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  بستن درگاه سیتکس و بلورین و...  چه پیامی برای کسب وکارهای اینترنتی دارد؟

بی اعتمادی کسب وکارهای 
نوآور به نماد اعتماد الکترونیک!
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نگاهی به چند 
پلتفرم

 تجارت 
اجتماعی چین  

بی ثباتی عظیم 
در پیش است؟

 از کمبود غذا تا 
اختالل گسترده در 

زنجیره تأمین کاال

شکایت از 
استارتاپ ها 

متوقف 
می شود؟

اینترنت پر شده
 از استادان بی سواد
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در ستایش ابزار؛ انقالبی که چرخ  دوزندگی به پا کرد
14

نگاهی به هلدینگ کیان
 و محصوالت خودرویی آن 

رؤیای کسب وکاری امیرحسین عبیری و شاهین شاهمیر
 در یک بازار بزرگ، جذاب اما پردردسر به کجا می رسد ؟

شبکه سازی زنان 
متخصص

 گفت و گو با سعیده عطایی

سوپر اپ 
خودرو 
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پرداخــت  بســته شــدن درگاه هــــــــــــــــــای 
کســب وکارهای اینترنتــی توســط اینمــاد یــا 
بهتــر بگوییــم بــا درخواســت اینمــاد را بایــد 
فصــل تــازه چالش هــای این حــوزه دانســت. 
مرور اتفاقات چند هفته گذشــته نشــان می 
دهد که مسئوالن اینماد قصد جدی کرده اند 
زعامت خــود به عنــوان یــک گلــوگاه مجوزی 
را بــه صاحبــان و کارآفرینان این حــوزه اثبات 
کننــد. ســیتکس، بلوریــن و احتمــاال ده هــا 
و شــاید صدهــا کســب وکار نــوآور دیگــر ایــن 
روزهــا بــا بســته شــدن درگاه هــای پرداخــت 
خــود روبــه رو شــده اند بــدون اینکه کســی از 
آن ها خبر دار شده باشــد. ما رسانه های تنها 
مشــتی می بینیــم از خروارهــا 
مانعــی کــه هــر روز پیــش پــای 
لنــگ کســب وکارهای نــوآور در 
کشور گذاشــته می شود. اینماد 
و وزارت صمــت و همــه آن هــا 
کــه در چندمــاه گذشــته مدافع 
سرسخت آن بوده اند باید امروز 
بــه میــدان بیاینــد و از وعده هــا 
و رویه هــای آســانی کــه ســخن 
گفته بودند دوباره بگویند... اما 
این بار حقیقت را. آنچه روشــن 
است اینکه اینماد تا اینجا با کسب وکارهای 

اینترنتی صادق نبوده است.
اینمــاد کــه قــرار بــود نمــاد اعتمادزایــی بــرای 
کاربــران شــود حاال با مشــخص شــدن خلف 
وعده اش به کسب وکارهای اینترنتی خود به 
نماد بی اعتمــادی در میــان بخش خصوصی 
اقتصاد دیجیتال بدل شــده اســت. این یک 

امتیــاز منفی برای نمادی اســت که داعیه دار 
شــفافیت و بهبــود وضعیــت کســب وکار 
در ایــن حــوزه بــوده اســت. حــاال مشــخص 
شــده آنچــه بــه عنــوان تــرس و واهمــه اهالی 
کسب وکارهای دیجیتال در چندماه گذشته 
مطــرح می شــد و گاه متهــم به ایــن بــود که با 
چاشنی اغراق و هراس انگیزی آمیخته است 
نه تنها به جا بوده بلکه اساسا اینماد و قدرت 
مسدودســازی آن دســت کم هم گرفته شده 

است!
تهســیل گری و بهبــود فضــای کســب وکار را 
بایــد آخریــن کلیــدواژه دســتمالی شــده ای 
دانســت که در ســال ۱۴۰۰ دولتمردان جدید 
زیــاد آن را خــرج و مــدام پیشــینیان خــود را 
سرکوفت کردند که سنگ پیش پای جوان ها و 
کارآفرینان کشور گذاشته اند و آن ها آمده اند 
تا راه ها را هموارتر و ایده ها و فکرهای بازدارنده 
و ســرعتگیر را کمتر کنند. کارنامــه اینماد در 
ســال ۱۴۰۰ و به خصوص در دو ســه ماه اخیر 
نشان می دهد که وزارت صمت دولت رییسی 
نه تنهــا از مســیر نادرســت قبلــی بازنگشــته 
بلکه برخوردهای ســلبی آن با نوآوران عرصه 

دیجیتال شدت هم گرفته است.
نشــانه ها و حمایت هــای مثبتــی کــه در ایــن 
مــدت از مجلــس و برخــی نهادهــای نظارتــی 
دیگــر هــم دیــده شــده بــود حــاال بــا اتفاقات 
هفته گذشــته بیش از همیشــه بی اثر و الکن 
شــده اند. این یک وضعیت آچمــز برای همه 
ماســت! به خصــوص بــرای آن هــا کــه فکــر 
می کردند اینماد نه یک مجوز بلکه یک نماد 

اعتمادزاست.
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اختالف چنددرصدی آمارهای آذری جهرمی و زارع پور!

سهم اقتصاد دیجیتال واقعا چقدر است؟

حضور در بازار روانشناسی و بازی

سرمایه گذاری اسمارت آپ روی سمف کیدز

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات سهم اقتصاد دیجیتالی از 
تولید ناخالص داخلی را بین چهار تا پنج درصد ارزیابی کرد 
و از تــالش این وزارتخانه برای رســیدن به ســهم ۱۰ درصدی 

سخن گفت.
عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جمع 
هیــات   عامــل، مدیــران و معاونان منطقــه ویژه اقتصــادی و 
فرودگاه بین المللی پیام از تالش های وزارت ارتباطات دولت 
سیزدهم برای جهش سهم اقتصاد دیجیتالی از پنج درصد 

به ۱۰ درصد خبر داد.
آذری جهرمــی امــا در آخریــن هفته هــای تصــدی وزارت 
ارتباطات دولت قبل اعالم کرده بود این سهم 6.۴ درصد طی 

سال ۹۹ بوده و تا پایان ۱۴۰۰ به ۷.2 درصد می رسد. 
وزیــر ارتباطــات در ایــن نشســت دربــاره کارگــروه ویــژه 
اقتصــاد دیجیتال، کــه به تازگی تشــکیل آن بــه تصویب 
هیات دولت رســیده اســت، گفت: کارگروه ویــژه اقتصاد 
دیجیتالی با توجه به اصول ۱2۷ و ۱۳۸ به ریاســت وزارت 
ارتباطــات تشــکیل شــده و تصمیمــات ایــن کارگــروه در 
موضــوع اقتصــاد دیجیتالــی در حکم تصمیمــات هیات 
دولت اســت. تشــکیل این کارگروه ظرفیت خوبی اســت 
تا بــا همراهــی وزرای محتــرم عضو و رفــع موانــع موجود، 
جهت گیرهــای منطقه ویــژه اقتصــادی پیام را به ســمت 

توسعه اقتصاد دیجیتالی هدایت کنیم.

شــرکت ســرمایه گذاری اســمارت آپ روی اســتارتاپ 
ســمف کیدز ســرمایه گذاری کــرد. ســمف کیدز یــک 
استارتاپ در حوزه »طراحى و فروش پکیج هاى آموزشى، 
مهارت آمــوزى و تولید محتواى کودک« اســت. ســمانه 
فضلعلى و مروارید اسکندرى بنیان گذاران سمف کیدز 
با ادغام علــم روانشناســی و صنعــت بازی، ســرگرمی و 
آمــوزش، اقدام بــه ســنجش کــودکان و معرفــی بهترین 
و مناســب ترین محصوالت بــه والدیــن کــودکان 2 تا ۱2 

سال می کنند. 
تیم سمف کیدز معتقد اســت بهترین راه برای یادگیری 
کودکان این اســت کــه در حین یادگیری ســرگرم شــوند 
)Edutainment( و خود تصمیم بگیرند که به چه چیزی 

عالقه دارند.
استارتاپ سمف کیدز از اواسط سال ۱۳۹۹ شروع به کار 
کرده و قصــد دارد با ایــن جذب ســرمایه، محصول خود 

را توسعه دهد.
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نهــال فین تــک برگزار 
می شود

مراسم اختتامیه و معرفی برگزیده های 
ســومین جشــنواره نهــال فین تــک ۵ 
اسفند ۱۴۰۰ به صورت هیبرید )ترکیب 
آنالین و حضوری( و با حضور مهمانان 

ویژه برگزار خواهد شد.

رونمایی از یک لینک
یکتانت اعالم کرده از سرویس 
تازه ای به نام یک لینک رونمایی کرده که 
امــکان قــراردادن لینک پای پســت های 

شبکه های اجتماعی را فراهم می کند.

ابهام های نسخه الکترونیک
دعوا بر ســر نسخه الکترونیک 
و اجــرای آن بــه دلیــل مشــکالت مــردم 
بــا رونــد اجــرای آن بــاال گرفتــه. احتماال 
بحث دوبــاره به رییس جمهور کشــیده 

خواهد شد.

رویداد استان آپ در 
سمنان برگزار شد

ســومین دوره از سلســله رویدادهای 
»استان آپ؛ ۳۱ قدم تا شکوفایی« هشتم 
دی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و 

کارن کراد، در استان سمنان برگزار شد.

نظرها و خبرها
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شکایتازاستارتاپهامتوقفمیشود؟
دستگاه های دولتی از اقدام حقوقی مستقیم علیه استارت آپ ها منع شدند

معاونــت حقوقی ریاســت جمهــوری در بخشــنامه ای 
خطاب به دســتگاه های دولتی، آنان را از هر گونه اقدام 
حقوقی علیه صاحبان کســب و کارهای نوپا در فضای 

مجازی منع کرد.
در این بخشنامه به دستورالعملی که در دولت روحانی 
به منظور کاهــش موانــع کســب و کارهای نوپــا مبتنی 
بر فضــای مجازی کشــور صادر شــده بود اشــاره شــده 
اســت. در اصــل ایــن بخشــنامه، مهــر تاییــدی اســت 
بر بخشــنامه ای کــه دولــت دوازدهــم بــرای ممنوعیت 
شکایت قضایی دستگاه های ذیل قوه مجریه به صورت 
مستقیم از استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا در قوه 
قضائیه صادر کرده بــود. در آن زمــان معاونت حقوقی 
مقرر کرده بــود کــه هیچکــدام از دســتگاه های اجرایی 
ذیل قــوه مجریه به صورت مســتقیم از اســتارت آپ ها 
شــکایت نکنند و برای پیشــبرد بررســی رونــد اختالف 
نظرهای خود ابتدا شــکایت خود را از طریق کارگروهی 
کــه ذیــل معاونــت حقوقــی دولــت تشــکیل می شــود 

پیگیری کنند.
طبق شــیوه نامه  مصوب دولت، کارگروهی برای کاهش 
شــکایت دســتگاه های دولتی از کســب و کارهــای نوپا 
تشــکیل می شــود، چنانچــه موضــوع از طریــق کمیته 
تخصصی حل و فصل نمی شد هر کدام از دستگاه های 
دولتــی که قصــد شــکایت از متصدیــان کســب و کار و 
کارآفرینــان را داشــته باشــند بایــد مراتــب را در قالــب 
تجویز شکایت حعت طرح بررسی در کارگروه به رئیس 

کارگروه اعالم کنند. 
طبــق ایــن شــیوه نامــه هیچکــدام از دســتگاه ها اجازه 
ندارنــد بــدون طــرح موضــوع در کمیتــه تخصصــی و 
کارگروه و تجویز طرح شکایت، نسبت به طرح شکایت 
در خواست و پاالیش یا پاسخ به هر استعالم به منظور 
پاالیش اقدام نمایند، در غیر اینصورت اقدام مدیرانی 
که بدون گرفتن مجوز، شــکایت را امضا کنند به هیات 
رســیدگی بــه تخلفــات اداری جعــت رســیدگی ارجاع 

خواهد شد.

کارگاه بین المللی ERP / MES / PCS / PLM از تاریخ 2۷ دی تا ۱۸ 
بهمن ۱۴۰۰ با مشــارکت دانشگاه صنعتی شــریف برگزار می شود. 
کارگاه بین المللی برنامه ریزی منابع سازمان، سیستم اجرای تولید، 
سیستم کنترل فرایند، مدیریت چرخه عمر محصول، با ارائه دوره 
آموزشی رسمی استاندارد IEC 61512( ۸۸-ANSI/ISA( در زمینه 
طراحی اتوماســیون برای سیســتم های ســایبر-فیزیکی در انقالب 
صنعتی چهارم، از تاریخ 2۷ دی تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ برگزار می شود. این 
کارگاه تخصصی با مشارکت دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه 
صنعتی شریف، انجمن جهانی اتوماسیون صنعتی- بخش فرانسه 
)ISA France( و شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 

)فناپ( برگزار می شود.

 ERP / MES / PCS / فناپ کارگاه بین المللی
PLM برگزار می کند

درباره سازمان های آینده 
برنامه تلویزیونی کارویا که از رسانه ملی پخش می شود، موجی از استقبال و توجه را نسبت به مفهوم تأمین 
مالی جمعی به وجود آورده است. این مفهوم که یکی از ابزارهای جدید در اکوسیستم فناوری جهانی است، 

توانسته رفته رفته در ایران نیز جایگاه عمومی خود را پیدا کند.
برنامه  تلویزیونی کارویا با حمایت از کسب وکارهای نوپا تالش دارد تا سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در این 
طرح ها ترغیب کند. مبنای این سرمایه گذاری ها بر اساس تأمین مالی جمعی است و بنا به گفته علی عمیدی، 
مدیرعامل کارن کراد این برنامه می تواند آغازگر موجی از اقبال به سمت این ابزار تأمین مالی و سرمایه گذاری 

باشد و بازی بردـ  بردی برای کسب وکار و سرمایه گذار رقم بزند.
علی عمیدی، در ابتدا درباره رویکرد برنامه کارویا به کرادفاندینگ گفت: »آغاز ساخت مسابقه تلویزیونی 
کارویا، به فروردین ماه ۱۴۰۰ برمی گردد. این مسابقه به همت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری 

تولید شده و دوشنبه ها و سه شنبه ها، ساعت 2۳:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می شود.
این مسابقه، با محوریت تأمین مالی جمعی با مدل مشارکت در درآمد برگزار می شود و سمت و سویی جدید 
به مسابقاتی از این دست داده است؛ اگرچه تا پیش از این و در جهت معرفی هرچه بیشتر اکوسیستم نوآوری 
و کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان، برنامه های متفاوتی نظیر مسابقه میدان یا مسابقه صفر و یک تولید و 
پخش شده، اما نگاه مسابقه کارویا تفاوت اساسی با سایر برنامه های مشابه دارد؛ اصلی ترین این تفاوت ها 

را می توان نگاه »سرمایه گذاری و تأمین مالی« این برنامه و مشارکت فعال بینندگان در انجام آن دانست.
در مسابقه کارویا 2۰ شرکت دانش بنیاِن نوآور کشور از میان ۱۰۰ شرکت حاضر در مسابقه، داوری و انتخاب 
می شــوند و برای جــذب ســرمایه از عموم مــردم و بالطبــع به شــرکت دادن ســرمایه های مردمــی در عایدات 
کسب وکارشان اقدام می کنند. افراد با داشتن کد سجام و ثبت نام در سکوی تأمین مالی جمعی، می توانند 
با حداقل ۵۰۰ هزار تومان در طرح های برگزیده سرمایه گذاری کنند. سقف سرمایه گذاری برای افراد حقیقی، 
پنج درصد کل مبلغ اســت و ســرمایه گذاران حقوقی در این رابطه محدودیتی ندارند. در واقــع  می توان این 
مسابقه را جدی ترین برنامه عمومی در جهت تأمین مالی شرکت های نوپا، سودآور و در حال توسعه از طریق 

سرمایه های جمعی دانست.«

علی عمیدی خبر داد:

در کارویا چه خبر است؟
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درباره جولی سوئیت، 
مدیرعامل اکسنچر

قدم به قدم
 تا موفقیت

جولی ســوئیت زنی ســخت کوش است 
که برای پیشرفت شغلی از منشی گری تا 
مدیرعاملی یک شرکت بزرگ چندملیتی، 
قدم به قدم پیش رفته است؛ مدیرعامل 
 )Accenture( شرکت مشاوره اکسنچر
که پــس از ســال ها درخشــش و فعالیت 
موفق در این ســمت، مدتی اســت که به 

عضویت هیئت مدیره درآمده است.
ســوئیت در ســال ۱۹66 در تاســتین 
کالیفرنیا به دنیا آمد. در خانواده معتقد 
مســیحی زندگی کرد و از کودکی بســیار 
برون گــرا و کنجکاو بود. جولی لیســانس 
 Claremont McKenna خود را از کالــج
دریافت کرد و بعد از آن موفق شد دکتری 

حقوق را از دانشگاه کلمبیا کسب کند.
او از میانه تحصیالت، شــروع به کار کرد 
و در یک شــرکت مشــاوره حقوقی به نام 
Cravath, Swaine & Moore مشغول 
به کار شد. او طی هفت سال اول قدم به 
قــدم مراحل پیشــرفت را طی کــرد و پس 
از این مدت توانســت به هیئت مدیره راه 
یابد و یکی از شرکای اصلی شرکت شود. 
این اتفاق در میان شــرکت های مشــاوره 
حقوقی به نــدرت رخ می داد بــه طوری که 
در طول فعالیت بلندمدت شرکت، تنها 
هشــت زن قبل از او موفق شده بودند به 

هیئت مدیره راه یابند.
 Cravath,  پس از ۱۷ ســال کار در شرکت
Swaine & Mooreیک پیشنهاد بسیار 
عالــی از شــرکت مشــاوره چندملیتــی 
اکســنچر دریافت کــرد. او که همــواره به 
دنبال چالش جدید و پیشــرفت بیشتر 
بود، این پیشــنهاد را پذیرفت، اگرچه در 
شــرکت جدید خبری از ســهام و کرســی 
هیئت مدیره نبود. جولی در سال 2۰۱۰ به 
این شــرکت رفت و به عنوان یک مشاور 
عمومی از پله های اول ســازمان مشغول 
بــه  کار شــد. در ســال 2۰۱۹ هیئت مدیره 
این شــرکت، وی را به سمت مدیرعاملی 
منصــوب کردنــد. بدیــن ترتیــب اولیــن 
مدیرعامــل زن در این شــرکت شــروع به 

کار کرد. 
جولی سوئیت تا پنج ماه پیش مدیرعامل 
اکســنچر بــود و در ایــن مــدت اقدامات 

بسیار مهمی در زمینه تنوع و برابری 
جنسیتی در سازمان انجام داد، به 
طــوری کــه در زمــان مدیریتــش ۴2 

درصــد کارمنــدان اکســنچر، 
خانم بودند. 

INTRODUCTIONمعرفی
I N T E R V I E W

با شــنیدن کلمه کســب و کار خانگی، چه چیزی بــه ذهن تان 
خطور می کند؟ آیا تاکنون فکر کرده اید که بسیاری از کارهای 
تولید محتوا، تبلیغات، حتی ورود اطالعات سیستم های بزرگ 

سازمانی می تواند در دسته مشاغل خانگی قرار گیرد؟

ســعیده عطایی، زنی اســت که تعریف متفاوتی از مشــاغل 
خانگی ارائه کرده و همواره تــالش دارد تا به همه زنان بیاموزد 
که خارج از چارچوب مشاغل ســنتی خانگی بیندیشند. او 
مالک ســایت و صفحه اینســتاگرامی کدبان اســت. کدبان 

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

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

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

سرویس دهی شاپرک به کسب وکارهایی که دارای نماد اعتماد

آن بودن  مترجمان:  زهرا درستکار، آیسا فدایی

نئوبانک استارلینگ چگونه صنعت فین تک را متحول کرد
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انتشارات
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ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

کتــاب نئوبانــک با 
حمایت شرکت پارت 
منتشــر شــده است 
و ناشــر اصلــی آن 
انتشارات پنگوئن  است

شبکه سازی زنان متخصص
گفت و گو با سعیده عطایی که کسب و کار »کدبان« را برای کمک 

و آموزش به کسب و کارهای خانگی تأسیس کرده است

مخفــف کســب درآمــد بانــوان ایرانــی اســت. او مهندســی 
کامپیوتر خوانده است و مادر ســه فرزند 2۵، ۱۵ و ۱۴ ساله. او 
که در ســن ۱۵ ســالگی به اجبار خانواده ازدواج کرده و در سن 
22 سالگی از همسرش جدا شده است، بعد از جدایی ادامه 
تحصیل می دهد و مدرک کارشناسی خود را می گیرد. در سن 
2۵ سالگی مجدداً ازدواج می کند و دوره های تخصصی مربوط 
به کسب و کار را در مؤسسات مختلف می گذراند. با او درباره 
کدبان و مسیری که او را به اینجا رســانده است، به گفت و گو 

پرداختیم. 

چه اتفاقی افتاد که مســیر کاری و شــغلی 
شما به سمت تأسیس کدبان پیش رفت؟

من به دلیل شرایط خاص زندگی مجبور بودم از سنین پایین 
کار کنم و خیلی از مشاغل خانگی را امتحان کردم؛ از خیاطی و 
فروش لباس تا برس سازی و... . اما همیشه احساس می کردم 
باید شغل بهتری داشته باشم و همین حس باعث شد تالش 
کنم وارد دانشگاه شوم و در رشته کامپیوتر تحصیل کردم. با 
توجه به رشــته تحصیلی ام، سعی کردم به کســب و کاری که 
حس می کنم به آن تعلق دارم روی بیاورم. از تایپ شروع کردم 
و از دفتر فنی های مختلف یا دفاتر دانشگاه، پروژه های تایپ 
می گرفتم و کتاب ها و جزوات را تایپ می کردم. این کار درآمد 
زیادی نداشت و من همیشه در پی این بودم که پروژه های بزرگ 
و پردرآمد بگیــرم. باالخره در ســال ۸6 موفق شــدم از انجمن 
ریاضیدانــان جوان یک پــروژه بزرگ دریافت کنــم، ولی نکته 
این بود که من تیمی نداشتم و مجبور شدم فرایند تیم سازی 
را آغاز کنم. تیم را با زنانی که مثل خودم بودند، تشکیل دادم؛ 
کسانی که به کار احتیاج داشتند و شرایط انجام کار تمام وقت 
بیرون از خانه را نداشتند. این شد که مدل فعالیتم با خانم ها 
و پروژه های ورود اطالعات و داده محور آغاز شد و تا امروز هم 
ادامه دارد. همیشه تالش داشتم تجربه خودم و تیم همراهم 
را در این مسیر پرفراز و نشیب در اختیار دیگران قرار دهم، به 
همین دلیل بخش آموزشــی کدبان نیز در کنار گــروه اجرایی 

انجام پروژه ها، آغاز به کار کرد.

از کدبان برایمان بگویید. چرا فکر کردید این 
کسب و کار مورد نیاز افراد جامعه است؟

ما پروژه هــای بزرگی را برای کســب وکارهای اینترنتــی که نیاز 
بیشتری به ورود اطالعات و تبلیغات و کنترل کیفیت داده ها 
دارند، انجام داده ایم و از ســال ۸6 تا سال ۹6 حدوداً هزار نفر 
به صورت کوتاه مدت یــا بلندمدت با تیم ما همــکاری کردند 
و در ایــن مســیر تــالش کردیــم فعالیــت اصلــی را به ســمت 
مارکتینگ و تبلیغات ســوق دهیم. ایده بخــش دیگر کدبان 
که در زمینه آمــوزش و مشــاوره فعالیت می کنــد، دقیقاً طی 
همین فعالیت های پروژه ای خلق شــد. زنان بســیار زیادی با 

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

من همراهی کردند که بســیاری از آنان تخصص بیشتری از 
من داشتند و برخی اســتعدادهای فوق العاده ای داشتند اما 
هیچ کدام در یک کار مناسب مشغول به فعالیت نبودند. این 

سؤال در ذهن من به وجود آمد که دلیل این اتفاق 
چیست؟ دریافتم در بسیاری از ما زنان نقصانی 
که به شــکلی درونی ما را از پیشــرفت و ریســک 
کــردن دور نگــه مــی دارد. همین شــد کــه بخش 
آموزش را راه اندازی کردیم. از سمت دیگر سایت 
کدبان را برای آشــنایی زنــان کارآفرین با یکدیگر 
و همچنیــن ارائــه محصــوالت تولیــدی خانگــی 
یا معرفــی تخصص هــای مــورد نیــاز کارفرمایان 

ایجاد کردیم.

با چه ســرمایه ای بخش هــای مختلف این 
کسب و کار جدید را پیش بردید؟

من کارم را قدم به قدم شروع کردم و بی شک زمان زیادی برای 
کسب تجربه و انجام پروژه ها و اخذ دستمزد در ابتدای مسیر 
کاری صرف شد. اما اســتمرار در کار و همچنین خرج نکردن 
همه درآمد، باعث شــد تا امــروز بتوانم هزینه هــای الزم برای 
ادامه مســیر را تأمین کنم. در کارهایی شبیه کدبان، مهارت 
اولیه شــامل مطالعه و تحقیق و تجربه اســت و نکته بسیار 
مهم اینکه هرگز نباید در آموختن و تحقیق تعلل کرد و برای 
موفقیت، همیشه باید در حال آموزش دیدن و مطالعه کردن 

بود.

چــه نــو آوری در کســب و کار خودتــان 
می بینید؟

در ابتدای مســیر ما اقدامات نوآورانه زیــادی از قبیل برگزاری 
برنامه ها و انتقال تجربه افراد به صورت حضوری برگزار کردیم 
که متأسفانه به دلیل همه گیری کرونا برخی از این فعالیت ها 
متوقف شد. ولی یک نوآوری ماندگار که به واسطه تجربه کاری 
تیم اجرایــی در کدبــان رخ می دهــد، آموزش هــای پروژه محور 
اســت. ما برخالف کســانی کــه در فضــای مجــازی و اینترنت 
فعالیت آموزشــی صرف انجام می دهند و این آموزش صرف 
گفتن نکاتی است که گاهی خود مدرس نیز تجربه اجرایی آن را 
ندارد، آموزهای پروژه محور تعریف می کنیم و در حین آموزش با 
همراهان مان کارهای اجرایی واقعی را پیش می بریم. این روش 
می تواند یک راه کلی مناسب برای تقویت اعتمادبه نفس و از 

بین بردن ترس در شروع کار بانوان نیز باشد.

کدبان در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟
ما در بخش پروژه ها یک تیم ثابت 2۰ نفره داریم که با انجام 
پروژه های مختلف عالوه بر تأمین مالی کل تیم،  سود مناسبی 
نیز برایمان با ارمغان می أورند. در بخش آموزش، مسیر کمی 

متفاوت است. در ابتدا من به بخش آموزش کدبان به عنوان 
یک کار عام المنفعه و کارآفرینی اجتماعی می نگریستم. اما 
بعد از چندی تصمیم گرفتم این بخش از کســب و کارم را به 
صورت جدی ادامه دهــم و از این بخــش درآمد 

ماهانه باالی ۵۰ میلیون تومان داریم.

چشم انداز شما برای این کسب و کار 
چیست؟

دوست دارم مرجعی برای خانم هایی باشیم که 
قصد دارند به صورت مســتقل شــغلی داشته 
باشــند و منتظر حمایت ارگان ها و و افراد دیگر  
نیســتند. می خواهم کدبــان جایی باشــد که با 
تکیه بر علم و تجربه، چــراغ راه را بــرای این زنان 
روشــن کند و عالوه بر کســب وکار موفق به بهبود و توســعه 
شــخصی آنان نیز کمک کنیم. از ســوی دیگر بــا ایجاد یک 
شبکه از زنان فریلنسر، فرصتی برای کارفرمایان فراهم کنیم 
تا بتوانند افراد باصالحیت را از شبکه زنان متخصص کدبان 

انتخاب کنند.

چه ناهمواری هایــی در مســیر کاری خود 
تجربه کردید؟

مشکالت را می توانم به سه دسته تقسیم کنم. اول از همه 
مشکالت شخصی اســت و اینکه یک مادر شاغل که دفتر 
کارش درون خانــه اســت، فعالیت هایــش تداخل زیــادی با 
فرزنــدان و مســئولیت های خانگــی دارد. مشــکالت قانونی 
نیز وجــود دارد؛ به دلیل مــدل کار و نیاز به برخــی مجوز ها یا 
ثبت های قانونی، برخی از پروژه ها از دست می رفتند یا پس از 

انجام، دستمزد تیم از طرف کارفرما پرداخت نمی شد.
مشکالت نانوشته اجتماعی نیز وجود دارند. در برخی پروژه ها 
صرفاً به دلیل جنسیت،  کار را به رقبیب مرد واگذار می کنند 
یا وقتی به دلیل نوع نگرش یا برخورد غیر  امنِ کارفرما مجبور 

می شوی کار را نپذیری یا رها کنی.

توصیه تان به زنانی که می خواهند وارد این 
فضا شوند، چیست؟

توصیه اصلی تیم ما این است: »خود را بیافرین و کمک کن 
که دیگران نیز خود را بیافرینند.« شــاید کلمه کســب و کار 
خانگی برای برخی از افراد همزمان معنی امنیت و آرامش 
خانه برای زنان را به همراه داشته باشد، اما فراموش نکنیم 
که کسب و کار خانگی نباید موجب محدود شدن ارتباطات 
و قطع رابطه با جامعه شود، چون ما برای پیشرفت همواره 
به شبکه سازی و ارتبط مؤثر با افراد دیگر نیاز داریم.  به همه 
زنان توصیه می کنم از پیله خود بیرون بیایند و استعدادها 

و توانایی های خود را درک کنند و به منصه ظهور برسانند.

تبعیض جنسیتی بیش از آنکه تصور می کنیم درون ما ریشه دوانده است

خطر پنهان تبعیض درونی

REVIEWبررسی

قوانیــن  در  آنچــه  از  جنســیتی  تبعیــض 
نوشته شده سازمان می بینیم، به ما نزدیک تر 
اســت. ســازمان های زیادی معتقدنــد قوانین 
منابــع انســانی آنــان بــه دور از کلیشــه های 
جنســیتی و دارای تعــادل و برابــری کامل برای 
زنان و مردان اســت، امــا حقیت این اســت که 
همــه انســان های دنیــا در دریایــی از تبعیــض 
جنســیتی زیســته اند و در بســیار از مواقــع 
تشــخیص اینکــه رفتــاری یــا قانونــی دارای 
تبعیــض جنســیتی هســت یــا نــه، بــرای همه 

بسیار سخت می شود.
عنــوان  بــا  مفصلــی  بســیار  پژوهــش  در 
»نابرابری های جنســیتی در محیط کار: اثرات 
در ســاختار ســازمانی، فرایندهــا، نحــوه اجــرا 
و تبعیــض جنســیتی تصمیم گیرنــدگان« کــه 
از گــروه روانشناســی دانشــگاه گوئلــف کانــادا 
منتشــر شــده، مــوارد مهمی کــه یک ســازمان 
برای گذر از این ســندرم نامرئی باید شناسایی 

و اصالح کند، مطرح شده است.
اولین و اصلی ترین بحث مطرح شده این است 
که رویکرد تصمیم گیران بخش منابع انسانی 
از دو وجــه می تواند آســیب زا و مخرب باشــد. 
رویکــرد خصمانــه و رویکــرد خیرخواهانه. هر 
دو رویکــرد به واســطه فاصلــه زیــاد از واقعیت 
می توانــد تعادل کلــی ســازمان را به هــم بزند و 
در نتیجه گامی به ســمت تبعیض جنســیتی 
باشد. البته شــاید رویکرد خصمانه برای همه 
ما قابل درک باشد، اما نکته مهم اینجاست که 
رویکرد خیرخواهانه نیز وقتی موجب امتیازات 
مثبــت زیــادی می شــود، فرایند هــای ارزیابی و 
ارتقا و جذب را چنان مختل می کند که عالوه بر 
متضرر شدن سازمان، تفاوت ها میان کارمندان 
زن با کارایی باال و کارمنــدان زن بی کیفیت نیز 

کم می شود.
به دلیــل مفصــل بــودن ایــن پژوهــش، در این 
شــماره تنهــا بــه خط مشــی منابــع انســانی، 
تصمیمــات و اجرای قوانیــن در این تبعیض ها 

می پردازیم.

 تبعیــض نهــادی در سیاســت منابــع 
انسانی

سیاســت های منابــع انســانی کــه ذاتــاً علیــه 
گروهی از افراد هســتند و صرف نظــر از دانش، 
مهارت هــا، توانایی هــا و عملکــرد مرتبــط بــا 
شغل شــان مغرضانه انــد، می تــوان تبعیــض 
نهــادی نامیــد. تبعیــض نهــادی علیــه زنــان 
می توانــد در هــر نوع سیاســت منابع انســانی 
از استخدام و انتخاب یک فرد در یک سازمان 
یــا تعییــن نقــش، آمــوزش، پرداخــت، ارزیابی 
عملکرد، ارتقا و اخراج رخ دهد. اگر معیارهای 
تصمیم گیرنــدگان ســازمانی بــرای ارزیابــی 
عملکرد شــغلی به طور سیســتماتیک به نفع 
مردان باشــد، تبعیض جنســیتی در سیاست 

منابع انسانی آن سازمان نهادینه شده است. 
بــه عنــوان مثــال، »زمــان کار حضــوری« یــک 
معیار عملکرد کلیدی است که به کارکنانی که 
در دفتر هستند، بیشتر از آنهایی که نیستند 
پــاداش می دهــد. از آنجــا کــه زنــان به واســطه 
نقش هــای مراقبتی خانه، بیشــتر از مــردان از 
ســاعات کاری انعطاف پذیر اســتفاده می کنند 
و مایل اند برخی از کارهــا را غیرحضوری انجام 
دهند، با جریمه های شغلی مواجه می شوند، 
زیــرا در »زمــان کار حضــوری« امتیــاز کمتــری 
دارنــد و بدین گونــه قوانیــن منابــع انســانی در 
ارزیابی عملکرد می تواند به تبعیض جنسیتی 

دامن  زند.

 اغــراض شــخصی در تصمیم گیــری 
مرتبط با منابع انسانی

یکی از مهم ترین وظایف واحد منابع انسانی، 
تصمیم گیــری مرتبــط با افراد ســازمان شــامل 
شناخت اجتماعی است که در آن شایستگی 
و پتانســیل افــراد توســط تصمیم گیرنــدگان 
سازمانی ارزیابی می شود. بنابراین مانند همه 
اشکال شناخت اجتماعی، دریچه بزرگی برای 

سوگیری های شخصی باز است. 
اما تصمیمات مربوط به منابع انســانی بسیار 
مهم هســتند، زیرا آنهــا حقــوق و فرصت های 
ترفیع زنان را در محل کار تعیین می کنند و این 
ســوگیری ها می تواند حال و آینده شغلی زنان 

را با چالش های جبران ناپذیری مواجه کند.
بــا روش شناســی های مختلــف  مطالعــات 
نشــان می دهد که زنان هنگام گذراندن فرایند 
انتخاب با تبعیض شخصی مواجه می شوند. 
داوطلبان زن در مشــاغل همســان، نسبت به 
مردان، پایین تر ارزیابی می شــوند و کمتر برای 
استخدام توصیه می شوند. متقاضی مرد برای 
اســتخدام به طور قابــل توجهی شایســته تر و 
مناسب تر ارزیابی می شــود و پیشنهاد حقوق 
اولیه باالتری دریافت می کند. یک آنالیز دقیق 
مطالعــات تجربی نشــان می دهــد که زنــان در 
ارتقا به پست های رهبری نیز ارزیابی عملکرد 
کمتــری نســبت بــه مــردان همســان دریافــت 
می کنند. این امر به قدری شایع است که حتی 
زنــان از نظــر شایســتگی بیشــتر از رقیــب مرد 
خود ارزیابی می شــوند، ولی امتیــاز پایینی در 
گزینه هایــی چــون صمیمیت و قابــل همکاری 
بــودن بــه دســت می آورنــد و به ایــن ترتیــب از 

استخدام یا ارتقا باز می مانند.
ســوی  از  ســوگیری ها  ایــن  مجمــوع،  در 
تصمیم گیرنــدگان ســازمانی می توانــد در هــر 
مرحلــه از فراینــد مرتبــط بــا منابــع انســانی 
رخ دهــد و تحقیقــات نشــان می دهــد کــه این 
تصمیمــات مغرضانــه منابــع انســانی بــر 
دستمزد و فرصت های شغلی زنان تأثیر منفی 

می گذارد.

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com
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تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

SPONSORED BY

تجارت اجتماعی - همپوشانی خرید و اجتماع آنالین - در 
چند سال اخیر در ســطح جهانی مطرح شده اســت. افراد 
بیشتر و بیشتری خرید کاالهای آنالین را انتخاب می کنند 
تا حدی به این دلیل که بیرون رفتن، خرید کردن و معاشرت 
فیزیکی برای اکثر مــردم به معنای واقعــی کلمه غیرممکن 
است و تا حدودی هم به دلیل تغییر چشم انداز رسانه های 
دیجیتال. مردم این کار را از طریق رسانه های اجتماعی انجام 

می دهند. این امر در هیچ کجا به اندازه چین صادق نیست.
ارزش بازار تجارت اجتماعی چین اکنــون 350 میلیارد دالر 
است، یعنی حدود ده برابر بیشتر از ایاالت متحده. تقریباً 
350 میلیارد دالر در مقابل 36 میلیارد دالر. میزان رشد بازار 
تجارت اجتماعی در چین بین ســال های  2018 تا 2021، 90 
درصد بوده اســت و پیش بینی می شود امســال 24 درصد 

دیگر نیز رشد کند.

