد و اصولــی دارد و 

رتبه بندی شده است. 
ســلطانی: نکتــه ای را اضافــه کنــم. بیــش از 8۰ درصــد 
ســرویس های هتزنر اکونومیک اســت و همین وضعیتی را 
دارد که آقای اسماعیلیان می گوید. زون اینترپرایز هم دارد که 
قیمتش پنج برابر است. اما در ایران همه کسانی که می گویند 
از خدمات هتزنر استفاده می کنند، همان مادربوردی را دارند 

که در سینی ایستاده و فکر می کنند سرور دارند.
ســارا راد: در ایران ســرعت رشــد تکنولــوژی خیلــی جلوتر از 
رگوالتوری است و این اتفاق زیاد می افتد. در خیلی از بخش ها 
تکنولوژی رشد کرده و از آن طرف مردم انتظار خاصی از یک 
سرویس دهنده دارند. از آنجا که استانداردی تعیین نشده و 
مجوزی با شکل و قالب خاصی وجود ندارد، نمی دانند باید 
به چه شــرکتی مراجعه کنند. همین چنــد وقت پیش یکی 
از دیتاســنترهای OVH آتش گرفت. اگر این اتفاق برای یک 
دیتاســنتر ایرانی می افتاد، مدت ها موضــوع صحبت بود و 
گفته می شد چون ایرانی هســتیم این دیتاسنتر سوخت و 
حتماً چیزهایی را بلد نبودیم و استاندارد وجود نداشته است. 
حتــی بحــث SLA )Service-level Agreement( کــه االن 
خیلی بین شرکت های ســرویس دهنده داغ است، در نقاط 

دیگر دنیا به این شکل نیست. 
ســلطانی: در مورد بی اعتمادی، شــرکت های آی تی مقصر 
نیستند. در سال 8۴ که پیشــگام قضیه پارس آنالین بود و 
شرکت صبانت - آن زمان نه آسیاتک بود و نه مخابرات ایران 
و... - سازمان تنظیم مقررات تازه با بحثی آشنا شده بود به نام 
اینترنت پرسرعت. آن زمان شرکتی در تهران بود که وایمکس 
می داد. سازمان تنظیم پدیده ای به وجود آورد به نام SLA. به 
این شکل بود که اگر سرویس یک ماهه تان یک ثانیه قطع 
شود، می توانید زنگ بزنید سازمان تنظیم شکایت کنید و 
پول یک ماه را پس بگیرید. در حالی که SLA این نیســت و 

تعریف دارد. اگر ســرویس 99/9 می خری و اگر ۰/۱ درصد 
دوره ات طبق تعاریف دچار اختالل شــد، در بدترین حالت 
به انــدازه هزینه کل دوره به تو ســرویس می دهنــد؛ نه پولی 
برگردانده می شــود، نــه خســارتی داده می شــود. ما همین 
االن مشــتری داریــم کــه زنــگ می زنــد و می گویــد مــن یک 
ساعت سرویسم قطع بوده. مشــکل چه بوده؟ برق یکی از 
سایت های سنگین ما قطع شده. مشتری می گوید می دانی 
در یک ساعتی که سرویس من قطع بوده، ۱۴۰ میلیون تومان 
ضــرر کــرده ام؟ در خــارج از ایران بــرای این وضعیــت راهکار 
وجود دارد. شرکت هایی وجود دارند که بیمه خدمات آی تی 

می دهند. 

 دوره ای ابر آروان بازیگر اول معرفی می شد. 
االن به چه شکل است؟ شــما و هاست ایران بازیگر 

چندم فضای کاری خود هستید؟
راد:  شرکت های زیرســاختی باید به درجه ای از بلوغ برسند 
تا بتوان آنها را مقایســه کرد. به صــورت متوســط دوره بلوغ 
شرکت های زیرســاختی در خارج از کشــور پنج سال است، 
در حالی که انتظارات و تصورات از یک اســتارتاپ پنج ساله 
در ایران خیلی متفاوت اســت. انتظار دارند که ســال دوم به 
بلوغ رسیده باشید و هر سال رشد را تجربه کنید، در حالی که 
برای شرکت های زیرساختی این طور نیست. ما خودمان را به 
صورت رسمی دومین بازیگر زیرساخت ابری بعد از ابر آروان 
معرفی کرده ایم. البته از سال 98 این کار را کردیم. از آن سال 
که سرویس دهی مان به صورت رسمی شروع شد، خودمان را 
بازیگر دوم می نامیم اما باید این را در نظر داشته باشیم که ابر 
آروان کارش را از سال 95 شروع کرده بود. شاید بخشی از بلوغ 
ابر آروان در اثر رقابت با بازیگر دومی کــه وارد بازار ابری ایران 
شده، اتفاق افتاده است. بعد از قطعی اینترنت، ما توانستیم 
به داد کسب و کارهایی که بیزینس شان خوابیده بود، برسیم 

و از سوی مشتری ها شناخته شدیم. 
ســلطانی: ابــر آروان شــرکت دانش بنیانی اســت کــه اتفاقاً 
خوب هم کار می کند. اما رشد ابر آروان ارگانیک نبود. وقتی 
شــما دوپینگ می کنیــد، اوضــاع فرق می کنــد. آیــا منظورم 
از دوپینــگ جذب ســرمایه گذار اســت؟ نه. من هــم در حال 
جذب سرمایه هستم و شاید ســرمایه گذارم خیلی بزرگ تر 
از ابر آروان باشــد. ولی رویکرد غلطی در خصــوص ابر آروان 
وجود داشــت. البته ما به شــکل رســمی این را بــا وزارتخانه 
هم در میان گذاشتیم و در جلسه ای که با آقای دکتر ناظمی 
داشتیم، گفتم که در مقام حاکمیت یا از هیچ کس حمایت 
نکنید یا از همه اکوسیستم حمایت کنید. شوآف کردند که 
اولین فروش خارجی را ابر آروان داشــته، در حالی که همین 
االن ما هم 3۰ درصد فروش مان خارجی است. هاست ایران 
هم فروش خارجی دارد. ما مشکلی با این قضیه نداریم اما 
دولت با دوپینگی که انجام داد، باعث شد بسیاری به سمت 
شرکتی بروند که دوره بلوغ خود را کامل طی نکرده بود. اتفاقی 
که برای ابر آروان افتاد، برای همه ممکن اســت رخ دهد. این 
شرکت بیانیه رسمی داد و از نظر فنی مسئله را تشریح کرد. 
ما و مجموعه هاست ایران اعتقادی به بازار مونوپول نداریم. 
نشانه اعتقادمان هم همکاری مان است. اما آن زمان دوستان 
مونوپول کردند و اعتماد دوپینگ شــده ایجاد شد و بعد هم 
آن اتفاقات افتاد. درست اســت که این اتفاق تأثیرگذار بود. 
اما چرا بازتاب خبری اش این قدر گســترده بود و تأثیر منفی 
داشت؟ چون یک عده از حاکمیت گفتند ابر آروان به مقصد 
نهایی رســیده اســت وگرنه از ایــن اتفاقات بســیار می افتد. 
در کســب و کار من هم هر هفته هــزاران اتفاق ممکن اســت 
برایــم رخ دهد. چیزهایی که مــن می گویم، متوجه ابــر آروان 
نیست، بلکه انتقادم از حاکمیت است. اتفاقا از حضور ابر 
آروان خوشحالیم و معتقدیم این بازار جا دارد که پنج، شش 
بازیگر فعال دیگر هم داشته باشــد. چون نگاه ما نه فقط به 
بــازار 7۰ میلیونی ایــران، بلکه به بــازار منطقه اســت. هرچه 
تعداد بازیگران این حوزه بیشتر باشد، بازار به بلوغ بیشتری 
می رسد و من هم مجبورم محصوالتم را سریع تر توسعه دهم 

و حرکت کنم. 
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گردشگری
T O U R I S M

باید نهضت  تولید محتوای 
باکیفیت  راه بیندازیم!

گفت وگو با آرش نورآقایی درباره تصویر ایران درذهن گردشگران 
داخلی و خارجی و کارهایی که باید کرد...

I N T E R V I E W

نوآوری در صنعت هتلداری با 
کلیدهای اتاق دیجیتال

کیف پول اپل در 
هتل های هایت 

برنــد  هتلــداری،  صنعــت  در  اولین بــار  بــرای 
آمریکایــی »هایــت« )Hyatt( در برخــی هتل هــای 
 خــود کلیــد اتاق هــا را در کیــف پــول اپــل معرفــی 

کرده است. 
مهمانــان هایت اکنــون می تواننــد به طــور یکپارچه و 
ایمن روی آیفون یــا اپل واچ خود ضربــه بزنند تا قفل 
اتاق های مهمان و مکان های مشترک محافظت شده 
با کارت کلید مانند ســالن های ورزشــی، اســتخرها و 

آسانسورها را باز کنند. 
این کار نیاز به باز کردن یک اپلیکیشن یا استفاده از 

کلید سنتی اتاق هتل را از بین می برد.

در دنیا بیش از 50 ســال قدمــت دارد و هرچند منشــأ آن ایاالت 
متحده است اما به تدریج این مقوله به سایر نقاط جهان نیز نفوذ 
کرده است. امروزه سرمایه گذاری خطرپذیر یک صنعت 200 
 میلیارد دالری اســت که ارزش آن روز به روز نیز بیشتر می شود.

توجــه  مــورد  چنــدان  ایــران  در  صنعــت  ایــن  حــال  ایــن  بــا 
مســئوالن دولتــی و همچنیــن ســرمایه گذاران خصوصــی 
قــرار نگرفتــه و هنــوز کودکــی نوپا بــه حســاب می آیــد. به 
همیــن ترتیــب در زمینــه تولیــد و ترجمه کتــاب در ایــن حوزه 
 نیــز بــا فقــر منابــع اطالعاتــی و دانشــی مواجــه هســتیم.

معــدود  از  خطرپذیــر  ســرمایه گذاری  راهنمــای  کتــاب 
کتاب هایی اســت کــه در این حوزه به زبان فارســی منتشــر 
می شــود. ایــن کتــاب با توجــه بــه رویکــرد آموزشــی ای که 
دارد می توانــد بــرای بســیاری از کارشناســان، عالقه منــدان 
و حتی مدیــران راهی باشــد کــه بتوانند هر چــه بیشــتر با این 
صنعــت جــذاب آشــنا شــده و زمینــه ظهــور و بــروز هــر چــه 
بیشــتر ایــن نــوع ســرمایه گذاری در کشــور را فراهــم کنند.

نســخه چاپی  
ی  ر ا یه گذ ما ســر
خطرپذیــــــــــــــــــــر
منتشــر شــد

کتاب راهنمــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر یکی از شناخته شــده ترین 
کتاب هایی است که در حوزه ســرمایه گذاری خطرپذیر به رشته تحریر 
درآمده اســت. بردلــی مایلز نویســنده کتاب، خــود بــرای ورود به این 
صنعت بــا چالش هــای فراوانــی مواجه شــده و هدفش این بــوده که 
بتواند یک راهنمای ساده و سرراســت برای افرادی بنویسد که به حوزه 
سرمایه گذاری خطرپذیر عالقه داشــته اما نمی دانند باید از کجا شروع 
کنند و برای موفقیت در این حوزه چه مهارت ها و دانشی داشته باشند.

این کتاب به شما می آموزد چگونه مانند يک سرمايه گذار حرفه ای فکر 
کنید. خواه هدف تان ورود به صنعت جذاب سرمايه گذاری خطرپذیر 
باشد، خواه تامين سرمايه برای استارت آپی كه ماه ها يا حتی سال ها در 

فكرش بوده ايد، اين كتاب برایتان بسیار مفید خواهد بود.
اين كتاب برای كسانی است كه می خواهند درباره دنيای پيچیده و مبهم 
سرمایه گذاری خطرپذیر کمی بیش از حد معمول بدانند و پیش از این 
هیچ وقت کتاب راهنمای کارآمدی که همــه مطالب را به طور جامع در 
یک نوشته ساده و روان گردآوری كرده باشد، نيافته اند. کتاب راهنمای 
سرمایه گذاری خطرپذیر درباره انواع ســرمایه گذارانی که با آنها برخورد 
خواهید داشت، صحبت کرده و به این سؤال پاسخ داده است که چرا هر 
سرمایه گذار خطرپذیری در هر کسب وکاری سرمایه گذاری نمی کند. شما 
با مطالعه این کتاب، یاد می گیرید چطور مثل یک حرفه ای شرکت هایی 
که برایتــان جذاب هســتند را نقد و بررســی کنید و طرح شــرکت های 
دلخواه تان را به ســرمایه گذاران خطرپذیــر ارائه دهیــد. همچنین یاد 

می گیرید کسب وکارها را مانند یک سرمایه گذار، ارزشگذاری کنید.
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ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

راهنمــای کتــاب 

پذیر   سرمایه گذاری خطر

با حمایت  پــارک علم و 

یف    فناوری صنعتی شــر

منتشــر شــده  اســت

آنچه الزم است برای ورود به حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر بدانید
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ميراث فرهنگی
C U L T U R A L
H E R I  T A G E

محتوا پادشاه است؛ مثالی که این روزها درباره اهمیت محتوا 
در معرفی و توســعه هر چیزی زده می شــود. اگر فروشنده یا 
ارائه دهنده یک محصول یا خدمات هســتیم، بهتر است از 
آن محصول یا خدمت خود در فضای اینترنت، به خصوص 
شبکه های اجتماعی هم صحبت کنیم؛ چراکه ما انسان های 

قــرن بیســت ویکمی، چــه تولیدکننده باشــیم، 
چه مصرف کننده و چه صرفــاً یک رهگذر، عبور 
روزانه ما از بستری به  نام اینترنت بسیار بیشتر 
از عبور ما از مسیر تردد روزانه خانه تا محل کار و 

بالعکس است.
محتــوا همه جــا حضــور دارد. تمــام عکس هــا، 
فیلم هــا، صداهــا و نوشــته  هایی کــه در صفحــه 
نمایش تلفن همراه خود می بینیم، محتواست. 
بنابرایــن اگــر یک محصــول یــا خدمــات داریم، 
عاقالنه ترین کار این است که آن را در محل عبور 

و مرور میلیون هــا و گاه میلیاردها انســان قرار دهیــم. اگر این 
محصول یا خدمات در حوزه گردشــگری باشد که انجام این 

کار از نان شب هم واجب تر است.
به گفته متخصصان حوزه گردشگری، محتواهایی که در این 
حوزه تولید می شــوند هم از نظر کمی ضعیف هستند و هم 
از نظر کیفی چنگی به دل نمی زننــد؛ بنابراین فرصت خوبی 

است که فکر چاره کار بود و از آن مهم تر دست به کار شد.
در ایــن گفت وگــو، بــا آرش نورآقایــی، مدیرمســئول مجلــه 
گیلگمش کــه از مجالت شناخته شــده صنعت گردشــگری 
ایــران اســت، درباره وضعیــت، نقــش و اهمیــت محتواهای 

تولیدی صحبت کردیم.

محتوا چه نقشی در توسعه یک بازار دارد؟
عمــده محتوایــی کــه امــروز تولیــد می شــود در خدمت یک 
بازار اســت. یعنی باید برای بخشــی از اقتصاد یک صنعت 
ســودآوری داشــته باشــد. البتــه محتواهــای دیگــری هــم در 
عرصه های مختلف فرهنگی و هنری وجود دارد که تولیدکننده 
نگاه مالی نــدارد و صرفاً می خواهد مســئله ای را به مخاطب 
خود بیان کند، اما چیزی که مدنظر ماست، ابعاد و زوایای یک 
محصول یا یک صنعت به صورت کلی، برای توسعه آن است. 
امروزه بحث های مبتنی بر بازاریابی را روی تکنیک هایی سوار 
می کنند که به آن تکنیک های تولید محتــوا می گویند و این 
برای همه عرصه های مبتنی  بر اقتصاد به همین شکل است. 
یکی از عرصه های اقتصادی ما هم گردشگری است. یعنی، 
محتوای گردشــگری باید به بازاریابی ختم شود تا ما بتوانیم 

بفروشیم. بدون هیچ تردیدی، محتوا برای فروش است.
بنابراین ما همیشه می بینیم تولید محتوا و بازاریابی محتوایی 
با هم و در کنار هم شکل می گیرد یا در کالس های آموزشی با 
هم به آنها می پردازند. در گردشــگری هم مــا در عرصه هایی 
که به آن بازارداری، بازارسازی یا بازاریابی  می  گوییم، به محتوا 

نیاز داریم. 
گــردش مالــی کانتنــت مارکتینگ یــا همــان تولید محتــوا از 

چهار ســال پیش تا به امروز ۴۲۱ میلیارد دالر است. این رقم 
به راحتی نشان می دهد که ما با چه بازار بزرگی مواجه هستیم 
و بنابراین هر کسی بتواند محتوای بهتر و بیشتری تولید کند، 

برنده است.

محتوای بهتر یعنی چه؟ یعنی به بیان 
دیگر یک تولیدکننده محتوا چــه ویژگی هایی را 
باید مدنظر داشــته باشــد تــا بتوان بــه آن گفت 

محتوای خوب؟
تولید محتوا دو سویه اساسی و مهم دارد؛ تکنیک 
و تاکتیک. تکنیک به بحث ابزارها اشاره دارد که 
چگونه می توانیم محتوای خود را مخاطب پسند 
کنیــم و جذابیت بیشــتری در آن بــه  کار ببریم و 
تاکتیک به اســتراتژی محتوا و مســئله بیشــتر 
دیده شدن اشاره دارد؛ اینکه ما چه مواردی را باید 

مدنظر قرار دهیم تا محتوای ما بیننده بیشتری جذب کند.
برای توضیح بیشتر تاکتیک این مثال را می زنم؛ می گویند اگر 
کسی را به قتل رساندی بهترین جایی که می  توانی آن را دفن 
بکنی، صفحه دوم گوگل است. این یعنی محتوای خوب مهم 
اســت، اما مهم تر از آن دیده شدن اســت. یعنی باید کدهای 
کلیدی دیده شدن را در محتوایی که تولید می کنیم استفاده 
کنیــم و همچنین دقت کنیم کــه محتوا بهتر اســت در کدام 

بستر دیده شود و آن را در آنجا بارگذاری کنیم.
مخاطب شناســی و زبان شناســی هــم بســیار مهــم اســت. 
مخاطب شناســی از این بابت مهم است که تنوع مخاطبان 
بسیار باالست. مخاطبان دســته بندی  های متفاوتی دارند. 
دســته بندی جنســی، ســنی و... و همچنیــن گردشــگری 
حال وهــوای خاصــی دارد کــه یــک محتــوای خــوب بایــد آن 

حال وهوا را در خود داشته باشد. 
زبان شناسی هم از این بابت مهم است که مثالً وقتی بخواهیم 
درباره مسجد نصیرالملک که در شیراز است، محتوایی تولید 
کنیم شــاید برای مخاطبــان داخلی و خارجــی خیلی جذاب 
نباشد و آن را نشناســند، اما اگر اســم آن را پینک ماسک یا 
مسجد صورتی بگذاریم، آن را در خارج از ایران می شناسند. 
یعنی بایــد زبان مخاطب را بشناســیم و بــرای آنها جذابیت 
ایجــاد کنیــم. در محتــوا بایــد با هــر کســی بــه روش خودش 
صحبت کنیم و البته یک نکته مهم این است که زبان پلتفرم 
را بلد باشیم. هر پلتفرم نحوه استفاده خود را دارد. برای مثال 
باید بدانیم که وقتی محتوایی در اینستاگرام تولید می کنیم، 
خوب اســت که از اســتوری تلینگ یا روایت اســتفاده کنیم. 
یعنی مخاطب را با گفتن داستان همراه کنیم و تکنیک های 

دیگر.

مــا در ایــران از لحــاظ کیفیــت و کمیــت 
محتوایی بر کدام پله ایستاده ایم؟

در آمــاری اشــاره شــده بــود کــه ۹۵ درصــد کل محتواهــای 
تولیدشــده در جهــان هدفمند نیســتند و بــه درد مخاطبان 

نمی خورند و برداشت من این است که اگر قرار باشد آماری از 
ایران داشته باشیم، این رقم احتماالً اطراف ۹۹ درصد بایستد. 
یعنی من معتقدم که شاید حدود ۹۹ درصد محتوایی که در 
ایران تولید می شود، بی استفاده باشد و ارتباطی با مخاطب 
خود برقرار نکند. جدای از آن، ما در ایران مشکل پایین بودن 
تعداد محتوا را هم داریم. یعنی باید آستین باال بزنیم و محتوا 
تولید کنیم. دسته بندی محتوایی بسیار زیاد است. هر کسی 
بر حسب عالقه ای که دارد، می تواند این کار را انجام دهد. یکی 
دوست دارد محتوای صوتی بسازد، می تواند سمت پادکست 
برود، یکی دوســت دارد بنویســد، می تواند ســمت محتوای 
نوشــتاری بــرود و محتوای عکــس و ویدئــو هــم عالقه مندان 

خود را دارد.

با توجه به ســفری که به نمایشگاه اکسپو 
۲۰۲۰ دوبــی داشــتید، وضعیــت پاویون گردشــگری 

جمهوری اسالمی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
متأسفانه تنها کشوری که پاویونی با اتاق های مجزا دارد، ایران 
است. یعنی اتاق میراث فرهنگی و گردشگری ما با اتاق صنعت 
و معدن و هایتک و... متفاوت است. در سایر کشورها این گونه 
نیست. همه کشورها یک ورودی دارند که گردشگر وارد یک 
سالن بزرگ می شــود و می تواند همه بخش های آن کشور را 
ببیند. در پاویون ایران به این صورت اســت که برای دیدن هر 
بخش باید از بخش قبل خارج و وارد فضای آزاد شــده و بعد 
دوباره وارد بخش مورد نظر بشوید. خود این مسئله در طراحی 
پاویون ها مشکل داشت؛ چراکه موجب پراکندگی گردشگر از 

پاویون ایران می شد.
مسئله دیگر، محتواهایی است که ایران از خود عرضه کرده 
بود. داستان اکسپو داســتان محتواهای تصویری مبتنی  بر 
فناوری است. بیشتر محتواها بر مبنای صوت و تصویر است 
و ما محتوای مبتنی بر نوشتار نمی بینیم. ما باید از ابزار به  روز 
و باکیفیت استفاده می کردیم که متأسفانه این مسئله اتفاق 

نیفتاده است. 
بزرگ ترین سؤالی که آنجا از کارکنان پاویون ایران می پرسیدند، 
این بود که آیا ایران امن است یا خیر؟ و جالب است که ما حتی 
یک کلمه هم در این مورد تولید محتوا نکرده  و مخاطب خود 
را آگاه نکرده ایم. در واقع ما اصالً مخاطب شناسی نکرده ایم. 
مخاطب شناسی ما در تولید محتوای گردشگری در نمایشگاه 

اکسپو دوبی صفر است.
با اینکه معمــاری ما بســیار جالــب اســت و نظر بســیاری از 
منتقدان را جذب کرده، ولی به  نظر من طراحی غرفه ما طراحی 
مبتنی  بر اکســپو نبوده اســت. یعنی کســی کــه ایــن غرفه را 
طراحی کرده، خیلی به اتفاقاتی که قرار بود در اکسپو بیفتد، 
توجه نکرده یا شاید هم می خواسته توجه بکند و نشده است! 
سخت افزاری که آنجا درســت شــده با نرم افزاری که در آنجا 
وجود دارد، همخوانی ندارد و اینجا کمبود یک چیز کامالً حس 
می شود و آن مغزافزار است. یعنی کسی نبوده که بتواند موارد 

این چنینی را تشخیص دهد. 

مزایای این فناوری چیست؟
بــه گفتــه مدیــران شــرکت هایــت، ارائه کلیــد اتــاق  این 

هتل ها در Apple Wallet تجربه آســان و بدون 
تمــاس از ورود و خــروج تــا تحویــل را فراهــم 

می کنــد و همچنیــن مهمانــان از مزایــای 
امنیتــی و حریــم خصوصــی بیشــتری 
برخــوردار می شــوند. مزایــا شــامل موارد 

زیر است:
 راه انــدازی و ورود: مســافرانی کــه از 

هتل هــای برنــد هایــت اســتفاده می کننــد، 
 World of Hyatt می  تواننــد پــس از ورود بــه برنامــه

در تلفــن همــراه خــود، اطالعــات اقامــت خــود را مانند 
رزرو اتــاق، امکانــات هتــل و... تکمیــل کننــد. پــس از 
آن می تواننــد کلیــد اتاق خــود را بــه کیف پول 
اپــل اضافــه کننــد. پــس از اضافه شــدن، 
کلید اتاق در کیف پول اپل به روزرسانی 
می شــود تا بــه آنها اطــالع دهــد که چه 
زمانی برای حضور آنها مناسب است. 
پس از ورود مهمان و آماده شــدن اتاق، 
کلید اتاق در کیف پول اپل فعال می شود، 
شــماره اتــاق مهمــان را یادداشــت می کنــد 
و بالفاصلــه می تــوان از آن اســتفاده کــرد. کلیــد اتاق تا 

زمانی که اتاق مهمان در هتل تحویل داده نشود، فعال 
نمی شود.

  تجربــه ایمــن، آســان و بــدون تمــاس: اگــر مهمــان 
World of Hyatt نیــاز به تعویض اتــاق، تمدید اقامت 
یا دسترســی دیرهنگام به تسویه حساب داشته باشد، 
 Apple Wallet هتل می تواند کلید اتاق مهمانــان را در
از راه دور و بــدون نیــاز بــه بازدیــد از میــز پذیــرش به روز 
کند. وقتی زمان بررســی فرا رســید، مهمانان می توانند 
 World of Hyatt به ســادگی این کار را از طریق برنامــه
 Apple Wallet انجام دهند. سپس کلید اتاق مهمان در

از راه دور غیرفعال و در همان جا بایگانی می شود.

علی قلی زاده
گردرودباری

@Ali_Gholizadeh_

NEWSخبر

دیجیتال ســازی  اسناد کاخ 
گلستان

آفریــن امامی، مدیر مجموعه میــراث جهانی 
کاخ گلستان گفت: »طی دو سال گذشته بیش 
از ۲۶ هزار برگ سند دیجیتال سازی و ۳۰ هزار 

اثر در سامانه جام ثبت شده است.«

تفاهم نامــه فتــا و جامعــه 
گردشگری الکترونیکی

تفاهم نامــه ای میــان پلیــس فتــا و جامعــه 
گردشــگری الکترونیکــی با هدف مشــارکت و 
بهره برداری از ظرفیت هــای دو طرف در فضای 
مجــازی و فناوری هــای جدیــد برای مدت ســه 

سال منعقد شد.

اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی
ضرغامی در اصفهان گفت که مرمت 
بناهای تاریخی این اســتان پنج هــزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد، اما ســال گذشــته تنها 

۳۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شد.

اعزام بانوان به اکسپو دوبی
از  گردشــگری  راهنمــای  بانــوان 
اســتان های مختلــف به عنــوان دومیــن گــروه 
راهنمایان اعزامی؛ ظرفیت ها و توانمندی های 
کشــور را بــه بازدیدکننــدگان پاویــون ایــران در 

نمایشگاه اکسپو معرفی می کنند.
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تک فين 
F I N T E C H

»هفت خوان رســتم«؛ این تعبیر شــاید دقیق ترین توصیف 
از طی کردن یک مســیر برای دریافت وام باشــد. در سیستم 
بانکی ایران اگرچه بــرای عده کمی دریافت تســهیالت کالن 
ســاده اســت، اما برای عموم مــردم دریافــت یــک وام به یک 
چالش بزرگ تبدیل شــده و ســهم کمی از تسهیالت بانکی 
دارند، به طوری که طبق آمار پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان،  ۶۰ 
درصد مردم تاکنون هیچ بهره ای از وام هــای بانکی نبرده اند. 

