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مدیرعامل لندو: 
بانک مرکزی بین 
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خطر بزرگ شدن 

 گفت و گو با علی حاجی زاده مقدم، مدیرعامل شرکت 
آدانیک؛ او می گوید چابکی و خالقیت دو عامل اصلی 
موفقیت این شرکت بوده و طی این سال ها با کوچک 
نگه داشتن اندازه شرکت، این ویژگی ها را حفظ کرده اند

تحلیل مثبت 
و منفی  بازار 
رمزارزها در 
هفته ای که 
گذشت

پیوند وب  3 و 
تجارت اجتماعی 
چطور قرار است 

دنیای ما را 
متحول کند؟

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ــــــــما شـ
سیوســــــوم
دی دوازده
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۱6+۱6صفـحه
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گفت وگو با مجید دهبیدی پور، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شریف درباره عملکرد  استارتاپ ها و شتاب دهنده ها

برخی تیم ها در برزخ گیر می کنند

شماره جدید 
عصر تراکنش 
منتشر شد

نیازی نیست 
چرخ را از اول 
اختراع کنیم!

گفت وگو با قائم مقام 
مدیرعامل شرکت 

تجارت الکترونیک بهار

ضمیمه رمزارز
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حمیدرضا نائینی:

فناوری بالکچین از 
حوزه های جذاب 
سرمایه گذاری
 گروه فن آوا

احمدرضا منصوری:

الزامی شدن اینماد 
بسیار غیرکارشناسی و 
بدون برنامه ریزی است

محسن زادمهر: 

کریپتوبانک ها 
به زودی ظهور 
خواهند کرد

فرهاد وکیلیان: 

اجباری شدن اینماد 
درآمدهای کالنی را نصیب 
پی اس پی ها می کند

مهرداد حیدرپور: 

جوان شدن مدیران 
بانکی مژده خوبی برای 
صنعت بانکداری است

روایتی از زندگی شخصی و حرفه ای 
سیدابراهیم حسینی نژاد
از مدیران شناخته شده صنعت پرداخت کشور

مدیری با تفکر 
سیستماتیک
مروری بر وضعیت رگوالتوری حوزه تبادل رمزارز
 در کشور و مسیر پیشنهادی ۹ فعال مطرح این حوزه

زود دیر می شود گاهی

کسب وکارها به برند کارفرمایی 
چگونه نگاه می کنند و چه مسیری را 
در پیش گرفته اند؟

برند کارفرمایی 
مسئله روز 
کسب وکارها

ران
ی ای

مال
ی 

 ها
 ی

اور
 فن

صی
صا

خت
ه ا

نام
اه

م
ان

وم
1 ت

20
00

0    
ه 

ح
صف

 11
6   

  1
40

ی 0
   د

  5
ه 3

مار
 ش

م   
ج

 پن
ال

س

64

I N T E R V I E WA N A LY S I S

ضمیمه رمزارز 
کارنگ را از 
دست ندهید!

عکس:حامدکریمزاده
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 معموالً یکی از کارهایی که نشــریات 
معتبــر بین المللــی بــا شــروع ســال 
جدیــد میــادی انجــام می دهنــد، انجــام 
پیش بینی هایــی در حوزه هــای مرتبــط بــا 
فعالیت شان اســت. این روزها که رسانه های 
مرتبط با حوزه نوآوری و فناوری را باال و پایین 
می کنم، درست در آخرین روزهای سال ۲۰۲۱ 
و اولیــن روزهای ســال ۲۰۲۲ مطالب متنوعی 
بــه چشــمم می آیــد از تحــوالت مبتنــی بــر 
فنــاوری و نــوآوری کــه بــرای ســال جدیــد 

پیش بینی می کنند.
 مطالبی دربــاره اینکه در ســال جاری 
میادی باید منتظر کدام نوآوری های 
شگفت انگیز در کدام شرکت ها باشیم و کدام 
صنایع و بازارها احتماالً بیش از 
ســایرین دســتخوش تغییــرات 
مثبت از جنس نوآوری خواهند 
شد. برای آنها که در حوزه نوآوری 
و اقتصاد و کسب وکارهای مرتبط 
بــا آن فعالیــت می کننــد، چنین 
تحوالتــی و انتظار کشــیدن برای 
آنهــا یــک امــر طبیعــی و روتیــن 
محسوب می شــود. به خصوص 
کــه در رقابــت ســرمایه گذاران 
بین المللی فرصت برای تعلــل و تأخیر آن قدر 
کــم و البتــه هزینه زاســت کــه معمــوالً ایــن 
پیش بینی ها اغلب زودتر از آنچه گفته شده، 

به وقوع می پیوندند.
 فقط برای اینکه ببینم چقدر ما از این 
قافله پیش بینی کردن ها و انتظارهای 
هیجان انگیــز عقبیــم، در ذهنــم فلش بکی به 
ابتدای ســال جاری خورشــیدی زدم. بــه نوروز 

۱۴۰۰ که وقتی سال تحویل شد با خود چه فکر 
می کردم! شــاید بد نباشــد شــما هم این بازی 
بی هزینه را با خود بکنید. اینکه ابتدای امسال 
برای کســب وکارتان و به طور کلی بــرای فضای 
اقتصــاد نــوآوری کشــور چــه پیش بینی هایی 
داشــتید و انتظار شــما برای تحوالت روبه جلو 

چقدر به تحقق پیوسته است!
 چــه کســی نــوروز امســال فکــرش را 
می کرد که طرحی به نــام صیانت را از 
زیر غبار طرح هــای خاک گرفته مجلس بیرون 
بکشند و آن را سدی پیش پای کسب وکارهای 
حوزه نوآوری و فناوری کنند؟ چه کسی فکرش 
را می کرد نماد کم جان و بی خاصیت اینماد را به 
یک کابوس برای کسب وکارهای اینترنتی بدل 
کننــد؟ چــه کســی فکــرش را می کــرد ســیل 
مهاجرت نیروهای نخبه اقتصاد نوآوری تا این 
اندازه شتاب بگیرد؟ چه کسی فکرش را می کرد 
از دبی تا استونی بهشت و کعبه آمال نیروهای 

اقتصاد نوآوری ما شود؟ 
 راستش سال هاســت عادت کرده ایم 
انتظارها از فضای کســب وکار ایران را 
حتــی در بخــش نــوآوری آن حداقلــی تعریف 
کنیــم، امــا آن قــدر از حداقل ها عقب نشــینی 
کرده ایم کــه در حال رســیدن به نقطــه صفر و 
هیچــی هســتیم! ایــن روزها کــه ســال ۲۰۲۲ و 
هیجان هــا بــرای فناوری هــا و نوآوری هــای 
کســب وکاری بین المللی بر ســر زبان هاست، 
شاید بد نباشد سیاست گذاران ما یک لحظه 
هم شده با خود فکر کنند که برای اینکه ایران 
میزبــان بخشــی از رؤیاهــای کســب وکاری 
ایرانی ها باشــد، چه برنامه ای دارند؟ این واقعاً 

خواسته زیادی نیست!

INTROسرآغاز

سهم ما از پیش بینی های نوآورانه 
برای سال ۲۰۲۲ تقریباً »هیچ« است

این واقعاً خواسته زیادی نیست!

نظرها و خبرها
V I E W S
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اتــاق بازرگانی ایــران نشســت بررســی چالش هــای اینماد 
اجباری و راهکارهای پیشنهادی را برگزار کرد که در آن فعاالن 
کسب وکارهای مجازی با نمایندگان دولت پیرامون اینماد 
اجباری به گفت وگو نشســتند. در این نشســت صاحبان 
کســب وکارهای مجازی همگــی متفق القول خواهــان رفع 
اجبار اینماد بودند و این الزام را ترکش جدی بر پیکر فضای 
کســب وکار ایران معرفی کردنــد. در مقابل نماینــده وزارت 
اقتصاد نیز در این نشســت اعام کرد کــه وزارت اقتصاد با 
اینماد اجباری مخالف است و وعده دستیابی به یک راهکار 

مشترک با وزارت صمت را به فعاالن کسب وکار داد.
در ابتدای نشســت »بررســی چالش های اینماد اجباری و 
راهکارهای پیشــنهادی« نقی پورفر، دبیر انجمن فین تک 
ایران با توضیحی درباره تاریخچه اینماد در ایران عنوان کرد: 
»از ســوم آذر که اینماد اجباری شــده، به وضوح تبعات این 
ضربه را می توان دیــد. من به آمار خود مدیرعامل شــاپرک 
استناد می کنم. بر اســاس این آمار متوسط ثبت ترمینال 
پذیرنــده اینترنتــی حــدود ۸۰۰ مــورد در روز بــود کــه بعد از 
اجرای قانون الزامی شــدن دریافت اینماد بــرای پذیرندگان 
پرداخت یارهــا ایــن تعــداد بــه حــدود ۲۰۰ ترمینــال در روز 
رسیده، یعنی تعداد پذیرنده روزانه پرداخت یارها ۷۵ درصد 
کاهش یافته است. معنای این آمار این است که حدود ۶۰۰ 
کسب وکار روزانه به واسطه اجباری بودن اینماد نمی توانند 
کارشــان را پیش ببرند. این آمــار وقتی فاجعه می شــود که 
آن را در کنــار آمــار ایجاد اشــتغال کســب وکارهای مجازی 
ببینیم. بــا اجباری بودن اینماد ۱۵۰ هزار شــغل در ســال به 

خطر می افتد.«
در ادامه این نشست برخی فعاالن کسب وکار از مشکاتی 
صحبت کردند که با وجود اجباری بودن اینماد برایشان رخ  
داده اســت. آبایی، یکــی از زنان فعــال در حوزه کســب وکار 
عنوان کرد: »ما تا به اینجا رســیدیم، ســختی های زیادی را 
متحمل شدیم؛ عضویت های اجباری و مجوزهای اجباری، 
اما سؤال من این است که این مجوزهای اجباری آیا واقعاً ما 

را به سمت حکمرانی خوب سوق می دهد؟«
فرشــید شــکر خدایی، مدیرعامل گروه پارسیان هوشمند 
و رئیس کمیســیون حوزه اقتصاد پایدار اتــاق بازرگانی هم 
توضیــح داد: »شــفاف بگویم کســانی که بر اجباری شــدن 
اینمــاد اصرار دارند، خائن به کســب وکار کشــور هســتند. 
اینماد به چه اجــازه ای آمار بازدید ما را برمــی دارد؟ این یک 
نرم افزار جاسوســی اســت. چــرا اطاعــات ریز ســایت ما را 
می خواند؟ به عنوان رئیس کمیسیون حوزه اقتصاد پایدار 
کشــور می گویم، اگر اکنون به این می خندیم که صد ســال 
پیش هواپیما اختراع  شــده تا خانه مــردم را دید بزند، صد 
ســال بعد هم بــه مــا می خندند کــه نرم افــزار جاسوســی را 

اجباری کردیم.«
رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین تک نصر تهران نیز عنوان 
کرد خواسته شفاف ما این است که اجرایی شدن این را یک 
سال به تعویق بیندازید تا مذاکرات و شفاف سازی های الزم 

انجام شود.
در ادامه این نشست، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد 
دیجیتال مجلس شــورای اســامی بــه فعاالن کســب وکار 
حاضر در نشست توصیه کرد که اگر مخالف اجباری شدن 
اینماد هســتند، به توییــت زدن در توییتر بســنده نکنند و 
وارد کار عملیاتی شــوند. او در حالی  به عنوان یک شخص 
مســئول، ایــن توصیــه را بــه فعــاالن کــرد کــه در خصــوص 
تجربه خــودش در ابراز مخالفــت با اینماد اجبــاری عنوان 
کرد: »من معتقدم بایــد حرف بخش خصوصــی و فعاالن 
کسب وکار شنیده شود و خودم هم انتقادهایی به آن دارم. 
به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم نامه فرستادم، اما 

متأسفانه هنوز پاسخی نگرفته ام.«
علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان 
نماینده وزارت صمت در این نشســت حضور داشت و به 
بحث اعام رویکرد این مرکز در خصوص اینماد پرداخت و 
با دفاع از رویه های آسان دریافت این نماد، تأکید کرد اینماد 

وحی منزل نیست و می توان در آن تغییراتی ایجاد کرد.
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در نشست اتاق بازرگانی ایران 
درباره اینماد مطرح شد:

اینماد اجباری ساالنه 
۱۵۰ هزار شغل را به 

خطر می اندازد

رونمایی از سامانه هوشمند وزارت صمت

فساد در صدور کارت بزرگانی برچیده خواهد شد؟
در مراســم رونمایــی از حــذف نقــش عامــل انســانی و 
هوشمندسازی فرایند صدور کارت بازرگانی که با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز و رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، به نحوه سازوکار 
این سامانه و همچنین نقشی که این فرایند در کاهش قاچاق 
و تسهیل صدور کارت بازرگانی در کمتر از یک ساعت دارد، 
اشــاره شــد. ســامانه فرایند صدور کارت بازرگانی شامل دو 
بخــش اعتبارســنجی و رتبه بنــدی می شــود کــه در بخــش 
اعتبارســنجی شــرایط آیین نامه  مقررات صادرات و واردات 
برای داشتن کارت بازرگانی افراد متقاضی مورد بررسی قرار 
می گیرد و بعــد از اینکه متقاضی کارت بازرگانــی را دریافت 
کرد، در گام بعدی وارد فرایند رتبه بندی خواهد شد که در این 

بخش حد اعتباری بازرگانان تعیین می شود.
سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این 
مراسم با تأکید بر اینکه با رونمایی از صدور هوشمند کارت 
بازرگانی، فساد و آلودگی در رابطه با صدور کارت بازرگانی برای 

افرادی که صاحیت الزم را ندارنــد، به صورت کامل مرتفع 
خواهد شد، گفت از این به بعد صدور و تمدید کارت بازرگانی 
منوط به پرداخت مالیــات خواهد بود و کســی نمی تواند با 
تراکنش های مالی باال و عــدم پرداخت مالیــات به فعالیت 
خود ادامه دهد. به گفته او، برای اینکه یک پیرزن یا کودکی 
خردســال نتواند کارت بازرگانــی دریافت کنــد، تاش هایی 
صورت گرفت ولی به نتیجه  مطلوبی منتهی نشد؛ اما کاری 
که در حال حاضر انجام شد و به نوعی تکمیل کارهای قبلی 
بود، ایــن اجــازه را می دهد که با وضع ضوابط مشــخصی از 
جمله عدم پرداخــت مالیات، اجــازه صــدور کارت بازرگانی 
به فرد متقاضی داده نشود. بنابراین این سامانه ابزاری را در 
اختیار قرار می دهــد که با وضع قاعده  ها و اجــرای آن، بتوان 
روند دریافــت کارت بازرگانی را تســهیل کــرد، به گونه ای که 
فعالیت هایی در حوزه اولویت های حاکمیت هستند، بتوانند 
به ســادگی فعالیت اقتصادی خود را انجام دهند و با موانع 

مواجه نباشند.
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NEWSخبر

عبدالهی مدیرعامل شرکت 
ملی انفورماتیک شد

علــی عبدالهــی پیــش  از ایــن رئیــس مرکــز 
فناوری اطاعات و توسعه اقتصاد هوشمند 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در دولــت 

دوازدهم بوده است.

توکن تاک دوم برگزار می شود
دومیــن رویــداد »توکــن  تــاک«، ۱۳ 
دی مــاه در ســالن ســام »مرکــز نــوآوری بــاز 
پرابلــم« برگــزار می شــود. آکادمــی ققنــوس 
با همــکاری »اوپکــس« و »مرکز نــوآوری باز 

پرابلم« این رویداد را برگزار می کند.

سرمایه گذاری 2۰ میلیاردی
حرکــت اول اعــام کــرده ســه هاب  
بهشــتی، شــیراز و اصفهان که زیرمجموعه 
این شرکت ســرمایه گذاری هستند در چند 
ســال گذشــته در مجموع ۲۰ میلیاردتومان 
روی تیم های مختلف سرمایه گذاری کرده اند.

افزایش سهم نسخه 
الکترونیک

رضا باقری اصل، دبیر شورای فناوری گفته در 
آذرماه سال جاری، استفاده از نسخه نویسی 
الکترونیکی ۷۶ درصد بود که اکنون این آمار 

به ۹۵ درصد رسیده است.

نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

حق رنجبر: بانک مرکزی بین دو نوع اعتبارسنجی تفکیک قائل شود

تهدید لندو به تعطیلی 
توسط بانک مرکزی

خبر مهم هفته گذشــته تهدید لندو به تعطیلی توســط 
بانک مرکزی بود. در نامه ای که از طــرف »اداره اطاعات 
بانکی« بانک مرکزی به این شــرکت ارســال  شــد، عنوان 
شــده بود این شــرکت به صورت غیرمجاز و بــدون مجوز 
اقدام به ارائه خدمات اعتبارسنجی کرده و به افراد امتیاز 
اعتبــاری ارائــه می دهــد. این نامــه تأکید کــرده بــود ارائه 
هرگونه خدمات اعتبارسنجی و تعیین نمره اعتباری در 
اپلیکیشن یا وبگاه آن شرکت باید متوقف شود و نتیجه 
آن به صورت مکتوب به این بانک اعام شــود. همچنین 
در ایــن نامــه آمــده در صــورت عــدم توقــف فعالیــت آن 
شــرکت، ایــن بانــک طبــق مــاده ۲ دســتورالعمل ناظر بر 
تأسیس، درخواست توقف فعالیت یا تعطیلی آن شرکت 

را به نیروی انتظامی و مراجع قضایی ارائه خواهد داد.
مدیرعامل این کسب وکار گفته این نامه بدون هیچ گونه 
هماهنگــی و اخطــار قبلی به این شــرکت ارســال  شــده؛ 

ایــن در حالی اســت که تــا پیــش  از ایــن لنــدو هیچ گونه 
ارتباطــی بــا ایــن اداره در بانک مرکــزی نداشــته و به 
ناگاه و بــدون هیچ گونــه پیش زمینه ای این شــرکت 
تهدیــد بــه تعطیلی شــده اســت. امیــر حق رنجبر، 
مدیرعامــل لنــدو در خصــوص دلیــل ارســال ایــن 
نامه از ســوی بانــک مرکــزی گفت: »برخــاف تمام 

پلتفرم های فروش اقســاطی در لندو، چیزی 
به عنــوان جریمــه دیرکــرد پرداخــت 
اقساط وجود ندارد. به این دلیل چنین 
سرویســی نداریــم کــه در لنــدو چیــزی 
تحــت عنــوان نمــره اعتبــار وجــود دارد 
کــه بــه رفتــار مشــتریان لنــدو متصــل 

اســت. هر چقــدر کــه کاربــر اقســاط خود 
را زودتــر پرداخــت کنــد، نمــره اعتبــاری آن 

بیشــتر می شــود و هرچقــدر دیرکــرد داشــته 

باشــد، نمره اعتباری آن کاهــش می یابد و ما بر اســاس 
این موضــوع مشــتریان را رتبه بندی می کنیــم که اثرات 
قابل  توجهی در تســهیات بعدی که مشــتری دریافت 
می کند، خواهد داشــت.«حق  رنجبر در خصوص نحوه  
اســتفاده از اعتبارســنجی لندو گفت: »در حال حاضر 
بانــک آینــده اعتبــار ســرویس مــا را ارائــه می دهــد و در 
کنار پرونده اعتباری مشتری که به بانک ارائه می شود، 
گــزارش اعتبارســنجی شــرکت اعتبارســنجی ایرانیــان 
وجود دارد و این مبنــای اصلی تأمین اعتبار مشــتریان 
محســوب می شــود و ارتباطی به رتبه اعتباری که 
ما به مشــتریان مان اعطا می کنیم، ندارد.« او 
در ادامه افزود: »مسئله اینجاست که بانک 
مرکــزی تفکیــک ایــن دو اعتبارســنجی را 
درک نکرده و اکنون با یک نامه تهدیدآمیز 
این اقدام را غیرقانونی عنوان کــرده و ما را به 
تعطیلــی کســب  وکار تهدیــد کــرده اســت. 
این موضــوع حرف بســیار عجیبی 
اســت؛ زیرا اکنــون حداقل ۴۰۰ 
نفر در لندو مشغول فعالیت 
هســتند و بــدون هیــچ 
صحبــت و مذاکــره ای 
به نــاگاه بــه تعطیلــی 
کســب وکارمان تهدید 

شده ایم.«

شماره پنجاه وســوم ماهنامه عصر تراکنش منتشر شــد. روی جلد این 
شــماره عصر تراکنــش، تصویــر ســیدابراهیم حســینی نژاد، از مدیران 
شناخته شده صنعت پرداخت کشور است. حسینی نژاد که مدیرعامل 
انیــاک اســت از مســیر حرفــه ای اش در این صنعــت با عصــر تراکنش 
صحبت کرده اســت. در بخش گزارش های این شــماره، به روال هر ماه، 
مروری بر مهم ترین اخبار یک ماه گذشته شده که یکی از مهم ترین این 
خبرها هم اجباری شــدن اینماد و تأثیر آن بر صنعت فناوری های مالی 
بوده است. در گزارشی دیگر فعاالن حوزه فین تک کشور، تأثیر الزام اینماد 
بر کسب وکارهای فعلی و کسب وکارهای نوپا، همچنین تبعات مستقیم 
این اقدام بر پرداخت یار ها و تأثیر آن بر روند توسعه تجارت الکترونیکی در 
کشور را بررسی کرده اند. در بخش تنظیم گری این شماره از عصر تراکنش 
در گفت وگو با فعاالن حوزه رمزارز کشــور، وضعیت رگوالتوری این حوزه 
بررسی و پیشنهادهای آنها برای تسریع این رگوالتوری مطرح شده است. 

عصر تراکنش را می توان از طریق فروشگاه راه پرداخت مشترک شد.

اینماد، برند کارفرمایی و چند چیز دیگر

شماره جدید عصر تراکنش منتشر شد
در مجمع عمومی فوق العاده ســازمان نصر تهران از ۹۸ رأی مأخــوذه، با ۸۹ رأی موافــق، ۸ رأی مخالف و یک 
رأی باطله اصاحات پیشنهادی اساسنامه سازمان نصر تهران به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید. 
حسین اسامی، رئیس سازمان نصر تهران در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این سازمان که در هتل ارم 
تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه نیازمندی اصاح اساسنامه سازمان نظام صنفی رایا نه  ای استان تهران در 
ادوار گذشته سازمان نیز احساس می شد، گفت: »تاکنون از فرصت مجمع عمومی برای به رأی گذاشتن این 
موضوع با حضور اعضای صنف به دالیل قانونی یا موارد دیگر استفاده نشده است. کارگروه اصاح اساسنامه 
تحت تأثیر محدودیت های قانونی، آیین نامه مصوبه هیئت مدیره و... قرار نگرفت تا با امکان بیشتری آنچه 
مورد نیاز صنف است، در این زمینه بررسی شود.« او با اشاره به محدودیت هایی که برای اصاح اساسنامه 
وجود داشــت، افزود: »مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نیازمند دوســوم آراســت و الزم االجرا بودن آن نیز 
نیازمند تأیید هیئت عمومی است که هیئت مدیره سایر استان ها نیز باید این موضوع را مورد بررسی و تأیید 
خود قرار دهند. همچنین اخذ نظر و مشورت با کمیسیون تعیین مقررات شورای مرکزی درباره مصوبات و 
محدودیت های ناشی از آیین نامه مصوبه هیئت دولت که برای اعمال تغییرات آن نیازمند همراهی سازمان 
فناوری اطاعات و وزارت ارتباطات به عنوان ناظر سازمان نصر تهران است، از جمله مواردی است که باید با 
هماهنگی به نتیجه مورد نظر می رسید.« مجید اورعی، عضو هیئت مدیره سازمان نصر تهران هم با اشاره 
به اینکه با گذشت ۱۶ سال از عمر سازمان و حدود دو دهه از زمان تدوین اساسنامه به دلیل موانع موجود در 
اساسنامه امکان عضویت بیش از ۱۲۰۰ نفر در سازمان وجود ندارد، تشریح کرد: »در طول این مدت با وجود 
توسعه و رشد صنعت فاوا در کنار افزایش دامنه فعالیت اعضای سازمان، نیازمند اصاح اساسنامه هستیم، 
همچنین در این مدت بعد از انحال شــورای عالی انفورماتیک سه دســتگاه مختلف ناظر بر سازمان نظام 

صنفی رایانه ای کشور شدند.«
اصاح دامنه و حوزه فعالیت، استقال سازمان استان از کشور، مهیا کردن مقدمات برای تبدیل شدن سازمان 
به سازمانی فراگیر، صیانت از ماهیت خصوصی سازمان، اصاح تعاریف، اصاح سازمان ناظر )شورای عالی 
انفورماتیک(، نحوه عضویت، حق رأی مشــاوران، به رسمیت شناختن فرایندهای الکترونیکی، صیانت از 
ماهیت مجمع، تبیین نحوه شکل گیری هیئت مدیره و تغییر ترکیب اعضای هیئت مدیره، مهم ترین اصاحات 

اساسنامه سازمان نصر تهران بود.

توافق حداکثری بر سر اصالحات اساسنامه 

نصر تهران پوست اندازی کرد

سال پنجم    شماره 53     دی 1400     116 صفحه     120000 تومانماهنامه اختصاصی فناور ی های مالی ایران

حمیدرضا نائینی:

فناوری بالکچین از 
حوزه های جذاب 
سرمایه گذاری
 گروه فن آوا

احمدرضا منصوری:

الزامی شدن اینماد 
بسیار غیرکارشناسی و 
بدون برنامه ریزی است

محسن زادمهر: 

کریپتوبانک ها 
به زودی ظهور 
خواهند کرد

فرهاد وکیلیان: 

اجباری شدن اینماد 
درآمدهای کالنی را نصیب 
پی اس پی ها می کند

مهرداد حیدرپور: 

جوان شدن مدیران 
بانکی مژده خوبی برای 
صنعت بانکداری است

روایتی از زندگی شخصی و حرفه ای 
سیدابراهیم حسینی نژاد
از مدیران شناخته شده صنعت پرداخت کشور

مدیری با تفکر 
سیستماتیک
مروری بر وضعیت رگوالتوری حوزه تبادل رمزارز
 در کشور و مسیر پیشنهادی ۹ فعال مطرح این حوزه

زود دیر می شود گاهی

کسب وکارها به برند کارفرمایی 
چگونه نگاه می کنند و چه مسیری را 
در پیش گرفته اند؟

برند کارفرمایی 
مسئله روز 
کسب وکارها
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L O C A T I O N

گفت وگو با مجید دهبیدی پور، رئیس پارک علم و 
فناوری دانشگاه شریف درباره عملکرد این مجموعه و 

مشکالتی که با آنها دست وپنجه نرم می کنند

برخی تیم ها در 
برزخ گیر می کنند

 پیشنهاد دهبیدی پور 
برای دولت جدید

پیشرفت کمی و 
کیفی پارک ها

مجید دهبیدی  پــور، رئیس پــارک علم و 
فناوری دانشگاه شریف در پاسخ به این 
سؤال که در دولت ســیزدهم بهتر است 
به چه نکاتی توجه شود تا پارک های علم 
و فناوری به عنوان یکــی از بازیگران مهم 
اکوسیستم نوآوری توانمند شوند، گفت: 
»توسعه زیرســاخت های پارک های علم 
و فنــاوری نکتــه ای حائــز اهمیت اســت؛ 
چراکه پارک های علم و فنــاوری ما از نظر 
زیرســاختی بســیار فقیــر هســتند، بــه 
میزانی که امکان و توان ظرفیت جذب از 
لحاظ فنی و محتوایی و محصول دارند، 

اما زیرساخت در اختیار آنها نیست.«
او همچنین با اشــاره به افزایــش تعداد و 
تنوع پارک های علم و فناوری کشور بیان 
کرد: »ما در حال حاضر پیشــرفت کمی 
و کیفــی را با ســرعت کمــی در خصوص 
پارک های علم و فناوری شــاهد هســتیم 
و باید هرچه زودتر دســت به کار شویم تا 
بیش از ایــن از معیارهــای جهانی عقب 

نمانیم.«
دهبیدی پور همچنین توسعه مهارت های 
نــرم دانشــجویان را از مهم تریــن زوایــای 
تغییر رویکرد دولت سیزدهم دانست و 
گفت: »یکی از مهم ترین وظایفی که در 
دانشگاه ها بر عهده دانشگاهیان است، 
این اســت که بــه میزانی کــه مهارت های 
همــان  کــه  را  دانشــجویان  ســخت 
مهارت هــای تکنیــکال اســت، تقویــت 
می کنیم و به آن توجه ویژه داریم، باید به 
تقویت مهارت های نــرم و ارتباطات آنها 
هم توجه کنیم و افراد توانمندتر، ماهرتر 
و دارای مهارت های متنوع تربیت کنیم.«

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 
شــریف گفت که عمــده دانشــجویان از 
لحــاظ فنــی بســیار کارآزمــوده هســتند 
و می تواننــد بهتریــن عملکــرد را از خــود 
نشــان دهنــد، امــا در مهارت هایــی کــه 
بیشتر به حوزه های علوم انسانی مرتبط 
هســتند ضعــف دارنــد و ایــن ضعف که 
بسیار مهم اســت، در نتیجه کار، خود را 
نشان می دهد و ســال ها درگیر پوشش و 
جبران این کمبود می شوند: »دانشگاه ها 
بایــد توجه داشــته باشــند کــه در فضای 
کســب وکار هــر دو جنبــه ســخت و نــرم 
یعنی مهارت هــای فنی و ارتباطــی الزم و 
ملــزوم یکدیگرند و هــر دو به یــک اندازه 
اهمیــت دارنــد و تقویــت ایــن جنبــه بــه 

عهده دانشگاه هاست.«

مجموعه گفت وگو کرده ایم.COMMENTدیدگاه

پارک علم و فناوری دانشگاه شریف از چه 
سالی و با چه رویکردی فعالیت خود را آغاز کرد؟

فعالیت های کارآفرینی در دانشگاه شریف سابقه ۲۰ ساله 
دارد و از سال ۷۹ که اولین مرکز کارآفرینی کشور در دانشگاه 
شــریف شــکل گرفت، به مرور زمان متناســب  با نیازهایی 
که ایجاد شــد نهادهای جدیدی هم تعریف کرد. به عنوان 
مثال ســال ۸۲ مجوز مرکز رشــد گرفتیم که از ســال ۸۳ کار 
خود را آغاز کرد، سال ۸۸ صندوق پژوهش و فناوری شریف 
ایجاد شــد، ســال ۹۲ شــتابدهنده شــریف تأســیس شد و 
رســیدیم به ســال ۹۵ که نیاز بود یــک نهاد مثــل یک چتر 
باالی سر نهادهای مرتبط با توسعه نوآوری و کارآفرینی در 
دانشگاه باشد و عماً سازمان پارک در سال ۹۵ ایجاد شد.  
فعالیت های کارآفرینی در دانشــگاه شــریف یک استمرار 
منطقی را در ایــن ســال ها داشــته و آن هم نیازمحــور بوده 
است. یعنی به تناســب نیاز، یک برنامه یا یک نهاد شکل 
گرفته اســت. پارک علم و فناوری متولی توســعه، نوآوری و 
کارآفرینی و توسعه کسب وکارهای دانش بنیان در دانشگاه 

و اطراف دانشگاه است. 

پارک به نیروها و تیم هایی که در مجموعه 
مشغول هستند، چه خدماتی ارائه می دهد؟

خدماتی که پارک ارائه می دهد متناسب با مخاطبان است. 
ما پنج دسته مخاطب در پارک داریم. دسته  اول مخاطبان 
دانشجویانی هستند که ایده ای دارند که می خواهند آن را 
به یک طرح تجاری تبدیل کنند یا به اصطاح تجاری سازی 
ایده را انجام دهند. این دانشجویان در شتابدهنده شریف 
مســتقر می شــوند و خدمــات مختلفــی مانند فضــای کار 
اشتراکی، سیدمانی یا سرمایه بذری، خدمات منتورشیپ 

و کمک به جذب سرمایه گذار دریافت می کنند.

سیدمانی یا ســرمایه بذری که در اختیار 
تیم هــا قــرار می گیــرد، مبلــغ مشــخصی اســت یــا 

متناسب با اهمیت و قوت هر طرح تغییر می کند؟
ســیدمانی تیم ها مشــخص اســت. قباً ۲۵ میلیون تومان 
بوده و االن به ۷۵ میلیون تومان رسیده است. هر تیمی که 
وارد شتابدهنده شود، می تواند ۷۵ میلیون تومان را دریافت 
کند، به شرط اینکه شــاخص ها و معیارهایی را که برای آن 

مشخص می شود، داشته باشد. 

از چه زمانی این مبلغ به ۷۵ میلیون تومان 
تغییر کرده است؟

از ابتدای سال ۱۴۰۰.
دســته دوم شــرکت های نوپــا هســتند کــه بــه مرکز رشــد 
می رونــد و تا ســه ســال می توانند در مرکز رشــد باشــند. 
طی این ســه ســالی که در مرکز رشــد هســتند، تنها یک 

I N T E R V I E W

سهم 36 میلیارد دالری 
استارتاپ های هندی

سال خوب هندی ها

هنــد در ســال های اخیــر توانســته اســت اکوسیســتم 
اســتارتاپی خود را بیش از پیش تقویت کند. حضور این 
استارتاپ ها در کشــوری با جمعیت بیش از یک میلیارد 
نفر، به خودی خود برای آنها یک ارزش افزوده به حساب 
می آید، زیــرا برای هــر خدمــت و محصولــی، متقاضیان 

بسیاری در همان کشور حاضر هستند. 
اکوسیســتم اســتارتاپی هنــد در ســال ۲۰۲۱ بــا افزایــش 
در  دیجیتالی شــدن  بــرای  تقاضــا  چندین برابــری 
بحبوحــه همه گیــری کوویــد ۱۹، نزدیــک بــه ۳۶ میلیــارد 
دالر در شــرکت های خصوصــی ســرمایه گذاری کرده  اند. 
پلتفرم »پریکویــن« )Preqin( کــه یک پلتفــرم داده های 

سرمایه گذاری مستقر در بریتانیاست، تخمین می زند که 
سرمایه گذاری های خطرپذیر در سال ۲۰۲۱ سه برابر بیشتر 
از سال ۲۰۲۰ اســت؛ چراکه این مبلغ در ســال گذشته ۱۱ 

میلیارد دالر بوده است.
استارتاپ های هندی دورهای مالی بیشتری را در مقایسه 
بــا ســال های گذشــته انجــام دادنــد، زیــرا صندوق هــای 
ســرمایه گذاری خطرپذیر بــرای شــرط بندی بزرگ تر روی 
شــرکت های با رشــد باال شــروع به کار کردنــد. در نتیجه، 
شرکت ها توانسته اند ارزش گذاری های باالتری را به دست 
آورند و اغلب ارزش خود را در دورهای متوالی تأمین مالی 

دو و سه برابر کنند.

