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حذف اینماد توســط هیئــت مقررات زدایی یک 
گام روبه جلــوی دیگــر بــرای زیســت بوم نــوآوری 
کشور اســت که نشــان بدهد در مقررات گذاری 
و تنظیم گــری و در نهایــت تســهیل فضــای 
کســب وکارهای نوآورانــه می توانــد کنشــگری 

فعاالنه ای داشته باشد.
در چنــد مــاه گذشــته چهره هــای و نهادهــای 
صنفی به میدان آمدند و علیرغم سکوت برخی 
نهادهــا و صنــوف مرتبط، تــاش کردنــد زیان ها 
و خســارت های ســنگین اجبــاری شــدن اینماد 
را در یک فضــای تعاملی بــه سیاســت گذار این 
حوزه گوشــزد کنند. تاشــی که هنوز به شــکلی 
قطعی نتیجه نداده، ولــی در حال 
طی کردن مســیر درســتی اســت 
و بیشتر از گذشــته می توان به آن 
امیــدوار بود، اگر شــاهد یک رفتار 
چکشی و در پیش گرفتن رویه ای 
مغایر با خواســت جمعی فعاالن 
کســب وکاری در هفته هــای آتــی 
توســط تصمیم گیرنــدگان نهایی 

نباشیم!
واقعیت امر این اســت کــه اینماد 
در هیئت دولت باید »حذف« شود تا آنگاه بتوان 
تیتر زد اینماد حذف شــد؛ جایی که از قضا وزیر 
صمــت کــه زیرمجموعه هــای وزارتخانــه اش در 
ماه های گذشــته به جد بــه دنبال اجبــاری کردن 
اینمــاد بودنــد، در آن حضــور دارد... پــس هنوز 
نگرانی هــا زیادنــد و بایــد چانه زنــی را رهــا نکرد. 
چراکه یک ســناریو محتمل می تواند این باشد 
کــه در گلــوگاه نهایــی، وزیــر و مشــاورانش کاری 
کنند که هیئــت دولت تصمیمی بگیــرد که آب 

سردی باشد بر همه تاش های این چندماه. البته 
همان طور که گفته شــد به نظر می رسد همگان 
بر سر خسارت های ســنگین اجباری شدن این 
نماد الکترونیک بــه اجماع رســیده اند و چنین 

تصمیمی احتماالً گرفته نخواهد شد.

 ماجرای اتحادیه و بحث های پشت بند 
آن نشــان داد که راهــکار کار صنفی در 
اکوسیستم های نوآوری دوری جستن از رویکرد 
همه چیزدانی  و توسل جســتن به خرد جمعی 
اســت. حتــی آنجــا کــه جمــع چنــدان مجموع 
نیست و اختاف نظرها بیشتر از تفاهم هاست. 
مــا بایــد یــاد بگیریــم اگــر در میــدان تجریــش 
خوردیــم زمیــن تــا راه آهــن ســینه خیز نرویم که 
مبادا جلوی دیگران خیط شویم... این مسیری 
است که سال هاست برخی ها و برخی نهادها در 
اکوسیســتم نوآوری کشــور در پیش گرفته اند و 
نتیجه لجاجت ها و ابرام هایشان جز خسارت به 
کســب وکارها و بدنامی خودشــان چیــز دیگری 

نبوده.
رســانه های تخصصی و رســمی اقتصاد نوآوری 
کشور هم در این مسیر باید در کنار کسب وکارها 
باشــند و همزمــان کــه منافــع عمومــی را درنظر 
دارنــد، از حیــات و ممــات کســب وکارهای نوآور 
داخلــی غافــل نشــوند. وقــت آن رســیده کــه 
معنای اکوسیســتم را که از کســب وکار تا رسانه 
بازیگــران مختلفــی دارد کــه همــه در یک نقطه 
مشترکند، مجدداً تقویت کنیم. نقطه اشتراک 
همــه بازیگــران یک اکوسیســتم هم »رســمی« 
بودن و آدرس داشــتن آنهاســت و البته اصول و 

مانیفست هایشان که اعام شده و روشن اند.

INTROسرآغاز

درس های اینماد و ماجرای اتحادیه برای آنها که می خواهند با نام
 و نشانی مشخص در اقتصاد نوآوری حضور داشته باشند

چرا مهم است که بازیگر رسمی 
یک اکوسیستم باشیم؟

نظرها و خبرها
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مدیرعامل فرابورس ایران از تپسی بازدید کرد

توسعه بازار سرمایه با ورود کسب وکارهای پلتفرمی

در یک نشست خبری مورد بررسی قرار گرفت

احراز هویت در پ لتفرم های آنالین فروش خودرو

میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس ایران، از شرکت تپسی 
بازدید کرد. فدایی در ایــن بازدید، با بخش های مختلف 
تپســی و تازه تریــن دســتاوردهای ایــن شــرکت در حوزه 
واقعیت افزوده، علم داده و هوش مصنوعی آشنا شد. 

او ورود صنایــع جدیــد بــه بــازار ســرمایه را از اهــداف 
فرابورس عنوان کــرد و گفت: »سیاســت فرابورس عمق 
 بخشیدن به بازار، تنوع دهی و ورود صنایع جدید است. 
ایــن مجموعــه در تــاش اســت تــا صنایعی مســتقل از 
تصمیم های دولتی و تغییــرات نرخ ارز با آینــده ای رو به 

رشد را وارد بازار سرمایه کند.«
وی با تأکیــد بر لــزوم آشــنایی تحلیل گران بازار ســرمایه 
بــا صنایــع جدیــد گفــت: »در تحلیــل صنایعــی ماننــد 
کســب وکارهای پلتفرمــی، الزم اســت کــه کارشناســان 
و تحلیلگــران، بــا مدل هــای جدیــد ارزش گــذاری ایــن 
کسب وکارها آشنا شوند و رویکرد خود را از نگاه مبتنی 
بــر دارایی هــای فیزیکی و ســود، به نــگاه مبتنی بر رشــد 

تغییر دهند.«
در ایــن بازدیــد میــاد منشــی پور، مدیرعامــل تپســی، 

بــه معرفــی صنعــت کســب وکارهای اینترنت محــور و 
ظرفیت های رشد آن در دنیا و ایران پرداخت. 