در این بین خرید اقســاطی یا به اصطالح نســیه هم در نظم 
موجود فروشگاه های زنجیره ای جایی نداشته و پول نقد حرف 
اول را می  زنــد. حــاال در چنین شــرایطی مســیرهای جدیدی 
در حــال شــکل گیری اســت کــه آن را، هــم می تــوان به عنوان 
شکافی در بانکداری سنتی دانست و هم از رهگذر آن شاهد 
احیای سنت های رفاهی مردمی قدیمی به شکل مدرن بود. 
»ازکی وام« یکی از این مسیرهای نوپاســت.  در دنیای مدرن 

در گفت وگو با هم بنیان گذار ازکی وام تسهیالت 
اعتباری جدید بررسی شد

احیای سنت خرید اقساطی 
با الگوهای مدرن پرداخت

بخشی از کتاب »قانون 
بی قانونی«

بیشترین حقوق بازار 
را به فرد بدهید

برای اولین بار در کتاب »قانون بی قانونی«، هستینگز و آرین 
میر، از با نفوذترین متفکران حوزه کســب و کاری جهان، به 
عمق ایدئولوژی ها و استراتژی های بحث برانگیز نتفلیکس 
وارد می شــوند و حکایت جذاب و ناگفته ای از فلسفه یکی 
از ابتکاری ترین شــرکت ها در جهان ارائه می دهد. در ادامه 

بخش هایی از این کتاب را می خوانید.
رید هســتینگز: »در اولین ســال های نتفلیکس به سرعت 
در حال رشــد بودیــم و باید مهندســان نرم افزار بیشــتری را 
اســتخدام می کردیــم. با ایــن درک تــازه کــه تراکم زیــاد افراد 
بااستعداد موتور محرک موفقیت ماست، بر پیدا کردن افراد 
با عملکرد باال در بازار تمرکز کردیم. بســیاری از این افراد در 

ســیلیکون ولی برای گوگل، اپل و فیس بــوک کار می کردند و 
دستمزد بسیار زیادی می گرفتند. آن قدر پول نداشتیم که 

تعداد زیادی از آن ها را جذب کنیم.
اما چون خودم مهندس بودم، از مفهومی شــاخت داشتم 
که از ســال ۱۹۶۸ در حوزه نرم افزار رایج شده بود. این مفهوم 
را »اصــل ســتاره راک« می خواننــد. اصــل ســتاره راک در 
مطالعه ای مشــهور ریشــه دارد که در زیرزمینی در »ســانتا 
مونیــکا« انجام شــد. در این مطالعــه ســاعت ۶:۳۰ صبح ۹ 
کارآموز برنامه نویسی به اتاقی با چند ده کامپیوتر فرستاده 
شــدند. بــه هــر کــدام پاکتــی حــاوی توضیحاتــی در مــورد 
مجموعه ای از کارهای کدنویســی و اشــکال زدایی داده شد 
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وزارت ارتباطات در بودجه ۱۴۰۱
بــر اســاس الیحــه بودجه ســال 
۱۴۰۱، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
مکلف به تدوین الزامات راه اندازی پنجره 
واحد خدمات هوشمند دستگاه ها شده 
و فــاز اول بایســتی تــا دی ۱۴۰۱ راه اندازی 

شود.

قوانین FATF برای رمزارزها
کارگروه ویژه اقدام مالی موســوم 
به FATF آخرین نظــرات خــود را در مورد 
توکن هــای غیرمثلــی )NFT( و امــور مالی 
غیرمتمرکــز )DeFi( در قالب یک راهنما، 

منتشر کرده است. 

توجیه اینماد توسط صمت
وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
یک برنامــه تلویزیونی دلیل الزام کســب 
اینماد را قانون مبارزه با پول شویی عنوان 

کرد. 

موضع مجلس در مقابل اینماد
به گفته نایب رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس، اگر اینماد مسیر 
کســب وکار و تولید را در کشــور کُند کند، 
قطعــاً در تناقــض با طرح تســهیل مجوز 
کسب وکارهاســت و مجلــس جلــوی آن 

ایستادگی خواهد کرد.

   عکس:  نسیم اعتمادی

پول نقــد حــرف اول را می  زنــد، اما این گــزاره سال هاســت در 
جهان در حال تغییر است و الگوهای پرداخت جدید جای آن 
را گرفته اند. حاال در جهان ما شاهد شکل گیری و بزرگ شدن 
الگوهای متنوع پرداخت هستیم؛ تا جایی که دیگر پول نقد 
تبدیل بــه یک الگــوی پرداخت کهنه و قدیمی شــده اســت.  
می توان از BNPL به عنوان یکی از همین الگوهای نوین نام برد 
که همپای جهان به ایران هم رسیده است. BNPL نوعی تأمین 
مالی کوتاه مدت است که به مردم اجازه می دهد خرید خود را 
 BNPL .انجام دهند و هزینه  آن را به صورت اقساطی بپردازند
یک شعار دارد و روشن ترین تعریف از فعالیت آن هم در همین 
 Buy( شعار خالصه شده: »اکنون بخرید، بعداً پرداخت کنید
Now Pay Later(.« فین تک هــای متعــددی هــم در دنیــا از 
جمله کالرنا، افیرم و افترپی  وارد این حوزه شده و پی پال نیز در 
حال ارائه خدمات خاص خود در این حوزه است. شرکت های 
BNPL خدمات خــود را جایگزین کارت های اعتباری معرفی 
می کنند. روند کار هم به این صورت است که معموالً در این 
روش، خریدار یک مبلغ اولیه را پرداخت کرده و باقی  مانده را 

در یک دوره سه تا چهارماهه تکمیل می کند.

 توســعه BNPL در ایــران همزمــان بــا وقــوع 
سقوط قدرت خرید

بســیاری توســعه BNPL در جهــان را متأثــر از شــیوع کرونــا 
می  داننــد؛ یعنــی زمانــی کــه به دلیــل قرنطینــه خریدهــای 
آنالین فراگیرتر از قبل شد و هم زمان درآمد افراد تحت تأثیر 
تکانه های اقتصادی کرونا افت محسوسی را تجربه کرد. طی 
 BNPL همیــن دوره در ایــران قدم هــای اولیــه ای برای توســعه
برداشته شــد، اما شــاید به دالیل جهانی یک عامل داخلی 
هم باید اضافــه کرد. دو ســال اخیــر اقتصــاد ایران بــا یکی از 
بزرگ ترین رکودهــای تورمی مواجه بوده و پیشــی گرفتن نرخ 
تورم بر نرخ افزایش دستمزد، بسیاری از خانواده ها را با بحران 
قدرت خرید روبه رو کرده، به طوری که گفته می شــود در حال 
حاضر اقتصاد ایران درگیر بزرگ ترین سقوط قدرت خرید طی 
دهه های اخیر است. از همین دریچه هم هست که شیوه های 
نوینی مانند BNPL در ایران اهمیت پیدا می کنند. استارتاپ 
ازکی وام اولین خدمت خود را در زمینه ارائه تسهیالت خرید 
لوازم دیجیتال و خانگی با اقســاط بلندمــدت قــرار داده و در 
آینده به سمت خدمات BNPL خواهد رفت که ارائه  خدمات 
اعتباری با هدف تسهیل فرایند ارائه اعتبار و باال بردن قدرت 
خرید جامعه است. ماجرای شکل گیری ازکی وام هم بی ربط 
به فضای اقتصادی فعلی ایران نیست. محمدمهدی مؤمنی، 
دانش آموخته مهندسی عمران و MBA گرایش فناوری، همراه 
با محمود میرزایی؛ دوست دوران دانشجویی اش بنیان گذاران 
این استارتاپ هستند. مؤمنی در توضیح اینکه چطور به ایده 
ازکی وام رسیدند، توضیح می دهد: »من و محمود میرزایی از 
زمان دانشگاه با هم آشنا بودیم، این رفاقت ادامه داشت و ما 
هر دو در بیمیتو همکار شدیم. در مراسمی درون سازمانی که 
برای گســترش خدمات ازکی برگزار شــده بود، کار خودمان را 
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پرزنت کردیم و بعد از آن هم فرایند D&R شروع شد. باالخره 
از دی مــاه ۱۳۹۹ اســتارت کار را به صورت رســمی زدیــم و برند 
ازکی وام شــروع به فعالیت کرد. تیــم فنی خود را هــم کامالً از 
بدنه بانکی تشکیل دادیم.«   به گفته مؤمنی شعار ازکی وام 
مقایسه و خرید آگاهانه است. ازکی تا قبل از پردازش ایده به 
شکل نهایی، متمرکز بر بیمه بود، اما رفته رفته به سمت ارائه 
اعتبار و خرید کاال رفت؛ تا جایی که حاال ازکی وام، هم ظرفیت 
تأمین مالی بیمه را دارد و هم وام. مدل تسهیالت دهی ازکی وام 
همکاری با مؤسسات و بانک ها برای اقساط بلندمدت است 
و ســعی دارد مدل های مختلف اعتباردهی را پوشــش دهد. 
در واقع ازکی وام واســطه ای اســت میــان بانک یا مؤسســه و 
مشتری. رقمی که فعالً ازکی وام برای پرداخت اعتبار در نظر 
گرفته است، بین ۵ تا ۲۵ میلیون تومان برای مشتری عادی و 
۳۰ میلیون تومان برای مشتری سازمانی است.  گرچه از آغاز 
به کار ازکی وام هنوز یک سال هم نگذشته، اما طی همین مدت 

کوتــاه توانســته وارد همــکاری با 
برخی بانک ها و مؤسسات شود 
و با برخی بانک های بزرگ دولتی 
هــم وارد مذاکــره و رایزنــی شــده 
است.  نمونه کار ازکی وام در ایران 
مشــابه های چندانی نــدارد و در 
ایــن مســیر جــزء اولین هاســت. 
بــرای نمونــه مشــابه، می تــوان از 
دیجی پــی نــام بــرد کــه امــکان 
خرید کاال را به صورت اقســاطی 
فراهم کرده است. اما تفاوت کار 
ازکــی وام با ایــن نمونه این اســت 
که درگاه پرداخــت اعتبار آنالین 

را با پیاده سازی بسیار ساده انجام می دهد؛ هر کسب وکاری 
می تواند این درگاه را پیاده سازی کند و نحوه عملکرد این درگاه 
مشــابه یــک درگاه پرداخت بانکی اســت. یعنی ازکــی وام در 
انتهای خرید، برای کاربر هم امکان خرید از درگاه بانکی و هم 
پرداخت اعتباری خود ازکی وام را فراهم کرده اســت. ازکی وام 
امکان در دسترس قرار گرفتن چند کیف پول اعتباری را برای 
مشتریان فراهم می کند. در این حالت حتی سایر فعاالن بازار 
اعتباری می توانند کیف پول خود را در سرویس ازکی وام قرار 
دهند و به واسطه بازاریابی مشتریان توسط ازکی وام خدمات 

خود را به جامعه وسیعی ارائه کنند.

 نبود شــفافیت قانونــی؛ مانعی برای توســعه 
خدمات اعتباری

اما ازکی وام برای توســعه کار خود با چالش هــا و موانع زیادی 
روبه روست. مؤمنی، مدیر مجموعه ازکی وام توضیح می دهد: 
»مــا عالقــه داریــم مدل هــای متنــوع اعتبــاری را در اختیــار 
مشــتری قرار دهیــم، امــا ســازوکارهای رگوالتــوری بــرای ارائه 
این مدل ها آماده نیســت.« بحث اعتبارسنجی هم یکی از 
چالش های ازکی وام اســت. مؤمنی در این بــاره می گوید: »در 

مورد اعتبارسنجی در ایران اصوالً مفهوم دقیقی تعریف نشده 
و این هم یک دلیل بااهمیت دارد؛ تا به امروز وام ها وثیقه دار 
بودند و زمانی کــه برای مبلغ پنج میلیون تومــان می خواهید 
اعتبارســنجی کنید، مشــخص نیســت بدون وثیقــه دقیقاً 
چه رفتاری باید انجــام داد. این باید به یــک الگوریتم تبدیل 
شــود و بررسی شــود که چه کســی واجد این شــرایط است و 
چه کسی نیست. در چنین شرایطی به دلیل نبود اطالعات 
الزم مدل سازی انجام نشده اســت. به عنوان مثال اسنپ با 
یک عدد کوچک در حال انجام این کار اســت و ریسک آن را 
پذیرفته؛ البته احتماال با این هدف کــه داده جمع آوری کند. 
مثالً شاید اکنون اسنپ بتواند بگوید برای اعتبارسنجی ۵۰۰ 
هزار تومانی هر کاربــر در چه وضعیتی اســت، اما برای مبلغ 
بزرگ تر داده نــدارد. حاال مــا به دنبال روش هایــی رفته ایم که 
از مشــتری اظهارنامه های درآمدی دریافــت کنیم تا بتوانیم 
وســع مالی مشــتری برای پرداخت اقساط را بســنجیم.« او 
ادامه می دهــد: »به دلیل همین 
فقدان بانک اطالعاتی و سنجش 
رفتــار مالــی مشــتری، مــا فعــالً 
مستندات درآمدی و تضمین را 
به صورت چک یا سفته دریافت 
می کنیم، امــا پذیرفتیم کــه برای 
ارائه اعتبار زیر پنج میلیون تومان، 
مدل خودمان را پــرورش دهیم و 
سعی کنیم اطالعات جمع آوری 
کنیم؛ اما به دلیل نبود شفافیت 
نمی توانیــم داده خودمــان را در 
کســب وکارها  دیگــر  اختیــار 
قــرار دهیــم. البتــه امیدواریــم با 
شکل گیری یک گروه مشترک از استارتاپ های لندتک بتوانیم 
به صورت مشترک برای تولید یک نمره اعتباری متمرکز اقدام 
کنیم که به عمیق تر شدن بازار اعتباری در ایران کمک کند.« 
به گفته مؤمنی مهم ترین چالشــی که در حال حاضر پیش 
روی کســب وکارهای جدید ایرانی قــرار دارد، نبود شــفافیت 
در قوانین اســت. او ماجــرای اخیر محکوم کــردن مدیرعامل 
دیوار را مثال می زند و ریشه این صدور حکم را عدم شفافیت 
در قوانین و عدم تناســب مقــررات با کســب وکارهای جدید 
می داند. او امیدوار است در ادامه کار نظام قانون گذاری بتواند 
خودش را همراه و هم مسیر با کسب وکارهای جدید در ایران 
کند و با تنظیم مقررات متناسب، به شفافیت بیشتر کمک 
کند. مدیرعامل ازکــی وام تأکید می کنــد: »در حال حاضر ما 
بر عمق بخشــی به بــازار و بهبود تجربــه مشــتری از دریافت 
خدمــات اعتبــاری متمرکز هســتیم و بحــث رقابت بــرای ما 
اولویت ندارد. در این راستا از هرگونه همکاری که به گسترش 
فرهنــگ اســتفاده از خدمــات اعتبــاری کمــک کنــد، دریــغ 
نمی کنیم و این موضوع را در الیه طراحی و توسعه محصول 
برای هــر دو قســمت بــازار، یعنی کســب وکارها و مشــتریان 

تفسیر کرده ایم.«

که باید با تمام توان شان در ۱۲۰ دقیقه انجام می دادند. از آن 
زمان میلیون ها واژه به بحث در مورد نتایــج این مطالعه در 

اینترنت اختصاص داده شده است.
پژوهشــگران انتظــار داشــتند کــه بهتریــن نفــر از ایــن ۹ 
برنامه نویس عملکردی دو تا سه برابر بهتر از فرد با عملکرد 
متوسط داشته باشد؛ اما از این گروه ۹ نفره که همه دست کم 
برنامه نویســان قابل قبولــی بودند، بهترین فــرد عملکردی 
بســیار بهتــر از ضعیف تریــن فــرد داشــت. برنامه نویــس 
برتر؛ در کدنویســی ۲۰ برابــر، در اشــکال زدایی ۲۵ برابر و در 
اجرای برنامه ۱۰ برابر ســریع تر از برنامه نویســی با کمترین 
امتیاز بــود. از آن زمان عملکرد فوق العاده بهتــر یکی از این 

برنامه نویسان آثار ادامه داری روی صنعت نرم افزار گذاشته 
و مدیران با این موضوع دست وپنجه نرم می کنند که چطور 
برخــی از برنامه نویســان بســیار ارزشــمندتر از همــکاران 
کامالً شایسته شان هســتند. برای پرداخت حقوق در یک 
پروژه ، مقــدار ثابتی پــول داشــتیم، باید انتخــاب می کردم. 
می توانستم ۱۰ تا ۲۵ مهندس متوسط استخدام کنم یا یک 
»ستاره راک« استخدام کنم و در صورت لزوم حقوق بسیار 

بیشتری به او پرداخت کنم.
از آن زمان به این نتیجه رسیده ام که بهترین برنامه نویسان 
۱۰ برابر ارزش اضافه نمی کنند؛ بلکه چیزی حدود ۱۰۰ برابر 
ارزش اضافــه می کنند. بیل گیتــس که هنگام حضــورم در 

ادغام ازکی و بیمیتو از اتفاقات مهم بازار فروش اینترنتی بیمه است

به نظر می رسد ازکی بی رقیب شده باشد!

REPORTگزارش

دو شــرکت بیمــه بیمیتــو و  ازکــی از ســال ۱۳۹۸ 
با یکدیگــر فعالیــت و همــکاری می کردنــد اما با 
دونــام  تجــاری جداگانــه. بــا گذشــت زمــان، این 
تیم ها تصمیم گرفتند ادامه فعالیتشان را با نام 
برند ازکی ادامه دهند. به همین منظــور ۲۳ آذر، 
نشســتی را با شــعار »هم صدا بودیم، یک صدا 

شدیم« برگزار کردند.
تیــم لطیــف، رئیــس هیئت مدیــره ازکــی و مــرد 
کلیدی ماموت در حوزه کسب وکارهای اینترنتی، 
در این نشســت با نگاهــی به نقطه شــروع ازکی 
صحبت هایش را آغاز کرد. به گفته او، خالء یک 
مقایســه گر یا همان اگریگیتور در صنعت بیمه 
ایران باعث شده که ازکی در سال ۱۳۹۷ شروع به 
فعالیت کند. او افزود: »سال ۹۸ فعالیت رسمی 
ازکی را با ایده مقایسه شــروع کردیم، در آن برهه 
ما رتبه چهارم بازار مقایســه بودیــم و پیش از ما 
شــرکت های بیمه بــازار و بیمیتــو وارد ایــن حوزه 

شده بودند.«

 فقط سه درصد بیمه، آنالین شده است
او با اشاره به بیمیتو ادامه داد: »بیمیتو را 
رقیب اصلی خود می دیدیم. اما نحوه عملکرد آن 
را الگوی خودمان در ازکی قرار داده بودیم و همیشه 
فکر همکاری با آن ها را در ســر داشتیم. این شد 
که با بیمیتو کــه نگاه مثبتــی به بیمــه دیجیتال 
داشت، وارد مذاکره شدیم و در نهایت اواخر سال 

۹۸ قرارداد ادغام ازکی و بیمیتو را امضا کردیم.« 
او با بیان اینکه ســهم بــازار آنالین بیمــه در ایران 
کمتر از سه درصد اســت، اضافه کرد: »آمارها و 
اطالعات نشــان می دهد که درنتیجه این ادغام 
بیشــتر از ۸۰ درصد بــازار آنالین بیمه کشــور در 

اختیار ازکی و بیمیتو قرار گرفته است.«
لطیــف در خصــوص اهمیــت مفهوم مقایســه 
در صنعت بیمه هــم گفت: »ســایت ازکی فقط 
مختــص مصرف کننــدگان و متقاضیــان خرید 
بیمه نیست و برای صاحبان شرکت های بیمه هم 
کاربرد دارد؛ زیرا ممکن است بخواهند عملکرد 
ســایر نمایندگان بیمــه را رصــد کنند. مقایســه 
شرایط همه محصوالت مالی از جمله سپرده، وام، 
بورس، دبیت کارت و... به زودی به منوی ســایت 

ازکی اضافه می شــود.« بــه گفته او، بهداشــت و 
درمان، گردشگری یا فروش اینترنت و سیم کارت 
صنایعی هستند که ازکی به آن ورود خواهد کرد.

در ادامــه، حامــد ولی پــوری مدیرعامــل ازکــی در 
خصوص انگیــزه ادغــام گفــت: »ســال ۹۸ برای 
بیمیتو، سال دشواری بود تا حدی که برای حقوق 
ماهانه کارمندان مان باید با ســهام داران جلســه 
می گذاشــتیم، در حالــی  کــه هــر روز تبلیغــات 
بیلبوردهای ازکی در خیابان ها به چشم می خورد. 
برای همین بــا جدیت بیشــتری مذاکره بــا ازکی 
را دنبــال کردیــم، زیرا هم بــه جذب ســرمایه نیاز 

داشتیم و هم با ازکی هم نظر بودیم.«
به گفته او، کنار هم قرار گرفتن دو شرکت ازکی 
و بیمیتو در کنار روحیه استارتاپی، بزرگ ترین 
قرارداد تبلیغاتی تلویزیونی صداوسیما را پدید 
آورد. ولی پــوری در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی بر 
اینکه چشــم اندازهای ازکی و بیمیتو به سمت 
رســالت کدام یــک از شــرکت حرکــت خواهــد 
کرد، گفت: »اولویت در شرکت ازکی، مخاطب 
اســت. هر جــا کــه تقاضا باشــد، به آن ســمت 

حرکت می کنیم.«

 خالص شدن از یک فعالیت با دو برند
ولی پــوری در ایــن نشســت تأکیــد کــرد 
که فعالیت دو برند بیمیتــو و ازکی در کنــار هم با 
نام هــای جداگانــه تجربــه ناخوشــایندی بــود. او 
گفت: »مطمئن بودیــم یک برنــد می خواهیم و 
بررســی بازار به ما نشــان داد ازکی می تواند برند 
موفق تری باشد. وب ســایت ها و اپلیکیشن های 
این شــرکت ها از این بــه بعد با نــام ازکی فعالیت 

خواهند کرد.«
ازکــی ایــن روزهــا به شــدت در حــال تبلیغــات 
تلویزیونــی اســت. خــالص شــدن از یــک برنــد 
دواسمه و تمرکز بر ازکی احتماالً مسیر رشد این 
برند را برای نقش آفرینی در بــازار اینترنتی بیمه 
آســان تر کند. یک بازار چندهزار میلیاردتومانی 
در سال که تسلط بر آن می تواند برای هر شرکتی 
جذابیت ها و البته فرصت های زیادی را به دنبال 
داشــته باشــد. به خصــوص در زیربخش هــای 

مختلف بازار خودرو.

  فعاالن بازار اعتباری 
می توانند کیف پول 
خود را در سرویس 
ازکی وام قرار دهند 
و خدمات خود را به 
جمعیت زیادی ارائه 

کنند



شــــــــــــــمــــــــــــــاره31
28 آذر 1۴۰۰

ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

14

من اگر جای کسانی که رمزارز خریده اند بودم، یا در اولین اوج از خوشحالی سکته 
می کردم یا در اولین سقوط از ناراحتی قبض را گرفته بودم  نصایح منوچهری، شاعر 

قرن پنجم

در خورد همَِّت تو 
خداوند جاه داد 

احمدبن قوص بن احمــد  ابوالنجــم 
دامغانــی شــاعر نیمــه  نخســت قــرن 
پنجــم هجــری اســت کــه در خدمــت 
امیــر منوچهــر پســر شــمس المعالی 
قابوس وشــمگیر بــود و به همیــن دلیل 
تخلص منوچهری را برگزید. دیوان وی 
نزدیک به ســه هزار بیت داشــته و گویا 
مبتکــر مســمط در شــعر پارســی بوده 
اســت. منوچهری در جوانی و در ســال 

۴۳۲ هجری قمری از دنیا رفت.

کس را خدای بی هنری َمرتبَت نداد
بیهوده هیچ سیل نیاید سوی غدیر

باشد همو بزرگ و چنو روز او بزرگ
باشد شقی حقیر و چنو روز او حقیر

در خورد همَِّت تو خداوند جاه داد
جاه بزرگوار و گرانمایه و هجیر

مقدار مرد و َمرتبَت مرد و جاه مرد
باشد چنان که درخور او باشد و جدیر

ورز غنی بباید اندر خور غنی
ورز فقیر بباید اندر خور فقیر

پیراهن قَصیر بُوَد زشت بر طویل
پیراهن طویل بُوَد زشت بر قصیر

بر تو یسیر کرد خداوند کارِ تو
ایزد کُناد کار همه بندگان یسیر

دولت به سوی شاه رود یا به سوی تو
باران به رودخانه رَوَد یا به آبگیر

فعل تن تو نیک و خوی تن تو نیک
از خوی نیک باشد فعل نکو خبیر

از کار خیر عزم تو هرگز نگشت باز
هرگز ز راه بازنگشته ست هیچ تیر

HINT نکته

رمزارز شما گوشه ندارد!

شب نوشته های یک بچه نوآور! )28(

کار نوآورانه چه 
با پدر چه بی پدر، 
طاقت فرساست!

هر چه تالش می کنم به قراری که با خودم گذاشته ام پایبند 
باشــم، ایــن بچه هــای گــروه نمی گذارند. قــرار بود شــب ها 
از ســاعت 8 که گذشــت، پیام هــای کاری را نگاه نکنــم، اما 
پیگیری های مهدی و سمیرا به شکلی خستگی ناپذیر ادامه 
داشت؛ در گروه کاری، به شکل شخصی، از پیام رسان و در 
آخر از طریق پیامک هم تکرار شد. کم کم نگران شده بودم 
که شاید رخداد بدی پیش آمده؛ ولی روشن شد که دوستان 

گرامی به دنبال پر کردن یک پرسشنامه هستند!
فکر می کردم ســامان دوبــاره در مرکز این مزاحمت باشــد، 
چند جملــه  کوبنــده دشــمن کش آمــاده کــرده بودم کــه از 

همان آغاز روز بزنم به دهان عنصــر مزاحم. همین که وارد 
شــدم، چند نفر از بچه ها را دیدم که درگیر پر کردن نسخه 
دیجیتال پرسشنامه هستند و در کسری از ثانیه جمله ها 
را مرور کردم و خیز برداشتم به سمت میز سامان که سمیرا 
را مقابل خودم دیدم، خندان ولی زیرکانه سالم کرد و گفت: 
»دیشــب که هیچ کدام از پیام های من و مهــدی رو تحویل 
نگرفتی، ولی تا این پرسشنامه رو پر نکردی نباید کار دیگه ای 

انجام بدی.« 
روشــن شــد امــکان مشــت زنی از دســت رفتــه و جمــالت 
دشمن کش هم به  کار نمی آید، پرسیدم »پرسشنامه فوری 

طنز
H U M O R

1
ایــن زندگــی هیچ وقــت دســت از غافلگیــر کــردن مــن 
برنمی دارد. آخــری اش همین رمزارزهاســت. بله؛ همین 
رمــزارزی کــه همکارنگی هــای مــن از هفتــه قبــل شــروع 
کرده اند برایش ویژه نامه چاپ کردن. راست و حسینی اش 
من یکی هیچی  هیچــی از این چیــز نمی فهمم. می گویم 
»چیز« چون واقعاً برای من چیز است. آخر مگر می شود 

من بروم و مثل چــی کار کنم و پول بگیرم و بعــد بروم پول 
زحمتکشی ام را بدهم و چند تا عدد بخرم؟ حاال که شده!

