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 به عنوان ســردبیر کارنگ که هر هفته 
بایــد ۳۲ صفحــه مطالــب متنــوع از 
حوزه هــای مختلــف اقتصــاد نــوآوری را از تیم 
چابــک امــا نســبتاً بزرگــی بگیــرم و در یــک 
بســته بندی محتوایــی - گرافیکــی مناســب و 
درخــور، پیــش روی خواننــدگان و مخاطبان و 
مشــتریان نشــریه قرار دهم، همیشه دغدغه 
این را دارم که اصل تنوع که یکی از شاکله های 

ژورنالیسم حرفه ای است، حفظ شود.

 اما وقتــی چنــد هفتــه و چند شــماره 
اخیر کسب وکار رســانه ای مان را مرور 
می کنــم، می بینــم وزن و چگالــی حضــور 
»رگوالتــور« در کارنگ و ضمیمه 
رمــزارز آن زیاد شــده اســت. این 
شاید از بداقبالی ما ساکنان این 
مرز پرگهــر، اما پررگوالتور باشــد 
که همیشه باید به آقاباالسرهای 
زیادی پاسخگو باشــیم؛ بی آنکه 
امکان و حق مطالبه گری چندانی 
از آنها داشته باشــیم. و البته که 
ایــن خــود مســبب بســیاری از 
گرفتاری هــای مــا در اقتصــاد و 
اســت.  ایران زمیــن  اجتمــاع 
جغرافیایــی کــه آســان خورها )اگــر نگوییــم 
مفت خورهــا( همیشــه در تالش انــد کمتر کار 
کنند و بیشتر از دسترنج و تالش دیگران بهره 
ببرند. همان ها که در محیط های کسب وکاری 
هم، میان برهای رسیدن به مال  و  مکنت را یاد 
گرفته اند و با درست کردن بزنگاه ها و گلوگاه ها 
و گردنه ها، بر ســر آنها به کمین می نشینند تا 

نه فقط خوشــه چین، بلکه خرمن بر عرق ریزی 
روح و اندیشه دیگران شوند!

 این گرفتاری بزرگ ما در ایران اســت. 
عــده  زیــادی کار و زحمــت و تــالش را 
انتخاب کرده اند و قلیلی بهره کشی از نتایج کار 
و زحمت و تــالش آنها را! این داســتان تکراری 
۲۰۰ ســال گذشــته ماســت. برویــد کتــاب 
تحسین برانگیز عشــق غریبه ها نوشته »نایل 
گریــن« را بخوانید تــا ببینید اولیــن محصالن 
حیرت زده ایرانی که پایشان به لندن سال های 
۱۸۲۰ رســیده، چطــور در شــگفت بوده انــد که 

آنها چرا پیشرفت کرده اند و ما نه! 

 لندن روزگار جین آستین، جواب ها را 
بسیار سریع به دانشجویان ایرانی که 
همگی از قضا از شاهزادگان و میرزاهای قجری 
بودند، داده بود: در لندن آنها که کار و دانش و 
اندیشــه ورزی پیشــه کرده اند، قدر می بینند و 
ســهم می برند و مکنــت! و آنهــا کــه نخواهند 
بخشــی از بازی آینده و ســاخت یک سرزمین 
باشــند، منزوی و بی بهره می شوند. درست بر 
خــالف ایــران ۲۰۰ ســال پیــش کــه عنوان هــا و 
سمت ها به جای آدم ها کارکرد داشت و ثروت 
می آفریــد. امــروز هــم رگوالتورهــای مــا همــان 
کمــی  چی چی دوله هــای  و  میرزاباشــی ها 
مدرن شده هستند که با ابالغ های دولتی شان 
روزگار می گذراننــد و کار هرروزه شــان شــده 
مانع گذاری پیش پای آنها که سودای کار کردن 
و ســاختن و بــه پیــش رفتــن دارنــد. برویــد آن 

کتاب را بخوانید!
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با تمرکز بر هوشمندسازی و مربی گری برخی مدیران ارشد دیجی کاال

دیجی نکست  کم پ ششم خود را برگزار می کند

سعید حسینی در مراسم رونمایی از هویت بصری تازه شرکتش خبر داد:

لیون کامپ یوتر وارد بازار تولید سخت افزار می شود

برگزاری »جشنواره زمستانه برنامه نویسی« در آکادمی ایرانسل

از بوت کمپ پایتون تا برنامه نویسی بالکچین

ثبت نــام ششــمین کمــپ اســتارتاپی دیجی نکســت آغاز 
شــده و عالقه منــدان می تواننــد تــا ۵ بهمــن ۱4۰۰ بــرای 
شــرکت در این برنامه ثبت نام کنند. این کمپ استارتاپی با 
همکاری مشــترک دیجی نکســت، دیجــی کاال، دیجی پی، 
دیجی اکسپرس، اسمارتک، زچ و پایاسازه و طبق اعالم این 
شرکت کمی متفاوت تر از ۵ کمپ استارتاپی گذشته برگزار 

می شود.
در ایــن برنامه اســتارتاپ ها بــا موضوعاتی پیرامــون تجارت 
الکترونیک کسب وکار خود را آغاز می کنند و گفته شده هدف 

دیجی نکست ایجاد و توسعه استارتاپ هایی در حوزه هایی 
چون خدمــات ایکامرس، حمل  و نقل هوشــمند، خانه های 
هوشــمند و زنجیره تامین اســت. عالوه بر موضوعــات ذکر 
شده دیجی نکست گفته ایده های خالقانه شرکت کنندگان 
بــرای ســاخت استارتاپ شــان بســیار اهمیــت دارد و  طــی 
جلساتی به نام )Reverse Pitch( موضوعات روز دنیا توسط 
دیجی نکست به شرکت کنندگان ارائه می شود و همچنین 
ایده هــای اســارتاپی کارآفرینان شــرکت کننده نیــز مطرح و 

بررسی می شود.

مراســم رونمایی از لوگــو و هویــت جدیــد لیون کامپیوتر 
با حضــور مهمانانی از حــوزه فنــاوری و اهالی رســانه در 

ساختمان اصلی لیون کامپیوتر برگزار شد.
سعید حســینی، مدیرعامل و بنیان گذار لیون کامپیوتر 
در این مراســم با بیان اینکه راه خــود را در بازار کامپیوتر 
چگونــه آغــاز کــرده، گفــت: »از ســال ۱۳۷6 وارد بــازار 
کامپیوتر شــدم و راه پرپیچ وخم خود را از ایــن زمان آغاز 
کردم. در ابتدای مسیر تعادل ایجاد کردن میان هزینه ها 
و درآمد بــه کاری دشــوار تبدیل شــده بــود و در آن زمان 
به تنهایــی و انفــرادی ســایت لیون کامپیوتــر را مدیریت 
کرده و سفارش مشــتریان را به دست آنها می رساندم و 
پس از مدت ها اولین نفــر را در مجموعــه لیون کامپیوتر 

استخدام کردیم.«
حســینی با بیــان اینکــه در حــال حاضــر تمام کارهــا، از 
اســمبل گرفته تــا بازاریابــی و تولید محتــوا، صد درصد 
توســط تیــم لیون کامپیوتــر انجام می شــود و خــودِ او در 
هیچ کــدام از کارهــا دخالتی نمی کنــد، افــزود: »در حال 
حاضر وب سایت کوینیت، وب سایت و رسانه لیون تک 
از جمله رسانه های وابسته به لیون کامپیوتر هستند.«

مدیرعامــل لیون کامپیوتــر از ورود به عرصــه تولید خبر 
داده و گفتــه اســت: »قــدم بعــدی بــرای لیون کامپیوتر، 
تولیــد محصــوالت و قطعات ســخت افزاری اســت. این 
محصوالت قرار است به صورت صادراتی تولید شوند و 

کیفیتی در حد جهانی دارند.«

نخستین »جشنواره زمستانه برنامه نویسی« در آکادمی 
ایرانســل برگــزار می شــود. در این جشــنواره، چهــار دوره 
با عناویــن »بوت کمــپ برنامه نویســی پایتــون عمومی تا 
پیشــرفته )آنالیــن و حضــوری(«، »بوت کمــپ یادگیــری 
عمیق با رویکرد بینایی ماشین )حضوری(«، »دوره جامع 
مفاهیم و برنامه نویســی بالکچیــن )حضــوری(« و »دوره 
برنامه نویســی پایتون بــرای نوجوانان )آنالیــن(« طراحی 

شده و در دی و بهمن ماه ۱4۰۰ برگزار می شود.
آکادمــی ایرانســل، در قالــب مجموعــه »ایرانســل لبــز« 
تأســیس شــده و بــه بیــان دقیق تــر، مرکــز آموزشــی ایــن 
مجموعــه اســت. هــدف آن از راه انــدازی آکادمــی، ایــن 

اســت کــه بــرای توســعه جریــان آموزشــی مهارت محور، 
توانمندســازی مشــتریان، مشــارکت در خلــق روش های 
نوین آموزش دیجیتال و عرضه عادالنه آموزش، به سهم 

خود گام بردارد.
»ارائــه آمــوزش دیجیتــال در جهــت دسترســی آســان و 
عادالنه برای مشتریان«، »ارتقای سطح دانش مدیریتی و 
فنی مدیران و کارشناسان ایرانسل«، »پیاده سازی آموزش 
تخصصــی و مهارت محــور برای همــکاران غیرمســتقیم 
ایرانسل در جهت بهبود خدمات نوین« و »احراز باالترین 
درجه رضایتمنــدی مشــتریان از آموزش هــای حرفه ای و 

مهارت محور« از جمله اهداف آکادمی ایرانسل است. 
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هزارتایی شدن جشنواره 
وب

جشــنواره وب و موبایــل اعــالم کــرده 
تعــداد ســایت ها و ا پلیکیشــن های 
ثبت نام کــرده در ایــن رویــداد بــه عــدد 
۱۰۰۰ رسیده است. ثبت نام این رویداد 

کماکان ادامه دارد.

اسکای روم قافیه را نباخته
مدیران پلتفــرم ارتباط تصویری 
اســکای روم در یــک نشســت خبــری 
گفته اند از فرصت کرونا درست استفاده 
کرده و علیرغم محبوبیت زوم و گوگل میت 

و اسکایپ، آن ها هم موفق بوده اند.

دانش بنیان ها و مالیات
خبــر آمــده کــه هزینه هایــی که 
شرکت های دانش بنیان در حوزه تحقیق 
و توســعه می کنند از مالیات آن ها کسر 

خواهد شد!

رفت و برگشت دوباره 
صیانت

خبر دیگر اینکه گفته شده طرح صیانت 
دو هفتــه دیگــر مجــددا بــه مجلــس باز 
می گــردد تــا شــانس خــودش را دوبــاره 

امتحان  کند.
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مدیرعامل مبین نت تأکید کرد:

  5G مسئله
فرکانس 

رادیویی است
شــرکت مبین نــت کــه حــدود ۱۳ ســال از تأســیس آن 
می گــذرد، در ابتــدای کارش، ارائه دهنــده خدمــات 
اینترنت خانگــی و وایمکس بود، اما حاال، این شــرکت 
 B2C و B2B طیف وســیعی از خدمات را به مشــتریان
ارائــه می دهــد. حســین طهرانــی که بیــش از دو ســال 
اســت هدایت شــرکت مبین نــت را بــر عهــده دارد، در 
گفت وگویــی گفتــه زیرســاخت های اینترنــت نســل 
بعــد آمــاده اســت امــا مشــکالتی وجــود دارد کــه باید 
برطرف شوند. طهرانی در پاســخ به این سؤال که پروژه 
اینترنــت 5G بــه کجا رســیده اســت، گفته اســت: »ما 
در تهــران بــرای مشــتریان ســازمانی مان مثل ســازمان 
فنــاوری اطالعــات شــهرداری و برخــی خبرگزاری هــا 
 5G 5 راه انداخته ایــم، امــا مســئلهG یکســری ســایت
مســئله فرکانــس رادیویــی آن اســت. دولت قــول داده 
که تا آخر امســال، مســئله فرکانس رادیویــی را تعیین 
تکلیف کند. بعد از مشخص شدن وضعیت فرکانس، 
مــا بــا همــراه اول توســعه شــبکه رادیویــی را شــروع 
می کنیم. هســته نرم افــزاری 5G آماده اســت و فقط با 

یــک آپدیــت نرم افــزاری، آمــاده بهره برداری می شــود، 
ولی شــبکه رادیویی بســتگی بــه فرکانــس دارد. بعد از 
مشخص شــدن فرکانس، اپراتورها می توانند ســفارش 

سایت  5G بدهند.«
او در مورد مســائل دیگر این پروژه نیز گفته: »به لحاظ 
فنــی، اجرایی شــدن 5G، شــش ماه زمــان می بــرد، ولی 
مسائل دیگری مثل گران بودن مودم های 5G نیز مطرح 
اســت. قیمــت ایــن مودم هــا حــدود ۳۰۰ دالر اســت و 
امیدواریــم بعــد از آماده شــدن زیرســاخت های فنــی، 
قیمت ها تعدیل شود یا اینکه بتوانیم مودم ها را داخل 
کشور بسازیم. به لحاظ سرویس روی گوشی هم تعداد 
گوشــی های ســاپورت کننده 5G کم اســت؛ گوشی های 
آیفون و بعضی مدل های سامســونگ امکان ساپورت 
5G را دارند که البته این قابلیت روی همان گوشی های 

محدود هم به خاطر مالحظات سیاسی قفل است.«
هیچ افزایش هزینه ای در تعرفه اینترنت نداشته ایم

مدیرعامــل مبین نــت در مــورد خدمــات اینترنتــی این 
شــرکت و تعرفه ها هــم توضیح داده اســت: »دو ســال 

اســت که با وجود تــورم، هیــچ افزایشــی در هزینه های 
اینترنت و تلکام به وجود نیامده است. مصوبه مجلس 
مقرر کرده کــه تعرفه هــا نباید افزایــش پیدا کنــد و این 
موضــوع، نفــس اپراتورهــای اینترنــت را گرفته اســت. 
تعرفــه اینترنت هــای موبایلــی ارزان نگه داشــته شــده 
و بنابرایــن قیمــت ســرویس های فیکــس  اینترنــت هم 
نباید افزایش پیدا کند، چون در غیر این صورت، مردم 
سرویس های فیکس را رها کرده به استفاده از اینترنت 

موبایل روی می آورند.«
طهرانــی در مورد افزایــش ظرفیت شــبکه مبین نت در 
دوران کرونــا نیز گالیه و تاکید کرده اســت: »از اســفند 
۱۳۹۸ تاکنون، هم در الیه هسته، هم انتقال داده و هم 
رادیو، نزدیک به ســه برابر افزایش ظرفیت داشــته ایم. 
البته حتماً در مناطقی از شهر که استفاده از اینترنت 
بیشــتر بوده، مثل مناطق شــمالی شــهر تهران، گاهی 
سرویس ما دچار کندی و اختالل شــده که روی تجربه 
کاربــران اثــر گذاشــته اســت، امــا به طــور کلــی افزایش 

ظرفیت خوبی اتفاق افتاده است.«

رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور از ســامان دهی 
دستگاه های کارت خوان بانکی )POS( و درگاه های پرداخت 
الکترونیکی با مشــارکت بانــک مرکزی خبــر داده و گفته 
اســت: »با همــکاری بانک مرکــزی در حال ســاماندهی و 
تعیین تکلیف دستگاه های کارت خوان بانکی و درگاه های 
پرداخت الکترونیکــی و اتصــال آن ها به پرونــده مالیاتی 

هستیم.«
او راهکار اطالع از وضعیت هر یک از افراد را هم مشخص 
و گفته: »کلیه اشــخاص دارای ابــزار پرداخت های بانکی 
می توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی، 
فهرســت تمامــی دســتگاه های کارت خــوان بانکــی و یــا 
درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشــاهده نموده و 
نســبت به الصاق آن ها بــه پرونده های مالیاتــی قبلی و یا 

تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام نمایند.«
منظور با بیــان اینکــه از طریق ســامانه مذکــور، دارندگان 
حساب های متصل به دســتگاه کارت خوان، به غیر از دو 
گزینه اتصال حســاب پوز به پرونــده مالیاتی و همچنین 
تشکیل پرونده مالیاتی جدید، می توانند درخواست لغو 
و ابطال حساب خود را نیز بارگذاری و اعالم نمایند، گفت: 
»چنانچه صاحبان حساب ها تا پایان مهلت تعیین شده 
)پایان دی ماه( نســبت بــه تعیین تکلیف حســاب پوز در 
اختیار اقدام نکنند، اسامی و اطالعات این دسته از افراد، 
به بانک مرکزی معرفی و طی یک فرآیند، حساب متصل 
به پوز و یا درگاه پرداخت الکترونیکی آن ها مسدود و ابطال 

خواهد شد.«
پیگیری هــای کارنگ نشــان می دهید بســیاری از فعاالن 

اینترنتی با مراجعه به ســایت اعالم شــده با تعداد زیادی 
درگاه به نــام خــود مواجه شــده اند و این ســوال برایشــان 
پیش آمده که چه کســی اطالعات درگاه هــای پرداخت را 
در اختیار ســازمان امور مالیاتی قــرار داده اســت. اما گویا 
مســئله خیلی ســاده اســت. اطالعــات پرداخت یارها در 
اختیــار پی اس پی هاســت و شــاپرک هــم بــه ایــن داده ها 
دسترســی دارد. به همین ســادگی. نــه خبــری از درز و لو 
دادن داده هاســت و نــه همکاری مجموعــه ای خصوصی 

با دولتی ها.

دستگاه های پوز و درگاه های اینترنتی  به پرونده مالیاتی افراد متصل می شوند

چه کسی اطالعات درگاه های پرداخت را  به سازمان مالیاتی داد؟
نامه وزیر اقتصاد به مجلس 

در خصوص نماد اعتباری 

اینماد اختیاری است
ســید احســان خانــدوزی، وزیــر اقتصــاد و دارایــی، در 
نامه ای به مجلس شورای اسالمی تأکید کرد که داشتن 
نماد اعتبــاری، اختیاری اســت. این نامــه در واکنش به 
نگرانی های کســب و کارهای اینترنتــی در خصوص الزام 
دریافــت اینمــاد و ابــراز مخالفــت برخــی از نماینــدگان 

مجلس نوشته شده است. 
وزیر اقتصاد در این نامه گفته اســت که کسب و کارهای 
اینترنتی بــرای فــروش کاال و خدمات خود الزم اســت از 
طریق درگاه ملــی مجوزهای کشــور اقدام بــه اخذ مجوز 
کننــد و »از نظــر دولــت، »صدور مجــوز کســب وکار« با 
»اعتبار مجوز کسب وکار« تفاوت ماهوی دارد، به همین 
دلیل بــرای فــروش در فضای مجــازی و دریافــت وجه از 
مردم، دریافت مجوز کسب وکار اینترنتی از مسیر درگاه 
ملی مجوزهــا الزم اســت، اما داشــتن »نمــاد اعتباری« 

اختیاری است. 
از نظر وزارت امور اقتصــادی و دارایــی، درگاه تخصصی 
صدور مجوز برای کسب وکارها در فضای مجازی، وزارت 
صمت است و این وزارتخانه باید در چارچوب ارائه شده 
در درگاه ملــی مجوزهــا، بــرای ایــن کســب وکارها مجــوز 

صادر کند.
 از همین رو افزودن شــرط جدید به شروط صدور مجوز 
کســب وکارها )از جمله اجباری کردن دریافت اینماد( و 
نیز تعیین سقف تعداد و حجم تراکنش  کسب وکارهای 
اینترنتی باید به تصویب هیئــت مقررات زدایی و بهبود 

کسب وکار برسد.«



شــــــــــــــمــــــــــــــاره35
26 دی ۱۴۰۰

ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

4

لجستيک
L O G I S T I C S

بسته بندی سبز به کمک 
صنعت حمل و نقل می آید

حمل و نقل؛ بدون 
پالستیک

استارتاپ بسته بندی ســبز بامبرو مستقر 
در بنگالــورو در دوره قبــل از ســری A خــود 
۲/۳۵ میلیون دالر به دســت آورده اســت. 
سرمایه گذاری جدید توسط شرکت بلو اشوا 
کپیتال و سوپک اینداســتریز هدایت شد. 
این اســتارتاپ در بیانیه ای عنوان کــرد که از 
مومبای انجلز و دیگر سرمایه گذاران فرشته 

در کشور نیز کمک گرفته است.
بامبــرو از ســرمایه جدیــد بــرای ایجــاد 
یــک پلتفــرم تکنولوژی محــور بــرای تأمیــن 
بسته بندی ســبز و افزایش ظرفیت عرضه 
اســتفاده خواهــد کــرد. ایــن اســتارتاپ 
همچنین قصد دارد در شــهرهای مختلف 
گســترش یابــد، در تحقیــق و توســعه مواد 
پایــدار جدیــد ســرمایه گذاری کنــد و تیــم را 

بیشتر گسترش دهد.
بامبــرو کــه در ســال ۲۰۱۸ توســط ویبهــاو 
آنانت تأسیس شــد، ادعا می کند که بیش 
از ۱۰ هزار تن پالستیک را با مواد پایدار سبز 
جایگزین کرده است. این استارتاپ از طریق 
فنــاوری اختصاصــی خــود جایگزین هایی 
برای کیسه های پستی تجارت الکترونیک، 
بســته بندی مواد غذایی در صنعــت غذا و 
نوشــیدنی، کیســه ها و کارتن های تاشــو در 
صنعت کاالهای پرمصــرف خانگی و پلیمر 
در صنعــت داروســازی ارائــه می دهــد. این 
استارتاپ مدعی است که تمام محصوالت 
آنها بــدون پالســتیک هســتند و در داخل 
ســاخته می شــوند. در حالــی کــه چندیــن 
اســتارتاپ نوظهــور هنــدی وجــود دارنــد 
که ســعی می کننــد با ترویــج وســایل نقلیه 
الکتریکی و انرژی خورشیدی ردپای کربن را از 
بین ببرند، اکوسیستم استارتاپ هند قصد 
دارد استارتاپ های بیشتری ایجاد کند تا بر 
کاهش تهدیدات پالســتیکی تمرکز کنند. 
وقتی نوبت به بســته بندی می رسد، بامبرو 
در مقابل بیزونگو و آگراوال بیوتک که اخیراً 
روی آنها سرمایه گذاری شده، قرار می گیرد. 
ماه گذشــته گزارش شــد که بیزونگو در دور 
سرمایه گذاری سری D خود به رهبری تایگر 

گلوبال، ۱۱۰ میلیون دالر جذب کرده است.
طبــق داده هــای اخیر دولــت هنــد، آلودگی 
پالستیکی در هند در پنج سال گذشته بیش 
از دو برابر شــده است. آشوینی چوبی، وزیر 
محیط زیست در جلسه زمستانی پارلمان 
در پاســخ بــه ســؤالی گفت کــه بیــش از ۳4 
هزار تن زباله پالستیکی در ســال ۲۰۱۹-۲۰ 
و ۳۰/۵۹ هــزار تــن در ســال ۱۹-۲۰۱۸ تولید 
شده است. هند در سال ۲۰۱۵-۱6، ۱۵/۸۹ 

هزار تن زباله پالستیکی تولید کرده بود.

INTRODUCTIONمعرفی
I N T E R V I E W

صنعت لجستیک یکی از صنایع کلیدی در هر کشوری است 
که تمامی کسب و کارها به نحوی با آن درگیر هستند. در حوزه 
لجستیک داخلی، شرکت های نوآوری آســتین باال زده اند و 
برخی از مسائل و مشکالت را از پیش رو برداشته اند اما وقتی 
وارد حوزه حمل و نقل بین المللی می شــویم، عرصه را نسبتاً 
خالی از کسب و کارهای نوآور می بینیم. نوید اقدم، بنیان گذار 

فریــت فاندر کــه از ابتــدای جوانــی در ایــن حوزه 
فعالیت داشته و پیش تر کسب و کار ورسک را به 
نتیجه رسانده، می گوید این بخش تحمل نوآوری 
را ندارد و باید کارها را قدم به قدم پیش برد؛ اتفاقی 

که در فریت فاندر در حال وقوع است.

شما در حال حاضر بنیان گذار 
فریت فاندر هستید ولی تا چندی پیش 
کســب و کار ورســک را داشــتید. دربــاره 
مســیری کــه تــا امــروز طــی کرده ایــد، 

بفرمایید. ورسک چطور ایجاد شد؟ 
من از ۱۷، ۱۸ ســالگی در حــوزه بازرگانی خارجــی و حل ونقل 
بین المللــی فعالیــت می کــردم و در گمرک هــای مختلف در 
زمینه ترخیص کار کرده ام؛ هم در گمرک دریایی بوده ام، هم 
در قســمت هوایی و هم در شرکت های مختلف حمل ونقل 
بین المللی و در شرکت هایی که خدمات بازرگانی و ترخیص 
ارائه می دادند. در مجموع به مدت ۱۳ سال است که در این 
زمینه فعال هستم. اما چه شــد که این فعالیت ها به ایجاد 
ورسک منجر شد؟  من سال ۹6 در شرکت حمل ونقل ریلی 

کار می کردم که خدمات بار بین المللی ریلی ارائه می داد و از 
این طریق محصوالت وارداتی و صادراتی را جا به جا می کرد. 
در آنجا متوجه وجود یکسری از مشــکالت در این صنعت 
شدم. مثالً واگن هایی که صاحبان کاال بارشان را از طریق آن ها 
جا به جا می کردند، قابلیت ردیابی نداشــتند و صاحب کاال 
باری را از ایران با واگن به قزاقســتان ارســال می کرد و تا وقتی 
بار او به قزاقستان برسد، خبر نداشت که بارش 
االن کجاســت. در حالــی که در حوزه هــای دیگر 
حمل ونقل مثل حمل ونقل دریایی و هوایی شما 
در طول زمانی که بارتان از مبدأ به مقصد برسد، 
تا حدودی در جریان هستید که بارتان کجاست 
و در چه وضعیتی است. از این وضعیت تعجب 
کرده بــودم. فرض کنیــد تاجری محمولــه ای را با 
ارزش یــک میلیــارد تومــان در واگن گذاشــته تا 
آن را صادر کند. منطقی نیســت که تا رســیدن 
محموله به مقصــد به کلی از آن بی خبر باشــد. 
محموله ممکن است به دالیل مختلف در مسیر 
بماند و با تأخیر به مقصد برسد. از آنجا که با بازرگانان و سایر 
شرکت های حمل و نقل در ارتباط بودم، می دانستم همه به 
دنبال راه حلی برای این مشــکل بودند. در آن زمان من حتی 
نمی دانستم استارتاپ و اکوسیستم چیست. در نهایت به 

همراه همان دوستم، ورسک را راه اندازی کردیم.

در ورسک چه کار می کردید؟
ورســک پرتال لجســتیک حمل و نقل ریلی بود کــه از طریق 

لجستیکدستحجرهدارهاست!
گفت و گو با نوید اقدم، بنیان گذار »فریت فاندر« که معتقد است 
نوآوری در فضای به شدت سنتی حمل و نقل بین المللی جواب 

نمی دهد و باید مرحله به مرحله پیش رفت

آن در ایران و ۱۷ کشــور آســیای میانه که بیشــتر حمل ونقل 
ریلی مان در ارتباط آن هاست، می توانستید به صورت آنالین 
واگن ها را ردیابی کنید. صاحب کاال شماره واگنش را در این 
پرتال وارد می کرد و می فهمید واگنش دقیقاً کجاست و اگر 
در مرز کشــورهای دیگر دچار مشکل می شــد، مشکل را به 
صاحــب کاال اعــالم می کــرد.  در این پرتــال نرخ حمــل را هم 
محاسبه می کردیم. دغدغه ای که تاجران در حمل و نقل ریلی 
داشــتند این بود که در ابتــدا باید حســاب  و کتاب می کردند 
که هزینه صادرات شــان چقدر می شــود. در بقیه مدل های 
حمل ونقل به راحتی این نرخ قابل محاســبه اســت، ولی در 
حمل ونقل ریلی چنــدان راحت به دســت نمی آیــد. باید از 
راه آهن های کشورهایی که در مسیر قرار داشتند، یکی یکی 
استعالم گرفته می شد تا بفهمند هزینه شان چقدر می شود. 
ما این را تبدیل به پورتــال یکپارچه ای کردیم که ۱۷ کشــور را 
پوشــش می داد و با وارد کردن مبدأ و مقصد، نرخ را به شــما 
اعالم می کرد. موضوع دیتابیس ایستگاه های ریلی هم مطرح 
بود. یکی از مشکالتی که دقیقاً برای خود من پیش آمده بود 
این بود که در یکی از بارهایی که داشــتیم، صادرکننده برای 
کشــور ازبکســتان با واگن ســنگ فرســتاده بــود و در این بار 
پالت هایی بود که هرکدام یک تن وزن داشــتند. ایستگاهی 
که قــرار بود بــار را تخلیــه کنــد، لیفتــراک یعنی وســیله الزم 
برای تخلیه بار را نداشــت و هزینه زیــادی را بابت این قضیه 
متحمل  شدیم. ما متوجه شــدیم که در ایستگاه های ریلی 
هیچ دیتابیســی وجود ندارد که اصالً در آن ایستگاه گمرک 
دارید یا نداریــد، جرثقیــل دارید یا نداریــد، اوضــاع انبار به 
چه شکل اســت و...  این ها اطالعاتی هســتند که برای یک 
کسب و کار ضروری اند. ما این موارد را نیز به پورتال افزودیم. 
نهایتاً سرویسی ایجاد کردیم که تمام اطالعات مورد نیاز برای 
حمل و نقل ریلی را در اختیار تجار قرار می داد. به همین دلیل 
مشــتری هایی داشــتیم که در داخل ایران نبودند، زیرا فارغ 
از اینکــه مقصد و مبداء بار کجاســت، ۱۷ کشــور را پوشــش 
می دادیم و مثالً کســی که می خواســت باری را از ازبکستان 
به سوریه بفرستد هم می توانست از پورتال ما استفاده کند.  
نهایتاً با شرکت راه آهن ایران تفاهم نامه امضا کردیم و سهام 
عمده  مان توســط صندوق پس انداز راه آهن خریداری شــد. 

پس از آن بود که پروژه فریت فاندر را شروع کردم. 

فریت فاندر چه می کند؟
مــا ســعی کردیــم در فریــت فانــدر یــک پلتفــرم حمل ونقل 
بین المللی ایجاد کنیم که واسطی بین صاحبان کاال، تجار، 
بازرگانــان و شــرکت های حمل ونقــل بین المللــی باشــد کــه 
خدمات ارائــه می دهنــد؛ چه در حــوزه ریلــی، چــه دریایی و 
جاده ای. برای مثال کشــور روســیه یکی از طرف های تجاری 
ماســت که ایران به آن صــادرات دارد. بر این کار، هم مســیر 
جاده ای به روســیه داریــم و هم مســیر دریایــی، هم خطوط 
هوایی و هــم حمل ریلــی از مرز آســتارا. اینکــه صاحب کاال 
با کدام یکــی از این مدل هــا کاالی خود را بفرســتد، تصمیم 
ســختی اســت که نیاز به تخصص دارد و شــما باید بــه بازار 
بروید و با شرکت هایی که در زمینه حمل ونقل اعم از هوایی 
و زمینــی و دریایــی کار می کننــد صحبــت کنیــد، از هرکدام 
قیمت بگیرید و چک و چانه بزنید تا به یک نتیجه برســید. 
فریت فاندر قرار اســت تســهیل کننده این فرایند باشــد که 
بازرگان تنها با ارائه یک درخواست، گزینه مناسب را از میان 
پیشــنهادهای مختلف انتخاب کند.  در مرحله های بعدی 
باید بتواند بارش را بیمه و ردیابی کند و در کنار حمل بار خود، 
خدمــات ارزش افــزوده ای را دریافت کند. در نظــر داریم این 
موارد را هم به پلتفرم مان اضافه کنیم. در حال حاضر فریت 
فانــدر در مراحــل اولیه خود اســت. صنعــت حمل و نقل در 
کشــور ما در ابعاد کالن، یک صنعت به شدت سنتی است 
و شرکت هایی با ســابقه زیاد در آن فعال هستند که درشان 
بر همان پاشنه ای می چرخد که سی سال قبل می چرخیده 
است و همچنان روند گذشته خود را طی می کنند. ولی باید 
این را در نظر داشت که در سمت دیگر حمل و نقل بین المللی، 
کشــورهایی وجود دارند کــه روزبه روز فرایندهایشــان تغییر 

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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می کند. ما در چنین بازاری فعالیت خود را آغاز کرده ایم.  مثالً 
در کشــور ما حمل و نقل جــاده ای راننده محور اســت، یعنی 
ماشــین ها دســت راننده هاســت، درحالی که در کشورهای 
دیگر، شرکت حمل و نقل صاحب ماشــین است و راننده ها 
کارمند این شرکت ها هســتند و طی یک قرارداد تحت نظر 
شــرکت فعالیت می کنند. در ایــران چیزی در حــدود 6۰، ۷۰ 
درصد رانندگان، مالک ماشین هستند و تعیین کننده بازار، 
راننده است. کرایه و نحوه حمل و شرایط آن را راننده تعیین 
می کند. در حال حاضر بازار دست شرکت هایی است که در 
واقع یکسری حجره هستند که در مرزهای اصلی مثل مرند 
یا بازرگان فعالیت می کنند. من به آنها می گویم شرکت های 
سماوری، زیرا این شرکت ها از یک سماور، یک چرتکه، نهایتا ً 
یک ماشین حساب و لیستی از راننده ها تشکیل شده اند. 
بازرگان با آنها تماس می گیرد و می گوید برای فالن جا ماشین 
می خواهم. صاحب این حجره بر اساس اطالعات شخصی 
خود می داند کــدام راننده می تواند بار ببــرد. با راننده تماس 
می گیرد و بارنامــه را برایش صــادر می کند. اینکــه به عنوان 
یک پلتفرم بخواهید در بازاری تا این حد سنتی وارد شوید، 
بســیار ســخت اســت؛ نه راننده به راحتی قبول می کند و نه 
شــرکت های ســماوری. در مورد حل و نقل دریایــی به مقدار 
خیلی کمی شرایط بهتر اســت. البته این مقاومت تا حدی 
منطقی اســت.  وقتی صحبت از اسنپ اســت، با مشتری 
معمولی ســر و کار دارید که قبالً از آژانس استفاده می کرده و 
حاال می خواهید او را راضی کنید که از پلتفرم شما استفاده 
کنند. این فرد ریسک چندانی نمی  کند. ولی زمانی صحبت 
از تمام ســرمایه یک تاجر اســت که بار کامیون کرده اســت. 
بنابراین بازرگان به راحتی نمی پذیرد رویــه ای را که تا کنون در 
پیش می گرفته، تغییر دهد، حتی اگر روش ارزان تر و ساده تری 
پیشــنهاد دهید. به همین دلیل برای گسترش فریت فاندر 
عجله ای نداریم. خودمان هم در ابتدا به شکل سنتی شروع 
به کار کردیم تا بتوانیم کمی اعتماد جلب کرده و مشتری هایی 
برای خودمان دست و پا کنیم. بسیاری از کسانی که با ما کار 
می کنند، اصالً نمی دانند ما استارتاپ هســتیم و تا به حال 
سایت مان را ندیده اند. داریم یاد می گیریم که چطور می شود 

ذائقه این آدم ها را عوض کرد. 