پارک های علم و فناوری مجموعه هایی هستند در خدمت 
اقتصاد دیجیتال کشور؛ مجموعه  هایی که که با در اختیار 
گذاشتن مکان و ســرمایه به ایده های نوآور و تجاری کمک 
می کننــد تــا بــارور شــوند و بــه شــرکت های نوپــا امتیازاتی 
می دهند تا بتوانند خود را توانمند ســازند. ایران  هم مانند 
بسیاری از کشورهای دیگر جهان که پارک های علم و فناوری 

مختلفی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان و نوآور خود ایجاد 
کرده اند، در دهه گذشــته خود را به قافله رسانده و با ایجاد 

چندین پارک به این امر مهم چراغ سبز نشان داده است.
یکی از این پارک های علم و فناوری متعلق دانشگاه صنعتی 
شــریف اســت که در این شــماره به ســراغ رئیس آن یعنی 
مجیــد دهبیدی پــور رفته ایــم و در خصــوص وضعیت این 



شــــــــــــــمــــــــــــــاره33
۱2 دی ۱۴۰۰

ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

5

 سرمايه گذار
نوآوری

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

چهارم هزینه آن فضا را می دهند. دســته دوم شــرکت ها 
هستند و مانند دسته اول یک تیم نوپا که ماهیت حقوقی 
ندارد نیستند. به جز فضا، خدمات آموزشــی، مشاوره و 
بازاریابی را دریافت می کنند، اعتباری تحت عنوان اعتبار 
خدماتی و فنــاوری اخــذ می کنند کــه اولــی حالت کمک 
کردن دارد و بیشتر برای پوشش هزینه های اولیه شرکت 
اســت، مثل خرید میز و صندلی و سیســتم و باقی لوازم 
ضروری و دومی به صورت وام است که ساالنه ۶۰ میلیون 

تومــان می توانند وام قرض الحســنه بگیرند و 
بعد از سه سال هم حتماً باید مجموعه مرکز 
رشــد را ترک کنند. شــرکت ها تا زمانــی که در 
پــارک عضویــت دارنــد می تواننــد از خدمات 
قانونی پارک مانند معافیت مالیاتی استفاده 
کنند. دسته سوم شرکت های ما شرکت های 
رشدیافته هســتند. شــرکت های رشــدیافته 
قاعدتــاً از دوره رشــد خود عبــور کرده انــد و ما 
دیگر خدمات مالی برای آ نها نداریم یا فضای 
کاری در اختیارشان قرار نمی گیرند. این دسته 

بیشتر از ســرویس های شبکه ســازی، از خدمات قانونی 
مــا مانند همــان معافیــت مالیاتــی و ســرویس های دیگر 
استفاده می کنند. این سه دسته  تیم های نوپا، شرکت های 
نوپا و شــرکت های رشــدیافته ســرویس گیرنده هســتند. 
یک دســته چهارم تحت عنوان تأمین کنندگان خدمات 
یا همان ســرویس  پرووایدرها داریم. این ها شــرکت هایی 
هســتند که به رشــد شــرکت های دیگر کمــک می کنند؛ 
مثاً صندوق پژوهش فناوری یا مجموعه  ای که سرویس 
حقوقی ارائــه می کند یــا تیمی که ســرویس حســابداری 
ارائــه می دهد یــا هــر سرویســی کــه به نوعــی می تواند به 
رشــد شــرکت ها کمک  کند. اینها زمانی که بــه عضویت 
پارک درمی آیند، می خواهند خدمات خود را به شرکت ها 
بفروشــند و پــارک بســتری اســت کــه ایــن فضــا را فراهم 
می کند.  دسته پنجم دفاتر نوآوری مجموعه ها و صنایع 
بزرگ هســتند که مراکز نــوآوری را با هدف شــکار تیم ها، 
ســرمایه گذاری روی تیم هــا و مــواردی از این دســت مورد 
توجه قــرار می دهنــد. ما پنــج دســته مخاطــب داریم که 

متناسب با هر دسته سرویسی را ارائه می کنیم. 

برخــی از شــرکت ها بــرای دریافــت 
معافیت هــای مالیاتی به پارک های علــم و فناوری 
رجوع می کنند و می خواهند با حفظ دفتر خود در 
خــارج از مجموعــه، دفتر دیگــری در داخــل پارک 
داشته باشند. پارک شریف چه ضوابطی برای این 

موارد در نظر گرفته است؟
سرویس  مالیاتی جزو سرویس های متأخر ما بوده است و 
االن دو سال است که آن را فعال کرده ایم و البته خودمان 
هم خیلی روی این امکان یا سرویس مانور نمی دهیم. مثاً  
نمی گوییم که شرکت ها حتماً بیایند داخل مجموعه و از 

آن استفاده کنند. نگاه ما در بحث معافیت های مالیاتی 
نــگاه انقباضی و ســخت گیرانه ای اســت.  نکتــه دوم این 
اســت که ما اصــاً شــرکت هایی را کــه در خــارج از ناحیه 
نوآوری شریف باشند مدنظر قرار نمی دهیم. یعنی فقط 
شر کت هایی می توانند عضو پارک بشوند که حتماً دفاتر 
آنها در ناحیــه باشــند. بنابراین مــا هیچ شــرکتی نداریم 
که خارج از ناحیه فعالیت داشــته باشــد ولــی بخواهد از 
ســرویس معافیت مالیاتی اســتفاده بکند. اتفاقاً ما یک 
کارگــزار داریــم کــه خیلــی ســخت گیرانه ایــن 

مسئله را دنبال می کند.
 

مشکالتی که در پارک با آنها مواجه 
هستید، بیشتر از چه جنسی است؟

مشکاتی که در پارک با آنها مواجه هستیم، 
بیشتر به خودمان یعنی کادر و ساختار داخلی 
پارک برمی گردد. در این قسمت دو مسئله را 
پررنگ می بینــم. اولیــن موضوع زیرســاخت 
اســت. ما زیرســاخت های مناســبی نداریم. 
حجــم تقاضایــی کــه بــرای مثــال به عنــوان شــرکت های 
مرکز رشــد داریم، تقریبا ۱۵ درصد نیازهای ما را پوشــش 
می دهــد. واقعــاً حیــف اســت کــه مجموعه هــا و تیم ها و 
شرکت های زیادی از ما تقاضا دارند و ما نمی توانیم پاسخ  
نیازهای آنها را بدهیم یا مثاً در دسته دوم که شرکت های 
نوپاست، یک دوره برزخی دارند که همان دوره انتقال آنها 
از پارک به بیرون پارک اســت. برخی از تیم ها بعد از ســه 
ســالی که در پارک بوده اند، هنوز هم نتوانسته اند خود را 
آماده کنند و بنابراین پارک باید این دوره برزخی را پوشش 
دهد و بــه تیم ها کمک بیشــتری بکنــد. اما مــا به جهت 
کمبود امکاناتی که داریم نتوانســته ایم این کار را بکنیم. 

زیرساخت های فیزیکی هم مسئله دیگری است.
چالــش دوم زیرســاخت های نــرم اســت کــه مــن بــه آن 
شبکه ســازی می گویــم. فکــر می کنــم ما بــه انــدازه کافی 
شبکه ســازی و ارتباطاتــی را که باید بیــن اضاع مختلف 
ناحیه نوآوری وجود داشته باشد، ایجاد نکرده ایم و در این 
زمینه باید خیلی کار کنیم. تعداد و تنوع بازیگران ناحیه 
پارک مناسب است اما ارتباطاتی که باعث هم افزایی بین 

بازیگران ناحیه می شود، کم است. 

منظور شما بازیگران داخل ناحیه است 
یا به صورت کلــی ارتباط با اکوسیســتم نــوآوری یا 

فناوری کشور را می گویید؟
مشخصاً ارتباطات داخلی پارک را می گویم. یعنی ارتباط 
بین ســرمایه گذار و اســتارتاپ داخل پارک یا شرکت های 
نوپا و رشــدیافته. وضعیت خیلی بد نیســت اما توقع ما 
هم باالســت و فکر می کنیم هنــوز جای کار بســیار داریم 
و ما به عنوان گردانندگان پارک باید این دو مســئله یعنی 

زیرساخت ها و ارتباطات را تقویت کنیم.  

علی قلی زاده
گردرودباری

@Ali_Gholizadeh_

گفت وگو با قائم مقام مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک بهار 

نیازی نیست چرخ را از اول اختراع کنیم!

BUSINESSکسب وکار

تجارت الکترونیک بهار، یکــی از ارائه دهندگان 
خدمات کیــف پــول دیجیتال اســت که بــا ارائه 
 ،)PSP( سرویس به شرکت های خدمات پرداخت
بانک ها و کسب وکارها، به یکی از بازیگران اصلی 
این حوزه تبدیل شــده و در حــال حاضر بیش از 
۱۲.۵ میلیون کیــف پول را روی زیرســاخت خود 
نگهداری می کند. این شــرکت، بــا بهره مندی از 
یک زیرساخت متمرکز بانکی و توسعه راهکارها 
و خدمات متنوع کیف پــول دیجیتال منطبق با 
قوانین بانکی و استانداردهای حسابداری، نظر 
بســیاری از کســب وکارهای بزرگ و کوچک را به 

خود جلب کرده است. 
ســینا فرهمنــد، قائم مقــام مدیرعامــل شــرکت 
تجارت الکترونیک بهار در تشــریح تفاوت نگاه 
مدیریت بهار با دیدگاه رایج در ایران در خصوص 
کیف الکترونیکی پول گفت: »توسعه خدمات 
کیف پول در ایران، عمدتاً به ارائه اپلیکیشن هایی 
خاصــه شــده کــه بــر مبنــای یــک نرم افــزار 
اختصاصــی یــا ســامانه های مبتنی بر ســوئیچ 
توســعه یافته و خدمات متعــددی را در رابطه با 
پرداخت اینترنتی، خرید شارژ و بسته اینترنت، 
پرداخت عوارض یا پرداخت موبایلی با استفاده 
از کد QR در فروشگاه های فیزیکی ارائه می دهند. 
با وجود زحمــات زیادی که در این حوزه کشــیده 
شده است، به دلیل محدودیت های زیرساختی 
ایــن نرم افزارهــا، بســیاری از امکانــات مرتبــط با 
کیف پــول دیجیتال محقق نشــده و ســؤالی که 
مطرح است این است که چرا یک کاربر برای امور 
پرداخت و خرید روزانه، چندین اپلیکیشن خاص 
این موضوع را باید در تلفن همــراه خود نصب و 
نگهداری کند؟! و اینکه آیا صرف ارائه تخفیف و 
برگزاری قرعه کشی در شرایطی که یک اپلیکیشن 
واقعاً ارزش افزوده خاصی برای مشتریان ایجاد 
نمی کنــد، می توانــد در موفقیــت بلندمــدت آن 

مؤثر باشد؟!«
فرهمند تصریح کرد: »اعتقاد مدیریت شرکت 
بهــار، از روز اول بر آن بوده که کیف الکترونیکی 

پــول به تنهایــی، ارزش افــزوده خاصــی 
بــرای کاربــران و کســب وکارها ایجــاد 
نمی کند! ارزش کیف پول زمانی دیده 
می شــود که بتوانــد وارد فرایندهای 
کســب وکارهای مختلــف شــده و با 
چیدمان درســت، بتواند در کنار آن 

کسب وکارها ایجاد هم افزایی 
کند. فرض کنیــد کاربر 

نصــب  جــای  بــه 
اپلیکیشــن  یــک 
پرداخــت،  بــرای 
خدمــات  بتوانــد 
متنوعی از پرداخت 

را حیــن اســتفاده از 
اپلیکیشن های متعدد 

در حوزه های حمل ونقل، 

ســامت، گردشــگری و... دریافــت کنــد. حــال 
تصور کنید که کاربر، تمامی این خدمات را بتواند 
بر بســتر یــک زیرســاخت قدرتمنــد و یکپارچه 
دریافت کرده و فارغ از پیچیدگی های اســتفاده 
از سیستم های متعدد پرداخت، بتواند تمامی 
عملیات مالی خود را در یک بستر واحد به صورت 

ساده و متمرکز انجام دهد.«
او افــزود: »مــا در بهــار، تــاش کردیــم با اتــکا به 
تجربه و تخصص تیم در حوزه مدیریت فناوری 
اطاعات و بانکداری، یک زیرساخت قدرتمند و 
استاندارد مهیا کنیم تا بتوانیم به جای ایجاد یک 
کســب وکار کیف پولی در قالب یک اپلیکیشن 
جدید، بهترین سرویس های کیف پول دیجیتال 
را به کســب وکارهای متعدد فعــال در حوزه های 
مختلف ارائه دهیم. برای این مهم، به جای آنکه 
به قول معروف چرخ را از اول اختراع کنیم و بهای 
رفع خطاهای سیســتم را از مشــتریان دریافت 
کنیم، از یک سامانه استاندارد بانکداری متمرکز 
استفاده کرده و تمامی سرویس های جذاب کیف 
پولــی را بر مبنــای فرایندهــای اســتاندارد بانکی 
توسعه دادیم. به بیان دیگر، یک الیه نرم افزاری 
بین بانک و کسب وکارها ایجاد کردیم تا بتوانیم 
دامنه گسترده ای از خدمات نوآورانه حوزه مالی را 
به شکلی استاندارد و قابل اتکا به سازمان ها ارائه 
دهیم. ما در بهار، پس از مواجهه با نیازهای یک 
سازمان، به جای توسعه سرویس ها از پایه، فقط 
دسترسی آنها به دامنه وسیعی از سرویس های 
اســتاندارد را کــه در زیرســاخت شــرکت موجود 
است، ایجاد می کنیم و به این ترتیب، در کمترین 
زمان ممکــن، ســازمان به کیــف پولــی قدرتمند 
مجهز می شود که با اطمینان خاطر می تواند از 

آن در مقیاس های باال استفاده کند.«
او ادامه داد: »متأسفانه برخی سازمان ها، با عدم 
شناخت کافی نســبت به ماهیت خدمات کیف 
پول دیجیتال، نسبت به توسعه این سرویس ها 
بــا اســتفاده از نیروهــای غیرمتخصــص مقیــم 
اقــدام می کننــد و پــس از رویارویــی بــا ناکارآمدی 
این سیســتم ها در مقیاس های بــاال، عدم 
سازگاری آن با استانداردها و سیستم های 
نظارتی و بانکی، مواجهه با هزینه های 
باالی مغایرت گیری، عدم دسترسی به 
ســرویس های اساســی اعم از برگشــت 
تراکنــش )Reverse/Refund(، انــواع 
تسهیم و کارمزد، انواع مســدودی و رفع 
مســدودی و همچنین مواجهه 
با محدودیت هــای متعدد 
ابزارهــای  توســعه  در 
جانبی مــورد نیــاز، در 
نهایــت بــا خســارت 
مالی و زمانــی قابل 
توجــه، مجبــور به 
تغییر زیرساخت 

می شوند.«

یونیکورن، نامی برای استارتاپ های با ارزش یک میلیارد 
دالر یا بیشتر است و در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۴۰ شرکت 
خود را وارد باشگاه یونیکورن ها کردند. طی یک هفته در 
آوریل امسال ۱۲ استارتاپ در یک بازه زمانی چهارروزه به 

باشگاه یونیکورنی ها وارد شدند.
بنیان گذاران شرکت های یونیکورنی بر این عقیده هستند 
که در معامات مالی در مراحل آخر، دارایی های نســبتاً 
کمتری وجود دارد. استارتاپ ها با داشتن این همه سرمایه 
توانسته اند با اجرای استراتژی های خود به سرعت حرکت 
کنند و از طریق مسیرهای غیرارگانیک، هم از نظر عمودی 
و هم از نظر افقی، رشــد تصاعدی داشته باشند. بیشتر 

سرمایه گذاران می گویند که سال ۲۰۲۱ به آنها نشان داد که 
بازار هند بهترین توان سرمایه پذیری را دارد و با استفاده  از 
ابزارهای تجاری مختلف مانند وب ۳ و کریپتو می توانند 

اعتماد بیشتری به آینده داشته باشند.
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تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

 کات لوت و انتظار رشد
 در سال آینده

تجارت اجتماعی 
حول محور نیاز 

مصرف کننده
»کات لــوت« کــه یــک پلتفــرم تجــارت 
اجتماعــی اســت، اعــام کــرده کــه اکنون 
سه چهارم تجارت آن را شهرهای کوچک 

تشکیل می دهند.
کات لــوت که حدود هشــت میلیــون دالر 
سرمایه  جذب کرد، گفت که بیش از 650 
هــزار فروشــنده در پلتفــرم خــود دارد کــه 
انتظار می رود تا پایان سال 2022 این تعداد 

به سه میلیون نفر برسد.
جاســمیت تینــد، یکــی از بنیان گــذاران 
کات لــوت، گفــت: »شــهرهای کوچــک از 
شــهرهای بزرگ عملکرد بهتــری خواهند 
داشــت، زیرا هنــوز اکثر جمعیــت هند در 
شــهرهای کوچــک زندگــی می کننــد. در 
حالــی کــه مصرف کننــدگان به شــهرهای 
بزرگ نمی آیند، تجــارت الکترونیک قطعاً 
بــه ســمت آنهــا خواهــد رفــت. در ســال 
2020 ســهم یک شــهر کوچک حــدود 60 
درصد بــود ولــی در ســال 2021 بــه بیش از 
75 درصد رسید. فروشندگان ما عمدتاً از 
بازارهای شمال و غرب از  شهرهای کوچک 
می آیند.« کات لوت که توسط تیند و ماهیما 
کائول تأســیس شــده، پلتفرمی اســت که 
به خریداران و فروشــندگان اجازه می دهد 
هنگام خرید چانه بزنند.  این پلتفرم انتظار 
دارد تــا ســال 2022 ارزش ناخالــص کاال به 
دلیل افزایش تقاضا از شهرهای کوچک تر 
بــه هــزار کــرور روپیــه برســد. محصــوالت 
فروخته شده در کات لوت بومی هستند و 
حتی دارای برچسب قیمت نیستند. کات 
لوت اخیراً قابلیتی را راه اندازی کرده اســت 
که به خریداران و فروشندگان اجازه می دهد 
به طور خودکار بر ســر قیمــت چانه بزنند. 
تیند اضافه کرد ســهولت استفاده، ایجاد 
تقاضا برای فروشندگان شهرهای کوچک، 
زبان هــا، چانه زنــی و ترجمه های خــودکار، 
محرک های اصلی اســتفاده از این پلتفرم 
هســتند. به  جای اینکــه مصرف کنندگان 
محصولی را از ســر ناچاری قبول کنند، ما 
رفتــار مصرف کننــده را بررســی کرده ایــم و 

شرکت را حول آن ساخته ایم.

REPORTگزارش

SPONSORED BY

چــه اتفاقــی می افتد اگــر فید فیس بــوک خــود را چک 
کنیــد، متوجــه محصــول جدیــد و جالبــی شــوید کــه 
می خواهید بخرید و ســپس معاملــه را بدون هیچ گونه 
نگرانی در مورد حریم خصوصی یــا امنیت خود انجام 
دهید؟ این وعده دو فناوری نوظهور اســت که با شروع 
تکامل و بلوغ در سال آینده، می توانند توجه کاربران را 

به خود جلب کنند.
اولین مورد به نام تجارت اجتماعی، مفهوم 
جدیدی نیست، اما به جرئت می توان گفت 
که مصرف کنندگان واقعــی هنوز با این ایده 
به درستی آشنا نشده اند. بسیاری از ما چیز 
جالبــی در رســانه های اجتماعــی می بینیم 
و ســپس بــه دنبــال یــک فروشــنده معتبــر 
می گردیم تا بتوانیم با خیــال راحت آن کاال 
را خریداری کنیم )مثاً آمــازون(. یک دلیل 
این اســت که ما به ارائه دهنده/ فروشــنده 
اعتماد داریم. آمازون و سایر خرده فروشان 

آناین از قبل شماره کارت اعتباری ما را ذخیره می کنند 
و تجربــه بــه مــا آموختــه اســت کــه در اکثــر مــوارد این 

تراکنش ها از چشمان کنجکاو در امان هستند.
البته می دانیم که این همیشــه درســت نیست. وقتی 
محصولی را جست وجو می کنیم تا آنچه را که دوست 
داریــم بخریــم، بــه پلتفرم هــای رســانه های اجتماعی، 
شرکت های فناوری بزرگ، غول های تجارت الکترونیک 

و هــر کســی کــه می خواهــد یــک کوکــی در مرورگــر مــا 
بگــذارد، اطاعــات می دهیم. ظــرف چند میلــی ثانیه، 
می بینیــم کــه محصــوالت مشــابهی در فیــد مــا ظاهر 
می شوند که انگار جادو است. به نظر می رسد یک نفر 

همیشه ما را تماشا می کند.
تجارت اجتماعی به یک دلیل مهم ایده ای هوشمندانه 
اســت: محصــوالت را مســتقیماً در فیــد خبــری شــما 
قــرار می دهــد، جایــی کــه می توانیــد آنهــا 
را خریــداری کنیــد. چــرا زحمــت بکشــید 
و آمــازون را چــک کنیــد، وقتــی تنهــا یــک 
کلیک اضافی الزم است؟ به زودی ما به این 
پلتفرم ها اعتماد خواهیم کرد و خرید واقعی 
خــود را در فیــد شــبکه های اجتماعی مــان 
انجام خواهیم داد، از جمله تراکنش نهایی 
کارت اعتباری. از آنجا که اطاعات نادرست 
و کاهبرداری هــای آشــکار در رســانه های 
اجتماعی بســیار رایج است، پیشرفت کند 

بوده است.
 فیس بــوک همه چیــز را در مــورد مــا می دانــد و بــا 
خوشــحالی آن را بــه تبلیغ کننــدگان می دهــد. بعیــد 
است ما آماده باشیم که بگوییم مشکلی نیست، کارت 
اعتباری من نیز اینجاســت! این از نظر امنیت و حریم 

خصوصی منطقی نیست.
یک ایده فناوری نوظهور به نام وب 3 تاشــی برای حل 

این مشــکل اســت. ایــن یــک شــکل جدیــد و رادیکال 
از کســب درآمد آناین اســت، به طوری کــه می توانید 
محصــوالت را با یک کلیــک در فید خبری خــود )یا هر 
جای دیگری( خریداری کنید و نگران افشــای همه چیز 
در مورد خودتان، سلیقه شخصی و عادات تان نباشید.

وب 3 یــک معمــاری جدیــد بــرای نحــوه عملکــرد وب 
اســت، البتــه به لطــف فنــاوری باکچیــن کــه از هویت 
ما محافظــت می کند و به مــا امکان انجــام معامات را 

می دهد.
مانند هر فناوری نوظهوری، این ســؤال مطرح می شود 
که چگونه کار می کند و چــه کاری می تواند انجام دهد. 
ما می توانیم محصوالت را با چند کلیک در پلتفرم های 
رســانه های اجتماعی بخریم، اما در حال حاضر تصور 
می شــود که این یــک پیشــنهاد کلی اســت. می توانید 
اســتدالل کنید که وب 3 تجارت اجتماعــی را بادوام تر 

می کند.
پیش بینی این اســت کــه با پیشــرفت فنــاوری تجارت 
اجتماعی و وب 3، کاربران نیز تکامل می یابند. ما شروع 
به دیدن مزایای ناشناس بودن خواهیم کرد و چگونگی 
دسترســی با یک کلیک ایمن و قابل اعتماد در شــبکه 
اجتماعی معنا پیدا می کند. ممکن است کمی بیشتر 
از یک ســال طول بکشــد، امــا چه کســی می دانــد؟ به 
هر حــال بزرگ ترین شــرکت ها در تجــارت الکترونیک 

حداقل باید خود را برای چنین روزی آماده کنند.

وب 3 و تجارت اجتماعی چطور قرار است دنیای ما را متحول کنند؟

تجارت اجتماعی در وب3

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

SPONSORED BY

کاربران تجارت اجتماعی در هند تا سال 2022 به 228 میلیون 
نفر خواهند رسید

عرض اندام خرده فروشان محلی

در حــال حاضــر حــدود 157 میلیــون نفــر در هنــد برای 
خرید از تجارت اجتماعی استفاده می کنند. پیش بینی 
می شــود هنــد تــا پایــان ســال 2022 دارای 228 میلیــون 
مصرف کننده بومی تجارت اجتماعی باشد که 45 درصد 
بیشــتر از پایــگاه کاربــری فعلــی اســت. زیــرا خریــداران 
بیشــتری روش هــای جدیدتــر خریــد آنایــن کاال را از 
طریق برنامه های رســانه های اجتماعی ماننــد یوتیوب، 

واتس اپ، فیس بوک و اینستاگرام کشف می کنند.
یک گزارش جدید، تجارت اجتماعــی را به عنوان خرید 
انجام شده یا برندهای کشف شــده از طریق پلتفرم های 
رســانه های اجتماعــی ماننــد واتــس اپ، اینســتاگرام و 
روپوســو تعریف می کند. این تعریف شامل پلتفرم های 
فروش مجــدد یا فروش ویدئویی محصــوالت مانند ترل 
و میشو که در حال حاضر گسترش یافته اند، نمی شود. 
بــر اســاس گــزارش وات کانســالت، بخشــی از آژانــس 
دیجیتال دنتســو شــرکت ایزوبار، در حال حاضر حدود 
157 میلیــون خریــدار تجــارت اجتماعی وجــود دارد که 
53 درصــد از کل خریــداران آنایــن در هنــد را تشــکیل 
می دهند. این گزارش احساسات و نگرش مصرف کننده 
نسبت به استفاده از تجارت اجتماعی را دنبال می کند.
یوتیوب، پلتفــرم ویدئویی تحت حمایت گــوگل، پلتفرم 
پیشتاز برای تجارت اجتماعی در هند است. پس از آن 
واتــس اپ متعلق به متا و ســپس فیس بوک قــرار دارند. 
خریداران جوان در هند ترجیح می دهند از اینســتاگرام 

و فیس بوک خرید کنند، در حالی که مشتریان مسن تر 
ترجیح می دهند از طریق فیس بــوک و واتس اپ این کار 
را انجــام دهنــد. بر اســاس این گــزارش به احتمــال زیاد 
کاربــران تجــارت اجتماعــی در آینده از شــیرچت خرید 
آناین انجام می دهند. بیش از 58 درصــد از خریداران 
مورد بررســی گفتند که از گذراندن وقــت و خرید در این 

پلتفرم ها احساس راحتی می کنند.
کاربــران بــه ســمت پلتفرم هایــی جــذب می شــوند کــه 
توصیه هــا و نظــرات موجــود بــه آنهــا در تصمیم گیــری 
بــرای خرید کمــک می کنــد. عــاوه بــر ایــن، قیمت های 
مقرون به صرفــه و امکان خریــد در خود پلتفــرم به جای 
رفتــن به دیگــر اپلیکیشــن ها یــا وب ســایت های تجارت 
الکترونیک به خریداران کمک می کند زمان بیشتری را 

در چنین پلتفرم هایی صرف کنند.
در ایــن گــزارش لــوازم جانبــی موبایــل و تبلت بــه عنوان 
پرفروش تریــن محصــوالت در پلتفرم هــای تجــارت 
اجتماعی شناخته شــده اند و پس از آن مد و زیورآالت، 
لــوازم الکترونیکی و لــوازم خانگی، محصوالت آرایشــی 
و بهداشــتی و محصوالت ورزشــی و تناســب انــدام ذکر 

شده اند.
رسانه های اجتماعی و تجارت الکترونیکی در حال نفوذ 
قوی در روتین روزانه کاربران عادی اینترنت هند هستند. 
هیرو دینگرا، مدیر اجرایی گروه ایزوبار ایندیا گفت: »از 
آنجا که فضــای خرید در رســانه های اجتماعــی به بلوغ 

رســیده اســت، پتانســیل زیادی برای افزایــش فروش از 
طریق این پلتفرم ها وجود دارد.«

افزایش تعداد گوشی های هوشمند در هند و همچنین 
اینترنت ارزان قیمت به مصرف کنندگان کمک می کند تا 
آناین شوند و هر چیزی از لوازم آرایشی مقرون به صرفه 
گرفتــه تــا خواروبــار را ســفارش دهنــد. ایــن می توانــد 
پیامدهــای قابــل توجهی برای مشــاغل داشــته باشــد، 
زیرا خریداران به راحتی مارک های جدیدتر را به صورت 
آناین کشف می کنند، خریدهای خود را تکرار می کنند 
و تحت تأثیــر نظرات مشــتریان قــرار می گیرنــد. در این 
گــزارش آمده اســت کــه در حــال حاضــر خرده فروشــان 

کوچک از چنین پلتفرم هایی استفاده می کنند.
بــرای مثــال پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی »گــو تــو 
پلیســز« در هنــد بــرای تبلیــغ و فــروش محصــوالت و 
خدمات خرده فروشان کوچک در طول همه گیری بودند. 
خرده فروشان کوچک به دلیل دسترسی به پلتفرم های 
رسانه های اجتماعی و توانایی آنها برای ارتباط مستقیم 

با مشتریان، تجارت اجتماعی را ترجیح می دهند.
ایــن گــزارش دالیــل اصلــی رشــد تجــارت اجتماعــی را، 
توانایــی پلتفرم های رســانه های اجتماعی برای داشــتن 
چندیــن گــروه خریــد و فــروش و همچنیــن ویژگی هــای 
پیام رســانی، اشــتراک گذاری ویدئــو و اشــتراک گذاری 
عکس می دانــد که ارتبــاط اجتماعــی و خریــد آناین را 

بسیار تسهیل می کنند.

REPORTگزارش

کالگز و فروشگاه پاپ آپ

 با یک توییت
 پرداخت کن 

»کاگز« برای راه اندازی جدیدترین سری 
کراکــر کریســپس خــود در ســوهو، لنــدن 
یک »توییت شــاپ« افتتاح کرده اســت. 
افــراد می تواننــد از فروشــگاه دیــدن کنند 
و بســته های کراکر زیر 100 کالــری با طعم 
نمک دریایــی و ســرکه بالزامیــک، چیلی 
شیرین یا خامه ترش و چیپس های با طعم  
پیاز را بــا یک توییــت بخرند. ایــن توییت 
شــاپ دارای یک صفحه از توییت های به 
اشترک گذاشته شده مردم است. به گفته 
امانوئــل روزن، نویســنده کتــاب بهتریــن 
روش هــای بازاریابی شــفاهی، این یک راه 
هوشــمندانه برای رساندن محصوالت به 
دست مردم و سر زبان انداختن محصول 
خــود اســت. روزن افــزود ایــن روش، راز 

نهایی تبلیغات شفاهی است.
چرا برندهــای مصرف کننــده می خواهند 
تبلیغــات شــفاهی داشــته باشــند؟ زیــرا 
تبلیغات دهان به دهان فروش را تســریع 
مــی کنــد. در ترکیب بــا تبلیغات ســنتی، 
تبلیغــات دهــان بــه دهــان بــه ارتباطــات 
اعتبار می افزاید. به عبارت دیگر تبلیغات 
شفاهی باعث تأثیرگذاری بیشتر می شود. 
این همان چیزی اســت که هر برند جدید 
در حــوزه کاالهــای بســته بندی مصرفــی 
هنگام راه اندازی یک خط محصول جدید 

به آن نیاز دارد.
ســارا کیس، مدیر تبلیغــات کاگز گفت: 
»ارزش تأییدیه های مثبت در رسانه های 
اجتماعــی از هر چیزی بیشــتر اســت. ما 
بســیار هیجــان زده هســتیم زیــرا اولیــن 
شــرکتی هســتیم کــه بــرای راه انــدازی 
این محصــول جدیــد اقــدام کرده ایــم. ما 
فکر می کنیــم کــه در آینده شــاهد تعداد 
بیشــتری از ایــن رویدادهــای نمونه گیری 
اجتماعــی خواهیــم بــود، زیــرا هــدف 
نمونه گیری و آزمایــش و همچنین منطق 
تجاری در بازاریابی رســانه های اجتماعی 
تبلیغ دهان بــه دهان همراه بــا ارزش آن و 
وفاداری اســت. در خرده فروشــی پاپ آپ 
که هــدف صریح ایجاد ســروصدا و جلب 
توجــه در مــورد محصــول جدیــد اســت، 
شما یک راه حل کلیدی برای بهینه سازی 

عرضه محصول در دست دارید.«
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داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

گفت و گو با علی حاجی زاده مقدم، مدیرعامل شرکت آدانیک؛ او می گوید چابکی 
و خالقیت دو عامل اصلی موفقیت این شرکت بوده و طی این سال ها با کوچک 

نگه داشتن اندازه شرکت، این ویژگی ها را حفظ کرده اند

با وجود اینکه هشت سال از شــروع به کار شرکت آدانیک می گذرد و این شــرکت محصوالت متنوعی به بازار عرضه کرده و 
خألهای نرم افزاری بســیاری را پر کرده اســت، هنوز با یک شــرکت کوچک، چابک و نوآور مواجهیم. علی حاجی زاده مقدم، 
مدیرعامل این شرکت می گوید این اتفاق بر اساس سیاست های کلی شرکت رخ داده است. سیاست هایی که می گوید اندازه 
شرکت را کوچک نگه دارند، به بیشتر سرویس هایی که ارائه دهندگان دیگری هم دارند، نه بگویند و تعداد مشتری های خود 
را محدود نگه دارند. حاجی زاده مقدم که متولد 1356 است و کارشناسی مهندســی نرم افزار و ارشد آی تی با گرایش امنیت 
اطالعات دارد، می گوید که از سال 86 در حوزه بانکی فعالیت داشته و روی توسعه محصوالت در حوزه بانکداری الکترونیک کار 
می کرده است. با چند نفر از دوستان که با یکدیگر تجربه کار در حوزه بانکی داشته اند، صحبت کرده و به این نتیجه رسیده اند 
که با مطالعات و ایده هایی که داشتند، این حوزه جای کار دارد. در ابتدا به شکل یک تیم پیمانکار، فعالیت شان را آغاز می کنند و 
سپس به صورت یک شرکت ارائه دهنده راهکار )Solution Provider( ارائه سرویس می دهند و آدانیک در سال 92 این گونه 
متولد می شود. حاجی زاده مقدم در گفت و گوی پیش رو از بررسی خألهای بازار و محصوالتی که برای پر کردن این خألها ایجاد 

کرده اند، می گوید و چالش هایی که در ادامه مسیر فعالیت شان با آن مواجه خواهند بود.

از ابزار سازی به سوی 
سرویس سازی

چــه  حاضــر  حــال  در  آدانیــک 
فعالیت هایی دارد؟

ما در وهلــه اول ارائه دهنــده راهکار به بانک هــا در حوزه 
بانکــداری دیجیتــال بودیــم. در ایــن حــوزه محصــول 
زیرســاختی مــا مدیریــت کانال هــای دیجیتــال بــه نــام 
»کاریز« است. در اصل اولین نیاز هر بانکی که بخواهد 
وارد حوزه تحول دیجیتال و ارائه ســرویس های نوآورانه  
دیجیتــال و بانکــداری بــاز شــود، ایــن اســت کــه بتواند 
مدیریت فنــی ایــن بســترها را انجــام دهد و دسترســی 
کانال های دیجیتال به سیســتم های ســتادی و ســوئیچ 

و بانکداری اصلی )Core Banking( را مدیریت کند.
در اصل زنجیره محصوالت ما از کاریز شــروع شــد و در 
ادامه سعی کردیم یکسری جاهای خالی را که شناسایی 
کردیم، پر کنیم. یکسری از سرویس های ما در دسته ای 
قرار دارند کــه کاربر با آنها در تماس اســت مثل نرم افزار 
موبایل یا اینترنت بانک و دسته ای دیگر هم زیرساختی 
است مثل مانیتورینگ اپلیکیشن ها، تشخیص تقلب 
)Fraud Detection(، مدیریــت دسترســی ها و... . 
کاربردشــان این اســت که یک بانک بتواند ســطح بلوغ 
مدیریت فناوری خود را بهبود دهــد و در حوزه خدمات 
دیجیتال نوآوری داشــته باشــد و مثاً بتواند با تیم های 

خاق و اپلیکیشن های زیادی کار کند و... .
یکــی از محصوالت مان به طور خاص بــرای نوآوری بوده 
است. ما نام آن را بومرنگ گذاشته ایم و اصطاحاً به آن 
پلتفرم نوآوری باز می گوییم. چنانچه یک بانک بخواهد 
درهای خود را به روی استارتاپ ها باز کند و دسترسی ها 
را مدیریت کند و در عین حال سرویس هایش را عرضه 
کند، می تواند از آن کمک بگیرد. شرکت فینوتک از این 

پلتفرم استفاده کرده و ما هم در آن شریک هستیم. 