2
حاال من که خوبم. باالخره به اندازه خودم پیشرفت کرده ام 
و با مظاهر تمدن و شهرنشینی کنار آمده ام. پدرم هنوز هم 
با کارت عابربانک کنار نیامده است. هر چه به او می گویم: 

»پدرجان! شما که به آن الکردار )ما توی خانه دستگاه های 
عابربانک را این طوری صدا می کنیم( پول نمی دهی که، آن 
المذهب )ببخشید، ما توی خانه دستگاه های عابربانک 
را هر چه دل مــان می خواهد صــدا می زنیم( به شــما پول 
می دهد. نگــران چه هســتی؟« ایشــان می فرمایــد: »اگر 
پول ها کــم بودند چه کار کنم؟ اگر پولش گوشــه نداشــت 
چــه؟ مشــکلم را چطــوری حالــی آن زبان نفهــم )دیگــر 
ببخشــید قرار نبــود تــا این حد بــا عابربانک هــا صمیمی 
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شویم( کنم؟«
راســتش پدرم که خوب اســت، پدربــزرگ مرحومم حتی 

حاضر نبود پولش را به بانک بدهد. وقتی ما به 
آن مرحوم جنت مکان خلدآشیان می گفتیم: 
»بابا جــان! پول هایــت را بده تــا بدهیمش به 
بانــک« او می گفــت: »زرشــک! من مثــل آن 
موجــود زحمت کــش، زحمــت بکشــم و کار 
کنم و پــول دربیــاورم تا بعــدش بدهم بــه این 

گالبی ها...« 

3
امیــدوارم فعــاالن و زحمت کشــان عرصــه 

بانکــداری کشــور از حــرف بابابــزرگ مرحــوم مــا ناراحت 
نشوند. شــاید ادبیات آن بزرگوار کمی خشونت آمیز بود 
اما توی دلش هیچی نبود. هرچه بود توی تشک و بالشش 
بود. خالصه که آن مرد بزرگ هیچ وقت نتوانست با بانک 
کنار بیاید اما باز هم او خوب بود. خودش تعریف می کرد 
که جــد اعلــی اش، بعــد از کار کردن، پــول قبــول نمی کرد 

و می گفــت: مــن مثــل آن موجــود زحمت کــش، زحمــت 
نکشــیده ام کــه آخرش به مــن از ایــن حلبی هــا بدهید.« 
بــرای همیــن کارفرمایش مجبــور بــود در ازای 
دســتمزد، هر روز به او جنــس و کاالی واقعی 

بدهد...

4
دیگر شما به بزرگی خودتان ببخشید، خاندان 
ما این طوری بوده  است. حاال شما چطور توقع 
دارید قبــول کنم کــه پــول بی زبانــم را بدهم و 
چهار تا عدد بخرم؟ فی الواقع این رمزارزخری 
بــا هواخــری چــه فرقــی دارد؟ اصــالً چطــوری 

این همه عدد روی هوا می ماند و خرتوخر نمی شود؟

5
اما حاال من به کنار، فوقش نمی خرم و نمی فروشم. می روم 
پولم را می گــذارم تــوی بالش و تشــک و بانــک و صندوق 

امانات؛ شــما چرا می خرید؟ اصالً من با هــوا خریدن تان 
هــم کاری نــدارم؛ چطور بــا این بــاال و پایین شــدن قیمت 
رمزارزها - دور از جان - سکته نمی زنید؟ من اگر بودم یا در 
اولین اوج از خوشحالی سکته می کردم یا در اولین سقوط 
از ناراحتی قبض را گرفته بودم. آخر شما چطوری این قدر 

آرامید لعنتی ها؟

6
حاال آن هم هیچی، شــما چطور رمزِ رمزارزتان را فراموش 
نمی کنید؟ من یکی روزی ســه بار رمــز کارت عابربانکم را 

فراموش می کنم. 

7
نماند ظاهراً این ارز در مرز

نخواهد رفت مویی الی این درز
گرفتش پول و دستم داد رمزی

خدایی واقعاً رمزی است این ارز

ADVICEپند

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007

شما که نمی شد تا صبح منتظر بمونید درباره چی هست؟« 
با ناباوری دریافتم کــه برخی از بچه ها همراه با دوســتان از 
جاهای دیگر به فکر افتاده اند، پس از به قول خودشان یک 
برنامــه نوآورانه، شــخصیتی را به عنــوان پدر اســتارتاپ ها 

معرفی کنند!
موضوع در اندازه ای نبود که بشود آن را سرپایی حل وفصل 
کرد، به سمیرا گفتم »بیا تا همین جا کنار دست بقیه یک 
جلســه اضطراری بذاریــم.« وقتی توجه همه جلب شــد، 
گفتم »خب با جزئیات بگو ماجرا چی هست؟« گویا برخی 
بچه ها به فکر افتاده بودند حاال که هر از چند وقتی یک نفر 

به عنوان پدر رشته ... و پدر حوزه ... معرفی می شود، خوب 
نیست که استارتاپ ها پدر نداشته باشند و چه بهتر که یک 
روند نوآورانه بگذارند و به جای اینکه رسانه و ارتباط اثرگذار 
شود، به شیوه ای مدرن و دموکراتیک این جمع از بی پدری 
دربیایــد. یک نفر هم وســط ایــن ماجرا پیشــنهاد داده که 
پرسشنامه بگذاریم و چندتایی پرسش بپرسیم که معرفی 
بی حساب نباشد و در پایان هر کس دو نفر را معرفی کند. 
ظاهرش قشنگ بود، برای همین گفتم »تجزیه کار خوبه، 

ولی مرده شور ترکیبش رو ببرن.« 
پاسخم برای نگاه های شگفت زده بچه ها این بود: »مگر کار 

با این چیزها پیش مــی ره؟ کجای دنیــا از این جلف بازی ها 
درمیارن؟ اونهایی هم که می بینید به نام پدر اینترنت و فالن 
و بهمان معرفی می شوند، دست پخت رسانه هاست، و نه 
خود طرف و نه دیگران چندان اهمیتی به این نام گذاری ها 
نمی دهند. حاال اگر چند نفری اینجا دنبال نــام و نان ویژه 
برای خودشان بودند و ریشه و دنباله ساخته و کسانی را پدر 
فالن رشته و حوزه معرفی کردند، نه ارزش خدمات سایرین 
را باید ندیده بگیریم و نه دنبال تکرار آن باشیم. کار نوآورانه 
چه با پدر، چه بدون آن دشــوار است. اصالً یکی بگه ما که 

پدر نداریم، یعنی بی پدریم؟«
حکمت

W I S D O M

انتقاد اصولی دارد که از 
تخریب متمایز است

انتقاد یا تخریب؟
پیــش آمــده کــه از عملکــرد یکــی از 
عزیزان مــان انتقــادی داشــته باشــیم. 
متأســفانه فرایند انتقاد کــردن اغلب در 
تعامالت اجتماعی مان به جایی نمی رسد 
و گاهــی وضعیــت موجــود را بدتــر نیــز 
می کنــد. به عنــوان روان شــناس بســیار 
شــنیده ام کــه شــخص انتقادشــونده در 
مورد نحوه برخورد انتقادکننده می گوید: 
»قصــد توهین بــه مــرا داشــت«، »او مرا 
تحقیــر کــرد«، »مــرا در جمــع تخریــب 

کرد« و... .
چــه  و  باشــیم  انتقادکننــده  چــه 
انتقادشــونده، خــوب اســت بدانیــم کــه 
انتقاد هــم آدابــی دارد. انتقــاد، تخریب 

نیست. فراموش نکنیم که 
هــدف از »انتقــاد« اصالح 
امــور اســت، امــا هــدف از 
»تخریب« هرگز نمی تواند 
اصالح باشد. توجه به این 
نکات برای ثمربخش بودن 
لطــف  از  خالــی  انتقــاد 

نیست:
- پیش از شــروع به انتقاد 
را  خودمــان  هیجانــات 

ببینیــم و اجــازه ندهیم تــا فراینــد انتقاد 
تحت تأثیر هیجانات مان باشد. به عنوان 
مثــال: اگــر از رفتــار کســی خشــمگین 
هســتم و قصــد انتقــاد دارم، موظفم که 
ابتدا خشــمم را تجربه کنم و سپس باب 

انتقاد را باز کنم.
- بــا توجــه بــه هــدف انتقــاد، گویشــی 
دوستانه، شفاف و در عین حال مستقیم 

را برگزینیم.
- ادب و احترام الزمه فضای انتقاد است. 
اگر به هــر دلیلی و در هــر جایگاهی یکی 
از طرفیــن خــارج از ایــن محــدوده انتقاد 
کرد، نباید انتظار نتیجه مطلوب داشــته 

باشیم.
- شایسته اســت که انتقاد تا حد امکان 

در جمع نباشد.
- عملکرد و رفتار فرد خطاب واقع شــود، 
نه شــخصیت او تا بتوانم بــه او بفهمانم 
که در حال تجربه چه احساسی هستم. 
به عنوان مثال: صدای بلند شــما هنگام 
مــن  عصبانیــت  باعــث  ســخن گفتن 

می شود.
فراموش نکنیم که تمامی این موارد برای 
شفاف ســازی و همــوار کــردن تعامــالت 
اســت و اگــر غیــر از ایــن اســت و تنهــا 
می خواهیــم هیجانات مــان را بــا هــدف 
»تخریــب« فــرد دیگــری بــه  کار گیریــم، 

لطفاً برچسب »انتقاد« بر آن نزنیم. 

آزاده پارسافر
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

a.parsafar.edu
@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
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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
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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
4

که بیت کوین را چنین خونین جگر کرد؟

فرصت را 
از دست 

ندهیم

گفتگوبابنیامینعباسی،مدیرعاملبیتمکس

1014

ریسکوسود
دوروییک
سکههستند

سخنی با آنها که از آینده 
بازار می پرسند

گفتوگوباوحیدوالی
مدیرعاملهلدینگ

نیکاندیش
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اغلب افرادی که وارد دنیای رمزارزها می شوند، 
در ابتدای مسیر بر سر یک دوراهی قرار می گیرند 
که چه مسیری را در پیش بگیرند؛ هولد یا ترید! 
مســئله این اســت. اغلب هم بــا تأثیــر گرفتن از 
هیجانــات و گفته های بــدون پشــتوانه اطرافیان 
دچار خطاهای فاحشی می شوند که نتیجه اش 
هم چیزی نیست جز از دست رفتن دارایی شان!

 هولد  و مزیت های آن 
  هولــد کــردن یــا همــان هلــد کــردن، در حوزه 
رمزارزها به معنی »نگه داشتن رمزارزها به جای 
فروختن آنها« است؛ عملی که در ظاهر ساده و 
بدیهی به نظر می آید، اما در عمل وقتی رمزارزی 
را خریــداری می کنیــد، یــک چیــزی مثــل خــوره 
بــه جان تــان می افتــد و هر لحظــه فکــر می کنید 
همه در حال کسب ســودهای لحظه ای سنگین 
از ســایر رمزارزها هســتند و شــما جــا مانده اید. 
حرف و داستان های هیجان انگیز 
دوستان و آشــنایان هم این خوره 
را در وجودتــان بیشــتر تحریــک 
می کنــد که دســت از هولــد کردن 
برداریــد و وارد تریدینــگ شــوید. 
پس هولد کــردن آن قدرهــا هم که 
بــه نظر می رســد، ســاده نیســت.
هــر فعالیتــی در حــوزه رمزارزهــا 
نیازمند آموزش است، ولی برخی، 
آموزش هــای ســنگین و زمان بــر 
الزم دارنــد و برخــی آموزش هــای 
کوتاه مدت. برای هولد کردن، شما به آموزش های 
ســنگین و تحلیــل نوســانات کوتاه مــدت بــازار و 
رمزارزها نیازی ندارید و فقط کافی است بتوانید 
رمزارزهای آینده دار را از طریق مطالعه و تحقیق 
شناســایی کــرده و با قبــول ریســک های موجود 
روی آنهــا ســرمایه گذاری کنیــد. یکــی از دیگــر 
مزیت های هولد کردن این اســت که استرس ها 
و محدودیت هــای زمانــی تریدینــگ را نداریــد و 
بســیاری از مواقع با خیال راحت می توانید برای 
خریــد رمزارزهای مــورد نظرتان وقــت بگذارید و 
تحقیق کنیــد.  از طرف دیگــر، هر معاملــه ای که 
انجام می دهید، بسته به رمزارز و پلتفرمی که بر 
بستر آن فعالیت می کنید، باید کارمزد و مالیات 
بدهید.   یکی از مشکالت هولد کردن این است 
کــه ســودهای بــزرگ ســاعتی در زمان نوســانات 
شــدید بــازار را از دســت خواهیــد داد. از طــرف 
دیگر هولد کردن به شدت حوصله سربر است و 
هیجانات تریدینگ را ندارد. یکی دیگر از معایب 
هولد کردن این اســت که از تجزیه وتحلیل بازار، 
دور و از اخبار و نوسانات بازار بی خبر خواهید بود 
که همین موضوع ممکن است احتمال ضرر در 

رمزارزهایی با ریسک باال را افزایش دهد.

 ترید  و مزیت ها و دردســرهایش  
ترید به معنــای خریدوفــروش و انجام معامالت 
روزانــه رمزارزها با در نظر گرفتن نوســانات بازار و 

پیش بینی های شــما از بازار است. تریدینگ در 
واقع یــک تخصص اســت و یــک کار تمام وقت. 
اگر دانــش تریدینــگ را نداریــد و به عنــوان یک 
کار ســاعتی بــه آن نــگاه می کنیــد، ســخت در 
اشــتباهید و گــول داســتان های هیجان انگیــز 
سودهای کالن ســاعتی را نخورید؛ چراکه کسی 
داستان ضررهای سنگینش را برای شما تعریف 
نمی کند.  قبل از هــر چیز بدانید کــه ترید کردن 
به شدت جذاب است، ولی به همان نسبت هم 
پرریسک و خطرناک! از طرف دیگر ممکن است 
در زمان کوتاه تری ســودهای بزرگی هم به دست 
بیاوریــد و همیــن هیجان انگیزتــرش می کنــد، 
اما یادتــان نــرود به همین ســرعت و نســبت که 
ممکن اســت باعث کسب سود بشــود، ممکن 
اســت باعــث از دســت دادن کل دارایی تــان هم 
بشود. تریدینگ شما را مجبور می کند پیوسته 
در جریــان اتفاقــات آن صنعت باشــید و هرچه 
خودتان را بیشتر در معرض اتفاقات صنعت قرار 
دهید، احتمال اینکه در شــرایط برنده بیشتری 
ورود کنید، بیشــتر اســت. بــرای مثــال، تریدری 
که یک ســال پیش در میان خبرها درباره شــیبا 
شــنیده و خرید کرده اســت با هولدری که شش 
ماه بعد تازه در اخبار متوجه رشد شیبا می شود، 
سود یکسانی نخواهند برد.  شاید اولین نکته ای 
که در تریدینگ باید به آن توجه کنید این باشد 
کــه تریــد یــک کار تمام وقــت اســت. در نتیجــه 
نمی توانیــد به عنــوان یــک کار حاشــیه ای به آن 
نگاه کنید و باید تمام وقت روی آن تمرکز داشــته 
باشید. نکته دیگر اینکه حتماً باید آموزش های 
دقیق و پیوســته در خصــوص تریدینگ ببینید 
و با یادگیــری چند ترفنــد و خوانــدن چند کندل 

نمی توانید خودتان را تریدر بدانید.
نکتــه مهــم دیگــر اســترس و اضطــراب 
پیوسته ای است که در معرضش قرار می گیرید 
و اگــر تــوان تحمــل اســترس را ندارید، به ســراغ 
تریــد نرویــد. همان طــور کــه پیش تر هــم گفتم، 
ترید به شدت هیجان انگیز اســت و این هیجان 
ممکن اســت مثل یک مــاده مخدر عمــل کند و 
در بلندمدت شما ناآگاهانه و صرفاً از روی عادت 
دســت به معامالتی می زنید که جز ضرر چیزی 

برای شما نخواهد داشت.

 باالخره هولد کنیم یا ترید؟
اگر یــک کاربر تــازه کار هســتید، یقینــاً اولین 
توصیه به شما این است که فقط هولد کنید و به 
هیچ وجه تحت تأثیر صحبت های هیجان انگیز 
دیگــران قــرار نگیریــد. امــا در بلند مــدت، بعد از 
اینکه با فضا آشــنا شــدید و آموزش هــای الزم را 
دیدید، توصیه می کنم بخش کوچکی از سرمایه 
خود را بــرای کســب تجربــه وارد ترید کــرده و به 
شــکل کنترل شــده این هیجــان را تجربــه کنید. 
دوبــاره تأکید می کنم، ترید یــک تخصص و یک 
شــغل تمام وقت اســت، اگر هر کدام از این دو را 

ندارید، به هیچ وجه روی ترید تمرکز نکنید.

INTROسرآغاز

چند توصیه کاربردی برای حضور در بازار رمزارزها

هولدکنیمیاترید؟

سخنی با آنها که در این روزهای سخت کریپتو از آینده بازار می پرسند
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انتشارات

K A R A N G

کریپتوهــا در هفته گذشــته روند کاهشــی خــود را ادامه 
دادند تا ترس در بازار ادامه داشــته باشــد و بازار خرسی 
باقــی بمانــد. از نظــر برخی ایــن شــرایط باعث می شــود 

آنهایی کــه با طمــع ســودهای کوتاه و ســریع 
وارد بــازار شــده  اند بــا ضــرر ایــن بــازار را ترک 
کنند و تعداد ترســوها در بازار کمتر شــود. با 
این حــال بحث های جــدی هم بیــن موافقان 
و مخالفان در جریان اســت که آیا بیت کوین 
و ســایر رمزارزهــا ابــزار مناســبی برای فــرار از 
تورم هســتند یا خیــر. در زمان هایی که ارزش 
این دارایــی افزایش می یابــد، قاعدتــاً وزنه به 
سمت موافقان کریپتوها سنگین تر می شود 
و در زمان هایــی ماننــد چنــد مــاه گذشــته 
مخالفــان صدایشــان را باالتــر می برنــد کــه 

دیدید بیت کوین ابزار مناسبی برای فرار از تورم نیست! 
اگر تــا همین یک ســال پیش تــورم پدیــده ای مخصوص 
کشــورهایی مانند ایــران بود، حــاال در اروپــا و آمریکا هم 
تورم تأثیــر خــودش را نشــان داده اســت. در دوران کرونا 
و با خلق پول بدون پشــتوانه، شــرایط و جــو روانی دوران 
قرنطینه مدیریت شد؛ منتها همین پول هایی که آن زمان 
از هیچ چیز خلق شد، امروز خودش را به شیوه تورم نشان 
داده اســت؛ بــا اینکه تــورم اروپــا و آمریکا قابل مقایســه 
با ایران نیســت، ولــی در همان کشــورها هم بســیاری به 
ایــن فکــر افتاده انــد کــه سرمایه هایشــان را بــا تبدیــل به 

دارایی های دیگر، از تورم در امان نگه دارند. 
مــا همیشــه بــه همــه آن کســانی کــه می خواهنــد وارد 
این بازار شــوند تأکیــد کرده ایــم که بــازار رمزارزهــا بازاری 
مقررات گذاری نشده اســت و نوسان های شــدیدی دارد؛ 

همیشه گفته ایم پولی را وارد این بازار کنید که در صورت 
از دست دادن آن مشکلی برای شــما پیش نیاید. همین 
توصیه را هم درباره بورس داشتیم و می گفتیم پولی را وارد 
بورس کنید که حداقل تا پنج سال آینده هیچ 
احتیاجی به آن ندارید؛ بورس با اینکه گاهی 
سودهای خوبی می دهد، ولی گاهی ضررهای 
ســنگینی را هم تحمیــل می کند. متأســفانه 
جریان های رسمی در سال گذشته با هدایت 
مردم به بازار های ســرمایه باعث شدند مردم 
روی بــد بــورس را ببیننــد و بســیاری از مــردم 

کتاب های سواد مالی را بازنکرده، ببندند! 
بــازار کریپتوهــا از ســایر بازارهــای دارایــی 
پرریسک تر است؛ قاعدتاً ریسک و سود دو 
روی یک سکه هستند و ما نمی توانیم انتظار 
سودهای باال داشته باشــیم، بدون اینکه انتظار ریسک 
را نداشته باشیم. وقتی صحبت از ریسک باال می کنیم، 
یعنی همین بــازار بیت کویــن. بــازاری که در چنــد ماه به 
سقف شصت و چند هزار دالری می رسد و در عرض یک 
روز سقوط می کند و اکنون در حال درجا زدن و پیدا کردن 

مسیر خودش است. 
البتــه ایــن را هــم اضافــه کنم کــه همیــن نداشــتن کف و 
ســقف و ۲۴ســاعته بودن و فراتــر از مرزهــای جغرافیایی 
عمل کردن جزء ویژگی های بــارز این بازار اســت و قاعدتاً 
در ســال های آینده می توان انتظار تنظیم گری بیشــتر و 
متعادل تر شــدن بــازار را داشــت؛ تــا آن زمان لطفــاً فقط 
کســانی وارد این بازار شــوند که قلــب و دل بزرگی دارند؛ 
هیچ گاه به هــوای پولدار شــدن زندگی تــان را در این فضا 

قمار نکنید.

رسول قربانی 
سردبیرراهپرداخت

@rasoulghorbani

رضا قربانی

@mediamanager_ir

 هشدار: بازار رمزارزها یک بازار پرریسک و 
قانون گذاری نشده است. بازاری که ممکن است به 

دلیل نوسانات آن همه سرمایه خود را در آن از دست 
بدهید. توصیه می کنیم قبل از هرگونه فعالیت در آن 

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

خطر شیادان یک بازار پرریسک را جدی بگیرید

در این ســال ها مــردم بــا شــیب تندتــری بــه بــازار رمزارزها 
عالقه مند شده اند. مردمی که پیش از این بازارهای مختلف 
را امتحــان کرده اند و تجربه های شــیرین ســود یــا تلخ زیان 
را چشــیده اند؛ تجربه هایی که هــر بار با خوش شانســی یا 
بدشانسی همراه بوده و برای بیشتر آنها سرمایه گذاری در 
یک دارایی بیش از آنکه یک موضوع با مطالعه قبلی باشد، 

یک قمار بوده است.

 بیشتر سرمایه گذاران ایرانی با امید به یک معجزه 
وارد بازاری می شوند. اگر در این راه موفق باشند، آن 
را به زرنگی و آینده نگری خود ربط می دهند و اگر شکست 
بخورند، مقصر را به همه عوامل؛ از دولت گرفته تا شــرایط 
آب وهوایی ارتباط می دهند و هیچ گاه به این فکر نمی کنند که 
اگر بــا مطالعه و بــا چیدن تخم مرغ هایشــان در ســبدهای 

مختلف سرمایه گذاری می کردند این روز را نمی دیدند.
دو، ســه ســال گذشــته مردم زیادی از طبقه هــای مختلف 
جامعه در بازار سهام، ســرمایه های خود را از دست دادند. 
نمی توانیم قدرت دولت در هدایت مردم به سمت این بازار 
را نادیده بگیریم، اما قطعاً بیش از همه خود سرمایه گذاران 

در این شکست مقصر هستند. اما فکر می کنم این تجربه 
شکست باعث نمی شود مردم باز متحمل شکست دیگری 
نشوند. خانواده هایی را می شناســم که با زحمت زیاد یا با 

شانس ســرمایه ای را به دســت آورده اند و بعد 
به تدریــج ایــن ســرمایه را در بازارهــای مختلف 
از دســت داده انــد و هیــچ گاه بــه صرافــت ایــن 
نیفتاده اند که شــاید همه این ســال ها اشتباه 

می کرده اند.

 امــروز بازار رمــزارز که بازاری به شــدت 
پرریسک اســت، برای سرمایه گذاران 
فقط ریسک یک بازار ســرمایه گذاری را ندارد. 
اینجا بحث عدم رگوله شدن و مشخص نبودن 
رگوالتــور بــازار اســت کــه می توانــد احتمــال 

کالهبرداری را افزایش دهد. اینجا دیگر فقط بحث نداشتن 
سواد مالی و آشنا نبودن با نحوه سرمایه گذاری در یک دارایی 
نیست. اینجا خطر شیادانی وجود دارد که از ناآگاهی مردم 
عجول از یک طرف و نداشتن متولی برای معرفی بازیگران 
معتبر از سوی دیگر سوءاستفاده می کنند. هر روز با ناامید 

شدن مردم از بازار سهام، دردسرهای خرید و نگهداری ارز، 
نداشــتن ســرمایه الزم بــرای خریــد مســکن و غیــره، افــراد 
بیشــتری به ســرمایه گذاری در رمزارزها روی می آورند. این 
مردم گاهی همان رفتــاری را دارند که مردمی با 
ســطح درآمد پایین به ســمت خریــد برگه های 
بخت آزمایی روی می آورند. خریداران این اوراق 
اغلب مردم بی پولی هستند، اما وقتی پول کِم 
خرید برگــه بخت آزمایی را با پولــی که احتمال 
)حتی خیلی کم( برنده شدنش را دارند، مقایسه 
می کنند، دچار یک اشتباه ذهنی می شوند و به 

از دست دادن آن پول رضایت می دهند.

 باید از این بترسیم که سرمایه گذاران در 
بازار رمزارزها هم به دلیل جذابیتی که 
در نوسانات شدید ارزش این دارایی ها وجود دارد، دست به 
قمار بزنند و با تصور معجزه ای جدید سرمایه های خود را در 
اختیار شیادان قرار دهند. بنابراین تنها راهش به رسمیت 
شناختن این پدیده جدید و شناساندن بازیگران مشروع آن 

به مردم است.