نگاهی به چند پلتفرم تجارت اجتماعی در چین؛ کشوری 
که پیشتاز این حوزه است

رؤیای کشورهای دیگر 
در چین به حقیقت پیوست

تحقیقات نشان می دهد که تجارت اجتماعی در حال گسترش 
است اما با موانعی روبه روست

عنصر گم شده اعتماد
مســلماً اکثــر مــا این روزهــا زمــان زیــادی را در 
رســانه های اجتماعــی می گذرانیــم. بنابرایــن 
جــای تعجب نیســت که یــک مطالعــه جدید 
کــه اکســنچر انجــام داده، نشــان می دهــد که 
انتظار می رود صنعــت تجارت اجتماعی 492 
میلیارد دالری تا سال 2025 سه برابر سریع تر 
از تجارت الکترونیک سنتی رشد کند و به 1/2 

تریلیون دالر برسد.
این شــرکت فنــاوری اطالعــات پیش بینی کرد 
این رشــد عمدتــاً توســط کاربــران رســانه های 
اجتماعی نســل زد )نســلی که بین ســال های 
1997 تــا 2012 متولــد شــده اند( و میلنیــال 
)نســلی کــه اوایــل دهــه 1980 تــا 1990 متولــد 
شــده اند( کــه 62 درصــد از هزینــه تجــارت 
اجتماعــی جهانــی را تــا ســال 2025 تشــکیل 

می دهد، انجام شود.
طبــق ایــن گــزارش بــا عنــوان »چــرا خریــد بــه 
یــک انقــالب اجتماعــی تبدیــل می شــود«، 
تجــارت اجتماعــی بــه ایــن معناســت کــه کل 
تجربه خرید یــک فرد - از کشــف محصول تا 
فرایند تسویه حســاب - در یک پلتفرم رسانه  
اجتماعی اتفاق می افتد. کمتر از دوســوم )64 
درصد( از کاربــران رســانه های اجتماعی مورد 
بررسی گفتند که در سال گذشــته یک خرید 
تجــارت اجتماعی انجام داده اند که اکســنچر 
تخمین می زنــد منعکس کننــده نزدیک به دو 
میلیــارد خریــدار اجتماعی در سراســر جهان 

است.
همه گیری نشــان داد که مردم تا چــه اندازه از 
پلتفرم های اجتماعی به عنوان نقطه ورود برای 
هر کاری که می شود آنالین انجام  داد - اخبار، 
سرگرمی و ارتباطات - استفاده می کنند. رابین 
مرداک، رهبر صنعت نرم افزار و پلتفرم جهانی 
در اکســنچر، در بیانیــه ای گفــت: »افزایــش 
مداوم زمان صرف شده در رسانه های اجتماعی 
نشــان می دهــد کــه چقــدر ایــن پلتفرم هــا در 
زندگی روزمره ما ضروری هستند. آنها در حال 
تغییر شکل دادن به نحوه خرید و فروش مردم 

هســتند و به پلتفرم هــا و برندهــا فرصت های 
جدیــدی بــرای تجربیــات کاربــر و جریان هــای 

درآمد ارائه می دهد.«
این می توانــد خبر خوبــی برای خرده فروشــان 
و برندهــا باشــد. در حالــی کــه ایــن فرصــت 
برای مشــاغل بزرگ قابل توجه اســت، افراد و 
برندهای کوچک تر نیز می توانند از اکســنچر 
اســتفاده کنند. بیــش از نیمــی )59 درصد( از 
خریــداران اجتماعی مــورد بررســی گفتند که 
احتمــال بیشــتری دارد کــه از طریــق تجــارت 
و  کوچــک  کســب و کارهای  از  اجتماعــی 
متوســط حمایت کننــد تــا زمانی کــه از طریق 
وب ســایت های تجــارت الکترونیــک خریــد 
می کنند. عالوه بــر این، طبق گفته اکســنچر، 
63 درصد گفتنــد که احتمــال بیشــتری دارد 

دوباره از همان فروشنده خرید کنند.
در حالی که این یک نکته مثبت است، برخی 
از کاربران نگــران حریم خصوصــی و حفاظت 
از داده ها هستند. نیمی از کاربران رسانه های 
اجتماعی که مورد بررسی قرار گرفتند، گفتند 
کــه خریدهــای تجــارت اجتماعــی به درســتی 
محافظت یــا بازپرداخت نمی شــوند و اعتماد 
بزرگ ترین مانع برای پذیرش آن است؛ همان 
مشکلی که تجارت الکترونیک در ابتدا درگیر 

آن بود.
الیــور رایت، مدیــر کاالهــا و خدمــات مصرفی 
جهانی در اکســنچر اضافه کرد: »کســانی که 
هنوز از تجارت اجتماعی اســتفاده نکرده اند، 
می گوینــد یکــی از دالیــل عقــب مانــدن آنهــا 
عدم اعتماد به اصالت فروشندگان اجتماعی 
اســت، در حالــی کــه کاربــران فعــال تجــارت 
اجتماعی به سیاســت های ضعیــف در زمینه 
بازگشــت، بازپرداخــت و مبادلــه بــه عنــوان 
زمینه ای برای بهبود اشــاره می کننــد. اعتماد 
موضوعی اســت کــه غلبه بــر آن به زمــان نیاز 
دارد، اما فروشندگانی که بر این حوزه ها تمرکز 
می کنند موقعیت بهتری برای رشد سهم بازار 

خواهند داشت.«

REVIEWبررسی

تجارت اجتماعی در 
حال تغییر با نیازهای 
مصرف کنندگان است

سرعت تحویل 
عاملی مهم است

تجــارت اجتماعــی بــا پتانســیل ها و همزمان با مشــکالت 
زیــادی همــراه اســت. خرده فروشــان بــا 200 میلیــارد دالر 
کاالی مرجوعی از خرید تعطیالت روبه رو هستند. اقتصاد 
»تحویلم بــده« )تحویــل کاال و خدمــات خریداری شــده به 

مشتری( در حال تغییر شکل بخش خرده فروشی است.
بــا افزایــش محبوبیــت خریــد آنالیــن ناشــی از همه گیری 
کووید19، وضعیت مرجوعات خرده فروشــی ها دلهره آورتر 
شــده اســت. امســال مرجوعات خرده فروشــی ها تنهــا در 
ایــاالت متحــده می توانــد 200 میلیــارد دالر یا بیشــتر برای 
بازرگانان هزینه داشته باشد. توبین مور، یکی از بنیان گذاران 
و مدیرعامــل شــرکت مدیریــت مرجوعــات اوپتــورو گفــت 
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 »اسپیس« و تجارت 
در متاورس

تعامل به عالوه خرید
متاورس در حال تغییر نحوه تعامل ما با 
یکدیگر است. دنیای دو بعدی اینترنت 
را بــه دنیایــی ســه بعدی تبدیــل می کند 
که در آن می توانیم بــا هم مالقات کنیم، 
ارتبــاط برقــرار کنیــم، مشــغول شــویم و 
حتی بازی کنیم. اسپیس یک قدم جلوتر 
رفته است و با دنیای مجازی مختص به 
خــود، کاربــر را بــه محیط هــای رنگارنگ 
و دوســتانه بــرای مالقــات، نمایــش آثــار 
هنری و برگزاری کنفرانس جهانی ســوق 
می دهد. اســپیس با جمــع آوری آخرین 
دور تأمیــن مالــی قــرار اســت به یکــی از 
بزرگ تریــن نام هــا در فنــاوری متــاورس 
تبدیــل شــود. نســخه آلفای دسترســی 
زودهنگام اسپیس در حال حاضر بیش 
از 10 هزار کاربر اولیه را جذب کرده است 
و با بیش از 100 شــرکت پیشرو مختلف 
از دنیای هنر، مد و موسیقی ادغام شده 

است.
اســپیس مقصــدی بــرای جهان هــای 
کــه  بــود  خواهــد  جدیــد  مجــازی 
بازدیدکننــدگان را درگیــر فعالیت هــای 
اجتماعــی و کاری می کنــد، منطقــه ای 
برای ترکیب و همکاری برندهــا و کاربران 
با نمایشگاه ها، شو روم ها، فروشگاه ها و 

دورهمی ها.
باتیــس صمدیــان، بنیان گذار اســپیس 
گفــت: »از آنجا کــه متاورس بــه صورت 
گســترده مورد پذیرش قرار می گیرد و به 
مکانــی بــرای معاشــرت افراد بــا یکدیگر 
تبدیــل می شــود، تجــارت نیــز بخشــی 
طبیعــی از تکامــل آن اســت. کاربــران 
دوســت دارنــد بتواننــد نمایش هــا را 
مشاهده کنند، خرید و فروش کنند و در 
متاورس تعامل داشته باشند. اسپیس 
در حال ساخت شاپیفای برای متاورس 
اســت تــا ســازندگان را قــادر ســازد اقالم 
دیجیتال خــود را به صــورت آمــاده برای 
مصرف بفروشند و به کاربران اجازه دهند 

آن را خریداری کنند.«
اســتودیو پلیگــون مشــتاق حمایــت 
از پروژه هایــی ماننــد اســپیس اســت. 
بنیان گذار پلیگون، سندیپ نیلوال گفت: 
»مســابقه برای معــدود بازیکنانی 
کــه آینــده کار و تجــارت را بــه 
وب3 خواهند آورد، در جریان 
اســت و تیم اســپیس یکی از 
امیدوارکننده تریــن تیم هایی 
اســت کــه در ســاختن دنیــای 
مجــازی تجارت پیشــرو 

هستند.«

که شــرکت ها بایــد به خوبــی با ایــن وضعیت برخــورد کنند 
و خاطرنشــان کــرد کــه 89 درصــد از مشــتریانی کــه تجربه 
مرجوعی داشته اند، می گویند دیگر از یک خرده فروش آنالین 
خرید نخواهند کرد. نیازی نیست کســی به خرده فروشان 
بگوید که مصرف کنندگان خواهان تجربه بهتری هستند، 
به این معنی که فاصلــه زمانی بین ثبت ســفارش آنالین تا 
زمانی کــه خرید خــود را در اختیــار دارنــد، کوتاه تر شــود. به 
بیان دقیق تر، ســال 2021 را می تــوان به عنوان زمانــی به یاد 
آورد که ســرعت دلیل تمایز خرده فروشی در جامعه آنالین 
وسواسی نسبت به تحویل بود. امسال مواردی را از در بخش 
خرده فروشی می توان آموخت؛ ذهنیت »االن تحویلم بده« 

مصرف کننــدگان باعــث می شــود خرده فروشــان بخواهند 
سریع تر باشند و خدمات اشتراک مستقیم به مصرف کننده 

با تجربیات منحصربه فرد، مشتریان را جذب می کند.
رسانه های اجتماعی و خرده فروشی به طور جدایی ناپذیری 
در آینده ای قابل پیش بینی به هم مرتبط هستند، اما مسئله 
دیگر الیک کردن یک پســت نیســت، بلکه چیزی بســیار 
ضروری تر و فوری تر است. تبلیغات پخش زنده )الیو استریم( 
نیز به تغییر شــکل تجــارت اجتماعی ادامــه خواهــد داد و 
می تواند برگ برنده بزرگی برای خرده فروشانی باشد که این کار 
را به خوبی انجام می دهند. متاورس در حال حاضر بخشی 
از وعده های مارک زاکربرگ هنگام تغییر نام شرکت خود به 

متا را عملی کرده است و تازه در ابتدای راه هستیم. چیزهای 
بیشتری در این جبهه وجود دارد، از جمله برخی از تحوالت 

که هنوز کسی حتی به آن فکر نکرده است.

ســهم کل فــروش تجــارت الکترونیکــی از طریــق تجــارت 
اجتماعی در چین 7 درصد است. این رقم در حال حاضر در 

ایاالت متحده 4 درصد است.
 

 چــرا چیــن در تجــارت اجتماعــی 
پیشتاز جهان است؟

دالیل زیادی برای این امر وجود دارد. در اینجا دو 
مورد را شرح می دهیم.

یک؛ زیرساخت دیجیتال و شرکتی
دو شرکت تنســنت و علی بابا اکوسیستم های 
دیجیتالی ایجاد کرده اند کــه 90 درصد تجارت 
الکترونیک، 85 درصد اســتفاده از رســانه های 

اجتماعی و 85 درصد از بازار پرداخت آنالیــن در چین را در 
اختیار دارند. این خدمات در سطحی یکپارچه شده اند که 
سازمان هایی مانند فیس بوک، آمازون و پی پل فقط می توانند 
رؤیای آن را داشته باشند. این امکان کامالً وجود دارد که در 
یک فید اجتماعی خصوصی بچرخید، یک محصول جذاب 
ببینید و ظرف چند لحظه آن را سفارش دهید، پرداخت کنید 

و در راه تحویل باشد.
دو؛ فرهنگ

پخش زنــده و برنامه های ویدئویــی موبایل در چین بســیار 
ســریع تر از جاهــای دیگر محبوبیــت پیــدا کردنــد. کاربران 
در چین از ابتدا بــه منظور ســرگرمی، بازی، برقــراری تماس 
اجتماعی و صرفاً کشــتن زمان بعــد از کار )طبق تحقیقات 
ارائه شده توسط دانشــگاه هنگ کنگ( با پخش زنده/ الیو 
اســتریم در تعامل هســتند؛ امری که اخیراً توســط برندها 
مورد استفاده قرار گرفته اســت. پلتفرم هایی مانند ایژیبو، 
یینگکه و وای وای به طور خاص در هســته خود برای تعامل 
بین مخاطب و میزبان طراحی شده اند، در حالی که این مورد 
اخیراً در پلتفرم های رســانه های اجتماعی بین المللی رواج 
یافته است. این امر مهم است، زیرا یک پایه فرهنگی قوی 

ایجاد کرده که تجارت اجتماعی می توانست بر آن بنا شود.

 تجــارت اجتماعــی در ســال 2022 بــه کجــا 
می رود؟

در چند ســال گذشــته)KOL )Key Opinion Leaders  در 
دنیای تجارت اجتماعی حکمرانی کرده اند. در حالی که آنها 
هنوز نفوذ قابل توجهی دارند، همه چیز بوی تغییر می دهد.

KOC ظهور 
رونــق در زمــان صرف شــده بــرای پلتفرم هــای پخــش زنــده، 
اکنون با تمایــل دیرینه مصرف کننــدگان چینی به تحقیق 
کامــل دربــاره محصــوالت و توصیه هــای بســیار ارزشــمند 
محصوالت از سوی سایر خریداران تالقی می کند. تحقیقات 
نشــان می دهد که مورد دوم به طور قابل توجهی بیشــتر از 

توصیه های KOLها ارزش دارد.
KOCهــا )Key Opinion Customer( پخش کننده هــای 

برنامه های زنده، سازنده ویدئوهای کوتاه و میکروبالگرهایی 
هســتند که ظاهراً مصرف کنندگان عادی هستند، نه افراد 
مشــهور. فقط افراد عــادی به جای فــروش یک 
سبک زندگی و محصوالت همراه آن - کاری که 
KOL ها می کنند - به طور خاص بر بازنمایی یا 
بررســی محصوالت از نقطه نظر غیروابســته و 

عینی تمرکز می کنند.
مخاطبان آنها اغلب بســیار کمتر از مخاطبان 
KOLهــا هســتند و تا حدی شــامل آشــنایان و 
دوستان واقعی می شود. آنها تجارت اجتماعی 
را در سطح جامعه هدایت می کنند و طرفداران 
برند محلــی بــرای عصــر دیجیتال هســتند. با 
افزایش مــداوم آنهــا در ســال KOC ،2022 هــا فرصتی برای 
دســتیابی به عمق بیشــتر )نه وســعت( بــه کمپین هــا ارائه 

می دهند.

 پنج کانال برتر برای تجارت اجتماعی در سال 
2022

ژیاهونگشو )قرمز(
»قرمز« شاید مهم ترین بازیگر در بازار تجارت الکترونیک 
چین در پنج سال گذشته، به عنوان یک پیشگام در تجارت 
اجتماعی وارد صحنه شد. برای اولین بار به دلیل بررسی های 
قابل اعتماد و معتبر محصوالتی که مخاطب آنها زنان بود، 
شهرت پیدا کرد؛ لوازم آرایشــی، مد و زیبایی. قرمز اکنون با 
بیش از 300 میلیون کاربر که 80 درصد آنها زن هستند، اما 
تعداد کاربران مرد نیز به سرعت در حال افزایش است، یک 
شاهکار گسترده از ادغام رسانه های اجتماعی و خرده فروشی 
است. نوامبر امسال، پس از ارزیابی 20 میلیارد دالری، 500 

میلیارد دالر سرمایه جذب کرد.
مزیت های کلیدی:

- یکی از محبوب ترین پلتفرم های پخش زنده و وی الگینگ 
.)vlogging(

- معیارهای تعاملی باال؛ کاربران به طور متوسط 40 دقیقه از 
روز را در برنامه صرف می کنند.

- ســرمایه گذاری مشــترک توســط تنســنت و علی بابــا، 
یکپارچگی با وی چت و علی پی.

- به برندها اجازه می دهد تا عالقه کاربران را با محتوا جلب 
کنند.

- پخش زنده با تائوبائو یکپارچه شده است.
 وی چت

»وی چت« ابربرنامه ای که هر کسی که چیزی در مورد چین 
می دانــد، با آن آشناســت، در دو ســال گذشــته به ســرعت 
تجارت اجتماعی خود را گسترش داده است و اکنون بستری 

از تجارت اجتماعی کامالً یکپارچه را ارائه می دهد.
مزیت های کلیدی: 

- اول و مهم تر از همه یک برنامه اجتماعی است، به این 
معنی که سطح باالیی از اتحاد با دوستان، خانواده و محل 

کار در آن وجود دارد.
- تقریبــاً همــه در چین به صــورت روزانــه از آن اســتفاده 

می کنند.
- ویژگی جدید »کانال ها«ی پخش زنده و وبالگ نویسی 

ویدئویی را فعال می کند.
- طیــف وســیعی از مینی برنامه هــای قابــل تنظیــم در 
وی چت وجود دارد که می توانند به کانال ها و حساب های 

رسمی به سبک میکرووبالگ مرتبط شوند.
- ادغــام بــا وی چت پــی، دومیــن روش پرداخــت آنالیــن 

پرکاربرد در چین.
 تائوبائو/ تی مال )گوانگ گوانگ(

غول های تجارت الکترونیک که هر دو متعلق به علی بابا 
هستند، از زمان شروع همه گیری کووید 19 به طور کامل 
وارد عرصــه تجارت اجتماعی شــدند. محصــول ترکیبی 
تجــارت اجتماعــی آنها بــا نــام گوانــگ گوانگ شــناخته 
می شود و به طور یکپارچه در هر دو برنامه قابل استفاده 

است.
مزیت های کلیدی: 

- ســهم بازار بزرگ؛ برای مثال لی جیاکی، پادشاه رژ لب، 
به لطــف تجــارت اجتماعــی در تائوبائو به فردی مشــهور 

تبدیل شده است.
- پلتفرم مخصوص خرده فروشی؛ کاربران به قصد خرید 

آنجا هستند، نه صرفاً معاشرت.
- یک تقویم کامل از رویدادهای فروش ویژه.

 پیندودو
پیندودو خرید گروهی بین دوستان و آشنایان را تسهیل 
می کند. بیش از 500 میلیون خریدار آن با خرید به عنوان 
بخشــی از یک تیم ، به تخفیف های ویژه دسترســی پیدا 

می کنند. 
مزیت های کلیدی:

- دارای پاداش ورود روزانه برای کاربران.
- برندهای بین المللی محبوب در آن هستند.

- از طریــق محدودیت هــای زمانــی بــرای ایجــاد تیــم، تــا 
حدودی بازی سازی شده است.

- دارای مینی گیم های داخلی برای حفظ بقا
ویبو

ویبو دایناســوری اســت کــه حاضر بــه مردن نیســت. در 
کمال تعجب تحلیلگران، حتی با ظهور پلتفرم های جدید 
و خالقانــه رســانه های اجتماعــی، مزیــت رقابتی خــود را 
حفظ کرده است. در سال 2020، ویبو با راه اندازی عملکرد 
مدیریت تجارت الکترونیک خود، به یک پلتفرم تجارت 

اجتماعی واقعی تبدیل شد. 
مزیت های کلیدی:

- طول عمر؛ بارها و بارها ثابت شــده است که اینجاست 
تا بماند.

- کاربران از هر جمعیتی و در سراسر کشور.
- ارتباط آسان برند و مشتری.
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داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

رویای کسب وکاری امیرحسین عبیری و شاهین شاهمیر در یک بازار بزرگ، جذاب 
اما پر دردسر به کجا می رسد ؟

 شــما قبــل از آیتــول کجــا بودیــد و ایــن 
کسب و کار چطور راه افتاده است؟

امیرحســین عبیری: من ســابقاً فنی بودم و کسب و کاری 
نداشــتم و از جمله افرادی هســتم که از مســیر تخصص 

فنی به مدیریت کسب و کار آیتول رسیده ام. 
به نظرم ریشه مســیری که تا امروز طی کرده ام به روزهای 
دبیرســتانم برمی گــردد. آن دوران برایــم بســیار مؤثر بود. 
در همیــن دوره بود کــه بــا المپیاد کامپیوتر آشــنا شــدم و 
به واسطه همین المپیاد تهران آمدم. بعد از آن سال 93 در 
دانشگاه تهران در رشته مهندسی کامپیوتر ادامه تحصیل 
دادم. در ایــن دانشــگاه خصوصــاً در ســال هایی کــه مــن 
مشغول به تحصیل بودم، دوره اوج کسب وکارهای آنالین 
بــود. در آن زمان تازه تحریم ها برداشــته شــده بــود و همه 
امیدوار بودند و فضای سرمایه گذاری روی کسب و کارهای 
حوزه آی تــی رونــق یافتــه بــود. بعــد از آن در رشــته هوش 
مصنوعــی از دانشــگاه شــریف مــدرک فوق لیسانســم را 
دریافت کردم. علت اینکه برای لیسانس دانشگاه تهران 
را انتخاب کردم، این بود که دانشــگاهم تنها فنی نباشــد 
و بتوانــم بــا افــرادی کــه در رشــته های مختلــف تحصیــل 
می کنند، در تعامل باشم. سال های دوم و سوم دانشگاه با 
یکی از دوستان آشنا شدم که شرکتی داشت. پیشنهادی 
به آنهــا دادم کــه شــرکت را در زمینه گردشــگری توســعه 
دهند. همین به ایده ایجــاد یک اســتارتاپ روی پایه های 
شرکتی که 20 سال در همین زمینه فعال بود، منجر شد. 
اســم این اســتارتاپ هرمینا بود که ســال 95 نهایی شد و 
من مدیریت فنی را بر عهده داشــتم. هرمینا موفق شد از 

مجموعه فناپ جذب سرمایه کند. 

 هم بنیان گذاران چه کسانی بودند؟
عبیری: سعید حاج هاشمی قبالً به عنوان سرمایه گذار ما 
در فناپ در میان ما بود. شاهین شاهمیر و کیوان خانی نیز 
تیم راهبری و اجرایــی بودند. در تیم فنی نیــز من و مهران 
میدانــی و محمد بیــات بودیــم. بــا ترکیب این شــش نفر 

استارت آیتول خورد. 
آیتــول در 13 روز تعطیــالت عید رشــدی فراتــر از انتظار را 
تجربه کــرد. ســفرهای نــوروزی در حــال انجام بــود، مردم 
سرچ می کردند و آیتول خیلی سریع به جایگاه اول و دوم 
در کلمات کلیدی مختلف رســید. پرداخت داخل سایت 
انجام می شد و جریان مالی به سرعت در آن شکل گرفت. 
بعد از ده روز کار به جایی رسید که روزانه بیش از هزار نفر 
در آن پرداخت را انجام می دادند. طبیعتاً برای ما بســیار 
جذاب بــود کــه از محصول مان اســتقبال شــد. راهکار ما 
ســاده بــود و نتیجه اش ایــن بود کــه مخاطبان بســیاری را 
جــذب کردیــم. ســپس کســب و کارمان را توســعه دادیم، 
چــون تنهــا قصدمــان ایــن نبــود کــه کســب و کارمان را در 
همین حد نگه داریم. دیدیم مواردی که کاربر برای خودرو 

باید به شــکل اینترنتــی پرداخت کنــد، در حــال افزایش 
اســت، مثل پرداخت خالفی به پلیس، عوارض ســالیانه 
شهرداری، عوارض طرح ترافیک و زوج و فرد و... آزادراه هم 
اضافه شده بود که باید به یک شرکت خصوصی از طریق 
درگاه های خاصی پرداخت می شد. همه اینها مجموعه ای 
از بدهی هــای یــک خــودرو را تشــکیل می دادنــد. اولیــن 
محصول آیتــول را تحت عنوان محصولــی که بدهی های 
خودرو را بتوان به وسیله آن پرداخت کرد، طراحی کردیم. 
اردیبهشت و خرداد با یک سری شرکت ها و سازمان های 
دیگر که به هر عنوانی برای خودرو بدهی ثبت می کردند، 
تعامــل کردیــم. اولیــن مجموعــه ای کــه بــا آن بــه نتیجــه 
رسیدیم، شهرداری تهران بود و این اتفاق همزمان با دوره 
جدید شهرداری بود. رویکرد شهرداری هم به این قضیه 
مثبت بود و فضای API بود و API.tehran.ir به تازگی راه 
افتاده بود و شهرداری از هر ایده ای که در عملیات پرداخت 
به آنها کمک کند، اســتقبال می کرد. اواخر اردیبهشــت 
و اوایل خردادماه 98 ســرویس پرداخت طــرح ترافیک ما 
راه افتاد. یکی، دو ماه بعد برای عوارض سالیانه خودرو به 
نتیجه رسیدیم و این گزینه به آیتول اضافه شد. عوارض 
ســالیانه چیزی بود که کاربران چندان با آن آشــنا نبودند 
و تنها زمان خریــد و فروش خودرو با مســئله پرداخت آن 
مواجه می شدند. به همین دلیل معموالً به کاربران جریمه 

دیرکرد تعلق می گرفت، زیرا اصالً نمی دانستند که باید 
این عوارض ســالیانه را پرداخت کننــد. تقریباً برای 

اولین بار کاری کردیم که کاربــران متوجه این آیتم 
پرداختــی شــوند. همزمان بــا پلیس هــم تعامل 
می کردیــم که گزینــه پرداخــت خالفــی را نیز به 

آیتول اضافه کنیم. 
اتفاق ویژه ای بود. از این جهت که در ســال 98، 
در مجموع بیــش از دو میلیون صاحب خودرو 
به صورت مســتقیم با آیتــول تعامل داشــتند 
و این از مجمــوع 20 میلیون خــودروی فعال در 
کشور بود. ما یک ســطح باالتر آمدیم و گفتیم 
ســرویس های دیگــری را نیــز باید بــه مجموعه 
اضافه کنیم. اولین سرویسی که برایش تحقیق 
و بررســی کردیم، ســرویس بیمه شخص ثالث 
بــود. تــا آن زمــان صاحــب دو میلیون خــودرو 
با مــا تعامــل داشــتند که بــه انحــای مختلف 
شــماره پالک خود را به آیتول وارد کرده بودند 

و پرداخت خود را از طریق سرویس های ما انجام 
داده بودند. اینها به ما اعتماد داشــتند و می شد 

تشویق شــان کــرد کــه باقــی پرداخت ها مربــوط به 
خــودروی خــود را از طریــق آیتــول انجــام دهنــد. از 
ابتدای فروردین 99 سرویس پرداخت بیمه شخص 

ثالــث را النــچ کردیــم. روزهــای اول خودمــان هم 
بــرآوردی نداشــتیم کــه چقــدر از آن اســتقبال 

می شــود. اولیــن خرید بیمــه روی آیتــول پنجــم فروردین 
99 انجام شــد. از ایــن اتفاق خوشــحال بودیم و داشــتیم 
سرویس را توسعه می دادیم و با نمایندگان بیمه عملیات 
صدور بیمه را انجام می دادیم و رشد چشمگیری داشتیم. 
این روند تا دهم اردیبهشت 99 ادامه داشت تا اینکه بیمه 

سوپر اپ خودرو پاسخ مدیرعامل آیتول به 
اتهامات

دسترسی غیرمجاز 
نداریم

امیرحسین عبیری درباره ابهاماتی که در 
زمینه دسترسی آیتول به اطالعات کاربران 

وجود دارد، گفته است: 
آیتــول در ابتــدای ســال 1398 در بحبوحه  
راه انــدازی عــوارض الکترونیــک آزادراهــی 
کارش را شــروع کــرد. کاربــران بــا ورود بــه 
سایت ما می توانستند عوارض آزادراهی را 
پرداخت کنند. همزمان با آیتول، در داخل 
اپلیکیشن های دیگر هم این امکان پرداخت 
وجود داشت. ولی آیتول مکانیسم متفاوتی 
داشــت؛ وب ســایت بود و نیاز به ثبت نام و 
ورود نداشــت و بدون اجبار کــردن کاربر به 
ورود شماره موبایل، امکان پرداخت عوارض 
آزادراهی را مهیا کرد. تمام دسترسی هایی 
که آیتــول از آغــاز فعالیتش داشــته، موارد 
عجیبی نیستند که فقط مختص سامانه 
آیتول باشد و هر شرکتی می تواند با شرکت 
ســپندار که مجری عوارض آزادراه هاست، 
تعامــل کــرده و دسترســی های الزم را بــرای 
پذیرندگی پرداخت عــوارض دریافت کند. 
در مــورد عــوارض شــهرداری و دسترســی 
به ســامانه بیمــه برخط هــم همیــن اتفاق 
می تواند بیفتد. اما تجمیع اینها به عنوان 
خدمــات خودرویــی ابــداع آیتــول بــوده 
و هنوز هــم مزیــت این شــرکت اســت. اما 
اســتفاده از شــماره همــراه مشــتری بــرای 
اطالع رســانی در مــورد محصــوالت دیگــر 
آیتــول کار درســتی بــوده اســت؟ در بحث 
ارائه ســرویس جدید به کاربر، این مســئله 
مشــکلی نــدارد و کســب وکارهای حــوزه 
فنــاوری اطالعــات بایــد ایــن مســیر را طی 
کرده و از مشــتریان سابق شان برای کسب 
درآمد از سرویس های جدیدشان استفاده 
کنند. اگر شــما به صورت حضــوری به یک 
دفتر بیمــه مراجعــه کنیــد و شــماره پالک 
خودرویتــان را ارائــه بدهیــد، کارگــزار بیمــه 
می تواند با استفاده از این شماره به سوابق 
بیمه خودروی شما دسترســی پیدا کرده و 
بیمه نامــه جدید صــادر کنــد. در حقیقت 
همــان کاری را کــه آیتــول به صــورت آنالین 
انجام می دهد، به شکل آفالین و حضوری 
انجام می دهد و به همان اطالعات دسترسی 
دارد. آن چیــزی کــه نماینــده محلــی بیمه 
ندارد، مشتریان آیتول هستند که قبالً از آن 
سرویس گرفته  اند. در تمام وب سایت های 
فروش بیمه که کارگزار بیمه مرکزی هستند 
هم بــا وارد کــردن شــماره پــالک می توانید 
ســوابق بیمه را اســتعالم کنیــد. در نتیجه 

دسترسی برای همه یکسان است.

POINTنکته

عکس:حامدکریمزاده

I N T E R V I E W

آیتول با موضوع پرداخت الکترونیک عوارض بزرگراهی بر سر زبان ها افتاد. اما بنیان گذاران آن با تجربه ای که در ســال های گذشته در بازارهای مختلف آنالین به دست آورده اند به 
این نیچ مارکت بســنده نکرده اند و حاال در هلدینگ کیان خدمات مختلفی را در حوزه خودرو به کاربران میلیونی خود ارائه می دهند. از کارواش و بیمه خودرو گرفته تا کارشناسی و 
خریدوفروش. پس بیراه نیست اگر بگوییم کسب وکار شاهین شاهمیر و امیرحسین عبیری رقیب زیاد داشته باشد، و البته رگوالتورهای سرسخت و متنوع! با آن ها در یک گفت وگوی 

مفصل درباره مسیری که آمده آند، مشکالتشان با بیمه مرکزی و چشم انداز کیان و خدمات مختلف آن صحبت کرده ایم.



مرکزی ما را صدا کرد و از نحوه کار و فعالیت مان پرسش هایی 
داشت. تعامل ما با بیمه مرکزی از اینجا کلید خورد. آن زمان 
بیمه مرکزی تازه داشت ســرویس های آنالین را ساماندهی 
و آیین نامه تدوین می کرد. کانســپتی را تحت عنوان کارگزار 
برخط بیمه تعریف کرده بود؛ هنوز این مفهوم به بلوغ کافی 
نرسیده بود و آیین نامه هایش مشخص نبود. به ما گفتند که 
باید کارگزار برخط بیمه شوید. از اردیبهشت که ما این تعامل 
را با بیمه داشتیم، به شکل خودخواسته و در همکاری با بیمه 
مرکزی، سرویس بیمه مان را متوقف کردیم و وارد پروسه اخذ 
مجوز کارگزاری بیمه شدیم. در ابتدا فکر می کردیم می توانیم 
این مجوز را طی یکی، دو ماه بگیریم. ولی هم به علت پروسه 
طوالنی گرفتن مجوزها در کشــور و هم به علت اینکه مجوز 
جدیدی بود، بیش از آنکه فکر می کردیم، کار طول کشید و 
تا ابتدای سال 1400 هم نشد که این مجوز را بگیریم. ابتدای 
ســال با توجه به اینکه تعامل مــا با بیمه مرکــزی پیش رفته 
بود و بســیاری از مدارک و پیش نیازها و الزامــات کارگزاری را 
رعایت کرده بودیــم، با هماهنگی بیمه مرکزی شــروع به کار 
کردیم و تابســتان 1400 مجوز کارگــزاری برخط بیمه مان هم 

به دست مان رسید. 
طی این مدت ســرویس های دیگر خود را نیز توســعه دادیم 
و ســعی کردیم آیتول را که در اذهان به عنوان یک ســرویس 
پرداخــت خــودرو شــناخته می شــد، بــه سرویســی تبدیــل 

کنیم که کل آیتم هــای خدماتی مربوط به خودرو را پوشــش 
می دهد. تست سرویس های در محل را آغاز کردیم که شامل 
کارواش و تعویــض روغن در محل بــود. ذهنیت مان هم این 
بود که هرجا که ارائه دهنده ســرویس خوبی در بازار هست، 
ما می توانیم آن سرویس را بگیریم و به کاربر ارائه کنیم. الزاماً 
به معنی این نبود که خودمــان آن ســرویس را انجام دهیم. 
در پروسه تحقیق و توسعه مان چند کار را به شکل همزمان 
پیش بردیم، مثل موضوع خرید و فروش خــودرو یا خدمات 
در محل مان. کاربران از اینکه ســایر ســرویس های خود را از 
طریق ما دریافت کنند، اســتقبال کردند. در این میان این را 
هم اضافه کنم که تمرکز آیتول تا اواســط 99 روی وب سایت 
بود و بعــد اپلیکیشــن آیتــول را توســعه دادیم و انتهــای 99 
نسخه نهایی اپ آماده شــد و خیلی سریع توانست به 200 
هزار نصب برســد و االن نزدیک به 500 هزار نصب دریافت 

کرده است. 

 در حــال حاضــر اپ و ســایت شــما در 
مجموع چند کاربر دارد؟ 

شــاهین شــاهمیر: تا االن 4/5 میلیون خودرو بــا ما تعامل 
داشتند که جنس این تعامل متفاوت بوده است. بعضی ها 
تنها از ما اســتعالم پرداخت دریافت کرده انــد، بدون اینکه 
ثبت نام کنند و کاربرمان شوند. عده ای هم ثبت نام کرده اند 
و اپلیکیشــن را نصب کرده یــا نکرده اند. کاربرانــی که وفادار 
به حســاب می آیند و با آیتــول تعامــل دارنــد، 2/5 میلیون 
نفر هستند. اما 4/5 میلیون کاربر حداقل یک بار از آیتول 

سرویسی را دریافت کرده اند. 
 ماجرای هرمینا چه بود؟ شکست خورد یا 

واگذار کردید؟ چرا؟
عبیری: هرمینا شکست نخورد و هنوز هم در حال فعالیت 
اســت، اما رشــدی که مدنظرمان بود در آن اتفاق نیفتاد. ما 
در هرمینا تجربه خوبی به دســت آوردیم. دریافتیم بعضی 
مســائل را دســت کم و بعضی مســائل را دســت بــاال گرفته 
بودیــم. ما چالش منابع انســانی را در شــرکتی که ســرویس 
B2B می دهــد، دســت کم گرفتــه بودیــم، به خصــوص در 
سال هایی که سرویس های B2C رشــدهای عجیب و غریب 
و جذابی داشــتند. مــا احســاس می کردیم از دوســتان 
خود و شبکه ای که از بچه های فنی و غیرفنی 
داشــتیم، می توانیــم یک شــرکت نوپای 
اســتارتاپی شــکل دهیــم. امــا چالــش 
 B2B اصلــی ایــن بــود کــه کســب و کار
هیچ وقــت اســمش در خیابان هــا و 
روی بیلبوردها نیست و زیاد شنیده 
نمی شــود. بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر 
افرادی که در شــبکه ما و از دوســتان 
ما بودنــد، به خاطر شــرایط ســنی و 
اولویت هایــی کــه داشــتند، مایــل 
بودنــد در شــرکت های معروف تــر 
کار کنند، به چالش منابع انسانی 
برخوردیم. مهاجــرت هم مزید بر 
علت شــد. برای هرمینا در ســال 
97 که ما از آن خارج شدیم، چند 
اتفاق پشــت ســر هم افتاد؛ موج 
مهاجــرت شــروع شــد، در حالی 
که ما به دنبال همکارانی بودیم که 
حداقل دو سال در شرکت بمانند، 
زیرا نرم افــزار بســیار بزرگ و توســعه 
آن بســیار ســخت بــود و کســی کــه وارد 
شرکت می شــد، شــش ماه طول می کشید 
تــا متوجــه فرایندهــا شــود. بعد از شــش 
مــاه هــم مهاجــرت می کــرد و می رفــت. 
ســال 98 هــم کــه کرونــا شــیوع پیــدا 
کــرد، گردشــگری کشــور دچــار افــت 
شــد و عمالً هتل هــا تــوان پرداخت 

نداشــتند و رزرواسیون بسیار کم شــده بود. محصول ادامه 
پیدا کرد. حتی ما از جایی تصمیم گرفتیم که ادامه ندهیم، 
اما درخواســت از ســمت هتل ها بود که می خواستند از این 
نرم افزار استفاده کنند اما شیب رشد کمتر از چیزی بود که 
ما بتوانیم آن را ادامه دهیم. چالش های کسب و کاری دیگری 
هم وجود داشت. ما حدود 1000 تا 1500 هتل فعال در کشور 
داریم و با توجه به اینکه مدل فروش سازمانی است و هتل ها 
در وضعیتی نبودنــد که بتوانند پرداخت های جدی داشــته 
باشند، نمی توانستیم به درســتی از آنها مبلغ سرویس ها را 
دریافت کنیــم. در نهایت رشــدی که مدنظرمان بــود، اتفاق 

نیفتاد. 

 خروج شما به چه شــکل بود؟ شرکت را به 
فناپ واگذار کردید؟

عبیری: محصول هرمینا در فناپ ادغام شد و شرکت الماسو 
که اسپیناف شده بود، در قالب شرکت الماسو ادامه کار داد، 

زیرا فضای فعالیتش نسبت به هرمینا متفاوت بود. 

