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خود فیلترینگ 
با هیچ استداللی 

پذیرفته نیست

اتحادیه به جای 
کدخدامنشی

 شفافیت پیشه کند

تحلیل شفاف و بدون پرده ماجرای پلمب شدن سایت  
1dayoff توسط اتحادیه کسب وکارهای مجازی

در دو ماه گذشته اتحادیه درخواست پلمب
 27 سایت را به نیروی انتظامی داده است!
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مســئله چه بود؟ یکی، دو هفته پیــش اتحادیه 
کســب وکارهای مجــازی در نامــه ای بــا امضــای 
رئیســش کــه حمیــد محمــدی از بنیان گــذاران 
دیجی کاالست، به ســایت 1dayoff اخطار داده 
بود که اگر عضو این اتحادیه نشود، با آن برخورد 
خواهد شــد. چند روز بعد هم پیرو درخواســت 
اتحادیــه، کارگروه رســیدگی بــه جرائــم رایانه ای 
ایــن ســایت را فیلتــر می کنــد. مدیــر وان دی آف 
در توییتــر )جایــی کــه دعواها بــاال گرفت بر ســر 
این موضــوع( نوشــت که بعــد از ایــن نامه حتی 
درخواست خودشان برای عضویت در اتحادیه را 
هم ثبت کرده بودند، اما بر خالف انتظارشان، آنها 
فیلتر شــده اند.  واکنش ها چه بود؟ اکوسیستم 
اســتارتاپی تقریباً یک صدا اقدام 
اتحادیــه و البتــه امضــای رئیــس 
آن را محکــوم و تقبیــح کردنــد. 
از بنیان گــذار کافه بــازار  و کامــوا و 
ایســمینار گرفته تا کارشناســان و 
چهره های رســانه ای و صنفی و... 
همه یک صدا نوشتند که اتحادیه 
کار خطایــی کــرده اســت. آنهــا 
نوشتند اینکه اعضای اتحادیه که 
خود صاحب کسب وکار هستند، 
ســالحی بــه اســم  فیلترینــگ را 
علیه کسب وکارهای آنالین به کار ببرند، بسیار 
رویه خطرناکی اســت کــه می تواند بــه رویه های 
ضدرقابتــی دامــن بزنــد و اگر ایــن رویــه متوقف 
نشود، این احتمال وجود دارد که اعضای اتحادیه 
برای از میدان به در کردن رقبای خود از این سالح 
اســتفاده کننــد. در جبهــه مدافعــان اتحادیــه 
که غالباً اعضــای آن یــا کارگــزاران روابط عمومی 

کسب وکارهای آنها بودند، استدالل این بود که 
این کســب وکار خاطی بــوده )بدون ارائــه مدرک 
البتــه( و قانون گفتــه و نوشــته که بایــد »عضو« 

اتحادیه بود و...
چــه بایــد کــرد؟ واقعیت ایــن اســت که هــر نهاد 
صنفی می تواند یاری گر توسعه یک اکوسیستم 
باشــد، اگــر مســیر درســتی را در تعامــل بــا 
کسب وکارها در پیش بگیرد. بزرگ ترین ضعف 
اتحادیه )فارغ از نقدهایی که درباره قانونی بودن 
یا نبودن جایگاهش می شود( عدم شفافیت طی 
این ســال ها بوده اســت. معلوم نیســت اعضای 
اتحادیه ماهی چنــد بار دور هم جمع می شــوند 
و درباره چه موضوعاتی بر اســاس چه رویه هایی 
تصمیم می گیرنــد. معلوم نیســت تاکنون چند 
نامه مشــابه این نامه روانه کســب وکارها شده و 
بدتر اینکه مشخص نیست چند کسب وکار به 
این دلیل پلمب و کامــالً تعطیل شــده اند. اینها 
مواردی است که باید شفاف درباره شان صحبت 
کــرد و از روش هــا و منش هــای ســنتی کــه دیگــر 
اتحادیه ها درگیر آنها هســتند، اجتنــاب ورزید. 
بایــد کدخدامنشــی را کنــار گذاشــت و به طــور 
شــفاف با ذی نفعان این فضا حرف زد و نترســید 
از اینکه پاسخگوی نقدها بود. البته یک راهکار 
چیزی اســت که ایــن روزها اتحادیــه و اعضایش 
در پیش گرفته اند؛ حمله به رسانه ها و منتقدان 
و متهم کردن عالم و آدم به غرض ورزی. این البته 

بیراهه ای بیش نیست.

گــزارش مفصل ایــن ماجــرا و اظهــار نظر 
بیشــتر طرفیــن آن را در ســایت کارنــگ 

می توانید بخوانید.

INTROسرآغاز

چرا نباید نقدها را با اتهام زنی پاسخ داد و از فرصت ماجرای »وان دی آف« 
برای بهبود ساختارهای صنفی بهره برد؟

اتحادیه به جای کدخدامنشی، شفافیت پیشه کند

نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

ایده ها و تیم های استارتاپی حوزه خودرو با هم به رقابت پرداختند

تیک آف استودیو تافردا برگزار شد

توضیح همکاران سیستم درباره مارکت پلیس اش

تخصصی شــدن نیازهــای اکوسیســتم اســتارتاپی و ورود 
بازیگران بزرگ صنعتی و بازرگانی به آن باعث شده رویدادهای 
این حــوزه هم به ســمت پاســخ به ایــن نیازهــا برود. یکــی از 
حوزه هایی که این روزها استارتاپ ها و تیم های نوآور روی آن 
حســاب ویژه ای باز کرده اند، حوزه خودرو و صنایع مختلف 
مرتبط با آن است. در همین راســتا استودیو تافردا که بازوی 
نــوآوری هلدینــگ خودرویــی عظــام اســت، اولین مســابقه 
چالشــی و مســئله محور را در حــوزه مشــکالت خدمــات 
خودرویــی بــا نــام »اســتارتاپ تیــک آف« برگــزار کــرد. ایــن 
بوت کمپ دوروزه با روش دیزاین اســپرینت و بر پایه ریورس 
پیچ در پلتفرم زوم برگزار شد و شرکت کنندگان بعد از اطالع 
از مشــکالتی کــه در ایــن حوزه ها وجود داشــت، نســبت به 
خلق ایده ها گام برداشتند و در نهایت بعد از دو روز فشرده، 
ایده های مختلف مرتبط با صنعت و بازار خودرو خلق و مطرح 
شد.  در نهایت و در پایان روز دوم این رویداد سه ایده برتر این 
رویداد از نگاه هیئت داوران انتخاب شد تا این چالش کار خود 
خاتمه دهد. در این رویداد با ترکیب یک نسخه خالصه شده 
از بخش هایــی از متــد دیزایــن اســپرینت و ارائــه نمونه های 
کاربردی و آموزش های ارائه شده در پیش کارگاه ها و محتواهای 
آموزشی به اشتراک گذاری شده با شرکت کنندگان، تالش بر 
این بود که با هدایت و همراهی تسهیلگران و متخصصان، 

تیم ها بتوانند به یک خروجی قابل قبول دست پیدا کنند.
محور اصلی این رویداد، آموزش و کســب تجربه تیم ســازی 
و آشنایی و همراه شــدن با افراد جدید با تخصص های مورد 
نیاز در یک تیم اســتارتاپی و همچنیــن تجربه عملی خلق و 
هدایت یک ایده استارتاپی برای حل مشکالت بازار خودرو، 
از نقطه پیدایش ایده تا ارائه ایده پخته شده به سرمایه گذار 

در کارگاهی ۱۲ساعته بود.
در این رویداد شرکت کنندگان در قالب ریورس پیچ با مسائل 
و مشکالت حوزه خدمات خودرو آشنا شدند و برای حل این 

مشــکالت شــروع به خلق ایده کردند که در پایان این دو روز 
مسابقه، محصول نهایی باید در قالبی استاندارد برای ارائه 
به ســرمایه گذار آماده باشــد. به منظور آمادگــی هرچه بهتر 
شرکت کنندگان برای استفاده مؤثر از روند رویداد و همچنین 
ارائه چارچوب و استانداردهای مورد نظر رویداد و نیز تشریح 

فرایند اجرایی آن،  پنج پیش رویداد برگزار شد.
اســتودیو تافردا بــرای اهــدای جوایز برنــدگان رویــداد آنالین 
اســتارتاپ تیک آف کــه برگزار کــرده بود، مراســمی مختصر 
به صورت حضــوری و آنالیــن تدارک دیــد تا از ایده هــای برتر 
تقدیر شــود و همچنیــن همــه 9 ایــده به دســت آمده را برای 

شرکت کنندگان رویداد به نمایش بگذارد.
در ابتدای مراسم مصطفی نظری، مدیرعامل شرکت تافردا 
به مهمانان خوشامد گفت و پس از آن رضا ایروانی از مدیران 
ارشد هلدینگ عظام به عنوان اسپانسر اصلی برگزاری رویداد 
به همه حاضران خیر مقدم گفت و پس از آن مهدی فریمانی 
به عنوان مدیر استارتاپ استودیو مدیریت جلسه را بر عهده 
گرفت. در ادامه مراسم فیلمی از روند شکل گیری این رویداد 
پخش و قدم های بعدی استودیو تافردا برای همه تشریح شد و 
برنامه استودیو تافردا به عنوان یک برنامه حمایتی در استودیو 
شتاب دهی تافردا به اطالع حاضران رسید و در انتها جوایز 

تیم های برنده اهدا شد.
تیم های هیوندای، تســال و مزدا ســه تیم اول این مسابقات 
بودند و شــش تیــم هــم در جایگاه های بعــدی قرار داشــتند 
که اختالف امتیاز تیم ها با هم بســیار اندک بــود. تیم تافردا 
با بررســی دوباره ایــن امتیازها به این نتیجه رســید کــه ایده 
تیم چهــارم را هم به عنوان مشــترک با تیم ســوم یعنی مزدا 
قبول کند. فاصله امتیازی این دو تیم با هم حدود یک صدم 
درصد بود که با توجه به نوع مســابقه و فشــردگی کار، قابل 
چشم پوشی بود و در نهایت این مسابقه دو ایده سوم داشت 

و دو تیم مزدا و بی ام و مشترکاً جایزه سوم را برنده شدند.

رویداد »تحول دیجیتال در مارکت پلیس ها« برگزار شد
در رویــداد »تحــول دیجیتــال در مارکت پلیس هــا« 
همکاران سیستم، رئیس هیئت مدیره این شرکت عنوان 
کرد راهکارهای این شرکت تا ۸۰ درصد نیازهای مشتریان 
را برآورده می کند و محصوالت مارکت پلیس این شرکت 

می تواند ۲۰ درصد نیاز باقی مانده را نیز فراهم کند.
فریــد فــوالدی در ابتــدای این رویــداد با اشــاره بــه تحول 
دیجیتــال و ســرعت باالی رشــد فنــاوری طی چند ســال 
اخیر گفت: »تحول دیجیتال به معنی تحول کسب وکار 
از طریق فنــاوری اســت و آنچه دنیــا به دنبال آن اســت، 
اســتفاده صحیــح از فناوری هــا و بــه  کار گرفتــن آن در 
زندگی است. امروزه همه سازمان ها فهمیده اند که باید 

خودشان را به عصر دیجیتال نزدیک کنند.«
»غالمرضــا نعمت الهــی«، مدیــر توســعه اکوسیســتم 
بــازار همکاران سیســتم نیز با بیــان اینکــه مارکت پلیس 
همکاران سیستم به عنوان پل ارتباطی بین تولیدکنندگان 
نرم افــزار و مشــتریان عمــل می کنــد، افــزود: »در حــال 
حاضــر ۶۰ محصــول توســط ۱۲ تولیدکننــده در ایــن 
مارکت پلیس قــرار گرفته کــه البتــه ۱۳ تولیدکننده دیگر 
نیز در حــال آماده ســازی محصوالت شــان بــرای ارائه در 
این بــازار هســتند. همچنیــن تاکنــون ۱۱۰ خرید توســط 
۸۰ مشــتری صورت گرفته کــه ۳۰ درصد این مشــتریان 
از مشــتریان بــزرگ و اســتراتژیک همکاران سیســتم 

محسوب می شوند.«
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سردبیر: رضا جمیلی
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تعدیل ۱۵۰ نفره!
همراه مکانیک که چندی پیش 
اعــالم کــرده بــود توانســته ۵۰ میلیــارد 
تومــان جــذب ســرمایه کند، حــاال خبر 
داده که ۱۵۰ نفر از نیروهایش را تعدیل 

کرده است.

2۷ نامه پلمب طی دو ماه!
خبــر رســیده کــه عــالوه بــر 
ماجــرای ســایت وان دی آف، اتحادیــه 
کسب وکارهای مجازی در دو ماه گذشته 
نامه پلمب ۲۶ کسب وکار دیگر را هم به 

پلیس اماکن داده است!

رونمایی از هویت جدید 
آیتول

ســایت آیتــول کــه در زمینــه خدمــات 
خودرویی فعال اســت، از هویت بصری 

و لوگوی جدیدش رونمایی کرده است.

آشتی فیلیمو با ساترا؟
بعد از کمی کشاکش توییتری، 
فیلیمــو حــاال اعــالم کــرده کــه بــا توافق 
ساترا پخش ســریال جیران که متوقف 
شــده بود از ۲4 بهمن مــاه کلید خواهد 

خورد.

نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

آیازندانیانزندانبانانخوبیمیشوند؟
درباره حاشیه های اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی

کار صنفی در ایران به گفته السابقون صنفی، کاری بی جیره، 
مــزد و مواجب اســت کــه در نهایــت هم خیــر دنیــا و آخرت 

برای افــراد نــدارد! در چنین شــرایط ســختی به 
هر کســی کــه وارد میــدان کار صنفی می شــود، 
باید دست مریزاد گفت و از او تشکر کرد؛ منتها 
این موضوع دلیل نمی شود که کسی که در یک 
تشکل صنفی فعالیت می کند، منتی بر افراد و 
کسب وکارها بگذارد. کار صنفی با فعالیت های 
عام المنفعه و ان جی او متفاوت است، ولی نوعی 
فعالیت داوطلبانه است. با اینکه آنهایی که وارد 
این میدان می شوند، قاعدتاً باید به دنبال منافع 
کسب وکار خود باشند، اما همیشه در محضر 
افکار عمومی هم حاضر هستند. پس سختی 

کار صنفی این است که فرد به صورت داوطلبانه بدون دریافت 
حق الزحمه ای برای توسعه اکوسیستم و فعالیت های حرفه ای 
وارد میدان می شــود، زمان می گــذارد و باید به افکار عمومی 
نیز پاسخگو باشد. درباره حاشیه هایی که این روزها به دلیل 
فیلترینگ یک کسب وکار تجارت الکترونیکی به بهانه عدم 
عضویت در اتحادیه کشــوری کســب وکارهای مجــازی و به 
درخواست این اتحادیه صورت  گرفته، الزم است چند نکته 

را بیان کنم.

۱
اکوسیســتم نــوآوری ایــران در ســال های گذشــته به مــرور 
رشــد کــرده و قاعدتــاً همزمان با رشــد کســب وکارها شــاهد 
شکل گیری انواع اتحادیه ها و انجمن ها صنفی خواهیم بود. 
در ایران انواع گوناگون فعالیت های صنفی تعریف شده، ولی 
آنچه بیشتر مورد اســتفاده قرار می گیرد، این موجودیت ها 
هســتند؛ اتحادیــه، ســندیکا، کنسرســیوم، انجمــن و نظام 
صنفی. اتحادیه ها در ایران بر مبنای قانون نظام صنفی شکل 
می گیرند که آخرین اصالح این قانون نیز مربوط به سال ۱۳9۲ 
است. در ایران برای هر حرفه تخصصی گاهی تا چند اتحادیه 
شــبیه به هم تعریف شــده و در هر اســتان نیز ممکن است 
اتحادیه مستقلی فعالیت کند؛ به همین دلیل بیش از هشت 
هزار اتحادیــه صنفی در کشــور فعالیت می کننــد. اعضای 
اتحادیه ها در انتخاباتی توسط اعضای همان اتحادیه انتخاب 
می شوند و معموالً نظارت استصوابی در زمینه کاندیداها هم 
وجود دارد. اتحادیه ها زیر نظر یکی از اتاق های سه گانه یعنی 
اتاق اصناف فعالیــت می کننــد و باید به این نهاد پاســخگو 
باشــند. اتاق اصناف در ایران بیشتر با مواردی مانند تنظیم 
بازار شب عید شناخته شده و روح این نهاد تا حد زیادی دور 

از فضای نوآوری و فناوری است. 

در ســال ۱۳9۶ بــه بهانــه دخالــت اتحادیه هــای صنفــی در 
فعالیت های کســب وکارهای اینترنتی، اتحادیه ای با عنوان 
اتحادیه کشوری کســب وکارهای مجازی شکل 
گرفــت. همــان زمــان محمدجعفــر نعنــاکار در 
یادداشــتی بیان کــرد که ســازمان نظــام صنفی 
رایانــه ای طبــق قانــون شــکل گرفتــه و تنظیم گر 
صنف فنــاوری اطالعــات و ارتباطات اســت؛ به 
گفتــه او طبق قانــون نظام صنفــی، این حــوزه از 
شمول قانون نظام صنفی خارج است و تشکیل 
اتحادیــه ای مــوازی بــرای آن غیرقانونــی اســت؛ 
»سازمان نظام صنفی رایانه ای یک  نهاد قانونی 
است که بر اساس قانون خاص برای فعالیت های 
رایانه ای در ســه بســتر ســخت افزار، نرم افــزار و 
شبکه ایجاد شده و قانون خاص خود را دارد. این سازمان تمام 
فعالیت هایی را که در حوزه رایانه صــورت می گیرد؛ از جمله 
بخش هــای ســخت افزاری و نرم افــزاری، بحث هــای رایانش 
ابری، تجارت الکترونیکی، کسب وکارهای نوپا و هر حوزه ای 
که با فضای رایانه ای مرتبط است، تحت پوشش قرار می دهد. 
سازمان نظام صنفی رایانه ای کمیسیون های متعدد و بازوی 
نظارتی دارد و مجوزهای الزم را صادر می کند. ســازمان ثبت 
 اسناد و امالک کشور و مراکز ذی صالح مجوز صادره از سازمان 
نظام صنفی رایانه ای را به رسمیت می شناسند و بر مبنای آن 
اســناد دیگر را صادر می کنند. بنابراین زمانی که در حوزه ای 
قانون خاصی وجود دارد، نمی شود یک سازمان موازی ایجاد 
کرده و آن صنف را در روند مجوزگیری و فعالیت هایش دچار 

اخالل کرد.« 
ماده ۲ قانون نظام صنفی یک تبصره دارد که می گوید صنوفی 
که قانون خاص دارند، از شمول این قانون )قانون نظام صنفی 
و تشــکیل اتحادیه( مســتثنی هســتند؛ بنابراین زمانی که 
کســب وکارهای مبتنی بر فضای الکترونیکــی قانون خاص 
خود را دارند و آن قانون نظام صنفی رایانه ای است که مطابق 
ماده ۱۲ قانون حمایــت از حقوق پدیدآورنــدگان نرم افزاری و 
رایانه ای ایجاد شــده، وزارت صنعت، معــدن و تجارت دیگر 
نمی تواند از طریق اتاق اصناف ایران مجوز اتحادیه صادر کند. 
علی  ایحال به دلیل چالش هایی که بر سر راه کسب وکارهای 
اینترنتــی وجــود داشــت، مخالفــت جدی بــا تشــکیل این 
اتحادیه نشد و در سکوت ســازمان نظام صنفی رایانه ای که 
به  حکم  قانون، تنها متولی تنظیم گری حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات اســت، این اتحادیه با هدف ایجاد چتر حمایتی 
برای کسب وکارهای اینترنتی به فعالیت خود ادامه داد. در 
ســال های گذشــته گزارش شــفافی از عملکرد ایــن اتحادیه 
منتشــر نشــده و یکی از نقدهای جدی کــه به ایــن اتحادیه 

وارد می شود، این اســت که امور در دست چند نفر محدود 
اســت و ســایر اعضای هیئت مدیره به اندازه کافی برای امور 
صنفی وقت نمی گذارنــد. در چند ماه گذشــته این اتحادیه 
به ســیاق دیگر اتحادیه های صنفی )مانند اتحادیه فناوران 
رایانه اســتان تهران( شــروع به ارســال نامه های تهدیدآمیز 
برای کسب وکارهای اینترنتی کرده و گفته در صورتی  که مجوز 
اتحادیــه را نگیرند، فیلتر می شــوند. تا امروز آمار شــفافی از 
اینکه چند کسب وکار به دلیل نگرفتن مجوز از اتحادیه فیلتر 
شــده اند یا چند نامه با چنین محتوایی برای کســب وکارها 

ارسال شده، منتشر نشده است. 
موردی که هفته گذشته برای یکی از فروشگاه های اینترنتی رخ 
داد، توجه زیادی را به خود جلب کرد و بسیاری را متوجه وجود 
چنین اتحادیه و قدرتی که ممکن اســت مورد سوءاستفاده 
قرار بگیرد، کرد. اگر بخواهیم این بخش را جمع بندی کنیم، 
بایــد بگویم کــه طبــق قانــون بــرای تنظیم گــری فعالیت های 
صنفی، قانون نظام صنفی طراحی شده و مجری این قانون 
هم اتاق اصناف اســت. در کنــار اتاق اصناف؛ اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معــادن و کشــاورزی و اتاق تعــاون را داریم. این ســه 
در کنار هم اتاق های سه گانه را تشکیل می دهند که به نوعی 
ابزار تعامل بخش خصوصی با دولت و رگوالتورها هستند. 
عضویت در این نهادهــا و تأثیرگذاری بر تصمیم ســازی ها و 
تصمیم گیری های آنها حق همه کسب وکارهاست و تکلیف 
نیست. متأسفانه در سال های گذشته حق به تکلیف تبدیل 
شــده و بســیاری از اصنــاف چنــان قدرتــی پیــدا کرده اند که 
بدون اجازه برخی افراد تأثیرگذار بر آنها، کسب وکارها اجازه 
آب خوردن هم ندارند. گویا قرار است این اتفاق غیرمبارک در 

اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی هم تکرار شود.

۲ 
گفتیم که در ایران ما قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان 
نرم افزارهــای رایانــه ای را داریــم که حــوزه فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات را پوشــش می دهــد و طبق آیین نامــه اجرایی مواد 
)۲( و )۱7( قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای 
رایانه ای، سازمان نظام صنفی رایانه ای شکل گرفته که طبق 
تبصره ماده ۲ قانــون نظام صنفی این حوزه از شــمول قانون 
نظام صنفی خارج است؛ بنابراین طبق قانون مصوب مجلس 
شورای اسالمی، ســازمان نظام صنفی رایانه ای شکل  گرفته 
و وظیفه تنظیم گری حوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات را بر 
عهده دارد. انتخابات در این نهاد صنفی کامالً شفاف است و 
تمام تصمیم های هیئت مدیره به صورت شفاف اطالع رسانی 

می شود. 
ادامه در صفحه ۱۱

حســین اســالمی، رئیس ســازمان نظام صنفی اســتان 
تهــران در نشســت هفتــه گذشــته ایــن ســازمان درباره 
»نمایشــگاه  گفــت:  الکامــپ  نمایشــگاه  برگــزاری 
الکامــپ از ۲7 تا ۳۰ بهمــن برگزار خواهد شــد. الکامپ 
بیست وشش باشکوه برگزار خواهد شد. برای اولین بار 
اســت که طی ۱۶ سال گذشــته این مســئولیت بر عهده 
نصر تهران اســت. ســعی می کنیم اولین صنفی باشیم 

که از ابزارهای فناورانه خودش استفاده می کند.«
رئیــس ســازمان نصــر تهــران دربــاره تغییــرات زمانــی 

نمایشــگاه الکامــپ گفت: »نمایشــگاه الکامــپ به طور 
قطعــی برگــزار می شــود؛ مگــر آنکــه ســتاد ملــی کرونــا 
وضعیــت قرمــز اعــالم کنــد. دربــاره ســاعت برگــزاری 
نمایشگاه هم تالش داریم این ساعت را از ۸ به ۱۰ صبح 

نزدیک کنیم.«
افــزود: »کمیســیون های تخصصــی  ادامــه  در  او 
تشــکیل  شــده اســت. هــرم مدیریتــی صنــف برعکس 
شرکت هاست و بیشترین تأثیرگذاری بر صنف از جانب 
کارگروه ها و کمیسیون هاست و رسته ها و هیئت رئیسه 
تــالش می کند نظــرات این عزیــزان، یکپارچــه، تصویب 
یا پیگیــری قانونی شــود. نصــر تهــران در مجمــع تغییر 
اساســنامه بســیار پیشــگام عمل کرد. ما تــالش کردیم 
در این مدت مشــکالت ثبــت و ســابقه واردات اپراتورها 
و بانک هــای خصوصــی را بــا وزارت صمت پایــان دهیم 

و تأییــد نهایــی وزارت صمــت را اخــذ کردیــم. ســازمان 
نصر تــالش دارد به جز ارتباط بــا وزارت صمت، با وزارت 
ارتباطات و همچنین با بانک مرکزی هم به تعامل برسیم 

و ارتباطات سازنده تری را برقرار سازد.«

رضا قربانی

@mediamanager_ir

در نشست نصر استان تهران 
تأکید شد:

الکامپ حتماً برگزار می شود
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 کسب وکارهای
اينستاگرامی

I N S T A G R A M
,
S 

B U S I N E S S

پنج نکته برای نوشتن 
در شبکه های اجتماعی 

از قافله جا نمانید
نوشتن برای شبکه های اجتماعی حاال دیگر 
آن قدر ساده نیست که بشــود سرسری به 
آن نگاه کرد. برندهای مختلف برای این کار 
استراتژی مشخصی دارند و طبق یک برنامه 
محتوایی زمان بندی شده، حرکت می کنند. 
دنیای بازاریابی محتوایی یا همان نوشتن به 
قصد جذب مخاطب، بسیار جدی است و 
اگر می خواهید برندتان را در این شــبکه ها 
به خوبی معرفی کنید، باید بدانید چه چیزی 
بنویســید. اینجا به چنــد نکته مهــم برای 
نوشــتن اشــاره می کنیم تا فرمان بازاریابی 

محتوایی بهتر از قبل دست تان باشد.
 اول: منابــع مفیــد را در اختیــار 
مخاطبان تان قرار دهید. این منابع 
ممکن است کتاب الکترونیک، گزارش های 
جدید یا برگه های راهنما باشــد. با این کار، 
حس ارزشــمندی بــه آنها می دهیــد و یک 

ارتباط مثبت و مؤثر را خلق می کنید. 
دوم: خجالتی بــودن را کنــار   
بگذارید. هرکجا الزم است، درباره 
موفقیــت اســتراتژی تان توضیــح بدهیــد. 
گاهــی الزم اســت تجربــه افــراد را در 
پســت هایتان به اشــتراک بگذارید و حتی 
لینکی هم به کسب وکار آنها بدهید. این کار 
باعث اعتماد بیشتر افراد به کسب وکار شما 
شده و در نهایت آنها را دوباره به سمت برند 
شما می کشاند. نکته مهم این است که با 
این کار، اعتماد را در بین مشــتریان بالقوه 
باال می بریــد و به مــرور آنها را به مشــتریان 

وفادار خود تبدیل می کنید. 
 ســوم: مختصــر و مفید باشــید. 
هیچ کس از پست های پیچیده و 
فلسفی احســاس خوبی نخواهد داشت. 
دســت کم بــرای برقــراری ارتبــاط بهتــر بــا 
مخاطبان تــان بایــد ســاده و گویــا صحبت 
کنید. دنیای ارتباطات جای اطالعاتی است 
که به ســرعت منتقل می شــود و اگر از این 

سرعت جا بمانید، قافله را باخته اید.
 چهارم: رؤیاپردازی کنید. البته الزم 
اســت این را با مخاطب تان هم به 
اشــتراک بگذاریــد. مخاطب دوســت دارد 
بداند که قدم بعدی شما چیست. صحبت 
از آینده باعث می شــود مخاطب مشــتاق 
شــود که رشــته ارتباط خود با شما را حفظ 

کند. 
 پنجم: از چالش ها بگویید. مردم 
شــنیدن  مشــتاق  همیشــه 
چالش هــای موجود در کار شــما هســتند. 
می خواهنــد بداننــد چطــور از پــس آن 
برآمده اید. با گفتن آن، احساس همدردی 

مخاطب را هم بیشتر خواهید کرد. 

HINTنکته
I N T E R V I E W

خلق برند با یک نخ اشتباهی!
گفت و گو با زهرا شبانی، خالق برند یوکابد که امیدوار است بتواند 

کارش را گسترش دهد و برای زنان سرپرست خانوار شغل ایجاد کند

انــگار واقعاً هیــچ چیــز اتفاقی نیســت. یک بار کــه زهرا 
شبانی برای خرید نخ مکرومه به بازار رفته بود، به اشتباه 
نخ قیطان می گیرد و زمانی متوجه این اشــتباه می شــود 
که در خانه نشسته و کاری از دســتش ساخته نیست. 
برند یوکابد با همین اشــتباه ســاده متولد شد. با همین 
نخ اشتباه که بافتنش بدون آموزش بود. دست های زهرا 
به چرخ می رود و نخ قیطان چرخ کاری می شــود. حاصل 
آن می شود سبدی که به گفته خودش، دوستدار محیط 
 زیست است، چون هیچ چیزی ندارد که محیط زیست 

را تخریب کند. 

 دوستدار محیط زیست
زهــرا ۳۰ســاله اســت و ادبیــات خوانــده. شــاید خــط و 
ربطش به کار او، همین مالحظات و دغدغه های محیط 
 زیســتی اش باشــد. همیــن کــه گاهــی از شیشــه های 
بازیافتــی، گلدان درســت می کنــد و تمــام تأکیدش روی 
اســتفاده از مــواد دوســتدار محیــط  زیســت اســت. در 
اینستاگرامش هم بخشی با عنوان بازیافت هنری دارد 
که تصویر ایــن شیشــه های بازیافتی و گلدان هــا را ثبت 

کرده است. 
می گوید همیشه کارهای هنری را دوست داشته و خیلی 
اتفاقی زمانی که کار مکرومــه انجام می داد، با همین نخ 
اشتباه که حکایتش را گفتیم، به سمت بافت سبد آمده 
است. حاال صفحه اینستاگرامی اش مخاطبان بسیاری 
دارد و فروشــش آن قــدر بــوده کــه یــک چــرخ کار کمکــی 

کنارش حضور دارد.
زهرا می گوید یوکابد نام مادر حضرت موســی)ع( است و 
به دلیل عالقــه ای که بــه مادربزرگش یوخاوه دارد، اســم 
برنــدش را همیــن گذاشــته اســت. عکــس  دســت های 
مادربزرگــش را می فرســتد که کنار دســت خــودش قرار 
دارد. رج بــه رج و خط به خط دســت های یوخاوه حکایت 
زندگــی اســت. رج هایــی کــه حــاال در یوکابــد در تاروپود 
نخ های پنبه و بافت ســبد شــکل گرفته اســت. انتخاب 
نام مادر حضرت موسی برای بافت سبد، استعاری ترین 
کاری اســت که می شــود با خلق یک برند کــرد. روزگاری 
مــادر موســی، پســرش را در ســبدی گذاشــت و در نیــل 
رها کرد تا دوباره بتوانــد زنده پیدایش کند. حاال یوکابد، 
ســبدهای بســیاری را خلق می کند و به دست مخاطب 

می رساند. 

 سبدی برای جمع کردن زنان 
یوکابد در خانه شکل گرفت و حاال اتاقی از خانه زهرا به 
کارگاه اولیه یوکابد تبدیل شده است. می گوید رؤیاهای 
زیادی بــرای این برنــد دارد. دوســت دارد کارگاهی بزرگ 

»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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کتــاب نئوبانــک با 
حمایت شرکت پارت 
منتشــر شــده است 
و ناشــر اصلــی آن 
انتشارات پنگوئن  است
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داشــته باشــد کــه حتی اگــر ســود زیــادی هم نداشــت، 
زنان سرپرســت خانوار را گــرد هم بیــاورد. البته خودش 
هــم از فعالیت ایــن روزهایــش راضــی اســت و می گوید 
فرای پیش بینی هایش شــده اســت. بــه نظــرش پلتفرم 
اینســتاگرام فرصت خوبی بــرای افرادی مثل اوســت که 

کارهایشــان را به دســت مخاطب برســانند. 
او می گویــد: »تــا قبــل از ایــن در گالــری و 
بازارچه های بســیاری حضور داشــتم، اما از 
وقتی در اینستاگرام فعال هستم، مخاطبان 
بیشــتری دارم. اگــر اینســتاگرام نبود شــاید 
در نهایــت در حــد فــروش همــان بازارچــه و 

گالری ها پیش می رفتم.«

 نقــش اینســتاگرام در گســترش 
یوکابد

خالق برند یوکابد از بازخورد اینســتاگرام راضی اســت و 
می گوید مــردم در این پلتفــرم راحت تر اعتمــاد و خرید 
می کننــد. تعــداد ســفارش های روزانــه یوکابــد متفاوت 
اســت. زهــرا می گویــد همه چیــز بــه فعالیــت خــودش 
بســتگی دارد و اینکــه چقــدر برای ایــن کار زمــان صرف 
می کند. گاهی درگیر ارسال سفارش ها و پست می شود 
و در نهایــت زمــان اندکی بــرای تولیــد محصــول برایش 

می ماند. 
اینستاگرام برای زهرا جایی است که می تواند بدون مرز 
با آدم ها ارتباط برقرار کند. وقتی مخاطب خودش را پیدا 

می کند، دیگر تفاوتی ندارد که 
داخل مرزهــای ایران باشــد یا 

آن طرف آب. 
ســبدهای یوکابــد حلقه هــای 
گرد و ســفیدی اســت که مثل 
شناســنامه درخت ثبت شده 
اســت. یکدســت و کنار هم با 
چرخ بافتــه شــده تا شــبیه به 
تنــه درختی شــود کــه از میانه 
برش خورده اســت. بــر خالف 
درخــت، ســن و ســال کار را 

نمی شــود با حلقه ها شــناخت. باید قــدری در کار دقیق 
شــد تا شــعرهای پشــت دســت زهرا را بشــود از پشــت 

سبدها شنید. 

 هنری از دیار حافظ
زهــرا شــیرازی اســت و ایــن را می شــود از عشــقش بــه 
طبیعت هم فهمید. ابتدای مصاحبه اصرار می کند که 
نه ویس بفرستد و نه تلفنی صحبت کند. وقتی می گویم 

برای روایت قصه برندش، الزم است که گفت وگو داشته 
باشــیم و یک طرفه نباشد، ویس می فرســتد و صدایش 
با آن لهجــه نرم شــیرازی، بــوی بهارنارنج را تــوی صورتم 
می زند. می گوید شــیراز به دنیا آمده، همان جا دانشگاه 
رفتــه و االن هم آنجــا زندگی می کنــد. برنــد یوکابد فرای 
شــیراز رفتــه و صدای هنــر شــیراز را به گوش 

خیلی ها رسانده است.
ســبدهای بافته شــده بــا الیــاف طبیعــی، 
تجزیه پذیر و دوستدار محیط  زیست یوکابد 
وقتی اولین بار تولید شد، به سرمایه آنچنانی 
نیــاز نداشــت، امــا زهــرا می گویــد در ادامه و 
برای گســترش کارش نیــاز دارد که چرخ های 
مخصوصی را خریداری کند و افراد بیشتری 
را کنــار هــم بیــاورد. ایــن کار بــه آماده کــردن 
سفارش ها در زمان مناســب کمک می کند. 
نخ هــای ۱۰۰ درصد طبیعــی و قابل شست وشــو، هزینه 
بیشــتری هــم دارد و همیــن، کار را قــدری گــران می کند. 
البته خالق برند یوکابد می گوید که سود کمتری نسبت 
بــه دیگــر برندهــا روی کارهایــش گذاشــته تا مشــتریان 
بیشتری را جذب کند. می گوید آن قدر که اشتغال آدم ها 
و جمع شدن افراد مشتاق برای کار برایش اهمیت دارد، 

به دنبال سود نیست. 

 ... و نپرسیم!
زیــر بیشــتر کارهــای یوکابــد کــه روزگاری به جای ســبد، 
از  شــعری  بــود،  مکرومــه 
ســهراب خودنمایــی می کند. 
ســبدهای  پســت های  بــه 
می رســم،  کــه  بافته شــده 
نیســت.  شــعر  از  خبــری 
تنهــا توضیحاتــی اســت کــه 
شــاید شــعر را روی بافته هــای 
دوســتدار محیــط  زیســت به 
تصویــر می کشــد. می خواهم 
بپرسم چرا توضیحات بافته ها 
جدی تر است که شعر سهراب 
پای یکی از پســت ها جوابم را می دهد: »و نپرســیم چرا 

قلب حقیقت آبی است...«
یوکابد تازه هشت ماه است که متولد شده و راه طوالنی 
در پیش دارد. وقتــی زهــرا از یوکابد حــرف می زند، امید 
از پشــت حرف هایش بیــرون می زند و افق روشــن تری را 
برای برند به تصویر می کشد. برندی که شاید ابتدای راه 
باشــد، اما شــکی نیســت که در ادامه، مأمن بسیاری از 

زنان سرپرست خانوار خواهد شد.

تکنیک جدید بازاریابی برای سال 2022

اثر گلوله برفی

MERKETINGبازاریابی

روزگاری بــود کــه صحبــت از بازاریابی مــا را یاد 
مراکز خرید و جلسات رسمی می انداخت. اما 
دنیای بازاریابی حاال گســترده تر شده و بیشتر 
بــه شــکل بازاریابــی دهان به دهــان نمــود یافته 
اســت. منظور از بازاریابــی دهان به دهان یعنی 
مشــتری راضــی از برند شــما، تعریــف برندتان 
را به فــرد دیگری کــرده و او را به مشــتری جدید 

شما تبدیل  کند.
در واقــع صحبت کــردن از محصــول، بــه یــک 
محتــوای ویروســی تبدیــل می شــود کــه آوازه 
شــما را بــه مخاطبــان بیشــتری می رســاند. 
بازاریابی دهان به دهان اتفاق جدیدی نیســت 
و مدت هاســت کــه در اینترنــت فراگیــر شــده 
اســت. همه چیز در مورد این شکل از بازاریابی 
به اعتماد مخاطب وابسته است. در واقع این 
نوع از بازاریابی به معنای تشویق مخاطب برای 
صحبت کــردن و به اشــتراک گذاری تجربیاتــی 
اســت که از یــک برنــد دارد. بگذارید یــک آمار 
مهم برایتان بگوییم. 9۲ درصد از مردم اموری را 
باور می کنند که از طرف دوستان شان پیشنهاد 
شــده باشــد. از طرفی، 7۲ درصــد افــراد، آنچه 
تبلیغــات مســتقیم بــه آنهــا می گویــد را بــاور 
ندارند. همین نکته به خوبی نشان می دهد چرا 
بازاریابی دهان به دهــان بهترین نــوع بازاریابی 

است. 
اما به چه مواردی باید توجــه کنیم؟ از جمالت 
انگیزشــی برای اشــتراک گذاری در شــبکه های 
اجتماعی اســتفاده کنید. سعی کنید محتوای 
مورد نظرتان را با چهره های شناخته شده تولید 
کنید. سرمایه گذاری روی اینفلوئنسرها در این 
روش بسیار جوابگوست. نکته مهم دیگر، باال 
بردن کیفیت خدماتی است که ارائه می دهید؛ 
چراکه با این کار، همه مخاطبان به افرادی برای 

تبلیغ برند شما تبدیل می شوند. 
درست مثل زمانی که به یک رستوران می روید 

و آن قدر مجذوب خدمات آن می شوید که راهی 
به جز اشتراک گذاری عکس یا نوشتن درباره آن 
ندارید. این درســت همان محتوای تولیدشده 
توســط کاربر اســت. در واقــع این برند نیســت 
که محتوا تولیــد می کند؛ بلکه کاربــر به صورت 
خودجوش به خالق محتوای برند شــما تبدیل 
شــده اســت. وقتــی ایــن محتــوا را به اشــتراک 
می گذارید، افراد بیشــتری مشتاق می شوند تا 

وارد این چرخه ارتباطی شوند. 
نکته مهم در اینجا، بازنشــر مطالب یا تصاویر 
مشتریان شماست. یک راه دیگر هم این است 
کــه از مخاطبان تــان بخواهیــد تجربیات شــان 
از برنــد شــما را در شــبکه های اجتماعــی بــه 
اشــتراک بگذارنــد. برخــی برندها بــرای این کار 
کمپیــن مخصوصــی را راه می اندازند. درســت 
مثــل کوکاکوال کــه توانســت با هشــتگ گذاری 
و راه انداختــن یک کمپیــن، بیشــترین الیک را 
از مخاطبانــش بگیــرد. واقعیــت این اســت که 
بســیاری از کمپین هایــی کــه در دنیــای واقعــی 
جدی می شود، از شبکه های اجتماعی آغاز و به 
یک موج فراگیر تبدیل می شود. هشتگ گذاری 
در ایــن رابطــه یــک راه مهــم بــرای گروه بنــدی و 
اشــتراک گذاری اســت. این کار باعث می شــود 
تمام محتواهای ارزشــمندی که مخاطب شــما 

تولید کرده، در یک جا کنار هم قرار گیرد. 
بازاریابی دهان به دهان به شما کمک می کند تا 
محتوای تولیدشــده را به شــکل اثر گلوله برفی 
بزرگ و بزرگ تر کنید. هشــتگ هم در کنار آن، 
به تشــویق مخاطــب کمــک بســیاری می کند. 
مجموع این موارد و هدایــت روش های قدیمی 
بازاریابــی بــه ســمت بازاریابــی دهان به دهــان، 
باعث می شود برندتان بیشتر از قبل شناخته 
شده و مشتریان بیشــتری به واسطه تعاریفی 
که از دوستان شــان شــنیده اند، به سمت شما 

بیایند. 