بازار رمزارز به شناساندن بازیگران مشروع نیاز دارد و این موضوع جز با موفقیت و ثبات 
کسب وکارهای شناسنامه دار عملی نمی شود
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جهــان متــاورس و اقتصــاد پیرامونش 
آن قــدر جذابیــت داشــته کــه شــرکتی 
چــون فیس بــوک ترجیــح داد نــام و 
نشــان چندســاله اش را کنــار بگــذارد 
و بــا عنــوان جدیــد متــا ادامــه مســیر 
دهــد. جــدای از همــه گرفتاری هــای 
برندینگ و کسب وکاری که فیس بوک 
در ســال های اخیر داشــته، امــا خیلی 
ســاده لوحانه اســت اگر فکــر کنیم این 
صرفاً یک تغییر نــام معمولی به دالیل 

غیرآینده نگرانه است.
مشــخص اســت کــه کســب وکارهای 
بزرگ دنیای فناوری از یک آینده محتوم 
باخبرند و در حــال برنامه ریزی برای آن 
هســتند؛ آینده ای کــه در آن دیگــر مرز 
میــان جهــان مجــازی و واقعــی حــذف 
می شــود و صنایــع مختلــف از جملــه 
خرده فروشــی بــا تحولــی بــزرگ روبه رو 

می شوند.
تا رســیدن بــه ایــن جهــان فناورانــه هم 
راه زیادی نمانده اســت. کافی است در 
دو، ســه ســال آینده فناوری هدست ها 
و عینک هــای واقعیــت مجــازی همــان 
رشدی را تجربه کنند که تقریباً ۱۵ سال 
پیــش گوشــی های هوشــمند تجربــه 

کردند. 
مــا تــا رســیدن بــه جهــان متــاورس و 
تغییــرات انقالبــی آن در حــوزه اقتصاد 
دیجیتال و مهم تر آز آن زندگی روزمره، 
فاصلــه زیــادی نداریــم. اینکــه عــده ای 
بر ایــن طبــل می کوبند کــه »حــاال کو تا 
رسیدن جهان های موازی و زیست های 
تمامــاً مجازی« درســت مثــل صحبت 
همان هاســت که کمتر از ۲۰ سال پیش 
می گفتنــد مگــر امــکان دارد که کســی 
کتــاب و نــان و غــذا و حتــی موســیقی 
مورد عالقــه اش را اینترنتی بخرد و برای 
هیچ کدام اینهــا پایــش را از خانه بیرون 

نگذارد؟!
همان ها این روزها از انتزاعی بودن یک 
آینــده مبتنی بــر بالکچیــن که بــا رواج 
رمزارزهــا وارد زندگــی مــا خواهد شــد، 

می گویند. 
امــا چیــزی کــه مســجل اســت اینکــه 
آینــده معطــل حرف هــا و دیدگاه هــا و 
ضدیت هــای مــا نمی مانــد. می آیــد... 
زودتــر از آنچــه مــا انتظــارش را داریــم 

هم می آید.
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 ریزش ها و رویش ها
 وحشــی بافقــی در منظومــه فرهــاد و شــیرین »در اظهــار 
نمــودن شــیرین محبــت خویــش را بــه آن غمیــن مهجور« 
بیتی زیبا دارد: تو گویــی از دلی آهی اثر کرد / که شــیرین را 
چنین خونین جگر کرد! با اندکی تغییر می تــوان این بیت را 
چنین نوشت: که بیت کوین را چنین خونین جگر کرد؟ بازار 
بیت کوین در هفته گذشته همه را خونین جگر کرد؛ ولی بازار 
چرا در هفته گذشــته هم خونین و مالین بود؟ روند کاهشی 
که بازار در پیش گرفته تا چه زمانی ادامه دارد و آیا اکنون زمان 
مناسبی برای خرید بیت کوین و دیگر آلت کوین هاست؟ در 

ادامه نگاهی به اطالعات پراکنده درباره بازار می اندازیم.

 چه خبر از کجا؟
 شــاید مهم ترین خبر هفته گذشــته بازار رمزارزهــا در ایران 
مشخص شــدن مســئول رمزارزهــا در دولت بــود؛ خبری به 
نقل از رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس منتشر شد که 
محســن رضایی، متولــی ارزهــای دیجیتــال در دولت شــده 
است. فعالً این خبر با واکنش نسبتاً مثبت از سوی فعاالن 
کســب وکارهای رمزارز ایرانی مواجه شــده یا حداقل کســی 
موضع گیــری منفــی جــدی نداشــته اســت. برخــی تصــور 
می کنند ورود محسن رضایی برای رگوالتوری حوزه رمزارزها 

می تواند گشایش هایی را در این فضا ایجاد کند. 
محمدرضــا پورابراهیمــی، رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
مجلس گفته مقامات دولتی ]عالوه بر مجلس[ به موضوع 
قانون گذاری ارزهای دیجیتال ورود کرده اند و محسن رضایی، 
معــاون اقتصــادی رئیس جمهــور، متولی ارزهــای دیجیتال 

در دولــت شــده اســت. محمدرضــا پورابراهیمــی از جلســه 
کمیســیون اقتصادی مجلس با دولــت در زمینه رســیدگی 
به رمزارزها خبر داد؛ این جلســه با حضور معاون اقتصادی 
رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک 

مرکزی برگزار شده است.
در هفته ای کــه بــازار رمزارزها مثبــت نبود، هفته نامــه تایم، 
ایالن ماسک را به عنوان چهره سال ۲۰۲۱ خود انتخاب کرد. 
ماسک که اکنون شناخته شده ترین کارآفرین فناوری جهان 
اســت با اظهارنظرهایی کــه درباره کریپتوهــا و به طور خاص 
دوج کویــن داشــته، دوســتان و دشــمنان زیــادی در جامعــه 
کریپتو دارد. ایالن ماسک یکی از بنیان گذاران پی پال، اولین 
فین تک جهان هم هست. او در مصاحبه با نشریه تایم گفته 
مطمئن نیست که ارزهای دیجیتال روزی جایگزین ارزهای 
فیات شوند. همچنین هفته گذشــته شرکت تسال بار دیگر 
پذیرش دوج کوین را شــروع کرد و همین خبــر باعث خیزش 
دوباره دوج شــد. ماســک درباره اینکه اقدامــات تأثیرگذار او 
اغلب با انتقاد مواجه می شود، به نشریه تایم گفته: »بازارها 
همــواره در خــود جنب وجــوش ایجــاد می کننــد و می توانــم 
بگویم که ]این تحرکات[ هیچ پایه و اساسی ندارند. بنابراین 
آیا اظهارنظرهای من اساساً با حرکات بازار که در هر صورت 
ممکن است اتفاق بیفتند، تفاوتی دارد؟ من که فکر نمی کنم 

این طور باشد.«
از دیگر خبرهای مهم در فضای ایران صحبت های رئیس کل 
بانــک مرکــزی دربــاره رمــزارز ملــی بــود؛ علــی صالح آبــادی، 
رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت که »زیرساخت های الزم 
بــرای توســعه ارز دیجیتال ملــی تدویــن شــده و در آینده ای 

نزدیک شــاهد راه اندازی آن خواهیم بود.« این دومین باری 
اســت که صالح آبادی به مســئله عرضــه ارز دیجیتــال ملی 

ایران اشاره می کند. 
در پایان خبرهای این بخش خبر بســیار مهمــی را هم مرور 
می کنیــم؛ انجمن فین تــک به تازگــی نامــه ای به رئیــس قوه 
قضائیــه نوشــته و در آن از اقدامــات اخیــر بانک مرکــزی در 
برخورد با کسب وکارهای فعال در حوزه فضای مجازی انتقاد 
کرده است. انجمن فین تک می گوید تصمیمات بانک مرکزی 

باعث تقویت انحصار در کشور شده است.

 چــه کســانی هنــوز در ســود هســتند و چــه 
کسانی در ضرر؟

 نتایج بررسی ها نشــان می دهد ۷۳ درصد از آدرس هایی که 
در کاردانو ســرمایه گذاری کرده اند، اکنون در ضرر هســتند. 
این در حالی است که حدود ۸۰ درصد از دارندگان بیت کوین 
و اتریوم با وجــود ریزش اخیر بازار همچنان در ســود به ســر 
می برند. به گزارش کریپتو اسلیت، بازار ارزهای دیجیتال در 
حال حاضر در شرایط بسیار ناگواری قرار گرفته و این موضوع 
انکارشدنی نیست. با اینکه ارزش کل بازار به تازگی از مرز سه 
تریلیون دالر عبور کرده بود، در حال حاضر فقط کمی بیشتر 

از دو تریلیون دالر است.
طبق داده هایی کــه وب ســایت»IntoTheBlock« منتشــر 
کرده، در حــال حاضــر بیــش از ۷۰ درصــد از آدرس هایی که 
کاردانــو در اختیار دارند، در ضرر هســتند. سوشــی ســواپ 
و یونی ســواپ از دیگر ارزهای دیجیتالی هســتند که بیشتر 
دارندگان آنها از سرمایه گذاری خود ضرر کرده اند. بر اساس 

این داده ها، ۸۰ درصد از دارندگان سوشی سواپ و ۷۱ درصد 
از دارندگان یونی سواپ اکنون در ضرر هستند.

وب ســایت تحلیلی IntoTheBlock متوســط هزینه خرید 
ارزهای دیجیتــال را بــرای آدرس های مختلــف اندازه گیری و 

نتایج آن را منتشر کرده که در ادامه مرور می کنیم.
درصد آدرس هایی که اکنون در سود هستند )به تفکیک هر 
ارز(: بیت کوین ۷۸ درصد / اتریوم ۸۶ درصد / دوج کوین ۵۵ 
درصد / شیبا اینو ۵۶ درصد / پلی گان ۸۳ درصد / الگورند 

۷۷ درصد.
درصد آدرس هایی که اکنون در ضرر هستند )به تفکیک هر 
ارز(: کاردانو ۷۳ درصد / سوشــی ســواپ ۸۴ درصد / یونی 

سواپ ۷۱ درصد.
قیمت کاردانــو پــس از رســیدن بــه اوج ۳.۱۰ دالری در اوایل 
شــهریور، به ســرعت کاهش یافــت. از آن زمان تاکنــون، این 
ارز دیجیتال بیش از ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داده 
است. با این اتفاق، کاردانو رتبه پنجم بازار ارزهای دیجیتال 

را هم از دست داد.
آن طور که داده ها نشان می دهد، بیشتر دارندگان بیت کوین، 
اتریوم، پلی گان، الگورنــد و دو میم کوین محبوب بازار، یعنی 

دوج کوین و شیبا اینو، همچنان در سود به سر می برند.
۷۸ درصــد از هولدرهــای بیت کویــن در وضعیــت ســود قرار 
دارند. عالوه بر این، ۸۶ درصد از دارندگان اتریوم هم در سود 
هســتند. از میان میم کوین ها، ۵۶ درصد از دارندگان شــیبا 
اینو و ۵۵ درصد از دارندگان دوج کوین هنوز از وضعیت سود 
خارج نشده اند. ۸۳ درصد از دارندگان پلی گان و ۷۷ درصد از 

دارندگان الگورند نیز همچنان در سود هستند.

نگاهی به بازار رمزارزها در یک هفته گذشته؛ که هم روند فرسایشی نزولی خودش را ادامه داد و هم به 
نظر می رسد برای راه افتادن دوباره نیاز به زمان بیشتری دارد

که بیت کوین را چنین خونین جگر کرد؟
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روند ارزش بازار رمزارزها در هفته گذشته

روند ارزش بازار آلتکوین ها در هفته گذشته

سلطه بازار رمزارزها در هفته گذشته
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بازار
M A R K E T

قیمــت بیت کویــن پــس از جلســه فــدرال رزرو 
افزایش یافت؛ با این حال ترس همچنان در بازار 
حاکم است. بیت کوین، آلت کوین ها و بازار سهام، 
اندکی پــس از جلســه کمیتــه بــازار آزاد فــدرال 
)FOMC( و مشخص شدن سیاست فدرال رزرو 
برای سال ۲۰۲۲ با افزایش قیمت روبه رو شدند. با 
این حال، به نظر می رسد با توجه به انقضای ۷۵۵ 
میلیون دالر قرارداد آپشن در این هفته، خرس ها 

همچنان بازار را در اختیار داشته باشند.
بــه گــزارش میهــن بالکچیــن و بــه نقــل از کوین 
تلگــراف، قیمــت بیت کویــن از زمان ثبــت رکورد 
۶9.۰۰۰ دالری در تاریخ ۱۰ نوامبر، درست زمانی 
که گزارش ها نشان داد نرخ تورم در آمریکا از ۶.۲ 
درصد فراتر رفته، روند نزولی داشــته اســت. در 
حالی که این خبر می توانست به نفع دارایی های 
غیرتورمی باشــد، رد درخواســت ETF فیزیکی 
بیت کوین ون اک)VanEck(  توســط کمیسیون 
بــورس و اوراق بهــادار )SEC( در تاریــخ ۱۲ نوامبر 
بعضی از سرمایه گذاران را غافلگیر کرد. در حالی 
 ETF که به طور کلی سرمایه گذاران انتظار داشتند
فیزیکی بیت کوین با مخالفت کمیسیون بورس 
مواجه شود، دالیل ارائه شده توسط این سازمان 
قانون گذار ممکن است برای برخی سرمایه گذاران 
نگران کننده باشد. کمیسیون بورس خاطرنشان 
کــرد به دلیل ناتوانــی در جلوگیری از دســتکاری 
در بازار گسترده بیت کوین به دلیل صرافی های 
قانون گذاری نشــده و حجــم ســنگین معامالت 
انجام شــده با تتر، بــا این درخواســت مخالفت 

کرده است.

تجزیه وتحلیل بازار، ارتباط تنگاتنگ آن 
باسیاســت های قانون گذاران را نشــان می دهد؛ 

به ویژه اکنون که سرمایه گذاران از نزدیک جلسات 
برگزارشده توســط فدرال رزرو را دنبال می کنند. 
جالب اینجاست که صرف نظر از شدت کاهش 
آتی در برنامه بازخرید اوراق قرضه و دارایی های 
فــدرال رزرو، حرکات بیت کویــن، در طــول ۱۲ ماه 
گذشــته بــا بازدهــی خزانــه داری آمریــکا ارتباط 

داشته است.

ایــن ارتبــاط تنگاتنــگ نشــان می دهد 
چقدر سیاست پولی فدرال رزرو برای دارایی های 
پرریسک ، از جمله بیت کوین تعیین کننده بوده 
اســت. عالوه بر این، در طول سه هفته گذشته 
بازدهــی خزانــه داری آمریــکا از ۱.۶۴ بــه ۱.۴۳ 
کاهــش یافتــه کــه تــا حــدی رونــد نزولــی 

مشاهده شده در بازار رمزارز را توضیح می دهد.
بدیهی اســت که عوامل دیگری نیــز در این بین 
در ســقوط بازار نقش داشــتند؛ به عنوان مثال، 
اصالح قیمت بازار در تاریخ ۲۶ نوامبر اساساً بر 
اساس نگرانی ها در رابطه با سویه جدید ویروس 
کرونا صورت گرفت. با این حال، با توجه به بازار 
مشــتقات و انقضای ۷۵۵ میلیون دالر قــرارداد 
آتی تــا روز جمعــه، به نظــر می رســد در صورتی 
کــه قیمــت بیت کویــن زیــر ۴۸.۰۰۰ دالر بماند، 

خرس ها کنترل کامل بازار را بر عهده بگیرند.
تنهــا ســناریویی کــه گاوهــا می تواننــد در آن از 
ضرر قابل  توجه جلوگیــری کنند، حفظ قیمت 
بیت کویــن باالتــر از ۴۸.۰۰۰ دالر اســت. بــا این 
حال، در صورت غالب شــدن احساسات منفی 
کوتاه مدت فعلی، خرس ها به راحتی می توانند با 
کاهش چهار درصدی قیمت را از ۴۸.۵۰۰ دالر، 
بیت کوین را به زیر ۴۷.۰۰۰ دالر کاهش داده و ۱۰۵ 

میلیون دالر سود کسب کنند.

در زمان تنظیم این گزارش )ظهر روز شــنبه ۲۷ آذرماه( ارزش 
بازار کریپتوها ۲.۱9 تریلیون دالر بود که نسبت به ۲۴ ساعت 
قبل ۰.۳۴ درصد افزایش در ارزش را مشاهده می کنیم؛ اما در 
مجموع در هفته گذشــته نزدیک به چهار درصد کاهش در 
ارزش بازار کریپتوها را شاهد بودیم و بیشتر کریپتوها منفی 
بودند. حجم در گردش بــازار کریپتوها در ۲۴ ســاعت قبل از 
تنظیم این گزارش بیــش از ۱۰۸ میلیــارد دالر بــوده که حدود 
۳۰ درصد افزایش نسبت به روز قبل را نشان می دهد. اکنون 
حدود ۱۵.۵ میلیارد دالر حجم در گردش دیفای یا صرافی های 
غیرمتمرکز اســت که نزدیک بــه ۱۵ درصد حجــم در گردش 
کل بازار است. حجم تمام اســتیبل کوین های بازار حدود ۸۶ 
میلیارد دالر اســت که نزدیک به ۸۰ درصد حجــم در گردش 
بازار در ۲۴ ســاعت قبل از تنظیم این گزارش اســت. در زمان 
تنظیم گزارش قیمت بیت کوین ۴۶.۶۴9 دالر بود که نسبت به 
روز قبل نزدیک به نیم درصد و نسبت به هفته گذشته نزدیک 
به سه درصد ریزش را نشان می دهد. سلطه بیت کوین بر بازار 
هم حدود ۴۰ درصد است که اندکی کاهش را نشان می دهد. 
هفته گذشته با اینکه برای بیت کوین هفته خوبی نبود، اما با 
اندک امیدهایی برای آلت کوین ها همراه بود و در مواردی شاهد 

کوین هایی بودیم که هفته را مثبت سپری کردند.
ارزش بــازار رمزارزها در هفته گذشــته در حــدود ۲.۲ میلیارد 
دالر در نوســان بود و با اینکه در مواردی به باالی ۲.۳ میلیارد 
دالر هم رسید، اما حجم کل بازار در محدوده ۲.۳ میلیارد دالر 
در نوســان بود؛ این بازار طی دو ماه پیش، در زمان اوج خود تا 
نزدیکی سه میلیارد دالر هم باال رفته بود و فعالً روزهای ریزشی 

خود را پشت سر می گذارد.
بازار آلت کوین ها با اینکه نسبت به بیت کوین عملکرد بهتری 
داشته، اما این بازار هم روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد.

سلطه بیت  کوین بر بازار در روند چندماهه نیز کاهشی است 
و اکنون در حــدود ۴۰ درصد اســت. اتریوم نیــز در ادامه روند 
افزایش ســلطه خود اکنون در حــدود ۲۱ درصد بــازار را تحت 

سلطه خودش دارد. 

بازار در یک نگاهفدرال رزرو،اقتصاد آمریکا و تأثیر شان بر بازار
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REVIEWبررسی

 نشانه های نزولی در بازار 
بیت کوین و عملکرد بهتر 

آلتکوین ها

کوینهابهکدام
سومیروند

دوگانگــی  پیداســت  کــه  آن طــور 
احساسات معامله گران همچنان ادامه 
دارد و در کنــار نشــانه های صعــودی، 
عواملی به چشم می خورد که می تواند 
در ادامــه بــر قیمــت ارزهــای دیجیتال 

تأثیر منفی بگذارد.
به گزارش کوین دسک، بازار بیت کوین 
و سهام روز گذشته و هم زمان با کاهش 
تقاضــای خریــداران بــا کاهــش قیمــت 
مواجــه شــد. جهــش کوتاه مــدت بیت 
کویــن در اواخــر هفتــه گذشــته، بــا 
ســقوط مجدد قیمــت بــه زیــر ۴۸,۰۰۰ 
دالر به پایان رســید. اکنون آن طور که از 
نمودارها پیداست، روند اصالحی اخیر 
قیمــت می توانــد در محــدوده ۴۶,۰۰۰ 
دالر یا هر ســطح دیگری که تقاضا برای 
خریــد و ورود بــه بــازار افزایــش یابــد، 

تثبیت شود.
بــازار بیت کویــن در طــول ۷ روز گذشــته 
نوســان جدی ای را تجربه نکرده اســت. 
وضعیــت در بــازار اتریــوم و ســوالنا هــم 
بــه همیــن شــکل بــوده و از طرفــی اولنچ 
در این مــدت ۳۸ درصد بازدهی داشــته 
اســت. اختــالف میــان عملکــرد ارزهای 
دیجیتال در این هفته نشان می دهد که 
سرمایه گذاران همچنان تمایل زیادی به 
پذیرش ریســک دارند. معموالً عملکرد 
بهتر آلــت کوین ها نســبت بیــت کوین، 
نشــانه ای برای آغــاز یک رونــد صعودی 
جدید در کل بازار است. در حال حاضر 
اما خطراتی هم وجود دارند که می توانند 
ادامــه بر قیمــت ارزهای دیجیتــال تأثیر 

بگذارند.
برای مثال، شــورای نظارت بر ثبات مالی 
ایــاالت متحــده روز جمعــه گزارشــی را 
منتشر کرد و در آن به کنگره آمریکا درباره 
خطــرات حــوزه امــور مالــی غیرمتمرکــز 
DeFi( و اســتیبل کوین هــا هشــدار  (
داد. عــالوه بــر ایــن، کمیســیون بــورس 
و اوراق بهــادار آمریــکا هــم روز گذشــته 
تصمیم گیری درباره صدور مجوز صندوق 
قابل معامله در بورس )ETF( نقدی بیت 
Grayscale( و  کویــن گری اســکیل )
شــرکت بیت وایز )Bitwise( را به تعویق 
انداخت؛ خبری که شــرایط بــازار را برای 
سرمایه گذاران تا حدودی ناخوشایندتر 

از قبل کرد.

منبع: ارز دیجیتال
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بازار
M A R K E T

 Blockchain.com داده هــای بخــش تحلیلــی وب ســایت
نشــان می دهد که حــدود 9۰ درصد از عرضــه کل بیت کوین 
تا هفته گذشــته استخراج شــده است. این دســتاورد به این 
معنی است که ۱۸.۸9 میلیون از ۲۱ میلیون واحدی که عرضه 
کل بیت کوین به آن محدود شده، اکنون در بازار عرضه شده 
است. از زمان اســتخراج اولین بیت کوین در۲۰ دی ۱۳۸۷، ۱۲ 
سال طول کشید تا این ارز دیجیتال به این نقطه  عطف برسد. 
با این حال، با توجه به برآورد فعالیت های شــبکه و با در نظر 
گرفتن تأثیــر دوره های هاوینــگ بر میــزان پــاداش حاصل از 

اســتخراج بلوک های شــبکه بیت کوین، به نظر نمی رسد که 
مقــدار باقی مانده از کل عرضــه بیت کوین تا بهمن مــاه ۱۵۱۸ 

استخراج شود.
به گزارش کوین دسک، عالوه بر این، به  نظر نمی رسد که تمام 
۲۱ میلیون واحد عرضه کل بیت  کوین، پس از اتمام استخراج 
در شبکه قابل  اســتفاده باشند. شــرکت »چین آلیسیس« 
)Chainalysis( که در زمینه تحلیل ارزهای دیجیتال فعالیت 
می کند، با بررســی فعالیــت آدرس های موجــود تخمین زده 
که احتمــاالً ۳.۷ میلیون بیت کوین از دســت رفتــه یا مفقود 

شاهد طرح صیانت دیگری برای رمزارزها 
نباشیم

جالل رشــیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت و عضو 
کمیســیون امــور داخلــی کشــور و شــوراها در مجلــس 
شــورای اســالمی، در صفحه شــخصی خــود در توییتر 

نوشت:
»در بازار نسبتاً نوظهور رمزارزها ضرورت دارد اکنون که 
کاربران به سمت بسترهای بومی گرایش دارند، از آنها 
حمایــت کنیم تا در آینده شــاهد طــرح صیانت دیگری 
بــرای بازگرداندن کاربــران از ســکوهای خارجــی مبادله 

رمزارز نباشیم.«

عرصه رمزارز را بــه خارجی ها واگذار 
نکنیم

احمــد نــادری، نماینــده مجلــس، گفتــه ســامان دهی 

 
اظهار نظرهای 
مهم هفته درباره 
رمزارزها

پدیده رمزارها در هفته گذشته

آواالنچ؛قاتلاتریوم
رشد ۴۰ درصدی آواالنچ در یک هفته گذشته  آن 
را به جمــع ۱۰ ارز برتر بازار فرســتاد؛ بهــای آواالنچ 
در مقایسه با روز گذشته ۱۱ درصد افزایش یافت 
و این رشــد قیمت ســبب شــد توکن AVAX  برای 
نخســتین بار به جمع ۱۰ ارز برتــر بازار وارد شــود. 
قیمت هر واحــد آواکــس هم اینک در حــدود ۱۱۵ 
دالر و ارزش بازار آن حدود ۲۸ میلیارد دالر است. 
این ارز در حال حاضر رتبه 9 بازار را در اختیار دارد 
و اوج قیمتــی آن هم حــدود ۱۴۵ دالر بوده اســت. 
گفتنی است از آواالنچ به عنوان جایگزین اتریوم 

یاد می شود.

پدیده جدید بازار رمزارزها
بــا افزایــش ۱۱ درصــدی بهــای آواالنــچ 
نسبت به روز گذشته )در زمان تنظیم این گزارش(، 
توکن آواکس بــه جمــع ۱۰ ارز برتر بازار وارد شــد و 
در حال حاضــر، در رتبــه 9 بازار ارزهــای دیجیتال 
قرار گرفته اســت. به گزارش میهــن بالکچین و به 
نقل از دیکریپت، ســال ۲۰۲۱ از بسیاری جهات، 
سال سوالنا بوده است؛ این پروژه که از آن به عنوان 
»قاتل اتریوم« یاد می شود، نسبت به بزرگ ترین 
بالکچین مبتنی بر قراردادهای هوشمند سرعتی 
باالتــر و کارمــزد کمتــری ارائــه می دهــد و همیــن 
ویژگی ها برای افزایــش قیمت نجومی SOL کافی 

بوده است.
اما اگر باز هم بر رقبای اتریوم متمرکز شویم، پروژه 
دیگری را می بینیم که در طول شــش ماه گذشته 
رونــد چشــم گیری را تجربه کــرده؛ رمــزارز آواکس  
شــبکه بالکچینی آواالنچ کمتر از شش ماه پیش 
بین ۱۰ تا ۱۱ دالر ســیر می کــرد، اما اکنــون ۱۱۰ دالر 
ارزش دارد و به لطف افزایش ۳۱درصدی قیمت در 
طول یک هفته اخیر و همچنین رشد ۱۱۱۱ درصدی 
در ۲۴ ساعت گذشته، به نهمین رمزارز بزرگ بازار 

تبدیل شده است.
آواالنچ در اواخر ماه نوامبر برای اولین بار به جمع 
۱۰ ارز برتر پیوست و جای دوج کوین را گرفت. با این 
حال، بــازار با اصــالح قیمت مواجه شــد و قیمت 

آواالنچ از اوج ۱۴۴.9۶ دالری خود فاصله گرفت.
دالیل متعددی برای افزایش قیمت آواالنچ وجود 
دارد؛ یکی از این دالیل، اعالمیه ۱۴ دسامبر شرکت 
خدمات مالی سیرکل مبنی بر ورود استیبل کوین 
USDC در شــبکه بالکچینــی آواالنــچ اســت کــه 

بالطبع به افزایش نقدینگی در این شبکه در حال 
توسعه منجر می شود. استفاده از استیبل کوین ها 
دسترســی به برنامه های کاربردی در شــبکه های 

بالکچینی را تسهیل می کند.
 ،)Ava Labs( عالوه بر اعالمیه اخیر سیرکل، آوا لبز
شــرکت خالــق و توســعه دهنده پــروژه آواالنــچ در 
ماه های اخیر پیشرفت های قابل  توجهی داشته 
اســت؛ به عنوان مثال، شــبکه مین نت آواالنچ در 
ماه سپتامبر فعال شد و به کاربردی بودن این پروژه 
کمک شایانی کرد. عالوه بر این، این شبکه قابلیت 
اجرای قرارداد هوشمند را داراست که این امکان را 
برای توسعه دهندگان فراهم می کند تا برنامه های 

غیرمتمرکز خود را در بستر آن بسازند.