 شــما هلدینگی هســتید که روی خدمات 
مربــوط به حــوزه خــودرو تمرکز کــرده اســت و یکی از 
شرکت ها آیتول است. کمی درباره مدل این هلدینگ 
و فعالیت هایــی کــه در آن انجــام می شــود، توضیــح 

می دهید؟
شــاهمیر: ســال های 97 و 98 اســتارت کیــان را زدیــم. آیتول 
اولیــن محصولــی بود کــه راه افتــاد امــا تنها محصــول نبود. 
دومین محصولــی که از کیان النچ شــد و هــردو تحت عنوان 
یک شــرکت داشــتند فعالیت می کردنــد، محصولــی به نام 
کاربیل بود که پلتفرم B2B در حوزه خودرو بود. تصورمان این 
بود که خدماتی که با تالش زیاد آنها را ایجاد کرده ایم، نباید 
تنها در آیتول ارائه شود و اپلیکیشن های دیگر نیز می توانند 
از این ســرویس ها اســتفاده کنند. یعنی اگر کاربر استقبال 
می کند کــه خالفــی خودرویش را به جــای مراکز پلیــس + 10 
در اپ ما پرداخت کند، چرا فقط آیتول؟ خب بهتر است که 
بتواند در اپلیکیشن هایی که کاربر از کار با آنها لذت می برد 
نیز همین پرداخت را انجام دهد. به همین خاطر محصولی 
 API خودروســت و در قالب B2B را ایجاد کردیــم که پلتفــرم
اپ ها خدمات می دهد و بیش از 30 اپلیکیشن به آن متصل 

هستند.

 معروف ترین هایشان کدام ها هستند؟
شــاهمیر: آســان پرداخت، تاپ، دیجی پی و... بعضی ها هم 
غیرمستقیم به ما وصل هســتند. مثالً اپلیکیشن »ست« 
متعلق به سیمرغ تجارت از کاربی سرویس می گیرد و همان 

را به عده دیگری ارائه می دهد. 

 یعنــی اگــر مــن از طریــق اپلیلکیشــن آپ 
می توانــم عــوارض خودرویم را اســتعالم بگیــرم، این 

سرویس را در اصل شما به آپ داده اید؟
عبیری: بعضی از سرویس ها را بله. با این فرمول اگر حساب 
کنید، بیشتر از 20 میلیون کاربر به شکل غیرمستقیم، کاربر 
کیان بوده اند.  محصول سوم ما پلتفرم ایراپرداز یا ایراپیشه 
بود که یک سامانه کرادسورسینگ است و کارش تشخیص 
پالک است. همیشه پالک خوانی که انجام می شود، درصدی 
از پالک ها که دقت خوانش شــان پایین اســت، وارد پروســه 
دستی می شــود و اپراتور آنها را وارد می کند. همین موضوع 
در مورد عوارض آزادراه ها هم داشــت اتفاق می افتاد. چهار، 
پنج میلیون پالک مانده بود که یا باید قید پول گرفتن از اینها 
زده می شــد یا باید پالک ها وارد پروســه اپراتوری می شدند. 
این پروسه هزینه زیادی دارد. باید یک سالن گرفته شود و با 
کامپیوتر تجهیز شود و افرادی برای این کار استخدام شوند. 
ما در اینجا یک پلتفرم طراحی کردیم که کارش کرادسورس 
کردن اینها بود، یعنی کاربر در خانه اش می نشست و پالک 
می زد و مبلغ کمی بابت هر پالک دریافت می کرد. در آن زمان 

50 هزار کاربر جذب این پلتفرم شدند که تا امروز تعدادشان 
به 80 هزار کاربر رسیده است. این کاربران کار پالک خوانی را 
انجام می دادند. ما دیدیم ظرفیت این کاربران بیشــتر از آن 
اســت که فقط بخواهنــد کار ورود پالک را انجــام دهند. این 
پلتفرم شــروع کرد به توســعه پیدا کــردن تا کارهــای دیگری 
انجام شود. تولید دیتاست های فارسی )چون این کاربران از 
همه شهرها و اســتان های کشــور بودند(، لیبل زدن عکس، 
آماده ســازی دیتا برای شــرکت هایی که کار هوش مصنوعی 
انجام می دهنــد و... در کل پلتفــرم کرادسورســینگ در دنیا 
امتحانش را پس داده و تســت شده اســت. معروف ترینش 
آمازون ترک است. این اولین محصولی بود که کامالً از کیان 
جدا شد و به عنوان یک شرکت دیگر مسیر خود را ادامه داد. 
کیان هم در فضای خودرویی ســرویس هایش را توســعه داد 
و به هلدینگ خودرویی تبدیل شــد. ذهنیت ما در کیان این 
بود که هرکــدام از محصوالت به یک اهداف مشــخصی - یا 
از نظر درآمد یا از لحاظ تعداد مشتری و حتی منابع انسانی 
- برسند، شرکت مستقل شوند. اولین محصولی که به این 
مرحله رســید، آیتول بود که به شرکت مســتقلی ذیل کیان 
تبدیل شد. آذرماه 99 دومین شرکتی که ذیل کیان تشکیل 
شــد و از این مجموعه جدا شد، شــرکت همپاد کیان بود که 
کارگــزاری بیمه ما بود. به واســطه تعاملی که بــا بیمه مرکزی 
داشــتیم، نیــاز بود که یــک شــرکت تخصصی بیمه داشــته 
باشــیم و عملیــات صــدور بیمه نامــه را در آن شــرکت انجام 

دهیم. 
در راستای دیدگاه مان که توسعه سرویس در فضای خودرویی 
بود، متوجه شدیم که توان ما الزاماً کافی نیست و می توانیم 
از ظرفیت شرکت های دیگر استفاده کنیم. اینجا بود که یک 
فضای استارتاپ استودیو هم در حوزه خودرو و آی تی شکل 
دادیم. به عنوان شرکتی که بازوهای رشد خدمات خودرویی 
را دارد. اولین مجموعه ای که در این فضا در کیان شکل گرفت 
و همچنان هم در حال کار اســت، مجموعه کارپــرداز بود که 
به عنوان یک استارتاپ در کیان ایجاد و به بازوی عملیاتی ما 
تبدیل شد. کارش این است که خودرو را از مخاطب تحویل 
می گیرد و یکسری خدمات برایش انجام می دهد، خدماتی 
که برای کاربر دردسر دارد مثل گرفتن معاینه فنی یا تعویض 
پالک و... . در آینده شاید تعمیرات خودرویی یا حتی سفیر 
تصادفات هم به مجموعه اضافه شود. سفیر ما کارها را انجام 

می دهد و خودرو را به کاربر برمی گرداند. 
ســاختمانی که ما در آن مســتقر هستیم، ســاختمان کیان 
اســت و همه کســانی کــه اینجــا کار می کننــد، مســتقیم یا 
غیرمســتقیم بــه حــوزه خــودرو مربــوط می شــوند. هــم 
ســرویس هایی داخل این مجموعه هــا تولید می شــود و هم 
ســرویس های در مجموعه های بیرونی بدون رد و بدل کردن 
سهام اینجا به فروش می رسد و هم سرویس هایی هستند که 

ما به عنوان سرمایه گذار به آنها ورود می کنیم. 

 در مجمــوع در حــوزه خــودرو چــه تعــداد 
سرویس دارید؟

شــاهمیر: همه ســرویس هایمان را در چند گروه دسته بندی 
می کنیم. دسته اول بدهی خودروست که خود بخش بدهی، 
مجموعه ای از چند ســرویس  اســت کــه از جاهــای مختلف 
تجمیع شده اســت. دســته دوم بیمه خودروســت که آن هم 
زیرمجموعه هایــی دارد و گروه هــای تخصصــی روی آن کار 
می کنند؛ بیمه شخص ثالث، بدنه و بیمه های خاص مسافرت 
حول خودرو. ســومین محصول مــا کارپرداز اســت که داخل 
آیتول و بعضی از اپلیکیشن هایی که به کاربی وصل هستند، به 
فروش می رسد. چهارمین محصول ما تعمیرگاه هاست. به این 
معنی که ما یکسری مراکز خدمات به صورت فیزیکی داریم و 
یکسری مراکز خدمات داریم که در محل به کاربر سرویس ارائه 
می دهند و مجموعه اینها را سرویس ســنتر آیتول می نامیم. 
پنجمین محصول که هنــوز در مرحله تحقیق و توســعه قرار 

دارد، خرید و فروش و آگهی خودرو است. 
ادامه در صفحه 10 
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ایــن روزها یکــی از روندهــای غالب در بــازار غــذا، کمبود 
مواد اولیــه و ضعف زنجیره هــای تأمیــن کاالی این حوزه 
اســت. افزایــش قیمت هــا، بی ثباتی اقتصــادی و ضعف 
زنجیره های تأمین کاال همگی در میان عواقب مستقیم 
همه گیری دو ســال و نیــم گذشــته هســتند. در این بین 

افزایش جهانــی قیمــت غــذا و خوراکی یکی 
از اصلی تریــن نتایــج کلــی وضــع جــاری بود. 
حــاال اما بــه نظــر می رســد کمبــود یــک ماده 
شــیمیایی ســاده زمینه ســاز افزایش بیش از 

پیش قیمت ها نیز خواهد شد. 
اوره یکی از موادی است که شهرت آنچنانی 
نــدارد و کســی آن را به عنوان محــور صنعت 
در نظر نمی گیرد. با این حــال اوره )که به وفور 
در ادرار یافــت می شــود(، یکــی از نیروهــای 
خاموشــی اســت که تمدن مــدرن را به آرامی 

جلو می برد. قیمت اوره در طول ماه گذشته رکورد تاریخی 
خود را شکســته و از هر زمان دیگری گران تر شده است. 
اما چرا کمبود اوره نگران کننده است و عواقب درازمدت 

این کمبود چه خواهد بود؟
اوره یکی از مواد اصلی مورد اســتفاده در کود کشــاورزی 
و همچنین ســوخت دیزلی اســت. دو عاملی کــه به طور 
مســتقیم در تولیــد و عرضــه مــواد غذایی نقــش دارند. 
مــردم و صنایــع مختلــف حــاال شــوک کمبــود اوره را بــر 
زندگی شخصی خود احساس می کنند. در هند، کمبود 

اوره باعث شده تا کشاورزان برای امرار معاش خود دچار 
نگرانــی شــوند. در کــره جنوبــی، بســیاری از راننده  هــای 
کامیون سوخت کافی برای انجام سفرهای کاری ندارند و 

به نظر می رسد این تنها شروع ماجرا باشد. 
شــاخص قیمت غــذا در دفتر غذا و کشــاورزی ســازمان 
ملــل، پیــش از کمبــود اوره نیــز در باالتریــن 
سطح از سال ۲۰۱۱ تاکنون بود. حاال با کمبود 
اوره، ضعف کشاورزی مؤثر، کمبود سوخت 
و فشــار مضاعف بر زنجیره تأمین کاالیی که 
از قبل توســط عوامل دیگر نیز ضربه خورده 
اســت، حــاال می توانــد شــاخص گرســنگی 
جهانــی را بــه حــدی برســاند کــه از دهــه ۵۰ 

میالدی به این سو نظیر آن را ندیده ایم.
یکــی دیگــر از دالیــل بــرای گرانــی و کمبــود 
اوره، افزایــش چشــمگیر قیمــت زغــال و گاز 
طبیعی در ماه های اخیر اســت. در حالی که کبد انسان 
به راحتــی می تواند اوره تولیــد کند، نــوع صنعتی و قابل 
اســتفاده آن تنهــا از طریــق واکنش شــیمیایی بیــن گاز 
طبیعی یــا زغال بــا آمونیــاک به دســت می آیــد. در این 
بین، چین و روســیه کــه دو تولیدکننــده اول اوره در دنیا 
هســتند، تصمیــم گرفته انــد تــا عرضــه گســترده اوره را 
متوقــف کننــد و کشــاورزان ایــن کشــورها را بی نصیــب 
بگذارنــد. همزمــان بــا ایــن اتفاقــات، توفــان موســوم بــه 
»ایــدا« بســیاری از کارخانه های شــیمیایی آمریکا را در 

ساحل شــرقی این کشــور به مدت چند ماه از کار بی کار 
کرد و حاال به نظر می رســد این کمبود تولید داخلی اوره 
بر تولید و کسب وکار کشاورزان این کشور در فصل بعد 
تأثیر بگذارد. جان بافــس، یکی از مقامات ارشــد بانک 
جهانــی، دربــاره افزایــش جهانی قیمــت غــذا می گوید: 
»بــرای فصــل پیــش رو، عمــوم کشــاورزان در مناطــق 
کلیدی جهان به سهم مورد نیاز خود از اوره دست پیدا 
کرده اند. ولی از آغاز فصل بعــد تأثیرات کمبود واضح تر 
خواهد بود و بســیاری از مناطق با بازدهــی کاهش یافته 
کشــاورزی روبــه رو خواهنــد شــد. معمــوال گزارش هایی 
ماننــد قیمــت اوره بــرای همــه خســته کننده اســت و 
کســی زحمت خوانــدن آن هــا را به خــود نمی دهــد. این 
بار این گونه نیســت. اگــر قیمــت گاز طبیعــی و زغال در 
سطح فعلی بماند، بدون هیچ شــکی می توانیم افزایش 
جهانی ۱۵ تا ۲۰ درصدی را در قیمت غذا و خوراک شاهد 
باشیم. افزایش قیمت پیش رو، به خوبی اهمیت چنین 

گزارش هایی را نمایان خواهد کرد.« 
در هنــد بســیاری از کشــاورزان در مراکــز توزیــع کــود 
کشــاورزی دســت بــه اعتراضــات گســترده و درگیــری 
بــا نیروهــای امنیتــی زده اند. هــر چند بــرای بســیاری از 
کشــورها فصل پیش رو همــراه با چنیــن صحنه هایی را 
نخواهد بود، اما حوادث جاری در هند می تواند نمونه ای 
دقیق از بحرانی باشــد کــه در کمین کشــاورزان سراســر 

دنیاست. 

کمبود یک ماده شیمیایی و موج دردسرهای به دنبال آن؛ از کمبود غذا تا اختالل 
گسترده در زنجیره تأمین کاال

بی ثباتی عظیم در پیش است

کمبود اوره، چه بر سر 
زنجیره تأمین کاالهای 

دیگر می آورد؟

چین؛ یک قدم 
جلوتر از بقیه

چین یکی از محورهای اصلی تولید اوره در 
جهان اســت. ۱۵ درصد کل اوره جهان در 
این کشور تولید می شود. همزمان با شروع 
رشــد قیمــت ســوخت و کــود کشــاورزی، 
دولت چیــن در ماه ژوئن امســال تصمیم 
گرفت با میلیاردها دالر سوبسید به کمک 
کشاورزان خود برود. وقتی که کمبود اوره و 
عواقب آن برای چینی ها مشهود شد، در 
ماه اکتبر بــا حکم حکومتی صــادرات این 

ماده را ممنوع اعالم کردند. 
از وقتی که همه گیری کرونا گریبان گیر این 
کشور شــد، حجم و بهداشت غذا تبدیل 
به دغدغه اصلی دولت چین شــده و از آن 
زمان تاکنون از طریق سرمایه گذاری دقیق، 
سوبسیدهای حساب شــده و سهم بندی 
منابع، این کشور توانســته از باقی رقبا در 
تولید و بازار غــذا و خوراک جلوتــر بماند و 
حــاال در حالی کــه بســیاری از کشــورهای 
دیگر در آستانه بحران تغذیه هستند، به 
نظر می آید جایگاه چین طی فصول آینده 
کشاورزی از همیشه امن تر باشد. این امر 
به خــودی خــود می تواند رشــد اقتصادی 
چین را نسبت به رقبای اصلی خود بهبود 
ببخشــد و زمینه ســاز تصاحــب ســهم 

بازارهای مختلف توسط این کشور شود.
شــاید حتی مهم تر از تأثیر کمبــود اوره بر 
صنعــت کشــاورزی، اثرگــذاری آن بــر نرخ 
کاری راننده های کامیــون و ضعف بیش از 
پیش زنجیره تأمین کاال باشــد. این روزها 
یکــی از پدیده هــای غالــب بــر بازارهــا، کار 
مرتبط با زنجیره هــای تأمیــن کاال، عرضه 
گسترده و تقاضای ناچیز است. امری که 
به مــرور باعث شــده تا شــرکت ها پیش رو 
در ایــن زمینــه وادار بــه بهتر کــردن مداوم 
پیشنهادهای کاری خود شوند. کمبود اوره 
اما، یک مشــکل با ریشــه های اجتماعی 
نیســت که بتــوان بــا پیشــنهادهای بهتر 
زمینــه بــرای حــل کــردن آن فراهــم کــرد و 
تأثیــرات آن بــر تمامــی اقشــار در ســال 
۲۰۲۲ حس خواهد شــد. ضعف عمیق تر 
زنجیره های تامین کاال منجر به کمبود کاال 
و افزایش قیمت دیگر اجناس نیز می شود 
و می تواند در درازمدت به افزایش بیشــتر 
قیمت سوخت نیز منجر شود. این پدیده 
ظرفیت این را دارد که طی سال های آینده 
خرده فروشــی و همچنیــن عرضــه عمــده 
را تحت تأثیر قــرار دهد و حتــی در صورت 

مدیریت ضعیف منجر به ابرتورم شود.
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داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

درباره سیاست گذاری 
نوآوری 

کفش شما، پای ما 
را می زند

تلویزیون مدتی است اصرار دارد خانوادگی 
کفشــی را بخریم که ادعا می کند کیفیت 
فوق العــاده ای دارد. ســایزبندی 3۰ تــا 
46 یــک مــدل کفش بــا ســه رنــگ گرفته 
و ناراحت کننــده را بــه عنــوان نقطــه قوت 
کار معرفــی می کنــد و توضیحاتــی درباره 
زیره و رویه کفش به مــا می دهد که بگوید 
بــا کفشــی راحــت ســر و کار داریم ولــی ما 
به عنوان مخاطــب معمولی چیــزی از آن 
نمی فهمیــم. کار بــه جایــی رســیده که به 
انــدازه ســایز پایمــان جایــزه میلیونــی در 
نظــر گرفته اســت. امــا بــه نظرم تماشــای 
خانواده ای که از نوه هفت ساله تا پدربزرگ 
و مادربزرگ 7۰ ساله یک مدل کفش به پا 
می کنند، غم انگیز اســت.  رد این ســبک 
رویکرد و نگاه را می توان در سیاست گذاری 
در ایــران کــه سیاســت گذاری نــوآوری هم 
زیرمجموعــه ای از آن اســت، دنبــال کــرد. 
رگوالتور سیاست هایش را می چیند و بدون 
توجه به بی میلی مخاطب، روی آن اصرار 
دارد و در بوق و کرنا می کند که شما متوجه 
نیستید! اتفاقا این سیاست ها برای شما 
خوب اســت. سیاســت گذار نوآوری مثل 
همــان تولیدکننــده کفش، نــه توجهی به 
قالب ها و مدل هــای جذاب جهانــی دارد، 
نه به نیازی کــه مخاطبان متفــاوت دارند. 
یک مدل کفش پیش روی کسب و کارهای 
نوآور قــرار داده و می گوید اگــر می خواهی 
اینجا بمانــی، باید با کفش هایــی راه بروی 
که ما برایت دوخته ایم. کفش های ناراحت 
و بدقــواره ای که کســب و کارهای نــوآور اگر 
گزینــه ای پیــش رویشــان بــود، احتمــاال 
ترجیح می دادند پابرهنه راه بروند و سنگ 
و خارهای مسیر را به جان بخرند ولی با آن 

کفش ها قدم برندارند. 
چــه  کفــش،  تولیدکننــده  آن  چــه 
سیاســت گذار نوآوری که محصوالتشان 
توی ذوقمان می زند، یک مشکل اساسی 
دارنــد. آن هــا از ســال هایی کــه جامعــه از 
ســر گذرانــده اســت، عقــب مانده انــد. 
جامعه ای که بســیار دیده، خوانده و دیگر 
بــه مدل هــای قدیمــی راضــی نمی شــود. 
شاید سیاست گذار با مجبور کردنشان به 
پوشــیدن این کفش ها در اجرای خواسته 
خود موفق شــود ولی خوب اســت متوجه 
باشد که مرور زمان در این بی میلی تأثیری 
نــدارد؛ مــردم و کســب و کارها تا ابــد از این 
کفش ها ناراضــی خواهند بــود و در اولین 

فرصت آن را از پا درمی آورند. 

REVIEWبررسی

 در هرکــدام از ایــن مجموعه هــا، بازیگــران 
دیگــری هــم هســتند کــه فعالیــت دارنــد. از همــراه 
مکانیــک گرفتــه تــا دیــوار و ســرویس کارنامــه اش. 
کســب و کارهایی مثل پدال و رگالژ و.. هم داشتیم که 
پلتفرم تعمیرگاه ها بودند و این روزها بازیگران جدیدی 
هم وارد شده اند. در هر حوزه مهم ترین رقبایتان، هم 
در میان کسب و کارهای آنالین و هم در میان سنتی ها 

که هستند؟
شاهمیر: اوالً ما اینها را رقیب نمی نامیم و همکار می دانیم، 
زیرا واقعــاً رویکردمــان این اســت که بــا این کســب و کارها 
همکاری کنیم. اما در بحث پرداخت، همکارانی داریم که 
روی حوزه پرداخت تمرکز دارند اما نه الزاماً پرداخت خودرو. 
مثل آسان پرداخت، تاپ، پی پاد، دیجی پی و... تعدادشان 
هم کم نیست. در حوزه بیمه نیز سرویس های تخصصی 
بیمه داریم مثل ازکی، بیمه دات کام، بیمه بــازار و... اما در 
اینها بزرگ ترین ســرویس مربوط به ازکی اســت. در حوزه 
خریدو فروش خــودرو نیــز بخش خوبــی از بازار در دســت 
دیوار و مجموعه کارنامه اســت و ما با آنها همکاری خوبی 
داریم. در قســمت خدمات تعمیرگاهــی ماجرا پیچیده تر 
است، یعنی بازیگران سنتی جدی وجود دارند و بازیگران 
آنالین عمالً در این مــورد چندان موفــق نبوده اند، البته به 
جــز کســب و کارهایی کــه وارد بخــش محتوایی ایــن حوزه 
شــده اند. یک دلیل اینکه بخــش آنالین این حــوزه جدی 
نشده، موضوع تواتر استفاده و زمان نامشخص استفاده 
است، زیرا ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که خودرومان کی 
نیاز به تعمیرات دارد. به همین علت هم هیچ وقت یک اپ 
روی گوشی مان نمی ریزیم، برای روزی که خودرومان خراب 
می شود. عمالً نوآوری آیتول و چیزی که رویش تمرکز کرده، 
همین اســت که تمام ســرویس های خــودرو را یکجا جمع 
کند تا کاربر به عنوان مرجع خودرو آن را داشته باشد. حاال 
ممکن است یک روز از خدمات تعمیرگاهی اش استفاده 
کند و زمانی دیگــر برای بیمه و برخی اوقــات هم برای چک 
کــردن خالفــی اش. اگر از ایــن منظر بــه ماجرا نــگاه کنیم و 
اتفاقاً معتقدیم که کاربران ما این موضوع را درک می کنند، 
نتیجه اش این می شود که با اینکه تعداد کاربران ما در برخی 
موارد بسیار کمتر از برخی اپ هاســت، ولی حتی در حوزه 
پرداخت خودرو، ما حجم تراکنش بیشتری داریم. این اتفاق 
هم یک دلیل بیشتر ندارد و آن اینکه کاربر، ما را به عنوان 

سرویس خودرویی می شناسد. 

 خیلی هــا به خصــوص در نســل اول 
اکوسیســتم اســتارتاپی، روی بــازار ســرویس ارائــه 
می کردند. بازار بیمه و سالمت و... را بررسی می کردند 
و بر اســاس حجم آن ســرویس ارائــه می دادنــد. بازار 
خودرو بســیار بزرگ اســت اما پیش از شــما داستان 
موفقیت )Success Story( در آن نداشــته ایم. االن 
چه درصــدی از ایــن بازار تبدیــل به بازار آنالین شــده 
اســت؟ چه چشــم اندازی پیش روی آیتول است که 

سهم بیشتری از آن بگیرد؟
عبیری: من این سؤال را می توانم به تفکیک درباره اش توضیح 
دهم، مخصوصاً در آن پنج حوزه ای که گفتم. ولی اجازه بدهید 
این طور جواب بدهم که ما در کشور حدود ۲4 میلیون خودرو 
داریم که بیشتر از ۲۰ میلیون آن در دسترس هستند. تعدادی 
از آنهــا به دلیــل اینکه یــا در روســتاهای دورافتاده قــرار دارند 
یا شــرایط خاصی دارند و اســتفاده نمی شــوند، در دسترس 
نیستند. بازار خودرو در سال های اخیر نشان داده است که 

رشد بزرگی را تجربه می کند؛ هم از نظر خدمات و هم از حیث 
تعداد خودرو. در ده سال اخیر، به طور میانگین سالی بیش 
از ده درصد، تعداد خودرو در کشور افزایش داشته است. به 
عالوه تعداد خدمات از جنس پرداخت و سرویس های متنوع 
بیمه و... زیاد شده است. در نتیجه بازار خدمات خودرو از دید 
ما بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال رشد می کند. این عدد برای 
رشد سالیانه کل یک صنعت چشمگیر است. این رشد را در 
کنار این حقیقت بگذاریم که در بســیاری از این سرویس ها 
هنوز بخش آنالین رشد جدی نکرده است. مثالً در صنعت 
بیمه که ما در حوزه بیمه خودروی آن وارد شده ایم، ارزش بازار 
را 4۰ تا ۵۰ هــزار میلیارد تومان بــرآورد می کنند که تنها کمتر 
از 3 درصد آن آنالین شــده است. این یعنی بازار هنوز شکل 
نگرفته و بازیگر بزرگی در فضای آنالین بیمه نداریم. عده ای 
فکر می کنند که ما با ازکــی و بیمه بازار و بیمــه دات کام رقیب 
هســتیم، در حالی که همه ما داریم دربــاره 3 درصد این بازار 
صحبت می کنیم و این بازار آن قدر بزرگ هست که برای همه 
ما جا داشته باشــد. بنابراین مجموع بازار خودرو که حداقل 
آیتول امروز برای آن هدف گذاری کرده است، بیشتر از سالی 
صد هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد که البته ما با درصد 
کارمزدهای متفاوتی در آن طرف هستیم. سرویس هایی داریم 
که آیتول هیچ کارمزدی از آن دریافت نمی کند و فقط برای این 
هست که مشتری بتواند آن خدمت را خوب دریافت کند. از 
طرفی سرویس هایی نیز داریم که حاشیه سود بهتری دارند. 
ولی مجموع گردش مالی که آیتول حداقل در فــاز اول کارش 

هدف گذاری کرده، این عددی است که گفتم. 

 این عدد، عدد کلی صنعت خودروســت، 
یعنی خرید و فروش هم در همین دسته قرار می گیرد؟
عبیــری: این عدد اهــداف محصوالتی هســتند که امــروز در 
آیتــول روی آنهــا تمرکــز کرده ایــم. پرداخت، بیمــه و خدمات 

تعمیرگاهی. خرید و فروش خودرو جزء آن نیست. 

 آخریــن وضعیت تــان بــا بیمــه مرکــزی 
چیست؟ سرویسی متوقف شده است یا خواسته اند 

الینی را فعالً معلق کنید؟
عبیری: مــا از ابتــدای 99 تــا به امــروز کــه نزدیک به دو ســال 
می گذرد، چالش ها و تعامالت بسیاری با بیمه مرکزی داشتیم. 
ما یک ســرمایه گذاری جــدی روی محصــول بیمــه در همان 
ابتدای کار انجام دادیم، آن هم به عنوان یک شرکت نوپا نه یک 
شرکت بزرگ که بخشی از سرمایه اش را در این بخش صرف 
کرده است. در آن زمان تیم ما کمتر از ۵۰ نفر بود و تازه شکل 
گرفته بود و نیمی از سرمایه مان را در چنین شرایطی روی این 
گذاشتیم که محصولی به نام بیمه را توسعه دهیم. زمانی این 
محصول را النچ کــرده و به خاطر ایرادهای مجــوزی که به این 
کسب و کار گرفتند، یک ســال راه اندازی سرویس را به تعویق 
انداختیم. همه می دانیم یک سال رشد در فضای استارتاپی را 
از دست دادن چقدر برای یک استارتاپ هزینه سنگینی دارد. 
اما امروز که اینجا هستیم، همه اینها را پشت سر گذاشته ایم. 
از اواسط امسال که رسماً کارگزار برخط بیمه مرکزی شدیم، 
دیگر از این چالش ها گذر کرده بودیم و عمالً داشــتیم فرایند 
صدور و فروش بیمه مان را بدون مشکل طی می کردیم. در این 
چند ماه بیمه مرکزی هم شروع کرده و تالش دارد این فضا را 
بزرگ کند و نوآوری می کند و ســرویس ها را توسعه می دهد. 
واقعاً هم در ایــن فضا همراهی کرده، هر چنــد در یک فضای 
بوروکراتیک، امــا این طور نبــوده که بگویم نهــادی مثل بیمه 

مرکزی همیشه مانع استارتاپ ها بوده است.  

اگر واقع بین باشیم، در فضای ســنتی بیمه 8۰ هزار نماینده 
بیمه داریم که داشتند در این فضا کار می کردند. 3 درصد از 
بازار بیمه خودرو، از دست نماینده های بیمه خارج شده و به 
سرویس های آنالین اضافه شده است. هر چند سرویس های 
آنالین هم عمالً پشت سرشان نماینده های بیمه هستند و باز 
هم اتفاق چندان ویژه ای نیفتاده است. شاید نقطه غایی این 
باشد که سرویس های آنالین مستقیم به هسته شرکت های 
بیمــه وصل باشــند، اما حداقــل امــروز که در حــال صحبت 
هستیم و تا چند سال آینده، چشم انداز ما و همه شرکت های 
بیمه این است که این صدور از طریق نمایندگان انجام شود. 
طبیعی اســت که در این فضا نمایندگان ناراضی هســتند و 
سعی می کنند مشکالتی را برای سرویس های آنالین از طرق 
مختلف ایجاد کنند، مثل فشــار وارد کردن بــه بیمه مرکزی، 
انجام کارها و اعتراضات صنفی و... . این مســیری است که 
در صنایع مختلف هم دیده ایم. وقتی شکل تاکسی داشت 
به سرویس اینترنتی تغییر می کرد، کمابیش ما این فضا را از 
سمت سنتی تاکسیرانی نیز دیدیم. اما نهاد ناظر بیمه مرکزی 
با مثالی که زدم متفاوت است. بیمه مرکزی در این سال ها از 
یک طرف خواسته مانع رشد کسب و کارهای آنالین نشود و 

از طرفی هم تحت فشار نمایندگان سنتی بیمه بوده است. 
اتفاقی که در آیتول افتاده، جدید است و همه کسب و کارهای 
بیمه آنالین دیگری که دارند در این فضا کار می کنند، تحت 
عنوان بیمه فعال هستند و هیچ کس ادعای سرویس دیگری 
ندارد. اما فضای آیتول متفاوت است و آیتول از منظر خودرو 
به مسئله بیمه نگاه می کند. در نهایت رویکردمان این است 
که کاربرانی که در ســرویس های دیگر داشــتیم، در سرویس 
بیمه خودرویشان هم مشتری ما باشند. این در فضای بیمه 
مرکزی و نماینــدگان بیمه سوءبرداشــت هایی ایجــاد کرده و 
می گوینــد چــرا اطالعاتــی را کــه در زمینه های دیگر هســت، 
در حوزه بیمه اســتفاده می کنیــد. در حالی که از دیــد ما این 
اطالعات در زمینه دیگری نیســت و همه این اطالعات حول 
خودروســت و کاربر خودش آنها را وارد کرده و ما هم مثل هر 
کســب و کار آی تی دیگری وقتی یــک ســرویس جدید تولید 
می کنیم، اولین گروهی که مخاطب قرار می دهیم، مشتریان 
سرویس های قبلی مان هستند. این را بگذارید در کنار اینکه 
آیتول نسبت به باقی بازیگران حوزه بیمه حضور کمرنگ تر و 
سر و صدای کمتری هم داشته است. در نتیجه فشار نهادهای 
نظارتــی روی آیتول بیشــتر بوده اســت. ماحصل ایــن اتفاق 
این بــود که به شــکل عجیبی در هفتــه گذشــته پروانه بیمه 
ما تعلیق شــد و در جســت و جوهایی که داشــتم، هیــچ مورد 
تعلیق دیگری را در فضای بیمه ندیدم که این همه مصاحبه 
و فضای رسانه ای حول آن شکل گرفته باشد. این اتفاق برای 
کارگزاری ها، نماینده ها و حتی شرکت های بیمه بسیاری رخ 
می دهد که به علتی بیمه مرکزی تا زمانی آنها را تعلیق کند. اما 
حداقل ما ندیدیم که با جاهای مختلف هم مصاحبه شود و 
موضوع را عمومی اعالم کنند. اما این اتفاق برای آیتول افتاده 
و حتی زمان پایان تعلیق هم تا امروز به ما اعالم نشده است. 
آیتول برای اینکه حسن نیتش را به بیمه مرکزی نشان دهد، 
از زمانی که این تعلیق اتفاق افتاده، سرویس بیمه را متوقف 
کرده است و این فشار بسیار زیادی را به شرکت وارد می کند. 
از مجموع ۱۰۰ نفری کــه در کیان فعالیت می کننــد، بیش از 
نیمی از آنها به نوعی به سرویس بیمه مرتبط می شوند. وقتی 
که سرویس پایین است، عمالً خیلی از این دوستان عالوه بر 
اینکه کاری برای انجام دادن ندارند، فشــار روانــی به آنها وارد 
شود و احساس ناامنی نسبت به کسب و کار پیدا می کنند که 

در حوزه منابع انسانی هم ما را دچار چالش می کند. 

 در مورد ترکیــب ســرمایه گذاران بگویید و 
اینکه تا امروز چقدر جذب سرمایه داشته اید؟

شاهمیر: آیتول تا امروز به شکل بوت استرپ پیش رفته و هیچ 
جذب سرمایه ای برایش اتفاق نیفتاده است. به جز یک سال 
اولی که خود هم بنیان گذاران مجموعه بدون داشتن عایدی 
در شرکت فعالیت کردند و شخصی در شرکت هزینه کردند. 

ادامه ار صفحه 9

سوپر اپ خودرو
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گفت وگو با امیرحسام حیدریان، مؤسس حس ورک که 
معتقد است بالگرهای آموزش کسب وکار رابطه الزم با بدنه 

بازار را ندارند و به همین دلیل واقع نگر نیستند

اینترنت پر شده از استادان 
بی ســــــــواد و پرمــــــدعا!

نگاهی به وضعیت صنعت کوچینگ و اینکه چرا کسب وکارها 
به مربی نیاز دارند؟

مسیر سبز کوچینگ
کوچینگ یا مربی گری کسب وکار و زندگی تقریباً 
از ۲۰ ســال پیــش بــرای اولیــن بــار ظاهــر شــد. در 
دهــه گذشــته میــالدی محبوبیــت قابــل توجهی 
به دســت آورد و امــروز به جایی رســیده اســت که 
اکثــر ســازمان ها، به ویــژه بــرای افــراد بااســتعداد 
خود بــه آن نیــاز دارند. افــراد برای بهبــود عملکرد 
در زندگی شــخصی یا مسیر کسب وکارشــان، به 
مشاوره  های تخصصی  و دقیق نیاز دارند و این نیاز 
از زمان پیچیده تر شدن حرفه های بشر خصوصاً 
بعــد از تولد اینترنت جدی تر شــده اســت؛ چراکه 
هــم شــغل های جدیــدی وارد بــازار شــده اند و هم 
مهارت های بیشتری برای انجام این شغل ها الزم 
است. برای پاسخگویی به این نیاز روبه رشد، کوچ ها 
خدماتی را در زمینه های مختلف مانند مربیگری 
شــغلی، مربیگــری ســالمت، مربیگــری رهبــری، 
مربیگری شادی و غیره ارائه می دهند. حضور یک 
مربی در لحظات تصمیم گیری برای یک موقعیت 
شــخصی و حرفــه ای باعــث می شــود بــا نگاهــی 
ریزبینانه تر به مسائل نگاه کنید و ابعاد بیشتری 
را بســنجید و در نهایت تصمیم بهتــری بگیرید. 
لحظــه انتخــاب بیــن دو مهــارت بــرای یادگیــری،  
انتخاب بین ادامه تحصیل در مقطع باالتر یا ورود 
به بــازار کار،  انتخاب نحــوه ســرمایه گذاری در یک 
بازار، انتخاب شــیوه تأمین مالی و ســازوکار آینده 
شرکت و... همگی از لحظات حساسی هستند که 
حضور فردی باتجربه و در عین  حال باسواد را طلب 
می کند.  البته همه  این ها زمانی اهمیت بیشتری 
پیدا می کند که هزینه دار بودن هر تجربه ناموفق را 
در نظر بگیریم. یعنی وقتی که فرد بداند به ازای هر 
یک تصمیم اشــتباه، زمان، انرژي و مبلغ مالی به 
همان اندازه و حتی بیشتر از دست می  دهد، سعی 
می کند که عاقالنه تر قدم بردارد. بنابراین منطقی 
به نظــر می رســد کــه افــراد و کســب وکارها از یــک 
مربی و متخصص استفاده کنند تا بتوانند منابع 
بیشــتری را حفظ کننــد و در نتیجه رشــد بهتری 
داشــته باشــند. در چنــد ســال اخیــر از مربیگری 
برای پرورش افرادی که در حال تغییر نقش و تغییر 
شغل هستند، اســتفاده شــده اســت. خصوصاً 
رهبران مختلف به دلیل اینکه می دانند برای درک 
الگوهای فکری و محرک های فکری خود به حمایت 

افراد دیگری نیاز دارند تا سازنده تر و موفق تر عمل 
کنند، از راهنمایی های مربی ها و مشاوران مختلف 

استفاده می کنند.

 افزایــش تقاضــای مربیــان در دنیــای 
شرکت ها

اندازه تخمینی بــازار صنعت کوچینگ در ســال 
۲۰۱9 نزدیــک بــه ۱۵ میلیــارد دالر بــوده اســت و 
تقریبــاً نصــف ایــن مبلــغ ســهم ایــاالت متحده 
اســت؛ یعنی 7/۵ میلیارد دالر. با رونــدی که این 
صنعت تاکنون طی کرده انتظار می رود ارزش بازار 
تا سال آینده یعنی ۲۰۲۲ با نرخ رشد متوسط 6/7 
درصدی ســاالنه، بــه ۲۰ میلیــارد دالر برســد. این 
آمار نشــان می دهد صنعــت مربیگــری روزبه روز 
در حال افزایش اســت و افراد زیادی به حضور در 
این حرفه عالقــه نشــان می دهند.  دهه گذشــته 
میالدی شاهد تغییر حرفه افراد بسیاری به سمت 
کوچینگ بود و امروز هم تعداد زیــادی از افراد در 
آموزش رسمی مربیگری شــرکت می کنند. البته 
این بین یک تفاوت کوچک به وجود آمده اســت؛ 
اینکه افراد برخــالف دیروز تنها برای مربی شــدن 
آمــوزش نمی بیننــد بلکــه بســیاری از مــردم برای 
یادگیری مهارت هایی مثل بالکچین و متا جهت 
تقویــت حرفه فعلــی خود بــه این ســمت حرکت 
می کنند. کوچینگ دیگر به عنوان یک هزینه تلقی 
نمی شود، بلکه سرمایه گذاری برای توسعه و رشد 

شخصی است.