سپیده اشرفی

Sepideh.ashrafi64
@gmail.com

 خالق برند یوکابد از 
بازخورد اینستاگرام 

راضی است و می گوید 
مردم در این پلتفرم 
راحت تر اعتماد و 

خرید می کنند
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تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

مــدل تجــاری  D2C در میــان تاریکی همه گیری رشــد کــرد  و 
همین باعث پیشــرفت جالب دیگــری در قالب اکوسیســتم 
توانمندســازی شــد. شــرکت ها/ پلتفرم هــا محصــوالت و 
خدماتی در عملیات های مهم تجاری را برای کمک به برندهای 
D2C در عصر جدید دیجیتال ارائه می دهند، خواه راه اندازی 
یک رابط دیجیتال یا زیرساخت های فناوری باشد یا تجزیه و 
تحلیل داده ها، بازاریابی، جذب مشتری و مدیریت تدارکات. 
توانمندســازها عــاوه بر اینکــه به برندهــا کمــک می کنند تا 
ســریع تر رشــد کننــد، موانــع ورود کارآفرینــان را نیــز کاهــش 
می دهند. بیمال کارســیک ربا، بنیان گــذار و مدیرعامل ترل، 
یک پلتفرم تجارت اجتماعی مســتقر در بنگلــور، گفت: »ما 
در زمانه جالبی زندگی می کنیم. امروز هر کسی با یک مفهوم 
عالی و یک محصول خوب می تواند برندی را راه اندازی کند و با 

بازیگران اصلی بازار وارد رقابت شود. موانع ورود تا حد امکان 
پایین است و با ورود مداوم مشتریان جدید، فرصت ها بسیار 

خواهد بود.«
او در دومین دوره از اجاس D2C، به تشریح واقعیت  شرایط 
امــروز پرداخــت و توضیــح داد کــه چگونــه موانــع ورود کــم و 
اکوسیستم توانمندســاز قوی، کارآفرینان را تشویق می کنند 
که بــه اقدامــات خود متعهد شــوند تــا رقابــت افزایــش یابد. 
در حال حاضر بخــش D2C به بیــش از 100 میلیــون خریدار 
آناین خدمات می دهــد، اما انتظــار می رود که ایــن تعداد به 
طور تصاعدی افزایش یابد، زیرا مارک های D2C بر گســترش 
فعالیــت خــود در بازارهــای پررونــق ردیــف دوم و ســوم تمرکز 
می کنند. با این حال، جذب مشتری برای موفقیت در این فضا 
بسیار مهم است. این چالش تنها در دستیابی به سرنخ های 

توصیه های مدیرعامل پلتفرم تجارت اجتماعی »ترل« درباره تجارت 
اجتماعی در هند که می توان کم و بیش به کشورهای دیگر تعمیم داد

رمز وراز  اینکه چگونه دیده 
شویم و مشتری جذب کنیم

تجارت در پلتفرم چینی وارد 
فاز جدیدی می شود
درآمد 12 میلیارد 
دالری تیک تاک

تیک تاک پس از کسب نزدیک به چهار میلیارد دالر درآمد 
تبلیغاتی در سال 2021، قصد دارد این رقم را در سال 2022 
به سه برابر برســاند. منابعی در بخش فروش تیک تاک به 
لیتست پست گفته اند که این شــرکت می خواهد در سال 
جاری به حداقــل 12 میلیــارد دالر فروش تبلیغاتی برســد. 
منبعــی در بایــت دنس، شــرکت مســتقر در پکــن و مالک 
تیک تاک، می گوید این پلتفرم اشتراک گذاری ویدئو اکنون 

هزاران تیم فروش - عمدتاً در آمریکای شمالی - دارد.
به طور کلی، این شــرکت نزدیک به 20 هــزار کارمند دارد که 
بیش از پنج برابر تعــداد کارمندانش در ابتدای ســال 2020 
است. ســال گذشــته تیک تاک محبوب ترین پلتفرم بود و 

 آیا سیاست های جدید اینستاگرام 
به ضرر کسب و کارهای کوچک تمام می شود

آیا محبوبیت اینستاگرام در خطر است؟
کسب و کارهای کوچک در اینستاگرام یاد می گیرند 

چیزی به نام فروش رایگان وجود ندارد.
اینســتاگرام به عنوان مکانی افســانه ای شــناخته 
می شود که مردم عادی با پست های رایگان جذاب، 
عایق و ســبک  خود را به درآمدهــای ثابت و ثروت 
فوق العاده تبدیل می کنند، اما تغییرات سال جدید، 
برخی از کسب وکارهای کوچک را ناامید کرده است. 
آنها می گویند پست های پولی، همه آنها را به عنوان 

فروشنده، نامرئی می کند.
در ســال 2010، دو ســال قبــل از اینکــه فیس بــوک 
فراگیر شــود، کمپین هایی بــرای ایجــاد »الیک« و 
پایگاه طرفداران شروع به ظهور کردند. در آن زمان 
کســب وکارهای کوچک نیــز روی برنامه هایی برای 
جمع آوری الیک ها و ایجــاد پایگاهــی از طرفداران 
ســرمایه گذاری کردند، با این انتظار که آن الیک ها 
کانالــی مســتقیم بــرای طرفــداران باشــند و منجر 
بــه فــروش شــوند، امــا آنهــا متوجــه شــدند بدون 
سرمایه گذاری روی تبلیغات برای تقویت موقعیت 

خود در فید اخبار، چنین شانسی ندارند.
بحث در مورد ناتوانی فروشندگان کوچک و اغلب 
مستقل در رقابت با حضور و قدرت خرید تبلیغات 
برندهــای بــزرگ و اینفلوئنســرهای اجتماعــی، از 
ســال 2018 در اینســتاگرام بــاال گرفتــه اســت. زیرا 
نگرانی ها در مورد ازدســت دادن کاربــران نوجوان و 
مهاجرت آنها به پلتفرم های رقیب مثل تیک تاک 
و اســنپ چت، موجــب تمرکــز و ســرمایه گذاری 
اینســتاگرام روی نوجوانان شــد.  در اواســط ســال 
2021، آدام موسری، رئیس اینستاگرام، جنبه هایی 
از الگوریتم های مختلف اینستاگرام را توضیح داد 
و به »شــدو  بانینــگ« نیز اشــاره کــرد؛ عمل حذف 
محتوای خاصی که ممکن اســت اســتانداردهای 
اینستاگرام را نقض کند. این امر می تواند منجر به 
کاهش تعامات آن پست شود و به فروشندگانی 
کــه بودجــه کافــی بــرای اســتفاده از پســت های 

حمایت شده ندارند، آسیب بزند.
روز دوشــنبه 27 دســامبر 2021، فایننشــال تایمــز 

گزارش داد که تنظیمات تبلیغاتی به روزرسانی شده 
اخیر در اینستاگرام به این معنی است که مشاغل 
بزرگ می توانند دیده شدن خود را از طریق تبلیغات 
پولی افزایش دهند. کسب وکارها پست های موجود 
را با هزینه ای اندک تبلیغ می کنند تا به مخاطبان 
بیشتری دست یابند. آنها یک پست تبلیغاتی یا 
یک پست جدید به عنوان تبلیغ ایجاد می کنند که 

به عنوان پست حمایت شده شناخته می شود. 
فایننشــال تایمــز گفت: »همــه مشــاغل کوچک 
نمی توانند چنین هزینه ای کنند و این تغییرات تأثیر 
ملموســی بر ترافیک فــروش و تعامل اینســتاگرام 
داشته اســت.« در حالی که اینستاگرام همچنان 
از نظر تعــداد کاربران از رقبای اصلی خود پیشــتاز 
اســت، مدتــی اســت کــه نگرانــی از دســت دادن 
کاربــران نوجــوان پردرآمــد خــود را دارد. نیویــورک 
تایمز اخیــراً گــزارش داده اســت که اینســتاگرام با 
بیش از 1/3 میلیارد کاربر، تیک تاک با یک میلیارد 
کاربر و اسنپ چت با 500 میلیون کاربر، همچنان 
بزرگ تریــن پلتفرم ها هســتند. اما در نظرســنجی 
امسال شرکت خدمات مالی پیپر سندلر، 35 درصد 
از نوجوانان گفته اند که پلتفرم مورد عاقه آنها در 
رسانه های اجتماعی اسنپ چت است. 30 درصد 
آنها به تیک تاک اشاره کرده اند و تنها 22 درصد از 

اینستاگرام نام برده اند.
بــا وجــود شــکایت های مشــاغل کوچــک در مورد 
تغییراتی کــه بــر دیدگاه ها، تعامــل و فــروش تأثیر 
منفــی می گــذارد، ایــن شــرکت همچنــان معتقد 
اســت که فروشــندگان کوچــک بــرای ایــن پلتفرم 
حیاتی هستند. فایننشال تایمز خاطرنشان کرد: 
»اینســتاگرام می گویــد کســب و کارهای کوچــک 
ضربان قلب فیس بوک و اینستاگرام هستند. این 
شرکت اضافه می کند که ابزارهای تجاری را که قباً 
فقط در اختیار بزرگ ترین شرکت ها بود، به دست 
میلیون ها کارآفرین در سراســر جهان داده است و 
هر ماه بیش از 200 میلیون کســب و کار در سراسر 

جهان از خدمات آن استفاده می کنند.«

REVIEWبررسی
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حتی از گوگل پیشــی گرفت. ســال قبــل از آن، فیس بوک و 
واتس اپ را پشت سر گذاشت و به پردانلودترین اپلیکیشن 

جهان تبدیل شد.
کاربــران ســایت بــرای تماشــای کلیپ هــای ویدئویــی از 
گوشــی های هوشــمند یا مرورگرهــای وب خود اســتفاده 
می کنند. الگوریتم های سایت پیش بینی می کنند کدام 
ویدئوها برای کاربران جــذاب خواهد بود. این الگوریتم ها 
عاقه قابل توجهی را به دنیای دیجیتال مارکتینگ جلب 

کرده اند و به قدرت گرفتن سریع تیک تاک دامن زده اند.
با ایــن حال، تیک تــاک هنوز در مقایســه بــا پلتفرم هایی 
مانند فیس بــوک، در بحث تبلیغات کمی عقب اســت. 

فیس بوک تگ های کاربــری کامل تری را با مــواردی مانند 
نام هــای واقعی و روابــط اجتماعی کاربر ارائــه می دهد که 

منجر به توصیه های تبلیغاتی دقیق تر می شود. 
فیس بوک مشتریان بزرگ تری دارد، در حالی 

که اکثر تبلیغ کنندگان تیک تاک - در حال 
حاضر - شــرکت های کوچک و متوســط 

هستند.
یکی از دالیلی که تیک تاک در سال گذشته 

شــروع به توســعه تجارت الکترونیکــی کرد، 
تولید منابع جدیــد درآمد بود. اما مهم تــر از آن، 

تجارت الکترونیک به مشــتریان بــزرگ و برندهای بزرگ 

نزدیک تر است و تبلیغ کنندگان قطعاً مایل خواهند بود 
پس از تأسیس نیز اینجا بمانند.

ســال گذشــته تیک تــاک ســرویس دانشــگاه 
فروشــنده خود را در اندونزی راه انــدازی کرد 
که یکــی از چندیــن آزمایــش راه حل های 
تجــارت الکترونیــک بــود. ایــن شــرکت 
همچنین مجموعــه ای از ابزارهای خرید 
تیک تاک را معرفی کرد که به بازرگانان اجازه 
می داد یک برگه خرید را بــه نمایه های خود 
اضافه کنند و از طریق کاتالوگ های محصوالت 

همگام سازی شده، ویترین های کوچک راه اندازی کنند.

جدید فروش یــا ورود خریداران جدید محدود نیســت، بلکه 
اگر کســب و کارها قرار اســت رشــد درآمد پایدار باشــند، باید 

هزینه های جذب مشــتری به انــدازه کافــی کم و 
دوره نگهــداری به انــدازه کافی طوالنی باشــد. ربا 
راه حل جالبی ارائه کرده است؛ تجارت اجتماعی 
می توانــد ابــزاری پیشــرفته بــرای تضمین رشــد 
در یک بازار رقابتی شــدید باشــد. به زبان ساده، 
تجارت اجتماعی به معنای استفاده از پلتفرم های 
رســانه های اجتماعی بــرای ترویج محصــوالت و 
خدمات یک شرکت است. قالب های تبلیغاتی 
بســیار متفاوت هســتند؛ از وباگ ها و محتوای 
صوتی و تصویری گرفته تا ویدئوی زنده که در آن 

افراد مشــهور و اینفلوئنســرها محصوالت را از طریق بخش 
پخش زنده پلتفرم نمایش می دهند. ربا که از سال 2016 ترل را 
مدیریت می کند، نحوه عملکرد این مدل را آشکار کرده است. 
او در کاس خود با عنوان »برندهای D2C چگونه می توانند با 
تجارت اجتماعی 10 برابر رشد کنند«، بینش خود را به اشتراک 
گذاشت و توضیح داد که تجارت اجتماعی چگونه می تواند در 
جذب آسان مشتری و ایجاد استراتژی های تبدیل و حفظ مؤثر 

به برندها کمک کند.

 سه گروه از بازار داخلی
ربا کــه کســب و کار خــود را در هنــد پایه ریــزی کرده اســت، در 
این جلســه نیز با توجه به تجربیاتش از بازار این کشور، هند 
را متشــکل از ســه گــروه جمعیتی متمایز دانســت کــه البته 
گفته های او در مورد هند، کم و بیش قابل تعمیم به بســیاری 
از کشورهاســت. گــروه اول هنــد شــامل مصرف کنندگانی از 
شهرهای ردیف 1 اســت. این افراد در خرید آناین در تجارت 
الکترونیک رایج و پلتفرم های اختصاصی D2C ماهر هستند. 
آنها با داشتن مجموع 155 میلیارد دالر قدرت خرید، عموماً 
مصرف کننده محتــوای انگلیســی اند. گروه دوم از شــهرهای 
ردیف 2 و ردیف 3 می آیند. آنها چندان بر خرید آناین مسلط 
نیستند، اما گهگاه تحت تأثیر همتایان از کانال های محبوب 
خرید می کنند. تخمین زده می شود که 210 میلیون نفر از این 
گروه از اینترنت اســتفاده می کنند و کل قدرت خرید آنها دو 
برابر گروه اول اســت. به گفتــه ربا، این گــروه تمایل به مصرف 
محتوای منطقه ای دارد. در نهایت گروه سوم هند، جمعیت 
روســتایی و نیمه روســتایی را شــامل می شــود کــه بــه صورت 
آناین تراکنش نمی کنند. همان طور که مارک های بیشــتری 
ظهور می کنند و بازارها بیش از حد رقابتی می شــوند، تمرکز 
بر گروه اول به تنهایی، هزینه های جذب مشــتری را به میزان 
قابل توجهی افزایش می دهد. افراد در این گروه از قبل خرید 
کرده اند و برخی از برندها را ترجیح می دهند. بنابراین متقاعد 
کردن آنها به تاش و منابع بیشتری نیاز دارد. به گفته وی، هر 
برندی که قصد دارد مشتریان را ســریع تر و ارزان تر به دست 
آورد، باید روی گروه دوم هند تمرکز کند. با این حال، این گروه 
نیز با چالش ها و ذهنیت خاص مصرف کننده همراه اســت. 

برندها باید آنها را درک کنند تا به طور کارآمد بازاریابی کنند.

 چالش هــای شــهرهای ردیــف 2 و 
ردیف 3

خریــداران آناین شــهرهای ردیــف 2 و ردیف 3، 
اغلب خریداران تکانشی در نظر گرفته می شوند. 
اما ربا فکر کرد که این یک ارزیابی سطحی است. 
او با به اشتراک گذاشتن بینش خود که از پلتفرم 
ترل حاصــل شــده اســت - بیــش از 60 درصد از 
پایگاه کاربــران آن از این مناطق اســت - بر چهار 
عامل زیــر تأکید کــرد که جــذب مشــتری را برای 
برندهایی که روی این گروه تمرکز می کنند، به یک 

کار چالش برانگیز تبدیل کرده است.
 فقدان آگاهــی: این مصرف کننــدگان دانش کافــی در مورد 
محصوالت یا برندهایی که ممکن است بهترین راه حل های 
ممکن را ارائه دهند، ندارند. برندها بیشتر به زبان انگلیسی 
ارتبــاط برقــرار می کنند و توضیحــات مکتــوب را در صفحات 
محصــول قــرار می دهنــد، در نتیجه شــکاف ارتباطــی ایجاد 

می کنند.
 عدم اعتماد: بیشتر این افراد ترجیح می دهند در پلتفرم های 
D2C تراکنش نکننــد. اگرچه آمــازون و فلیپ کارت همچنان 
محبوب ترین کانال ها برای خرید آناین هستند، اما تردیدها 
در مورد کیفیت محصوالت و عدم اطمینــان در مورد تحویل 

باعث می شود این گروه از برندهای مستقل صرف نظر کنند.
 نیاز به اعتبارســنجی اجتماعــی: مصرف کننــدگان در این 
مناطــق تمایــل دارند بر اســاس توصیه هــای همتایــان خرید 
کنند. این امــر در بخش های مد، زیبایی و مراقبت شــخصی 
و دکوراســیون منزل و لوازم خانگی که محصوالت متنوعی را 

شامل می شود، بیشتر مشهود است.
 حساســیت بــه قیمــت: خریــداران از این مکان هــا ترجیح 
می دهنــد بــه جــای خریــد محصــوالت بــا قیمــت متوســط، 
محصوالتی با قیمت پاییــن خریداری کنند. بــه دلیل قدرت 
خرید کمتر و عدم اعتماد به برندهای آناین، آنها خریدهای 
بزرگ خــود را به صــورت آفاین انجــام می دهنــد. ایجاد یک 
استراتژی بازاریابی که به این نگرانی ها و موارد دیگر رسیدگی 
می کند، برای به دســت آوردن خریداران دیجیتال از بازارهای 
ســطح دوم و ســوم بســیار مهــم اســت. تجــارت اجتماعــی 
می توانــد نقش مهمــی در فعال کــردن ایــن مصرف کنندگان 
ایفا کند. اساســاً اعتماد کلید غلبه بر نگرانی هایی اســت که 
مصرف کنندگان در این مناطق ممکن اســت داشــته باشند. 
اما تجــارت اجتماعــی می توانــد از کاربــران عــادی دارای نفوذ 
اجتماعی به عنوان مروج محصول برای ایجاد اعتماد در یک 

برند استفاده کند.

 نحــوه اســتفاده از تجــارت اجتماعــی بــرای 
افزایش دسترسی

بنیان گذار ترل پیشنهاد کرد که رسانه های اجتماعی مبتنی 

بر ویدئوهای بومی دارای باالترین پتانسیل برای هدایت رشد 
برند از طریق جذب مشتری هستند.

»طبق تحقیقات ما، 325 میلیون کاربر آناین به طور متوسط 
روزانه دو تا سه ساعت محتوای ویدئویی را به صورت آناین 
تماشا می کنند. در این میان 73 درصد از محتواهای ویدئویی 

به زبان های محلی هستند.«
برندها باید در حین ســاخت یک پلتفرم تجــارت اجتماعی 
به تنهایی یا با مشارکت یک پلتفرم شخص ثالث، مراقب این 

چهار اهرم باشند.
 ثبت ســفارش ســاده: یکی از ویژگی های اساســی تجارت 
اجتماعی ایجاد یک تجربــه خرید جذاب اســت. در حالت 
ایده آل چنین پلتفرمی باید به کاربر اجــازه دهد تا محصول 
را انتخاب کنــد، آدرس تحویــل را اضافه کنــد و از طریق خود 
پلتفــرم عملیــات پرداخــت را انجام دهــد. اگر مشــتری برای 
تکمیل یک خرید مجبور به ترک پلتفرم شود، ممکن است 
منجر به رها شدن سبد خرید شود، زیرا مراحل بسیار زیادی 

را شامل می شود.
 تجربه اجتماعی درگیرکننده: عنصر اجتماعی یک بخش 
اساسی از ایجاد تجربه برای کاربران است. یک پلتفرم بدون 
محتــوای جدیــد و به روزرســانی های منظــم، نمی توانــد برای 
دوام بخشیدن به تجارت اجتماعی، رونق را افزایش دهد. ربا 
می گوید که به دلیل استفاده آسان از فرمت ویدئوی کوتاه، این 
پلتفرم - ترل - بیش از 60 میلیون کاربر فعال ماهانه دارد که به 
طور متوسط 40 دقیقه در روز را در این پلتفرم سپری می کنند.
 انگیزه و آگاهی: تجــارت اجتماعی فرصتی منحصربه فرد 
برای ایجاد آگاهی بیشتر از محصول به شیوه ای تعاملی فراهم 
می کند. در واقع برندهــا نباید با قالب محتوا یــا موانع زبانی 
محدود شــوند. به عنوان مثال، فرمت ویدئوی کوتــاه ترل به 
اینفلوئنسرها اجازه می دهد تا ویدئوهای خاقانه را به زبان های 
منطقه ای ارائه دهند و به کاربران کمک کنند تا درک واضح تری 

از محصول به دست آورند.
 اعتبارسنجی همتایان: تجارت اجتماعی به ایجاد تبلیغات 
شخصی شده محصول کمک می کند، زیرا کاربران به احتمال 
زیاد بر مبنای توصیه های شــخصی مشــابه خود خریداری 
می کنند. به عنــوان مثــال مصرف کننده تمایل بیشــتری به 
خرید تیشــرت پیشــنهادی شــخصی با تیپ بدنی مشــابه 

خود دارد.
جدا از این مزایا، یک برند تنها با حضور در پلتفرم مورد بازدید 
مشتریان، فرصتی برای بهبود دیده شدن برند خود و کاهش 

هزینه های جذب مشتری دارد.
تجــارت اجتماعی فقــط یک مفهــوم نیســت، بلکه روشــی 
اســت که کاربــران در آینده خرید می کننــد. امــروزه 7 درصد 
کل ارزش ناخالص تجارت الکترونیک از پلتفرم های تجارت 
اجتماعی می آید و تا ســال 2025 بــه 15 تــا 20 درصد خواهد 
رسید. همچنین به برندها فرصتی منحصربه فرد می دهد تا 
داستان های خود را از طریق کاربران معمولی بازگو کنند و یک 

پایگاه مشتری قابل توجه و وفادار ایجاد کنند.
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خریدی کاربرپسند 
و دلپذیر 

با چند پلتفرم 
تجارت اجتماعی 

آشنا شوید
محبوبیت تجارت اجتماعی در چند سال 
اخیر به تدریج افزایش یافته اســت. با این 
حال، تاریخ نشــان خواهــد داد که ویروس 
کرونا تأثیر بزرگی داشته است؛ شرکت ها 
شــروع بــه توســعه ابزارهــا و پلتفرم هایــی 
برای تسهیل استفاده از تجارت اجتماعی 
توسط خریداران و فروشــندگان کرده اند و 
راه حل هایی را به برندهایی ارائه می دهند 
که بــه دنبــال فــروش از طریق رســانه های 
اجتماعــی هســتند. پلتفرم هــای تجارت 
اجتماعی همچنین تجربه خریــد را برای 
مصرف کنندگان، کاربرپسندتر و دلپذیرتر 
می کند. ورینت: انجمن ورینت یک پلتفرم 
تجارت اجتماعی اســت کــه از همکاری با 
مشتری فرصت های تجاری ایجاد می کند. 
این یک پلتفرم قابل تنظیم، همکاری پذیر و 
با ویژگی های کامل است که فرصت هایی را 
برای تجارت الکترونیک مبتنی بر اجتماع 
فراهــم می کنــد. تگ باکس کامــرس: یک 
پلتفرم محتوای قابل خرید بــرای افزایش 
فروش، اعتمــاد، ترافیــک و تعامــل و ارائه 
یک تجربــه خریــد کامل اســت. به شــما 
کمک می کند محتوای اجتماعی خود را به 
فیدها و گالری های قابل خرید تبدیل کنید. 
فقط محتــوا را جمــع آوری، محصــوالت را 
برچسب گذاری و گالری ها را در وب سایت 
تجارت الکترونیک و فروشگاه آناین خود 
منتشــر کنید.  پیندودو: پیندودو که روی 
برنامه وی چت ســاخته شده اســت، برای 
هر محصولی کــه به فروش می رســاند، دو 
قیمت دارد. یکی قیمت تک خریدار است. 
با این حال، یک قیمــت ارزان تر دوم وجود 
دارد که نشــان می دهد اگر خریدار بتواند 
شــخص دیگــری را بــرای خریــد کاال پیــدا 
کند، هــردو می تواننــد بــا پرداخت قیمت 
کمتری، خرید کنند. همه این تراکنش ها 
در پلتفرم پیندودو انجام می شود و نیازی 
بــه برنامــه پیام رســانی جداگانه یــا ارتباط 
ایمیلی نیست. بیدیان: بیدیان یکی دیگر 
از پلتفرم هــای تجــارت اجتماعی وی چت 
چینی است. این شرکت که در سال 2017 
توســط گــروه خریــد مــادر و کــودک بیبی 
گروپ تأسیس شد، این امکان را به کاربران 
می دهــد تــا محصــوالت را از دســته های 
مختلــف بخرنــد، بــه اشــتراک بگذارنــد و 
بفروشند. بیدیان به طور مستقیم از روابط 
دوســتانه وی چت برای بازاریابی استفاده 

می کند.
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گفت و گو با بهاره شریفیون، مدیرعامل هلدینگ سپاس که 
می خواهد طی سه سال آینده جایگاه خود را به عنوان بازیگر 

اول یا دوم بازار آنالین بیمه تثبیت کند اما دو حوزه تراول تک و 
پرداخت را هم با جدیت دنبال می کند... او مشکالت رگوالتوری 

را در این صنعت ناشی از نگاه سنتی به تزریق نوآوری در این بازار 
می داند که در حوزه های دیگر هم شاهدش بوده ایم

 قبل از اینکه بیمه دات کام شکل بگیرد، 
چه فعالیت هایی داشتید؟

مــن فارغ التحصیــل مهندســی بــرق، گرایــش الکترونیک 
هستم و از سال ١٣٨6 فعالیت حرفه ای خود را آغاز کردم. از 
سال ١٣٨٨، به نوعی به فضای آی تی، با رویکرد سیستم های 
یکپارچه در الیه عملیات و پیاده ســازی وارد شــدم. دو سال 
 PMO (Project Management Office) بعد، بــه عنــوان
به شرکت راهبر رفتم و همزمان درســم را در رشته مدیریت 
عالی کسب وکار یا همان MBA دانشگاه پلی تکنیک دنبال 
می کردم. سال ١٣٩٣، به نوعی نقطه عطف زندگی ام بود؛ مادر 
شدم و با این تغییر، حدود دو سال از کار فاصله گرفتم و بعد 

از آن، استقال کاری ام با »بیمه دات کام« آغاز شد.

 چه سالی به کار برگشتید؟ 
١٣٩5؛ پایان نامه دوره MBA من در مورد »پزشکی از راه دور« 
و اجرای آن در ایران بود. با توجه به اینکه با حوزه پزشکی آشنا 
بودم، تمرکز و مطالعاتم را درباره بیمه آغاز کردم. بررسی کردم 
چقدر جای کار دارد و در صنعت بیمه چه کارهایی انجام شده 
است. چون ســابقه ای در صنعت آی تی و پرداخت داشتم، 
می دانستم اینجا وضعیت پرداختی خوب است و نسبت به 
دنیا شرایط مان قابل قبول است. اما در بیمه برعکس بود. به 
همین واسطه با مجموعه »انیاک« آشنا شدم. این مجموعه 
متعلق به دو برادر، آقایان »نادر و ناصر حجازیان « است که از 
حدود سال ١٣٧6 کار در صنعت آی تی را با رویکرد پرداخت 
شــروع کرده اند. آنها از اولین پی اس پی های کشور بودند و با 
زیرساخت های عمده ای که در اختیار داشته اند، محصوالت 

کاماً قابل دفاعی ارائه داده اند. 

 ترکیــب ســهام داری شــما بــه چه شــکل 
است؟ 

تــا ســال ١٣٩٩، انیــاک، متعلق بــه بــرادران حجازیــان بود. 
ما از ابتــدا بیمه دات کام را شــرکتی مســتقل کردیم. حوزه 

گردشگری مان را نیز همین طور. تقریباً ساختاری هلدینگی 
را در انیاک ایجاد کردیم. البته نه اینکه به صورت حقوقی 
کــه هلدینگ ثبــت کنیــم، ولــی عمــاً گروه شــرکتی ایجاد 
کردیم کــه هــر محصولی بــه شــرکتی مجــزا تبدیل شــود، 
زیرا بحث هــای مشــارکت هــم مطرح بــود و تجمیــع همه 
آنها در یک شــرکت ریســک داشــت. از ســال ١٣٩٧ آقای 
حجازیان با نگرش مثبتی که نســبت به من داشــتند، مرا 
به عنوان قائم مقام هلدینگ انیاک انتخاب کردند. در واقع 
مدیرعامل بیمه دات کام و رایکا بودم و همــراه با آن، کار در 
هلدینگ را هم پیش می بردم. اواخر ســال ١٣٩٨، از طريق 
مذاکــرات و گفت وگوهــای دوســتانه  بــا مجموعــه گلرنگ، 

توانستیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.
آقای حجازیان و گودرزی از قبل آشنا بودند و در یک قرار ناهار 

دوستانه، بحث همکاری مشترک مطرح شد.
در ابتدا بیشتر در قالب اجرای پروژه های مشترک همکاری 
می کردیم، اما در ادامه تیمی انتخاب شد تا مذاکرات را با 
خود گلرنگ پیش ببرد؛ من و برادران حجازیان، موضوع 
را پیش بردیم و در نهایت مســئله به ســمتی رفت که در 
حــوزه پرداخــت، انیــاک و گلرنگ شــریک شــدند. یعنی 
گلرنــگ درصــدی از ســهام شــرکت انیــاک و انیاک کیش 
مــا را کــه در حــوزه پرداخــت و وچــر فعــال بودنــد، خرید. 
ولی سایر شــرکت ها، ترکیب ســهامداری قبل را داشت. 
ســال ١٣٩٩ در فاز اول، گلرنــگ 5١ درصد ســهام را خرید 
و امســال هم دوباره یک بلــوک ٢٠ درصــدی را گرفت. در 
حال حاضر بیــش از هفتاد درصد ســهام انیــاک متعلق 
به شــرکت گلرنگ اســت. از ســال گذشــته و پــس از این 
معامله و پیوســتن گلرنــگ به جمــع ســهام داران   انیاک، 
سایر شــرکت هایی را که همچنان ماهیت مستقل قبلی 
خود را داشتند، از مجموعه ساختمان پاک نژاد جدا کردیم 
و به دفتری دیگر منتقل کردیم. حوزه بیمه، گردشــگری، 
زیرساخت فضای تجاری و پرداخت یاری ما اینجا مستقر 

است.

 شــما در این مجموعه چه فعالیت هایی 
دارید؟ 

امســال ما اینجا را به یک هلدینگ مستقل تبديل کردیم 
و حاال به نام »هلدینگ ســپاس« در خدمت تان هســتیم. 
ســپاس، ســه الیــن اصلــی دارد؛ اینشــورتک، تراول تــک و 
فین تک.  در بحث بیمه، اصلی ترین محصول و برندمان که 
با مدل تجــاری B2C کار می کند، بیمه دات کام اســت، ولی 
برای صنعت بیمه، زیرساخت B2B هم داریم. تقریباً اولین 
شرکتی هستیم که در صنعت بیمه، زیرساخت اتوماسیون 
دیجیتال مارکتینگ داریم و با متُدهای هوش مصنوعی روی 
آن کار می کنیم. »بیمه دات اپ« یا همان زیرساخت ارزیابی 
خســارت را داریم. اخیــراً نیز برای آماده ســازی زیرســاخت 
سیستم مناقصات بیمه ای، آن را به صورت تخصصی دنبال 

می کنیم که بر اساس مدل B2G خواهد بود. 
 

 در حال حاضــر رویکــرد بیمه مرکــزی به 
کســب و کارهای اینترنتی چیســت؟ رگوالتوری این 

حوزه در چه وضعیتی قرار دارد؟ 
ما اوایل بسیار تاش کردیم که اکثر امور را به شکل قانونی 
پیش ببریم. اولیــن و تنها اســتارتاپی بودیم که وقتــی وارد 
 API فضای اینشورتک شد، از بیمه مرکزی خواســت به او
بدهد که مردم را از شر جابه جا کردن مدارک خاص کنیم. 
امــا دو اتفاق افتــاد؛ یکی اینکه بیمــه مرکزی پاســخ داد اگر 
کاری انجام دهد می بایســت برای همه باشــد و اصاً ما که 
بودیم؟ یعنی فضای ابهام آمیزی پیش آمد. دوم اینکه   داده 
آنها اصاً معتبر نبود. در واقع، داده های بیمه مرکزی درباره 
این صنعت و خریــد و فروش هایــی که صــورت می گرفت، 
به هیچ وجه معتبر نبــود. البته بیمه مرکزی ایــران هم هیچ 
وقت موضع منفی نگرفت، چون نمی دانست که چه کند. 
با گذشت زمان کمی ســاختار پیدا کرد. دکتر سلیمانی که 
رئیس کل شــد، نگاه مثبت تری به اســتارتاپ ها داشــت و 
تصمیم داشت در زمان مسئولیتش حتماً برخی اقدامات 

همان دعوای 

قدیمی!

مدیرعامل بیمه دات کام از 
تجربه مادری اش می گوید

از اینکه مادر شدم 
راضی ام

بهاره شریفیون، مدیرعامل بیمه دات کام، 
از جمله زنانی است که نه تنها در صنعتی 
بــا ظاهــری مردانــه فعالیــت دارد، بلکــه 
همزمــان مــادر اســت و دو ســال بــرای 
مراقبت از فرزندش از فضای کســب و کار 
فاصلــه گرفته اســت. خودش دربــاره این 
تجربه می گوید: »من در خانواده ای نسبتاً 
پرجمعیتی بزرگ شدم. سه خواهر و یک 
برادر دارم. خــودم فرزند آخر خانــواده ام. 
همیشه به من توجه خوبی شــده و مرکز 

رسیدگی عاطفی بوده ام. 
مانیفســت ذهنــی ام ایــن اســت کــه 
تکلیــف آدم همیشــه بایــد بــا خــودش 
روشــن باشــد تــا حداقــل در وجــودش 
احســاس ســربلندی کند. فارغ از اینکه 
چقدر میــزان رضایت فــردی که بــرای او 
کار می کنی یا در کنارش قدم برمی داری 
جلب شود، باید رفتاری کنی که شرمنده 
خودت نباشــی. برای من، ایــن تفکر هم 
در کار صــادق اســت و هم احساســات. 
بنابراین تصمیم داشــتم اگر مادر شــدم 
چهــار ســال از کار فاصلــه بگیــرم تــا بــه 
بهترین شــکل به فرزندم رسیدگی کنم. 
تا آن زمان هم شش سال کار کرده بودم. 
وقتی پســرم بــه ٩ ماهگــی رســید، کاماً 
امکان و شرایط بازگشت به کار را داشتم 
ولی خودم نمی خواســتم. برای من مادر 
شــدن اتفاق بســیار جدیدی بــود و قابل 
قیــاس بــا هیــچ احســاس دیگــری نبود. 
در مجمــوع بابــت ایــن فاصلــه ای کــه از 
کار گرفتــم، ناراضــی نبــودم و بــا آگاهــی 
از همــه اینهــا مــادر شــدم. البتــه خیلی  
از خانم هــا ایــن دغدغــه را دارنــد کــه اگر 
بچه دار شــوند، کارشــان را چه کنند. اما 
مــن فکــر می کنــم ایــن اتفاقی ا  ســت که 
راندمان را بــاال می برد. مادر شــدن حال 
زن ها را خوب می کند. انگار صاحب یک 

سرمایه بااهمیت هستید.
وقتی چنین سرمایه ای دارید، با پشتوانه 
قوی تری حرکت می کنید. وقتی بعد از دو 
سال وارد فضای کار شــدم، هنوز از درون 
اذیت می شدم. احســاس می کردم نباید 
برای فرزندم کم بگذارم، چون واقعاً فرزند 
غیر از والدین خود کســی را بــرای توجه و 
مراقبت ندارد، معصوم است و نباید مدام 
به اطرافیان سپرده شود. به همین خاطر، 
من سال ٩5، فقط از ســاعت ٩ صبح تا ٣ 
بعدازظهــر در دفتــر کار حاضر می شــدم 
و پســرم را به مهدکــودک قابــل اعتمادی 

سپرده بودم.«

EXPERIENCEتجربه

عکس:حامدکریمزاده

اســتارتاپ های ارائه دهنده خدمات بیمه به صورت آنالین، با وجود اینکه به اعتراف خودشــان و به گواه آمــار و ارقام، از 
حیث تعداد و اندازه بازار سهم اندکی دارند، اما با چالش های فراوانی دست به گریبان اند. رگوالتور از یک سو و نمایندگان 
سنتی بیمه از سویی دیگر می ترسند همان تغییراتی که اسنپ وتپسی در حمل و نقل شهری ایجاد کردند یا اتفاقی که با 
ورود علی بابا و فالیتیو برای آژانس های مسافرتی افتاد، در این بخش نیز رخ دهد. ترسی که هر چند منشاء درستی دارد 
اما شیوه برخورد با آن نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشــت.  بهاره شــریفیون، مدیرعامل بیمه دات کام که یکی از سه 
استارتاپ برتر بیمه است می گوید این پارادایم شیفت به هر حال اتفاق خواهد افتاد، اما می توان با همکاری هم برای 
پیش رفتن در این مسیر، سازوکاری ایجاد کرد که کمترین آسیب به کسب و کارهای سنتی وارد شود و آنها نیز بتوانند 
خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. او در گفت و گوی پیش رو همچنین به مشکالت رگوالتوری اشاره دارد؛ مشکالتی 

که اگر حل شوند، به ادعای او شاهد جهشی در بازار صنعت بیمه آنالین خواهیم بود. 

I N T E R V I E W



انجام شود. دوســت داشــت او را به عنوان پدر استارتاپ های 
بیمه ای بشناسند. این فرصتی شد که فضا تا حدودی رگوله 

شود. 
اما در حال حاضر شرایط بدی حاکم شده و اوضاع از زمانی که 
هیچ کس اقدامی نمی کرد، بدتر اســت. دوستان بیمه مرکزی 
بدون در نظر گرفتن فضا و اکوسیســتم اســتارتاپی، شروع به 

منطبق کردن استارتاپ ها بر مدل های فعلی خود کرده اند.

 آیــا کارگــزاران بــزرگ در این اتفاقــات نقش 
دارند؟ 

هم کارگزاران و هم نمایندگان 100 درصد نقش دارند. از حدود 
سی شرکت بیمه ای که فعال هستند، تاکنون حدود 80 هزار 
مجوز نمایندگی بیمه در کشور صادر شــده است. این یعنی 
80 هزار نفر معتقدند که آمدن اســتارتاپ ها، در دکان شان را 

تخته می کند. 