دیفای و آواالنچ
با این تفاسیر، شبکه بالکچینی آواالنچ 
به بســتری مناســب برای اکوسیســتم امور مالی 
غیرمتمرکز یا همان دیفای و NFT ها تبدیل خواهد 
شد. دیفای و NFT ها در طول ۱۸ ماه گذشته، نقش 
شایانی در افزایش محبوبیت اتریوم داشته اند. با 
این حال، تقاضای باال در شبکه بالکچینی اتریوم 
باعث شــده تــا توجــه به ســمت ســایر شــبکه ها 
همچون سوالنا و آواالنچ معطوف شود. در ماه های 
اخیر سرمایه گذاران بسیاری به پروژه آواالنچ عالقه 
نشان داده و سرمایه ای را به آن اختصاص داده اند. 
به عنوان مثال، در ماه سپتامبر، دو شرکت »پالی 
چین کپیتال« و همچنین »تری اروز کپیتال« ۲۳۰ 
میلیون دالر در فروش خصوصی به بنیاد آواالنچ 
کمک کردند که بخش زیــادی از این ســرمایه، به 
کمک های مالی برای پروژه ها و توســعه دهندگان 

تخصیص یافت.
این رقم، چشــم گیر اســت؛ با این حال، اکنون که 
آواالنچ به جمع ۱۰ ارز اصلی بازار وارد شده، شبکه 

مطمئناً به آن نیاز خواهد داشت.
ســـــــــــــــــــرمایه گذاری  مدیریــت  شــرکت 
ون اک)VanEck(  نیــز اعــالم کــرده دو رمــزارز 
MATIC و AVAX را بــه اســناد قابــل معاملــه در 
بورس )ETN( خــود اضافه می کند. این شــرکت 
همچنیــن ETN بیت کویــن، اتریــوم، پولکادات، 
ســوالنا و ترون را نیز قبــل از این راه انــدازی کرده 
بود. رمزارز MATIC نیز با پنج درصد افزایش به 

قیمت ۲.۱9 دالر خریدوفروش می شود.

INTRODUCTIONمعرفی

بیت کوین از بازار  
جا مانده است؟

روند ارزش بازار بیت کوین در ۷ روز گذشته
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بازار
M A R K E T

شده اســت. از گم  شــدن کلیدهای خصوصی گرفته تا مرگ 
صاحبان بخشی از بیت کوین های موجود، همگی می توانند 
از دالیل مفقودشدن بخشی از عرضه کل بیت کوین باشند. 
یک میلیــون واحد هــم در اختیار ساتوشــی ناکاموتــو، خالق 
بیت  کوین قرار دارد. ساتوشــی، این مقــدار را در روزهای اولیه 
فعالیت شبکه استخراج کرده  و هنوز به آن دست نزده  است.

اما بــازار بیت کویــن در هفته گذشــته چگونــه بود؟ بــا اینکه 
نشــانه  هایی از حمایت کوتاه مــدت خریــداران در بــازار دیده 
می شــود، فروشــندگان بیت کوین همچنان فعال هســتند. 
بیت کویــن اکنــون در مقطــع حساســی قــرار گرفتــه و 
شکسته شدن حمایت های فعلی می تواند با سقوط عمیق تر 

قیمت همراه باشد.
 در طــول هفتــه گذشــته بیت کویــن در نزدیکــی میانگیــن 
متحرک ۲۰۰ روزه نوســان می کــرد و می توان گفت کــه در این 
هفــت روز قیمت نوســان جــدی ای نداشــته اســت. در حال 
حاضر هم کندل قیمت بیت کویــن در نزدیکی این میانگین 
متحــرک و ســطح ۴۶.۰۰۰ دالر قــرار گرفته اســت. آن طور که 
پیداســت، خریــداران در مســیر بازیابی قیمت بــا مقاومت 
قدرتمنــدی روبه رو هســتند کــه در محــدوده بیــن ۵۰.۰۰۰ تا 
۵۵.۰۰۰ دالر تشکیل شده است. با این حال، از دست رفتن 

شــتاب صعودی قیمت در نمای یک هفته ای بازار، همچنان 
موضوعــی نگران کننده اســت. تــالش ناموفق  خریــداران که 
با متوقف شــدن روند صعودی قیمت پس از رســیدن به اوج 
تاریخــی ۶9.۰۰۰دالری همــراه بود، نشــان می دهد کــه روند 

صعودی گسترده قیمت در حال ضعیف  تر شدن است.
بیت کوین اکنون در مقطع حساسی قرار گرفته و اگر خریداران 
در ادامه نتوانند حمایت های فعلی را حفظ کنند، این احتمال 
وجود دارد که قیمت یک ســقوط ۲۰درصــدی دیگر را تجربه 

کند.

آیــا اکنــون زمــان مناســبی بــرای خریــدن 
بیت کوین است؟

می داننــد؛  دیجیتــال  دنیــای  طــالی  را  بیت کویــن 
استراتژیســت های جی پی مورگان، در یادداشــتی خطاب به 
مشتریان این بانک گفته بودند که اختصاص  یک درصد از 
موجودی سبد سرمایه گذاری به بیت کوین، می تواند از سرمایه 
آنها در برابر نوسانات دارایی های سنتی، محافظت کند. »کارل 
ایکان«، سرمایه گذار میلیاردر هم ضدتورمی بودن بیت کوین 
را تأیید کرده اســت. از نظــر برخی اکنون زمان مناســبی برای 
خریدن بیت کوین و نگهداری بلندمدت آن است. بیت کوین 

به عنوان یک ابزار ذخیره ارزش نسبت به دارایی هایی مانند 
کاالهای قابل  معامله در بازارهای مالی سنتی، جذاب تر است؛ 
چراکه تقاضای رو به رشد بیت کوین به  جای عرضه واحدهای 
تازه بــا افزایش قیمت همــراه می شــود. بیت کویــن اوایل این 
ماه پتانسیل خود را در مقابله با تورم نشــان داد و همزمان با 
سقوط شدید ارزش لیر ترکیه، قیمت بیت کوین در این کشور 
رکورد زد. با این حال عده ای معتقدند که سرمایه گذاری در طال 
گزینه بهتری برای مردم ترکیه بوده است. عملکرد بیت کوین 
در سال جاری، تاکنون بسیار بهتر از طال بوده و از اوایل دی ماه 
۱۳99 تا بــه امروز حــدود ۸۰ درصد رشــد کرده اســت. این در 
حالی است که قیمت طال در همین بازه زمانی حدود هشت 
درصد کاهــش یافته اســت. در نتیجه ســرمایه گذارانی که از 
طال به عنوان مانعی در برابر تورم استفاده کرده بودند، در این 
زمینه شکست خوردند. سرمایه گذارانی که سعی می کنند 
بیت کوین یا طال را به عنوان مانعی در برابر تورم انتخاب کنند، 
باید از خود بپرسند که آزادی و کارایی برای آنها مهم تر است یا 

سرمایه گذاری در یک دارایی سنتی.
تنها زمان است که می تواند عملکرد یک دارایی را مشخص 
کند؛ بنابراین داشتن یک سبد سرمایه متنوع گزینه مناسبی 

برای بسیاری از سرمایه گذاران خواهد بود.

پلتفرم هــای داخلــی ارز دیجیتــال دغدغــه جوانــان 
کشــور اســت و نباید این گلوگاه مهم را بــه خارجی ها 

واگذار کرد. 
نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیســیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی در توییتی 
نوشت: »سامان دهی پلتفرم های داخلی رمزارز دغدغه 
جوانان و شــرکت های دانش بنیــان فعــال در این حوزه 
اســت؛ در حالــی کــه وزارت اقتصــاد و بانــک مرکــزی با 
اعمال فشــار و محدودســازی این مجموعه ها در حال 
کوچانــدن کاربــران و جوانــان بــه ســمت مجموعه های 
خارجی هستند. نباید این گلوگاه مهم را به خارجی ها 

واگذار کرد.«

بار دیگر رمزارز ملی
علــی صالح آبــادی در گردهمایــی رؤســای 

نمایندگی های جمهوری اســالمی ایران در کشــورهای 
همســایه، بــا تأکیــد دوبــاره بــر موضــوع راه انــدازی ارز 
دیجیتال ملــی ایران گفــت: »موضوع رمزپــول ملی از 
جمله موارد مهم در دستور کار بانک مرکزی است که 
زیرســاخت و دســتورالعمل های مربوط بــه آن تدوین 
شده و در آینده نزدیک به صورت آزمایشی راه اندازی 

خواهد شد.«
صالح آبادی دو ماه پیش هم گفته بود که بانک مرکزی 
در حال بررسی ارز دیجیتال ملی است و در آینده  آن 

را به صورت آزمایشی راه اندازی خواهد کرد.

مجوزها سرعت گیر نشوند
رئیــس کمیســیون اقتصــاد مجلــس دربــاره 
قانون گــذاری در زمینــه رمزارزها گفت: »مــا اقدامات 
خــود را در ایــن بخــش بــه دولت مــردان عرضــه و 

گــزارش آنهــا را در ایــن بخــش اخــذ کرده ایــم. از ایــن 
رو دولت مــردان بــه مــا گفته انــد کــه در ایــن زمینــه 
قانون گــذاری کنیــم و بــه همین جهــت ما متنــی را در 
کمیســیون برای این بخش آماده کرده ایــم و به دولت 
گفته ایم که در این بخش آیین نامه های الزم را تدوین 

کند.«
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفته است تأخیر در صدور مجوز صرافی های 
داخلــی ارز دیجیتال مــورد پذیرش مجلس نیســت و 
نباید به  بهانه نظارت و صدور مجوز، سرعت فعالیت 

کسب وکارهای مجازی را کُند کرد. 
باید برای انجام کسب وکارها در فضای مجازی الزامات 
حاکمیت رعایت شود، اما نباید این مجوزها همچون 
سرعت گیری در مسیر حرکت آنها بوده و کارشان را با 

کُندی مواجه کند.

NEWSخبر

نهنگ های شیبا اینو همچنان 
مشغول خرید هستند

تحلیلــی  وب ســایت  گــزارش  بــه 
ویل اســتاتس، نهنگ هــای شــیبا اینــو از 
افــت قیمــت ایــن ارز دیجیتال اســتفاده 
کــرده و بــر مقــدار اندوخته هــای خــود 

افزوده اند. 

حیات رو به پایان بیت کوین 
اســتاد  پراســاد«،  »اســوار 
یــکا، اخیــراً  دانشــگاه کورنــل در آمر
مدعــی شــد حیــات بیت کویــن رو بــه 
پایان اســت و دلیــل آن را آالیندگی های 
زیســت محیطی ناشی از اســتخراج این 

ارز دیجیتال برشمرد.  

سرمایه گذاری در اتریوم
 اتــر کپیتــال کورپوریشــن، یــک 
شرکت فناوری محور مســتقر در تورنتوی 
کانادا کــه قصد دارد به قطب کســب و کار 
و ســرمایه گذاری در اکوسیســتم وب ۳.۰ 
تبدیل شــود، اعــالم کــرده کــه ۴۰ میلیون 

دالر اتریوم سهام گذاری می کند. 
 

افزایش فعالیت  نهنگ های 
دوج کوین پــس از پذیرش 

Doge  توسط تسال
پــس از خبــر پذیــرش دوج کویــن توســط 
تســال، تعــداد تراکنش هــای مبالــغ باالی 
دوج کوین بــه میــزان ۱۴۸ درصــد افزایش 

یافته است.

روند قیمت بیت کویت در ۷ روز گذشته
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B U S I N E S S

بــا لهجــه شــیرین شــیرازی از دنیــای رمزارزهــا و 
فرصت هایــش می گویــد، از اینکــه نبایــد بــا تنگ نظــری 
کاری کنیــم کــه یکــی از معــدود فرصت هــای مــا بــرای 
پیوســتن به اقتصــاد آینده از دســت بــرود. با دلســوزی 
می گویــد هنــوز می توانیــم بخشــی از دنیایــی باشــیم 
کــه ایــن روزهــا زیرســاخت هایش در حــال شــکل گیری 
 اســت و وقتــی راه بیفتــد منتظــر کســی نمی مانــد.
وحید والی مدیرعامل هلدینگ نیک اندیش که صرافی 
کوین نیک یکی از محصوالت شناخته شده آن است در 
گفت وگو با ضمیمــه »رمــزارز« تحلیل هــای مختلفی از 
وضعیت امروز بازار رمزارز ایران و فرصت ها و تهدیدهای 

آن ارائه داده است.

هلدینــگ نیک اندیــش در کنــار برنــد 
اصلــی اش کــه کوین نیــک اســت و در حــوزه تبادل 
رمزارزها فعالیت می کند، وارد حوزه سرمایه گذاری 
در اقتصــاد نــوآوری در حوزه هــای دیگــر هــم شــده 

است؛ آیا درست متوجه شدم؟
بله. تاکنون هیچ ســرمایه گذاری را جذب نکردیــم و هر کاری 
کردیم، کوشش خودمان بوده است. اکنون در تالش هستیم 
برای کوین نیک مارکت و نیک بــوم ســرمایه گذارانی را جذب 
کنیم تا با استفاده از فناوری های نوین بتوانیم در بحث امالک 
و رمزارزها بسیار متفاوت تر از آنچه عرضه می شود، در راستای 

مجازی تر شدن دنیا و رشد دنیای متاورس گام برداریم. 

 می توانید توضیح دهیــد کاری که قصد 
داریــد در حــوزه مســکن انجــام بدهیــد، از نظــر 

جنبه های فناورانه و نوآورانه به چه شکل است؟
تا به االن هرچه در بازار مسکن انجام شده، بیشتر شبیه به 
پلتفرم های آگهی بوده است. من فایلی را می دیدم و در آخر 
به بنگاه های سنتی وصل می شدم و آن معامله را یک بنگاه 
انجام مــی داد. چیــزی که االن نیک بــوم هم انجــام می دهد، 
همین اســت، یعنی یک مشــاور امالک کامالً سنتی است. 
ما در تالشــیم با اســتفاده از فنــاوری بالکچیــن به تدریج و با 
مجازی تر شدن دنیا، اتفاقات خیلی قشنگ تری را رقم بزنیم. 
مثل اینکه مردم عادی بتوانند با استفاده از امالک به عنوان 
یک واســط اگر نیــاز داشــتند، NFT بخرنــد و زمین هایی که 
 NFT شده را خریداری کنند. بحث دیگر این است که تمام 
موارد به صورت شفاف روی شبکه بالکچین پیاده سازی شود. 

یعنی سابقه و همه چیز یک ملک را بتوانید در بالکچینی که 
مربوط به نیک بوم است، ببینید. به عالوه می توانید با یک 
عینک مجازی همه خانه های اطراف را نگاه کنید و سابقه آن 
را ببینید و دریابید که چطور می توانید اینها را بخرید یا اجاره 
کنید. در نهایت قرار است به اینجا برسیم که افراد بدون اینکه 
بخواهند حضــوراً بروند و ملــک را ببینند یــا در دفتر امالک 
قراردادی را منعقد کنند، نیازشان برطرف شود. می خواهیم به 
سمتی برویم که از قراردادهای هوشمند در بستر شبکه هایی 
مانند اتریوم استفاده کنیم و پس از آن حتی بتوانیم امالک 
را به صــورت توکنایز شــده - در صورتی کــه بتوانیم موافقت 
حاکمیت را جلب کنیــم - ارزیابی کنیم. هدف مــا از ورود به 

دنیای امالک بیشتر این بوده است. 

 درک و دریافت من از صحبت های شما 
این بــود کــه درواقــع تجربــه ای کــه در حــوزه تبادل 
داشــتید، به کمک تان آمده و اتفاقاتی که در حوزه 
فناوری به خصوص با وب 3 می افتد، این اســت که 
انــگار همــه کســب وکارهای نــوآوری کــه در وب 2 
داشــتیم مابه ازایشــان می توانــد در وب 3 وجــود 
داشته باشد و ما دوباره دیوار، شیپور و اسنپ های 
جدیــدی داشــته باشــیم کــه با کمــک شــبکه های 
بالکچین و اسمارت کانترکت ها هم بحث شفافیت 
را راحت تر کنند و هم ارتباط و معامله گری و تجارت 
را در دنیای جدید ســاده تر و ایمن تر می کنند. شما 
چون این آینده را تشخیص داده اید، به یکسری از 
حوزه هــا وارد می شــوید کــه یکــی از آن هــا، حــوزه 

پراپرتک یا مسکن است. 
دقیقاً به همین صورت است و ما چه بخواهیم چه نخواهیم، 
به آن سمت می رویم. هرچقدر تعلل کنیم، فقط فرصت ها 
را از دست می دهیم. من این موضوع را خیلی دوست دارم و 
هر جا هم که صحبت کرده ام، از همه دعوت کرده ام وارد این 
حوزه ها بشــوند؛ زیرا هرچه افراد بیشــتری وارد این حوزه ها 
بشوند، پیش برد کار راحت تر است. ما دوست داریم در همه 
این حوزه ها رقبای قدرتمندتر از خودمان داشــته باشیم و از 

آن ها یاد بگیریم. 

 شما در ســال 97 وارد این حوزه شدید و 
االن تقریباً سه سالی می شــود که در حوزه تبادل و 
رمزارزهــا فعالیــت می کنیــد. بــا توجــه بــه تجربــه 

شــخصی تان، این بازار نســبت به سه ســال پیش 
چقــدر تغییــر کــرده اســت؟ ایــن تغییــرات در 
کســب وکارها و اســتعداد هایی کــه وارد ایــن حوزه 
شدند، چقدر ملموس بوده است؟ در نگاه حاکمیت 
و دولت هــا چــه تغییراتی را شــاهد بودیــم و مهم تر 
اینکه چه تغییرات دیگری نیاز اســت تــا بتوانیم از 
فرصت ها و ظرفیت واقعی این فضا بهتر استفاده 

کنیم؟
من تقریباً از ســال 9۰ در این حوزه هســتم و خریــد و فروش 
و... را انجام می دادم. سال های 9۵، 9۶ هم خیلی حرفه ای تر 
در پیمنــت ۲۴ بودیــم، 9۷ در مجموعه نیک اندیــش و تمام 
این ســال ها تبادل با ما بود و شــاید آن زمــان هم پیش بینی 
نمی کردیم که تا این حد اتفاقــات عجیب و غریب بیفتد. از 
عجیب ترین قوانین و اتفاقاتی که رخ داد، این بود که در شرایط 
تحریــم انتظار داشــتیم حاکمیــت اقبال خیلــی مثبت تری 
را نســبت به این حوزه نشــان بدهد، اما دیدیم که بعضی از 
دوستان حاکمیتی ما بیشتر شبیه مأمور اجرای احکام قوانین 
آمریکا، ترامپ و پس از آن بایدن و... شدند. این عجیب ترین 
چیزی بود کــه در این ســال ها من از ســوی حاکمیــت دیدم. 
برخوردهای سلبی و منفعالنه زیادی را در اینجا شاهد بودیم. 
اما از آن طرف آگاهی مردم نسبت به این حوزه بسیار بیشتر 
شد و مردم آگاه تر وارد این حوزه ها شدند. حال با پر و بال دادن 
به صرافی های ایرانی و کسانی که اسم و رسم شان مشخص 
است، تحت نظارت قانونمند، هم مردم می توانند در استفاده 
از این تکنولوژی نسبت به بقیه دنیا بهتر عمل کنند و هم ما 
در منطقه مان تبدیل به یک هاب می شویم. اما اگر بی تفاوت 
باشیم یا بخواهیم قلع وقمع کنیم، طبیعتاً بازارهای زیرزمینی 
بیشتر خواهد شد، چون مردم در نهایت این کار را می کنند. 
مثل تلگرام که فیلتر کردیم، اما مردم کماکان از تلگرام استفاده 
می کنند و مــا نمی توانیم مردم را به شــکلی کنتــرل کنیم که 
بگوییم شما حق اســتفاده از تکنولوژی را ندارید. حتی یک 
مثال ساده در مورد آیفون و... مثالً رسماً شرکت اپل گفت که 
گوشی های اپل نباید در ایران کار کنند، اما می بینید که چون 
اینجا تقاضا هست، مردم آن را جای دیگر اکتیو می کنند و بعد 
در اینجا استفاده می کنند. یعنی نمی توان مردم را از تکنولوژی 
روز دنیا محروم کــرد، خصوصاً با دنیای جدید وب اســتیت 
که االن به وجود می آیــد و زندگی های ما تحت تأثیــر آن قرار 
می گیرد. همیــن دورکاری ای که پــس از کرونا به وجــود آمد، 
شاید برای جامعه ای مانند ما عجیب بود، اما خیلی راحت به 

 با احتیاط جلو بروید

تحلیلیدرباره
ماههایآیندهبازار

مهم تریــن نکتــه بــرای هــر کســی کــه 
می خواهــد وارد این حــوزه بشــود، این 
اســت که ســراغ پروژه های کالهبرداری 
نــرود. پروژه هــای کالهبــرداری از دور 
چشــمک می زننــد، یعنــی پروژه هایــی 
هستند که سود تضمین شده می دهند 
و وایت پیپر درســت و حســابی ندارند. 
چیزی که حس کردند غیر واقعی است، 
قطعــاً کالهبــرداری اســت و به راحتــی 
می توان  آن ها را شناسایی کرد. از طرف 
دیگر اگر تریدر نیستند و با دنیای ترید 
آشنایی ندارند - که عموماً هم آدم ها با 
این فضا آشــنا نیســتند - دیدگاه شان 
بلندمدت باشــد و بعد هم روی ارزهای 
اصلــی ســرمایه گذاری کننــد. زیــرا مــا 
بیت کویــن و اتریــوم داریــم و ارزهایــی 
که از پــورت این هــا بــه وجــود آمده اند. 
نباید بــرای دیدگاهی بلندمدت ســراغ 
رمزارزهایــی برویــم کــه نمی دانیــم چــه 

می شود و اصالً فردا هست یا نه. 
کوین مارکت کــپ را اگــر نــگاه کنیــد، 
قبرســتان بســیاری از کوین هایی است 
کــه مدتــی آمدنــد، روی بــورس بودنــد 
و نابــود شــدند. توصیــه ایــن اســت که 
در ایــن شــرایط حتمــاً ســراغ ارزهایــی 
ماننــد بیت کویــن و اتریــوم برونــد کــه 
ســر و صاحب شــان مشــخص اســت 
و طــی ســال ها امتحــان خودشــان را 
پــس داده انــد. بعــد کــه بیشــتر بــا این 
حــوزه آشــنا شــدند، می تواننــد ســراغ 
رمزارزهــای دیگــر هــم برونــد و بــرای 

کوتاه مدت به آن ها نگاه کنند. 
پیش بینــی مــن این اســت کــه احتماالً 
ریزش کریپتوکارنسی ها را شاهد باشیم 
و بعــد اصــالح خیلی قشــنگی داشــته 
باشــیم. فکر می کنــم از اوایل مــاه دوم، 
ســوم ســال بعــد یعنــی حــدوداً مارس 
دوبــاره رونــدی افزایشــی را خواهیــم 
داشت. این تحلیل من است که شاید 
هم اشــتباه کنم، نمی گویم روی تحلیل 
من کسی سرمایه گذاری کند. اما طی ۸ 
تا ۱۰ سال گذشته وقتی روند بیت کوین 
را بررســی می کنیــم، احتمــاالً شــاهد 

چنین الگویی خواهیم بود. 
اما بهتر این است که افراد تازه وارد که کمتر 
تجربه دارند، به افرادی که سابقه بیشتری 
دارند اعتماد کرده، کمک و حمایت کنند 
کــه باالخــره بتوانیم سروســامانی بــه این 
حوزه بدهیــم و چارچوب بندی درســتی را 

رسم کنیم. 

PREDICTIONپیش بینی

گفت وگو با وحید والی 
مدیرعامل هلدینگ نیک اندیش

فرصت را 
از دست ندهیم
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سمت آن رفتیم و خیلی از شرکت ها دورکاری را تجربه کردند. 