منشی پور با اشاره به اینکه رشد سریع این کسب وکارها 
عامــل اصلــی جذابیت آنهــا بــوده، عنــوان کــرد: »ورود 
شــرکت های اینترنت محور به بورس هــا در دنیا طی پنج 
سال گذشــته هشت برابر شــده  است. کســب وکارهای 
اینترنت محــور بــا توجــه بــه ظرفیتــی کــه دارنــد، عمــده 
ســرمایه گذاری خــود را در ســال های اولیــه معطــوف بــه 

رشد می کنند.« 
در بخــش دیگــری از ایــن بازدیــد، هومــن دمیرچــی، 
معاون عملیات تپسی به تشــریح برنامه های توسعه ای 
تپســی پرداخت و بــا معرفی دو محصول جدید تپســی 
عنوان کــرد: »توســعه ســریع جغرافیایی، اضافــه  کردن 
محصوالت جدیــد و ورود به بازارهای تــازه، از مهم ترین 

برنامه های آینده تپسی است.«
بازدید صورت گرفته، به دنبال درج نماد شــرکت تپسی 
در بازار ســرمایه، به عنوان اولین شــرکت فعال در حوزه 

کسب وکارهای پلتفرمی بود. 

ســیدصدرالدین نورالدینــی، مدیــر ســامانه ملــی احراز 
مشــتریان تجــارت الکترونیکــی در نشســت خبــری بــا 
موضــوع »دســتاوردهای جدیــد در حــوزه ســامان دهی 
آگهی هــای الکترونیکــی خــودرو« بــا مــروری بــر مقدمه 
و تاریخچــه اتفاقاتــی کــه در زمینــه آگهی هــای خــودرو 
و پلتفرم هــای ایــن حــوزه رخ  داده، گفــت: »بــا توجــه به 
نقــش مهــم ســکوهای آگهــی الکترونیکــی خــودرو در 
بــازار خــودرو و ثبــت روزانــه بیــش از ۶۰ هــزار آگهــی در 
ســکوهای بزرگ، شــاهد افزایش بی رویــه قیمت خودرو 
از ابتــدای ســال ۱۳۹۸ بودیــم که نحــوه این اتفــاق، ثبت 
آگهی هــای غیرواقعــی بــا قیمت هــای صــوری بــاال بــود. 
بنابراین ایــن مســئله در بخش های مختلــف حاکمیت 
از جمله کارگروه رونــق تولید، کمیســیون های مرکز ملی 
فضای مجازی و… مطرح شد که سبب برخورد قهری با 
این موضوع و دستور حذف قیمت ها از سکوهای آگهی 
الکترونیکی شد که در ادامه آن شاهد مهاجرت کاربران 

به شبکه های اجتماعی بودیم.«

به گفتــه او، با آسیب شناســی کــه در این رابطــه صورت 
گرفــت، مشــخص شــد کــه عــدم احــراز هویــت، احــراز 
صاحیت کســب وکاری آگهی دهنده، عدم احراز وجود 
خودرو و عدم کنتــرل تعــداد آگهی منتشرشــده در این 

حوزه به بروز مشکاتی منجر شده است.
اشــکان آرمندهی مدیرعامل دیوار هم در این نشســت 
گفــت: »اولیــن قــدم در جهــت شــفافیت بــرای احــراز 
اصالــت و موجودیــت خــودرو از طریــق وب ســرویس 
بیمه صورت گرفته اســت، با ایــن  حال به عنــوان بخش 
خصوصــی از ســایر نهادهایــی کــه در ایــن مســیر و از 
طریــق API و وب ســرویس هایی می تواننــد در انــواع 
دســته بندی ها، اصالــت و موجودیــت کاال و خدمــات 
ارائه شــده در بســتر دیــوار را بررســی کننــد، اســتقبال 
می شود. بخش خصوصی برای اینکه بتواند پارامترهایی 
را در دســته بندی های مختلــف ایجــاد کنــد، نیازمنــد 
همکاری و توجه بیشــتر از ســوی نهادهــای حاکمیتی و 

دولتی است.«
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۱۵۰میلیونبرایالکامپیچ
برگزارکننــدگان الکامــپ اعــام 
کرده اند استارتاپ های برتر بخش الکام پیچ 
در مجمــوع تــا ســقف ۱۵۰ میلیــون جایزه 

خواهند گرفت.

مهمانیاسنپ
معــاون بازاریابــی گــروه اســنپ 
گفتــه مارکت پارتی اســنپ ۹ تــا ۱۵ بهمن 
و همچنیــن ۳۰ بهمــن تــا ۶ اســفند در 
شهرهای مختلف و تا ۷۰ درصد تخفیف 

برگزار می شود.

بیانیهنصراستانتهران
سازمان نصر تهران در یک بیانیه 
با محکوم کردن فیلترینگ کسب وکارهای 
اتحادیــه  توســط  خاطــی  مجــازی 
کســب وکارهای مجــازی گفته باید شــرط 

داشتن مجوز در شروع فعالیت لغو شود.

مسعودحمیدزادهبهجای
نورمحمدی

مدیرعامل جدیدی برای پونیشــا انتخاب 
شــد. پلتفرمی که پیش تر اعام شده بود 
جذب سرمایه کرده حاال با چهره ای جدید 

به کار خود ادامه می دهد.

نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

اتحادیه 
کسب وکارهای 

مجازی باید حمایت 
کند، نه فیلتر

رئیس سازمان فناوری اطالعات در 
نشست خبری این سازمان

اولیــن نشســت خبــری ســازمان فنــاوری اطاعــات و 
ارتباطــات، بعــد از روی کار آمــدن دولــت جدیــد، برگزار 
شــد. در این نشســت، محمد خوانســاری، معاون وزیر 
ارتباطات و رئیس ســازمان فناوری اطاعات و ارتباطات 
کشــور، برنامه هــای ایــن ســازمان را توضیــح داد و بــه 

سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.
خوانساری ابتدا در مورد آنچه در دستور کار این سازمان 
قرارگرفته است، گفت: »موضوع تجمیع کردن خدمات 
دولــت الکترونیــک در یــک پنجــره واحد، در ســال های 
اخیر ارزیابی شده است. خدماتی که سازمان ها به مردم 
ارائه می کنند باید از طریق پنجره واحدی باشد که بشود 
آن را ارزیابــی کــرد و از مراجعه چندباره به ســازمان های 
مختلــف بی نیازشــان کنــد. بــرای تحقــق ایــن مســئله 
نیــاز داریم کــه ســازمان ها بتواننــد پشــتیبانی های الزم 
نرم افزاری، سخت افزاری و پهنای باند را از سمت دولت 

داشته باشند.« 

 درگاه یکپارچه برای بخش دولتی و بخش 
خصوصی

 معاون وزیــر ارتباطــات دربــاره درگاه یکپارچــه خدمات 
توضیح داد: »ما موظفیم گذرگاه یکپارچه GSP را فراهم 
کنیم که خدمات G2G ارائــه می کند که نتیجه اش برای 
مردم است. تمهید قانون گذار برای این مسئله، اتصال 
تمام دستگاه های دولتی به هم برای ارائه خدمت است 
که بتوانند خدمات مورد نیاز مردم را که بین دستگاه های 

دولتی در رفت وآمد است، پوشش بدهند.«
او درباره ایجاد درگاه مشــابه بــرای بخش خصوصی نیز 

گفت: »خدماتی که بخش خصوصی ارائه می دهد هم 
در قالب یــک درگاه PGSP اســت که بخــش خصوصی 
می تواند از آن اســتفاده کند. ما با رعایــت ضوابط، ارائه 

این خدمات را به بخش خصوصی محول کرده ایم.«
خوانساری درباره برنامه های سازمان فناوری اطاعات در 
حوزه تنظیم گری نیز گفت: »کمیسیون تنظیم مقررات 
در حوزه رگوالتــوری، تنظیم مقــررات و... اختیارات دارد 
ولی در حــوزه فناوری اطاعــات نقش چندانــی در حوزه 
رگوالتوری نداشته است. فناوری های نوظهور وارد کشور 
می شــود و اگــر نتوانیــم قانون گذاری های الزم را داشــته 
باشــیم، عقب می مانیم و اقتصاد ما هم عقب می ماند 
و نمی توانیــم از ظرفیت هــا اســتفاده کنیــم. حمایــت از 
کسب وکارهای مجازی و توانمندســازی کسب وکارهای 
دیجیتال، با توجه به اینکه قرار است سهم ده درصدی 
اقتصاد دیجیتال را در اقتصاد کل کشور داشته باشیم، 

از برنامه های ما در این زمینه است.«

 در فیلترینگ هــای اخیــر مداخلــه ای 
نداشتیم

 در انتهای نشســت، رئیس ســازمان فنــاوری اطاعات 
و معاونانــش بــه تعــدادی از ســؤاالت خبرنگاران پاســخ 
دادنــد. خبرنــگار راه پرداخــت از خوانســاری در مــورد 
فیلترینگ هایــی پرســید کــه اخیــراً توســط اتحادیــه 
کســب وکارهای مجــازی، بــه دلیــل آنچــه ناهماهنگــی 
نامیده شــده، اتفاق افتاده اســت و از او خواســت که در 
مورد دامنه اختیارات این اتحادیه  بیشتر توضیح دهد. 
خوانســاری در پاســخ گفــت: »اتحادیه هــا توســط خود 

اعضای یک صنف تشکیل می شوند و دامنه اختیارات 
آنها هم معموالً توســط اعضا مشــخص می شود. البته 
کــه محدودیت هایی هم بــرای آنهــا در نظر گرفته  شــده 
اســت. اتحادیه  کســب وکارهای مجازی زیــر نظر وزارت 
صمت فعالیــت می کند و عملکردش تحــت نظارت این 
وزارتخانه است، هرچند استقال نسبی دارد. عملکرد 
اتحادیه هایی شبیه به اتحادیه کسب وکارهای مجازی، 
باید در راستای کمک به کســب وکارها و حمایت از آنها 

باشد، نه فیلتر کردن شان.«
او ادامه داد: »در شــورای عالی نظارت بر اصناف مطرح 
شــد که تصمیم برای نظارت بــر عملکرد کســب وکارها، 
بر اســاس مصوبات قانونی که هم در اساس نامه ما، هم 
در وظایف وزارت ارتباطات و هم در اســاس نامه سازمان 
تنظیم وجــود دارد، بایــد به ما واگذار شــود کــه اتفاقات 

مشابهی رخ ندهد. 
برخاف باور عمومی، ما در فیلترینگ های اخیر مربوط 
به کســب وکارهای زیر نظــر اتحادیه، دخیــل نبوده ایم و 
تاش ما بر توسعه کسب وکارها در چارچوب ماحظات 
رگوالتوری ایــن حوزه اســت. ابهــام در تقســیم  کاری که 
بــرای رگوالتوری فنــاوری اطاعات هســت، باعــث تکرار 