 به نظر شما این طور نیست؟ 
ما نان کســی را قطع نمی کنیم. مســئله چیز دیگری  اســت و 
در اصل دنیا در حال تغییر اســت. فرض کنید، من فروشنده 
دوربین عکاسی بوده ام. وقتی موبایل هوشمند از راه می رسد و 
دوربین های فروشگاه من کاربردشان را از دست می دهند، باید 
تغییر کنم تا بتوانم همچنان در بازار بمانم. باید هدف دیگری 

پیدا کنم وگرنه محکوم به فنا هستم. 

 با این اوصاف راهکار شما چیست؟ شما در 
حال حاضر مشغول مذاکره اید؟ 

بله. ببینید، وقتــی از صنعت بیمــه صحبت می کنیــم، باید 
بدانیم کــه »صنعت« باید بتوانــد آن قدر سرمایه ســازی کند 
که بر جی دی پی اثر مستقیم داشته باشد تا بتواند به عنوان 
»صنعت« شــناخته شــود. باید ببینیــم که رقیــب بیمه چه 
کسی ا ســت؟ رقیب ما چه کسی اســت؟ رقیب هر کسی که 
در صنعت بیمــه کار می کند، بانــک و بورس اســت؛ ما رقیب 

خودمان نیستیم! 
امروز وقتی کســی می خواهد ســرمایه گذاری کند، می گوییم 
پولش را در بانک ســپرده گذاری کند، در بورس سرمایه گذاری 
کند یا بیمه عمر بخرد. باید ببینیم چقدر مردم صنعت بیمه 

را این طور می شناسند. 

 خیلی کم. 
دقیقاً. اگر این طور می شناختند، آیا ضریب نفوذ بیمه زیر ٢ 
بود؟ طبق آمار رســمی البته 2/5 اســت، اما یقیــن دارم که به 

٢ نمی رسد. 
خاصه به طور کلی در سیاست گذاری های کان کشور، اگر هم 
به بیمه پرداخته شده، به شکل درســتی اجرا نشده است. از 
زمانی که ما وارد این حوزه شدیم، رگوالتور متوجه این نکته شد 
که سرنوشتی مشابه حوزه گردشگری با ورود »علی بابا« و حوزه 
حمل ونقل با ورود »اســنپ« در انتظار بیمه است. به همين 
دلیل رگوالتور بــا احتیاط بیشــتری حرکت کــرد. اگر منصف 
باشیم، در این ســال ها رگوالتور ســهم کمتری در مقابله با ما 
داشته است. شرکت های بیمه، بیشتر متأثر از نمایندگان شان 
مدعی جمع کــردن اســتارتاپ ها و جلوگیــری از فعالیت آنها 
بوده اند. مــا بارها و بارها در جلســه با رؤســای کل در دوره های 
مختلف و معاونان آ نها، هر جا که صحبت شده، دو موضوع 
را مطــرح کرده ایــم . اول اینکــه گفته ایــم لطفاً به شــرکت های 
بیمه و نمایندگان شان درست فکر کنند و بدانند با حذف ما، 
نماینده آنها خوشبخت نمی شود، بلکه وقتی موفق می شود 
کــه ســراغ آن چیزی بــرود که مــا نمی توانیــم بفروشــیم. مثاً 
بعضی از بیمه نامه ها را نمی تــوان آناین فروخت، مثل بیمه 
هواپیما. نمایندگان باید روی چنین موضوعاتی تمرکز کنند؛ 
روی مســائل جدیدی که اصاً آناین نیستند، چون نیازمند 
آزمایش، بازدید، رفت وآمد و مذاکره است. ما نمی توانیم بیمه 
شخص ثالث را که حداقل کار و ساده ترین روش فروش است، 

در خدمات مان قرار ندهیم! 
موضوع دوم این است که ما نمایندگان را حذف نکرده ایم. آیا 

اسنپ رانندگان را حذف کرد؟ خیر. به آنها گفت عضو سامانه 
اسنپ شوند. در حال حاضر ما با ١5٠٠ نماینده طرف قرارداد 
هستیم. کار صدور بیمه نامه های ما را انجام می دهند، زیرا به 

دنبال کسب درآمد از کارمزد صدور نیستیم. 

 بحث بیمه خیلی داغ است. یعنی عالوه بر 
چالشی که با رگوالتور دارید که چالش مشترک تمامی 
کسب و کارهای نوآور است، رقبایی هم دارید که طبیعی  
اســت. به نظر شما چه کســی رقیب اصلی  است؟ در 
حال حاضر از این بازار چه سهمی دارید و چه برنامه ای 

برای آینده دارید؟ 
ایــن را همــه می دانیم اســتارتاپ زیــاد به بــازار می آیــد، اما در 
نهایت مثاً سه کسب و کار می مانند... هنوز ما به این مرحله 
نرسیده ایم اما ســه تای آن مشخص اســت. اینکه از این سه 
اســتارتاپ کــدام برتــر از دیگری خواهــد بود، هنوز مشــخص 
نیست و رتبه ها در حال جابه جایی است. در حال حاضر »از 
کی«، »بیمه بازار« و ما ســه برند اول و در حال رقابتیم. از نظر 
دسته بندی الکسایی هم همین اســت. اما اول و دومی هنوز 
مشخص نیست. فکر می کنم الکسای »از کی«، حدود 1100 تا 
1200 باشد، ما 1700 و »بیمه بازار« به نظرم حدود 1680. بسیار 

نزدیک به هم حرکت می کنیم. 
حتماً این کســب و کارها را رقبای جدی می دانیم. ســهمی که 
حاال بیمــه دات کام دارد، بیــن 20 تا 25 درصد کل بــازار آناین 
اســت؛ البته این ســهم حاصــل از بیمــه دات کام و کانال های 
 B2B اســت، زیرا ما در حال حاضر، با اختــاف در بحث B2B
متفاوتیم. تمام اپلیکیشن هایی که روی آنها سرویس و آیکون 
وجــود دارد، یعنی بــاالی 90 درصد، از بیمــه دات کام خدمات 
می گیرند. اگر اپلیکیشــن های ســکه، ایوا، ســاپ، جیرینگ، 
ایرانسل و... را ببینید، زیرساخت شان را از ما می گیرند. خانه 

کارگر سرویس بیمه اش را از ما می گیرد. 

 در مجموع چند کاربر دارید؟ 
نزدیک به یک میلیون. نکته ای را در مورد دو اپلیکیشن رقیب 
بگویم و آن اینکه رقیب خوب، خیلی مفید است. امیدوارم آنها 
هم از این مسیر طوالنی خسته نشوند. در این مدت خیلی ها 

را دیده ایم که آمدند و رفتند. 
ما ســه رقیب در مورد رویکرد تبلیغاتی با هم تفــاوت داریم. 
بیمیتو که چندی پیش با ازکی ادغام شــد، از ابتدا تبلیغات 
سنگینی داشت، در حالی که از نظر سیستمی خیلی ضعیف 
بود؛ ولــی هر چــه داشــت بــه تبلیغــات اختصاص مــی داد. 
در ادامه هــم »از کی« کــه برند جدیــدی  اســت در تلویزیون 
سرمایه گذاری قابل توجهی کرده که امیدوارم نتیجه بگیرند. 
تیم »بیمه بازار« رویکرد متفاوت تری دارند. آنها از ابتدا بنیه 
مالی قوی نداشتند و به همین دلیل هرازگاهی ناچار شده اند 
مبلغی را به کسب و کار تزریق کنند و در ازایش سهام واگذار 
کنند. معموالً هم ایــن مبالــغ را در تبلیغات ســرمایه گذاری 
کرده اند و باز سهام فروخته اند و... یعنی حرکت شان به شکل 
سینوسی ادامه پیدا کرده است. اما داستان »بیمه دات کام« 
کمی متفاوت بوده است. در تمام نمودارهای تحلیلی که در 
فضای دیجیتال وجود دارد، چیزی که به چشم می آید، روند 
رو به رشد آهسته و پیوسته بیمه دات کام است. ما از روز اول 
می دانســتیم که اگر از ابتدا با ســروصدا وارد شــویم، خیلی 
خوب باال می رویم. اما نگه داشتن آن جایگاه در گرو عواملی  
اســت که تحت اختیار ما نیســتند. اول از همه هم فرهنگ 
خرید بیمه به صورت الکترونیکی اســت. تضمینی نیست 
با هزینه زیاد بــرای تبلیغات، کاربر به ســایتم جذب شــود و 
حتی فروش لحظه ای ام باال برود. سؤال هایی وجود دارد مثل 
اینکه اینهــا چند درصــد از جمعیت اند؟ چقدر بــه خرید با 
این سیســتم وفادار می مانند؟ بیمه با گردشگری فرق دارد. 
شاید من خدمات گردشگری بخرم، ســفر بروم و امروز که از 
سفر برگردم، دوباره فردا هم بخواهم سفر بروم. اما زمان بندی 
خدمات بیمه ای متفاوت اســت. بازه های زمانی شش ماهه 
و یک ســاله و... دارد. بنابرایــن فرهنگ ســازی مقوله بســیار 

مهمی  است. 

به هميــن دليــل از ابتدا بــا این اســتراتژی پیــش آمدیــم که از 
طریق اپلیکیشــن ها و B2B در موبایل مردم باشیم و هم زمان 
روی بیمه دات کام از نظر محتوایی، سئو و مسائل تکنیکی کار 
کنیم. سرمایه گذاری ما بیشتر در این حوزه بود. در هر مقطعی 
هم ســعی کردیم زمان هایی کــه به نوعی فصل رونــق یا همان 
های سیزن محسوب می شوند، کمپین هایی را تعريف کنیم 
که کم کم به رشــدمان کمک کند، اما نه صورت هیجانی. این 
کاماً در نمودار ما روشن و مشخص است. ما هیچ وقت نزول 
نداشتیم، چون صعود یکباره هم نداشتیم. دوستان دیگر ما، 
برخی مواقع ناگهان از ما سبقت گرفته اند، اما به همان میزان 

افت را نیز تجربه کرده اند. 

 این آهستگی و پیوستگی را در ادامه با چه 
برنامه ریزی و سیاست گذاری ادامه خواهید داد؟

ما همچنان داریم به سرمایه گذاری ادامه می دهیم. این طور 
نیســت که بگوییم ترزیق مالی ما صفر شــده یا دیگر نیازی 
به سرمایه گذاری نداریم. فقط حساب شده عمل می کنیم. 
امــروزه صنعت تبلیغات بســیار پیشــرفت کــرده و متفاوت 
از گذشته اســت. صاحبان شــرکت های تبلیغاتی و رسانه و 
مشــاوران این حوزه، دیگر بــه این موضوع واقف انــد که بازی 
باید برنده - برنده باشد. نمی توان برای کسی تبلیغ کرد، ولی 
نســبت به نتیجه و بازخورد آن بی تفاوت بود. به تدریج، این 

حلقه ها به شکل درستی در حال به هم پیوستن هستند.
ما امســال کمی گام های تبلیغاتــی را محکم تر برداشــته ایم. 
از ابتدای ســال کمپین هــای محیطی مان بــاال بوده و با فشــار 
کمتری، رشد ســازه ها در حال افزایش اســت. البته در بخش 
دیجیتال ما از ابتدا برنامه داشــتیم. خوشبختانه خیلی هم 
خوب و موفق عمل کردیم. انصافاً االن وضعیت بسیار خوبی 
داریم. اگر نسبت به میزان ســرمایه گذاری در حوزه دیجیتال 
در تبلیغات صحبت کنیم که قطعاً قسمت عمده آن به تولید 
محتوا برمی  گردد، می توانیم بگوییم حدود دو تا سه برابر بهتر از 
رقبا عمل کرده ایم. با وجود اینکه قطعاً یک دهم دوستان هزینه 
کرده ایم، اما هزینه هایمان هدفمندتر بوده است. به دنبال این 
هستیم که یکی از دو برند برتر باشیم. البته االن تقریباً هستیم. 
در این چند ماه اخیــر، »از کی« به دلیــل تبلیغات محیطی و 
تلویزیونی گســترده اول اســت و بعد مــا و بعد هــم بیمه بازار. 
بیمه بازار هم بیشــتر تبلیغات محیطی تهران را هدف گذاری 
کرده است. در حالی که فروش سایر استان های ما خیلی قابل 

توجه است.

 اندازه این بازار در حال حاضر چقدر است؟ 
فکر می کنید اگر مشکالت رگوالتوری حل شود، بتواند 

توسعه پیدا کند و به جایگاه واقعی اش برسد؟ 
 ســال گذشــته، اندازه صنعت بیمه طبق آمار حــدود 81 هزار 
میلیارد تومان بوده  است ؛ معادل 65 میلیون فقره بیمه نامه. 
اما همان طور که گفتم، همه اینها قابل آناین شدن نيستند. 
حدود 44 درصد این حجم ریالی قابلیت آناین شدن را دارند. 
پس اگر بخواهیم اندازه این صنعت را در نظر بگیریم، با توجه 
به رشــد امســال چیزی حدود 45 هزار میلیــارد تومــان اندازه 
صنعت بیمه ا ست که می تواند آناین شود. االن حدود یک 
درصد آن روی بستر آناین آمده است و هنوز عدد قابل بیانی 

نیست...
 

 یعنی کمتر از هزار میلیارد تومان؟ 
نه، از هزار میلیارد تومان بیشتر اســت. اگر نخواهیم نسبت 
بــه انــدازه کل بــازار بســنجیم، تقریبــاً حــدود شــش، هفــت 
درصد. چیزی حدود ســه هزار میلیــارد تومان. ایــن رقم هنوز 
کوچک اســت. یکــی از ویژگی هــای  ما این اســت کــه بتوانیم 
رشــد عمده کنیم و مقیاس خود را افزایش دهیم. در افق دید 
ما این است که تا ســه ســال آینده ظرفیت بخش آناین را تا 
50 درصد افزایش دهیم. طبق ارزیابی هایی که ما داشتیم، 70 
تا 75 درصد از این 50 درصد می تواند در اختیار شــرکت های 
استارتاپی باشد، چون خود شرکت های بیمه هم فروش آناين 

دارند. احتماالً حدود 20 تا 25 درصدش به آنها تعلق بگیرد.
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جاومکان نوآوری
I N N O V A T I O N 

L O C A T I O N

گفت و گو با مهدی زیوداری، مشاور سرمایه گذاری کسب و کارها درباره 
برنامه هایی که برای حوزه بازی سازی در فضای بین المللی دارد

آینده صنعت بازی سازی به سمت بالکچین 
و متاورس می رود

مهــدی زیــوداری سال هاســت در اکوسیســتم 
نوآوری فعال اســت و به عنوان کسی که در این 
حوزه سرمایه گذاری انجام داده و به شرکت های 
مختلــف در این بخش مشــاوره داده اســت، از 
پیچ و خم هــای ایــن حــوزه آگاهــی دارد. او اولین 
مدیرعامل صنــدوق ســرمایه گذاری خطرپذیر 
شریف بوده و هم بنیان گذار استارتاپ کارچین 
اســت. زیــوداری در گفت و گــوی پیــش رو از 
سرمایه گذاری روی یک بازی می گوید که توسط 
تیمی ایرانی در ترکیه توسعه داده شده و سپس 
به یک سرمایه گذار خارجی واگذار شده است. 
او همچنین از برنامه هایی کــه در آینده نزدیک 
بــرای حــوزه بازی ســازی در نظــر دارنــد، ســخن 

گفته است.

پروژه ای کــه امتیازش را واگذار 
کرده ایــد، معرفی چه بود. کمــی در مورد 
ماهیــت و ویژگی های این پــروژه توضیح 
دهید. ایــن پــروژه از لحــاظ مالــی به چه 

صورت تأمین شده بود؟
ما در باشگاه اینوستار سال گذشته روی پروژه ای 
در حوزه گیم سرمایه گذاری کردیم. سال گذشته 
اســتودیو نیــو گیم یــک بــازی را بــرای مــا پرزنت 
کرد کــه در حوزه ریســینگ بــود. ایــن مجموعه 
قبالً بازی های بســیار زیادی را در ایــران طراحی 
کرده، ســاخته و آن را اجرا و وارد بــازار کرده بود. 
برای این بازی که طراحی کــرده بودند، به دنبال 
ســرمایه گذار می گشــتند و این موضــوع را با ما 
مطرح ساختند. ما در باشگاه اینوستار اعضای 
مختلفی داریم که به حوزه های ســرمایه گذاری 
عالقه مندند. چنــد عضو از باشــگاه روی فرایند 
تولید این بازی ســرمایه گذاری کردنــد. بنابراین 
وارد مرحلــه تولید شــد و در یک ســال گذشــته 
پروژه جلــو رفت، تولید شــد، مراحــل پایانی هم 

انجام گرفت اما بازی منتشر نشد.

دلیــل شــما بــرای فــروش و 
واگذاری این پــروژه چه بــود؟ همین 

که منتشر نشد؟
نــه، اتفاقــاً بــازی بســیار خــوب از کار 
درآمــده بــود. اعضــای اســتودیو نیــو 
گیم کــه االن ســاکن ترکیه هســتند، 
متشــکل از افــرادی توانمند اســت. 

آنهــا بــه صــورت حرفــه ای پروســه 
ســاخت این بازی را پیش بردند. 

امــا کار در ایــن حــوزه 
آن هــم در ســطح 
بــه  بین المللــی 
ســرمایه خیلــی 
زیادی نیــاز دارد 

و این از توان ما و تیم خارج بــود. چون هدف این 
نبود که بازی را در ایران منتشر کنیم و می بایست 
حتماً در فضای بین المللی منتشر می شد که نیاز 
به سرمایه گذاری بزرگ داشــت. دو راه داشتیم؛ 
یکــی اینکــه بــا انتشــاردهندگان بین المللی کار 
کنیــم یا اینکــه می بایســت پــروژه را به یــک تیم 

سرمایه گذار بین المللی واگذار می کردیم.
ترند شــدن گیم، اتفاقی بود که امســال در حوزه 
بالکچیــن به صــورت مــوازی در حــال رخ دادن 
بود. با توجه به اینکه باشــگاه اینوستار در حوزه 
کریپتوکارنســی فعالیــت زیــادی دارد، تصمیــم 
گرفتیم بــازی را تغییر دهیــم و آن را در بالکچین 
پیاده کنیم و از طریق انتشار توکن از لحاظ مالی 

تأمینش کنیم.

برنامه هــای آتــی تیــم شــما 
چیست؟

این یک ســرآغاز بود و دریچه جدیــدی به روی 
ما باز کرد. از یک جایی به بعد مســیر را تغییر 
دادیــم و پــروژه را بــه ســمت بالکچیــن شــدن 
بردیم. تصمیم به این کار گرفتیم و اســم پروژه 
را هــم مقــداری تغییــر دادیــم و آن را بــا فضای 
بالکچینی متناســب کردیم. همین باعث شد 
کــه چنــد ســرمایه گذار بین المللی مســتقر در 
ترکیه و عالقه مند به این فضا، پا پیش بگذارند. 
با توجه به اینکه بالکچین کردن این بازی و النچ 
کردن آن در فضای کریپتوکارنسی حساسیت 
و نکاتی به وجود آورده بود، در نهایت تصمیم 
گرفتیم به طور کامل، این بازی را به آنها واگذار 
کنیــم. البتــه آنهــا هــم بــه ایــن کار ابــراز عالقه 
کردنــد. امــا بخشــی از توکن هــای ایــن پــروژه 
همچنان دست اعضای اینوستار و تیم توسعه 
پروژه است و قرار اســت که به عنوان یک بازی 
بالکچینی به زودی منتشر شود. این پروژه هم 
برای سرمایه گذار و هم برای تیم توسعه دهنده، 
تجربــه خیلــی خوبی بــود. دریچه جدیــدی در 
فضای بالکچینی و گیم هــای بالکچینی برای 
مــا ایجاد شــد. برنامه بعــدی اعضای 
یــک  طراحــی  توســعه دهنده، 
بــازی در فضای متاورس اســت. 
پروژه بعدی که می خواهیم النچ 
کنیم در حوزه بازی  های متاورس 
خواهــد بــود، البتــه در مقیاســی 
بســیار بزرگ تر، به طوری که پروژه 
سال گذشته را می توانیم مینی گیم 
بنامیــم. برآوردمــان ایــن اســت کــه 
بتوانیــم چنــد میلیــون دالر 
ســرمایه جذب کنیم و این 
دفعــه خودمــان آن را النچ 

کنیم. 

INTERVIEWگفت و گو

مرکز نوآوری صنایع خالق که از شهریورماه ۱۳۹۸ در پارک علم 
و فناوری استان گیالن فعالیت خود را آغاز کرده، عنوان اولین 
و بزرگ ترین مرکز نوآوری و تنها مرکز جذب و پرورش صنایع 

خالق شمال کشور را به دوش می کشد. 
با ایمان قربانی مدیر این مرکز گفت وگو کردیم تا از وضعیت 
این مرکز مطلع شــویم و همچنین اکوسیســتم استارتاپی و 

کســب وکارهای نــوآور و خــالق گیالن را بیشــتر 
بشناسیم.

لطفــاً در همیــن ابتــدا از واژه 
خالق بگویید. چه فیلترهایی برای جذب 
تیم ها بــر اســاس ایــن واژه داریــد؛ یا به 
بیــان دیگــر، خالقیــت تیم هــا بایــد چه 
شــکل و شــمایلی داشــته باشــد کــه از 

فیلتر شما رد شوند؟
متأسفانه یا خوشبختانه صنایع خالق، صنایعی 
نــو و به شــدت ســیال هســتند. یعنی بــا خیلی 

جاهــا همپوشــانی دارنــد و در خیلــی جاها هم شــرکت های 

دانش بنیانی هستند که در عین حال خالقیت دارند. برای 
اینکه متوجه این مفهوم بشــویم، ابتدا باید مفهوم صنایع 
خــالق را درک کنیــم. از نظــر تعاریــف اســتاندارد، صنایــع 
خالق بــه صنایعــی می گویند کــه در تأمیــن، تولیــد و توزیع 
محصوالت شــان از روش های خالقانــه، فناورانــه، نوآورانه و 
هنری یا اجتماعی استفاده کنند. حال ممکن است یکسری 
از شرکت هایی که مبنای دانشی هم دارند، از این 
قضیه استفاده کنند اما در خالقیت پیچیدگی 
محصول و فناوری چندان مالک نیست و نوآوری 

مالک است.
مثالً اســتارتاپ جاجیگا کــه در گیالن مســتقر 
است، یک شرکت دانش بنیان است، اما از نظر 
ما شــرکت خالق هــم محســوب می شــود؛ زیرا 
در تأمین، توزیــع و ارائه خدماتــش از روش های 
خالقانــه و نوآورانــه اســتفاده می کند. حــال اگر 
بخواهیم حوزه های پذیرش صنایع خــالق را در 
ایران دسته بندی کنیم و مقداری عقب تر برویم، 
یک دستورالعمل داریم که طبق آن صنایع خالق در ایران به 

علی قلی زاده
گردرودباری

@Ali_Gholizadeh_

گفت وگو با ایمان قربانی، 
مدیر مرکز نوآوری 

صنایع خالق استان 
گیالن که معتقد است 

آموزش سرمایه گذاری 
و از طرف دیگر 

جذب سرمایه از 
مهم ترین الزامات 

اکوسیستم است

هنوزفرهنگسرمایهگذاری

جانیفتادهاست

I N T E R V I E W
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 سرمايه گذار
نوآوری

I N N O V A T I O N 
I N V E S T O R

هشت حوزه تقسیم شده که تقدم و تأخر ندارد و به ترتیب، 
صنعت دیداری و شنیداری، کسب وکارهای دیجیتال و فضای 
مجازی، صنایع دســتی و گردشــگری، هنرهای تجســمی و 
نمایشی،  بازی، اســباب بازی و سرگرمی، طراحی و معماری، 
یادگیری )که شامل آموزش آنالین هم می شود( نشر و چاپ و 

در نهایت گیاهان دارویی و طب سنتی هستند.

مرکز نوآوری صنایــع خالق  چه خدماتی 
بــه تیم هایــی کــه وارد مجموعــه می شــوند، ارائــه 

می دهد؟ 
نوع حمایتی که از تیم ها انجام می دهیــم، مانند حمایت از 
کسی است که یک فناوری را توســعه می دهد، یعنی از نظر 
بحث حمایتی با آنها مانند شــرکت هایی رفتار می کنیم که 
عضو پارک هستند؛ چراکه قطعاً ایده ای دارند که عضو پارک 
علم و فناوری می شوند. حال یک نفر ممکن است در صنعت 
های تک چیــزی تولید کرده باشــد کــه آن را روی خــودرو قرار 
می دهد و مثالً ســوخت را کاهش می دهد و یکی هم در این 
حوزه اسباب بازی تولید کرده و دست آفریده یا دست سازهایی 
تولید کرده اســت. مــا از همه این افــراد به یک نــوع حمایت 
می کنیم. به همه افراد فضا می دهیم، حمایت مالی می کنیم، 
یکسری دوره های آموزشی در اختیارشان قرار می دهیم، اجازه 
می دهیم در نمایشگاه های ملی و بین المللی محصول شان را 

معرفی کنند؛ تمام حمایت ها هم یکسان است. 

چه مبلغی را به عنوان سرمایه گذاری روی 
تیم ها در اختیارشان قرار می دهید؟

اگر شرکت ثبت شده باشند تا سقف ۱50 میلیون تومان.

حتی اگر شرکت نوپا باشند؟
از شرکت های ثبت شده حتی اگر نوپا باشند و دو روز از ثبت 
آنها گذشته باشــد و عضو پارک باشــند، طبق مصوبه پارک 
علم و فناوری گیالن تا مبلغ ۱50 میلیون تومان حمایت مالی 
می شــود. حمایتی که انجــام می دهیم اگــر در راســتای ایده 
محوری شان باشد، مقداری از آن مانند همه پارک های دیگر 
بخشیده می شود؛ ممکن است ســه چهارم بخشیده شود 
و یک چهــارم دریافت شــود. ســرمایه در گــردش هم تــا 500 
میلیون تومان می دهیم که بدون ســود است. مثالً تا سقف 

500 میلیون تومان به صورت یک ساله.

شما سهامی را از تیم ها طلب می کنید؟
به  هیچ وجه، ما دولتی هستیم و نمی توانیم، به همین دلیل 

رگوالتوری و پذیرش مان خیلی سخت نیست.

وضعیت سرمایه گذاری روی تیم ها به چه 
صورت است و چطور ارزیابی شان می کنید؟ 

مــا به صــورت ماهانــه رویدادهــای ســرمایه گذاری داریــم که 
صندوق های مختلف در آن حضور دارند. از صندوق نوآوری و 
شکوفایی تا صندوق پژوهش و فناوری استان یا صندوق های 
دیگر که تمــاس می گیرنــد و فایــل پیک تِک از اســتارتاپ ها 
می خواهنــد، اما هیچ کــدام منجر به ســرمایه گذاری نشــده 

است. 

چرا؟
البته یکی، دو مورد به سرمایه گذاری منجر شده است. مانند 

جاجیگا.

به  نظر شما چرا وضعیت سرمایه گذاری 
به این صورت است؟

می دانید که سرمایه گذار روی اسب برنده شرط می بندد، اما 
در کل استارتاپ های ما کوچک هستند و اکثرشان با بودجه 
طبیعی باال می آیند به غیر از جاجیگا که استارتاپی در حوزه 
اقامتگاه هــای غیرهتلی یــا بوم گردی اســت که توانســت از 
حرکت اول جذب سرمایه کند. ضمن اینکه من متخصص 

حــوزه ســرمایه گذاری نیســتم و چیزهایــی را کــه مشــاهده 
می کنم، می گویم.

کجای کار تیم ها می لنگد که سرمایه گذار 
راغب نمی شود ریسک کند؟ 

به نظر من دلیل اینکه چرا نمی توانند ســرمایه جذب کنند 
و چرا برنده نمی شوند، این اســت که به آن سطح از آمادگی 
فناوری که باید رسیده باشند و ســرمایه گذار را راغب کنند، 
نرســیده اند. دوم اینکه در بحث ادغام شدن با سرمایه گذار 
و ســهام گرفتن هنوز آن رفتارِ حرفه ای از طرف ســرمایه گذار 
وجود ندارد و از طرف سرمایه پذیر نیز Validate )ارزش گذاری 
بابت سهام( استارتاپ به صورت درســتی انجام نمی شود. 
اغلب می خواهند بابت سهامی مشخص و کم مبالغ زیادی 
دریافت کننــد و از طرف دیگر هم ســرمایه گذار نمی خواهد 
مبلغ درستی را در نظر بگیرد. بحث دیگر هم این است که 
قراردادهای حوزه سرمایه گذاری برای طرفین خیلی شفاف و 

مشخص تدوین نمی شود.

شما مسئله سرمایه گذاری استان گیالن 
را بیشــتر در فرهنگ اهالی کســب وکار می بینید تا 
سرمایه گذاران؟ یعنی کسانی که فعالیت می کنند و 
تیم یا شــرکتی را شــکل داده اند، آنچنان به ســمت 
ســرمایه گذار نمی روند و به سرمایه کالن چراغ سبز 
نشان نمی دهند و بیشتر دوست دارند طبیعی رشد 

کنند؟
بله. از طرفی هم خالء وجود ســرمایه گذار مدنظر آنها وجود 

دارد. 

پس این قضیه دوطرفه است؟
بلــه از طــرف دیگــر هــم ســرمایه گذار بــا توجــه بــه 
ســرمایه گذاری های ســنتی خیلــی تمایــل و درکــی از 
ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه نــدارد. من خــالء اصلــی را در 

آموزش می بینم.

فکر می کنید این آموزش در چه حوزه ای 
و به چه صورتی باید انجام گیرد؟

کسانی که ذی نفع هستند باید آموزش بدهند و این وظیفه 
به صندوق نوآوری و شکوفایی برمی گردد. به نظرم بیشترین 
هزینه ای که می خواهند در اکوسیستم های استارتاپی انجام 
بدهند، منوط به تقویت فرهنگ سرمایه گذاری است. البته 
کارهای خوبی در حال انجام است، مثالً کارویا یک مقدار ذهن 
مردم را نسبت به ســرمایه گذاری جمعی جلو می برد و انواع 
مقاالتی که نوشته می شود، از این دست فعالیت ها هستند.

مهم ترین مشکالتی که پیش روی مرکز 
نــوآوری صنایــع خالق پــارک علــم و فنــاوری گیالن 

است، کدام اند؟
یکی از بزرگ ترین مشــکالت این است که ســاختار قانونی 
مشــخصی نــدارد. ایــن مرکــز بــا حمایــِت معاونــِت علمی 
ریاســت جمهوری افتتــاح شــده و هــر لحظــه بــا توجــه بــه 
سیاست هایی که در قوانین کشور یا حمایت های دولت به 
وجود می آید، ممکن است اثری از آن نباشد. یعنی ممکن 
است حمایتی نباشد؛ کمااینکه ما فقط توانستیم یک بار 
از آن حمایت بگیریم. بحث بعدی شفاف نبودن نگاه قانون 
به موضوع مرکز است. مرکز نوآوری صنایع خالق گیالن در 
فضایی اجاره ای مستقر است؛ نداشتن ملکی که مشخصاً 
برای صنایع خالق باشد، مشکل است و بزرگ ترین مشکل 
هم این اســت که به دلیل نزدیکی به پایتخت یعنی تهران، 
اکثر کسانی که در صنایع خالق رشد و پیشرفت می کنند، 
به تهران می روند. اینجا ما تقریباً به عنوان مرکزی هستیم که 
نقش شتاب دهنده را ایفا می کند و آنها را آماده می کنیم و با 
توجه به اینکه ماهیت مان دولتی است، هیچ انتفاعی هم از 

این قضیه نمی بریم.
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آیا زندانیان زندانبانان خوبی می شوند؟

REGULATORسیاست گذار

با توجه  به کسب و کارهایی که در این نهاد صنفی 
حضور دارند، قاعدتاً یگانه مرجع بخش خصوصی 
برای تنظیم گری حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای است که در بیشتر 
استان ها شاخه دارد و تمام اعضای هیئت مدیره آن 
توسط کسب وکارهای عضو در یک فرایند شفاف و 
قابل نظارت توسط رسانه ها و افکار عمومی انتخاب 
می شــوند. به دلیل رویکرد حاکم بر ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای در ســال های گذشــته که دوری از 
هرگونه چالش و کشمکش بوده، متأسفانه برخی با 
سوارشدن بر موج کسب وکارهای اینترنتی امروز به 
گلوگاه مجوزها تبدیل شده اند. در کنار اتحادیه های 
صنفی و سازمان نظام صنفی، انواع دیگر نهادهای 
صنفی را داریم؛ به عنوان نمونه انجمن هایی که از 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز می گیرند و 
به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار فعالیت می کنند. این 
انجمن ها در مقام مشــاوره و کمک به هم صنفان 
خود تشــکیل می شــوند، به رصد بازار می پردازند 
و پیشنهادهای خود را تدوین و تنظیم کرده و برای 
مراجع دارای صالحیت می فرستند. انجمن های 
صنفی محلی برای صدور مجوز، نظــارت و پایش 
داده ها نیســتند، ولی به رصد بازار و فعالیت های 
آموزشــی می پردازنــد و داشــتن انجمــن صنفــی 
موجب رشد و پیشرفت صنوف می شود. همچنین 
انواع سندیکاها و کنسرســیوم ها را داریم که برای 

توسعه اهداف صنفی تشکیل می شوند.

۳
در تمــام فعالیت هــای صنفی اصل بــر حمایت از 
بخش خصوصی و کســب وکارهای عضو اســت. 
در تمــام نهادهای صنفی و به طور خاص ســازمان 
نظام صنفــی رایانه ای، با طراحی مکانیســم هایی 
شــفاف ماننــد شــورای انتظامــی تــالش می شــود 
کــه تخلفــات اصنــاف درون صنف بررســی شــود 
و مجازات هــا و مســیرهای قانونی آن هــم طراحی 
شده است. همه اصناف به  حکم  قانون می توانند 
بــرای موضوعــات مختلــف درخواســت پلمــب و 
فیلترینگ کسب وکارها را بدهند. در حال حاضر 
این پتانسیل قانونی وجود دارد، ولی رویکرد جایی 
مانند ســازمان نظام صنفی رایانه ای ایــن بوده که 
از این اهرم قانونی استفاده نکند. اینکه برخی در 
اتحادیه کســب وکارهای اینترنتی برای عضویت، 
کســب وکارها را تهدیــد بــه پلمــب و فیلترینــگ 
می کننــد، بیــش از اینکــه جــای تعجــب داشــته 
باشد، جای تأسف دارد. حتی در زمان تخلف هم 
نباید چنین عجوالنه اقــدام کرد و بایــد تالش کرد 

مسیرهای قانونی را دنبال کنیم. 
قاعدتــاً هیئت مدیــره ایــن اتحادیه هــا هــم خــود 
کســب وکارهایی دارنــد و بــا چالش هــای هــرروزه 
کسب وکارها در ایران آشنا هســتند؛ اینکه فردی 
که خــودش کســب وکار دارد، آن هــم در حوزه های 
نوآورانــه و فناورانــه، بــه بهانــه عــدم عضویت یک 
کسب وکار آن را تهدید به فیلترینگ کند و حتی این 

فیلترینگ را پیگیری و عملی کند، واقعاً جای تأسف 
دارد. قانون این اجازه را به اصناف داده است، ولی 
هیچ اتحادیه و صنفی مجبور نیست برای عضویت 
کسب وکارها آنها را تهدید کند. یک اتحادیه باید 
چنان جذابیت هایی ایجاد کند که کســب وکارها 
با میل و رغبــت عضــو آن اتحادیه شــوند. در یک 
ســال گذشــته و قاعدتــاً در تمــام دوره هــای قبلــی 
هیئت مدیره و تاریخ ۱۶ساله سازمان نظام صنفی 
رایانه ای، مهم ترین مســئله روی میز ایــن بوده که 
چگونه عضویت در نظــام صنفی رایانــه ای را برای 

کسب وکارها جذاب کنیم. 
در همین راستا در حال حاضر ۲۲ کمیسیون فعال 
تخصصی فقط در سازمان نصر تهران شکل  گرفته 
و تالش می شود همه کسب وکارهای حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات بتوانند مسائل صنفی خود را 
از طریق این نهاد صنفی دنبال کنند. پیگیری های 
سازمان نصر به عنوان اولین نهاد صنفی که با طرح 
صیانــت مخالفت کرد یــا مــواردی مانند حمایت 
از برخی افراد و کســب وکارها در همین راستا بوده 
است. قاعدتاً احکامی که قوه قضائیه برای برخی 
فعــاالن کســب وکارهای نــوآور صــادر کــرده، طبق 
قانون بوده، ولی حرف ما این است که جهان تغییر 
کرده و الزم است با مدل های ذهنی متفاوتی پدیده 
تنظیم گری را انجام دهیم. برخــورد و بگیروببند را 
نهادهای دولتی به خوبی بلد هستند و برای پلمب 

و فیلترینگ نیازی به صنف نیست.

۴
در حــال حاضــر چالش های جــدی ماننــد اینماد 
اجباری، حاشــیه های طرح صیانت و برخوردهای 
سلبی با کسب وکارهای اقتصاد نوآوری بزرگ ترین 
مسائل کسب وکارهای اینترنتی ایران هستند. اگر 
اتحادیه ای کــه طبق گفته حقوقدانــان غیرقانونی 
شــکل  گرفته، تصمیم بگیرد در برابر اکوسیستم 
نوآوری بایســتد و با رویکرد مأموریــم و معذور، به 
مانع زایی بپردازد، همان بهتر که مســیر انحالل را 
دنبال کند. قاعدتاً فعالیت های قهری این اتحادیه 
به  پای همه اعضای هیئت مدیره نوشته می شود؛ 
اگــر ایــن افــراد نمی تواننــد از برخــوردی کــه انجام 
داده انــد، عذرخواهی کننــد و اصرار بــه روش خود 
دارند، باید دو مسیر را دنبال کرد؛ یکی تغییر جدی 
در اعضای هیئت مدیره و روی کار آمدن افرادی که 
با تمام وجود برای فعالیت صنفی وقت می گذارند 
و منتی بر ســر کســی نمی گذارنــد و خــدای نکرده 
کارها را به چند نفر خاص نمی سپارند و خودشان 
مشغول کسب وکارهای خودشان شــوند؛ و دیگر 
اینکه مسیرهای قانونی انحالل این اتحادیه باید 
دنبال شود. بهانه تشــکیل این اتحادیه و سکوت 
برخی افــراد تأثیرگذار صرفــاً به این دلیــل بوده که 
در فضای آشفته امروز برخی قرار است از اقتصاد 
نوآوری حمایت کنند. اگر آنها قرار است دردی به 
دردهای موجود اضافه کنند، همان بهتر که چنین 

اتحادیه ای وجود نداشته باشد.
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

درس هایی که می توان از اکوسیستم استارتاپی پرتغال 
و رویکرد جدیدش به حقوق کارمندان گرفت

کارمندانوفرسودگیشغلی

چندی پیــش پرتغال تمــاس کارفرمایان بــا کارمنــدان بعد از 
ساعت کاری را غیرقانونی اعالم کرد و برای افرادی که این قانون 
را زیر پا بگذارند، جریمه هایی در نظر گرفته شــد. این یکی از 
چندین دستورالعمل جدید با هدف بهبود رفاه کارگران از راه 
دور بود. کارفرمایان همچنین باید هزینه های اضافی ناشــی 
از کار در منزل مانند قبوض باالتر برق و پهنای باند ســریع تر 

را بپردازند. این بخشی از استراتژی پرتغال برای 
اصــالح شــیوه های کاری خــود، پــس از تغییر به 
دنیای دورکاری است. قوانین جدید با طرح هایی 
مانند نرخ های مالیاتی سودمند و دهکده عشایر 
دیجیتال مادیرا که به جذب مردم و پول از سراسر 
جهــان کمــک می کنــد، شــهرت ایــن کشــور را 
به عنوان پناهگاهی برای دورکاران بیشتر می کند.