چطور می خواهید این کار را انجام دهید و 
تا امروز متوجه چه نکاتی شده اید؟

در قدم اول متوجه شدیم که بخشی از دغدغه مشتری ها این 
است که بدون دردسر از شرکت های حمل و نقل نرخ بگیرند. 
پروسه به ظاهر ساده گرفتن نرخ، اگر توسط صاحب کاال انجام 
شود، یکی، دو روز زمان می برد. برای همین تصمیم گرفتیم 
بخشی از آن را آنالین کنیم و وب ســایتی به راه  انداختیم که 
به صورت آنالین و با وارد کردن مبدأ و مقصد نرخ حمل و نقل 
را محاســبه می کند. در این صنعت به راحتــی نمی توانیم از 
تکنولوژی، پلتفــرم و مارکت پلیس صحبت کنیم. شــاید در 
کســب و کار B2C این کار ســاده تر باشــد، اما در کســب و کار 
B2B خشــن و در فقدان زیرساخت های مناسب فرهنگی و 
تکنولوژی، کاری دشوار در پیش رو داریم. ادعایی در خصوص 
تکنولوژی، نــوآوری و خالقیــت نداریم، زیــرا صنعت چنین 
چیزی را نمی پذیرد و ما سعی داریم تا جای ممکن فرایندها 
را بهینه کنیم.  مرحله بعدی مان اتوماســیون بخش اســناد 
مشتری  هاســت. ســعی داریم یکی از دغدغه های مشتری 
در زمینه بایگانی اسناد، پر کردن اسناد و فرایند آنها را مرتفع 
کنیم. به این زودی ها قصد نداریم یک پلتفرم بین المللی کامل 
ارائه دهیم، زیرا رسیدن به چنین مرتبه ای زمان زیادی می برد و 

ما حداقل یکی ، دوسال زمان برایش در نظر گرفته ایم.

شرکت های حمل سنتی به غیر از چابک 
نبودن چه مشکالت دیگری دارند؟

من کل کســب و کار یک شــرکت بین المللی را به سه بخش 
تقسیم می کنم. یک بخش فرایندهای داخلی خود شرکت 
است. این به طور جداگانه قابل بررسی است که آیا فرایندها 
بهینه هستند؟ ما ساختاری در شرکت های حمل  داریم که 

۳۰ ســال پیش ایجاد شــده اســت و هنوز هم امور بر اساس 
همان ســاختار پیش می رود و به دنبال تغییر هم نیستند. 
چرا؟ چون شرکت ۳۰ سال بر همین اساس کار کرده و جیب 
مدیرعاملش همیشــه پر بوده اســت. اما بســیاری از همین 
شــرکت ها در دوران شــیوع کرونا، کار خــود را تعطیل کردند، 
زیرا زمانی که باید ساختار سازمانی و فرایندهای داخلی خود 
را بهینه  و هزینه ها را کم می کرد، این روند را در پیش نگرفت. 

بخــش دوم، ارتباطــات شــرکت ها بــا مشــتری ها و بازرگانان 
اســت. ما در این زمینه هیچ اســتاندارد مشــخصی نداریم. 
وقتی با یک شرکت حمل و نقل تماس می گیرید، هیچ چیزی 
با عنوان بازاریابی برای این شــرکت ها تعریف نشــده است. 
آنها نه می دانند ســگمنت چیســت، نه هیچ گونه آشــنایی 
با پرسونای مشــتری دارند. اگر یکســری از آنها به تازگی وارد 
فراینــد سوشــال مدیا و تبلیغات دیجیتــال شــده اند، از روی 
چشم و هم چشــمی اســت. هزینه ســنگینی هم می کنند، 
اما نتیجه نمی گیرند.  بخش ســوم هم مدیریت ارتباط این 
شرکت ها با محیط است. یک شرکت حمل و نقل به تنهایی 
نمی تواند همه کارها را انجام بدهد. اگر یک مشتری در زمینه 
حمل هوایی با کســی که تخصصــش حمل و نقل جــاده ای 
اســت، تماس بگیــرد، درخواســتش را رد نمی کننــد. در این 
مواقع شرکت ها، شریک همکاری دارند که کار حمل هوایی 
انجام می دهــد و کار را از طریق او انجــام می دهند. در بحث 
شبکه سازی هم شرکت های ما در همان ساختار سنتی شان 
مانده اند. شبکه های شرکت های حمل و نقل مطابق با ساختار 
سنتی شان و بر اساس رفاقت مدیران شان شکل گرفته اند، 
نه بر اســاس نیازهای بــازار و اســتراتژی کسب و کارشــان.  در 
حالی که ما به شدت در رویکردهای سنتی مان باقی مانده ایم، 
شــرکت های حمل و نقل کشــورهای دیگر از کریپتوکارنسی 
استفاده می کنند. شرکتی در سوئیس مبلغی زیادی را سرمایه 
گرفته و کوینــی ایجاد کــرده که تنها در صنعت لجســتیک 
استفاده می شود. اما دغدغه شرکت های ما هنوز این است 
که از چه نرم افزارهای حسابداری استفاده کنند و در رویه های 

داخلی خودشان مانده اند.

مواردی که به آن ها اشاره کردید بیشتر به 
مسائل فرهنگی و تفکر افراد برمی گردد. آیا با ضعف 
قانون گذاری نیز مواجه هستیم که سبب ساز یکسری 

از چالش های صنعت لجستیک شده باشد؟
مثال های زیــادی وجود دارد ولــی ترجیح می دهــم در مورد 
چیــزی کــه نمی توانــم تغییــرش بدهــم صحبت نکنــم. در 
صنعت حمل ونقل بحثی داریم با عنوان ترانزیت. ترانزنت 
به کاالیی گفته می شود که تنها از کشور عبور می کند. مثالً 
یک بار می خواهد از خاک ترکمنســتان به ترکیــه برود و در 
مســیر خود از ایران عبور می کنــد و بابت عبــور از خاک آن 
کشــور هزینه ای را به دولت آن کشــور می پــردازد. ترانزیت 
هزینه ای است که کشورها به عنوان حق استفاده از جاده 
یک کشــور به دولت آنجــا می پردازند. درآمــد از این بهتر؟ 
هواپیمایی که از حریم هوایی کشــور ما عبــور می کند باید 
به کشــور حق ترانزیــت بپــردازد. وزارت بازرگانی آمــار داده 
است که ۲۵ نهاد به شــکل مستقیم و غیرمستقیم، بابت 
ترانزیــت یک کاال در کشــورمان مجــوز صــادر می کنند. در 
اینجا که باید تا جای ممکن راه را باز بگذارند تا همه بیایند 
و بروند، بوروکراســی سنگینی حاکم اســت. نتیجه آن چه 
شد؟ یکی از مسیرهای پروژه جاده ابریشم چین که از چین 
به ســمت اروپا کشــیده می شــد، از ایران می گذشــت. سه 
مســیر در نظر گرفته شــده بود. یکی از شــمال دریای خزر. 
یکی از داخل دریــای خزر و یکی هم از خــاک ایران و ترکیه. 
دو مسیر باالیی راه افتاده اند و مسیری که از ایران می گذرد، 
هنوز قابل اســتفاده نیســت و دلیل اصلی آن هم مســئله 
ترانزیــت اســت. متأســفانه ما تــا اینجا یــک منبــع درآمد 
خوب را از دســت داده ایم و معلوم نیســت چه کســی باید 
پاسخگوی نسل های بعدی باشد؟ سال هاست که همه در 
مورد این مســائل حرف می زنند و همه می دانند که قوانین 

دست وپاگیر باید عوض شوند، ولی تغییری رخ نمی دهد.

اولین باری کــه نام بیتکوین را شــنیدیم به ســادگی 
از کنار آن رد شــدیم تا چند ســال بعد همــه نگاه ها از جمله 
نگاه حســرتآمیز مــا دوبــاره بــه آن جلب شــد. کتاب
یکساتوشــی تالشــی بــرای راهنمایــی افرادی اســت 
که تنهــا در حــد شــنیدن واژه بیت کویــن یــا دنبال کردن 
قیمــت ارزهایدیجیتــال با این فناوری آشــنا هســتند. 
از کوچک تریــن واحــد پولــی بیت کوین به پــاس خدمات 
ســازنده آن تحــت عنــوان »ساتوشــی«یــاد می شــود.
یک ساتوشی جزئی از صد میلیون واحد کوچک دیگر است 
که در کنــار یکدیگر یــک واحــد بیت کوین را تشــکیل 
می دهند.یــک ساتوشــی نمــادی بــرای سهیم شــدن در 
ایــن انقــاب اســت؛ مشــارکتی کــه بــا کوچک تریــن 
واحــد پولــی آغازگــر ایــن انقــالب انجــام می شــود. یــک 
ساتوشــی می توانــد داراییارزشــمندیدرآینده باشــد.
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کتاب حاضر تالشــی بــرای راهنمایی افرادی اســت کــه تنها در حد 
شــنیدن واژه بیت کوین یا دنبال کردن قیمــت ارزهای دیجیتال با 
این فناوری آشــنا هســتند و به دنبال شــناخت جنبه های بیشتر و 
روش های سرمایه گذاری در آنها می گردند. از کوچک ترین واحد پولی 
بیت کوین به پاس خدمات سازنده آن تحت عنوان »ساتوشی« یاد 
می شود. یک ساتوشی جزئی از صد میلیون واحد کوچک دیگر است 
که در کنار یکدیگر یک واحد بیت کوین را تشکیل می دهند. انقالب 
پولی که بیش از یک دهه قبل شروع شــد، هم اکنون به جایگاهی 
رســیده که رســانه ها؛ رویدادها و حــوادث آن  را از نزدیــک دنبال 
می کنند و چشم های بســیاری به آینده آن دوخته شده است. یک 
ساتوشی نمادی برای سهیم شــدن در این انقالب است؛ مشارکتی 
که با کوچک ترین واحد پولی آغازگر این انقالب انجام می شود. یک 

ساتوشی می تواند دارایی ارزشمندی در آینده باشد.
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تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

SPONSORED BY

رشــد تعــداد کاربــران در بســیاری از پلتفرم هــای رســانه های 
اجتماعی شناخته شده در ســال های اخیر کند شده است. 
به منظــور برآورده کــردن انتظــار بــاال از رشــد، ایــن شــبکه ها 
استراتژی های کسب وکار خود را تغییر دادند و در عوض جذب 
کاربران جدید، بــر به حداکثر رســاندن درآمدزایــی از کاربران 
موجود تمرکز کردند. در حالی که اولین مرحله از حداکثرسازی 
متوسط درآمد از هر کاربر حول تبلیغات بیش از حد هدفمند 
متمرکــز بود، تالش هــای اخیر بــر تجارت اجتماعــی متمرکز 
اســت؛ جایی که رســانه های اجتماعی و تجارت الکترونیک 
تالقی می کنند تا تجربیات خریدی را ارائه دهند که مستقیماً 
در بسترهای رسانه های اجتماعی شــکل می گیرد. این روند 
به سرعت در حال ظهور است و باعث می شود خرده فروشان 

اســتراتژی ها و پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی خــود را 
چندبرابر کنند تا از برنامه های خود برای ارائه خدمات خرید 
بهره ببرند. تجــارت اجتماعی با تجارت الکترونیک ســنتی 
متفاوت است؛ زیرا به کاربران اجازه می دهد به جای خرید از 
وب سایت های اختصاصی تجارت الکترونیک، از پلتفرم های 
رســانه های اجتماعی کــه به طور منظــم اســتفاده می کنند، 
خرید کنند. چنین رویکردی اصطکاک ها را کاهش می دهد، 
به کاربران اجازه می دهد به صورت دیجیتالی نظر بدهند یا با 
دوستان مشورت کنند و تبلیغات بیش از حد هدفمند و تجربه 
خرید سفارشی را امکان پذیر می ســازد. برعکس، روش های 
سنتی تجارت الکترونیک مانند فروشگاه های آنالین، تمایل 
بیشتری به برند یا محصول محوری دارند و اغلب خریداران 

آمارها و پیش بینی ها از مسیر کسب وکارها در 
شبکه های اجتماعی چه می گویند؟

آینده روشن تجارت اجتماعی

عصر جدید عرضه
 محصوالت تازه
اوتیپی  باتجارت 
 اجتماعی 
به کمک کشاورزان 
می آید

اوتیپی، یک پلتفرم تجارت اجتماعی برای محصوالت تازه، 
10.2 میلیون دالر )76 کرور روپیه( در دور سرمایه گذاری سری 
آ به رهبری سیگ، حامی اینشورتس و موبایل پریمیوم لیگ 

در هند، جمع آوری کرده است.
وارون خورانا، بنیان گذار گفت که این بودجه برای وارد کردن 
دسته  بندی های اضافی برای اقالم فاسدشدنی مانند شیر و 
نان و همچنین توسعه در شــهرهای دیگر استفاده خواهد 
شد. اوتیپی مواد غذایی را از طریق یک مدل نمایندگی فروش 

عرضه می کند.
امدیار نتــورک ایندیــا و ســرمایه گذاران اینفلکشــن پوینت 
ونچرز، پــراوگا ونچرز و فکتــور ونچرز نیز در این دور شــرکت 

کردند. آخرین دور تأمین مالی 10.2 میلیون دالری شامل دو 
میلیون دالری است که به عنوان سرمایه خطرپذیر از اینوون 

کپیتال جمع آوری شده است.
این شــرکت که در ســال 2020 تأســیس شــده، ادعا می کند 
محصوالت تازه را از شبکه کشاورزان خود در سراسر کشور 
تهیه می کند و آن را در کمتر از 12 ساعت به مصرف کنندگان 

تحویل می دهد.
خورانا گفت که این شرکت در دهلی نو و پایتخت ملی حضور 
دارد و روزانه حدود هشت تا ده هزار سفارش می گیرد. او افزود 
که برخالف سایر رقبای تجارت اجتماعی و فروشندگان مواد 
غذایی، وجه تمایــز اوتیپــی ارائه محصوالت تــازه به صورت 

ده ها صفحه محصــول را بــرای یافتــن کاالی مــورد نظر خود 
جست وجو می کنند.

  نکات کلیدی
 برندها تالش های خود در رســانه های اجتماعی را افزایش 
می دهند و برای مالقات با مشــتریان در جایی کــه آنها وقت 

خود را می گذرانند، هزینه می کنند.
 همان طور که وب ســایت های رسانه های اجتماعی کشش 
تجاری به دست می آورند، افزایش متوسط درآمد از هر کاربر 

به معیاری کلیدی برای سنجش موفقیت تبدیل می شود.
 مصرف کننــدگان بــر خــالف روش هــای ســنتی تجــارت 
الکترونیــک، تحــت تأثیــر ســهولت فراینــد پرداخــت 

یک مرحله ای قرار می گیرند.

 تجارت اجتماعــی وارد مرحله پذیــرش اولیه 
می شود

پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی ســنتی در اواخــر مرحله 
پذیرش هستند؛ زیرا درصد بسیار باالیی از کاربران اینترنت 
در حال حاضر در این پلتفرم های اجتماعی فعال هستند. در 
حالی که بلوغ این موضوع حاکی از کندی رشد آینده است، 
شــرکت های رســانه های اجتماعی به طور فعال از پایگاه های 
کاربری گســترده و دانش فنی خــود بــرای ورود به بخش های 
نوظهور دارای فرصت های وسیع استفاده می کنند. تجارت 
اجتماعی یکــی از ایــن فرصت هــای رشــد برای شــرکت های 
رســانه های اجتماعــی اســت؛ شــاید یکــی از بزرگ ترین هــا. 
پیش بینی می شــود تجارت اجتماعــی در ایاالت متحــده از 
36 میلیــارد دالر و 4.4 درصــد در ســال 2021 بــه 80 میلیارد 
دالر تــا ســال 2025 برســد کــه 5.9 درصــد از فــروش تجــارت 
الکترونیک خرده فروشی را به خود اختصاص می دهد.  چین، 
پیشرفته ترین بازار تجارت اجتماعی جهان، یک شروع بزرگ 
داشــت.  فروش آنها با 351.65 میلیــارد دالر تقریبــاً 10 برابر 
اندازه بازار پیش بینی شده ایاالت متحده تا ســال 2021 بود و 
فقط در یک سال گذشته 31 درصد رشد داشته است. تجارت 
اجتماعی هنوز در روزهای اولیه خود است، اما انتظار می رود 
که رشد آن سریع تر و گسترده تر از فروش تجارت الکترونیک  

باشد و تا سال 2025 به نرخ نفوذ جهانی شش درصد برسد.

 هزینه تبلیغات دیجیتال افزایش می یابد
در ابتــدا همه گیــری بودجه هــای بازاریابی را محدودتــر کرد و 
باعث کاهــش هزینه هــای تبلیغاتی شــد، امــا تا پایان ســال 
2020 هزینه هــای تبلیغــات دیجیتالی 12.2 درصد نســبت 
به سال گذشــته افزایش یافت و شــرکت هایی که ترجیحات 
مصرف کننده را تشخیص دادند، به سمت تجارت الکترونیک 
حرکــت کردنــد و بیشــتر ایــن هزینه هــا صــرف رســانه های 
اجتماعی آنها شــد. در آگوســت 2021 نظرســنجی سی ام او 
نشــان داد که هزینه تبلیغات رســانه های اجتماعی از 13.3 
درصد بودجــه بازاریابــی در فوریــه 2020 بــه 23.2 درصد در 

 تأثیر تجارت اجتماعی 
بر کسب و کارهای کوچک

تحول اجتماعی
مصرف کنندگان بیشــتری از پلتفرم های 
رســانه های اجتماعی ماننــد فیس  بوک و 
تیک  تــاک خرید می کننــد کــه در نهایت 
می تواند به نفع برندهای کوچک تر باشد.

قرار است محبوبیت خرید از رسانه های 
اجتماعــی در چنــد ســال آینــده افزایش 
یابد. این امر می تواند راه های جدیدی برای 

مشاغل کوچک تر باز کند.
طبق گزارش جدید گروه مشاوره اکسنچر، 
تخمیــن زده می شــود کــه در چهار ســال 
آینده تجارت اجتماعی سه برابر سریع تر 

از تجارت الکترونیک سنتی رشد کند.
طبــق گفته اکســنچر، تجــارت اجتماعی 
تــا ســال 2025 بــه یــک بــازار جهانــی 1.2 
تریلیــون دالری تبدیــل خواهــد شــد کــه 
16.7 درصــد از کل تجــارت الکترونیــک 
را تشــکیل می دهد. خرید از رســانه های 
اجتماعی شــامل هر چیزی از خریدهای 
درون برنامــه ای در پلتفرم هایــی ماننــد 
فیس بوک یا اینستاگرام و در صفحه برند 
یا اینفلوئنسر تا خرید از طریق کانال های 
خرید پخش مستقیم می شود. به گفته 
اکســنچر، تجــارت اجتماعــی بــر خــالف 
خرید ســنتی تجارت الکترونیــک، زمین 
بازی را برای غول های آنالین مانند آمازون و 
همچنین برندهای کوچک هموار می کند؛ 
زیرا موجب دسترســی آســان تر مشاغل 
کوچک تر به مشتریان بیشتری می شود.

کارشناســان اکســنچر در آخرین گزارش 
خود با عنوان »چرا خرید کردن به تحولی 
اجتماعی منجر خواهد شد« نوشته اند: 
»هر برند بزرگ یا کوچکی می تواند از طریق 
تجارت اجتماعی فروش داشــته باشــد و 
اکنون هر فرد می تواند برای خود یک برند 
ایجاد کند و مســتقیماً به بازار دسترسی 

داشته باشد.«
در ایــن گــزارش آمــده اســت: »ایــن امــر 
پیامدهای بســیار مثبتــی برای مشــاغل 
کوچــک و کارآفرینــان دارد؛ زیــرا آنهــا 
می توانند به بازارهای بالقوه عظیمی دست 

یابند که قبالً در دسترس نبودند.«
نظرســنجی اکســنچر از بیــش از 10 هزار 
کاربر جهانی رسانه های اجتماعی نشان 
داد هنگام خرید در رسانه های اجتماعی 
در مقایسه با خرید آنالین از وب سایت ها، 
59 درصد احتمال بیشــتری بــرای خرید 
از برند هــای کوچک تر وجــود دارد. تقریباً 
نیمی از پاسخ دهندگان )44 درصد( گفتند 
احتمــال بیشــتری دارد از برنــدی خریــد 
کنند کــه هرگــز از طریق کانال هــای خرید 

اجتماعی درباره آن نشنیده بودند.

REVIEWبررسی
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مستقیم از منبع است.
خورانا گفت: »این دور جدید جذب بودجه از مســیر رشد 
مــا در آینده حمایــت می کنــد و دســته های بیشــتری را به 

زنجیــره تأمیــن مــا اضافــه می کنــد کــه موجب 
کارآمدتــر شــدن آن می شــود و مأموریــت ما 

یعنی دسترسی همه به غذای تازه و مغذی 
را تسریع می کند. محصوالت تازه 35 تا 40 
درصد از رده حاشــیه ناخالص اســت، اما 
این ضایعات است که حاشــیه ها را از بین 

می بــرد. ما جزء اولین شــرکت هایی هســتیم 
که توانســته ایم آن را از طریــق مــدل نوآورانه خود 

کنترل کنیم.«
دور تأمین مالی در حالی انجام می شود که دیگر پلتفرم های 
تجارت اجتماعی مانند دیل شیر، سیتی مال و ترل اخیراً 
از سرمایه گذارانی از جمله تایگر گلوبال و جنرال 

کاتالیست، سرمایه جمع آوری کرده اند.
اوتیپی دارای پنج هزار فروشــنده اســت که 
به گفتــه خورانــا، می تواننــد با فــروش مواد 
غذایی در این پلتفرم تا 100 هزار دالر درآمد 

داشته باشند.
خورانــا قبــالً مدیــر ارشــد فنــاوری در بخــش 

ای گروسر شرکت گروفرز بود.

ژوئن 2021 افزایش یافته اســت. نتایج، به ویژه برای مشــاغل 
کوچک و متوســط امیدوارکننده اســت. برای مثال مشاغل 

کوچک و متوسط گزارش دادند درآمد هر کمپین 
در ســه ماهه دوم 2021 بــا اســتفاده از تبلیغــات 
ســریع توییتــر کــه اجــازه می دهــد مشــتریان را 
بــر اســاس مــکان، ســن و جنســیت هــدف قرار 
دهنــد، در مقایســه بــا اســتراتژی های تبلیغات 
سنتی تر، 26 درصد افزایش داشته است. عالوه 
بر این با نزدیک شدن به فصل خرید تعطیالت، 
فیس بــوک )متا( یک پلتفــرم در حال گســترش 
صنــدوق ورودی کســب وکار در مســنجر به طور 
خــاص بــرای مشــاغل کوچــک و متوســط بــود. 

قطع شــدن خدمات فیس بــوک، اینســتاگرام و واتــس اپ در 
4 اکتبر وابستگی فزاینده مشــاغل کوچک و متوسط به این 
سیســتم عامل های آنالیــن را نشــان داد. در برزیــل، قطعــی 
شش ساعته برای شــرکت های کوچک و متوسط حدود 6.6 
میلیون رئال برزیل )تقریباً 1.2 میلیون دالر( هزینه داشت که 
حدود دو درصد از متوسط درآمد روزانه تجارت الکترونیکی 

در آن بازار است.

 زمانی که در پلتفرم صرف می شود، پول است
تغییر معنــادار بــه ســمت هزینه هــای تبلیغاتی بیشــتر در 
رسانه های اجتماعی اجتناب ناپذیر بود. همه گیری به سادگی 
این تغییر را تســریع کرد. این روند منطقی به نظر می رســد؛ 
رســانه های اجتماعــی بخشــی از روال روزانــه بســیاری از 
کاربران هســتند. 66 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی 
اخیــر گلوبال ایکــس گفته انــد کــه هــر روز حداقــل از یکی از 
حساب های رســانه های اجتماعی خود اســتفاده می کنند. 
بنابراین افــزودن دالرهای تبلیغاتــی به کانال هــای دیجیتال 
در طول اوج شــیوع کووید، زمانی که کاربران بیش از همیشه 
در خانه بودند، هوشــمندانه بود. میانگین زمانی که کاربر در 
روز در رســانه های اجتماعی صرف می کرد تا اکتبــر 2021، دو 
ســاعت و 27 دقیقه بــوده کــه 2.1 درصد افزایش نســبت به 
سه ماهه گذشته دارد. با افزایش سهم زمان صرف شده توسط 
کاربــران در شــبکه های اجتماعی در مقایســه بــا گزینه های 
سنتی سرگرمی، شــبکه های اجتماعی تشخیص می دهند 
کــه فرصت هایــی بــرای ســرمایه گذاری وجــود دارد. از ســال 
2017، جریان های ســنتی رســانه ها مانند تلویزیون و رادیو با 
کاهش زمان مصــرف روزانه بــرای هر کاربر مواجه شــدند، در 
حالی که رســانه های اجتماعی به تدریج افزایش می یافتند. 
زمان فزاینده ای که در پلتفرم های رسانه های اجتماعی صرف 
می شود، به این شبکه ها کمک کرد تا از پایگاه های کاربری خود 

درآمد بیشتری کسب کنند.

 خرید تک مرحله ای در پلتفرم های رسانه های 
اجتماعی

از لحــاظ تاریخی، تبلیغــات در پلتفرم هــای اجتماعی برای 

تشویق کلیک هایی طراحی شده اند که کاربران را به سایت 
تبلیغ کننده می برد تا در نهایت خرید کنند، اما این فرایند 
مراحــل غیرضــروری را به همــراه داشــت که در 
نهایــت برخــی مشــتریان را از تکمیــل خریــد 
منصرف می کرد. منطقی است که سایت های 
رسانه های اجتماعی و مبلغان آنها متوجه شوند 
که از بیــن بــردن این اصطــکاک با اجــازه خرید 
مســتقیم در پلتفرم هــای اجتماعــی می توانــد 
به نرخ تبدیل باالتری منجر شــود. فراتــر از آن، 
خرید درون برنامه ای به شرکت های رسانه های 
اجتماعی اجازه می دهد تا داده های جامع تری 
در مورد عادت های خرید کاربران خود جمع آوری 
کنند، داده هایی که در نهایت می توانند برای ایجاد توصیه ها 
و تبلیغــات دقیق تــر محصول مــورد اســتفاده قــرار گیرند و 
در نهایــت باعث خرید بیشــتر شــوند. تجــارت اجتماعی 
همچنین به شکل دهان به دهان گسترش می یابد، دوستان 
می تواننــد در پلتفرم های اجتماعــی برای تبادل نظــرات در 
مورد محصــوالت تعامل کنند. حتــی اگر نوع این دوســتی 
صرفاً از طریق دنبال کردن صفحه فرد باشد، باز هم می تواند 
تأثیــر قابل توجهی بــر تصمیمات خرید داشــته باشــد. در 
نظرســنجی گلوبال ایکــس، 48 درصــد از پاســخ دهندگان 
گفتند توصیه شخصی که می شــناختند قوی ترین انگیزه 
برای خریدشان اســت. دومین عامل بزرگ، اعتماد به برند 

بود.
قابلیت های خریــد جدیــد و بهبودیافته به طــور فزاینده ای 
در پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی ظاهــر می شــوند و 
آنها را به مقصدهــای خرید پویا تبدیل می کننــد. به عنوان 
مثال، تجربــه خریــد در اســنپ چت نه تنها ویژگــی »اقالم 
مشــابه« را به مصرف کننــدگان ارائه می دهــد، بلکه تجربه 
دیجیتالی را با مزیت های یک تجربه فیزیکی از طریق فناوری 

واقعیت افزوده و مجازی ترکیب می کند.

 تجارت اجتماعی؛ فرصت درآمدی بزرگ 
تجــارت اجتماعی موجــب تغییــر رســانه های اجتماعی از 
تبلیغ محصوالت به تبدیل شــدن به خود فروشگاه است. 
جنبه های اجتماعی خرید را با فرایند خرید آسان و مستقیم 
از حساب شخصی خود ترکیب کنید، احتماالً خرید کردن 
تســریع می شــود. بســیاری از مصرف کنندگان با ایــن ایده 
موافق هســتند. 30 درصــد از خریــداران آنالیــن می گویند 
که برای خرید از یک شــبکه اجتماعی آماده هستند. برای 
کسب وکارها، تجارت اجتماعی قدرت داده و هوش مصنوعی 
را وارد بازی می کند که می تواند ســرعت تحول را نسبت به 
سبک های سنتی تبلیغات بهبود بخشد. همچنین ممکن 
است تأثیرگذارترین نوع تبلیغ را تسهیل کند؛ توصیه های 
دوســتان. از آنجایی که شــرکت های رســانه های اجتماعی 
به دنبــال حفظ نرخ رشــد بــاال هســتند، تجــارت اجتماعی 

احتماالً بخش کلیدی استراتژی آنها خواهد بود.

 پلتفرم تجارت اجتماعی، جذب سرمایه کرد

فلیپ؛ فرصتی برای خرید و کسب درآمد از محتوا

REPORTگزارش

فلیپ، یک برنامه تجارت اجتماعــی که خریداران 
را از طریق بررســی ویدئویی به محصوالت، محتوا 
و جامعه متصــل می کند، امــروز اعالم کــرد که 28 
میلیــون دالر در ســری A بــه رهبری اســتریم الیند 
ونچرز، یک شــرکت ســرمایه گذاری اولیه مستقر 
در ســیلیکون ولی، جــذب کــرده اســت. موبــاداال 
کپیتال ونچــرز و بــی دی ام آی نیــز در کنــار حامیان 
اولیه و ســرمایه گذاران در ایــن دور شــرکت کردند. 
سرمایه گذاران فردی شــامل روبی لو، سرمایه گذار 
اولیه در کوایشــو، پلتفرم تجارت اجتماعی پیشرو 
در چین بود. فلیپ از این بودجه برای مقیاس بندی 
عرضــه برنــد و اکوسیســتم خالــق خــود اســتفاده 
می کند و در عیــن حال پلتفرم لجســتیکی خود را 
نیز عمیق تــر می کند. خریــداران امروزی مســیری 
طوالنی و پراکنــده را برای خرید طــی می کنند که با 
کشــف محصول در رســانه های اجتماعی شــروع 
می شود، به سمت تحقیق روی پلتفرم های ویدئویی 
حرکت می کند و با پرداخت در مقصدهای تجارت 
الکترونیــک بــه پایــان می رســد. فلیپ کل مســیر 
خریــدار را بــه شــکل تجربه یــک برنامه منســجم 
ســاده می کنــد؛ اکتشــافات اجتماعــی را از طریــق 
ســرگرمی، نقدهــای تعاملــی ایجادشــده توســط 
کاربران، برنامه  های خرید زنــده با تحویل در همان 
روز و تــدارکات پیشــرفته ادغــام می کنــد. اوالس 
نایــک، مؤســس و شــریک اســتریم الینــد ونچرز 
گفت: »در استریم الیند ونچرز، ما با بنیان گذارانی 
استثنایی که بازارهایی را ایجاد کرده اند که رفتارهای 
مصرف کننده را در دهه گذشــته کامالً تغییر داده ، 
همــکاری کرده ایــم. در ســال های آینــده، نســل 
جدیدی از پلتفرم ها ساخته می شوند که مقیاس 
بازارها را با تعامل اجتماعــی ادغام می کند. فلیپ 
کــه بــه تعــداد روبه رشــدی از برندهــا و ویژگی هــای 
اجتماعی قوی مجهز شده، به طرز ماهرانه ای یک 
بازار مقیاس پذیر را بــا جامعه متعهد پیونــد زده و 
موقعیت خوبی برای پیروی از چین و ایجاد انقالب 

در تجارت اجتماعی ایاالت متحده دارد.«
نورآقــا، بنیان گــذار و مدیرعامل فلیپ گفــت: »در 
چشــم انداز اجتماعــی امــروز، خریــداران بیش از 
هر زمان دیگری بــرای اصالت اهمیــت قائل اند، از 

جمله در شیوه های خرید و تعامل با برندها. آینده 
تجارت الکترونیک توســط خریــداران و تجربیات 
واقعی زندگی که آنها از طریق رسانه های اجتماعی 
به اشــتراک می گذارند، هدایت خواهد شــد. ما با 
ترکیب ویدئوهای اجتماعی با یــک تجربه تجاری 
بی نظیر، پلتفرمی اصیل ایجاد می کنیم، برندها و 
مصرف کنندگان را به طور یکسان برای به اشتراک 
گذاشــتن داستان هایشــان توانمند می کنیــم و در 
عین حال نحوه کشف محصوالت جدید را متحول 
می کنیم.« فلیپ اعالم کرد خریدارانی که ویدئوهای 
خریدهای خود را به اشــتراک می گذارند، فرصتی 
برای کســب درآمــد از محتــوای خود دارنــد. زمانی 
که دیگران از طریق بررســی ویدئوهــای آنها خرید 
می کنند، این افراد می توانند درآمــد را به اعتبارات 
فلیپ تبدیل کنند یا وجوه را به حساب های بانکی 
خود انتقال دهند. اکثر ســازندگان امروزی عمدتاً 
بــرای کســب درآمــد از فعالیــت اجتماعــی خــود 
به معامــالت بــا مارک های شــخص ثالــث اعتماد 
می کننــد و صرف نظــر از تجربیــات واقعــی خــود، 
فقــط نظــرات مثبــت را ارســال می کننــد. فلیپ با 
ارائه داشــبوردهایی برای مدیریت محتــوا به همه 
ســازندگان، به نســل بعدی کارآفرینان دیجیتالی 
این امکان را می دهد تا مستقیماً با دنبال کنندگان 
خود از طریق نقدهای واقعی ارتبــاط برقرار کنند و 
فارغ از برندها یا محصوالت ارائه شده، از محتوای 
آنهــا درآمدزایی کننــد. فلیپ یک پلتفــرم تجارت 
اجتماعی »کشف برای خرید« است که یک تجربه 
انقالبی از خریــد محصــوالت زیبایــی را در ایاالت 
متحده ارائه می دهد. کاربران می توانند با ورق زدن 
محتــوای رســانه های اجتماعــی که توســط ســایر 
کاربران ایجاد شده، محصوالت زیبایی و سالمتی 
را کشف و خریداری کنند. فناوری انحصاری فلیپ 
بــه خریــداران ایــن امــکان را می دهــد کــه نقدهای 
ویدئویی خریدهای خود را ارسال کنند یا برنامه های 
زنده با امکان خرید ایجاد کنند و بر اســاس فروش 
انجام شده از پست های خود کارمزد دریافت کنند. 
فلیپ مستقر در لس آنجلس در سال 2021 توسط 
کارآفریــن کهنه کار تجــارت الکترونیــک، نورالدین 

»نور« آقا تأسیس شد.
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گفت و گو با فرزاد مقدم، مدیرعامل »تسکا«؛ کسب وکاری که راهکارهای مبتنی بر آی تی به 
شرکت های مختلف ارائه می دهد و حاال یکی از بازیگران جدی صنعت شده است اما می گوید 
رگوالتور سنتی دست و پای نوآورها را بسته و مدام با یک جمله  سلبی از زیر بار مسئولیت خود 

شانه خالی می کند

پیش از ایجاد »تسکا« مشغول چه کاری 
بودید و چطور شد این شرکت را راه اندازی کردید؟

سال 1390 تسکا را تأسیس کردیم. اما پیش از ایجاد شرکت، 
مدتی به شکل فریلنس با همین نام تسکا فعالیت می کردم. 
علت تأسیس شرکت، این بود که ما شاهد خالء فنی در بازار 
بودیم. بیشــتر شــرکت ها در آن زمان به خریداران مشاوره 
نمی دادند و فقط تجهیزات می فروختند. نه نیاز سازمان ها 
را درک می کردنــد و نــه انگیــزه ای بــرای این کار داشــتند. ما 
فعالیت مان را با مشاوره، ارائه راهکار و در راستای آن تامین، 
اجرا و پشتیبانی سازمان ها و شرکت های بزرگ، متوسط و 
کوچک شــروع کردیم و در اصل یک پکیــج کامل برای آنها 

فراهم کردیم. 
تمرکز ما روی ارائه راهکارهای یکپارچه بود که تمام نیازهای 
یــک ســازمان یــا شــرکت را مرتفــع کنــد. بــه همیــن خاطر 
به سرعت رشد کردیم. این طور نبود که به شرکت ها بگوییم 
یکســری تجهیــزات داریــم و بر اســاس آنهــا، وســیله ای را 
به مشــتری بفروشــیم. اول از همه نیاز و دغدغه مشــتری 
را بررســی و آنالیــز می کردیــم و بــر اســاس آن محصــول یــا 

سرویسی را ارائه می کردیم. 