این رفتارها می شود.«
خوانساری در تکمیل صحبت هایش گفت: »مذاکراتی 
با علیرضا شاه میرزایی، معاون تنظیم مقررات مرکز ملی 
فضای مجازی انجام شــده است که تقســیم کار در این 
زمینه را هم از جنبه قانونی درســت انجــام بدهیم و هم 
کســب وکارها بتواننــد مســیر رشدشــان را درســت طی 

کنند و اتفاقات مشابهی رخ ندهد.«

طبق نظر کمیته تخصصی هیئت مقررات زدایی که البته 
باید در هیئت مقررات زدایی نیز به تصویب برسد، نماد 
اعتماد الکترونیکی برای دریافت درگاه پرداخت الزامی 
نیست و برای شروع کسب وکار لزومی به دریافت نماد 

اعتماد وجود ندارد.
موضــوع الزامــی بــودن نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی بــه 
عنوان یکــی از پیش شــرط های دریافــت درگاه پرداخت 
الکترونیکی از ســوم آذرمــاه در شــبکه پرداخت اجرایی 
شــده اســت و اجرایــی شــدن آن اعتــراض بســیاری از 
کســب وکارهای اینترنتــی به خصــوص پرداخت یارها را 
در پی داشــت. با این حال وزیر امور اقتصــادی و دارایی 

در نامــه ای بــه مجلــس تأکید کــرده بود کــه اخــذ اینماد 
به عنــوان پیش شــرط دریافــت درگاه پرداخــت، باید به 

تصویب هیئت مقررات زدایی برسد.
کمیته تخصصی هیئت مقررات زدایی به عنوان یکی از 
کمیته های کارشناسی هیئت مقررات زدایی با چهار رأی 
به حذف نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان مجوز شروع 
کسب وکار رأی مثبت داد. نمایندگان حاضر از سه اتاق 
بازرگانی، تعاون و اصناف از مخالفان اصلی دریافت نماد 
اعتمــاد الکترونیکی به عنوان پیش شــرط برای دریافت 

نماد اعتماد الکترونیکی بودند. 
این موضــوع باید در جلســه هیئــت مقررات زدایــی با ۹ 
عضو مورد بررسی قرار گیرد و برای تصویب باید حداقل 

پنج رأی به دست آورد.
به نظر می رســد بــا توجــه به اینکــه الــزام دریافــت نماد 
اعتماد الکترونیکی بــرای کلیه پذیرنــدگان در آیین نامه 
اجرایــی قانــون مبــارزه با پولشــویی بــه تصویب رســیده 
بود، در صــورت تصویب هیئــت مقررات زدایــی، باید به 

تصویب هیئت  وزیران نیز برسد.

رأی کمیته تخصصی هیئت 
مقررات زدایی به حذف اینماد 

نماد اعتماد برای شروع 
کسب و کار الزامی نیست
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

درباره مازومدار شاو
 نوآوری 

مقرون به صرفه
وقتی نبوغ زیست شناسی با دلسوزی زنانه 
در فضایی چون کشــور هند بــا هم ترکیب 
می شــود، پدیده ای به نام »کیران مازومدار 
شــاو« به وجــود می آیــد، زنــی که عــاوه بر 
قــرار گرفتــن در فهرســت ۵۰ زن قدرتمنــد 
جهان، در فهرســت زنان برتر کارآفرین نیز 
قرار گرفته است. او در سال ۱۹۷۳ با مدرک 
لیسانس در رشته زیست شناسی جانوری 
از دانشــگاه بنگلــور فارغ التحصیــل شــد. 
پدرش به دنبال این بود که مازومدار در رشته 
پرکاربردی مشغول به کار شــود، به همین 
دلیــل او را تشــویق کــرد که در علــم تخمیر 
مواد که کاربــرد زیادی در صنایــع گوناگون 
دارد، مهارت کســب کند. او در سال ۱۹۷4 
موفق به اخذ کارشناســی ارشــد این رشته 
از دانشــگاه ملبورن شــد، اما در هنــد به او 
گفتند که هرگــز نمی توانــد در جایگاه یک 
متخصص اصلی به این کار مشغول باشد. 

چون او یک زن است!
در همان روزها با یک سرمایه گذار ایرلندی 
آشــنا شــد که قصد تأســیس یک شرکت 
نساجی و غذایی در هند را داشت. مازومدار 
پیشنهاد شراکت را پذیرفت و کسب و کار با 
سرمایه ۱۰هزار روپیه از گاراژ خانه او شروع 
شــد. البته قوانین هنــد اجازه نمــی داد که 
ســرمایه گذار ایرلنــدی بیــش از ۳۰ درصد 
سهم داشته باشد که این ریسک مازومدار 
را بیشــتر می کــرد. ظــرف مدت یک ســال 
آنزیم هایی با کارایی باال برای صنایع غذایی 
تولید کرد که با استقبال خوب شرکت های 
 Biocon آمریکایی و اروپایی مواجه شــد و
در ســال ۱۹۷۸ موفــق شــد 2۵۰ هــزار دالر 
آمریکا جذب سرمایه کند. از اینجا به بعد 
تحقیق و توسعه مازومدار به سمت ساخت 
دارو تغییــر مســیر داد و فصل جدیــدی از 
زندگی او آغاز شد. Biocon طیف مناسبی 
از داروهای بیوتراپی را به بــازار عرضه کرد و 
ارزش شرکت بسیار باال رفت، به طوری که 
عرضه اولیه سهام شــرکت در بازار سهام، 
از مــرز یــک میلیــارد دالر عبــور 
کرد. شــعار اصلــی او نــوآوری 
مقرون به صرفــه اســت. او 
معتقد اســت بایــد داروها 
به نحــوی تولیــد شــوند که 
بیماران توان خرید آن را 
داشته باشند و این نکته 
بیماری هــای  در 
مزمــن بســیار 
مهــــــــــم تر 

است. 