  کار کمتر، بهره وری بیشتر
می تــوان تصــور کــرد کــه ایــن قوانیــن جدیــد 

کارمندپســند می توانــد بــرای بنیان گــذاران اســتارتاپ ها 
ناامیدکننــده باشــد؛ زیــرا اغلــب می خواهنــد فرهنــگ کار 
تمام ساعتی را پرورش دهند یا اگر مجبور باشند در آخر هفته 
با کارمندان خود در تماس باشند. اما بنیان گذاران و اپراتورهای 
پرتغالی به دور از خفه کردن اکوسیستم استارتاپ ها گفتند 
که آنها معتقدنــد این دســتورالعمل های جدیــد می تواند با 
ایجاد کار کمتر، نه بیشــتر، به بهبود بهره وری استارتاپ ها و 
جذب استعدادهای بیشتر به کشور کمک کند. به گفته »آنا 
کاتارینا مندز«، رهبر پارلمانی حزب سوسیالیست پرتغال، 
این قانون پیش از همه گیری در حال اجرا بود، اما موضوع آن 
بیش از پیش آشکار شد تا به اثرات نامطلوب و منحرف کننده 
گسترش دورکاری سریع واکنش نشان دهد. »دیوگو اولیویرا«، 
مدیرعامل لندینگ جابز، یک پلتفرم مشاغل فناوری مستقر 
در پرتغال می گوید: »از نظر من، سیاست های جدید می توانند 
برای اطمینــان از متعادل تر بودن ما خوب باشــند. اگر از نظر 

ذهنــی متعادل تــر و عاقل تــر باشــیم، در طــول روز بهــره وری 
بیشتری خواهیم داشــت و در نهایت کسب وکارمان را بهتر 

توسعه خواهیم داد.«
»میــال ســوهارف«، یکــی از بنیان گــذاران کاســافاری، یــک 
اســتارتاپ امالک و مســتغالت می گوید: »من معتقدم این 
قانون در محافظت از ما در برابر فرسودگی شغلی خوب است. 
ما به عنوان بنیان گذاران و رهبران سخت گیری و 
خالقیت بیشتری می طلبیم تا اطمینان حاصل 
کنیم به بهای سالمت روان افراد رشد نمی کنیم.« 
در ذهــن بســیاری از مــردم، کاهش ســاعات کار 
برابر با کاهش تولید است، اما مطالعات متعدد 
نشــان داده اند که همه چیز با به اصطالح دانش 
کار، چیزی که همه مدیران فنی پرتغالی ما با آن 
موافق هستند، متفاوت است. اولیویرا می گوید: 
»فکر نمی کنم این امر نوآوری یا سرعت پرتغال 
را کاهش دهــد. بــا نگاهی به شــواهد موجــود از 
کشــورهای شــمال اروپا، وقتی زمان کار محدود است، مردم 

بازدهی بیشتری دارند.«

 پرتغال جذاب برای فعاالن اقتصاد نوآوری
با این حــال، برخی معتقدنــد این قوانیــن برای رســیدگی به 
شــیوه های کاری شــرکت های قدیمی تــر معرفــی شــده اند و 
ایــن ســؤال را مطــرح می کنند کــه آیــا ایــن قوانین تأثیــری بر 
اســتارتاپ ها خواهند داشــت یا خیــر. قوانین مربــوط به کار 
منعطف و پرداخت هزینه تجهیزات خانگی از پایه های اصلی 
استارتاپ ها در سراسر جهان است و در پرتغال تفاوتی ندارد. 
ســوهارف می گوید: »ما قبالً قانونی داشتیم که مردم مجبور 
نیســتند به محض دریافت ایمیل پاســخ دهند. ایــن قانون 
جدید فقط به این معنی است که ما باید توافقات اضافی در 
مورد برنامه کارمندان بنویســیم.« »لوئیس کابرال«، معاون 
امور مالی و منابع انسانی در پلتفرم ای، یک استارتاپ فناوری 

 شرایط جدید کاری 
در جهان

ایجاد تعادل میان 
کار و زندگی

بــه کارمنــدان یاهــو در ژاپن گفته شــده که 
می تواننــد بــه جای بازگشــت بــه دفتــر، از 
هر نقطه ای از کشــور کار کنند و در صورت 
لزوم با هواپیما رفت وآمد کنند. این شرکت 
در بیانیــه ای اعــالم کــرده کــه این قانــون از 
اول آوریل اعمال می شــود و حدود هشت 
هزار کارمند از این تغییر بهره مند خواهند 
شــد. سیاســت کاری انعطاف پذیر جدید 
همچنین به کارمندان اجــازه می دهد تا با 
هواپیما رفت وآمد کننــد؛ گزینه ای که قبالً 

در دسترس کارگران نبود.
»کنتــارو کاوابــه«، رئیــس یاهــو گفــت که 
بیش از ۹0 درصد کارمندان در حال حاضر 
از راه دور کار می کننــد و عملکــرد آنهــا در 
خانه حفظ شده یا بهبود یافته است. ما به 
کارمندان یاهو اجازه می دهیم در هر کجای 
ژاپن زندگی کننــد. البته ما مزایــای دفتر را 
انکار نمی کنیم، شما می توانید در صورت 

نیاز پرواز کنید.
قبل از همه گیــری، یاهو به کارمنــدان خود 
اجــازه کار خانگی انعطاف پذیــر را داده، اما 
تعــداد روزهــای دورکاری را بــه پنــج روز در 
ماه محدود کرده بود. اکنون یاهو ســقف را 
برداشته و بودجه ایاب وذهاب ۹50 پوندی 
)۱۳00 دالر( در مــاه بــرای هــر کارگــر تعیین 
کرده اســت. این تصمیم بــا فرهنگ ژاپنی 
که قبل از همه گیری کارمندان را به حضور 
در دفتر تشــویق و بــه ســاعات طوالنی کار 
افتخار می کرد، کامالً در تضاد است. هفته 
گذشته پاناسونیک اعالم کرد برای تشویق 
کارمندانش در راستای حفظ بهتر تعادل 
کار و زندگی، پیشنهاد چهار روز کار در هفته 
را مطــرح کرده اســت. »یوکی کوســومی«، 
مدیر اجرایی گفت: »مسئولیت ما ایجاد 
تعــادل ایــده آل بیــن ســبک کار و ســبک 
زندگی برای سرمایه انسانی متفاوت فعلی 
اســت.« شــرکت های فنــاوری در سراســر 
جهان تــالش کرده انــد تا بــا ارائــه هفته ای 
کوتاه تر، کارگران را جذب کنند. در دسامبر 
۲0۲0، شــرکت کاالهای مصرفــی یونیلور، 
آزمایشی یک ساله از یک هفته کاری کوتاه 
را بــرای کارمنــدان خــود در نیوزیلنــد آغــاز 
کرد. در نوامبــر ۲0۲۱، کارکنــان بانک اتم با 
همان حقوق به یک هفته کاری چهارروزه 
منتقل شــدند تا شادتر و ســالم تر باشند. 
مایکروســافت ژاپن ادعا کرد در سال ۲0۱۹ 
یک هفتــه چهــارروزه را با دســتمزد کامل 
آزمایش کرد و فروشــش تقریباً 40 درصد 

افزایش یافت.
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مد می گوید: »مثل ایجاد قانونی برای طلوع خورشید از شرق 
و غروب در غرب است. قانونی برای چیزی که در حال حاضر 
در اکوسیستم فناوری در پرتغال اتفاق افتاده است.« در حالی 
که دســتورالعمل های جدید ممکن اســت تغییرات بزرگی را 
برای استارتاپ های پرتغالی که سیاست های دورکاری را قبل 
از همه گیــری اعمال می کردنــد، اعالم نکند، مدیــران اجرایی 
می دانند که برای دنیای خارج، پرتغــال را به مکانی جذاب تر 
بــرای کارمنــدان بخــش فنــاوری تبدیــل می کنــد. ســوهارف 
می گوید: »ما در واقع شاهد عالقه بیشتری نسبت به قبل به 
شرکت خود هستیم. ما حتی از کاندیداهای آمریکایی خود 
که ۱00 ساعت هفته در شرکت های بانکداری سرمایه گذاری 
کار می کردند، بازخورد داشــته ایم که از پیوستن به ما و از دور 

شدن از کار قبلی خود خوشحال هستند.«
قانون جدیــد، پرتغــال را به  مکانــی تبدیل می کنــد که منافع 
کارمندان را در اولویت قرار می دهد و مایل است برای رسیدگی 
به آنچــه به عنــوان عــدم تعــادل در شــیوه های بــازار کار خود 
می بیند، وارد عمل شود. همراه با ابتکارات پشتیبان دورکاران 
مانند ۲0 درصد مالیات ثابت بــر درآمد برای ۱0 ســال، دیدن 
جذابیت این مــکان برای کارمنــدان بالقوه بخــش دیجیتال 
دشــوار نیســت. »آنتونیــو دیــاس مارتینــز«، مدیــر اجرایــی 
اســتارتاپ پرتغــال، یــک ســازمان غیرانتفاعــی کــه نماینده 
استارتاپ هاســت، ایــن را گامی روبه جلــو در جذاب تــر کردن 
پرتغال برای کارمنــدان بخش دیجیتال می دانــد و می گوید: 
»ما در ســال های گذشــته شــاهد جنبش بزرگــی از دورکاران 
بخش دیجیتال بوده ایم که می خواهند برای توسعه در کشور 
ما به پرتغال بیایند و این نوع محیط قانونی یک امتیاز مثبت 
است.« قانون جدید پرتغال اولین قانون در نوع خود نیست. 
در میان سایرین، فرانسه با قانون مشــابهی در سال ۲0۱7 به 
کارمندان این حق را داد که ایمیل های تجاری بعد از ســاعت 
کاری را نادیــده بگیرند. اما گســتردگی و دامنــه آن بر پذیرش 
روزافــزون آن در میــان دولت هــا تأکیــد می کند که شــرکت ها 
می تواننــد از تغییر بــه دورکاری ســود زیادی ببرنــد؛ البته اگر 

به خوبی مدیریت شوند.
اولیویرا از لندینگ جابز می گوید: »اگر زمان کار افراد را کاهش 
دهیم، افراد با پایبندی به چیزهایی که مهم هستند، بهره وری 
بیشتری خواهند داشــت. فکر می کنم اگر این طور باشد، در 
5 یا ۱0 سال آینده تأثیر زیادی بر فرهنگ ما خواهد داشت و 
برند پرتغالی در جهان بهبود خواهد یافت؛ زیرا کارگران پرتغالی 

به طور متوسط مولدتر و متمرکزتر خواهند بود.«

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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خرده فروشی
R E T A I L

درباره ترید دی پات که در نیجریه و ایاالت متحده 
فعالیت دارد و یک کسب و کار B2B خرده فروشی است

کسبوکاریکهفعالیتشرا
ازتـوزیــعشیرشــروعکـرد

اســتارتاپ هایی که تجارت الکترونیک B2B و خرده فروشــی 
را در آفریقــا دیجیتالــی می کنند، پــس از همه گیری کــه راه را 
برای خرده فروشی آفالین هموار کرد، همچنان در صدر اخبار 

هستند.
ترید دی پات، یک شرکت مستقر در نیجریه و ایاالت متحده 
که برندهای مختلف کاالهای مصرفی را به هزاران خرده فروش 
متصل و به توزیــع کمک می کنــد، ۱۱0 میلیون دالر ســرمایه 
جدید جمــع آوری کــرده و به دنبــال وارد کردن فروشــگاه های 
خرده فروشــی بیشــتر و گســترش خدمات »االن بخر، بعداً 

پرداخت کن« در سراسر قاره است.
اگرچه تریــد دی پــات در مورد ســهم حقوق صاحبان ســهام 
اظهارنظری نکــرد، اما داده های مربوط به پرونده کمیســیون 
بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده این شرکت، سهم سهام را 

تقریباً 4۲ میلیون دالر نشان می دهد.
بودجه ســری B تقریبــاً ۱۸ ماه پــس از جمــع آوری ۱0 میلیون 
دالر بــه رهبری پارتــک آفریقا و شــرکت مالــی بین المللی  به 
دســت می آید. ترید دی پــات یــک بــازار B2B را اداره می کند 
کــه مغازه هــای کوچــک، کیوســک ها و خرده فروشــان را بــه 
عمده فروشــان برندهــای مصرف کننــده جهانــی که بــه غذا، 
نوشیدنی و محصوالت مراقبت شــخصی دسترسی دارند، 
متصل می کند. این شــرکت دارای انبارها و نــاوگان رانندگان 
برای توزیع است. این شرکت در سال گذشته بیش از 40 هزار 
بازرگان در پلتفرم خود داشــت. به گفتــه اونیکاچی ایزوکان، 
مدیرعامل، اکنون به بیــش از ۱00 هزار بــازرگان خدمات ارائه 
می دهنــد. او همچنیــن اشــاره کــرد که تریــد دی پــات حجم 

ناخالص کاالی خود را در این مدت پنج برابر کرده است.

  االن بخر، بعداً پرداخت کن
در پنج ســال گذشــته، کار اصلی ترید دی پات ایجاد زنجیره 
تأمیــن بــا فنــاوری و اســتفاده از خرده فروشــان در یــک زمان 
متمرکــز بــود. ایــن شــرکت در حــال حاضر طیــف کاملــی از 

محصوالت را در اختیار کســانی قرار می دهد که دارای کیف 
پول دیجیتال و خدمات مالی هستند، به خصوص خدمات 

»االن بخر، بعداً پرداخت کن«.
پیشــنهاد »االن بخــر، بعــداً پرداخت کن« در بســتر شــاپ 
تاپ آپ شرکت تعبیه شده؛ جایی که خرده فروشان می توانند 
به خطی اعتباری برای همه کاالهای مصرفی موجود در برنامه 
دسترسی داشته باشند. با این حال، مانند هر پلتفرم تجارت 
الکترونیک B2B که خدمات »االن بخر، بعداً پرداخت کن« را 
ارائه می دهد، ترید دی پات به این تجار پیش پرداخت نقدی 
ارائه نمی دهد. در عوض، محصوالت را مســتقیماً برای آنها 
ارسال می کند و آنها به صورت اقساطی پرداخت می کنند. نرخ 

بهره مؤثر ماهانه نیز تقریباً پنج درصد است.
مدیرعامل این شرکت گفته اســت: »تجار فقط به دلیل این 
دسترســی می توانند آنچــه را کــه خریــداری می کننــد، دو یا 
سه برابر کنند. ما فکر می کنیم این خدمات مالی تعبیه شده 
بخش کلیدی این روایت خواهد بود؛ زنجیره تأمین از یک سو 
و هر چیز مربوط به خدمات مالی برای کارکرد این مشاغل از 
سوی دیگر. یک سال و نیم گذشته با تمرکز ما بر ارائه بیشتر 

این محصوالت مالی به بازار تعریف شده است.«
این شــرکت ادعا می کند که مدل »االن بخر، بعــداً پرداخت 
کن« آن به افزایش ۲00 درصدی حجم تراکنش برای صاحبان 
فروشــگاه های خرده فروشی منجر شــده اســت. به مدت ۱۸ 
ماه است که ترید دی پات در حال ایجاد ساختار بدهی برای 
اجرای راحت مسیر اعطای وام به این خرده فروشان )با بررسی 
تاریخچه خرید، عملکرد بازپرداخت قبلی و سایر داده های 

مرتبط برای پیش بینی اعتبار آنها( است.

 بخش حیاتی اقتصاد آفریقا
اکثریــت بزرگــی از مشــاغل کوچــک و متوســط در نیجریه و 
سراســر آفریقــا آفالیــن هســتند. این مشــاغل ســاالنه یک 
تریلیون دالر فروش دارند و ۲.۶ تریلیون دالر به تولید ناخالص 

NEWSخبر

اپلیکیشنی برای تمرین با 
ورزشکاران مشهور

ورزش کردن با برنده 
توپ طال

»مســترز« برنامــه ای بــرای تمریــن بــا 
اولیــه  دور  در  مشــهور،  ورزشــکاران 
سرمایه گذاری ۲/7 میلیون دالر جذب کرد.
سال ۲0۲۲ است و برنامه های زیادی وجود 
دارنــد کــه ایــن امــکان را به شــما می دهند 
تا با شــرکت در کالس هــای درون برنامه ای 
گوشــی های هوشــمند، تمرینــات قلبــی و 
ماهیچه ســازی کنید. نکته اینجاست که 
بازاری که هنوز کامالً اشــباع نشده، کالس 
تناسب اندام افراد مشهور است. البته افراد 
مشــهوری بوده اند که اپلیکیشن تناسب 
اندام خــود را ســاخته اند امــا جذابیت آن 
محــدود بــوده و منبــع درآمد جانبــی افراد 
مشــهور بــه  حســاب می آیــد. اکنــون یک 
استارتاپ جدید امیدوار است به پلتفرمی 
تبدیــل شــود کــه در آن ورزشــکاران نخبــه 

بتوانند به افراد معمولی آموزش دهند.
مسترز برنامه ای است که به کاربران امکان 
می دهد با برخی از مشهورترین ورزشکاران 
جهان تمرین کنند و ترفندهای حرفه خود را 
از طریق برنامه های آموزشی چهار هفته ای 

هدایت شده یاد بگیرند. 
ایــن شــرکت ورزشــکاران مشــهور جهانی 
مانند شان وایت قهرمان سه دوره اسنوبرد 
المپیــک،  کای لنــی قهرمــان موج ســواری 
جهــان، آدا هگربــرگ فــوق ســتاره فوتبــال 
و برنــده تــوپ طــال، پتــرا کویتــووا قهرمــان 
تنیس ویمبلدون را در میان بسیاری دیگر 
ثبت نام کرده است. گرگ دراچ، مدیرعامل 
و یکی از بنیان گذاران مسترز گفت: »آینده 
یادگیــری، یادگیــری از بهترین هاســت و 
در همیــن راســتا آینــده آمــوزش، آمــوزش 
بــا بهترین هاســت. اگــر ۱0 نفــر می توانند 
بــه یــک کالس تمرینــی گروهــی حضوری 
که توســط یــک مربــی بســیار خــوب اداره 
می شود بروند، پس چرا هزار نفر یا ۱0 هزار 
نفــر نمی تواننــد در یک کالس مجــازی که 
توســط یک قهرمــان المپیــک یا اســطوره 

NBA رهبری می شود شرکت کنند؟«

داخلی اسمی قاره کمک می کنند.
این اعداد توجــه گــروه روبه رشــدی از اســتارتاپ ها را به خود 
جلب می کنند که فرصت را در ارائه زیرساخت های دیجیتال 
و تأمین مالی برای یک شبکه توزیع پراکنده در سراسر زنجیره 
ارزش می بینند. در حالی کــه هیئت داوران هنــوز نمی دانند 
آیا خرده فروشــان می توانند به طــور مؤثــر از روش های آنالین 
اســتفاده کنند یا خیــر، بازیگران برجســته ای ماننــد کپیتر، 
ســوکواچ، آلرزو، مارکت فورس، سابی و اومنیبیز همچنان در 

بازارهای اصلی آفریقا گسترش می یابند.
»مختــار دیــوپ«، مدیرعامــل شــرکت مالــی بین المللــی در 
بیانیــه ای گفته اســت: »بخــش غیررســمی، بخش بــزرگ و 
حیاتی اقتصاد آفریقاست و حدود ۸0 درصد از مشاغل این 
منطقه را تشکیل می دهد. ما از همکاری با ترید دی پات برای 
اســتفاده از فناوری جهت کمک به کســب وکارهای کوچک 
در سراســر قاره، به ویژه بســیاری از خرده فروشــان که توســط 
زنــان رهبــری می شــوند، هیجــان زده هســتیم و می خواهیم 
آنها به منابعی که برای رشــد و توســعه نیاز دارند، دسترسی 

پیدا کنند.«
دور ســری B تریــد دی پــات، در حــال حاضــر هــم از نظــر 
حقوق صاحبــان ســهام و هــم از نظر بدهــی بزرگ تریــن دور 
سرمایه گذاری پلتفرم تجارت الکترونیک B2B در آفریقاست. 
این شــرکت یکی از اولین بازیگران در این فضا بــود و با توزیع 
شیر در خرده فروشــی های کوچک در الگوس نیجریه شروع 

به کار کرد.
ایزوکان معتقد است ظهور استارتاپ های جدیدی که بازار را در 
نقاط مختلف هدف قرار می دهند، درج راحتی و قیمت گذاری 
نوآورانه، امــکان درک فرصت دیجیتالی کردن خرده فروشــی 

آفالین را برای سرمایه گذاران آسان تر کرده است.
ایزوکان، مدیرعاملی که شرکت را با »مایکل اوکپونگ« و »روکه 
آواریتیفه« تأسیس کرد، می گوید: »چهار یا پنج سال پیش، 
اگر با یک سرمایه گذار صحبت می کردید، آموزش زیادی الزم 
بود تا آنها را متقاعد کنید که چرا این یک فرصت است. من 
فکر می کنم ما می بینیم که بازار اکنون برای این فرصت آماده 
است. شما شریک های بیشتری دارید، به خصوص چندین 
شــریک جدی که ســعی می کنند به این فرایند کمک کنند. 
برای کشــف مدل هایی که موفق عمل می کنند، نیاز به تکرار 
زیاد و حضور شریک های بیشتری است که نوآوری در فضا را 

سرعت می بخشند.«
ترید دی پــات در ۱۲ شــهر در نیجریه، غنــا و آفریقای جنوبی 
)آکرا، ژوهانسبورگ و ۱0 شهر در نیجریه( فعال است. ایزوکان 
می گوید که با بودجه جدید، ترید دی پات فعالیت های خود را 
در این سه کشور دوبرابر خواهد کرد و ردپای خود را در سراسر 
نیجریه افزایش می دهد و تالش می کند تا بیش از پنج میلیون 
شرکت های کوچک و متوســط را که به عنوان بازار هدف خود 

می بیند، جذب کند.
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صنعــت کشــتیرانی را کــه پیشــینه ای بــه درازای قرن ها 
دارد، یــک راننــده کامیــون بــه نــام مالکــوم مک لیــن بــه 
شــکلی بنیادین متحول کــرد، در حالی کــه این صنعت 
از مدت هــا پیــش هیــچ انگیــزه ای بــرای تغییر نداشــت. 
مک لین با توسعه نخستین رویکرد ایمن، قابل اعتماد و 
مقرون به صرفه برای حمل و نقل محموله های کانتینری، 
چنان نقشی در تجارت دریایی ایفا کرد که برخی او را با 

رابرت فولتون، پدر موتور بخار مقایسه می کردند.

 مک لین و سابقه رانندگی کامیون
مک لیــن در مزرعــه ای از شــهر کوچــک ماکســتون در 
کارولینــای شــمالی بــزرگ شــد و از همــان ابتــدا ارزش 
سخت کوشــی و اراده را آموخــت؛ پــدر وی کــه کشــاورز 
بود، بــرای کمک به درآمــد خانواده محموله های پســت 
را هم جابه جا می کرد؛ امــا هنگامی که مالکــوم جوان در 
سال 1931 از دبیرستان فارغ التحصیل شد، همه کشور 
درگیر رکــود اقتصادی بــود که ادامــه تحصیــل را به یک 
گزینه دشوار تبدیل کرده بود. بنابراین مک لین کارش را 
در یک ایســتگاه ســوخت نزدیک زادگاهش شروع کرد 
و تا سال 1934 توانست 120 دالر پس انداز کند که برای 
خرید یــک کامیون دســت دوم کافی بــود. بــا خرید این 
کامیون، مک لین برای همه عمرش وارد مســیر صنعت 

حمل و نقل شد.
مک لین کارش را با حمل خاک و محصوالت کشاورزی 
برای کشــاورزان منطقه شــروع کرد و در نهایت با خرید 

پنج کامیون دیگــر، گروهــی از رانندگان را بــه کار گرفت. 
این اقــدام به او امــکان داد کــه از جــاده خارج شــود و به 
دنبال مشــتریان جدیــد بگــردد. گرچه در طی دو ســال 
کســب وکار وی رونــق گرفــت، امــا شــرایط بــد اقتصادی 
بســیاری از مشــتریان تازه بــه دســت آمــده او را مجبور 
به کنــار گذاشــتن قراردادهــا کــرد و مک لین ناگزیر شــد 
خدماتش را کاهش دهد و دوباره پشت فرمان بنشیند.

 صدها تریلر در یک کشتی
زمانی که این شکست باعث شد مک لین کسب وکارش 
را تقریبــاً از دســت بدهــد، بــا طرحــی روبــه رو شــد کــه 
سرنوشــتش را تغییر داد. ســال 1937 کــه وی عدل های 
پنبــه را از فایتویــل در کارولینای شــمالی بــه هوبوکن در 
نیوجرســی می فرســتاد، ناگزیــر بــود ســاعت ها منتظــر 
بماند تا کامیون تخلیه شــود. خودش در این باره گفته: 
»مجبور بودم بیشــتر روز را برای تحویــل عدل ها منتظر 
بمانم. آنجا در کامیونم نشســته بودم و بارگیری بارهای 
دیگــر را می دیــدم. برایــم جالــب بــود که بــه زمــان و پول 
تلف شــده زیادی نگاه می کردم. می دیدم که هر جعبه را 
از کامیون بیرون می آورند و به زنجیــری می بندند که آن 
را بــه داخل محفظه کشــتی می برد.« چنیــن صحنه ای 
درست 19 ســال پیش از آن بود که مک لین طرح خود را 
به یک پیشنهاد تجاری تبدیل کند. برای یک دهه و نیم 
پــس از آن مک لین بــر کســب وکار باربری خــود متمرکز 
شــد و توانســت تا اوایــل دهــه 1950 بزرگ ترین نــاوگان 

کانتینرهای امروزی ابداع چه کسی هستند و این نوآوری 
چه کمکی به سیستم حمل و نقل کرد؟

 راننده کامیونی که 
لجستیک دریایی  را   دگرگون کرد

چگونه حمل ونقل کانتینری جهان را دگرگون کرد

صرفه جویی در زمان و هزینه
ساخت کشتی های کانتینری بر جهان و اقتصاد 
آن تأثیــری واقعــاً انقالبی داشــت. ایــن دگرگونی 
موجــب رشــد انفجــاری در صــادرات و واردات 
جهانی در نیمه دوم قرن گذشته شد؛ گرچه شیوه 
حمل و نقل کانتینری یکی از بزرگ ترین نوآوری های 
تاریخ مدرن است، اما اینکه چگونه آغاز شد، چه 
زمانی به وجود آمد و چه تأثیری داشت، به خوبی 

شناخته نشده است. 
حمل ونقــل کانتینــری اســتانداردی در گســتره 
جهانی اســت که به کانتینرهای حمل بــار اجازه 
می دهد به راحتی از طریق دریا، راه آهن و کامیون 
حمل شــوند. این نوع از کانتینرها را کانتینرهای 
چندحالته یا ISO می نامند که دارای طول، عرض، 
ارتفاع و اســتحکام اســتاندارد هســتند و شــیوه 
شماره گذاری یکتای آنها اجازه می دهد با استفاده 
از ســامانه های رایانــه ای ردیابی شــوند؛ به راحتی 
بارگیری و تخلیه و انباشــته شــوند، از یک بستر 
حمل ونقل به بســتر دیگــر منتقل شــوند و قابل 

جابه جایی در مسافت های طوالنی باشند. 
ســامانه های جابه جایــی مــورد اســتفاده بــرای 
کانتینری کــردن حمل و نقــل کامــالً مکانیــزه بــر 
پایــه اســتفاده از جرثقیل هــای اســتاندارد و 
لیفتراک هاســت که اجــازه می دهــد کانتینرهای 
حمل و نقل به ســادگی بــدون اینکه باز شــوند، از 
طریق کشــتی های باری، کشــتی های کانتینری، 
واگن های ریلی، کامیون های نیمه تریلر بارگیری، 

حمل و تخلیه شوند. 
مفهوم حمل ونقل کانتینری برای نخســتین بار 
چند قرن پیــش مطرح شــد. جعبه هایی شــبیه 
کانتینرهای حمل و نقل بــرای ترکیب حمل ونقل 
راه آهن و اسب کشی تا ســال 1792 در انگلستان 
مورد اســتفاده قرار می گرفتنــد. با این حــال، این 
مفهــوم تــا پــس از جنــگ جهانــی دوم چنــدان 
گســترش نیافــت. رونــق تجــارت جهانی پــس از 
جنگ منجر به توسعه کشتیرانی کانتینری شد. 
به این ترتیب آشکار شد سامانه ای مانند این به 
شکلی چشمگیر هزینه ها و زمان ترانزیت بار را در 

سراسر جهان کاهش می دهد.
کانتینری سازی حمل ونقل در سال 1956 توسط 
کارآفریــن آمریکایی مالکوم مک لین ابداع شــد. 
مک لیــن یــک شــرکت حمل ونقــل دریایــی را 
خریده بود تا بتواند تریلرهای کامیــون کامل را با 
کاالهایشان جابه جا کند. او دو گونه حمل ونقل را 
با هم ترکیب کرد و متوجه شد که یک راه بهتر برای 
ترکیب گونه های حمل و نقل، استفاده از یک شیوه 
استاندارد کانتینر حمل و نقل است که می تواند 
از یک کامیون تخلیه شود و مستقیماً در کشتی 

بارگیری شود.
با ایــن حال دســتاورد بزرگ او هنــوز در راه بــود. او 
مشاهده کرد که با استفاده از کانتینر حمل و نقل 
یکســان کــه کاالهایــی را در داخــل خــود دارنــد، 
کارایی حمل و نقل در تمام روش ها بهبود می یابد. 
کانتینرهای حمل و نقل که به طــور یکپارچه بین 
کامیون ها، کشتی ها و قطارها جابه جا می شوند، 
حداقل اختالل در محموله را در طول حمل و نقل 
از مبدأ به مقصد تضمین می کنند. این امر فرایند 
پشــتیبانی جهانــی را به شــکل بنیادین ســاده و 

تجارت بین المللی را دگرگون کرد. 
سازمان بین المللی استاندارد در سال 1961 کمیته 
فنی ISO/TC 104 را پایه گذاری کرد که تقریباً تمام 
جنبه های کانتینرهای حمل و نقل مورد استفاده 
برای کانتینری ســازی را اســتاندارد کرد. استفاده 
از این سامانه به سرعت گسترش یافت و زنجیره 

تأمین جهانی را بسیار هموارتر کرد. 
کانتینری کــردن کشــتی ها زمــان حمل و نقــل، 
جابه جایی نیروی کار و هزینه ها را به میزان زیادی 
کاهــش داد و از ازدحــام در بنــادر بــه دلیــل زمــان 
کوتاه تر حمل و نقل کاســته شــد. کانتینری کردن 
نیاز به مرتب سازی دستی و انبارداری محموله ها 
در بنادر را از بین برد. به این ترتیب تعداد زیادی از 
مشاغل اسکله که برای بارگیری و تخلیه کشتی ها 
الزم بــود، حذف شــد و از آنجایی کــه کانتینرهای 
حمل و نقل نیازی به باز شــدن ندارند، خســارات 

ناشی از آسیب و سرقت را بسیار کاهش داد.

REVIEWبررسی
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حمل ونقل در جنوب را تشــکیل دهد کــه 1776 کامیون 
و 37 پایانه حمل ونقل در امتداد ســاحل شرقی داشت 
و پنجمین ناوگان بزرگ کشــور بود.  با رشــد کســب وکار 
حمل ونقــل، محدودیت هــای جدیــدی بــر پایــه وزن و 
دریافــت هزینــه در ایالت هــا ایجاد شــد. بر اســاس این 
قوانین ممکن بود تریلرهای کامیونی که از چندین ایالت 

عبور می کنند، بابت بارهای بســیار سنگین 
جریمه شــوند. به ایــن ترتیب کامیــون  داران 
تالش می کردند بــرای ایجاد تعــادل، وزن بار 
را تــا آنجایــی اضافه کننــد کــه وارد محدوده 
جریمــه نشــوند.  مک لیــن می دانســت کــه 
بایــد راه کارآمدتــری بــرای حمــل بــار وجــود 
داشــته باشــد و همین موضوع افکارش را به 
کشــتی هایی متمایل کرد کــه در امتداد خط 
ســاحلی ایاالت متحده حرکت می کردند. او 
معتقد بود: »کشتی ها راهی مقرون به صرفه 

برای دور زدن محدودیت های وزن ساحلی است... بدون 
الستیک، بدون تعمیر شاسی، بدون راننده، بدون هزینه 
ســوخت... تنها تریلر بدون چرخ هــا و بدون محدودیت 
بلند می شــود و نه فقط یک یا دو یا پنج یــا یک دوجین، 

بلکه صدها تریلر در یک کشتی حمل می شوند.« 
دیدگاه مک لین از بسیاری از جنبه ها چیز جدیدی نبود. 
شــرکت Seatrain در ســال 1929 بــرای حمل ونقــل کاال 
بین نیویورک و کوبا، واگن های راه آهن را روی کشتی های 
دریایــی خــود حمــل می کــرد. در همیــن حــال حمــل 
جعبه های بزرگ با کشــتی ها کاری غیرمعمــول نبود، اما 
هیچ تجارتی برای حمل ونقل ســامان یافته محموله های 
بسته بندی شده وجود نداشت. مک لین دریافت اجرای 
چنیــن کاری امکان پذیــر اســت و بــا الهــام از آن تــالش 
کرد ایــن مفهــوم را بــه ســطح جدیــدی برســاند. بــه نظر 
می رسید گســترش طبیعی و مقرون به صرفه تجارت او، 
حمل ونقل »محموله کانتینری« باشد. او در ابتدا ناوگان 
حمل ونقل خــودش را در قالب بخشــی جدایی ناپذیر از 
یک شــبکه حمل ونقل گســترده در نظر گرفــت. به جای 
کامیون دارانی که از خط ساحلی شرقی عبور کنند، چند 
مرکــز حمل ونقــل اســتراتژیک در جنــوب و شــمال را در 

نظر گرفت که بــه عنوان پایانــه عمل کنند تــا کاالها را در 
شهرهای بندری مهم تحویل داده و از آنجا دریافت کنند. 
کشتی ها قرار بود مسئولیت بیشــترین بخش سفرها را 
بر عهده بگیرند و به این ترتیب کامیون ها برای طی کردن 
مسیرهای کوتاه و عمدتاً درون ایالتی به کار گرفته شوند 

که در معرض پرداخت هزینه نیستند. 

 تولد کانتینرهای محبوب امروزی
با چنین طرحــی بود کــه مک لیــن تریلرهای 
کامیــون را در دو دســته بازطراحــی کــرد: 
نخســت باربرهایی کــه روی چرخ هســتند و 
دیگری تریلر جعبه ای مستقل یا کانتینر. او 
شــیوه کار Seatrain را دنبال کــرد و تعدادی 
باربــر را در کشــتی در نظــر گرفــت کــه روی 
یکدیگر سوار شده بودند. باربرهای مورد نظر 
وی باید از فوالد ســنگین ســاخته می شدند 
تا در برابــر دریاهای مــواج مقاومت کــرده و از محتویات 

محافظت کنند. 
بنابرایــن مک لیــن ســاختاری را طراحــی و ثبت کــرد که 
ســتون های گوشــه ای بــا فــوالد تقویت شــده داشــتند و 
اجازه مــی داد بــرای بارگیری از ســکوهای چرخــدار خود 
جدا شــوند و به اندازه کافی برای روی هم چیدن محکم 
باشــند. مک لیــن در همــان زمــان شــرکت کشــتی بخار 
پان آتالنتیــک را کــه در آالبامــا مســتقر بــود خریــد. آن 
شرکت حقوق کشــتیرانی و اسکله در شــهرهای بندری 
شرقی را در اختیار داشت.  هنگامی که مک لین شرکت 
پان آتالنتیک را به مبلغ هفت میلیون دالر خرید، معتقد 
بود که شرکت باربری قدرتمندش می تواند با کشتی های 
باری که به تازگی طراحی شده بودند، به نیروی پرتوان در 
صنعــت حمل ونقل تبدیل شــوند. وال اســتریت درباره 
طــرح تجــاری بحث برانگیــز مک لیــن نوشــت: »یکی از 
قدیمی ترین و بیمارترین صنایع کشــور بدون هیاهو در 
حال تالش برای درمان خود است.« این مقاله یادآوری 
می کرد که درمــان بیماری همان کارگــزاران تجاری مانند 
مک لیــن بودند کــه جان تــازه ای بــه صنعت کشــتیرانی 

دادند.

روش های تحلیل رسانه های اجتماعی

حرکت به سمت بانکداری رسانه اجتماعی

COMMENTدیدگاه

در ســال های اخیر بازاریابی رسانه های اجتماعی 
نقش مهمی در دســتاوردهای صنعت بازاریابی 
تجزیه وتحلیــل  ابزارهــای  و  می کننــد  ایفــا 
رســانه های اجتماعــی منبــع مهمــی از اطالعات 
بازاریابــی اســتراتژیک هســتند. با حجــم زیادی 
از داده هایــی کــه هــر روز در رســانه های اجتماعی 
 پســت می شــوند، ابزارهای گوش دادن اجتماعی 
)Social Listening Tools( بــه یــک مؤلفه مهم 
در تجزیه وتحلیــل مخاطبان، تحقیقــات رقابتی 
و تحقیقــات محصــول تبدیل شــده اند. هســته 
تجزیه وتحلیل رســانه های اجتماعــی جمع آوری 
و تجزیه وتحلیــل داده هــای مخاطبــان اســت که 
می بایســت بر اســاس آن تصمیمات کسب وکار 
را پایه گذاری کرد. منزیرا در پژوهش خود در سال 
2018 انــواع تحلیــل در رســانه های اجتماعــی را 
بررسی و چارچوبی را پیشنهاد کرده که مؤسسات 
می توانند از آن بــرای اســتخراج ارزش از داده های 
جمع آوری شده از پلتفرم های رسانه های اجتماعی 
خود اســتفاده کنند. در بخش زیرتعدادی از  این 

روش ها ارائه شده است.

)Topic Modelling( 1. مدل سازی موضوع
شرح: تشخیص مضامین یا موضوعات با کاوش 
و غربال کردن قسمت بزرگی از متن گرفته شده که 
با استفاده از آمارهای پیشرفته و یادگیری ماشین، 
بــه شناســایی موضوعــات/ موضوعــات پنهــان 

کمک می کند.
نمونه کاربرد:

  سیاست )اندازه گیری و مدیریت افکار عمومی(؛
   بهداشــت عمومــی )آگاهی هــای مرتبــط بــا 

سالمت(؛
   کســب وکار )نــام تجــاری ذکرشــده، توســعه 

محصول و غیره(.

)Opinion Mining( 2. ایده کاوی
شرح: تحلیل عقاید، دیدگاه ها و باورها را بر اساس 
معیارهایی تحلیلی می سنجد. ایده کاوی شبیه به 
تحلیل احساسات است، اما بیشتر بر دیدگاه ها، 
باورهــا و قضاوت ها تمرکــز می کنــد و در وهله اول 

احساسات مثبت یا منفی را در نظر می گیرد.
نمونه کاربرد:

 تجارت الکترونیک )پیش بینی تقاضا و رویداد 
آینده(؛

 امور مالی )پیش بینی بازار سهام(؛
 منابع انســانی )اســتخدام، حفظ و ارتقای فرد 

مناسب(؛
  بازاریابی )شناخت نام تجاری، سهم صدا(.

)Sentiment Analysis( 3. تحلیل احساس
شــرح: تحلیل احساســات فرد، گــروه و جوامع را 
نســبت به هر نــوع رویــداد، محصــول، خدمات، 
برند و غیــره اندازه گیری می کنــد. تجزیه وتحلیل 
احساســات شــبیه بــه ایــده کاوی اســت، امــا بــه 

تفسیر عمیق تر از داده های احساسات عمومی/ 
مصرف کننــده/ کاربــر اشــاره دارد؛ ارزیابی هــا، 
نگرش ها و احساسات نسبت به موجودیت هایی 
مانند محصــوالت، خدمــات، ســازمان ها، افراد، 

مسائل، رویدادها، موضوعات و ویژگی های آنها.
نمونه کاربرد:

  تجارت الکترونیک )توصیــه محصول/ برند، 
نیازهای بهبود محصول(؛

 روابط عمومی )افکار عمومی و احساسات(؛
 سیاســت )احساســات عمومــی و ارزیابــی، 

محبوبیت، پذیرش ایده جدید(؛
 بازاریابی )بینش و احساســات مصرف کننده، 

طراحی کمپین(؛
 خدمات )توصیه خدمات و تبلیغات شفاهی، 

بهبود خدمات(؛
 زنجیره تأمین )پیش بینی تقاضای محصول(؛

 امور مالی )قیمت بازار سهام(.