آدانیک در مقایسه با طرف های همکار 
خود که بــه آنها ســرویس ارائه می دهد، شــرکت 
کوچکی به نظر می رسد؛ البته استارتاپ نیست، 
هر چند یکســری ویژگی هــای اســتارتاپ ها را در 
خــود زنــده نگــه داشــته اســت، مثــل چابکــی و 
هماهنگ کردن خود با نیازهای بازار به شیوه های 
نوآورانــه. چطــور توانســتید ظــرف ایــن ســال ها 

ویژگی های خود را حفظ کنید؟ 
یکــی از اصولــی کــه مــا از ابتــدا رویــش تأکیــد داشــتیم 
و از مانیفســت چابــک گرفتــه شــده، اصــل ســادگی 
)Simplicity( اســت، بــه ایــن معنی کــه کارهایــی را که 
انجــام نمی دهیم، به بیشــترین حــد خود برســانیم. در 
واقــع از خــود پرســیدیم کــه آیــا بــه عنــوان یک شــرکت 
نرم افزاری، هدف مان تولید هرچه بیشتر نرم افزار است؟ 
عده ای فکر می کنند جواب این ســؤال باید مثبت باشد 
و شرکت تولیدکننده نرم افزار مانند تولیدکننده چیپس 
اســت که عملکردش بــا تعداد بســته های چیپســی که 
تولید کرده، ســنجیده می شــود. در حالی که در شــرکت 
نرم افــزاری، تعــداد سیســتم خط نرم افــزار تولیدشــده 
)Line of Code(، حجــم فیچرهــا و... نه تنهــا ایجــاد 
ارزش نمی کند، بلکه موجب دردسر نیز می شود. هرچه 
شــما بتوانیــد نرم افزار کمتــری تولیــد کنیــد، یعنی باگ 
کمتری تولیــد کرده اید، پشــتیبانی ارزان تــری دارید و... 
نقطه بهینه جایی اســت کــه بتوانیــد با تولیــد کمترین 
میــزان نرم افــزار، نیازهــای جــدی را پاســخ دهید. شــاید 
یکــی از دالیلــی که شــرکت های نرم افــزاری بیــش از حد 
بزرگ می شوند، همین است که دائماً سیستم هایشان 
پیچیده تــر و زیادتــر می شــود. البتــه ممکــن اســت در 
برخــی حوزه ها چــاره دیگری نداشــته باشــیم و آن حوزه 
ذاتــاً پیچیــده باشــد. امــا در ایــن حــوزه خاصــی کــه مــا 
فعالیــت می کردیم، تمــام تاش مــان بر این بــود که روی 
گوشه ای از بازار که در آن احساس خأل می کنیم، متمرکز 
باشــیم و روی بخش هایــی کــه ارائه دهنــده ســرویس 
دارد، دســت نگذاشــتیم. بــر همیــن اســاس بــه برخــی 

چرا آدانیک؟
در جهــان امــروز، ســرعت تغییــرات و 
تحوالت تکنولوژی باالســت. هر لحظه 
یک خاء جدید کشف می شود که باید 
به مدد نوآوری و بهره گیری از خاقیت، 
در ســریع ترین زمــان ممکــن، بــرای آن 

چاره سازی کرد.
 بــه همین دلیــل اگر شــرکت های عصر 
حاضر چابک نباشند و نتوانند پروسه 
مشاهده مشکل تا رســیدن به راه حلی 
نوآورانــه را در زمانــی کوتــاه طــی کنند، 
نمی توانند به موفقیت چندانی دست 

پیدا کنند.
ارائه دهنــده  شــرکت  »آدانیــک« 
ســرویس به بیزینس های بزرگ اســت 
و دقیقاً از چنین فرمولی پیروی می کند.
 علی حاجی زاده مقدم، مدیرعامل این 
شرکت می گوید طی این سال ها تاش 
کرده اند که آدانیک را مثل یک تاکسی 
خطــی نگــه دارنــد کــه مبــدأ و مقصــد 
مشخصی دارد و با وجود اینکه شرایط 
برایشان مهیا بوده، نخواسته اند مانند 
تاکســی های گذری، در هر مســیری که 

پیش آمد، حرکت کنند. 
سیاســت آنهــا بــه طــور کلــی ایــن بوده 
کــه تعــداد کارهایــی را کــه می خواهنــد 
انجــام دهنــد بــه حداقــل برســانند و 
تعداد کارهایی که به آنها نه می گویند، 

حداکثری کنند.
 این سیاســت در ابتدا عجیــب به نظر 
می رســد امــا مقــدم تأکیــد می کنــد که 
چابکــی و نــوآوری و دوری از ســاختار 
سلســله مراتبی و بوروکراســی بــرای 
 ادامــه حیــات شــرکت اولویــت داشــته

 است.
آنها بــر ایــن عقیده انــد که بهتر اســت 
ســرویس های کمتــری ارائــه کننــد، اما 
همان سرویس ها را به بهترین شکل به 
مشتری ارائه دهند و رضایت حداکثری 

به دست بیاورند. 
سیاســتی که به نظر می رســد تــا امروز 
بــرای کســب و کار آدانیک جــواب داده 

است.
به مدد همین برنامه ریزی و داشتن خط 
مشی و سیاســت های مشخص است 
که امروزه آدانیک یک شــرکت کوچک 
امــا معتبر اســت کــه توانســته اعتماد 

بازار هدف را به خود جلب کند.
البتــه کار آدانیــک بــه همین جــا ختــم 
نمی شــود و برنامه هایــی را بــرای آینــده 
شــرکت در نظــر دارد؛ برنامه هایــی کــه 
بــا وجــود چالش هــای فــراوان مســیر 
شــرکتداری در ایــران، بــا امیــد آنهــا را 

دنبال می کند.
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کارها و پروژه ها »نــه« گفتیم که تیم خــود را بیش از اندازه 
بــزرگ نکنیــم. بزرگ شــدن در ظاهر جــذاب اســت ولی به 
معنای ازدســت دادن چابکــی و پیدا کردن سلســله مراتب 
و بوروکراســی اســت کــه تصمیم گیــری را کندتــر می کنــد. 
بنابرایــن تــاش کردیــم انــدازه شــرکت و تعــداد پروژه ها را 
در حد بهینه ای کــه برخی ویژگی هایمان حفظ شــود، نگه 

داریم و متناسب با آن کارمان را انجام دهیم. 
ایــن نکتــه را هــم تأکید کنــم کــه مــدل فعالیت شــرکت ما 
پروژه محــور نبــوده، بلکــه محصول محــور بوده اســت. اگر 
توســعه ای هم انجام می دهیم، این توسعه حول محصول 

اصلی رخ می دهد و فیچرهایی به آن اضافه می شود. 

در هشــت ســالی کــه از شــروع فعالیــت 
آدانیــک گذشــته، چــه روندهایــی را شناســایی 

کرده اید و برای آنها سرویس ارائه داده اید؟
اولیــن محصــول مــا حســاب و کتاب اســت کــه محصــول 
مدیریت مالی شخصی است. دیدیم این موضوع در دنیا 
ترند شده و بانک ها وارد فضای تحلیلی شده اند و بر اساس 
داده های مشــتری، امکان تولید دانــش از این داده خام به 

کاربر داده می شود. 
حوزه نوآوری باز هم جزو ترندها 
بود. نه تنهــا بانک ها بلکه برخی 
از ســازمان های بــزرگ دیگــر بــه 
ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه 
آن قــدر بــازار و نیازهــای آن و 
شــرایط رقابتــی و تکنولــوژی 
پیچیده شــده کــه اگر ســازمانی 
به تنهایــی بخواهــد بــرای انجام 
هــر کاری فکــر کنــد و محصــول 
مــورد نظــر را طراحــی کند، یــا از 
رقبا عقب می افتد یا ناچار است 

هزینه هــای زیــادی صــرف ایــن بخــش کنــد. بنابرایــن این 
سازمان ها به این سمت حرکت کردند که از توان خاقیت 
و نوآوری شــرکت های اســتارتاپی و کوچک کمــک بگیرند. 
ایــن ارتباط گرفتــن برایشــان چالــش بــود. الیــن مدیریــت 
دسترســی، مدیریت کانــال، اپن بنکینگ و موارد مشــابه، 
در اثر شناسایی این نیاز شکل گرفتند. ما جزو اولین هایی 

بودیم که در این حوزه کار می کردیم. 
بخش دیگری که شناسایی کردیم، نیاز مشتریان حقوقی 
بانک ها، به طــور خاص شــرکت های کوچــک )SME( بود. 
چون مشــتریان حقیقی زیاد مورد توجه قرار گرفته بودند 
و محصــوالت اینترنــت بانــک و موبایل بانــک بــر اســاس 
نیازهای این عده توسعه یافته بود. اما راه حل هایی که برای 
شرکت ها در نظر گرفته شده بود، دشواری هایی داشت که 
در نهایت سبب می شد شرکت ها نتوانند دیجیتالی شوند 
و مجبور باشند با چک و کاغذ پیش بروند و هزینه هایشان 
زیاد باشــد. خــود ما بــه عنــوان یک شــرکت کوچــک، این 
مسئله را که کار بانکی چقدر برایمان پرهزینه است، لمس 
کرده بودیم. حتی برای یک حقوق دادن ساده، کار مشکلی 
در پیــش داشــتیم. بــرای شــرکت های بــزرگ راه حل هایــی 
وجود داشت ولی دست شرکت های کوچک و متوسط به 
جایی نمی رسید. بیشترین اســتقبال هم از این محصول 

صورت گرفت. 

چطــور طرف هــای همــکار خــود را بــه 
استفاده از سرویس هایتان راضی کردید، آن هم به 
شــکلی که هم تراز با شرکت ها و ســازمان های طرف 

حساب خود باشید؟ 
اول از همه باید برای محصولی که می خواهید ارائه دهید، 
اولین مشــتری پذیرای خــود )Early Adopter( را داشــته 
باشــید. این مشــتری فرد یا شرکتی اســت که نیازی جدی 
دارد و حاضر است برای رفع آن هزینه کند. فروختن چیزی 
به کسی که دنبال آن نگشته، سخت است. شانس ما این 
بود که بانک آینده را به عنوان اولین مشتری خود داشتیم. 

مدیریت آی تی بانک آینده در آن زمان این دیدگاه را داشت 
که کارش شــرکتداری نیســت و بهتر اســت از شرکت های 
کوچک کــه خاق تر هســتند، حمایــت کند تا هــردو طرف 

رشد کنند.
از ســویی دیگر، ممکن اســت کوچک بودن اندازه شرکت، 
خریــداران ســرویس را نگــران کنــد کــه نتواننــد بــه چنیــن 

شــرکتی تکیه کنند. یک شــرکت کوچــک باید 
ویژگی هایی داشته باشد تا بتواند سازمان های 
بزرگ را قانع کند این ریســک را بپذیرند. نقاط 
قــوت چنین شــرکتی بایــد چابکــی، خاقیت و 
قیمت پایین تر باشــد. البته اعتماد هم به مرور 
ســاخته می شــود و این اتفاقی اســت کــه برای 

آدانیک افتاد.

شما با سه بخش بورس، بانک 
و بیمه در ارتبــاط بوده اید و مشــتریانی 

طی این سال ها از این بخش ها داشته اید. مواجهه 
هرکــدام از آنها را با نوآوری چگونــه می بینید؟ کدام 

بخش پیشروتر و پذیراتر است؟
خــود من از حــوزه بانکــی آمده ام 
و بــه دلیــل حــس مثبتــی کــه به 
حوزه بانکی دارم، گمــان می کنم 
چنــدان بی طــرف نباشــم. امــا به 
نظرم بانک ها در زمینه استفاده 
از  اســتقبال  و  تکنولــوژی  از 
نوآوری پیشــروتر بوده اند و البته 
شــواهدی نیــز بــرای گفته هایــم 
وجود دارد. خدمات الکترونیکی 
خیلــی  بانکــی  شــبکه  در 
ســریع تر از جاهــای دیگر شــکل 
گرفــت. زیرســاخت ملــی جــدی 
قدیمی ترمــان شــبکه شــتاب بــوده اســت. در دنیــا قبل از 
اینکه اینترنت وجود داشته باشد، بانک ها شبکه داشتند. 
فناوری در بانک ها قدمت بیشتری داشته که ممکن است 
به دلیل نیاز بیشــتر آنها بوده باشــد یا فضــای رقابتی آن. 
به نظر می رسد حوزه بانکی موتور محرک تحول دیجیتال 
اســت. فرض کنیــد که اگــر کارت بانکــی بین مــردم پخش 
نمی شد و سیستم پرداخت شکل نمی گرفت، چه اتفاقی 
برای خدمات دیگر می افتاد و آیا می توانستند پیش بروند 
و در مقیــاس بــزرگ فعالیــت کننــد؟ خــودم پیــش از آنکه 
وارد حوزه بانکی شــوم، کســب و کاری به نام عکس پرینت 
داشــتم. در زمانی که اینترنت دایل آپ بود، کار ما این بود 
که عکس هــا را از مشــتریان دریافــت کنیم و آنهــا را چاپ 
کنیــم. غیــر از پهنــای بانــد اینترنــت، یکــی از چالش هــای 
اصلی ما مسئله نحوه پرداخت بود. در سال 81 تنها بانک 
ملــی یــک درگاه پرداخت داشــت کــه آن هــم مــورد حمله 
سایبری قرار گرفت و تعطیل شد. ما مجبور بودیم از طریق 
دکه های روزنامه فروشی کارت بفروشــیم تا بتوانیم هزینه 
خدمات مان را از مــردم بگیریم. واضح بود که با این شــیوه 
پرداخت نمی توانستیم مقیاس کسب و کارمان را افزایش 

دهیم. 
به همیــن جهت معتقدم حــوزه بانکی در پذیــرش نوآوری 
از سایر حوزه ها قدیمی تر است و نقش زیرساختی را برای 
سایرین ایفا کرده اســت. به لحاظ مقیاس هم بانک ها در 
گروه های مالی بزرگ تر از بقیه هستند. بیمه و بورس از نظر 
مقیاس و بودجه کوچک تر هستند و طبیعتاً بودجه بخش 
آی تی آنها نیز کمتر و محدودتر است. مثاً در حوزه نوآوری 
بــاز، بانک هــا جلوتــر از بقیه بودنــد و پلتفــرم و فضــای کار 
اشــتراکی راه انداختند. بیمه ها دارند بــه دنبالش می روند 
که این کار را شــروع کنند و بورس تازه به فکــر افتاده و برای 
استارتاپ ها ســندباکس ایجاد کرده اســت. گمان می کنم 

در دنیا هم به لحاظ تقدم و تأخر زمانی همین طور باشد.
البته حوزه بــورس یک نقــش کلیــدی در تحــول دیجیتال 
داشــت. راهی را باز کرد که در آن از همه جلوتر اســت و آن 

هم احراز هویت دیجیتال بود. با احراز هویت غیرحضوری 
ســجام، ســازمان بــورس از روی دره ای کــه همــه کنــارش 
ایســتاده بودنــد، پرید و جــواب هم گرفــت. شــیوع کرونا و 
محدودیت های ناشــی از آن هم سبب شد که پذیرش این 
اتفاق ســرعت بگیرد. این کار در مقیــاس میلیونی صورت 
پذیرفت و با ســهام عدالت و رشــد بورس و... همزمان شد 
تا جایی کــه دیدیم جمعیت زیادی کد بورســی 
دریافــت کردنــد. در حــال حاضــر بانک هــا در 
مــورد احــراز هویــت دیجیتــال دارند بــه بورس 

تأسی می کنند.

با توجه به شرایط کشور و مشکالت 
اقتصادی کــه طی ایــن ســال ها وجود داشــته، 
شــاهد مهاجــرت و کاهــش تعــداد نیروهــای 
متخصــص در کشــور بوده ایــم. شــرکت هایی 
مانند شما بیش از باقی شرکت ها از این اتفاق 
ضربه خورده اند و نیروی انسانی متخصص یکی از 
دغدغه هــای اصلــی آنهاســت. شــما چطــور ایــن 
چالــش را مدیریــت کرده ایــد و پروســه جــذب و 
نگهداشت نیروی انسانی در آدانیک به چه شکل 

است؟
طبیعتاً مــا هم با ایــن مشــکل روبه رو هســتیم. اگــر به من 
بگویند ســه مشــکل مهم شــرکت چیســت؟ مــن می گویم 
هرســه همین اســت. بخشــی از مشــکات فراتــر از چیزی 
است که من بتوانم برای آن کاری انجام دهم. مثاً ناامیدی 
از آینــده بزرگ تر از چیزی اســت کــه بتوان در یک شــرکت 
بــرای آن فکــری کــرد. اگــر افــراد خواهــان درآمــد بیشــتر یا 
یادگیــری بهتر بودند، می شــد در قالب شــرکت آنها را حل 
کــرد؛ امــا وقتــی مســئله نیــروی انســانی این اســت کــه آیا 
حقوقــی که امــروز معــادل صــد دالر اســت، فردا پنــج دالر 
می شــود یا نــه، حــل مســئله از عهــده ما خــارج اســت. به 
غیر از کســانی که بســیار ریســک پذیر هســتند و دوســت 
دارنــد کســب و کار راه بیندازنــد، باقی افــرادی که بــه دنبال 

آینده کم ریسک تر و مطمئن تری 
هســتند، انتخاب شــان کار در 
شرکت های ایرانی نیست. شاید 
حتــی اگر کســی بــا من مشــورت 
کنــد و وابســتگی هایش کمتــر 
اســت، بــه او توصیــه کنم بــرود. 
مثــل ایــن می مانــد کــه شــما در 
کشــوری باشــید کــه دو انتخــاب 
برای انتخاب کار داشــته باشید؛ 
در شــرکت گــوگل کار کنیــد یا در 
کافی نت پایین خانه تان. طبیعتاً 
اگــر کســی امــکان اســتخدام در 
گوگل داشــته باشــد، باید برود و 

همان جا کار کند. 
امــا چطــور می تــوان آن را حــل کــرد؟ اینکــه بــه شــکل های 
مختلــف آینــده اقتصــادی کشــور را روشــن تر و متعادل تر 
کنیم و در ارتباط درســتی با دنیا باشــیم. اگر شرکت گوگل 
یــک دفتر هــم در ایــران داشــت - همان طــور کــه در چین و 
امــارات دارد - قطعــاً از آمار مهاجــرت نیروهای متخصص 
کاسته می شد. زیرا در هر حال مهاجرت نوعی تبعید است 
و اصوالً افــراد عاقه دارند در کشــوری که به دنیــا آمده اند، 
ادامــه زندگی دهند، به شــرطی کــه اختاف ســطح چندان 

زیاد نباشد.
راه حل مواجهه ما با ایــن بحران این بود کــه از تهدید کرونا 
به عنوان یک فرصت اســتفاده کنیم و دورکاری باعث شد 
محــدود بــه تهــران نمانیــم. در حــال حاضــر همکارانــی از 
سراســر کشــور داریــم. طبیعتاً کســی که در شــهر خودش 
مانــده، تعلق بومــی بیشــتری دارد تا کســی که بــا آمدن به 
تهران، یک بار مهاجرت را تجربه کرده است. به این صورت 
به شــکل وســیع تری به نیروی انسانی مســتعد دسترسی 
داریــم. در قــدم دوم روی منابــع انســانی ســرمایه گذاری 

می کنیم. افرادی را که تجربــه کاری ندارند، جذب می کنیم 
تا رشد شــخص در کنار پروژه و شــرکت اتفاق بیفتد. البته 
از ابتــدا هــم ایــن کار را می کردیــم. این هــم حس وفــاداری 
بیشــتری در نیــروی انســانی ایجــاد می کنــد کــه ارتبــاط 
بلندمدت تری را سبب می شود و هم دست مان در انتخاب 
بازتر است و گزینه های بیشتری داریم، نسبت به وقتی که 

می خواهیم در میان حرفه ای ها، نیرویی را انتخاب کنیم. 
رویکــرد دیگــری کــه در مقیــاس ملی به مــا کمــک می کند، 
ایــن اســت کــه درهایمــان را بــه روی نیــروی کار متخصص 
کشــورهایی که وضعیــت نابســامانی دارند و کار کــردن در 
ایران برایشان جذابیت دارد، باز کنیم. یکی از چالش های ما 
این است که قوانین از چنین اقداماتی حمایت نمی کنند. 
مثاً مــا همکارانی داریــم که ملیت افغانســتانی یا ســوری 
دارنــد و بــه دالیلــی عاقه مندنــد کــه در ایــران کار و زندگی 
کنند، اما شــرایط کار بســیار پیچیده اســت. ما نمی توانیم 
برایشــان بیمه رد کنیم یا آنها را اســتخدام کنیم. در حالی 
که همان طور که یک کشــور اروپایی از ایران نیرو می گیرد و 
شرایط برای نیروی کار ما جذاب اســت، کشورهای دیگری 
هم هســتند که بــه دالیــل مختلــف، کار در ایران برایشــان 
جذابیت دارد. اگر رگوالتــور در این قضیه همراهی می کرد، 
می شد از توان این نیروها اســتفاده کرد. مثاً همان طور که 
یک شرکت دانش بنیان می تواند تعدادی سرباز جذب کند، 
تعدادی تبعه خارجی را هم بتواند استخدام کند. ما تجربه 

این کار را داشته ایم اما سر قوانین خیلی اذیت شدیم. 
 

چشــم انداز آدانیک برای سال های پیش 
رو چیست؟ می خواهد چه سهمی از بازار بگیرد؟

مــا پیش تــر بــرای حــوزه بانکــی هدف گــذاری کــرده بودیــم 
کــه بــه آن رســیده ایم و در حــال حاضــر بــه هشــت بانــک 
سرویس ارائه می دهیم. از نظر تعداد بانک ها هم هدف مان 
بیــش از ایــن نبــود، زیــرا قــرار اســت مزیــت ایجــاد کنیم و 
اگر یــک ســرویس همه جا شــبیه به هم باشــد، دیگــر برای 
کســی مزیــت بــه حســاب نمی آیــد. به عــاوه اگــر تعــداد 
مشــتری هایمان در ایــن بخــش 
افزایــش یابــد، شــرکت به ناچــار 
بزرگ تــر خواهــد شــد، در نتیجه 
چابکــی و خاقیــت مــا کاهــش 
پیــدا می کنــد. اما هدف مــان این 
است که محصول مان در همین 
بانک هــا پراســتفاده تر شــود کــه 
بــه ایــن معنــی اســت کــه مــردم 
بیشــتری از آنها اســتفاده کنند. 
در حال حاضــر 1/5 میلیون نفر 
یــق بانک هــای مختلــف  از طر
از ســرویس های مــا اســتفاده 
می کننــد و قصد داریــم با همین 
بانک هــا این تعداد را طــی نهایتاً 

دو سال به پنج، شش میلیون نفر برسانیم. 
به عاوه در احراز هویت دیجیتال سجام به تقریباً نیمی از 
کارگزاری ها ســرویس ارائه می دادیم و حــاال می خواهیم به 
حوزه های دیگری وارد شویم و با کسب و کارهای خصوصی 
و صرافی ها و... تعامل کنیم. در این حوزه شرکت  شاکیلید 
را شــکل داده ایم که به طور تخصصی روی ســرویس احراز 

هویت و امضای دیجیتال متمرکز است.
مدل تجاری مطلوب ما در آدانیک این است که به سمت 
ارائــه یــک ســرویس مشــارکتی در حــوزه فین تــک حرکت 
کنیم. بــه ایــن شــکل کــه ابزارهــا و همکاری های تجــاری و 
برنــد و تیــم و یوزربیس مــا در قالب چیــزی مثــل نئوبانک 
بتواند سرویس های متمایزی ارائه دهد. ما تا االن ابزارساز 
بوده ایــم و حــاال می خواهیــم سرویس ســاز باشــیم. ایــن 
بســتگی دارد بــه اینکــه آیــا می توانیــم Early Adapter و 
شــرکای تجاری متناســب با این مدل تجــاری را اینجا پیدا 
کنیم یــا نه. البتــه گزینه هایــی داریم کــه در حــال تعامل و 

بررسی آنها هستیم. 

 فناوری در بانک ها 
قدمت بیشتری 

داشته است و به نظر 
می رسد حوزه بانکی 
موتور محرک تحول 

دیجیتال است

 نقاط قوت یک شرکت 
کوچک  باید چابکی، 

خالقیت و قیمت 
پایین تر باشد. البته 
اعتماد هم به مرور 

ساخته می شود و این 
اتفاقی است که برای 

آدانیک افتاد
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بيلبورد
B I L L B O A R D

برای تأثیرگذاری تبلیغات تان باید از کدام استراتژی فروش الگو بگیرید؟

اینتبلیغمیفروشه؟
قرار نیســت به عنوان یــک متخصص تبلیغات، خشــت 
اول را در ارتبــاط بــا مصرف کننــدگان بگذاریــد و همه چیز 
را از ابتــدا شــروع کنید. امــا وقتی پــای خرج کــردن بودجه 
محدود تبلیغاتی تان به میان می آید، چاره ای جز چند قدم 
به عقب برگشتن پیدا نمی کنید. برای طراحی کمپین های 
موفــق تبلیغاتــی، گاهــی بایــد زیــر پرچــم بازاریابــان قــدم 
بردارید و گاهــی هم از تکنیک های فــروش کمک بگیرید. 
در این مطلب، چند استراتژی مهم فروش را که در پیشبرد 
کمپین های تبلیغاتی به دادتان می رســد، با شــما در میان 

می گذاریم.

استراتژیاول؛مزیتها
اولیــن اســتراتژی فــروش Benefit selling یــا فــروش 
مزیت هاست. در این استراتژی شما بر بیان مزایای اصلی 
محصول تمرکز می کنید و مزایایی که پیش از این در نظرات 
مصرف کنندگان از آنها باخبر شــده اید و در جایگاه سازی 
محصول تان به شــما کمــک کرده انــد اســتفاده می کنید. 
درواقع پیام شما به مصرف کننده احتمالی این است:»اگر 
ایــن محصــول را اســتفاده کنی، ایــن عواید شــامل حالت 

می شود.«
زمانی که شما از این استراتژی استفاده می کنید، در واقع 
به مشتری تان یک وعده می دهید و دلیل مصرف محصول 
را هم برایش روشن می کنید. یادتان نرود که این مزایا گاهی 
منطقی هستند و گاهی احساسی؛ گاهی منافع ملموس 
و قابــل مشــاهده نصیــب مشــتریان تان می شــود و گاهی 
احســاس خوب یا امید به تحقق یک اتفــاق را در او ایجاد 

می کنید.
در اســتراتژی فروش مزیت، می توانید از دو لحن مثبت یا 
منفی کمک بگیریــد. در لحن مثبت شــما مزایایی را که با 

خرید محصــول نصیب خریدار می شــود، بیــان می کنید 
و در لحــن منفــی، بــه او هشــدار می دهیــد و می گویید که 
اگر ســراغ این محصول نرود، باید منتظــر چه پیامدهایی 
باشــد. مثالش هــم روشــن اســت؛ در اعالن هــای عمومی 
مثــل ضــرورت اســتفاده از کاله موتورســواری، از همیــن 
لحن منفی اســتفاده می شــود؛ کاله بخر تا نمیری! در این 
دســته از تبلیغات، با ایجاد احساس ترس، شــرم، نگرانی 
یا مســئولیت در مخاطــب، او را به اســتفاده از یــک کاال یا 

خدمت وا می دارید.

استراتژیدوم؛ویژگیها
حتماً با تفاوت فیچر و بنفیت آشــنا هستید، اما بگذارید 
یک بار دیگــر موضوع را مــرور کنیــم. فیچرهــا ویژگی های 
محصول شــما هســتند؛ مثل نرمی، ســهولت مصــرف یا 
حاوی ویتامین بودن. اما بنفیت ها مزایایی هســتند که از 
طریق فیچرها به مصرف کننده می رسند. »اگر این بالشت 
نرم را استفاده کنی، کمردرد نمی گیری!«، »اگر این شربت 

را بخوری، پوکی استخوانت کاهش پیدا می کند!«
حــاال بیاییــد بــه بحــث اصلــی برگردیــم؛ شــما نه تنهــا بــا 
اســتفاده از مزایا، که با اســتفاده از فیچرها هــم می توانید 
تبلیغات تان را پیش ببرید. در فیچر سلینگ، تمرکز شما 
دقیقاً بر ویژگی های محصول است و از این طریق در ذهنت 
مخاطب نوعی رابطه علی و معلولی را میان فیچر و بنفیت 

ایجاد می کنید.

استراتژیسوم؛ارزشها
تکلیــف مزایای محصــول شــما، بــا هزینه ای که مشــتری 
پرداخــت می کنــد روشــن می شــود؛ آیــا ایــن محصــول 
ارزش خریــد دارد؟ پاســخ مخاطب بــه این ســؤال تکلیف 

REVIEWبررسی

شــاید تصــور کنیــد رســیدن به یــک ایــده ناب 
برای کمپیــن بازاریابــی دیجیتــال، از هرچیزی 
مهم تر است، اما وقتی ایده ناب تان را در قالب 
طرح پیشــنهادی تایپ می کنید و به سرفصل 
بودجه کمپین می رسید، این سکه روی دیگری 
را به شما نشان می دهد. تنظیم بودجه کمپین 
تبلیغاتی دشــوار، چالش برانگیز و بسیار مهم 
اســت. بدون تردید بیــان همــه موضوعاتی که 
به شــما در تخمین درســت ایــن بودجه کمک 
می کنند، در این چندخط آسان نیست! اما در 
ادامه این مطلب به چنــد نکته مهم در تنظیم 

بودجه تبلیغات دیجیتال اشاره می کنیم.

مخاطبتانکجاست؟
قبل از شروع هر کاری، باید بدانید که 
مخاطب تان کجاســت؟ او بیشتر در صفحات 
وب حضور دارد؟ در توییتر می توانید پیدایش 
کنید؟ گیم باز اســت یا اینســتاگرام گرد است؟ 
وقتی بدانید این مخاطب فعال در چه فضایی 
حضور دارد، می فهمید که بودجــه کمپین تان 

را در چه پلتفرمی باید خرج کنید.

مخاطبتانچهفعالیتیدارد؟
حــاال کــه فهمیدیــد او کیســت، بایــد 
بدانید کــه چطــور وقــت می گذراند! مثــالً اهل 
بــازی اســت و برایــش شــرکت در یــک بــازی 
لندینگی جذابیت دارد؟ یا اهــل خبر خواندن 
است و بهتر است برای کانال خبری محبوبش 
یــک بنــر طراحــی کنیــد؟ آیــا ایــن مخاطــب از 
بالگرهــای ســبک زندگــی الگــو می گیــرد؟ یــا 
اینکه تصمیمات خریدش را بر اساس نظرات 

دوســتانش در توییتر می گیرد؟ نــوع فعالیت و 
سبک زندگی مخاطب تان به شما می گوید که 
در هر پلتفــرم باید ســراغ چــه نوعــی از محتوا 

بروید.

محتوایخوبتاندیدهمیشود؟
حاال که فهمیدید چه نوعی از محتوا را 
باید برای چه کسی تولید کنید، وقت آن است 
که به دیده شــدن محتوای تان فکــر کنید. یک 
محتوای خوب، بدون صرف بودجه برای وایرال 
شدن، بعید اســت که مخاطبان هدف فراوانی 
را پوشــش دهــد. اگــر فعالیت تــان را بــر بســتر 
وب شروع کرده اید، بهتر اســت برای تبلیغات 
کلیکی، بنری و... در وب ســایت ها بودجه ای را 
در نظر بگیرید و اگر قرار است محتوای صفحه 
اینســتاگرامی خودتان بازدید بیشتری داشته 
باشــد، از اینفلوئنســر مارکتینــگ و تبلیغــات 
در رســانه های اینســتاگرامی می توانیــد کمک 
بگیرید. برای دیده شدن ویدئوهای پرهزینه اما 
کوتاهی که تولید کرده اید، می توانید از تبلیغات 
پــری رول در رســانه های ویدئویــی اســتفاده 
کنید و بــرای انتشــار مؤثر یک پیــام در جامعه 
هدف تــان، می توانیــد ســراغ تبلیغــات نیتیو و 
دیگر انواع انتشــار پیــام PR در فضــای آنالین 

کمک بگیرید.
یادتان نرود که هزینه تولید محتــوا یا جوایزی 
که برای مخاطبان تــان در نظر گرفته اید، باید با 
بودجه وایــرال محتوای تــان همخوانی داشــته 
باشــد. یک کمپین دیجیتــال موفــق، کمپینی 
است که تناسب هزینه در بخش های مختلف 

آن رعایت شده است.

راهنمای تنظیم بودجه کمپین دیجیتال
بودجه بازاریابی را اینجا خرج کنیم یا نه؟
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مارکتينگ
M A R K E T I N G

ادامه فراینــد خرید را روشــن می کنــد. برای تعییــن ارزش 
محصــول، معیارهای متفاوتــی را در اختیار داریــم و بدون 
تردید قیمت، یکــی از مهم ترین این معیارهاســت. اگر در 

تبلیغات تــان بازارهایــی را نشــانه گرفته اید که 
بــه قیمــت حســاس هســتند و درآمــد باالیی 
ندارند، می توانید از بیان قیمت محصول برای 
اثربخشی تبلیغات تان کمک بگیرید. یک راه 
دیگر برای استفاده از قیمت ها، بیان مزیت ها 
در کنار قیمت اســت. در چنین شــرایطی پیام 
شــما به مخاطب این اســت:»ببین! ارزشــش 

را دارد!«

استراتژیچهارم؛عاطفی
تبلیغات اثربخــش، گاهی با نشــانه گرفتن احساســات و 
عواطف مصرف کنندگان آغاز می شــوند. حتمــاً تبلیغات 
محک را دیده اید. در این کمپین هــای تبلیغاتی، از فروش 
عاطفی یا اموشــنال کمــک گرفته می شــود تــا مخاطب با 
هدف کمپین درگیری بیشتری پیدا کند. تبلیغات مربوط 
به خیریه ها، مراکز درمانی و سازمان های مردم نهاد بیشتر 

با همین رویکرد اجرا می شوند.

استراتژیپنجم؛عمومی
همیشه محصول شما یک ویژگی خاص ندارد، گاهی اصالً 
محصول تان تمایزی با محصوالت مشابه ندارد. در چنین 
شرایطی شما باید روی ویژگی ها و مزایای کلی و ابتدایی آن 
تمرکز کنید. فرض کنید شما یک کارخانه بزرگ آش رشته 
را تأسیس کرده اید و قرار است این محصول را تولید انبوه 

کنیــد. در چنیــن شــرایطی چه 
حرفــی جــز بیــان لــذت مصرف 
آش رشته برای مشتری دارید؟ 
هدف اصلی شما در این شرایط 
این اســت کــه مصرف کننــده را 
برای اضافه کردن این محصول 
به ســبد غذایی اش قانــع کنید 
و فــروش آن را به طــور کلــی بــاال 

ببرید.
امــا بیــان ویژگی هــای کلــی و 
معرفی محصول بــرای افزایش 
فروش، تنها در شــرایط خاصی 
اثربخش اســت. اگر برند شما، 

رهبر بازار یا برند اصلی بازار باشد و اگر سهم اصلی فروش 
این محصول در اختیار شما باشد، می توانید از این تکنیک 

کمک بگیرید.

استراتژیششم؛جایخالی
محصولی که شــما و رقبای تــان تولید می کنیــد، فیچرها و 
بنفیت هــای متعــدد و متفاوتــی دارد. اما همیشــه رقبای 
شــما از همه مزایای آن برای معرفی محصول شــان کمک 
نگرفته اند. شــما می توانید در تبلیغات تــان روی ابعادی از 
محصول موج ســواری کنید که رقبای تان می توانستند اما 
نکرده اند. این جاهای خالی در شرایطی که محصول شما 
هیچ مزیت منحصر به فردی ندارد و از نظر کیفیت، مزایا و 
بنفیت ها با محصوالت رقیب برابری می کند، به داد شما 
می رسند. در این موقعیت ها برگ برنده شما، دیدن بعدی 

است که از چشم رقبای تان پنهان مانده است.

استراتژیهفتم؛اطالعات
همیشه قرار نیست الیه های پنهان و عجیب محصول تان 
را بیرون بکشید. گاهی فقط کافی است که آن را درست و 
به موقع به بازار معرفی کنید. فرض کنید که قرار است یک 
محصول جدید را به بازار عرضــه کنید. محصولی که بازار 
تشنه ورود آن است و برای تکمیل فرایند خرید، تنها باید از 
وجود آن باخبر شود. در این شرایط، اطالع رسانی در مورد 

به بازار آمدن محصول از هر کاری ضروری تر است.