 مشکالت پیش روی صنعت کوچینگ
بزرگ ترین چالشی که امروزه مربیان با آن 
روبه رو هستند، این است که مربیان آموزش ندیده 
به اعتبار صنعت لطمه می زنند. رشته مربیگری 
بی نظم است، برای حضور در شبکه های اجتماعی 
به عنوان یــک مربی و مشــاور هیــچ مجــوزی الزم 
نیست و در نتیجه، هر کسی می تواند خود را یک 
مربــی بنامد. مربیگری نادرســت باعــث بد جلوه 
دادن این حرفه می شود و از طرف دیگر حضور یک 
مربی حرفه ای می تواند هم اعتبار بیشتری به این 
صنعت بدهد و هم چراغ راه افراد و کســب وکارها 

باشد.

REVIEWبررسی

تنوع بازار کار و گســترده شــدن ابعاد مدیریتی و اجرایی 
یک کســب وکار نیاز به آموزش های بیشــتر در این حوزه 
را تقویت کرده اســت. به همیــن دلیل تقریبــاً نزدیک به 
یک دهه است که پلتفرم  های مختلف میزبان بالگرهای 
حوزه آموزش شده اند و این افراد تالش می کنند که با ارائه 
آموزش اصولی به صاحبان ایده یا کسانی که کسب وکار 

خود را راه  انداخته اند، مسیرشان را هموارتر کنند.
بــه همیــن ترتیــب کــه بــازار آمــوزش کســب وکار داغ تــر 
می شــود و حجــم محتــوای تولیــدی روزبــه روز افزایــش 
می یابد، باید توجه داشت که آیا این صنعت نوپا، مسیر 
درســتی را طــی می کند یا خیــر و آیا فعــاالن این حــوزه از 
صالحیــت آموزشــی الزم برخــوردار هســتند و محتوای 
مناســبی تولیــد می کننــد کــه بــرای مخاطبــان قابلیــت 

استفاده داشته باشد؟

برای آشــنایی بیشــتر با وضعیــت بالگری حــوزه آموزش 
کســب وکار با امیرحســام حیدریان، مؤسس حس ورک 
که در همین زمینه فعالیت می کند، گفت وگو کردیم و از 

چالش ها و مسیر آینده این حوزه پرسیدیم.

وضعیــت بالگــری آمــوزش کســب وکار 
چگونه است؟

آموزش کسب وکار را در ابتدا باید به دو قسمت تقسیم 
کنیــم؛ بخــش اول کســانی هســتند کــه صرفــاً بحــث 
انگیزشــی می کنند و کارشان انگیزه بخشــی برای کسب 
درآمد اســت و بخــش دوم آموزش هــای مربوط بــه حوزه 
کسب درآمد است. حوزه مربوط به انگیزشی رونق خوبی 
دارد و افراد زیادی هســتند کــه در آن فعالیت می کنند و 
عمده این فعالیت ها هم بیشــتر به ســمت رؤیافروشــی 

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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می رود، اما حوزه  ای که به تخصص های مربوط به آموزش 
برمی گردد خیلی اوضاع خوبی ندارد.

به عقیده من این مسئله دو دلیل مهم دارد؛ ابتدا اینکه 
مردم تمایل و انگیزه کمتری برای یادگیری و آموزش دارند 
و از ســمت دیگر کســانی که آموزش می دهند به ســبک 

و ســیاق قدیــم کار می کننــد و درصــدد به روز 
نگه داشتن خودشان نیستند و نمی خواهند 
بپذیرنــد کــه ذهن هــا مثــل گذشــته آمــاده و 
پذیرای آموزش و تعلیم نیســت و باید سبک 
خــود را عوض کننــد و مقــداری تفریــح را هم 
در ســبک آموزشــی جدیــد بگنجاننــد. بــه 
این دو علت این ســمت بــازار یعنــی آموزش 

تخصصی، ضعیف عمل می کند.

بخــش اول بازار کــه به گفته 
شما رؤیافروشــان یا کســانی که صرفاً می خواهند 
انگیزه بدهند هستند، چه آســیبی به بخش دوم 
وارد می کننــد؟ به عبــارت دیگــر آمــوزش اصولی و 
حرفه ای حوزه کســب وکار چه لطمه ای از فعالیت 

افراد غیرمتخصص می  بیند؟
به نظــر مــن کســانی کــه انگیــزه خالــی و بــدون پشــتوانه 
دانــش می دهنــد، بــه دو طریــق به بخــش حرفــه ای بازار 
لطمه می زننــد. ابتدا اینکه باعث می شــوند بســیاری از 
ســرمایه های انســانی و نیروهــای متخصــص وارد بــازار 
شوند و بعد از شکســت های اولیه ناامید شــوند و از کار 
دست بکشــند و بعداً هم نتوانند عملکرد خوبی داشته 
باشند و از طرف دیگر کسانی که به سبک قدیمی آموزش 
می دهند، باعث می شــوند اندک انگیزه باقیمانده مردم 
هــم از بیــن بــرود و دیگــر نخواهنــد در کســب وکار خــود 
آموزش ببینند. این مســئله باعث می شود که هم دچار 
کمبــود نیــروی متخصــص بشــویم و هــم انگیــزه ایجــاد 
کســب وکار را از دســت بدهیم. در نتیجه با اقتصاد بد و 
مریض روبه رو می شویم و بعد از مدتی می بینیم که دیگر 

چیزی به نام کسب وکار پویا وجود ندارد. 

غیــر از این مشــکل، یعنــی وجــود افراد 
غیرمتخصص چــه مشــکالت دیگری پیــش روی 

آموزش اصولی کسب وکار قرار دارد؟
مهم ترین مشــکلی که می توانم به آن اشاره کنم، ارتباط 
کم افراد فعال در حوزه آموزش با بدنه بازار اســت. یعنی 
افــراد یکســری دانــش کســب  کرده انــد، آموزش هایــی 
دیده اند و با شــیوه تولید محتوا و فعالیت در شبکه های 
اجتماعی هم آشــنا شــده اند و این مــوارد را باهم ترکیب 
کرده انــد و در نهایــت محصولــی را به وجــود آورده اند که 
دلچسب اســت. اما آيا این محصول می تواند اثربخش 
باشــد؟ می توانــد نتیجــه ای را هــم حاصــل بکنــد؟ خیر! 
به ایــن خاطر کــه تعالیمی کــه این افــراد ارائــه می دهند، 
همان متــن کتاب هایی اســت کــه در آکادمی هــا آموزش 
داده می شــود و آن ها فقط این محتوای آمــاده و از پیش 
تولیدشــده را کمی تغییر ظاهری می دهند و خوشگل تر 
می کنند و به دست مخاطب می رسانند. به همین خاطر 
اســت که وقتی مخاطب این آموزش هــا را می بیند و بعد 
متوجه می شــود کــه نمی توانــد آن هــا را به مرحلــه عمل 
برســاند، بــا خــود می گویــد که دانســتن ایــن موضــوع با 
ندانســتن آن هیچ فرقــی ندارد، چــون هیچ ســودی برای 

من نداشته است. 

پس به نظر شما یکی از مشکالت مهم، 
عدم تجربه فضای کاری آموزش دهنده هاست. از 
طرف دیگر می شود این مشکل را نوعی شرط الزم 
بــرای ورود بــه ایــن بــازار هــم دانســت. دیگــر چه 
شرایطی الزم است که افراد عالقه مند به آموزش 

باید در زمان ورود به این بازار به آن توجه کنند؟
در این مــورد ما بــا دو مــورد روبــه رو هســتیم. اول از همه 

اینکــه بایــد کاری کنیــم کــه عرصــه بــرای کســانی کــه 
می خواهند وارد این فضا شوند بازتر شود، چراکه حضور 
آنها در این فضا خالی است و دومین موضوع این است 
که ما بتوانیم به فراهم کردن شیوه های خروج برخی افراد 
هم فکر کنیم. یعنی عده ای را فیلتر کنیم که حضور آنها 
باعث نشــود که مخاطبــان یا صاحبــان ایده 
برای شــروع کاری ناامید شــوند. مثالً ما االن 
پلتفرم هــای بســیاری را داریــم کــه بــه بحث 
آموزش آنالین کمک می کننــد، اما هیچ گونه 
نظارتــی بــر کیفیــت کار وجــود نــدارد. یعنی 
نهاد یا نیروهایی وجود ندارند که بر محتوای 
این آموزش ها نظارت داشته باشد که آیا فرد 
آموزش دهنده محتوایی را کــه ارائه می دهد، 
خــودش تولید کــرده یــا صرفــاً از جایــی کپی 
کرده اســت یا اینکه اصالً فرد آموزش دهنده 

چه سابقه ای دارد و آیا صالحیت تدریس دارد یا خیر؟
خیلی از افــراد پکیج هایی را حتی بــرای یک درس خاص 
می خرند و هزینه زیادی هم می کنند و اتفاقاً ممکن است 
از چند مدرس هــم بخرند، ولــی در نهایــت می بینند که 
چیزی یاد نگرفته اند. دلیل این موضوع این است که هیچ 

نظارتی وجود ندارد. 
از طرف دیگر مدرس هایی که باتجربه و باسواد هستند، 
عرصــه آمــوزش آنالیــن را مختــص جوان هــا می داننــد، 

بنابرایــن تمایلی بــرای ورود به 
این فضا نشــان نمی دهند. به 
نظر مــن متولیان و کســانی که 
خودشــان تدریــس می کننــد، 
می تواننــد دســت این افــراد را 
بگیرند و آنها را وارد این عرصه 

کنند تا فضا غنی تر شود.  

در  آموزش دهنده هــا 
مســیر حرفــه ای خــود 
معموالً چه اشتباهاتی 
دارند یا چــه خطاهایی 

مرتکب می شوند؟
خوش بینــی و بدبینــی بالیــی اســت کــه خیلــی از 
آموزش دهنده هــا درگیــر آن هســتند. به نظــرم مــا هنــر 
شفاف اندیشــیدن و یــا اصولــی اندیشــیدن را نداریــم و 
به همین جهت معتقدم در کنار بحــث مالی و حرفه ای، 

باید بحث روان شناسی هم به همان اندازه لحاظ شود.

شــما حس ورک را از چه ســالی و با چه 
رویکردی شروع کردید؟

همان طور که از اســم حس ورک مشــخص اســت، کامالً 
یــک کســب وکار حســی و دلــی بــود. یعنــی زمانی کــه با 
دانشــجوها و هنرآمــوزان خودمــان صحبــت می کردیم، 
به دنبال یکســری کانال هــا و راه هــای ارتباطــی بودیم که 
بتوانیــم تعــداد آموزش هــا را بیشــتر کنیــم و کار خــود را 
گســترش دهیم. آن زمان کرونا وجود نداشــت و بیشــتر 
دانشــجوهای ما از شهرســتان می آمدند و زمانی هم که 
می رفتند، دیگــر هیــچ راه ارتباطــی قوی وجود نداشــت. 
در ابتدا با پلتفرم هایی مثل اینســتاگرام و تلگرام شــروع 
کردیــم، ســپس ســایت خــود را شــکل دادیــم و در ادامه 
برنامــه داریــم کــه کارگروه هایی شــکل بدهیم کــه در هر 
کدام از اســتان ها به صورت جداگانه بتوانند یکســری از 
آموزش هــا و مشــاوره ها را بدهنــد و به قول معــروف برای 

کشور مفیدتر باشد.

با توجه به روندی که تا امروز طی کردید 
و در ادامه پیش رو دارید، به نظر شــما حس ورک 
یا کسب وکارهای مشابه آن  قابلیت  تبدیل  شدن 

به کسب وکارهای بزرگ و مقیاس پذیر را دارند؟

اگر بخواهیم واقعی به این موضوع نگاه کنیم، به نظر من 
عرصه آمــوزش و مشــاوره االن به جایی رســیده که دیگر 
نبایــد به بزرگ  شــدن کار فکــر کنیم و باید بــه تخصصی  
شدن آن بیندیشیم. ما در کشور الزم داریم که مؤسسات 
و سازمان هایی که مشاوره آموزش می دهند، بتوانند، به 
موضوعات با دقت بیشــتری نگاه بکنند، چراکه کشــتی 
کسب وکار ایران سوراخ است و دارد از بین می رود. کاری 
کــه مــا در حــس ورک می کنیــم ایــن اســت کــه مقدمات 
کســب وکارها و حرفه هــا را آمــوزش می دهیــم. دقیقــاً 
مانند یک پزشــک عمومی. وقتی که حال ما بد است به 
یک پزشــک مراجعه می کنیم و ســپس او ما را به سمت 
یــک متخصــص هدایــت می کند تــا بــه صــورت بهتری 
درمان شــویم. حس ورک، همان پزشک عمومی است و 
معتقدیم که برای درمان یک بیمار به پزشک متخصص 

نیاز است، نه لزوماً یک بیمارستان بزرگ تر.

در  محتــوا  کســب و کار  و  محتــوا 
شــبکه های اجتماعــی در چــه وضعیتی اســت و 

چقدر جای رشد و سرمایه گذاری دارد؟
ســرمایه همیشــه به ســمتی حرکت می کند کــه بفهمد 
جای امنی برای آن وجود دارد و در کنار پذیرش ریســک 
می تواند بازدهی خودش را هم داشته باشد. چون شرایط 
اینترنت کشور ما متالطم است و آینده پایداری برای آن 
متصــور نیســت و مشــکالت 
دیگری نیز در سمت رگوالتوری 
و قانون گــذاری وجــود دارد، 
باعث می شود سرمایه گذارها 
افــراد  شــوند.  دلســرد 
می خواهنــد ســرمایه گذاری 
بکنند اما مشــکالتی از جمله 
اینماد، رگوالتوری ضعیف و... 

آنها را به شک می اندازد.
در کشور ما جا برای کار کردن 
وجــود دارد امــا بــه شــرطی 
کــه امنیــت اقتصــادی وجود 
داشــته باشــد تاافراد بتوانند 
ســرمایه ، دانــش فنــی و زمان 
خــود را در این زمینه صــرف کنند. شــرایطی که االن در 
آن قــرار داریــم، تقریبــاً ۱۰ درصد پتانســیلی اســت که 

جامعه ما دارد.

اگــر بخواهیــم به صــورت واقع نگرانــه 
شــرایط را ببینیــم، فکــر می کنیــد آینــده آموزش 

کسب وکار به چه سمتی می رود؟
آموزش کســب وکار روز به روز در حال گســترش اســت و 
این بسیار مطلوب است، چراکه هم شبکه سازی بیشتر 
می شــود و هــم گــردش مالی بهتــری در ایــن بــازار اتفاق 
می افتــد؛ اما بــه همــان میزان کــه کمیــت افزایــش پیدا 
می کند، کیفیت هم باید رشــد کند. از آنجــا که کیفیت 
ثابت می ماند و پایین هم مــی رود، در آینده باید به یک 
رنســانس در صنعت آمــوزش دل ببندیم. اگــر با همین 
فرمان پیــش برویم، دیگر فــردا فرق بین دانشــجویی که 
به تازگی یــک مطلب را فــرا گرفته با اســتادی کــه ارتباط 
کاملــی بیــن صنعــت تولیــد و صنعــت آمــوزش دارد را 
تشــخیص نمی دهیم و نمی توانیم بفهمیم کدام استاد 
اســت و کدام دانشــجو. اینکه هر دانشــجویی می تواند 
یک مدرس شود، بســیار خطرناک است، چراکه در این 
شــرایط فقط بحث تدریس مطرح است و بحث انتقال 
تجربه در میان نیســت. این در آینده می تواند هم برای 
صنعت آموزش و هم برای کسب  وکارها خطرناک باشد. 
با ایــن حــال از حضــور افــراد جدیــد و کاربلــد در فضای 
آمــوزش کســب وکار اســتقبال می کنیــم و همان طور که 
اشــاره کــردم، ایــن اتفــاق به نفــع مجموعــه فعــاالن این 

حوزه است.

REVIEWبررسی

 کدام پلتفرم برای 
اینفلوئنسر مارکتینگ 

بهتر است؟

 اینستاگرام 
در برابر یوتیوب

اینســتاگرام یــا یوتیــوب؟ بازاریاب هــا 
مدت هاســت کــه بــا ایــن ســؤال مواجــه 
هســتند و تــا اینجــای کار هــم بــه نظــر 
واحــدی نرســیده اند امــا بــا این حــال گویا 
وزنه اینســتاگرام در موضوع اینفلوئنســر 
مارکتینگ کمی سنگین  تر از یوتیوب است. 
بــر اســاس گزارش هایــی کــه در خصــوص 
بازاریابــی در یوتیــوب و اینســتاگرام در 
ســال ۲۰۲۱ منتشــر شــده اســت، بیشــتر 
بازاریابان قصد دارند در سال جدید بیشتر 
هزینه هــای بازاریابی اینفلوئنســر خــود را 
بــه اینســتاگرام اختصاص دهنــد.  همین 
مسئله باید به معضل اینستاگرام و یوتیوب 
پایان دهد، درســت اســت؟ نه دقیقاً! برای 
اینکه به این سؤال پاسخ  دقیق تری بدهیم، 
باید نگاهی به آمارها بیندازیم.  اینستاگرام 
بیــش از یــک میلیــارد نفــر کاربــر دارد و 
میانگین نرخ تعامل در آن ۵ درصد است. 
میانگین نرخ پســت در اینفلوئنســرها ۱۰ 
دالر به ازای هر هزار فالوئر است و میانگین 
تعداد الیک ها در حســاب های تأثیرگذار، 
۱77۵ است.  در یوتیوب نیز تعداد کاربران 
بیــش از دو میلیــارد نفر اســت و میانگین 
نرخ تعامــل آن ۲۰ درصد اســت. میانگین 
نرخ پست اینفلوئنسر، ۲۰ دالر به ازای هر 
هزار فالوئر اســت و میانگین تعداد بازدید 
بــرای ویدئوهــای اینفلوئنســرها، ۲۵867. 
یوتیــوب امــکان دسترســی بــه دو میلیارد 
کاربر را می دهد، محتواهای یوتیوب معموالً 
همیشه سبز، جست و جوگرپسند و دارای 
طول عمــر طوالنــی اســت. بنابرایــن، یک 
ویدئوی حمایت شــده از یوتیوب می تواند 
برای یــک برند معجزه کنــد. البتــه این کار 
بیشــتر از تولیــد محتوا بــرای رســانه هایی 
هزینــه  اینســتاگرام  اســتوری  ماننــد 
خواهد داشــت. با این حال، اســتوری های 
اینستاگرام گذرا هســتند، حتی اگر تولید 
محتوا بسیار مقرون به صرفه تر از یوتیوب 
باشــد. بیش از یک میلیــارد کاربــر هر ماه 
در اینستاگرام فعال هســتند، چراکه یک 
پلتفرم اینفلوئنســر مارکتینــگ همه کاره 
است و در انتخاب قالب های محتوا آزادی 
 IGTV بیشــتری می دهــد. هایالیت هــا و
جذابیت اینستاگرام را به عنوان یک پلتفرم 

بازاریابی تأثیرگذار افزایش داده است.
در نتیجه انتخاب میان ایــن دو پلتفرم 
وابستگی مستقیم به هدف کسب و کار 

دارد.

آموزش کسب وکار 
روز به روز در حال 

گسترش است و این 
بسیار مطلوب است، 

چراکه هم شبکه سازی 
بیشتر می شود و هم 

گردش مالی بهتری در 
این بازار اتفاق می افتد

علی قلی زاده
گردرودباری

@Ali_Gholizadeh_
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چرخ هــای دوزندگی بــه همان انــدازه کــه امروز وســیله ای 
معمولــی هســتند، در نیمــه دوم قــرن هجدهــم پدیده ای 
انقابــی بودنــد. انقــاب صنعتی و تــاش گســترده برای 
ماشــینی کردن کارهای دشــواری که تقاضای زیــادی برای 
آنها بود، موضوع دوخت ودوز را هم در فهرســت کارهایی 
قرار داده بــود که به نظر می رســید بهتر اســت با ماشــین 
انجــام شــود و دســتگاهی کــه گفتــه می شــود »تومــاس 
ســنت« انگلیســی در ســال 1790 ســاخت، همین نیاز را 

پاسخ می گفت.
چرخ های دوزندگی نخستین بار نه با هدف تولید پوشاک، 
بلکــه بــرای دوخــت محصــوالت چرمــی و بادبان کشــتی 
بــه  کار گرفتــه شــد. آنچــه توماس ســنت ســاخت، گرچه 
وسیله ای کاربردی و پیشرفته در زمان خودش بود، اما نیاز 
به بهینه سازی بسیاری داشت که در سال های پس از آن 
به وســیله دیگران دنبال شد. اما شــیوه کار توماس سنت 
در ایجاد ســاختاری که بتواند دو رشــته نــخ را از زیر و روی 
آنچه باید دوخته شود، در هم تنیده و قفل کند، مبنای کار 

سازندگان پس از وی قرار گرفت. 

»سینگر«واردمیشود
نزدیــک بــه دو دهــه پــس از عرضــه نخســتین ماشــین 
دوزندگــی، نمونــه دیگــری از آن در ســال 1804 توســط دو 

همکار به نام های »توماس استون« و »جمیز هندرسون« 
انگلیســی و تقریباً همزمان با »جان دانکن« اسکاتلندی 
برای گلدوزی عرضه شد. چند سال پس از آن یک خیاط 
اتریشــی بــه نــام »جــوزف مادرســپرگر« کار روی ماشــین 
دوخت خود را آغاز و نخستین نسخه آن را در سال 1814 
عرضه کــرد و بــا دریافــت حمایت مالــی از دولــت اتریش 
نســخه های دیگــری را تــا ســال 1839 تولید کرد کــه روش 
دوخــت زنجیــره ای را ماننــد آنچــه در بافــت رخ می دهد، 

تقلید می کرد. 
نخستین کاربری دگرگون ســاز در این زمینه را یک دوزنده 
فرانســوی بــه نــام »بارتلومــی تیمونیــه« انجــام داد. او بــا 
استفاده از روش دوخت زنجیره ای که »سنت« پایه گذاری 
کرده بود، دستگاهی کاربردی ساخت و گواهی اختراع خود 
را با همکاری یک مهندس معدن آلمانی در سال 1830 به 
ثبت رساند و نخستین شرکت تولید لباس با استفاده از 
چرخ دوزندگــی را در همان ســال ایجاد کرد تا بــرای ارتش 
فرانســه لبــاس بــدوزد. در همیــن ســال ها مخترعانــی در 
آمریکا نیــز وارد رقابت شــدند و بهســازی هایی در شــیوه 
کار دســتگاه ایجــاد کردنــد و نخســتین گواهــی اختــراع 
در ایــن زمینــه در ســال 1832 ثبــت شــد. در همیــن زمان 
بارتلومی نتوانســت به کار مرکز تولید پوشاک خود ادامه 
دهــد و کارگرانــی که نگران مشــاغل خــود بودنــد، موجب 

با اختراع چرخ دوزندگی، لباس که زمانی یک محصول اختصاصی برای 
هر فرد بود، به کاالیی با قابلیت تولید انبوه تبدیل شد که می توانست در 

هر محل تولید شده و برای مصرف در اختیار مشتری نهایی قرار گیرد 

در ستایش ابزار: انقالبی 
که چرخ  دوزندگی به پا کرد

چــرا شــرکت های قدرتمندی ماننــد آگفــا، آاِگ، لمان بــرادرز، 
دی ای ســی، موتــوروال، نوکیــا و کــداک ناگهــان پــس از 
موفقیــت تجــاری در چند دهــه، ســرانجام ناپدید شــدند. چه 
چیزی اشــتباه پیش رفت؟ پاســخ، اگرچــه دردناک اما ســاده 
است. این شرکت ها نتوانستند مدل های کسب وکار خود 
را با محیط در حــال تغییر اطراف خود مطابقــت دهند. هدف 
این کتاب این است که یک روش شناســی به شما معرفی 
و در ایجــاد مدل کســب وکار بــه روش ســاختاری کمک تان 
ی مدل کســب وکار مبتنــی بــر ۶۰ الگوی  کند. نــوآور
تکراری است. کتاب ســعی کرده به سه ســؤال پاسخ دهد: 
چگونه شــرکت من می تواند بــازی را تغییر دهــد؟ چگونه 
می تــوان آن را به یک الگــو برای صنعــت تبدیل کــرد؟ در یک 
کالم، چگونه می توانم در مدل کسب وکار نوآوری کنم؟

کتاب  فــروش 

چرا شرکت های قدرتمندی مانند موتوروال، نوکیا و کداک ناگهان پس از 
موفقیت تجاری در چند دهه، به تدریج از صحنه کسب وکاری دنیا محو 
شدند. چه چیزی اشتباه پیش رفت؟ پاســخ، اگرچه دردناک اما ساده 
است. این شرکت ها نتوانستند مدل های کسب وکار خود را با تغییرات 
محیط اطراف خود، انطباق دهند. آنها از تجارب گذشــته خود استفاده 
می کردند؛ چیزی که دیگر بقای کسب وکار را تضمین نمی کند. هدف این 
کتاب این اســت که یک روش شناسی به شــما معرفی و در ایجاد مدل 
کســب وکار به روش ســاختاری کمک تان کند. نوآوری مدل کسب وکار 
مبتنی بر ۶۰ الگوی تکرارشــونده اســت و کتاب اهمیت نوآوری در این 
حوزه را برجسته می کند و زمینه مشترکی برای تعریف این مفهوم فراهم 
می آورد. کتاب سعی کرده به سه سؤال پاسخ دهد: چگونه شرکت من 
می تواند بازی را تغییر دهد؟ چگونه می توانم شرکتم را به یک الگو برای 
صنعت تبدیل کنم؟ در یک کالم، چگونه می توانم در مدل کســب وکار 

نوآوری کنم؟
کتابی که در دست دارید، به معرفی ۶۰ الگوی مدل کسب وکار پرداخته 
است. مطالعه این کتاب عالوه بر آنکه به درک شما از مفهوم مدل کسب 
وکار عمق خواهد بخشید، توانمندیتان در حوزه های طراحی و بازطراحی 
مدل کسب وکار را نیز ارتقا خواهد داد. باید گفت در یکی، دو دهه اخیر، 
نوآوری در مدل کســب وکار، بیش از نوآوری در محصــول یا نوآوری در 

فرایندها، در رشد و موفقیت کسب وکارها تأثیرگذار بوده است.

الیور گاسمن ، کارولین فرانکن برگر، میکال سیک
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تعطیلی کارخانه شــدند. تا اینکه در ســال 1844 نســخه 
پیشرفته تری از یک ماشین دوخت توسط »جان فیشر« 
مخترع انگلیسی ساخته شد و چندی پس از آن در سال 
1851 »ایزاک مریت سینگر« نمونه ای بسیار شبیه به آن 
را وارد بــازار کــرد. در این میان ســینگر توانســت دســتگاه 
خود را زودتر از فیشر به ثبت برساند و از مزایای قانونی آن 

بهره مند شود. 

جنگماشینها
سینگر با ترکیب تعدادی از ابتکارات سایرین 
توانست نسخه خود از چرخ دوزندگی را تهیه و 
عرضه کند و در این مسیر درگیر دعوای حقوقی 
با مختــرع دیگری به نــام »هووی« شــد و طبق 
حکــم دادگاه مجبور شــد در برابر هر دســتگاه 
ساخته شــده مبلغ 1.5 دالر به هــووی بپردازد. 
در این دوره تعداد زیادی شــرکت های سازنده 

ســر برآورده بودند که به دنبال اقامه دعــوای حقوقی علیه 
یکدیگــر در دادگاه ها بودند کــه در تاریخ ثبــت گواهی های 
حق اختراع به جنگ ماشــین های دوزندگی موســوم شــد 
و همین شــرایط آنهــا را بــه فکر ایجاد تراســت ســازندگان 
ماشین های دوزندگی انداخت که در سال 1856 با حضور 
سینگر، هووی، ویلر، ویلسون، گروور و بیکر تشکیل شد. 

سازندگان ماشــین های دوزندگی به درســتی می دانستند 
که این صنعت موجــب دگرگونی های بزرگی خواهد شــد. 
ســاخت این ماشــین ها نه تنها دروازه هــای تــازه ای به روی 
برخی رشــته های صنعتی باز کرد، بلکه تولید پوشاک را از 
یک وظیفه خانگی یا شغل محدود، در آستانه تبدیل شدن 
به یک صنعــت بــزرگ قــرار داد. کارخانجــات تولیــد انبوه 
پوشــاک، صنعــت مــد و فروشــگاه های بــزرگ و سراســری 
عرضه پوشاک آماده نتیجه دگرگونی در ابزار و شیوه دوخت 
هستند. اسناد و مدارک نشــان می دهد تولید لباس برای 
اعضای خانواده یکی از مشغله های بزرگ زنان خانه دار بوده 
و این وضعیت حتی در خانواده های متوســط که کارگرانی 
را بــرای دوخــت لبــاس بــه کار می گرفتنــد هــم برقــرار بوده 
اســت. برآوردها نشــان می دهد زمان الزم بــرای تولید یک 
 دســت پیراهن مردانه 10 ســاعت و لباس زنانه 14 ســاعت 

بوده اســت. در همین حــال بخش بزرگ نیازهــای دوخت 
و دوز پوشاک افراد توســط زنان در خانه انجام می شد و در 
شرایط مناسب انتظار می رفت افراد تنها دو دست لباس 
داشــته باشــند، یکــی بــرای کار و دیگــری بــرای برنامه های 
رســمی. امــا ورود ماشــین های دوزندگی بازی را به شــکلی 
بنیادین دگرگون کرد. زمان الزم بــرای تولید یک پیراهن به 
15 دقیقه و زمان دوخت لباس به یک ســاعت 
کاهــش یافــت. گفتــه می شــود کاهــش زمــان 
تأمین نیازهای پوشاک خانواده، به زنان فرصت 
بیشتری برای اوقات فراغت و تاش برای کسب 

توانایی های جدید و یافتن شغل داد. 

خیاطی،کسبوکارمیشود
ظهــور ماشــین های دوزندگی، صنعــت پنبه و 
تولید پارچه را به حرکت واداشت. پاسخگویی 
به تقاضــای روزافــزون بــرای پارچه بــه افزایش 
کشــت این محصول در زمین هایی منجر شــد که پیش از 
آن زیر کشــت نمی رفت؛ در همین حال برای نخستین بار 
شیوه خرید لباس های از پیش دوخته شده مورد توجه قرار 
گرفت. با تولید انبوه ماشین های دوزندگی، افرادی به فکر 
تولید لبــاس افتادنــد و خدمات خیاطــی از خانه هــا خارج 
شده و به یک کسب وکار تبدیل شــد. پس از آن و به دنبال 
تاش برای گسترش کسب وکار، موضوع تولید انبوه لباس 
در دستورکار افراد نوآور قرار گرفت. لباس که تا آن زمان یک 
محصول اختصاصی برای هر فرد بود، به کاالیی با قابلیت 
تولید انبوه تبدیل شد که می توانست در هر محلی تولید 
شــده و برای مصرف در اختیار مشــتری نهایی قــرار گیرد. 
همین ابتکار بود که مد را از حوزه ویژه اشــراف به پدیده ای 

فراگیر تبدیل کرد. 
افزایش تولید و همراه شــدن مد با آن، نیــاز به دگرگونی در 
شــیوه های عرضه را هم ایجاد کرد. فروشــگاه های بزرگ و 
زنجیره ای بخش بزرگ و رو به گسترش خود را به پوشاک 
اختصاص دادند و تولید پوشاک که تا سال های پایانی قرن 
نوزدهم در محدوده خانه ها انجام می شــد، حتی مرزهای 
ملی کشورها را پشت سر گذاشت و به پدیده ای فرامرزی 

تبدیل شد. 

تولید لباس برای سایرین در زمانی رونق گرفت که نیازهای جدیدی در 
سبک زندگی جوامع خلق شده بود 

چرخ دوزندگی و دگرگونی مناسبات اجتماعی در ایران

ANALYSISتحلیل

با عرضه نخستین چرخ های دوزندگی در اروپا، 
افــرادی کــه بــه کار خیاطی اشــتغال داشــتند، 
احساس خطر کرده و نخستین کارخانه تولید 
پوشاک را که »بارتلومی تیمونیه« ساخته بود، 
از بیــن بردند. امــا ورود این ماشــین به ایــران با 

مقاومت هایی از جنسی دیگر روبه رو بود. 
از ســابقه دوزندگــی به عنــوان یــک شــغل، 
اطاعات اندکــی در اختیار اســت، اما شــواهد 
تاریخی نشــان از کاربــرد دیرینه آنهــا دارد. در 
بخش های قدیمی شوش سوزن های سوراخ دار 
یافــت شــده، نشــانه هایی از دســتگاه های 
ریسندگی و بافندگی در هفت هزار سال پیش 
در بهشهر پیدا شده و ابتکار سپاهیان نادرشاه 
در تولیــد لباس هایــی بــرای اســتتار نظامیــان 
از نمونه هــای شناخته شــده در تاریــخ اســت. 
دوخــت و دوز به عنوان یک شــغل به   ویــژه برای 

لشکریان سابقه دیرینه دارد. 
گرچــه در دوره صفویــه و قاجــار اشــتغال بــه 
دوزندگی پررنگ تر می شود و در دوره قاجار آنها 
بخش مشــخصی از بازار را به خود اختصاص 
دادنــد، امــا ورود ماشــین های دوزندگــی آنها را 
کمتر آشفته کرد. به نظر می رســد تولید لباس 
برای ســایرین در زمانی رونق گرفت که نیازهای 
جدیــدی خلق شــده بود و دسترســی بــه لباس 
بیشــتر متناســب بــا موقعیت هــای گوناگــون 

تقاضاهای جدیدی را ایجاد کرده بود. 
چرخ خیاطی را نخســتین بار مظفرالدین شــاه 
پــس از ســفر بــه فرنــگ همــراه بــا یــک خیــاط 
قفقازی بــا خود بــه ایــران آورد و قــرار بــود برای 
دوخــت لباس درباریــان به  کار گرفته شــود. اما 
مردم که تصور می کردند پارچه توسط دستگاه 
جویده می شود از آن استقبال نکردند. از سوی 
دیگر برخی بر این بــاور بودند که دوختن لباس 
بــا وســیله ســاخت دســت فرنگی هــا، موجــب 

نجس شــدن پارچه می شــود و دوختن لباس با 
آن را جایز نمی دانستند. 

نخســتین چرخ هــای دوزندگی کــه قرار بــود در 
اختیــار همــگان قــرار گیــرد، نشــان گلدفینگــر 
داشت و در خیابان الله زار به فروش می رسید. 
فروشــنده بــرای گســترش بــازار خــود و جلــب 
مشــتریان یک برنامه آموزشی نیز ترتیب داده 
بود. به تدریج نه تنها خیاط های شاغل در بازار، 
بلکه زنان خانــه دار نیز به ایــن محصول فرنگی 
توجــه کردنــد و چــرخ خیاطی بــه یکــی از اقام 
مهــم در جهیزیــه دختــران تبدیــل شــد. ادامه 
دگرگونی هــای سیاســی و اجتماعــی در کشــور 
توجه به ایــن وســیله را افزایش داد و باز شــدن 
دروازه هــا بــرای کاالی ساخته شــده خارجــی، 

شرکت های بزرگ را میدان دار این حوزه کرد. 
تا پیــش از انقــاب بازار چــرخ خیاطــی خانگی 
و صنعتــی در انحصــار شــرکت های خارجــی 
بود، اما در سال 1358 نخستین شرکت ایرانی 
تولیدکننــده چــرخ خیاطــی پایه گــذاری شــد 
و ســال های طوالنــی بــا تبلیغــات گســترده و 
محصــوالت گوناگــون بــازار خوبــی را در داخــل 
ایجــاد کــرده و وارد بازارهــای خارجی نیز شــد. 
ورود چرخ  دوزندگی اما کارکرد دگرگون کننده ای 
در صنعت پوشاک داخلی نداشت و نه صنعت 
مد و نه پوشاک، قابلیت ویژه ای ابراز نداشتند. 
ورود چرخ دوزندگی همانند بسیاری از ابزارهای 
وارداتــی دیگــر به تدریــج و در رونــدی مشــابه 
بــا ســایر حوزه هــا خــود را نمایــان کــرد. بــه این 
ترتیــب در صنعت پوشــاک صرف نظر از برخی 
نمونه های کم شمار، هرگز جریان دگرگون سازی 
شــکل نگرفت و حتــی کارخانه موفــق کاچیران 
کــه امیدهــای بســیاری را برانگیختــه بــود، در 
فرازونشیب های دوران جنگ تحمیلی و پس از 

آن درگیر تاش برای زنده ماندن شد. 

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com



بهمیزبانی:

باسخنرانیوارائههاییاز:

رضاباقریاصل
 دبیر شورای اجرایی
فناوری اطاعات

مجتبیتوانگر
 رئیس کمیته

 اقتصاد دیجیتال
  مجلس

فرزینفردیس
 رئیس کمیسیون

 اقتصاد نوآوری اتاق
بازرگانی تهران

رضاقربانی
 عضو هیئت مدیره

 سازمان نظام صنفی
رایانه ای تهران

پنلفرصتهایکسبوکاریتبادلرمزارزهابرایایران

محمدقاسمی
 مدیرعامل
مزدکس

رضاجمیلی
 سردبیر

هفته نامه کارنگ

امیرحسینراد
 مدیرعامل
نوبیتکس

احسانقاضیزاده
 مدیرعامل

اکسیر

بنیامینعباسی
 مدیرعامل
بیت مکس

نریمانامانی
 مدیرعامل
سیتکس

پنلتنظیمگریرمزارزواستراتژیبالکچینیایران

افشارجوکار
 مدیرعامل

کوین نیک مارکت

رسولقربانی
 سردبیر

راه پرداخت

روحالهجهنده
 قائم مقام
رمزینکس

امیرحسینمردانی
 مدیرعامل
بیت پین

بهزاداسکندری
 مدیرعامل

اوکی اکسچنج

محمدآنالویی
 مدیر عامل

 والکس

 دورهمی کسب وکارهای
 رمز ارزی و بالکچین ایران

یکشنبه نوزدهم دی ماه، نهم ژانویه، با حضور ۲۰۰ فعال کسب وکاری حوزه تبادل

برایحضورآنالیندراینرویدادازساعت15:30تا20:00روزیکشنبه19دیماهشبکههایاجتماعیمارادنبالکنید



4 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شــــماره چهار
دی نــوزده  
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

6

درگاه پرداخت سیتکس بسته 
شد ... ادامه شرایط فعلی 
یعنی از بین رفتن اقتصاد 

دیجیتال کشور 

اینماد  به مسیر 
عقالنیت برگردد

4

امیر موسویان مدیرعامل 
کسب وکار »بالکچین بلورین« 
از ماجرای بسته شدن درگاه این 

کسب وکار می گوید

 راه رفتن روی 

لبه  معلق  فناوری!