4. تحلیل شبکه های اجتماعی 
)Social Network Analysis(
شرح: تجزیه وتحلیل شبکه های 
اجتماعــی، انــواع و عمــق رابطه 
بیــن شــبکه ها را اندازه گیــری 
می کنــد. بســیاری از محققــان 
تحلیــل شــبکه های اجتماعــی 
را مهــم و تأثیرگــذار می داننــد. 
تجزیه وتحلیل شبکه اجتماعی 

از نودهایی تشــکیل شــده که گره هــا را فراخوانی 
می کننــد و بــا گره هــای دیگری بــا عالقــه، دانش، 
نظــر و... مشــابه مرتبــط هســتند. تکنیــک 
تجزیه وتحلیــل داده هــا شــامل تعــداد گره هــا، 
فراوانی یال هــا و بردارهــای ویژه )ماننــد الگوریتم 

رتبه صفحه( است.
نمونه کاربرد:

  CRM )رابطــه بیــن گروه ها و ســایر انجمن ها و 
برندها(؛

 سیاست )رابطه بین گروه ها و جامعه(؛
 بازاریابــی )تأثیرگــذاری برنــد یــا تأثیرگــذاری 

احساسات یا شناسایی رهبر جامعه(؛
  حوزه های عملکردی شــامل تولیــد و عملیات 
)پیش بینی فروش، پیش بینی عملیات، کانال های 

تحویل(.

)Trend analysis( 5. تحلیل روند
شــرح: پیش بینی روند بــازار یــا رفتار مشــتری با 
اســتفاده از داده های تاریخی اســت و اثربخشی 
کمپیــن تبلیغاتــی، تغییــرات در احساســات 
مصرف کننــده و بازارهــای ســهام را مشــخص 

می کند.
نمونه کاربرد:

  پیش بینی فروش و سهم بازار؛
  رشد یا حرکت مشتری؛
 تحلیل سری و رگرسیون.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

نجمه نوذر
دکتری حرفه ای بانکداری دیجیتال

عضو جامعه آزاد کسب وکار هوشمند منا

najmehnozar
@yahoo
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3

در فیناپ  شانزدهم بحث های داغی درباره یک سؤال مهم صورت خواهد گرفت

نئوبانک واقعی چیست و چطور آن را تشخیص دهیم؟

خواهران تخفیفان

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

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

10

1214

گفت و گو با 
 ندا جعفری 

درباره یک حوزه خاص

»آوااستار« 
کسب وکاری برای 

Kمشتاقان نجوم A R A N G

26

بازیگران تجارت 
اجتماعی 

در هند
گزارشی 

درباره»گلورود« 

چرا مدیرعامل 
کشمون تغییر 

کرد؟
 خطر تله بنیان گذار 

یا ادامه مسیر توسعه...

رشد 17500 
درصدی 

سوالنا به کجا 
می انجامد؟

منو با اسم 
کوچکم صدا 

نکن
تا چه اندازه با مخاطب 

صمیمی باشیم؟

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

هم بنیان گذاران خانوادگی برای موفقیت در ایران

ما یکی  از  سه بازیگر 
اول بازار رمزارزهاییم!

22

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

دارايی ديجيتال
D I G I T A L

P R O P E R T Y

عکس:حامدکریمزاده

A N A LY S I S
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30 11 8

بلک فرایدی آنها
 و جمعه سیاه ما

اوضاع تورم فعال طوری 
است که هر چقدر جنست 

را نفروشی، بیشتر سود 
کرده ای

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

3

در نمایشگاه اینوکس 
مطرح شد

سعید محمد 
به دنبال  رمزارز
 ملی در مناطق 

Kآزاد  A R A N G

29

چرا جک دورسی 
توییتر را رها کرد؟

استعفا ی مدیرعامل 
توییتر با هدف تمرکز بر 

دنیای رمزارزها نشان از 
فرصت ها و آینده پررقابت 

این حوزه دارد

28

یا
اینماد 
ایمانع؟

بیانیه نصر تهران در مخالفت 
با اجباری شدن اینماد 

اینماد به وظیفه 
اصلی خود بازگردد

3

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

شهرهای کوچک

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

رگوالتور 
سالمت، به 

ای کامرس روی 
خـــــوش نشان 

نمی دهد!

 دو دهه شکل گیری 
و رشد   

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

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

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

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

راز رمــــزارزها این اســـت که رازی ندارند!
12

گفتوگوبابابکسهرابیبنیانگذار  جاجیگا 
کهمیگویدرگوالتورنوآوری،سالهاازاینفضاعقباست

کسب وکارهای حوزه تبادل رمزارزها چطوروارد ادبیات رسمی اقتصاد شوند؟ 

اولویتاکوسیستمکریپتو   

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

10

نیلوفر عبدالهی 
شکالت ساز  است 

او  از مسیر کسب وکاری اش 
و البته مصائب زنان در 

اقتصاد نوآوری گفته است

 برایماندن

Kفقطبایدجنگید! A R A N G

28

همدستیکروناباقوانینومقرراتضدکسبوکاری
یکصنعترابهشدتزمینگیرکردهاست

یع
نا

ص
د 

جی
:  م

س
عک

   

»میلیونز« 
پلتفرم تجارت 

اجتماعی 
ورزشکاران 

حرفه ای
8

خطر تتر برای 
کاربران ایرانی 
جدی است؟
مدیران صرافی ها 

وکارشناسان پاسخ می دهند

14

15

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

رمزارز
C R Y P T O 

C U R R E M C Y

یک عدد مهران 
مدیری خشک 

و خالی!
نگاهی به بیلبوردهای 
کم فروغ فروشگاه رفاه 

22

پاسداشت 
بهروز فردوس 

که ماموت 
را برند آشنای 

جاده ها کرد
2

2ســال 
از دست رفت!

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

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

18

گفت وگو با پروانه صادق 
مقدم، مدیرعامل یکتابان 

که اعتقاد دارد مسیر 
شرکت های نوآور ایرانی 

سخت و طاقت فرساست

 رویکرد مسئوالن

Kسرعت گیر نوآوری A R A N G
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3 30 8

بازاری که 50 
میلیارددالری  

خواهد شد
سمت و سوی آینده 

تجارت اجتماعی

اتحادیه فناوران 
رایانه در حیطه 

قانونی اش 
فعالیت کند!

آیا دیوار، قافیه 
را به امالکی ها 
باخته است؟

نگاهی طنزآمیز به واقعیت 
پلتفرم های آگهی 

4

6

15

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

داریم یا نداریم؟!
گزارش مفصل کارنگ از 

بحث های داغ فیناپ شانزدهم 

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

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

90 درصد برنامه های نوبت دهی 
آنالین شکست خواهند خورد!

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

هوش مصنوعی 
در ایران چقدر 

می تواند در خدمت 
کسب وکارها 

قرار بگیرد؟

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

همنشینیدادهوهوشمصنوعی

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



8

7

  دبیر سابق کمیسیون امنیت معامالت آمریکا می گوید توانایی رمزارزها در 
حذف بسیاری از مشکالت مالی جهان اجتناب ناپذیر است

رمزارزها می مانند

15 14 11

همکاری 
مسترکارت با 
کوین بیس در 
بازار ان اف تی

سوالنا سهم 
بازار اتریوم 
را خواهد 

خورد

خیز 
مایکروسافت 
برای بازی های 
دنیای متاورس

رگوالتور خوب به جای 
سهم خواهی مطالبه گری می کند! 

گفت وگو با سهیل نیکزاد

12

کاسبان دنیای دربسته متاورس در ایران
12

آیابایدمنتظربیتکوین
۲۹هزاردالریباشیم؟

ریزشاخیررمزارزهاچهپیامیدارد،تاکجاادامهدارد
کاربرانچهرفتاریرابایددرپیشبگیرند؟

واردات با رمزارز 
منع شرعی ندارد

کانال 
سرد 

30 هزار

4

A N A LY S I S

6 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شــــماره شش
ســه بهمـــــن
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

6

 گفت و گو با محسن لطفی
مدیر گروه  اقتصاد شبکه پنج  

آگاهیبخشی
بهمردمومسئوالن



شــــــــــــــمــــــــــــــــــاره6
3 بـــــهــــمــــــن ۱۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

2

چند روز گذشته جمله ای از من در رسانه ها نقل شده 
بود در نقد رمزپول بانک مرکزی؛ »صراحتاً می گویم 
که رمــزارز ملــی هیچ گونــه تأثیری بــر ایجــاد نگرش 
متفاوت بــه رمزارزها نخواهــد داشــت؛ چراکه ریال 
دیجیتال هم اکنون وجود دارد. سؤال اینجاست که 
این ریال چه تفاوتی با ریالی که در کیف پول هاست، 
دارد. ارزهای ارزشــمند پشتیبان این استیبل کوین 
نیســتند و کریپتوی ریال در این حالت یک شوآف 
است. از طرفی این مسئله چه چیزی را حل می کند؟ 
واقعــاً موضوع روشــن نیســت و رگوالتــور بانکی در 
پــی انحصارگــری در ایــن زمینــه اســت. ســه ســال 
از پیش نویــس بانــک مرکزی بــرای تعییــن تکلیف 
رمــزارز می گذرد و مــا منتظر خلــق فاجعــه در حوزه 
رمزارز نشسته ایم و هنوز مسئله رمزارزها در کشور 

بالتکلیف و مقررات گذاری نشده است.«
اینجا تالش می کنــم توضیح دهــم که چــرا رمزپول 
بانک مرکزی یک طرح مبهم و بدون ابعاد کارشناسی 
روشن است و آن طور که شنیده شده، بانک مرکزی 
در تــالش اســت بعــد از ایجــاد رمزپــول فضــای 
بگیروببنــد راه بینــدازد و همه چیز از 
جمله خریــد، فــروش و تبادل ســایر 
دارایی هــای دیجیتــال را ممنــوع 
کنــد. در یــک تقســیم بندی کلی بر 
مبنــای اســتانداردهای حســابداری 
منتشرشده توسط مؤسسات معتبر 
جهانی ما ســه نوع دارایی دیجیتال 
داریم؛ رمزارزها یا توکن های پرداخت، 
توکن هــای بــا پشــتوانه و توکن هــای 

کاربردی.
یــا  کریپتوکارنســی ها  رمزارزهــا، 
کریپتوتوکن ها کارکــرد پرداخت دارنــد؛ مهم ترین و 
شناخته شــده ترین رمزارز هم بیت کوین است و در 
حال حاضر رقبای زیادی برای بیت کوین خلق شده 
است. توکن های باپشتوانه یا »کامودیتی توکن ها« 
بــه آن نــوع از توکن هایــی می گوینــد کــه پشــتوانه 
فیزیکــی یــا غیرفیزیکــی دارنــد. به عنــوان نمونــه 
توکن هــای مبتنــی بــر طــال و ســایر فلــزات گران بهــا 
در ایــن دســته بندی قــرار می گیرنــد. توکن هایی که 
مبتنــی بــر اوراق بهادار هســتند نیــز در این دســته 
قرار می گیرنــد. یــا مثالً پشــتوانه قــرار دادن ســهام 
یــک شــرکت و صــدور توکــن هم مربــوط بــه همین 
دســته اســت. نــوع دیگــر شناخته شــده توکن های 
باپشتوانه، استیبل کوین هایی مانند تتر هستند؛ تتر 
با پشتوانه دالر صادر می شود. البته دقت کنیم که 
در نهادهای رگوالتوری جهان وقتی به استیبل کوین 
اشاره می شود، به طور خاص به رمزارزی که قرار بود 

فیس بوک منتشر کند یعنی لیبرا اشاره دارند. 
با توجه به شبکه گسترده فیس بوک نهادهای مالی 
جهان صدور توکن بر پایه دالر و ارزهای مطرح جهان 
توسط فیس بوک را تهدیدی برای خود می دیدند و تا 
امروز موفق شده اند این کسب وکار را محدود کنند. 
رشد اســتیبل کوین ها بانک های مرکزی جهان را به 
این فکــر انداخت که خودشــان اســتیبل کوین های 

مخصوص خود را منتشر کنند. در جهان چند سالی 
است که مفهومی به نام CBDC یا ارز دیجیتال بانک 
مرکزی شکل گرفته است. ارز دیجیتال بانک مرکزی 
صدور توکن بر مبنای دارایی هایی مانند پول رایج یک 
کشور یا ارزهای مطرح جهانی یا دارایی های فیزیکی 
ارزشمند است. برای کشوری مانند آمریکا یا چین 
که پــول فیــات قدرتمندی دارنــد، صــدور توکن های 
CBDC به معنای ادامه حاکمیت پولی آنها در فضای 
رمزارز ها و اقتصاد توکن است. سؤال اینجاست که 
برای ریالی که متوســط ۲۵ درصد تورم ساالنه دارد، 
صدور توکن مبتنی بــر آن چه ارزشــی دارد؟ اگر قرار 
بود توکن های بانــک مرکزی با پشــتوانه قابل اثبات 
دالر و طال باشد، این موضوعی قابل تأمل بود؛ ولی در 
شرایطی که پول رایج کشور به پول داغ تبدیل شده و 
همه به فکر رها شدن از آن هستند، صدور توکن بر 
پایه آن قرار است چه مشکلی را حل کند؟ آنچه بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران با عنوان »رمزپول« 
معرفی کرده و اصرار دارد که نوع خاصی از دارایی های 
دیجیتــال اســت، در واقع نــوع شناخته شــده ای از 
توکن های باپشتوانه هستند. در شرایطی که بانک 
مرکزی تمام تالش های پیش از این را محدود کرده و 
از طریق ابزارهای گوناگون سعی کرده هیچ نهادی به 
غیر از خودش نتواند در این عرصــه گام بردارد، چرا 

باید به آینده این توکن امیدوار باشیم؟
نــوع ســوم توکن هــا توکن هــای کاربــردی هســتند؛ 
توکن هایی که برای پرداخت اســتفاده نمی شــوند و 
پشــتوانه فیزیکی و غیرفیزیکی ندارند و دسترسی 
به آنها به معنای دسترســی به خدماتی مشخص 
است. ان اف تی ها هم نوع خاصی از توکن های دسته 
دوم هستند، ولی گســترش این اکوسیســتم انواع 
توکن های جدیدی را خلــق کرده که داشــتن آنها به 
معنای داشتن حق اســتفاده از یک خدمت خاص 
است؛ با گســترش حوزه های دیفای ما شاهد رشد 
بیشتر توکن های کاربردی خواهیم بود.  دقت کنیم 
که برخی دسته بندی ها، اســتیبل کوین ها را به طور 
جداگانه دسته بندی می کنند و یک دسته پنجمی 
هم تعریــف می کنند با عنــوان توکن هــای هیبرید. 
توکن های هیبرید توکن هایی هستند که کارکردهای 
گوناگونی دارند و قابل تبدیل به انواع دیگر هستند.

خالصــه اینکــه اقتصــاد کریپتــو خالصه شــده در 
کوین مارکت کپ و باال و پایین شدن قیمت ها نیست. 
اقتصــاد توکن در جهــان در حال رشــد اســت و قرار 
است مسائل واقعی را حل کند. در صورتی که بانک 
مرکزی بخواهد با خلق توکن هایی که سال هاست در 
جهان فعالیت در زمینه آنها در حال انجام است و 
حذف و ممنوع کــردن همه فعالیت هــای دیگر، این 
حوزه را تنظیم گری کند، مســیری ده برابر اشتباه تر 
را نسبت به گذشته انتخاب کرده است. متأسفانه 
بانــک مرکــزی در ســال های گذشــته از فرصــت 
تنظیم گــری دارایی های دیجیتال اســتفاده نکرده و 
حاال هم شنیده می شود که می خواهد با بگیروببند 
این حوزه را تنظیم گری کند؛ امیدوارم اشتباه کنیم و 

بانک مرکزی راه درست را انتخاب کند.

INTROسرآغاز

آیا بانک مرکزی می خواهد بعد از ایجاد رمزپول همه چیز را ممنوع کند؟

لزوم شفاف سازی درباره رمزریال

در روزهای خونین بازار رمزارزها روی توسعه زیرساخت های فنی، حقوقی و فرهنگی 
رمزارزها متمرکز باشیم

چرا به آینده رمزارزها امیدوارم؟

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

چه در نشریه رمزارز و چه در تعامالت روزمره هیچ کسی را 
به سرمایه گذاری در رمزارزها تشویق نمی کنم؛ چراکه قبل 
از تشــویق، باید افراد را نسبت به ریســک باالی این حوزه 
آگاه کنم و به آنها هشدارهای الزم را بدهم که بدون آگاهی 

و آموزش یقیناً در این فضا یک بازنده خواهند 
بود، مگــر اینکه شــانس با آنهــا همراه باشــد. 
ریــزش اخیر بــازار نیــز به خوبــی این ریســک، 
جدیــت و بی رحمــی خــودش را بــه کاربــران، 
مخصوصاً کاربران ناآشــنا و ناآگاه نشــان داده 

است.
پس چرا برای بازاری که این قدر ریسکی است، 
در تیم رمــزارز ســعی می کنیــم تولیــد محتوا 
کنیم و برایش تولید دانش کنیم و به آینده اش 
امیدواریــم؟ ما مدهــوش بیت کویــن، اتریوم، 

سوالنا، دوج کوین و هیچ کدام از این ۱۲ هزار رمزارز کوچک 
و بزرگ نیستیم. چیزی که برای آن ایستاده ایم، این است 
کــه نشــان دهیــم خــارج از چارچوب های ذهنی پیشــین 
مــا و دولت ها و حاکمیت ها هم می شــود بــه مفهوم پول، 
ارزش و دارایی فکر کرد. از نظر ما رمزارزها آینده هستند، 
همان طور کــه روزی وب آینده بــود. به دنیای امــروز بدون 
وب فکر کنید؟ آیا اصالً شــدنی است؟ خیر! رمزارزها هم 
امروز در همین مرحله هستند، ما فهمیدیم که می شود 
جور دیگری هم باشد! پس، درســت در روزهایی که انواع 

جوک ها و نقدها به جریان ریزشی بیت کوین و به تبع آن 
ســایر رمزارزها وارد اســت، ما همچنان به آینده رمزارزها 
امیدواریم و این افت وخیز و اصالح های خونین را ماهیت 
این بازار می دانیم. این اولین باری نیست که چنین خونی 
در این بازار به پا شــده اســت. چیزی که مهم 
اســت اینکه جامعه بین المللــی و رفتارش در 
آینده تصمیم می گیرد که افت وخیز هیجانی 
با همین عمق همچنان برپا باشــد، یا در یک 
توافق نانوشــته و بــرای آرام تر کــردن این فضا، 
تغییراتــی ایجاد خواهد شــد. در هــر صورت، 
هرچــه کــه امــروز شــاهد آن هســتیم، اتفــاق 
جدیدی در بازار رمزارزها نبوده و نیست، ولی 
این بدان معنی نیســت که با رفتــار کورکورانه 
و ناآگاهانــه به امیــد روزهــای بهتــر، قدم های 

اشتباه برداریم.
به نظر من، رمزارزهــا یقیناً آینده هســتند و ما محکومیم 
به اینکه به آینده امیدوار باشــیم. اتفاقاً ایــن روزها که بازار 
چنین خونیــن اســت، فرصت خوبی اســت برای توســعه 
زیرســاخت های فرهنگی و فنــی و حقوقــی رمزارزهــا تا در 
روزهــای احتمالــی اوج  در آینــده، برایــش آمــاده باشــیم. 
یادمان نــروم، اگر به دنبــال جمــع  آوری آب باران هســتیم، 
گودال هایش را باید قبل از بارش باران بعدی بکَنیم، نه در 

زمان بارش!

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

خواب رسانه های عمومی
 و جوالن کالهبرداران

در روزهایی که شــنیده می شود یک شــرکت بزرگ لبنی 
با دریافت ۶۰ هزار دالر ارز دولتی و صرف نکردن آن برای 
واردات کره ســر دولت را کاله گذاشــته است؛ عده ای هم 
در فضای مجازی کاله بزرگی را برای سر مردم دوخته اند. 
ایــن ســال ها تقریبــاً در مقابل تمــام سوءاســتفاده هایی 
که از بیت المال می شــود یا اختالس هایــی که در نهایت 
ما مردم هزینــه اش را می دهیــم، بی حس شــده ایم و اگر 
ســالی چنــد مرتبــه خبرهایــی در ایــن زمینــه نشــنویم، 
حســاس می شــویم کــه چــه خبــر شــده اســت. در ایــن 
میان اگر دســتگاه قضا توانســت حق دولت و مــردم را از 
اختالس گران و کالهبرداران بگیرد که چه خوب! نگرفت 

هم که کاری از دست مردم برنمی آید.
در عــوض در برابــر کالهبــرداران فضــای مجــازی 
کــه بــا سوءاســتفاده از ناآگاهــی مــردم ســر آنهــا را کاله 
می گذارنــد، مــا هنــوز هــم می توانیــم کاری کنیــم. ایــن 
ســال ها کــه خالفــکاران گاه بــا اســتفاده از مهندســی 
اجتماعــی از حســاب مــردم پــول می دزدیدنــد و گاه بــا 
تــب بــورس و ســرمایه گذاری در بــازار ســهام کاله آنهــا را 
برمی داشــتند، در خــالء آمــوزش درســت کــه بخشــی از 
رســالت رسانه هاســت، رســانه های تخصصــی تــالش 

کردنــد بــا آگاهــی دادن و آمــوزش، مــردم را از 
گرفتــاری در دام کالهبــرداران نجــات دهنــد. 
ما نیز در گروه رسانه ای راه پرداخت به عنوان 
بخشی از رسانه های تخصصی حوزه فناوری 
وظیفــه خودمــان می دانیــم کــه بخشــی از 
فضای رسانه های خود را به آگاهی بخشی به 

مخاطبان مان اختصاص دهیم. 
در این چند ســال کــه مردم بــا بــازار رمزارزها 
آشنا شده اند، به هیچ کس توصیه نکرده ایم 
کــه وارد این بازار شــود؛ مگــر اینکه بــه اندازه 

کافی درباره ریسک ها و خطرات آن گفته باشیم. به همان 

اندازه کــه درباره نحــوه ورود درســت به این بــازار آموزش 
می دهیــم، وظیفــه خــود می دانیــم دربــاره ریســک های 

احتمالی آن نیز بگوییم.
این روزها که تب جدیدی در دنیا به نام متاورس همه گیر 
شــده، کالهبرداران هم بیکار ننشســته اند و 
با تب جدید به روزرسانی شــده اند. در حالی 
کــه متــاورس پیشــینه ای قدیمی تــر دارد، بــا 
ورود فیس بوک با نام متا به ایــن حوزه، مردم 
بیشــتر درباره ایــن دنیــای جدید شــنیده اند 
و کنجــکاو هســتند کــه آن را تجربــه کننــد و 
گاه در ایــن کنجــکاوی گرفتــار ســودجویان 
می شوند. چند ماه پیش یکباره حجم زیادی 
آگهی فروش زمین در متاورس در پلتفرم های 
خریدوفــروش منتشــر شــد. امــروز در ایــن 
پلتفرم ها با عناوینی مانند »ســرمایه گذاری در رمزارزها 

و متاورس« یا »ســرمایه گذاری در بالکچیــن و متاورس« 
آگهی هایی منتشر می شود که معلوم نیست هدف شان 

چیست.
در چنیــن شــرایطی بیــش از همــه وظیفــه رســانه های 
همگانی تلویزیون و رادیو اســت که بخشــی از کنداکتور 
خود را به انتشــار محتواهــای حرفه ای بــرای مطلع کردن 
مــردم اختصــاص دهنــد و بعــد رســانه های تخصصــی 
به این جریــان کمک کننــد. متأســفانه فعــالً تلویزیون و 
رادیو بــا محافظه کاری شــدید در این زمینه عمــل کرده و 
در این شــرایط مــا در هفته نامه رمــزارز به عنوان نشــریه 
تخصصــی ایــن حــوزه، بیشــتر احســاس مســئولیت 
می کنیم. امیدواریم با همکاری تمام کسب وکارهای فعال 
در حوزه بالکچین و رمزارز کشــور بتوانیــم تأثیری مثبت 
در هدایت مردم به سمت مناســب ترین سرمایه گذاری 

داشته باشیم.

چرا رسانه های تخصصی وظیفه سنگین تری در آگاهی بخشی به مردم 
در برابر حوزه های جدید سرمایه گذاری دارند؟

POINT OF VIEWزاویه دید

تفاوت نگاه 
سیاست گذاران دو قدرت 

سیاسی جهان در حوزه 
رمزارزها 

شل کن  _ سفت کن 
روسی یا آمریکایی

رمزارزها وقتی بازارشــان ریــزش می کند 
راحت تــر و بهتر و شــفاف تر می تــوان در 
مورد دیگر مسائل شــان صحبــت کرد و 
نوشت. وقتی همه چیز ســبز و صعودی 
اســت، آن قــدر کارشــناس و همهمــه بر 
ســر بازار آوار می شــود که صــدا به صدا 
نمی رســد و نمی تــوان مباحــث عمقی و 

سیاست گذاری را روشن مطرح کرد.
در چند هفته گذشته یا بهتر بگوییم در 
چند ماه اخیر تحوالت این بازار زیاد بوده 
است. دولت ها در نقاط مختلف در حال 
تصمیم گیــری بــرای این بــازار هســتند. 
دولت هایــی چــون چیــن و روســیه رویــه 
انقباضی و بگیروببند در پیش گرفته اند 
و انرژی و تالش شــان را گذاشــته اند روی 
این نقطه کــه رمزارز ملی خــود را تقویت 
کنند و ســایر حوزه ها از جمله استخراج 
و تبــادل را محــدود ســازند، امــا دولــت 
آمریکا و رگوالتورهایش مسیر کالسیک 
رشــد نوآوری را در پیش گرفته اند؛ البته 
بــا رویکــرد ســخت گیرانه در خصــوص 

کسب وکارهای خطاکار.
آمریکایی ها خوب دانســته اند که آنچه 
در ۴۰ ســال گذشــته آنهــا را در اقتصــاد 
پیــش انداخته، شــرکت های نــوآور آنها 
بــوده و در حــوزه رمزارزهــا هــم دقیقــاً 
می خواهند سیاستی را در پیش بگیرند 
تــا اکوسیســتم مشــابهی در ایــن حــوزه 
شکل بگیرد و پیشتازی آمریکا در حوزه 
فناوری را کماکان ادامه دهد و تکرار کند.

سیاست گذاری ســخت گیرانه با بستن 
فضاهــا و تک بعــدی دیــدن یــک پدیده 
جهان شــمول تفــاوت زیــادی دارد. این 
چیزی اســت کــه تفاوت سیاســت گذار 
روسی و آمریکایی را مشخص می کند. 
اگرچــه بســیاری معتقدنــد روس ها در 
ایــن بــازار باقــی خواهنــد مانــد و بعیــد 
اســت با تحریم هایی کــه آمریــکا علیه 
اقتصاد این کشــور وضع کــرده، حاضر 
شوند قید این بخش از اقتصاد جهانی 
را بزننــد، اما در هــر صــورت روس ها که 
سال هاســت در نــوآوری قافیــه را بــه 
آمریکایی هــا باخته انــد، احتمــاالً در 
این بــازار هم نتواننــد با آنهــا زورآزمایی 

چندانی بکنند.

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali



بازار ارزهای دیجیتال در مسیر ریزش و اصالح شدید قرار 
گرفته است؛ بازاری که روند نزولی اش را در چند ماه گذشته 
دنبــال کرده و بــر خــالف برخــی پیش بینی ها کــه قله هایی 
چون ۱۰۰ هزار تایی شدن بیت کوین را دیده بودند، در مسیر 

دیگری در حال حرکت است.
بازار ارزهای دیجیتال در روز جمعه هفته گذشته اما یکی 
از مهم تریــن مقاومت هــای خــودش را از دســت داد و وارد 
کانال ۳۰ هزارتایی شــد؛ کانالی که مدت ها بــود از آن عبور 
کرده بود. اما چرا بیت کوین و دیگر رمزارزهای برتر بازار در 
چنین مســیری قرار گرفتنــد و ادامــه این حرکــت را چطور 

می توان پیش بینی یا حداقل تحلیل کرد. 
در ایــن مطلب کــه تحلیلــی اســت از مجلــه معتبــر بارونز 
بــه ایــن ســؤاالت پاســخ خواهیــم داد، با تکــرار ایــن جمله 
هشــداردهنده که »این بازار یک بازار به شــدت پرریسک 
اســت و ریزش هایــی از ایــن دســت همیشــه در کمیــن آن 
اســت. شــما به عنوان مخاطب این مطلب و دیگر مطالب 
ضمیمه رمزارز باید مراقب دارایی های خود باشید و بدون 

داشتن سواد و دانش کافی به هیچ وجه وارد آن نشوید.«

 روسیه، آمریکا و دیگر رگوالتورها
 یکی از مهم تریــن دالیل ریزش بیت کوین و بــازار رمزارزها 
در دو روز گذشــته را می تــوان خبــری دانســت که از ســوی 

بانک مرکــزی روســیه اعالم شــد؛ بخشــنامه ای کــه تأکید 
دارد روســیه به دنبال ممنوع کردن بیت کوین اســت. البته 
تحوالت بازار سهام در ایاالت متحده آمریکا هم کماکان در 
حال تأثیرگذاری و متزلزل کردن بازار و فضای کریپتو است.
بیت کوین در چند روز گذشــته و تا لحظه تنظیم این خبر، 
ریــزش بیــش از ۱۵درصــدی داشــته و بــه ۳۵۸۰۰ دالر هم 
رسیده است. پایین ترین قیمت این رمزارز پیشتاز بازار در 
شش ماهه گذشته! موضوعی است که باعث شده شوک 
روانی بزرگی به بازار وارد شود و تحلیل های مختلفی درباره 
آینده مارکت ارائه شود. تا همین جا کل این مارکت حدود 

۳۰۰ میلیارد دالر ریزش داشته است.
اتــر، دومیــن ارز دیجیتال بــزرگ هم با ســقوط ۱۳درصدی 
تا ۲۴۰۰ دالر هم پاییــن آمد و بعد از مدت ها حمایت ســه 
هزار دالری اش را از دست داد. همین حرکت شدید نزولی 
در ارزهــای دیگــر بــاالی جــدول از جملــه ســوالنا، کاردانو، 
پولکادات و ترا و آواالنژ هم رخ داده است. البته کوین هایی 
چون شــیبااینو و دوج کوین نیز که همیشــه فارغ از مســیر 
منطقــی بــازار حرکــت می کردنــد، در ایــن ریــزش شــدید 

کاهش های قبال مالحظه ای را تجربه کردند.
به طور کلی، ارزش بازار کریپتو در ۲۴ ســاعت گذشته ۳۰۰ 
میلیــارد دالر کاهش یافتــه که بــا ۱۲ درصد کاهــش به ۱.۷ 

تریلیون دالر رسیده است.

 چرا روسیه ترسیده است؟
نمی توان همه کاسه کوزه های این ریزش ها را بر سر روس ها 
شکســت. شــاید بتوان گفت روســیه صرفاً ممکن اســت 
به ترســی که بــه نظــر می رســد مدت هاســت بــازار ارزهای 
دیجیتال را فــرا گرفته، دامن زده باشــد. بانــک مرکزی این 
کشــور گزارشــی ســخت گیرانه در مــورد ارزهــای دیجیتال 
از جملــه ممنوعیــت احتمالــی اســتخراج و تبــادل آنهــا 
منتشــر کرده که فعاالن این کشــور در این بازار را حســابی 
ترسانده است. روسیه حدود ۱۰ درصد از ظرفیت جهانی 
اســتخراج بیت کویــن را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
بــه عبارتی با ایــن آمــار می توان گفت روســیه مرکــز اصلی 
پردازش تراکنش ها در شــبکه بیت کوین است و هر تحول 
و سیاســت گذاری جدیدی از ســوی دولت آن می تواند کل 

بازار را تحت الشعاع قرار دهد.
بانک مرکزی روسیه در توضیح دالیل خود برای بخشنامه 
ســخت گیرانه اش هــم گفتــه رمزارزهــا بــرای فعالیت هــای 
غیرقانونــی اســتفاده می شــوند و بــرای ثبــات مالــی و 

سیاست های پولی این کشور خطراتی ایجاد کرده اند.
بیت کوین و سایر دارایی های دیجیتال در روسیه به شدت 
محبوب هستند. بانک مرکزی این کشور در گزارشی گفته 
ارزش تراکنش هــای ارزهــای دیجیتال توســط شــهروندان 
روس ســاالنه پنــج میلیــارد دالر بــرآورد می شــود. البتــه 

کارشناســان می گوینــد بــا وجــود ایــن بخشــنامه احتماالً 
مالکیت یا نگهداری بیت کوین و ارزهای دیجیتال توســط 

شهروندان روسیه همچنان مجاز باشد.
روسیه ممکن است مســیر چین در ســرکوب بیت کوین را 
دنبال کند. پکن سال گذشته استخراج بیت کوین را ممنوع 
و تجارت توسط شهروندان خود را تا حد زیادی غیرقانونی 
اعالم کرد. هر دو کشور همچنین با کمبود انرژی و افزایش 
قیمت برق دست و پنجه نرم می کنند و بانک مرکزی روسیه 
گفت استخراج بیت کوین »مصرف غیرمولد برق« را ایجاد 

می کند.
بازارهای کریپتو در ابتدا با توجه به اخبار روسیه دچار افت 
نشدند؛ در نتیجه این ریزش ممکن است ناشی از عوامل 
دیگری از جمله ســقوط دیرهنگام سهام در بازارهای مالی 

ایاالت متحده در روز پنجشنبه باشد.
 در حالی کــه بیت کویــن و ســایر دارایی هــای دیجیتال، در 
تئوری، باید مستقل از بازارهای مالی بورس معامله شوند، 
اما در عمل در ســال های اخیر ثابت شــده که این بازار هم 
بــا ســایر ســرمایه گذاری های حســاس بــه ریســک، مانند 
خریدوفروش سهام شــرکت های فناوری، به شدت مرتبط 
هســتند. بورس نــزدک کامپوزیت که ســهام شــرکت های 
فناوری بزرگ در آن معامله می شود، در این هفته به شدت 
ســقوط کرد و بیــش از ۱۰ درصد نســبت بــه باالترین رکود 
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تحلیل هفتگی بازار رمزارزها
 از ممنوعیت های روسی تا ریزش سهام نزدک، بررسی دالیل ریزش 14درصدی بازار

آیا باید منتظر بیت کوین
 ۲۹ هزار دالری باشیم؟
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خود در اواسط نوامبر گذشته، کاهش یافت.
از ســوی دیگــر ســرریز بــازار ســهام آمریــکا در نتیجــه 
سیاست های پولی سخت تر فدرال رزرو در ماه های اخیر 

کمتر به سمت بازار کریپتو آمده است.

 بیت کوین به کدام سمت خواهد رفت؟
 بازارهــای فیوچــرز یــا همــان آتــی نشــان می دهنــد کــه 
ســرمایه گذاران بیشــتری روی ســقوط بیت کویــن 
شــرط بندی کرده اند و احتماالً روند نزولی بازار ادامه دار 
خواهــد بــود. گزارش هــای مؤسســات مالی معتبــر دنیا 
نشــان می دهــد قراردادهــای آتــی دائمــی بیت کویــن به 
موقعیت های فروش بیشتری نســبت به معامالت آتی 
روی افزایــش قیمت تغییــر کرده اند. یعنــی آنها که روی 
ریــزش بیت کویــن معامــالت فیوچــرز بســته اند، خیلی 

بیشتر از کسانی هستند که به صعود بازار امید دارند.
به گفته مؤسسه فانداستارت، ریزش بیت کوین به زیر 
ســطوح ۳9۵۰۰ دالر نشــانه ادامه دار بودن روند نزولی 

اســت و الگوی نزولــی دوماهــه آن را گســترش می دهد 
که می تواند بیت کوین را به پایین ترین ســطح تابستان 
گذشــته یعنــی در محــدوده ۲9۰۰۰ دالر برســاند. ایــن 
مؤسسه پیش بینی کرده که تحوالت و خبرهای منفی 
هفته گذشــته قبــل از اینکــه تثبیت شــود، بــه کاهش 
بیشــتری نیاز دارد تا مجــدداً بــازار بتواند خــود را احیا 

کند.
ســایر تحلیلگران فنی نیــز پیش بینــی کرده اند کــه بازار 
احتماالً شــاهد کاهش بیشــتر در آینده نزدیک خواهد 
بود. تحلیل ها می گوینــد خرس ها در برابــر معامله گران 
حاشــیه ای کــه تقریبــاً همگــی قــدرت چندانــی ندارند، 

پیروز می شوند. 
این تحلیــل می گوید اگــر بیت کوین به طور گســترده زیر 
۳۸ هــزار دالر معاملــه شــود، بازار ممکن اســت شــاهد 
یک رویــداد نزولی مشــابه فروش شــدید در ۴ دســامبر 
ســال گذشــته باشــد که این امر این بار می تواند قیمت 

بیت کوین را تا ۳۳ هزار دالر کاهش دهد.

مشکالت رگوالتوری بر سر نوسانات بازار خراب می شود؟

ریزش، اصالح یا رکود بلندمدت...

ANALYSISتحلیل

خیلی هــا می گوینــد بایــد منتظــر یــک رکــود 
طوالنی مــدت در بــازار کریپتــو بــود. عــده ای هم 
می گویند ایــن بــازار از این دســت بــاال و پایین ها 
زیاد دیده و اصالحات را نباید رکود در نظر گرفت. 
هرچه هست امروز بازار رمزارزها به اندازه شش 
ماه پیش که همه چیز صعودی و خوشحال بود، 
خوشبین و سرحال نیست. یک تحلیل این است 
که شاید »زمســتان« دیگری از سقوط قیمت ها 
در بازار رمزارزها پیــش بیاید و این بــازار نتواند تا 
سال ها روند بهبود خود را تکمیل کند. به گزارش 
وب سایت بیزینس اینسایدر، تحلیل گران بانک 
سرمایه گذاری یو بی اس، درباره این مسئله هشدار 
داده اند و در همین زمان شــاهد این هســتیم که 
ابرهایی جلوی درخشــش دارایی های دیجیتال 
را گرفته انــد. افزایــش نــرخ بهــره از ســوی فــدرال 
رزرو در ســال ۲۰۲۲ به احتمــال زیــاد تمایــل بــه 
رمزارزهایی چون بیت کوین را برای سرمایه گذاران 
زیــادی، کاهــش دهــد. این مســئله ای اســت که 
تیم تحلیل گران، به ریاســت جیمز مالکوم، طی 
یادداشتی به آن اشاره کرده اند. دلیل این مسئله 
این اســت که افزایش نــرخ بهره اســتدالل هایی 
را نابــود می کنــد کــه ادعــا می کردنــد بیت کویــن 
جایگزینی مناســب بــرای ارز یا نگهــداری ارزش 
اســت. دیگــر عوامــل دخیــل در ایــن نــوع نــگاه، 
نواقص و ضعف هایی اســت کــه در ایــن فناوری 
وجود دارد و در کنار آن مقررات هایی که می تواند 

جلوی توسعه این صنعت را بگیرند.

 سقوط رمزارزها
بازارهــا طــی چنــد هفتــه اخیر بیــش از 
پیش به این باور رسیده اند که فدرال رزرو در سال 
۲۰۲۲، نرخ بهره را حتی بیش از سه برابر خواهد 
کرد، و این مسئله منجر به افت قیمت بیت کوین 
طی این دوره شده اســت. این رمزارز که به لحاظ 
ارزش بازاری، بزرگ ترین رمزارز جهان به حساب 
می آید، بیت کوین ریزش شدیدی تجربه کرده و 
این ریزش کل بازار را با خودش همراه کرده است.