 در مــورد بــازار تبــادل بیشــتر صحبــت 
کــه  افتــاده  خــوب  اتفاقــات  یکســری  کنیــم؛ 
خوشــحال کننده است و نشــانه هایی مثبت دارد، 
مثل فهم و آگاهی بهتــر کاربران از این فضــا و ورود 
کسب وکارهای نوآور که ســبب شده فضا از حالت 
غیررســمی ســه، چهــار ســال پیش خــارج شــود و 
اجتماعی از کارآفرین هایی که نام و نشــان و آدرس 
دارند، بــا ســرویس و خدمتی مشــخص بــه وجود 
بیاید. به اضافه الیه دیگری از کســب و کارها مانند 
کاری که شما در حوزه مسکن انجام می دهید، یعنی 
کســب وکارهای مبتنی بر بالکچین کــه از تبادل به 
عنوان بستر سرویس استفاده می کند تا سرویس 
دیگری را ارائه بدهند. نشــانه های نگران کننده این 
است که در سمت حاکمیت و رگوالتور، اگر نگوییم 
هیچ کاری انجام نشــده، می توانیم بگوییم سرعت 
تنظیم گری کند است. با این صحبت ها، می خواهم 
ببینم بــازار و صنعت تبــادل را کــه مهم ترین وجوه 
کســب وکارانه اش همیــن صرافی هاســت، چطــور 
می بینیــد؟ مــا در حال حاضــر کجــا قــرار گرفتیم و 
گام های بعدی این صنعت را چطور تصور می کنید؟ 
می دانــم بــر ســر آمــار و ارقــام در اکوسیســتم 
اختالف نظر هســت، امــا چه تعــداد ایرانــی در این 
فضــا داریــم؟ حجــم بــازار چیســت و راجع بــه چه 

بــازاری بــا چــه اعــدادی 
صحبت می کنیم؟ 

سؤاالت خیلی خوبی پرسیدید. 
ابتدا اعداد را می گویم؛ در ســند 
تحولی که در ریاســت جمهوری 
هم منتشر شده و برای مشاوران 
نهاد ارســال شده اســت، برآورد 
می شــود ۱۲ میلیــون ایرانــی در 
این حــوزه فعالیــت می کنند که 
عــدد بی ربطی نیســت. مــا االن 
پنــج، شــش میلیــون کاربــر روی 
پلتفرم هــای ایرانــی داریــم و 

تقریبــاً همیــن تعــداد کاربر هــم طبــق تخمین هایمــان روی 
صرافی های خارج از ایران فعال هستند. باز برای اینکه شرایط 
بهتر درک شــود، باید بگویم اســفند سال گذشــته که اعالم 
شــد می خواهند درگاه هــای پرداخــت صرافی های رمــزارز را 
ببندند، یک شبه بیش از ۵۰ میلیون دالر کریپتوکارنسی از 
صرافی هــای ایرانی خارج شــد و مقصد آن هــا را رصد کردیم 
که صرافی هــای خارجی بــود. آبان ماه از درگاه هــای پرداخت 
حدود  ۸۵هزار میلیارد تومان ورودی بوده که از این رقم حدود 
۲۵ هــزار میلیــارد تومان مربــوط به صرافی هــای رمــزارز بوده 
است. نکته جالب این است که با وجود همه این احواالت، 
از هر نهاد حاکمیتی بپرسید آیا این کار مجاز است یا خیر، 
پاســخ ســردرگم کننده می دهد. مــردم از این بازار اســتقبال 
کرده اند. زمانی کــه بورس با یک ریزش شــدید مواجه شــد، 
مردم تجمع کردند و گفتند پول های ما رفت، اما برای کریپتو 
خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. کســی در جایی تجمع نکرد 
که بگوید بیت کوین ارزان شده و ما چرا ضرر کردیم. به خاطر 
اینکه با علم و  آگاهی ای که رسانه های بخش خصوصی ایجاد 
کردند، مردم می دانند چه می کنند. تمام صرافی های معتبر، 
وقتی مشــتری تماس می گیرد، او را احــراز هویت می کنند و 
مطمئن می شــوند که آیــا این کاره هســت یا خیــر. به خاطر 
اینکه بازار از ورود افرادی که می خواهند هیجانی در این بازار 
سرمایه گذاری کنند، پاک باشد. ســال های 9۶ و 9۷ با توجه 
به کوچک بودن بــازار و تعداد افــرادی که در این حــوزه فعال 
بودنــد، عموماً فقط افــراد فعــال در این حوزه نســبت به این 
موضوعات آگاهی داشــتند و مردم عادی دنبــال این چیزها 
نبودند. زمانی که بیت کوین از چهار هزار دالر به سمت پنج 
هزار دالر می رفت، ما اولین همایش بیت کوین را در کتابخانه 

ملی برگزار کردیم و از آنجا به بعد فکر می کنم نقطه عطفی 
بود که آگاهی و اطالع رسانی همگانی بیشتر شد. رسانه هایی 
مانند راه پرداخت هم سال های سال است که تالش می کنند 
و باید قدر زحمات آن ها را بدانیم. رسانه هایی مانند رسانه های 
شما هستند که کمک کردند تا مردم نسبت به این موضوع 
آگاهی و اشراف پیدا کنند. وضعیت کنونی ما وضعیتی است 
که حاکمیــت دوســت دارد از تکنولــوژی در راســتای تقویت 
ارزش پول ملی ما، اشتغال زایی، مقابله و مبارزه با تحریم های 
ظالمانه، استفاده شــود و رهبر به ما دســتور و حکم داده اند 
که باید جزو ۱۰ کشور اول در حوزه فناوری باشیم. باید بدانیم 
که این بدون استفاده از دنیای جدید و شرایطی که در دنیای 
واقعی در حال خلق شدن است، امکان پذیر نخواهد بود. این 
تکنولوژی ها تماماً به هم وابسته هستند و شما نمی توانید 
بگویید من به عنــوان حاکمیت با ماین کــردن موافقم، حتی 
مجوز هم صــادر می کنــم، اما بــا محصولــی که مایــن تولید 
می کند که همان کریپتوکارنسی هاســت، راهکاری ندارم. از 
ســمت حاکمیت به دید بازتری نیــاز داریم و مــوازی کاری ای 
که االن با آمواجهیم، اشتباه است. شما به کمیسیون رمزارز 
و بالکچین که در نظام صنفی، اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و 
مجلس هست دقت کنید، هر کدام برای خودشان تصمیمی 
می گیرند که عمالً هیچ کدام هم اجرا نمی شود. ما نیاز داریم 
همــه این کمیســیون ها در راســتای یــک هدف مشــترک در 
یک خط حرکت کنند تا به اســتفاده حداکثری از تکنولوژی 
بینجامد و کمک به توســعه  اقتصادی و تقویت منافع ملی 
شــود. بایــد از فعــاالن واقعی این حــوزه بــرای قانون گــذاری و 
نظارت استفاده کنیم. با توجه به 
پویا بودن این عرصه نمی توانید 
امــروز قانونــی را تصویب کنید - 
هرچقدر هم دقیق و کامل باشد 
- و سال های سال به این استناد 
کنید. به همیــن دلیــل خیلی از 
کشورها نسبت به قانون گذاری 
این حوزه تا حدی منفعالنه عمل 
کرده اند. من تا جایی که می دانم 
قانون آمریکا هم به همان قانون 
مربوط به ارزهای دیجیتال عطف 
می شــود که مربوط به پی پل و... 
در چندین سال پیش بوده است. هنوز به آن عطف می کنند 

و برای این حوزه قانون گذاری کامل و جامعی ندارند. 
موضــوع تحریمی بودن کشــور و اقتصاد ما بســیار موضوع 
مهمــی حتــی در حــوزه رمزارزهاســت. مــا بایــد ورژن خاص 
خودمــان را داشــته باشــیم، آن هــم در کنــار بهره گیــری از 
رگولیشن ها و چارچوب بندی ای که بقیه کشورها داشته اند. 
چارچوب بندی ای که در راستای منافع ملی ما باشد و در واقع 
منافع مردم تحت خطر قرار نگیــرد. مثالً ژاپن نمونه موفقی 
بوده اســت، اما در خیلــی از صرافی های ژاپن اســتیبل کوین 
نیســت به جز پول ملی خود ژاپن. کپی کردن این سیاســت 
در کشور ما با توجه به شــرایط تحریمی، شدنی نیست. اما 
با توجه به تجربه ای که این سال ها زیر شدیدترین تحریم ها 
داشــتیم، می توانیــم ورژن منحصربه فــرد خودمــان را تولید 
کنیم، از منابع خدادادی مان برای استخراج استفاده کنیم و 
همین طور از جوانان و نخبه های ایرانی در حوزه تبادل ها حتی 
در سطح بسیار کالن تر و برای استفاده در حوزه دادوستد ارزی 
استفاده کنیم. شاید ما اولین کشوری باشیم که برای مراودات 
بین المللی و تجارمان بخواهیم به این ســمت حرکت کنیم 
که به نظر من زیرساخت آن مهیاست.  در حال حاضر عمق 
بازار کریپتوکارنسی و صرافی های ایران تا آن حد زیاد نیست، 
یعنی عددی نیست که بخواهند برای واردات و صادرات کاال 
به آن استناد کنند. با حمایت دولت و آموزشی که رسانه ها 
می توانند در این حوزه داشته باشند و حمایتی که حاکمیت 
دارد، هرچــه بتوانیم عمق این بازار را بیشــتر کنیم، مثل این 
است که ذخیره ارزی برای کشورمان درست کنیم که در قالب 
آن بتوانیم رمزارز ملی را هم تولید کنیم؛ رمزارز ملی ای که حتی 

قابلیت تبدیل شدن به سایر رمزارزها را داشته باشد.

نگاهی به قوانین کشورهایی که مقررات همدالنه تری با حوزه 
رمزارزها تدوین کرده اند

رگوالتورهایمثبتاندیش!

EXPERIENCEتجربه

رمزارزها در عین داشتن مزیت های منحصربه فرد 
خود، ریســک ها و خطراتی در سطح کالن جامعه 
به همراه دارند که ســبب شده دولت های مختلف 
درصدد وضع قوانین و مقررات مرتبط با آنها برآیند.
این کار دشــوار اســت؛ چراکه ماهیــت غیرمتمرکز 
رمزارزها مانع از نظارت یک  نهاد دولتی می شــود، 
بنابرایــن بایــد ایــن مهــم از طریــق ارائه دهنــدگان 
خدمت این حــوزه انجام شــود.  برخی کشــورها با 
رویکرد مثبت و تنظیم گری با این پدیده نو برخورد 
کرده اند و  در مقابل برخی دیگر با رویکرد منفی آن 
را غیرقانونی اعالم و محدود کردند.  بیایید به چند 
کشــور با رویکرد مثبــت بــه رمزارزهــا و قوانینی که 

تدوین کرده اند، بنگریم.

 دولــت آمریــکا بیت کویــن را به عنــوان ارز 
مجازی غیرمتمرکز قابل تبدیل دسته بندی 
کرده و همانند یک دارایــی ذیل قوانین مالیاتی قرار 
داده اســت. چنانچــه ارائه دهنــده خدمتــی مانند 
صرافی بخواهد در این حوزه فعالیت داشته باشد، 
آیین نامه هــای  و  ثبت نــام  فین ســن  در  بایــد 
ضدپول شویی را رعایت کند. ضمناً به طور منظم به 
نهادهای مربوطه گزارش فعالیت های مشــکوک را 

بدهد.

 در ژاپن مشاغل مرتبط با مبادالت رمزارز،  
تنظیم گری شده اند.  در سال ۲۰۱۷ دولت 
ژاپــن به طور رســمی بیت کویــن را به عنوان وســیله 
پرداخت همچون سایر پول های متداول پذیرفت.  
یکــی از اهــداف مطرح شــده از ایــن طــرح جــذب 
گردشــگران و ســرمایه گذاران بین المللی است. بر 
اســاس قانون مالیات بر درآمد آژانس ملی مالیات 
ژاپن، سود حاصل از فروش رمزارز، درآمد متفرقه در 
نظر گرفتــه می شــود؛ هنگامی که درآمد مشــمول 
مالیــات یک شــخص محاســبه  و مالیــات تعیین 
می شــود، درآمد متفرقــه به مبلــغ ســایر درآمدها 

اضافه خواهد شد.

 ســازمان نظــارت مالــی آلمــان )بافیــن(،  
رمزارزهــا را به عنوان واحدهای حســاب و 
ابــزار مالــی در نظــر گرفتــه اســت.  ارائه دهنــدگان 
خدمات این حوزه باید از بافین مجوز فعالیت اخذ 
کننــد. همچنیــن در ســال  ۲۰۱۸ دولــت آلمــان 
دســتورالعملی در مــورد نحــوه اخــذ مالیــات بــر 
ارزش افزوده بیت کوین و سایر رمزارزها منتشر کرد. 
بر اســاس آن، معامله یک ارز ســنتی بــا رمزارزها و 
برعکس،  از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، اما  
ســایر خدمات مشــمول مالیات خواهند بود. این 
نهاد اظهار داشته با رمزارزها که صرفاً به  عنوان ابزار 
پرداخت استفاده می شوند،  مانند همان ابزارهای 
پرداخت سنتی برخورد می شــود. در سال ۲۰۱9 بر 
اساس قانونی که مجلس آلمان به تصویب رساند، 
از اول ژانویــه ۲۰۲۰ به بانک ها اجازه داده شــد تا به 

خرید و نگهداری رمزارزها بپردازند.

استفاده از رمزارزها از جمله بیت کوین در 
کانادا مجاز اســت و می تــوان از آنها برای 
خریــد کاالهــا و خدمــات اینترنتــی بهــره بــرد و از 
فروشگاه هایی که رمزارزها را می پذیرند، خرید کرد.  
قوانیــن  مشــمول  رمزارزهــا  تراکنش هــای 
ضدپول شــویی و مبــارزه بــا تأمین مالی تروریســم 
می شود.  طبق قوانین مالیاتی جدید این کشور، اگر 
برای خرید کاال یا خدمتی بیت کوین پرداخت شده 
باشــد، معاملــه کاالبــه کاال محســوب می شــود و  
مشمول مالیات معامالت  کاالبه کاالست و  کاالهای 
خریداری شــده  با اســتفاده از رمزارز باید در درآمد 
فروشنده برای اهداف مالیاتی ثبت شود. همچنین 
ســود حاصل از معامالت کاال طبق دســتورالعمل 
معامالت در اوراق بهادار به عنوان درآمد یا سرمایه 
تعریــف و مشــمول مالیات می شــود.  به هــر حال 
رمزارزهــا در کانــادا پــول رایــج قانونــی محســوب 
نمی شــوند و  تنهــا ارز رســمی ایــن کشــور دالر  
کاناداست؛ چراکه  طبق قانون این پول رایج قانونی 
عبارت است از: »اسکناس های صادرشده توسط 
بانــک طبــق قانــون بانکــداری کانــادا و ســکه های 
صادرشده طبق قانون ضرابخانه سلطنتی کانادا.«

 استرالیا یکی از معدود کشورهایی است 
که بیت کوین را به عنوان پول  به رسمیت 
شناخته اســت و رئیس بانک مرکزی اســترالیا در 
مصاحبه ای درباره بیت کوین اعالم کرد در این کشور 
هیچ گونه محدودیتی برای افرادی که می خواهند از 

سایر ارزها برای خرید استفاده کنند، وجود ندارد.

 با افزایش اســتفاده از رمزارزها در روســیه،  
دولت در مورد  چگونگی تعریف قانونی این 
محصوالت، ادغام آنها در سیستم حقوقی و تعیین 
روش های دریافت مالیات بحث  کرده اســت. در ۳۱ 
ژوئیه ۲۰۲۰ والدیمیر پوتین،  رئیس جمهور روســیه 
قانــون شــماره FZ-259  در مــورد دارایی هــای مالــی 
دیجیتال و ارزهای دیجیتــال را امضا کرد.  این قانون 
موارد مربوط به انتشار، ثبت و گردش دارایی های مالی 
دیجیتال را تنظیم گری می کند.  بر اساس این قانون، 
دارایی های مالی دیجیتال حقوق دیجیتالی هستند 
کــه می تواننــد به عنــوان اوراق بهــادار در نظــر گرفته 
شــوند؛ با این تفاوت که بر بســتر فنــاوری بالکچین 
توسعه داده می شوند. در اول دســامبر ۲۰۲۰  وزارت 
دارایی روســیه الیحه ای در مورد اصالحات بندهای 
اول و دوم قانون مالیات به مجلس روســیه ارائه داد. 
این الیحه شامل مقرراتی است که گردش و مالکیت 
رمزارزهــا را تنظیم گــری و مســئولیت نقــض قوانین 
تعیین شــده در ایــن الیحه را مشــخص می کنــد. بر 
اساس این الیحه، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال 
در روسیه ملزم به افشای اطالعات رمزارزهای تحت 

مالکیت خود و پرداخت مالیات مربوطه هستند.

 ما چه بخواهیم چه 
نخواهیم، به آن سمت 

می رویم. هرچقدر 
تعلل کنیم، فقط 

فرصت ها را از دست 
می دهیم
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چهره های موفق بازار 
جهانی رمزارزها چطور و 
چقدر از این حوزه سود 

برده اند؟

فرصتشناسهای
بزرگ

کارآفرینان حوزه رمزارزها در بخش های 
مختلــف ایــن صنعت فعــال هســتند. 
از حــوزه زیرســاخت گرفتــه تــا تبــادل و 
هســتند  ســرمایه گذاری،  خدمــات 
کسانی که در سال های اخیر با استفاده 
از فرصت هــای بکر ایــن بازار بــرای خود 
ثروت قابل  توجهی دست وپا کرده اند. با 
سه چهره دیگر ثروتمند این بازار بیشتر 

آشنا شوید.

 مایکل سیلور
ثروت خالص: 3.2 میلیارد دالر
در دوران حبــاب دات کام، همان طــور که 
بســیاری از شــرکت های فعــال در حوزه 
فناوری، درآمد زیادی به دست آوردند و 
بعد هم آن را از دست دادند، مدیرعامل 
شرکت مایکرواســتراتژی هم میلیون ها 
دالر کاسب شد و بعد هم یک شبه همه 

را از دست داد. 
آن مدیرعامــل، مایــکل ســیلور بــود کــه 
اکنون توانســته بــا خریــد بیت کوین به 
ثــروت ۳.۲ میلیــارد دالری دســت پیدا 
کنــد و بــه یکــی از بازیگــران کلیــدی در 
دنیــای بیت کویــن بــدل شــود. همیــن 
امر باعث شــده ســهام شــرکتش یعنی 
مایکرواســتراتژی هــم رشــد ناگهانــی را 

تجربه کند.

 کامرون و تایلر وینکلواس
ثــروت خالــص: هــر کــدام 3 

میلیارد دالر
اهالــی ورزش احتمــاالً نــام کامــرون 
پــاروزن  شــنیده اند؛  را  وینکلــواس 
آمریکایــی کــه در رقابــت مــردان در 
بازی های المپیک پکن با بــرادر دوقلوی 
هم تیمش رقابت کــرد. ســال ۲۰۰۴ این 
دو بــرادر از فیس بــوک شــکایت کردنــد 
و توانســتند از طریــق ایــن شــکایت ۶۵ 
میلیــون دالر خســارت دریافــت کننــد. 
حــاال ایــن ۶۵ میلیــون دالر بــه ســرمایه 
شخصی سه میلیارد دالری برای هر یک 
از آنها تبدیل شــده  اســت. در واقع این 
دو برادر از ســال ۲۰۱۲ خریــد بیت کوین 
را آغاز کردنــد و به مــرور وارد بخش های 
مختلــف دنیــای رمــزارز شــدند. اکنــون 
آنهــا جــزء میلیاردرهــای جهــان ارزهای 

دیجیتال هستند.

بنیامیــن عباســی، از فعــاالن قدیمــی و شناخته شــده REVIEWبررسی
حوزه رمزارز ایران اســت. کســی که حــاال هدایت صرافی 
در حــال راه انــدازی بیت مکــس را برعهــده گرفته اســت. 
صرافــی ای کــه بــا پشــتوانه یک گــروه صنعتــی بــزرگ  پا 
بــه میــدان رمــزارز کشــور گذاشــته اســت. عباســی 
در گفت وگــوی پیــش رو از مشــکالت جامعــه رمــزارز 
ایــران در ســال های گذشــته بــرای ســاخت یــک شــبکه 
قدرتمنــد کســب وکاری گفتــه و اینکه چــرا در ایــن روزها 
باید بیــش از هر زمان دیگــری برای مطرح کــردن نیازهای 
 این بــازار یک صدا بــود و بــر منافع مشــترک تاکیــد کرد.
عباسی اعتقاد دارد جای کســب وکارهای زیادی کماکان 
در حوزه هــای چهارگانــه صنعــت کریپ تــوی ایــران خالــی 
است و تا رسیدن به بلوغ این فضا و استفاده حداکثری از 
ظرفیت های آن برای اقتصاد کشور راه زیادی مانده است. 
راهی که پیوســتن بازیگران بزرگ اقتصادی به آن یکی از 

تسهیلگر های تاثیرگذار خواهد بود. 

 آخرین وضعیت حــوزه رمزارزهــا به چه 
شکل است و در چند سالی که در این فضا فعالیت 
داشــته اید، تغییرات رگولیشــن یا سیاست گذاری 
چقــدر رو به جلو بــوده و چقدر می توانســت بهتر و 

سریع تر اتفاق بیفتد؟
حوزه رمزارزها در حال طی کردن مســیری تکاملی اســت، 
اما شــاید یکی از تجربه هــای متفاوتی کــه رخ داد، این بود 
کــه بخش هــای مختلفــی از حاکمیــت و دولــت در بحــث 
قانون گذاری درگیر شدند تا بفهمند این قسمت در اختیار 
چه کســی اســت و چه کار می خواهند بکنند، اما هنوز به 
جمع بندی نرسیده اند و ریســک هایی وجود دارد و گاهی 
اوقات هم تفکری هســت که می گویند شــاید این فضایی 
زودگذر اســت که رد می شــود و نیامــده تا بمانــد و بعد هم 
ما می گوییم این قســمت آینده اســت و خیلــی زود اتفاق 
می افتــد، آن را بپذیریــد و تغییــرات ســنتی را ایجــاد کنید 
تــا بتوانیــم وارد دنیایی جدید شــویم. ســهم حاکمیت در 
این رونــد مقداری کنــد بــوده و همیشــه مقاومت هایی در 
برابر تغییرات وجود دارد. اما اگر بخواهم اســتخوان بندی 
ســاختاری بــه آن بدهــم، ایــن اســت کــه معمــوالً حــوزه 
رمزارزهایــی کــه در آن کار می کنیــم، دو بخــش دارد؛ یــک 
بخش این اســت که حوزه فعالیت آن تحت نظــارت کدام 
نهاد است و دوم یکسری قسمت های قانون گذاری در مورد 

نیازهای جانبی موجود است. 
حوزه فعالیت یعنی اینکه ما تحت نظارت یا لوای کدام نهاد 
و بخش از دولــت می توانیم کار کنیــم. آیا در حــوزه بانکی 
هستیم، در حوزه وزارت اقتصاد هستیم یا در حوزه وزارت 
صمت؟ آیا این دارایی دیجیتال به طور کافی تعریف شده 
است؟ این بخش اول خیلی اذیت کرده و خیلی جاها طی 
چند ســال گذشــته، در قالب صرافی های ســنتی تعریف 
شدیم و گاهی اوقات در قالب فناوری های نوین درون بانک 
مرکــزی و... هر بــار هم مســیری طی شــده و در اواســط راه 
رها شده که خیلی به این روند آســیب زده است. یک نفر 
امروز به ما بگوید که به من جواب بدهید، برای من توضیح 

بدهید، روندهایتان را بگویید و یکباره رهایمان کنند. 
موضــوع دوم نیازهــای مرتبــط ماننــد اینمــاد، درگاه هــای 
پرداخت، روش های تصفیه و تســویه، نقل وانتقال بانکی 
و ارتبــاط بــا صرافی هــای فیزیکی اســت کــه حالــت مرغ و 
تخم مرغ شــده و مشــخص نیســت که ابتدا باید در کدام 
بخش تأمین شویم. هر بار از مسیری به بانک مرکزی پاس 
داده می شــویم. مثــالً وقتــی می خواهیم یــک دامین ثبت 
کنیم، از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد، از وزارت اقتصاد به 
سندباکس، از ســندباکس به وزارت صمت و... پاس کاری 
می شــویم. در این خصوص بایــد یک بار برای همیشــه به 
جمع بندی رسید و تصمیمی جامع گرفت.  البته در سال 
پایانــی دولــت قبــل تالش هایــی انجام شــد که مــن خیلی 
دوســت داشــتم، اما هیچ وقت این تالش ها به جمع بندی 
و نتیجه نرسید و همیشه این موضوع وجود داشت که ما 

I N T E R V I E W

کسب وکار
B U S I N E S S

گفت گو با بنیامین عباسی مدیرعامل بیت مکس

بازی رمزارزها 
بزرگ می شود
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کسب وکار
B U S I N E S S

روی هوا بودیم و متأسفانه هنوز هم هستیم. 

کسب وکارهای ایرانی شکل گرفته حول 
اکوسیستم رمزارز به خصوص از سال گذشته رشد 
اکوسیســتم  ایــن  داشــته اند.  توجهــی  قابــل 
کســب وکاری رمزارزی را در ایران چطور می بینید؟ 
رشــد و بلوغی که طی دو، ســه ســال اخیر داشــته، 
چقدر مطلوب و قابل توجه بــوده و چقدر فرصت، 
امکان و زمــان وجود دارد کــه بزرگ تر و گســترده تر 
شــود و ظرفیت هــای کســب وکاری بیشــتری بــرای 

اقتصاد نوآوری ایران داشته باشد؟
در مورد اکوسیســتم باید بگویــم که طی پنج ســال اخیر، 
کاربرها به بلوغ، شناخت و احساس آرامشی رسیده اند و 
می دانند این فضا علیرغم ریسک هایی که دارد، می تواند 
فضای سالمی هم باشد؛ برای سالم سازی فعالیت در حوزه 
رمزارزها نیز، کارهایی توسط بخش خصوصی با همراهی 
یکســری از نهادهــای انتظامــی انجام شــده اســت. اما از 
سمت قانون گذار این سالم سازی به صورت شفاف اتفاق 
نیفتاده است. مجموعه های خصوصی و بخش های فعال 
بــه یکدیگر کمــک کردند و انجمن هــا در ایــن اتفاق نقش 
بســیاری داشــتند که تا جای ممکن فضایــی خودنظارتی 

داشته باشیم. نمی گویم فضای 
خودنظارتی اشــتباه است، اما 
به هر حــال معمــوالً دولت ها و 
حاکمیت ها مسئولیتی در قبال 
بخش خصوصی و امنیت های 
فضــای بازارهــای مالــی دارنــد 
کــه بایــد بــه آن عمــل کننــد. 
متأســفانه حاکمیت در کشور 
ما بــه قــدری دیــر عمــل کردند 
که بخش خصوصی دســت به 
کار شــد و توانســت اعتمــادی 
را بیــن کاربرهــا ایجــاد کنــد. از 
طرفی در جامعه جهانی هم که 

ایران تحت تأثیر آن قرار گرفته، در مورد رمزارزها، فضایی 
مبتنی بر اعتماد شــکل گرفت. کاربران بســیاری به حوزه 
رمزارزها وارد شدند، از آن به عنوان ابزار مبادالتی و فضای 
سرمایه گذاری استفاده کردند و فرهنگ و دانش در عموم 
مردم ایجاد شــد. بــا آموزش بــه مــردم در زمینــه رمزارزها 
تالش شــد تا هم ریســک ها برای افــراد معلوم شــود و هم 
نقاط مثبت آن. به نظرم رشــدی که در دو ســال گذشــته، 
نسبت به ســه ســال قبل تر از آن اتفاق افتاد، رشد نهایی 
بود و دیگر به ندرت کسی را در کشور می بینید که حداقل 
نام بیت کوین یا یک رمزارز دیگر را نشــنیده باشد. دانش 
عمومی مردم طی دو سال اخیر به شــدت باال رفته است، 
یعنــی می دانند که اگــر راجع به NFT صحبــت می کنیم، 
ماجرا چیست و از پرسش توکن چیست، عبور کرده اند و 
به این مرحله رسیده اند که چطور می توانیم از آن استفاده 
کنیــم و چــه منفعتــی را کســب کنیــم. ایــن اتفــاق بــرای 

اکوسیستم خیلی خوب است.
مشــکل اکوسیســتم رمز ایــران این اســت که رشــدش در 
همه بخش ها متعادل نبوده اســت. مانند فرزندی اســت 
که دست و پایی قوی دارد، اما بعضی قسمت های بدنش 
هنوز رشد کافی نکرده است. فضاهایی که متناسب با باقی 
قسمت ها رشد نکرده اند، فضاهایی مانند ایجاد امنیت، 
حسابرســی ها و... که هنوز در اکوسیســتم رمــزارزی ایران 
جای رشــد بســیاری دارند تــا بتوانند ایــن فضــا را کامل تر  

کنند.

  اصــوالً کســب وکارهای تبــادل و صرافی هــا در 
اکوسیســتمی کــه ترســیم کردیــد و از ظرفیت هــا و 
اهمیت هایش گفتید، چقدر اهمیت دارند و چه بازیگرانی 

با چه وزنی هستند؟
صرافی ها بازیگران مهمی هستند، زیرا وقتی فرایند خلق 

توکن را تا رسیدن به بازارهای تبادل در نظر می گیرید - من 
بازارهای تبادل را بازارهای ثانویه می دانم، همه جای دنیا هم 
این نظر را دارند - پس از اینکه توکن در بازارهای اولیه خلق 
شده و به محلی می رسد که افراد به چشم سرمایه گذاری به 
آن نگاه می کنند، تبدیل به بازیگر بسیار مهمی می شود. 
به خصوص در حوزه B۲C. اما نمی شود از نقش ماینینگ، 
توکن سازها، ایجاد توکن ها و حتی مباحث امنیتی گذشت. 
مانند این است که به من بگویید نقش تبادل ریال به دالر 
چقدر اســت، بدون اینکــه در نظــر بگیرید بانــک مرکزی، 
خزانــه داری و بانک هــای کامرشــیال و... در این بین نقش 
ایفا می کنند. بــا توجه به اســتقبال کاربــران از ایــن حوزه، 
بازارهای تبادلی رشد بســیاری کردند و دست عموم مردم 
برای سرمایه گذاری و کسب درآمد از این فضا باز شد. ولی 
تا عقبــه آن کامل نشــود، قابلیــت مقیاس پذیــری و بزرگ 

شدن ندارد.