INTRODUCTIONمعرفی
I N T E R V I E W

کارها را مردانه و زنانه نکنید
گفت و گو با مریم عنبرستانی، بنیان گذار کسب و کار اجتماعی »شادیکار« که 
یک فروشگاه آنالین برای فروش محصوالت تولیدشده توسط مددجویان

و افراد نیازمند حمایت است

بــا شــنیدن کلمــه  حمایــت چــه چیــزی در ذهن شــما نقش 
می بندد؟ کمکی برای گذراندن یک مشکل یا بحران، به فردی 
که به حمایت نیاز دارد؟ یا ایجاد یک چرخه برای کســانی که 
نیاز به توانمند شدن، جهت گذران هرروزه  بحران های پیش  رو 
دارند؟ بنیادهای خیریه و مجموعه های کمک رســانی اغلب 
چند قــدم اول از مســیر حمایــت واقعــی را با نیازمنــدان طی 
می کنند، اما ما کسب وکاری را معرفی می کنیم که در قدم های 
انتهایی کمک به نیازمندان ایستاده و مکمل بسیار محکمی 
برای چرخه خیر رســانی و توانمندســازی اســت. »شادیکار« 
فروشــگاه آناین برای فروش محصوالت تولیدشــده توســط 
مددجویــان جمعیــت امام علــی را مریــم عنبرســتانی بنیان 
گذاشته است. این زن سی ساله، هر چند از ۱۸ سالگی در زمینه 
تئاتر فعالیت داشته، اما به دلیل کار در شرکت های مختلف 
در دوران دانشجویی، مدل های مختلف فروش را تجربه کرده 
است. او در همان سال های تحصیل، با فعالیت های این  گروه 
آشنا شــده و ریشــه کســب و کار او به فعالیت های فرهنگی و 
هنری برمی گــردد که بــه صــورت داوطلبانــه در این جمعیت 

انجام می داده است.

 چه اتفاقی افتاد که به فکــر راه اندازی این 
کسب وکار افتادید؟

بعد از فارغ التحصیلی بسیار عاقه داشتم که ثمره درس و 
تجربه های دوران دانشجویی را به بهترین نحو برداشت کنم. 
اگرچه آنچنان که باید با اقتصاد و نظریه هایش انس نگرفته 
بودم، اما ترکیب نگاهی که اقتصاد در من ساخته بود، تجربه و 
عاقه  ام به حوزه  فروش و تصویر زنان سرپرست خانواری که در 
جمعیت با آنان آشنا شده بودم، همواره در سرم می چرخید 
تا اینکه به این فکر افتادم که اگر ما برای این افراد یک سایت 
فروش داشته باشیم تا محصوالت دست ساز مددجویان در 
آن سایت به فروش برسد، اتفاق خوبی است. ایده را با اعضا 
در میان گذاشتم و از آن استقبال شد. از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به 
زیرساخت  های کار پرداختیم و کار را در سال ۱۳۹۷ آغاز کردیم. 
اگرچه من در ابتدا فقط ایده داشتم و هیچ دانش و تجربه ای 
در راه اندازی سایت و فروش محصوالت به صورت اینترنتی 
نداشتم، ولی با مشورت و تشویق همسرم، روزبه اسماعیلی 

که در این امر تجربه داشت، قدم اول را برداشتیم.

 شادیکار دقیقاً چه می کند؟
شــادیکار یک کســب وکار اجتماعی اســت کــه محصوالت 
خانه های اشتغال جمعیت را به فروش می رساند و فروشگاه 
رسمی اینترنتی این جمعیت است. نام کسب وکار اجتماعی 
را بــرای ایــن برگزیده ایم چون ســرمایه گذاران، ســود و ســهم 
مادی در ازای مشــارکت کســب نمی کنند و نهایتاً بــه اندازه 
آورده خود، برداشــت می کنند و ســود حاصله برای توســعه 

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

و  جذاب  شدت  به  کتابی  مطالعه  به  می کنیم  دعوت  را  شما 
خواندنی که ارزش تبدیل شدن به یک  فیلم و سریال دیدنی را هم دارد.

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

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

سرویس دهی شاپرک به کسب وکارهایی که دارای نماد اعتماد

آن بودن  مترجمان:  زهرا درستکار، آیسا فدایی
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

کســب وکار هزینه می شــود. کانــال اصلی فروش ما ســایت 
اســت، ولــی در اینســتاگرام و دی جــی کاال و باســام و ســایر 
پلتفرم های فروش نیز فعالیم. اجناسی که به فروش می رسد 
در خانه های اشــتغال سراســر ایران توســط زنان سرپرست 

خانوار تولید می شود و وظیفه فروش و توزیع با 
شادیکار است.

از ســمت دیگر ایجاد یک شــغل پاره وقت برای 
داوطلبان جمعیت نیز مشوق ما برای راه اندازی 
این چرخه فروش و عرضه بود و خدا را شکر اکنون 
چه در بخش طراحی و پشــتیبانی سایت و چه 
انبارداری و توزیع داوطلبان زیادی فعال هستند.

 بــه نظــر خودتــان چــه وجــه 
تمایزی بین شما و سایر فعاالن این حوزه 

وجود دارد؟
تمایز اصلی ما جامعه هدف تأمین کنندگان و عرضه کنندگان 
محصــول اســت. محصوالتــی کــه در شــادیکار بــه فــروش 
می رســد، توســط زنان سرپرســت خانوار که عمومــاً از افراد 
آســیب دیده اجتماع )مانند اعتیــاد و فقر( هســتند، تولید 
می شــود و این فــروش و درآمد جنبه مــددکاری کار مــا را باال 
می برد. از سمت دیگر تا جایی که ممکن باشد در تمام چرخه 
تأمین و عرضــه از افراد تحت پوشــش اســتفاده می کنیم تا 
عاوه بر گردش کار، انتقال تجربه و آموزش کار به افراد دیگر 

نیز اتفاق بیفتد.