 با این حال، به نظر تحلیل گران یو بی اس، دالیلی 
وجود دارد کــه باور کنیــم اوضاع از ایــن هم بدتر 
خواهــد شــد و در نهایــت بــه یــک »زمســتان 
رمــزارزی« برســیم کــه در آن قیمــت دارایی هــای 
این چنینــی به شــدت افــت خواهــد کــرد و زمان 

زیــادی خواهــد بــرد تــا بتوانند بــه ســطوح قبلی 
خود برگردند. آخرین زمســتان رمزارزی در پایان 
ســال ۲۰۱۷ و آغــاز ۲۰۱۸ رخ داد، یعنــی زمانی که 
بیت کوین از حدود قیمــت ۲۰ هزار دالر ســقوط 
را آغاز کرد و بیش از یک سال کمتر از ۴ هزار دالر 
ماند. آن زمســتان باعث شد که ســرمایه گذاران 
زیادی نســبت بــه دارایی های دیجیتــال بی میل 

شوند.
اگر بانک های مرکزی بخواهند کنترل تــورم را در 
دست بگیرند، دیگر نمی توانیم آن ادعای قبلی را 
مطرح کنیم که سرمایه گذاران باید بیت کوین را به 
عنوان محافظی مقابــل افزایش قیمت ها حفظ 
کنند. البته از آن جایی که محرک های تشــویقی 
بانک مرکزی عاملی کلیدی برای رشد توکن های 
رمزنگاری شده در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بود، رویکرد 
جدید این نهاد به وضوح تاثیــر بدی روی قیمت  

رمزارزها می گذارد.
فراموش نباید کرد که فدرال رزرو سال گذشته نرخ 
بهره را پایین نگه داشت، و امسال به منظور کنترل 
تورمی بی ســابقه مجبور به افزایش آن است. از 
ســوی دیگر، تحلیل گران یو بی اس ادعا می کنند 
که سرمایه گذاران بازار رمزارز به نتیجه ای بسیار 
دلهــره آور رســیده اند: بیت کویــن »پولــی بهتر« 
نیست، زیرا به شدت نوسان دارد و عرضه محدود 
آن، منجر به کاهش انعطاف پذیری اش می شود.

همان طور که گفته شد یکی دیگر از مشکالتی که 
می تواند منجر به سقوط شدید قیمت رمزارزها 
شــود، کمبودهایی اســت کــه در فنــاوری کریپتو 
وجــود دارد. برای مثال، افزایــش مقیاس فناوری 
بالک چین عملی دشور است، زیرا این فناوری غیر 
متمرکز دارد و افزایش در آن تمام اعضای شبکه 

باید قادر به نظارت و تایید تراکنش ها باشند.
ســومین مشــکل هم مقررات گذاری های جدید 
اســت. بنابر تحلیل یوبــی اس، ســفته بازی های 
روزافــزون در شــبکه های کریپتــو »بــه طــور قطع 
نظــارت دقیق تــری را بــه خــود فــرا می خوانــد که 
هدفش حفاظت از مصرف کنندگان و حفظ ثبات 
مالی است.« به گفته این گروه تحلیل گر این طور 
به نظر می رسد که »استیبل کوین های اوج گرفته 
و پروژه های مالی غیر متمرکز )دیفای( ، به احتمال 
زیاد در ماه های آینده با برخورد جدی تری از سوی 

مقامات روبه رو شوند.«

روند شاخص ترس و طمع در سه ماه گذشته
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بانک مرکزی روسیه می گوید رمزارزها خاصیت هرم مالی دارند

روس ها چرا با رمزارزها دشمن شدند؟
روز پنج شنبه هفته گذشته بانک مرکزی روسیه 
اعــام کــرد بهره گیــری و اســتخراجِ رمــزارز در 
سرتاســر قلمروی کشور روســیه ممنوع است. 
دلیــل ایــن ممنوعیت هــم تهدیــد رمــزارز برای 
ثبات مالی، رفاه شهروندان و سیاست تمامیِت 

پولی این کشور اعام شده است.
این جدیدتریــن اقــدام دولت ها از آســیا گرفته 
تــا آمریــکا در جهــان رمزارزهاســت کــه نگرانی 
آن ها را نســبت بــه ایــن مقوله نشــان می دهد. 
از آن جــا کــه ارزهــای دیجیتالــی نوســان زیادی 
دارند، می تواننــد کنترل نظام پولــی و مالی را از 
دســت دولت ها خــارج کننــد. به همیــن خاطر 
اســت که دولت ها نســبت به آن حالــت دافعه 

پیداکرده اند.
مقولــه رمزارزهــا سال هاســت کــه در روســیه 
موردبحــث دولــت قــرار دارد چــرا کــه دولــت 
معتقد است می توان از ارزهای دیجیتالی برای 
پول شویی یا تأمین مالی تروریسم بهره گرفت. 
البتــه در ســال ۲۰۲۰ دولت به لحــاظ قانونی به 
رمزارزها سروسامان داد. اما بهره گیری از آن ها 
به عنــوان ابــزاری بــرای پرداخت، ممنوع شــده 
است. یعنی رمزارزها در روسیه، ابزارِ پرداخت 

نیستند.
بانک مرکزی روســیه روز پنجشنبه در گزارشی 
گفته اســت رشــد انفجاری و ناگهانی رمزارزها 
باید موردبررسی قرار گیرد. به باور بانک مرکزی 
روســیه، رمزارزها خاصیِت هرم مالی را دارند و 
به همین خاطر هشــدار داده که آن هــا قابلیت 
ایجاد حباب در بازار را دارنــد و می توانند ثبات 

مالی شهروندان را تهدید کنند.
درخواســت بانــک مرکــزی روســیه ایــن اســت 
کــه دولــت جلــوی هرگونــه نقل وانتقــال مالی و 
عملیــات پولــی از مســیر رمزارزها را بگیــرد. در 
اعامیه بانک مرکزی روسیه گفته شده که باید 
ســازوکارهایی برای محدودیت و پیشــگیری از 
خریدوفروش و مبادله رمزارزها با ارزهای فیات 

طراحی شود.
اقدامــات بانــک مرکزی باعــث شــده دارندگان 

رمزارزهــا در این کشــور دچار نگرانی شــوند. بر 
اســاس گــزارش رویتــرز، اهالی بــازار رمــزارز در 
روســیه امیدوارنــد کــه اقدامــات بانــک مرکزی 
روســیه به گونــه ای باشــد کــه از منافــع کاربران 
روســیِ رمزارزهــا حمایــت شــود یــا دســت کم 

گفت وگوهایی در این زمینه صورت بگیرد.
الیزاوتــا دانیلــوا، رئیــس بخــش ثبــات مالی در 
بانــک مرکــزی روســیه گفتــه محدودیتــی برای 
مالکیــت و برخــورداری از رمزارزهــا پیش بینــی 
نشده اســت. بــه گفتــه بانــک مرکــزی روســیه، 
حجم معامــاِت کاربران فعــالِ رمزارزها در این 
کشــور، ســاالنه تقریبــاً ۵ میلیــارد دالر اســت. 
به این ترتیب اقدام در این زمینه می تواند بازاری 

به ارزش ۵ میلیارد دالر را دچار تحول کند.
چین یکی از کشورهایی است که زودتر از بقیه 
در رابطــه بــا مهــار رمزارزهــا اقــدام کــرد. بانــک 
مرکــزی روســیه بــه اقدامــات کشــورهایی نظیر 
چین هم در رابطــه با مهار رمزارزها اشــاره کرده 

است.
مــاه ســپتامبر بود کــه چین اعــام کــرد هرگونه 
عملیــات مرتبــط بــا رمزارزهــا از نقل وانتقــال 
گرفته تا استخراج آن، ممنوع است. اقدام چین 
به شــدت بیت کوین و دیگر رمزارزهای اصلی را 
تحت تأثیــر قــرار دارد. ارزش رمزارزها و ســهام 
شرکت های فعال در عرصه باکچین هم تحت 

تأثیر تصمیم چین قرار گرفت.
البته دانیلوا گفته روســیه هنــوز تصمیم ندارد 
ممنوعیتی مشابه چین را در زمینه رمزارزها به 
اجرا درآورد. او گفته رویکردی که در این کشور 

در پیش گرفته شده، کفایت می کند.
تحلیل گران فضای رمزارز در روســیه معتقدند 
این اقــدام به انــدازه چیــن اثرگــذار نخواهد بود 
چرا که روسیه از قدرت چین در صنایع و دنیای 
مالــی برخــوردار نیســت. امــا نکته اینجاســت 
کــه روســیه ســومین بازیگر کلیــدیِ اســتخراج 
رمزارز در جهان اســت. ایاالت متحده آمریکا و 
قزاقســتان رتبه اول و دوم را در زمینه استخراج 

رمزارز دارند.

REPORTگزارش 

وظیفه ما آگاهی بخشی 
به مردم و مسئوالن است

گفت و گو با محسن لطفی، مدیر گروه  اقتصاد شبکه پنج  که به 
چالش های حوزه رمزارز می پردازد و سعی در آگاه سازی عمومی دارد

ترس از ناشــناخته ها یکی از اصلی ترین ترس های بشری 
اســت. زمانــی کــه آن ناشــناخته مــورد واکاوی قــرار گیرد و 
ابعاد مختلف آن برای افراد روشن شود، ترسی که می تواند 
سبب اخذ تصمیمات اشتباه شود، به میزان زیادی کاهش 
خواهد یافت. در زمینه رمزارزها نیز با همین مسئله »ترس 
از ناشــناخته ها« مواجهیم؛ چه آنجــا که مــردم رفتارهای 
هیجانی در پیش می گیرند و چه زمانی که حاکمیت با قهر 
و تهدید با این مسئله برخورد می کند، شاهد همین نوع از 
ترس هستیم.  محسن لطفی، مدیر گروه اقتصاد شبکه پنج 
سیما می گوید رسالت رسانه آگاهی بخشی به آحاد جامعه 

اعم از مردم، مسئوالن و صاحبان کسب و کارهاست.

درمورد شــروع برنامــه رمــز و ارز توضیح 
دهید. این برنامه چگونه و چه زمانی شروع شد؟

یکــی از وظایــف رســانه ملی، رصــد جامعــه و شناســایی 
نیازهــای آن و اطاع رســانی و آگاه ســازی و هدایــت اذهان 
عمومی است. در این بین گروه اقتصاد شبکه پنج سعی 
کرده به مباحثی ورود کند که هم تخصصی بوده و هم کمتر 
در رسانه به آن پرداخته شده است و مردم به آن نیازمندند. 
سال گذشته در حوزه بازار سرمایه برنامه سازی کردیم که 
خوشبختانه این برنامه تخصصی جریان ســازی کرد و به 
هدایت افــکار عمومی در این حوزه یاری رســاند. در ســال 
14۰۰ بــا توجه بــه ورود تعــداد زیــادی از مــردم به صنعت 
باکچیــن و علی الخصــوص رمزارزهــا بر آن شــدیم تــا در 

راستای وظیفه ذاتی رسانه به این حوزه بپردازیم.
تا پیش از این، در این حوزه هیچ برنامه مستقل و تخصصی 
ساخته نشده بود و استراتژی حاکمیت و نظام در این حوزه 
خیلی روشن نبود. به همین دلیل برای اخذ مجوز ساخت 
این برنامه با مشکاتی مواجه بودیم که به خواست و کمک 
دوستان مرتفع شد. از اوایل سال کار تحقیق و پژوهش آن 
شروع شد و نهایتاً در نیمه دوم سال استارت تولید زده شد. 
برای فصل اول، 13 برنامه 4۵ دقیقه ای ساخته شده است.

 رویکــرد ایــن برنامــه چگونــه بــود و چه 
پرسش هایی در آن مطرح شد؟

رویکــرد برنامــه »رمــز و ارز« همان طــور کــه اشــاره کــردم، 
آگاه ســازی، اطاع رســانی و آموزش برای ســه رکن اساسی 

جامعــه یعنــی حاکمیــت، اکوسیســتم ایــن صنعــت و 
مردم اســت. ما در این برنامه ســعی داریم بــه حاکمیت و 
مردم آگاهــی بدهیم کــه این حــوزه، یک حــوزه متنــوع با 
تکنولوژی هــای جدیــد اســت و می بایســت حاکمیــت 
برای اســتفاده و ترویــج آن زیرســاخت و همچنیــن راه و 
روش داشــته باشــد، آیین نامه و دســتورالعمل و قوانین 
جدید وضع کند تــا چالش های این حوزه حل شــود، ما 
با صنعتی در حال حاضر مواجه هستیم که سؤال های 
بی پاســخ بســیاری دارد. انقاب صنعتی چهــارم بحث 
باکچیــن اســت کــه می بایســت بــه تحلیــل ایــن حوزه 
پرداخته شــود و ابعاد آن برای عموم تشــریح شــود. این 
صنعت حســب ذائقه ذاتــی خود احتیــاج بــه قوانین و 
چارچوب هــای خــاص خــود دارد. باکچیــن لوکوموتیــو 
اقتصــاد دیجیتــال در دنیاســت کــه انقــاب صنعتــی 
دیگری را رقم زده است، اما موج آن به کشور ما با تأخیر 
رســیده اســت ولی باید برای اســتفاده از ایــن تکنولوژی 

به سرعت عمل کرد. 

 فصل اول چه زمانی به پایان می رســد 
و رویکرد شــما برای انتخاب کارشناســان برنامه 

چه بوده است؟
پخش فصل اول تا پایان ســال طول می کشد. ما سعی 
کردیــم در برنامه از کارشناســان تخصصی ایــن حوزه و 
همچنین از حاکمیت که سیاست گذار این حوزه است، 
دعوت بــه عمل بیاوریــم تا چالش هــای این حــوزه مورد 

بررسی قرارگیرد و راه حل هایی نیز ارائه شود. 

 آیــا فصــل دوم ایــن برنامــه ســاخته 
خواهد شد؟

بــرای ســاخت فصــل دوم بایــد بازخوردهــای جامعــه و 
متخصصان این حوزه را ببینیم و دریابیم چه مقدار این 
برنامه اثرگذار و جریان ساز بوده است. چنانچه اثرگذاری 
در جامعه داشته باشــد، ادامه خواهیم داد. برنامه های 
مانند رمز و ارز به مردم کمــک می کنند که به ابزار علم و 
آگاهی برای پیوســتن به این مســیر مجهز شوند. نقش 
رســانه ذاتاً همین است و ما ســعی کردیم در این برنامه 

اهداف خود را محقق کنیم.
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

واردات با 
رمزارز منع 

شرعی ندارد

غالمرضا مصباحی مقدم
 رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی از مشــروع بودن استفاده 
از رمــزارز بــرای واردات کاال و خدمــات به کشــور خبــر داد. به 
گفته او رمزارزها زمانی معتبر هستند که بانک مرکزی رمزارز 
منتشــر کند یا یک توافــق منطقه ای پشــتوانه آنها باشــد یا 
قانونی دربــاره آن تصویب شــود. غامرضــا مصباحی مقدم 
در هفتمیــن همایش مالی اســامی بــه موضــوع رمزارزها از 
منظر فقهی پرداخت و گفت: »رمزارزها پدیده ای نوظهورند. 
برخی، رمزارزها را ارز مجازی یا دیجیتالی نام گذاری می کنند 
که خود همین نام گذاری جای تأمــل دارد.« مصباحی مقدم 
افزود: »از نظر ماهیت، رمزارز پدیده ای از فناوری های نوپاست 
و بنیان گــذار آن شناخته شــده نیســت. هیچ گونه پشــتوانه 
حقوقی و قانونی ندارد. اگرچه برخی دولت ها آن را پذیرفته اند، 
اما از سوی اغلب دولت ها به رسمیت شناخته  نشده است.«
او بــا بیان اینکــه یکــی از چالش هایــی که ایــن رمزارزهــا با آن 
مواجه اند، مسئله نوسان شدید قیمت آنهاست، بیان کرد: 
»هم اکنون 1۸۰ بانک مرکزی در دنیا داریم امــا 1۵ هزار رمزارز 
وجود دارد.« این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار 
کرد: »ایــن رمزارزها با ترکیبی از شــفافیت و ابهامات متعدد 
روبه رو هستند؛ از یک طرف شفافیت آن مربوط اطاع همه 
از کمیت این رمزارزها و تعداد ذی نفعان است، ولی از جهات 
مختلف ابهــام دارد که از همه مهم تر ابهــام از جهت مالیت 

است؛ یعنی آیا رمزارزها مال هستند یا خیر؟«

 رمزارز، »مال« نیست
 مصباحی مقــدم با طــرح این پرســش که »مال چیســت؟« 
توضیح داد: »هر آنچه عرفاً و عقاً مال است، از نظر شرعی نیز 
مال است، مگر آنجایی که شرع، آثار مالیت یک مال را که عقا 
مال می دانند، ممنوع و اسقاط کند )اگر خوردنی باشد، خوردن 
آن را ممنوع کند یا به طریقی خرید، فروش یا نگهداری آن را 
ممنوع کند(. آنگاه مالیت آن از نظر شرعی پذیرفته نیست. 
ولی اگر آثار آن را ممنوع نکرده باشد، هر آنچه عقای عالم مال 

می دانند، مال است. ولی آیا رمزارزها چنین اند؟«
او اضافه کــرد: »از نظر شــیخ انصــاری، مال آن چیزی اســت 
که دارای منفعت باشــد؛ مثاً تمام خوراکی ها و پوشیدنی ها 
و محــل ســکونت و وســایل حمل ونقــل بشــر همگــی دارای 
منفعت اند، اما رمزارزها چه منفعتی دارند؟ هیچ گونه منفعت 
مصرفی ندارند.« عضو شورای فقهی بانک مرکزی توضیح داد: 
»درست است که اگر رمزارز به پول رایج تبدیل شود، به عنوان 
واسطه مبادالت دارای منفعت می شود، اما تا چنین منفعتی 

روشن نشود، نمی توان گفت رمزارزها مال هستند.«

 شرط معتبر شدن رمزارز
 مصباحی مقدم تشریح کرد: »اگر یک بانک مرکزی در جهان 
از جمله بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران رمزارز منتشر 
کند یا توافق منطقه ای چند کشور پشــتوانه آن قرار بگیرد یا 
قانونی تصویب شود که به رمزارز اعتبار بدهد، در این صورت 
رمزارز ارزش پیدا می کند و مال می شــود؛ اما تا زمانی که یک 

قانون ملی یا قاعده بین المللی پشــت این رمزارزها نیســت، 
مال بودن آنها جــای تأمل دارد.« او عنــوان کرد: »زمانی فقیه 
می تواند درباره چیزی حکم شرعی بدهد که احراز شود عقا 
آن را مال می دانند. اینکه بخشی از جامعه به آن اقبال نشان 
داده اند و اقدام به تولید و خریدوفروش آن می کنند، از کفایت 
الزم برای احراز عنوان مال بودن برخوردار نیست. اگر در آینده 
این اتفاق بیفتد، آنگاه مال می شود؛ به این معنا که عموم عقا، 
نه بخش کوچکی از عقا آن را تأیید کنند. مال چیزی است که 

عموم عقا آن را مال می دانند، نه یک جمع کوچک.«

 نوسان شدید ارزش
 ایــن کارشــناس اقتصاد اســامی بــا اشــاره به اینکــه آینده 
رمزارزها روشــن نیســت، ادامه داد: »به تازگی شنیده ام که 
ساتوشی از بیت کوین خارج شده است. هرچند اصل اینکه 
ساتوشی کیست و اینکه اساساً آیا چنین فردی وجود دارد، 
مورد ابهام اســت. حاال اگر دیگرانی که پشــت این رمزارزها 
هســتند و اعتبارشــان بــه رمزارزهــا اعتبــار داده یکی یکــی 
خداحافظی کنند، چه می شود؟« به گفته مصباحی مقدم 
نوســان ارزش ایــن رمزارزهــا یک مســئله دیگر اســت. یک 
روز کمتر از یــک دالر و روز دیگــر بیش از 4۰ تــا ۶۰ هزار دالر 
می شــود و یکباره ســقوط یا صعود می کند. پــول آن چیزی 
است که مقیاس سنجش ارزش باشد و باید خودش از ثبات 
برخوردار باشــد. اگر پول یکــی از مقیاس ها برای ســنجش 
ارزش اســت، این مقیاس شــامل حال رمزارزها نمی شــود، 
چراکه به شدت دچار نوســان اند. بنابراین به عنوان مقیاس 

مطرح نمی شوند.

 واردات با رمزارز جایز است
 او با اشــاره به بازبودن باب تحقیق از نظر موضوع شناســی و 
شناخت حکم در این زمینه گفت: »غالب مراجع تقلید قائل 
هستند که رمزارزها مالیت نداشته و از این جهت مشروعیت 

ندارند.«
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با توضیح نکته ای در این باره 
یادآور شــد: »رهبر انقاب فرموده انــد اگر موضــوع رمزارزها 
قانونی شود، مورد قبول است؛ یعنی اگر قانون پشت رمزارزها 
آمد، مثاً مجلس یــک رمزارز را معتبر اعام کند و پشــتوانه 
قانونی پیدا کند، مال می شــود.« مصباحی مقدم ادامه داد: 
»البته نباید مغفول شود که عاوه بر چیزهایی که مال شناخته 
می شوند، چیزهایی هستند که از نظر شرعی مال شناخته 
نمی شوند اما تعلق و اختصاص به کسی دارد؛ مثاً میته از نظر 
شرع مالیت ندارد، مثاً اگر گوسفندان یک فرد تلف شوند، 
این گوسفندها مالیت ندارند، اما حق اختصاص و بهره برداری 
متعلق به اوست. رمزارزها توسط افرادی تولید می شود، خب 

این تولیدات به آنها تعلق دارد.«
او خاطرنشــان کرد: »اگر جمهوری اســامی قانون گذاشــت 
که مثاً از این رمزارزها برای واردات اســتفاده شــود که ظاهراً 
تصویب هم شده است، مانعی ندارد، چراکه به تولیدکننده 

اختصاص دارد و جــای دیگــری آن را مال می داننــد و در ازای 
آن ارز می دهند؛ کمااینکه از نظر شــرعی فــروش خوک جایز 
نیست، اما می توان به کسی از ادیان دیگر فروخت و در ازای 
آن پول دریافت کرد؛ بنابراین ولو اینکه رمزارزها مال نیست، 
اما موضوع حق اختصاص است و به همین خاطر می توان این 
حق را با چیزی مبادله کرد و بهره برد؛ در نتیجه واردات کاال و 
خدمات با استفاده از رمزارزهایی که ایرانی ها تولید کرده یا در 
بازارهای جهانی خریداری می کنند، می تواند منشاء واردات 

باشد و منع شرعی ندارد.«

 تصویب رمزپول ملی در شورای پول و اعتبار
 علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه مراسم 
هفتمین همایش مالی اسامی با حضور در جمع خبرنگاران 
در خصوص رمزارز ملی بیان کرد: »مقررات رمزریال که بانک 
مرکزی ناشر آن است، در شــورای پول و اعتبار تصویب شده 
و در آینده عملیاتی می شــود و دیگر رمزدارایی هــا در دولت و 

کمیسیون های مربوطه در حال بررسی است.«
او در تشــریح اقدامــات بانــک مرکــزی در حرکــت به ســمت 
بانکداری اسامی اظهار داشت: »سه سال است که شورای 
فقهی بانک مرکزی راه اندازی شــده و اقدامــات خوبی در این 
زمینه انجام شده، اما این مقدمه  است و باید کارهای زیادی 
انجــام شــود.« رئیــس کل بانــک مرکــزی افــزود: »اخیــراً نیز 
دستورالعمل شورای فقهی بانک مرکزی اصاح شده و در کنار 
آن کارگروه تخصصی شورای فقهی در قم نیز راه اندازی شده 

تا موضوعات با دقت بسیاری بررسی شود.«
صالح آبادی تصریح کرد: »بحث مهم دیگر این اســت که در 
نظام بانکداری آیا بانک ما اسامی کار می کند یا خیر و برای این 
کار مقرر شد مصوبه شورای فقهی چک لیست شود و بانک 

مرکزی بر آن نظارت کند.«
رئیس کل بانک مرکزی گفــت: »آموزش بانکداری اســامی 
نیــز اهمیــت دارد؛ زیرا ترویــج بانکداری اســامی بــه آموزش 
بازمی گــردد.« او در پاســخ بــه ایرنــا در خصــوص تأکیــد 
رئیس جمهــوری بــر معرفــی بدهــکاران بانکــی نیــز گفــت: 
»فهرســت بدهــکاران عمــده بانک هــا در صورت هــای مالی 

بانک ها در سامانه کدال منتشر می شود.«
صالح آبادی درباره جلســه خود با رئیس جمهــور گفت: »در 
این جلسه، هدایت تسهیات توسط بانک ها به بخش مولد 
در حوزه  اقتصادی، بهبود وجهه نظام بانکی و بهبود خدمات 
بانکی و همچنین تســهیل دسترســی مردم به تســهیات، 
به ویژه تســهیات خرد با توجه بــه اعتبارســنجی، تحول در 
فرایندهای بانکی، نگاه تحولی به نظام بانکی، حمایت بانک ها 
از سرمایه گذاری های مولد و تولیدی، بهبود ارتباط بانک ها با 
مشتریان و سایر ذی نفعان، اصاح ناترازی سیستم بانکی و 
به طور کلی اصاح سیستم بانکی، تعیین تکلیف واحدهای 
اقتصادی بدهکار به سیستم بانکی و تقویت و توسعه جریان 
قرض الحسنه جزء محورهای مورد تأکید رئیس جمهوری در 

جلسه با مدیران بانکی بود.«

NEWSخبر

 مدیر دفتر کنترل 
حسابرسی ارزی آمریکا 

مطرح کرد

رمزارزها به نظارت 
نیاز دارند، اما...

مایــکل جــی هســو، مدیــر دفتــر کنتــرل 
حسابرسی ارز آمریکا )OCC(، که یکی از 
زیرشاخه های وزارت خزانه داری این کشور 
اســت، روی این مســئله تاکید کــرد که به 
منظور داشتن درکی بهتر از ریسک های 
موجــود در بــازار دو تریلیــون دالری در 
حال رشــد رمزارزهــا، بایــد هماهنگی ها و 
همکاری هایی گسترده با واسطه  های این 
بــازار صورت گیرد. هســو که در نشســت 
امور مالی ترانس آتانتیک درباره موضوع 
»آینده دارایی های رمزی و مقررات گذاری 
بر آن ها« سخنرانی می کرد، به مجراهایی 
چون صرافی هــای رمــزارز، توکن های غیر 
مثالــی )NFT( و متــاورس، یعنی جاهایی 
اشاره کرد که هر کسی با داشتن اتصالی به 
اینترنت می تواند در آن ها سرمایه گذاری 
کنــد. هســو دربــاره ایــن مســئله گفــت: 
»رمزارزها در حالی به شکل جریانی اصلی 
درآمدند که هنوز با عدم قطعیت مقرراتی 
و قانونــی روبه رو هســتند و مجموعه ای از 
کاه برداری هــا، هک هــا و دیگــر اتفاقــات 
اختال آمیــز در آن هــا رخ داده اســت. 
برای افرادی چــون من که در زمینه تنظیم 
مقررات در امور مالی فعالیت می کنند، این 
مسئله پرسش های فراوانی ایجاد می کند. 
توجه بخش تنظیم کننده مقررات یا همان 
رگوالتوری باید در کجا متمرکز شــود؟ چه 
کار باید کرد؟ چه کسی باید آن کار را انجام 

دهد و چرا باید آن کار انجام شود؟«
به گفته هســو، دفتر کنترل حسابرســی 
ارز، بــه بانک هــا گوشــزد کــرده اســت کــه 
پیــش از دریافت مجوز فــدرال بــرای ورود 
به فعالیت های رمــزی، بایــد توانایی خود 
را نشــان دهند. او به ریسک های فزاینده 
رمزارزهــا هــم اشــاره کــرده اســت زیــرا در 
حال حاضر افــرادی کــه اســتیبل کوین با 
پشــتوانه دالر دارنــد، اطمینــان دارنــد که 
می تواننــد اســتیبل کوین های خــود را هر 
وقت بخواهنــد با همان قیمــت لحظه ای 
به دالر تبدیل کنند. مشــکل این مسئله 
به گفته هسو چنین است: »چه می شود 
اگر ایــن اطمینان از بیــن بــرود؟ دارندگان 
اســتیبل کوین، بــا دانســتن ایــن مســئله 
کــه اولیــن کســی کــه دارایــی خــود را بــه 
دالر تبدیــل کند، شــانس بیشــتری برای 
دریافت پول خود دارد، به شکلی عقانی 
بــه دنبال ایــن خواهنــد بود کــه بافاصله 

استیبل کوین های خود را تبدیل کنند.«
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اکوسيستم
E C O S Y S T I M

رمزارزها می مانند
دبیر سابق کمیسیون امنیت معامالت آمریکا می گوید توانایی رمزارزها 

در حذف بسیاری از مشکالت مالی جهان اجتناب ناپذیر است
این روزها بحــث دربــاره آینــده بــازار رمزارزهــا و فعالیت 
شــدید رگوالتورهــا بــرای محــدود کــردن بــازار در ســال 
۲۰۲۲ بســیار داغ اســت. ایــن نگرانی هــا خود با ســقوط 
یکپارچه بازار و قرمز شــدن اکثر چارت ها همزمان شــده 
و بسیاری را درباره آینده صعودی بازار به شک واداشته 
اســت. در چنیــن  شــرایطی، »جــی کایتــون«، رئیــس 
سابق کمیســیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده که 
خود این روزها در صف مقــدم رگوالتورهای رمزارزی قرار 
دارد، معتقد است دارایی های رمزارزی زیرساخت مالی 
جهانی را تغییر خواهنــد داد. او می گوید: »من می بینم 
کــه دارایی هــای دیجیتــال، چه بــه شــکل رمــزارز، چه به 
شــکل یک اســتیبل کوین یا حتی دارایی هــای مربوط به 
بخــش دیفای، حــاال بخشــی از زیرســاخت های جهانی 

ما هستند.«
امــا هنــوز عمــق نقــش ایــن دارایی هــا در بــازار مالــی 
به بلوغ نرســیده روشــن نشــده اســت. کایتــون ادامــه 
می دهــد: »شــما بایــد توکن ســازی و فنــاوری رمزگــذاری 
را از رمزارزهــا متمایــز کنیــد. اگــر بــه چشــم انداز ترکیب 
توکن ســازی و قراردادهای هوشــمند در زیرســاخت های 
مالــی مــا نــگاه کنیــد، دو چیــز برجســته می شــود؛ اول 
دستاوردهای بهینه سازی سازوکارهای مالی و دیگری که 
در زیرســاخت های موجود به ثمر رســیده، فرصت هایی 
اســت که این بهینه ســازی بــرای دســتیابی بــه بازارهای 
بیشــتر و ایجاد بازارهــای جدید به ارمغان مــی آورد. فکر 
می کنم چنین تأثیری در پرداخت های فرامرزی می تواند 
راهنمــای تحــوالت آینــده باشــد. توانایــی از بیــن بــردن 
اصطکاک هــای موجــود در سیســتم بانکــداری جهانی، 
به  ویــژه در بازارهــای نوظهــور – همان طــور کــه بــا حجــم 
معامــات ۲4 ســاعته جهانــی بیت کویــن نشــان داده 
می شود - امری اســت که به ســختی می توان در برابر آن 

مقاومت کرد.«

 مدافع امروز، مهاجم دیروز
 با وجود دفاع  امروز کایتون از رمزارزها،  وی که در اواخر 
ســال ۲۰۲۰ هنوز رئیس کمیســیون بورس و اوراق بهادار 
بود، پس از اتهام زدن به ریپل و دو تن از مدیران آن، روند 

دادگاهی را شــروع کرد که بــرای بیش از دو ســال به مرکز 
جنجال هــای قانون گــذاری رمــزارزی در ایــاالت متحــده 

تبدیل شد. 
حاال او پس از خــروج از کمیســیون، در طول ســال ۲۰۲1 
بــه یکــی از مدافعــان سرســخت رمزارزها تبدیل شــده و 
به عنوان عضو هیئت مشاور برای دو شرکت رمزارزی به 
نام هــای Fireblocks وOne River  شــروع بــه فعالیــت 
کرده است.  متعاقباً در دسامبر ۲۰۲1 وی در وال استریت 
ژورنال شــروع به نوشــتن مقاله هایی در دفاع از رمزارزها 
کــرد. دو مقالــه وی تحــت عناویــن »آینــده آمریــکا بــه 
باکچین بستگی دارد« و »زمان پذیرش ایاالت متحده در 
قبال رمزارزها اکنون است« مورد توجه ملی قرار گرفتند.

 مقررات کلیدی است
کایتــون  بــا وجــود تبدیل شــدن بــه یکــی از مدافعــان 
سرســخت رمزارزها از گذشــته خــود نیز چنــدان فاصله 
نگرفته است. او هنوز باور دارد که با وجود وابستگی آینده 
ایاالت متحده بــه رمزارزهــا و بازارهــای آن،  در عین حال 
رگوالتورها و قانون گذاران باید نقــش خود را ایفا کنند. او 
می گوید: »روند انتقال ساختارهای مالی به سامانه های 
رمزارزی یکی از بزرگ ترین چالش های تاریخ آمریکاست. 
جنبه های کلیدی سیستم نظارتی مالی آزمایش شده در 
ایاالت متحــده، از جمله مبارزه با پول شــویی، شــناخت 
مشتری و حمایت از ســرمایه گذار باید همه در این روند 
کلیدی مورد نظارت باشند. من کماکان به اصول ساختار 
نظارتی خود اعتقاد دارم و فکــر نمی کنم آنها باید تغییر 
کنند. وقتی ریپل را وارد دادگاه کردیم، بر اساس ارزش ها و 
قوانینی  بود که باور داشتیم زیر پا گذاشته شده اند و هنوز 
هم اگر فعالیت های رمزارزی به این سمت بروند، باید با 
آنها مقابله کرد. این فناوری ها می توانند جهان را تغییر 
دهند. بدون شک ادغام آنها در زیرساخت های مالی ما 
باید تسهیل شــود، ولی ما نباید اصول و اهداف نظارتی 
خود را برای تســهیل این فنــاوری کاهش دهیــم. در غیر 
این صورت ریســک ضربه خوردن این فناوری به دســت 
رگوالتورهایــی که دلیــل مخالفــت آنها صــرف مخالفت 

است، به شدت باال می رود.«

ورود بزرگ ترین بخش اقتصادی آمریکا به بازار کریپتو

صندوق های ای تی ای اف به سرعت در حال آمدن 
به بازار رمزارزها هستند

بــا وجــود ضعــف نســبی بــازار رمــزارزی در مــاه 
اخیــر، رونــد ورود و جــذب محبوبیــت رمزارزها 
به بازارهای دیگر و جریان اصلی ســازوکار مالی 
بــا ســرعت بســیار باالیــی ادامــه دارد. حــاال در 
مقطعی هستیم که بسیاری از ســرمایه گذاران 
که از طریق کارگزاران مالی و صندوق  های سرمایه 
اقدام بــه ســرمایه گذاری می کنند، بــدون اینکه 
خود خبر داشته باشند، شروع به سروکله زدن 

با رمزارزها می کنند.
 ســرمایه گذاران حرفــه  ای کــه نمایندگــی ایــن 
سرمایه داران را در صندوق های سرمایه گذاری 
متقابل و  ای تی اف ها  بر عهده دارند، به شــکل 
مضاعفی در حال استفاده از بازارهای رمزارزی 
بــرای افزایــش درآمــد هســتند؛ اقدامــی کــه 
سیگنالی بسیار قوی از تمایل قشر سرمایه دار 
بــه کار بــا رمزارزهــا و نویــدی بــر کســب اعتبار 
بیشــتر رمزارزهــا در قلــب جریــان اصلــی بازار 

است.
WisdomTree شرکت ســرمایه گذاری و ناشر 
بیــش از ۷۵  ای تــی اف بــه ارزش تقریبــی بیــش 
از ۵۰ میلیــارد دالر در ایــاالت متحــده، اکنــون 
قراردادهای آتــی بیت کویــن را در قالب کاالهای 
تحــت مدیریــت فعــال و اســتراتژی های آتــی 

مدیریت شده خود ارائه می دهد.
به طــور همزمــان بلــک راک، بزرگ ترین شــرکت 
مدیریــت دارایــی جهــان، از یک ســال پیش به 
دو صندوق خود با ۷۰ میلیارد دالر دارایی اجازه 
داده تا وارد بازارهای رمزارزی شــوند و همچنین 
ســرمایه  نامعلومــی بــه معامــات فیوچــرز 

بیت کوین اختصاص داده است.

 ترکیب ای تی اف و رمزارزها
در بیــن ایــن شــرکت ها، فعالیت هــای 
WisodmTree در زمینه به کارگیری رمزارزها در 
صندوق های قابل معامله یا ای تی اف خود بسیار 

قابل توجه است. 
بر اســاس وب ســایت آنهــا بــه تاریــخ 1۰ ژانویه، 
بیش از ۹ درصد صندوق های قابل معامله خود 
را به طــا اختصــاص داده اســت، امــا جالب تر 
اختصاص 4 درصد از کل سرمایه و صندوق های 
قابل معاملــه تنها  به رمــزارز بیت کوین اســت. 
درصدهایی کــه بایــد در برابر یک ســرمایه کلی 

۲3۵ میلیون دالری در نظر گرفته شوند.
»جرمــی شــوارتز«، مدیــر ســرمایه گذاری 
WisdomTree در این بــاره می گویــد: »بــدون 
شــک رمزارزها و خصوصاً بیت کوین که نقشی 
ماننــد واحــد پشــتوانه ارزش دارد، توجــه مــا و 
دیگر شــرکت ها را جلب کرده اند. حس می کنم 
هنوز افراد بســیاری هســتند که در مورد کارایی 
رمزارزهــا به عنــوان یــک ابــزار ســرمایه گذاری 
مطمئن شــک دارند. ایــن افــراد از فعالیت های 

گســترده صندوق هــای مالــی مشــترک و قابــل 
معامله در بازار رمزارزها آگاه نیستند. رمزارزها 
از حاال مورد استفاده باالترین قشر مالی جامعه 
هســتند. ما انتظــار داریم بــه مرور زمــان، حتی 
اســتراتژی های شــاخص مبتنــی بــر معامــات 
آتــی نیــز جذابیت هــای انحصــاری رمزارزهــا و 
بیت کویــن را ببیننــد و به دنبــال اضافه کــردن 
آن بــه اســتراتژی های کاالیــی خــود باشــند. مــا 
دوســت داریم در این زمینه یک رهبر باشــیم و 
در این راســتا در حــال فعالیت هســتیم.«گروه 
 )Global X( »ســرمایه گذاری»گلوبال ایکــس
نیــز در مــاه نوامبــر صندوق هــای قابــل  معامله 
خود را که دارای استراتژی باکچین و بیت کوین 
هســتند، بــه بــازار عرضــه کــرد. گلوبــال ایکس 
کــه به طــور جهانــی در حوزه هــای بین المللــی 
ســرمایه گذاری می کنــد، حاال معتقد اســت که 
از پیشــرفت های بیشــتر در فنــاوری باکچیــن 
و همچنیــن خریدهــای تصاعــدی رمــزارزی در 
قراردادهــای فیوچرز بیت کوین نیــز می تواند به 

اندازه بازارهای سنتی درآمدزایی کند.

 بیت کوین؛ محور جدیــد صندوق های 
سرمایه مشترک

بلــک راک در پرونده هــای ژانویــه ســال گذشــته 
فــاش کــرد کــه بــه صنــدوق فرصت هــای درآمد 
اســتراتژیک )BASIX( و صنــدوق تخصیــص 
جهانــی )MDLOX( خــود اجــازه داده تــا در 
معامات فیوچرز بیت کوین که با تسویه نقدی 
معامله می شوند و در کمیسیون معامات آتی 

کاال ثبت شده اند، سرمایه گذاری کنند.
بر اساس آمار بازار سهام، صندوق فرصت های 
درآمد  بلک راک تا 3۰ ژوئن ۲۰۲1 در بیش از 1۲3 
قرارداد فیوچرز بیت کویــن موقعیت های خرید 
داشــت که قرار بــود در 3۰ ژوئیــه ۲۰۲1منقضی 
شود. گزارش جداگانه ای نشان داد که صندوق 
جهانــی تخصیــص بلــک راک همچنین تــا 3۰ 
آوریــل ســال گذشــته روی ۸۰ قــرارداد فیوچــرز 
بیت کویــن موقعیت هــای خریــد بــا اهرم هــای 
نسبتاً باال داشت که قرار بود در ۲۸ می منقضی 
شود. اقداماتی که به خوبی نه تنها نشان دهنده 
میل باالی قشــر ســرمایه دار بــه کار بــا رمزارزها 
در ســرمایه گذاری و ســهام داری اســت، بلکــه 
نشــان از تبحر باالی آنهــا در جوانــب عملیاتی 
این بازارها و تثبیت جایــگاه رمزارزها در جریان 

اصلی بازار دارد.
یکی از سخنگویان بلک راک از اظهارنظر در مورد 
دالیل ورود این شــرکت به بازارهــای اهرم محور 
بیت کوین و اینکه آیا این شــرکت قصــد دارد به 
صندوق های ســرمایه مشترک بیشــتری اجازه 
دهد چنین سرمایه گذاری هایی را انجام دهند، 

خودداری کرد.