 در حــوزه رمزارزهــا هنــوز جــای چــه 
کســب وکارهایی را در ایران خالی می بینید که فکر 
می کنید در ســال های آینــده به عنــوان مکمل این 

اکوسیستم ورود خواهند کرد؟ 
چهــار بخش اســت کــه فکــر می کنــم در ایــران پتانســیل 
رشد خیلی زیادی دارند؛ بحث 
کاســتدی یــا محــل نگهــداری 
کلیدهای خصوصی که هنوز در 
ایران تازه اســت. بخــش بعدی 
بیمه هایــی اســت کــه می تواند 
روی تعامالت و این اکوسیستم 
بیایــد کــه واقعــاً جــای آن هــا 
خالی است تا بتوانند تضمین 
کننده دارایی های مردم باشــند 
و امنیتــی حداقلــی بــرای آنهــا 
ایجــاد کننــد. بخــش بعــدی 
کــه به نظــرم جای رشــد بســیار 
دارد، شرکت های حسابرسی و 
حسابداری حوزه رمزارزها هستند، زیرا ما چه بخواهیم چه 
نخواهیم، فضای رمزارز و توکنایز کردن، به کشوری کوچک 
می ماند. تمام چیزهایی را که در یک اقتصاد کالن می توانید 
بررســی کنید، در این فضــا نیز می توانید داشــته باشــید. 
موضــوع چهارمی کــه اتفاقاً خیلــی حیاتی اســت و از نظر 
همه کاربرها مهم است، بخش امنیت است. اینکه چطور 
بتوانیم ایــن توکن ها، محیط هــای تبادل، مــدل ماینینگ 
و کاســتدی را تضمیــن کنیــم کــه امنیت شــان در الیه های 

مختلف حفظ شود. 
به نظرم اگر حداقل اکوسیســتم ایران به این چهار بخش 
توجه کند، بسیاری از دغدغه های عموم مردم و حاکمیت 

برطرف خواهد شد. 

توســعه  فرصــت  ایــران  در  اگــر 
کسب وکارهای حوزه تبادل را در این چهار قسمتی 
که ترسیم کردید، به دلیل سرعت گیر ها، گرفتاری ها 
و محدودیت هایی که چه اکوسیستم برای خودش 
ایجاد می کند و چه متغیرهای بیرونی بر آن تحمیل 
می کننــد، کنــد شــود و عقــب بمانــد، چه آســیبی 
متوجه اقتصاد ما خواهد بود؟ اگر در ایران طی دو، 
ســه ســال آینــده کســب وکارهای تبادلــی موفــق 
نداشته باشیم، چه چیزی را از دســت می دهیم  و 

چه خسارتی خواهیم دید؟
ما وارد دوره متفاوتی شده ایم. دوره جدیدی که موجودیت 
پول کاغذی زیر سؤال رفته اســت. داریم وارد تعریف های 
جدیدی می شویم که در آن توکن ها و رمزارزها خیلی زیاد و 
به وفور پخش می شــوند. گزارش ورد بنک خیلی جالب به 
این موضوع نگاه کرده و گفته است که در آینده ای نه چندان 
دور و در دو سال آینده، هر شرکتی می تواند رمزارز خودش 
را داشته باشــد. این عبارت یعنی آن شــرکت یک اقتصاد 

رمزارزی دارد و نیاز به تبادل توکن با جاهای مختلف خواهد 
داشــت. این روند را همین االن در باشگاه های فوتبال دنیا 
می بینیــد. بارســلونا و پاری ســن ژرمن توکن هــای وفــاداری 
زده اند که اقتصادی برای آن تیم و مجموعه ایجاد می کند. 
بنابراین حــوزه تبــادل از چیزی کــه همیــن االن آن را بزرگ 
می دانیم، بسیار بزرگ تر خواهد شد. اگر به بخش هایی که 
اشاره کردم، توجه نشود، اتفاقی که چند ماه پیش در ترکیه 
افتاد، ممکن است رخ دهد. چرا ترکیه دچار آن بحران شد؟ 
به خاطر اینکه همه بخش ها به شــدت رشــد کرده بودند و 
اتفاقاً قســمت های زیادی قانونی شــده بودنــد، اما نظارت 
کاستدی وجود نداشت که سبب شد اتفاق بدی رقم بخورد 
و قسمتی از دارایی های مردم از دست برود. باز همان بیمه 
کمک کرد و از بحران شدیدی جلوگیری شد. بیمه تضمین 
کرد و قسمت زیادی از پول مردم را برگرداند، به جای اینکه 

حاکمیت درگیر برگرداندن پول مردم بشود. 
پس باید قســمت ها همه با هم رشــد کنند تا بتوانیم یک 
فضــای کامــالً بالغ و ســالم داشــته باشــیم. ضعــف در هر 
کدام از ایــن بخش هــا می توانــد آســیب های خیلی جدی 
بــه اکوسیســتم وارد کند و جــواس حاکمیــت باید بــه این 
موضوع جمع باشد. در این چند ســال همه تالش بخش 
خصوصــی این بوده کــه حاکمیت را با جنــس فعالیتی که 

انجام می دهد، آشنا کند.  

 در مــورد این بــازار، بیشــتر از ســیگنال، 
موضــوع تحلیــل و پیش بینــی کلیــت فضــا مطرح 
است. فکر می کنید بازار در کوتاه مدت و بلندمدت 
به چه سمتی برود و کاربران ایرانی چه رفتاری را باید 
در قبــال ایــن تحــوالت و تغییــرات اتخــاذ کنند که 
امنیت بیشتری داشته باشند. آیا تحلیلی دارید که 
تا یک مــاه آینــده یا بهــار ســال آینــده بــازار به چه 

سمت و سویی خواهد رفت؟
در این بــازار دو بازیگر بــزرگ داریم که بیت کویــن و اتریوم 
هســتند. اما باید بپذیریم ســرمایه گذاری ای کــه طی یک 
سال گذشــته انجام شــده، در یک کانال قیمتی مشخص 
بوده است. با وجود اینکه امسال ATH را تجربه کردیم، اما 
آن ATH جذاب نبود و فکر می کنم نزدیک به ۱۱ ماه است 
که در کانال فعلی هســتیم و هنوز نتوانســته ایم جذابیت 
درآمدی برای بسیاری از ســرمایه گذارها ایجاد کنیم. ما به 
ماه ژانویه نزدیک می شویم و در این زمان ها معموالً هر سال 
تجربه کوتاه مدت کاهش قیمت را داریم. این را هم در نظر 
داشته باشید که نهادهای مالی آمریکا مالیات بر افزایش 
قیمــت میــزان دارایــی را گذاشــتند و اگر کســی ســودی به 
دست آورد، باید مالیات آن را هم پرداخت کند. از یک طرف 
 SEC )Securities and Exchange دیگر جاهایی مانند
Commission( نظارت های بهتــری را انجام می دهند. به 
نظرم رشــد قیمتی بیت کوین، اتریوم و کالً بازارهای رمزارز 
طی ماه های آینده خیلی محتمل است. با توجه به اینکه 
یک سالی است که در این کانال مانده ایم، احتماالً باید این 
کانال را رد کنیم. اگر افت قیمت های وحشتناکی را تجربه 
کردیم، به خاطر این بود که هنوز بسیاری از نهادهای مالی 
به این حوزه نیامــده بودنــد. االن با ورود نهادهــای نظارتی 
و مالی به مقدار زیادی فضا به شــکل کنترل شــده حرکت 
می کند و احتماالً افت های وحشتناک یا سودهای عجیب 
را به نــدرت تجربه کنیم و در یــک روز ۶۰ درصــد افزایش یا 

کاهش قیمت نداشته باشیم. 
به طور کلی بازار می تواند سیر تکامل خیلی بهتری داشته 
باشــد، ولی برای یک ماه آینده با توجه به تجربه سال های 
گذشــته، افت قیمــت را در ایــن بــازار پیش بینــی می کنم، 
زیرا به کریسمس و پایان ســال مالی بسیاری از شرکت ها 
و تعطیالت نزدیک می شــویم. معمــوالً این افت تــا بعد از 
ســال مالی چین ادامه پیدا می کند. در ســال های گذشته 
روند این طور بوده که وقتی به آوریل می رسیم، بازار دوباره 
برمی گــردد. شــخصاً نســبت بــه کلیــت بــازار در ماه هــا و 

سال های آینده بسیار خوش بینم. 

 مشکل اکوسیستم 
رمز ایران این است 
که رشدش در همه 

بخش ها متعادل نبوده 
است. دست و پایی 
قوی دارد، اما بدنش 

هنوز رشد کافی نکرده 

POINTنکته

 اکوسیستم به نام های 
باسابقه نیاز دارد

ورودبازیگرانبزرگ
اتفاقی کــه هم در ســایر کشــورهای دنیا 
رخ داده و هــم در ایــران، ورود بنگاه هــای 
بــزرگ اقتصــادی بــه ایــن فضاســت. در 
دنیــا شــرکت ها و صندوق هــای بــزرگ و 
بانک هــا را می بینیــم کــه متوجه شــدند 
پارادایم شــیفتی نه تنهــا درحــوزه مالی و 
فایننــس، بلکــه در کل اقتصــاد در حال 
رخ دادن اســت. در همین راســتا چه در 
قامت ســرمایه گذار، چه توســعه دهنده 

تکنولوژی به این حوزه وارد شده اند. 
ورود بازیگــران بــزرگ بخــش ســنتی یــا 
کالســیک اقتصــاد به ایــن اکوسیســتم 
می تواند هــم در حــوزه اعتمادزایی برای 
حاکمیت و رگوالتوری کمک کننده باشد 

و هم در حوزه توسعه خود اکوسیستم.
وقتی راجع به اســتارتاپ حرف می زنیم، 
راجع بــه مجموعــه ای ســخن می گوییم 
کــه ایــده ای دارد و در چارچوب هــا و 
گردش هــای مالی کوچک قــرار می گیرد. 
تــا االن اکوسیســتم شــکل نگرفتــه بود، 
یعنی نوعی از تعامل وجود نداشــت که 
اگر می خواهیم کار کنیم، بتوانیم با چند 

نهاد مختلف تعامل داشته باشیم. 
در مــورد اســتارتاپ ها و گردش های مالی 
کوچــک شــاید این چنــدان مشکل ســاز 
نباشــد و در تعامل با یک نهاد هم بتواند 
کار نوآورانــه اش را پیــش ببــرد. امــا ورود 
بنگاه هــای بزرگــی ماننــد مامــوت بــه این 
حــوزه کمک می کنــد تا یک اکوسیســتم 
شکل بگیرد؛ اکوسیستمی که همان طور 
که گفتم بخش های مختلفی دارد و باید 
نهادهــای مختلفــی را آگاه کنــد و راضــی 
نگــه دارد و ریســک ها را شناســایی کرده 
باشــد. بی شــک این اتفاق به بلوغ و رشد 
ایــن اکوسیســتم کمــک زیــادی می کند. 
این فضــا هم دوران کودکی را پشــت ســر 
گذاشته است. چند سال تمرین کرده ایم 
و از حــاال بــه بعــد بایــد بــا جنــس و مدل 
دیگری این حوزه را جــا بیندازیم که همه 
مــردم خیلــی راحت تــر بتواننــد کار کنند 
و امنیــت وجــود داشــته باشــد و اتفاقــی 
نیفتد و در عین حال هم بتوانند از منافع 
آن استفاده کنند؛ درواقع تعریف منافع 
عمومیت پیدا کند. اگر فضــا بخواهد در 
همان سطوح قبلی پیش برود، رشد خیلی 
زیــادی نمی کنــد و ممکــن اســت حــذف 
شود. من در مورد ورود بنگاه ها و نهادهای 
بزرگ به ایــن فضا بســیار خوش بینم. به 
نظرم به تدریج در حال نزدیک شدن یک 
اکوسیستم به یک صنعت هستیم و به 

سمت صنعتی شدن حرکت می کنیم.
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اولین بــار نــام شــبکه Telegram Open Network یــا بــه 
اختصار TON در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ که تب رمزارزها در 
جهان داغ شده بود و قیمت بیت کوین به ۲۰ هزار دالر رسیده 

بود، به میان آمد. از همان زمان تحقیقات تلگرام 
روی ایــن پروژه به صورت رســمی آغاز و قرار شــد 
شبکه بالکچین آن به نام TON توسعه پیدا کند 
 )GERAM( »و توکن محلی این پروژه با نام »گرام
عرضه شود. همچنین این گونه برنامه ریزی شده 
بود که بــا توجه به کاربران زیادی که اپلیکیشــن 
تلگرام دارد، رمزارز گرام بر بستر اپلیکیشن تلگرام 
کاربرد داشته باشد. در آن زمان به نظر می رسید 
پروژه تلگرام، پروژه موفقیت آمیزی باشد. منتها 
مشــکلی که این وســط به میان آمد، این بود که 
 )SEC( کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریــکا

ایراداتی به این پروژه گرفت و »پاول دورف«، بنیان گذار تلگرام 
با SEC به مشــکل خــورد. ایراداتی کــه SEC به پــروژه گرفته 
و تهدیداتــی که انجــام داده بــود، باعث شــد که پــاول دورف 
به صورت رسمی اعالم کند که پروژه TON را کامالً متوقف کرده 

و ادامه نخواهد یافت. 
بحثــی کــه در روزهــای اخیــر بــا نــام رمــزارز »تون کویــن« 
)TONCOIN( مطــرح شــده، به نظــر می رســد ادامه دهنده 
همان پروژه تلگرام باشد. گویا تیم توسعه دهنده TON پروژه 
را متوقف نکرده اند و کار را ادامه داده اند، اما اسم تلگرام پشت 
این پروژه نیست و حمایت رسمی از سوی پاول دورف صورت 
نگرفته اســت. این مســئله جای ابهام بســیار زیــادی دارد؛ 
چراکه نمی شود به صورت کامل به آن اطمینان کرد و تلگرام 
رسماً پشــتیبان رمزارز تون کوین نیســت، اما از طرفی دیگر 
تبلیغات تون کوین همچنان بر بســتر تلگرام انجام می شود 
و کدنویسی ها و شبکه اصلی آن دقیقاً همان کدنویسی ها و 

شبکه ابتدایی پروژه تلگرام است.
تیم توسعه دهنده تون کوین دقیقاً همان تیمی است که روی 

رمزارز تلگرام یعنی گرام کار می کردند. در حال حاضر رمزارز 
تون کوین قصــد دارد همان راه رمــزارز گرام را ادامــه دهد. از 
طرفی، کامیونیتی رمزارز تون کوین نیز کامالً خودجوش در 
بین دوســتداران کریپتو در حال شــکل گیری و 
گسترش است. اما در این بین شک و تردیدهای 
زیــادی در رابطه بــا پــروژه تون کوین وجــود دارد. 
از جملــه اینکه 9۷ درصــد توکن هــای در گردش 

تون کوین )چیزی در 
حدود پنــج میلیارد 
توکــن( از دو ســال 
پیش در دست تیم 
ســازنده این رمــزارز 
اســت. این موضوع 
از آنجا شک برانگیز 
است که چرا از همان زمان، یعنی 
دو سال پیش تاکنون این مقدار 
دســت خودشــان بــوده و وارد 
بازار نشــده و فقط سه درصد به 
دست مردم رسیده است. دقیقاً 
به همیــن دلیــل هم هســت که 

قیمت تون کوین تقریباً ۲.۵ دالر اســت، چون خریدوفروش 
فقط بین همیــن افــراد انجــام می شــود. توکــن تون کوین در 
صرافی هــای FTX و Gate.io و همچنیــن صرافی هــای 
غیرمتمرکز PancakeSwap و DODO فهرست شده است.
این پــروژه به هــر حال مشــکوک بــه نظــر می رســد؛ چراکه 
کامیونیتــی آن را اغلــب کاربــران ایرانــی تشــکیل داده انــد 
و از دیگــر نقاط جهــان افــراد اندکــی در این پــروژه فعالیت 
می کنند. از طرفی خود تلگرام نیز تبلیغات رمزارز تون کوین 
را فقط برای آی پی های محدود و آنهایی که خودش انتخاب 
می کند، نمایــش می دهد.  با بررســی کدهای این پــروژه در 
ســایت گیت هاب نیز متوجه می شــویم کدهــای تون کوین 

NEWSخبر

کمک های مردمی و بیت کوین 
بیمارســتان خیریــه کــودکان 
نیــکالس در میامی اعــالم کــرده از این 
بــه بعــد کمک هــای مردمــی را در قالب 
بیت کوین نیز قبول خواهد کرد! اگرچه 
نظام ســالمت آمریکا به ایــن خبر روی 

خوش نشان نداده است.

 NFT کوین بیس و
کیف پــول کوین بیــس به زودی 
NFT هــا را عــالوه بــر اپلیکیشــنش، در 
افزونــه مخصــوص مرورگرهــا هــم ارائه 

خواهد داد. 

نایکی و متاورس
شــرکت نایکــی بــرای ســاخت 
کتانی هــای دیجیتــال خــود بــه نــام 
کریپتوکیکــز کــه مخصــوص پوشــیدن 
در دنیای متاورس هستند یک شرکت 

کوچک را خریده است!

هشدار نابودی!
مدیرعامــل شــرکت مدیریــت 
اگــر  ســرمایه گذاری ســیرکل گفتــه 
دولت هــا در چنــد مــاه آینــده دربــاره 
اســتیبل کوین ها درســت قانون گــذاری 
نکنند، ممکن است کل صنعت رمزارز 

نابود شود.

آیا تون واقعاً یک توکن 
ارزشمند است؟

بررسی رمزارز تون کوین که این روزها هر کانال 
تلگرامی را که باز کنید تبلیغات آن را می بینید!

 کنترل عرضه توکن 
تون کوین در دست 

چند نفر محدود 
است و این موضوع با 
هدف اصلی رمزارزها، 
مبنی بر تمرکززدایی، 

مغایرت زیادی دارد

دقیقاً همان کدهای پروژه تلگرام یعنی گرام است. الگوریتم 
 Proof( اجماعی که این پروژه استفاده کرده، گواه اثبات کار
of Wrok( اســت، یعنی مانند بیت کوین عرضه توکن های 
جدید با اســتخراج یا همان ماینینگ صورت می گیرد. این 
دقیقاً بر خالف الگوریتمی  اســت که پروژه تلگرام استفاده 
می کرد )الگوریتم گرام، گواه اثبات سهام بود، به این صورت 
که تراکنش ها از طریق ســهام گذاری کاربران تأیید می شــد 
و کاربران متناســب با مقداری که ســهام گذاری می کردند، 
توکن پاداش می گرفتند(. این هم از نکاتی است که تردیدها 
را بیشتر کرده است. الزم به ذکر است کیف پول تون کوین 
در داخل اپلیکیشن تلگرام ساخته می شود و امکان ارسال 

و دریافت این رمزارز در داخل تلگرام وجود دارد. 
یکی از ســؤاالت مهمی که در رابطه با پروژه تون کوین وجود 
دارد، این اســت که اگــر این پــروژه متعلق به تلگرام اســت، 
چرا توسعه رمزارز گرام متوقف شــده و تون کوین جایگزین 
آن شــده اســت؟ تاکنون نیز هیچ اطالعیه  رسمی ای مبنی 
بر حمایت تلگرام از این پروژه منتشــر نشــده اســت. البته 
شــایعاتی هم در بیــن کامیونیتــی رمزارزهــا وجــود دارد که 
می گویــد پــاول دورف دورادور تون کویــن را تحت نظــر دارد، 
امــا نمی خواهد ایــن موضــوع علنــی شــود. البتــه در حال 
حاضــر ایــن شــایعه تأییــد یــا 
در  اســت.  نشــده  تکذیــب 
نهایت بــا توجه بــه تعــداد زیاد 
رمزارزهایی که اســتخراج شــده 
)حــدود 9۷ درصــد( و اینکه این 
تعداد زیاد فقــط در اختیار تیم 
توسعه دهنده آن است،  کنترل 
عرضه توکن تون کوین در دست 
چند نفــر محــدود اســت و این 
موضوع با هدف اصلی رمزارزها، 
مبنی بــر تمرکززدایــی، مغایرت 
زیــادی دارد. گفتنی اســت این 
تعــداد محــدود هــر زمانــی کــه 
بخواهند می توانند قیمت توکن تون کویــن را تغییر دهند. 
درباره کاربردهای زیادی که این شبکه می تواند روی تلگرام 
داشته باشد، شک و تردیدی وجود ندارد، اما اینکه این افراد 
چگونه از توکن تون کوین استفاده کنند و چگونه قیمت آن را 
کنترل کنند، جای شبهات زیادی  دارد. به  هر ترتیب رمزارز 
تون کوین در برخــی صرافی ها عرضه شــده و خریدوفروش 
می شــود و روزبــه روز به تعــداد نفراتی کــه جذب ایــن پروژه 
می شوند، مخصوصاً کاربران ایرانی، افزوده می شود. اما باید 
گفت که شــک و تردیدهای زیادی متوجه رمزارز تون کوین 
است و گزینه مطمئنی، حداقل تا االن، برای سرمایه گذاری 

محسوب نمی شود.

محمد 
 میرکبیری

کارشناسمبادالتبینالملل

@Mkabirixoxo
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مایک مک گلون، استراتژیست ارشد محصول در بلومبرگ، 
درباره مقررات ارزهای دیجیتال گفته دولت ایاالت متحده 
آنقدرهــا احمق نیســت کــه چیــزی بــه ایــن خوبــی را برای 
کشــورش خــراب کنــد. از ســوی دیگــر لــوکاس الگودیــس، 
مدیــر اجرایی ARK۳۶ که یک شــرکت ســرمایه گــذاری در 
حوزه ی ارزهای دیجیتال است گفته که انتظار دارد اتریوم 
در میان مدت به رشــد خود در برابر بیت کوین ادامه دهد. 
این ها بخشی از پیش بینی هایی است که درخصوص بازار 
رمزارزها در سال ۲۰۲۲ منتشر شده و بلومبرگ بر اساس آن 
گزارش تحلیلی مفصلی منتشر کرده است. گزارشی که از 
وضعیت بیت کوین و آلتکوین ها تا تتر در آن تشریح شده 
و مســیر یک ســال آینده پیش روی ایــن صنعت را نشــان 

می دهد.
رونــد ســال ۲۰۲۱ که مک گلــون انتظــار دارد در ســال ۲۰۲۲ 
سرعت ببخشد، تکثیر استیبل کوین ها اســت و افزود که 
ارزش بازار در ایــن بخش می تواند به بیــش از ۱۳۰ میلیارد 
دالر افزایش یابد. او پیش بینی کرده استیبل کوین ها در کنار 
بیت کوین و اتریوم، تســلط خود را در فضای کریپتو حفظ 
خواهند کرد. مک گلــون گفته اتریوم به عنــوان درصدی از 
کل بازار ارزهــای دیجیتال، از تقریبا ۱۰ درصــد به حدود ۲۰ 
درصد در سال گذشته پیشــرفت کرده است. او همچنین 
پیش بینــی کــرده احتمــاال چیزهایــی ماننــد  Shiba Inuو 
همینطور کارکردی که اتریوم برای تتر و NFT دارد کماکان به 

قوت خود باقی خواهد ماند.
بلومبرگ همچنین گزارش داده انتظار دارد شفافیت نظارتی 
بیشتری در مورد ETFهای رمزارزی در سال آینده ارائه شود، 
و گفتــه که یک پیشــنهاد مبتنی بــر معامالت آتــی اتریوم 

احتماالً به بازار ایاالت متحده خواهد آمد.
در این گزارش گفته شــده  ETFهای نقطــه ای بیت کوین، و 
همچنین  ETFهایی که به طور گسترده تر به صورت فیزیکی 

در بــازار کریپتــو ســرمایه گذاری می کنند، به عنــوان »پایان 
بازی« تثبیت این بازار در زمان مناسب عرضه خواهند شد. 
در این گزارش کارشناسان این حوزه گفته اند تا همین حاال 
هم آمریکا در این حوزه تعلل کرده اســت و پرســیده اند آیا 
کسی می تواند توضیح دهد که چرا ETFهای ارز دیجیتال 
فیزیکی معینی در آلمان، برزیل، سنگاپور و جاهای دیگر امن 

و قانونی هستند، اما در ایاالت متحده به بازار نیامده اند؟

چقدر نگران نوسانات فعلی باشیم؟
لــوکاس الگودیــس، مدیــر اجرایی شــرکت ســرمایه گذاری 
ARK۳۶ در ایمیلــی به بلومبرگ گفته اگرچــه رفتار قیمت 
متالطم فعلی رمزارزها باعث ایجاد عدم اطمینــان در بازار 
دارایی های دیجیتال شــده اســت، اما صندوق های تامین 
سرمایه ارزهای دیجیتال معتقدند پذیرش پایدار دارایی های 
دیجیتــال توســط ســرمایه گذاران بنگاهی و ادغام بیشــتر 
آنها در سیستم های مالی قدیمی، محرک های اصلی رشد 

فضای کریپتو در سال آینده خواهند بود.
الگودیــس گفتــه طــی ۱۲ مــاه گذشــته، شــاهد بوده ایم که 
موسســات تغییری در ترجیحات خود نشــان می دهند و 
تمایل دارند دارایی های دیجیتالی را به طال به عنوان دارایی 
ذخیره ترجیح دهند. روندی که به قول او انتظار دارند ادامه 
بیابد چراکه به اعتقاد او در مقایسه با بازار سهام که از سال 
گذشــته اصالح ۱۰ درصــدی نداشــته، بــازار کریپتو ممکن 
است در ســال ۲۰۲۲ مزیت نســبی داشته باشــد. از سوی 
دیگر شــاخص کریپتویی بلومبــرگ )BGCI( از پایان ســال 
۲۰۱9 حدود ۱۲۰۰ درصد افزایش یافته است که در مقایسه 
با رشد تقریباً 9۰ درصدی S&P ۵۰۰ جذابیت های بیشتری 

را نشان می دهد.
بلومبرگ پیش بینی می کند که ســرمایه گذاران تخصیص 
دارایی های دیجیتال را به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت 

ریسک خود ببینند، به ویژه به دلیل تورم فزاینده اقتصاد و 
کاهش بازده اوراق.

در ایــن گــزارش همچنین آمــده انتظــار مــی رود کــه اتریوم 
حداقل در میان مدت در برابر بیت کوین به رشد خود ادامه 
دهــد، زیرا اهمیــت آن برای ســرمایه گــذاران کســب وکاری 

همچنان در حال افزایش است.
مک گلون در این گزارش به بلومبرگ گفته به نظر می رسد 
بیت کوین در مسیری برای رسیدن به ۱۰۰۰۰۰ دالر قرار دارد 
که بخشــی از آن به دلیــل افزایش تقاضــا و کاهش عرضه 

است.

رگوالتوری در 2۰22 چگونه است؟
یکی از استراتژیستهای بلومبرگ با اشاره به اینکه مهمترین 
مقرراتی کــه صنعت رمزارز می تواند انتظار داشــته باشــد 
احتماالً در مــورد اســتیبل کوین ها اعمــال خواهد شــد. او 
گفته اســت: دولت ایــاالت متحــده احتماالً فرصتــی را که 
ارزهای دیجیتال برای این کشــور رهم می کند را به درستی 

تشخیص میدهد.
به اعتقاد بلومبرگ افزایش تسلط دالر از طریق توکن های 
دیجیتال، درآمدهای زیاد )مالیات( و ریسک عقب افتادن، 
مهمترین دالیلی هستند که انتظار می رود ایاالت متحده 
به خاطر آن ها دارایی های کریپتو را با قانون گذاری مناسب 
بپذیرد. به اعتقــاد بلومبرگ دقیقــاً معلوم نیســت ایاالت 
متحده چگونه استیبل کوین ها را تنظیم می کند، اما انتظار 
دارد که آنها به درستی آنها را در سیستم مالی ایاالت متحده 
ادغام کنند. پیشــتر در جلسه ســنای آمریکا کارشناسان 
هشدار داده بودند که تصمیمات نظارتی ایاالت متحده در 
مورد ارزهای دیجیتال می تواند کســب وکارها را به خارج از 
کشور سوق دهد و بر رقابت پذیری این کشور در بخش های 

فناوری و بازار سرمایه تأثیر بگذارد.