درباره فعالیت حال حاضر تسکا بیشتر 
توضیح می دهید؟

80 درصد بیزینس تســکا در صنعت آی تی کشور است و 
شامل ارائه راهکارهای یکپارچه درخصوص تأمین تجهیزات 
اکتیو دیتاسنترهاســت، به طور کلی تجهیزات پردازشــی، 
ذخیره ســازی و زیرســاخت شــبکه و امنیت اطالعــات. 20 
درصد دیگر بیزینس تســکا به حوزه پرداخت الکترونیک 
مربوط می شود که با نام تجاری پوالم ســرویس IPG )درگاه 

پرداخت اینترنتی( ارائه می کند. 

ســرویس پرداخت را بعدتر به مجموعه 
اضافه کردید یا از ابتدا آن را در نظر داشتید؟

 BBPOS ما سال 94 واحد پرداخت را استارت زدیم و برندمان
بود کــه آن زمــان در جــدول ارزیابی هــا رتبه یک را داشــت. 
اپلیکیشن های آن را در تسکا توسعه دادیم و شخصی سازی 
کردیم و... ولی در حوزه کارتخوان موبایلــی )mPOS( با این 
فرایند مواجه شــدیم کــه PSPها پــوز را به شــکل رایگان در 
اختیار مشتری قرار می دادند و حتی سرویس های اضافه را 
هم مجانی ارائه می کردند. حتی اینترنت مجموعه را تأمین 
می کردند تــا از پوز آنها اســتفاده کنند. به خاطر بــازاری که 
ایجاد کرده بودند، عمالً برای شرکت های بخش خصوصی 

توجیه اقتصادی نداشت که وارد این حوزه شوند. ما حتی 
دولــوپ اپلیکیشــن و داک لــول )Dock Level( آن را آماده 
کردیم ولی دیدیم در بازار با این شــرایط، این محصول برای 
مشتریان جذابیتی ندارد. االن می بینیم که PSPها متوجه 
اشتباه خود شــده اند و به این نقطه رســیده اند که در حال 
زیان دیدن هســتند و سیســتم بانکی کشــور هم این زیان 
را بــه دوش می کشــد. در حــال حاضر ایــن فراینــد در حال 

تغییر است.

با وجود این سختی ها، چرا حوزه پرداخت 
برایتان جذابیت داشت؟

ما در آن زمان می دیدیم که 80 درصد بیزینس تسکا در حوزه 
پولی و مالی کشــور اســت و برایمان حوزه جذابی بــود، زیرا 
بسیار چابک است و دیتا بسیار سریع در آن رشد می کند و 
کالن داده در آن وجود دارد. به این خاطر که سرویس هایش 
24ساعته و هفت روز هفته فعال هســتند، برایشان مهم 
است که شرکتی بسیار چابک بتواند از سرویس هایشان 
پشــتیبانی کرده و تجهیــزات های تــک آنهــا را تأمین کند. 
مجموعه این دالیل، حوزه پرداخت را برای ما جذاب می کرد. 
»پــوالم« اینجــا و بــه عنــوان ســرویس PFM متولد شــد؛ 
سرویسی که بتواند آنالیزی از جریان هزینه های فرد ارائه 
دهد و شخص بداند که در هر بخش مصرفی چقدر هزینه 
می کند. اواخر ســال 94 که تصمیم به این کار گرفتیم، در 
تعامل با بانک ها برای گرفتن دیتا، متوجه شدیم که آنها 
از ارائه این داده ها می ترسند و از این کار امتناع می کنند. 
آن زمان بحث هایی چون اپن بنکینگ هنــوز مطرح نبود. 
با بسیاری از بانک ها جلسه گذاشتیم ولی هیچ کدام قانع 
نشــدند و وقتــی می دیدند مــا با دیتای مشــتری ســر و کار 
داریم، می ترســیدند که ایــن اطالعات را به ســمت رقیب 
ببریم و مشتریان شان را از آنها بگیریم. خیلی هم برایش 
انرژی گذاشتیم اما دست آخر به این نتیجه رسیدیم که از 
این طریق به جایی نخواهیم رسید. دو مجموعه خدمات 
انفورماتیک و توسن در دســترس مان بودند. خدمات که 
رویکرد بسته ای داشت. توســن یک مقدار راه می آمد که 
همان هم می گفت باید اول بانــک را مجاب کنید. تقریباً 
یک سال به دنبال گرفتن دیتا بودیم اما موفق نشدیم. بعد 
از آن تصمیم گرفتیم مســتقیماً به مشــتری ها ســرویس 
بدهیم و خودمان ایــن دیتــا را از طریق تعامل با مشــتری 
جمع کنیم و آنها را آنالیز کنیم. به این شکل وارد سیستم 
درگاه پرداخــت اینترنتــی شــدیم و مجــوز پرداخت یــاری 

گرفتیم. 

سرمایه اولیه ای که شرکت با آن تأسیس 
شــد، از چــه طریــق تأمیــن کردیــد و در ادامــه بــرای 
گسترش کار، چطور تأمین سرمایه مورد نیاز را انجام 

دادید؟ آیا سرمایه گذار داشتید؟
زمانــی کــه تســکا کارش را شــروع کــرد، 10 میلیــون تومان 
ســرمایه داشــت و در حــال حاضــر فقــط ســرمایه ثبتــی 
شــرکت، 20 میلیــارد تومــان اســت. طــی ایــن ســال ها 
در فراز و نشــیب بودیــم و 100 درصــد ســرمایه از طریــق 
بنیان گــذاران مجموعــه تأمیــن شــده اســت. مثــالً بــرای 
پیاده ســازی   ERPو راه اندازی پوالم، کامالً ســرمایه گذاری 
شــخصی را مدنظر قــرار دادیم و همان ســال من ماشــین 
شــخصی ام را بــرای ایــن کار فروختــم. البتــه برایم بســیار 
جــذاب بــود و ایــن حــوزه را دوســت داشــتم. در مجموعه 
دل مان می خواست برای ایده هایمان تالش کنیم و با افق 

دید بلندمدت به موضوعات نگاه می کردیم.

اگر بخواهید درباره انــدازه و حجم بازاری 
که در آن فعال هستید، صحبت کنید، چه چیزهایی 
می تــوان گفــت؟ چــه چشــم اندازی بــرای این بــازار 

متصور هستید؟
اندازه بازار را به شکل کمی نمی دانم ولی به شکل کیفی 
چرا. در سال 99 با همه گیری کووید 19 متوجه شدیم که 
تمام صنایع به بازار آی تی وابســته هســتند؛ از دورکاری 
گرفته تا ابزارهــا، پرداخت آنالیــن و... . شــیوع کرونا این 
صنعت را واقعاً دستخوش تغییر کرد. اتفاقی که در ایران 
افتاد، عظیم بود و بسیاری از صنایعی که به هیچ عنوان 
تصــور نمی کردیم بخواهنــد از حالت ســنتی خود خارج 
شــوند، مجبور شــدند بــه صنعت آی تــی به نحــوی روی 
بیاورند. در نتیجه بازار بســیار بزرگ اســت، اما بخشــی 
از بازار کــه مــا روی آن تمرکز کرده ایم، بســیار حســاس و 
اساسی است. صنایع پولی و مالی کشور و صنایع نفت، 
گاز و پتروشــیمی، بســیار حســاس و تأثیرگذار هستند. 
ما روی این بخش ســرمایه گذاری کردیــم و هر چقدر هم 
که صنعت به ســمت های تک شــدن پیش می رود، بازار 
کوچک تر می شود و تعداد شرکت هایی که توانایی تأمین، 
مشاوره، پیاده سازی و اجرای چنین راهکارهایی را داشته 
باشــند، انگشت شــمار خواهد بود. بــرای همیــن ابزاری 
برای ســنجش وجود ندارد که بگوییم چند شرکت و چه 
مقدار نیاز وجود دارد. به نظرم تک تک ما چه به صورت 
کاربر نهایی و چه به شکل شرکتی، این نیاز به پلتفرم ها 

را لمس کرده ایم. 

انجام نده!
چرا تسکا؟

آهسته و پیوسته؛ این عبارت را می توان 
به عنــوان ویژگــی روند حرکت »تســکا« 
بیان کــرد. شــرکتی کــه ده ســال پیش با 
انگیزه و سرمایه بنیان گذارانش تأسیس 

شد. 
چیزی که باعث شــده ناامیدی در میان 
بنیان گذاران تســکا رخنه نکنــد و آنها را 
به »پیوسته« ادامه دادن مسیر امیدوار 
کنــد، نــگاه بلندمدت شــان بوده اســت. 
فرزاد مقدم، مدیرعامل تســکا می گوید 
کــه آنهــا می داننــد آینــده در دســتان 
صنعت آی تی اســت و هیچ کــس از این 

آینده راه گریزی ندارد. 
او شــیوع کرونا در ســال 98 را معجزه ای 
برای صنعــت آی تــی کشــور می داند که 
یکباره همه، حتــی ســنتی ترین صنایع 
را متوجــه اهمیت و لــزوم وجود صنعت 
آی تی کرد و تحــوالت گســترده ای را رقم 

زد. 
تســکا با همین نگاه بلندمدت، اقدام به 
ایجاد مرکز نوآوری و تولید در منطقه ویژه 
پیام کرج کرده است؛ جایی برای خطوط 
تولید و مونتــاژ تجهیزات شــان و مکانی 
برای گرد هم آمدن افراد دارای ایده. مقدم 
معتقــد اســت رهبــران و مدیــران آینــده 
تســکا از میان همیــن جوانانی کــه برای 
پــرورش ایده هایشــان بــه مرکــز نــوآوری 
تسکا می آیند، ظهور خواهد کرد. کسانی 
که قرار است روح تازه ای در تسکا بدمند، 
آن را جوان و سرپا نگه دارند و زمینه ساز 
ورود ایــن شــرکت به حوزه هــای جدیدی 
مانند هوش مصنوعی و بیگ دیتا شوند. 
با وجــود اینکــه تســکا در کارنامــه خود، 
ســابقه ده ســال حضــور موفــق در 
صنعــت آی تــی را دارد و اعتبــار خوبــی 
در ایــن بــازار بــه دســت آورده، بــاز هم با 
چالش هــای فراوانــی مواجــه اســت؛ از 
مجوزهای بسیاری که دائماً باید دغدغه 
اخــذ و تمدیدشــان را داشــته باشــد تــا 
نیروی انســانی متخصصی کــه به دلیل 
مشــکالت اقتصادی، زحمت مهاجرت 
را بــه جــان می خــرد. امــا رمــز موفقیــت 
تسکا برای عبور از دل همه این بحران ها، 
همــان چیزی اســت کــه در ابتــدای متن 

گفته شد. 
تسکا شاید آهســته اما پیوسته و بدون 
خستگی در مسیری که برای خود تعیین 
کرده، حرکت می کند. درهای شرکتش را 
به روی افراد دارای ایده گشوده و می داند 
دیر یا زود همه متوجه اهمیت صنعتی 
کــه در آن حضور دارد خواهند شــد و آن 
زمان چاره ای جز کار کردن با شرکت های 

قدرتمندی مانند تسکا نیست.

COVER STORYداستان جلد
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»تسکا« از جمله شرکت هایی است که با سرمایه و دانش بنیان گذارانش تشکیل شده و طی ده سال فعالیتش در صنعت آی تی به مرور توانسته به یک شرکت معتبر تبدیل شود و 
اعتماد بازار را به خود جلب کند. اما نه پروسه جلب اعتماد بازار به این سادگی ها به دست آمده و نه رشد کردن در فضایی که رگوالتورها و مجوزهای متعدد دارد، کاری آسان بوده است.
فرزاد مقدم، مدیرعامل تسکا که در آستانه چهل سالگی قرار دارد، در مقطع لیسانس مدیریت صنعتی خوانده و فوق لیسانس مدیریت اطالعات دارد. او در گفت وگوی پیش رو از 
ده سال پرفراز و نشیب تسکا می گوید و آینده ای که برای شرکت نسبتاً جوان خود متصورند. شرکتی که 80 درصد فعالیتش در حوزه آی تی است و شامل ارائه راهکارهای یکپارچه 
درخصوص تأمین تجهیزات اکتیو دیتاسنترها می شود و 20 درصد دیگر به حوزه پرداخت الکترونیک مربوط است که با نام تجاری پوالم، سرویس درگاه پرداخت اینترنتی ارائه می کند.



عکس:حامدکریمزاده

چشم انداز شما برای تسکا چیست؟ برای 
حرکت به چه سمتی برنامه ریزی کرده اید؟

ما دو برنامه داریم. یکی تغییر و تحوالت در واحد پرداخت 
اســت که می خواهیــم ســرویس درگاه پرداخت مــان، یک 
ســرویس اضافه باشد در کنار باقی ســرویس هایی که ارائه 
می دهیم. در حوزه آی تی که 80 درصد فعالیت های شرکت 
را شامل می شود، برای دو صنعت هدف گذاری کرده ایم که 
بتوانیــم به ســبد مشــتریان مان بیفزاییــم. می خواهیم در 
این صنایع نیز قوی ظاهر شویم و نیازهای آنها را هم از نظر 
فنی و تأمیــن تجهیزات مرتفع کنیــم. در همین راســتا نیز 
در ســال 98 اقدام به راه انــدازی مرکز تولید و نوآوری تســکا 
کردیم تا هم مرکز خط مونتــاژ و تولید تجهیــزات را به آنجا 
انتقال دهیم و هــم این فضا تبدیل به مکانی بــرای آموزش 
به فارغ التحصیالنی شود که در حوزه هایی چون پرداخت، 

هوش مصنوعی و... عالقه و انگیزه نوآوری دارند.

یعنی هم می خواهید بخش تولیــد را در 
این فضا داشــته باشــید و هم مرکز نوآوری تسکا را 

آنجا راه اندازی کنید؟
بله، دقیقاً. در این فضا می توانیم دانش مان را چه از طریق 
تیم تخصصی خودمان و چه از خارج از ایران انتقال دهیم. 
در اینجا افراد غربال می شوند و از انرژی و پویایی و انگیزه شان 

بهره می بریم.

شــما از جمله شــرکت هایی هســتید که 
مشــتریان بزرگی دارید. نکتــه ای که در مــورد کار با 
ســازمان ها و مجموعه هــای بــزرگ وجــود دارد، این 
است که نه تنها در ابتدای فعالیت تان ایجاد ارتباط و 
ساختن اعتماد دشوار بوده، بلکه در ادامه نیز ممکن 
است تفاوت اندازه شرکت های دو طرف قرارداد، آنها 
را در مورد مسائل مالی و حقوقی دچار چالش کند. 

شما چطور این چالش ها را مدیریت کردید؟
در صنعت ما، حجم خریدها بســیار متفاوت است. واقعاً 
یک سازمان باید متقاعد شــود و به این نقطه برسد که این 
شرکت توان انجام کار را دارد. در ابتدا فیلترهایی وجود دارد. 
مجموعه هایی هستند که شرکت ها را ارزیابی می کنند مثل 
شــورای عالی انفورماتیــک که بر اســاس گــردش مالی، تیم 
منابع انسانی و... شرکت ها را رتبه بندی می کنند. سازمان ها 
نیز بر اســاس رتبه ها مناقصات خــود را برگــزار می کنند. ما 
بســیار تالش کردیم تــا به اینجا برســیم که پنج رتبــه یک را 

کسب کنیم.
امــا چالــش اینجاســت کــه در بســیاری از مــوارد در حــق 
کســب و کارهای خصوصــی اجحاف می شــود. یکســری از 
مجموعه ها که بدنه دولتی دارند اما اسم خصوصی را یدک 
می کشــند، بســیاری از پروژه هــا را می گیرنــد و حتــی بعد از 
اینکه در مناقصه پذیرفته شدند، توان انجامش را ندارند و 
برون سپاری می کنند. چنین شرکت هایی در همه صنایع نیز 
حضور دارند و در حق همه شرکت های خصوصی اجحاف 
می کنند کــه می توانند بــا گرفتــن چنیــن پروژه هایی خیلی 
سریع پوســت اندازی و رشد کنند. شــرکت ما می توانست 
بسیار کمتر از این انرژی و وقت بگذارد تا در چنین جایگاهی 
قرار بگیرد. ما در سال چیزی در حدود 10، 12 مجوز را تمدید 
می کنیم و انرژی زیادی هم برای دریافت شــان گذاشته ایم. 
برای چه؟ برای اینکه بتوانیم با یکسری از سازمان ها کار کنیم.

شما در سال هایی که فعالیت می کردید، 
آیا در جایی با مانع رگوالتور روبه رو شــده اید و پیش 
آمده کاری را به خاطر دشــواری فرایندهای دریافت 

مجوز یا عدم وجود قانون مناسب کنار بگذارید؟
بله، 100 درصد. نمونه اش همان PFM که پیش تر درباره اش 
توضیــح دادم. اســتنباط شــخصی ام ایــن اســت کــه بدنه 
حکومت و رگوالتور، کامالً ســنتی اســت کــه فقط می گوید 
»انجام نده«. به هیچ عنوان اجازه نمی دهد شــرکتی رشــد 

کند، زیرا نمی تواند اتفاقات جدید را مدیریت کند. 

بــه نظــرم افــرادی کــه در بدنــه رگوالتــوری قــرار دارنــد، در 
زندگی شــان حتی نتوانســته اند یــک مجموعــه کوچک را 
مدیریت کنند، چون اگر این کار را کــرده بودند، در تقابل با 
بخش خصوصی نبودنــد. یک کارآفریــن از جــان و ثروت و 
درآمد خود مایه می گذارد و سال ها زحمت می کشد تا یک 
کســب و کار را رشــد دهد و تیمی را دور هم جمــع کند. بعد 
رگوالتور بــا یک آیین نامه خیلی ســاده، تمــام فعالیت های 
آن کارآفریــن را نابــود می کننــد. معتقدم نــگاه رگوالتــور به 
کســب و کارهای بخش خصوصی هیچ گاه جنس حمایت 
نداشــته اســت. هروقــت فــردی از حاکمیــت می گویــد که 
می خواهیــم از فالن بخــش حمایت کنیم، ما چهارســتون 
بدن مان می لرزد و آن بخشی را که از آن صحبت شده، رها 
می کنیم. گمــان می کنم تمــام کســب و کارها کم و بیش این 
دغدغه را دارنــد. در برخی مــوارد رگوالتور اصالً اجــازه ورود 
نمی دهد و ما در حدود یک ســال و نیم تالش می کردیم که 
بتوانیم مجوزی دریافت کنیم و با فالن سازمان کار کنیم. هر 
مجموعه ای هم برای خود یک روند رگوالتــوری راه انداخته 
و این بدنه ها که سیستم رگوالتوری دارند، آن قدر قدرتمند 
هستند که برای خود حکم امپراتوری را دارند. این اتفاق تمام 

صنایع را تحت تأثیر قرار داده است. 

با توجــه بــه اینکــه شــما سال هاســت با 
شــرکت های خارجی نیــز در ارتباط هســتید، تأثیر 
تحریم بر کســب وکارها را چطور ارزیابی می کنید؟ 
عده ای می گویند اتفاقاً تحریم های بین المللی تأثیر 
مثبتی بر رشد کسب و کارهای داخل گذاشته و اگر 
شرایط چنین نبود، کسب و کارهای داخلی در رقابت 
با خارجی هــا، نمی توانســتند به ایــن راحتی عرض 
انــدام کننــد؛ در مقابــل برخــی معتقدند نداشــتن 

ارتباط با جهان، نتیجه منفی داشته است.
ما دو نوع تحریــم داریم؛ تحریم داخلــی و تحریم خارجی. 
آن چیزی که کســب و کارها را نابود می کند، تحریم داخلی 
اســت نه خارجی. در حال حاضر مشکل ما با تحریم های 
داخلی اســت. ما از ابتــدا به نحــوی پایه های شــرکت را بنا 
کردیم که به محض اینکه درهای کشور گشوده شود، کامالً با 
شرکت های خارج از ایران منطبق باشیم و بتوانیم در بازار آزاد 
کار کنیم. تمام زیرساخت هایمان را بر این اساس چیده ایم؛ 
از سیستم مالی گرفته تا ساختارهای مدیریتی و فیچرهایی 

که پیاده سازی کرده ایم و... 
ما برای وصل شدن به بازار جهانی لحظه شماری می کنیم.

امــا در تحریم هــای داخلی، هــر روز و هر ســاعت یــک قانون 
حکمرانی می کند، به خصــوص در بخش تجــارت خارجی. 
هر روز با چالــش مواجه می شــویم و با آن دســت و پنجه نرم 

می کنیم. 

اگر بخواهید برای سال های فعالیت تسکا، 
چند نقطه عطف مشــخص کنید، از چــه اتفاقاتی 

سخن می گویید؟
می توانم بگویــم که کرونا بــرای صنعت ما یــک معجزه بود 
و اتفاق بســیار بزرگی بــود، زیرا همــه کامــالً درک کردند که 
صنعــت آی تی یعنــی چــه و چقــدر می تواند ایــن صنعت 
پراهمیت باشــد. اتفاق خوبی برای ما افتاد، با وجود اینکه 
فشــار بــر شــرکت وارد شــد، زیــرا بایــد ســاختارها را تغییر 
می دادیــم. البته برای مــا پیچیدگی عجیبی نداشــت، زیرا 

ساختار ما به طور کلی وب پلتفرم است. 
ما سعی کردیم هر سال برای خود طوری برنامه ریزی کنیم 
که انگیزه ادامه داشته باشیم. در حال حاضر راه اندازی مرکز 
نوآوری تسکا یک انگیزه اســت. واقعاً نمی دانم که تا چند 
درصد می توانیم به هدف مان برسیم ولی تمام انرژی مان را 
برای به سرانجام رساندن کار گذاشته ایم و در دهه دوم تسکا 
می خواهیم اندازه شرکت خود را افزایش دهیم. ما برای این 

اتفاق یک برنامه ده ساله چیده ایم. 
بدترین اتفاق هــم ظرف این ســال ها کــه تأثیر زیــادی بر ما 

گذاشت، آبان ماه سال 98 و قطعی اینترنت بود. 
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درباره »کارنامه« که به تازگی یک کمپین BTL راه انداخته است

معامالت خودرو؛ 100 درصد تضمینی
کمپین های تبلیغاتــی BTL نوعــی از تبلیغات 
هســتند کــه در ارتباط مســتقیم با مشــتریان 
و مخاطبان هــدف برند قــرار دارنــد و معموالً با 
هدف آگاهی بخشی و ارائه ویژگی های سرویس 
یا محصول به شــکل هدفمند اجرا می شــوند. 
مضــاف بــر اینهــا، ارزیابــی میــزان اثربخشــی 
کمپین هــای BTL راحت تــر از ســایر روش های 
تبلیغاتــی اســت. به تازگــی »کارنامــه« نیــز بــا 
توزیــع پکیج هایــی در چنــد پمپ بنزیــن یــک 

کمپین BTL به راه انداخته است.

کارنامهچهکارمیکند؟
کارنامه یک ســرویس آنالین است که 
به خریداران خودروهای کارکرده کمک می کند 
برندهــای مختلــف را با هم مقایســه کننــد، از 
قیمت خودروها مطلع شوند و چنانچه تصمیم 
بــه خریــد یــک خــودروی کارکــرده گرفتنــد، بــا 
اســتفاده از کارشناســان فنــی این پلتفــرم، آن 
خودرو را بررسی کنند. در صورتی که کارشناس 
آن خــودرو را تأییــد کنــد، مشــتری می توانــد 
از کارنامــه یــک ضمانت نامــه فنــی دریافــت 
کنــد. در صــورت بــروز مشــکل در خــودروی 
خریداری شده، این کارنامه است که هزینه ها 
را تقبــل خواهــد کــرد.  از طرفــی فروشــندگان 
خودرو نیــز می توانند از ســرویس های کارنامه 
استفاده کنند. خودروی آنها به صورت رایگان 
کارشناســی می شــود، عکاســی از آن انجــام 
گرفته و به همراه گزارش کارشناسی روی دیوار 
قــرار می گیــرد. همچنیــن کارنامــه مســئولیت 
پاســخ دهی به تماس ها و هماهنگــی بازدیدها 
را انجام می دهــد و بعــد از پیدا شــدن خریدار 

نهایی، قولنامه را تنظیم می کند. 
در اصل ایــن پلتفــرم در حکم یک بنــگاه مورد 
اعتماد خودرو عمل می کنــد و با ارائه ضمانت 
به خریدار و کمک به فروشنده، زمینه ساز یک 

خرید و فروش مطمئن و راحت می شود.

کمپینیکهادامهدارد
اجــرای  در  مهــم  نــکات  از  یکــی 
کمپین هــای BTL، تحقیقاتــی اســت که پیش 
از اجــرای کامل و جامــع آن صــورت می گیرد تا 
نقــاط قــوت و ضعف کمپیــن در وســعت کمتر 
و بــا هزینــه پایین تــر ســنجیده شــود. کمپیــن 
BTL کارنامــه نیــز از همین مســیر شــروع کرد 
و فــاز اول آن بــا تمرکز بــر راننــدگان خــودرو در 
جایگاه های ســوخت مناطق 1 تــا 5 تهران اجرا 
و طی آن حدود 40 هزار پکیج تبلیغاتی توسط 
پروموترها در میان مخاطبان هدف توزیع شد. 
ایــن پکیج هــای تبلیغاتی شــامل کــد تخفیف 
سرویس های کارنامه، کد تخفیف 50 درصدی 
اشــتراک نمــاوا و بروشــورهایی بــرای معرفــی 

سرویس های کارنامه بوده است. 
از آنجــا کــه ایــن کمپیــن بــا تبلیغــات محیطی 
جایگاه هــا هماهنــگ شــده بــود، توانســت بــه 
اهداف بازاریابی خود دست یابد و کمپینی که 
قرار بود در پایان آذرماه به کار خود پایان دهد، 
یک مــاه تمدید شــد. طراحی مینی مالیســتی 
تابلوها با اســتفاده از ترکیب المان های خودرو 
بــا لوگــوی کارنامــه در ادامــه کمپیــن تبلیغات 

محیطی شهریورماه انجام شده بود.
طبــق تحقیقــات و ارزیابی هایــی کــه در حیــن 
انجام کمپین از دریافت کننــدگان پکیج انجام 
شد، این برند شاهد رشد 100 درصدی و بیشتر 
از آن در شــاخص هایی چــون میــزان مطالعــه 
بروشــور، میــزان آشــنایی بــا خدمــات کارنامه 
و میــزان اســتفاده از کــد تخفیف کارشناســی 
دریافتی بــود که نشــان می دهــد چنانچه یک 
کمپین BTL با تحقیقات پیشینی و در راستای 
کمپین هــای دیگــر برند انجــام شــود، می تواند 

اهداف تبلیغاتی خود را محقق کند.

CAMPAIGNکمپین

چرا صفحه اینستاگرام بسیاری از برندها، معرف هویت آنها نیست؟

برای شــما هم پیش آمده که یک محتوای تصویــری را با کمی 
فاصله زمانی و با کمترین تفاوت، در صفحه اینستاگرام دو برند 
ببینید؟ تا حاال احساس کرده اید که هویت بصری صفحه دو 
برند، بیش از اندازه به هم شبیه است؟ شاید در چنین شرایطی، 
تصور کنید برند دوم، ایده های محتوایی اش را از صفحه برند 
اول کپی کرده، اما معموالً این طور نیست. در بیشتر موارد، هر 
دو یک ایده تصویــری را جای دیگــری دیده اند و بدون کمترین 
تغییری، آن را دوباره اجــرا کرده اند؛ انگار تنها چیزی که در این 
دو تصویر تغییر کرده، محصول اســت. همین! کسانی که در 
جست وجوی ایده های بصری هســتند، از ابزارهای مختلفی 
بــرای بنچمارک و رســیدن بــه ایده نهایــی اســتفاده می کنند. 

خب، تا اینجای کار همه چیز عالی است. ایده های 
متفاوت دریچه جدیدی را به روی ما باز می کنند 
و قرار هم نیســت ایــن ابزارهــا و پلتفرم هــا را کنار 
بگذاریم. تنها چیزی که نباید فراموش کنیم این 
اســت؛ یک ایده جــذاب، نباید به شــابلون تولید 

محتوا تبدیل شود. دالیلش هم روشن است. 

اول؛بههویتبرندتوجهکنید
محتوای مــا بایــد هویــت و شــخصیت برندمان 
را بــه مخاطــب و مصرف کننــده معرفــی کنــد. 
کاپفرر که یکی از بــزرگان حوزه برندینگ اســت، 

می گوید برندها هم مثل انسان ها، هویت دارند. از نظر او برای 
برندســازی، باید هویت خودتان را به صورت مستقل تعریف 
کنید و در عین حال جایگاه خود را در مقایسه با دیگران پیدا 
کنید. صفحه  شما در رسانه های اجتماعی و وب سایتی که به 
مخاطب ارائه داده اید، تا چه اندازه به شــما در رسیدن به این 

هدف کمک می کند؟

دوم؛محصولرابهمخاطبمعرفیکنید
مخاطب شما در این صفحه، برای آشنا شدن با برندتان تالش 
می کند. او می خواهــد اهــداف، چشــم اندازها و در عین حال 
محصوالت تان را بشناسد؛ پس محتوای شما باید محصول 
مورد نظرتان را به بهترین شــکل معرفی کنــد. یادتان نرود که 
شابلون ها، شــاید ایده های بصری جذابی باشــند، اما حرفی 
از محصول شــما به میــان نیاورده انــد. برای اینکــه مخاطب، 
محصول تان را همان طور که هســت و باید، بشناسد، ایده ای 
متناسب با فیچرها و بنفیت های محصول را انتخاب کرده و تا 
آنجا که می توانید، آن را در خدمت معرفی درست محصول و 

پوزیشن کردن آن در زندگی مخاطب تغییر دهید. 

سوم؛بهانسجاممحتواییصفحهتوجهکنید
نبایــد انســجام محتوایــی صفحــه را نادیــده بگیریــم. وقتی 
محتوایی که در صفحه منتشر می کنیم، تنها نمونه کپی شده 

ایده هایی است که در صفحه ها و پلتفرم های متفاوت دیده ایم، 
نمی توانیم انتظار انتشار محتوای منسجم را هم داشته باشیم. 
برای ساختن این انسجام، به جای تکرار الگوهای محتوایی، نیاز 
به شناخت درست برند، شناخت دقیق مخاطبان و تفکیک 
روت های محتوایی بر این اساس دارید. یادتان نرود، قرار گرفتن 
محتواهای بی نظیــر در کنار هــم، الزاماً صفحــه ای بی نظیر را 

نمی سازد.

چهارم؛پرسونایمخاطبراازیادنبرید
مخاطب شما کیست؟ چندســاله اســت؟ چه دغدغه هایی 
دارد؟ روزش را چطور شب می کند؟ چطور لباس می پوشد؟ چه 
غذایی می خورد؟ چه کتابی می خواند؟ کجا سفر 
مــی رود؟ اصالً مخاطــب همه محصوالت تــان از 
یک جنس است؟ یا اینکه باید به سؤاالتی از این 
دســت، جواب هایی متفاوت بدهید؟ شــناخت 
درســت مخاطــب هــدف، نیازهــا، دغدغه هــا 
و خواســته هایش، بــه شــما در تولیــد محتــوای 
متناسب با این مخاطب و مصرف کننده احتمالی 

کمک می کند.

پنجم؛شبیهرقبایتاننباشید
همکاری بــا پیمانــکاری کــه صفحــه رقیــب را به 
بهترین شکل پیش می برد، صفحه شما را به بهترین رسانه 
تبدیــل نمی کنــد. گفتیــم کــه بایــد از تکــرار ایده هایی کــه در 
دسترس همه قرار دارند، پرهیز کنید. خط قرمز دیگر می تواند 
این باشد که از همکاری با کســانی که در حال تولید محتوا با 
رقیب هستند، بپرهیزید. شما برای تولید محتوای متفاوت، به 
زاویه دیدی متفاوت نیاز دارید، پس اگر بخشی از کار تولید را 
برون سپاری می کنید، قبل از عقد قرارداد از یک نکته مطمئن 
شوید؛ نباید در دفتر تأمین کننده شما، اثری از رقبایتان باشد.

ششم؛نقطهتمایزراپیداکنید
به جــای اســتفاده از شــابلون ها، بایــد در تولید محتــوا نقطه 
تمایز و بــرگ برنده ایجاد کنیم. ارزش پیشــنهادی شــما برای 
مخاطب چیست؟ این ارزش را در قالب چه محتوایی انعکاس 
می دهید؟ مخاطب از فیچرهــا و بنفیت های محصوالت تان 
چه می داند؟ آنهــا را با چه فــرم و نوعی از محتوا بــه او منتقل 

می کنید؟
یادتان نرود که برای دیجیتال مارکتر شدن، قبل از هر چیز باید 
دنیای مارکتینگ را خوب بشناسید. پس به جای تولید تک تک 
محتواها، چند قــدم به عقــب برگردید و برنامــه جامعی برای 
فعالیت های رســانه ای تان دســت وپا کنید؛ برنامه ای که تمام 
مرزهای محتوایی و بصری تان در آن مشخص شده و به شما 

در ساختن مسیری منسجم کمک می کند.

لطفاً  با   شابلون ها خداحافظی   کنید!