 ســختی ها و لذت های مســیر کاری تان تا 
امروز چه بوده است؟

اصلی ترین مشــکل من این بود که بر خاف تجربه و عاقه 
در بحث فروش، هیچ علم و تجربه ای در زمینه فروش آناین 
نداشتم، از سایت و کدنویسی هیچ چیزی نمی دانستم، اما 
چون احســاس می کردم این کار باید انجام شــود، اراده کرده 
بودم که اســتقامت کنم. پس در قدم اول مشــورت کردم و از 
باتجربه ها کمک خواستم، همین امر باعث شد با همفکری 
همسرم از نیما اسماعیلی کمک بگیریم تا نقشه راه درست 
را پیش ببریم. اما کم کم طی مســیر، مشــکات عیان شــد. 
از فرایندهای تأمین گرفته تا انبارداری، بسته بندی، ارسال، 
پشــتیبانی و... . برای هر کدام از این مشــکات ســعی کردم 
با مشــورت فرد متخصص، بهترین راه را بیابــم و با قدم های 
کوچک پیش رفتیم. اما شیرینی و لذت مسیر برایم بسیار 
انرژی زاست. من از فروش تک تک محصوالت سایت لذت 
می بــرم و می دانم چندیــن برابر ایــن انگیزه و انــرژی نصیب 
تولیدکننده اصلی می شود و این بسیار خوشایند است، اما 
لذت صدچندان وقتی اســت که می بینم خانم یا گروهی از 
خانم ها به صورت مستمر و مداوم محصول تولید می کنند. 

این اتفاق برای همه ما بسیار خوشحال کننده است و حس 
می کنیــم چرخــی را می چرخانیم و مــداوم به افــرادی کمک 

می کنیم.

 چه چشم اندازی برای این کار دارید؟
مــا دوســت داریــم دامنــه فعالیت مــان بســیار 
گســترده شــود و بیــش از پیش مناطــق محروم 
را تحــت پوشــش قــرار دهیــم، در حقیقــت هــر 
چقــدر گســترده شــویم، بــه افــراد و زندگی های 
بیشــتری کمک می کنیم و موجب دیده شدن و 
ثمر دادن تــاش افرادی که در مناطــق دورافتاده 
هســتند، شــده ایم. ما دوســت داریــم ویترینی 
به اندازه ایران برای دیده شــدن، شناخته شــدن 
و فروش محصــوالت دست ســاز افــراد نیازمند 
حمایــت باشــیم. ایــن امر عــاوه بــر درآمــد بیشــتر موجب 
تقویت اعتمادبه نفس زنان تحت پوشش می شود و همین 
اعتمادبه نفس باعــث ایجاد کســب وکارهای دیگر و شــاید 

کارآفرینی های بزرگ شود.

 برای رسیدن به این چشم انداز چه موانعی 
بر سر راه خود می بینید؟

مانع فعلــی و اصلی مــا نیروی انســانی اســت، چــون منابع 
انســانی ما از داوطلبان هســتند و ما هنوز به حدی از درآمد 
نرســیده ایم کــه بتوانیم بــرای چندین نیــرو حقــوق ثابت در 
نظر بگیریم. به طور کلــی کار کردن با نیــروی داوطلب باعث 
می شود تعریف وظایف، تقسیم و تحویل کار، نظم و جدیت 
الزم یک کسب وکار را نداشته باشــد و این امر برنامه ریزی را 
کمی سخت می کند. گردش سریع نیروی داوطلب نیز فرایند 

آموزش کار را سخت می کند.

 به عنوان یک مدیر کسب وکار چه چالشی 
در مسیر کار داشتید؟

در قدم های اول ذهنم من را متوقف می کرد، حس می کردم که 
بسیاری از کارهای فرایند، مثل انبار یا ارسال یا بسته بندی، 
مردانه است. اما قدم به قدم پیش رفتم و دیدم بخش زیادی 
از این ترس ها به خاطر تفکر من در جهت مردانه و زنانه کردن 
کارهاست؛ وگرنه از پس کارها تا حدود خوبی برمی آیم. البته 
همراهی همسرم در مسیر این تغییر نگرش بسیار مؤثر بود. 
و دو نکته مهم آموختم؛ اول اینکه به افراد کاربلد اعتماد کنم 
و اجازه دهم بخش هایی از کار توسط افراد دیگر انجام شود. 
دوم اینکه فهمیدم ریزبینی های زنانه و ظرافت انجام برخی 
کارها، توسط خانم ها موجب تکمیل و بهبود کار می شود و ما 
نباید از بیان نظرات و اعمال توانایی های خود، هراس داشته 

باشیم. اتفاقاً این نقطه قوت ماست.

رفتار جامعه با مادران شاغل چه آسیب هایی
 به مسیر شغلی آنان وارد می کند؟

مصائب مادر بودن

REVIEWبررسی

تعریــف ســنتی مــادر باعث ضربــه زدن به مســیر 
شــغلی مادران و در نتیجه کاهش نــرخ فرزندآوری 
می شــود. »مــادر شــاغل« پدیــده ای نوظهــور در 
تعاریف اجتماعی دنیاست و گویا به صورت نانوشته 
مادر بودن، شغلی بدون دستمزد و انتخاب برای زنان 
بوده و هست. اما وقتی مسیر مشارکت اجتماعی 
زنان هموارتر شــد، عده  زیادی در شــکاف فلسفی 
مادر خــوب بودن و شــاغل موفــق بودن، ســرگردان 
شدند و این امر نه تنها به خود مادران، بلکه به سایر 
زنان مجرد و بدون فرزند و حتی مردان دارای فرزند، 

ضربه زد.