بازار رمزارز در سال ۲۰۲۲
بلومبرگ در گزارشی تحلیلی از  روند رشد کریپتوکارنسی ها 

در سال آینده میالدی و دالیل آن نوشته است

NEWSخبر

 انعکاس درگیری های شرق 
اروپا در بازار رمزارزها

روسهاتغییرموضع
میدهند؟

در حالی که اوکراین یکی از پیشرفته ترین 
و  قانونی ســازی  مســیر  در  کشــورها 
به کارگیــری رمزارزهــا در سیســتم دولتی 
خود است، بزرگ ترین دشمن این کشور 
در شرق یعنی روسیه در این بازار رویکردی 
کامالً مخالف با رویکــرد اوکراین در پیش 

گرفته است. 
اوایــل دســامبر امســال بــرای اولین بــار 
اخبــاری بــه گــوش رســید کــه مقامــات 
مالی و دایــره شــخصی والدیمیــر پوتین، 
رمزارزهــا را به عنــوان تهدیدی بــرای ثبات 
مالی کشــور می بیننــد و در حال بررســی 
الیحه هــای احتمالــی برای ممنوع ســازی 
آن هســتند. رویکــرد رســمی روســیه در 
برابر رمزارزها همیشه منفی بوده و وزارت 
اقتصاد این کشــور بارها همان حرف های 
تکــراری همیشــگی را در مــورد رمزارزهــا 
زده اســت: اینکــه چگونــه ایــن ارزهــا در 
پول شــویی و معامــالت غیرقانونــی مــورد 
استفاده قرار گرفته و برای محیط زیست 
تهدیــدی جــدی محســوب می شــوند. با 
این حال در ســال ۲۰۲۰ روســیه مالکیت 
رمزارزها را قانونی، اما استفاده از آنها برای 

خریدوفروش را غیرقانونی اعالم کرد. 
حــاال امــا بــه نظــر می رســد کــه روســیه 
می خواهد پا را فراتر از اینها بگذارد و یک 
ممنوعیت کلی برای خرید رمزارزها اعمال 
کند،  با این حال گویا این ممنوعیت شامل 
خریدهای آینده است و شامل رمزارزهای 
از پیش خریداری شده شهروندان روسیه 
که رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد دالر ارزش دارد، 
نمی شــود. با این حال، دشمنی روسیه با 
رمزارزها تنها محدود به رمزارزهایی است 
که روی آنهــا کنترلی نــدارد. بانک مرکزی 
روســیه به طــور همزمــان در حــال تولید و 
توســعه واحــد پولی ملــی دیجیتــال خود 
در قالب روبل دیجیتال اســت. به عبارت 
دیگر، روسیه به دنبال مقابله با رمزارزها، 
از طریــق رمــزارز ملــی اســت؛ سیاســتی 
که شــباهت بســیاری به سیاســت چین 
دارد. اوایل امســال بود کــه چین همزمان 
با ممنوعیت رمزارزها، خبــر از تولید یوان 

دیجیتال خود داد.
ممنوعیت خرید رمزارزها و استفاده از آنها 
به عنوان واحد رایج و همچنین ممنوعیت 
ماینینگ در کشــورهایی مانند روســیه و 
خصوصاً چین، زمینه ساز مهاجرت حجم 
ماینینــگ بــه مغرب زمیــن و تمرکز حجم 

بازار این ارزها در این کشورها شد.
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

توفان متاورس در راه اروپا
واحدهای معامالتی متاورس در اروپا مورد تأیید قانونی قرار گرفت

این روزها در اروپا شرکت های بیشتر و بیشتری به آرامی در 
حال جذب شدن به متاورس و دنیای آن هستند. در همین 
راســتا شــرکت خدمات مالی غیرمتمرکــز »Valour« در 
آستانه راه اندازی یک صرافی با هدف ایجاد بستری برای 
معامالت دارایی های وابســته بــه متاورس در اروپاســت. 
این شرکت اولین شرکتی است که شاخص های دارایی و 
معامالتی مربوط به متاورس را در دفتر مرکزی مالی سوئد 
با موفقیت ثبت کرده و حاال موافقت نظارتی اتحادیه اروپا 

نیز شامل حال آن شده است.
این دارایی ها و شاخص ها شامل پنج دارایی برتر متاورس 
هســتند کــه خــود شــبکه ای از محیط هــای مجــازی و 
اقتصادهای مبتنــی بر بازی های کامپیوتری، شــبکه های 
مجــازی و رمزارزهاســت. پروژه هــای برتــر دارایی هــای 
مجــازی متمرکــز بــر متــاورس، در حــال حاضــر شــامل 
پلتفرم جهان مجــازی Decentraland و بازی درآمدزای 

ایکس اینفینیتی است.
این تأیید توسط کمیســیون های مختلف در پیش زمینه 
تغییر نام فیس بوک به متا  که در ماه اکتبر صورت گرفت، 
قــرار دارد. حــاال مــارک زاکربــرگ، مدیرعامــل فیس بــوک 
سابق، متاورس را »مرز بعدی« نامیده است. شرکت های 
دیگری مانند نایک، لویی ویتون و دیزنی نیز اعالم کرده اند 
کــه قصــد دارنــد وارد این فضــا شــوند. »متیــو کانترمن« 
و »ناتــان نایــدو«، تحلیلگــران بلومبــرگ، در یادداشــتی 
تحقیقاتــی در اول دســامبر نوشــتند کــه بــازار متــاورس 
می تواند تــا ســال ۲۰۲۴ فرصت هایــی را برای یــک درآمد 
۸۰۰ میلیارد دالری ایجاد کند. »دایانا بیگز«، مدیرعامل 
Valour و مدیــر ارشــد اســتراتژی های مالــی غیرمتمرکز 
این شــرکت، توســعه متــاورس را به عنــوان تکــرار اختراع 
اینترنت توصیف می کند. در حال حاضر، پنج سهام برتر 
متا عبارت اند از: انویدیا، روبالکس، مایکروســافت، متا و 
یونیتی. داده های دسامبر امسال اما نشان می دهد که  در 
طول سه ماه گذشته متا برای این سهام داران، نه تنها سود 

نداشته، بلکه ۰.۶ درصد ضرر کل نیز به بار آورده است.
با این حال تب محبوبیت متاورس و جهان مجازی آن به 
هیچ عنــوان با کاهش روبه رو نشــده و هفته گذشــته  این 
شــرکت   First Trustبود که بــرای راه اندازی یــک دارایی 
جدید بر محور متاورس اقدام کرد.  از طریق این دارایی ها  
این شــرکت در دیگر شرکت هایی ســرمایه گذاری خواهد 
کرد کــه فضاهــای واقعیت مجــازی ادغام شــده بــا هوش 
مصنوعی و فناوری های سه بعدی را توسعه می دهند که 
در آن کاربران می توانند در یک محیط شبیه سازی شــده 

کامپیوتری به یکدیگر متصل شوند.
»نینــا میشــرا«، مدیــر تحقیقاتــی بخــش صندوق هــای 
ای اف تــی در شــرکت تحقیقــات ســرمایه گذاری زاکــس 
می گوید: »متاورس تغییری اســت که تنها یک بار در هر 
نسل  رخ می دهد و سال ها یا حتی دهه ها طول می کشد 
تا به یــک متاورس کامالً دارای شــکل  و شــمایل برســیم. 
دلیل اصلی عدم دلســردی ســرمایه گذاران در مورد عدم 
بازدهی سرمایه گذاری شــان نیز همین اســت.« او اضافه 
کرد که انتظــار دارد طــی ماه های آینــده شــاهد راه اندازی 
شرکت های جدید و ورود شرکت های  قدیمی بیشتری به 

دنیای متاورس باشد.
با وجود پیشرفت خیره کننده و جذب سرمایه کالن توسط 
متاورس و کسب وضعیت قانونی در اتحادیه اروپا، هنوز 
مشخص نیست که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت 
متحده که بدون شــک کشــور هدف اصلی متاست، چه 
زمانی به دارایی های مجازی این شرکت وضعیت قانونی 

خواهد بخشید. 
»رایــان ایســاکاینن«، استراتژیســت بخــش ای اف تــی و 
معــاون ارشــد شــرکت First Trust، خاطرنشــان کرد که 
ایــن شــرکت در حــال حاضــر تعــداد زیــادی ای اف تــی با 
تم های گوناگون ارائه می دهد و از طریق آنها در زمینه های 
مختلــف و مرتبط بــا فنــاوری ســرمایه گذاری با رشــد باال 
می کنــد.  ایــن شــرکت دارای ۱9۰ ای اف تــی اســت کــه در 
بازار ایاالت متحده بــا دارایی های ترکیبی تحت مدیریت 
نزدیــک، بــه ارزشــی برابــر بــا  ۱۵۰ میلیــارد دالر معاملــه 

می شوند.
او با اشــاره به تغییر نام تجــاری فیس بوک به متــا و دیگر 
موارد اســتفاده در حــال ظهور بــرای این فضــا گفت: »ما 
فکــر مــی کنیــم فرصــت بهتــر و زمــان مناســب تری برای 
ارائه گزینه های گوناگون ســرمایه گذاری در متاورس برای  
ســرمایه گذاران وجود ندارد. ما فکر می کنیم خدمات ما، 
راه مناســبی برای معرفی و درگیر کردن سرمایه گذاران در 
بازار متاورس است و در بلندمدت نقش ما به عنوان یک 
دفتر سرمایه گذاری، محور اصلی سود برای بسیاری از این 

شرکت های درگیر خریدوفروش خواهد بود.« 
بــر اســاس آخریــن داده هــا در ســه مــاه گذشــته  و از  
زمــان اعالمیــه فیس بــوک در ۲۸ اکتبــر، متــا و  شــرکت 
 Roundhill ســرمایه گذاری زیرمجموعــه آن بــا نــام
Investments شــاهد ورود بیش از ۷۵۰ میلیون دالر به 
صندوق سرمایه گذاری خود بوده است؛ رقمی که خبر از 

آینده درخشان متاورس در بستر رمزارزها دارد.

بانک مرکزی اوکراین، در اولین مرحله ورود این کشور به دنیای ارز 
دیجیتال، از استالر برای نظارت استفاده می کند

رمزارزملیاوکراینباکمکاستالر
بنیاد تولید و توســعه رمزارز استالر، ۱۴ دسامبر 
امســال اعالم کرد که بالکچین استالر به عنوان 
یک نمونه آزمایشی روی یک نسخه الکترونیکی 
شــبکه پردازش مالــی »Hyrvania« که ارز ملی 
اوکراین اســت، بــه کار خواهد رفت. این نســخه 
آزمایشــی که با تشــویق وزارت تحول دیجیتالی 
اوکراین به کار گرفته شده، در طول دوران عملیاتی 
آزمایشــی خود توســط بانک مرکزی این کشــور 

مورد نظارت و بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. 
ژانویه امسال بود که این وزارتخانه اعالم کرد که با 
بنیاد توسعه  استالر که استفاده از رمزارز XLM و 
بالکچین استالر را ترویج می کند، به منظور ایجاد 
یــک ارز دیجیتــال بــرای بانــک مرکزی شــریک 
شده اســت؛ امری که بانک ملی اوکراین از سال 
۲۰۱۷ در حــال بررســی چگونگــی انجــام آن بود. 
ایــن ارز دیجیتال مــورد اســتفاده بانــک مرکزی 
)CBDC( بــا اســتفاده از واحدهــای ثبت شــده 
در دفاتــر کل دیجیتــال و غیرمتمرکز ثبت شــده 
بر بســتر بالکچین، امــکان پرداخت ســریع تر و 

کارآمد تر با  پول ملی را فراهم می کند.
»الکســاندر بورنیاکــوف«، معــاون وزیــر تحــول 
دیجیتال در بیانیــه ای مطبوعاتی گفته اســت: 
»این پروژه آزمایشی به عنوان مبنای فناوری برای 
صدور پــول الکترونیکی عمل خواهد کــرد و گام 
کلیدی بعدی برای پیشبرد نوآوری در پرداخت و 

زیرساخت های مالی در اوکراین است.«
مســیر نســبتاً ســریع اوکرایــن از شــراکت تــا 
پیاده سازی آزمایشی به این معنی است که این 
کشــور در توســعه یک ارز دیجیتال ملی بسیار 
جلوتر از ســایر کشــورهای اروپایی و البته بانک 
مرکزی اروپاســت. اکثــر بانک های مرکــزی هنوز 
در حــال تحقیق در مــورد موارد اســتفاده بالقوه 
رمزارزهای مورد استفاده توسط بانک های مرکزی 

هستند.
پیشرفت سریع اوکراین در حالی محقق شده که 
کشوری مانند فرانسه به عنوان عقب مانده ترین 
کشور در به کارگیری ارزهای دیجیتال در قاره اروپا 
شناخته می شود. این کشور اخیراً یک آزمایش 
پرداخت برون مرزی را در همــکاری با یک بانک 
سوئیســی اجرا کرد، در حالی کــه ابزارهای مورد 

اســتفاده برای پرداخت برون مرزی بدون نیاز به 
نیروی مرکزی هم اکنــون در دیگر کشــورها مورد 

استفاده هستند.
بــر اســاس  تحقیقــات، در خــارج از اروپــا، چین 
مانند تعــداد معــدودی از کشــورهای دیگــر، در 
میانــه راه آزمایــش یــک ارز دیجیتــال اســت. 
تاکنون، باهاماس تنها کشــوری اســت که رسماً 
دکمه راه اندازی را زده و نیــروی مالی خود را وقف 
به کارگیری گسترده ارزهای دیجیتال در اقتصاد 
مالی کــرده اســت. بانــک مرکــزی این کشــور در 
ســال ۲۰۲۰، رمزارز ملــی خود بــا نــام  »دالرهای 
شنی« را برای نزدیک به ۴۰۰ هزار شهروند خود 

ارسال کرد.
رمزارزهــا در اوکرایــن، چــه در میــان مــردم و چــه 
در میــان سیاســت مداران از محبوبیــت باالیــی 
برخوردار هستند. بر اساس رتبه بندی سپتامبر 
۲۰۲۰ توســط شــرکت تجزیه وتحلیل بالکچین 
Chainalysis، اوکرایــن باالتریــن نــرخ پذیــرش 
رمزارزها در جهان را دارد.  در ســال ۲۰۱9، دولت 
اوکراین، وزارت تحول دیجیتال را با دستور و هدف 
گسترش سواد دیجیتال و افزایش دسترسی به 

اینترنت ایجاد کرد.
ایــن وزارتخانــه وظایــف خــود را بــرای ادغــام و 
به کارگیری رمزارزها  گسترش داده و در اوایل سال 
جاری، پیش نویــس الیحه ای بــرای قانونی کردن 
بیت کوین و سایر رمزارزها تهیه کرده است. این 
الیحه، حمایت های قانونی را برای دارندگان این 
رمزارزها ارائه کرد و به بانک ها چراغ سبزی نشان 
داد تا خدمــات به خصوصــی  را به شــرکت های 
رمزارز محول کنند. این وزارتخانه معتقد است 
که چنین سیاست  هایی به مرور طیف جدیدی از 
خدمات مالی بر پایه رمزارزها را  به کشور جذب 
خواهد کــرد. »ولودیمیر دوبی«، رئیس شــرکت 
مالی »تاسکوم بانک« نیز با این موضوع موافق 
اســت. او می گویــد: »با این رشــد ســریع و تأثیر 
دارایی های مجازی بر زندگی روزمره و چشم انداز 
اقتصادی ما، استفاده از مزایای فناوری بالکچین 
و محصوالت جدید مرتبط  با آن، به عنوان بخشی 
از اســتراتژی بلندمــدت بانــک مرکزی ضــروری 

است.«
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شــــــــــــــمــــــــــــــــــــاره1
28 آذر 1۴۰۰

ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

15

NEWSخبر

 حضور چند صد میلیون 
  دالری کریپتویی ها

 در دنیای ورزش

فوتبالآمریکایی
همبهدنیای

رمزارزهاورودکرد!
در تــالش بــرای ورود بــه جریــان اصلی 
مالــی، شــرکت های رمــزارز حــاال در 
تــالش بــرای ورود بــه عرصــه ورزشــی و 
به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی 
از اصلی تریــن محورهــای تبلیغاتــی 
در ایــن حــوزه هســتند. ســال گذشــته  
 ۷۰۰ Crypto.com بــا قــراردادی 
میلیون دالری  حق نام گذاری ورزشــگاه 
تیــم لس آنجلــس لیکــرز را بــه دســت 
کوین بیــس  معــروف  ســایت  آورد. 
نیــز یــک قــرارداد گســترده تبلیغاتــی 
بــا جنبه هــای مختلــف بــا NBA امضــا 
کــرد. »تــام بریــدی«، فوتبالیســت 
معــروف آمریکایی نیز پارســال با اعالم 
دارایی هــای گســترده خــود در قالــب 
رمزارزها، زمینــه  ورود رمزارزهــا به بازار 

ورزش را داغ تر از همیشه کرد.
لیــگ فوتبال زنــان آمریــکا امــا آخرین و 
مهم ترین نهادی است که با امضای یک 
قرارداد بی سابقه وارد همکاری مستقیم 
با سامانه رمزارزی Voyager Digital در 
قالب یک قــرارداد همکاری مســتقیم و 

شراکت شده است.
در حالــی کــه بســیاری از لیگ هــای 
ورزشــی رشــته های مختلف به ســرعت 
در حال تبلیغ و ترویج رمزارزها هستند، 
ســایه های شــک و ابهام کماکان بــر فراز 
این همکاری ها و منفعت آنها قرار دارد. 
امسال، منچسترســیتی و بارسلونا، دو 
باشگاه از بزرگ ترین باشگاه های ورزشی 
جهــان وقتــی بــا تحقیقــات و بازپرســی 
دربــاره صالحیــت شــرکای رمــزارزی 
جدید خــود مواجــه شــدند، چــاره ای به 
غیر از فســخ قراردادهای همکاری با این 

شرکت ها نیافتند. 
»کویــن کیــن«، مدیــر ارشــد شــکرت 
تحقیقــات بازاری-ورزشــی »نویگیــت« 
می گویــد در حالــی کــه ریســک بــرای 
بنیادهــای ورزشــی در همــکاری بــا 
شــرکت های رمزارز کماکان وجــود دارد، 
ســرعت باالی رشــد رمزارزها و گسترش 
مقبولیت آنها در جوانب مختلف جامعه 
و قانون بدون شک طی سال های آینده به 
عقد قراردادهای تاریخــی همکاری بین 
نهادهای ورزشــی و شــرکت های کریپتو 

منجر خواهد شد.

بانک هایی که به سمت رمزارزها 
نروند، آینده ای ندارند؟

اولین استفاده رسمی از رمزارزها برای پرداخت های فرامرزی بین ابرشرکت ها
ولز فارگو و HSBC دو ابرشرکت خدمات مالی هستند که حاال 
برای اولین بار برای ثبت گردش مالی بین خودشــان از رمزارز 
یک سامانه بالکچین استفاده خواهند کرد. این بالکچین در 
قالب یک دفترکل دیجیتال خواهد بود که در آن پرداخت ها 
در واحدهای دالر آمریکا، دالر کانادا، یورو و پوند انگلیس ثبت 
می شود. در گام های بعدی، دو شرکت قصد دارند تا برخی از 

این گردش ها را با رمزارزها انجام دهند. 
 Core-FX ،ســامانه مورد اســتفاده دو غول خدمــات مالــی
محصول شرکت »باتون سیستمز« است و دلیل ذکرشده 
دو شــرکت برای مهاجرت به این سامانه، پرداخت های آنی، 
سریع و بدون محدودیت های جغرافیایی و زمانی ذکر شده 
اســت. همچنین نبود واســطه مالی به این معنی اســت که 
نیازی نیست به کســی در مورد حجم جابه جایی و زمان آن 
اطالع داده شود، با چند کلیک و سه دقیقه انتظار تراکنش 

انجام و ثبت می شود. 

پرداخت در برابر پرداخت
این شــیوه پرداخت بدون ریســک که با عنــوان پرداخت در 
برابر پرداخت یا PvP شناخته می شود، سابقاً تنها از طریق 
خدمات قراردادی شرکت CLS وزن قانونی داشت. حاال اما با 
ورود رمزارزها، بسیاری از شرکت ها ترجیح می دهند تا از شیوه 
پرداخت در برابر پرداخت استفاده کنند. خطر خرج دوباره 
وجود ندارد، چک بازگشتی در این محیط معنایی ندارد و هر 

پرداخت در قبال پرداخت یا خدمتی دیگر انجام می شــود. 
»الکس نایت«، مدیر ارشد شرکت باتون سیستمز می گوید: 
»این پرداخت، لحظه ای مهم در تاریــخ رمزارزها و بالکچین 
اســت. بــرای اولین بار نه مــردم کوچــک، بلکه دو ابرشــرکت 
دارند به وضوح به بانک ها سیگنال می دهند که دیگر به آنها 
نیازی ندارند. در حال حاضر برای یک پرداخت دوطرفه امن، 
بانک ها باید با شرکت CLS تماس بگیرند و اطالعات تراکنش 
پرداخت در برابر پرداخت را ثبت کنند. این درخواست تا روز 
بعد بررسی می شود و ممکن اســت تا دو روز نیز جابه جایی 
آن طول بکشد و در نهایت نیز هم بانک و هم CLS کمیسیون 

خود را دریافت می کنند.«

مراوده با هر ارزی که بخواهید!
»مــارک جونز«، دفتردار ارشــد ولــز فارگو، یکی از دو شــرکت 
شــریک در این شــیوه جدیــد تراکنش هــای مالــی می گوید: 
»فناوری حاال به ما اجازه می دهد با هر ارزی که دلخواه شرکت 
است با شــریک مان، یعنی شــرکت اچ اس بی ســی تراکنش 
داشــته باشــیم. قطعاً اگــر این ســهولت در پرداخــت مبالغ 
هنگفت، پیامی داشته باشد، آن پیام این است که بانک هایی 
که به سرعت به سمت رمزارزها نیایند، آینده ای در نظام مالی 
آینده نخواهند داشــت. قطعــاً پذیرش ایــن پیام و اقــدام در 
راستای آن زمان بر است، ولی شکی در صحت آن نیست.« 

بدون شــک پذیرش رمزارزها برای ســاختار بانکــداری امروز 

با قوانین و تنظیمات سفت وســختی کــه در آن وجــود دارد، 
دشوار اســت، ولی وقت آموزش و توســعه برای نسل بعدی 
خدمات مالــی و وفق با بــازار آینده بــرای بانک ها فرا رســیده 
اســت. فرا رســیدن روزی که رمزارزها و ســاختار مالی بر پایه 
بالکچیــن محــور قانون گــذاری و رسمی ســازی قــرار گیــرد، 
اجتناب ناپذیر است. بانک ها برای بقا باید از هم اکنون برای 
آن روز برنامه ریزی کنند تا در اولین فرصت قانون  گذاری وارد 

این اکوسیستم جدید شوند.

آیا بقیه بانک ها هم می پیوندند؟
»مارک ویلیامسون«، مدیرکل شرکت FX می گوید شرکتش 
در حال حاضر با تعداد بسیار زیادی از بانک های بین المللی 
در حال مذاکره برای پیاده سازی سامانه هایی مانند سامانه 
میــان اچ اس بی ســی و ولــز فارگــو اســت. او ادامــه می دهــد: 
»شکی نیســت که بســیاری از بانک ها برای خود هاله ای از 
آسیب ناپذیری قائل هســتند، اما بانک های بین المللی که 
خدمت شــان بیشــتر از ســایر بانک های تک ملیتی توسط 
رمزارزها در حال جایگزینی  اســت، از هم اکنون زنگ خطر را 
احساس کرده اند. بسیاری از این بانک های بین المللی از حاال 
در حال تحقیق و توسعه درباره تأثیر فعلی شبکه های رمزارز 
بر اقتصاد درون سازمانی خود هستند و در حال اندیشیدن 
بــه پیاده ســازی ســامانه های پرداخــت بین المللــی از طریق 

بالکچین هستند.«

رگوالتوری
R E G U L A T I O N



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

اثبات کارطالی دیجیتالارز5.32%۱.۴۳۸۸۵ میلیاردBTC بیت کوین ۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3.64 %۱۲۰۴۶۴ میلیونETHاتریوم۲

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری4.97 %۵.۵9۳ میلیونSOLسوالنا۳

قابل سفارشی سازیپرداختارز2.۰7 %۲۵۸۲ هزارXRPریپل۴

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.21 %۳۰۸۰ هزارUSDTتتر۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری8.2 %۳۸۴۱ هزارADAکاردانو۶

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.22 %۳۰۳۷ هزارUSDCیو اس دی کوین۷

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری9.98 %۷۶۸۲۸ هزارDOTپولکادات۸

قابل سفارشی سازیپرداختارز5.62 %۸۲۷ هزارXLMاستالر9

اثبات کارمم کوینارز1.51 %۵.۲۲۳ هزارDOGEدوج کوین۱۰

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی1.88 %۶۷۲۲ هزارMATICپلی گان۱۱

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری1.52 %۶۰۲۲۰ هزارLINKچین لینک۱۲

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز15.5 %۷۳۷۱۱ هزارICPاینترنت کامپیوتر۱۳

اثبات کارطالی دیجیتالپلتفرم نرم افزاری6.11 %۴.۵۱۰ میلیونLTCالیت کوین۱۴

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز1۰.29 %۴۲9 هزارALGOآلگورند۱۵

اثبات کارپول اینترنتارز5.41 %۱۳.۳۸ میلیونBCHبیت کوین کش۱۶

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری1۰.88 %۶۶۷۶ هزارATOMکازموس۱۷

قابل سفارشی سازیکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری1۰.7 %۱.۱۵ میلیونATOMفایل کوین۱۸

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری7.35 %۱۵ میلیونETCاتریوم کالسیک۱9

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری4.24 %۱۰۰۳ هزارETCایاس۲۰

هفته گذشته بازار بیت کوین خرسی بود و برخی آلت کوین ها عملکردی فراتر از انتظار داشتند؛ با اینکه بیت کوین در هفته گذشته هم روند نزولی خودش را ادامه داد و حدود شش درصد 
زیان نشان داد، با این حال آلت کوین هایی مانند سوالنا )ســول(، ِهگز )ِهگز(، آواالنچ )آواکس(، ترا )لونا(، دوج کوین )دوج( و پلی گان )َمتیک( هفته را با بازدهی مثبت به پایان رساندند. 
پیش بینی های مبتنی بر تحلیل تکنیکال خبر از خیزش رمزارزها در این هفته هم نمی دهند و به نظر می رسد روند درجا زدن بیت کوین در حدود ۴۵ هزار دالر این هفته هم ادامه یابد؛ 

منتها برخی آلت کوین ها مانند آواالنچی توجه ها را به خودشان جلب کرده اند و به نظر می رسد این هفته هم بتوانند سبز باقی بمانند.

 درباره رمزارز 2۰ 
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.

رمزارز ۲۰
885

۴۰۰ میلیارد دالر

3۰۰ میلیارد دالر

2۰۰ میلیارد دالر

۱۰۰ میلیارد دالر

۰

۴6۴