استراتژیهشتم؛اعتبار
در دنیای تبلیغــات، بازاریابی و فروش، جلب اعتماد یکی 
از کلیدهای نزدیک شــدن به مصرف کننده است. او باید 
از صداقــت شــما اطمینان پیــدا کنــد و بداند 
که برای یک محصول مناســب پولش را خرج 
می کند. استراتژی فروش اعتبار، در مواقعی که 
امنیت و سالمت برای خریدار اهمیت زیادی 
دارد، به پیشبرد اهداف تبلیغاتی شما کمک 
می کنــد. در ایــن شــرایط شــما بایــد اطمینان 
مخاطب را جلب کنید و او را به ســمت خرید 

سوق دهید.
مؤسســات مالــی کــه بــه فکــر فــروش اوراق 
قرضه هستند، برج ســازهایی که می خواهند 
خانه هایشان را پیش فروش کنند یا شرکت های بیمه ای که 
قرار است بیمه عمر بفروشند، در تبلیغات شان می توانند 

از این روش کمک بگیرند.

استراتژینهم؛تداعیمعنا
همیشــه قرار نیســت محصول تــان را بــا بیان یــک فیچر 
خاص به سبد خرید مخاطب وارد کنید. گاهی می توانید 
میان محصول و مشــتری نوعــی رابطه روانــی برقرار کنید 
و انگیــزه او را برای خریــد باال ببریــد. زمانی که پــای خرید 
کاالهای لوکس به میان می آید، این تکنیک به شما کمک 
بیشتری می کند. تداعی معنای لوکس بودن، شبیه کسی 
بودن، مهم بودن و... می تواند انگیزه مخاطب را برای خرید 

کاال یا خدمت افزایش دهد.

اســتراتژیدهــم؛
سبکزندگی

بســیاری از محصوالتــی که در 
دنیای امــروز به دنبــال خریدار 
می گردنــد، بــه ســبک زندگــی 
آدم ها مربــوط می شــوند. برای 
و  محصــوالت  ایــن  معرفــی 
ترغیب مخاطــب به اســتفاده 
از آنها، باید از المان های مربوط 
به ســبک زندگی مشتریان تان 
چنیــن  در  بگیریــد.  کمــک 
شرایطی ترسیم پرسونا یا چهره 
مصرف کننده ایده آل، بیشتر از 
هر زمانی ضروری به نظر می رسد. او کیست؟ چطور زندگی 
می کنــد؟ چــه ویژگی هــای دموگرافیک و ســایکوگرافیکی 
دارد؟ چه رؤیاها و انتظاراتی از زندگی دارد؟ پاسخی که به  
این ســوال ها می دهید، می تواند رویکرد تبلیغاتی شما را 

هم روشن کند.

استراتژییازدهم؛انگیزشی
زمانی از استراتژی انگیزشی استفاده می کنید که به دنبال 
فوریت در فروش هستید. در این مواقع یک پیشنهاد ویژه 
به مشــتری می دهید؛ پیشــنهادی که بدون وقت کشــی، 
انگیزه خرید محصول را در او ایجاد می کند. این استراتژی 
در فروش محصوالتی که به بلوغ الزم در بازار رسیده اند اما 
نیاز به یک یادآور دارند، مؤثر است. در این شرایط، جایگاه 
محصــول شــما در بــازار و در میان رقبا مشــخص اســت، 
مخاطب با آن آشناســت و فقط بــا هدف مانــدن در رأس 

اذهان کمپین تبلیغاتی تان را پیش می برید.

استراتژیدوازدهم؛تعاملی
در دنیــای تبلیغــات، برقراری رابطه دوســویه با مشــتری و 
تماشا و تحلیل بازخورد او بیشتر از هرچیز اهمیت دارد. 
شما می توانید کمپین های تبلیغاتی تان را با رویکرد تعاملی 
طراحی کنید و برای براقراری رابطه دوطرفه با مشتری تالش 
کنید. یادتان نرود که در یک رابطه مؤثر، احتمال وفاداری 

مشتری و تکرار عملیات خرید بیشتر است.

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

ساتوشی می تواند دارایی ارزشمندی در آینده باشد.
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 زمانی از استراتژی 
انگیزشی استفاده 

می کنید که به دنبال 
فوریت در فروش 

هستید. در این مواقع 
یک پیشنهاد ویژه به 

مشتری می دهید
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پیشنهاد ویژه 
به مناسبت انتشار چاپ جدید

 40 درصد تخفیف برای کتاب یک ساتوشی
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کشاورزی
A G R I C U L T U R E

گسترش فناوری بالکچین در ســال های اخیر شتاب زیادی 
بــه خــود گرفتــه و آوازه اش در هــر گوشــه و کناری پیچیــده 
اســت. این فنــاوری نویــد تحــوالت چشــم گیری را در جهان 

دیجیتال می دهــد و کســب وکار »اگریتــال« پا 
به میدان گذاشته تا با اســتفاده از ظرفیت های 
آن، کشــاورزی دیجیتــال را محقــق کنــد. ســید 
مهدی ادنانــی، ابراهیم نصیری، بردیــا جوادی، 
حسین بیات، مهدی نوری و ابوالفضل خلیل پور، 
هم بنیان گذاران و اعضای هیئت مدیره اگریتال در 
گفت وگو با کارنگ از چشم انداز این کسب وکار 

نوپا می گویند. 

اگریتــالخــودرایــکمزرعــه
دیجیتالمعرفیمیکند.دراینمزرعهدیجیتالچه

کارهاییانجاممیدهید؟
سیدمهدیادنانی: به طور خالصه اگریتال یک پلتفرم تأمین 
مالی جمعی در حوزه کشاورزی است. ما در حوزه  کشاورزی 
بخش های مختلفی داریم؛ بخش زراعت، باغداری، شیالت، 
دام پروری و... و از طرف دیگر رویکرد جامعه ایران و جهان در 
ســال های اخیر به فناوری های بالکچیــن و ارزهای دیجیتال 
رویکرد بسیار مثبتی بوده و در حال حاضر سرمایه بزرگی در 
این حوزه ها در گردش است. اگریتال با اتصال این دو بازار به 

یکدیگر و همچنین با اضافه کردن توکن های خیریه به عنوان 
مأموریت خود در حفظ محیط  زیست، دید بلندمدتی برای 
ایجاد حرکتی ســازنده در ســرمایه گذاری بخش کشاورزی و 
تولید دارد. عنــوان »مزرعه دیجیتــال« در واقع 
بیانگر این مفهوم است که با هر سرمایه گذاری 
دیجیتالی که در این بخش انجام می شود، یک 
اصله نهال، یک شــاخه گل یا یک گیاه سبز در 

مزرعه شروع به رویش می کند. 

چطــوربــهایــدهراهانــدازیاگریتــال
رسیدید؟

ابراهیمنصیری: یکــی از دوســتان نزدیک بنده 
مدیرعامــل شــرکتی اســت کــه مجــوز کشــت 
فراســرزمینی دارد؛ یعنــی بــا ایــن مجــوز، تأییدیــه دارنــد که 
در کشــورهای مختلف به تأســیس مزرعــه، نهالســتان و... 
بپردازند. در یکی از دیدارهایمان، صحبتی پیرامون این کشت 
و زرع به وجود آمد و ایشان از مشکالت خود در بحث تأمین 
سرمایه سخن گفت. آن دیدار به پایان رسید و همان  شب من 
این موضوع را به عنوان یک مســئله با دو تن از دوستانی که 
در حوزه های کشاورزی و بازارهای مالی فعالیت دارند، مطرح 
کردم. توجه  اصلی ما برای حل این مشــکل بر پایه استفاده 
از فناوری های نوظهور بود. به هرحال، ایده هایی مطرح شد و 

طرح خامی شکل گرفت. این مسئله در جریان بود تا اینکه 
در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه که اوایل خرداد برگزار شد، 
یکی از دوســتان و مدیران فعلی مجموعه به بازدید غرفه ای 
که آنجا داشــتیم، آمــد و همان زمــان آن طرح خام با ایشــان 
مطرح شد. پس از دو ساعت بحث و گفت وگو پیرامون ابعاد 
مختلف مسئله و بررسی راهکارهای موجود به راه حلی جامع 
و نو رســیدیم و پس از آن مرتباً جلسات مختلف با دوستان 
و صاحب نظران برگزار شد. در نهایت آنچه امروز از اگریتال 
می بینیم، ساخته شد. در حقیقت اگریتال از دل یک مسئله 
و چالش واقعی به وجود آمد و بعدها مأموریت های بزرگ تری 

را برای خود متصور شد.

چرابالکچینرابرایتأمینمالیپروژههای
کشاورزیانتخابکردید؟

بردیــاجــوادی:بالکچیــن بــا توجــه بــه ظرفیت عظیمــی که 
از خــود نشــان داده، به عنوان نســل ســوم اینترنــت معرفی 
می شود. بحث تریدکردن در ایران بسیار جا افتاده و در حال 
حاضر گردش مالی بســیار زیادی حتی به صــورت روزانه در 
صرافی های کشور رخ می دهد. شرکت ایمن همراه ویستا که 
جناب نصیری مؤسس آن است، در سال 1398 یک تجربه 
در پیاده سازی سیســتم فروش بیمه نامه بر بستر بالکچین 
داشت. در آن زمان که برای اولین بار یک شرکت ایرانی فروش 
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 براهویی نژاد
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ماهی ها جان به در 
می برند؟

بازی ترال ها
صید تــرال بالیی بــرای جان آبزیان شــده 
و تنــوع زیســتی دریاهــا و اقیانوس هــا را 
به شــدت تهدیــد می کنــد. در ایــن روش 
صیــد، همــه موجــودات آبــزی جمــع 
می شــوند و بســیاری از آنها کــه مصرفی 
ندارنــد، دور ریخته می شــوند. مؤسســه 
اقیانوس شناســی فرانســوی »آی فرمــر« 
برای کاستن از آســیب های این روش، در 
حال آزمایش ترال های هوشــمند است. 
ایــن مؤسســه امیــدوار اســت بتوانــد بــا 
دســته بندی ماهی هــا پیش از کشــاندن 
آنهــا بــه کشــتی، مرگ ومیر غیرضــروری 

آبزیان را کمتر کند.
بنا بر اعالم سازمان فائو، ساالنه ۲۰ میلیون 
تــن ماهــی صیدشــده از دریــا دور ریخته 
می شــود که این رقــم، حــدود یک چهارم 
صید دریایی در جهان را شامل می شود. 
آی فرمر با همکاری شرکای دیگرش پروژه 
»بازی ترال ها« را برای تغییر این وضعیت 
آغاز کرده است. نام کامل این پروژه »ارائه 
هــوش نظــارت مصنوعــی بــه ترال هــای 

ماهیگیری« است. 
در بخشی از این پروژه، این تیم از آخرین 
راهکارهای فناورانه مانند هوش مصنوعی 
برای تجهیزات ماهیگیری استفاده کرده 
اســت. آنها بــا بهره گیــری از شــبکه ای از 
حسگرها و دوربین ها، از بینایی کامپیوتری 
بــرای تشــخیص و شناســایی به موقــع 
گونه هایی که وارد تور ماهیگیری می شوند، 
استفاده می کنند. از این طریق، ماهیگیران 
می تواننــد قبل از کشــاندن تور بــه داخل 
قایق، گونه های خاصــی را که می خواهند 
و انــدازه و تعدادشــان را مشــخص کنند.  
»اریک گویگنیس«، رئیس یک شــرکت 
ماهیگیری و از شرکای این پروژه، آن را برای 
ماهیگیران به صرفه می دانــد و می گوید: 
»مــن عالقــه ای بــه چیــدن و مرتب کردن 
ماهی ها بعد از مرگ شــان نــدارم. ترجیح 
می دهم آنها را همان پایین مرتب کنم.« 

او می افزایــد: »بــا چنیــن وســیله ای مــا 
همیشــه می دانیــم چــه چیــزی وارد تــور 
می شود و اگر هرکدام را نخواهیم، آن را به 

بیرون هدایت می کنیم.«
با این حــال، ملوانان نگــران هزینه چنین 
وســیله ای هســتند. یکی از ایــن ملوانان 
می پرســد: »آیــا مــا اصــالً می توانیم یک 
کشــتی بــاری بــا چنیــن فنــاوری ای را 
بخریم؟« او می گوید حتی قایقی را هم که 

داشته به دلیل محدودیت های بسیار 
ســنگین حرفه اش بــرای فروش 

گذاشته است.

RIVIEWبررسی

   عکس:  پریا امیرحاجلو

بنیان گذاران استارتاپ »اگریتال« می گویند که می خواهند قدیمی ترین پیشه 
بشر را به جدیدترین فناوری دنیا گره بزنند؛ پیوند کشاورزی و بالکچین

آیندهکشاورزیدرمزرعهدیجیتال

ازراستبهچپ:مهدینوری،سیدمهدیادنانی،ابراهیمنصیری،بردیاجوادی
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I N N O V A T I O N

بیمه نامــه را بر بســتر بالکچین پیاده ســازی کرد، این بســتر 
توانست به خوبی پاسخ ریسک و سرمایه گذاری انجام شده 
روی پروژه ای در ســطح کالن را بدهــد و همین موضوع باعث 
شــد اطمینان ما برای کار در این حــوزه باالتر بــرود. از طرفی، 
یکی از چالش های مهم کشاورزی در ایران وجود واسطه های 
بیش از اندازه بوده که باعث تضییع حقوق کشاورزان و حتی 
مصرف کنندگان نهایی شده است. فناوری بالکچین با حذف 
این واسطه ها، می تواند منافع کشاورزان و مصرف کنندگان 
را بهبود ببخشد. این موارد از جمله دالیل ما برای استفاده 

مجدد از بالکچین برای پروژه اگریتال است.

فعالیتشــمادرچهمرحلهایقرارداردو
چهبرنامههاییپیشرودارید؟

نصیری: پروژه توکن اگریتال آماده راه اندازی اســت و ما طی 
چنــد روز آینده قصــد داریــم اولین محصــول اگریتــال را که 

توکن گل زینتی آنتوریوم است، 
ارائه دهیــم. امید داریــم تا پایان 
ســال بتوانیم طیف بزرگ تری از 
محصوالت کشاورزی را پوشش 
دهیم. به طور کلــی به مــرور بازار 
محصــوالت اگریتال به ســمت 
بخش هــای  تمــام  فراگیــری 
کشــاورزی پیــش خواهــد رفت. 
مواردی که در حال حاضر برنامه 
اجرایی آنها چیده شده، به ترتیب 
توکــن گل آنتوریــوم، توکــن گل 
ارکیــده و توکــن گل رز اســت کــه 

با یکــی از بزرگ تریــن گلخانه های کشــور برای پیشــبرد این 
پروژه ها قرارداد امضا شده است. همچنین به طور موازی طرح 
راه اندازی توکن های خیریه در حال اجراست و انتظار داریم 

در سه ماهه اول سال بعد به بهره برداری برسد.

بالکچینچهتغییراتیدرآیندهکشاورزی
ایجادخواهدکرد؟

مهــدینــوری:به طــور کلــی فناوری های نویــن می تواننــد در 
بخش های مختلف اقتصادی تحوالتی ایجاد کنند. بالکچین 
نیز به عنوان یکی از این فناوری های نوظهور در ابعاد مختلفی، 
بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. همان طور که 
عرض شد، یکی از چالش های بخش کشاورزی به طور خاص 
در اقتصــاد ایران، مشــکل تأمین مالی اســت کــه روش های 
مختلــف تأمیــن مالی جمعــی مبتنی بــر فنــاوری بالکچین 
می تواند سرمایه های خرد افراد را به این بخش هدایت کند 
و باعث رونق این بخش در اقتصاد شود. قابل ذکر است که 

اگریتال نیز در راستای حل این مشکل به وجود آمد.
ترکیب فناوری بالکچین با ســایر فناوری هــای نوین همانند 
اینترنت اشــیا و هوش مصنوعی، آینده متفاوتی را برای این 
بخش تصویــر خواهد کــرد؛ به طــوری کــه افزایش بهــره وری 
و کاهــش هزینه هــا را شــاهد خواهیــم بــود. بســیاری از 
صاحب نظران اثــر این تحــوالت را پدید آمدن نســل چهارم 

کشاورزی )Agriculture 4.۰( می دانند.
ویژگی فناوری بالکچین، امکان رهگیری محصول کشاورزی 
را برای مصرف کنندگان فراهم می کند و اطالعات ارزشمندی 
مانند محل تولید، زمان تولید، نحوه تولید آن، مسیر طی شده 
و اصالت آن را برای مشــتریان آشــکار می کند. بــرای نمونه، 
اطمینــان از ارگانیک بــودن یــک محصــول در حــال حاضــر 
به راحتی میسر نیست، اما با ترکیب این فناوری ها، سالمت و 
ارگانیک بودن آن برای مشتریان مشخص خواهد شد. این در 
حالی است که سیستم برچسب گذاری سنتی صرف در این 
محصوالت کارآمدی الزم را ندارد و امکان دستکاری در آنها 
وجود دارد. عالوه بر این، نظارت بر زنجیره تأمین با این فناوری 

نسبت به گذشته کاراتر خواهد شد.
ثبت اطالعــات و وجــود یــک پایــگاه داده امــن می تواند چه 
در ســطح خــرد بــرای کشــاورزان و چــه در ســطح کالن بــرای 
سیاســت گذاران، امــکان برنامه ریــزی و سیاســت گذاری 

دقیق تــری را فراهم کند کــه در بهبــود بهــره وری در این حوزه 
کمک شایانی خواهد کرد.

این فناوری حتی ایــن ظرفیت را خواهد داشــت که خدمات 
بیمه ای مؤثرتری را به کشاورزان ارائه دهد؛ چراکه با بهره گیری 
از قــرارداد هوشــمند و ثبــت اطالعــات در یک فضــای امن و 
مطمئــن، امــکان توســعه افزون تر صنعــت بیمــه در بخش 
کشاورزی نسبت به گذشته فراهم خواهد شد. در مجموع، 
با استفاده از این فناوری ها می توان شاهد یک دگردیسی در 

بخش کشاورزی و در نهایت توسعه پایدار در کشور باشیم.

بــهگفتــهخودتــاناولینحرفــهبشــررابا
پیشــرفتهترینفنــاوریروزدنیــاپیوندزدهایــد.فکر
میکنیدکشاورزانوسرمایهگذاراندرایرانچقدراز

چنینپیوندیاستقبالمیکنند؟
نصیری:در مدل بلوغ دیجیتال ۲۰۲۰۰،  پنج ســطح تعریف 
شــده کــه به ترتیــب 1. مبتــدی 
دیجیتال، ۲. جوینده دیجیتال، 
3. رهسپار دیجیتال، 4. حرفه ای 
دیجیتــال و 5. زبــده دیجیتــال 
است. متأســفانه کشــاورزان در 
ســطح 1 یعنی مبتدی دیجیتال 
در نظر گرفته می شــوند، اما من 
می خواهم بگویم ایــن برای تمام 
کشاورزان صادق نیســت. ما در 
نسل جدید کشــاورزان، جوانان 
تحصیل کرده ای داریم که حتی 
در رشــته هایی غیر از کشــاورزی 
تحصیل کرده اند و حاال در این حوزه مشغول به کارند. قشر 
گلخانه دار ما عموماً قشری اهل مطالعه و تحقیق هستند. 
امــروز اینترنت حتــی در روســتاها هم در دســترس اســت و 
کشــاورزان کم ســواد ما هم به نوعی از آن استفاده  می کنند. 
بنابراین با نسل جدیدی از کشاورزان روبه رو هستیم که اتفاقاً 
دیجیتال را خوب می فهمند. از طرف دیگر، تریدرها و فعاالن 
بخش سرمایه جزء دسته های ســوم و چهارم قرار می گیرند 

که یعنی درک باالیی از ظرفیت های بخش دیجیتال دارند.
متأسفانه در کشور ما کشاورزان با مشکالت عدیده ای مواجه 
هستند. سازوکاری که پلتفرم اگریتال ارائه می دهد، حداقل 
بخشی از این مشــکالت در تأمین ســرمایه را برای آنان حل 
خواهد کرد. در اگریتال اگر شــما نهالی خریــداری کنید، آن 
نهال یک شناسنامه و یک تاریخچه از شروع زندگی خواهد 
داشــت و هیچ وقت گم نخواهد شــد. این رونــد در پلتفرم ما 
برای تمام محصــوالت کشــاورزی پیاده ســازی می شــود؛ در 
نتیجه برای ســرمایه گذاران، تریدرهــا و... اطمینان  خاطر در 
ســرمایه گذاری وجود خواهد داشــت و از منافــع این پلتفرم 

بهره مند خواهند شد.

شمابنیانگذاراناگریتالسابقهمدیریت
کسبوکارهایدیگریراهمداشتهاید.اینتجربهها

چهکمکهاییبهاگریتالکردهاست؟
نصیــری: ما در بیــن مدیــران اگریتــال اســتادانی را داریم که 
بیش از 3۰ سال تجربه فعالیت در بخش کشاورزی و تدریس 
کشاورزی دارند؛ به طور عملی با کشاورزان و سرمایه گذاران و 
دولت مردان در ارتباط بوده اند و به خوبــی بازارهای موجود و 
ریسک ها و ظرفیت ها را می شناسند. دکتر نوری از مدرسان 
اقتصاد در دانشگاه تهران است و دکتر خلیل پور و دکتر ادنانی 
از مدیران وزارت جهاد کشاورزی و مدرس دانشگاه بوده اند. 
مهندس بیات، مدیرعامل شرکت بهارآوران نسترن است و 
بیش از ۲۰ سال تجربه در طراحی و اجرای پروژه های کشاورزی 
و آب داردد. مهندس بردیا جوادی که از مدیران جوان ماست، 
تسلط کاملی بر فناوری بالکچین و ارزهای دیجیتال دارد و در 
نهایت، خود من با افتخار 15 سال در صنعت بیمه پیشگام 
بوده ام و نــوآوری کــرده ام. قطعــاً جمع شــدن این افــراد و این 
تجربه ها دور یک میز وزنه ای ســنگین بــرای موفقیت پروژه 

اگریتال در لبه فناوری خواهد بود.

 ترکیب فناوری 
بالکچین با سایر 

فناوری های نوین، 
آینده متفاوتی را 

برای بخش کشاورزی 
تصویر خواهد کرد

ممنوعیت تنباکویی که هم برای مردم مضر است، هم برای زمین

سیگارها در نیوزیلند خاموش می شود

آتش همچنان به جان جنگل های هیرکانی می افتد

شعله های امید خاموش نشده

NEWSخبر

نیوزیلند سیگارکشــیدن را برای نســل بعدی 
ممنــوع می کنــد تــا بــا ایــن کار، تا ســال ۲۰5۰ 
از شــر این عادت بد خالص شــود. بر اســاس 
ایــن قانــون، افــراد 14ســاله و کوچک تــر هرگز 

نمی توانند تنباکو را قانونی بخرند. 
سیگار همان قدر که برای سالمت فردی مضر 
اســت، بر ســالمت زمیــن هم اثــر می گــذارد. 
گــزارش ســال ۲۰14 کالــج ســلطنتی لنــدن 
به خوبی اثرات زیست محیطی سیگارکشیدن 
را بیــان می کنــد. ایــن گــزارش می گویــد بــرای 
تولید یک گرم تنباکوی خشــک پنج برابر آن، 
تنباکــوی ســبز نیــاز اســت و در یک ســال ۲۲ 
میلیارد تن آب در این فرایند مصرف می شود. 

این گزارش نشان می دهد که اگر میزان زمین 
مورد نیاز برای کشــت 1 تــا 1.۲ تــن تنباکو، در 
زیمبابوه برای کشــت ســیب زمینی اســتفاده 
شود، عملکرد آن 19 برابر خواهد بود. در زمان 
تهیه ایــن گــزارش، 5.3 میلیون هکتــار زمین 

برای کشت تنباکو استفاده می شد. 
در همان ســالی که تحقیقات کالج ســلطنتی 
انجام شد، کمیســیون اتحادیه اروپا دریافت 
کــه 18.4 درصــد از مــردم اتحادیــه اروپــا 
سیگاری هستند. مشخص نیست این افراد 
حاضــر می شــوند ممنوعیت هــای احتمالــی 
سیگارکشــیدن را بپذیرنــد یا آنکه بــرای دفاع 

از حق سیگارکشیدن به خیابان ها می آیند.

آتشــی که هرســاله طبیعت و انســان  به جان 
جنگل هــای هیرکانــی می زننــد، امســال نیــز 
شــعله کشــید و درختــان زیــادی را ســوزاند. 
جریان هــای جنوبی و وزش بــاد گرم کــه از روز 
۲7 آذر در ارتفاعات و جلگه های گیالن شروع 
شــده بــود، در روز 3۰ آذر به اوج خود رســید و 
سرعت آن در جلگه به 9۰ کیلومتر بر ساعت و 
در ارتفاعات به 13۰ کیلومتر بر ساعت رسید. 
ایــن آتــش منطقــه  لیشــک ســیاهکل را کــه 
کســب وکار نــوآور »تیــاور« در آنجا مشــغول 
کاشــت نهــال بــرای احیــای جنــگل بــود نیــز 
بی نصیــب نگذاشــت. تیــاور با ســود حاصل 
از فروش بی واســطه محصوالت کشاورزان به 

احیای جنگل های هیرکانی می پردازد و بیش 
از 4۰۰ نهال بومی در این منطقه کاشــته بود. 
این کسب وکار می گوید فعالً برآورد دقیقی از 
نهال های آســیب دیده ندارد و تــا زمان رویش 

بهاره و جوانه زنی باید منتظر ماند.
تیــاور وعــده داده کــه در ماه هــای آینــده تمام 
نهال هــا جایگزیــن و واکاری می شــوند. ایــن 
کسب وکار هنوز به احیای جنگل های هیرکانی 
امیــدوار اســت و یــادآوری می کنــد کــه دیگــر 
بذرهای جمع آوری شده و کاشته شده در سال 

قبل و امسال به قوت خود باقی است.
تیاور موقتاً بخش »کاشت نهال« را در سایت 

خود غیرفعال کرده است. 
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این پول های روی هوا و توی سیم های برق و هر چیز دیگری که شما بهتر 
آن را بلدید، چشم دیدن همین یک وجب و  نیم ستون ما را نداشتند 

توصیه کلیله و دمنه به 
علم آموزی

علم به کردار نیک 
جمال گیرد 

ابوالمعالــی نصــرهللا  منشــی از دبیــران 
دستگاه حکومت غزنویان بوده و در دوران 
بهرام شــاه و خسروشــاه غزنــوی زندگــی 
می کرده. نصرهللا  منشــی شــاعری توانا 

بوده که به عربی نیز شعر می سروده.
 اثــر ارزشــمند وی ترجمــه کتــاب کلیلــه 
و دمنــه از زبــان عربــی اســت کــه آن را بــا 
نثــر مســجع و همــراه بــا اشــعار فارســی 
و عربــی ثبــت کــرده )کلیلــه و دمنــه را 
عبدهللا بن مقفــع پیــش از آن از زبــان 
پهلــوی بــه عربــی ترجمــه 

کرده بود(.
نصرهللا  منشی در دیباچه 
کلیلــه و دمنــه می گویــد: 
ایــن کتــاب کلیلــه و دمنــه 
فراهــم آورده علمــا و براهنه 
هند است، در انواع مواعظ 
و ابــواب حکــم و امثــال و 
همیشه حکمای هر صنف 
از اهل عالم می کوشــیدند 
و به دقایق حیلت گرد آن می گشتند... و 
بر این جمله وضعی دست داد که سخن 
بلیغ به اتقان بسیار از زبان بهائم و مرغان 
و وحوش جمع کردنــد... پند و حکمت و 
لهو و هزل به هم پیوســت تــا حکما برای 
اســتفادت آن را مطالعت کنند و نادانان 

برای افسانه خوانند.
در بخشــی از ایــن کتــاب می خوانیــم: و 
بــر مردمــان واجــب اســت که در کســب 
علم کوشــند و فهم را در آن معتبر دارند، 
که طلب علم و ســاختن توشــه آخرت از 
مهمات ســت. و زنــده را از دانــش و کردار 
نیک چاره نیســت، و نیز در نــور ادب دل 
را روشــن کنــد، و داروی تجربــت مــردم را 
از هالک جهــل برهاند، چنــان  که جمال 
خورشــید روی زمین را منور گرداند، و آب 

زندگانی عمر جاوید دهد.
 و علم به کردار نیک جمال گیرد که میوه 

درخت دانش نیکوکاری 
است و کم آزاری.

و هر که علم بداند و بدان 
کار نکند، به منزلت کسی 
باشــد که مخافــت راهی 
می شناســد، امــا ارتکاب 
کنــد تا بــه قطــع و غــارت 
مبتــال گــردد، یــا بیمــاری 
کــه مضــرت خوردنی هــا 
می دانــد و همچنــان بــر 
آن اقــدام می نمایــد تا در 

معرض تلف افتد. 

HINT نکته

بیخودیازرمزارزهانمیترسیدم

شب نوشته های یک بچه نوآور! ) 29(

بمب خفن،
 اژدر زاپاتا در حد اللیگا

می دانم که اللیگا مربوط به فوتبال در آن سوی مرزهاست، 
بمب هم که تکلیفش روشن است، پیش تر در میدان های 
جنگ به کار می رفت، اما در یکی دو دهه گذشته با مقداری 
تغییر کاربری وارد جلیقه ها شده و برای کشتن افراد بی گناه 
در کوچــه و خیابان به  کار مــی رود، البته بیشــتر در همین 
حوالــی خودمان و تــوی کشــورهای بحــران زده خاورمیانه. 
زاپاتا را که نگو، چقدر فیلم قشنگی بود با بازی مارلون براندو 
و همه حــس و حال ارباب کشــی و بر هم زدن بــازی بزرگان 
به وسیله کشاورزی که او را به حســاب نمی آوردند؛ خفن 
هم که پرسیدن ندارد دیگر، یعنی خفن! ولی شگفت زده 

بودم کــه این چنــد تا شــازده برای چنــد جمله دربــاره یک 
موضــوع کاری و البتــه فنــی چــرا از ایــن شــیوه حــرف زدن 
اســتفاده می کننــد و باالخــره طاقتــم تمــام شــد و پریــدم 
وسط گفت وگوی سامان و مهدی و محسن.  رو به سامان 
کــردم و پرســیدم: »درباره چــی حرف می زنید؟« پاســخی 
همراه با مقداری نگرانی و به شکلی پرسشی داد و گفت: 
»در جریــان آخرین به روزرســانی های نرم افزار هســتی؟« 
بالدرنگ فهمیدم مرضش چیست. گفتم: »نگران نباش، 
مزاحم کار من نشدید بازخواست هم نمی کنم، در جریان 
موضوع هم هستم، قبالً با خودت و فریبا و سمیرا چند تا 

طنز
H U M O R

1
تصدق تان بشوم، من هی می گویم از این رمزارزها می ترسم. 
هی می گویم بیخود اســم رمز روی این ها نگذاشته اند. هی 
می گویم این پول ها معلوم نیســت ننه بابایشان کیست و 
مال کدام خانواده اند... خالصه هی هر چه می گویم، شــما 

می فرمایید: نه آقا این طوری ها هم نیست.

2
بفرمایید. حاال خوب تان شــد؟ این پول های روی هوا و توی 
ســیم های برق و هر چیز دیگری که شــما بهتر آن را بلدید، 
چشم دیدن همین یک وجب و  نیم ســتون ما را نداشتند. 
البته مــا کــه از همــان اول افقی شــده بودیم و تــوی صفحه 

درازمان کرده بودند، اما حاال دیگر رسماً گذاشته اندمان دم 
در. برای چه؟ برای دل رمزارز جون شان.

3
ببینید کی گفتــم. حاال که پول های بــرق آورده با یک حمله 
گازانبری نصف مجلــه را گرفتنــد، روزی را می بینم که همه 

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com
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صفحات از توسعه و سالمت و مصاحبه و خبر و کارآفرینان 
و... از در و پنجــره مجلــه آویــزان باشــند و کل صفحــات به 

تسخیر این معلوم الحال های مجهول الهویه دربیاید.

4
گفتم »پول بــرق آورده« یادم افتاد کــه اتفاقاً این 
پول هــا باعث می شــدند کــه برق هــا بــرود. حاال 
هم البد باعث می شــوند که مازوت ها بســوزند 
و دودهــا بیاینــد. پــس بــا ایــن حســاب به شــان 
پول هــای دودآورده بگوییــم بهتــر اســت. البتــه 
توجه داشــته باشــید که روزگار تغییــر چندانی 
نمی کند و فقط مظاهر بیرونی عوض می شوند. 
در هنــوز هم به همان پاشــنه ســابق می چرخد. 
زمانی پایین شهری ها موقع زمستان آهی بخاردار 

از ته دل می کشــیدند و بــه هم می گفتنــد: »آه  برفــش برای 
باالشهری هاست، سوزش برای ما.« امروز هم ما از این پایین 
برج دنیای جدید آه بی بخار می کشیم و می گوییم: »آه رمزش 

برای پولدارهاست، دودش برای ما.«

5
عاقبت کســی که با رمــزارز دربیفتد، از آخــرت یزید هم 

بدتر است. 
نه تنها ستونش را از او می گیرند، بلکه خیلی حرف بزند 
همان ستون را به همان صورت افقی و از پهنا 
می کننــد تــوی آستین شــان تــا روی صفحــه 

مصلوب بمانند. نگویید که نگفتیم.
پس بهتر اســت خیلی شــیک و مجلســی و 
بــدون درد و خون ریــزی از زحمــات دوســتان 
»ملکه زنبورهاســاز« تشــکر ویژه دوآتیشــه 
کنیــم و از آن هــا خواهــش کنیــم حــاال کــه 
بــرای حــل مشــکل مازوت ســوزی حاضــر به 
خامــوش کــردن دستگاه شــان نیســتند، بــا 
همکاری دستگاه های مربوطه از انرژی بدنی 
شهروندان استفاده بهینه تری شــود. می شود با تعبیه 
تعدادی دســتگاه برق ســاز پدال دار، به صورت نوبتی به 
کارشــان گرفت. این طوری مشــکل چاقی مردم هم حل 
می شــود، حتــی احتمــال دارد بعدها مردم خوش شــان 

بیابد و بشود به آن ها بلیت هم فروخت.