REPORTگزارش
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اکوسيستم
E C O S Y S T I M

دیفای در مسیر 
دربرگرفتن 

صرافی ها
مرکزیت زدایی بیشتر در راه است

NEWSخبر

 قانون گذاری به بریتانیا 
رسید

رگوالتورهای 
بریتانیا در تعقیب 
تبلیغات رمزارزی

سه شــنبه هفتــه  قبل بــود که »ریشــی 
سوناک«، وزیر اقتصاد بریتانیا از حزب 
محافظــه کار حاکــم، اعــام کرد کــه این 
وزارتخانه و دولت فعلی قصد دارد طی 
یــک کارزار گســترده کســب وکارهای 
رمــزارزی را وادار بــه تبعیــت از قوانیــن 
تبلیغاتــی ای کنــد کــه کســب وکارهای 

سنتی مالی به دنبال  آنها هستند. 
شــاید یکــی از مهم تریــن بخش هــای 
اقدامات پیش رو، حذف کلی تبلیغات 
رمــزارزی در متــروی معــروف و تاریــخ 
لندن باشد. اما این شروع کار نیست و 
سوناک می گوید فعالیت های تبلیغاتی 
تنها در واقعیت محدود نخواهد شــد، 
بلکــه بــه زودی در فضــای مجــازی نیــز 
قوانین جدید و سخت گیرانه تری وضع 

خواهد شد.
ســوناک در بخشــی از بیانیــه وزارت 
1۸ ژانویــه گفــت:  اقتصــاد در روز 
»رمزارزهــا واحدهــای ارزش هســتند 
و بایــد قوانیــن مربــوط بــه تبلیغــات 
کســب وکارهای مالــی دربــاره آنهــا 
نیــز اجــرا شــود. بــا وجــود فرصت های 
بسیاری که این توکن ها در اختیار مردم 
می گذارند، نیمه دیگر سکه،  پول شویی 
و کاهبــرداری در قالب خدمات جعلی 
رمزارزی است. باید از مردم بریتانیا در 

برابر چنین نقشه هایی دفاع کنیم.«
چنین عملیاتــی در حــزب محافظه کار 
بریتانیــا علیــه رمزارزهــا بی ســابقه 
نیست. ماه ژوئن سال گذشــته بود که 
وزارت اقتصــاد بــا یک اعامیه رســمی 
هشدار ســختی به بایننس درباره ارائه 
خدمات معامات اهرمی به شهروندان 
بریتانیایــی داد. تاکنــون تبلیغ هــای 
بســیاری از برخــی شــرکت ها از جملــه 
کوین بیــس و Luno، بــه دالیلــی کــه 
»سوءاستفاده از بی تجربگی کاربران« 
توصیــف شــده، توقیــف و جمــع آوری 
شــده اســت. از نوامبــر ســال گذشــته 
تمــام صرافی هــای رمــزارزی در بریتانیا 
موظف انــد هشــدارنامه رســمی دولت 
این کشور درباره رمزارزها را برای کار در 
این کشور بازنشر دهند و به نظر می آید 
بریتانیا نیز مانند آمریکا، در سال پیش 
رو قانون گــذاری سفت وســختی را برای 

رمزارزها تدارک دیده است.

یکی از موج های جدیــد نوآوری در فضــای رمزارزی حول 
محور صرافی های مرکزیت زدایی شــده در جریان است. 
با وجود اهمیت باالی مرکزیت زدایی در رساله رمزارزها، 
صرافی های رمزارزی با ســاختارهای مرکــزی همچنان به 
شــکل قابل توجهــی از صرافی های مرکزیت زدایی شــده 
محبوب ترنــد و رتبه هــای باالتــری را در دســته بندی ها 
دریافــت می کنند. در چنین شــرایطی اســت که صرافی 

DeversiFi به دنبال تغییر فضای بازار است. 
بــا توجــه بــه مرکزیــت مفهــوم مرکزیت زدایــی، چنــدان 
منطقی نیســت که کنتــرل بخش های بزرگی از ســرمایه 
رمزارزی در اختیار چند صرافی مرکزی قرار داشته باشد. 
چنین ساختاری در بلندمدت می تواند زمینه ساز نقاط 

ضعف متعددی در بازار شود.
امثــال بایننــس، کوین بیــس و دیگــر صرافی هایــی 
این چنینی با وجود خدمات مؤثر و دقیــق خود کاربران و 
سرمایه گذاران را وادار می کنند تا امنیت و نقدینگی خود 
را به طور کلی در اختیار آ نها بگذارنــد. بدتر از آن هم این 
مورد که در عموم موارد »کیف پول های« مورد اســتفاده 
ایــن صرافی هــا کلید هــای خصوصــی کاربــران را در یــک 
سرور مرکزی و در اختیار ســاختار مرکزی قرار می دهند. 
بسیاری باور دارند چنین صرافی هایی با وجود خدماتی 
که برای رشد و افزایش محبوبیت بازار طی سال های اخیر 
به انجام رســانده اند، در بلندمدت صاحیت نمایندگی 
درصد غالب بازار رمزارزی را با چنین ســاختار مرکزی ای 
ندارد. به همین دالیل، بنیان گذاران دیورســیفای دست 

به احداث صرافی مرکزیت زدایی شده خود زده اند.
 

 شروع قدرتمند دیورسیفای
»راس میدلتون« یکی از بنیان گذاران دیورسیفای است 
کــه قبــاً در صرافی هــای EthFinex و Bitfinex هــم کار 
 Gazprom کرده اســت. خارج از فضای باکچین، او در
روســیه و همچنین در صندوق تجارت جهانی انرژی کار 
می کرد. دانیل یانف، هم بنیان گذار و مدیر ارشد اجرایی 
دیورســیفای اســت. او دارای مــدرک کارشناســی ارشــد 

مهندسی از دانشگاه کمبریج است.
دیورســیفای در اواسط ســال ۲۰1۹ به عنوان یک صرافی 
غیرمتمرکز شــروع به کار کــرد و از آن زمــان به عنوان یک 
ســامانه کنترل شــده رشــد کرده تــا به یــک پلتفــرم برای 
دسترسی آسان کاربران به فضا و خدمات دیفای تبدیل 
شود. کاربران می توانند با استفاده از اتصال این سامانه 
به کیف پول های خود دســت به خریدوفروش رمزارزها، 
ان اف تی هــا و توکن هــای مختلــف بــر بســتر یــک فضای 
مرکزیت زدایی شده دیفای بزنند. از این طریق مالکیت و 
اطاعات مربوط به کلید های خصوص به طور انحصاری 

در اختیار کاربر است. 
عاوه بر این، دیورســیفای دارای یک دفتر خریدوفروش 
مجازی عمومی اســت که به طور شفاف خریدوفروش ها 
را به شــکل عمومی ثبت می کند و بــه نمایش می گذارد. 
دیورســیفای امیــدوار اســت از طریــق چنین شــفافیتی 
یــک بــازار برابــر،  شــفاف و قابــل پیش بینی تــر بــرای 

کاربــران رمــزارزی تولیــد کنــد. ماننــد دیگــر صرافی های 
مرکزیت زدایی شده، کاربران برای خریدوفروش رمزارزها 

باید با جفت کردن آنها دست به تبادل بزنند. 

 مزایای صرافی مرکزیت زدایی شده
بــه غیــر از امنیــت مطلــق ایــن صرافی هــا در ارتبــاط بــا 
کلیدهــای خصوصــی، مهم ترین ویژگــی ایــن صرافی ها 
نقدینگــی بــاالی آنهاســت. ایــن صرافی هــا از طریــق 
به کارگیــری یک مــدل ترکیبی، هــم از منابــع غیرمتمرکز 
و هــم از منابــع متمرکــز ماننــد منابــع خودسرپرســتی، 
نقدینگی به دســت می آورند. در عمل، ایــن بدان معنی 
است که معامله گران در دیورسیفای می توانند با علم به 
اینکه لغزش عملیاتی بســیار کمی وجــود دارد، با خیال 

راحت به تبادل بپردازند و معامله کنند.
در خصــوص جوانب دیگر امنیت، چنیــن صرافی هایی 
از ذخیره ســازی دارایی هــای رمــزارزی به صــورت  آفاین 
اســتفاده می کنــد. بــه ایــن ترتیــب، وجــوه کاربــر بــرای 
برداشــت ســریع در هر نقطه از زمان تضمین می شود. 
یافــت  یکــی از نوآوری هــای دیورســیفای شــامل در
داده هــای تراکنــش از خــارج از زنجیــره مالــی اســت و از 
این طریق از کپی کردن اســتراتژی های معاماتی توسط 
معامله گــران دیگــر جلوگیری می کنــد. شــاید مهم تر از 
همه و جذاب ترین امر برای معامله گران، نرخ های کارمزد 
بسیار پایین این صرافی به لطف فناوری تبادل مستقیم 

و Layer 2 باشد.

یــک دانشــجوی کالــج اندونزیایــی بــا فــروش نســخه 
توکن هــای غیرمثالــی )NFT( عکس هــای ســلفی خود 
در بــازار توکــن »اُپن ســی« )OpenSea( میلیونر شــده 
است. سلطان گوستاف الغزالی، جوان ۲۲ ساله ای اهل 
سمارانگ اندونزی، که دانشجوی علوم کامپیوتر است، 
تقریبا 1۰۰۰ عکس ســلفی خــود را به توکــن غیر مثالی 
تبدیــل کــرده و فروخته اســت. به گفتــه خــود الغزالی، 
او به مدت ۵ ســال، بین ســن 1۸ تــا ۲۲ ســالگی، از خود 
عکس سلفی گرفته است تا مسیر درس خواندن و فارغ 

التحصیل شدنش را ثبت کند.
به گزارش وب سایت کوین تلگراف، او یا در حالت 

 نشسته یا ایستاده پشــت کامپیوترش از خود عکس 
سلفی گرفته است و بعدها این عکس ها را به توکن غیر 
مثالی تبدیل کرده و آن ها را در دسامبر ۲۰۲1 در اُپن سی 
آپلود کرده است. او قیمت هر یک از این توکن ها را 3 دالر 

قرار داده بود و توقع نداشــت مشــتری جدی برای آن ها 
پیدا شــود. غزالی در حالی که می خواســت عکس های 
خود را، که در آن ها نشانی از احساس خاصی نیست، 
به پول تبدیل کند، چنین گفت: »می توانید عکس های 
من را بچرخانید یا هر کاری با آن ها بکنید، اما لطفا از این 
عکس ها سواستفاده نکنید زیرا در این صورت والدین 
من به شدت از من ناراحت می شوند. من به شما اعتماد 

دارم، پس لطفا مراقبت عکس های من باشید.«
با افزایش محبوبیت غزالی، یکی از توکن هــای او در روز 
جمعه به قیمت ۰.۲4۷ اتریوم فروش رفت، که با توجه 
به قیمــت اتریــوم در آن روز چیــزی در حــدود ۸۰۶ دالر 
می شــود. این جوان اندونزیایی اندکی شخصی ســازی 
را هــم بــا ارائــه مقــداری اطاعــات پیش زمینــه در کنار 
ســلفی هایش به توکن هــای خــود اضافه کــرد و همین 

مسئله به کمیاب شدن توکنش کمک کرد.

بازار داغ 
ان اف تی در 
اوپن سی
سلطان گوستاف غزالی 
چگونه میلیونر شد؟
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چهرهها
F I G U R E S

هم بنیان گذار توییچ: درست در نقطه ۱۵ 
سال پیش شرکت های فناوری هستیم! 

فرکتالوموجتازهانافتیهایدرونبازی
 open( موج مارکت پلیس ها و بازارگاه هایی چون اوپن سی
sea( که امــکان خریدوفــروش دارایی هــای ان اف تی را به 
کاربــران می دهنــد، یکــی از بحث های داغ کســب وکاری 
در دنیــای بالکچین و آینــده ای به نام وب ۳ هســتند. اما 
در این بین صنعت بازی با سرعتی بیشتر به ان اف تی ها 
و اســتفاده های آن خوشامد گفته اســت؛ انگیزه ای برای 
راه افتــادن کســب وکارهای جدیــد در ایــن حــوزه و البتــه 

ورود چهره هــای شناخته شــده در قامت ســرمایه گذار یا 
بنیان گــذار. »جاســتین کان« مانند بســیاری از مردم در 
سال 2017 زمانی که یکی از دوســتانش او را متقاعد کرد 
که از اســتارتاپ ان اف تی محوری که راه انــدازی کرده بود، 
حمایت کند، هرگز در مورد یــک توکن غیرمثلی یا همان 

ان اف تی نشنیده بود. 
پیــش از آن، کان ســرویس پخــش زنــده محبوبی بــه نام 

طــی ســال های اخیــر کوین بیــس توانســته جایــگاه خــود را 
به عنوان یکی از برترین صرافی های رمزارزی در دنیا تثبیت 
کند. در حالی که بسیاری دیگر از صرافی ها و رمزارزها مانند 
بایننس و ریپل جنجال های قانونــی و عملیاتی مختلفی را 
پشت سر گذاشته اند، کوین بیس در سکوت و با عملکردی 
اطمینان بخش توانســته اعتماد گســترده ای را جلب کند. 
یکی از موفقیت های اصلی کوین بیس در سال 2020 هنگامی 
محقق شد که »سوروجیت چاترجی«، یکی از معاونان ارشد 
گوگل برای کوین بیس از ســمت خود در گوگل استعفا داد. 
خبری که نقش مهمی در سود خیره کننده ۸00 میلیون دالری 
سهام این شرکت در ابتدای عرضه عمومی آن داشت. حاال 
کوین بیس مســئول بیــش از 10 درصــد کل حجم معامالت 
اسپات در بازار رمزارزی  است.  »ماکسیمیلیان فردریش«، 
تحلیلگر شناخته شده بازار رمزارز درباره کوین بیس می گوید: 
»فکر می کنم باید ذهنیت ما در مورد کوین بیس بلندمدت تر 

کوین بیس  و 
بازار سرمایه
صعودکسبوکارهای
رمزارزیبهقلهبورس

ازتبلیغاتتاحریمخصوصیوذخیرهسازیدادههادرآینده
چگونهتغییرخواهندکرد؟

وب 3 راه حل های خود را اجرا می کند
حــذف واســطه ها در وب ۳ نه تنهــا بــدون چالش 
نیست، بلکه کاری است بسیار پردردسر. حذف 
واسطه برای وب ۳ در جهانی که اقتصادش متمرکز 
است، قوانینش در سراســر دنیا متفاوت است و 
حفظ حریم خصوصــی در آن به ســادگی ممکن 

نیست، بی دردسر نیست.
1- اوالً مکانیسم های اقتصادی ما متمرکز است؛ 
دولت ها و بانک ها به واســطه سیاست های پولی 
بر جریان های مالــی تأثیرگذارنــد. چنین اقتصاد 
متمرکــزی امــکان حضــور در وب ۳ را نــدارد. در 
مقیاس کوچک تر هم همین مشکالت وجود دارد. 
برای مثال وقتی آمازون در ارتباط با یک فروشنده 
به عنــوان واســطه عمــل می کنــد و قانون هایــی را 
تعیین می کند، اگر به یکباره حذف شود، به سختی 
می توان با فروشنده مورد نظر بر سر کاال و قیمت 

به توافق رسید.
2- در فضای غیرمتمرکز وب ۳، افراد از سراسر دنیا 
به شبکه متصل می شوند؛ از ایران، چین، آمریکا، 
آفریقای جنوبی و...؛ هر یک از این کشورها قوانین 
خاص خودشان را دارند. حال سؤال اینجاست که 
در این فضای غیرمتمرکز قانون کجــا باید رعایت 

شود؟ بر سر چه قواعدی قرار است توافق کنیم؟
۳- در وب 2 اگرچــه شــرکت هایی مثل فیس بوک 
اطالعات ما را به شرکت های تبلیغاتی می فروشند، 
امــا حداقــل از اطالعــات مــا در برابــر دیگــران هم 
محافظت می کنند. حاال اگر فیس بوک نباشد، چه 
اتفاقی می افتد و ما چگونه می توانیم از اطالعات 

خودمان مراقبت کنیم؟
4- بحث دیگر ذخیره سازی اطالعات در سرورهای 
متمرکز است. امروز اطالعات ما در سرور مرکزی 
شــرکت هایی مانند فیس بوک و گوگل و... ذخیره 
می شــود. حــال اگــر ایــن شــرکت ها و ســرورهای 

متمرکزشان نباشند، چه اتفاقی می افتد؟
راه حــل مهــم وب ۳ بــرای مشــکالتی کــه گفتــه 
شــد، بالکچین ها هســتند. بالکچین  یک شبکه 
غیرمتمرکــز و سیســتمی بــرای تبــادل و ذخیــره 
اطالعات اســت کــه به ســادگی قابل  دســتکاری و 
تقلب نیست و پایه وب ۳ را شکل می دهد. وب ۳ با 
اتکا بر بالکچین برای مسائل گفته شده راه حل های 
مشــخصی را ارائــه داده اســت؛ در ادامــه بــه ایــن 
راه حل ها اشاره می کنیم و درباره هرکدام پروژه های 
مشخصی را مثال می زنیم تا شیوه عملکرد وب ۳ 

برایتان روشن شود.

در زمینــه اقتصــاد، وب ۳، ارزهــای 
رمزنگاری شــده یــا ارزهــای دیجیتــال را 
معرفــی کــرد. ارز دیجیتــال مثــل پــول اســت، اما 
برخالف پول غیرمتمرکز اســت و تراکنش های آن 
همتا به همتاست. یعنی نهاد واسطه ای مثل بانک 
و دولــت وجــود نــدارد و بــرای مبادلــه آنهــا 
تصمیم گیری نمی کند. تنها کافی است که کاربران 

برای مثال یــک ارز دیجیتال مثــل بیت کوین را به 
رسمیت بشناســند؛ در نتیجه بیت کوین به یک 
سیستم اقتصادی تبدیل می شود که می توان در 

آن معامله کرد.

 در زمینــه قوانیــن و مقــررات، وب ۳ 
 Smart ( هوشــمند  قراردادهــای 
Contract( را معرفی کرد. این قراردادها اگرچه در 
چارچوب قوانین قضایی کشورها قرار نمی گیرند و 
اساســاً بــا آنهــا فــرق دارنــد، امــا می تواننــد بــرای 
تبادالت میان ما قواعدی را وضع کنند. برای مثال 
 A یک قرارداد هوشمند تعیین می کند که اگر فرد
به فرد B فالن محصول را بدهد، فرد B به فرد A باید 
فالن قــدر پــول بدهــد. بالکچیــن اتریــوم مبــدع 
قراردادهای هوشمند است و برای نخستین بار این 
امکان را به وجود آورد که میان افرادی که در شبکه 
هســتند، چنین قواعدی به صورت خودکار وضع 
شود. مثالً کاربر شماره 1 فضای ذخیره سازی خود 
را در اختیار شبکه یا کاربر شماره 2 می گذارد و در 

ازای آن توکن یا ارز دیجیتال دریافت می کند.

هــم  خصوصــی  حریــم  زمینــه  در 
الگوریتم هــای بالکچیــن بــه مــا کمــک 
می کنند که از اطالعات خودمان محافظت کنیم. 
در این شبکه دیگران برای استفاده از اطالعات ما، 
به اجازه ما نیاز دارند. از پروژه هایی که در این زمینه 
 Keep( بــه کاربــران کمــک می کنــد، کیپ نتــورک
Network( اســت. کیپ نتــورک شــبکه ای بــرای 
ذخیره سازی و رمزنگاری اطالعات خصوصی شما 
در یک بالکچین عمومی اســت. اگــر می خواهید 
اطالعات تان در بالکچین در برابر دیگران محرمانه 
باشــد، کیپ نتــورک آن را بــرای شــما رمزنــگاری 
می کند و مالکیت آن نیز در دست خودتان است.

در زمینــه ذخیره ســازی، وب ۳ امــکان 
ذخیره سازی غیرمتمرکز را به وجود آورده 
اســت. یعنی کاربــران اطالعات شــان را در فضای 
رایانه خود ذخیره کنند و وقتی به شــبکه متصل 
می شــوند، آن را به صورت همتابه همتا با یکدیگر 
تبــادل کننــد. در نتیجــه نیــاز بــه ســرور مرکــزی 
واســطه هایی مثل فیس بــوک، گــوگل و... جهت 

ذخیره سازی رفع می شود.

COMMENTدیدگاه
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باشــد. با وجود موفقیــت خیره کننده آنهــا، همچنان فکر 
می کنم حجم بیشــتری از معامالت به سمت کوین بیس 
خواهد رفت. کوین بیس به خوبی نشان داده که نیروی خالق 
و توانایی پشت خود دارد که به طور مستمر دست به نوآوری 
می زنند، بنابراین رشد چشم گیر این صرافی طی سال آینده 

دور از ذهن نیست.« 

 توفان کوین بیس در بورس
 کوین بیــس در میان اولیــن کســب و کارهای رمــزارزی بوده 
که بــا اســتفاده از رمزارزهــای گوناگــون در بازار هــای بورس 
نامدار اقدام به خریدوفروش ســهام خود در قالب بخشی 
از صندوق های قابل معامله می کند. بر اســاس آمار بیش 
از ۸۶ هــزار ســهم کوین بیــس در قالــب ایــن صندوق ها که 
بــا کــد ARKK شــناخته می شــود، تاکنــون فــروش رفتــه و 
سفارش هایی برای بیش از ۵7 هزار سهم دیگر این شرکت 

در قالب یکی دیگر از این صندوق ها با کد ARKF وجود دارد.
کوین بیــس پنجمیــن هلدینــگ بــزرگ در ARKK تــا روز 
سه شــنبه با ســهمی حدود ۵.۳ درصد بود. ایــن در حالی 
اســت که ســهم 10درصدی کوین بیــس در ARKF، آن را به 

دومین دارایی بزرگ این صندوق نامدار تبدیل کرده است.
کوین بیس به تازگی کیف پول های خود را از طریق افزونه های 
مرورگری در دسترس بیشتر عموم قرار داده است. فردریش 
در ایــن مــورد می گویــد: »بی شــک ایــن افزونه هــا از امثال 
کوین بیس و متامسک و قرار گرفتن کیف پول های رمزارزی 
در دســترس عمــوم بــه شــکل آســان تر، بخــش مهمــی از 
تبدیل شدن رمزارزها به عنوان یک واحد ارزش مورد پذیرش 
در زندگی روزمره ماهاســت. کوین بیس یکــی از مهم ترین 
بخش هــای اکوسیســتم رمــزارزی اســت. توانایــی آنها در 
متصل کردن کاربــران از حوزه های مختلف رمــزارز و ایجاد 

تعامل میان آنان بی نظیر است.«

توییچ )Twitch( را تأسیس کرده بود که کمی بعد توسط 
آمازون بــه مبلغ 970 میلیــون دالر خریداری شــد. در آن 
زمان ایــن خریــد یکــی از بزرگ تریــن خریدهــای آمازون 
محســوب می شــد و کان را حســابی پولدار کــرد. او از آن 
زمان در تعدادی از پروژه های مختلف از جمله پروژ ه های 
بالکچینــی از طریق صندوق ســرمایه گذاری خــود به نام 

خود Goat Capital سرمایه گذاری کرده است.

 چرا فرکتال تأسیس شد
 اگرچــه پــروژه مرتبط بــا ان اف تی دوســتش بــه موفقیت 
نرسید، اما کان از آن زمان به تمرکز زیادی روی این حوزه و 

دیگر حوزه های مبتنی بر بالکچین گذاشته است. 
حاال او خود یــک مارکت پلیس بــه نام فرکتــال راه ا ندازی 
کرده که کارش ارائه ان اف تی های درون بازی است؛ جایی 
که هــم گیمرها و هــم شــرکت های بازی ســازی می توانند 

ان اف تی خریدوفروش کنند.
کان در مــورد دالیل خود بــرای راه اندازی این کســب وکار 
جدید گفته جهان به سمت دارایی های قابل خرج کردن 
در بازی ها حرکت می کند. دنیای بازی بــه گونه ای تغییر 
کــرده کــه خریدهــای درون بازی مــدل اصلی کســب وکار 
بازی ها شــده اند، افرادی چیزهای مختلــف را در بازی ها 
می خرنــد؛ از شــخصیت ها، پوســته ها و لــوازم آرایشــی 
شــخصیت ها گرفتــه تــا اســلحه و قــدرت و...، امــا افــراد 
مایل اند وقتــی بازی تمــام شــد، بتوانند این داشــته ها را 
کمکان حفــظ کنند یــا در جایی بفروشــند. ایــن امکانی 

است که فرکتال به آنها خواهد داد.
بــه گفتــه هم بنیان گــذار توییــچ امــروز همــه ایــن مــوارد 
قابــل انجــام، امــا متمرکــز و متعلق بــه شرکت هاســت و 
قابل انتقال به دیگران نیســت. شــما به عنــوان بازیکن، 
واقعاً مالک چیزی که در یک بازی به دست می آورید یا 
می خرید، نیســتید. اما به گفته کان موج بعدی بازی ها 
یک اقتصاد باز یا اقتصاد دوطرفه خواهند داشت که در 
آن بازیکنان همه چیز خود را در اختیار خواهند داشت. 
آنها مالک هر چیزی هســتند که می خرند یا در بازی ها 
به دست می آورند. همه اینها بر بستر بالکچین ذخیره 
می شود و افراد این امکان را دارند که در این اقتصادهای 

باز از داشته ها و دارایی های خود ثروت کسب کنند.
به گفتــه کان، فرکتــال بازاری اســت برای افــراد در جهت 
پیدا کــردن، خرید و فــروش ایــن دارایی هــای درون بازی. 
فرکتال به شــرکت های بــازی کمــک می کنــد دارایی های 
مبتنی بر اقتصــاد متمرکز را کنــار بگذارند و بــا بازیکنان 

خود بازاری پیرامون دارایی های ان اف تی ایجاد کنند.
 

 ان اف تی های کاربردی و موج بعدی
 کان پیش بینــی می کنــد کــه مــوج بعــدی ان اف تی هــا، 
یوتیلیتی ان اف تی یا توکن های غیرمثلی کاربردی باشد. 
بــه گفتــه او در حــال حاضــر ســابقه چنــد دهــه ای برای 
دارایی هــای دیجیتالــی وجود دارد کــه کاربــرد دارند، اما 
حاال می توان آنها را در بازی ها به دست آورد و خرج کرد.
بــه اعتقــاد او ایــن مــوج توســط بازی هــا و ان اف تی  هــای 
کاربردی راه افتاده و اوج خواهد گرفت و وارد دیگر حوزه ها 

خواهد شد. 
این یک بازار جدید با تنوع نسبتاً باالست. او از دید یک 
سرمایه گذار هم تأکید دارد فعالً این بازار در نقطه ابتدایی 
خود از منظر سرمایه گذاری قرار دارد؛ زیرا بازار جدیدی 
در حال ایجاد است؛ درست شبیه سرمایه گذاری در 

سهام شرکت های فناوری در  1۵ سال!

باخرید۶۹میلیارددالریاکتیویژن،مایکروسافتبهسومین
بازیسازبزرگدنیاتبدیلمیشود

خیز مایکروسافت برای بازی های دنیای متاورس

ANALYSISتحلیل

کارشناســان می گویند کــه مایکروســافت قرار 
اســت ســازنده و ناشــر بازی اکتیویــژن بلیزارد 
را در یــک معاملــه تمــام نقــدی و بــا قیمت ۶9 
میلیــارد دالر بخــرد. ایــن معاملــه را می تــوان 
بخشــی از برنامــه مایکروســافت بــه منظــور 
پیش برد جاه طلبی هــای چند هــزار دالری این 
شرکت در حوزه های روبه رشد فناوری و نوآوری 

قلمداد کرد.
شــرکت  پورتفولیــوی  مدیــر  نــاج،  دیویــد 
ســرمایه گذاری دارایی هــای دیجیتــال در 
تحلیــل ایــن معاملــه بــزرگ گفتــه برنامه هــای 
مایکروسافت برای متاورس به سرعت در حال 

رشد است.
ناج گفته اســت: »در طول ســه ماهه گذشــته 
مایکروســافت به شــدت در حــال توســعه 
فعالیت های خود در حوزه متاورس بوده است. 
بخش بزرگــی از این توســعه کســب وکاری هم 

مربوط به بازی های ایکس باکس است.«
مایکروسافت در بیانیه ای گفته این خرید راهی 
برای »ســرعت بخشــیدن به رشــد کسب وکار 
بــازی مایکروســافت« و »ارائــه راهکارهــای 
ســازنده بــرای متــاورس« از ســوی این شــرکت 

پیشرو خواهد بود.
ســاتیا نــادال، مدیرعامــل مایکروســافت در 
اظهارنظــری دربــاره خریــد اکتیویــژن بلیــزارد 
گفته: »بازی هــا پویاتریــن و هیجان انگیزترین 
بخــش از بــازار ســرگرمی در تمــام پلتفرم هــای 
امروزی هستند و به همین دلیل نقش کلیدی 
در توســعه پلتفرم هــای متــاورس خواهنــد 

داشت.«

 برنامه مایکروسافت برای صنعت بازی
کنســول های  کــه  مایکروســافت 
ایکس باکــس را تولیــد می کند و بــازی معروف 
ماین کرفــت را دارد، بــا ایــن خریــد، امتیــاز 
بازی هــای موفقــی ماننــد Call of Duty و 

Candy Crush را بــه دســت خواهــد آورد. 
با نهایی شــدن ایــن قــرارداد مایکروســافت به 
سومین شرکت بزرگ بازی سازی از نظر درآمد 

تبدیل خواهد شد.
مایکروســافت زمانی که نادال برای اولین بار در 
کنفرانس ســاالنه خــود در نوامبــر 2021 از واژه 
متاورس نام برد، خبرساز شــد. نادال گفته بود 
که این غــول نرم افــزاری تقریباً 100 ســرویس و 
به روزرسانی جدید را در ســه زمینه مختلف از 
جمله متاورس عرضه خواهد کرد. عالوه بر این، 
مایکروسافت قرار اســت در اواخر سال جاری 
عینک و دستکش واقعیت مجازی خود را هم 
عرضه کنــد. این نشــان می دهد مایکرســافت 
برای حضور در دنیای متــاورس عزمش را جزم 

کرده است.
مدیرعامــل ایــن شــرکت بــزرگ ســیلیکون ولی 
گفته همان طور که دنیــای دیجیتال و فیزیکی 
کنار هم قــرار می گیرند، ما در حــال ایجاد یک 
الیه پلتفرمی کامــالً جدید هســتیم که نامش 
متاورس است. به یک معنا، متاورس ما را قادر 
می سازد هم محاســبات و تراکنش های دنیای 
مجازی را در دنیای واقعی جاسازی کنیم و هم 
دنیای واقعــی را در دنیای مجــازی جای دهیم. 
به اعتقاد او متاورس کمک خواهد کرد حضور 
واقعی را در هر فضای دیجیتالی تجربه کنیم.

وال اســتریت ژورنــال گــزارش داده کــه انتظــار 
می رود بابی کوتیک، مدیرعامل اکتیویژن پس 
از بسته شدن این قرارداد، از این شرکت خارج 
شــود. نــاج پیش بینی کــرده که مایکروســافت 
ممکــن اســت از ویژگی هــا و ســرویس های این 
شــرکت بــرای به کارگیــری توکن هــای غیرقابــل 
تعویــض در بازی هــای ویدئویــی اش اســتفاده 
کند و در نهایت »یک متاورس قوی« بسازد. او 
گفته فکــر می کند این تازه شــروع ماجراجویی 
مایکروســافت در صنعــت بازی هــای ان اف تی 

باشد. 



شــــــــــــــمــــــــــــــــــاره6
3 بـــــهــــمــــــن ۱۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

12

کسبوکار
B U S I N E S S

ســهیل نیکــزاد از قدیمی هــای حــوزه رمــزارز در ایــران 
است. آشنایی زودهنگام او با بیت کوین و تالشش برای 
تأکید بــر اهمیت ایــن رمزارز و آینــده اش او را بــه یکی از 
چهره های فعــال و صنفی این حوزه تبدیل کرده اســت. 
نیکــزاد اگرچــه دل خوشــی از قانون گــذار و تجربه هــای 
نظارتی و ورود دولتی ها به این حــوزه ندارد، اما می گوید 
اگر مطالبه گری و توجه به منافع بخش خصوصی محور 
هر گونه تنظیم گری باشد، بخش خصوصی حتماً با آن 
همراه خواهد شــد. اگرچه به اعتقاد او ســابقه اقدامات 
انجام شــده توســط دولتی هــا و شــبه خصوصی ها در 
سال های گذشته او را به این نقطه رسانده که آنها بیشتر 
به دنبــال ســهم خواهی هســتند تــا توســعه ایــن حــوزه 

فناورانه اقتصاد.

 کســب و کار خود را از کجا شروع کردید؟ 
لطفاً تاریخچه مختصری از نحوه و زمان شروع کار 

خود ارائه دهید؟
من از سال 2012 بیت کوین را شناختم و بعد در مورد آن 
تحقیق و مطالعه کردم. همکاری من با اکثر کسب وکارها 
در حوزه کریپتو به صورت مشارکتی بوده است، اما چند 
وقت پیش تصمیم گرفتم خودم کسب وکاری راه اندازی 
کنم. قرار بــود یک صرافی  P2Pباشــد مشــابه بایننس. 
اما بعــد کــه خواســتیم آن را پیاده ســازی کنیــم، متوجه 
شــدیم پلتفرم هــای خوبــی از نظر فنــی و امنیــت وجود 
ندارد، امــا چون تیم و همــکاران خوبی داشــتم به کمک 

هم یــک پلتفــرم نوشــتیم. بعــد از آن متوجه شــدیم که 
پلتفرم بسیار خوبی ساخته ایم و شــاید حیف باشد که 
فقط خودمان با آن کار کنیم. پس یک مدل کســب وکار 
B2B طراحی کردیم. شــرکت مان به تأمین کننده پلتفرم 
صرافــی بــرای صرافی هــای مختلــف تبدیــل شــد. البته 
فعالً فروشــی انجام نداده ایــم. حدود یک ماه اســت که 
محصول مان تهیه شــده و منتظر هســتیم تــا بتوانیم با 

مشتری مذاکره کنیم.
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه مــا تصمیــم گرفتیــم 
محصول مان را با الیســنس MIT، متن باز کنیم. به این 
صورت کســی کــه کدمــان را در گیت هــاب ببینــد، به آن 
دسترسی پیدا کند و بتواند از آن برای خودش استفاده 
تجاری کند. یعنی کسی که بلد باشد از این کد استفاده و 
آن را پیاده سازی کند، الزم نیست به ما هزینه ای بپردازد. 

کار سختی هم نیست. 
با این ایده کدمان را متن باز کردیم و امیدواریم همکاران 
و دوســتانی پیدا کنیم کــه در رشــد و ترویــج و تبلیغ این 
پلتفرم بــه ما کمــک کنند. البته مــا از نظــر بودجه بندی 
روی اینکــه اشــخاص دیگــری ایــن متــن بــاز را توســعه 
بدهند، حساب نکرده ایم. اما اگر کسی بخواهد قسمت 

دیگری به آن اضافه کند، می تواند.

 با توجه به اینکه شما چند سالی در این 
حــوزه فعالیت و مطالعه داشــته اید، اگــر بخواهید 
امــروز را با چند ســال گذشــته مقایســه کنید، چه 

رگوالتور خوب به جای سهم خواهی 
مطالبه گری می کند!

گپیباسهیلنیکزاددربارهراهیکهفعاالنرمزارزایراندراین
سالهاطیکردهاند

کارمزددوهزاردالریبرایحقمشاورهخریدزمیندرمتاورس

کاسبان دنیای دربسته متاورس در ایران
ایــن روزهــا واژه »متــاورس« زیــاد بــه چشــم 
می خــورد؛ البــه الی اخبــار روز از ایــن پدیــده 
می شنویم، در شبکه های اجتماعی صفحاتی 
در حــال تبلیغ آن هســتند و آگهی های فروش 
زمین در متاورس منتشر می کنند. در این میان 
و نــگاه بهــت زده افــکار عمومی نســبت به این 
دنیای ناشــناخته، برخــی هم پــول می گیرند و 
ادعا می کنند فقط آنها هستند که متخصص 
این دنیای جدید هســتند و برای فهم متاورس 
باید به سراغ آنها رفت. برخی هم حق مشاوره 
می گیرند تا در متاورس برای شما خریدوفروش 
کنند؛ اما واقعیت متاورس چیســت و حاال که 
به ایران رســیده، چه مســیری را طــی می کند و 
چه کسانی از ناشناخته بودن متاورس در ایران 

کاسبی می کنند؟ 
همیــن چنــد وقــت پیــش بــود کــه انتشــار 
آگهی های فروش زمیــن در متــاورس در برخی 
ســایت های درج آگهــی، نــگاه همه را به ســوی 
این پدیــده کشــاند و تعداد بیشــتری نســبت 
بــه ایــن دنیــا کنجــکاو شــدند. اکنــون ســعید 
ســیاه پوش، کارشــناس حوزه فناوری از قیمت 
این حق مشــاوره ها خبر داده که نشــان دهنده 
قیمت های نجومی اســت. به گفته سیاه پوش 
بازار سوداگری ایرانی در متاورس داغ است و از 
حق مشــاوره های دو هزار دالری خبر می دهد. 
در واقع افرادی کــه آگهی های فــروش زمین در 
متــاورس را ثبت می کنند، عمدتاً نه فروشــنده 
مســتقیم، بلکــه واســطه و در بهتریــن حالــت 
مشاور خرید این امالک هستند و کارمزدهای 

نجومی دریافت می کنند.