لی لی  اسالمی  

Lili.eslami
@gmail.com
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آفاق
H O R I Z O N S

درباره فین تک زنانه 
فنالندی و جهش اخیرش

 درآمد ماهانه
یک میلیون یورو

 ،C فین تــک انفــوس فنالنــد در ســری
45 میلیون یــورو جذب ســرمایه کرد که 
بزرگ ترین دور ســرمایه گذاری برای یک 
فین تک زنانه در شــمال اروپا و در ســال 

2021 بود. 
انفوس به همراه مانی هاب و جونو یکی 
از معدود فین تک هایی است که توسط 
زنــان در اروپا تأســیس شــده اســت. دو 
هم بنیان گذار آن، مونیکا لیکاما و دنیس 
جوهانســون، هــر دو در دهــه 40 زندگی 
خــود هســتند و پیشــینه بانکــی دارند. 
این شــرکت که در ســال 2016 تأســیس 
 KaaS شد، خود را به عنوان یک پلتفرم
)کارت بــه عنــوان یــک ســرویس( بــرای 
صدور کارت معرفی می کند. مشــتریان 
زیــادی در جامعــه غیربانکــی از جملــه 
استارتاپ مدیریت هزینه دانمارکی پلئو 
و شرکت های خدمات مالی سوئدی جی 

فایننس و کیورد دارد.
لیکاما می گوید: »زمانی که شروع کردیم، 
می خواستیم ارائه خدمات بهتر را برای 
بانک هــا آســان تر کنیــم، امــا چیــزی که 
متوجه شــدیم این بود که بانک ها برای 
خرید خدمات از استارتاپ ها با مشکل 
مواجه هستند. سپس تصمیم گرفتیم 
به جای آن در حوزه فین تک تمرکز کنیم. 
پنــج ســال بعــد، حــاال بانک هــای بزرگ 
شــروع بــه تماس بــا مــا کرده انــد.« پس 
از ســال ها تالش بــدون مدیــر بازاریابی، 
انفوس فردی را در فوریه ســال گذشــته 
اســتخدام کــرد و در ماه های پــس از آن، 
شــاهد بود که درآمد ماهانــه اش به مرز 

یک میلیون یورو رسید.
جوهانســون می گویــد: »در چنــد مــاه 
اخیر نسبت به چهار سال و نیم گذشته 
مشتریان بیشتری داشــتیم. نمی دانم 
آیا این مشکل ما فنالندی هاست یا نه؛ 
ما بهترین پلتفرم جهــان را داریم اما در 

بازاریابی افتضاحیم.«
انفــوس اخیــراً در آلمــان و فرانســه 

گسترش یافته است.

INTRODUCTIONمعرفی

»پیتر پات« می خواهد با استفاده از اقتصاد دایره ای 
شمایل تحویل مواد غذایی را تغییر دهد

تسالی خواربارفروشی!

سال 2021 سال تحویل سریع مواد غذایی در اروپا بوده است. 
اما برخالف بسیاری از چیزها، خواربارفروشی سریع برای این 
سیاره چندان خوب نیست. استارتاپ هلندی »پیتر پات« 
فکر می کند که می تواند به این صنعت کمک کند تا مشکل 
پایداری آن حل شود. این شرکت یک سرویس تحویل خواربار 
بدون ضایعات و اقتصاد دایــره ای )الگویی از تولید و مصرف 
که شامل به اشتراک گذاری، اجاره، استفاده مجدد، تعمیر، 
نوســازی و بازیافت مواد و محصوالت موجود تــا حد امکان 
اســت( را اجرا می کنــد و همچنیــن زیرســاخت هایی را برای 
سایر شرکت ها ایجاد می کند تا همین کار را انجام دهند. رمز 
موفقیت آنها؟ بسته بندی قابل استفاده مجدد، تأمین فله ای 

و روند مصرف کمی کندتر آن نسبت به رقبا.
این اســتارتاپ مســتقر در روتردام به تازگی مبلــغ ۹ میلیون 
یورو برای گسترش خدمات خود در سراسر اروپا جذب کرده 
است. این شرکت که در سال 201۹ تأسیس شده، در سراسر 
هلند و بخش هایی از بلژیک فعال است. شرکت قصد دارد 
به زودی به بازارهای کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه، آلمان 

و اسکاندیناوی گسترش یابد.

پیترپاتچگونهکارمیکند؟
جــوری شــوماخر، بنیان گــذار پیتــر پــات، می گویــد: »مــا 
می خواهیم خرید مواد غذایی بدون بسته بندی را آسان تر، 
جذاب تــر و اغواکننده تــر کنیــم، زیــرا فکر نمی کنم کســی از 

استفاده از این همه پالستیک یکبار مصرف راضی باشد.«
مشتریان به صورت آنالین ســفارش خود را ثبت می کنند و 
مواد غذایی را در شیشــه های قابل اســتفاده مجدد تحویل 
می گیرند. هنگامی که سفارش بعدی آنها می رسد، رانندگان 
شیشــه های خالــی را جمــع آوری می کننــد و مشــتریان 
ذخیره های خود را به عنوان اعتبار در حساب خود دریافت 
می کنند و می توانند برای سفارش بعدی از آن استفاده کنند. 

شیشه ها حداقل 40 بار قابلیت استفاده مجدد دارند.

ایــن روند را با ســایر خدمات خواربار مقایســه کنیــد. برخی 
از شــرکت ها از بســته بندی بــدون پالســتیک اســتفاده 
می کنند، اما این مسئله برای همه آنها و هر محصولی صدق 
نمی کنــد. خواربارفروشــی های ســنتی نیــز اغلب به شــدت 
به پالســتیک های یکبار مصرف وابسته هســتند. برخی از 
محبوب ترین محصوالت این شرکت شــامل مواردی مانند 

غالت، آجیل، روغن زیتون و کره بادام زمینی است.
پیتر پات زنجیره تأمینش را نیز دایره ای می ســازد. شوماخر 
می گوید: »ما همیشه منابع خود را به صورت عمده تحویل 
می گیریم. به عنوان مثال ما روغن زیتون را در یک مخزن هزار 
لیتری دریافت می کنیــم و آن نیز به تولیدکننــده بازگردانده 

می شود و دوباره پر می شود.«

سرعتهمیشهبرندهنیست
پیتــر پــات در حــال حاضــر خریدهــا را در روز بعــد تحویــل 
می دهد. شــوماخر در پاسخ به این ســؤال که آیا هرگز سعی 
خواهد کرد با شرکت هایی که تحویل 15 یا 20 دقیقه ای ارائه 
می دهند رقابت کند، می گوید تمرکز بر حل یک مشکل در 

یک زمان مهم است.
او می گویــد: »مــا در توزیــع متخصــص نیســتیم، جایی که 
همه چیز به تراکم و تدارکات شدید در آخرین مرحله مربوط 
می شــود، بنابراین آن را به دیگران واگذار می کنیم.« ســبزتر 
کردن فرایند تحویل چیزی اســت که کارشناسان می گویند 

برای بهبود پایداری تحویل مواد غذایی ضروری است.
پیتر پات در حال حاضر از پســت ان ال، بزرگ ترین شــرکت 
تحویــل کاال در هلنــد اســتفاده می کنــد. ایــن شــرکت در 
آمستردام از وسایل نقلیه الکتریکی استفاده می کند و قصد 
دارد به زودی این کار را در سراسر کشور انجام دهد. پیتر پات 
همچنین دارای حداقل مقدار ســفارش اســت که با کاهش 
میانگین مایل های پیموده شــده برای هر کاال، پایداری مدل 

آن را افزایش می دهد.

مقرونبهصرفهساختنزبالهصفر
فروشــگاه های زبالــه صفــر بــه گران تــر بــودن نســبت بــه 
سوپرمارکت های معمولی شهرت دارند. شوماخر می گوید 
با ایــن حــال هزینــه یک ســبد متوســط پیتــر پــات، مانند 
ســوپرمارکت های رایــج اســت. به ایــن دلیــل که پیتــر پات 
برندسازی و بســته بندی را خودش انجام می دهد. شرکت 
محصــوالت را مســتقیماً از تولیدکنندگان می گیــرد و این 

یعنی می تواند آنها را با قیمت کمتری بفروشد.

همکاریبایونیلیوروپپسی؟
با این حال، هدف پیتر پات این نیست که فقط یک فروشگاه 
مواد غذایی دایره ای را اداره کند، بلکه این شرکت می خواهد 
سیســتم بســته بندی را در کل صنایع غذایی تغییر دهد. 
شوماخر می گوید: »ما می توانستیم روی یک طراحی جدید 
شیشــه ای ســرمایه گذاری کنیم و ســپس منتظر باز شدن 
درهای بزرگ شرکت های کاالهای مصرفی در حرکت سریع 
باشیم. اما فکر کردیم نه، بیایید خودمان آن را ایجاد کنیم تا 
تقاضای بازار را نشان دهیم و سپس این شرکت ها در خانه 

ما را بزنند. و این اتفاق افتاد.«
ایــن شــرکت در حــال مذاکــره بــا یونیلیور و پپســی اســت 
تا محصــوالت خــود را از طریــق پیتر پــات تحویــل دهند و 
همچنین برای اســتفاده از زیرســاخت هایی کــه پیتر پات 
ایجاد کرده است، سیستم های تحویل داخلی خود را تغییر 
دهند. این شــرکت در حال حاضر برای ارائه سس کچاپ، 
سس مایونز و تکه های شکالت با هاینز کار می کند. این دو 
شرکت اکنون در تالش هستند تا زنجیره تأمین هاینز را نیز 

دایره ای تر کنند.
پیتر پات می گوید در ایجاد یک طرح زیرساختی برای تحویل 
پایدار، امیدوار است کاری شبیه آنچه ایالن ماسک با طرح 

خودروی الکتریکی انجام داد، انجام دهد.
شوماخر می گوید: »زمانی که ایالن ماسک تسال را ساخت، 
اتومبیل  ساخت، اما طرح اولیه خودروهای الکتریکی را نیز 
ایجاد کرد و آن را منبع باز ساخت، بنابراین کل سیستم بر 
روی خودروهای الکتریکی شروع شــد. ارائه یک طرح کلی 
باعث شــد تا کل صنعت خودروســازی به ســمت پایداری 

حرکت کند.«
این همان چیزی است که پیتر پات قصد دارد انجام دهد؛ 
نشان دهد که زباله صفر و بسته بندی اقتصاد دایره ای موفق 
عمل می کند و شــمه ای از طرحی را که امیدوار اســت از آن 

پیروی شود، به این صنعت نشان دهد.
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تک فين
F I N T E C H

رویداد سکوی پرتاب فین تک در مرکز رویدادهای 100 استارتاپ برگزار شد

فین تک ها تکه پنهان کوه یخ هستند

سه شــنبه، 21 دی مــاه، بیســت وپنجمین رویداد از ســری 
رویدادهای 100 استارتاپ با عنوان »سکوی پرتاب فین تک« 
برگــزار شــد. 100 اســتارتاپ و مجموعــه مدیریــت ثــروت 
ستارگان در این رویداد میزبان هشت گروه از ایده پردازانی 
بودنــد کــه پــس از غربالگری هــای انجام شــده بــرای ارائــه 
ایده های فین تکی خــود و توضیح همه جنبه هــای ایده به 
این رویداد آمده بودند. پس از ارائه هر گروه، داوران رویداد، 
نظرات نهایی خود را اعالم و در نهایت سرمایه گذاران حاضر 
در رویداد، بهترین ایده ها را برای حمایت و سرمایه گذاری 

انتخاب کردند.
در این رویــداد همچنین پنل ســرمایه گذاری برگزار شــد و 
حاضــران در این پنل وضعیــت فعلی فین تــک و آینده آن 
را به بحــث گذاشــتند. مدیریــت این پنــل را رضــا قربانی، 
عضو هیئت مدیره ســازمان نصر تهران بر عهده داشت و 
حسین عبده تبریزی، کارشناس مالی؛ مهدی شریعتمدار، 
رئیس هیئت مدیــره انجمن فین تک؛ تیــم لطیف، رئیس 
هیئت مدیره مکس و محمدرضا نظری، عضو هیئت مدیره 

مجموعه ثروت ستارگان از سخنرانان این پنل بودند.

هرفرایندمالی،فینتکنیست
رضــا قربانــی پنــل ســرمایه گذاری را بــا ســؤال از مهــدی 
شریعتمدار درباره ماهیت اکوسیستم فین تک آغاز کرد. 
رئیــس هیئت مدیــره انجمــن فین تک عنــوان کــرد: »این 
اکوسیستم فوق العاده جوان و سریع است. در این حوزه ما 
پی تک، لندتک، بازار ســرمایه، پراپ تک و حوزه های دیگر 
را داریم و حوزه رمزارز هم در چند سال اخیر اضافه شده و 
به شدت فعال است، اما متأسفانه رگوالتور فقط توانسته 
در حوزه پی تک هماهنگ باشد و در سایر حوزه ها به شدت 
دچار چالش هستیم؛ در حالی  که به لحاظ حجم گردش، 
فین تک به طور عــام بزرگ ترین بخــش بازار اســت و البته 

به دلیل ماهیتش پرریسک ترین بازار هم است.«
در ادامه تیم لطیف، رئیس هیئت مدیره مکس شرحی از 
فعالیت های این شــرکت داده و عنوان کرد: »در هلدینگ 
مکــس مــا کار را از دو ســال پیــش شــروع کردیــم. بنــده 

بنیان گذار ازکی هســتم و مدیرعاملش بــودم. ازکی یکی از 
چند استارتاپی است که در حوزه سرمایه گذاری شروع به 
فعالیت کرد. هدف ما این بود که بتوانیم ارزش افزوده های 
دیگری برای کارآفرینان به وجود آوریم. تجربه ما در فین تک 
شامل حوزه های مختلف می شــود. خدمات بیمه آنالین، 
همچنین لندتک و کریپتوکارنســی از جمله فعالیت های 
ماست. در کشور ما، برای نوآوری به قدرت فروش نیاز داریم 
و ما توانســتیم ســهمی از بــازار را بــه خودمــان اختصاص 
دهیم. تیــم فوق العاده خوبــی داریم، ادغــام ازکی و بیمیتو 
کمک زیادی به هر دو شرکت کرد و از جمله تجربه های ناب 
کار تیمی در ایران بود. البته ما در این مسیر با چالش های 

جدی نیز روبه رو بوده ایم.«
او ادامــه داد: »به هرحــال همــواره در مســیر تغییــر بــازار، 
بازیگــران ســنتی احســاس خطــر کــرده و در مــورد کار مــا 
بازیگرانی مانند بیمه ها و نماینده هایشــان بــا این نگرانی 
مواجه بودند. موضوع اینجاست که در ایران رویه بر خالف 
جهان اتفاق افتاد؛ یعنی مثالً زمانی که علی بابا یا اسنپ وارد 

مدیرعامل ایران کیش در 
نشست بازنگری در نظام 
کارمزد مطرح کرد

کارمزد بگیریم 
و خدمات بهتری
 ارائه دهیم

پیمان منعم طبــری، مدیرعامل ایران کیش در نشســت 
بازنگری در نظــام کارمزد، مبارزه با پول شــویی و تخلفات 
شــبکه پرداخت در نمایشــگاه تراکنش گفت: »لیست 
سیاه نتیجه بسیار خوبی داشته است. این الگوی لیست 
سیاه در شرکت ایران کیش نیز پیاده سازی شده است تا با 
توجه به آن پذیرنده یا دارنده کارتی که از سایت شرط بندی 
استفاده کرده بررسی و جلوی تراکنش های مالی آن گرفته 
شــود؛ امــا بهتراســت لیســت ســیاه جامع تری از ســوی 
شاپرک در قالب سرویس در اختیار شرکت های پرداخت 
قرار گیرد و از این طریق مبارزه با پول شــویی و سایت های 

قمار با قوت بیشتری ادامه یابد.«
او بــا بیــان اینکه تــا امــروز نیز سیاســت لیســت ســیاه، 

تراکنش های مالی سایت های قمار از طریق شرکت های 
پرداخت را به شــدت کاهش داده اســت تا جایــی که این 
تراکنش ها از طریق درگاه این شرکت ها، به کارت به کارت 
و طرق دیگر تراکنش ها تغییر مســیر داده اســت، اظهار 
داشــت: »سیاســت های بانک مرکــزی و شــاپرک در این 
عرصه موفق بوده است و در صورتی که این لیست از سوی 
شــاپرک در اختیار شــرکت ها قرار بگیرد، بسیار جامع تر 

خواهد بود و مبارزه با پول شویی را عملیاتی تر می کند.«
طبــری همچنین بــر اصــالح نظــام کارمــزد تأکیــد کرد و 
افزود: »با وضــع چند تبصره و بدون تغییــرات بنیادین 
می تــوان نظــام فعلــی کارمــزد را خیلی نــرم اصــالح کرد 
وگرنه با حکمرانی شــرایطی که از ده سال پیش تاکنون 

 معرفی خدمات و محصوالت 
تضمین گستر فن آوا

بومی سازی
و بهبود عملکرد

تضمین گســتر فن آوا یکی از شرکت های 
زیرمجموعه هلدینــگ فن آواســت که در 
زمینه های سخت افزاری فعالیت می کند 
و مأموریتــش تولیــد، پشــتیبانی و تعمیر 
تجهیزات ســخت افزارهای حــوزه فناوری 

اطالعات و ICT است.
علی ملکی، مدیر بازرگانی تضمین گستر 
فن آوا در مصاحبه ای به معرفی محصوالت 
و خدمــات عرضه شــده در نمایشــگاه 
تراکنــش پرداخت. به گفتــه او، تولید رول 
حرارتی، تولید مودم، تولید آداپتور، تولید 
باتری اکســترنال، تعمیرات ماشــین های 
اداری و نگهداری و تعمیرات دستگاه های 
کارت خــوان از اصلی تریــن فعالیت هــای 
شــرکت اســت. ملکی با بیــان اینکه همه 
محصــوالت شــرکت، بومی سازی شــده 
هستند، اظهار کرد: »محصوالت تولیدی 
تضمین گســتر فــن  آوا با برنــد تخصصی 
TAGFA که برنــد خودمان اســت، عرضه 
می شوند.« او در ادامه توضیح داد: »تهیه 
و تولیــد کاغــذ حرارتــی یکــی از خدمــات 
شرکت است. رول های حرارتی بر حسب 
سلیقه مشتری، چاپ و برش و بسته بندی 
می شــوند. ایــن رول هــای حرارتــی چاپی و 
غیرچاپی برای اســتفاده در دســتگاه های 
و   ATM دســتگاه های  کارت خــوان، 
صندوق های فروشگاهی طراحی شده اند. 
ما همچنین تصمیــم گرفتیم در راســتای 
بومی سازی صنعت پرداخت، باتری های 
اکســترنال دســتگاه های کارت خــوان 
ســیار را خودمــان تولیــد و طراحــی کنیم. 
ما با روش های بهینه ســازی موفق شــدیم 
ظریفت باتری و ســیکل شــارژ و دشــارژ را 
نسبت به نمونه اصلی افزایش دهیم.« به 
گفته او، باتری های شرکت 1۸ ماه گارانتی 
دارند. ملکی اضافه کرد: »تولید پاوربانک 
برای دستگاه های کارت خوان یکی دیگر از 
فعالیت های شرکت است. این پاوربانک 
بــرای زمــان کمبــود شــارژ، به ویــژه هنــگام 

قطعی برق در نظر گرفته  شده است.«
ملکی با اشاره به اهمیت بومی سازی بیان 
کرد: »شــرکت مــا به منظــور پاســخگویی 
بــه نیازهــای بــازار داخلــی و جلوگیــری از 
واردات و خــروج ارز در زمینه تولید آداپتور 
هــم فعالیــت می کنــد. تمــام آداپتورهــای 
تضمین گســتر بــا گارانتــی یک ســاله، 
کــد رهگیــری و قیمــت رقابتــی فروختــه 
می شوند.« به گفته او، این آداپتورها دارای 
فیلترهای ورودی و خروجی با کمترین نویز 

در شبکه و ریپل خروجی هستند.

REPORTگزارش
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بالکچين
B L O C K C H A I N

عرصه شدند، به تدریج بازیگران قبلی از عرصه کنار گذاشته 
شدند، اما در جهان این طور نیست که وقتی بازار به سمت 
نوآوری برود، بازیگران ســنتی حذف شوند. خدمات بیمه 
آنالین وجود دارد و نماینده های بیمه ای هم فعال هستند. 
پس این نگرانی می تواند کامالً برطرف شــود. ضمن اینکه 
خدمات بیمه ای آنالین در ایران نشــان داد که مردم با این 
خدمات به بیمه نزدیک تر می شوند و حتی دانش بیمه ای 
آنها بیشتر می شود. مقایسه و داشتن بانک اطالعاتی در 
مورد هر کدام از بیمه ها می تواند قدرت انتخاب دقیقی به 
مشــتریان بدهد و ما توانســتیم این بانک اطالعاتــی را در 

اختیار کاربران قرار دهیم.«
ســخنران بعــدی ایــن پنــل، محمدرضــا نظــری، عضــو 
هیئت مدیره مجموعه ثروت ستارگان بود. این شرکت قبالً 
زیرمجموعه بنیــاد برکت بــود و در ادامه به طور تخصصی 
وارد عرصه فین تک شــد. نظری در رابطــه با حوزه فین تک 
توضیح داد: »ما همیشه در تعاریف مشکل داریم. به قول 
معروف فرق بین توسعه یافتگی و عقب افتادگی در تقدم و 
تأخر تعاریف اســت، اما در حوزه فین تک برعکس است، 
یعنی عرصه ای است که تعاریف به صورت تجربی و حین 
روند پیشــرفت شــکل می گیرد و این قانون  گذار اســت که 
باید پابه پای این تعاریف جدیــد پیش برود و خــود را با آن 
تنظیم کند و قانون های کهنه را کنار بگذارد. البته ما نباید 
هر فرایند مالی را با حوزه فین تک اشتباه بگیریم و فکر کنیم 
تمامی استارتاپ ها کار تســهیل خرید را انجام می دهند. 
هر سامانه مالی فین تکی نیست. فین تک امکان توسعه 
و ارتقای ســطح بازار را دارد. فین تک ها تکــه پنهان کوه یخ 
هستند. ما در هلدینگ مان آخرین شرکت بانکی هستیم 
که به فکر تأسیس افتادیم. همان بدنه سنتی به این نتیجه 
رسیدند که اگر قرار باشد مشــتری را افزایش داده و رقابت 
کنند، الجرم باید به ســمت فین تک حرکت کنند. از دوره 
جنینی شــروع نکردیم و با خریــد ثروت ســتارگان ناگهان 

صاحب یک فرزند 16قلو شدیم.«

بهدنبالآموزشرگوالتورباشید
حســین عبده تبریــزی صحبت هــای خــود را به عنــوان 
کارشــناس مالی و حوزه فنــاوری ارائــه داد. عبده تبریزی بر 
خالف ســایر ســخنرانان تعامل با رگوالتور را نــه در کاهش 
نقــش رگوالتــور، بلکــه در تبدیــل آن به یــک رگوالتــور آگاه 
می دید و عنوان کرد: »در حوزه فین تک دوستان چالش ها 
را در دو حــوزه می بینند که یک ســوی آن رگوالتور اســت و 
سوی دیگر آن هم بازیگران ســنتی؛ اما واقعیت این است 
که در عرصه سنتی و فناوری هر دو بخش مکمل یکدیگر 
هستند و مثالً اگر ما مفهوم بانکداری را نداشتیم یا مفهوم 
تأمین آتیه، نمی توانستیم تکنولوژی را هم در این بسترها 
سوار کنیم؛ بنابراین این ســطوح مکمل یکدیگر هستند، 

نه رقیب هم.«
او با اشــاره به وضعیت فعلی حوزه رمزارزها و تبدیل آن به 
یک دارایــی و کســب درآمــد، آن را در ادامه وضعیــت بازار 

ســرمایه و بازار مســکن در ایران تلقی کــرد و توضیــح داد: 
»در بازار ســرمایه هر زمان معجزه ای اتفاق بیفتــد، باید از 
آن ترسید. دو سه ســال پیش که منتقد وضع بازار بودیم، 
خیلی فحــش خوردیــم. االن 50 درصد تــورم داریــم و بازار 
حرکت نمی کند و خب واضح است که بازدهی را پیش خور 
کرده ایــم. در خصــوص بانک هــا نیــز بــا بحــران ســودهای 
بانکی مواجه بودیم. در همه جای دنیا بانک ها سود منفی 
پرداخت می کننــد و بانک هــا بــرای ارتزاق به  جای کســب 
درآمد از سود به سمت کارمزد رفتند. هیچ بانکی در جهان 
نیست که برای حتی یک پرینت حساب هم کارمزد نگیرد. 
کارمزدها خیلی جدی شــده و بازار رقابت هم ایــن اجازه را 
نمی دهد که با نرخ سود بانک ارتزاق کنند. در ایران هم ما در 

حال حرکت به همین سمت هستیم.« 
او تأکید کرد: »موضوع اینجاست که رمزارزها نباید وسیله 
انباشت ســرمایه باشــند و شــبیه زمین و طال عمل کنند. 
وگرنــه همــان بحران هایــی را که در نظــام بانکی یا مســکن 

داشته ایم، در این بازار هم خواهیم داشت.«

ســرمایهگذاری3.2میلیــاردتومانــیروی
استارتاپهایبرگزیده

در بخش دیگری از این مراسم هشت تیم، کسب و کار خود 
را ارائــه دادنــد و در دو مرحلــه داوری انجام شــد. در بخش 
ابتدایی این رویــداد؛ ناصر حکیمی، معاون ســابق فناوری 
بانک مرکزی به ســخنرانی پرداخــت و پــس از آن تیم ها با 
حضور داوران به ارائــه ایده های خود پرداختنــد. ایده های 
نوآورانــه و اســتارتاپ های فعــال در حــوزه تکنولــوژی مالی 
از ۷ آبــان تــا 1۷ دی ماه فرصت داشــتند تا از طریق ســایت 
100 اســتارتاپ در رویــداد ســکوی پرتاب فین تک شــرکت 
کنند. تک ونچرز، مرکز نوآوری مالی خدمات انفورماتیک، 
مجموعه نوبیتکس و مجموعه جیبیت از دیگر همراهان 

این رویداد بودند.
صابــر صیــادی، مشــاور توســعه کســب وکار مجموعــه 
ثــروت ســتارگان؛ امیرحســین راد، مدیرعامــل مجموعــه 
نوبیتکس؛ امیرحســین قادری عابد، مدیرعامل مجموعه 
تــک ونچــرز؛ رضــا کالنتری نــژاد، هم بنیان گــذار مجموعه 
هم آوا؛ مصطفی طهماســبی، مدیرعامل مجموعه ثروت 
ســتارگان؛ ناصر غانم زاده، مدیرعامل مجموعه نیوُ؛ میثم 
زرگرپور، مدیرعامــل مجموعه پادکســت 10 صبح و بهنام 
انبارلویی، مدیر سرمایه گذاری دانش بنیان برکت از داوران 

این رویداد بودند.
در پایــان رویداد ســکوی پرتاب فین تک، با ســرمایه گذاری 
3.2 میلیارد تومــان روی تیم های برنــده در حوزه فین تک؛ 
تیم هــای »نیــوکاش« بــا جــذب ســرمایه قطعــی یــک 
میلیارد تومان، »بالکچیــن بلورین« با جذب ســرمایه 1.2 
میلیــارد تومــان به صــورت Dua diligence و بــا برگــزاری 
جلسه ای با سرمایه گذار، »همســو« و »استاکصرف« نیز 
 هر کــدام با جــذب ســرمایه 500 میلیــون تومــان به صورت

 Dua diligence، برنده این رویداد معرفی شدند.

وجود داشــته، بــا توجه بــه هزینه هــای تحمیلــی امروز 
بــر شــرکت های پرداخــت، تــداوم کار ایــن شــرکت ها با 
مشکالت بی ســابقه روبه رو خواهد شــد. خوشبختانه 
اقدامات بســیار خوبی در زمینه اصالح نظام کارمزد از 
سوی بانک مرکزی و شاپرک نیز صورت گرفته است که 

در آینده در مورد آن بیشتر خواهیم شنید.«
او با اشــاره به این موضوع که امیــد دارد این نظام تا حد 
زیادی مبتنی بر ارائه سرویس ها شود و در ازای خدمت 
خــوب از طــرف شــرکت های پرداخــت، نحــوه پرداخت 
کارمزدها نیز تغییر کند، اظهار کرد: »امروز تمامی کارمزد 
بــر دوش بانک اســت و قطعــاً ایــن موضــوع هزینه های 
زیــادی را بــر بانک تحمیــل می کنــد. هم اکنون از ســوی 

دارنده )کارت( برای مانده گیری بحث کارمزد وجود دارد 
که برای شارژ و قبض هم می تواند شکل بگیرد. پذیرنده 
هم آمادگی اینکه بخشــی از کارمزد را تقبــل کند دارد و 
در عوض این موضوع ما نیز می توانیم سرویس های به 

مراتب بهتر و ویژه تری را به پذیرنده ارائه دهیم.«
این نشست با حضور کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک؛ 
ســرهنگ داود مصطفــی گــودرزی، رئیــس پلیــس فتا 
تهران؛ پیمــان طبــری، مدیرعامل ایران کیش؛ حســین 
اسالمی، رئیس ســازمان نظام صنفی رایانهای تهران؛ 
فرهاد فائــز، مدیرعامــل داده ورزی ســداد و محمدرضا 
عباسی، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک برگزار 

شد.

در هفتمین دوره از نمایشگاه تراکنش ایران

از مدیریت ریسک تا پرداخت بدون کارت

NEWSخبر

AQR100رونماییفناپتکاز
امیرعلی حبیبی مدیر 
ســخت افزار شــرکت 
فناپ تک و مدیر پروژه 
تولیــد و بهره بــرداری 
 AQR100 دســتگاه 
گفــت: »در دنیــا دو 
ترند بــرای پرداخت های بــدون کارت وجــود دارد، 
 contactless payment و cardless payment
که به  معنای پرداخت بدون تماس دست است. از 
سال 201۹ مردم تمایل بیشتری به پرداخت های 
بدون کارت پیدا کردند. ویزا کارت نیز اعالم کرده که 
63 درصد از مشتریان فعلی اش دوست دارند که 
پرداخت هایشان بدون کارت انجام بگیرد. شیوع 
کووید 1۹ هم درخواست همگانی برای این شیوه از 

پرداخت را بیشتر کرد.«
حبیبی در مورد ایده شرکت فناپ تک برای ساخت 
دســتگاه AQR100 گفت: »نبود امکان پرداخت 
بدون کارت در کشور و همه گیری کرونا باعث شد 
به ســاخت دســتگاهی که به تماس دست نیازی 
ندارد فکر کنیم. درنهایــت طراحی های موردنظر 
انجــام شــد و در ایــن نمایشــگاه از آن رونمایــی 
کردیــم. ایــن دســتگاه، دو ســو دارد؛ یکی ســمت 
پذیرنده که رقم را وارد می کند و ســوی دیگر آن که 
 سمت خریدار است و او می تواند مبلغ را ببیند و

 QR Code نمایش داده شــده روی ال سی دی را با 
نرم افزار بانکی تلفن همراهش اسکن کند.« او در 
مورد نحوه پرداخت، پس از اسکن کردن کد گفت: 
»بسته به نوع دستگاه، امکان پرداخت به دو روش 
پرداخت از طریق کیف پول و پرداخت مستقیم از 

حساب بانکی وجود دارد.«
 

گمانیــک؛ابــزاریبــرایمدیریــت
ریسک

کارگاه معرفی محصول 
ســامانه گمانیــک یــا 
همان ســامانه کشف 
مدیریــت  و  تقلــب 
ریسک توسط شرکت 
آدانیک در نمایشگاه 

تراکنش برگزار شد.
سعیددادخواه، مدیر تیم فنی گمانیک، در توضیح 
ایــن ســامانه گفــت: »گمانیــک ابــزار هوشــمند 
تشــخیص ناهنجاری و تقلب در داده های بانکی 
است که چهار سال از شروع فعالیتش می گذرد. 
هدف اصلی ســامانه، اســتفاده از داده هــای خام 
بانکی به منظور ایجاد ارزش افزوده است تا ریسک 
مدیریت شود و هزینه ها کاهش پیدا کند. گمانیک 
بــه اطالعات کارت و مشــتریان حســاس اســت و 
به تشــخیص رویدادهایی مانند سرقت و تقلب 
کمک می کند.« به گفتــه او، به طور کلی گمانیک 
به افزایش فروش، افزایش سود و کاهش هزینه ها 

یاری می رساند.
دادخواه با اشاره به نحوه کارکرد گمانیک بیان کرد: 
»سامانه کشف تخلف و مدیریت ریسک گمانیک 
با استفاده از تکنیک های آماری و یادگیری ماشین، 
الگوهای مستتر در داده ها را تشخصی می دهد و 
خوشه بندی می کند. همچنین بر اساس رفتارهای 
گذشته و جامعه مشابه و کلی، رفتارهای نابه هنجار 
موجودیت هــا را شناســایی می کنــد. گمانیــک با 
اســتفاده از تکنولوژی های پــردازش کالن داده ها، 
موارد مشــکوک در حوزه بانکی را کشف می کند. 
ایــن مــوارد می تواند بــه موضوعاتی ماننــد کارت، 
حســاب، مشــتری، ســرفصل و شــعبه مرتبــط 

باشد.«
 

اُکانکتناواکومعرفیشد
کارگاه معرفی محصول 
فنــاوری  شــرکت 
اطالعــات ناواکــو بــا 
اُکانکــت  موضــوع 
توســط نــدا بابایــی، 
کارشــناس شــبکه و 

ارتباطات در نمایشگاه تراکنش برگزار شد.
به گفته بابایی، اُکانکت یک درگاه دو پورت است 
که با اســتفاده از بهترین کارت هــای E1 دیجیتال 
از برندهــایDigium  و Sangoma طراحی شــده 
اســت. او در ادامه به بیان مراحل کارکرد اُکانکت 

پرداخت.
بابایی در خصــوص انگیزه ایجــاد اُکانکت گفت: 
»از درگاه هــای دیجیتالــی بــرای اتصــال خطــوط 
E1 به بســتر Voip استفاده می شــود، اما هر خط 
E1 می تواند تا 30 تمــاس همزمان را بــرای کاربران 
ممکــن ســازد. بــر همیــن اســاس مجموعه هــای 
متقاضی، درگاه های دیجیتال را بر حسب نیازشان 
خریداری می کننــد. همزمان با افزایــش این نیاز، 
برندهای مختلفــی برای عرضــه درگاه هــای E1 به 
وجود آمده اند. این درگاه ها دیجیتالی هســتند و 
کمتر دچار نویز و اکو می شوند. با این وجود مراکز 
مخابراتی در حال حذف خطوط E1 زیرساخت های 
خود هستند؛ زیرا درگاه های مذکور دیگر در دسته 
تکنولوژی های قدیمی قرار می گیرند.« به گفته او، 
عدم پشتیبانی مناسب و وجود روتیگ می تواند 