6
به هر حال من یکی که دلم برای تان خیلی تنگ شده بود. 
از اخبار هم اگر بپرسید، باید خدمت تان بگویم که هیچ 
خبری نیســت. همه جا امــن و امان اســت. وزیر محترم 
ارتباطات هم در مورد طرح صیانت صحبتی نکرده چون 
دیگر طرح صیانتــی وجود ندارد. )لطفــاً الکی ذوق مرگ 
نشوید، طرح لغو نشده بلکه دوستان خورده اند به پست 
چندتا پیشنهاد خالقانه تر در مورد چگونگی صیانت از 

ما، دارند آن پیشنهادها را لحاظ می کنند.( 

7
یکی پرسید از بیچاره ای دوش

که حق تو عزیزم این زمان کوش؟ 
به او گفتا صیانت  چون نکردند

به یک شب خورد کل خانه را موش

ADVICEپند

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007

جلسه داشتیم. اینجا که هر روز صبح تا شب برای خواندن 
داستان های شاه پریان ننشســته ام، ولی این چند دقیقه 
گفت وگوی شــما را نمی فهمم.« اما هنوز نگرانی در چهره 
ســامان و بقیه دیده می شــد. صندلــی را هــل دادم جلوتر 
و تــالش کــردم به شــکلی دوســتانه تر بپرســم: دربــاره چه 
موضوعی حرف می زدید؟ و این بار محسن گفت: »سامان 
پرسیده نظر تو درباره آخرین به روزرسانی چیست، ما هم 
داشتیم می گفتیم که خیلی خوب شده، باالتر از آنچه فکر 
می کردیم و انتظار داشــتیم.«  حاال دوباره نوبت من شده 
بود که یک سخنرانی شیوا درباره پاسداشت زبان و ارزش 

کلمــات بکنــم و از جایگاه مدیــری که چند ســالی بزرگ تر 
است، اندکی پند دوستانه بدهم. هنوز جمله نخست به 
پایان نرسیده بود که کامیار با همان شلوغ بازی همیشگی از 
راه رسید، یک صندلی را جلو کشید و هنوز ننشسته گفت: 
»جلســه بدون من که مزه ندارد، فایده هم ندارد، چند بار 
بگویم و شما گوش نکنید؟« ولی سکوت بچه ها باالخره روی 
او هم اثر گذاشت و ساکت شد. رو به کامیار کردم و گفتم: 
»حاال که حضرات اشــرف اجازه دادند گفت وگــو را دنبال 
می کنم. این کلماتی که به کار بردید چقدر برای بیان ارزش 
کارتان به درد می خورد؟ چه مقدار دقت در آن هست؟ اگر 

کسی به جز شما آن را بشــنود، چه برداشتی خواهد کرد 
و چه مقدار اطالعات جدید به دستش می آید؟« سامان 
به آهستگی سرش را باال آورد و پاسخ داد: »درست است، 
ولی ما که گزارش رسمی نمی نویسیم، بین خودمان داریم 
راحت حرف می زنیم. باشد، قبول که این کلمات پوچ است. 
معلوم نیست چرا باید به یک ساندویچ بگوییم زاپاتا یا اژدر، 
ولی وقتی این را می گویم اول نشان می دهم بین خودم و او 
یک زمینه مشترک هســت، بعد موضوع جدی را ساده و 
خودمانی می گویم، راحت تر می شــود؛ یک بار انجام بده، 

ببین چقدر باحال و خفن است.«
حکمت

W I S D O M

آزاده پارسافر
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

a.parsafar.edu
@gmail.com

بعید به نظر می رسد هدف 
ترس، شکوفایی باشد

مسئله ترس
ترس یکی از هیجانات اساســی است 
که باعث بقای گونه ما تابه حال شــده 

است. 
تــرس باعــث شــده کــه نیــاکان مــا 
)انســان های نخســتین( به فکر ایجاد 
جان پناه باشــند، به دنبال غذا بگردند 
و انــواع ســالح را برای حفظ جان شــان 

اختراع کنند.
این میــزان از ترس کــه باعــث بقای ما 
می شــود و راه انداز خالقیت هایی برای 
ارتقای کیفیت زندگی مان است، کامالً 
معقــول و منطقــی اســت، امــا در ایــن 
مجــال می خواهیــم از ترســی ســخن 
بگوییــم که مــا را به دردســر می اندازد، 
فعالیت هــای روزانه مــان را مختــل 
می کند و توانمندی هایمان را زیر سؤال 

می برد. 
می خواهیــم از همــان ترســی بگوییــم 

کــه اعتمادبه نفس مــان را 
نشانه می گیرد، دست و 
پای اراده مان را می بندد، 
کــه  نمی دهــد  اجــازه 
و  بیندیشــیم  خالقانــه 
عمــل کنیــم؛ زیــرا دائمــاً 
مبــادا  کــه  می ترســیم 
خطایــی مرتکب شــویم، 
مبــادا آنچــه را داریــم از 

دست بدهیم، مبادا...
کــه  اســت  تــرس 

دایــره  و  می ســازد  بی اعتمادمــان 
تعامــالت اجتماعی مــان را محــدود 
می ســازد، به عنــوان مثــال در جایــگاه 
والدین دائماً نگران آینده فرزندان مان 
هســتیم و می ترســیم کــه مبــادا بــه 
اندازه کافی موفــق نباشــند و به خاطر 
همیــن تــرس، لــذت همراهی شــان در 
ســنین مختلف را از دســت می دهیم.  
از آنهــا توقــع داریــم کــه رفتارهایــی 
شــبیه خودمــان داشــته باشــند و بــا 
ترس هایمــان کــه غالبــاً غیرمنطقــی 
است، فرصت تجربه کردن زندگی را از 

آنها می گیریم. 
تــا  کنیــم  کمــک  اینکــه  از  بیشــتر 
»فرزندان مان« مســیر رشــد انســانی 
را طی کند، تمــام تالش مان را می کنیم 
تــا یــک نســخه از خودمــان را تحویــل 
جامعــه بدهیــم.  تمامــی این مــوارد با 
مقوله پرورش دادن متفاوت اســت که 
هدف پرورش، رشــد و بالندگی اســت، 
یعنــی چیــزی )انســانی( نوســاخته 
می شــود، اما بعید به نظر می رســد که 

هدف ترس، شکوفایی باشد. 



6 1921
3

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

نئوبانک واقعی چیست و چطور آن را تشخیص دهیم؟

خواهران تخفیفان

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

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

10

1214

گفت و گو با 
 ندا جعفری 

درباره یک حوزه خاص

»آوااستار« 
کسب وکاری برای 

Kمشتاقان نجوم A R A N G

26

بازیگران تجارت 
اجتماعی 

در هند
گزارشی 

درباره»گلورود« 

چرا مدیرعامل 
کشمون تغییر 

کرد؟
 خطر تله بنیان گذار 

یا ادامه مسیر توسعه...

رشد 17500 
درصدی 

سوالنا به کجا 
می انجامد؟

منو با اسم 
کوچکم صدا 

نکن
تا چه اندازه با مخاطب 

صمیمی باشیم؟

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

هم بنیان گذاران خانوادگی برای موفقیت در ایران

ما یکی  از  سه بازیگر 
اول بازار رمزارزهاییم!

22

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

دارايی ديجيتال
D I G I T A L

P R O P E R T Y

عکس:حامدکریمزاده

A N A LY S I S
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30 11 8

بلک فرایدی آنها
 و جمعه سیاه ما

اوضاع تورم فعال طوری 
است که هر چقدر جنست 

را نفروشی، بیشتر سود 
کرده ای

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

3

در نمایشگاه اینوکس 
مطرح شد

سعید محمد 
به دنبال  رمزارز
 ملی در مناطق 

Kآزاد  A R A N G

29

چرا جک دورسی 
توییتر را رها کرد؟

استعفا ی مدیرعامل 
توییتر با هدف تمرکز بر 

دنیای رمزارزها نشان از 
فرصت ها و آینده پررقابت 

این حوزه دارد

28

یا
اینماد 
ایمانع؟

بیانیه نصر تهران در مخالفت 
با اجباری شدن اینماد 

اینماد به وظیفه 
اصلی خود بازگردد

3

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

شهرهای کوچک

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

رگوالتور 
سالمت، به 

ای کامرس روی 
خـــــوش نشان 

نمی دهد!

 دو دهه شکل گیری 
و رشد   

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

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

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

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

راز رمــــزارزها این اســـت که رازی ندارند!
12

گفتوگوبابابکسهرابیبنیانگذار  جاجیگا 
کهمیگویدرگوالتورنوآوری،سالهاازاینفضاعقباست

کسب وکارهای حوزه تبادل رمزارزها چطوروارد ادبیات رسمی اقتصاد شوند؟ 

اولویتاکوسیستمکریپتو   

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

10

نیلوفر عبدالهی 
شکالت ساز  است 

او  از مسیر کسب وکاری اش 
و البته مصائب زنان در 

اقتصاد نوآوری گفته است

 برایماندن

Kفقطبایدجنگید! A R A N G

28

همدستیکروناباقوانینومقرراتضدکسبوکاری
یکصنعترابهشدتزمینگیرکردهاست

یع
نا

ص
د 

جی
:  م

س
عک

   

»میلیونز« 
پلتفرم تجارت 

اجتماعی 
ورزشکاران 

حرفه ای
8

خطر تتر برای 
کاربران ایرانی 
جدی است؟
مدیران صرافی ها 

وکارشناسان پاسخ می دهند

14

15

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

رمزارز
C R Y P T O 

C U R R E M C Y

یک عدد مهران 
مدیری خشک 

و خالی!
نگاهی به بیلبوردهای 
کم فروغ فروشگاه رفاه 

22

پاسداشت 
بهروز فردوس 

که ماموت 
را برند آشنای 

جاده ها کرد
2

2ســال 
از دست رفت!

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

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

18

گفت وگو با پروانه صادق 
مقدم، مدیرعامل یکتابان 

که اعتقاد دارد مسیر 
شرکت های نوآور ایرانی 

سخت و طاقت فرساست

 رویکرد مسئوالن

Kسرعت گیر نوآوری A R A N G

27

3 30 8

بازاری که 50 
میلیارددالری  

خواهد شد
سمت و سوی آینده 

تجارت اجتماعی

اتحادیه فناوران 
رایانه در حیطه 

قانونی اش 
فعالیت کند!

آیا دیوار، قافیه 
را به امالکی ها 
باخته است؟

نگاهی طنزآمیز به واقعیت 
پلتفرم های آگهی 

4

6

15

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

داریم یا نداریم؟!
گزارش مفصل کارنگ از 

بحث های داغ فیناپ شانزدهم 

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

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

90 درصد برنامه های نوبت دهی 
آنالین شکست خواهند خورد!

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

هوش مصنوعی 
در ایران چقدر 

می تواند در خدمت 
کسب وکارها 

قرار بگیرد؟

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

همنشینیدادهوهوشمصنوعی

A N A LY S I S
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جایآگهیشمااینجاست
021-444439660937-4990610



برنامه  اپراتور بزرگ کشور برای 
راه اندازی یک پلتفرم بالکچینی 

همراه اول توکن 
اختصاصی خود 
را عرضه می کند!

۲۰۲۱ سال رمزارزها بود!

ترا رمزارز داغ 
سال ۲۰۲۲ 
خواهد بود؟

 پیش بینی مدیرعامل 
پنتراکپیتال

8

مسیر درست 
قانون گذاری 

رمزارزها
قانون چقدر  با مفهوم  
رمزارز همراهی می کند؟

8

در سال جدید میالدی، صرافی های 
بزرگی چون بایننس برای بازار 

خاورمیانه دورخیز کرده اند

3 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شــــــماره سه
دی دوازده  
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

8

2

سال آلت کوین ها 
و ان اف تی

کدام شبکه های بالکچینی در سال گذشته  بیشتر از همه مورد توجه 
قرار گرفتند و بازار جذاب تری داشتند؟



شــــــــــــــمــــــــــــــــــاره3
۱2 دی ۱۴۰۰

ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

2

 بیت کویــن: ۹ ژانویه )۱۹ دی( ۱۲ ســال 
پیش نرم افزار بیت کوین شروع به کار 
کــرد؛ ســر اینکــه چــه روزی را بایــد روز تولیــد 
اســت  ممکــن  بدانیــم  بیت کویــن 
اختالف نظرهایــی باشــد؛ برخــی روز انتشــار 
وایت پیپــر ۹ صفحــه ای را شــروع ایــن تغییــر 
می دانند و برخــی اولین بلوکی که ماین شــد و 
برخی اولین انتشــار نرم افــزار هســته را مبداء 
ایــن تحــول می دانند. هــر کــدام را که درســت 
بگیریــم، تفــاوت جــدی در اصل ماجــرا ایجاد 
نمی کند؛ این روزها ۱۲ ســال از شروع تغییری 
می گــذرد که هنوز دربــاره آینــده آن بحث های 

زیادی وجود دارد. 
تجربــه این ســال های مــا در دنیــای بیت کوین 
هم نشــان داده کــه جامعــه بیت کوین بر ســر 
هیچ چیــز توافــق ندارنــد! در ســال های قبــل 
شــیفتگان بیت کوین و بــه عبارتــی بیت کوین 
کســی  ماکسیمالیســت ها 
و چیــزی را قبــول نداشــتند و 
ندارند؛ از نظر آنهــا آن ۹ صفحه 
وایت پیپــر ساتوشــی ناکاموتــو 
حکم کتــاب مقدســی را دارد که 
تحت هیچ شــرایطی نباید به آن 
پشــت کرد. از نظــر این گــروه هر 
تالشــی بــرای راه انــدازی چیــزی 
مشابه و رقیب بیت کوین حرکتی 
شــرک آمیز اســت کــه بــه دور از 
آرمان هــای ساتوشــی اســت. خوشــبختانه یا 
خــود  درون  در  انقالبــی  هــر  متأســفانه 
ضدانقالب را پرورش می دهد و در این ۱۲ سال 
مــا شــاهد شــکل گیری فرقه هــای متنوعــی در 
درون بیت کوین بوده ایم که هر کدام خودشان 

را صاحب برحق این انقالب می دانند. 
تمام فورک هایی که از بیت کوین شــروع شــده 
و تمــام آن فورک هــای دیگری کــه از فورک های 
بیت کویــن شــروع شــده اند، نشــان می دهنــد 
که استمرار یک مســیر کار آسانی نیست. در 
مدت زمانی به اندازه چشم برهم زدن ما شاهد 
واگرایی شــدید در دنیای بیت کویــن بوده ایم و 
این سؤال اساسی پیش روی ما قرار دارد که آیا 
این اختالف هــا در نهایت ســلطه بیت کوین را 

تضعیف نمی کند؟

 بالکچیــن: فصل دومــی کــه در تاریخ 
کــرد،  توجــه  بــه آن  بایــد  کریپتــو 
آلت کوین ها هستند. آلت کوین هایی که با مدد 
گرفتــن از فنــاوری بالکچیــن ســعی کرده انــد 
ضعف های بیت کویــن را بپوشــانند و حتی در 
مــواردی آن را یــک گام بــه پیــش ببرنــد؛ از 
تــا  مکانیســم های اجمــاع ســبزتر گرفتــه 
نرم افزارهــا و پلتفرم هایــی کــه قــرار اســت 

قراردادها را هوشــمند کنند. از نظر متعصبان 
بیت کوینی حتی فردی مانند ویتالیک بوترین، 
خالق پلتفــرم اتریوم هــم شــیاد و کالهبرداری 
بیش نیســت؛ با ایــن حال توســعه اتریــوم در 
سال های گذشته و رقبای اتریوم مانند سوالنا 
در سال گذشــته نشــان داده که بازی احتماالً 
تازه شروع شده است. هرچقدر که بیت کوین 
نتوانسته سیســتم پرداخت جهانی باشد که 
بی عدالتــی را از بیــن ببــرد، باقــی آلت کوین ها 
توانسته اند تا حدودی به ادعاهای خود جامه 
عمل بپوشانند. توسعه  DeFi و NFT در سال 
گذشته تازه ابتدای راهی است که قرار است به 
بهره برداری بیشــتر از پتانسیل های بالکچین 
منجر شود. بالکچین با این وعده که واسطه ها 
را حــذف می کنــد و واســطه های بــدکار را با کد 
جایگزین می کند، در سال های آینده می تواند 
بســیاری از زیرســاخت های اجتماعــی و 
اقتصــادی را تغییــر دهــد. مــا چقدر بــرای این 

تغییر آماده ایم؟

 آینده اینترنــت: آنچــه ورای همه این 
تحــوالت نبایــد فراموش شــود، آینده 
اینترنــت اســت. اگــر نســل اول وب به صورت 
یک طرفه بود و در نسل دوم به تعامل دوطرفه 
تبدیــل شــد، نســل ســوم قرار اســت بســتری 
باشد برای مبادله ارزش و آنچه این روزها در هر 
کوی و برزن از آن صحبت می شــود؛ متاورس. 
اینترنــت تحــول بزرگــی بــود کــه بــرای بــه ثمر 
نشســتن، ســال های زیــادی نیــاز داشــت. ما 
 ۲.0 وب  منفــی  ابعــاد  بــا  هــم  هنــوز 
دست به گریبان هستیم و وب 3.0 نوید آینده 
هیجان انگیزی را می دهــد که دنیای فیزیکی و 
از گذشــته درهم تنیــده  ســایبری بیشــتر 
می شــوند. اگر از ایــن زاویه به ماجــرای کریپتو 
نگاه کنیم، متوجه می شــویم که اقتصاد توکن 
قرار است بخشی از آینده اینترنت را بسازد. 

امروز جهان بدون اینترنت قابل  تصور نیست 
و ارتباطاتــی کــه مــا توانســته ایم از طریــق این 
بســتر جهانی بســازیم، دنیــا را برای همیشــه 
تغییر داده است؛ حاال اینکه جهان با اینترنت 
به  جای بهتری تبدیل شده یا بدتر، بماند برای 
زمانــی دیگــر؛ آنچــه در آن شــک نداریــم، این 
اســت که جهانِ با اینترنت، بسیار متفاوت با 
جهانِ بدون اینترنت شده است. همان طور که 
اینترنت گام به گام رشــد کرده، ما در سال های 
آینــده به مــرور شــاهد ســویه های دیگــری از 
تحول  بالکچیــن خواهیم بود. شــما چگونه به 
ماجرا نگاه می کنید؟ آیا تمام فکر و ذهن شما 
را تحلیل هــای تکنیــکال و بنیــادی پــر کــرده یا 
به فــرای ایــن تغییــرات و تغییر قیمت هــا نگاه 

می کنید؟ راه دور است و بیابان در پیش.

INTROسرآغاز

بیت کوین 12 سال پیش شروع شد؛ امروز بهترین انتخاب ما چیست؟

بیت کوین، بالکچین 
و آینده اینترنت

شش اشتباه تریدرهای تازه کار که در سال 2022 
باید از آنها اجتناب کنید

مراقب این اشتباهات باشید

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

 اینکه در ســال ۲0۲۲ کدام رمزارزها رشدهای چند صد 
درصــدی خواهنــد داشــت، بــر کســی روشــن نیســت و 
اغلب افراد بر مبنی تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال و 
ده ها پارامتر دیگر پیش بینی هایی انجام می دهند، ولی 

هیچ کدام صد درصدی نیســت و بسیاری از 
افراد نیــز فقط با پیــروی کورکورانه، ســعی بر 
مشارکت در این سودها دارند و همین باعث 
می شود اشتباهات مرگباری را مرتکب شوند 
که به قیمت از دست رفتن کل دارایی شان در 
این حوزه تمام می شــود که در این یادداشت 
سعی می کنم خیلی کوتاه شــما را نسبت به 

این اشتباهات آگاه کنم.
اولین اشتباه، »نداشــتن برنامه معامالتی« 
است که باعث می شود افراد هیچ چشم انداز 

و مســیری برای معامالت شان نداشته باشــند و باری به 
هر جهت عمل کنند. همین موضوع باعث دســت زدن 
به اشــتباه بعدی یعنــی »انجــام معامالت احساســی« 
می شــود؛ معامالتی که هیچ منطق و معیاری ندارد، جز 
اینکه فرد تحــت تأثیر صحبت های ســایرین قرار گرفته 
اســت. این رفتار که اغلب با ضررهای ســنگین برای فرد 
همــراه اســت، زنجیروار اشــتباه بعــدی یعنــی »معامله 
یــا هــدف جبــران ضررهــای قبلــی« را بــا خــود بــه همراه 
مــی آورد. افــراد در چنیــن مواقعی، دســت بــه رفتارهای 
پرریســک می زنند، با این هدف که ســودش آن قدر زیاد 
باشــد که حتی ضرر معامــالت قبلــی را جبران کنــد و از 

آنجایــی کــه در ایــن مرحله افــراد اغلــب دید درســتی از 
عواقب تصمیمی که می گیرند، ندارنــد، ضررهای وارده 

را چندین برابر می کنند.
»مشخص نکردن حد سود و ضرر قبل از معامله« خود 
می تواند یکــی دیگر از عواملی باشــد که فرد 
را دچار اســترس و دودلــی و در نهایت اتخاذ 
تصمیم های هیجانی یا احساســی می کند. 
ممکن اســت برای فردی حد ضــرر ۱0 درصد 
و برای فــرد دیگری این حــد ضرر بــا توجه به 
آســتانه تحمل ریســکی کــه دارد، ۵0 درصد 
باشــد. در صــورت مشــخص نکردن این حد 
ســود یا ضــرر بــرای خودتــان، بــرای خودتان 
بالتکلیفی ایجاد می کنید و در پی آن مسیر 
را برای تأثیرپذیــری احساســی از دیگران باز 
می کنید. در این مواقــع یکی دیگر از اشــتباهاتی که رخ 
می دهد، »پیروی از جمع« اســت که اغلــب افراد بدون 
داشتن تحلیل درســت از وضعیت، صرفاً رفتار جمع را 
تقلید می کنند؛ در صورتی که تریدرهای حرفه ای اغلب 
اوقات مســیری متفاوت یا خالف جهت با آن چیزی که 

عموم افراد برمی گزینند را طی می کنند. 
و امــا »پدیــده فومــو« یــا تــرس از جــا مانــدن از بقیــه 
مرگبارترین اتفاقی است که می تواند شما را تحت تأثیر 
اتخاذ تصمیمات اشــتباه قرار دهد. ایــن حس اغلب در 
زمان هایی که بازار دچار هیجانات شــدید است به افراد 

دست می دهد.

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

خودتنظیم گری 
نیاز کسب وکارهای 

رمزارزی ایران

آن طرف چهره زیبای فناوری، چهره زشت و کریهی است. 
فناوری با اینکه کیفیت زندگی را باال برده، ولی می تواند آن 
را پایین هم بیاورد. بیت کوین و آلت کوین ها به مردم جهان 
طعم شیرین آزادی از نهادهای مرکزی را نشان داده اند؛ اما 
مگر می توانیم چشم مان را در مقابل آسیب های اقتصادی 

و زیست محیطی این پدیده ببندیم؟
طنزآمیــز اســت کــه فــردی مثــل »ســم بنکمــن فریــد« 
بنیان گــذار یکــی از چهــار صرافــی رمــزارز بــزرگ دنیــا از 
بشردوســتی می گویــد. وقتــی در صنعتــی هســتیم کــه 
یــک ســال مصــرف انــرژی آن بــه انــدازه انــرژی مصرفــی 
یک ســال کشــوری مانند بلژیک اســت و به همان اندازه 
می تواند آسیب زیست محیطی برای زمین داشته باشد 
کــه دســت آخر مــردم ضعیف تریــن اقتصادهــای جهان 
تحت تأثیر این آســیب قرار خواهند گرفت، آیا دم زدن از 

بشردوستی فقط یک ادعا نیست؟
صنعت رمزارز، صنعت ســبزی نیســت، اما مگر صنایع 
دیگر صنایع ســبز هســتند؟ مگر می تــوان صنعتی را نام 
برد کــه انرژی مصــرف نکنــد و ضایعات نداشــته باشــد؟ 
گرچــه برخــی صنایــع اثــرات زیســت محیطی بیشــتری 
نســبت به صنایع دیگر دارند، اما در عــوض برخی دیگر 
بیش از ســایر صنایــع در تــالش بــرای کاهش ایــن اثرات 
هســتند. نمونه آن حــذف الگوریتم اجماع اثبــات کار در 
بالکچین برخی از رمزارزهاســت که انرژی مورد نیاز برای 
استخراج را کاهش می دهد؛ از آن سو شاهد شکل گیری 

کســب وکارهایی مانند جنســیس ماینینگ هســتیم که 
استخراج رمزارزها را با استفاده از انرژی کامالً تجدیدپذیر 

امکان پذیر می کند.
در کنار این اثرات زیســت محیطی کــه ماینرها باید به آن 
توجه ویژه ای داشته باشند، بحث اثرات منفی اقتصادی 
و اجتماعی مطرح است که سایر بازیگران صنعت نباید از 
آن غافل شوند. کسب وکارها به سبب فشارهای خارجی 
از سمت مردم و رگوالتورها دیگر نمی توانند تنها به سود 

خود بیندیشند و باید در عمل نشان دهند که 
آنها هم دغدغه هایــی از جنس دغدغه مردم 

و رگوالتور دارند.
قطعــاً همان طور کــه بارها گفته شــده، ممکن 
اســت رمزارزهــا بــرای کاربردهایــی ماننــد 
پول شــویی و اقدامــات مجرمانــه دیگــر هــم 
اســتفاده شــوند و نمی تــوان رگوالتــور را بابت 
نگرانــی از این کاربــرد رمزارزها ســرزنش کرد. 
این دغدغه درســتی اســت و کســب وکارهای 
صنعــت، خصوصــاً صرافی هــای رمــزارز باید 

راهکاری برای جلوگیری از چنین کاربردهایی بیندیشند. 
اینکــه هنــوز صنعــت رمــزارز به درســتی رگولــه نشــده، 
نمی تواند بهانه ای برای کــم کاری بازیگران و نادیده گرفتن 

اثرات اجتماعی این پدیده باشد.
این موضوعی اســت که در دنیا با عنوان خودتنظیم گری 
از آن یاد می شود و شــرکت های بزرگ فناوری دنیا هم در 

مسیر تکامل خود به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند 
نســبت بــه اثــرات منفــی محصــوالت و خدمات شــان 
بی تفاوت باشند. مســیری که مایکروسافت در همکاری 
با دولت ها در دو دهه قبل طی کــرده و به این نتیجه مهم 
رســیده کــه وقتی بــا فنــاوری خــود جهــان را تغییــر داده، 
نمی تواند نســبت بــه چالش هایــی که ایــن فنــاوری برای 

جهان به ارمغان آورده نیز بی تفاوت باشد. 
مســیری کــه قــرار اســت در نهایــت بــه ســاخت دنیایــی 
بهتر منجر شــود، نمی تواند به تنهایی توسط 
رگوالتور مقررات گذاری شود. اینجا به ترکیبی 
از خودتنظیم گــری و اقدامــات دولتــی نیــاز 
داریــم. در ســمت کســب وکارها از یک طرف 
نیــاز به اتحاد احســاس می شــود تا بتــوان در 
سایه این اتحاد به خودتنظیم گری رسید و از 
طرف دیگر نیاز به تعامل سازنده با رگوالتورها 
دیده می شــود تا هم داده های درســت تری از 
صنعت به رگوالتور داده شــود و هــم با تجربه 
بازیگران صنعت رگوالتور بتواند سیاســت ها 

و برنامه های دقیق تری تنظیم کند.
نمی توانیــم در عیــن  حــال ســم بنکمن فریــد باشــیم و از 
نجات نسل بشر بگوییم و در عین  حال جز کسب سود به 
چیز دیگری نیندیشیم. نمی توانیم کسب وکار خوشنامی 
باشــیم، ولــی در مقابــل اثــرات منفــی فعالیت هــای 

کسب وکارمان بی تفاوت باشیم.

 فرصت ها و چالش های 
یک صنعت نوظهور  در ایران

POINT OF VIEWزاویه دید

 چقدر می توان به ادامه 
رشد رمزارزها امیدوار 

بود؟

۲۰۲۱ سال 
رمزارزها بود!

اقتصــاد رمزارزهــا در ســال ۲0۲۱ یــک 
اتفاق بزرگ را تجربه کرد. سالی طالیی 
بــرای پروژه هایــی کــه کاربــران جهانــی 
بــه آنهــا روی خــوش نشــان دادنــد و با 
رســیدن به یک حجم بــازار بزرگ خود 
را آماده پریدن در ســال جدید میالدی 
کرده انــد؛ پروژه هایــی کــه روی حــل 
مســائل واقعی در بخش های مختلف 
اقتصاد تمرکــز کرده اند و بــا زدن رکورد 
قیمــت  خــود در ســال ۲0۲۱ نشــان 
دادند در بــازار رمزارزهــا در نهایت این 
کسب وکارهای واقعی هستند که رشد 

خواهند کرد و احتماالً خواهند ماند.
می توان گفت سال ۲0۲۱ سال رمزارزها 
بود. ســالی که دنیا با تمام بحران هایی 
که بــا آنهــا دســت وپنجه نــرم می کرد، 
شاهد شکل گیری یک بازار تا حدودی 
)با متــرو معیارهای همین بــازار البته!( 
باثبات تــر در حــوزه کریپتو بــود. بازاری 
که شرکت ها و مؤسسات بزرگ فناوری 
و مالــی قدیمــی هــم بــه آن روی خوش 
نشان دادند و حاال باید منتظر ماند تا 
با ســرمایه عظیمی که در سال گذشته 
میــالدی بــه آن وارد شــده، در ســال 
۲0۲۲ به موفقیت ها و مسیرهای رشد 

بیشتری وارد شود.
۲0۲۱ برای برخی پروژه های بی پشتوانه 
هم سال تعیین کننده ای بود. در سالی 
که دست بســیاری از کالهبرداری های 
ایــن بــازار رو شــد، بــازار بــه ســمت 
شفافیت و البته سواد و آگاهی بیشتر 
در میان کاربران خودش قدم برداشت. 
اگرچــه هنــوز پیچیدگی هــای ذاتــی و 
عــدم قانون گــذاری و البتــه هیجان ها و 
طمع هــا آن قــدر زیاد اســت که بــه این 
زودی نمی تــوان از شــر خبرهــای بــد 

کالهبرداری خالص شد.
هرچــه بــود ســال ۲0۲۱ میــالدی یــک 
سال پربار برای بازار رمزارزها محسوب 
می شــود؛ ســالی کــه بــا خوش بینــی 
می تــوان گفــت مقدمــه ای بــرای یــک 
ســال پرهیجــان دیگــر بــرای دنیــای 
کریپتوکارنســی اســت، هرچنــد بایــد 
منتظــر اتفاقــات و تغییــرات بیشــتری 
در ایــن بــازار باشــیم. البتــه بــا همــان 

ریسک های زیاد همیشگی! 

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali



قیمت بیت کوین در هفته گذشته اصالح خورد و برخالف انتظار 
برخی تحلیلگران نتوانست حمایت ۵0 هزار دالری را حفظ کند 
و بار دیگر به زیر این ســطح ســقوط کرد و در زمان نــگارش این 
متن در محدوده ۴۷ هزار دالر در نوسان است و در صرافی های 
رمزارز ایرانی در حدود یک میلیارد و ۴۲3 میلیون تومان معامله 
می شود. بیت کوین در هفته قبل تر بیش از هفت درصد اصالح 
قیمت خورده بود و در صرافی های رمزارز ایرانی در محدوده یک 
میلیارد و ۵33 میلیون تومان معامله می شــد. در زمان نگارش 
این گزارش شاخص ترس و طمع محدوده ترس شدید را نشان 
می دهد و به نظر می رسد در روزهای پایانی سال و شروع سال 
نو میــالدی جدیــد نوســان هایی را در قیمت بیت کوین شــاهد 
باشیم. در هفته گذشته اتفاق مهم پایان ســال آلت کوین ها و 
شروع سال جدید است، وگرنه از منظر رگوالتوری اتفاق خاصی 
در بازار رخ نداده است. در هفته ای که ترس بر بازار حاکم است، 
بیایید عملکرد چندساله بیت کوین در این زمان تحویل سال را 
مرور کنیم و پیش بینی برای پایان سال هجری خودمان داشته 

باشیم.

 پیش بینــی قیمــت رمــزارز توســط ۱۸ تحلیلگر 
ایرانی به ما چه می گوید؟

 هفته گذشته گزارشی در رمزارز منتشر شد که نتایج آن به کار 
ما می آید؛ تحریریه رمزارز با ۱۸ نفر از چهره های شناخته شده 
تبــادل رمــزارز گفت وگــو کــرده بودنــد و از آنهــا پرســیده بودند 
قیمت رمزارز در پایان سال ۱۴00 چقدر خواهد بود. این ۱۸ نفر 
قیمت هایی از ۷۵0 میلیون تومان تا پنــج میلیارد را پیش بینی 
کــرده بودنــد؛ احســان قاضــی زاده، مدیرعامــل صرافــی رمزارز 

اکسیر قیمت ۷۵0 میلیون تومان را پیش بینی کرده بود و علی 
میزانی، بنیان گذار شرکت سیتکس قیمت پنج میلیارد تومان 
را گفته بود. میانگین این پیش بینی ها دو میلیارد و ۴00 میلیون 
تومان اســت و انحراف معیار حدود یک میلیون تومان است. 
اگر بخواهیم بــر مبنای پیش بینــی این ۱۸ نفر قضــاوت کنیم، 
قیمت بیت کوین در محدوده یک میلیارد و ۴00 میلیون تومان 
تا سه میلیارد و ۵00 میلیون تومان خواهد بود؛ با توجه  به اینکه 
قیمت بیت کوین در حال حاضر در محدوده یک میلیارد و ۴00 
میلیون تومان است، احتماالً در حال حاضر بیت کوین در کف 
قرار دارد و مجموع نظرها حاکی از این است که در سال میالدی 
پیش  رو باید قیمت های باالتری از بیت کوین را شــاهد باشیم. 
با این  حال همیشه حواس مان باشد که هیچ پیش بینی بدون 

خطا و قطعی نیست.

 عملکــرد هفت ســاله بیت کویــن بــه مــا چــه 
می گوید؟

 اگر به بیت کوین در بازه زمانی هفت ساله نگاه کنیم، این رمزارز 
و دارایی دیجیتال عملکرد خیره کننده ۱۶ هزار درصدی را نشان 
می دهد؛ اگر پنج ساله نگاه کنیم ۴۵00 درصد؛ سه ساله حدود 
۱00 درصد، دو ساله ۵۷۷ درصد و در یک سال گذشته ۶0 درصد 
بازدهی نشان داده است. در سال میالدی که گذشت بیت کوین 
بار دیگر سال مثبتی را پشت سر گذاشته و بازدهی ۶0 درصدی 
برای دارندگان خودش داشته است؛ با این  حال بیت کوین مانند 
ســایر دارایی های دیجیتال دارایی پرنوسانی است و نگهداری 
بیت کوین استرس شدیدی به صاحبان خودش وارد می کند؛ 
مگر اینکه رمــز و رازهای این دنیای پیچیده را آموخته باشــیم. 

تحلیل بازار رمزارزها در هفته گذشته

آیا اصالحی سنگین در انتظار 
بازار  کریپتوهاست؟
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دوره زمانی تغییر قیمت )دالر( درصد تغییرات

روز ۹۷۹ % ۲.۱۲ ↑

هفته گذشته 3۲۵۱ % ۶.۴۵ ↓

ماه گذشته ۹33۷ % ۱۶.۵۲ ↓

۶ ماه گذشته ۱۲۵0۱ % 3۶ ↑

سال گذشته ۱۷۷۹۴ % ۶0 ↑

۲ سال گذشته ۴0۲۴۴ % ۵۷۸ ↑

3 سال گذشته ۴3۲۴۴ % ۱0۹۷ ↑

۵ سال گذشته ۴۶۱۶۷ % ۴۵3۵ ↑

۷ سال گذشته ۴۶۹0۶ % ۱۶۷۶0 ↑

بســیاری از تحلیلگــران و خبــرگان دارایی هــای دیجیتــال 
توصیه می کنند که کمتر از یک درصد دارایی های خود را 
به این فضا بیاوریم و آن بخشی از دارایی را که نیازی به آن 
نداریم. در صورتی  که در سال های آینده این حوزه جدید 
رشد کند، این یک درصد می تواند بخش اصلی دارایی های 
ما شود و اگر هم به هر دلیلی این بازارها از تب وتاب افتادند، 
خللی در زندگی وارد نمی شــود؛ بنابرایــن در مطالعه همه 

تحلیل ها و پیش بینی ها باید دقت کنیم که هیچ پیش بینی 
قطعی نیست و صرفاً بر مبنای روند گذشته ای هستند که 

هیچ الزامی به تکرار خودش در آینده ندارد.
با اینکه بیت کوین در شش ماه گذشــته هم مثبت بوده و 
بازدهی 3۶درصدی داشته، ولی در 30 روز گذشته حدود 
۱۷ درصد زیــان و در هفته گذشــته حــدود ۷ درصــد زیان 

نشان داده است.
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هیت مپ بازار رمزارزها در ۲۴ ساعت قبل از تنظیم گزارش

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

در ســال های گذشــته به جــز ســال های ۲0۱۴ و ۲0۱۸ همه 
سال ها با شروع سال جدید بیت کوین روند صعودی خود 

را ادامه داده است؛ امسال اما متفاوت است. 
در ســال های قبل ســلطه بیت کوین بــر بــازار همین طور 
کمتر شــده و اکنون آلت کوین هــا به مدعیــان جدی این 
فضــا تبدیــل شــده اند. بــا اینکــه بیت کویــن نزدیــک به 
۴0 درصــد بــازار کریپتوهــا را دربــر می گیــرد، ولــی دیگر 

آن جایــگاه گذشــته را نــدارد و هنــوز کســی نمی تواند با 
قطعیــت بگوید که ایــن برای کلیــت بازار خوب اســت یا 
بــد؛ بیت کویــن را طــالی دنیــای دیجیتــال می داننــد که 
همین یعنی کارکــردی را که روز اول ادعــا می کرد، ندارد؛ 
بیت کوین قرار بود سیســتم پرداخت جهانی باشد و ما 
را از بانک هــا بی نیاز کند، ولی هنوز ایــن اتفاق نیفتاده و 
بیت کوین به دلیل نوســان شــدیدی کــه دارد، بیشــتر از 

اینکه یک سیستم پرداخت جهانی باشد، دارایی است 
کــه آن را »هــودل« می کننــد و آلت کوین هــا ضعف های 
بیت کوین را پوشــش داده اند. قاعدتاً آلت کوین هایی که 
روایت قوی تری دارند، می توانند در آینده نقش مهم تری 

در اقتصاد کریپتو داشته باشند.