 متاورس پدیده جدیدی نیست و عمر 
۳۰ساله دارد

این کارشــناس حوزه فناوری دلیل عمده ظهور 
ســوداگری در متــاورس را عــدم اطــالع کافــی 
نســبت به این دنیا و در مقابــل ترویج باورهای 
غلط توسط همین سوداگران می داند و توضیح 
می دهد: »یــک باور رایــج که می تواند درســت 
هم نباشد، توسط افرادی رواج پیدا می کند که 
اطالعات چندانی ندارند. ســه کلمه متاورس، 
مــارک زاکربرگ و زمیــن مجازی با هــم در ذهن 

افراد نشسته است. 
اگــر بــه فــردی بگوییــد بــا ایــن کلمــات جملــه 
بســازد، احتمــاالً می گویــد، مــارک زاکربــرگ، 
خالق فیس بــوک زمیــن مجــازی را در متاورس 
خلق کرده که قیمــت آن هزار دالر بــوده و حاال 
بــه 10 هــزار دالر رســیده اســت. ایــن ذهنیــت 
توســط کســانی بــه افــراد القــا می شــود کــه 
ســود آنهــا در ترویــج باورهــای ســاده لوحانه و 
ســطحی اســت؛ اما بســیاری از همین سناریو 
ســاده لوحانه فریــب خوردنــد و وارد ایــن حوزه 
شــدند. واقعیــت ماجــرا نشــان می دهــد، اگــر 
در اینترنــت جســت وجو کنیــد، می بینید این 

کلمه »متــاورس« یک عمر ۳0 ســاله دارد. واژه 
 snow متاورس اولین بار در سال 1992 در رمان
crash  نوشــته »نل اسیفنســن« مطرح شد. 
اتفاقاً نســخه هایی از ترجمه فارسی آن  هم در 
اینترنــت موجود اســت. ایــن رمان حــاوی یک 
فضــای تخیلی اســت کــه مــارک زاکربــرگ هم 
به نوعــی، تصویــر معــروف شمشــیربازی آن را 

جلوی چشم ما گذاشت.«

 قالب  سوداگران ایرانی برای متاورس
به گفته ســیاه پوش این ایده ای اســت 
که در دنیا شــکل گرفتــه و ناگهان بــه یک روند 
جهانی تبدیل شده؛ اما مسئله اینجاست که 
همیشــه عده ای به دنبــال گرفتن ماهــی از آب 

گل آلود هستند.
او با مثــال آوردن از وضعیت متــاورس در ایران 
توضیــح می دهــد: »از آنجــا که کلمــه متاورس 
مــدت زیــادی نیســت در فضــای فارســی زبان 
مطرح شــده و برای خیلی ها ناشــناخته است، 
عده ای به عنوان متخصص خود را معرفی کرده 
و به راحتی از کنجکاوی و میل به کسب درآمد 
افــراد سوءاســتفاده می کننــد. در صورتــی کــه 
واقعیت این است که اساساً متاورس و زیستن 
در ایــن دنیا به تخصــص عجیب وغریبــی نیاز 
ندارد که بخواهیم بابت آن پول پرداخت کنیم. 
خرید زمیــن و آیتم هــای بــازی در پلتفرم هایی 
نظیر دســنترالند و… بــه همان ســادگی خرید 
آیتم هــای بــازی در گیم هــا و بازی هایــی نظیــر 
ماین کرفــت، کــرش و فورت نایــت اســت کــه از 
سال ها پیش کاربران این بازی ها به راحتی از آن 
استفاده می کردند؛ کاری که فرزند هفت ساله 
من هــرروزه توســط کنســول بــازی خــود انجام 
می دهــد. تنهــا مبحث جدیــدی که افــراد باید 
فرابگیرند، ترکیب این ایــده با مفاهیمی مانند 
توکن هــای ان اف تی و نحــوه خرید ایــن توانایی 
و اتصــال کیف پــول خود بــه پلتفرم هــای بازی 
اســت که برای آمــوزش آن منابع متعــددی در 

اینترنت موجود است.«
او با اشــاره به خریدوفروش زمیــن در متاورس 
می گویــد: »زمیــن در متــاورس در ایــران، بــا 
اخباری مربوط به ســودهای باالی این زمین ها 
در جهــان مطــرح شــد، اینکــه یــک زمیــن 10 
هــزار دالری بــه صد هــزار دالر رســیده اســت. 
بعد عــده ای پیــدا شــدند کــه ادعــا می کنند با 
مشــاوره دادن صحیح می تواننــد خرید امن تر 
و پرســود تری را تضمیــن کننــد. بنــده هیــچ 
توصیــه ای بــرای خریــد یــا عــدم خریــد زمیــن 
مجازی ندارم، ولی توصیــه می کنم برای انجام 
فرایند خرید زمین مجازی در دام افراد سودجو 
و پرداخت دســتمزد باال برای ایــن کار نیفتید. 
متأســفانه شــخصاً شــاهد پرداخت ارقامی تا 
2000 دالر نیز به عنوان حق مشاور برای خرید 

زمین در متاورس بوده ام.«

REPORTگزارش
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B U S I N E S S

آسوشیتدپرسسامانهانافتیانحصاریخودرابرایعکسهای
خبرنگاریتأسیسمیکند

رسانه ها هم مجذوب ان اف تی  شده اند 

REPORTگزارش

آسوشیتدپرس، یا AP، اعالم کرده که بازاری را برای 
فروش ان اف تی هایی در قالب کار عکاسان خود، با 
همکاری شرکتی به نام Xooa راه اندازی کرده است. 
این شــرکت بــرای کلکســیونرهایی که بــه »خرید 
عکس های خبری معاصر و تاریخــی برنده جوایز 
خبرگــزاری« عالقه دارنــد، به عنوان یک بــازار ویژه 

عمل خواهد کرد.
ایــن رســانه می گویــد کــه سیســتم آن بــر بســتر 
بالکچین »دوســت دار محیط  زیســت«؛ پلی گان 
قرار دارد و ان اف تی های مختلف شامل مجموعه ای 
غنــی از عکس های خبری هســتند. بــه گفته این 
خبرگزاری پرآوازه، اولین مجموعه این بازار که در ۳1 
ژانویه امسال عرضه می شود، شامل ان اف تی هایی 
می شــود که میزبــان عکس هایــی خبــری از فضا، 
تغییرات اقلیمی، جنــگ و دیگر موارد دســت اول 

خبری است.

 دیگر خبرگزاری ها نیــز در حال ورود 
به بازار ان اف تی ها هستند

 آسوشیتدپرس اولین شرکت ژورنالیستی نیست 
کــه از ان اف تی هــا اســتفاده کــرده یــا بــه آن عالقــه 
نشان می دهد. در گذشــته کوارتز و نیویورک تایمز 
نســخه هایی از مقاالت خود را به عنــوان ان اف تی 
 Getty فروخته انــد و »کریگ پیترز«، مدیرعامــل
Images در مــاه دســامبر گفت کــه »یک فرصت 
واقعی« برای شــرکتش در حوزه ان اف تی ها وجود 
دارد. بــا این حــال احتماالً بــه این زودی ها شــاهد 
رقابت شدید برای خرید ان اف تی هایی از این دست 
نخواهیم بود؛ امری که به خوبی توسط مدیران این 
ابرخبرگزاری ها نیز درک شده است. پیترز قبالً گفته 
است که نیازی برای مسابقه دادن با دیگران حس 
نمی کند و ورود آنها و رشد در حوزه ان اف تی ها یک 
فرایند زمان بر و همگام با بلوغ مفهــوم ان اف تی ها 
خواهد بود. با وجود رویکرد بدون عجله رسانه ها،  
این اقدام آسوشیتدپرس مهم ترین اقدام یک نهاد 
رسانه ای معتبر برای ورود به دنیای ان اف تی است.

 چگونه ان اف تی های آسوشیتدپرس 
را بخریم؟

 خریــداران می تواننــد بــا اســتفاده از کارت هــای 
اعتبــاری ارزهــای فیــات یــا اتریــوم، بــه خریــد این 
ان اف تی هــا اقدام کنند. آسوشــیتدپرس می گوید 
که والت مشهور »متا مسک« اولین والت تحت 

پشــتیبانی ایــن ســامانه جدیــد خواهــد بــود، اما 
برنامه هایی برای اضافه کردن پشتیبانی برای سایر 
والت ها در حال پیگیری است. صف های مجازی 
برای خرید این ان اف تی ها به وجود خواهد آمد و هر 
دو هفته یک دراپ ویژه شامل یک ان اف تی سطح 
باال که توسط آسوشیتدپرس »دراپ پولیتزر« لقب 
گرفته، انجام می شود. خریداران می توانند هر یک 
از ان اف تی ها را در بازارهای ثانویه سایت بفروشند.
آسوشیتدپرس می گوید که درآمد حاصل از فروش  
برای تأمین مالی پروژه های روزنامه نگاری استفاده 
خواهد شد. کارمزدهای تراکنش که اتریوم به دلیل 
رقــم بــاالی دریافتی بــه آن بدنام اســت، به شــکل 
چشم گیری از طریق استفاده از بالکچین پلی گان 
محدود شده تا خریداران بیشــتری جذب شوند. 
همچنیــن تمامــی عکاســان مســئول ان اف تی ها 
درصــد مشــخصی از فــروش عکس هــای خــود را 
دریافت می کنند؛ هرچند میزان دقیق این درصد 

هنــوز به طــور عمومی اعالم نشــده 
است. 

 آسوشیتدپرس 
قدیمی کار است

 آسوشــیتدپرس به وضــوح گفتــه 
کــه ســبک کاری آنهــا تفاوت هــای 
آشکار و عامدانه ای با دیگر بازارهای 
ان اف تی؛ از جمله فضــای متاورس 
دارد. بســیاری در ابتــدا گمانه زنــی 

می کردند که این نهاد خبری به دنبال احداث یک 
مــوزه مجــازی در فضایی ماننــد متاورس اســت تا 
برخی از ایــن عکس ها را به عنوان قطعــات دکوری 
مجازی عرضه کند. در متن اصلی اعالمیه اما هیچ 
اشاره ای به متاورس نشده و بسیاری از عباراتی که 
این روزها تحت تأثیر متاورس بر فضای ان اف تی ها 
حاکم شــده نیز غایب هســتند. در عــوض به نظر 
می آیــد تــالش آسوشــیتدپرس تنهــا اســتفاده از 
ســهولت و امکانات فناوری ان اف تی بــرای عرضه 
عکس هــای خبری خود بــه خریــداران خصوصی 
به شکل مؤثرتر و امن تر اســت. بازار ان اف تی های 
آسوشیتدپرس ۳1 ژانویه پیش رو، همزمان با اولین 
عرضه ان اف تی ها افتتاح می شود. با این وجود به 
نظر می رسد که کاربران می توانند با ارجاع دیگران 
برای ثبت نام، در فهرست دسترسی زودهنگام قرار 

بگیرند و در صف خرید اولویت پیدا کنند. 

پارساخاکنژاد


Parsa.khaknezhad
@gmail.com

تغییر و تحوالت چشــم گیری در این حوزه رخ داده 
اســت؟ بازیگران ایــن حــوزه در این چند ســال چه 

تغییری کرده اند؟
به  نظر من بســیاری از بازیگــران حوزه کریپتــوی ایران از 
ســوی نهادهای دولتی و نیمه دولتی حمایت می شوند. 
به خاطر اینکه دولت، هــم می خواهد از ایــن حوزه برای 
جبــران نقطه ضعف های بین المللی اســتفاده کند و هم 
نگران اســت که کنترل خــود را در بازارهای مالــی و پولی 
از دســت بدهــد. کســانی هــم کــه از طــرف خصولتی ها 
وارد حوزه کریپتو می شــوند، دو گروه هستند. یک گروه 
کســانی هســتند که هدف شــان اســتفاده بین المللی از 
کریپتو برای پرداخت های مسدودشده است. گروه دیگر 
مثل همه دولت های دنیا هدف شان محدود کردن است.  
ایــن دو گــروه به دلیل اوضــاع اقتصــادی مــا و تنش های 
سیاســی تنه های زیادی به بخش خصوصــی و البته به 
هــم می زنند. مــن بخــش خصوصــی متحــد و یکپارچه 
قدرتمندی در ایران نمی بینم. مفردهای خیلی قدرتمند 
می بینــم. تک نفرهــای خیلــی خــوب می بینــم. بــرای 
مثال ما دِوِلوپــر زی کش در ایران داشــتیم کــه مهاجرت 
کرد. می دانیــد که دولوپــر زی کــش نخبه اســت، ولی ما 

نتوانستیم در جامعه پذیرای او باشیم. 

 شــما گفتیــد کــه در ایــن حــوزه خــأ و 
فقدان هایی وجــود دارد و نهادهایی کــه نباید ورود 
می کردند، ورود کردند و کارهایی را که باید می کردند، 
نکردند و در واقع به اشتباه ورود کردند. به نظر شما 
برای رگوالتوری این حوزه چه نهادهایی مناســب تر 
هســتند و چه نهادهایی بــرای رگوالتــوری این فضا 

مأموریت بهتری دارند؟
عده ای می گوینــد واقعیت این اســت که این حــوزه قرار 
نیســت رگوله بشــود. آنهــا تأکیــد دارند یــک چیزهایی 
در دنیــای فنــاوری قــرار نیســت رگوله بشــود. واقعــاً هم 
اگر معنــای رگوالتوری این باشــد که بخشــی از درآمدها 
را صرفــاً بــه یــک نهــاد دولتــی بدهیــم، همــان بهتــر که 

رگوالتوری انجام نشود. 
رگوالتــور بایــد منافع بخش خصوصــی را در نظــر بگیرد 
و کســب وکار را برایــش آســان کند، امــا مــا می بینیم که 
رگوالتــور در ایران صرفــاً به دنبــال ســهم گرفتن از منافع 
بخــش خصوصــی اســت. بــرای مثــال رگوالتــوری حوزه 
فین تــک و پرداخــت در ایــران را بانــک مرکــزی انجــام 
می دهد. صنعت پرداخت در سال دو هزار میلیارد تومان 
در سال درآمد دارد. از این مقدار 1000 میلیارد تومان به 
شرکت خدمات انفورماتیک که متعلق به بانک مرکزی 

است، می رسد. 
شــرکت خدمــات انفورماتیــک قبــل از توســعه صنعت 
پرداخــت، مســئولیت های زیــادی نداشــت، امــا بعد از 
شــکل گرفتن و توســعه خدمات پرداخت، بانک مرکزی 
بــه بهانــه رگوالتــوری ایــن صنعــت، ســاختار شــاپرک را 
بزرگ و بزرگ تر کرد. تا جایی که امــروزه بیش از نیمی از 
درآمد صنعت پرداخت در اختیار اوست. اگر قرار است 
معنــای رگوالتوری این باشــد کــه نصف درآمــد صنعت 
کریپتو را بــه بانک مرکــزی بدهند، باید کمــی تأمل کرد. 
بانک مرکزی که طی سه سال ارزش پول شما را یک دهم 
کرده، چرا باید یک پرنده آزاد را در قفس کند و به دست 
کســی بدهد کــه تــا االن نتوانســته ایــن حوزه را درســت 

مدیریت کند. 
رگوالتــور چــه کار می خواهــد بکنــد؟ آیــا بانــک مرکــزی 
می خواهــد این حــوزه را رگوله و مــا را در مکانیســم های 
خــود گرفتــار کنــد و پرداخت های جهانــی مــا را ببندد؟ 
نصف ســود ما را بــردارد و خرج کاری کند کــه هیچ وقت 
در مــوردش بــه کســی پاســخی نمی دهــد؟ بهتر اســت 
رگوالتــوری ایــن کارهــا را نکنــد. فعــاالن ایــن حــوزه 
نگرانی هایی از این دست دارند؛ وگرنه کسی از نظارت و 

پاسخگو بودن ابایی ندارد.

 پس شما معتقدید که رگوالتوری موانع 
بیشــتری ایجاد می کند. راهکار شــما برای از میان 

برداشتن موانع فعلی چیست؟
حقیقتاً من یک یا دو مانع جدید دیده ام. روس ها حرف 
خیلی خوبی در مــورد رگوالتوری کریپتو زدنــد و احتماالً 
بــه حــرف خــود نیــز وفــادار می ماننــد. گفتند مــا تالش 
می کنیم کــه کریپتــو را در قوانین قبلی خــود بگنجانیم. 
ما هم می توانیــم در قوانین قبلــی خود تمــام کارهایی را 
که می توان با کریپتــو انجام داد، انجام دهیــم. اصوالً ما 
به قدری قانون داریم کــه برای هــر کاری بخواهیم انجام 
دهیم، حتماً یــک قانون پیدا می کنیم و بــه قانون گذاری 

جدید نیاز نداریم. 
 )OVER REGULATED( مــا از کشــورهای اوررگولــه
دنیا هســتیم. بــه همین علــت ما بــرای تمــام حوزه های 
جدیــد حتــی قانــون داریــم. امــا موضــوع این اســت که 
ایــن حوزه بــوی پول خیلــی زیــادی می دهد و هــر کس تا 
امروز توانســته، مانع آن شده است. مثالً شــنیده ام که 
گفته انــد یا فقط دســتگاه مــن کار کریپتو می کنــد یا اگر 
دســتگاه دیگری کار کریپتو بکنــد، آن را مختل می کنم. 
اینها کسانی هستند که امنیت و اقتصاد کشور به آنها 
ســپرده شــده اســت. برای مثال چــرا توانیر قیمــت برق 
را برای ماینرهــای داخلی 10برابــر کرد؟ واقعــاً باید گفت 
اگر نگران خــروج ارز، گم شــدن پول یا ضرر کردن کشــور 
هستند، کریپتو را رها کنند و به بخش های دیگر اقتصاد 

بچسبند. 
مــا داریــم به دنبــال یــک مکانیســم درســت می گردیم. 
مکانیسم درست این است که سازمان ها دخالت نکنند 
و مردم و کسب وکارها را به قوانین قبلی بسپارند و قدرت 
را به دست یک نفر ندهند. کریپتو مثال سریعی از این 
جمله است که اگر قدرت یک جا تجمع پیدا کند، فساد 
مــی آورد. آن آقایی که کارمند ســازمان دولتــی و امنیتی 
اســت، آمده کــه بفهمد چگونــه مــرا قانون گــذاری کند؛ 
حال یا متوجه نمی شــود و می رود و مانع زدایی می کند، 
یا متوجه می شود و می رود می گوید مرا حمایت کنید که 
من این کار را انجام بدهم تا دیگری نکند! چون من امن 

هستم و دیگری خطرناک.
آن کســی که رگوالتور اســت و قرار بوده من را رگوله کند، 
طی این سال ها برای من و همکارانم رقیب درست کرده 
است. این درســت نیست. کار درســت این بود کسی را 

برای این کار مأمور کنند که خودش مطالبه گر شود.

و  کوتاه مــدت  در  شــما  پیش بینــی   
بلندمدت از بازار و این فضا چیست؟

هر بیت کویــن برابر یــک بیت کویــن خواهد شــد؛ یعنی 
اینکه نمی خواهم عدد بگویم و بگویم هر بیت کوین برابر 
با چقدر دالر می شــود. یعنی اینکــه بیت کوین کم کم به 
ابزاری برای شــمارش تبدیل می شود. در ســال 200۸ بر 
اساس تخمین ها می گفتند میزان بدهی ایاالت متحده 
21 تریلیــون دالر بــوده و اگــر هــر بیت کوین یــک میلیون 
دالر بشــود، این بدهی با حجم بازار بیت کوین مســاوی 

خواهد شد. 
به ایــن معنی که اگــر بیت کویــن روی کاغذ یــک میلیون 
دالر شــود، مارکت کپ آن آن قدر زیاد است که به اندازه 
دالرهایی خواهد شد که مردم تمام دنیا )خارج از آمریکا( 
با آن کار می کنند. یعنی بیت کوین می تواند جای دالر را 
بگیرد. این یعنی شاید بیت کوین به سمت یک میلیون 
دالر بــرود! ولــی مــن پیش بینــی قیمــت نــدارم و ایــن بر 
اساس حرف های گذشته است. در مورد قیمت، چیزی 
نمی توانم بگویم. برای مثال شــخصی بــه من گفت یک 
کوین بسازم و او قیمت آن را با بامپ و دامپ باال خواهد 
برد. در این بازار باید مراقب سودجویان و بامپ و دامپ 
بازار و دســتکاری هایی از این دســت بود. این مهم ترین 
توصیه من اســت و ترجیح می دهم به جــای پیش بینی 

قیمت آن را مطرح کنم.
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مایکلجردندربازارانافتی
یــک پلتفــرم  متاپلکــس کــه 
سوالناســت،  بــر  مبتنــی  ان اف تــی 
۴۶ میلیــون دالر ســرمایه جــذب کــرد. 
ستارگانی چون مایکل جردن و کوین الو از 

سرمایه گذاران این معامله هستند.

اوپنسیبزرگترمیشود
اوپن ســی که بزرگ ترین پلتفرم 
خریدوفــروش ان اف تــی در دنیاســت، 
شرکت دارمالب را که یک پلتفرم وام دهی 
رمــزارزی اســت، خریــد. اوپن ســی 1/2 
میلیون کاربر فعــال و 13/3 میلیارد دالر 

ارزش دارد!

خریدبانکتوسطصرافی
بیت مکــس کــه یــک صرافــی 
رمــزارزی اســت، اعــام کــرده یکــی از 
قدیمی تریــن بانک های آلمــان را خواهد 
خریــد. بانــک 2۶۸ ســاله بانک هــاوس 
ون درهیت! راهی برای فعالیت قانونمندتر 

در آلمان و اتریش و سوئیس.

جذبسرمایهبرایمتاورس
انیموکا، شرکت مادر سندباکس 
)فعــال در زمینــه خریدوفــروش زمین در 
متاورس( برای ساختن متاورس باز، 3۶۰ 

میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.

به گفته کمپانی بیت پــی، یکی از بزرگ ترین پردازشــگرهای 
پرداخت هــای رمــزارزی در جهــان؛ مصرف کننــدگان و 
کسب وکارها به طور فزاینده ای شروع به استفاده از توکن های 
دیجیتالی غیر از بیت کوین کرده اند. طبق گفته این شرکت، 
سال گذشته، استفاده از بیت کوین در بازرگانان که از بیت پی 
استفاده می کنند، به حدود ۶5 درصد کاهش یافته، در حالی 
این رقم در ســال 2۰2۰ چیزی حدود 92 درصد بــود. اتر با 15 
درصد، استیبل کوین ها با 13 درصد و کوین های جدید از جمله 
دوج کوین، شــیبا اینو و الیت کویــن با 3 درصــد، جایگاه های 

بعدی را به خود اختصاص داده اند.
دلیــل افزایــش اســتفاده از کوین هــای جایگزیــن بــه جــای 

بیت کوین، شروع استفاده کسب  وکارها از استیبل کوین ها 
جهت پرداخت های فرامرزی است؛ چراکه متزلزل شدن بازار 
رمزارزها از اوایل ماه نوامبر، تمایل مصرف کنندگان به استفاده 
از استیبل کوین ها را که اصوالً ارزش ثابتی دارند، افزایش داد. 
در طرف دیگر، کوین هایی مثل دوج کوین به لطف طرفدارانی از 
جمله ایان ماسک و اظهاراتش مبنی بر استفاده از این رمزارز 
برای خرید کاالهای شــرکت تســا، ســروصدای زیادی به پا 
کردند. با افزایش ۶۰درصدی ارزش بیت کوین در سال گذشته 
و با وجود نوسانات ســه ماهه چهارم سال گذشته، بسیاری 
از ســرمایه گذاران ممکن اســت ترجیح داده باشــند به جای 
خرج کردن بیت کوین، آن را حفظ کنند. حتماً داستان اولین 

 حمایت بانک آمریکا
 از رمزارز پنجم بازار

سوالنا سهم بازار 
اتریوم را خواهد 
خورد

یک مؤسسه مالی پیشرو یعنی بانک آمریکا، پیش بینی 
کــرده ســوالنا می توانــد بــه »ویــزای اکوسیســتم دارایــی 
دیجیتال« تبدیل شود؛ موضوعی که به آن امکان می دهد 

سهم بیشتری از بازار باکچین اتریوم را از آن خود کند.
به گفته »الکش شــاه«، تحلیلگــر بانک آمریکا، ســادگی 
ســوالنا، در کنار ســرعت آن، به عاوه کارمزدهای تراکنش 
کمتر، همچنان آن را برای سرمایه گذاران جذاب و جذاب تر 
خواهد کرد. این امر آن را قادر می سازد تا به رقابت با اتریوم 
برای جلب توجه سرمایه گذاران و توســعه دهندگان ادامه 
دهد. SOL، توکن اصلی باکچین سوالنا، یکی از دارایی های 
با عملکرد عالی در ســال گذشــته میادی بوده است. این 

دارایــی طی ســال گذشــته شــاهد افزایــش بیــش از ۴۰۰۰ 
درصدی قیمت خود بوده و در حال حاضر به عنوان پنجمین 

دارایی ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار قرار دارد. 
در حالــی که اتریــوم همچنان بر دیفــای و فضــای ان اف تی 
به عنوان پرکاربردتریــن محصوالت و خدمــات باکچینی 
تسلط داشته، این شبکه شاهد رقابت شدید رقبایی مانند 
ســوالنا بوده که ســرعت تراکنــش باالتر و کارمــزد تراکنش 

ارزان تری را در اختیار کاربران رمزارزها قرار می دهند.
بســیاری از کارشناســان می گویند این مزیت های ســوالنا 
می تواند به از دست رفتن بیشتر سهم بازار و جایگاه اتریوم 
در آینده منجر شود؛ اتفاقی که می تواند فاصله این رمزارز 

رمزگشایی از کاهش تسلط 
بیت کوین در پرداخت های رمزارزی

آیا عصر تازه آلت کوین ها از راه رسیده است؟

تراکنش بیت کوین را شنیده اید که در آن یک برنامه نویس، 
بیت کوین هایی را که امروزه میلیاردها دالر ارزش دارند، برای 

خرید پیتزا خرج کرد.
به گفته بیت پــی، بســیاری از افــراد رمزارزهای خــود را خرج 
کاالهــای لوکــس، از جملــه جواهــرات و اتومبیــل کرده انــد. 
»اســتفان پی یر«، مدیر اجرایی بیت پی، اعام کرده اســت: 
»حجم معامات یک شرکت خصوصی مستقر در آتانتا 
در رابطه با کاالهای لوکس در سال گذشته از 9 درصد به 31 
درصد در سال 2۰2۰  افزایش یافته و حجم کلی پرداخت های 
این شرکت در سال 2۰21 نسبت به سال گذشته 57 درصد 

افزایش یافته است.«
بیت پــی، در ســال 2۰11، زمانــی کــه شــرکت های معــدودی 
رمزارزها را پذیرفته بودند، تأسیس شــد. این شرکت امروزه 
به طور متوسط ۶۶ هزار تراکنش در ماه را پردازش می کند و با 
پردازش ساالنه یک میلیارد دالر و ۸۰ کارمند به شرکت های 
مشــهوری از جملــه مایکروســافت و AT&T کمک می کند 
تا ارزهای دیجیتــال را بپذیرند. به گفته اســتفان پی یر، این 
شرکت می تواند به عنوان یک فشارسنج صنعتی عمل کند. 
طبق صحبت های این مدیر اجرایی، رکود اخیر بازار رمزارزها 
بر عادات خرج کردن ســرمایه گذاران تأثیری نداشته است. 
این موضوع هــم می تواند به معنی رکود کوتاه مدت باشــد و 

هم می تواند نشانگر پایگاه گسترده کاربران رمزارزها باشد.
در حال حاضر بازرگانان بیشــتری پرداخت هــای رمزارزها را 
می پذیرند. ســال گذشــته بیت پی برای پذیرش رمزارزها در 
فروشگاه های VeirFone، همکاری جدیدی را با این فروشگاه 
آغاز کرد.  این شرکت به تازگی »جیم لستر« را به عنوان اولین 
مدیر ارشــد عملیاتی خود منصوب کرده تا کسب وکارش را 
 ThingTech گسترش دهد. لستر پیش تر ریاست استارتاپ
و همچنین معاونت ارشــد مدیریت محصول، استراتژی و 
بازاریابی را در بخش پرداخت و پرداخت الکترونیکی شرکت 

Fiserv را بر عهده داشته است.
فهرستی از شــرکت ها از جمله هلدینگ پی پال نیز در حال 
ورود بــه پرداخت هــای رمزنــگاری هســتند و ایــن موضــوع 

پتانسیل رشد بازار پرداخت را نشان می دهد.
آقای پی یر در رابطه با این موضوع گفت: »ورود پی پال به این 
عرصه منفعت زیادی برای کســب وکار ما به همراه داشته؛ 
چراکه باعث می شود این ســؤال برای شرکت های مختلف 
مطــرح شــود کــه آیــا پرداخت هــای رمــزارزی را می پذیرنــد؟ 
وی همچنین خاطرنشــان کرد که بیت پی در ســال گذشته 
نزدیک به 5۰ درصد رشد درآمد داشته است.« این شرکت 
72 میلیون دالر از شــرکت هایی ماننــدIndex Ventures  و 
Founders Fund جذب کرده، اما طبق گفته مدیران، انتظار 
نمی رود که به یک شرکت عمومی تبدیل شود، یک دور دیگر 
ســرمایه جذب کند یــا در کوتاه مدت بــه فروش برســد؛ »ما 
واقعاً از لحاظ استراتژیک از جایی که در آن قرار داریم، راضی 
هستیم. این عرصه هنوز خیلی جوان است و احتماالً در دو 

سال آینده شاهد رشد بسیار قابل توجهی خواهیم بود.«
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قدرتمند دنیای کریپتو را با پروتکل های قدرتمند دیگر حوزه 
قرارداد هوشمند مانند ترا، آواالنژ و سوالنا کمتر و کمتر کند.
این اولین بار نیســت که بانک آمریکا از سایر باکچین ها 
علیه اتریوم حمایت می کند. اخیراً، این بانک اعام کرده 
کــه آواالنــژ جایگزیــن معتبرتــری به نســبت اتریــوم برای 
پروتکل های دیفای، ان اف تی و سایر فعالیت های باکچینی 

پیدا خواهد کرد.
بسیاری از تحلیلگران و عاقه مندان به ارزهای دیجیتال، 
ســوالنا را »قاتــل اتریــوم« نامیده اند. ســم بنکمــن فرید، 
مدیرعامل صرافی FTX، در یکی از مصاحبه های اخیر خود 
گفته سوالنا به دلیل توانایی های مقیاس پذیری، »شانس 

واقعــی« بــرای تبدیل شــدن بــه یــک باکچیــن رمزنگاری 
غالــب در ایــن اکوسیســتم را دارد. ســوالنا جــدا از مزیت 
مقیاس پذیــری خود، از مکانیســم اثبــات ســهام و اثبات 
تاریخ اســتفاده می کند که آن را در جایگاه برتری نســبت 
به اتریوم قرار می دهد که کماکان به طرح اثبات کار پرانرژی 
وابسته است. این بدان معناست که یک تراکنش متوسط 
در باکچین ســوالنا نه تنها ســریع تر اســت، بلکــه انرژی 
کمتری نسبت به مجموع دو جست وجوی گوگل مصرف 
می کند. در حال حاضر، تعداد پروژه های دیفای و ان اف تی 
که بر بستر باکچین سوالنا اجرا می شوند، به بیش از ۴۰۰ 

پروژه رسیده است.

غول پرداخــت جهان اعام کــرده به زودی به مشــتریانش 
اجــازه می دهــد تــا توکن هــای غیرقابــل تعویــض یــا همان 
ان اف تــی را در بــازار فیوچــرز صرافــی رمــزارزی کوین بیــس 
خریداری کنند. ورود مسترکارت به بازار ان اف تی احتماالً 
به معنای بزرگ تر شدن این بخش از بازار رمزارزها در سال 
جاری میادی باشد. بازاری که تا همین جا هم سرمایه ها و 

توجه های زیادی را به خود جلب کرده است.
پــراکاش حریرمانــی، مدیــر ارشــد محصــوالت پرداخت و 
بازرگانــی کوین بیــس در بیانیــه ای در ایــن خصــوص گفته 
اســت: »این دو شــرکت بــرای »ســاده کردن فراینــد خرید 
ان اف تی« بــا یکدیگــر همــکاری خواهند کــرد. کوین بیس 
اساساً برای بســیاری از کاربران یک مسیر ساده برای ورود 
به دنیای کریپتو بوده است. چراکه میلیون ها نفر برای اولین 
بار بــا اســتفاده از کوین بیس بــه بیت کوین و دیگــر ارزهای 
دیجیتال دسترســی پیدا کردنــد. بنابراین مــا می خواهیم 
همیــن کار را بــرای ان اف تی هــا آن هم با کمک مســترکارت 
انجــام دهیــم. کوین بیــس می خواهــد خریــد ان اف تــی تــا 
حد امکان آســان شــود و مطمئن شــود که بهترین تجربه 

مصرف کننده در این حوزه رقم خواهد خورد.«
در حــال حاضــر، خریــداران و مشــتاقان ان اف تــی باید به 
بازارهایــی ماننــد OpenSea برونــد و از کیــف پول هــای 
رمزارزی خود پرداخت هایشــان را انجــام دهند. همکاری 
مســترکارت و کوین بیس به کاربران این امــکان را می دهد 

تا کارت های بانکــی خود را به حساب هایشــان در صرافی 
کوین بیــس متصــل کــرده و بــدون نیــاز بــه خریــد ارزهای 
دیجیتــال، یــک ان اف تــی بخرنــد! کالیــن فیتزپاتریــک، 
بنیان گــذار و مدیرعامــلAnimal Concerts کــه یــک 
اســتارتاپ در حــوزه ان اف تــی  اســت کــه بر کنســرت های 
مجــازی در متــاورس متمرکز اســت، گفته این مشــارکت 
»یــک مســیر پرســرعت و قابــل دســترس بــرای پذیــرش 

ان اف تی در مقیاس بزرگ ایجاد خواهد کرد.«
کوین بیــس پیش تــر اعــام کــرده بــود کــه قصــد دارد یــک 
بازار ان اف تی بــه نام کوین بیــس ان اف تــی را در اکتبر 2۰21 
راه اندازی کند، اما هنوز این محصول خود را عرضه نکرده 
اســت. بــه گفتــه ایــن شــرکت، پــس از راه انــدازی، پلتفرم 
ان اف تــی کوین بیــس بــه کاربــران اجــازه داده خواهد شــد 
تــا دارایی های دیجیتــال خــود را در یک بــازار همتابه همتا 
خریداری، خلق، نمایش یا پیدا کنند. تا همین حاال بیش از 
یک میلیون نفر در لیست انتظار بازار کوین بیس ان اف تی 
ثبت نام کرده اند. با این حال، این شرکت توضیح بیشتری 
در مورد زمــان راه انــدازی کوین بیــس ان اف تی  ارائــه نکرده 

است.
فیتزپاتریک درخصوص این تأخیر گفته کوین بیس برای 
انتشار بازار ان اف تی خود عجله ای ندارد. در واقع از دید او 
آنچه آنها به آن نیاز دارند، ایجاد سروصداســت؛ کاری که 

این روزها در حال انجام آن هستند.

همکاری مسترکارت با کوین بیس 
برای خریدوفروش ان اف تی

پیش ثبت نام یک میلیون نفر در پلتفرم توکن های 
غیرمثلی بزرگ ترین صرافی رمزارزی دنیا

ناآرامی اخیر در قزاقستان و قطعی اینترنت
ماینرها را نگران کرده است

قزاقستان شاید به جهنم ماینرها تبدیل شود

REPORTگزارش

سال گذشته، قزاقستان پس از ایاالت متحده به 
دومین مرکز استخراج بیت کوین دنیا تبدیل شد. 
در ماه آگوست همان سال نیز، این کشور 1۸ درصد 
از »هش ریت« جهانی را به خود اختصاص داد. 

پس از ســرکوب این صنعــت در پکــن، ماینرهای 
چینی به ســمت این کشــور هجوم بردند. همین 
موضــوع و عاقه منــدی چینی ها به خریــد مراکز 
داده قزاقســتان، باعث افزایــش ۸ درصدی هش 
ریت این کشور در ماه آوریل سال گذشته میادی 
شد. محیط سیاسی پایدار و برق ارزان در این کشور 
باعث شــده بود که ماینرها آن را بهشت صنعت 
ماینینگ بنامند. مالیات نسبتاً پایین، هزینه ارزان 
نیروی کار و تجهیزات قزاقستان از دیگر مزیت های 

این کشور برای صنعت ماینینگ هستند.
اما اخیراً به دلیل ناآرامی های این کشور، اینترنت 
قطــع و مراکــز داده خامــوش شــدند. خاموشــی 
مراکز داده ای که برای تولید ارز دیجیتال استفاده 
می شوند، محاسبات جهانی بیت کوین را حدود 
13 درصــد کاهــش داد. به همیــن دلیــل برخی از 
ماینرهای بزرگ قزاقستان از تشدید مقررات ابراز 
نگرانی کرده اند و می گویند ممکن است قزاقستان 
دیگر مانند سابق پناهگاه بیت کوین نباشد. آنها 
معتقدند که قطع اینترنت نگرانی های فزاینده ای 
در مورد ثبات و چشم انداز کسب وکارهای رمزارزی 
در ایــن کشــور ایجــاد کــرده اســت، زیــرا نظــارت 

شدیدتر دولت در پیش است.
با اینکه اکثــر تولیدکنندگان رمزارز در قزاقســتان 
اکنون فعال هستند، اما ماینرهای بزرگ این کشور 
می گویند که ممکن است از سرگیری فعالیت ها، 
مشــکاتی را بــرای صنعــت ارزهای دیجیتــال در 
حال رشــد این کشــور ایجاد کند. برخی دیگر نیز 
می گویند که آنها یا مشتریان شــان ممکن است 

به دنبال کشورهای دیگر برای از سرگیری فعالیت 
خود باشند. برای مثال ماینرهایی که برای استفاده 
از برق ارزان این کشــور، از چین به قزاقستان نقل 
مکان کرده اند، به فکر رفتن به آمریکای شمالی یا 

روسیه هستند. 
افزون بــر ایــن، دولت ایــن کشــور به دنبــال وضع 
قوانین سختگیرانه تری در مورد ماینینگ است. 
از طرفــی، مقامــات دولــت قزاقســتان بــه دنبــال 
کربن زدایی از اقتصاد هستند و ماینینگ کریپتو 
که عمدتاً از نیروگاه های زغال سنگ قدیمی تغذیه 
می شــود، بــرای آنهــا دردسرســاز اســت. از طــرف 
دیگر دولت در حال بررسی نحوه مالیات و تنظیم 
این صنعــت عمدتــاً زیرزمینی و تحــت مالکیت 
خارجی هاســت. دولت این کشــور ســال گذشته 
قصد داشت با ماینرهای ثبت نشده »خاکستری« 
که تخمین می زنــد دو برابــر ماینرهای »ســفید« 
یا رســمی و ثبت شــده هســتند، برخورد کنــد اما 

موفق نشد.
دین محمد متکنوف، یکی از بنیان گذاران شرکت 
استخراج رمزارز BTC KZ، گفته است که هجوم 
ماینرهای چینی، مشــکات ماینرهای داخلی را 
به علت افزایش مصرف انرژی بدتر کرده اســت. 
او تأکید کرده فعاالن این صنعت ممکن است به 
دنبال مهاجرت به ایاالت متحده و روسیه باشند 
و احتمــاالً بایــد گفــت توســعه و ثبــات صنعــت 
ماینینــگ قزاقســتان در خطــر اســت. متکنوف 
معتقد اســت که برق ناپایدار، تجارت را پیچیده 
کرده است. پیش بینی سود برای پرداخت قبوض 
برق و حقــوق بســیار ناپایــدار، این صنعــت را به 
ورشکستگی نزدیک کرده و باعث شده ماینرها 
به فکــر رفتن به کشــورهایی باشــند کــه از لحاظ 

حکومتی پایدارترند.
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اثبات کارطای دیجیتالارز19.27%1.۰۰5۶۶۴ میلیاردBTC بیت کوین 1

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری27.66%7۰291 میلیونETHاتریوم2

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری36.5%2.73۰ میلیونSOLسوالنا3

قابل سفارشی سازیپرداختارز25.93%1۶.72۸ هزارXRPریپل۴

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.02%2۸.77۸ هزارUSDTتتر5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری16.34%3۰.73۶ هزارADAکاردانو۶

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.06%2۸.7۴3 هزارUSDCیو اس دی کوین7

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری35.39%5111۸ هزارDOTپولکادات۸

قابل سفارشی سازیپرداختارز27.71%5.۴5 هزارXLMاستار9

اثبات کارمم کوینارز31.63%3.717 هزارDOGEدوج کوین1۰

اثبات سهامشبکه الیه 2توکن کاربردی36.43%۴311 هزارMATICپلی گان11

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری39.12%۴۴۸7 هزارLINKچین لینک12

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز39.29%5۸۰۴ هزارICPاینترنت کامپیوتر13

اثبات کارطای دیجیتالپلتفرم نرم افزاری27.66%37.5 میلیونLTCالیت کوین1۴

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز35.68%25.7۶ هزارALGOآلگورند15

اثبات کارپول اینترنتارز26.13%۸.25.5 میلیونBCHبیت کوین کش1۶

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری26.08%۸۴۰۸.5 هزارATOMکازموس17

قابل سفارشی سازیکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری38.40%5352.۸ هزارFILفایل کوین1۸

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری29.09%۶7۴3 هزارETCاتریوم کاسیک19

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری23.66%۶32 هزارEOSایاس2۰

هفته گذشته احساسات سرمایه گذاران به شدت منفی بود و شاخص ترس و طمع به عدد 13 رسید؛ معامات اهرمی قابل توجهی هم به دلیل ریزش بیت کوین نقد شده است و همین 
موضوع در منفی تر شدن بازار موثر بوده است. به نظر می رسد همبستگی بازار کریپتو با بازارهای دیگر بیشتر از گذشته شــده است و تاثیر عوامل کان اقتصادی بر این بازار افزایش 
یافته است. مجموع این عوامل و برخی عوامل ناشناخته دیگر سبب حاکم شدن ترس و وحشت شدید بر بازار کریپتوها در هفته گذشته شد. هفته گذشته بار دیگر نشان داد که بازار 

کریپتوها بازاری نوسانی است و سرمایه گذاران در آن باید انتظار باال و پایین های زیادی را داشته باشند.
نکته مهم؛ همه داده ها، متن ها و محتواهایی که در این صفحه می بینید، اطاعات کلی از بازار هستند و به  هیچ وجه توصیه ای برای سرمایه گذاری نیستند. همیشه به یاد داشته باشید 
که اطاعات و شاخص های گذشته لزوماً در آینده هم همان مسیر را طی نمی کنند. ما در رمزارز 2۰ 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
664

400 میلیارد دالر

300 میلیارد دالر

200 میلیارد دالر

100 میلیارد دالر

0

291