برای شرکت ها مشکل آفرین باشد.
او تصریــح کرد: »شــرکت های حــوزه بانکــی که از 
زیرساخت های E1 استفاده می کنند، به سبب این 
اقدام با مشــکل مواجه شــده اند. در همین راستا 
ناواکــو ســرویس MEDIA GETWAY را بــا عنوان 
اُکانکــت طراحی کــرده و به ســایر شــرکت ها ارائه 
 SIP می دهد. این پروتکل کامالً بومی سازی شده و
TRUNK را به E1  تبدیل می کند. انعطاف پذیری، 
سرعت باال، کیفیت بیشتر، پشتیبانی مطمئن تر 
  SIP TRUNK و افزایش پایداری سرویس از مزایای

است.«
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گفته می شود کمبود اوره تا چند سال دیگر باعث قحطی می شود و این قحطی، ما را به 70، 80 
سال قبل برمی گرداند؛ البته ما بدمان نمی آید عقب برویم و بتوانیم با کرایه تاکسی مان یک 

خانه وسط شمیران بخریم 

بوستان سعدی و مسئله 
عدل و تدبیر رای

به خُردان مفرمای 
کار دُرُشت

جلــوه پندهــا و آرزوهــا در بوســتان 
ســعدی بیــش از دیگر آثار اوســت. وی 
آرمان شــهر خــود را در بوســتان معرفی 
کرده، در این کتاب انصاف و حق پذیری 
فضیلتی گران قــدر اســت و حق گویی و 
حق شــنوی مقامــی واال دارد. بوســتان 
شیخ شیراز که برخی آن را سعدی نامه 
نیــز نامیده انــد، نخســتین اثــر اوســت 
کــه در جریان ســفرهایش ســروده و در 
بازگشت به شیراز در سال 655 آن را به 
دوستانش عرضه کرده است. بوستان 
10 بــاب دارد و اشــعار آن 
در قالــب و وزن حماســی 
و از نظــر  محتــوا بیانگــر 
اخالق، تربیت، سیاست 
و امــور اجتماعــی  اســت. 
ســعدی در باب نخســت 
بوستان، در عدل و تدبیر 

رای می گوید:

بــه پیــکار دشــمن دلیــران 
فِرِست

هُژبران به ناورد شیران فِرِست
به رای جهاندیدگان کار کن

که صید آزموده ست گرگ کُهُن
مترس از جوانان شمشیرزن

حذر کن ز پیران بسیارفَن
جوانانِ پیل افکنِ شیرگیر

ندانند دستانِ روباهِ پیر
خردمند باشد جهاندیده مرد

که بسیار گرم آزموده ست و سرد
جوانان شایسته بخت وَر
ز گفتار پیران نپیچند سر
گَرَت مملکت باید آراسته

مده کار مُعظَم به نوخاسته
سپه را مکن پیشرو جز کسی

که در جنگ ها بوده باشد بسی
به خُردان مفرمای کارِ دُرُشت

که ِسندان نشاید شکستن به مُشت
رعیت نوازی و َسرلشکری

نه کاری است بازیچه و َسرَسری
نخواهی که ضایع شود روزگار

به ناکاردیده مفرمای کار

HINT نکته

خیالت تخت باشد، اوره کم نیست

شب نوشته های یک بچه نوآور! )30(

من که جیک وجیک 
می کنم برات، بذارم 
برم؟

تکــرار شــدن بی اختیــار برخــی واژه هــا، جمــالت یــا حتــی 
بخش هایی از یک شعر در ذهن گاهی برای من رنج آور است. 
هفته پیش توی خیابان جمله پشت یک کامیون که نوشته 
بود "رفیق بی کلک مادر" برای چند ثانیه جلوی چشمم بود اما 
چند روز برای هزاران بار در ذهنم تکرار شــد. وقتی به سامان 
در این باره گفتم، کمی گوشه ســیبیلش را تاب داد و انگار که 
قرار است حرف خردمندانه ای بزند، گفت: »اشکال از خالی 
بودن این کلّه پوک است. بهتر است بیشتر مطالعه کنی!« 
ولی می دانم کــه ربطی بــه پوکی کله من نــدارد و ســامان هم 
می  خواســت یادآوری کند که به اندازه گذشته برای خواندن 

کتاب وقت نمی گذارم؛ گرچه اینکه کلماتی توی سرم رژه بروند، 
کم کم به موضوعی روزمره تبدیل شده است. از دیروز هم این 
جمله »من که جیک وجیک می کنــم برات، بــذارم برم؟« به 
قول کامیار روی مخم یورتمه می رود. حاال بیشتر از آنکه فکر 
کنم ای کاش سوار تاکسی نشده بودم که خواندن این داستان 
قدیمی را بشــنوم، به این فکر هســتم که چرا ناخودآگاه این 
جمله را با وضع و روز خودمان پیوند زدم و بلندبلند بازخوانی 
کردم؟ از همان تاکســی که پیاده شــدم، در محل جلســه ای 
حاضر بودم که قرار بود من و گروهی از صاحبان کسب وکار با 
برخی از مدیران درباره مشکالت صحبت کنیم و من بیشتر 

طنز
H U M O R

1
نمی دانم این بشر شر دوپا چه جفتکی در این عالم هستی 
انداخته و چه غلطی زیر این گنبد گردون کرده که حاال خدا 
این طور دماغش را دارد به خاک می مالد. البته ای کاش در 
حد همین دماغ و خاک می ماند، اوضاع خیلی وخیم تر از 

این حرف هاست. 

2
درســت همان موقع کــه آدمیزاد ســرش داشــت بــه ابرها 
می رســید و با خودش خیال می کرد ســقف آســمان و بیخ 
اتم را شــکافته و طیاره فرســتاده بــه ســیاره و از منظومه رد 
شده و نعوذبالله خدا را بنده نبود، یک ویروس فَِسکی تمام 
برنامه ها را به هــم ریخت و رَب و رُب بشــر را ریخت به هم. 

حاال هم به ازای هر ســرفه آدم، یک نســخه جدیــد بیرون 
می دهد الکردار. یعنی این قدر که کرونا به روز رسانی شده، 

تلگرام نشده. 

3
اما حاال صحبت مــان کرونا نبود. چنــد روز پیش خبری 

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com
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خوانــدم که به قــول نســل جدیــد پرچ هایــم فروریخت. 
توی این خبر نوشته بود که بشــر به زودی وارد یک دوره 
قحطی و کمبود مواد غذایی می شود که جهان را به 70، 

80 ســال قبل برمی گرداند. البته ما جهان را 
نمی دانیم، اما خودمان که بدمان نمی آید به 
70، 80 ســال قبل برگردیم و بتوانیــم با کرایه 
تاکســی مان یــک خانه حیــاط دار خوشــگل 

وسط شمیران بخریم. 

4
اما به هر صــورت دلیل این کمبــود و قحطی 
حتی عجیب تر از خود خبر بود. کارشناسان 

اعتقاد دارند در آینده نزدیک، کمبود اوره باعث افزایش 
قیمت مــواد غذایی و کاهــش حجم تولید آن می شــود. 
)چــه می شــد اگــر برعکــس می شــد؟( اوره کــه معــرف 

حضورتان است؟
 بله همانی که شما عزیز بزرگوار روزی کمِ کم یکی دو لیتر 
از آن صــادرات دارید. هرچه باال و پاییــن خبر را خواندم 

تا ببینم روی چه حساب و چه منطقی این خبر ساخته 
شده، به جایی نرسیدم.

5
راستش من خیلی به این موضوع فکر کردم. 
دیدم اتفاقاً در ایــن زمینه ما نبایــد کمبودی 

داشته باشیم. 
شــما فکر کنید فقط در همین مملکت خود 
ما روزی 70، 80 میلیــون لیتر منابع اوره هدر 
می رود، حــاال کل جهــان بماند. تــازه بعضی 
از مردم، به خاطر مشــکالت کلیوی مشــکل 
زیاد بودن اوره را دارند که می توانند به عنوان 

واحد تولیدی نمونه مورد تقدیر قرار بگیرند. 
خب پس چطور می خواهد اوره در جهان کم شود؟ 

در ایــن عالــم هــر چیــزی تمــام شــود، ایــن لعنتــی کــم 
نمی شــود؛ مخصوصاً جایی که مثانه جان بفهمد شــما 
دسترســی فوری به مبــادی صادراتی نــداری. بیچاره ات 

می کند. 

6
مــن خــودم از همیــن االن یــک طــرح دارم برای توســعه 
کشــاورزی کــه بــا توجــه بــه اینکــه همــان چهــار تــا 
 رودخانــه و دریاچــه هــم رو بــه خشک شــدن هســتند
 و به درد کشاورزی نمی خورند، می تواند بسیار راهگشا 

باشد. 
به نظر من از این به بعد صبح به صبح، مسئوالن محترم 
مردم را، چشم باز کرده و ناکرده، به زمین های کشاورزی 
از پیش تعیین شــده هدایت کننــد تا ضمــن تأمین اوره 
مورد نیاز، از محل باقی صادرات، حاصل خیزی خاک را 

هم افزایش دهند.

7
بدان در شوره زاران شوره کم نیست
به تاکستان نارس، غوره کم نیست
در این عالم هر آن  چیزی شود کم

خیالت تخت باشد، اوره کم نیست

ADVICEپند

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007

از گفته های حاضران این جمله را در گوشم می شنیدم: »من 
که جیک وجیک می کنم برات، بــذارم برم؟« نوبت صحبت 
به من که رسید، رو به مدیر انقالبی که از نازک دلی گروهی از 
افراد گالیه می کرد و می گفت نبودن برخی از این افراد آن چنان 
هم که فکر می کنند مشکل ســاز نیســت، بی اختیار گفتم: 
»من که جیک وجیک می کنم برات، بذارم برم؟« دریافتم که 
بیشــتر افراد مانند همکاری که کنارم نشســته بود به خنده 
افتادند، اما توی آن چند ثانیه ای که حاضران جلسه با شگفتی 
منتظر شنیدن باقی جمالت من بودند و حتماً می پرسیدند 
این چه چرندیاتی است که این آدم می گوید، خودم را جمع 

کــردم و پرســیدم: »چرا بــه ســودمندی های پنهان و آشــکار 
کارآفرینان و نوآوران فکر نمی کنید؟ گیرم که الزم باشــد برای 
رونق کارشان زحماتی هم بکشید و روندهایی را تغییر دهید، 
در برابر خدمتی که به کشــور و مردم می کنند ناچیز اســت. 
شما که برای هر حرکت کارآفرینان هزار گیروبند می گذارید 
که نکند روزی فالن آسیب ایجاد شود، مهربانانه تر نگاه کنید؛ 
چرا نمی توانید مثل آن پیرزن مهربان داستان »مهمان های 
ناخوانده« باشید؟« چون کسی چیزی نگفت، من هم پررو 
شدم و ادامه دادم: »من که میومیو می کنم برات، موشارو چپو 
می کنم برات، بذارم برم؟... من که قار و قار می کنم برات، همه 

رو بیدار می کنم برات، بذارم برم؟... من که قدقد می کنم برات، 
تخم بزرگ می کنم برات، بذارم برم؟« نمی دانم اینکه تصمیمی 
در جلسه گرفته نشد، به خاطر میو میو، قار و قار، قدقد من بود 
یا چیز دیگری، ولی با اصرار حاضران ناگزیر شدم در جلسه 
غیررسمی پس از جلسه اصلی هم بمانم. ناهاری میل شد و 

به نظر می رسد تصمیماتی هم گرفته شد.
پی نوشــت: کتــاب »مهمان هــای ناخوانــده« توســط کانــون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1345 منتشر شد. 
نویسنده این کتاب فریده فرجام )1313( کارگردان، نویسنده، 

شاعر و نخستین زن نمایش نامه نویس ایرانی است .
حکمت

W I S D O M

آزاده پارسافر
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

a.parsafar.edu
@gmail.com

ما از تنها بودن و تنها 
ماندن می ترسیم

رهاوردهای ترس
ترس فقــط روی تعامالت ما با دیگران 
اثــر نمی گــذارد و ممکــن نیســت کــه 
شــخصی در حال تجربه کــردن ترس 

باشد اما از آثار آن در امان بماند. 
به عنــوان مثــال از آنجــا که بــه عنوان 
یــک انســان بالــغ تنهــا مانــدن بــا 
خودمــان را تمریــن نکرده ایــم و از 
تنها بــودن و تنهــا ماندن می ترســیم، 
همین تــرس باعث می شــود کــه وارد 
رابطه هایــی شــویم کــه فقــط کســی 

کنارمــان باشــد و تمــام 
ارزش هایمــان را کنــار 
می گذاریــم، حاضــر بــه 
تحمــل هــر رفتــاری را 
می شــویم و در بیشــتر 
مواقــع نه تنهــا نیازهــای 
بــرآورده  حداقلی مــان 
نمی شــود، بلکــه مــورد 
سوءاســتفاده عاطفــی 

نیز قرار می گیریم. 
ازدســت دادن  تــرس 

نمی گذارد راه هــای کهنه، دیدگاه های 
ناکارآمــد و انســان های نادرســت را 
رها کرده و مشــتاق موقعیت های تازه 

باشیم. 
تــرس از ناکامــل بــودن نمی گــذارد 
اعتمادبه نفــس الزم بــرای انجــام 
وظایف را داشته باشیم یا اگر آن ها را 
انجام دهیم، حتماً فشار روانی زیادی 
را بر خود و همراهان تحمیل کرده ایم 
که مبادا کسی بفهمد کامل نیستیم. 
تمامی این موارد و هــزاران مورد دیگر 
ره آوردهــای تــرس اســت ولــی اکثــراً 
دربــاره آن آگاهــی نداریــم. اما بــا این 

ترس چه باید کرد؟ 
بسیاری از رفتارهای اجتماعی مان هم 
تحــت تأثیر همین ترس اســت؛ ترس 
از جامانــدن در آینــده، تــرس از اینکه 
مبادا در آینده در آن جایگاهی که باید 
نباشــیم؛ تمامی این موارد اگر در حد 
آینده نگــری باشــد قابل قبول اســت، 
اما زمانی  که از ترس کم شدن کاالهای 
مصرفی در بــازار اقتصادی دســت به 
احتکار خانگی می زنیم، دیگر اتفاقی 
ورای آینده نگری در حال وقوع است. 
وقتــی بــه عنــوان کارمنــد بــا تــرس 
ازدســت دادن، دربــاره همــکار غایــب 
شروع به بدگویی می کنیم، نمی توانیم 
ادعا کنیم که این اتفاق تنها ناشــی از 

ترس ماست.



6 1921
3

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

26

 طرح صیانت 
بازی در زمین 
ایران هراسی 
است

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

راز رمــــزارزها این اســـت که رازی ندارند!
12

گفتوگوبابابکسهرابیبنیانگذار  جاجیگا 
کهمیگویدرگوالتورنوآوری،سالهاازاینفضاعقباست

کسب وکارهای حوزه تبادل رمزارزها چطوروارد ادبیات رسمی اقتصاد شوند؟ 

اولویتاکوسیستمکریپتو   

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

10

نیلوفر عبدالهی 
شکالت ساز  است 

او  از مسیر کسب وکاری اش 
و البته مصائب زنان در 

اقتصاد نوآوری گفته است

 برایماندن

Kفقطبایدجنگید! A R A N G

28

همدستیکروناباقوانینومقرراتضدکسبوکاری
یکصنعترابهشدتزمینگیرکردهاست

یع
نا

ص
د 

جی
:  م

س
عک

   

»میلیونز« 
پلتفرم تجارت 

اجتماعی 
ورزشکاران 

حرفه ای
8

خطر تتر برای 
کاربران ایرانی 
جدی است؟
مدیران صرافی ها 

وکارشناسان پاسخ می دهند

14

15

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

رمزارز
C R Y P T O 

C U R R E M C Y

یک عدد مهران 
مدیری خشک 

و خالی!
نگاهی به بیلبوردهای 
کم فروغ فروشگاه رفاه 

22

پاسداشت 
بهروز فردوس 

که ماموت 
را برند آشنای 

جاده ها کرد
2

2ســال 
از دست رفت!

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

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

18

گفت وگو با پروانه صادق 
مقدم، مدیرعامل یکتابان 

که اعتقاد دارد مسیر 
شرکت های نوآور ایرانی 

سخت و طاقت فرساست

 رویکرد مسئوالن

Kسرعت گیر نوآوری A R A N G

27

3 30 8

بازاری که 50 
میلیارددالری  

خواهد شد
سمت و سوی آینده 

تجارت اجتماعی

اتحادیه فناوران 
رایانه در حیطه 

قانونی اش 
فعالیت کند!

آیا دیوار، قافیه 
را به امالکی ها 
باخته است؟

نگاهی طنزآمیز به واقعیت 
پلتفرم های آگهی 

4

6

15

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

داریم یا نداریم؟!
گزارش مفصل کارنگ از 

بحث های داغ فیناپ شانزدهم 

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

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

90 درصد برنامه های نوبت دهی 
آنالین شکست خواهند خورد!

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

هوش مصنوعی 
در ایران چقدر 

می تواند در خدمت 
کسب وکارها 

قرار بگیرد؟

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

همنشینیدادهوهوشمصنوعی

A N A LY S I S

20

جای آگهی شما اینجاست 
021-44443966               0937-4990610



رقبا زیر یک سقف

بدون قانون نه غیرقانونی!
رگوالتوری چه چالش هایی برای کسب وکارهای 

رمزارز و بالکچین ایران ایجاد کرده است؟ بایدهای 
شکل گیری اکوسیستم رمزارزی  چیست؟ مدیران 

10 صرافی رمزارز داخلی پاسخ می دهند...

دورهمی کسب وکارهای رمزارزی و بالکچین ایران برگزار شد  مجتبی توانگر، رئیس کمیته 
اقتصاد دیجیتال مجلس: 

حاال نوبت ریال 
دیجیتال است

 رضا باقری اصل، دبیر شورای 
اجرایی فناوری اطالعات دولت: 

 اگر قانون ننویسید 
برایتان قانون می نویسند

107

تصویرسازی:شیرینزندهدل

5 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شــــــماره پنج
بیست و شش دی
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

5

 مدیرعامل شرکت 
خدمات انفورماتیک اعالم کرد  

   توزیع رمزارز 

ملی، درست 
مثل اسکناس 

عکس:نسیماعتمادی



شــــــــــــــمــــــــــــــــــاره5
26 دی ۱۴۰۰

ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

2

 این روزهــا عده ای ســخت دنبــال این 
موضوع هستند که رمزارزها را در ایران 
محدود کنند. این گروه بــدون توجه به عواقب 
فعالیت هایشان به شــکل خستگی ناپذیری با 
نــوآوری مخالفــت می کننــد و گوش شــان را 
نســبت بــه همــه ایده هــای جدیــد بســته اند. 
متأسفانه این چرخه تکرار تمامی ندارد؛ پدیده 
نویی وارد کشور می شود، مردم از آن استقبال 
می کنند، مسائل و چالش هایی پیش می آید، 
برخی راه حل را برخورد و محدودکردن می دانند 
و آن را عملــی می کننــد و در نهایــت بازارهــای 
سیاه شکل می گیرد و در فضای بی قانونی همه 
چیــز ادامــه می یابــد! ایــن چرخــه دربــاره 
موضوعــات گوناگــون تکــرار شــده و ایــن روزها 
مهم ترین موضوعی که مقررات گذاری نشده و 
به  جای مقررات گذاری عــده ای به دنبال ایجاد 
انواع محدودیت ها هســتند، رمزارز اســت. با 
اینکه رمزارز شــروع یــک انقالب 
بزرگ در خدمات مالی در جهان 
اســت، ولــی در ادامــه می توانیم 
امیــدوار باشــیم ایــن جریــان بــه 
فراتــر از رمزارزهــا برســد. قاعدتاً 
رمزارزها در برابر آنچه تکنولوژی 
بالکچیــن قــادر بــه رســیدن آن 
اســت، بســیار کوچک هســتند؛ 
ولی امروز این حوزه در کشورهای 
توســعه یافته جهــان مــورد توجه 
جــدی قــرار گرفتــه و بســیاری از نهادهــای 
تنظیم گری مشغول مقررات گذاری و بررسی و 
بازخوردگرفتــن دربــاره ایــن ابزارهــای نویــن 

هستند.

 متأســفانه برخــی تصــور می کننــد 
اکوسیســتم  از  بخشــی  می شــود 
بالکچین را قبول و بخش دیگری را حذف کرد؛ 
برخی تصور می کنند با ایجاد محدودیت های 
غیرمنطقی برای صرافی های رمزارز ایرانی مردم 
این موضوعــات را کنــار می گذارند. عــده ای در 
بورس دلیل مشــکالت بورس را گردن رمزارزها 
می اندازنــد و متأســفانه فرصت هایــی ماننــد 
تأمین مالی از طریــق ابزارهای مبتنی بر رمزارز 

جدی گرفته نمی شود.

 با اینکه اکوسیســتم رمزارزی در ایران 
شــیوه  بــه  مقــررات  نبــود  در 
خودتنظیم گری عمل کرده و زمینه چالش های 
حقوقی را کاهش داده، ولــی این حوزه نیازمند 
مقررات گذاری اســت و تنظیم گری عاقالنه. در 
صورتی  که بخواهیــم بگوییم کســب وکار فعالً 
کارش را متوقف کند تا ببینیم چه می شود، به 

معنای مرگ کسب وکارهای قانونی است.

 مقررات گــذاری و تنظیم گــری حــوزه 
بــه  رمــزارز ماننــد سوخت رســانی 
هواپیمــای در حــال پــروازی اســت کــه صدهــا 
مسافر دارد. کوچک ترین خطا ضرر و زیان های 
جبران ناپذیری را به اکوسیســتم نوپــای رمزارز 

ایران وارد می کند.

 متأسفانه برخی رفتارهای هیجانی و 
به  دور از منطق برخی افراد که جایگاه 
جدی هم در اکوسیستم کســب وکاری رمزارز 
ایــران نداشــتند، باعــث شــده برخــی آنهــا را 
نماینده کل اکوسیســتم رمزارزی ایران در نظر 
بگیرند. در حالی  که آنها نماینده بخش بسیار 
و  هســتند  اکوسیســتم  ایــن  از  کوچکــی 
نمی تواننــد از طــرف کل اکوسیســتم صحبت 
واقعــی  فعــاالن  همــه  بــه  آنچــه  کننــد. 
کسب وکارهای رمزارزی ایران می خواهم بگویم 
ایــن اســت کــه در روزهــای ســخت بــه میدان 
بیاینــد؛ حــرف بزننــد و در کنار هم بایســتند و 
زمینــه مقررات گذاری درســت را فراهــم کنند. 
امــروز زمــان ســکوت نیســت؛ امــروز زمــان 
عافیت طلبــی و محافظــه کاری نیســت. امروز 
بایــد در دو جبهــه بجنگیــم؛ یکــی بــا دشــمن 
خارجــی کــه تــالش می کنــد همــه راه هــای 
نوآورانــه ای را که می توانــد به توســعه اقتصاد 
منجر شــود، به روی مــا ببندند و جبهــه دیگر 
کسانی هستند که داخل کشور نشسته اند و 
آگاهانه یــا ناآگاهانه تیشــه به ریشــه اقتصاد 

نوآوری می زنند.

 ما هیچ گاه از بی قانونی دفاع نکرده ایم 
و هیچ گاه نگفته ایم که این حوزه های نو 
مقررات گذاری و تنظیم گری نشود. ما گفته ایم 
کــه بــا درک چارچوب هــای دنیــای نــو زمینــه 
رگوالتوری خوب را فراهم کنیم. اگر بخواهیم با 
همــان روش هــای قدیمــی و دســتوری و از 
باالبه پایین حوزه های نوآورانــه را تنظیم کنیم، 
در نهایــت، هــم ایــن حوزه هــای نــو را نابــود 
می کنیم و هم زمینــه محرومیت اقتصاد ایران 
از عرصه هــای نویــن اقتصــاد نــوآوری را فراهــم 

می آوریم.

 در ایــن شــرایط ســخت، اتحــاد رقبــا 
مهم تریــن اســتراتژی بــرای نیــل بــه 
شرایط مطلوب اســت. اکنون زمان اتحاد برای 
جنگیدن بر ســر یــک موضــوع مهم تر اســت. 
امروز بایــد از کلیت رمزارز دفــاع کنیم و جلوی 
هرگونه فعالیت هیجانی را بگیریم. اکوسیستم 
رمزارز ایران باید بااحتیاط و به  دور از هیجان با 
تنظیم گران گفت وگو کرده و زمینه توسعه این 

بخش نو را فراهم کند.

INTROسرآغاز

چرا  اتحاد رقبا باید استراتژی 
تمام صرافی های رمزارزی داخلی باشد 

زمستان در راه است اگر با هم نباشیم

چه بخواهیم، چه نخواهیم، رمزارز از نگاه سرمایه گذاران 
یک بازار مالی در کنار سایر بازارهای مالی است

چرا برای رمزارزها نمی توانیم ریال را نادیده بگیریم؟

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

در بسیاری از مطالب و گزارش ها و تحلیل هایی که تاکنون 
منتشر کرده ایم، تالش کرده ایم قیمت ریالی رمزارزها را در 
اولویت قرار دهیم و برخی این رویکرد را نقد کرده اند و آن را 

توهین به ساحت مقدس رمزارزها می دانند. 
در اینکــه رمزارزهــا یــک پدیــده بین المللــی 
هستند، هیچ شکی نیست، اما نباید فراموش 
کنیم که ما در ایران زندگی می کنیم و مخاطب 
رســانه های ما نیــز کاربــران و مخاطبــان ایرانی 
هســتند. نمی تــوان در ایــران و بــرای مخاطب 
ایرانی فعالیت کرد، ولی ریــال را نادیده گرفت. 

چرا؟
رمزارزهــا را چــه به عنــوان یــک ابــزار پرداخــت 
ببینیم، چه به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری، 
باید برای مردم، با سایر گزینه های موجود قابل 

مقایســه باشــد؛ همان طور که در خارج از ایران نیز کاربران 
این امکان را دارند. برای مثال برای فردی که در آمریکا با نگاه 
ســرمایه گذاری وارد دنیای رمزارزها می شــود، باید روشــن 
باشد که سود سهم شرکتی مثل اپل در سال ۲۰۲۰ عملکرد 
بهتری حتی از رشد قیمت بیت کوین داشته است. چرا این 
امکان مقایسه وجود دارد؟ چون به راحتی با یک واحد یکتا 
یعنی دالر قابل مقایسه هستند. یا اتفاق اخیری که توسط 
فدرال رزرو و روی افزایش نرخ بهره در آمریکا افتاد، باعث شد 
حجم چشم گیری از سرمایه گذاران به فکر خروج سرمایه 

خود از بازار رمزارز ها و ورود به سپرده های بانکی بیفتند که 
این رفتار خود یکی از دالیل ریزش اخیر قیمت رمزارزها بود.
حــاال در رفتــاری مشــابه بایــد همیــن امــکان مقایســه 
بــرای مخاطبــان و کاربــران ایرانــی کــه مبنــای نهایــی تمام 
رفتارهــای مالی شــان بــه ریــال ختم می شــود، 
وجود داشته باشد. پس یا باید نگاه بیت کوین 
ماکسیمالیســتی داشــت و صرفاً نــگاه دالری 
به افت وخیزها داشــت یا اینکه سعی کنیم پا 
روی زمین بگذاریم و ضمن بررسی انگیزه های 
مــردم بــرای ورود به ایــن حــوزه، نگاه درســت و 
جامعی از منفعت یا ضررهــای احتمالی ورود 
منابع مالی  شان به این حوزه در مقایسه با سایر 
حوزه های سرمایه گذاری همچون خرید ملک، 
طال، دالر، خودرو، بازار سرمایه یا سایر بازارهای 

مالی داشت. 
چه بخواهیم، چه نخواهیم، رمزارز از نگاه سرمایه گذاران یک 
بازار مالی در کنار سایر بازارهای مالی است و برای کسانی 
که در ایران زندگی می کنند، باید با یک پارامتر نهایی یعنی 
ریال قابل مقایسه باشد. این حقیقت را با پیش کشیدن 
این موضوع که ممکن است ریال با اتفاقات سیاسی دچار 
افت وخیز شــود، نمی تــوان بــرای مخاطــب ایرانــی نادیده 
گرفــت! همان طور که تصمیمــات سیاســی روی دالر را نیز 

نمی توان در این بازار نادیده گرفت.

رسول قربانی 
سردبیر راه پرداخت

@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

 خیلی ها مدام از من می پرسند که روی کدام رمزارز 
ســرمایه گذاری کننــد؟ یــا مثــالً اتریــوم بــرای 
سرمایه گذاری خوب است یا نه؟ گاهی نام های ناشناخته ای 
را از زبان افراد ناآشنا می شنوم و تعجب می کنم که چگونه 

چنیــن رمزارزهایی برای افــراد بی اطالع جذاب 
شده اند. توصیه همیشگی من و همکارانم این 
بوده که زمانی در دنیای رمزارزها سرمایه گذاری 
کنید که الزم نباشد از کســی بپرسید روی چه 

رمزارزی سرمایه گذاری کنم!

 پاسخ ما یک حلقه بسته است و قبول 
داریــم کــه آن چیــزی نیســت کــه 
پرسش کنندگان انتظارش را می کشند. منتها 
هیجان پشت این پرســش ها از این می آید که 

برخی فکر می کننــد رمزارزهــا راهی برای یک شــبه پول دار 
شــدن اســت یــا مثــالً حفــظ دارایی هایشــان از تــورم 

افسارگسیخته کشور.

 وقتی می گوییم بازار رمزارزها بازار پرریسکی است 
که نوســان های غیرمنطقی و غیرقابل پیش بینی 
دارد، برخی تصــور می کنند این حرف درباره آنها نیســت. 
آنهــا بــاال رفتــن رمزارزهــا را دیده اند و با ســر زمیــن خوردن 
بســیاری از آنهــا را ندیده انــد. یا مثــالً عده ای یــک توصیه 

همیشگی دارند که می گویند مقداری رمزارز بخرید و به آن 
کاری نداشته باشید و به عبارتی هودل کنید! این توصیه هم 
کاربردی نیست، چون اگر پنج ســال پیش از فهرست ۱۰۰ 
رمزارز برتر همه را می خریدید و نگه می داشتید، جز چند 

مورد، امروز خبری از هیچ کدام نبود!

 بسیاری از رمزارزهایی که در سال های 
گذشته هیجان زیادی ایجاد کردند با 
سر زمین خوردند و محو شدند. زمین خوردن 
آلت کوین را البته نباید به این تعبیر نکنیم که 
بیت کویــن و دیگــر هیــچ! برخــی شــیفتگان 
بیت کویــن معتقدنــد کــه بایــد بــه آرمان های 
ساتوشــی وفادار بماننــد و از تفرقــه جلوگیری 
کنند و جهان توزیع شده به تنها رمزارزی که نیاز 

دارد، بیت کوین است.

 اگر این دیدگاه دگماتیک را کنــار بگذاریم و قبول 
کنیم که دنیای توزیع شده فقط بیت کوین نیست 
و باقی آلت کوین ها هم می توانند به مرور ارزشــمند شوند، 
پس بهترین پاسخ برای کســانی که می خواهند در دنیای 
رمزارزها سرمایه گذاری کنند معرفی ۱۰ یا ۲۰ کوین و توکن 
ارزشمند است که ممکن است در آینده ارزشمندتر شوند. 
هر کدام از این رمزارزها در آینده ممکن است بی ارزش شوند 

و خرید و کنار گذاشــتن آنها اســتراتژی مناســبی نباشد. 
هرچند الزم نیســت به صــورت پیوســته و لحظه به لحظه 
قیمــت ایــن رمزارزهــا را دنبال کنیــم، با ایــن حــال در زمان 
مناسب می توان سبدی از رمزارزها تشکیل داد و هرچند 

وقت یک بار مرور کرد که وضعیت چگونه است.

 این احتمال را هم باید همیشه در نظر داشت که 
ممکن اســت کل این ســبد بــی ارزش شــود. برای 
آنهایی که می خواهند در رمزارزها سرمایه گذاری کنند، یک 
سبد ده تایی معرفی می کنم و توصیه می کنم با بررسی آنها 
ســبدی از این ۱۰ رمزارز تشــکیل دهند. سبد پیشنهادی 
شامل بیت کوین، اتریوم، کاردانو، تتر، بایننس کوین،  یو اس  
دالر کوین، ریپل، الیت کوین،  پولکادات و دوج کوین است. 
قاعدتاً عالوه بر این ۱۰ مورد رمزارزهای قابل توجه دیگری هم 
هســتند که در صفحه آخر رســانه رمزارز یعنی رمــزارز ۲۰ 

می توانید آنها را ببینید.

 در پایان تأکید می کنم که ســرمایه گذاری در بازار 
رمزارزهــا ســرمایه گذاری در یــک بــازار به شــدت 
پرریسک و نوسانی است و باید بدانید که هیچ تضمینی 
برای هیچ چیزی در این بازار وجود ندارد. اگر تصور می کنید 
کــه رمزارزهــا در آینــده جایــگاه مهمــی در اقتصــاد جهان 

می یابند، در این بازار سرمایه گذاری کنید.

صفحه آخر را ببینید! 
روی کدام رمزارز سرمایه گذاری کنیم؟

POINT OF VIEWزاویه دید

نیازهای سیاست گذار ؛چراغ 
راه کسب وکارهای رمزارزی 

با رگوالتور رمزارزها 
چگونه حرف بزنیم؟

الســالوادور، برزیــل، امــارات، مغولســتان 
و بســیاری کشــورهای دیگــر در حــال 
ســهم گرفتن از آینــده رمزارزهــا هســتند. 
شهرداران و فرمانداران هم حتی به میدان 
آمده انــد و از ایــن صحبــت می کننــد کــه 
شــهرها و ایالت های تحت مدیریت شــان 
چطور باید از فرصت رمزارزها برای توسعه 
اقتصــاد و زیرســاخت های شــهری بهــره 
ببرند. نشانه های انقالب فناوری بالکچین 
بیش از آنکه در متاورس خود را نشان دهد، 
در کاربردهای روزمــره اش در بهبود زندگی 
شهری برای تصمیم گیران دولتی در سراسر 
دنیا اهمیت پیدا کرده است. در ایران و در 
روزگاری که قانون گذار و سیاست ساز هنوز 
اندر خم کوچه اول مانده اند، شاید بیش از 
گفتن از یک آینده عجیب و نامرئی، باید با 

آنهــا از مواهــب رمزارزها در 
زندگــی شــهروندان گفــت؛ 
از فرصت هایــی کــه بــرای 
بهبــود تجربه های زیســت 
روزمره در اختیار همگان قرار 
می دهند، از امکان هایی که 
دسترسی ها را برای همگان 
از  می ســازد،  عادالنه تــر 
تجربه کشورهای آفریقایی 
که بــا کمــک رمزارزهــا برای 
اولین بــار فرصــت و امکان و 

حق داشتن حساب بانکی برای شهروندان 
خود را فراهم کرده اند.