شما چه پیش بینی از آینده دارید؟

روند قیمت بیت کوین در طول سال های مختلف

CALCULATORماشین حساب

 اگر 1000 دالر روی یکی از این 
چهار رمزارز می گذاشتید...

یک محاسبه 
حرص درآر!

سال ۲0۲۱ یک ســال پرشــور برای ارزهای 
دیجیتال بود، با ارزهایی مانند بیت کوین 
و دوج کویــن کــه بــه باالترین ســطح تاریخ 
رسیدند و سرمایه گذاران شــان را میلیونر 
کردند. ارزش کلی بــازار کریپتو برای مدت 
کوتاهی از سه تریلیون دالر هم فراتر رفت و 
محبوبیت روزافزون دارایی های دیجیتالی 
 ،NFT مانند توکن های غیرقابل معاوضه یا
کمک کرد تا این فنــاوری به جریان اصلی 
تبدیل شود. در این مطلب می خواهیم به 
شما بگوییم اگر ۱000 دالر در ابتدای سال 
۲0۲۱ روی هر کدام از چهــار ارز برتر فعلی 
بــازار ســرمایه گذاری کــرده بودیــد، اکنون 

چقدر دارایی داشتید.

بیت کوین و فرازوفرودش
یــک ســرمایه گذاری ۱000 دالری 
در بیت کویــن در ابتــدای ســال بــا قیمت 
۲۹۲۹0 دالر برای شما 0.03۴ از این رمزارز 
را به ارمغان می آورد که با قیمت فعلی اش 
)محدوده ۴۸ هزار دالر( دارایی فعلی شما 

چیزی حدود ۱۶00 دالر ارزش داشت.

اتریوم و پیشی گرفتن از بیت کوین 
در سوددهی

خریــد ۱000 دالری از رمزارز اتریوم در یکم 
ژانویه ســال ۲0۲۱ با قیمــت ۷30.30 دالر 
اکنــون حــدود ۵۲۲۶.۱۶ دالر بــرای شــما 
ارزش داشت! یعنی ســوددهی ای بسیار 
معنادارتــر به نســبت بیت کوین در ســال 

!۲0۲۱

سوالنای پیروز
اگــر در ابتــدای ســال ۲0۲۱، 
زمانی کــه یــک ســوالنا حــدود ۱.۵3 دالر 
قیمــت داشــت، ۱000 دالر در ایــن رمــزارز 
سرمایه گذاری کرده بودید، سرمایه شما با 
قیمت روز سه شنبه هفته گذشته دقیقاً 
۱۱۸۴۱۸ دالر افزایــش می یافــت؛ یکــی از 
بهتریــن ســرمایه گذاری های رمــزارزی در 

سال ۲0۲۱.

شوخی پرسود!
اگــر ۱000 دالر خــود را در ابتــدای 
ســال بــا قیمــت 0.00۵۶ دالر بــه ازای 
هــر دوج کویــن روی ایــن رمــزارز ریســک 
می کردید، با قیمــت ۱۸ ســنتی آن در روز 
سه شــنبه هفتــه قبل حــاال شــما 3۲۱۴۲ 
دالر پول داشــتید. ایــن میزان ســود برای 
یک توکن دیجیتال که به عنوان یک جوک 

شروع شد، واقعاً بد نیست.
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اتریوم
در حالی که بازار رمزارزها در اصالح به سر می برد، برخی 
اندیکاتورها نشان می دهند که اتریوم در محدوده فروش 
بیش از حد به سر می برد. شاخص RSI در مورد اتریوم 
در تایم فریم چهارساعته به ناحیه زیر 30 یعنی اشباع 
فروش وارد شــده اســت. آخرین باری که این شــاخص 
به ناحیه اشــباع فروش رســیده بود، مربوط به ماه های 
خرداد و تیر اســت که قیمت اتریوم به زیر دو هزار دالر 
رسیده بود. از اسفند ۱3۹۹ تاکنون هشت بار شاخص 
RSI بــه ســطح زیــر 30 و ناحیه اشــباع فروش رســیده 
کــه در تمام مــوارد بــا بازیابــی قدرتمند قیمــت و ایجاد 
کف های حمایتی همــراه بوده اســت. در زمــان نگارش 
این مطلب قیمت ETH برابر 3,۷۱۷ دالر است که افتی 
۱0درصــدی را در ایــن دو روز تجربــه کرده اســت. اکنون 
اتریوم نسبت به سقف تاریخی قیمت خود در ۴,۸۷0 
دالر در حدود ۲3 درصد پایین تر معامله می شود.  هفته 
گذشته اعالم شد که اکثر پروژه های اتریومی  که در سال 
۲0۲۱ با برگزاری یک ایــردراپ توکن اختصاصی خود را 
راه اندازی کرده اند، اکنون شرایط قیمتی مناسبی ندارند 
و بیشترشــان حداقــل ۵0 درصــد بــا اوج تاریخــی خود 

فاصله دارند. دلیل اصلی ســقوط قیمتی برخی از این 
توکن ها، ایراداتی است که به نحوه برگزاری ایردراپ شان 
مربوط می شــود. آن طــور کــه از برنامه ریزی هــای بنیاد 
اتریوم پیداست، احتماالً سازوکار این شبکه تا اواسط 
سال ۲0۲۲ از اثبات کار به اثبات سهام تغییر خواهد کرد. 
توسعه دهندگان اتریوم اخیراً یک شبکه آزمایشی را هم 
راه اندازی کرده اند که قرار است آخرین اقدام آنها پیش 
از پایان فاز اول به روزرسانی اتریوم به نسخه دوم باشد. 
برخــالف پیش بینی های بیشــتر تحلیلگــران بــازار ارز 
دیجیتال، بیت کوین کار خود را در سال ۲0۲۱ با قیمتی 
کمتــر از ۵0,000 دالر به پایان رســاند، اما روند بــازار در 

سال میالدی جدید چگونه خواهد بود و حمایت ها 
و مقاومت هــای کلیــدی قیمــت در ســال ۲0۲۲ 

کدام اند؟
بــه گــزارش کویــن تلگــراف، بیت کویــن 
ســال ۲0۲۱ را با فاصلــه ای قابــل  توجه از 
هــدف ۱00,000 دالری کــه تحلیلگــران 
پیش بینی کرده بودند، به پایان رســاند. 

جســی پــاول، مدیرعامــل صرافــی کراکــن 
کــه خــود مدتــی قبــل پیش بینــی کــرده بــود 

قیمت بیت کوین در پایان ســال ۲0۲۱ بــه ۱00,000 دالر 
می رســد، همچنان نســبت به عملکــرد بیت کوین در 
بلندمدت دیدگاهی صعودی دارد، اما احتمال سقوط 
قیمت هــا در کوتاه مدت را هــم رد نمی کنــد. یک نکته 
منفی که می تواند بر افزایش فشــار فــروش بیت کوین 
در کوتاه مدت تأثیر بگذارد، تغییر سیاســت های پولی 
بانک مرکزی آمریکاست. فدرال رزرو در ۱۵ دسامبر )۲۴ 
آذر( اعالم کرده بود که در ادامه با ســرعت بیشتری به 
ســمت متوقف کردن برنامه خرید اوراق قرضه حرکت 
خواهد کرد. عالوه بر این، این نهاد دولتی قصد دارد 
در ســال ۲0۲۲ نرخ بهــره بانکــی را در ســه مرحله 

افزایش دهد.
بیت کوین و اتریــوم به ترتیب بــا ۶۸ درصد و 
۴3۶ درصد رشــد طی یک سال گذشته، 
عملکرد خوبی نشان دادند. با این حال، 
این دو غــول بزرگ از نظر رشــد بــازار، 
حتی به گرد پای برخی از میم کوین ها 
مانند شیبا اینو، پروژه های آلت کوین  
مثل اکسی اینفینیتی و ترا با درصدهای 

رشد پنج رقمی نمی رسند.

بررسی کوین های برتر هفته
کدام شبکه های بالکچینی در سال گذشته  بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفتند و بازار جذاب تری داشتند؟

 قدیروف: اولین رهبر 
سیاسی که رسمًا اعالم کرد 

بیت کوین خریده است

رقابت با پوتین 
در پذیرش رمزارزها

رمضان قدیروف رئیس جمهور جمهوری 
چچــن اعــالم کــرده اســت بــه منظــور 
پیگیری اخبار مربوط به فناوری زنجیره 
بلوک و همینطور ارزهای رمزنگاری شده 
و عالقه شــخصی که به این حوزه دارد و 
می خواهــد دانش بیشــتری دربــاره این 
ارزهــا بــه دســت آورد، اقــدام بــه خریــد 

مقداری بیت کوین کرده است.
قدیــروف پیشــتر گفتــه بــود که فنــاوری 
زنجیــره بلــوک را بــه جمهــوری چچــن 
معرفی خواهــد کــرد و در پیــام تلگرامی 
عنــوان کــرده بــود کــه خــودش شــخصا 
هــم بــه موضــوع شــبکه های پرداخــت 
نوآورانــه عالقه منــد اســت و اتفاقــا بــه 
همین دلیل هم اقدام به خرید بخشــی 
بیت کوین کرده است تا بتواند مستقیما 
در جریــان پیشــرفت های حــوزه ارزهای 

رمزنگاری شده قرار بگیرد.
قدیروف که عضو سابق استقالل چچن 
است خاطرنشان کرد که هیچ تضمینی 
وجــود نــدارد کــه ورود بــه حــوزه ارزهای 
رمزنگاری شده و خرید این ارزها منتهی 
به ســوددهی شــود و به طور واضح بیان 
کرد که در این صنعت نوپا هنوز تقلب و 

کالهبرداری های زیادی وجود دارد.
قدیروف معتقد اســت کــه این صنعت 
بایســتی ســفت و ســخت قانون گذاری 
شود اما به هیچ وجه نباید ممنوع اعالم 
شــود و می گویــد: »موضــوع مهــم ایــن 
اســت که ما بایــد از شــهروندان در برابر 
برنامه های هرمی و دیگر تقلب های مالی 
کــه در صنعــت وجــود دارد محافظــت 
کنیــم. مــا بایــد پابه پای رشــد و توســعه 
دنیای فنــاوری پیــش برویم و همــگام با 
نوآوری های موجود ادامــه دهیم در غیر 
این صورت از دنیا و بازار عقب خواهیم 

ماند.«
بــه نظــر می رســد وقتــی کــه صحبــت 
از ارزهــای رمزنگاری شــده می شــود، 
قدیروف و والدیمیر پوتین هر دو در یک 
موضع قرار دارند و هــر دو معتقدند که 
فنــاوری بیت کویــن نباید ممنوع شــود 
بلکــه بایســتی توســط بانــک مرکــزی 
قانون گــذاری شــود. بــه نظــر می رســد 
کــه قدیــروف نخســتین رهبر سیاســی 
باشد که خرید بیت کوین و بررسی بازار 
ارزهــای رمزنگاری شــده را علنــا اعــالم 

کرده است.

NEWSخبر
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ترا
لونا توکن بومــی و کاربردی شــبکه تــرا )Terra(، یک 
پروتکل بالکچینی است که در زمینه ایجاد و توسعه 
اســتیبل کوین های وابســته به ارزهای فیات فعالیت 
می کند. اوایل ســال جاری لونا زیر یــک دالر معامله 
می شــد. اولین جهش قیمت لونا اوایل فوریه و پس 
از سرمایه گذاری ۲۵ میلیون دالری شرکت »گلکسی 
دیجیتال« اتفاق افتاد و طــی دو ماه و نیم قیمت این 
ارز دیجیتال با رشــدی ۱,۸۲۱ درصدی بــه بیش از ۱۲ 

دالر رسید. 
همکاری هــای مختلــف این پلتفــرم بــا پروتکل هایی 

همچــون »هارمونــی« و به روزرســانی شــبکه اصلــی 
»کلومبوس ۵« باعث شــد ترا در سه ماهه سوم سال 
و همزمان با سقوط بیت کوین، همچنان راه صعود را 

طی کند و به مرزهای ۴0 دالر برسد.
توســعه شــبکه ترا و تداوم رشــد لونــا در نهایــت این 
کویــن را بین ۱0 کویــن برتر جــدول ارزهــای دیجیتال 
جای داد تا لونا ســال ۲0۲۱ را در محدوده ۱00 دالر به 

پایان برساند.
قیمت در ابتدای سال: ۶۶ سنت

قیمت فعلی: ۸۸ دالر
بازده سالیانه: ۱۴,۷۱۷ %

ارزش کل بازار: 3۲ میلیارد دالر

بازدهی هفته گذشته: ۸.۹۹ %

فانتوم
FTM توکــن کاربــردی پلتفــرم قراردادهــای هوشــمند 
فانتوم اســت که تالش می کند مشــکالت این قراردادها 
از جملــه ســرعت پــردازش تراکنش هــا را کاهــش دهــد. 
فانتــوم ســال ۲0۲۱ را بــا همــکاری بــا پروتــکل خدمــات 
مالی »اینجکتیــو« و برخــی پروژه های دیفای آغــاز کرد. 
تعامل پذیــری بیشــتر بــا اتریــوم در مــاه فوریه بــه  همراه 
افزایــش میــزان ســرمایه گذاری شــرکت »هایپرِچیــن 
کپیتــال«، گســترش دامنــه همــکاری ایــن شــبکه بــا 
پروتکل هایی مثل »ســوپرفارم«، »کلــووِر« و »اوریون« و 
به روزرسانی شبکه در اواخر آوریل باعث شد این شبکه 

رشــدی ۴,000 درصــدی را طی چهــار ماه اول ســال ثبت 
کند. با این حال، رشد خیره کننده فانتوم مربوط به فصل 
آلت کوین ها بود؛ زمانی که افزایش ۵,۷00 درصدی تعداد 
آدرس هــای فعــال در طــول تابســتان باالخــره توانســت 

ارزش این توکن را به مرز 3.۵ دالر نزدیک کند.
در حــال حاضــر، فانتــوم 3۸ درصــد بــا اوج 3.۴۸ دالری 

خود فاصله دارد.
قیمت در ابتدای سال: ۱.۷ سنت

قیمت فعلی: ۲.3۲ دالر
بازده سالیانه: ۱۲,۸۷۴ %

ارزش کل بازار: ۵.۵ میلیارد دالر
بازدهی هفته گذشته: ۱3.۴۱ %

سوالنا
SOL ارز بومــی پروژه متن باز  سوالناســت کــه در زمینه راه حل هــای دیفای و اپلیکیشــن های 
غیرمتمرکز فعالیت می کند. سرعت توسعه اپلیکیشــن های غیرمتمرکز روی شبکه سوالنا و 
همکاری با پلتفرم های مختلف دلیل عمده افزایش قیمت توکن سول در طول سال ۲0۲۱ بود. 
همچنین، کوچ توســعه دهندگان از اتریوم به ســوالنا، ایردراپ های مختلف روی این شبکه و 
سرمایه گذاری های نهادی از عوامل اصلی جهش های قیمت SOL در نیمه اول سال به شمار 

می روند.
با این حــال، رشــد خیره کننــده ســوالنا در چهار مــاه آخر ســال اتفــاق افتــاد. راه انــدازی بازار 
توکن های غیرمثلی صرافی FTX روی بالکچین سوالنا، استقبال معامله گران نهادی از سوالنا 
در دوران رکود بیت کوین و اتریوم و سرمایه گذاری شرکت هایی همچون »تری اروز کپیتال« و 
»کوین بیس  ونچرز« باعث شــد ســوالنا در روزهای اول نوامبر بتواند برای اولین بار وارد جمع 

پنج ارز دیجیتال برتر بازار شود و به رکورد ۲۶0 دالر دست پیدا کند.
در مجموع، نوامبر ماه خوش یمنی برای سوالنا بود. همکاری با مرورگر بریو، راه اندازی صندوق 
سرمایه گذاری سوالنا در شرکت گری اسکیل و ورود سرمایه گذاران نهادی بیشتر موجب شد 

تا این ارز دیجیتال، زمان زیادی را در محدوده ای باالتر از ۲00 دالر بگذراند.
در حال حاضر، این توکن ۲۹ درصد نسبت به اوج قیمتی خود دچار افت شده است.

در ســالی که گذشــت ســوالنا نام خود را میان بــزرگان صنعــت ارز دیجیتــال مطرح کــرد و در 
مدت زمانی بسیار کوتاه به یکی از پرطرفدارترین شــبکه های مبتنی بر قراردادهای هوشمند 
تبدیل شد. با توجه به اینکه این شبکه با سرعت زیادی در حال نزدیک شدن به اتریوم است، 

انتظار می رود گسترش آن در سال ۲0۲۲ میالدی هم ادامه داشته باشد.
وب ســایت دیکریپت، ســوالنا را به عنوان کوین برتر ســال ۲0۲۱ انتخاب کرده و می گوید هیچ 
پروژه ای در ســال جاری، عملکردی شــبیه به ســوالنا نداشــته اســت. دیکریپــت می گوید که 

انتخــاب آنهــا، تحت هیــچ عنوانی یک 
توصیه برای ســرمایه گذاری محســوب 
نمی شــود و ایــن عنــوان تنها بر اســاس 
ترکیبــی از عملکــرد قیمتــی و رشــد 
اکوسیستم به سوالنا داده شده است.

قیمت در ابتدای سال: ۱.۵ دالر
قیمت فعلی: ۱۷۲ دالر

بازده سالیانه: ۱0,۲۶۲ %
ارزش کل بازار: ۵۸.۶ میلیارد دالر

بازدهی هفته گذشته: ۹.۲۵ %

اینترنت کامپیوتر
توکن ICP توکن کاربردی شــبکه اینترنت کامپیوتر اســت؛ 

اولیــن بالکچینــی که بــا اســتفاده از ســرعت وب و ظرفیتی 
نامحدود کار می کند.

این توکن کار خود را از ماه می امســال شــروع کرد و یکی از 
معدود توکن هایی بود که صرافی های معتبر بســیاری آن را 
به یکباره و با هم فهرست کردند. مبانی فاندامنتال شبکه و 
تبلیغات آن سبب شد سرمایه گذاران خُرد و حتی سازمانی 
مانند »پالی  چِین کپیتال« به امید کسب سود مبالغ زیادی 

روی این توکن سرمایه گذاری کنند.
افزایش ناگهانی تقاضا در ابتدای فهرست شدن این توکن، 
قیمت آن را تا مرز ۷۵0 دالر پیــش برد. جریان تا آنجا پیش 
رفت که ICP بــرای مــدت کوتاهی بیــن ۱0 کوین برتــر بازار و 
باالتر از ریپل، دوج کوین و کاردانو نشست. با این حال، این 
توکن بعد از این رویداد دچار سقوط سنگین شد و تا چهارم 

دسامبر به ۲۴ دالر رسید.
توکــن ICP فعالً با اندکی بهبــود در حوالــی ۲۵ دالر معامله 
می شــود؛ اما هنوز با اوج قیمتی خود فاصله بســیار زیادی 

دارد.
قیمت در یک سال پیش: ۴۶0 دالر

قیمت فعلی: ۲۵ دالر
بازده سالیانه: ۹۴ %

ارزش کل بازار: ۵ میلیارد دالر
بازدهی هفته گذشته: ۷.۸۴ %

NEWSخبر

 موفقیت های کیف پول 
فانتوم ادامه دارد

رقیب متاماسک 
حسابی رشد کرده 

است
برانــدون میلمــن، یکــی از بنیان گــذاران و 
مدیرعامل کیف پــول فانتــوم گفته کیف 
پــول رمزنــگاری متمرکز بــر ســوالنای این 
شــرکت به دنبــال جــذب کاربــران بســیار 
بیشتری است و در نظر دارد در سال ۲0۲۲ 
بیــش از ۱0 میلیــون کاربــر فعــال هفتگی 

داشته باشد.
میلمن گفته اســت: »جــذب کاربــران در 
محدوده ۱0 ]میلیون[ تا ۵0 ]میلیون[ چیزی 
است که ما برای آن عکس می گیریم. واقعاً 
ســخت اســت که بگوییم دقیقاً کجا قرار 
اســت فرود بیاید، به ویژه به ایــن دلیل که 
محیــط رمزنــگاری کالن نیز عامــل بزرگی 
اســت. کیف پول فانتوم در مــاه نوامبر به 
یک میلیون کاربر رسید و در پایان دسامبر، 
تعداد کاربران فعال هفتگــی آن به حدود 

۱.۸ میلیون نفر رسید.
در ماه جوالی، فانتوم در دور سری A  خود ۹ 
میلیون دالر به رهبری سرمایه گذار معروف 

اندریسین هوروویتز جذب کرد. 
میلمــن گفتــه اســت: »مــا در فضــای 
اتریــوم بســیار عمیــق کار کردیــم و واقعــاً 
می خواستیم یک رقیب برای متاماسک 
ایجاد کنیــم. ما ایده هــای زیــادی در مورد 
چگونگی بهبود کیف پــول و تبدیل کردن 
آن به بخشی از وب 3.0 داشتیم و کماکان 

داریم.«
هدف این تیــم ایجــاد یک نمونه مشــابه 
اما چندزنجیره ای از متاماســک با تمرکز 
بــر DeFi و NFT بــود، امــا از آنجایــی کــه 
تیم فانتوم شاهد رشــد فوق العاده ای بود، 
ذهنیــت خــود را بــه حمایــت از ســوالنا و 
تبدیل آن بــه بهترین گزینه بــرای کاربران 
کیف پول خود تغییر داد. کاربران کیف پول 
می تواننــد توکن ها را در بالکچین ســوالنا 
ذخیره، ارســال، دریافت، ســهام و مبادله 

کنند.
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کسب وکار
B U S I N E S S

 پیش بینی مدیرعامل 
پنتراکپیتال

ترا رمزارز داغ سال 
۲۰۲۲ خواهد بود؟

شــرکت  مدیرعامــل  مورهــد،  دن 
ســرمایه گذاری پنتراکپیتــال در یــک 
برنامه تلویزیونی گفته رمزارز ترا یکی از 
امیدوارکننده ترین توکن های جایگزین 
یــا همــان آلت کویــن بــرای ســال ۲0۲۲ 
اســت. او در جریــان برنامــه »شــب 
رمزنــگاری در آمریــکا« کــه از شــبکه 
CNBC پخش شــده، گفته ایــن رمزارز 
در سال جدید میالدی خبرهای زیادی 

به پا خواهد کرد.
مورهــد گفتــه اســت: »تــرا بــا ســرعتی 
بســیار ســریع در حــال رشــد اســت. 
مــا فکــر می کنیــم کــه ایــن یکــی از 
امیدوارکننده تریــن توکن ها برای ســال 
۲0۲۲ است؛ بنابراین بســیاری از مردم 
تــازه شــروع بــه کشــف و معاملــه آن 

کرده اند.«
در اواخر دسامبر بود که ترا که با نام لونا 
شــناخته می شــود، به باالترین قیمت 
خــود یعنــی ۱03.33 دالر رســید. ایــن 
ارز دیجیتال نســبت به ۶۶ سنت سال 
گذشــته ۱۲۸۶۱ درصد افزایــش قیمت 
داشته است. مورهد گفته اگرچه ارزش 
بــازار ترا حــدود 3۱ میلیارد دالر اســت، 

اما هنوز جای زیادی برای رشد دارد.
مورهــد همچنیــن پیش بینی کــرده که 
رمــزارز پلتفــرم بالکچیــن پولــکادات و 
همچنین رمزارز پلتفرم بــازار مدیریت 
ریســک دیفای Risk Harbor از دیگر 
توکن هــای داغ در ســال ۲0۲۲ خواهند 

بود.
پنترا که در ســال ۲0۱3 تأســیس شــد، 
یک صندوق مدیریت دارایی نهادی در 
آمریکاست که منحصراً روی بالکچین 
متمرکــز شــده و در حــال حاضــر انــواع 
مختلفی از دارایی ها از جمله بیت کوین 

را ارائه می دهد.

PREDICTIONپیش بینی

مرکــز تحقیق و توســعه اپراتور همــراه اول اعــالم کرده در 
نظر دارد ضمــن طراحی و پیاده ســازی پلتفــرم بالکچین 
همراه اول، توکــن اختصاصی این شــرکت را هم تعریف 

کند.
آن طور که این شرکت بزرگ حوزه فناوری اطالعات کشور 
خبر داده سامانه »بالکچین همراه اول« که توسط مرکز 
تحقیق و توســعه این اپراتور طراحی و توســعه  یافته، در 
نمایشــگاه بین المللی ایــران تلــکام ۲0۲۱ در معرض دید 
بازدیدکنندگان قرار گرفته است. شــاید این خبر را با هر 
درجه ای از احتمال تحقــق آن، باید مهم ترین خبر حوزه 
رمزارزها در داخل کشور در هفته ای که گذشت، قلمداد 
کرد؛ ورود یکــی از غول هــای صنعــت و بــازار اپراتورها به 
حوزه ای که به نظر می رسد در سال جدید میالدی بیشتر 

از همیشه از آن خواهیم شنید.
همراه اول در رقابت بسیار تنگاتنگی با رقیب باهوشش 
ایرانســل در تالش اســت که از فناوری هــا و روندهای روز 
دنیا عقب نماند و ورود به حوزه بالکچین و معرفی توکن 
شــاید یکی از برگ های تازه ایــن رقابت باشــد. این روزها 
فناوری بالکچین به یکی از موضوعات رایج تبدیل شــده 
و کمتر صنعتی اســت که در آینده، خود را با این فناوری 
درگیر نبینــد؛ صنعت تلکام نیــز از این قاعده مســتثنی 

نیســت و به نظــر می رســد بازیگــران داخلی آن  هــم این 
ضرورت را به خوبی درک کرده اند.

شــرکت همراه اول کــه خود را یکــی از پیشــگامان عرصه 
فناوری و یکی از مهم ترین و بزرگ ترین اپراتورهای منطقه 
می داند، اعالم کرده با این کار قصــد دارد از ظرفیت های 
این فناوری استفاده کند. همراه اول اعالم کرده قرار است 
در این پروژه، یک شبکه بالکچینی کنسرسیومی مبتنی 
بر کــروم )Quorum( به شــکل نیمه متمرکــز و مبتنی بر 
مجــوز راه اندازی شــود؛ نــوع حاکمیت این شــبکه مانند 
شــرایط و چگونگــی ورود اعضــای جدیــد بــه آن، توســط 
اعضای اصلی که شــامل همراه اول به عنوان ارائه دهنده 

بستر می شود، تعیین می شود.
در این شــبکه بالکچینی یک توکــن اصلی به نــام رمزارز 
همراه وجود دارد کــه کاربران می توانند بــا آن از خدمات 
تعریف شــده توســط ایــن شــرکت اســتفاده کننــد. ایــن 
خدمات شــامل پرداخت های مربــوط به انــواع خدمات 
همــراه اول ماننــد خرید بســته اینترنت اســت، ولی این 
شــرکت گفتــه تنــوع و دامنــه چنیــن خدماتــی به مــرور 

گسترش می یابد.
در گزارشــی کــه ایــن شــرکت در اختیــار رســانه ها قــرار 
داده است بومی ســازی و تأمین نیاز به شــبکه بالکچین 

تحت مجوز برای کســب وکارهای مبتنی بر بالکچین در 
داخل کشــور، ایجاد مدل های کســب وکار جدیــد و ارائه 
ســرویس های نوین مالی و غیرمالی توســط همــراه اول و 
ایجاد یک بستر غیرمتمرکز، شــفاف و ایمن با پتانسیل 
انجام تعامالت مالی در کشور از جمله ضروریات اجرای 

این پروژه معرفی شده است.
همراه اول همچنین عنوان کرده دستاوردهای حاصل از 
اجرای این پروژه شــامل شــبکه ملی بالکچین با قابلیت 
توســعه افقی و عمودی، توکن اصلی شبکه به نام رمزارز 
همراه، توکن وفاداری با قابلیــت تبدیل به رمزارز همراه و 
بالعکس، توکن پایدار با پشتوانه دارایی خارج از زنجیره، 
توکن پایدار با پشتوانه سایر توکن ها و همچنین صرافی 
غیرمتمرکــز جهــت تبــادالت توکن هــای موجــود و آینده 

می شود.
همراه اول قصــد دارد تمامی حوزه های کســب وکار را که 
نیازمنــد تعامل چنــد عضو بــر پایــه شــفافیت، امنیت، 
عدم اعتماد و اتوماسیون هســتند، برای استفاده از این 
پروژه ترغیب کند. از قرار معلوم این پلتفرم در حوزه های 
اقتصــاد، فناوری های مالی نویــن و نیز در تلفیق با ســایر 
فناوری ها ماننــد هوش مصنوعــی و اینترنت اشــیا قابل 

 استفاده خواهد بود.

قانون فعلی چقدر همراهی 
می کند؟

مسیر درست 
قانون گذاری 
رمزارزها

رمزارزهــا دارای بنیاد و بنیانی مناقشــه برانگیز اســت و در 
رژیم های اقتصادی و حقوقی و حقوق اقتصادی کشــورها 
به گونه های مختلفی مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته 
اســت. برخی کشــورها آن را نوعی پول و برخی دیگــر آن را 
دارایی و بعضی دیگر آن را اعتبار در نظر گرفته اند و بدیهی 
است با تنوع در شناسایی این موجودیت احکام مختلفی 
نیــز روی آن بار می شــود و با تعییــن موجودیــت آن مبانی 
نظارت، رصد، پایش و در یک  کالم رگوالتوری آن نیز می تواند 
مختلف و متنوع باشد. پیچیدگی این امر زمانی بیشتر رخ 
می نمایاند که این موجودیت با موارد دیگری چون استخراج 

و تبادل نیز هم قرین می شود.
در ایــران امــا وضــع به گونــه ای دیگــر اســت؛ ســازمان های 

متعدد دولتی خود را متولی بحث رمزارزها اعالم کرده اند و 
هنوز سیاست کالنی در خصوص ماهیت رمزارزها توسط 
نهادهای سیاست گذار، چون شورای عالی فضای مجازی یا 
شورای عالی پول و اعتبار اتخاذ نشده است. همچنین هیچ 
قانون به خصوص، جامع  و مانعی توســط مجلس شورای 
اسالمی تصویب نشده و تنها چند مصوبه از سوی هیئت 
دولت ابالغ و چند بخشنامه از طرف بانک مرکزی منتشر 
شده که به جای نظم دهی به موضوعات مستحدثه، بیشتر 

تشتت و زحمت را به ارمغان آورده است.
با دقت در قوانین موجود مانند قانون تجارت الکترونیکی، 
قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون 
مجازات اســالمی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 

برنامه  اپراتور بزرگ مخابراتی کشور برای راه اندازی 
یک پلتفرم بالکچینی

همراه اول
توکن اختصاصی خود را عرضه می کند!
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کسب وکار
B U S I N E S S

۴۴ قانون اساســی، می توان رمزارزها را به  گونه ای در نظام 
قانونی ایران مورد شناسایی قرار داد. مطابق ماده ۱ قانون 
تجارت الکترونیکی؛ »این قانون مجموعه اصول و قواعدی 
است که برای مبادله آسان و ایمن  اطالعات در واسط های 
الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به 
کار  می رود« و این بــدان معنا خواهد بود که قانون تجارت 
الکترونیکی می تواند حاکم بر فناوری بالکچین و محصول 
رمــزارز باشــد؛ مخصوصــاً بنــد »الــف« مــاده ۲ کــه بیــان 
می دارد: »داده پیام )Data Message( هر نمادی از واقعه، 
اطالعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا 
فناوری های جدید اطالعات تولید، ارسال، دریافت،  ذخیره 
یا پردازش می شود.« اگر این معنی را در مقابل مواد دیگر 

این قانون مانند ماده ۶ که بیان مــی دارد: »…هرگاه وجود 
یک نوشته از نظر قانون الزم باشد، »داده پیام« 
در حکم نوشته است…« و این حکم می تواند 
تمامــی حواله هــای مالــی، اعتبــاری و اســناد 
دارای ارزش را در خود جای دهد، در کنار ماده 
۱۲ که اشــعار مــی دارد: »اســناد و ادلــه اثبات 
دعوی ممکن اســت به صــورت داده پیام بوده 
و در هیــچ محکمــه یــا اداره دولتــی نمی تــوان 
بر اســاس قواعــد ادلــه موجــود، ارزش اثباتی 
»داده پیام« را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد 

کرد« بگذاریم ...
ادامه در صفحه ۱۱

آورده عجیب سال 2021

متاورس کجای دنیای وب 3 قرار دارد؟

COMMENTدیدگاه

حــدس می زنیــد آورده هــای ســال ۲0۲۱ غیــر از 
همه گیری ویــروس کرونا، بحران زنجیــره ای تأمین 
حداقل های زندگی، تورم و... چه چیزی بود؟ معرفی 
وب 3 به عموم مردم. یک مفهوم کامالً نو و جدید. 
وب 3 اخیراً بــه لطف حامیــان رمزارزها و بالکچین 
به عنــوان آینــده اینترنــت، بســیار جنجال برانگیز 
بوده اســت. ایده این مفهوم ســاخت یک شــبکه 
غیرمتمرکز و مکانی است که در آن کاربران بتوانند 
بدون مزاحمــت محدودیت ها و موانــع، اطالعات 
را از یک سرویس به ســرویس دیگر انتقال دهند. 
این موضوع ترکیبی از NFTها تا متاورس را شامل 
می شــود کــه توجــه شــرکت های ســرمایه گذاری 
ریسک پذیر قدرتمند را به خود جلب کرده است؛ 
گرچه این موضوع با مخالفان بزرگی از جمله ایالن 
ماسک، مدیر تسال رو به رو شده است. او در تاریخ 
۲۲ دسامبر به »بابیلون بی« گفت: »وب 3 بیشتر 

از واقعیت شبیه به بازاریابی است.«
با این تفاســیر آیــا وب 3 صرفاً به ما تحمیل شــده 
است؟ یا آیا واقعاً نوع جدیدی از اینترنت است که 
دنیا را تغییر می دهد؟ واقعیت این است که هر دو 

پاسخ صحیح هستند.

 وب 3؛ خط شکن بعدی
 پیش از بررســی مزایا و معایب وب 3، اجازه دهید 
نگاهی به دلیل این نام گذاری داشــته باشــیم. این 
نام برگرفته از وب ۱ یا وب ۱.0 اســت که نام نســخه 
اورجینــال اینترنتی بــود که به شــما اجــازه می داد 
ســایت های GeoCities یا بازی های ساده مرورگر 
مبتنی بر »فلش« را تجربه کنید. این دوره به نوعی 

عصر حجر اینترنت بود.  
وب ۲ که به نام وب ۲.0 هم شناخته می شود، از وب 
۱ پیشرفته تر است و امکاناتی همچون فیس بوک، 
اوبر و ونمو و به عبارت دیگر تمام چیزی را که امروز 

به صورت آنالین وجود دارد، ارائه می دهد.
وب 3 تکامــل بعدی اینترنــت اســت. نتیجه وب 
۲.0، بر این ایده استوار است که فناوری بالکچین و 
توکن های دیجیتال می توانند اینترنت غیرمتمرکز 
را تقویــت کننــد. در حالــی کــه وب ۲ اینترنتــی را 
که مــا امــروزه می شناســیم، به مــا هدیــه داد، بار 
سنگینی را هم بر دوش ما گذاشت. امروزه تعداد 
انگشت شماری از شــرکت های بزرگ مثل گوگل، 
آمازون، اپل و فیس بوک اینترنت را کنترل می کنند 
و این دلیلی است که این شرکت ها سعی می کنند 
اوضــاع تغییــر پیــدا نکند. مشــکل حــال حاضر 
فقــدان قابلیــت انتقــال داده هــا یــا بــه عبارتی به 
همــراه داشــتن اطالعــات از طریــق دســتگاه های 
مختلف اســت. این یعنی اگر شــما اپلیکیشــنی 
را در یک پلتفرم خریداری کنید، ممکن است در 
پلتفرم دیگر کار نکند. شــرکت های فناوری بزرگ 
با اطالعاتی کــه شــما در اختیار آنهــا می گذارید، 
رشد زیادی می کنند و شــرکت هایی مثل گوگل و 
فیس بوک بیشــتر درآمدشــان از طریق تبلیغاتی 
به دســت می آید که بر اســاس اطالعات شــما به 

نمایش گذاشته می شوند.
وب 3 اما اجازه می دهد که سایت ها و سرویس ها در 
میان کامپیوترهای غیرمتمرکز موجودیت پیدا کنند 
و با اســتفاده از فنــاوری بالکچین اعتبــار اطالعات 
کاربران را به تأیید برساند. در حالت ایده آل افرادی 
که از سایت ها و اپلیکیشــن ها استفاده می کنند، 
می تواننــد به صاحبان آنهــا تبدیل شــوند. تنها با 
شــرکت در یک اجتماع آنالین، شما قادر هستید 
تا بخشــی از آن را به صــورت یک توکــن دیجیتالی 
به دســت آوریــد و در این حالــت مصرف کنندگان 
می توانند به جای یک شــرکت بزرگ، آن سرویس 

را اداره کنند.