 ۲۰۲۲؛ سال تثبیت رمزارزها
13

وی سی ها ۳۳ میلیارد دالر به بازار رمزارز آوردند
8

رئیس سابق SEC؛ مدافع امروز رمزارزها!
12

بازار در هفته گذشته :زمستان در راه است؟

9 10

A N A L Y S I S

 رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
ایران گفته  رمزارزها می توانند به 

کمک تجار ایرانی بیایند 

رمزارزها 
تضمین کننده 
تهاتر می شوند

مدیرعامل صرافی اکسیر از پیش بینی خود هم درباره قیمت 
بیت کوین و هم ورود کاربران جدید به این بازار می گوید

بازار در مسیر بلوغ 

باید بپذیریم 
بالکچین و رمزارز 
یک پدیده نوظهور و 
منحصربه فرد در طول 
تاریخ است 

14



شــــــــــــــمــــــــــــــــــاره4
۱9 دی ۱4۰۰

ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

2

ایــن روزهــا برخی تــاش می کننــد به هــر طریق 
ممکن فضا را متشنج کنند و با راه انداختن جو 
ســنگین علیه اقتصاد نوآوری زمینه های رشــد 
را از ایــران بگیرنــد. مثاً عده ای تــاش می کنند 
بــا تحریــک روحانیــت آنهــا را علیــه رمزارزهــا 
و فقــه و شــرع را بــه مانعــی بــر ســر راه رمزارزها 
تبدیــل کنند. فقه شــیعه همیشــه نشــان داده 
که نسبت به مسائل روز آگاهانه رفتار می کند؛ 
منتها برخی در شــرایطی که آب گل آلود است، 
ســعی بر این دارنــد که نهنگ شــکار کننــد و به 
همین خاطــر مــدام آب را گل آلــود می کنند! در 
کشــورهای اســامی به غیر از ایران هم موضوع 
دارایی هــای دیجیتــال بــه موضــوع بحث جدی 
تبدیل شــده و روحانیون پیشرو سعی می کنند 
ابعاد گوناگون فقهی و شرعی پدیده های جدید 

را بررسی کنند. 
از آن سو عده ای تاش می کنند نگاه به رمزارزها 
را امنیتــی کننــد. ما در ســال های 
گذشــته از ایــن نــگاه آســیب های 
زیادی دیده ایم؛ امنیت با گسترش 
نگاه امنیتی ایجاد نمی شود. برای 
اینکه بتوانیــم امنیت ایجاد کنیم 
بایــد تــاش کنیــم به صــورت پویــا 
پدیده هــای جدیــد را بشناســیم و 
مدام روش هایمان را تغییر دهیم. 
اگر بخواهیم با برچســب امنیتی  
زدن به هــر پدیده  جدیــدی آنها را 
مدیریت کنیم، در نهایت نه تنها قادر به کنترل 
نخواهیم بود، بلکه زمینه رشــد بیشــتر اقتصاد 
زیرزمینــی را فراهم می کنیــم. رمزارزها را معادل 
مواد مخــدر، قمار و شــرط بندی گرفتــن، ظلم به 
خودمــان اســت. رمزارزهــا طلیعــه تکنولوژی ای 
هســتند کــه هرچنــد هنــوز نابالــغ اســت، ولــی 
در ســال های آینــده شــاهد بلــوغ ایــن فنــاوری و 

کسب وکارهای مرتبط با آن خواهیم بود. 
معلوم نیســت انگیزه افرادی که تاش می کنند 
همه چیز را ممنوع کنند، چیست. برخی به دروغ 
می گویند چین و آمریــکا رمزارزهــا را غیرقانونی 
اعــام کرده اند؛ آنهــا نمی گویند کــه دولت چین 
مهم ترین مدعی در عرصه رمــزارز بانک مرکزی 
اســت و در حوزه هــای گوناگــون رمــزارز یکــی از 
بازیگــران جدی بازار اســت. چین مــورد خاصی 
اســت و مدیریت تکنولوژی در این کشــور ابعاد 
ناشــناخته زیــادی دارد و نمی توانیــم بــا در نظر 
گرفتن یک عامــل یا یــک رفتار، نســخه ای برای 
ایران تجویز کنیم. کشورهای اروپایی و نهادهای 
رگوالتــوری متعــدد هــم در حــال مقررات گذاری 
هستند و تا همین امروز نیز نهادهای ناظر مالی 
دســتورالعمل های متعــددی در زمینــه رمزارزها 

تهیه کرده اند.
آنچــه نبایــد در میان ایــن بحث ها به فراموشــی 

سپرده شــود، فلسفه رمزارزهاســت. همان گونه 
که پول و دنیای مالی فلســفه خودشان را دارند، 
بیت کویــن و رمزارزهــا هــم فلســفه ای دارنــد که 
باعث شــده تا این حد برای مــردم جهان جذاب 
باشند. ممکن اســت بخش هایی از این فلسفه 
را دوست نداشــته باشــیم، ولی انکار روندی که 
جهــان را درنوردیــده، در نهایــت منجــر بــه ایــن 
می شــود که ما اقتصــاد ایــران را از فرصت هایی 
که می توانســته کمک حال مردم باشد، محروم 

کنیم.
این در حالی اســت که کشــورهای اطــراف مانند 
امارات تأکید زیادی بر این دارند که می خواهند 
هــاب رمــزارزی جهــان باشــند و بــا ایجــاد 
مشوق هایی تاش می کنند کارآفرینانی از همه 
نقاط جهان را جــذب دبی کنند؛ در این شــرایط 
رقابتی عده ای تاش می کنند به هر شکل ممکن 

کارآفرینان را از ایران برانند!
اگــر بخواهیــم پدیــده ای را کــه فلســفه قابــل 
توجهــی دارد، رد کنیــم و چشــم مان را ببندیــم 
و کســب وکارهای ایرانــی را کــه تــاش می کنند 
شــفاف فعالیت کنند و مــدام از مقررات گذاری 
می گوینــد، محــدود کنیــم؛ بدانیــم کــه ایــن 
رفتارها بــه مثابه انداختــن فرش قرمــز زیر پای 

خارجی هاست. 
بــر خــاف تصــور عــده ای، ایجــاد محدودیــت، 
مصونیت نمــی آورد و صرفاً محرومیت از رشــد 
به ارمغان می آورد. بیت کویــن و رمزارزها ممکن 
اســت در ســال های آینده دســتخوش تحوالت 
ریــز و درشــت بســیاری شــوند، ولــی پدیــده و 
فلســفه پشــت ایــن رمزارزهــا خبــر از آینــده ای 
ناگزیر می دهــد. مــا نمی توانیم به بهانــه کنترل 
بــا روش هــای قدیمــی بــه ســراغ ایــن پدیده های 

جدید برویم. 
بــرای این موضــوع الزم اســت کــه گفت وگوهای 
جدی بین قانون گذاران، رگوالتورها، کسب وکارها 
و فعاالن اقتصادی و کاربران ایــن فضا، مجریان 
قانــون و همــه آنهایــی که تــاش می کننــد مردم 
در امنیــت زندگــی کنند، شــروع شــود. اگــر این 
گفت وگوهــا انجــام نشــود، در ســال های آینــده 
زیــان جبران ناپذیری به خودمــان وارد می کنیم. 
پدیده رمزارزها در جهان با اما و اگرهای بسیاری 
روبه روســت، ولی هیچ کدام از کشورهای پیشرو 
و توســعه یافته بــه کل ایــن پدیــده را محــدود 
نکرده انــد. کشــورهای پیشــرو تــاش کرده اند با 
شــناخت ماهیــت دارایی های دیجیتــال، زمینه 
استفاده بهینه از فرصت ها و کاهش ریسک ها 
و آثار زیان بار آن را فراهم کنند. ما هم می توانیم 
با توجه به شــرایط ایران چارچوب های مناسبی 
را تدویــن کنیــم تــا هــم مــردم بتواننــد از مزایای 
حوزه های جدید بهره مند شوند و هم آسیب ها 

کاهش یابد.
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انکار یک روند جهانی به سود چه کسی است؟

رمزارزها و فرصتی که نباید بگذاریم 
به تهدید تبدیل شود

در اهمیت اینکه چرا رمزارز در ایران باید یک صنعت شود

چرا باید دور یک میز بنشینیم؟
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انتشارات

K A R A N G

رمزارز در روزهایی به ســر می بــرد که به شــدت نیاز دارد 
به عنــوان یــک صنعــت شــناخته شــود و بــرای اینکــه 
به عنوان یک صنعت شــناخته شــود، هیچ راهــی ندارد 
جــز اینکــه یــک چرخــه کامــل از اجــزای مختلــف کنــار 

یکدیگر قرار گیرند و چرخ دنده های کوچک و 
بزرگ در کنار یکدیگر یک کل را شکل دهند؛ 
یک کل که بتوان آن را صنعت رمزارز در ایران 
نامید. اما چرا صنعت؟ چراکه پذیرفته شدن 
به عنــوان یک صنعــت، یعنــی هویت یافتن، 
یعنی چارچوب حقوق و قانونی یافتن، یعنی 
تضمیــن آینــده فعالیــت تمــام کســانی کــه 
مستقیم یا غیرمستقیم از این صنعت امرار 

معاش می کنند.
بــرای شــکل دادن ایــن کل، الزم اســت تمــام 

بازیگــران بــزرگ و کوچــک دور یــک میــز بنشــینند و 
مستقل از منافع فردی یا سازمانی خودشان،  برای رشد 
و هم صدایی این حوزه و معرفی آن به عنوان یک صنعت 
تاش کنند. صنعت رمزارز چیزی اســت که ایران آینده 
به آن نیــاز دارد، نــه بــرای اینکــه فعاالنش امــرار معاش 
کنند، بلکه برای اینکه رمزارز یکی از حوزه هایی است که 
می تواند اســتقال ما از سایر کشــورها را افزایش دهد و 
از طرف دیگر، با توجه به نو بودن این حوزه در دنیا، هنوز 
فاصله چشــم گیری بین ما و دنیا در ایــن صنعت وجود 

نــدارد و می توانیــم خودمــان را در دنیــا به عنــوان یکی از 
بازیگران مطرح این حوزه پوزیشــن کنیم تا منافع آن در 

سطح کان به تمام کشور برسد.
اما ایــن آینده کــه ظاهــراً زیبــا هــم هســت، به راحتی به 
دســت نمی آید؛ مگر اینکه فعاالن این حوزه 
در کشور، تمام تاش شان برای جا انداختن 
این حوزه به عنوان یک صنعت در کشور را به 
کار بگیرند و این اتفاقی نیست که هیچ کدام 
از بازیگــران به تنهایــی از عهــده انجامــش 
بربیایند که حتی اگــر اتفاق هم بیفتد، دیگر 
نمی تــوان بــه آن، صنعــت گفــت! صنعت را 
زمانی می توان بــر رمزارز در ایــران اطاق کرد 
که بازیگران کوچک و بزرگ این حوزه را بتوان 
دور یک میز نشاند و برای یک صدای واحد، 
متحــد کــرد؛ صدایــی کــه بــه مــردم و نهادهــای دولتی و 
حاکمیتی از فرصت های کوچک و بزرگ این حوزه بگوید 
و اینکه چطور امروز می توانیم برای آینده بهتر ایران قدم 
برداریم. با همین نــگاه، گردهمایی بــزرگ فعاالن رمزارز 
و باکچیــن ایــران را ترتیب دادیــم تا برای نخســتین بار، 
تمــام بازیگران این حــوزه دور هــم جمع شــوند و صدای 
واحدی را از خود بــروز دهند. به امیــد روزی که صنعت 
رمزارز ایران، به بزرگــی و تأثیرگذاری ســایر صنایع مالی 

ایران باشد.

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

نقطه شکست 
یک مرکز!

هفته گذشته درگاه پرداخت اینترنتی صرافی سیتکس 
بسته شــد. گویا بسته شــدن درگاه را شرکت شــاپرک به 
درخواســت مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی دنبــال 
کــرده اســت. کســب وکار ســیتکس کــه در دســته بندی 
کسب وکارهای مرکز توسعه تعریف نشده، از طریق یکی 
از شــرکت های پرداخت یــاری درگاه پرداخــت خــود را در 
این سال ها فعال کرده بود؛ اما بعد از اعام مرکز توسعه 
مبنی بر تعریف اینماد برای کسب وکارهای جدید حوزه 
مالی، این شرکت برای اینکه در چارچوب قانون فعالیت 
کرده باشد، اقدام به ثبت نام در سایت اینماد کرد؛ اما در 
نهایت نه تنها نمــادی نگرفت، بلکه درگاهــی که پیش از 

این کار می کرد هم مسدود شد.
درگاه پرداخــت صرافــی ســیتکس ممکن اســت بعد از 
چند روز پیگیری از مرکز توســعه و شاپرک مجدداً فعال 
شود و به روال پیش از این ماجرا برگردد؛ اما آنچه به روال 
گذشته برنخواهد گشت، چیزی به نام »اعتماد« است. 
ممکن است این اعتماد را از زاویه دید کاربران سیتکس 

نگاه کنیم، اما این فقط یک طرف ماجراست.
قطعــاً حتــی چنــد دقیقــه اختــال در فعالیــت یــک 
کســب وکار اینترنتی، آن هم از نوع ارائه دهنده خدمات 
مالی  نتیجه ای جز از دســت رفتن اعتماد کاربران به این 
کسب وکارها نخواهد داشت؛ چه برسد به چند ساعت 
و چند روز اختال که به ثبت یک نقطه سیاه در کارنامه 

یک کسب وکار منجر خواهد شد.
روزانه صدها کسب وکار اینترنتی از روی اجبار، کارشان 
به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می افتد. معموالً این 
کسب وکارها اگر قربانی اشــتباه و خطای کارشناسی در 

این مرکز شوند، صدایشان شنیده نمی شود و این مرکز 
هم پاسخگو نیست. از مرکزی که پایه و ساختاری دولتی 
دارد و احتماالً هیچ حسی از حساسیت کسب وکارها و 
دغدغه هایشــان در تک تک اتم های موجود در آن مرکز 
وجود ندارد، نمی توان انتظار داشت که کسی احساس 
ناخوشــایند مسئولیت نشناســی در خــود حــس کنــد. 
آسیب ســیتکس از اشــتباهی که نباید اتفاق می افتاد، 
انکارشدنی نیست. اما اینجا یک آسیب بزرگ بر پیکره 
اعتماد به یک نهاد دولتی و جایی که فلسفه وجودی اش 
توســعه و حمایــت از کســب وکارهای اینترنتــی اســت 

وارد شد. 
سیتکس برای ادامه فعالیت خود فعاً نیازی به دریافت 

اینماد نداشت؛ چراکه طبق اعام خود مرکز 
جزء کســب وکارهایی اســت که پیــش از این 
درگاه داشته اند و اینماد اجباری فعاً شامل 

حال شان نمی شد. 
بــا ایــن حــال مدیــران ایــن صرافــی تصمیــم 
گرفته انــد کــه در چارچــوب قانــون حرکــت 
کننــد و به همیــن ســبب از هر نشــانی که به 
رسمیت بخشــیدن ایــن کســب وکار کمــک 
کند، اســتقبال کردند و با اراده خود اقدام به 
دریافت اینمادی کردند که به آنها وعده اش 

داده شده بود.
این اشتباه به نقطه شکستی برای مرکزی تبدیل شده که 
با اسم رمز »اعتماد« می خواهد کسب وکارهای اینترنتی 
را ســامان دهد، اما خود با اشــتباه خانمان ســوزش برای 
کسب وکارها همان مقدار اعتمادی را هم که به این مرکز 

وجود داشت، از بین می برد.
همــه آن اداره هایــی کــه بــا نــام »مرکــز« می خواهنــد 
»اعتماد« را ایجاد کنند، فلســفه و روح کســب وکارهای 

نوین را درک نکرده اند. 
ممکن اســت برخی فعاالن این مراکز دانش و شــناخت 
خوبی نســبت به فضای کسب وکار داشــته باشند، ولی 
روح کلی حاکم بر این نهادهای دولتی در تضاد با توسعه 
فضــای اقتصاد نــوآوری اســت. اقتصــاد نــوآوری نیاز به 
رگوالتــور و تنظیم گر نــوآور دارد؛ اگر رگوالتــور بخواهد با 
روش هــای قدیمی دســت بــه کنتــرل پدیده هــای جدید 
بزند، با شکســت روبه رو می شــود. اینکه عــده ای اصرار 
دارند برخاف نظر همه آنهایی که دلسوز هستند، حرف 
خودشــان را تکرار کنند و مرغ شان فقط یک 
پا داشته باشد، در نهایت به همین وضعیتی 
منجر می شود که االن هم گرفتارش هستیم.
 اقتصــاد نــوآوری و به طــور خــاص اقتصــاد 
دیجیتال در سال های گذشته رشد شدیدی 
داشــته و این در حالی است که هیچ بخشی 
از دولت برنامه و مأموریتی برای توســعه این 
بخــش نداشــته اســت. آنچــه این بخــش را 
پیش بــرده، بــازار و کســب وکارهایی بوده اند 
که فرصت ها را درک کرده انــد و تاش کردند 
با مدیریت صحیح زمینه بهره برداری از حوزه های نوین 
را فراهــم کننــد. اگــر می خواهیــم ایــن فضــا را ببندیــم و 
کارآفرینــان ایرانــی را فراری دهیــم، کاش ایــن موضوع را 
واضح و شــفاف اعــام کنیــم تا همــه تکلیف خودشــان 

را بدانند. 

درس های بسته شدن درگاه 
پرداخت سیتکس چیست؟

POINT OF VIEWزاویه دید

 آینده مبتنی بر نوآوری 
رمزارزها و اقتصاد 

غیرمتمرکز خیلی به ما 
نزدیک است

مالکوم مک لین را به 
یاد آوریم

چه کسی لجستیک دریایی را دگرگون 
کرد؟ یــک کامیون دار. مالکــوم مک لین 
بود که از پشــت فرمان کامیونش پایین 
آمــد و ایــده حمل و نقــل کانتینــری را 
مطرح و اولیــن کشــتی های کانتینری را 
راه انداخت. او بود که هزینه حمل ونقل 
هر تن بار را توسط کشتی ها از 5.8 دالر 
به ۱۶ سنت رســاند. کسی که این روزها 
وقتی به تاریخ صنعت لجســتیک نگاه 
انداختــه می شــود، او را در زمــره یکــی 
از بزرگ تریــن نــوآوران آن بــه حســاب 
می آورنــد. فکــر می کنیــد آن روزهــا با او 
چه برخوردی شد؟ سازمانی که مقررات 
حمل ونقــل دریایــی را وضع کــرده بود، 
به او گفــت یک نفر نمی توانــد همزمان 
هم شــرکت جاده ای داشــته باشد، هم 
شرکت دریایی! به عبارتی خیلی روشن 
بــه او گفتــه بودنــد کــه نمی توانــد بــرای 
صنعت آنها نوآوری به ارمغان بیاورد. 

مالکــوم مک لیــن راه خــودش را رفــت و 
شرکت او یکی از بزرگ ترین شرکت های 
حمل ونقــل دریایــی شــد. پیــام روشــن 
اســت؛ نوآوری را نمی توان متوقف کرد؛ 
چــه رمزارزهــا باشــند و باکچیــن، چــه 
شــرکت های بیمــه آنایــن، چــه آنها که 
می خواهنــد رویه هــای دولتــی را بــرای 
مــردم آســان کننــد. آنچــه متوقــف 
می شــود فرصت های راه اندازی و رشــد 

کسب وکارهاست برای یک کشور. 
ما بــا قوانیــن و مقــررات فعلــی در حوزه 
رمزارزها و با نگاهی که از سوی متولیان 
به ایــن حــوزه وجــود دارد، صرفــاً داریم 
فرصت ها را از دســت می دهیــم؛ وگرنه 
نــوآوری موجــی اســت کــه از موانــع 
کوچکی از این دست عبور خواهد کرد.

اقتصــاد غیرمتمرکــز بخشــی از بــازی 
بــزرگ آینــده خواهد بــود؛ بســیار فراتر 
از رمزارزهــا. ابزارهــای پرداخــت و 
تبادل صرفاً بخشــی از این بــازی بزرگ 
هستند. آنها که می خواهند بازیگردان 
آینــده باشــند، نمی تواننــد ابزارهــای 
آن را نخواهنــد! ایــن یک فرمول ســاده 
تکرارشده در طول تاریخ نوآوری است. 
کافی اســت مالکــوم مک لیــن را بــه یاد 

آوریم!

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali



ارزش بازار کریپتوکارنسی ها در هفته گذشته از سطح حمایتی دو 
هزار میلیارد دالر عبور کرد و ارزش این بازار به زیر دو تریلیون دالر 
رسید؛ این در شرایطی است که شرکت اپل برای اولین بار ارزش 
بازاری بیش از سه تریلیون دالر یافته است. در مقام مقایسه هم 
بازار کریپتوها بازاری پرنوسان بوده و در مقابل ارزش سهام اپل در 
روند نسبتاً مایمی در چند سال گذشته رشد کرده است. این 
روزها یک ســؤال جدی پیش روی نوسرمایه گذاران بازار کریپتو 
خودنمایی می کند؛ آیا برای این بازار ساخته شــده اند؟ آیا توان 
تحمل این همه ریسک را دارند؟ در بازاری که دامنه نوسان ندارد 
و هیچ نهاد ناظری باالسر آن وجود ندارد و نهنگ ها می توانند این 
بازار را به هر سو که می خواهند، بکشــند، آیا سرمایه گذاری در 
این بازار عاقانه است؟ به دلیل همین روزهاست که ما همیشه 
گفته ایم بــازار رمزارزها بازاری پرریســک اســت که نوســان های 
شــدید دارد؛ ریســک و فرصت دو روی یک سکه هستند و این 
بازار صرفاً مناسب کسانی اســت که از این بازار شناخت کافی 
دارند و تکنولوژی پشت کسب وکارهای کرپیتویی را به خوبی درک 
می کنند. حتی با وجود اصاح شدید )یا شاید هم ریزش( بازار 
در هفته گذشته هنوز بازدهی شش ماهه بیت کوین ۲5 درصد 
است و بازده هفتگی و ماهانه بیت کوین منفی ۱۲ درصد است. 
این بازار بعد از رسیدن به ســقف تاریخی خود روند نزولی را در 
پیش گرفته و با اینکه هرازچندگاهی روندهای صعودی داشته، 
اما این بازار فعاً روی خوش نشان نداده و مانند سال ۲۰۱8 شده 
اســت. ســال ۲۰۱۷ بعد از اینکه بازار کریپتوها ریزش سنگینی 

یافت، در سال ۲۰۱8 بازدهی منفی داشت.

 سلطه ترس و طمع بر بازار
 شــاخص تــرس و طمع بــه عــدد ۱۰ رســیده کــه نشــان از وجود 
وحشــت شــدید در بــازار دارد. در دو ســال گذشــته این ســطح 
از وحشــت فقط یک بار تجربه شــده و سابقه نداشــته که این 
شــاخص به این مدت طوالنی در این ســطح باقی مانده باشــد. 
به نظر می رســد ما در حال تجربه روزهای ســختی هســتیم که 

بر بیت کوین می رود و احتمال بیرون رفتن از این شــرایط را باید 
بررسی کرد. قیمت بیت کوین روز گذشــته در محدوده 4۱.۰۰۰ 
دالر نوسان می کرد و بازدهی هفت روز گذشته آن چیزی حدود 
منفی ۱۱ درصد بوده اســت. تحلیلگران انتظــار دارند قیمت در 
ادامه، نوسان محدودی را تجربه کند، با این حال آنها معتقدند 
که از دســت رفتن حمایت هــای روی نمودار می تواند با ســقوط 

عمیق تر قیمت همراه باشد.
به گزارش کوین دسک و ارز دیجیتال، کاهش حجم موقعیت های 
معاماتی اهرم دار در بازارهای آتی بیت کوین و اتریوم، می تواند 
نشــانه ای برای بهترشــدن شــرایط بــازار باشــد. معمــوالً زمانی 
کــه معامله گــران کمتــر از موقعیت هــای معاماتــی اهــرم دار 
استفاده می کنند، احتمال شکل گیری نوسانات نزولی در بازار 
کاهش می یابد. آن طور که از داده های مربوط به لیکوییدشــدن 
موقعیت های معاماتی پیداســت، تعداد کمی از معامله گران 
فعال در بازارهای اهرم دار، انتظار داشتند که قیمت یک بازگشت 
صعودی را تجربه کند و به همین خاطر سرمایه خود را از دست 
دادند. لیکوییدشدن موقعیت های معاماتی می تواند شتاب 
نزولی قیمت را تقویت کند و زمانی رخ می دهد که صرافی برای 
پیشگیری از سوخته شدن مبلغ اولیه ای که به معامله گر قرض 
داده، موقعیت معاماتی اهرم دار آن تریدر را به طور کامل ببندد. 
در واقــع پلتفرم هــای معاماتی بــا ایــن کار اجــازه نمی دهند که 
موجودی یک معامله گر به رقمی کمتر از بدهــی اش به صرافی 

برسد. این اتفاق در درجه اول در بازارهای آتی رخ می دهد.
برآینــد واریــز و برداشــت های بیت کویــن در صرافی هــای ارز 
دیجیتال، در طول یک سال گذشته بیشتر به سمت برداشت 
متمایل بوده اســت. هفته گذشــته امــا حجم واریــز بیت کوین 
بــه صرافی هــا از برداشــت های آن پیشــی گرفــت کــه می تواند 

نشان دهنده نزولی شدن احساسات معامله گران باشد.
مثبت بودن رقم جریان ورودی به این معنی است که معامله گران 
قصــد فــروش دارنــد و منفی بــودن این رقــم یعنــی معامله گران 
می خواهند برای بلندمدت موجودی خود را نگه دارند و به همین 

خاطر عرضه در گردش را از بازار خارج می کنند؛ حرکتی که راه را 
برای افزایش قیمت هموار می کند.

 ورود پی پال به میدان کریپتوکارنســی را چقدر 
جدی بگیریم؟

 خبر مهم هفته گذشته اما ورود پی پال به عرصه استیبل کوین ها 
بود؛ پی پــال غــول فین تکی جهان پیــش از ایــن از پــروژه لیبرای 
فیس بوک کنار کشیده بود، ولی در زمان های گوناگون به کریپتوها 
روی خوش نشان داده اســت. با این حال ورود پی پال به عرصه 

استیبل کوین ها را باید جدی گرفت.
پیش تر شــایعاتی مبنی بــر اینکــه پی پــال، به دنبــال راه اندازی 
استیبل کوین خود است، منتشر شده بود. اکنون سخنگوی این 
شرکت این موضوع را تأیید کرده و گفته اگر موفق به انجام این کار 

شوند، مراحل قانونی عرضه آن را هم طی خواهند کرد.
به گزارش کوین دســک و ارز دیجیتال، روز گذشــته ســخنگوی 
پی پــال اعــام کــرده بــود کــه بــا توجــه بــه گســترش تجــارت و 
فعالیت هــای این شــرکت در زمینــه ارزهــای دیجیتــال، پی پال 
تصمیــم گرفتــه اســتیبل کوین مخصــوص بــه خــودش را 
راه اندازی کنــد. پیش تر هم گزارش هایی مبنی بــر اینکه یکی از 
زیرمجموعه های این شرکت به نام »کِرو« )Curv(، روی توسعه 

یک استیبل کوین کار می کند، منتشر شده بود.
پی پال اخیراً در صنعت ارزهای دیجیتال به شــدت فعال شــده 
اســت. این شــرکت تعداد ارزهای دیجیتالی را که مشتریانش 
می توانند خریدوفروش کنند، افزایش داده است، روی آموزش 
کاربران خــود در زمینه ارزهــای دیجیتال ســرمایه گذاری کرده و 
تاش کرده تا کاربرانش بتوانند ارزهای دیجیتال خود را با امنیت 

بیشتری برداشت کنند و به سایر کیف پول ها انتقال دهند.
در روزهایی که ترس و طمع در بازار بیداد می کند، معموالً فومو به 
 Fear of Missing Out سراغ مردم می رود. فومو مخفف عبارت
و به  معنای ترسِ ازدســت دادن است. باید بدانید که فومو تنها 
مختص سرمایه گذاران تازه کار نیست و می تواند سرمایه گذاران 

باتجربه و حرفه ای را هم تحت  تأثیر قرار بدهد.

 ویتالیک به دنبال کاهش هزینــه تراکنش های 
اتریوم است

 هفته گذشته ویتالیک بوترین و اتریوم به صدر خبرها آمدند؛ 
جدیدترین پیشنهاد خالق اتریوم برای ساختار چندبعدی جدید 
برای کارمزدها توجهات را به خودش جلب کرده است. ویتالیک 
بوترین، خالق اتریوم، بر این باور اســت که »گــس« )Gas( باید 
با توجه به منابع پردازشی مورد استفاده قرار گیرد و شرایط هر 
کدام از این منابع محاســبه شود تا ســاختار فعلی کارمزدها در 
اتریوم بهبود یابد. ویتالیک طرحی جدید به این منظور تدوین 

کرده است.
به گزارش کوین تلگراف و ارز دیجیتال، ویتالیک بوترین در ادامه 
تاش هــای اخیر خود بــرای بهبود ســاختار هزینه هــای کارمزد 

شبکه، ایده ای جدید مطرح کرده است.
طرح جدیــد بــا عنــوان »Multidimensional EIP-۱559« در 
قالب پســتی وباگی در تاریخ پنجم ژانویــه )۱5 دی( ارائه شــد و 
بوترین در آن به این نکته اشاره کرد که در ماشین مجازی اتریوم 
)EVM(، منابع مختلف، میزان مصرف گس متفاوتی نســبت 
به یکدیگر دارند. بر اســاس اظهارات بوترین هنگام اختصاص 
ظرفیت برای کاربردهای لحظه ای محدودیت بیشتری نسبت 
به کاربردهای پایدار برای ماشین مجازی اتریوم ایجاد می شود. 
به عنوان مثال، بوترین نحوه ذخیره ســازی داده هــای هر بلوک، 
ذخیره ســازی داده شــاهد )witness data( و تغییــرات انــدازه 

حالت بلوک را در این دو حالت مقایسه کرد.
روش کنونی ما که در آن همه منابع پردازشــی تحت یک منبع 
چندبعدی واحد یعنی همان مفهوم گس ترکیب می شوند، از 

پس مدیریت این تفاوت ها برنمی آید.
به اعتقــاد بوترین وقتــی بــه ایــن محدودیت ها توجــه نکنیم و 
صرف نظر از این محدودیت ها برای همه منابع پردازشی یک گس 
در نظر بگیریم، هزینه کارمزدها اصاً به صورت بهینه محاسبه 

ته
ش

گذ
ه 

فت
ر ه

ا د
زه

زار
 رم

زار
پ با

ت م
هی

نگاهی به بازار کریپتوکارنسی ها در هفته گذشته

زمستان در راه است؟
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هیت مپ بازار رمزارزها در ۲4 ساعت قبل از تنظیم گزارش

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

کاهش سلطه بیت کوین در ده سال گذشته

روند قیمت بیت کوین در هفته گذشتهروند قیمت اتریوم در هفته گذشته

سلطه بازار رمزارزها در هفته گذشته

نمی شــود. بوترین بــا محاســبات ریاضی مفصــل تغییرات 
روش پیشــنهادی خود را توجیه می کند، امــا به طور خاصه 
پیشنهاد او در پی ارائه دو راهکار بالقوه با استفاده از مفهوم 

»قیمت گذاری چندبعدی« است.
در راهکار اول پیشنهاد می شود برای منابع پردازشی مختلفی 

چون داده های تماس و ذخیره ســازی، هزینه گس با تقسیم 
کارمزد پایه هر واحد منبع پردازشــی مشخص بر کل هزینه 
پایه محاســبه شــود. الزم به ذکر اســت که هزینه پایه همان 
کارمزد ثابت شــبکه به ازای هر بلوک اســت کــه در الگوریتم 

EIP-1559 به آن پرداخته شده است.

راهکار دوم که کمی پیچیده تر است، در پی آن است که هزینه 
پایــه را بــرای اســتفاده از منابع پردازشــی مختلف بــا در نظر 
گرفتن محدودیت های لحظه ای هر منبع محاسبه کند. البته 
هزینه های اولویت نیز مدنظر قرار گرفته اند که با ضرب درصد 

مختص به آن در هزینه های پایه محاسبه می شوند.

CALCULATORماشین حساب

آرامش خود را حفظ کنید

در روزهای ریزش 
بیت کوین چه کنیم؟

دارایی های دیجیتال به راحتی در دسترس 
هســتند و قابلیــت نقدشــوندگی باالیی 
دارنــد؛ بــه همیــن دلیــل همیشــه تحــت  
تأثیر تغییــر احساســات ســرمایه گذاران 
در معــرض نوســانات بــزرگ و ســریع قرار 
می گیرنــد؛ اتفاقی کــه معموالً به ســقوط 

قیمت ها منجر می شود.
آخریــن ریزش شــدید قیمــت بیت کوین 
به تیرمــاه امســال بازمی گــردد؛ زمانی که 
بازار ســقوطی 5۰ درصــدی را تجربه کرد. 
بــا اینکــه بیت کویــن توانســت خــود را از 
مخمصــه نجــات دهــد، تحــوالت مهمی 
مانند پذیــرش بیت کویــن در الســالوادور 
و اضافه شــدن پرداخت هــای بیت کوینی 
به توییتر، در سریع ترشــدن روند بازیابی 
قیمت این رمزارز تأثیرگذار بودند. ممکن 
است شرایط کلی بازار بیشتر متمایل به 
ادامه روند نزولی باشد، اما اتفاقی مشابه 
تحوالت گذشــته می توانــد رونــد فعلی را 

معکوس کند.
از سوی دیگر، تصمیم بانک مرکزی آمریکا 
بــرای محدودکــردن عرضــه پول در ســال 
جاری، روی قیمت ها تأثیر می گذارد و اجازه 
نمی دهد بیت کوین به عنوان یک »دارایی 
ضدتورمی« عمل کند؛ اتفاقی که احتماالً 
بودجه استارتاپ های فعال در حوزه رمزارز 
و ســایر ســرمایه گذاری های پرریســک را 

محدودتر از قبل خواهد کرد.
آنچــه بــه  نظــر می رســد در ادامــه هــم 
دست نخورده باقی بماند، ماهیت دوره ای 
پذیــرش و عاقــه بــه ارزهــای دیجیتــال و 
همچنین روند بازار است. این الگو در یک 
دهه گذشته عمدتاً برقرار بوده است. هر 
رونــق ناگهانی در بــازار ارزهــای دیجیتال، 
جریــان عظیــم و جدیــدی از معامله گران 
فصلی و سرمایه گذاران خطرپذیر را جذب 
می کند کــه بســیاری از آنهــا درک کمی از 
ایــن فنــاوری و دالیــل اهمیــت آن دارنــد. 
بســیاری از این ســرمایه گذاران تازه وارد با 
اوج گیری بــازار مغلــوب احســاس »ترس 
ازدســت دادن« یــا فومــو می شــوند. بــازار 
بیت کوین و دیگر آلت کوین ها در سال های 
گذشته چرخه های صعود و سقوط زیادی 
را پشــت ســر گذاشــته اســت. می گویند 
بازار بورس معلم ظالمی است؛ درباره بازار 
کریپتوها می توان گفت این معلمی صدها 
برابر ظالم تر است! آنچه در بازارهای بورس 
تهران و ســایر جهان به عنوان تجربه های 
دردناک ذکر می شود، درصدی از درد و رنج 
بازار رمزارزها هم نیست. این بازاری است 

که صبر و حوصله فراوان می  خواهد.
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

رمزارزها تضمین کننده 
تهاتر می شوند

علیرضا پیمان  پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفته 
است که از هر ابزاری که به تقویت جایگاه تجارت کمک کند، استفاده 

خواهد کرد؛ از جمله رمزارزها

با محوریت کرادفاندینگ، رمزارز، بالکچین و متاورس

رویداد نوآوردگاه فین تک توسط مرکز نوآوری 
آی  فینک برگزار شد

با محوریت مفهوم و کاربردهای ان اف تی

رویداد توکن تاک برگزار شد

نهم و دهم دی ماه ۱۴۰۰ مرکــز نوآوری آ ی فینک 
میزبان ۱۶ تیم حوزه فین تک از بین بیش از  5۰ 
تیم ثبت نام شده در فراخوان  های آی  فینک بود.

در ایــن رویــداد دوروزه، تیم  هــای اســتارتاپی و 
صاحبان ایده فین تکــی در حوزه هــای مختلف 
ماننــد پرداخــت، مدیریــت ثــروت، مدیریــت 
ســرمایه، کرادفاندینــگ، رمــزارز، بالکچیــن، 
متاورس و… حضور پیدا کردند تا به ایده پردازی، 
شبکه  سازی و تیپ سازی در این حوزه بپردازند. 
هدف نهایی این رویداد انتخاب و جذب تیم  های 
برگزیده در مرحله شکل دهی دوره دوم آی  فینک 

بود.
تیم هــای شــرکت کننده در نوآوردگاه توســط ۱5 
منتور از شــرکت های مختلفی همچون شرکت 
خدمــات انفورماتیــک، فرادیس گســتر کیش، 
داده  ورزی فرادیس البرز، سرمایه  گذاری دانایان، 

کارخانه نوآوری هم  آوا، مجموعه ثروت ستارگان، 
صرافی  های اوپکس و کریپتون و استارتاپ دلیل 

ایران و… راهنمایی و به چالش کشیده شدند.
شــرکت در کارگاه هــای آموزشــی همچــون »بوم 
ناب«، »اعتبارسنجی« و »ارائه به سرمایه گذار« 
از جمله قسمت های این رویداد بود. در نهایت 
بعد ازظهر جمعه تیم ها به ارائه کار خود پرداخته 
و توســط علی حق پناه، سهیل عباسی و محمد 
گرویــی از اعضــای کمیتــه راهبــری آی فینــک، 
محسن عزیزی، عضو سابق هیئت مدیره بانک 
مســکن و وحید شــامخی، عضــو هیئت مدیره 
شــرکت مشــاوره مدیریت ایلیــا داوری شــدند. 
در ایــن رویــداد تیم  هــای دیجیتــال اینویــس و 
وینکســت به   ترتیب برنده جوایز اول و دوم و دو 
تیــم مالیانو و بــارا به  طور مشــترک برنــده جایزه 

سوم شدند.