مــا در اکوسیســتم رمــزارزی ایــران بایــد و 
وظیفه داریم که فراتر از منافع کسب وکاری 
خود، به توزیع عادالنه تر ثــروت و امکانات 
و زیرســاخت ها برای عموم، از کانال ترویج 
و توسعه اکوسیستم های رمزارزی بیشتر 
توجــه کنیــم. پاشنه آشــیل رگوالتورهــا در 
ایــران همیشــه مســئولیتی بــوده کــه در 
قبــال شــهروندان داشــته اند، امــا تفکــر و 
زیرســاخت های ســنتی و کرختی و فساد 
نهفته در ســاختارها، او را از انجام درست 
این تعهد و رسالت بازداشــته است. آنجا 
که می توان حتی گوشه ای از این مسئولیت 
را با کمک رمزارزها و فرصت های آن محقق 
ســاخت، چرا باید آن را با رگوالتور در میان 
نگذاریم. آرمانی فکر نکنیم و مطالبه گری 
کسب وکارهای رمزارزی را روی زمین بیاوریم 
و با زبان خود سیاست گذار با او حرف بزنیم. 
این گونه است که درست تر و بهتر و مؤثرتر 

شنیده می شویم!

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili



ســلطه تــرس و طمع بــر بــازار کاهــش یافته اســت، بــا این 
حــال هنــوز هــم بــازار نگــران اســت. بــا اینکــه ارزش بــازار 
کریپتوکارنسی ها در هفته گذشته سطح حمایتی دو هزار 
میلیــارد دالری را پس گرفت و بــار دیگر ارزش ایــن بازار به 
باالی دو تریلیون دالر رسید؛ ولی هنوز هم نگرانی ها درباره 
آینده میان مدت بازار کاهش نیافته است. با اینکه به نظر 
می رسد در هفته گذشته بازار بعد از یک اصالح سنگین در 
مسیر بازگشت قرار گرفته است، اما هنوز این سؤال جدی 
پیش روی نوسرمایه گذاران بازار کریپتو خودنمایی می کند 

که آینده کوتاه مدت این بازار چه می شود؟ 

 آیا بازار روی آرامش را می بیند؟
 داده های جدید نشان می دهند مدتی است که ماینرهای 
بیت کویــن اقــدام به فــروش نمی کننــد و در حال انباشــت 
واحدهای جدید هستند. انباشت بیت کوین به این معنی 
اســت کــه دارنــدگان آن راضــی بــه فــروش در قیمت هــای 
کنونــی نیســتند. نشــانه هایی از رســیدن بیت کویــن بــه 
کف های قیمتی هم در تحلیل ها مشاهده می شود؛ سؤال 
این اســت که آیا روند نزولی به پایان رســیده اســت؟ یکی 
از شــاخص های درون زنجیــره ای قابــل  اعتمــاد بیت کوین، 
نشــان می دهد که ممکن اســت روند نزولی اخیر به پایان 
خود نزدیک شده باشــد؛ حرکتی که باعث شد بیت کوین 
در عرض دو ماه ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست بدهد. 

بــه گــزارش کوین دســک و ارز دیجیتــال، شــاخص رکــود 
تعدیل شــده )Entity Adjusted Dormancy( معیــاری 
برای اندازه گیری نســبت ارزش کل بیت کوین های موجود 
در چرخــه بــازار بــه واحدهایــی اســت که بــرای یک ســال 
دست نخورده باقی مانده اند. از این شاخص برای سنجش 
آن دســته از رفتارهای بازار استفاده می شــود که به خروج 
جریان پــول ختــم می شــوند. شــاخص رکود تعدیل شــده 
اکنون به زیــر ۲5۰.۰۰۰ دالر رســیده اســت. این ســطح در 
گذشــته در دوره هــای رســیدن قیمــت بــه کف هــای اصلی 

نمایان شده است.
یــداران  بــه گــزارش کوین دســک و ارز دیجیتــال، خر
بیت کویــن در تالش اند تــا روند نزولــی قیمت را پــس از دو 
ماه معکــوس کنند. قیمــت در حال حاضر بــا اوج 69.۰۰۰ 
دالری آبــان حــدود ۳۰ درصــد فاصلــه دارد و آن طــور که از 
شاخص های تکنیکال پیداست، فشــار فروش در بازار در 
حال تثبیت شدن اســت و دیگر نوســان جدی ای را تجربه 
نمی کنــد. بیت کویــن هم اکنون بــا قیمتی حــدود ۴۳.۰۰۰ 
دالر معاملــه می شــود و نوســان قیمــت در ۲۴ ســاعت 
گذشــته نزدیک به صفر بوده اســت. یک حمایت کلیدی 
در محــدوده ۴۰.۰۰۰ دالر وجــود دارد که می تواند ســقوط 
قیمــت را در کوتاه مــدت محدودتــر کند. با صعودی شــدن 
بــازار هــم قیمــت در ۴5.۰۰۰  و ۴7.۰۰۰ دالر دو مقاومــت 

جدی را پیش روی خود دارد.

 افزایش آگهی جذب نیرو در حوزه رمزارز
 لینکدیــن، بزرگ تریــن شــبکه اجتماعــی فعــال در حــوزه 
کاریابی و معرفی کسب وکار، گفته تقاضای شرکت ها برای 
اســتخدام افراد در موقعیت های شــغلی مرتبط با ارزهای 
دیجیتــال، در طــول یــک ســال گذشــته ۳95 درصد رشــد 

کرده است. 
ظاهراً بیشــتر این آگهی ها با هدف استخدام برنامه نویس 
بالکچین منتشــر شــده اند. بــه گــزارش کوین دســک و ارز 
دیجیتال، مطالعه اخیر شــبکه اجتماعی لینکدین نشان 
می دهد که تعداد آگهی های شغلی مربوط به ارز دیجیتال 
در ســال ۲۰۲۱، نســبت به ســال قبل تقریباً پنج برابر شده 

است.
بر اســاس ایــن مطالعــه، تعــداد آگهی هــای شــغلی داخل 
آمریــکا کــه در عنــوان آنهــا عباراتــی ماننــد »بیت کوین«، 
»اتریــوم«، »بالکچیــن« و »ارز دیجیتال« دیده می شــود، 
از ســال ۲۰۲۰ تــا ۲۰۲۱، ۳95 درصــد رشــد داشــته اســت. 
این رقم به طور قابــل  توجهی باالتــر از افزایش 95درصدی 
تعداد آگهی های شغلی مربوط به حوزه فناوری ، در همین 

بازه زمانی است.
بــا اینکــه بیشــتر ایــن آگهی هــا بــرای شــغل های مرتبط با 
نرم افزار و حوزه مالی بوده، امــا لینکدین به افزایش تقاضا 
برای خدمات حرفه ای مانند حسابداری و مشاوره مالی هم 
اشاره کرد. به گفته لینکدین، تقاضا برای استخدام کارمند 

عادی و متخصصان ســخت افزار کامپیوتر نیز رشــد کرده 
اســت. دو مورد از رایج تریــن عناوین شــغلی حاضر در این 
مطالعه، توسعه دهندگان و مهندسان بالکچین بودند که 

در آگهی ها بیشتر به  چشم می خوردند.

 باز هم تسال و دوج کوین
 ایالن ماســک، مدیرعامل تســال، روز گذشــته رسماً اعالم 
کرد که این شــرکت پذیرش دوج کوین را برای فروش برخی 
محصوالت خود آغاز کرده است. با این حال، آن طور که از 
وضعیت نمودارها پیداست، ممکن است در ادامه قیمت 

به سطوح قبل از جهش روز گذشته سقوط کند.
به گزارش کوین تلگــراف و ارز دیجیتال، روز گذشــته و پس 
از آنکه ایالن ماســک اعالم کرد تســال پذیرش دوج کوین را 
برای فروش برخی محصوالت خود آغــاز کرده، قیمت این 
میم کوین پس از مدت ها یک جهش قابــل  توجه را تجربه 
کرد. پس از انتشــار این خبــر قیمت دوج کوین با جهشــی 
۱۳درصــدی بــه اوج ۳۰روزه خــود در ۰.۲۱5۰ دالر رســید. 
توییت ایالن ماســک در حالــی با واکنش بازار مواجه شــد 

که دوج کوین از قبل یک روند صعودی را آغاز کرده بود.
توییت ایالن ماسک باعث شد قیمت دوج کوین روز جمعه 
در مجمــوع ۲5 درصد رشــد کند و اکنــون که بــازار جهش 
دیروز را تا حدودی اصالح کرده اســت، هــر واحد از این ارز 

دیجیتال با قیمتی حدود ۰.۱9۱۱ دالر معامله می شود.
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نگاهی به بازار کریپتوکارنسی ها در هفته گذشته

آیا بعد از ۲ ماه نزولی
 بازار به آرامش می رسد؟
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هیت مپ بازار رمزارزها در ۲۴ ساعت قبل از تنظیم گزارش

روند ارزش بازار رمزارزها در هفته گذشته روند ارزش بازار آلت کوین ها در هفته گذشته

روند بازار رمزارزها در سه ماه گذشته

روند بازارهای رمزارزی 
و  نوسان های آنها در بازه بلندمدت

روند بازار رمزارزها در یک سال گذشتهسلطه بازار رمزارزها در یک سال گذشته

روند بازار رمزارزها در یک ماه گذشته

سلطه بازار رمزارزها در هفته گذشته

NEWSخبر

مدیرعامل خدمات 
انفورماتیک اعالم کرد  

توزیع رمزارز ملی 
مثل اسکناس 

سیدابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت 
خدمــات انفورماتیــک گفــت: »بیــش از 
دو ســال اســت کــه شــرکت خدمــات 
انفورماتیک روی آماده ســازی بسترهای 
فنی رمزپول ریــال یا ریــال دیجیتالی کار 
می کنــد و هم اکنــون پلتفــرم آن روی یک 
بســتر متن بــاز ایجــاد شــده و در صــورت 
آماده شدن بسترهای حقوقی و اجتماعی، 

استفاده از آن امکان پذیر خواهد بود.«
طبق گفته او، همان طــور که بانک مرکزی 
برای توزیع اسکناس میان مردم به صورت 
مســتقیم با مردم درگیر نمی شــود، برای 
رمزپول بانک مرکزی هم به همین ترتیب 
اســت؛ رمزپول ها از طریق شــبکه بانکی 

کشور در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
او دربــاره رونــد اجرایی شــدن ایــن فراینــد 
توضیــح داد: »بانک هــا از طریــق پلتفرم 
»برنا« به بانک مرکزی متصل می شوند. 
در اصل روی این پلتفرم هر کدام از بانک ها 
کیف  پول دیجیتالی ایجــاد خواهند کرد 
و بانــک مرکــزی از طریق ایــن پلتفــرم و از 
طریق کیف  پول  هر بانک، ریال دیجیتالی 
منتشرشده را میان بانک ها توزیع می کند 
و پــس از آن مشــتریان بانک هــا بــا کیف  
پول هایی که هر بانک در اختیار آنان قرار 
خواهد داد، می توانند ریــال دیجیتالی را 
با قراردادهای هوشــمندی که میان بانک 
و مشــتری وجود خواهد داشت، از بانک 

دریافت کنند.«
او ریــال دیجیتالــی را هــم وزن اســکناس 
عنوان کرد و گفت: »در زمان انتشار ریال 
دیجیتالی بانک مرکزی و مشخص شدن 
نســبت ریــال دیجیتالــی و اســکناس، با 
انتشار واحد مشخصی از ریال دیجیتالی 
به همان میزان اسکناس از چرخه خارج 

می شود.«
به گفته او، هنوز بانک ها برای اجرایی کردن 
این پــروژه وارد نشــده اند و تاکنــون بانک 
مرکــزی و شــرکت خدمــات انفورماتیــک 
در حال پیش  بــردن پروژه بوده انــد. از نظر 
او در ابتدا الزم نیست اجرای پروژه بسیار 

بــزرگ در نظــر گرفته شــود، 
بلکــه می تــوان به صــورت 
آزمایشی در یکی از مناطق 
آزاد و با همکاری یکی، دو 
بانــک، آن را اجرایــی کــرد؛ 
پس از آن اجــرای این طرح 

در کل کشــور پیــش 
هد  ا خــــــــــو

رفت.

بازار
M A R K E T
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صحبت های رضا قربانی عضو هیئت مدیره سازمان نصر استان 
تهران در دورهمی فعاالن کسب وکارهای رمزارزی و بالکچین

برای بی قانونی، قانون بگذاریم
رضا قربانــی، عضــو هیئت مدیــره ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای اســتان تهران و میزبان دورهمی 
فعــاالن کســب وکارهای رمــزارزی و بالکچیــن 
ایــران، دلیــل برگــزاری آن را این طور توضیــح داد: 
»بهانه دورهمی این اســت که می خواهیم راجع 
به موضوعــات کســب وکاری مرتبــط بــا کریپتو و 
بالکچیــن، از زاویه دیــد فعاالن کســب وکاری این 
حوزه ها صحبــت کنیم. هــم نگاه بــه موضوعات 
کسب وکارها و هم مسائل مربوط به تنظیم گری را 
مدنظر داریم. چندنفر از بدنه دولت و مجلس هم 
مهمان ما خواهند بــود.« او در ادامه صحبتش، 
دربــاره مقالــه چنــدی پیــش نیویورک تایمــز در 
رابطــه بــا فعــاالن حــوزه کریپتــو صحبــت کــرد و 
گفت: »فضای کســب وکارهای فنــاوری در دنیا و 
به طور خاص در ســیلیکون ولی، در اختیار چهار 
کســب وکار جــدی گــوگل، فیس بــوک، آمــازون و 
اپل اســت. اما فردی مثل خانم کارتــر که پیش از 
این مدیر بخش خدمات ابری آمــازون بود، چند 
ســال پیش از آمازون اســتعفا داد تا کســب وکار 
کریپتویــی خــودش را راه بینــدازد. ایــن خانــم در 
لینکدیــن خــودش اعــالم کــرد کــه بــرای توســعه 
کسب وکار اســتارتاپی اش می خواهد نیرو جذب 
کند. از بین ۳۵۰ رزومه که ظرف مدت ۴۸ ساعت 
برای او فرســتاده شــد، غالب رزومه ها از شاغالن 
کسب وکارهای فنی بزرگ آمریکا بود. این مسئله 
برای کسب وکارهای فناوری، به زنگ خطر تبدیل 
شــده و آنها دارند نیروهــای خوب خودشــان را از 

دست می دهند.«
او ســپس حرف هایــش را بــه محدودیت هــای 
موجــود در کشــور ارتبــاط داد و گفــت: »ســایت 
مربــوط بــه کســب وکار خانــم کارتــر در کشــور مــا 
فیلتر اســت. دلیــل محدودیت هــای این چنینی، 
فعالیت های گروه هایی اســت که در داخل کشور 
مشــغول اعمال محدودیت هســتند. گروه هایی 
هم در خارج از کشور این محدودیت ها را تشدید 
می کنند. متأســفانه این دو گروه خیلی هم خوب 
و هماهنگ در این زمینه کار می کننــد. ما در مورد 
محدودیت های خارجی نمی توانیم کاری کنیم، اما 

در مورد محدودیت های داخل کشور می خواهیم 
صحبت و قانون گذاری کرده و کارهای غیرعقالنی را 
متوقف کنیم. این هم یکی از دالیل نشست امروز 
است؛ می خواهیم فضایی را که علیه فعاالن کریپتو 

در داخل و خارج از کشور وجود دارد، بشکنیم.«
قربانی نمونه دیگری از کسب وکارهای بالکچینی 
را نیز معرفی کرد و گفت: »استارتاپ نیوا را یکی از 
کسانی که در گوگل کار می کرد، راه انداخته که این 
استارتاپ در زمینه سئوی بالکچینی کار می کند. 
مالــک ایــن اســتارتاپ می گویــد در ایــن روزهــا که 
بالکچین و وب ۳، پدیده روز تکنولوژی جهان است، 
همه چیز شبیه دهه ۹۰ میالدی است که اینترنت 
تازه داشت همه گیر می شد. افراد هوشمند، امروز 
حاضر نیستند که فرصت حضور در این آشوب را 

از دست بدهند.«
قربانی ادامه داد: »افرادی که به سمت وب ۳ تغییر 
جهت می دهنــد، معتقدنــد که قــرار اســت همه 
چیزهایی را که نتوانســتیم در وب ۲ به آن برسیم، 
محقق کنیم. مهم ترین دغدغه هــم تحقق آزادی 
است.« بنیان گذار راه پرداخت درباره وب ۳ توضیح 
داد: »کسب وکارهای وب ۳ در چند سال اخیر خلق 
شــده اند و در فضــای رمــزارزی فعالیــت می کنند. 
ویژگــی افــراد پیشــرو در این زمینــه، این اســت که 
معموالً میانســال هســتند و میانگین سنی شان 
باالی ۵۰ سال اســت. این مسئله نشــان می دهد 
که این فضا، کودکانه نیســت. یک فضای جدی و 

برآمده از تجربه است.«
او در انتهای صحبت هایــش در مورد خالء قانونی 
در فضای رمــزارز در کشــور گفــت: »مــا در فضای 
قانون بی قانونی فعالیت می کنیم. قرار است برای 
بی قانونی، قانــون بگذاریــم. این اولیــن تالش های 
یک اکوسیســتم در کشــور اســت کــه می خواهد 
خودش برای فعالیت خــودش قانون گــذاری کند، 
چــون در داخل و خــارج عده ای انرژی گذاشــته اند 
که نتوانیم بــه آینده دسترســی پیدا کنیم. از ســه 
سال گذشته کسب وکارهای فعال زیادی در زمینه 
رمزارز، بدون وجود چارچوب و مقررات و آیین نامه 

رشد کرده اند.«

COMMENTدیدگاه 

مدیران ۵ صرافی رمزارز ایرانی: 

اکوسیستم کسب وکارهای 
رمزارزی بسازیم!

در پنل فرصت های کسب و کار حوزه رمزارزها چه گذشت؟
دورهمــی کســب وکارهای رمــزارزی و بالکچیــن ایــران بــه 
همت راه پرداخت روز یکشنبه 1۹ دی ماه برگزار شد تا در 
این برنامه به بحث و تبادل نظــر پیرامون قانون گذاری در 
حوزه بالکچین و رمزارزها و فرصت های کسب و کاری پیش 
رو پرداختــه شــود. در ایــن برنامه، پنلــی بــه میزبانی رضا 
جمیلی، سردبیر هفته نامه کارنگ با موضوع فرصت های 
کســب وکار حــوزه رمزارزهــا برگزار شــد. محمدقاســمی، 
مدیرعامــل مزدکــس؛ امیرحســین راد، مدیرعامــل 
نوبیتکــس؛ احســان قاضــی زاده، مدیرعامــل اکســیر؛ 
بنیامین عباسی، مدیرعامل بیت مکس و نریمان امانی، 

مدیرعامل اکسچنج سیتکس اعضای این پنل بودند.

  به تحریم داخلی دچاریم
امانــی در ابتدای نشســت تأکید کــرد: »باید ســریع تر از 
حوزه تبادل عبور کنیم و به ســمت نــوآوری برویم. باید از 
چالش های رگوالتوری مانند اینماد نیــز عبور کنیم. یکی 
از عوامــل مؤثر بر تســریع، عبــور از حوزه تبادل اســت.« 
به گفته او، توکن NFT شــاید در مقطع کنونی آورده مالی 
نداشــته باشــد، امــا می تواند عاملــی مؤثــر برای عبــور از 
حوزه تبادل و حرکــت به ســمت تکنولوژی های نــو مانند 

متاورس باشد.
قاســمی به عنــوان ســخنران بعــدی بــا اشــاره بــه تولــد 
بیت کوین بیان کرد: »شش ســال قبل با بیت کوین آشنا 
شــدم و اکنون می دانــم این اتفــاق می توانــد پارادایم های 
صنعت مالــی را تغییــر دهــد. از نگاه مــن به  جــای تمرکز 
بر خود تکنولوژی بالکچیــن باید به کاربردهــای آن توجه 

کنیم. 
درســت اســت کــه موضوعــات NFT و متــاورس در دنیــا 
بســیار مــورد توجــه قــرار گرفته انــد، امــا زیرســاخت ها و 

فرهنگ  ایران هنوز پذیرای این فناوری ها نیست.«
مدیرعامل مزدکس اضافه کرد: »بر اساس صحبت های 
پیشــینم، در حال حاضر آنچه برای شــرایط کنونی ایران 
مناسب اســت، موضوع تأمین مالی اســت. تأمین مالی 

به دو روش کوتاه مدت )بانک( و بلندمدت )بورس( انجام 
می گیــرد. بانک هــای ایــران و  بــورس در حــال حاضــر یــا 
شرایط تأمین مالی را ندارند یا قصد انجام آن را ندارند.«

به گفته او، استارتاپ های بااستعداد هنگام مرحله جذب 
ســرمایه به مشــکل برخــورد می کنند، مزدکــس به دنبال 
راه حلی بــرای تأمین ســرمایه از طریق بالکچیــن و کریپتو 

است.
در ادامه امیرحسین راد با اشاره به متاورس گفت: »دنیا 
وارد فضای جدیدی به نام متاورس شــده و ما هنوز درگیر 
رگوالتوری مفاهیم قبلی هستیم. شک ندارم که رگوالتور 
هیــچ تصــوری از متــاورس نــدارد. حــوزه NFT، دیفــای و 
متــاورس روندهــای روز دنیا هســتند. ما این پتانســیل را 
داریم کــه اســتارتاپ هایی را بــرای فعالیت در ایــن حوزه، 

به ویژه در خارج از کشور راه اندازی کنیم.«
به گفته راد، باید از مرزهای جغرافیای بگذریم تا پیشرفت 
کنیــم و در ســطح جهانــی موفق باشــیم. مــا بــه بازارهای 
جهانــی متصــل نیســتیم، نیروهای انســانی مــا تصوری 
از فضــای کســب وکارهای خارجــی ندارنــد، همچنیــن 
شــرکت های داخلــی مــا در رویدادهــای جهانــی حضــور 
ندارنــد. الزمــه پیشــرفت، ارتبــاط بــا جامعــه بالکچینــی 
دنیاســت. تنهــا در این صورت اســت که ایده هــا پخته تر 

می شوند.
قاضی زاده در ادامــه تصریح کرد: »ما در کشــوری زندگی 
می کنیــم کــه تمــام سیســتم های مالــی ایزولــه و تحریــم 
هســتند. در واقع بازار رمزارزها برای ما نوعــی پنجره فرار 
بــود؛ بــرای همین در حــوزه تبــادل جــا مانده ایم و اشــباع  

نشده ایم.«
به گفته او، تکنولوژی در داخل کشور وجود دارد و مسئله 
اصلی تأمین مالی است. حاکمیت باید نگاه خود را تغییر 
دهد؛ نه اینکه بخــش خصوصی را به نوآوری ســوق دهد 
و ســپس آن  را رهــا کند. بــه وجــود مجموعه هایــی مانند 

ققنوس که توکن را وارد کشور می کنند، مفتخریم.
عباسی در ادامه بیان کرد: »مجموعه ماموت تمام تالش 
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رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات دولت: 

اگر قانون ننویسید برایتان قانون می نویسند

COMMENTدیدگاه 

رضا باقــری اصل، دبیر شــورای اجرایــی فناوری 
اطالعــات، در اولیــن دورهمــی کســب وکارهای 
رمزارزی و بالکچین ایران که به میزبانی مجموعه 
راه پرداخت برگزار شد، در مورد رویکرد حاکمیت 
نسبت به رمزارزها و بالکچین، صحبت  کرد. او 
در ابتدا به نحوه تعامل با حاکمیت برای رسیدن 
به توافق بر سر قانون گذاری اشــاره کرد و گفت: 
»کشور ما قانونش بر اساس شیوه قانون نویسی 
مکتــوب شــکل گرفتــه اســت، بنابرایــن زبــان 
حاکمیت زبان عجیبی نیســت. در کشوری که 
قانون مکتوب دارد، زبان حاکمیت به یک مقرره 
تبدیل می شود. اگر شما که فعاالن اکوسیستم 
هســتید، مشــارکتی در تدوین قوانین نداشــته 
باشــید، آنهــا کــه بلــد نیســتند، برایتــان قانون 
می نویســند. این مســئله برای هر کسب وکاری 

هم وجود دارد.«
او مسئله مهم در زمینه فناوری بالکچین و رمزارز 
را، ترس حاکمیــت از به خطر افتــادن منافعش 
عنوان کرد و گفت: »مسئله مهم، تکنوفوبیایی 
است که حاکمیت به آن دچار است. تنظیم گری 
و رگوالتــوری یعنی ایجاد تعــادل بیــن بازیگران 
و ذی نفعــان؛ مشــخص اســت کــه حاکمیــت 
از این مســئله می ترســد چــون ممکن اســت با 
فعالیــت یکســری افــراد در ایــن اکوسیســتم، 
نفع خودش زیر ســؤال برود و دچار ضرر و زیان 
بشود. حاکمیت دغدغه هایی در این زمینه دارد 
و چه کســی باید به این دغدغه ها پاسخ بدهد؟ 
هیچ کس جز خــودش. بنابراین حقوق مکتوبی 
ایجاد می شود که پاســخگوی دغدغه های خود 

حاکمیت باشد.«
او ادامــه داد: »مســئله بعــدی ایــن اســت کــه 
حاکمیــت می خواهــد اقتصــاد را شــکوفا کنــد، 
من معتقــدم که حاکمیــت این مســئله را کمتر 
بلــد اســت، چــون شــکوفایی اقتصــاد نیازمنــد 
ریســک پذیری اســت که حاکمیت کمتــر با آن 

آشناست.«
باقــری، شــکوفایی اقتصــادی را وابســته بــه 

چنــد پیش شــرط دانســت و گفــت: »حضــور 
فناوری بالکچیــن و هــوش مصنوعــی می تواند 
چرخش هــای تحول ســاز ایجــاد کنــد. اولیــن 
چرخش هم می تواند این باشــد که از یک نظام 
تمرکزگــرا بــه ســمت نظــام غیرمتمرکــز برویــم. 
نظامی که اساسش بر تمرکزگرایی بوده، سخت 
بــه ســمت تمرکززدایی چرخــش می کنــد و این 
چرخش را به راحتی نمی پذیرد. دومین چرخش، 
حرکت از نگاه تهدیدمحور نسبت به فناوری به 
سمت دیدگاه فرصت محور اســت. این تحول، 
ســخت اســت و باید با حاکمیت همراهی کرد. 
چرخــش ســوم هــم بایــد در اکوسیســتم اتفاق 
بیفتد، چون تمرکز اکوسیستم بیشتر در زمینه 
بالکچین بوده و تمام قوانیــن و مقرراتی که دارد 

نوشته می شود، در این سمت و سو است.«
دبیــر شــورای اجرایی فنــاوری اطالعــات به یک 
خبر هم اشــاره کرد و گفــت: »دولت، ۳۷ ســند 
تحول مشــخص کرده کــه یکــی از آنهــا مربوط 
به رمزارز هاســت که نشــان می دهد دولت، این 
مسئله را به عنوان یکی از ۳۷ مسئله مهم کشور 
پذیرفته اســت. کارگروه اقتصاد دیجیتال نیز با 
اختیــارات رئیس جمهــور و هیئــت وزیــران و به 
ریاســت وزیــر ارتباطات، اخیراً تشــکیل شــد و 
نماینده هایش را معرفی کرد و اگر شــروع به کار 
کنــد، می تواند زمینه ســاز وقوع اتفاقــات خوب 

باشد.«
او در انتهــای صحبت هایش خطــاب به فعاالن 
کسب وکارهای بالکچین گفت: »پیشنهاد من 
این است که در روند قانون گذاری مشارکت کنید 
و برای دســت اندرکاران قانون گذاری، پیشــنهاد 
بنویســید. اگــر ننویســید، دیگــران بــه انــدازه 
دانشــی که ندارند برای شما قانون می نویسند. 
اکوسیســتم مــا ناقــص خلــق شــده و تمرکزش 
ســمت بالکچیــن اســت. بایــد کمــک کنیــم 
اکوسیســتم گســترده تر شــود و بــا رویکردهای 
تحول سازی که دولت تأیید کرده، قالب جدیدی 

برای حکمرانی فضای مجازی تعریف کنیم.«

خود را به کار گرفته، اما به آن اجازه پیشرفت نمی دهند. 
تمــام این موانــع از عــدم آگاهی دولــت نشــئت می گیرد. 
فرصت هــای زیــادی وجــود دارد، امــا در واقعیــت مــا بــه 

تحریم داخلی دچار هستیم.«

  باید رگوالتور را آگاه کنیم
نریمــان امانــی در ایــن بخــش از پنــل بــا تأکیــد بــر لــزوم 
ایســتادگی بیــان کــرد: »تکنولوژی هــای نــو همیشــه بــا 
مقاومت همراه بوده اند. ما نیز قرار نیست تسلیم شویم. 
باید همــه فعاالن حــوزه بــرای حــل مشــکالت رگوالتوری 
هم صــدا شــوند. اینکــه االن بــرای ادامــه مســیر باید چه 

کنیم، موضوعی است که باید به آن پرداخته شود.«
به گفته او، هر چقدر ایده های نو بیان شــود، بهتر است، 
حتی اگــر این ایده هــا شکســت بخورند هم اکوسیســتم 
به پیشــرفت نزدیک تر خواهد شــد. زمانی که به ســمت 
روندهای جهانی حرکت کنیم، رگوالتور هم از مانع زدایی 
عقــب می مانــد. قاســمی نیــز ادامــه داد: »نبایــد ناامید 
شــویم. بایــد رگوالتــور را آگاه کنیــم کــه بالکچیــن بــرای 
تبادالت مالی میان کشــوری آمده و می خواهد واســطه را 

حذف و دموکراسی  را حاکم کند.«
امیرحســین راد با اشــاره به نقــش حاکمیت اظهــار کرد: 
»بخش خصوصی ظرفیت مشخصی دارد. تمام اقدامات 
بخش خصوصی؛ از ســرمایه گذاری در حوزه های مرتبط 
گرفته تا راه انــدازی مرکز رشــد همگی امکان پذیر اســت، 

امــا موفقیت نهایــی منوط به اتحاد در ســطح کل کشــور 
است. اگر می خواهیم در سطح جهانی حرفی برای گفتن 
داشته باشیم، نیازمند ارتباط و تعامل بخش خصوصی 

و دولتی هستیم.«
بــه گفتــه او، کســب درآمــد جهانــی از صنعــت رمــزارز 
نیازمنــد حمایــت جــدی دولــت اســت. اگــر حمایــت از 
فعــاالن در ســطح ملــی انجــام بگیــرد، اقدامــات بخــش 
خصوصــی مؤثرتر می شــود. قاضــی زاده نیز با اشــاره به 
نقش صرافی هــا بیان کــرد: »صرافی ها زیرســاخت ها و 
جاده را آمــاده کرده انــد و پذیرای همه توکن ها هســتند. 

تقریباً نصف راه  را رفته ایم. 
زیرســاخت های ما در حال حاضر خوب اســت و ضریب 
نفوذ مناسبی داریم. اگر رگوالتور برای کاهش ریسک ها 
همــکاری کنــد، ســرمایه گذاران بیشــتری را در حــوزه 
مشــاهده خواهیم کــرد.« بــه گفتــه او، قدم های بــزرگ از 

اصالح حاکمیتی پدید می آیند.
عباســی نیــز بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی تــا جایی 
می توانــد فعالیــت کنــد، توضیــح داد: »تــوان بخــش 
خصوصی محدود است. حاکمیت به ما اعتماد نمی کند، 
برای همیــن بــه یــاری بازیگرانی کــه مــورد اعتمــاد دولت 

هستند نیاز داریم.«
او در پایــان بیــان کــرد: »اتفاقاً بخــش خصوصی بســیار 
فرصت آفرین اســت. ما هزاران نیروی انســانی را آموزش 

داده  و به امارات فرستاده ایم.«
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رويداد
E V E N T

 در دورهمی 
کسب و کارهای رمزارزی و 

بالکچین  چه گذشت؟

همگرایی و بلوغ 
کسب و کارها

اولیــن دورهمی کســب وکارهای رمزارزی 
و بالکچیــن ایران بــه همت مجموعــه راه 
پرداخــت برگــزار شــد. ایــن دورهمــی که 
بسیاری از مدیران ارشد این کسب و کارها 
در آن حضور داشتند، در درجه اول از این 
منظر حائز اهمیت بود که کسب و کارهایی 
که در فضای اقتصادی رقیب یکدیگر به 
حســاب می آیند، در کنار هــم به بحث و 
تبادل نظر پرداختند و تالش داشــتند تا 
برای مشکالت مشترک شان به راه حلی 

جامع برسند.
ایــن امــر نشــان می دهــد در زمانــی کــه 
رگوالتــور هنــوز نتوانســته خــود را بــا 
کســب وکارهای حوزه بالکچیــن و رمزارز 
هم مســیر کند و هرازگاهی مشــکالتی را 
پیش رویشــان می گذارد، نوآوری مســیر 
خود را طی کرده و امروز با کسب و کارهایی 
در این حوزه طرف هســتیم که سال های 
رشــد خود را طــی کــرده و به بلوغ نســبی 
رســیده اند؛ کســب و کارهایی که بــر لزوم 
شبکه ســازی واقف هســتند و در جهت 
حــل مشــکالت می تواننــد بــه رگوالتــور 
پیشنهادهای سازنده ارائه دهند و به یک 

اکوسیستم مجزا تبدیل شوند.
همچنیــن در کنــار هــم قــرار گرفتــن و 
مالقــات مدیران ارشــد کســب و کارهایی 
که کمتــر محفلی بــرای آشــنایی و تبادل 
نظر با یکدیگــر دارنــد، می تواند نقشــی 
تعیین کننــده ایفا کنــد. می توانــد جایی 
بــرای واکاوی موانعــی باشــد کــه نفــس 
کسب و کارها را گاه به شــماره می اندازد و 
اجازه نمی دهد آنها در کنار یکدیگر جهت 
ســاختن اکوسیســتم رمزارز و بالکچین 

ایران تالش کنند. 
این هدفی بود که دورهمی کسب و کارهای 
رمزارزی و بالکچین ایران دنبال می کرد که 
البته رسیدن به این هدف در گرو همکاری 
هرچه بیشتر کسب و کارها و تداوم چنین 

برنامه هایی خواهد بود.

POINT OF VIEWزاویه دید



   عکس ها:  نسیم اعتمادی، بهار اصالنی
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

بدون قانون نه غیرقانونی!
رگوالتوری چه چالش هایی برای کسب وکارهای رمزارز و بالکچین 

ایران ایجاد کرده است؟ مدیران 5 صرافی رمزارز داخلی در یک پنل 
به این سؤال پاسخ دادند...

در دورهمی کسب وکارهای رمزارزی و بالکچین ایران، پنل 
»تنظیم گری رمزارز و استراتژی بالکچین ایران« با مدیریت 
رســول قربانی، ســردبیر راه پرداخــت و با همراهی افشــار 
جــوکار، مدیرعامــل کوین نیــک مارکــت؛ روح الــه جهنده، 
قائم مقــام رمزینکــس؛ امیرحســین مردانــی، مدیرعامل 
بیت پین؛ بهــزاد اســکندری، مدیرعامل اوکی اکســچنج و 

محمد آنالویی، مدیرعامل والکس برگزار شد.