 درآمد کمتر مادران
نه تنها داشتن فرزند به تنهایی،  در مسیر 
شغلی مؤثر است، بلکه سن فرزند نیز در طی کردن 
مسیرهای شغلی برای زنان مهم است. مؤسسه  ای 
که در مسیر تساوی حقوق زن و مرد در محیط کار 
فعال است، اخیراً نظرسنجی منتشــر کرده که به 
نکات جالبی اشاره دارد. حدود 4۳ درصد از مادران 
کارگر، به دلیل تولد فرزند، حداقل یک سال را بدون 
درآمــد گذرانده انــد و ایــن امر فقــط به عــدم درآمد 
منتهی نمی شود. جریمه های بیرون رفتن از مسیر 
کار بسیار زیاد است؛ عاوه بر وقفه در ارتقای کاری 
یا از دســت دادن شــغل قبلی یا دور مانــدن از علم 
پیشــرفته  کار، برای زنانــی که فقط یک ســال از کار 
مرخصی گرفته اند، درآمد ساالنه آنها نیز ۳۹ درصد 
کمتر از زنانی بود که بین سال های 2۰۰۱ تا 2۰۱۵ تمام 

۱۵ سال کار کرده اند. 

 وقفه در مسیر شغلی
احتمال کمتــری وجود دارد که مــادران در 
سنین پایین فرزندشان کار کنند. در سال 2۰۱۹، نرخ 
مشارکت در نیروی کار مادرانی که فرزندان زیر شش 
سال داشــتند، ۶۶/4 درصد بود، اما برای مادرانی 
که فرزندشــان ۶ تا ۱۷ ســال داشــت، ۷۶/۸ درصد 
بود. این نشانه ای از عدم پیوستگی زمانی کار زنان 
است که باعث می شود سنین بازنشستگی در زنان 
بیشتر از مردان باشد. به طور مثال، مادر شاغل، 2۵ 
سال مشغول به کار اســت و اگر در این 2۵ سال دو 
فرزند داشته باشد که هر کدام سه تا پنج سال بین 

شغل مادر وقفه ایجاد کرده  باشند، بدین معناست 
که یک مادر شاغل در حقیقت ۳۱ تا 4۵ سال درگیر 
کار بوده. این اتفاق آســیب جدی به مادران شاغل 
وارد می کنــد. اما آیــا می تــوان برای زنان نســخه ای 
این گونه تجویز کرد که برای درک حس مادری، باید 
از سایر استعدادها و توانایی های شغلی و درآمدی 
خود دست بکشی؟ یا اینکه اگر به دنبال اثرگذاری، 
شکوفا کردن استعداد و خلق ارزش مادی و معنوی 

هستی، باید از مادر شدن چشم بپوشی؟
شــاید ســریع پاســخ دهیم که ایــن رویکرد بســیار 
ناپسند است، اما حقیقت امر این است که رفتارها، 
برداشت ها، کمبود امکانات برای کمک و نگه داشتن 
فرزندان خردسال، تعریف و رویکرد سنتی از نقش 
پدر در خانواده و بسیاری از رویکردهای خودآگاه و 
ناخــودآگاه روزانه  ما؛ چه به صورت شــخصی و چه 
به صورت سازمانی، مؤکداً نسخه باال را مهر می کند!

 انگیزه با درآمد بیشتر
وقتی امکانــات نگهداری از فرزنــدان برای 
مادران شــاغل در دســترس و ارزان قیمت نیست، 
گاهی مادران کارمند یا حتی ستاره های سازمان، با 
این محاسبه که برای نگهداری از فرزند و ادامه دادن 
بــه کار، باید نیم یــا بیش از نیمــی از حقــوق خود را 
هزینه کنند، از ادامه دادن مســیر شغلی منصرف 
می شوند یا به دنبال روش ها ی منعطف تر کار برای 
آزادی عمل در نگهداری فرزندان هســتند. همین 
امر آنــان را کارمندان غیرمتعهدی جلــوه می دهد. 
ایــن نــگاه 2۳ درصــد از پــدران را نیــز آزار می دهــد، 
به طوری که در نظرســنجی مذکــور گفته اند با آنها 
طوری رفتار می شــود که گویی بــه کار خود متعهد 
نیســتند؛ زیرا بچه دارند.  مادران شــاغل نســبت 
به ســایرین در جنبه های بســیار متفاوتــی مبارزه 
می کنند، از فرهنگ سازمانی گرفته تا رویکردهای 
ســنتی نادرســت. متأســفانه در همــه جــای دنیــا 
کســانی هســتند که زنــان موفــق را مادرانــی کامل 
نمی داننــد، ولی گذشــت زمــان و وجود نســل های 
پی درپی، شواهدی را نشان می دهد که بسیاری از 
افراد موفق دنیا مادران شــاغل داشــته اند و همین 
قدرت و استقامت مادران شان باعث شده آنها نیز 

مستحکم و با اعتمادبه نفس باشند.