 ،NFT رویــداد توکن تــاک ۱۳ دی بــا موضــوع
رمزارزها و تحلیل بالکچین به میزبانی ســهیل 
نیکــزاد، مدیرعامــل و بیت کوینــر برگــزار شــد. 
حامیــان ایــن رویــداد شــرکت ققنوس،اوپکس 
و مرکزنــوآوری بــاز پرابلم بودنــد. در ابتــدای این 
رویداد بــه تحلیل هــای تکنیــکال و فاندامنتال 
بــازار رمزارزهــا اختصــاص داشــت. در بخــش 
بعدی یک پنل چهارنفره با موضوع NFT برگزار 
شــد که ســیاوش تفضلــی، مدیرعامل شــرکت 
نیلین؛ سهیل قاسمی، فعال NFT؛ محمدجواد 
صمدی راد، مدیرعامل ققنوس و سهیل نیکزاد 

اعضای آن بودند.
قاسمی با اشاره به هنرمند هندی ای که اولین بار 
اثر خود را توکنایز کرد و با قیمت گران فروخت، 
 NFT گفــت: »دو روز بعداز انتشــار این خبــر با
آشــنا شــدم و دقیقاً فــردای همــان روز به دنبال 
یادگیــری NFT رفتــم و شــب عیــد ۱۴۰۰ اثــرم را 
در پلتفرم فاندیشــن با هزینه ۲5۰ دالر )شــش 
میلیون تومــان وقــت( آپلود کــردم. ایــن اثر نیم 
اتریوم، معــادل دو هــزار دالر خریداری شــد. به 

گفته قاســمی، او از اولین ایرانی هایی اســت که 
در فاندیشن کار فروخته است.«

تفضلــی در ادامــه گفــت: »مــا از ســال ۲۰۱۷ 
به دنبــال معادل ســازی اقــالم دنیــای واقعی در 
فضــای NFT بودیــم و ایــده مــورد نظرمــان هــم 
رهگیــری مرســوالت و مــواد غذایــی بــود. البته 
این ایده، آن زمان هــم ایده بکری نبــود. به مرور 
بازی عوض شد و فضا به سمت دیگری حرکت 
کــرد، در حــال حاضــر واژه NFT هنرمنــدان و 
آرتیســت بازی را یادآوری می کنــد و همه به این 
فکر می کننــد کــه صفحــه ای را خط خطــی و به 

قیمت چند هزار دالر بفروشند.«
قاســمی در واکنــش بــه صحبت هــای تفضلــی 
اظهار کــرد: »کســب وکار مــن تولید آثــار هنری 
اســت، امــا طرفــدار ایــن مــدل NFT هســتم و 
معتقدم هیجان هنرمندان به مرور کم می شود. 
اگر NFT وارد حوزه مواد غذایی و امالک شــود، 
بســیاری از مشــکالت موجــود در کشــور حــل 
می شود. تکنولوژی NFT با این مفهوم برای دنیا 

مفیدتر است.«

NEWSخبر

اســتفاده از رمزارزهــا به عنــوان ابــزاری در حــوزه تجارت 
بین الملــل، موضوعــی اســت کــه به تازگــی علیرضــا 
پیمان  پــاک، رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران 

مطرح کرده است. 
چنــدی اســت کــه اســتفاده از روش تهاتــر در واردات و 
صادرات کاالهای مورد نیاز مطرح شــده و پیمان پاک در 
مصاحبه ای بــا اقتصادآنالین، به ویژگی هــا و ثمرات این 
مدل از تجارت اشــاره داشته اســت. او در این گفت و گو 
توضیح داده که نه تنها تهاتر در شرایط تحریم می تواند 
گره گشای مشکالت ما باشد، بلکه حتی در کاالهایی که 
با تحریم نیز مواجه نیستند، این روش کارآمدی خود را 
به اثبات رسانده است. از همین جهت است که چین و 
ترکیه نیز که مشــکل تحریم ندارند، در ســال های اخیر 
توجه ویــژه ای به ایــن روش کرده اند. اما این مســئله چه 

ارتباطی به رمزارزها دارد؟

 رمزارز به مثابه تضمین
 در مورد تهاتر، یکی از مسائل مهم ارائه تضمین است. 
نهاد واسطی در این میان باید وجود داشته باشد که به 
صادرکننده برای صادرات کاال و دریافت ریالی مابه ازای 
صادرات او در کشــور هدف، اطمینان بدهد و واردکننده 

را مطمئــن کند کــه بابــت ریالــی کــه در ایــران می دهد و 
کاالیی که قرار است وارد کند، مشکلی را تجربه نخواهد 
کرد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت درباره اینکه چه 
نهادی قرار است واســطه این تعامل شود و تضامین به 
چه صورت خواهند بود، گفته است: »در حوزه تضمین 
دولــت دخالت نخواهد کــرد، بلکه دولــت ارتباط دهنده 
متقاضی یعنــی واردکننــده و صادرکننده به هم اســت. 
کار زیرســاختی کــه دولت انجــام می دهد، آن اســت که 
اتاق پایاپای تهاتر ایجاد می کند کــه به کمک بانک های 
خصوصی زیرســاخت های آنهــا را فراهــم خواهیم کرد. 
به این معنــا که بانک های خصوصــی فرایند را مدیریت 
می کننــد؛ بــه نحــوی کــه بــا مدیریــت فراینــد، مســئله 
تضمین هم به نوعــی حل خواهد شــد. در واقع، اگر این 
زیرســاخت مهیا شــود، واردکنندگان یــا صادرکنندگان 
نگرانــی نخواهند داشــت. زیرســاخت های مدنظر برای 
عملیاتی کردن این موضوع در حال انجام است و با بانک 
مرکزی نیز مذاکرات متعددی صورت گرفته که امیدواریم 
به زودی راه اندازی شود. در کنار این، بستری مهیا شده 
تا استفاده از زیرساخت رمزارزها و سامانه اتریوم فراهم 
شــود که روی ایــن بســتر، می توان بــرای معامــالت خرد 

به راحتی تضمین ردوبدل کرد.«
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R E G U L A T O R Y

درگاه سیتکس 
بسته شد

بیت کوین چقدر آالینده است؟

آیا با مساعدت اینماد، شاپرک محدودیت ایجادشده را 
برطرف خواهد کرد؟

نگاهی به آمار مصرف انرژی توسط بیت کوین

NEWSخبر

راه پرداخت و رمزارز 
برگزار می کنند

دورهمی بزرگ 
کسب وکارهای رمزارزی

نوزدهم دی ماه، نهم ژانویه از ساعت ۱5:۳۰ 
الــی ۲۰، کســب وکارهای حــوزه رمــزارز و 
بالکچیــن ایــران و ۲۰۰ فعال کســب وکاری 

به میزبانی راه پرداخت گرد هم می آیند.
رضــا باقــری اصــل، دبیــر شــورای اجرایــی 
فنــاوری اطالعات؛ مجتبــی توانگر، رئیس 
کمیته اقتصاد دیجیتال مجلــس؛ فرزین 
فردیــس، نایب رئیس کمیســیون اقتصاد 
نــوآوری و تحــول دیجیتــال اتــاق بازرگانــی 
تهــران و رضا قربانــی، عضــو هیئت مدیره 
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، 

سخنرانان این دورهمی هستند.
دورهمــی راه پرداخت که به بهانه ســالروز 
تولد بیت کوین برگزار می شــود، شــامل دو 
پنــل »فرصت هــای کســب وکاری تبــادل 
رمزارزها برای ایران« و »تنظیم گری رمزارز و 

استراتژی بالکچینی ایران« است.
پنــل »فرصت هــای کســب وکاری تبــادل 
رمزارزهــا بــرای ایــران« بــا مدیریــت رضــا 
جمیلــی، ســردبیر هفته نامــه کارنــگ و 
بــا همراهــی محمــد قاســمی، مدیرعامــل 
مزدکــس؛ امیرحســین راد، مدیرعامــل 
نوبیتکس؛ احسان قاضی زاده، مدیرعامل 
اکســیر؛ بنیامیــن عباســی، مدیرعامــل 
بیت مکــس و نریمــان امانــی، مدیرعامــل 
سیتکس برگزار می شود. پنل »تنظیم گری 
رمزارز و اســتراتژی بالکچینی ایران« نیز با 
مدیریت رسول قربانی، سردبیر راه پرداخت 
و بــا همراهــی افشــار جــوکار، مدیرعامــل 
کوینیک مارکت؛ روح اله جهنده، قائم مقام 
رمزینکس؛ امیرحسین مردانی، مدیرعامل 
بیت پیــن؛ بهــزاد اســکندری، مدیرعامــل 
اوکی اکسچنج و محمد آنالویی، مدیرعامل 

والکس برگزار می شود.
عالقه منــدان و فعــاالن حوزه کســب وکار، 
رمزارز و بالکچین می توانند این دورهمی را 
به صورت زنده از اینستاگرام راه پرداخت و 

کارنگ دنبال کنند.

پیمان پاک معتقد اســت که این کار قابل انجام اســت و 
به جلســات متعددی اشــاره داشــته که ظرف چهار ماه 
گذشته در این رابطه انجام شده و ابراز امیدواری کرده که 
این ابزار به زودی به عنوان پشتوانه تهاتر عملیاتی شود: 
»این کار بســیار به روز و نوآورانه ای است و بانک مرکزی 
نیز این موضوع را پذیرفته و شاید زودتر از ورود بانک ها 

به عرصه تضمین تهاتر، عملیاتی شود.«

 چطور این مکانیسم عملیاتی می شود
 پیمان پاک تأکیــد می کند که در این قســمت صرافی ها 
نقشــی نخواهنــد داشــت و چنیــن توضیــح می دهــد: 
»اینجــا موضــوع بــه ارز وابســته نیســت؛ یعنــی تبادل 
کاال بــه کاال صورت گرفتــه و اگر هم قرار باشــد کــه در این 
حوزه، ارزی ردوبدل شــود، نکته حائز اهمیت آن اســت 
که بانک مرکــزی ســازوکاری را فراهــم خواهد کــرد که از 
رمزارزها در این رابطه بهره  گرفته شود. بانک مرکزی نیز 
در این حوزه همکاری شایســته ای انجام داده است. در 
حوزه صرافی نیز اگر دو مجموعه با هم تعامل پرداختی 
داشته باشــند، از صرافی های داخلی و محلی استفاده 

خواهند کرد.«
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت بــا تأکیــد بــر اینکه 
موضــوع اســتفاده از رمزارزهــا در حــال پیگیــری اســت، 
گفته است اینکه رمزارزها را به رسمیت بشناسیم یا نه، 
مســئله دیگری اســت و در این میان باید مزایــا و معایب 
اســتفاده از رمزارزها را مورد توجه قرار داد و سپس درباره 
این کار تصمیم گیــری کــرد. او می گوید: »ایــن موضوع را 
کامالً شــفاف اعالم می کنــم تا برداشــت اشــتباهی از آن 
صورت نگیرد و شائبه برانگیز نشود. ما از رمزارز در حوزه 
پرداخت اســتفاده نمی کنیم، بلکه به عنوان یک ابزار در 
حوزه تجارت بین المللی آن را به حساب می آوریم. رمزارز 
در این فرایند، صرفاً وسیله ای برای انتقال اعتبار خواهد 
بود و از این به بعد آن را مورد استفاده قرار خواهیم داد.«

پیمان پاک در ادامــه توضیــح می دهــد: »در مرحله اول 
بانــک مرکــزی با بخــش تجــارت خارجــی کشــور تعامل 
کرده و همه جوانب را هم خواهد سنجید، اما این کار اگر 
نهایی شود، استفاده از رمزارزها در تهاتر، به عنوان یک 
ابزار توســعه تجارت دیده خواهد شــد. اینکــه رمزارزها 
در حوزه پولی و مالی کشــور مورد اســتقبال و استفاده و 
رسمیت قرار گیرد، تصمیم بانک مرکزی است و سازمان 
توســعه تجــارت در آن دخیل نخواهــد بود. مــا در حوزه 
بین الملــل، این موضــوع را مورد اســتفاده قــرار خواهیم 
داد و البته این کار در بستر سامانه های قابل رصد انجام 
خواهد شــد تا تمامــی تحــرکات و تراکنش هــای آن قابل 
پیگیری باشد. یعنی اگر صادرکننده بابت صادرات خود 
رمــزارز دریافــت کــرده، آن را بــرای واردات کاال به کشــور 

مورد استفاده قرار دهد.«
او می گویــد این موضــوع ربطی بــه موضوع به رســمیت 
شــناختن رمزارز ندارد، بلکه ابــزاری برای حــوزه واردات 
و صــادرات بــوده و کامــالً قابــل رصــد اســت. پیمان پاک 
می افزایــد: »چــرا بانــک مرکــزی روی ارز اشــخاص یــا 
واگذاری کوتــاژ صادراتی حــرف دارد؟ بــرای اینکه بانک 
مرکزی بتواند مسیر ارز مورد استفاده در تجارت را رصد 
کند. او هم از منظر خود درســت می گوید، یعنی از کف 
بــازار ارز خریــداری نشــده تــا از کشــور خارج شــود. این 
نگرانی ها هم طبیعی اســت؛ ما می گوییم رمزارزها مثل 
فرایند واگــذاری کوتاژ قابل رصد اســت. اگــر قابل رصد 
باشــد، از ســمت بانک مرکزی هم قابل پذیــرش خواهد 
بود. جایــگاه رمزارز مثــل جایگاه کوتاژ اســت و به عنوان 
یک ابزار انتقال است و این ربطی به حوزه داخلی ندارد 
و از آن برای توسعه تجارت استفاده می شود. البته ما از 
هر ابزار نوآورانه، خالقانه و به روزی در ســازمان توســعه 
تجارت ایران در دوره جدید استفاده می کنیم تا جایگاه 

تجارت تقویت شود.«

در آخرین مورد از ماجرای اینماد برای کســب وکارهای 
اینترنتــی، درگاه پرداخــت صرافــی رمــزارز ســیتکس 
توسط شــاپرک و به درخواســت ســامانه اینماد بسته 
شده است. نریمان امانی، مدیر صرافی رمزارز شرکت 
سیتکس، از شرکت های شناخته شده و قدیمی حوزه 
بالکچین و کریپتوکارنسی در ایران به هفته نامه کارنگ 
گفته چنــد روز پیش درگاه آنها بســته شــده و با وجود 

پیگیری های زیاد هنوز هم بسته است.
امانــی دربــاره ایــن ماجــرا بــه خبرنــگار کارنــگ گفــت: 
»ســیتکس جزء اولین شــرکت های حوزه رمزارز است 
که در جهت اعتمادزایی بیشتر تصمیم به ثبت نام در 
سامانه اینماد گرفته اســت. در بحث های اخیر درباره 
اینماد بارها مسئوالن دولتی تأکید کردند صرافی های 
رمــزارز صرفاً کافــی اســت در ســامانه ثبت نــام کنند و 
نیازی به دریافــت اینماد ندارنــد و می توانند کماکان از 
درگاه پرداخت استفاده کنند. ما هم به این صحبت ها 
اعتماد کردیم و تصمیم گرفتیم مشخصات شرکت را 
در سامانه اینماد ثبت کنیم. با توجه به سابقه ۲۰ساله 
شرکت سیتکس در صنعت آی تی انتظار چنین خلف 

وعده ای را نداشتیم.«
امانــی بــا ابــراز نگرانــی از برخوردهــای ســلبی بــا 
کسب وکارهای نوآور حوزه های جدیدی چون بالکچین 
و رمزارز، چنین رویکردی را موجب از دست رفتن تالش 

جامعــه رمــزارز کشــور بــرای فعالیــت در داخل کشــور 
دانســت و تأکیــد کرد: »مــا همیشــه به قانــون تمکین 
کرده ایم و حتی زمانی که ماینینگ ممنوع شد، خدمات 
فنی راه اندازی فارم خود را تعطیل کردیم. یک ســال از 
راه اندازی صرافی سیتکس گذشــته و کاربران زیادی از 
آن استفاده می کنند و هر اختاللی به این شکل موجب 
کوچ کاربران به صرافی های خارجی خواهد شد. زمانی 
کــه هنــوز بحــث رمزارزهــا و بالکچین زیــاد داغ نشــده 
بود، وب ســایت ما که در این زمینــه کار می کرد، اینماد 
داشــت؛ اگرچه بعدهــا اینمــاد آن تعلیق شــد، ولی ما 
به اشکال مختلف به مســئوالن دولتی نشان داده ایم 
کــه می خواهیم در مســیر قانونی و درســت و در داخل 
کشور فعالیت کنیم. ما تمام تالش خود را کرده ایم که به 
حاکمیت ثابت کنیم که دغدغه هایش را درک می کنیم 
و در کنار جامعــه کریپتوکارنســی برای ایــن دغدغه ها 
راهکار ارائه خواهیــم داد، اما حاال می بینیم به محض 
اینکه احــراز هویــت خــود را در اینماد تکمیــل کردیم، 
اینماد ما را تعلیق و به شاپرک اعالم کرد که ترمینال های 

ما بسته شوند!«
امانــی دربــاره آخرین وضعیــت این مشــکل هم گفته 
با رایزنــی جدیدی که با اینماد داشــته اند، قرار شــده با 
مســاعدت شــاپرک درگاه این کســب وکار حوزه تبادل 

باز شود.

یکی از بزرگ ترین ایراداتی که به رمزارزها گرفته می شود، 
میزان مصرف انرژی آنهاســت. ایــن ایراد بیــش از همه 
متوجه بیت کوین است که گفته می شود ماینینگ آن 
با صرف انرژی بسیاری همراه است و این حد از مصرف 
انرژی با آالیندگی همراه خواهد بــود، اما برخی آمارها و 
مقایســه های آماری، حکایت از ایــن دارند که تبلیغات 
منفی گسترده علیه بیت کوین، با سهمی که از مصرف 

انرژی در جهان دارد، تناسبی ندارد.
بــر اســاس داده هــا، میــزان انــرژی مصرف شــده توســط 
سیستم بانکی ســاالنه ۲۶۳/۷۲ تراوات ساعت و برای 
طــال ۲۴۰/۶۱ تراوات ســاعت بوده اســت. ایــن در حالی 
است که مصرف برق ساالنه بیت کوین ۱۱۳/89 تراوات 
ساعت است.  به طور کلی مصرف برق ساالنه بیت کوین را 
چند عامل تعیین می کند که عبارت اند از: انرژی تقاضای 
ماینر، مصرف برق ماینر، مصرف انرژی پاور و مصرف برق 
نود. بر اساس داده های جهانی، میزان انرژی ای که برای 
به دست آوردن بیت کوین در تمامی این مراحل مصرف 

می شــود، تنهــا ۰/۱۱۷ درصــد از کل انــرژی مصرفی در 
جهان است. به عبارت دیگر اگر مصرف انرژی بیت کوین 
و اتریوم با انرژی مصرفی کشورها مقایسه شود، به ترتیب 

رتبه ۲۴ و ۳8 را در دنیا به خود اختصاص خواهند داد. 
اما ســهم ایران از این مقدار چقدر بوده است؟ کشوری 
که از فصل تابســتان با مشــکل کمبود برق عبور کرده و 
استخراج بیت کوین را یکی از عواملی معرفی کرده که به 

این مشکل دامن زده است. 
سهم ایران در شهریورماه ۱۴۰۰ مطابق با آگوست ۲۰۲۱، 
۳/۱ درصد از کل هش ریت جهانی و میزان مصرف برق 
آن ۳55 تــا ۷۱۰ مگاوات بوده اســت )اگر ســهم ایــران در 
شبکه استخراج جهانی، بازه سه تا شش درصد در نظر 
گرفته شود(. این در حالی است که میزان مصرف جهانی 
بیت کوین در همان زمان ۷/۲9 تراوات ساعت بوده است. 
نرخ تولید بیت کوین در ماه ۲۷ هزار واحد اســت و انرژی 
الزم برای تولید هر بیت کوین در شــهریورماه ۱۴۰۰، ۲۷۰ 

مگاوات ساعت عنوان شده است.
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کسب وکار
B U S I N E S S

نسل جدید 
تلویزیون های هوشمند

ان اف تی در 
تلویزیون های 

سامسونگ
سال ۲۰۲۱، از هر نظر سال ان اف تی ها 
بــود. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن فنــاوری 
حتــی به عنــوان کلمــه ســال انتخــاب 
شــد، تعجبــی نــدارد کــه غول هــای 
دنیای فنــاوری شــروع به حرکــت برای 
بهره بــرداری حداکثــری از آن کرده اند. 
در این بین،  تالش سامســونگ در این 
حوزه، شــامل پیاده ســازی پلتفرم های 
معاملــه و اســتفاده از ان اف تی هــا در 
تلویزیون های ســری CES خود است. 
پلتفرم مورد اســتفاده این تلویزیون ها 
از صفــر توســط سامســونگ طراحــی 
شــده و به عنــوان »ســامانه ای بــرای 
گردهمایــی ان اف تی هــا« لقــب گرفته 

است. 
سامانه میزبان این بازار، روی میکرولد 
سامســونگ میزبانی خواهد شد و به 
کاربــران اجــازه می دهــد کــه در لحظــه 
بــه پــردازش و خریــد ان اف تی هــا در 
فرمت هــای مختلــف بپردازنــد. ایــن 
ســامانه بــه چندیــن بــازار مختلــف 
ان اف تی متصــل خواهــد بــود و از این 
طریــق طیــف وســیعی  از ان اف تی هــا 
را بــرای خریــد و بررســی در اختیــار 
خریداران این تلویزیون ها قرار خواهد 

داد. 
کلکســیونر  قبــل  از  کــه  افــرادی 
ان اف تی هــا هســتند نیــز وســیله ای 
خواهند داشــت تا با اســتفاده از آن با 
ان اف تی های خــود، خودنمایی کنند و 
آنها را به شــکلی باســلیقه بــه نمایش 

بگذارند. 
بــه گفتــه سامســونگ،  ایــن ســامانه 
بــا هــدف تبدیل شــدن بــه یکــی از 
اصلی تریــن مراکــز تبادل ایــن توکن ها 
تولید شــده و اطالعات جامعی شامل 
متادیتــای هــر توکــن ماننــد هنرمنــد 
اصلــی هــر توکــن را در کنــار امــکان 
پیش نمایــش هــر ان اف تــی در اختیار 

کاربران خواهد گذاشت.
با استفاده از این سامانه در کنار حوزه 
واقعیــت مجــازی و متــاورس کــه ایــن 
روزهــا در حــال پیشــرفت و فراگیــری 
انفجاری اســت،  سامسونگ می تواند 
به شکل هوشــمندانه ای گوشه خود را 
در بازار ان اف تی هــا پیدا کــرده و در آن 

به سود برسد.

NEWSخبر

بــر اســاس گــزارش »دیجیتال گلکســی«، در ســال 
 ۳۳ از  بیــش  خطرپذیــر  ســرمایه گذاران   ،۲۰۲۱
میلیــارد دالر در اســتارتاپ های رمــزارزی و بالکچینــی 
ســرمایه گذاری کرده اند. این رقم معادل پنــج درصد کل 
ســرمایه گذاری های خطرپذیــر در دنیا در ســال گذشــته 

میالدی بوده است.
از این حجم ســرمایه گذاری انجام شــده در بــازار کریپتو، 
حدود ۲۲ میلیارد دالر، یعنــی ۶۷ درصد، روی معامالتی 
با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دالر انجام شده است. طبق 
این گــزارش، شــرکت هایی که بــر کســب وکارها و تجارت 
دارایی های دیجیتال یا ساخت وب ۳ تمرکز دارند، به طور 

کلی بیشترین سرمایه را در این حوزه جذب کرده اند.
فصــل داغ ســرمایه گذاری خطرپذیــر در حــوزه رمزارزها 
هم سه ماهه آخر سال بوده است. آمارها نشان می دهد 
کسب وکارها و پروژه های این حوزه بیش از ۱۰.5 میلیارد 
دالر در ســه ماهه چهارم ۲۰۲۱ ســرمایه جــذب کرده اند؛ 
رقمی که بیشــتر از مجموع کل ســرمایه های جذب شده 
در این حوزه در تمام سال ۲۰۲۰ است! یک جهش بزرگ 

برای بازار رمزارز جهان!
»الکــس تــورن«، رئیــس بخــش تحقیقــات شــرکت 
دیجیتال گلکســی در تحلیــل ایــن گــزارش گفته اســت: 
»ســال گذشــته بــازار رمزارزهــا بــا ۲۰۱8 معاملــه، تقریباً 
دوبرابــر ســال ۲۰۲۰ بــود و بســیار باالتــر از باالتریــن 
رکــورد قبلی کــه در ســال ۲۰۱9 اتفــاق افتــاده بــود )۱۶98 
معامله( افراد و پروژه ها و کســب وکارهای زیادی را درگیر 

سرمایه گذاری و جذب سرمایه کرد.«

 در ۲۰۲۲ چه خبر خواهد بود؟
 تورن درباره آینده این روند در بازار رمزارزها هم پیش بینی 
کرده که با توجه به ســرمایه های جمع آوری شده در سال 

گذشته میالدی توســط پروژه های رمزارزی، احتماالً پول 
زیادی در انتظار ورود به ارزهای دیجیتال در سال جدید 
خواهد بود. او گفتــه: »من انتظار دارم ســرعت تحوالت 
در سال ۲۰۲۲ سریع تر باشــد و بازار کریپتو به رشد خود 

ادامه دهد.«

 بازیگران اصلی
از جملــه بزرگ تریــن صندوق هــای ســرمایه گذاری فعال 
در این بــازار هم می تــوان به صنــدوق ۲.5 میلیارد دالری 
پارادایم، صندوق ۲.۲ میلیارد دالری اندریسن هوروویتز، 
صندوق ۱.5 میلیــارد دالری هایومایند کپیتــال پارتنرز و 

صندوق ۷5۰ میلیون دالری 10T Holdings اشاره کرد.
این گــزارش نشــان می دهــد که شــرکت های وی ســی در 
طول ســال ۲۰۲۱ بیشــتر از مجموع تمام ســال های قبل 
در این بــازار ســرمایه گذاری کرده اند. پذیرش، گســترش 
موارد اســتفاده و قیمت دارایی هــای دیجیتال همگی به 
تقاضای باال برای جذب سرمایه از یک سو و انگیزه برای 
ورود ســرمایه گذاران خطرپذیــر کمک و ســال ۲۰۲۱ را به 

نقطه عطفی برای ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است.

 دست باالی بنیان گذاران
 میانگیــن ارزش گــذاری اســتارتاپ های کریپتویــی و 
بالکچینی پیــش از تزریق ســرمایه هــم ۷۰ میلیــون دالر 
بوده کــه ۱۴۱ درصد در مقایســه با ۲9 میلیون دالر ســال 
قبــل از آن رشــد داشــته اســت. تحلیــل گــزارش نشــان 
می دهد که بنیان گذاران استارتاپ های این بازار حاال در 
موقعیتی هستند که می توانند سرمایه گذاران را انتخاب 

و ارزش گذاری های باالتری را ثبت کنند.
تعــداد شــرکت هایی کــه ارزش آنهــا بــه یــک میلیــارد 
دالر یــا بیشــتر هــم رســیده، ۴۷ شــرکت بــوده اســت. با 

احتســاب یونیکورن  های قبلی کریپتویــی می توان گفت 
در حال حاضــر 5۰ تا ۶۰ یونیکــورن کریپتویــی در دنیای 
استارتاپ ها در حال فعالیت هستند؛ رقمی خیره کننده 

برای یک صنعت نوظهور!
پیش بینی شــده که اگــر یک چهــارم از ایــن یونیکورن  ها 
بتواننــد در یــک یــا دو ســال آینــده وارد بازارهای ســهام 
شوند، شفافیت و البته جذابیت های این حوزه پولی که 
وارد آن خواهند شد، به شکلی غیرقابل تصور رشد کند.

 سرمایه گذاران خطرپذیر چشم به قیمت 
بیت کوین خواهند داشت؟

 نکته نگران کننده اما این اســت که هنوز میزان فعالیت 
وی ســی ها در بــازار کریپتــو و بالکچیــن تابعــی از ارزش 
ارزهــای دیجیتال اســت. ایــن در حالی اســت کــه پیش 
از ســال ۲۰۲۱، شــرکت های ســرمایه گذاری اغلــب 
نســبت به قیمت بیت کوین عقب تر بودند، اما در ســال 
۲۰۲۱، فعالیت هــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر تقریباً با 
شــاخص های بازارهای دارایی دیجیتال مرتبط شــده اند 
و جریان هــای قابل توجهــی از ســرمایه در کنــار افزایش 

قیمت بیت کوین رخ داده است. 
ریــزش تقریبــاً 8 تــا ۱۰ درصــدی قیمــت بیت کویــن در 
ابتــدای ســال ۲۰۲۲ باعــث شــده برخی هــا بپرســند آیــا 
ســرمایه گذار ان خطرپذیر کمی محتاط تر خواهند شد؟ 
این سؤالی اســت که فعالً کسی پاســخی برای آن ندارد، 
امــا کارشناســان می گوینــد به احتمــال زیــاد تخصیص 
ســرمایه های خطرپذیر، بدون در نظــر گرفتن یک ریزش 
بــزرگ ادامــه خواهــد داشــت. برخی هــا هــم می گوینــد 
سرمایه های خطرپذیر جذابیت های آینده رمزارز را فارغ 
از قیمت بیت کوین و نوسان آن درک کرده اند و در راه ورود 

به این بازار هستند.

وی سی ها ۳۳ میلیارد دالر در 
سال ۲۰۲۱ به صنعت رمزارز آوردند
شکل گیری ۶۰ یونیکورن کریپتویی و آینده سرمایه گذاری خط رپذیر در این بازار

A N A LY S I S
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

در حالــی که همه کشــورهای دنیــا در حال ارائه تســهیالت 
و مشــوق های بیشــتر به جوانــان هســتند و به آنهــا کمک 
می کنند تا کسب وکارهایشان را سریع تر ایجاد کنند و در این 

زمینه با هم در حال رقابت هستند، متأسفانه 
مســئوالن مرکــز توســعه تجــارت الکترونیــک 
وزارت صمــت تــالش می کننــد کــه وضعیــت 
کســب وکارها و اســتارتاپ ها را در ایران، از قبل 
بدتر و پیچیدگی های یک کسب وکار را با اینماد 

اجباری بیشتر کنند. 
 تمام کشورها به علت مشکل پیری که کشور ما 
هم از آن مستثنی نیست، در حال جذب جوانان 
و تسهیل شــرایط زندگی و کار آنها هستند، ما 
متأسفانه شاهد هستیم که مسئوالن ما جوانان 

را به روش هــای مختلــف در تنگنــا می گذارند و در مســائل 
شخصی و کاری آنها موانعی ایجاد می کنند. اگر جوانان ما 
نتوانند در کشور خودشان به سادگی کســب و کار راه اندازی 
کنند، چه انگیزه ای برای ماندن در کشــور دارند؟ با توجه به 
تمام مشوق ها و ویزاهایی که به برنامه نویسان، متخصصان، 
نخبگان، کسب وکارها، استارتاپ ها و سرمایه گذاران در خارج 
از کشور می دهند، وضعیت کنونی کسب وکارها در داخل 

کشور صرفاً به رفتن کارآفرینان آنها دامن می زند. 
مرکز توســعه  تجارت الکترونیک با اینماد اجباری به ضرر 
اقتصاد و رشــد و توســعه ایران کار می کند. متأسفم که این 
را می گویم، ولــی این مرکز بــه نفع رقبای مــا در منطقه مثل 
ترکیه، امارات، عربستان ســعودی و آمریکا کار می کند. ای 
کاش این عزیزان از بیت المال حقوق نمی گرفتند و ای کاش 
در چنین مواردی می شد با این افراد برخورد جدی کرد. کسی 
کــه در وضعیت جنگ اقتصــادی فعلــی در حــال آزار دادن 
کســب وکارها و بدتر کردن شــرایط اقتصادی اســت، آب به 
آسیاب دشمن می ریزد. ما در سوم آذر شاهد اجباری شدن 
اینماد بودیم و درگاه پرداخت کسب وکارها و استارتاپ ها به 
اینماد متصل شد. دوستان و عزیزان در مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک وعده های زیادی دادند، ولی ما از قبل اخطار داده 
بودیم که چنین وعده هایی محقق نخواهد شد و اینها توهم 

و دروغی بیش نیست. 
وعده هایی چون اینماد بدون ســتاره که باعث شد بسیاری 

از اســتارتاپ ها ســریعاً نســبت به اخذ اینماد اقدام کنند و 
خوشــحال بودند، امــا بالفاصله طبــق پیش بینی هــای ما و 
به دلیل اینکه اینماد به مجوز و اهــرم قطع ممر معاش یک 
کســب وکار تبدیل شــده، شــاهد بودیــم بعد از 
مدتی اینمــاد و درگاه برخی از این اســتارتاپ ها 
با بهانه های مختلف و با بحث ارجاع دادن برای 
گرفتن مجوز، قطع شد.  برخی کسب وکارها خود 
درگاه پرداخت داشتند. مسئوالن مرکز توسعه 
تجارت وعده دادند که درگاه این کسب وکارها به 
هیچ عنوان قطع نخواهد شد، اما دیدیم که این 
اتفاق افتاد و کسب وکارهایی که درگاه پرداخت 
داشتند، مدت کوتاهی پس از دریافت اینماد، 
درگاه قبلی را نیز از دست دادند. متأسفانه هیچ 
نشانه ای از توسعه و تجارت الکترونیک در رفتار مسئوالن 
این مرکز مشــاهده نمی شــود و به نظر می آید وظیفه اینها 

توقف توسعه و تجارت الکترونیک در ایران باشد. 
گویی هیچ کس نمی توانست به خوبی مرکز توسعه و تجارت 
الکترونیک، ترمز این بخــش از اقتصاد ایران را بکشــد. اگر 
مسئوالن به فکر نباشند و جلوی این رفتارهای سلیقه ای، دور 
از حاکمیت و دور از عقالنیت مرکز توسعه تجارت الکترونیک 
را نگیرند، فاجعه ای رخ خواهد داد که به نظر من خساراتش 
با جنگ تحمیلی برابــری خواهد کرد. همان طور که شــاهد 
هستیم، مهاجرت شدیدی از طرف نخبگان و متخصصان 
و برنامه نویسان رخ داده اســت. از طرف دیگر، بنیان گذاران 

برخی استارتاپ ها نیز در حال مهاجرت هستند. 
با رویکرد فعلــی باید بگوییــم اینماد ضربه دیگــری بر پیکر 
اقتصاد نحیف کشور است. در سال های گذشته، با وجود 
اینکــه اقتصاد ســنتی مــا رشــد منفــی را تجربه کرد، رشــد 
اقتصاد دیجیتال چهار الی شش درصد بود و می توانست 
به موتور محرک اقتصــاد ایران تبدیل شــود و کمک کند که 
اقتصاد از این وضعیت رکود خارج شود. ما می بینیم که مرکز 
توسعه و تجارت الکترونیک، به یاری نهادهای دیگر این روزها 
در کار مانع زایی برای اقتصاد نوآوری کشور هستند. امیدوارم 
عقالنیت در حاکمیت باعث شود چنین رفتارها و موانعی 
برطرف شــود و اینماد اجباری به ماهیت اصلی خودش که 

باید اختیاری، بدون انحصار و غیردولتی باشد، برگردد. 

اینماد به مسیر 
عقالنیت برگردد

ادامه شرایط فعلی یعنی از بین رفتن اقتصاد 
دیجیتال کشور و مهاجرت بیشتر کارآفرینان آن

فناوری بالکچین چطور می تواند در خدمت حاکمیت شرکتی 
و شفافیت بیشتر  آن باشد؟

فرصت های یک فناوری برای شرکت داری

ANALYSISتحلیل

در دنیــای امروز کــه دائمــاً در حــال تحول اســت و 
هــر روز موضوعات جدیــد و متنوعــی رخ می دهد، 
می توان یکی از علل شکست شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی را حاکمیت شــرکتی نادرست دانست؛ 
زیــرا این امر مســتقیماً بر اعتمــاد ســرمایه گذاران 
و ســهام داران بــه فرایندهــای کســب وکار، جــذب 
ســرمایه و اقدامــات هیئت مدیره تأثیــر می گذارد. 
اگــر بخواهیــم حاکمیت شــرکتی را خیلی ســاده و 
مختصــر تعریــف کنیــم، بایــد بگوییــم حاکمیت 
شرکتی مجموعه ای از اصول یا روش ها برای تنظیم 
روابط میان سهام داران و اعضای هیئت مدیره است 
و فرایندها و ساختارهایی را پیشنهاد می دهد تا از 
امنیت و سالمت عملکرد مدیران شرکت اطمینان 
حاصل شــود و آنــان را برای اقدامــات و تصمیمات 

خود در برابر سهام داران پاسخگو کند. 