  می تــوان از تجربیــات موفــق در حــوزه 
بالکچین برای قانون گذاری استفاده کرد

در ابتدای این پنل افشــار جــوکار، مدیرعامــل کوین نیک 
مارکت با اشاره به این پرســش درباره علت عدم سازگاری 
رگوالتور کشــور بــا حــوزه بالکچیــن و رمزارزها گفــت: »در 
حوزه بالکچین باید با دید وسیع تری به بحث قانون گذاری 
نگاه کنیم و با بهره گیری از تجربیات موفق جامعه جهانی 

در این حــوزه بتوانیــم از عقب ماندگی خــود در این زمینه 
بکاهیم.«

به گفتــه او نباید چــرخ را دوبــاره اختراع کرد و با اســتفاده 
از تجــارب مشــابه در ایــن زمینــه می توانیــم مشــکالت 
را حــل کنیــم. دبــی در ســال ۲۰۱۶ اولیــن انجمــن جهانی 
بالکچین را راه اندازی کرد که حدود ۶۰ شرکت خصوصی 
در این انجمن شــرکت کردند و این فرصت ســبب شــد تا 
زیرساخت های ابتدایی بالکچین به عنوان یکی از پایه های 

انقالب صنعتی چهارم شکل بگیرد.
او معتقد است که دبی در ســه بخش دولت، شرکت های 
خصوصی و جامعه بین المللی استراتژی ها و نقشه راهی را 
پیاده سازی کرده که به هدف خود که خوشحال ترین مردم 
کره زمین اســت، به عنوان اولین شــهر دنیا، دســت یابد و 
بالکچین یکی از حوزه هایی اســت که می توانــد دبی را در 

رسیدن به این هدف کمک کند.

فرزیــن فردیــس، رئیــس کمیســیون اقتصــاد نــوآوری اتاق 
بازرگانی تهــران، در برنامه دورهمی فعاالن کســب وکارهای 
رمــزارزی و بالکچیــن ایــران صحبت هایــی در ارتبــاط بــا 

قانونی شدن فعالیت در حوزه بالکچین ارائه داد.
 See فردیس در ابتدا بــرای جا انداختن مفهوم، به ســریال
اشــاره کرد و گفت: »در این ســریال، مردم یک شــهر، همه 
نابینا شده اند و با حس های دیگر کارشان را انجام می دهند. 
پس از مدتی، دو نوزاد دوقلو در این شهر به دنیا می آیند که 
می توانند ببینند. در این فیلم می بینیم این دو نفر، به خاطر 
داشتن یک حس جدید که همان حس بینایی است، چقدر 
بــا آدم هایی کــه نمی بینند متفــاوت هســتند و تصمیمات 

متفاوت تری می گیرند.«
او ادامه داد: »این وضعیت اکوسیســتم بالکچیــن و رمزارز 
کشــور ماســت. پدیده جدیدی آمده کــه پارادایــم جدیدی 
به  وجــود آورده اســت. یکســری افــراد ایــن پدیــده جدید را 

فرزین فردیس در دورهمی 
فعاالن کسب وکارهای 
رمزارزی و بالکچین:

رمزارز و 
بالکچین 
پارادایم جدیدی 
خواهند ساخت

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس :

حاال نوبت ریال دیجیتال است
مجتبــی توانگر، رئیــس کمیته اقتصــاد دیجیتال 
مجلس شورای اسالمی در دورهمی کسب وکارهای 
رمــزارزی و بالکچین ایران، نکاتــی را درباره صنعت 
رمزارز مطرح کــرد. به گفتــه او، اســتخراج رمزارزها 
و به طــور خــاص بیت کویــن هرچنــد دیرهنــگام و 
بــدون برنامه ریــزی و ســامان دهی الزم وارد کشــور 
شــد، امــا از جهاتــی به بلــوغ رســیده اســت. البته 
هنــوز در ایــن زمینه ظرفیــت خالــی وجــود دارد. او 
در ادامــه تأکیــد کــرد: »اکنــون در حوزه اســتخراج 
رمزارز نه یک قانون فراگیر، بلکه مقرراتی مختصر 
داریم. به عبارتی برای اســتخراج نســبت به ســایر 
حوزه هــای بالکچیــن ضوابطی مشــخص تعریف  
شده است.« به گفته او، وجود منابع سرشار انرژی 
در کشــور و ارزآوری ایــن صنعــت ایــن گمــان را در 
ذهن ایجــاد می کند کــه می توانیــم در این حــوزه با 
حمایت از صنعت و رقابتی تر کردن حضور فعاالن 
مختلف، رشــد چشــم گیری داشــته باشــیم. پس 
الزم اســت متصدیــان دولتی زمینــه هموارتــری را 
پیــش روی ســرمایه گذاران قــرار دهنــد. او در ادامه 
خاطرنشان کرد: »نباید فراموش کرد که استخراج 
یکی از فرصت های فرعی در صنعت بالکچین است 
و آینده این صنعت در مسیرهای غیراستخراجی 
ترسیم خواهد شد، برای همین نباید تمام هم وغم 
کشور و قانون گذاری و پیشرفت به این حوزه محدود 
شود.« توانگر با بیان اینکه بزرگ ترین خالء قانونی، 
در حوزه تبادل رمزارزها دیده می شود، توضیح داد: 
»سیســتم اجرایی کشــور مانند ســایر دولت های 
دنیــا نگرانی هــای زیــادی در حــوزه سیاســت های 
پولــی و رقابــت ارزهــای ملــی و رمزارزهــا دارد. ایــن 
نگرانی ها برای اقتصاد پریشان ایران با وجود تمام 
ظرفیت های موجود تأمل برانگیزتر است، اما باید 
نگاه روبه جلو داشته باشیم.« او با اشاره به اهمیت 
قانون گذاری گفــت: »بــدون قانون گذاری ســرمایه 
مردم و سرمایه ملی همیشه در معرض خطر است 
و مردم به پلتفرم های خارجی تبادل رمزارز وابسته 
می مانند.«  به گفته او، رمزارزها آمده اند که بمانند، 
پــس طوالنی بــودن دوران بررســی ها، تصمیمــات 
غیرکارشناســی و هــر اقدامــی کــه به نوعــی باعــث 
غفلت ما از هدایت این بازار شود، خسارات زیادی 
دارد. توانگر با تأکید بر اینکه موظف به قانون گذاری 
هســتیم، اظهار کرد: »بایــد این بازار چنــد ده هزار 

میلیــارد تومانــی را به رســمیت بشناســیم، چراغ 
شفافیت را در آن روشن کنیم و از این بازار در جهت  
منافع عامــه و ملــی بهــره ببریــم. نمی تــوان از این 
تصمیم ســخت یا پرریســک روی برگردانــد؛ بازار 

بسیار بزرگی در کشور وجود دارد.«
توانگر در خصوص الزام  وجود ریال دیجیتال گفت: 
»همزمان با چاره جویی و تدبیر برای تبادل رمزارزها، 
کشــور ما نیز مانند بسیاری از کشــورهای دیگر به 
رمزارز ملی یا ریال دیجیتال نیــاز دارد تا در اتصال 
به شبکه های جهانی بتواند ریال را برای تبدیل به 
سایر رمزارزها یا سایر فیات ها در دسترس همه قرار 
دهد. CBDC می تواند تحولی چشم گیر در تجارت 
داخل و خارج از کشور ایجاد و ریال را تقویت کند. 
در این صورت فرصت بســیار خوبی برای توســعه 
فناوری ها و برنامه های کاربردی بر بستر بالکچین با 
ریال دیجیتال به وجود خواهد آمد. خوشبختانه در 
این حوزه اقدامات عملی آغاز شده و امیدواریم در 
اجرا نیز با استفاده از نظر بدنه کارشناسی کشور، 

شاهد اقدامات سازنده تری باشیم.«
او در بخــش پایانــی صحبت هایــش بیــان کــرد: 
»مهم ترین نکته ای که می خواهم بیان کنم، توجه 
به فناوری و فرصت های بالقوه و بکر این حوزه است. 
بالکچیــن در حوزه هایــی نظیــر مدیریــت دانــش، 
لجستیک، بازرگانی، مدیریت انواع دارایی ها، کاالها 
و خدمات، خدمات مالی غیرمتمرکز و حتی متاورس 
کاربرد دارد که توســعه آنها در کشــور ما به شــدت 
مغفول مانده اســت.« به گفته توانگر، متأســفانه 
سیستم اجرایی کشور و  بخش خصوصی در این 
زمینه اقدامــات جدی بــه عمــل نیاورده انــد، البته 
بخشی از این غفلت به دلیل گنگی فضا و ابهامات 
مختلــف در حــوزه قانون گــذاری و شــرایط ایجــاد 
کســب وکار در این حوزه اســت. توانگر ادامــه داد: 
»کاربردهای بالکچین در موارد بســیار، به ساخت 
توکن نیاز دارد و در این شرایط از نگاه بخش اجرایی 
کشور، مسائل و ریسک های مختلفی برای مردم و 
سرمایه گذاران ایجاد می شود؛ بنابراین باید به نوعی 
بتوانیم فضــا را مدیریت کنیم و با قانون گــذاری در 
حوزه هایــی نظیــر  تبــادل رمزارزها و ســاخت ریال 
دیجیتــال این فضــا را به وجــود آوریم کــه نخبگان 
و کارآفرینــان بتوانند در حوزه هــای بکر بالکچین و 

رمزارزها به ابتکارات و اختراعات دست بزنند.«
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COMMENTدیدگاه

نگاه رگوالتور به نوآوری 

غافله ای که همیشه 
عقب می ماند!

تقریباً ســه ســال از اولین بحث های حوزه 
تبــادل رمزارزهــا  گذشــته و این موضــوع را 
فراموش کرده ایم که ذات نــوآوری و فناوری 
برهــم زدن زمیــن بــازی و هنجارهاســت. 
فرامــوش کرده ایــم کــه مــا بــا یــک انقــالب 
مواجهیم؛ نه صرفاً یک محصــول با طول 
عمر کوتاه و گذرا. این پدیده درست همانند 
همان نت سی در آغاز موج ابتدایی انقالب 
بــه واســطه نــوآوری و فنــاوری اســت کــه 
خواســته یا ناخواســته خــود فعــل تحول 
است. هنوز چالش های اصلی و مدل فکری 
روبه روشــدن بــا آن در کشــور در هالــه ای از 
ابهام است و این بدان معناست که مفهوم 
رگوالتوری با ذات موضوع بالکچین از نظر 

ابعاد و سطح فکری در تناقض است.
تجربــه در حــوزه حاکمیت هــا در مقابــل 
پدیده های نــوآوری )نه صرفاً محصــول( را 
می توان شکست خورده تلقی کرد، چنانچه 
نه قوه قهریه و نه برخــورد قاطع در ممنوع 

اعالم کردن نتوانســته ســد 
راه این انقالب باشــد. البته 
چالــش اصلــی نهادهــای 
نــگاه  در  فعلــی  مرتبــط 
پول شویی نیز کمی متفاوت 
است و این انقالب در بطن 
مفهوم خــود تعابیر دیگری 
را در پول شــویی رقــم زده و 
به نوعی می توان این سؤال را 
نیز پرسید که آیا در صورتی 

که رصد، ابزار رصد و البته تجربه هنجارهای 
مشــابه را نداشــته باشــیم، می تــوان ایــن 
موضــوع را رگوالتــوری کــرد؟ آیــا تــا زمانــی 
 distribute ledger کــه نتــوان موضــوع
technology را در کشــور نهادینــه کــرد و 
چارچوب رســمی به آن بخشــید، می توان 
به موضوع رمزارزها رســیدگی کرد؟ و البته 
از همــه مهم تــر؛ در صــورت حــل مســائل 
حقوقی، آیا سند باالدستی دچار تناقض 
نخواهد شــد؟ البته بــا تمامــی تالش های 
مختلــف در نهادهای خصوصــی و دولتی 
و البتــه حجم گردشــی کــه روزانــه می توان 
شــتاب رشــد آن را بــدون آمــار و ارقــام نیــز 
احســاس کرد، آیا می توان امیــدوار بود که 
این موضوع در ایــران به زودی رنــگ تازه ای 
بــه خــود بگیــرد و البتــه بازیگــران ماندگار 
آن نیــز در ســایه همیــن تغییــرات و البتــه 
اصالح ها بیش از پیش مشخص شوند که 
می بایســت تنها نگرانی را این گونه مطرح 
کرد که حاکمیت یا هر نهاد دیگری می تواند 
در زمان مناسب این غافله را سامان دهد؟ 
و البته چالشی مهم تر به نام CBCD و البته 
نتورک آن نیــز را می بایســت جامع  تــر و با 

شتاب بیشتر حل و فصل کرد.

می بینند و یکســری همچنان نمی بینند. خوب اســت به 
فنــاوری بالکچین به عنوان یــک حس جدید نــگاه کنیم تا 
بتوانیم با آنها که نمی بینند یا خودشان را به ندیدن زده اند، 

تعامل کنیم.«
رئیس کمیســیون اقتصــاد نــوآوری اتــاق بازرگانــی تهران، 
به نامه محمود واعظی که اردیبهشــت امســال در ارتباط 
بــا عــدم مسدودســازی درگاه هــای پرداخــت اینترنتــی به 
رئیس کل بانک مرکزی ابالغ شد، اشاره کرد و گفت: »این 
دستور که توانست فضای جدیدی را ولو برای مدتی کوتاه 
در اکوسیستم بالکچین و رمزارز کشور ایجاد کند، نتیجه 
همکاری و اتحاد بیش از ۶۰ هزار نفر از فعاالن اکوسیستم 
بود. ایــن نامه یکــی از آن نقطه هایی بــود که ما بــاور کردیم 
تالش های جمعی ما، نتیجه ای اگرچه کوچک خواهد داد و 

به ما یاد داد که جمع ما قدرتمند است.«
فردیس در ادامه صحبت هایش به این موضوع اشاره کرد که 

پرداختن به رمزارزها برای بدنه حاکمیت  اهمیت پیدا کرده 
و در این باره مثالی زد: »علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان 

توسعه تجارت، چند روز پیش در توییتی پیشنهاد کرد 
کــه از رمزارزها در حــوزه تجارت خارجی اســتفاده 
بشــود. هرچند این مســئله بــه زیرســاخت ها و 
قانون گذاری های اساسی نیاز دارد، اما همین که 

می بینیم حاکمیت به این فکر افتاده که از 
رمزارز اســتفاده جدی  و عمقی داشــته 
باشــد، نقطه روشــنی اســت و نشــان 
می دهد که حرکت های جمعی ما در 
بخش خصوصی می توانــد اثرگذار 

باشد.«
او در انتهای صحبت هایش به لزوم 

آگاهی بخشی برای مردم و حاکمیت 
اشــاره کــرد و گفــت: »طبــق فرمایــش 

امیرالمؤمنین)ع( در حکمت ۱۷۲ نهج البالغه، مردم دشمن 
چیزی هستند که نسبت به آن جهل دارند. حاکمیت هم 
که برخاسته از مردم است، مشمول همین مسئله است و 
نسبت به مسائل مجهول، ترس و نگرانی دارد. چاره 

این مسئله شاید آموزش  همگانی باشد.«
او در پایان، مجدداً بر تأثیر حرکت جمعی برای ایجاد 
تغییر تأکید کرد و گفت: »بنجامین فرانکلین 
می گویــد یا همــه بــا هــم آویخته ایــم، یا 
تک به تک بــه دار آویخته ایــم. واقعیت 
تکنولوژی این است. حاکمیت، جهل 
عمومــی و کســب وکارهای ســنتی، 
همگــی مــا را تهدیــد می کننــد. اگر 
بخواهیم بمانیم و تغییر ایجاد کنیم، 
بایــد کارزارهای چندهزارنفری شــکل 
بدهیم و دوش به دوش هم حرکت کنیم.«

 آمــوزش سیاســت گذاران داخلــی امــری 
ضروری است

جوکار همچنین با تأکید بر اینکه سیاســت گذاران داخلی 
باید آموزش الزم را در این حیطه ببینند؛ چراکه در غیر این 
صورت امکان قانون گــذاری وجود نخواهد داشــت، افزود: 
»همــواره نــوآوری بــا موانعی روبــه رو بــوده و یکــی از عوامل 
مخالفت قانون گذار با این تکنولوژی می تواند چالش موجود 
در پذیــرش ریســک ها و برخــی مســئولیت های ایــن حوزه 
باشــد که می توان با اســتفاده از تجارب کشــورهای دیگر با 
پیاده سازی روش خودتنظیم گری در شرکت های خصوصی 

این چالش را حل کنیم.«

 نباید آزادی مالی را محدود کرد
روح الــه جهنــده، قائم مقــام رمزینکــس بــا بیــان اینکــه 
مأموریت هــای صرافی هــای جهانــی ماننــد کوین بیــس و 
بایننس بر اســاس آزادی مالی پیش می روند، توضیح داد: 
»رگولیشن آزادی را محدود می کند و همچنین مانع آزادی 
افراطی می شــود، با این  حــال باید در نظر داشــت که نباید 
در ایــن زمینه مــردم دچار ضــرر و زیــان شــوند.« او معتقد 
اســت که حوزه بالکچین بســیار پویا و دارای ابعاد وسیعی 
 اســت. اشــاره او بــه اینکــه کوین بیــس به صــورت IPO یــا
Initial Public Offering در بــورس عرضــه شــده، در 
حالی که در ایران همچنان بســیاری از کسب وکارهایی که 
قدیمی تر از کســب وکارهای بالکچینی هســتند، در بورس 

عرضه نشده اند؛ عقب ماندگی کشور در این زمینه را بیشتر 
نشان می دهد.

 سردرگمی فعاالن حوزه رمزارز، به دلیل عدم 
قانون گذاری مشخص

به گفته او فعالیت در این حوزه همچنان قانونی نشده است، 
اما این بدان معنا نیست که فعالیت در این زمینه غیرقانونی 
است؛ این موضوع ضرورت ورود حاکمیت برای قانون گذاری 
را به دلیل فراگیری آن در بین جامعه نشان می دهد. بالکچین 
تنها حــوزه پــول را به خــود اختصــاص نمی دهد و فــرای این 
موضــوع اســت و از آن به عنــوان یــک شــیوه و ابــزار جدیــد 
قانون گذاری به منظور کاهش کالهبرداری ها استفاده می شود؛ 
بنابراین مهم تر از بحث رگولیشن، آگاهی بخشی در این زمینه 
است، چراکه می توان جلوی کالهبرداری هایی را که به مردم 

خسارت وارد می کند، گرفت.

 اقتصاد غیرمتمرکز با هدف نوع جدیدی از 
حاکمیت ایجاد شده است

امیرحســین مردانــی، مدیرعامــل بیت پیــن بــا اشــاره بــه 
اینکه تمامی حاکمیت ها با مفهوم اقتصــاد غیرمتمرکز یا 
Decentralized مشــکل دارند، گفت: »این تکنولوژی با 
هدف کنار گذاشتن دولت مردان به شــکل مرسوم و ایجاد 
نــوع جدیــدی از حاکمیت در جهــت برچیدن ســلطه دالر 
آمریــکا، پــای در ایــن عرصــه گذاشــته اســت.  با ایــن حال 
نمی تــوان بیت کوین یا بالکچیــن را به معنــای قانون گذاری 
عامی کــه وجــود دارد، رگوله کــرد.« به گفتــه او بــرای اینکه 
بتوان از چنین تکنولوژی هایی اســتفاده کرد، بایــد آن را به 
حالت پذیرا بودن تبدیل کرد.  بــه گفته او »در همین رابطه 
آمریکا هنگامی  که با توکن های کریپتوکارنسی روبه رو شد، 
فعالیت آنها را تحت قوانین موجود مالی خود مجاز کرد؛ در 
حالی  که در ایران قوانین حوزه فایننس امکان پوشش حوزه 
کریپتوکارنســی  را ندارند. به همین دلیل برای قانون گذاری 
در این زمینه ناچار به تغییر قوانین مالی خود هســتیم که 
فرصت خوبــی را ایجاد می کند تا با بازبینــی مجدد قوانین 
مالی بتوان مشــکالتی را که وجود دارد، در جهت استفاده 

بهتر از فناوری های جدید برطرف کرد.«

 نامشــخص بودن دســتگاه متولــی در حوزه 
بالکچین و رمزارزها

محمــد آنالویــی، مدیرعامل والکس بــا بیان اینکــه تاکنون 
اکوسیســتم عملکــرد مناســبی از خــود نشــان داده و ایــن 
امر ســبب شــده با وجود تمایل حاکمیت بــرای پایان دادن 

بــه فعالیــت آن، بــه حیــات خــود ادامــه دهــد، گفــت: 
»نامشخص بودن دستگاه متولی در این زمینه از مشکالت 
موجــود در ایــن حوزه اســت و تعــدد متولــی به ســردرگمی 

موجود در این حوزه دامن زده است.«
بــه گفتــه او عــدم گفتمــان مشــترک در بیــن فعــاالن ایــن 
اکوسیستم نقدی است که به این حوزه وارد است؛ چراکه 
وجــود گفتمــان مشــترک در ایــن حــوزه می توانــد مــا را بــه 
نتایــج خوبــی برســاند. همچنیــن به دلیــل اینکــه تجربــه 
تصمیم ســازی در حــوزه نــوآوری در کشــور ضعیف اســت 
و بر اســاس تاریخچه کشــور در برخورد با مســائل نوآوری 
به صورت ســلبی عمل شــده، می توان تأکید کرد که انتقال 
دغدغه هــا و محتــوای درســت بــه دســتگاه های متولــی بــا 
برقراری ارتباطی سازنده در جهت تشخیص تعارض منافع 
و برطرف کردن آن، می تواند سبب گره گشایی در این زمینه 
شود. او همچنین معتقد است که مسائل فقهی در حوزه 
رمزارزها یکی از مهم ترین چالش های پیش رو در این عرصه 

خواهد بود.

 در نظر گرفتن چارچوبی اولیه برای حوزه های 
نوآورانه

بهزاد اسکندری، مدیرعامل اوکی اکسچنج با اشاره به مثالی 
از امکان عرضه خودروهای برقی قبل از خودروهای بنزینی و 
اقبالی که امروز به خودروهای الکتریکی در دنیا وجود دارد، 
بر این نکته تأکید کرد که تکنولوژی های نوظهور همواره در 

معرض اقبال یا عدم اقبال عمومی قرار دارند. 
بالکچین و رمزارزها با کاربرد های خــود به عنوان تکنولوژی 
پای به عرصه وجود گذاشتند و در دنیا برخی کشورها برای 
آن چارچوب های اولیه ای را وضع  کردند تا در ادامه مســیر 

بتوانند با به روزرسانی خود با چالش کمتری روبه رو شوند.
بــه گفتــه او بالکچیــن و رمزارزهــا طی دو ســال گذشــته در 
کشــور مورد اقبال عمومی قــرار گرفتند و فعــاالن این حوزه 
سعی کردند با اعمال خودتنظیم گری در استفاده بیشتر از 
این فناوری، برای عموم نقش آفرینــی کنند. با وجود اینکه 
پرداخت آنالین بــا چالش هایــی روبه رو اســت، کامل ترین 
شیوه احراز هویت، بررسی رفتار و تراکنش های مالی کاربر 
در مقایسه با ســایر کســب وکارها در حال انجام است، در 
حالی کــه فروشــگاه های اینترنتــی و صرافی های ســنتی از 
چنین امکانی برخوردار نیســتند. با این حــال صرافی ها با 
امکانات موجود، بررســی رفتار کاربر، وضع محدودیت ها، 
تبعیت از قوانین بانکــی و احراز هویت کامل ســعی کردند 
دغدغه های دســتگاه های اجرایــی و نظارتــی را در حد توان 

خود پوشش دهند.

آرش فروزان

Arashforouzanala
@yahoo.com
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داستان شــبکه جهانی وب، از ســال های گذشــته تا امروز، 
سه مرحله مشــخص دارد: وب WEB1( ۱(، وب 
WEB2( ۲( و وب 3 )WEB3(. وب ۱ از سال ۱995 
تا ۲۰۰5 که اولین ســال های تولــد اینترنت بود، 
ساختار غالب سیستم اطالعات اینترنتی بود. 
در وب ۱ کاربــران فقط دریافت کننــده اطالعات 
بودنــد. بــرای مثــال وقتــی شــما به ســایت یک 
خبرگــزاری می رویــد، تنهــا اطالعــات دریافــت 

می کنید و خودتان تولید محتوا نمی کنید. 
وب ۲ در ســال ۲۰۰4 مطــرح شــد. وب ۲ در 
مقایســه با وب ۱ ســاختار تعاملــی دارد؛ یعنی 

کاربران عالوه بر دریافت اطالعات، خودشان هم تولید محتوا 
می کنند و برای دیگران اطالعات می فرســتند. پلتفرم هایی 
مثل فیس بوک و اینستاگرام متکی بر شبکه وب ۲ هستند.

 وب 3 نســل سوم شبکه جهان گســتر وب اســت؛ در وب 3 
اینترنت یک مرحله تکامل پیدا می کند. در این شبکه تمرکز 

وجــود نــدارد و وب ســایت ها، برنامه ها و خدمات به دســت 
کاربران اداره و کنترل می شوند. وب 3 قرار است 
تغییــرات مهمــی را در سیســتم های فناورانــه، 
مدیریتی و اقتصــادی جهان به وجــود آورد. اما 
چگونه؟ در این مطلب قصد داریم به این سؤال 

پاسخ بدهیم.

 کدام مشکالت وب 2 در وب 3 حل 
می شوند؟

 وب 3 بــرای رفــع مشــکالت و نواقصــی کــه در 
وب ۲ وجود دارد، ابداع شــد. از مســائل مهمی 
کــه در وب ۲ بــا آن روبــه رو هســتیم، عبارت انــد از: تبلیغات 
 هدفمند )Targeted advertising(، نبود حریم خصوصی 
)lack of privacy(، تمرکزگرایــی )centralization( و 

 .)censorship( همچنین سانسور
اولین سؤال این است که تبلیغات هدفمند چیست و چرا 

گاهی برای حریم خصوصی ما دردسرساز است؟ برای پاسخ 
به این سؤال، اول باید بدانیم که شرکت های تجاری برای آنکه 
بتوانند به صورت هدفمند تبلیغ کنند، باید از عالیق و سالیق 
ما آگاه باشــند. برای این آگاهــی آنها نیاز دارند کــه درباره ما 
اطالعات به دست بیاورند. آنها این اطالعات را در شرکت ها 
و پلتفرم هایی دریافت می کنند که خود ما اطالعات مان را در 

اختیارشان گذاشته ایم. 
برای مثــال وقتــی مــا در فیس بــوک و اینســتاگرام حســاب 
کاربری می سازیم و در آنها درباره خودمان اطالعات و محتوا 
به اشــتراک می گذاریم، به آنها این امــکان را می دهیم که از 
این اطالعاتی که در اختیارشان گذاشــته ایم، کسب درآمد 
کنند. شرکت هایی مانند فیس بوک و اینستاگرام که متکی 
بر سیستم وب ۲ کار می کنند، اطالعات ما را به شرکت های 
تبلیغاتی می فروشــند! فروش این اطالعــات در واقع نقض 

حریم خصوصی ماست. 
برای مثــال وقتی مــا در اینســتاگرام یــک هشــتگ را دنبال 

»کالهبرداری«؛ اصلی ترین  تهدید 
برای سرمایه گذاران

بهانه اصلی 
رگوالتورها

نبرد در برابر محبوبیــت رمزارزها موضوع جدیدی نیســت 
و از زمان همه گیر شــدن جو ایــن بازار، بهانه هــای گوناگون و 
مختلفی برای توجیه این اقدامات به کار گرفته شده است. 

نظرسنجی ساالنه دفتر رگوالتورهای اوراق بهادار آمریکای 
شمالی )NASAA( از سرمایه گذاران خواسته تا قبل از ورود به 
بازارهای غیرقانونی رایج و پرنوسان، به ویژه سرمایه گذاری های 

مربوط به ارزها و دارایی های دیجیتال، احتیاط کنند.
»مالنــی ســنتر لوبیــن«، رئیــس NASAA و کمیســر اوراق 
بهادار مریلند می گوید: »متداول ترین نشــانه کالهبرداری 
سرمایه گذاری، پیشنهاد بازدهی باال و بدون ریسک است. 
برای سرمایه گذاران مهم است که بدانند در چه چیزی و با چه 

کسانی سرمایه گذاری می کنند. آموزش و اطالعات بهترین 
دفاع سرمایه گذار در برابر تقلب در روند سرمایه گذاری است. 
این دارایی های دیجیتال به طور منظم در چارچوب نظارتی 
ســرمایه گذار قــرار نمی گیرنــد؛ بنابرایــن ممکن اســت برای 
مروجین این محصوالت آسان تر باشد که »عموم« را با قصد 

کالهبرداری جلب کنند.« 
»جوزف روتوندا«، نایب رئیس کمیته بخش اجرایی می گوید: 
»قبل از اینکــه جو رمزارزها شــما را بگیرد، به خاطر داشــته 
باشید که ارزهای دیجیتال و محصوالت مالی مرتبط، ممکن 
اســت چیزی بیش از جبهه ای برای طرح های پونزی و سایر 

کالهبرداری ها نباشد.«

آنها که می خواهند سهام دار وب ۳ باشند!
از اندریسن هوروویتز تا انویدیا؛ چرا همه به دنبال سرمایه گذاری روی دنیای تازه وب شده اند؟

فرصتی برای 
سرمایه گذارها 

و کسب وکارهای 
کریپتویی چینی

هنگ کنگ؛ پناهگاه 
رمزارزی چین

با وجود ممنوعیت سراسری رمزارزها در 
کشور چین، به نظر می آید وضعیت ویژه 
شــهر هنگ کنــگ به عنــوان یکی از ســه 
منطقه مالی آزاد این کشور باعث شده تا 
بسیاری از سرمایه  گذاران سابق رمزارزی 
ایــن کشــور در پس زمینــه ممنوعیــت 
رمزارزها برای ادامه فعالیت های خود به 

این ابرشهر پناه بیاورند.
حاال مرجع مالــی شــهر آزاد هنگ کنگ 
)HKMA( در قالــب یــک مقالــه عمومی 
تفکــرات هیئت شــهری خــود را در مورد 
رویکرد نظارتی برای دارایی های رمزارزی، 

به ویژه استیبل کوین ها ارائه داد.
در مهم تریــن بخــش این اطالعیــه آمده 
است: »رویکرد ما و شــهر هنگ کنگ با 
در نظــر گرفتــن توصیه هــای بین المللی، 
بــازار و چشــم انداز نظارتــی  در ســطح 
محلی و ســایر حوزه های قضایی کشور، 
در نهایت بــه نفــع اســتفاده از رمزارزها 
از جملــه اســتیبل کوین ها در ایــن شــهر 
آزاد اســت. ویژگی های استیبل کوین ها، 
به خصوص با دقــت باالیی مورد ارزیابی 
قرار گرفت و نظر نهایی هیئت به آسانی 
مورد توافق قرار نگرفت.« برای ســهولت 
ذی نفعان در به اشتراک گذاشتن نظرات 
خــود، HKMA همچنیــن موضوعــات 
خاصــی را در قالــب پرســش و پاســخ در 
مقاله برجســته کرده اســت. »ادی یو«، 
مدیر اجرایی HKMA در بیانیه ای گفت: 
»توســعه ســریع دارایی هــای کریپتــو، 
به ویژه استیبل کوین ها، موضوعی است 
کــه در جامعه نظارتــی بین المللــی مورد 
توجه قــرار می گیــرد، زیرا در عیــن ایجاد 
خطرات احتمالی در رابطه با ثبات پولی 
و مالــی، جوانــب مثبــت بســیاری دارد. 
مــا مشــتاقانه منتظــر شــنیدن بازخورد 
از ســوی ذی نفعان هســتیم و یــک رژیم 
نظارتی مبتنی بر ریسک و عمل گرایی را 

در این زمینه ایجاد خواهیم کرد.«

NEWSخبر

سجاد باقری  
تحلیلگر ارزهای دیجیتال

sajjadbagheriazar
@gmail.com
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روتوندا افــزود کــه ســرمایه گذاری در برنامه هــای معامالت 
رمزارزی، ماین های اســتخراج کریپتو، حســاب های سپرده 
ارزهــای دیجیتــال و توکن هــای اوراق بهــادار از نظــر او یــک 
»ســفته بازی بســیار مخاطره آمیــز بــا ریســک ضــرر باال« 

شمرده می شوند.
 طبق گفته شرکت Chainalysis، کالهبرداران فعال در این 
حوزه در سال ۲۰۲۱ موفق شــدند تنها از طریق سامانه های 
دیفای یا خدمات مالی غیرمتمرکز بیش از ۱4 میلیارد دالر 
پول شویی و دزدی کنند. همچنین در سال ۲۰۲۱ ضرر و زیان 
ناشــی از جرائم مربوط به رمزارزها نســبت به سال گذشته  
نزدیک به ۸۰ درصد افزایش یافته که بخش اعظم آن ناشی 

از افزایــش دزدی و کالهبــرداری اســت. دفتر آمــار رمزارزی 
ChinaAnalysis می گوید که  رشد چشم گیر فناوری دیفای 
دلیل اصلی فراگیرتر شدن کالهبرداری، خصوصاً در مورد 

افراد تازه کار تر در این حوزه است. 
دفتر رگوالتورهای اوراق بهادار آمریکای شمالی خاطرنشان 
کــرد کــه بســیاری از تهدیــدات کالهبــرداری کــه امــروزه 
ســرمایه گذاران با آن مواجه هستند، شامل پیشنهادهای 
خصوصی  در فضای رمزارزی است که از الزامات ثبت قانون 
فدرال مســتثنی هســتند. در نتیجه، دولت ها نیــز، از نظر 
قانونی درباره پیگیری این کالهبرداری ها به طور کلی محدود 

می شوند.  

 آمادگی جمعی شرکت های رمزارزی برای رگوالتوری در ۲۰۲۲

استیبل کوین ها؛ اولویت رگوالتورها

REPORTگزارش

در حالــی که چــارت بیشــتر رمزارزها در آغاز ســال 
۲۰۲۲ قرمــز مانده،  ابر تیــره دیگری نیز بر فــراز بازار 
دیده می شــود؛ رگوالتورها و قانون گذاران عزم خود 
را برای مقابله شــدیدتر جــزم کرده انــد. در ماه های 
آخر ســال ۲۰۲۱، سیاســت مداران آمریکایی از هر 
دو حزب بارها به طور علنی یا غیرمستقیم سیگنال 
داده اند که بررسی دقیق تر و قانون گذاری سنگین تر 
برای کنترل فعالیت های قشــری که حاال به »قشر 
رمــزارزی« معــروف شــده، در ســال ۲۰۲۲ محقــق 
خواهد شد. کنگره تاکنون جلسات مکرری درباره 
اســتیبل کوین ها و آینــده بازارهــای مالی داشــته و 
نظرات عمــوم قانون گــذاران و دبیران ســازمان های 
ناظر - خصوصاً بانک مرکزی و فدرال رزرو - در این 
موارد منفی بــوده اســت. ۲۰۲۲ حاال اینجاســت و 
این نظــرات، آینده بازارهــای رمزارزی را از همیشــه 

نامعلوم تر کرده است. 