 پس متاورس کجای ماجراست؟
متــاورس یک شــبکه جهانــی متصــل از دنیاهای 
آنالین اســت که همه افراد بزرگ بــه آن عالقه مند 
شــده اند. بــرای تحقق یافتــن متــاورس شــما بایــد 
حســاب خود یا به عبارتــی آواتــار و اطالعات تان را 
از جایــی به جای دیگــر منتقل کنید. شــرکت های 
فردی ای که صاحــب بخش های مختلف متاورس 
هستند این کار را غیرممکن می کنند. به عنوان مثال 
شرکت متا هرگز اجازه نمی دهد که کاربران اطالعات 

خــود را بــا شــرکت های اپیک گیمز 
یا روبالکــس بــه اشــتراک بگذارند. 
اینجا لحظه ای اســت کــه اینترنت 
غیرمتمرکــز وب 3 وارد عرصــه 
می شــود. اگر مرجــع واحــدی برای 
کنترل ســایت ها و اپلیکیشن های 
متــاورس وجــود نداشــته باشــد، 
کاربــران به راحتــی می تواننــد میان 
دنیاهای مختلــف جابه جا شــوند. 
روش پرداخــت در وب 3 بــه چــه 
صــورت اســت؟ البتــه بــا ارزهــای 

دیجیتال. این موضوع طرفداران ارزهای دیجیتال 
را به وب 3 عالقه مند کرده است. 

 آینده اینترنت
طرفــداران وب 3 خواهنــد گفــت کــه ایــن شــکل 
غالب اینترنــت در آینــده خواهد بود، امــا احتماالً 
ملغمــه ای از وب ۱، وب ۲ و وب 3 بــه وجــود خواهد 
آمــد. شــرکت های بــزرگ فنــاوری قبل تــر از اینهــا 
سرمایه گذاری بر وب 3 را شــروع کرده اند و طبیعتاً 
شــرکت های تریلیــون دالری نمی خواهنــد کنترل 

اکوسیستم اینترنت را از دست بدهند.
واقعیت این است که وب 3 شکل پیشرفته اینترنت 
نیست تا ما به ســمت آن حرکت کنیم؛ بلکه رشد 
اینترنت فعلی است و احتماالً به قدری نامحسوس 
خواهد بود که  شما متوجه آن نخواهید شد. دقیقاً 
همان طور کــه از وب ۱ بــه وب ۲ رســیدیم. در حالی 
که فرصت های زیادی بــرای نوآوری هایی مثل ارائه 
کنترل سرویس هایی که مردم با آنها سروکار دارند 
به خودشان وجود دارد، به نظر می رسد آرمان شهر 

طرفداران وب 3 تحقق نخواهد یافت. 

کسری حسنی 

@kasrahsni

جعفر نعناکار
وکیل پایه یک دادگستری 

و مدرس دانشگاه

@mjnanakar

مجوز اصولی بایننس در خاورمیانه تأیید شد و این صرافی 
به محکم کردن جــای پایــش در خاورمیانه نزدیک شــد. به 
نقل از بالک ورکز، بایننس )بزرگ ترین صرافی رمزارز جهان 
بر اساس ارزش معامالت( اولین تأییدیه رگوالتوری خود در 
خاورمیانــه را از بانک مرکــزی بحریــن دریافت کــرد و از این 
پس مجوز ارائه خدمــات دارایی های رمزنگاری شــده در این 

کشور را دارد. 
ظاهــراً ایــن صرافــی در حــال ثبــت یــک نهــاد در کانــادا نیز 
هست؛ زیرا برای مجوز کسب وکار خدمات پولی به فین تراک 

)معادل کانادایی فین سن( درخواست داده است.
جالب اینجاست که بحرین اولین کشوری بود که به بایننس 
مجوز داد نه امارات! بایننس امروز اعالم کرد که مجوز اصلی 
بانک مرکزی بحرین را برای ارائه خدمات دارایی رمزنگاری در 
این کشور دریافت کرده است. چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل 
بایننس، در یک بیانیه  مطبوعاتی گفت: »شناخت و تأیید 
از ســوی رگوالتوری هــای ملی، ماننــد بانک مرکــزی بحرین، 
باعث ایجاد اعتماد به رمزارز و بالکچین و پذیرش بیشتر از 
سوی مردم می شود. این تأییدیه، تعهد بایننس برای رعایت 
کامــل الزامــات قانونی و تعهــد گســترده تر ما بــه عملیات و 

فعالیت های بیشتر در بحرین را به رسمیت می شناسد.«
تأییــد اصولــی بخشــی از برنامــه بایننــس اســت. بایننس 
برنامه دارد که به یــک صرافی متمرکــز ارز دیجیتال تبدیل 
شود و بتواند در بازارهای کلیدی سراسر جهان مجوز کسب 
کند. عبدهللا حاجی، یکی از مدیــران بانک مرکزی بحرین، 
به بلومبرگ گفت: »بعد از اســتقرار بایننس در این کشور، 

نهایی شدن مجوز و امور این چنینی فرمالیته است.« 
 اوایل دســامبر، بایننس اعالم کــرده بود که بــا قانون گذاران 
امارات متحده عربی برای تســریع پذیــرش کریپتو در حال 

همکاری اســت. همچنین این صرافی گفت که یادداشــت 
تفاهمی با ســازمان مرکز تجارت جهانی دبــی امضا کرده تا 
به ایجاد یک هاب جهانی برای دارایی هــای مجازی در دبی 
کمک کند. رگوالتورهای امــارات از صنعت کریپتو حمایت 
می کنند و به نظر می رسد که بایننس در نهایت دفتر مرکزی 

خود در دبی را هم تأسیس کند.
برای مدتــی همه فکــر می کردند که ســنگاپور قرار اســت به 
مقر بایننس تبدیل شود، اما روابط بایننس با رگوالتورهای 
ســنگاپور تیره شــد و این خیال پوچ از آب درآمــد و بایننس 
اواســط مــاه دســامبر درخواســت خود بــرای مجــوز کریپتو 
با رگوالتور ســنگاپور را پــس گرفت؛ البتــه بایننس می گوید 
که دلیــل ایــن کارش ســرمایه گذاری در یــک صرافی محلی 
دارای مجــوز بــوده و دیگــر ضرورتی بــرای دریافت مجــوز از 

رگوالتورهای سنگاپور وجود نداشته است.
ظاهراً در حــال حاضر بایننــس در حال باز کــردن راهش به 
کانادا هم هست. چون این صرافی مؤسســه ای با مجوز در 
شــهر کلگری، آلبرتای کانادا به ثبت رســانده که کارش ارائه 
خدمات مالی به فین تراک، معادل کانادایی فین سن است. 
قدم بعدی در این راه ثبت نام نزد تنظیم کننــده اوراق بهادار 
آلبرتاســت )اوراق بهــادار در کانادا یک امر اســتانی اســت( 
که ممکن است اواخر این هفته و با بازگشایی دفاتر پس از 

تعطیالت کریسمس اتفاق بیفتد.
جالب اســت بدانید کــه چانــگ، مدیرعامــل بایننس، یک 

شهروند کانادایی است.
 بــر اســاس گــزارش کوین گکــو، جلســه معامالتی دوشــنبه 
آمریکای شمالی  قرار است با  BNBقیمت ۵۴۸ دالری آغاز 
شــود که این قیمت نســبت به روز قبل یک درصد افزایش 

داشته است.

نگاه بایننس به خاورمیانه 
بایننس توانست امتیازات نظارتی در بحرین را به دست آورد 
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بایننس و بحرین

 ورود صرافی جنجالی 
به خاورمیانه

نام هــای  از  یکــی  بایننــس  صرافــی 
آشــنا بــرای تریدرهــای ایرانی اســت؛ از 
ایجــاد امــکان بــرای معامــالت اهرمــی 
جنجال برانگیز تا سیاست های ثبت نام 
و عملیاتــی غریــب و ممنوعیــت آن در 
بســیاری از کشــورها. بایننــس یکــی 
از صرافی هــا پیشــرو و در عیــن حــال 

بحث برانگیز جهان رمزارز بوده است.
اوایــل ســال گذشــته، بحریــن به طــور 
رسمی اعالم کرد که تمامی فعالیت های 
بایننس در ایــن کشــور قانونی اند و این 
صرافی توســط دولت این کشــور مجوز 
دارد تــا فعالیت خــود را به عنــوان اولین 
دفتــر خدمــات رســمی رمــزارزی در این 
پادشــاهی کوچــک شــروع کند. بــا این 
وجــود، بایننــس همچنــان بایــد بــرای 
حزب اجزه و مجوز رسمی از سوی بانک 
مرکزی بحرین تا آخر امسال صبر کند.

بایننس کــه بزرگ تریــن صرافــی رمزارز 
اســت،  معامــالت  حجــم  در  دنیــا 
اوایــل ســال ۲0۲۱ بــا موجــی منفــی از 
قانون  گذاری هــای گســترده علیــه خــود 
روبه رو شد. بسیاری از کشورها و ایاالت 
در آمریکا به طور رسمی اعالم کردند که 
این صرافــی در حوزه قانونــی آنها اجازه 
فعالیت نــدارد. از آن زمــان،  بایننس به 
گفته چانگ پنگ ژائو، مدیرکل صرافی 
در تالش بوده تا با مرکزیت بخشــیدن و 
به روزرســانی قوانین ثبت نام و عملیات 
خود مــورد پذیرش کشــورهای مختلف 

قرار گیرد.
در ایــن بیــن، بحریــن نیز بــه نوبــه خود 
رمــزارز  صنعــت  تقویــت  به دنبــال 
در مرزهــای خــود اســت. در ژانویــه 
امســال بانــک مرکــزی ایــن کشــور بــه 
CoinMENA، یک صرافی رمزارزی که 
با قوانین شرعی اســالم مطابقت دارد، 
مجــوز فعالیــت داد. حــاال ورود رســمی 
بایننس به این کشــور، می تواند شروع 
فصلــی جدیــد در معامــالت رمــزارزی 

خاورمیانه و حتی ایران باشد.

REVIEWبررسی

ســال ۲0۲۱، بدون شک ســال ســرآغاز ان اف تی ها بود. این 
عبارت به حدی در وب و بالکچین اقبال داشت و چنان مورد 
واکنش های گسترده ای قرار گرفت که دیکشنری کالینز آن 
را به عنوان کلمه  سال برگزید، اما فرای هنر توکن سازی شده 
و ان اف تی هــا حاال نقش قدرتمنــدی در بازی هــای بر محور 
بالکچین پیدا کرده است. ســرمایه گذاری برای این بازی ها 
که عموماً در قبال انجام آنها به گیمرها، مبلغی نیز پرداخت 
می شــود، در طول ســال ۲0۲۱ به بیش از ۵00 میلیــون دالر 

رسید.
بدون شک طی سال اخیر بازی های بالکچینی از گوشه های 
دورافتاده صنعت بــازی  به یکــی از ارکان مرکــزی آن تبدیل 
شــده اســت. از ابتدای دســامبر بود که یوبی ســافت، یکی 
از بزرگ ترین ســازنده های بازی های کامپیوتــری دنیا اعالم 
کرد کــه در جهت ادغام ســازی با ان اف تی ها درصــدد اقدام 

جدی است.
بازار ان اف تی ها در بازی های کامپیوتری حاال به حجم عظیم 

۱0 میلیارد دالر رســیده؛ رقمی که به عقیده بســیاری، تنها 
شروع قدرت نمایی ان اف تی ها در بازار بازی هاست. 

»آبهیمانیــو کومــار«، بنیان گــذار شــرکت ناویــک اســت. 
بــه عقیــده او، بازی هــای کامپیوتــری همیشــه در میــان 
قدرتمندترین گزینه ها برای پیاده ســازی اکوسیســتم های 
رمــزارزی بوده انــد. او می گویــد: »بازی هــای کامپیوتــری بــه 
واســطه ماهیت و شــیوه رســانه ای خود، به یکــی از رهبران 
پیشرفت در دنیای رمزارزها تبدیل خواهند شد. بازی های 
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سرمایه گذاری برای بازی های بالکچینی که عمومًا در قبال انجام آنها به گیمرها مبلغی 
پرداخت می شود، در طول سال 2021 به بیش از ۵00 میلیون دالر رسید

گیم؛ پرچمدار   رشد 
ان اف تی ها در ۲۰۲۲ 

در یکــی از دورافتاده ترین نقاط جنوب مدیترانه، کشــور 
کوچــک و پوشــیده از صخــره جبل الطــارق در ســکوت 
مشغول آماده شدن برای پروژه ای است که می تواند برای 
این کشــور کوچک عواقبی جهانی داشــته باشــد. دفتر 
معامله ســهام جبل الطارق تنها بازار ســهام این کشــور 
بسیار کوچک است و حاال نشان از آن  دارد که مسئوالن 
کشور در فکر واگذاری یا فروش آن به شرکت والریوم -  که 

تخصص آن بالکچین است - هستند. 
ایــن بــدان معنــی اســت کــه ایــن کشــور تحــت کنتــرل 
پادشــاهی متحده بریتانیا، به زودی ممکن اســت دارای 
اولین بازار ســهامی باشــد که به عرضه توکن سازی شده 
ســهام شــرکت های مختلف در ازای رمزارزهای گوناگون 
)بــرای شــروع دوج کویــن و بیت کویــن(  بپــردازد. هرچند 
ایده توکن سازی سهام و عرضه آنها در ازای رمزارزها ایده  
جدیدی نیست، اما همواره یکی از ایده هایی بوده است 
که نیازمند قانون گذاری شدید شمرده می شده و اجرای 

آن به این زودی برای کسی متصور نبود.
بــرای کشــوری کــه تنهــا 30 هــزار نفــر جمعیــت دارد و 
حاکمیــت نهایــی آن با کشــور دیگری اســت، ایــن پروژه 
حرکت بسیار پرجرئتی به شــمار می رود. وزارت اقتصاد 
جبل الطــارق کــه به تنهایی مســئول نظــارت بــر بیش از 
یک سوم درآمد سرانه سالیانه این کشــور به ارزش ۲.۴ 
میلیارد دالر اســت، تنها ۸۴ کارمنــد دارد. اگر همه چیز 
طبق برنامــه پیش برود،  ایــن منطقه کوچک بــه زودی با 
اقتصادی که از بنیان متحول خواهد شد و موج عظیمی 
از توجــه از ســوی عالقه منــدان رمزارزها مواجــه خواهد 
شد که می تواند جبل الطارق را به پایتخت رمزارزی دنیا 
تبدیل کند. هرچند، نیمه تاریک تر این ریســک بزرگ، 
می تواند آســیب جدی به آبــروی اقتصاد این کشــور در 
صورت شکست باشــد. با توجه به ســرمایه گذاری های 
دولــت بریتانیــا در ایــن کشــور به عنــوان یــک مقصــد 
توریستی و همچنین بحث برانگیز بودن افراطی چنین 

دورخیز جبل الطارق 
برای تبدیل شدن به
 مرکز رمزارزی دنیا

جاه طلبی 
جبل الطارق 
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کامپیوتری و تراکنش های درون  برنامه ای آنها، درک شیوه کار 
رمزارزها و ان اف تی ها را بسیار آسان تر می سازد و زمینه ساز 
شــناخت گســترده تر این فناوری هــا در میان عــوام خواهد 

بود.«
بازی اکســی اینفینیتی که در ایران هم طرفداران بســیاری 
دارد،  به عنوان یکی از نمونه های بازی کامپیوتری که به ورود 
میلیون ها نفر به فضای رمزارزها منجر شــده، زبانــزد افراد 
مختلف است. تاکنون این بازی توانسته بیش از سه میلیون 
گیمر را از سراسر جهان به خود جذب کند و به کاربران خود 
این امــکان را داده تــا از طریق بــردن در آن به کســب درآمد 

گــذرا بپردازنــد. محور ایــن بازی 
ماهی های جنگجویی هستند 
که با خواص منحصربه فرد، در 
قالب ان اف تــی به گیمرها تعلق 

می گیرد. 
ارائه شــده  آمــار  بــر اســاس 
الرســن،   الکســاندر  توســط 
یکــی از پایه گذاران بــازی، بیش 
از ۵0 درصــد بازیکنــان اکســی 
اینفینیتــی، تــا پیــش از نصب 
این بازی بــا رمزارزها ســروکاری 
نداشته اند و ۲۵ درصد دیگر نیز 
به سازوکار ســنتی اکوسیستم 
مالی یعنی بانک ها و کارت های 

اعتباری دسترسی ندارند. کومار در این مورد می گوید: »با 
اکسی اینفینیتی، در کشــورهایی مانند فیلیپین که ارزش 
پول پایین، ولی سواد حول فناوری بسیار باالست،  بسیاری 
از افراد جوان تر بــه درآمدی معادل یا حتــی باالتر از حقوق 

متوسط فیلیپین می رسند.«
برخی اکسی اینفینیتی را به عنوان راهی برای دستیابی به 
استقالل مالی در کشــورهای در حال تقالیی مانند ونزوئال 
و فیلیپین می داننــد. در چنین کشــورهایی، حتی می توان 
خانواده های جوانی را دید که درآمدشان به کلی بر پایه این 

بازی است. 
بورگت سباســتین، مدیرکل شــرکت بازی ســازی بالکچین 
االینــس می گویــد: »بازی هایــی ماننــد اکســی اینفینیتی 
به آرامی در حال تبدیل شدن به اکوسیستم های اقتصادی 
مستقلی هستند که در آنها مردم می توانند هم در اوقات 
فراقت خود کمی درآمد گذرا داشــته باشــند و هم با صرف 
وقت بیشتر، آن را به یک منبع درآمدی خودکفا تبدیل کنند. 
فکر می کنم بازی ای که چنین امکانی ارائه می دهد، در سال 
بعد با قدرت بسیار بیشتری رشد خواهد یافت. بازی های 

ویدئویی به طور کلی بخش بســیار مهمی از بــازار رمزارزها 
و ان اف تی هــا خواهنــد شــد و ســرمایه جذب شــده در ایــن 
بخش بسیار کالن خواهد بود، تا حدی که ممکن است بازار 

ان اف تی های بازی ها از ان اف تی های هنری بزرگ تر شود.«

 کدام ان اف تی ها؟
در این بین یکی از کسب  وکارهای هوشمندانه ای که در بازار 
بازی های رمزارزی شــایع اســت، شــامل اجــاره دارایی های 
درون بازی می شــود. در بســیاری از این بازی های آنالین که 
گیمرها را در مقابل یکدیگر قرار می دهد،  کاربران نیاز دارند تا 
با واحدهای مختلف درست به 
خرید دارایی های درون بازی برای 
مقابله با دیگر بازیکنان بپردازند. 
قیمت این دارایی ها که به صورت 
ان اف تــی عرضــه می شــوند، 
وابســته به توانایی آنها در خود 
بازی متغیر اســت و می تواند تا 
چندین هزار دالر نیز بــاال برود. 
بسیاری از افراد توانایی مالی این 
دارایی ها را ندارند. پس بسیاری 
از افــراد که ان اف تی هــای زیادی 
از دارایی هــای درون بــازی را دارا 
هستند، در ازای درصد معینی از 
سود بازی، این دارایی ها را اجاره 
می دهند. این مثال بسیار خوبی از شکل گیری نقش های 
اقتصادی در یک اکوسیستم مالی جدید است و همچنین 
تصویری از ظرفیت های آینده این بازار و تکامل احتمالی آن 

را به تصویر می کشد. 
در بسیاری از بازی های کامپیوتری،  اعم از آنالین و آفالین، 
تک نفره و چندنفره، شاهد وجود واحد های ارزش گوناگونی 
هســتیم. این واحدها کــه عموماً به وســیله خریــد در ازای 
ارز فیات در اختیار گیمــر قرار می گیرد، به شــیوه معکوس 
نمی تواند تبدیل شــود. یکی از ایده های احتمالی در آینده 
- که البته نیاز به زیرساخت ها و هماهنگی گسترده دارد - 
ساخت رمزارزی است که نه تنها قابلیت تبدیل به ارز فیات را 
داراست، بلکه در پلتفرم ها و بازی ها مختلف مشترک است 
و می تواند از یک سامانه به سامانه دیگر و از بازی ای به بازی 

دیگر منتقل شود. 
بــا وجــود ظرفیت هــای گســترده ان اف تی هــا و رمزارزهــا در 
دنیای گیمینگ، واکنش جامعه گیمرها به ورود ان اف تی ها 
گوناگون بوده است. بسیاری از گیمرهای فعال در بازی های 
آنالین چندنفره، باور دارند ورود واحدهای دارای ارزش مالی 

به بازی های آنالین، زمینه ســاز ســاخت محیطی است که 
گیمرهای متمول بــا خرید دارایی های قدرتمندتــر در آن بر 
سایر گیمرها برتری مشخصی دارند. جیمی دونالدسون، 
معروف به »مستر بیست«، یکی از معروف ترین چهره های 
یوتیوب با بیش از ۸۵ میلیون دنبال کننده است. او می گوید: 
»بســیاری از افــراد، بعــد از یک روز ســخت در یــک زندگی 
نابرابر به خانه می آیند و بازی های ویدئویی چیزی  است که 
در آن به دنبال آرامش هستند. اگر این بازی ها نیز با معرفی  
دارایی هایی که نیازمند خرید با واحدهای بسیار گران قیمت 
مادی هستند، دست به نابرابر ساختن محیط بازی ها بزنند،  
نه تنها این امــر بی احترامی به گیمر اســت، بلکه با رســاله 

بازی های آنالین مبنی بر رقابت برابر نیز مغایرت دارد.«
وجود دارایی های درون بازی که در قبال پرداخت پول، برتری 
مشــخصی به گیمرهــا در محیــط آنالیــن می دهنــد، چیز 
جدیدی نیست. با این حال نقد و انتقاد بسیاری همواره به 
آن وارد بوده و بدون شک وارد کردن دارایی هایی که می تواند 
ارزشــی چند هــزار دالری داشــته باشــد و همچنیــن دارای 
نوسان قیمت است، می تواند محیط بازی ها را بیش از اندازه 

جدی کند و جنبه تفریحی آن را سلب کند.
واضح اســت که معرفــی ان اف تی هــا به عنــوان دارایی ها در 
بازی های آنالین نیازمند دقت و پیاده سازی دقیق است. با 
این حال اوایل ماه گذشته بود که شرکت الکترونیک آرتز، 
در یک کنفرانس مطبوعاتی از ان اف تی ها به عنوان »بخشی 

کلیدی از آینده گیمینگ« نام برد.
اندرو ویلســون، مدیر ارشــد این شــرکت در این بــاره گفت: 
»شکی نیســت که ان اف تی ها در آینده بر فضای بازی های 
آنالین غالب خواهند شــد. بازی های آنالین ما نظیر فیفا و 
بتلفیلد،  بیشترین حجم تراکنش های مالی برای خریدهای 
درون  بازی را دارند. طبیعی است که ما هم در پی پیاده سازی 
و بهینه سازی ان اف تی ها و نقش  آنها در بازی ها کامپیوتری 
خودمان هســتیم، ولی نباید فراموش کنیم کــه ان اف تی ها 
بسیار جوان و نابالغ هستند و ادغام  آنها در فضای هر بازی، 
به چندین سال تحقیق و توسعه نیاز دارد. باید صبر کنیم تا 
جو پیرامون ان اف تی ها کمی بخوابد تا ببینیم چه می شود 
کرد، ولی پتانسیل ان اف تی ها و نقش آینده آنها در بازی ها 

غیرقابل بحث است.«
بــا وجــود پذیــرش ان اف تی هــا توســط شــرکت هایی مانند 
الکترونیک آرتــز، برخی دیگر از غول های صنعــت بازی، از 
حاال با این پدیده مخالفت دارند. استیم،  بزرگ ترین سامانه 
فروش و میزبانــی بازی ها در پلتفــرم کامپیوترهای خانگی، 
به طور کلی بازی های مبنی بر ان اف تی و رمزارزها را از فروشگاه 

و سامانه میزبانی خود ممنوع کرده است. 

POINTنکته

ادامه از صفحه 9
مسیر درست 
قانون گذاری 

رمزارزها
می تــوان به صــورت کلــی دریافــت کــه 
داده پیام دارای ارزش می تواند به صورت 
الکترونیکی ایجاد و فــارغ از نوع و قالب 
آن مورد شناسایی قرار گیرد، مخصوصاً 
از بطن مــاده ۶۸ می تــوان برداشــت کرد 
کــه قانــون داده پیام هایــی بــاارزش مالی 
را نیــز مورد شناســایی قــرار داده اســت؛ 
آنجــا کــه می گویــد: »…اقــدام بــه جعل 
»داده پیام« هــای دارای ارزش مالــی و 

اثباتی نماید ….«
با این  حال هنوز به صورت کلی نمی توان 
گفــت کــه رمزارزهــا آیــا داده پیام هایی با 
ماهیــت پول هســتند یــا ارزش، هرچند 
به نظر می رسد بر اساس قواعد اسالمی 
بتوان آنها را به عنوان یک اعتبار در نظر 
گرفت؛ موجودیتی که مورد توافق طرفین 

برای تبادل در نظر گرفته  شده است.
همچنیــن بــر اســاس مــاده ۲۸۹ قانــون 
مدنی؛ »ابراء عبارت از این است که دائن 
از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.« 
و این به آن معنا است که دائن می تواند 
بــه اختیــار و توســط هــر موجودیتــی که 
صالح می داند و به واسطه آن از حق خود 
صرف نظر کند، یعنی شــخص می تواند 
بــا دریافت هــر موجودیتــی و بــه اختیار 
خود از حقی کــه بــرای او به وجــود آمده 
باشد، صرف نظر نماید و این موجودیت 
می تواند فیزیکی و غیر فیزیکی باشــد و 
در این معنا می توان گفت رمزارز می تواند 
به  گونه ای وسیله ابراء در نظر گرفته شود.
از طرفــی دیگــر بــر اســاس قانــون اجرای 
سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قانــون 
اساســی و اصالحــات بعــدی آن، مجــوز 
فعالیت در هر عرصه ای آزاد است، مگر 
اینکه مجوز خاصی در این خصوص در 
درگاه ملی مجوزات کشور G4B تعریف 

 شده باشد. 
در هر حال برای نظم بخشــی بــه اوضاع 
از منظــر حقوقــی، باید مــوارد زیــادی در 
نظام حقوقی کشور تعیین تکلیف شود، 
به طور مثال تعریف دقیق پــول مجازی، 
پول رمزنگاری شده دارایی ها، دارایی های 
الکترونیکــی،  دارایی هــای  مجــازی، 
دارایی هــای رمزنگاری شــده و ماننــد آن 
مســتلزم تعریفــی دقیــق اســت، زیــرا با 
تعریــف دقیــق موضوعــات مســتحدثه 
می تــوان نهادهــای متولــی و تشــریفات 
حقوقی آنهــا را تعیین، تبییــن، تدوین و 
در مراجع ذی صالح تصویب و برای اجرا 

ابالغ کرد. 

پروژه ای، حتی امکان تحریم اقتصادی جبل الطارق توسط 
دیگر کشورهای اروپایی، خصوصاً اسپانیا نیز وجود دارد. 
تالش جبل الطــارق بــرای تأمین اقتصــادی خــود در بازار 
آینده در حالــی اتفاق می افتد که کشــورهایی مثل چین 
و بریتانیا، یا به طور کلی معامالت با رمزارزها را ممنوع یا 
به طور رســمی درباره آنها هشــدار داده اند. یکی دیگر از 
مواردی که می تواند ســد راه جبل الطــارق در انجام موفق 
این پروژه باشــد، شــهرت آن به عنوان یکی از کشــورهای 
کوچکی است که افراد با سرمایه گذاری در آن از پرداخت 
مالیات در کشور خودشان فرار می کنند؛ امری که ماهیت 
غیر قابــل ردیابــی رمزارزهــا در ترکیــب با ســرمایه گذاری 
از طریــق ســهام، می توانــد زمینه ســاز تبدیل شــدن 
جبل الطارق، نه به پایتخت رمزارزی دنیا، بلکه پایتخت 

بالمنازع فرار از مالیات شود.
آلبرت ایســوال، وزیــر خدمــات اجتماعــی، مالــی و حوزه 
دیجیتــال می گویــد: »شــهرت جبل الطــارق به عنــوان 

پناهگاهی بــرای فــرار مالیاتــی، در عین اینکه بخشــی از 
حقیقت را به همراه دارد، منصفانه نیســت. ۲0 ســال از 
زمانی که جبل الطارق چنین نقشــی داشــت، می گذرد و 
سال هاست که سیاســت های مالی کشــور اصالح شده 
اســت. این پروژه جدیــد و ادغام ســازی موفــق رمزارزها و 
بازار ســهام قدمی اســت در جهــت امن تر ســاختن این 
محیط و جذب سرمایه از بازار رمزارز، نه در راستای تبدیل 
جبل الطارق به یک بازار سیاه بزرگ. اگر کسی بخواهد با 
استفاده از رمزارز به فعالیت های شیطنت آمیز بپردازد، 
در جبل الطارق موفق به این کار نخواهد شد، چراکه دفاتر 
شــرکت های فعال، به طور مســتقیم با ما همکار و تحت 
نظارت ما هســتند. در صورتی که در هیچ کشــور دیگری 

این طور نیست.«
قانون گــذاران جبل الطــارق تاکنــون بیــش از ۱۴ شــرکت 
رمــزارزی و بالکچین را بــرای فعالیــت در بازار ســهام این 
کشور مورد تأیید قرار داده اند. اصلی ترین این شرکت ها، 

شــرکت والریوم اســت. ریچــارد پولــدن، مدیر ارشــد این 
شــرکت می گوید: »بازار رمزارزها از مرز سه تریلیون دالر 
گذشته؛ رقمی که برابر با ارزش کل شرکت های ثبت شده 
در بازار ســهام لندن اســت. تــالش ما این اســت که تنها 
بخش بســیار کوچکی از آن را، کمتر از یک صدم درصد، 
بــه ســهام توکن سازی شــده در بــازار ســهام جبل الطارق 

تبدیل شود.«
انجام این پــروژه بدون شــک نیازمند تغییرات گســترده 
سازمانی و زیرساختی اســت. در حال حاضر بازار سهام 
جبل الطارق تنها سه کارمند دارد. تغییرات دیگر شامل 
تغییرات مستقیم در قوانین مالی کشور و تنظیم برنامه ای 
برای تبادل صحیح رمزارزها در ازای سهام خواهد بود. با 
این وجود شــرکت والریوم می گوید که تــالش اصلی آنها 
پیاده سازی این پروژه، نه از طریق افزایش نیروی انسانی، 
بلکــه از طریــق به کارگیــری فناوری هــای هوشــمند بــرای 

اتوماسیون بسیاری از فرایند های کلیدی است.

 ان اف تی ها در آینده بر 
فضای بازی های آنالین 

غالب خواهند شد. 
بازی های آنالین ما نظیر 
فیفا و بتلفیلد،  بیشترین 
حجم تراکنش های مالی 
برای خریدهای درون  

بازی را دارند
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چهره ها
F I G U R E S

اگرچه مقامــات دولت چیــن تمام تــالش خــود را انجام 
داده انــد تا خریــد دارایی هــای دیجیتال را تــا حد ممکن 
برای افراد داخل این کشــور دشــوار کنند، اما حاال ورود 
چهره های تأثیرگــذار، دنیای کســب وکار آنالیــن بازی را 
متفاوت کــرده اســت. در آخرین اظهارنظر، جو تســای، 
یکی از بنیان گذاران و معاون اجرایی علی بابا، در توییتر 

گفته: »رمزارزها را دوست دارم!«
آنچــه ممکن اســت یــک اظهــارات پیــش پــا افتــاده در 
محافل رمزارزی توییتر باشد، از زبان مردی با قد و قامت 
تســای تأثیر و نقش متفاوتــی خواهد داشــت. علی بابا 
غــول تجــارت الکترونیــک چیــن اســت و تســای اغلب 
به عنوان دست راســت جک ما توصیف می شود. وقتی 
مردی با ایــن اندازه قــدرت در دنیای کســب وکار، علناً از 
عالقه خود به این حوزه می گوید، یعنی احتماالً در چین 
هم اتفاقات متفاوتی نسبت به آنچه در ظاهر دولت در 

قبال رمزارزها در پیش گرفته شده، رقم خواهد خورد.
برخی مفسران می گویند مرد شماره ۲ علی بابا صرفاً نظر 
شــخصی اش را گفته و بعید اســت علی بابــا به صنعت 
ارزهای دیجیتــال، حتی خــارج از کشــور ورود کند. آنها 
دلیل می آورند که در نوامبر سه غول بزرگ فناوری چین، 
از جملــه علی بابا، یک تعهد خودتنظیمــی امضا کردند 
تا بازارهای رو به رشد ان اف تی خود را از ارزهای دیجیتال 

دور نگه دارند.
علی بابا همسو با سیاست های جدید دولت چین تالش 
کــرده خــود را ضدرمزارزها، امــا طرفدار بالکچین نشــان 
دهد. علی بابا اعالم کرده از آنجایــی که پکن بالکچین را 
به عنوان یک فناوری استراتژیک شناسایی کرده، مبالغ 
قابل توجهــی را برای تحقیق و توســعه زیرســاخت های 
بالکچیــن هزینه کــرده اســت. گــروه انــت، زیرمجموعه 
فین تــک علی بابــا، بــرای هفــت  هــزار اختــراع مرتبــط با 

بالکچین هزینه های زیادی کرده اســت. اگرچه علی بابا 
تا حدی مجبور است فعالً از ارزهای دیجیتال دوری کند، 
تسای، به عنوان یک سرمایه گذار خصوصی، تا حدودی 
مســیری متفــاوت از شــرکتش را در پیش گرفته اســت. 
عده ای حتی پــا را فراتر گذاشــته و می گویند اینکه کوین 
دورانت، بازیکن فوق ستاره تیم بسکتبال بروکلین نتس 
که تسای مالک آن است، در کوین بیس سهام دارد، خود 
از نشــانه های نزدیکی این مــرد ثروتمند چینی بــه بازار 
رمزارزهاست! دورانت سال ۲0۱۷ سهام خود را از طریق 
صندوق سرمایه گذاری 3۵ ونچرز خریداری کرده و حاال 

سفیر برند کوین بیس هم هست.
تســای نزدیــک بــه ۱0 میلیــارد دالر دارایــی دارد و مانند 
بســیاری از ثروتمندان حوزه فناوری چین کــه این روزها 
زیر فشار حکومت هســتند، پاســپورت کانادایی گرفته 

است.

NEWSخبر

افزایش سرمایه بیت کوینی! 
مایکرواســتراتژی  شــرکت 
یــکا بــا  مســتقر در ویرجینیــای آمر
خریــد ۱۹00 بیتکویــن دیگــر ســرمایه 
بیتکوینــی اش را بــه ۱۲۴ هــزار و 3۹۱ 

بیتکوین رساند. 

خطر بیگ تک ها برای متاورس
 مدیرعامــل ســندباکس گفته 
خطر تسلط شــرکت های بزرگ فناوری 
بر فضای متــاورس را باید جدی گرفت. 
هرچنــد آن هــا فعــال فقــط در حــال کار 

برندینگ در این حوزه هستند!

نظارت بیشتر در 2022
پیش بینــی  کارشناســان 
کرده انــد در ســال جدیــد میــالدی 
رگوالتوری حــوزه رمزارزهــا در آمریکا با 
کنشــگری SEC انســجام و ســرانجام 

بهتری پیدا کند.