 یکی از نهادهای پیشرو در راستای تحقق اهداف 
حاکمیــت شــرکتی در ایــران، ســازمان بــورس و 
اوراق بهادار اســت کــه با تصویب »دســتورالعمل 
حاکمیــت شــرکتی شــرکت های پذیرفته شــده در 
بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران« در 
ســال ۱۳9۷، تالش کرد در راســتای سیاســت های 
شــفافیت در بــازار ســرمایه و جلــب اعتمــاد 
ســهام داران و ســرمایه گذاران گام بــردارد. طبــق 
ماده ۲ این دستورالعمل، هدف از اصول حاکمیت 
شــرکتی، کمــک بــه خط مشــی گذاران در ارزیابــی 
و بهبــود چارچــوب قانونــی و مقرراتــی و حمایــت 
از اثربخشــی، کارایــی، رشــد پایــدار و ثبــات مالــی 
شــرکت ها دانســته شــده  اســت. در مــاده ۳ نیــز، 
ســازمان بــورس هیئت مدیــره را مســئول ایجــاد، 
اســتمرار و تقویــت ســازوکارهای اثربخــش بــرای 
کســب اطمینان از محقق شــدن اصول حاکمیت 
شــرکتی کــرده  اســت. در کنــار اهدافــی ماننــد 
مســئولیت پذیری هیئت مدیــره، رعایــت حقــوق 
ذی نفعان و انگیزه بخشــی به آنــان و حفظ حقوق 
سهام داران و برخورد یکسان با آنها، دستورالعمل، 
موضــوع افشــا و شــفافیت را به عنــوان یکــی از 
کارکردهای حاکمیت شرکتی اعالم کرده ، به  گونه ای  
که تمام موضوعات بااهمیت مرتبط با شرکت اعم 
از وضعیت مالــی، عملکــرد، جریان هــای نقدی و 

مالکیت به موقع و به صورت صحیح افشا شود.  
حال با پیشرفت های چشــم گیر تکنولوژی به  نظر 
می رسد که حاکمیت شرکتی در حال تحول است و 
ویژگی های فناوری بالکچین، حکم فرمایی حاکمیت 
شــرکتی در شــرکت های تجاری را تحت تأثیــر قرار 
می دهد. می تــوان نمودهای به کارگیــری تکنولوژی 

بالکچین در این حوزه را این گونه برشمرد:
مهم تریــن  از  یکــی  شــفافیت:   .1  
دستاوردهای تئوری حاکمیت شرکتی برای 
سهام داران، شفافیت است. استقرار یک سازوکار 
حاکمیت شــرکتی صحیــح و شــفاف، آثــار و نتایج 
مثبت بسیاری دارد. از جمله اینکه می تواند اعتماد 

سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه را جلب کند و به 
آنان اطمینان دهد که منابع مالی شــان در راستای 
توسعه کسب وکار و امر تجارت هزینه خواهد شد. 
بالکچیــن ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد تــا تمــام 
اطالعــات بــدون آنکه قابلیــت تغییر و دســتکاری 
داشته باشد، با تمام سهام داران به  اشتراک گذاشته 
شود و سهام داران در هر لحظه از آخرین اقدامات 
هیئت مدیره، اوضــاع و احــوال کســب وکار، بنگاه 
اقتصادی و شرکت مطلع شوند و ارتباط درهم تنیده 
زنجیــره بلوک ها بــا یکدیگــر به گونــه ای اســت که 
کارشناسان فنی رخداد وقایعی را که به دستکاری 
این اطالعات منجر شود، دشوار ارزیابی می کنند. 

 ۲. نظارت و پاسخگویی: بالکچین با حذف 
واســطه ها و نماینــدگان، امــکان نظــارت 
مستقیم برای سرمایه گذاران و سهام داران شرکت 
بر رونــد ســرمایه گذاری را فراهــم مــی آورد. فناوری 
دفترکل توزیع شده از یک طرف از طریق عدم امکان 
تغییر ســوابق امور و اقدامات انجام شده به بهبود 
پاسخگویی مدیران و از طرف دیگر به وسیله برقراری 
ارتباطــات همتابه همتــا )Peer to Peer( به بهبود 

وضعیت مسئولیت پذیری مدیران 
کمک می کند. 

 تمــام کاربــران شــبکه بالکچیــن 
می تواننــد معامالتی را کــه مدیران 
شــرکت انجــام می دهنــد، ببینند 
و این امر به شــفافیت و نظــارت بر 
رفتار مدیران کمک می کند. از طرفی 
سازوکار نگهداری اطالعات و ثبت 
و ذخیــره رونــد کارها، مانــع رخداد 
بســیاری از اموری می شود که برای 

سهام داران خرد نامطلوب اســت؛ زیرا این دسته 
از ســهام داران به  واســطه درصد سهام پایینی که 
دارنــد، نمی تواننــد نماینــده ای در هیئت مدیــره 
شرکت داشته  باشند و از طرفی نصاب سهام پایین 
آنها مانع تأثیرگذاری در مجامع عمومی شــرکت 
می شــود؛ بنابرایــن فنــاوری بالکچیــن بــا قابلیت 
ثبــت، ذخیــره دقیــق و غیرقابــل تغییــر اطالعات 
می توانــد مانــع بســیاری از اقدامــات نامطلــوب 
مدیران شرکت شود و در عین حال تصویری روشن 
از روند مدیریت و اداره شرکت به سهام داران ارائه 

می دهد. 
 3. فرایند تصمیم گیری در مجامع عمومی: 
یکــی دیگــر از کاربردهــای جالــب توجــه 
فناوری بالکچین در تحقق اهداف حاکمیت شرکتی، 
فراهم آوری امکان برگزاری مجامع عمومی با حضور 
سهام داران خرد و در عین حال اعمال حق رأی آنان 
بدون وجود خدشــه و اختالل در فراینــد رأی گیری 
است. به طور سنتی کارکرد مجامع عمومی شرکت، 
آن است که سهام داران از وضعیت شرکت مطلع 

شوند.   
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شهرزاد حدادی
 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی
 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

sh.haddadi.law.s
@gmail.com

مصطفی 
نقی پورفر

@Mnaghipourfar



شــــــــــــــمــــــــــــــــــاره4
۱9 دی ۱4۰۰

ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

10

همکاری سیک با H&M؟ 
شاید وقتی دیگر...

 H&M راه اندازی 
فروشگاه در متاورس 

را تکذیب کرد
غــول خرده فروشــی H&M، بــا وجــود 
گزارش هــای گســترده رســانه ای کــه در 
چنــد هفته گذشــته در فضــای مجازی 
منتشــر شــده بــود، اعــام کــرده فعــاً 
فروشگاه ســه بعدی در متاورس افتتاح 

نمی کند.
اچ انــد ام، دومیــن خرده فــروش بــزرگ 
پوشاک در جهان است که اخیراً اعام 
شــده قصــد دارد بــه دنیــای متــاورس 
بیایــد و فروشــگاه  مجــازی اش را در آن 

راه بیندازد.
ماجرا از آنجا شروع شد که یک شرکت  
توســعه دهنده واقعیت مجــازی به نام 
CEEK در توییتی اعام کرد در همکاری 
با این خرده فروش شاخته شده صنعت 
پوشــاک چنیــن کاری را انجــام خواهــد 
داد. ســیک حتــی یــک دمــو از ایــن 
فروشگاه را هم به نمایش گذاشته بود.

فعــاً  کــه  گفتــه   H&M ســخنگوی 
بــا ســیک همــکاری ندارنــد و شــاید بــا 
شــرکت های دیگری در این حوزه قصد 

همکاری داشته باشند.
از ســوی دیگر مدیرعامل ســیک اعام 
کــرده ماجــرا ناشــی از یک ســوءتفاهم 
از توییت آنها بوده، ولــی اگرچه با برند 
H&M فعــاً همــکاری ای ندارنــد، امــا 
مذاکــرات مداومــی در مــورد همــکاری 
آینــده بــا پلتفــرم مرتبط بــا متــاورس و 
به طور خاص اچ اند ام آمریکا در جریان 

است.
»مر اســپیو« گفته اســت: »ما در حال 
مذاکــره بــا افــراد مختلــف در اچ انــد ام 
هســتیم تا این موضــوع را بــه واقعیت 
تبدیل کنیم، اما فعاً هیــچ چیز نهایی 

نشده است.«
توکــن ســیک حــدود 0.71 ارزش دارد، 
اما این توکــن در 30 روز گذشــته 22.5 

درصد کاهش قیمت داشته است.

REVIEWبررسی

هفته گذشــته هفتــه پرخبــری بــرای حــوزه رمزارزهــا بود. 
بسته شــدن درگاه ســیتکس از یــک ســو و ســپس خبــر 
بسته شــدن درگاه کســب وکار »باکچیــن بلوریــن« که در 
حوزه تحلیل بازار کریپتو فعال است، موجی از نگرانی را در 

این حوزه ایجاد کرد.
امیــر موســویان از بنیان گــذاران کریســتال باکچین در 
گفت وگو با کارنگ از اتفاقات رخ داده برای این کســب وکار 
گفته و اینکه چطور برداشت های بورســی از بازار رمزارزها 
موجب شده اینماد به راحتی درگاه های این حوزه را مسدود 
کند. آن طــور که او می گوید چهارضلعی اینماد-شــاپرک-
پرداخت یارها-کســب وکارها در یــک ابهــام و باتکلیفــی 
بزرگ به ســر می بــرد. ابهامی که قــرار بوده با وجــود اینماد 
برطرف شــود، حاال با حضورش پررنگ تر و غلیظ تر شده و 
این فضای مبهم کار را برای کسب وکارها بیشتر از همیشه 

سخت کرده است.

کسب وکار
B U S I N E S S

امیر موسویان مدیرعامل کسب وکار »بالکچین بلورین« از 
ماجرای بسته شدن درگاه این کسب وکار می گوید

راه رفتن روی لبه 
معلق فناوری!

I N T E R V I E W

کمیسیون معامالتی آمریکا 
سه بازار رمزارزی را تعطیل کرد 

رگوالتوری بیشتر 
رمزارزها در آمریکا

کمیسیون معاماتی کاالی آمریکا )CFTC( دوشنبه این 
هفته اولین اقــدام اجرایی خــود را علیه بازارهــای رمزارزی 
به سرانجام رساند. این کمیسیون ســامانه شرط بندی بر 
اســاس رمــزارز Blockratize را 1.4 میلیــون دالر جریمــه 
کرد و همزمان نیز بــه آنها دســتور داده تا تمامــی بازارها و 
سامانه های زیرمجموعه خود را که با قوانین کمیسیون ملی 

هماهنگی ندارند، به طور کلی تعطیل کنند. 
پلی مارکــت، کــه نــام عمومــی ســامانه باک رتایــز اســت، 
به کاربــران خود اجــازه مــی داد تــا بــا اســتفاده از رمزارزها 
روی طیــف وســیعی از اتفاقــات و ورزش هــای مختلــف 
به طور ناشــناس شــرط بندی کنند. یکی از نمونه های این 

شــرط بندی ها که بیش از 100 هزار شــرکت کننده داشت، 
درباره نامزدی بن افلک و جنیفر لوپز تا پایان سال 2021 بود 

که بیش از دو میلیون دالر روی آن شرط بندی شده بود.
از ســوی دیگر و به غیر از چنین حاشیه هایی، پلی مارکت 
نتوانســته بود مجوزهای مورد نیــاز برای فعالیــت در بازار 
معین و جابه جایــی اجرایی را کســب کنــد و با ایــن وجود 
به فعالیت در ایــن حوزه هــا پرداخته بود.  تــا اینجا به نظر 
می رسد که دالیل کمیسیون معاماتی برای ممنوع کردن 
کار این سامانه معتبر است، اما واقعیت نگران کننده این 
اســت که عموم صرافی هــا و کســب وکارهای رمزارزمحور 
چنین مجوزهایی را در اختیار ندارند. کمیسیون معاماتی 
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کسب وکار
B U S I N E S S

کریســتال بالکچین یــا همــان بالکچیــن 
بلورین در چه حــوزه ای و روی چــه محورهایی تمرکز 

کرده است؟

شــرکت مــا روی ارائــه و تحلیــل اطاعــات کار می کنــد. این 
اطاعــات هــم به صــورت خــام ارائه می شــود کــه مخاطبان 
خودشان بتوانند آنها را تحلیل کنند و هم به صورت عمیق 
و پردازش شــده ارائه می شــوند. مــدل کســب وکار ما باعث 
می شود شما بدون اینکه نیاز باشد از طبقه ثروتمند جامعه 
جهانی باشــید، بتوانیــد رفتار بــازار را بــا جزئیــات در قالب 
صدها شاخص مختلف بررســی کنید. این مسئله بسیار 
نو اســت. خود کریپتو و باکچین حوزه های نویی هستند و 
 on حوزه تکنیکال آنها هم بسیار جدید است، ولی تحلیل
chain یا تحلیل روی زنجیره خیلی مبحث جدیدی است. 
یعنی می تــوان گفت در مرز دانــش و فناوری اســت. ما روی 
این مسائل کار می کنیم و ســعی داریم برای مشتریان مان 

اطاعات مرتبط با این بازار را فراهم آوریم. 

چقدر ابهام و عدم شــفافیت در این بازار 
وجــود دارد که نهادهای نظارتی بخواهنــد نگران آن 

باشند؟
حــوزه کاری مــا به طــور کلــی 
باکچین اســت. فرق باکچین 
با سایر بازارهای مالی این است 
کــه معامــات در باکچین صد 
درصــد شــفاف هســتند. حتی 
در جاهایــی مثــل صرافی هــای 
بزرگ، چــه آناین و چــه آفاین 
که قدری متمرکز می شــود، ما با 
حجم زیــادی از آمارهــا و داده ها 
مواجــه هســتیم که بــرای عموم 
منتشر می شوند و قابل دسترس 
هســتند. فایــده ایــن آمارهــا 
و داده هــا ایــن اســت کــه شــما 
می توانید کلیت بــازار را زیر نظر 

داشته باشید. شاید بتوان گفت شما هزاران برابر بازارهایی 
چون بورس و فارکس بر این بازار تسلط دارید.

در جمع بنــدی بایــد بگویــم کــه خروجــی ایــن شــفافیت و 
روشن بودن معامات به نحوی است که هزاران برابر اطاعاتی 
را که از بورس یا فارکس دارید، می توانید از باکچین استخراج 
کنید. در بورس، آن چیزی که از شفافیت شرکت ها در اختیار 
داریــد، در واقــع آن چیزی اســت که شــرکت ها در پــی الزام 
سازمان بورس منتشر می کنند؛ اطاعاتی چون صورت های 
مالی ســود و ضرر، ولی شــما هیچ وقت به جزئیات اتفاقات 
درون یک شرکت دسترســی ندارید، اما در باکچین بدون 
اینکه نیاز باشد آن شرکت یا مؤسسه، اطاعاتی را منتشر 
کند، ما به همه اطاعات دسترســی داریم. ما می توانیم به 
آن دسترسی داشته باشیم و هر اطاعاتی را که می خواهیم، 

اســتخراج کنیم. می تــوان گفت کــه این یک امتیــاز مثبت 
و بــزرگ اســت و باعــث می شــود داده پــردازان به ســراغ این 

اطاعات بروند. 

گویا درگاه پرداخت شرکت شما هم مانند 
سیتکس توسط اینماد بسته شده؛ دلیل آن چه بوده 

است؟
در مورد اتفاقات رگوالتوری و منشاء مشکل ما باید گفت که 
اینماد که موظف است کسب وکارهای نوآور و خاق ایرانی 
را به رسمیت بشناسد، می گوید ما به هر چیزی که در مورد 
باکچین است، اینماد نمی دهیم. این یک ناهماهنگی بزرگ 
بین قانون و این نهاد اســت. چون اگــر موضوع باکچین در 
ایران کاً غیرقانونی بود، ما از ابتدا این کسب وکار را راه اندازی 
نمی کردیــم. ولی ایــن موضــوع غیرقانونی نیســت و اینماد 
می گوید صاح می دانیم که مجوز ندهیم. خب با این وجود 
ما نمی توانیم از مشتریان خود از طریق درگاه شاپرک وجهی 
دریافت کنیم، چون درگاهی به ما داده نمی شود. درگاه هایی 
هم که قباً داشته ایم به دلیل مشکلی که با اینماد داریم، با 
ما تسویه حســاب نمی کنند. عمداً هم ایــن کار را می کنند، 
چون می دانند مــا نمی توانیم از 
جای دیگــری درگاه بگیریم. این 
درگاه  ها به مــا زور می گوینــد و از 
آب گل آلود ماهی می گیرند. برای 
اســتارتاپ کوچکــی مثــل ما که 
درآمد کمی داریم، بسیار حیاتی 
است که پول ســریعاً به شرکت 
برگردد. این آب باریکه حتی اگر 
یــک مــاه قطــع شــود، می تواند 
به تنش ســنگین مــادی و روانی 
در شــرکت منجــر شــود. اینکــه 
یک نهاد دولتی صاح می داند 
چنین تصمیمی بگیرد، برای ما 

غیرقابل هضم است. 

مشکل اساسی رگوالتوری در این حوزه که 
به چنین تصمیم گیری هایی منجر می شود، از کجا 

نشئت می گیرد؟
من فکر می کنم ما حتی در حوزه رمزارزها داریم چوب بورس 
را می خوریم! اتفاقاتی که در ســال گذشــته در بــورس ایران 
افتاد، هیجانات ســنگینی که در آن رخ داد و رفت وبرگشت 
سریع اعتماد بین مردم و بورس تبعات و تأثیرات زیادی روی 
بازارهای مالی مختلف داشته است. سازمان بورس یکسری 
قوانین وضع کرده که بسیار اشــتباه هم هستند، اما همان 
قوانین در بازارهای دیگر مالی هم مورد استناد قرار می گیرند. 
برای مثال غیرقانونی بودن سیگنال دهی که یک بار آن را لغو 
می کند، دوباره برقرار می کند و در حال بازی کردن با جامعه 
خاص خودش است. اما در باکچین که هیچ متولی قانونی 

مثل سازمان بورس وجود ندارد که به این موضوع رسیدگی 
کند، اینماد تشــخیص می دهد که مثل ســازمان بورس که 
ســیگنال دهی را ممنوع کرده بود، باکچیــن را ممنوع کند؛ 
به ایــن دلیل که فکــر می کند کســب وکارهای این حــوزه کار 

سیگنال دهی می کنند! 

یعنــی اینمــاد درگاه شــما را به دلیــل ارائه 
تحلیل در بازار رمزارز بسته است؟

دقیقاً گفتند که شــما تحلیل ارائه می دهید و تحلیل حوزه 
باکچیــن را به صــاح جامعــه نمی دانیم. بحث این اســت 
که چرا باید اینماد بــه خودش اجــازه بدهد که در مــورد این 
موضوعات تصمیم بگیرد. اینماد به یک گلوگاه تبدیل شده 
که دولت برای اینکه بتواند موضوعی را بدون اینکه نیاز باشد 
در مجلس تصویب و مسیر قانونی اش را طی کند، از طریق 

آنها اعمال می کند. 

شما از ابتدا درگاه داشتید و هنگام ثبت نام 
مجدد در اینماد بسته شدید یا...؟

ما قباً یک درگاه شــخصی داشتیم که در کســب وکار از آن 
استفاده کردیم. بعد که کسب وکارمان باال آمد، برای اینماد 
درخواســت دادیم. در ابتــدا اینماد به ما مجــوز داد و حدود 
یک هفتــه لوگوی اینماد روی ســایت ما درج شــده بــود، اما 
بعد آن را بستند و گفتند به حوزه کسب وکارتان اینماد تعلق 
نمی گیرد. برای من خیلی جالب بود که بعد از پرداخت وجه 
و پیش رفتن کارها چطور ممکن بود در یک هفته کسب وکار 
ما که موضوعش فرق نکرده بود، مشمول اینماد نشود. اتفاق 
بعدی این بود که درگاه آیدی پی که با آن کار می کردیم پول های 
ما را تسویه نکرد و گفت شاپرک دیگر تسویه نمی کند. البته 
من معتقدم مشکل از خود آیدی پی بوده است، ولی به هر 
حال پول های ما را تسویه نمی کردند و به نوعی ما را گروگان 
گرفته بودند. گفتنــد چون اینماد ایــن کار را کرده و شــاپرک 
حساس شده، به ما پول نمی دهد و ما هم نمی توانیم با شما 
تسویه کنیم. البته با پیگیری های زیاد این مشکل برطرف شد 
و با ما تســویه کردند. ولی ما عماً دیگر از آن درگاه استفاده 
نمی کنیم، چــون ریســک زیــادی دارد و نمی تــوان هر دفعه 
برای تســویه پول از دیگــران کمک گرفــت. از طــرف دیگر به 
پشتیانی اینماد هم گفتیم که آقای رهبری گفته اند کار شما 
مشکلی ندارد و فقط خریدوفروش مشکل دارد، اما گفتند 
شما تحلیل ارائه می دهد و ما به تحلیل مجوز نمی دهیم. در 
نهایت ما دیگر نمی توانیم از درگاه های ریالی استفاده کنیم. 

موضــوع را از طریــق مراجــع دیگــر هــم 
پیگیری کرده اید؟

ما به سراغ دیوان عدالت اداری هم رفتیم و شکایت کردیم و 
گفتیم کار اینماد برخاف قانون است و قانون چنین اجازه ای 
به اینماد نداده است، ولی بعید می دانم تا االن اتفاق خاصی 

افتاده باشد و احتماالً زمان می برد تا به نتیجه برسد. 

POINTنکته
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فرصت های یک ...
فضایی برای گفت وگوی میان سهام داران 
و مدیــران شــرکت بــه وجــود آیــد و آنــان 
بتواننــد در فرایندهــای تصمیم گیــری 
مشــارکت کنند. در عیــن  حــال، یکی از 
نگرانی های سهام داران خرد، دستکاری 
در نتایج رأی گیری های مجامع، از جمله 
آرای انتخاب اعضای هیئت مدیره، حتی 
در رأی گیری هــای الکترونیکــی اســت. 
این در حالی  اســت  که فناوری باکچین 
می توانــد بــا ارائــه زیرســاخت مناســب 
ســامت رأی گیــری در مجامــع عمومی 
شــرکت ها را تضمین کند. در عین  حال  
ادعــا می شــود ایــن تکنولــوژی می تواند 
شــرایط بــرای اجــرای ســایر کارکردهــای 

مجامع عمومی را نیز فراهم کند.    

 4. امور حسابداری و حسابرسی: 
یکــی دیگــر از مزایــای فنــاوری 
باکچین، ایجاد تحول در امور حسابداری 
شرکت ها با استفاده از تکنولوژی دفترکل 
توزیع شده است. چنین سازوکاری نیاز به 
سیستم های حسابداری سنتی موجود را 
کاهــش می دهــد؛ بنابرایــن می تــوان بــا 
به کارگیری قراردادهای هوشــمند، از بروز 
بســیاری از دعاوی آتــی پیشــگیری کرد و 
بسیاری از هزینه های مبادله مانند هزینه 
نظارت بر امور مالی و حسابرسی را کاهش 
داد. در کنــار اینهــا مــوارد دیگــری ماننــد 
امــکان شناســایی ســهام داران را هــم 
به عنــوان یکــی دیگــر از مزایــای فنــاوری 
باکچیــن در تحقــق اهــداف حاکمیــت 
شرکتی برمی شمارند. هرچند در محافل 
عمومــی، فنــاوری باکچیــن بــا موضــوع 
رمزارزهــا شــناخته می شــود، امــا ایــن 
دســتاورد بشــری می توانــد کارکردهــای 
دیگری هم داشته  باشد که هنوز اجرایی و 
عملیاتی بــودن آنها به بوته نقد و بررســی 
گذاشــته نشــده  اســت. همین امر سبب 
می شود بسیاری از نقاط منفی و نقایص 
کارکردی آنها هنوز ناشناخته باشد و نتوان 
کارآمــدی  خصــوص  در  قطعیــت  بــا 
به کارگیــری آن در تضمیــن اجرایی شــدن 
اصول حاکمیت شرکتی اظهارنظر کرد. اما 
آنچــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه 
زمینه هــای جــدی بــرای مطالعــه نحــوه 
اجرایی کردن اصول حاکمیت شــرکتی در 
وهله اول برای شرکت های بورسی و سپس 
ســایر شــرکت ها وجــود دارد. نهادهــای 
رگوالتور بازار سرمایه مانند سازمان بورس 
و اوراق بهــادار می تواننــد بــا بررســی آنها 
شرایط بهبود وضعیت حاکمیت شرکتی 

برای سهام داران را فراهم کنند.

اینماد می گوید صالح 
می دانیم که مجوز 

ندهیم. خب با این وجود 
ما نمی توانیم از مشتریان 

خود از طریق درگاه 
شاپرک وجهی دریافت 

کنیم، چون درگاهی به ما 
داده نمی شود

کــه بــه اجــرای سفت وســخت و صریــح قوانیــن شــهرت 
دارد، پیــش از این درباره این شــرکت ها هشــدار داده بود. 
حــاال بســیاری نگران اند کــه اقدام علیــه پلی مارکــت تنها 
شروع ماجرا بوده و پیگیری ها و دستورات تعطیلی بسیار 

فراگیرتری از سوی کمیسیون معاماتی در راه باشد. 
»وینسنت مک گونگال«، سخنگوی کمیسیون معاماتی 
در بیانیه خود گفته اســت: »تمام بازارهای خاص باید در 
مرزهای قوانین معاماتی کمیسیون قدم بردارند و هر فرد یا 
نهادی که از آنها تخطی کند، توسط کمیسیون شناسایی و 
دستور تعطیلی آن صادر خواهد شد. فضایی که این روزها 
به آن »دیفای« گفته می شود، نه شامل مالیات می شود، نه 

می توان بر معامات آنها و ماهیت قانونی بودن آنها نظارتی 
داشــت. قطعــاً در مــورد بخش هایــی از این بــازار کــه توان 
اجرایی داریم،  اقدامات بیشــتری خواهیم کــرد. کارگزاران 
و افراد فعال بازار باید در چارچــوب قانون فعالیت کنند تا 
بتوانیم فضای معاماتی امن، شفاف و محافظت شده ای 

داشته باشیم.« 
گزارش ها حاکی از آن است که این حرف ها تهدید توخالی 
نیست و تحقیقات درباره پلی مارکت و چند صد سامانه 
رمــزارزی دیگــر از اکتبــر 2021 تاکنــون در جریــان بــوده و 
اقدامات  علیه دیگر سامانه ها نیز به محض روشن تر شدن 

تحقیقات صورت خواهد گرفت.
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سماجت تارانتینو 
کوئنتیــن تارانتینــو، کارگــردان 
فیلــم »داســتان عامه پســند« گفتــه با 
وجود دادگاهی که شــرکت میراماکس 
دنبال می کند، ان اف تی این فیلم را ارائه 

خواهد کرد!

جذب سرمایه جدید الیوپیر
آلــن هــوارد، میلیــارد حــوزه 
فنــاوری روی پــروژه الیوپیر کــه یوتیوب 
وب  3 نامیده می شــود، ســرمایه گذاری 

کرده است. 
جــذب ســرمایه ایــن پــروژه اکنــون 4۸ 

میلیون دالر شده است.

تمجید از اتریوم
گزارش جدیــدی از تحلیلگران 
یــوم  اتر می گویــد  جی پی مــورگان 
مشــابه  نرم افــزاری  پلتفرم هــای  و 
باکچینــی، آینــده بزرگ تــری را در این 

فضا انتظار خواهند کشید.

جذب ســرمایه ســروم با هدف 
گسترش سوالنا

ســروم نت ورک که روی توســعه شبکه 
ســوالنا کار می کنــد، اعــام کــرده 100 
میلیــون دالر ســرمایه جــذب کــرده 

است.

از وقتــی جــک دورســی،  یکــی از بنیان گــذاران و مدیرعامــل 
توییتر اعام کرد که این شــرکت  را ترک کرده، اظهارنظرهای 
جنجالی وی که ســابقاً هم کم نبود، از همیشه بیشتر شده 

است. دورسی که حاال به طور کامل خود را وقف 
پلتفرم باک )سابقاً اسکوئر( کرده، اخیراً نظراتی 
در حمایــت از رمزارزها و خصوصــاً بیت کوین و 
اتریوم ابــراز کرده اســت. بنابرایــن جای تعجب 
اســت که دورســی - که حاال کارش سروکله زدن 
تمام وقت با باکچیــن و رمزارزهاســت -  به نقد 
شدید مفهوم وب 3 پرداخته است. در این بین 
بسیاری از دنبال کنندگان رمزارزها گیج شده اند. 
وب 3 محصول باکچین است و کار دورسی نیز 

باکچین است. پس مشکل کجاست؟
ریشــه این نظرات فراتر از تجربه دورســی و مربوط به یکی از 
دیرینه ترین درگیری ها در فضای رمزارزهاست. در بازارهای 
غربــی، بســیاری از رمزارزها مانند تیم های ورزشــی حمایت 
می شوند و در این بین بخشی از هواداران بیت کوین نگرشی 
انحصاری نســبت به نقــش ایــن رمــزارز انقابــی در فضای 
کلی تــر رمزارزهــا دارنــد. تنش هــا در چنیــن فضایی پــس از 
رونمایی از اتریوم در سال 2014 بیشتر شده است. امکانات 
گســترده اتریوم و شــبکه هایی کــه روی باکچیــن عظیم آن 
میزبانی می شود، نظیر قراردادهای هوشمند،  دیفای و... به 
مذاق طرفداران افراطی بیت کوین اصاً خوش نیامده است؛ 
هوادارانی که در کمال تعجب به نظر می آید جک دورسی نیز 

در میان آنهاست. اما وب 3 چیست؟

»وب 3« اصطاحی اســت که فعاالن باکچین به تغییرات 
اعمال شده توسط این فناوری در فضای وب اطاق می کنند. 
از دید آنها، وب 3، نســل ســوم وب و شــروع فرایند گسترده 
مرکزیت زدایــی و دموکراتیزه شــدن فضــای وب؛ 
 از شــبکه های اجتماعی گرفته تا خدمات مالی 

آناین است.
دورســی به شــکل عمومــی،  رک و صریــح گفته 
اســت که از نظر او خدمــات وب  3 آن طــور که به 
شــکل عامیانه فــرض می شــود، مرکزیت زدایی  
نشــده و حتــی در چنینی فضــای جدیــدی نیز 
توســط بخش نه چندان بزرگی از ســرمایه   داران 
کنتــرل و عرضــه می شــود. دورســی در یکــی از 
پســت های توییتــری خــود می گویــد: »وب 3 
مال شــما نیســت. ســرمایه داران مالک آن اند و هرگز هم از 
چنگ آنها خارج نمی شــود. نهایتاً وب 3 تنها یک ســاختار 

مرکزیت طلب با یک برچسب و نام متفاوت است.« 

 وب 3 یک افسانه است؟
 جالب اینجاست که جک دورســی تنها سوپراستار فضای 
رمزارزی نیســت که چنین نظری دارد. ایان ماســک نیز در 
توییتی گفته است: »وب 3 یک افسانه است. من نمی توانم 

وب 3 را پیدا کنم. کسی وب 3 را دیده؟«
پس از کمی فکر کردن می توان به این نتیجه رسید که شاید 
چنین نظراتی چندان هم دور از واقعیت نیستند. در نهایت 
باکچین و هــر واحد ارزشــی کــه روی آن میزبانی می شــود، 

زمینه ســاز مرکزیت زدایــی خواهــد شــد و نمی تــوان عمــوم 
کسب وکارهایی را که به آنها برچسب وب 3 زده شده، به طور 
مشخص به یک باکچین یا یک واحد ارزشی واحد متصل 
دانســت. امــا در این بین هســتند عــده ای کــه می گویند در 
جنگ با وب 3،  دورسی به بسیاری از خدمات معتبر دیفای و 

قراردادهای هوشمند نیز حمله کرده است.
دورســی که یکی از بزرگ ترین طرفداران بیت کوین اســت، 
قباً گفته که باور دارد روزی این رمزارز جایگزین دالر آمریکا 
در جهان خواهد شــد. در عین حال دورســی بیان کرده که 
ماهیت جهان شمول باکچین اتریوم به یک فرایند دائمی 
بی ثبات منجر خواهد شد، چراکه از خدمات غیرقانونی تا 
ان اف تی ها تــا خدمات مالــی غیرمتمرکز؛ همگــی بازارهای 
متاطم و جداگانه ای هستند که نوسان دائمی آنها اتریوم 
را دچار ضعف خواهد ساخت. دورسی همچنین احتمال 
باالتر رفتــن قیمــت اتریــوم از بیت کویــن را صفر دانســته، 
این در حالی است که اتریوم در دید بسیاری نیروی اصلی 
برای پیشرفت بسیاری از حوزه های مختلف رمزارزی و وب 

3 است. 
نگــرش دورســی همــواره دربــاره رمزارزهــا در عیــن پذیــرش، 
محافظه کارانه بوده اســت. با وجود حمایت بی چون وچرای 
دورســی از بیت کوین، عدم تطبیق ایــن رمزارز با بســیاری از 
خدمات جدیدتر باکچینی، مصرف باالی انرژی ماینینگ آن 
و ممنوعیت آن در کشورهایی نظیر چین،  پیش بینی دورسی 
درباره تبدیل شدن این رمزارز به ارز اصلی جهان را در هاله ای 

از ابهام فرو می برد.

دشمن سرسخت رمزارزها در 
آمریکا حاال مشاور شرکت های این 
حوزه شده است

رئیس سابق 
SEC؛ مدافع امروز 
رمزارزها!

 جی کایتون، رئیس سابق کمیسیون بورس و 
اوراق بهادار ایاالت متحده آمریکا )SEC( پس 
از پیوســتن به هیئــت مشــاوران دو شــرکت کریپتویی؛ 
فایرباک و مدیریت دارایی دیجیتــال وان ریور، آن  هم 
ماه ها پس از اتهام زدن به ریپل و دو بنیان گذار آن دوباره 
در کانون توجــه عاقه مندان بــه ارزهای دیجیتــال قرار 

گرفته است. 

 رئیس سابق SEC گفته وقتی در دسامبر 2020 
سمت دولتی خود را ترک کرده، انتظار نداشته 
در شــرکت های حــوزه دارایی هــای دیجیتــال ســمتی 

داشته باشد. 

او گفته که موافقت کرده به این شرکت ها مشاوره دهد؛ 
زیرا پــس از صحبت بــا بنیان گــذاران آنها تحــت تأثیر 
درک و رویکرد آنها نســبت به نوسازی زیرساخت های 

مالی قرار گرفته است.

 اقــدام SEC علیــه ریپــل و »بــرد گارلینــگ 
هاوس«، مدیرعامل  آن، باعث افت شدید این 
ارز دیجیتال شد. کاری که کایتون زمانی که یک مدیر 
دولتــی بــود علیــه ریپــل کــرد، همچنیــن باعث خشــم 
بسیاری از حامیان این رمزارز شد. آنها تأکید داشتند 
کایتــون در ایــن ماجــرا ســوگیرانه تصمیم گیــری کرده 

است.

مشکل جک دورسی با  »وب ۳« چیست؟
از دید بنیان گذار توییتر  خطر انحصار و مرکزگرایی ادامه خواهد داشت

پارسا خاک نژاد
 

Parsa.khaknezhad
@gmail.com
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 کایتون تنها مدیر دولتی آمریکایی نیست که 
پس از ترک دولت وارد صنعت رمزارزها شده 

است. 
این روزها مدیــران دیگری هم کــه قباً لبــاس دولت بر 
تن داشــته اند، وارد شــرکت های حوزه رمزارز شده اند. 
از جمله »برایان بروکس«، سرپرست سابق واحد پول 
ایاالت متحده که پــس از مدتی کار در دفتــر آمریکای 
بایننــس در دســامبر 2021 بــه هیئت مدیــره وویجــر 

دیجیتال پیوست.

 نکته جالب این اســت که دشــمن سرسخت 
سابق رمزارزها حاال به مدافع آنها تبدیل شده 

اســت. رئیــس ســابق SEC در دســامبر 2021، در یک 
مقاله برای وال استریت ژورنال نوشت که آینده آمریکا 
به باکچیــن بســتگی دارد و زمان در خصــوص ایاالت 
متحده بــرای پذیرش ایــن فنــاوری یک متغیــر حیاتی  
اســت؛ مقالــه ای که بــا واکنــش تنــد مدیرعامــل ریپل 

مواجه شد. 

 برد گارلینگ هاوس، مدیرعامل این شــرکت، 
در توییتــی  دربــاره ایــن مقاله نوشــت: »آقای 
کایتون در زمان حضور در SEC صنعت کریپتو را خفه 
کــرد، امــا اکنــون از دولــت می خواهد کــه پذیــرش این 

فناوری را تسهیل کند!«

مهم ترین روندهایی که در بازار کریپتوکارنسی در یک سال آینده 
شاهد خواهیم بود

 ۲۰۲۲؛ سال بلوغ رمزارزها

REVIEWبررسی

2021 بــدون شــک ســالی بــود کــه ورق را بــرای 
رمزارزهــا برگردانــد. ورود ســرمایه گذاران و 
چهره هــای شناخته شــده ای مانند تیــم کوک از 
اپل و ایان ماســک از تسا و اســپیس ایکس و 
البته ری برند کامل فیس بوک به متا و استعفای 
جــک دورســی از توییتــر بــرای تمرکــز بــر حــوزه 
رمزارزها،  وقایعی بودنــد که بازار کریپتــو را که از 
قبل نیز داغ بود، به ســطح جدیدی از شــهرت و 

رونق رساند. 
بیت کوین،  اتریوم و بســیاری دیگر از رمزارزهای 
شناخته شــده نظیر کاردانــو بــه باالترین قیمت 
تاریخ خود رسیدند و سرمایه گذاران ریسک پذیر 
بیشتری را از این طریق به این بازار جذب کردند. 
تنها در نوامبر 2021، بیش از چهار میلیارد دالر 
وارد بازار شــده است. چشــم انداز بازار رمزارزی 
در سال 2022 هیجان انگیز و غیرقابل پیش بینی  
است و مشکات،  امکانات و ســؤاالت بسیاری 

را دربر می گیرد. 

 صندوق های قابل معامله بیت کوین
یکــی از اصلی تریــن امکانــات جدیــد 
کــه بســیاری پــس از انفجــار ان اف تی ها چشــم 
بــه آن دوخته اند، »ای اف تــی« یا صنــدوق قابل 
معاملــه اســت. اولیــن ای اف تــی بیت کویــن در 
آمریــکا پــس از دریافــت مجــوز از دولــت ایــن 
کشــور وارد بازار شــد. ســهم اســتراتژی شرکت 
Proshare  حاال در قالب یــک ای اف تی در بازار 
ســهام نیویورک فهرست شده اســت. موفقیت 
ایــن نــوآوری تاکنــون خیره کننــده بــوده اســت؛ 
در روز اول معامــات، ســهم خریــد آن فراتــر از 
یک میلیــارد دالر رفت و بــه بزرگ تریــن روز اول 
یک ای اف تــی در تاریخ بــازار ســهام نیویورک در 

وال استریت تبدیل شد. 
موفقیت بزرگ برای بیت کوین و پروشیر که بدون  
مجــوز کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریکا 
)SEC( ممکــن نبــود، نشــانه بزرگــی از پذیــرش 
رمزارزها در سطوح باالتر ساختار سیاسی است،  
با این حــال صحبــت از قانون گذاری برای ســال 
آینده در رسانه ها موج می زند. گری گنسلر، دبیر 
این کمیسیون می گوید: »درباره عرضه ای اف تی 
بیت کوین به طور خاص، نتوانســتیم مشکلی را 
پیدا کنیم که برای کسی خطری در وال استریت 
ایجــاد کنــد و به همیــن دلیــل هم مجــوز عرضه 
داده شــد، امــا قطعــاً صحبت هایــی کــه دربــاره 
قانون  گــذاری و امن تر ســاختن کارکــرد رمزارزها 
مطرح است، در ســال پیش رو رنگ وبوی عملی 
خواهد گرفت. چه در کنگره، چه در سنا و چه در 
دفتر ریاســت جمهوری، افراد زیادی به این ســو 
گرایش دارند. خیلی  ها تصور می کنند صحبت 
از قانون گــذاری،  حــرف ضدکریپتــو اســت،  امــا 
این طور نیست. من طرفدار رمزارزها و همچنین 

طرفدار قانون گذاری بیشتر هستم.«

 ماینینگ سبز 
یکــی دیگــر از حوزه هایــی کــه بســیاری 
در انتظار بلوغ بیشــتر رمزارزها در آن هســتند،  
حــوزه ماینینــگ و خصوصــاً ماینینــگ ســبز 
اســت. طی ســال های اخیر بحث میــزان انرژی 
مــورد مصــرف بــرای تولیــد رمزارزهــا، کشــورها، 
افراد و سازمان های بســیاری را علیه این فناوری 
متحد کرده اســت. دلیل اصلی بیان شــده برای 
ممنوع  کــردن بیت کویــن در چیــن نیــز همیــن 
موضوع ذکر شــد. با وجــود باال بودن ایــن انرژی 
مصرفــی، بســیاری از شــرکت های فعــال در این 
حــوزه، ماننــد Riot Blockchain به ســرعت 
در حــال شناســایی الگوریتم هــای ســاده تر و 
باکچین هــای مؤثرتــری هســتند کــه می توانــد 
موضوع آلودگی ایجادشده توسط رمزارزها – که 
به عقیــده بســیاری آخرین نکتــه منفــی درباره 

رمزارزهاست – را برای همیشه حل کند. 