 معنای »مرکزیت زدایی« برای رگوالتور
ایــاالت  کاالی  تجــارت  کمیســیون 
متحده یــا CTFC در روز اول ســال ۲۰۲۲ دســتور 
تعطیلــی پلی مارکــت را صــادر کــرد. پلی مارکــت 
یکــی از معروف تریــن ســامانه های شــرط بندی 
بر پایــه رمزارزها بــود. امری کــه به گفته بســیاری 
نشــانه ای دقیــق از چگونگــی مقابلــه رگوالتورهــا 
با بازارهــای مرکزیت زدایی شــده اســت. بــا وجود 
اینکه پلی مارکت یک سامانه مرکزیت زدایی شده 
بــود کــه از قراردادهــای هوشــمند بــرای پیشــبرد 
سازوکار خود بهره می برد، همچنان افراد خاصی 
در پس زمینــه آن حضــور داشــتند کــه مســئول 
مارکتینــگ، مدیریــت و به روزرســانی آن بودنــد. 
همان طــور کــه دربــاره همــه  کســب وکارها افــراد 
خاصی آنها را مدیریت می کنند. تالش نهادهایی 
ماننــد CFTC دنبالــه روی از ایــن افــراد اســت، نه 
خود کســب و کارها. از این طریق،  رگوالتورها عمالً 
ســاختار مرکزیت زدایی شده این کســب وکارها را 
دور می زنند و از طریق محاکمه افراد از ریشه این 
کســب وکارها را منکــوب می ســازند.  ســخنگوی 
CFTC در بیانیــه ای ذکــر کــرد کــه مســئوالن 
پلی مارکــت نهایــت همــکاری را بــا ایــن نهــاد در 
پروســه تعطیلی به ثمر رســاندند و در شناســایی 
عوامل غیرقانونی نیز در تحقیقات کمک کردند؛ 
همــکاری ای که حــاال به نظــر می آیــد شــاید برای 
بقــای بســیاری از کســب وکارهای رمــزارزی یــک 

اجبار باشد. 

 استیبل کوین ها؛ اولویت رگوالتورها
جروم پاول، رئیــس فــدرال رزرو آمریکا به 
نظرات بســیار منفی خود درباره اســتیبل کوین ها 
شهره است. از نظرات او گرفته تا جلسات پرتنش 
کنگره آمریکا درباره این رمزارزها می توان برداشت 
کــرد کــه اســتیبل کوین ها در خــط مقــدم دریافت 

خشم رگوالتورها قرار دارند.
»مایکل فسانلو«،  دبیر آموزش و قانون گذاری هیئت 
شناخت بالکچین دولت آمریکا در این باره می گوید: 
»اگر فدرال رزرو حقیقتــاً به دنبال تولید یک رمزارز 
ملی تحت کنترل بانک مرکزی آمریکا باشد، به طور 
حتم درباره استیبل کوین ها تحقیقات فراگیری به 
راه خواهند انداخت تا نمونه ای برای رژیم رگوالتوری 
رمزارز آینده خود پیدا کنند، اما این پایان کار نیست 
و قطعاً ارزهایی مانند تتر که رقیب مستقیم چنین 
پروژه ای به شمار می آیند نیز مورد هدف قرار خواهند 

گرفت.«  خود پاول نیــز در ماه ژوئن 
۲۰۲۱ گفته بود که ساخت یک دالر 
دیجیتال تحت کنترل بانک مرکزی 
آمریــکا کــه بــا عالمــت اختصــاری 
CBDC نیــز شــناخته می شــود، 
به طور غیرمستقیم تالشی خواهد 
بود جهت از بین بــردن تقاضا برای 
رمزارزهایــی چــون تتــر که از نظــر او 
تهدیــدی بــرای مصرف کننــدگان 

است.

 راه میانه روی
فسانلو می گوید: »ارزهای دیجیتال بسیار 
گسترده تر از آن هســتند که زیر چتر یک سازمان 
معیــن قــرار بگیرنــد. قانون گــذاران باید بــه ارزهای 
دیجیتال به عنــوان یک ابزار امنیتــی، کاال، فناوری 
و ارزی برای آینده نگاه کنند و در عین حال حمایت 
از مصرف کننده، مبــارزه با پول شــویی و تالش های 
ضدتروریســم را نیــز در نظر بگیرنــد. من معتقدم 
CFTC و SEC احتمــاالً فعال تریــن آژانس هــای 
ایاالت متحده باشــند که ما شــاهد آنهــا خواهیم 
بــود. فکر می کنم بــا وجود افــکار فعلــی رگوالتورها 
در خزانــه داری، همچنیــن ســازمان های بالقــوه 
ایالتی و فدرال، در نهایت شاهد سست شدن این 
سرسختی و پذیرش بیشــتر در طول زمان از سوی 
این نهادها خواهیم بود. در نهایت این راه میانه روی 
و چندسازمانی  است که به شکل غیرقابل اجتناب 

بر فضا حاکم می شود.«

پارسا خاک نژاد
 

Parsa.khaknezhad
@gmail.com

کنیم و چندیــن مطلب یا پســت مربوط بــه آن را مشــاهده 
کنیم، دفعات بعدی که صفحه جســت وجوی اینستاگرام 
را باز کنیم، اینستاگرام پســت های مربوط به آن هشتگ را 
به ما نشــان می دهد. مثالً فــرض کنید که شــما چندین بار 
پست های مربوط به یک نوع غذا، یا دکوراسیون، یا برندهای 
لباس را مشاهده کنید، پس از آن اینستاگرام مرتباً مطالب 

مربوط به این موضوعات را به شما نشان خواهد داد.
مثال دیگر وقتی است که ما لوکیشن گوشی خود را مرتباً 
فعــال نگه داریــم. وقتی ما هر روز در ســاعت مشــخصی 
)مثالً ۸ صبح( به مکان مشخصی برویم و در روزهای آخر 
هفته ایــن کار را انجام ندهیــم، پلتفرم هایی مثل یوتیوب 
به صورت هوشمند متوجه می شوند که این دو روز احتماالً 
تعطیــالت آخر هفته ماســت؛ پــس در طول هفتــه وقتی 
بــه آن روزها نزدیک می شــویم، بــه ما محتــوای تبلیغاتی 
درباره چگونگــی گذراندن اوقــات فراغــت در تعطیالت را 

نمایش می دهند.
مســئله مهــم دیگــری کــه در وب ۲ بــا آن ســروکار داریــم، 
تمرکزگرایی و سانســور اســت. احتماالً خــوب می دانید که 
دولت ها می توانند دسترســی مــا را به اینترنــت و اطالعات 
محدود کنند. برای مثال در کره شــمالی دسترسی مردم به 
اینترنت قطع شــده اســت؛ یا در کشــورهای زیادی بعضی 
ســایت ها فیلتــر شــده اند و مــردم به آســانی نمی تواننــد به 
آنها دسترســی داشــته باشــند؛ یــا از آن جالب تر، شــرکتی 
مانند توییتر حتی می تواند حساب کاربری شخصی مانند 

رئیس جمهور آمریکا را ببندد. 
بنابراین در فضــای وب ۲ نهادهای متمرکزی مثــل دولت یا 
حتی شرکت ها می توانند اختیار ما را تحت کنترل خودشان 
بگیرند، اطالعات را سانســور کننــد و برای دسترســی ما به 
اطالعات تعیین تکلیف کنند؛ اینها مسائلی است که قرار 

است در وب 3 حل وفصل شود.

 راه حل  وب 3 چیست؟
 از اصول پایه ای وب 3 اطمینان یا trust اســت. ما در وب 3 
مالک اطالعات خودمان هستیم؛ و این ما هستیم که تعیین 
می کنیم چه کسی، کجا و با چه هدفی از آنها استفاده کند. 
این ما هستیم که به دیگران اجازه دسترسی به اطالعات مان 

را می دهیم. 
اصــل دیگــر شــبکه وب 3 تمرکززدایــی و مقاومــت در برابر 
سانسور اســت. در فضای متمرکزی مانند وب ۲، یک نهاد 
مشخص بر فضا مسلط است، کاربران را کنترل و اطالعات را 
سانسور می کند، اما در وب 3 چنین نهادی بر فضای شبکه 
مســلط نیســت و در نتیجه کنترلی بــر کاربــران و اطالعات 

وجود ندارد.
حاال ســؤال ایــن اســت که ایــن عــدم تمرکــز چگونــه ایجاد 
می شود؟ پاسخ »حذف واسطه ها« است. در وب ۲ واسطه ها 
حرف اول را می زنند. بــرای مثال ما برای تبــادل اطالعات در 
واتس اپ و اینستاگرام، از واسطه ای به نام فیس بوک استفاده 

می کنیم. یا وقتی در سایت آمازون خرید می کنیم، در واقع 
آمازون را واسطه خودمان و فروشــنده کرده ایم. آمازون ما را 
به فروشندگان متصل می کند و برای قوانین میان ما تعیین 

تکلیف می کند. در وب 3 این واسطه ها حذف شده اند.

 وب 3 فرصتی برای درآمدزایی است
پروژ ه هایی که از آنها صحبت کردیم، مشکالت زیرساختی 
وب 3 را رفــع و رجوع می کنند، اما پروژه هــای جذاب دیگری 
هم در وب 3 هســتند که هم جایگزین برنامه ها و پروژه های 
وب ۲ هســتند و همان امکانات را در اختیار مــا می گذارند، 
هم از اطالعات ما در برابر سوءاستفاده و سانسور محافظت 
می کنند و هم به ما ایــن فرصت را می دهند کــه از اطالعات 
خودمان پول دربیاوریم. یعنی به جای آنکه یک شرکت دیگر 
مثل فیس بوک از اطالعات ما کسب درآمد کند، این خودمان 
باشیم که در مقابل اطالعاتی که می دهیم یا زمانی که صرف 

می کنیم، پول بگیریم.
برای مثال پروژه ای مثل LBRY، یک پلتفرم ویدئویی متکی 
بر وب 3 است که جایگزین یوتیوب شــده است. کاربران در 
این پلتفرم ویدئو آپلود می کنند، ویدئوهای دیگران را تماشا 

و الیک می کنند و در ازای این کار درآمد کسب می کنند.
پروژه دیگری به نام Steemit وجود دارد که در وب 3 جایگزین 
فیس بوک و ردیت )Reddit( شده است. این پروژه ویژگی های 
فیس بوک و ردیت را در خود گردآوری کرده و تفاوتش با آنها 
در امکان کسب درآمد است؛ یعنی کاربران از انتشار محتوا 

در این پلتفرم پول دریافت می کنند.
در وب 3 برای گوگل کــروم و فایرفاکس هم مرورگر جایگزین 
طراحــی شــده اســت. »بریــو« )Brave( مرورگری اســت که 
در شبکه وب 3 کار می کند و مســئله تبلیغات هدفمند در 
مرورگرهای وب ۲ را برطرف کرده است. بریو تا امروز 33 هزار 
افزونه تبلیغاتی یا ads را بالک کرده اســت. شما به ازای هر 

تبلیغی که در بریو تماشا کنید، پول دریافت می کنید.

 وب 3 چشم انداز گسترده ای دارد
 وب 3 اهمیــت زیــادی دارد. ایــن را می توانیــم از رویکــرد 
شرکت های بزرگ دنیا به این پدیده متوجه شویم. مثال بارز 
آن شرکت گوگل است که به صورت متمرکز در حال کار کردن 
روی وب 3 است. شرکت خدمات مالی اندریسن هوروویتز 
از جمله شرکت های بزرگ دیگری است که پروژه های خودش 
را به وب 3 معطوف کرده است. نمونه دیگر شرکت گرافیکی 
انویدیا )Nvidia( است که در فهرست بورس نزدک با عنوان 

سهام  وب web3 stock( 3( شناخته می شود. 
در نهایت باید گفت که درک امروز مــا از وب 3 با درک مردم 
دو دهه پیش از اینترنت قابل مقایسه است. آنها به تازگی 
با اینترنت آشــنا شــده بودنــد و نمی توانســتند به روشــنی 
درباره اش توضیح بدهند. ما هم احتماالً ۲۰ یا 3۰ سال بعد 
بتوانیم درباره ســازوکار وب 3، محصوالتش و تأثیری که بر 

جهان می گذارد، توضیح دهیم.
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NEWSخبر

بــازی مــوش و گربــه تســا و 
دوج کوین

امــکان اســتفاده از    ً تســا مجــددا
پرداخت با دوج کویــن را راه اندازی کرد؛ 
موضوعــی که باعث شــد ایــن کوین ۱۷ 

درصد رشد قیمت را تجربه کند.

آبرا و مدیریت دارایی 
استارتاپ کریپتویی آبرا اعام 
کــرده وارد مدیریــت دارایــی ســازمانی 
شده و این بخش از کســب وکار خود را 

توسعه داده است.

ورود یــک شــهر بــه اقتصــاد 
کریپتو

شــهردار ریودوژانیــرو اعــام کــرده این 
شــهر یــک درصــد از دارایی هــای خــود 
را بــه شــکل رمــزارز ذخیــره و نگهداری 
خواهد کرد. شهردار ریودوژانیرو اعام 
کــرده ایــن آغــاز راه رمــزارزی شــدن این 

شهر است.

رشدی ۱۲ برابر پیش بینی ها
پلتفرم بازی اکســی اینفینیتی 
که قــرار بود تــا پایــان ۲۰۲۱ حــدود ۲۵۰ 
هزار کاربر بگیــرد، اعام کــرده به رکورد 
۲.9 میلیــون کاربــر رســیده اســت. این 
پلتفرم روی بازی های NFT تمرکز دارد.

FTX  که یک صرافی رمزارزی غیرمتمرکز اســت، اعام 
کرده یک صندوق ســرمایه گذاری خطرپذیر دو میلیارد 
دالری راه اندازی کرده کــه روی حمایت از تیم های فعال 
در اکوسیستم دارایی های دیجیتال متمرکز خواهد بود.

این صرافی مطــرح دنیــای رمزارزها که با ســبک کاری و 
زندگــی بنیان گــذارش و موفقیت های تحســین برانگیز 
برندش شــناخته می شــود، اعــام کرده روی پیشــرفت 
باکچین و پذیرش وب 3 در دنیای کسب وکارها متمرکز 
خواهــد بــود. »امــی وو«، یکــی از مدیــران الیت اســپید 
ونچــرز بــه همیــن منظــور بــه صرافــی FTX پیوســته تا 
سرمایه گذاری ها، توســعه بازی ها، خرید و همگرا کردن 

شــرکت های کوچک تر و دیگــر نوآوری های تجــاری این 
صرافی را مدیریت کند.

  بازی و وب ۳ برای ســرمایه گذاران جذاب 
شده است

وو گفته که این صندوق که FTX Ventures نام گرفته، 
به طور گســترده در حوزه کریپتو و وب 3 سرمایه گذاری 
خواهــد کــرد و اشــاره کــرده در همیــن مــدت کــم کــه بــا 
تیم های مختلف این حوزه که نیازمند ســرمایه بوده اند 
تعامل کرده، از تعداد تیم های مســتعد در فضای بازی 

وب 3 هیجان زده شده است.

 اسکوئر با خرید افترپی راهکارهای 
پرداخت کریپتویی بیشتری ارائه 
خواهد کرد

رمزارزها در بورس 
استرالیا

شــرکت باک که همان اســکوئر ســابق اســت به تازگی 
شرکت افترپی را که در زمینه پرداخت با تأخیر فعالیت 
می کنــد، خریــده و در اواخر این مــاه تجارت خــود را در 
بــورس اوراق بهــادار اســترالیا )ASX( آغــاز خواهد کرد. 
این برای اولین بار در تاریخ بورس این کشــور اســت که 
یک شرکت متمرکز بر ارز دیجیتال را پذیرش می کند. 

پــس از تغییــر نــام از اســکوئر بــه بــاک در دســامبر 
ســال گذشــته میــادی، ایــن شــرکت خدمــات مالــی 
هفته گذشــته اعام کرد که شــرکت افترپی استرالیا را 
خریــداری کرده اســت. عاوه بر بــورس اســترالیا باک 
اعام کرده تأیید بانک اســپانیا را هم بــرای فعالیت در 

این کشور اخذ کرده است.

 انتظــار مــی رود کــه شــرکت ادغام شــده در ۲۰ 
 »SQ« تحــت عنــوان ASX ژانویــه از طریــق
معامله شود، در حالی که نماد بورسی »APT« متعلق 
به افترپی یک روز قبل از آن به حالت تعلیق درخواهد 
آمــد. کارشناســان می گوینــد این یــک تحول بــزرگ در 
بــورس استرالیاســت کــه درهــای خــود را بــه روی 

شرکت های رمزارزی گشوده است.

 طبق گزارش اخیری که به سهام داران اسکوئر 

بنکمن و FTX سرمایه گذار 
استارتاپ های رمزارزی می شوند

با راه افتادن یک وی سی دو میلیارد دالری

بــه گفتــه وو؛ صنعت بــازی بســیار بــزرگ اســت، یک 
صنعــت ســاالنه ۲۰۰ میلیــارد دالری که از نظــر محتوا 
و نــوآوری به ســرعت در حــال رشــد اســت. همچنیــن 
FTX،  گفته بــا همکاری الیت اســپید ونچرز و ســوالنا 
ونچرز یک سرمایه ۱۰۰ میلیون دالری در زمینه توسعه 

بازی های مبتنی بر  وب 3 اختصاص داده اند.
ســم بنکمن فریــد، مدیرعامــل FTX طی یــک پنل در 
نشســت نوآوری مالی بلومبــرگ در ماه گذشــته گفته 
بود که ان اف تی های بــازی می توانند نیــروی محرکه ای 
برای آوردن ارزهای دیجیتال بــه جریان اصلی اقتصاد 

جهان باشند.
بنکمــن در رابطــه بــا وی ســی جدیدی کــه ایــن صرافی 
راه انــدازی کــرده هــم گفتــه ســرمایه گذاران آنهــا در 
FTX تأثیــر عمیقی در حمایت از رشــد و توسعه شــان 
 FTX داشته اند و آنها تاش می کنند همین نقش را در
Ventures ایفا کنند و برای یافتن باهوش ترین ذهن ها 
و نوآوری های تخریبگر در فناوری هیجان زده هستند.

 سرازیر شدن ســرمایه های خطرپذیر به 
سمت رمزارزها

در ســال گذشــته میــادی حجــم ســرمایه زیــادی بــه 
فضای کریپتو ســرازیر شــده و بیش از ۱۷ میلیارد دالر 
فقــط در نیمــه اول ســال ۲۰۲۱ در پروژه هایــی از ایــن 
دست ســرمایه گذاری شده اســت. اما به نظر می رسد 
با تشکیل صندوق هایی مشــابه وی سی اف اتی ایکس 
بایــد منتظــر ورود ســرمایه های بیشــتری بــه صنعــت 
رمزارزهــا، به ویژه در حــوزه وب 3 و بازی هــای مبتنی بر 

ان اف تی بود.
FTX در ماه هــای اخیــر در دورهــای تأمین مالــی انواع 
اســتارتاپ های رمزارزی شــرکت کرده اســت؛ از جمله 
روی استارتا  پ Web3Auth  که ارائه دهنده زیرساخت 
ارزهای دیجیتال است، سرمایه گذاری کرده؛ همچنین 
روی استارتاپ  DriveWealthکه در حوزه سامت در 

وب 3 تمرکز  دارد.
حــوزه  در  ســرمایه گذاری  مهــم  از صندوق هــای 
کســب وکارهای رمــزارزی می تــوان بــه  ســیرکل اشــاره 
کرد که در ماه نوامبر برنامه هایی را برای راه اندازی یک 
صندوق خطرپذیــر جهــت ســرمایه گذاری در پروژه ها 
و شــرکت های باکچینــی آنهــا در مراحــل اولیــه اعام 

کرده بود. 
همین طــورSilvergate Capital  و EJF Capital کــه 
بــرای راه انــدازی یــک صنــدوق خطرپذیــر بــا یکدیگــر 
همکاری کرده اند. نمونه آخر هم شرکت سرمایه گذاری 
Kraken Ventures اســت کــه از اولیــن صنــدوق 
خطرپذیــر خــود، پــس از جــذب 6۵ میلیــون دالر برای 
ســرمایه گذاری در حــوزه ارزهــای دیجیتــال و فین تک 

رونمایی کرد.
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اعام شده، درآمدی بیش از ۱.۱ میلیارد دالر به عنوان 
سود ناخالص برای سه ماهه سوم ۲۰۲۱ این شرکت که 
حــاال جــک دورســی )بنیان گــذار و مدیرعامــل ســابق 
توییتــر( را تمام وقــت باالی ســر خــود دارد، ثبت شــده 
است. اسکوئر مالک سرویس پرداخت همتابه همتای 
کریپتویی CashApp اســت و حاال با خرید افترپی که 
شــعارش »االن بخرید، بعــداً پرداخت کنید« اســت، 

می خواهد گام های بلندتری در این بازار بردارد.

 افترپــی در ســال های اخیــر در اســترالیا بــه 
شــهرت رســیده  و بــه مشــتریان این امــکان را 

می دهــد کــه بــه  جــای پرداخــت کامــل بهــای کاالها و 
خدمات، هزینه های آنها را به صورت اقساطی پرداخت 

کنند.

رابرت ماتراتزی، مدیرعامل شــرکت لوکا که یک شرکت 
نرم افزاری و ارائه دهنــده داده های مرتبط بــا دارایی های 
کریپتو است، اعام کرده با جذب سرمایه سری E خود 
با ارزش ۱۱۰ میلیون دالر، حاال این اســتارتاپ یونیکورن 

شده است؛ آن هم با ارزش ۱.3 میلیارد دالر.
او گفته در کل صنعت کریپتو شتاب زیادی وجود دارد 

و لوکا در مرکز آن قرار دارد. 
قرار اســت این ســرمایه برای تســریع تحقق اســتراتژی 
رشــد و توســعه لــوکا از طریــق ایجــاد دفاتــر جدیــد در 
ســطح بین المللی استفاده شــود. ماتراتزی خاطرنشان 
کرده این شــرکت در پایان ســال ۲۰۲۱، دفاتر خــود را در 

سوئیس و سنگاپور افتتاح کرده است.
او گفتــه تیم ما در ســال گذشــته تقریباً ســه برابر شــده 
اســت، امــا ایــن رشــد کمــاکان ادامــه خواهــد داشــت. 
افزایش سرمایه این استارتاپ کریپتویی توسط صندوق 
تأمین مالــی Marshall Wace مســتقر در لندن که در 
استراتژی های ســرمایه گذاری جایگزین تخصص دارد، 

انجام شده است. 
در این ســرمایه گذاری هشــت صندوق خطرپذیر دیگر 

هــم مشــارکت داشــته اند.  از جملــه ســه ســرمایه گذار 
قبلی لوکا که در دور جدید هم کنار این کسب وکار باقی 

مانده اند.
یــن دور  از آخر پــس  9 مــاه  ایــن ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری ۵3 میلیــون دالری ایــن شــرکت انجــام 
شده و ماتراتزی گفته که در مجموع، این شرکت تاکنون 

حدود ۲۱۰ میلیون دالر جذب سرمایه کرده است.
نرم افــزار Lukka داده هــای بیــش از ۱6 هــزار دارایــی 
رمزنگاری نقطه ای، ۷۰ هــزار خدمت و محصول مرتبط 
با ارزهــای دیجیتــال، 3۰۰ صرافــی و حــدود 3۰ صرافی 

غیرمتمرکز را جمع آوری و تحلیل می کند. 
لــوکا مشــتریان ســازمانی بزرگــی در میان شــرکت های 
مالی ســنتی دارد، اما بخش مهمی از مشتری های لوکا 
 Arca، Circle، را شرکت های ارزهای دیجیتال از جمله
  State Street و  eToro، S&P Dow Jones Indices
تشــکیل می دهند. ماتراتــزی گفت: »ما بــه آنها کمک 
می کنیم پیچیده ترین چالش های داده در جهان را حل 
کنند و این چالش ها با تمــام نوآوری هایی که در کریپتو 

وجود دارد، بیشتر و بیشتر می شود.«

لــــــوکــــــا هم 
یونیکورن شد!

با یک جذب سرمایه ۱۱۰ میلیون دالری دیگر، 
استارتاپ کریپتویی تحلیل داده بزرگ تر شد

ورود و به کارگیری رمزارزها در دنیای کسب وکار شتاب می گیرد

مریتورس؛ رؤیای یک لینکدین رمزارزمحور

BUSINESSکسب وکار

مریتورس نام یک شبکه اجتماعی جدید است که 
توسط سازندگان خود به عنوان »بخش حرفه ای و 
کسب وکاری متاورس« معرفی می شود. این شبکه 
که »جیکوب کلیرهوت« و »بوریس گوردت« به راه 
افتاده، می خواهــد فضای حرفــه ای لینکدین را با 

تمرکز بر رمزارزها بازسازی کند.
برای ثبت نــام در این شــبکه اجتماعــی خاقانه، 
کاربران باید آدرس والت های رمــزارزی خود را وارد 
کنند تا از کار کردن آنها با رمزارزها اطمینان حاصل 
شود. مانند لینکدین،  ارتباطات هر کاربر به شکل 
عمومی نمایــش داده می شــوند با این تفــاوت که 
پروفایل ها و اطاعات مربوط به آنها روی سرورهای 
مرکزیت زدایی شده خودمختار میزبانی می شود.

کلیرهــوت، یکــی از بنیان گــذاران در ایــن مــورد 
می گویــد: »ماننــد لینکدیــن می توانیــد ســابقه 
کاری افــراد و ارتباطــات آنهــا را ببینیــد. مــردم 
می تواننــد از ایــن اطاعــات بــرای برقــراری ارتباط 
کاری اســتفاده کنند و فرایند اســتخدام را بسیار 
آســان تر از آن  چه هســت، پیش ببرند. بر خاف 
لینکدین اما، در مریتورس تجربه کاری و ســوابق 
روی باکچیــن قرار می گیــرد و احــراز می شــود. از 
این طریــق کاربــران می تواننــد به شــکل مطمئن 
شخصیت حرفه ای خود، سوابق و استعدادهای 
خود را به دنیا ارائه دهنــد. این پلتفرم که به تازگی 
روی ســامانه Product Hunt راه انــدازی شــده، 
به طــور گســترده ای از فراینــد دائــو )DAO( بهــره 
می برد. بر اســاس داده هــای DeepDAO، بیش 
از ۱۸۰ ســهم از ایــن دائوهــا بــه ارزش بیــش از ۱۰ 
میلیارد دالر تحت تملک نزدیــک به دو میلیون 

مشارکت کننده قرار دارد.

 دائو چیست؟
دائوهــا یــک ســاختار حکومتــی جدیــد 
هســتند که از طریق اینترنــت و ارزهای دیجیتال 
امکان پذیر شــده اســت. یک دائو را به عنوان یک 
جامعه آناین با یک حساب بانکی مشترک، یک 
چت گروهی و اغلــب یک مأموریت متحدکننده 
در نظر بگیرید. یکی از اصلی ترین خبرهای اخیر 
مربوط به ایــن دائوها وقتــی بود که بنیــادی به نام 
ConstitutionDAO از طریق مشــارکت جمعی  
بیش از ۱۷ هزار سرمایه گذار تاش کرد تا در حراج 
یکی از اولین نسخه های قانون اساسی آمریکا به 
رقابت بپردازد. به اعضای دائو در ازای مشارکت در 
این پروژه، توکن هایی داده شد که می شد در پایان 
حراج بــا آنهــا رأی داد که با این نســخه تاریخی از 

قانون اساسی به شکل جمعی چه کنند. 
این دائــو، با وجود رشــد شــدید و پوشــش خبری 
گســترده در نهایت نتوانســت در حراجــی برنده 
باشــد. بــا ایــن وجــود مفهــوم انقابــی و عملکرد 
قابل توجه چنین ساختاری مفهوم ساختارهای 
حکومتی غیرمتمرکز را به طور گســترده در کانون 

توجه عموم و رسانه ها قرار داد.
»بوریــس گــوردت«،  بنیان گــذار دیگــر مریتورس 
درباره نقش دائوها می گوید: »ایده ما اساساً این 
اســت که افــرادی کــه در دائوهــا مشــارکت دارند، 
عمــاً در آینده دنیــای کار، زندگی می کننــد. ما بر 
ایــن باوریــم کــه اگــر محصولــی ماننــد مریتورس 
برای آنها بسازیم، بقیه جهان نیز به مرور وارد آن 
خواهند شد و در ۱۵ سال آینده عموم سازوکارهای 
کسب وکاری بر محور ســاختارهایی چون دائوها 

پیش خواهند رفت.«

 پستی و بلندی های مریتورس
بنیان گــذاران مریتــورس به خوبــی بــا 
شکســت آشــنایی دارنــد. اولیــن پروژه مشــترک 
بوریس گوردت و جیکوب کلیرهوت که »ویژیونر« 
نــام داشــت، در کمتــر از ۲۴ ســاعت با شکســتی 

سنگین مواجه و برای همیشه تعطیل شد.
ویژیونر کــه به عنــوان یک »بــازی ســرمایه گذاری 
فانتزی« در اواســط ســال ۲۰۲۰ معرفی شده بود، 
به کاربران این امکان را می داد تا سهام مصنوعی 
شرکت های مجازی را به شکل ان اف تی خریداری 
کنند. این پروژه حتی قبل از شــروع رســمی نیز از 
نظر قانونی بسیار بحث برانگیز شد و مورد انتقاد 
گســترده و پوشــش رســانه ای وســیع قرار گرفت. 
انتقــادات اصلــی دربــاره ویژیونر شــامل ماهیت 
این ان اف تی هــا به عنوان اوراق بهــادار و همچنین 

سازوکار قمارگونه آن بود.
کلیرهوت درباره ایــن تجربه می گویــد: »به عنوان 
یک شــرکت دوماهــه، بیــش از آنچــه بایــد، مورد 
توجه رسانه ای قرار داشتیم، و موانع قانونی را نیز 
دست کم گرفتیم. درباره اینکه ویژیونر ایده اصیلی 
بود و می توانست موفق باشد، شــکی ندارم. فکر 
می کنم هنــوز فضای قانونــی حــول رمزارزها بلوغ 
کافــی بــرای برخــی ایده هــای انقابی تــر را نــدارد. 
تصمیــم بــرای بســتن ویژیونــر آســان نبــود، ولی 
ضروری بــود. آن تجربه و بــاال و پایین هایش به ما 
نشان داد که تیمی قوی داریم که دوست دارند در 
پستی و بلندی با هم کار کنند و نتیجه آن حاال در 

مریتورس خود را نشان خواهد داد.«



مکانیسم اجماعارزشنوعبازدهی )هفته گذشته(ارزش بازار )میلیارد دالر(قیمت )تومان(توکن/ کویندارایینماد۱0

اثبات کارطای دیجیتالارز۲.49٪۱.۲۱۱۸۱۴ میلیاردBTC بیت کوین ۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۳.0۱ ٪9339۵ میلیونETHاتریوم۲

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری0.0۳٪۴۴6 میلیونSOLسوالنا3

قابل سفارشی سازیپرداختارز0.97٪3۷۴۰ هزارXRPریپل۴

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.0۲ ٪۲۸۷۸ هزارUSDTتتر۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۲.۱9٪۴۲۴۴ هزارADAکاردانو6

پول نقد دیجیتالاستیبل کوینUSDC۲۸۴۵٪0.07یو اس دی کوین۷

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری7.7۳٪۷۷۲۲۷ هزارDOTپولکادات۸

قابل سفارشی سازیپرداختارز0.۲٪۷.36.۵ هزارXLMاستار9

اثبات کارمم کوینارز۲۱.64٪۵.3۲۵ هزارDOGEدوج کوین۱۰

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی9.59٪66۱۷ هزارMATICپلی گان۱۱

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری۳.54٪۷۲3۱۲ هزارLINKچین لینک۱۲

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز۳.۳8٪۸9۵6.3 هزارICPاینترنت کامپیوتر۱3

اثبات کارطای دیجیتالپلتفرم نرم افزاری۴.۲۱۰.3۱۱.77 میلیونLTCالیت کوین۱۴

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز5.0۱٪39۸.9 هزارALGOآلگورند۱۵

اثبات کارپول اینترنتارز0.06٪۱۰.9۷.3میلیونBCHبیت کوین کش۱6

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری۲.86٪۱.۱9 میلیونATOMکازموس۱۷

قابل سفارشی سازیکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری6٪۸3۸۴.3 هزارATOMفایل کوین۱۸

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری9۲۵۴.37.4۳ هزارETCاتریوم کاسیک۱9

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری0.76٪۸۱۲.۸ هزارETCایاس۲۰

شاخص ترس و طمع در زمان نگارش این گزارش ۲3 بود؛ با اینکه در هفته قبل این شاخص به عدد ۱۰ هم رســیده بود و اکنون شرایط ذهنی بازار کمی بهتر از قبل است، با این وجود هنوز هم ترس 
شدید بر ذهن معامله گران بازار رمزارزها حاکم است. با اینکه در مجموع هفته گذشته بازار مثبت بوده است، اما اصاح سنگین هفته قبل تر هنوز از خاطر معامله گران بیرون نرفته است. در حالی که 
تحلیل های تکنیکال )میانگین های متحرک و نوسانگرها( در تایم فریم یک ماهه سیگنال خرید می دهند، اما یک هفته آینده از منظر تحلیلگران تکنیکال به نظر مثبت نمی رسد. سؤال اساسی این 
است که آیا روند نزولی بازار رمزارزها پس از دو ماه معکوس می شود؟ آیا بازار برمی گردد و ما شاهد آرامش در بازار رمزارزها خواهیم بود؟ آن طور که از شاخص های تکنیکال پیداست، در حال حاضر 

تا حدودی از فشار فروش بیت کوین در بازار کاسته شده است. با این حال، از آنجایی که شتاب صعودی قیمت رفته رفته کمتر می شود، شانس زیادی برای افزایش فشار خرید هم دیده نمی شود.
نکته مهم؛ همه داده ها، متن ها و محتواهایی که در این صفحه می بینید، اطاعات کلی از بازار هستند و به  هیچ وجه توصیه ای برای سرمایه گذاری نیستند. همیشه به یاد داشته باشید که اطاعات 
و شاخص های گذشته لزوماً در آینده هم همان مسیر را طی نمی کنند. ما در رمزارز ۲۰ مهم ترین دارایی های دیجیتال بازار کریپتوکارنسی ها را معرفی می کنیم. این دارایی ها حدود 99 درصد حجم 
بازار رمزارزهای جهان را دربر می گیرند و در صرافی های رمزارز معتبر جهان و ایران هم فهرست شده اند. هدف این فهرست این است که از رتبه بندی های تک عاملی دوری کنیم و دارایی های دیجیتال 

ارزشمند جهان را بشناسیم و روندهای آنها را مدام رصد کنیم. ما هر فصل این فهرست را به روزرسانی می کنیم.
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