فروش خصوصی اسپراکس
 اســتیبل کویــن الگوریتمــی 
اســپراکس ۶ میلیــون دالر توکــن خــود 
را به طــور خصوصــی فروختــه اســت. 
مهم تریــن خریــدار هــم اســتیو آئوکی، 

دی جی معروف آمریکایی است!

مرد شماره دو علی بابا 
رمزارزها را دوست دارد!

یک توییت کوتاه از دست راست جک  ما، تفسیرهای متفاوتی را رقم زده است

رگوالتوری رمزارزها 
و یک نکته کلیدی

ضرورت پرهیز 
از تصمیم های 
اشتباه

در مسیر رگوالتوری گاهی تسریع و شتاب 
در تنظیم گــری یک صنعت یا یــک پدیده 
می تواند نه تنها نظرات حاکمیت را تأمین 
نکند، بلکه می تواند اثر عکس هم از خود 
بر  جای بگذارد. مثال روشن و ملموس این 
واقعیــت، تنظیم گری فضای پیام رســان ها 
و شبکه های اجتماعی است. این ریسک 
در حــوزه رمزدارایی هــا، بیشــتر حــس 
می شود؛ چراکه اساساً ماهیت این فناوری 
غیرمتمرکز، متنوع و فناورانه است.به نظر 
می رسد شناخت دقیق و به  دور از جانبداری 
در فضایــی کامــالً کارشناســی و همــگام با 
تحوالت لحظه ای این حوزه، شاه کلید ورود 

به یک رگوالتوری هوشمند و چابک باشد.
اساســاً بازیگــران متعــددی می تواننــد 
حلقه هــای زنجیــر رگوالتــوری رمزارزهــا 
باشــند؛ از نهادهــای پولــی و بانکــی تــا 
بخش های امنیتی ، اما همــه این حلقه ها 
بایــد بــا ریســمانی محکــم کــه بــر اســاس 
کارشناســی و ســنجش شــرایط کشــور 
اســتوار شــده، به یکدیگــر متصل شــوند. 
کســب وکارها و از جملــه صرافی هــای 
داخلــی می تواننــد بیشــترین کمــک را به 
ایجــاد این شــناخت و روشــن کردن زوایای 
پنهــان و افق هــای پیــش روی این حــوزه در 
سطح جهانی داشته باشــند. ترس انسان 

همــواره از ناشناخته هاســت و در فضــای 
تاریک هر شی ء و جســم عادی نیز ممکن 
اســت هولنــاک و ترســناک به نظر برســد. 
رمزدارایی هــا نیز به مانند تمامــی تحوالت 
فناوری بزرگ پیش از خــود، به یک جریان 
جهانــی تبدیــل شــده و از ایــن هــم فراتــر 
خواهنــد رفــت. باید دیــد چگونــه می توان 
تطابــق، تعامل و حتــی تقابــل منافع کالن 
کشــور را با حوزه رمزارزها پیونــد زد. چیزی 
که مشهود است اینکه نباید تصمیماتی را 
که در دیگر حوزه های فناور در کشور گرفته 
شــده و باعــث عقب افتــادن از روندهــای 

جهانی شده، تکرار کرد.

A N A LY S I S
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چهره ها
F I G U R E S

ابوظبی، پایتخت امــارات متحده عربــی، در تالش برای 
تبدیل شــدن به هــاب ارزهــای دیجیتــال در خاورمیانه، 
تالش های خود را برای جذب کسب وکارهای متمرکز بر 

رمزارز افزایش داده است.
شــرفا الحمــادی، رئیــس دپارتمــان توســعه اقتصــادی 
ابوظبی، در مصاحبه ای گفته دولــت ابوظبی برای خود 
ضرب االجل پایان سال میالدی جاری )۲0۲۲( را تعیین 
کرده تــا صرافی های رمــزارزی را به ابزارهایــی معمول در 

تجارت خود تبدیل کند.
از طرف دیگر به گفته امانوئــل جیواناکیس، مدیرعامل 
ســازمان تنظیم مقررات خدمات مالــی ابوظبی، امارات 
در حال حاضر در میــان رهبران جهانی در توســعه یک 
محیــط نظارتی دوســتدار رمزارزها قــرار دارد و به همین 
منظور یک چارچوب اولیه را در سال ۲0۱۸ تعیین کرده 

است. 
همســایه ابوظبــی یعنی شــهر دبــی نیز مشــتاق جذب 
شــرکت های متمرکز بــر حــوزه دارایی دیجیتال اســت و 
هفته گذشــته اعالم کــرده کــه بایننس را بــرای کمک به 
توســعه یک »اکوسیســتم دارایی مجــازی بین المللی« 
به کمــک طلبیده اســت. بایننس چنــد روز پیش اعالم 
کرده بود کــه مجــوز فعالیــت در بحریــن را نیــز دریافت 

کرده است.
 Matrix در حــال حاضــر دو صرافــی دارایــی رمــزارزی
Exchange وMidchains  در ابوظبی فعالیت می کنند 
و سومین صرافی یعنی DEX نیز به زودی فعالیت کامل 

خود را در این شهر آغاز خواهد کرد.

 دعوت به حضور در امارات
 الحمــادی گفتــه کل اکوسیســتم اقتصــادی ابوظبی با 
هم کار خواهند کرد تا کار را برای همه بازیگران این فضا 
آسان و نه تنها آنها را مشتاق کنند، بلکه آنها را به اینجا 

بیاورند و چارچوب قانونی این حوزه را توسعه دهند.
عزم ابوظبی برای تبدیل شــدن به هاب کریپتو، بخشــی 
از تالش آن برای بازسازی اقتصاد خود به منظور کاهش 
وابســتگی به نفت و گاز اســت. به عنوان بخشــی از این 
تالش، امارات بر نوآوری در فناوری مالی تمرکز کرده و به 
بخش خصوصی یک سندباکس فین تک ارائه داده که 
در آن می تواننــد محصوالت خود را در یــک محیط پویا 
آزمایش و اطمینان حاصل کنند که محصوالت شــان با 

قوانین ضدپول شویی امارات متحده عربی مطابقت 
دارند. 

جیواناکیــس می گوید: »ریســک شــماره یکی 
که ما روی آن تمرکــز کرده ایم، AML یا همان 

مبارزه با پول شویی است، اما سیستم های 
حاکمیــت فنــاوری و کنتــرل ، محافظــت 
از پــول مشــتری، خطــرات نگهــداری و 
عملیات مبادله، همه تهدیدهای واقعاً 
مهمی برای ما هســتند. از این  رو ما به 
توســعه سیســتم هایی برای نظــارت بر 
چارچوب فعالیت صرافی های دیجیتال 

نیاز خواهیم داشت.«
جیواناکیــس تالش هــای ابوظبــی بــرای اطمینــان از 
برخــورداری از یک چارچــوب نظارتی جامــع برای طیف 
گســترده ای از اوراق بهــادار دیجیتــال، از جملــه وجــوه 
دیجیتــال و محصوالت مشــتقه آنهــا را انگیــزه ای برای 
بازیگــران بین المللــی ایــن بــازار بــه حضــور در امــارات 
می دانــد و می گوید: »اینجــا یکی از معــدود مکان هایی 
اســت که کســب وکارهای کریپتویی احســاس می کنند 
می توانند شــروع به فعالیت کرده؛ بدون اینکه بترسند 

دولت برای آنها مشکل زا شود.«

 رگوالتورها، نوآوری را خفه نکنند!
 در همین رابطه ایمی اولدنبرگ، رئیس سهام بازارهای 
نوظهــور در مدیریــت ســرمایه گذاری شــرکت مــورگان 
اســتنلی، گفته چالشــی که بــرای تنظیم کننده ها وجود 
دارد ایــن اســت کــه اطمینــان حاصــل کننــد نــوآوری را 
در حیــن تالش بــرای محافظــت از ســرمایه گذاران خفه 

نمی کنند!
او دربــاره رویکــرد جدید امــارات و نقــش آن در توســعه 
کســب وکارهای ایــن بــازار هــم گفتــه اســت: »بــرای 
کســب وکارها بســیار مهم اســت کــه رگوالتورها بــه این 
فکر کنند کــه چگونه بــه نــوآوری بــرای انطباق بــا تغییر 
شرایط فرصت می دهند. به نظر می رسد امارات تعادل 
مناســبی را بیــن وضــع مقــررات در بــازار کریپتــو ایجاد 
کرده اند. ایــن تعادل بــه قدری اســت که کمــک می کند 
رشد و پیشرفت این حوزه برای سال های آینده هم ادامه 

داشته باشد.«

ابوظبی می خواهد هاب 
رمزارز خاورمیانه شود

دولت امارات اعالم کرده قوانین را به نفع ورود 
شرکت های کریپتویی به این کشور تغییر خواهد داد

دولت ترکیه الیحه جدیدی را برای تنظیم گری بازار تبادل به 
پارلمان این کشور ارائه می دهد

اردوغان و رمزارزها؛ ضربه گیر یک بحران پولی؟ 

ANALYSISتحلیل

رجــب طیــب اردوغــان، رئیس جمهــور ترکیــه 
اعــالم کــرده الیحــه دولتــش بــرای تنظیم گری 
دارایی هــای دیجیتــال در ایــن کشــور تقریبــاً 
آماده اســت. اگرچه محتوای این الیحه علنی 
نشــده، اما انتظار می رود این الیحــه رویکردی 
خاکســتری بــه دارایی هــای دیجیتــال داشــته 
باشــد. یعنی هــم از محبوبیت بیــش از اندازه 
آنها بین مردم که با کاهش ارزش لیر این کشور 
در ماه هــای اخیــر رو بــه افزایــش بــوده، کمــی 
جلوگیــری کنــد و هــم از ظرفیت هــای آن بــرای 
کنترل تورم باالی این روزهای ترکیه بهره ببرد.

در ماه گذشته میالدی، جست وجوهای گوگل 
بــرای بیت کویــن و ســایر ارزهــای دیجیتــال در 
بیــن کاربــران ترکیــه ای نزدیــک بــه ۵00 درصد 
افزایــش یافتــه اســت. اگرچــه در مــاه آوریــل، 
ترکیــه رمزنــگاری را به عنــوان نوعــی پرداخــت 
ممنوع کرد، اما نگه داشــتن این دارایی قانونی 
باقی مانده و این نشــان می دهــد دولت برنامه 
دارد نگاه مهربانانه تری  به رمزارزها در اقتصاد 

داشته باشد.

 تــورم خــارج از کنتــرل ترکیــه و رشــد 
رمزارزها

دولــت اردوغــان رویکــرد غیرمتعارفــی را بــرای 
سیاست پولی اتخاذ کرده و از افزایش نرخ بهره 
برای مبارزه با تورم فزاینــده امتناع می ورزد، در 
عوض ترجیح داده نرخ های پایین را برای تأمین 

مالی استقراض ارزان نگه دارد.
اردوغان در دفاع از این سیاســت بــه بلومبرگ 
گفته اســت: »مــا درک کالســیک از اقتصاد را 
که تــورم را بــا نرخ هــای بهره بــاال تحــت کنترل 
نگه می دارد، کنار گذاشــته ایم. زمانی که ثبات 

مالی تضمین شــود، شــاهد فضــای اقتصادی 
متفاوتی خواهیم بود.«

بــا ایــن حــال، تــورم در ایــن کشــور بــه ســطح 
بی سابقه ای رسیده و رکورد ۲۶ درصد را هم در 

ماه های اخیر زده است.
شــواهد نشــان می دهد بــازار کریپتوکارنســی 
این کشــور انتظار نــدارد الیحه ای کــه اردوغان 
برای پارلمان آماده کرده، چندان محدودکننده 

باشد.

 وضعیــت صرافی هــای داخلــی و 
خارجی

BTCTurkPro، یکی از بزرگ ترین صرافی های 
داخلی رمزارزی ترکیه، اعالم کرده حجم گردش 
مالی ایــن روزهــای بــازار تقریبــاً ثابــت مانده و 
می توان گفت روزانه 300 میلیون دالر تراکنش 
در این کشور در حوزه رمزارزها انجام می شود. 
این رقم در مقایسه با تراکنش های یک میلیارد 
دالری روزانه )وقتی اردوغان سیاست های پولی 
را در ماه های گذشــته دســتکاری کــرد( کاهش 

۷0درصدی را نشان می دهد.
در بین صرافی های بین المللی بایننس حضور 
پررنگــی در ترکیه دارد و اجــازه انجام معامالت 
به لیــر را بــه کاربران این کشــور می دهــد. البته 
همین چند وقت پیش بود که بایننس توســط 
مقامــات ترکیه ای به دلیــل کنتــرل ناکافی روی 
پول شــویی، ۷۵0 هــزار دالر جریمــه شــد. بــه 
نظر می رســد ترکیه حضور و رشد صرافی های 
داخلی و بین المللــی را پذیرفته، اما تالش دارد 
با رگوالتوری متناسب با نیاز اقتصاد این کشور 
از ظرفیت هــای آنها بــرای عبور از بحــران پولی 

خود استفاده کند.
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

کنگره آمریکا و ۳۵ الیحه مربوط 
به رمزارزها در 2021

آیاکنگره آمریکا به رمزارزها بدبین است؟
 ،۲0۲۱ ســال  پایــان  آســتانه  در 
یکصدوهفدهمیــن کنگــره آمریکا بــه معرفی 
3۵ الیحه جدیــد دربــاره رمزارزهــا و بالکچین 
پرداختــه اســت. ایــن الیحه ها به ســه دســته 
کلــی تقســیم می شــوند؛ ۱. قانون گــذاری در 
حوزه رمــزارز، ۲. کاربردهای فنــاوری بالکچین 
و 3. تولیــد و توســعه یــک رمــزارز ملــی تحــت 
پوشــش فــدرال رزرو ایــن کشــور. بخــش اول 
این الیحه ها توســط نمایندگانی تدوین شــده 
که به شــدت به دنبال محــدود کــردن رمزارزها 
در اقتصــاد ملــی آمریــکا هســتند و عمومــاً 
گمان می شــود که اقــدام آنها در این راســتا به 
نیابــت از بنیادهایــی نظیر کمیســیون امنیت 
تبــادل )SEC( و کمیســیون دفتــر معامــالت 
کاالیــی )CFTC( اســت. دســته دوم توســط 
نماینــدگان عمومــاً دموکراتی تدوین شــده که 
بــه کاربردهای بالکچیــن عالقه زیــادی دارند و 
به دنبال ســازمانی کردن امکانات ایــن فناوری 
در بسیاری از ســازوکارهای دولتی و اقتصادی 
کشــور هســتند. در آخر،  دو حزب دموکرات و 
جمهوری خــواه در کمــال تعجــب نماینــدگان 
جدیدتر خود را در تالش برای تولید و توســعه 
یک رمزارز ملی زیر یک پرچم می بینند. با این 
حال همه  الیحه های دسته سوم، در حمایت از 
توسعه رمزارز ملی آمریکایی نیست. بسیاری 
از نمایندگان کهنه کارتر کنگره و عموماً از حزب 
جمهوری خواه آمریکا، بــاور دارند رونق برخی 
اســتیبل کوین ها ماننــد تتــر می توانــد به طــور 
جدی تهدیدی برای آینده دالر آمریکا به عنوان 

ارز مرکزی جهان باشد. 
بــا وجــود اهمیــت بــاالی هــر ســه دســته ایــن 

الیحه ها،  تنــش دربــاره قانون گــذاری در حوزه 
رمزارزهــا از همــه بیشــتر اســت. در حالــی که 
در بیشــتر موارد مورد بحث در کنگــره آمریکا 
تمایالت رأی دهندگان عموماً بر اســاس حزب 
آنهاســت، قانون گــذاری در حــوزه رمزارزهــا به 
طــرز بی ســابقه ای سیاســت های حزبــی را در 
کنگره بی اهمیت نشــان می دهــد. جوان بودن 
حــوزه رمزارزها به این معنی اســت که فرصت 
زیادی برای شــکل گیری سیاســت های حزبی 
دربــاره آن وجــود دارد و ایــن مــورد همــراه 
بــا اختــالف نســلی اعضــای کنگــره، بــه ایجاد 
بحث هــای درون حزبــی بــه شــکل عمومی در 

صحن کنگره منجر شده است. 
دو مورد از مهم تریــن الیحه ها از این مجموعه 
3۵ عــددی، الیحه هــای »شفاف ســازی بــاج« 
و »توقــف تحریــم و باج گیــری« هســتند کــه 
به ترتیــب توســط  الیزابــت وارن، ســناتور 
سرشــناس حــزب دموکــرات  و مارکــو روبیــو، 
ســناتور نــوآور حــزب جمهوری خــواه تدوین و 
پیشنهاد شده اند. هر دوی این الیحه ها در پی 
حمالت ســایبری به خط لوله هــای گاز آمریکا 
شــکل گرفته انــد. در ایــن حمــالت، گروه هــای 
ســایبری با هــک ایــن لوله هــا موفق بــه گرفتن 
بیش از پنج میلیون دالر باج شــدند و بیش از 
شش روز ارسال گاز به مناطق مختلف را از کار 
انداختند. این حمله بسیاری از اعضای کنگره 
را بیشتر از قبل نسبت به رمزارزها بدبین کرده 
است. اوایل ماه دسامبر بود که پنل اقتصادی 
شــبکه سی ان بی ســی پیش بینــی کــرد ۲0۲۲ 
ســال بســیار ســختی برای رمزارزهــا در کنگره 

آمریکا خواهد بود.
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»داوری« یکــی از روش هــای جایگزیــن حل وفصــل 
 ADR اختالفات حقوقی توسط دادگاه هاســت که با عنوان
 (Alternative Dispute Resolution)شناخته می شود. 
سازمان های مختلفی در دنیا تأسیس شــدند تا به صورت 
نظام مند از طریق فرایند »داوری«، اختالفات میان طرفین 
یک رابطه حقوقــی را حل وفصــل کنند و کنوانســیون های 
بین المللی متعــددی نیز در ایــن زمینه توســط دولت ها به 
تصویب رســیده اند. پایه و اســاس داوری مبتنی بــر توافق 
است. طرفین یک رابطه قراردادی، با یکدیگر توافق می کنند 
تا در صورت بروز اختالفات ناشــی از همــان رابطه حقوقی، 
موضوع اختــالف را به یک ســازمان داوری یا یک شــخص 
دارای صالحیت ها و دانش حقوقی مورد نیاز ارجاع دهند. 
حتی در مواقعی که ســازمان های داوری ماننــد مرکز داوری 
اتاق بازرگانی ایران، داور هستند نیز فرایند رسیدگی توسط 

افرادی که صالحیت الزم را برای داوری دارند، انجام می گیرد. 
طبیعی است این شیوه حل وفصل اختالفات تابع انواعی از 

قوانین، قواعد، مقررات و رویه هاست. 
امروزه »داوری« نیز متأثر از مجموعه ای از تحوالت فناوری 
اســت. از جملــه ایــن فناوری هــا، بالکچیــن و رواج انــواع 
قراردادهای هوشــمند مبتنی بر آن اســت کــه با خاصیت 
غیرمتمرکز بــودن و به کارگیری فناوری دفترکل توزیع شــده 
می تواند در ابعاد مختلف بر امر داوری تأثیر بگذارد. در این 
یادداشت قصد داریم به صورت خالصه، برخی چالش های 

داوری مبتنی بر بالکچین را مرور کنیم. 
یکی از مسائل داوری از طریق قراردادهای هوشمند بر بستر 
بالکچین آن است که طرفین قرارداد را از مزایای شرکت در 
جلسات رسیدگی و استماع شفاهی دعوا محروم می کند. 
این در حالی  اســت که گاهی اوقات عدالت قضایی ایجاب 

داوری مبتنی بر بالکچین
یک نگاه حقوقی درباره چالش های پیش رو
آیا تا داوری برمبنای بالکچین راهی طوالنی در پیش داریم؟

رگوالتوری رمزارزها و یک نکته 
کلیدی

ضرورت پرهیز از 
تصمیم های اشتباه

 در مسیر رگوالتوری گاهی تسریع و شتاب در 
تنظیم گری یک صنعت یا یک پدیده می تواند 
نه تنها نظرات حاکمیــت را تأمین نکند، بلکه می تواند 
اثر عکس هــم از خــود بر  جای بگــذارد. مثال روشــن و 
ملموس این واقعیت، تنظیم گری فضای پیام رسان ها و 
شــبکه های اجتماعــی اســت. ایــن ریســک در حــوزه 
رمزدارایی ها، به خصوص در بحث تبادل بیشتر حس 
می شود؛ چراکه اساساً ماهیت این فناوری غیرمتمرکز، 
متنــوع و فناورانــه اســت؛ بنابرایــن مســدود و محدود 
کردن آن بسی دشوارتر از ارائه سرویس های متمرکز در 
فضای مجازی است. به نظر می رسد شناخت دقیق و 
بــه  دور از جانبــداری در فضایــی کامــالً کارشناســی و 
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می کند که داور یــا قاضــی، از میان گفت و گوهــا و دفاعیات 
طرفین پرونده، درستی ادعاهای آنها را راستی آزمایی کند. 
ممکن اســت گفته شــود ویژگی  قراردادهای هوشــمند آن 
اســت کــه در صــورت تحقق پیش شــرط های مشــخصی، 
طبق کدهای تعریف شده، نتیجه ای که طرفین در روز انعقاد 

قــرارداد خواســته بودنــد، محقق می شــود، اما 
می دانیم کــه قراردادهای هوشــمند هم عموماً 
توسط متخصصان فنی توسعه داده می شوند 
و بدون نقص نیستند. همچنین ممکن است 
فرض های مختلــف یــک همــکاری را به خوبی 
پیش بینی نکــرده  باشــند. این در حالی  اســت  
کــه یکــی از کارکردهــای اصلــی ســازوکارهای 
حل وفصــل اختالفــات دقیقــاً تعییــن تکلیف 

همین موارد است. 
در عین حال این استدالل که داوری های مبتنی 
بر بالکچیــن و قراردادهای هوشــمند، با حذف 

واســطه هایی ماننــد داوران یــا ســازمان های داوری یا حتی 
نهادهای دولتی مانند ادارات اجرای احــکام دادگاه ها برای 
اجــرای آرای داوری، مانع بروز خطاهای انســانی می شــوند 
نیز ادعایی اســت که نمی تواند نقــش داوران متخصص را 
در رسیدگی های حقوقی و حل وفصل اختالفات قراردادی 
انکار کند. همچنین می دانیم که خطاهای انسانی در تدوین 
قراردادهای هوشمند و نیز در تصمیم گیری داوران در فرایند 
خودکار رســیدگی  به اختالفات برآمده از این قراردادها هم 

اجتناب ناپذیر هستند. 
چالش دیگر داوری های مبتنی بر قراردادهای هوشمند بر 
بســتر بالکچیــن، موضــوع اجــرای رأی داوری در نظام های 
حقوقــی مختلــف اســت. کنوانســیون نیویــورک دربــاره 
شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی ۱۹۵۸، کتبی بودن 
موافقت نامــه داوری و امضای آن توســط طرفیــن را یکی از 
شرایط کلیدی به  رســمیت شــناختن موافقت نامه داوری 
توسط دولت های عضو می داند. حال آیا امضای قراردادهای 
هوشــمند را می تــوان در حکم امضای کتبــی موافقت نامه 
داوری دانســت؟ همچنیــن از مــواد مختلــف کنوانســیون 
می توان لزوم کتبی بودن حکــم داوری را نیز اســتنباط کرد. 
ممکن است گفته شود که در داوری های مبتنی بر بالکچین 
حکم از طریق رمزارزهای محکوم علیه به صورت خودکار اجرا 
می شود و نیازی به شناســایی و به  رسمیت شناختن آرای 
داوری توسط دولت ها نیســت، اما در فرضی که این مبالغ 
کافی نباشــد یا الزم باشــد تا از طریق ســایر امــوال و دارایی 
محکوم علیه حکم اجرا شود یا حکم چیزی ورای پرداخت 
مبالغی باشــد، چگونه می تــوان دولت های ملحق شــده به 
کنوانسیون را قانع کرد که این آرا را علیه بازنده فرایند داوری 

اجرا کنند؟ 
موضوع دیگر در داوری های مبتنی بر بالکچین، ذخیره سازی 
اطالعــات اختــالف و دعــوا در بالکچیــن اســت و خاصیت 
تغییرناپذیری و رمزنگاری این فناوری سبب می شود سابقه 

اختالف همواره باقی بماند و حق طرفین دعوا در فراموشی 
موضــوع اختــالف )Right to be Forgotten( کــه امــری 
پذیرفته شده در داوری است، نادیده گرفته می شود. هرچند 
ممکن است طرفداران داوری های مبتنی بر بالکچین، این 
امر را نقطه قوت به کارگیری فناوری در فرایند داوری بدانند. 

بنابرایــن هرچند تالش می شــود تــا زمینه های 
به کارگیری فناوری بالکچین برای توسعه داوری 
و حل وفصل بالواسطه اختالفات تشریح شود، 
اما عالوه بر مشکالت مرتبط با نحوه شناسایی 
و اجرای آرای داوری صادره، موضوعات دیگری 
مانند قانون شکلی و ماهوی حاکم بر اختالف، 
بحث های مرتبط با صالحیت، تعیین داوران، 
جرح داور و تشریفات آن، اختیارات داور، ورود 
اشخاص ثالث به داوری، ســازش، مقر داوری، 
اعتراض به رأی داور، بطالن رأی داور و مانند آن 
نیز وجود دارد که به  نظر می رســد ســازوکار آن 
هنوز به درستی اندیشیده نشده  است. البته از زمان ظهور 
داوری های مبتنــی بر بالکچیــن در قراردادهای هوشــمند، 
سعی شده که برای برخی چالش ها، راهکارهایی ارائه شود، 
به عنوان مثال در خصوص چالش نحوه انتخاب داوران، در 
حال حاضر پلتفرم های ارائه دهنده خدمات داوری مبتنی بر 
بالکچین، روش های مختلفی برای انتخاب داوران دارند. در 
برخی از آنها هر کدام از کاربران می توانند طبق شرایطی که 
پلتفرم مشخص کرده ، داور باشند. البته این نحوه انتخاب 
داور، پرسش های جدی درباره صالحیت های علمی و تجربی 
داوران مطرح می کند. عالوه  بر این لزوم استقالل و بی طرفی 
داور نیز در داوری های مبتنی بر بالکچین که داوران ســعی 
می کننــد رأی داوری آنــان در راســتای رأی اکثریــت داوران 

باشد، محل تردید قرار می گیرد. 
در نهایت به  نظر می رســد بســیاری از ابعاد داوری  مبتنی 
بر بالکچین و قراردادهای هوشــمند همچنــان مورد بحث 
و بررسی قرار نگرفته و چالش ها و بعضاً خألهای مختلفی 
وجود دارد. گاهی  اوقات حل وفصل اختالف به وجود آمده، 
مســتلزم انتخاب بین دو گزینه مشــخص اســت که هیچ 
پیچیدگی خاصــی نــدارد. مانند اینکــه اگر کاال به دســت 
خریدار رسید و کد مربوطه فعال شد، مبلغ ثمن معامله، 
به صورت خودکار به حساب فروشــنده واریز می شود. اما 
در پرونده هایی که موضوع اختالف بسیار پیچیده و دارای 
فروض مختلفی است، هنوز مشخص نیست داورانی که 
به قواعد حقوقی؛ اعم از قواعد مسئولیت قراردادی یا قهری 
یا مقررات حمل ونقل یا تجارت بین المللی اشراف ندارند، 
چگونه قرار است این اختالفات را حل وفصل کنند؛ بنابراین 
با توجه به اهمیت حفاظت و حمایت از حقوق اشــخاص 
حقیقــی و حقوقی مختلــف، می تــوان پیش بینــی کرد که 
نظام های حقوقــی گوناگون در مقابل چنین ســازوکارهای 
نویــن و نقــاط خــالء آنهــا، موضــع تأمــل و احتیــاط اتخاذ 

خواهند کرد.

خطر برخورد سلبی با صرافی های داخلی چیست؟

نخبگان مهاجرت می کنند و مردم به بازارهای 
زیرزمینی می روند!

COMMENTدیدگاه

برای تســریع تنظیم گری حوزه تبادل رمزارزها 
در کشــور اســتفاده از تجربــه ســایر کشــورها 
می توانــد مفید باشــد. یکــی از کارهــای خوبی 
کــه می شــود انجــام داد، واگــذاری تنظیم گری 
و نظــارت ایــن حــوزه به خــود فعــاالن، البتــه با 
همکاری نهادهای ذی ربط و دستگاه های ناظر 
است. مسئله مهم این است که چه بخواهیم 
و چه نخواهیم بالکچین یــک فناوری غیرقابل 
مبارزه اســت و بهتر اســت قبل از آنکــه ناچار 
شــویم آن را بپذیریــم، تــا هنــوز دیــر نشــده بــا 
آغوش باز به سمت آن برویم و زیرساخت های 
کشور و کسب وکارها را با آن همسو کرده و امر 
آموزش همگانی را در این راســتا آغــاز کنیم. تا 
همیــن  االن هــم فرصت هــای زیادی از دســت 
 رفته، ولی هنوز هم زمان کافی است، اگر اقدام 

کنیم.
مانند هــر پدیده و فنــاوری و هــر ابــزار دیگری، 
رمزارزهــا نیــز بــا تهدیدهــا و فرصت هــا پــا بــه 
عرصه ظهور گذاشته اند. بیشترین پول شویی 
کــه در حال حاضــر در دنیــا انجام می شــود، از 
طریق همان ابزارهای سنتی مانند جابه جایی 
اســکناس و جابه جایی در حســاب های بانکی 
اســت؛ نــه از طریــق رمزارزهــا. همین طــور در 
خصــوص قمار هــم بیشــترین جابه جایی پول 
از طریق شبکه بانکی کشور بوده، نه رمزارزها. 
اگــر فــرض را بــر ایــن بگیریم کــه با وجــود همه 
منافعی کــه بالکچیــن و رمزارزهــا دارنــد، آن را 
کنار بگذاریم و نادیده بگیریم، بــاز نمی توانیم 
آن را از زندگــی مــردم و اقتصــاد حــذف کنیــم. 
بخواهیم یا نخواهیم این یک فناوری غیر قابل 
مبارزه اســت. اگــر بــا ممنوعیت مواجه شــود، 
مردم به سمت بازارهای زیرزمینی می روند، آن 
موقع است که بدون نظارت می تواند به ابزاری 
بــرای اعمال خــالف هم تبدیــل شــود. آن زمان 
اســت که ســرمایه های مردم به  جای اینکه در 

صرافی های ایرانی باشد، به سمت صرافی های 
خارجی روانه می شود؛ جایی که عالوه بر عدم 
توان بــر نظــارت آنها، بــا توجه بــه تحریم هایی 
که علیه کشــور وجــود دارد، دارایی هــای مردم 
با خطر بلوکه شــدن نیز مواجه می شــود. خطر 
دیگر مهاجرت نیروی هــای متخصص و نخبه 
ایرانــی بــه ســایر کشورهاســت. عــالوه بــر آن 
بیــکار شــدن میلیون ها فــردی که مســتقیم یا 
غیرمستقیم از این راه ارتزاق می کنند؛ بنابراین 
مشــاهده صحیح مســئله و برخورد منطقی با 
آن بهترین رفتار اســت. رفتارهــای منفعالنه و 

همین طــور تصمیمات یک شــبه 
فعــاالن  از  اســتفاده نکردن  و 
ایــن حــوزه بــرای تصمیم گیــری 

اشتباه ترین کار ممکن است.
به صــورت کلــی اقتصــاد کشــور 
باید همیشه آماده ورود بازیگران 
جدیــد باشــد، بــا محــدود کردن 
ورود صرافی های جدید یا اعمال 
صرافی هــای  بــر  محدودیــت 
فعلــی باعــث ضربه زدن به رشــد 

و نــوآوری و باعث تقویــت بازارهــای زیرزمینی 
می شــویم؛ بنابرایــن بــا اســتفاده از هــر ابزاری 
مانند اینماد که باعث شــود رشــد و گســترش 
اکوسیســتم کســب وکارهای آنالیــن بــا مانــع 
مواجه شود، به شدت مخالف هستم. طبیعتاً 
همیشــه قانون گذار از فناوری عقب تر اســت، 
اما اگر رفتارهای منفعالنه از ســمت نهادهای 
حاکمیتــی متوقف شــود و به ســمت تعامل با 
فعاالن این حوزه پیش برویم، می توانیم آینده 
روشــنی را بــرای کشــور و نیــز اقتصــاد کشــور 
متصور شــویم: »هنوز هم دور از ذهن نیســت 
که بتوانیم به هــاب منطقه تبدیل شــویم. این 
فرصت ســوزی ها باید متوقف شود و دست در 
دست هم برای آبادانی کشورمان تالش کنیم.

وحید والی
 مدیرعامل هلدینگ نیک اندیش

@VahidVali1

همگام با تحوالت لحظه ای این حوزه، شاه کلید ورود به 
یک رگوالتوری هوشمند و چابک باشد.

 اساساً بازیگران متعددی می توانند حلقه های 
زنجیر رگوالتــوری رمزارزها باشــند؛ از نهادهای 
پولی و بانکی تا بخش های امنیتی که دغدغه های بحقی 
در ایــن خصــوص دارنــد، اما همــه ایــن حلقه هــا باید با 
ریســمانی محکم که بر اســاس کارشناســی و سنجش 
شرایط کشــور اســتوار شــده، به یکدیگر متصل شوند. 
کســب وکارها و از جملــه صرافی های داخلــی می توانند 
بیشترین کمک را به ایجاد این شــناخت و روشن کردن 
زوایــای پنهان و افق هــای پیــش روی این حوزه در ســطح 

جهانی داشته باشند.

 ترس انســان همــواره از ناشناخته هاســت و در 
فضای تاریک هر شی ء و جسم عادی نیز ممکن 
است هولناک و ترسناک به نظر برسد. رمزدارایی ها نیز 
به مانند تمامی تحــوالت فناوری بزرگ پیــش از خود، به 
یک جریان جهانی تبدیل شده و از این هم فراتر خواهند 
رفــت.  باید دیــد چگونه می تــوان تطابق، تعامــل و حتی 
تقابل منافــع کالن کشــور را با حــوزه رمزارزهــا پیوند زد. 
چیزی که مشهود است اینکه نباید تصمیماتی را که در 
دیگــر حوزه هــای فنــاور در کشــور گرفتــه شــده و باعــث 

عقب افتادن از روندهای جهانی شده، تکرار کرد.

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

sh.haddadi.law.s
@gmail.com
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اثبات کارپول اینترنتارز3.47 ٪۱3.۲۸ میلیونBCHبیت کوین کش۱۶
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در سالی که سال آلت کوین ها بود و در هفته ای که این سال تمام شد، بیت کوین و آلت کوین ها همه با هم خونین بودند و ترس و وحشت سایه سنگین خود را بر بازارهای کریپتوکارنسی 
انداخته بودند. در زمان نگارش این گزارش شاخص ترس و طمع ۲۱ است که یعنی ترس شدید بر بازار حاکم است؛ در این روزها بسیاری با ترس و وحشت دارایی های کریپتویی خود را نقد 
می کنند و برخی دیگر در حال جمع کردن کوین ها از بازار در کف  هستند. بازار کریپتوکارنسی ها بازار پرنوسانی است و ماندن در این فضا و حتی هودل کردن هم دل  شیر می خواهد. به 
همین دلیل همیشه گفته ایم یک درصد دارایی خود را به این بازار بیاورید؛ فقط دارایی را که به آن نیاز ندارید و اگر همه آن را از دست دادید، لطمه ای به شما وارد نشود، وارد این بازار کنید.

نکته مهم: همه داده ها، متن ها و محتواهایی که در این صفحه می بینید، اطالعات کلی از بازار هستند و به  هیچ وجه توصیه ای برای سرمایه گذاری نیستند. همیشه به یاد داشته باشید 
که اطالعات و شاخص های گذشته لزوماً در آینده هم همان مسیر را طی نمی کنند. ما در رمزارز ۲0 مهم ترین دارایی های دیجیتال بازار کریپتوکارنسی ها را معرفی می کنیم. این دارایی ها 
حدود ۹۹ 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.
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