 کشورها و رمزارزها
جالــب  پدیده هــای  از  دیگــر  یکــی 
شروع شــده در ســال 2021 که دنبال کردن آن در 
سال 2022 نیز بسیار جذاب خواهد بود،  بحث 
کشورهایی است که به دنبال السالوادور شروع 
به پذیرش رسمی رمزارزها خواهند کرد. »نجیب 
بقیلــه«، رئیس جمهــور الســالوادور  بــا حکــم 
ریاست جمهوری، این کشور را به اولین کشوری 
تبدیل کرد که رمزارز بیت کوین را به عنوان واحد 
ارزش قانونی مــورد پذیرش قــرار داد. حرکتی که 
بسیاری باور دارند که سایر کشورها نیز به زودی 

در راه آن قدم برخواهند داشت. 
در این بین،  اقتصادهای در حال رشــد آمریکای 
التین، همان کشورهای پیشرو برای رسمی کردن 
رمزارزهــا در ســال 2022 هســتند. کشــورهایی 
ماننــد برزیل، پانامــا، پاراگوئــه و آرژانتیــن قطعاً 
ارزش دنبال شــدن در اخبار رمزارزها را در ســال 
2022 خواهند داشت. در این بین و در پی جنگ 
داخلی میانمار، دولت تبعیدشده  این کشور که 
همچنان در جنگ درگیر اســت، اســتیبل کوین 

تتر را به عنوان رمزارز خود معرفی کرده است.
رشد عظیم رمزارزها در سال 2021 و شکل گیری 
و توســعه فناوری های انقابی ماننــد ان اف تی از 
دل آن،  بدون شــک این حوزه را در سال 2021 از 
همیشــه بالغ تر و دســترس پذیر تر کرده اســت. 
هرچنــد همچنــان در راه رمزارزهــا موانــع قابــل 
توجهــی وجــود دارد، بســیاری بــاور دارنــد کــه 
رمزارزها و خاصیت ســودبخش آنها زمینه ساز 
طبقــه اقتصادی جدیــدی در جامعــه بین الملل 
شــده اســت. با وجــود ظهــور چنین طبقــه ای از 
دنبال کنندگان رمزارزها و پیشرفت توقف ناپذیر 
رمزارزها، ســال 2022 می تواند ســالی باشــد که 
رمزارزهــا بــه ســطحی بی ســابقه از بلوغ و رشــد 

برسد.

در سال گذشــته،  شــاهد ورود شــرکت های بزرگ به عرصه 
رمزارزهــا و رقابت شــدید آنها بــرای مارکتینگ مؤثــر در این 
حوزه بودیم؛ تا حدی که بســیاری حــاال رمزارزها را بخشــی 
جدایی ناپذیر از جریان اصلی بازار می دانند. در این بین، »پم 
کرامر«، مدیــرکل بخش مارکتینگ آناین شــرکت رمزارزی 
Voyager Digital پا را فراتر گذاشته و می گوید که رمزارزها 
به طور بنیادی در حــال آموزش و متحول کــردن درک عوام از 

مفهوم پول و سرمایه هستند. 
او می گوید: »خدمات مالی برای مصرف کنندگان حوزه های 
مختلف، همواره خــود به عنوان بخشــی از فرایند تبلیغات 
مورد استفاده بوده و در رســانه ها نیز همیشه اقبال داشته 
اســت. حاال در این بخش شــاهد ورود رمزارزهــا و دگرگونی 
گونه برخــورد مردم و خدمت رســان ها با ســرمایه به شــکل 

بنیادی هستیم.« 
شــرکت وویجر که خود میزبان یکــی از ســامانه های اصلی 
تبادل رمزارزهاست، در سال 2021 کارزار گسترده ای شامل 
محتوای ویدئویی برای تبلیغ و افزایش درک عمومی درباره 
رمزارزها را شروع کرد؛ کارزاری که کماکان در حال رشد است 
و در سال 2022 با قدرت بیشتری به رشد خود ادامه خواهد 
داد.  کرامر ادامه می دهد: »برقراری ارتباط با اینفلوئنسرها 
و چهره های عمومی برای رمزارزها معجزه کرده است. وقتی 
یک شــهروند آمریکایی در تلویزیون مصاحبه هــای امثال 
ایان ماســک یا فوتبالیســت معروف »ران گرانکوفسکی« 
را دربــاره رمزارزها و ان اف تی ها می شــنود، گوش خــود را تیز 
می کند و سپس درباره آن تحقیق خواهد کرد و احتمال زیادی 
وجود دارد که خود در حوزه رمزارزی فعال شود. سابقاً بخش 
بزرگی از بازار سرمایه در پشت درهای بسته و انحصارطلبانه 
وال استریت و امثال آن مانند یک راز خانوادگی محفوظ بود. 
حاال با رمزارزها همه می توانند به هر مبلغی که می خواهند 
ســرمایه گذار باشــند. اکنــون افــراد معمولــی بــرای اولین بار 
به راحتــی ســرمایه گذاری می کننــد، بــرای حفظ آن خــود را 
آموزش می دهند و بــا جنبه هایــی از این بــازار و مفهوم پول 

مواجه می شوند که در گذشته امکان آن وجود نداشت.« 
 Crypto.com قــرارداد هنگفت ســایت رمــزارزی مشــهور
با تیــم بســکتبال لس آنجلس لیکــرز بــرای حق نام گــذاری 
استادیوم مشــهور این تیم به ارزش 700 میلیون دالر، یکی 
دیگــر از مثال هــای همه گیــری روزافــزون رمزارزهــا در میــان 
جریان اصلی بازار اســت. کرامر می گوید از چنیــن راه هایی 
تعداد کاربران فعال در بازار رمزارزها طی چهار سال آینده از 

رقم فعلی چندصدمیلیونی به چند میلیارد خواهد رسید. 
او در این مورد می گوید: »این کاربران چندمیلیاردی احتمالی 
در آینده، از طریق ســامانه های مختلفــی وارد بازار خواهند 
شــد. یکــی از بزرگ ترین نقــاط قــوت رمزارزها و شــاخه های 
فرعی آن این است که حداقل در حال حاضر ظرفیتی برای 
انحصارطلبی در آن وجود ندارد و هر کسی می تواند به راحتی 
وارد آن شود. فکر می کنم طی 12 تا 24 ماه آینده تاش های 
برندهای مختلف؛ از ابرشــرکت ها گرفته تــا رقبای کوچک، 
کم کم دچار دگرگونی از یکدیگر شــود و شــاهد شکل گیری 
برند رمزارز هر کدام از آنها به شکل مجزا باشیم که در ادامه 
به شکل گیری اقشار مختلف رمزارزی و خدمات مختص آنها 
منجر خواهد شد. تنها شرکتی که می توانم بگویم با موفقیت 
توانسته چنین برند انحصاری ای برای خود در بازار رمزارزی 

دست و پا کند، »متا«ست.« 
یکی از بزرگ ترین چالش ها برای رمزارزها موفقیت در انتقال 
پیــام، کارایی و رســاله این فنــاوری به اقشــار و مخاطبــان در 
سراسر طیف جامعه در وضعیتی است که بازار این فناوری 
توسط شــوخی های اینترنتی، گمانه زنی ها و اطاعات غلط 
اشباع شده است. کرامر می گوید: »در این باره، فقط بحث 
آموزش مطرح نیســت. در حوزه ای ماننــد رمزارزها، فاصله 
بین مفاهیم کمــک و آمــوزش تقریبــاً به طــور کامــل از بین 
می رود و شرکت ها و اینفلوئنسرها به طور یکسان در این باره 
مسئولیت دارند. ما هم قصد داریم در کنار سامانه ای برای 
تبــادل رمزارزها،  بــه اصلی ترین مرکــز برای آمــوزش و کمک 

درباره رمزارزها از طریق کارزارهای مختلف تبدیل شویم.« 

رمزارزهادرک عموم 
از پول را تغییر دادند

چگونه رمزارزها در حال تغییر سازوکار ما  با سرمایه 
هستند؟



 فکر می کنم شما از سال 1395 در این حوزه 
فعالیت دارید. اگر برگردید و به گذشــته نگاه کنید و 
بخواهید دوره ای را که در این فضا حضور داشته اید، 
مرور کنید، چه می گویید؟ این حوزه در ایران چه تغییر 
و تحوالتی داشته و آیا این فضا در پنج سال گذشته 
تغییر کــرده اســت؟ اگر تغییــر کــرده، ایــن تغییرات 

بیشتر در چه حوزه ای بوده است؟ 
چون این یــک روند جهانی اســت، ایــران را نمی تــوان تنها و 
در خأل قضــاوت کرد. قطعــاً ایــران هم با مســیرهای جهانی 
هم مسیر و همسو شده است. تغییرات فراوانی نیز رخ داده 
اســت؛ هم به لحاظ کمّی و تعــداد بازیگران و تعــداد کاربران 
درگیر و هم به لحــاظ کیفی. منظــورم از کیفی فقط کیفیت 
فنی نیســت، بلکه کیفیــت دانش نیز هســت. مــا در حال 
 DLT حاضر شــرکت هایی داریم که به طور جدی روی دانش
و بالکچین فعالیــت می کنند و حتــی به کســب و کار تبدیل 
شــده اند و از حالت آکادمیک بیرون آمده انــد. با وجود تمام 
انتقاداتی که بــه آن وارد اســت، بــه نظر من جامعــه خوب و 
فعالی اســت. ما االن در حوزه فنی پلتفرم هایی داریم که در 
مقیاس بزرگی فعال هســتند. OTCهایی که داریم، بسیار 
به روز هستند. از طرف دیگر تعداد و کیفیت اینفلوئنسرها 
بهتر شده است. کاربران نیز باهوش تر شده اند. این موضوع 
را با عدد و رقم می توانیم ثابت کنیم که برای نمونه کاربران هم 
در حوزه تریدینگ و هم در حوزه دانش و ادبیات بالکچین به 

بلوغ رسیده اند. 
نقطه ضعف و عقب ماندگی ایران در چهار یا پنج سال گذشته 
دو علت دارد؛ یکی بحث هــای رگوالتوری اســت که البته آن 

هم بسیار رشــد کرده، اما می توانســت با بخش خصوصی 
همگام تر باشد. بحث دیگر در مورد فضای آکادمیک کشور 
است که در آن رشد و عالقه و همسو بودن را نمی بینم. تمام 
اتفاقــات مثبــت و روبه جلو کامــالً در بخش کســب و کاری یا 
غیرانتفاعی اســت. من دو بخش را در نظر گرفته ام که یکی 
بخش مردمــی و ان جی اوهاســت که خوب پیــش رفته، ولی 
بخش دیگر که دولتی و آکادمیک اســت، متأســفانه عقب 

مانده است. 

 نکته مهمی که در این فضا می بینیم این 
است که ظرفیت کسب وکاری اکوسیســتم رمزارز و 
به طور کلی بازار رمزارز برای بخشی از فعاالن تجارت 
الکترونیک در ایران بیشتر نمایان می شود. اتفاقاتی 
هم در حال رخ دادن اســت که به نظر من بیشــتر در 
حوزه صرافی ها و تبادل بوده است. اهمیت این بخش 
از بــازار رمــزارز بــرای کلیــت اکوسیســتم بالکچیــن 
چیست؟ یعنی تبادل چه اهمیتی دارد و چرا باید آن 

را مهم بپنداریم؟
ابتدا باید در مورد دو موضوع صحبت کنیم. ما اول باید از این 
موضوع که رمزارز و بالکچین، صنعت زنجیره تأمین، صنعت 
پزشکی و امالک را دگرگون می کند، عبور کنیم. متأسفانه در 
سال های اول وقت این کامیونیتی و مدیران صرف این مسئله 
شد که ما چرا باید فقط این قضیه را در حوزه مالی رشد و نمو 
بدهیم. اما واقعیت این است که نگاه همه این تکنولوژی ها 
به بحث های مالی و انواع و اقسام سرویس های مالی است. 
این فناوری آمده تا در قدم اول حــوزه مالی را تحت تأثیر قرار 

دهد. در حوزه تبادل هم شما وقتی صاحب کوین، توکن یا نوع 
دیگری از رمزارز باشید، در واقع صاحب نشانه ای از یک ارزش 
شده اید. از بیت کوین گرفته تا توکن های ناشناخته، همگی 
فی نفسه در حال نمایندگی یک ارزش هستند. این در ذات 
بشر است که بخواهد ارزش های مختلف را با هم تبادل کند. 
ذات تبادل چیزی نیســت که بخواهیم بگوییــم در جو بازار 

هست یا به صورت مصنوعی ساخته شده است.
بشر از قدیم به دنبال کسب ثروت بوده است. در حال حاضر 
یکی از زمینه هــا و بازارهــای مالی همیــن بــازار رمزدارایی ها، 
رمزارزها و حتی رمزارزش هاست و فارغ از اینکه کاربران چقدر 
به فلسفه کوین و قضیه پشــت دارایی هایی که دارند، واقف 

هستند، در حال خریدوفروش اند. 
در تمام دنیا هم حوزه تبادل بسیار محبوب است و تا الیه های 
پایینی جامعــه نفوذ کرده اســت. شــاهد این گفتــه من هم 
اپلیکیشــن های بزرگی چــون رابین هــود و ایتورا هســتند که 
ورود افراد کم سواد را به این حوزه آسان تر کرده اند. نه تنها در 
حوزه رمزارز، بلکه در بازارهای مالی خواســته اند که ضریب 
نفــوذ را بیشــتر کننــد. پــس بــازار تبــادل الجــرم به ســمت 
پرمخاطب شــدن رفته و خواهد رفت. ولی چون در کشور ما 
پول و منابع دیگر در دست دولت است و کارهای مطالعاتی 
برای رســیدن به درآمد به زمان نیاز دارند و همیشه دولت ها 
هستند که باید این حمایت های مالی را انجام بدهند، هنوز 
کسی در این حوزه برای داخل کشور کاری نکرده است. یعنی 

ما از تبادل و ظرفیت های آن برای کشور غافل شده ایم. 

 چالش اصلی ما در حوزه تبادل چیست؟ 

به نظــر من اولیــن گام به رســمیت شــناختن حــق مالکیت 
دارایی دیجیتال توســط حاکمیت است. دولت باید بپذیرد 
که همان طور که یک شهروند ایرانی مالکیت یکسری دارایی 
را دارد، مالکیت دارایی دیجیتال هم باید به رسمیت شناخته 
شــود. به نظر من ایــن گام اول اســت و اقدامــات بعدی مثل 
سازمان دهی ها و رگوالتوری ها و تنظیم چارچوب ها و صدور 
مجوز از دل این گام و این واقعیت بیرون می آید. این اتفاق نیز 
از رویکرد و بینش افراد نشئت می گیرد. این مسئله باید در 
ذهن افرادی که سیاست های کالن مملکت را تعیین می کنند، 
پذیرفته شــود. یک ایرانی عالوه بر اینکه سکه و زمین و پول 
دارد، حــق دارد با پــول خــودش، پول درســت و مالیــات داده 
خودش، صاحب دارایی دیجیتال هم بشود. تا زمانی که این 
مسئله حل نشود، این وضعیت خاکستری ادامه پیدا خواهد 
کرد. ضرر این وضعیت هم به کاربر و هم به کسب وکارها وارد 
می شود. وقتی چارچوبی نباشــد و فضا در حوزه کسب و کار 
آنارشیســتی باشــد، فضای کســب وکاری نهادینه شــده در 
بالکچین و رمزارزها رگوله نمی شود. این فضا باید چارچوب 
و الزاماتی داشته باشد که در نهایت به نفع خود کامیونیتی 

و صنف باشد. 

 با توجه بــه تجربه خودتــان فکر می کنید 
کدام نهاد یا نهادها در حال حاضر صالحیت و حتی 
مأموریت بیشــتری برای رگوالتوری این فضــا دارند؟ 
نهادهایــی کــه در ســایر جهان هــم در حــوزه رمــزارز 

کنشگر و بازیگر بوده اند. 
ســاختار حاکمیتی کشــورها متفاوت اســت، اما بر اســاس 

I N T E R V I E W

احسان قاضی زاده، مدیرعامل و از بنیان گذاران صرافی اکسیر یکی از چهره های شناخته شده، فعال در صنف و البته قدیمی حوزه رمزارزها در ایران است. او در گفت وگویی با ضمیمه رمزارز کارنگ از تحوالتی که طی چند سال گذشته در این بازار دیده، 
گفته و تأکید کرده با هر متر و معیاری که بسنجیم، هم بازار کریپتو و هم صنف آن در ایران بالغ تر و بزرگ تر شده است. او از پیش بینی خود برای ورود کاربران جدید به این حوزه می گوید و البته از خوش بینی اش برای اینکه حاکمیت با فعاالن کسب وکاری 

و کارآفرینان حوزه تبادل همراهی بیشتری کند و فرصت های این حوزه برای کلیت اقتصاد کشور را زودتر و بیشتر تشخیص دهد و به کار گیرد.

مدیرعامل صرافی اکسیر از پیش بینی خود هم 
درباره قیمت بیت کوین و هم ورود کاربران جدید 

به این بازار می گوید

بازار در مسیر

بلوغ  و بزرگی است
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مشاهدات خودم طی این سال ها فکر می کنم که بانک مرکزی 
متولی اصلی حوزه پولی و مالی کشور است و می تواند سنگ 
بنای اصلی این حوزه را نیز بگذارد. در کنار آن سازمان بورس 
می تواند به این حوزه وارد شود و یکسری الزامات و رگوالتوری 
اعمــال کند. معتقــدم ایــن دو نهــاد کاندیداهــای نزدیک به 
این حوزه هستند. ذهن کارشناسان و مدیران آنها به شدت 
آماده تر از نهادهای دیگر است. متأسفانه به نظر می آید که 
پیچیدگی ها و عدم اطمینان از اینکه روند های جهانی به کدام 
ســو مــی رود و قدرت های جهانی هــر کدام موضــع متفاوتی 
نســبت به این قضیه دارنــد، دوگانگــی و تردید را بــرای ورود 
به حوزه رگوالتوری این قضیه بیشــتر کرده اســت. ما هم در 
کشوری زندگی می کنیم که همیشه به بیرون نگاه می کنیم تا 
ببینیم متحدان و دشمنان ایران چه می کنند و موضع عکس 
یا همراه بــا آنها می گیریم. این مســئله تا حدی بــه این فضا 

ضربه زده است.

 در کنار مطلبی کــه گفتید حوزه رمــزارز را 
به عنوان یک حوزه صد درصد انقالبی که همه چیز را 
به هم می ریزد و ترس و نگرانی برای رگوالتورها ایجاد 
می کند، معرفی می کنند، عده ای در سمت حاکمیت 
این اعتقاد را دارند که این یک فضای موقت است که 
هیجانات سرمایه گذاری و کسب ســود در آن، حوزه 
تبــادل را بیــش از انــدازه بزرگ کــرده اســت. اما همه 
می دانیم که این یک فضای جدید مالی است که آمده 
و خواهد ماند و ابزارها و مواهب آن صرفاً آن چیزی که 
االن می بینیــم، نیســت و در آینــده اقتصــاد نقــش 

خواهد داشت. کدام رویکرد در ایران غالب است؟
پاســخ مــن دو بخــش دارد؛ اول ایــن را بگویــم کــه در اینکــه 
هیجانــات و انرژی های کاذب دلیــل ورود بعضی افــراد بوده، 

شکی نیســت، اما باید بپذیریم 
که بالکچین و رمــزارز یک پدیده 
نوظهــور و منحصربه فــرد در 
طــول تاریخ اســت، مثــل فضای 
اینترنــت. فرامــوش نکنیــم کــه 
همین نگاه 30 سال پیش نسبت 
بــه اینترنــت وجــود داشــت و به 
آن در حد بــازی و ســرگرمی نگاه 
شــد و متأســفانه جــدی گرفتــه 
نشد. دیدیم پای سرویس هایی 
که بعداً بر بستر اینترنت شکل 
گرفت، با چه تأخیــر و مقاومتی 
به ایران باز شــد. پس نمی شــود 
این گونه قضاوت کرد و گفت کل 

این فناوری زودگذر است. 
گذشته از حوزه تبادل، شاهدیم که یکسری از کسب و کارها 
مشکالت قبلی خود را که ربطی هم به حوزه بالکچین و رمزارز 
ندارند، بــا این موضوع حل می کنند. همین موضوع نشــان 
می دهد که این یک حوزه جدی است. ما می توانیم مطالبات 
ارزی مان را در حوزه خرد و متوسط از این طریق وصول کنیم 
و بسیاری از کســب وکارهایی که در دوران کرونا توانستند با 
کشورهای بیرون از ایران ارتباط برقرار کنند و سیستم سنتی 
بانکی بین المللی را پشت سر بگذارند، کارآمد بودن این حوزه 

را اثبات کردند. 
چیزی که با کار کردن و نتیجه دادن خودش را اثبات کند، قابل 
اطمینان اســت. در کل برای نمونه بیت کوین نیز بر اســاس 
Proof of Work برقــرار اســت. وقتــی در عمل و طــی 12، 13 
سال گذشته توانســته خودش را اثبات کند، نمی توان از آن 
صرف نظر کرد. همان نگاه که نسبت به فناوری مدرن وجود 
دارد، باید نســبت به بالکچین هم اعمال شود و اشتباهات 
گذشته تکرار نشود. نکته آخر اینکه بالکچین یک حلقه از 
زنجیره یک انقالب است. اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و 
اخیراً هم متاورس زاییده ذهن کاربران و هیجانات نیستند، 
بلکه این اتفاقات در حال رخ دادن هستند. به این نکته توجه 
کنید که مجموعه ای چون فیس بوک که اگر یک کشور بود، 

ســومین یا چهارمین کشــور پرجمعیــت دنیا بود، کالً اســم 
کمپانی را تغییر می دهد و آن را به سمت متاورس می برد. این 

اتفاقاً جدی است. 
یکی از حلقه های اکوسیســتم آینده در کنار اینترنت اشیا، 
هوش مصنوعی و متاورس، حوزه رمزارزهاست. پس چیزی 
نیســت که قابــل حــذف باشــد. ایــن یــک کنشــگر انقالبی 
در دنیای آینــده فناوری اســت کــه می تواند تمــام حوزه ها از 
جمله پزشکی، کسب و کار های مبتنی بر حمل ونقل و حتی 
نظام های اداری را دستخوش تغییر کند. مثالً از طریق تغییر 
زیرساخت های سرویسE-Government  می تواند بسیاری 
از مسائل را تغییر دهد. پس از این حیث هم نمی توان از آن 
صرف نظر کرد. اینکه ما نوسانات چند ارز و کوین را به کل این 

فناوری تعمیم بدهیم، بی سلیقگی است. 

 سمت وسوی بازار تبادل را در کوتاه مدت و 
بلندمــدت در ایــران بــه چــه شــکل می بینیــد؟ فکر 
می کنید شاهد چه تغییر و تحوالت کمی و کیفی در 
بازیگران این فضا باشیم؟ اگر بازیگران جدیدی به این 
فضا اضافه شود، به چه شکل خواهد بود و کلیت این 

اکوسیستم در بلندمدت به کجا خواهد رفت؟
من تصور می کنم که االن به نقطه اشباع از کاربران حقیقی 
رســیده ایم. شــاید مــوج اول و حتــی دو مــوج ابتدایــی آمدن 
کاربران حقیقی را پشت سر گذاشته ایم. یکسری بازیگر قبل 
از این موج ها حضور داشته اند و برخی بازیگران با ورود این دو 
موج اعالم موجودیت کرده اند و خودشان را تطبیق داده اند. 
به نظر مــن اگر اتفاق شــگفتی از ســمت حاکمیــت نیفتد، 
مثل ممنوعیت سراســری یا جرم انگاری، موج ســوم مربوط 
به حضور کاربران با ســنین باالتر و کاربران شــخصیت های 
حقوقــی یعنــی شــرکت ها خواهــد بــود. کاربــران در ســنین 
بــاال دیرتــر اعتمــاد می کننــد و 
نگاه شــان بــه کانال های رســمی 
اســت تا فضای مجازی. کاربران 
حقوقی هــم می خواهنــد از این 
حوزه درآمد کسب کرده و ذخیره 
ارزش کنند. حرف ها و شواهدی 
وجود دارد مبنی بر اینکه شــاید 
بتــوان به صــورت آزمایشــی یک 
صندوق سرمایه گذاری در بورس 
کــه مبتنی بر رمــزارز معتبــر اول 
دنیاست، راه اندازی کرد. اگر این 
اتفاق بیفتد، موج سوم کاربرانی 
که گفتیم دیرتر اعتماد می کنند و 
بیشتر به فضاهای رسمی کشور 
وابسته هســتند، وارد حوزه تبادل می شــوند. البته این روی 
خوب ســکه اســت. روی دیگــر و چالشــی آن، همان طور که 
گفتم، می تواند تصمیمات غافلگیرکننده حاکمیت باشد. 
نکته بعدی واکنش هایی است که نظام مالیاتی کشور نسبت 
به این حوزه دارد و ممکن است باعث شود بعضی پلتفرم ها 
نتوانند خودشان را تطبیق بدهند و به پلتفرم های زیرزمینی 

تبدیل شوند و حتی از بین بروند. 
همین طور خطرات همیشگی که در صنف وجود دارد، مثل 
جمع شــدن و رفتن یک پلتفرم. اینها چالش هایی است که 
در این حوزه هســت. ولی در مجموع روند روبه جلو اســت و 
انتظــار داریم کاربــران و بازیگران بیشــتری وارد حــوزه تبادل 

رمزارزها شوند.

 در مورد بازار هم لطفاً صحبت کنید. اشاره 
کردید که ممکن است یکسری از رمزارزهای باالی بازار 
بعــداً در صندوق هــای بورســی عرضــه شــوند. فکــر 
می کنید در آینده بازار رمزارزها و توکن هایی که فعالً 
هســتند، به چه شــکل تغییــر خواهد کــرد؟ ترکیب 

صدرنشینان چطور خواهد بود؟
تصــور مــن این اســت کــه به جــز چهــار یــا پنــج رمــزارزی که 
سال هاســت جزء 10 مورد اول هســتند، این فهرســت دائماً 

در حال تغییر خواهــد بود، اما ســرعت این تغییــر روزبه روز 
کمتر می شود. همان طور که نوسان قیمت بیت کوین به عنوان 
پرچمدار اصلی رمزارزها یــا رمزداران، کم و کمتر می شــود یا 
حداقل دوره نوسان آن طوالنی تر می شود، برای بازیگران هم 
همین اتفاق می افتد. زمان بسیاری از مسائل را اثبات می کند. 
هر چقدر از عمــر این بازار بگذرد، پروژه های اســپم، بی پایه و 
ضعیف به طور اتوماتیک حذف می شوند. مانند بسیاری از 
پروژه هایی که دیگر اسمی از آنها شنیده نمی شود، با اینکه 

زمانی بسیار محبوب بودند. 
افزون بر این، فرهنگ و دانش کاربران در حال ارتقاست. اما 
از آن مهم تر، جنس کاربران نیز در حال تغییر است. در سال 
2017 هر کسی می توانست یک میتینگ روم بگیرد و عرضه 
اولیه انجام دهد و چند میلیون دالر سرمایه جمع کند و بعد 
هم خداحافظــی کنــد و بــرود. مــا از آن دوره عبــور کرده ایم و 

کاربران این فضا در حال بالغ شدن هستند. 
از طــرف دیگــر محتــوای زیــادی تولیــد می شــود، همچنین 
شرکت هایی هستند که پروژه ها و پلتفرم ها برای اطمینان از 
قابل اعتماد بودن برخی تحوالت، مدام آنها را رصد می کنند. 
در مجموع در حال ورود به عرصه ای هستیم که چشم های 
بیشتری مسائل را می بینند و دنبال می کنند؛ بنابراین گمان 
می کنم نوســان کمتر خواهد شــد و تغییــرات 20 بازیگر اول 
کم و کمتر خواهد شــد. از طــرف دیگر هم، کســی که متولی 
یک صندوق سرمایه گذاری است و به این حوزه آمده، قطعاً 
به دنبال حضور مقطعی نیست و قصد دارد بلندمدت در این 
حوزه باشد. پس هم خودش بیشتر مراقبت و مطالعه می کند 
و هم کاربرانی که می خواهند در آن صندوق ســرمایه گذاری 
بکنند، قطعــاً در مــورد درآمــد و ریســک مطالعه بیشــتری 

می کنند.

 مــا در یــک ســال گذشــته، دوره جــذاب 
صعــودی داشــته ایم، امــا در چند مــاه اخیــر مارکت 
باثبات تر شــده و اصالحــات عمیقی را تجربــه کرده 
است. به همین علت پیش بینی های متفاوتی وجود 
دارد. پیش بینــی شــما چیســت؟ فکــر می کنیــد در 
بلندمدت و در پایان سه ماهه اول 2022 بازار به کدام 

سمت خواهد رفت؟
پیش بینــی مــن در کوارتــر اول 2022 در مــورد قیمــت ریالی 
بیت کوین این است که قطعاً پایین تر خواهد بود. پیش بینی 
می کنم زیر یک میلیارد تومان و مرز 800 میلیون تومان باشد. 
چون معتقدم حتی با نرخ دالر 32 هزار تومانی در انتهای سال 
1400 یا همان کوارتــر اول 2022، قیمــت بیت کوین یک گپ 
جدید را تجربه خواهد کرد و یک ریزش عمیق خواهد داشت، 
ولی قطعاً من هم مثل بسیاری دیگر انتظار دارم طی یک سال 
و نیم آینده برای بیت کوین وارد کانال های باالی صد هزار دالر 
شویم و شاهد نوسان کمتری باشیم. یعنی سقف های جدی 

با نوسانات کمتر.

 توقع شما از هم صنفی ها و همکاران تان در 
اکوسیســتم تبادل برای هم صداتر شــدن و افزایش 
قــدرت چانه زنــی در بحث هــای صنفــی و مطالبــات 

چیست؟ 
در سه سال اخیر که با همکاران و بازیگران اصلی حوزه تبادل 
هم صنف بوده ایم و با هم به جلسات رفته ایم، همراهی آنها را 
شاهد بوده ام؛ هم در حوزه های پشتیبانی و هم در حوزه هایی 
که نیاز به حضور و رایزنی داشــته، این همراهی را دیده ام و از 
این بابت خوشحالم. امیدوارم این همدلی و اتحاد روزبه روز 
بیشــتر شــود. خدا را شــکر کاراکتر و شــخصیت افراد فعال 
در این حوزه شــبیه است و همگی جوان هســتند و از لحاظ 
آکادمیک درجات عالی دارند. فقط به دوســتانم پیشــنهاد 
می کنم همین طور با قدرت کار صنفی را انجام دهند و اهداف 
صنفی را به اهداف شــخصی ترجیح بدهنــد؛ چراکه تجربه 
نشان داده اگر صنف قوی داشته باشیم، هم قدرت چانه زنی 
بیشتری در برابر حاکمیت داریم و هم نهایتاً این صنف باعث 

رشد و نمو کل کسب و کارها می شود. 

پیش  بینی من در کوارتر 
اول 2022 در مورد 

قیمت ریالی بیت کوین 
این است که قطعًا 

پایین تر خواهد بود. 
پیش بینی می کنم زیر 

یک میلیارد تومان و مرز 
800 میلیون تومان باشد

NOTEیادداشت

 چقدر نگران باشیم 

اصالح بیت کوین 
تمام نشده است

در نمــودار توتــال کریپتو که نشــان دهنده 
حجم کل گردش در بازار است، نشانه های 
نــزول دیــده می شــود و بــه نظــر می رســد 
که قــرار اســت در بــازار اصــالح عمیق تری 
داشــته باشــیم. در نمــودار بیت کوین هم 
تقریباً چنین حالتی دیده می شود؛ اگرچه 
احتمال دارد یکــی از کف هــای بیت کوین 
ناحیه 42 باشد که دو روز پیش ریزش کرده 
و از اینجا اصالحی به ســمت باال داشــته 
باشــد. اما کمــاکان حجم یــاری نمی کند و 
مؤید این نیست که اصالح بیت کوین که از 
69 شروع شده، بخواهد پایان پذیرد. یعنی 
هنوز حجم به حدی نرســیده کــه بتوانیم 
بگوییم اصالح بیت کوین پایان یافته است؛ 
بنابراین می بایســت در نگاه مان بــه بازار، 
ســناریوهای بعدی را نیــز در نظر بگیریم. 
اصالح های شدیدتری ممکن است در بازار 
صورت بگیرد و احتماالً بیت کوین به ناحیه 

30 هزار دالر برسد. 
از نظــر تکنیــکال ایــن امــر 
طبیعی است. چون حالت 
دوســقفی را می توانیــم در 
نمــودار هفتگــی ببینیــم. 
بیت کویــن دو بار بــه ناحیه 
68 الــی 70 نزدیــک شــد، 
اما نتوانســت از این ناحیه 
عبــور کند. بــه همین علت 
به نظر من اصالح به ناحیه 

حــدودی 30 طبیعی اســت. البته ممکن 
اســت از همیــن ناحیــه 42، اصالحــی به 
ســمت باال داشــته باشــد و تمام کســانی 
که از اینجا پوزیشن شــورت بــاز می کنند، 
به احتمــال زیــاد لیکویید خواهند شــد. 
چون ما هنوز روی حمایت هســتیم و این 
حمایت هنوز شکسته نشــده است. اما 
در بلندمــدت بــه احتمــال زیــاد قیمــت 
بیت کوین 58 الی 60 باشــد و فکر می کنم 
در هر کدام از این سناریوها، چه بیت کوین 
از ناحیه 40 الی 42 برگــردد و چه از ناحیه 
28 الی 31 برگــردد، به احتمال خیلی زیاد 
حداقل ناحیــه 58 الــی 60 را خواهد دید. 
ممکن است ریزش بعدی بیت کوین از این 
ناحیه 58 الی 60 اتفاق بیفتد که احتماالً 
ریــزش یــا اصــالح بســیار بلندمدت تــری 
خواهیــم داشــت. یعنــی احتمــاالً بــازار 
صعــودی بــه پایــان رســیده و بایــد چنــد 
ماهــی منتظر اصالح اساســی باشــیم. یا 
اینکه ممکن اســت بعد از ناحیــه 58 الی 
60 و اصالح کوتاه مدت، به سمت الترهای 

جدید برویم. 

حسین 
غضنفری

 فعال بازار رمزارز

@Hghazanfari



مکانیسم اجماعارزشنوعبازدهی )هفته گذشته(ارزش بازار )میلیارد دالر(قیمت )تومان(توکن/ کویندارایینماد10

اثبات کارطالی دیجیتالارز1.20378911.92 میلیاردBTC بیت کوین 1

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری9237814.96 میلیونETHاتریوم2

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری4.24516.43 میلیونSOLسوالنا3

قابل سفارشی سازیپرداختارز223610.24 هزارXRPریپل4

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین28.9780.03 هزارUSDTتتر5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری35418.72 هزارADAکاردانو6

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین28.9430.01 هزارUSDCیو اس دی کوین7

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری7162410.78 هزارDOTپولکادات8

قابل سفارشی سازیپرداختارز7.5610.24 هزارXLMاستالر9

اثبات کارمم کوینارز4.42010.8 هزارDOGEدوج کوین10

اثبات سهامشبکه الیه 2توکن کاربردی601518.96 هزارMATICپلی گان11

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری7251225.01 هزارLINKچین لینک12

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز911625.23 هزارICPاینترنت کامپیوتر13

اثبات کارطالی دیجیتالپلتفرم نرم افزاری3.8911.87 میلیونLTCالیت کوین14

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز41916.41 هزارALGOآلگورند15

اثبات کارپول اینترنتارز11713.53 میلیونBCHبیت کوین کش16

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری1.0583.84 میلیونATOMکازموس17

قابل سفارشی سازیکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری894512.80 هزارATOMفایل کوین18

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری865413.53 هزارETCاتریوم کالسیک19

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری8238.33 هزارETCایاس20

هفته گذشته شاخص ترس و طمع 21 بود؛ هفته گذشته این شاخص به حدود 10 رسید که به معنای حکومت وحشت شدید بر بازار است. گفته می شود نقد شدن معامالت اهرمی 
تریدرها توسط صرافی ها برای جلوگیری از ضرر دلیل این کاهش شدید قیمت بوده و برخی گمان می کنند بیت کوین در هفته جاری به ثبات می رسد؛ هرچند اندیکاتورهای تکنیکال  
حداقل هفته آینده را هم مثبت نمی بینند و بازار احتماالً در بازه یک ماهه به ثبات نسبی می رسد. همیشــه گفته ایم یک درصد دارایی خود را به این بازار بیاورید؛ فقط دارایی را که به 

آن نیاز ندارید و اگر همه آن را از دست دادید، لطمه ای به شما وارد نشود، وارد این بازار کنید. و مهم تر از همه نگذارید که ترس و طمع انگیزه های شما برای ورود به این بازار باشند.
نکته مهم؛ همه داده ها، متن ها و محتواهایی که در این صفحه می بینید، اطالعات کلی از بازار هستند و به  هیچ وجه توصیه ای برای سرمایه گذاری نیستند. همیشه به یاد داشته باشید 
که اطالعات و شاخص های گذشته لزوماً در آینده هم همان مسیر را طی نمی کنند. ما در رمزارز 20 مهم ترین دارایی های دیجیتال بازار کریپتوکارنسی ها را معرفی می کنیم. این دارایی ها 
حدود 99 درصد حجم بازار رمزارزهای جهان هستند 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.

رمزارز ۲۰
789

400 میلیارد دالر

300 میلیارد دالر

200 میلیارد دالر

100 میلیارد دالر
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