فاطمه 
طالبی پور  

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

C O M M E R C E
»ویوک سیدهوانی«، مستقر در احمدآباد، تجارت آفالین 
خود در فروش پوشــاک مد زنانه را قبــل از اینکه به پلتفرم 
تجارت اجتماعی فلیپ کارت، شاپســی بپیوندد و به رشد 
پلتفرم های تجارت اجتماعی در هند توجه کند، به تجارت 
آنالیــن گســترش داده بــود. ســیدهوانی می گویــد فــروش 
در شاپســی در دو ماه گذشــته به رشــد تجــارت او بیش از 
دوبرابر کمک کــرده اســت. او می گویــد: »مــا از روز اول در 
حال دریافت ســفارش هســتیم. چرخه پرداخت فقط 15 
روز اســت و هیچ هزینــه حمل ونقلــی وجود نــدارد. این به 
نفع مشتریان اســت. 50 درصد از کســب و کار ما از طریق 
کانال آنالین است. شاپسی از نظر فروش، پرداخت و غیره 
بهتر از آفالین اســت.«به همین ترتیب، »شبهرا میشرا« 
در فوریه سال گذشــته به انجمن فروش شــیکو متعلق به 
شــبکه اجتماعی فقط زنانه شیروز ملحق شــده بود که در 
سال 2020 راه اندازی شد تا چیزی بیش از یک معلم هندی 
شود. میشــرا در شــیروز یک فروشــگاه آنالین برای فروش 
پوشاک، ظروف، تنقالت و غیره راه اندازی می کند. برای او، 
اداره کســب و کار از خانه بزرگ ترین مزیت اســت. میشرا 
می گویــد: »شــیروز در همه چیز بــه ما کمک کرده اســت؛ 
انتخــاب مارک هــا، فهرست نویســی، تصاویــر محصول و 
موارد دیگر. من تاکنون حــدود 700 محصول فروخته ام.« 
در حــال حاضــر، او می تواند هر مــاه حدود چهــار الی پنج 
مشتری جدید پیدا و 15 هزار تا 20 هزار روپیه در ماه درآمد 

کسب کند.

 تجــارت اجتماعــی بــرای کســانی کــه 
می خواستند کارآفرین شوند

تجارت اجتماعی در هند به تدریج در حال تکامل است تا 
به افراد کمک کند کارآفرین شوند و از تعامالتی که از طریق 
شــبکه های اجتماعــی رخ می دهد، بــرای تحت تأثیــر قرار 
دادن مشتریان جهت خرید استفاده کنند. طبق گزارش 
بین اند کمپانی ارزش بازار تجارت اجتماعی تنها طی پنج 

ســال از 1.5 تــا 2 میلیــارد دالر بــه 20 میلیــارد دالر خواهد 
رســید. این بازار احتماالً تا ســال 2030 به 70 میلیارد دالر 

می رسد.
عالوه بر این، افراد در هند به طور متوسط سه ساعت در روز 
را به صورت آنالین سپری می کنند که بیش از دو ساعت آن 
صرف پیام رســانی، شــبکه های اجتماعی و تماشای ویدئو 
می شود. این امر به کسب وکارهای کوچک امکان می دهد 
مســتقیماً از طریق قالب هــای پلتفــرم اجتماعی مختلف 
مانند پلتفرم های تجارت بر بســتر چت ماننــد واتس اپ، 
تجارت مبتنی بر ویدئو مانند بول بول یا سیم سیم، جوامع 
فروشــندگان اجتماعی مانند میشــو، گلورود، شــاپ 101، 
پلتفرم های تحت شــبکه مانند فیس بوک یا اینســتاگرام 
و فرمت های خرید گروهی مانند دیل شــیر، مال91 و غیره 
فروش داشــته باشــند. به عنــوان مثــال، »راجــات جین«، 
مســتقر در تیروپور، پس از دو تالش ناموفــق در راه اندازی 
یک کسب و کار آنالین، در سال 2018 با نام تجاری تی شرت 
خود، اســمارت تیس، به پلتفرم تجارت اجتماعی میشــو 
پیوست. جین از حدود 20 تا 30 سفارش در روز، کسب و کار 
خود را به حدود 500 سفارش در روز گسترش داده است. 
او در ســال 2019 تولید خود را با کمک 10 میلیون روپیه، از 
میشو آغاز کرد. جین می گوید: »در میشو، ما در سال 2021 
به گردش مالی هشت کرور روپیه دست یافتیم. این شرکت 

بیش از دو میلیون کاال به فروش می رساند.«

 518 میلیون نفر در شبکه های اجتماعی
تجــارت الکترونیکی به لطف نفوذ گوشــی های هوشــمند 
و اینترنت مقرون به صرفــه، با حدود 150 میلیــون خریدار 
آنالیــن در ســال 2020، مقیــاس فوق العــاده ای در هنــد به 
دست آورده است. در مقایسه، تعداد کاربران شبکه های 
اجتماعی به مراتب بیشتر از 518 میلیون نفر بود. از این رو، 
برندها و پلتفرم های دیجیتالی برای رشد با حداکثر کاربران، 
خط  مشــی ایجاد کرده انــد. پلتفرم های اجتماعــی فروش 

مجدد کارآفرینان را قادر می ســازد تــا موجودی دیجیتالی 
محصــوالت مختلــف را کــه از تأمین کننــدگان بــا قیمــت 
عمده فروشی همراه با پشتیبانی لجستیک و مشتری تهیه 
می شوند، داشته باشند. بسیاری از این پلتفرم ها بر خالف 
پلتفرم های تجارت الکترونیکی، کارمزدی از فروشــندگان 

دریافت نمی کنند.
»انکور پهوا«، از رهبران تجارت الکترونیکی می گوید: »این 
کار در اعتمــاد و توانایــی ایجــاد اعتماد خالصه می شــود. 
این بزرگ ترین دلیل برای ارتقای تجارت اجتماعی است. 
تجــارت اجتماعی یــک پدیــده بــزرگ، به ویــژه در بازارهای 
کوچک بوده کــه در آن پلتفرم هــا اعتماد بســیار متفاوتی 
نســبت به بازارهای بزرگ تری مانند دهلــی، بمبئی و غیره 
ایجاد می کننــد. برای آنهــا این واقعیت اســت که شــما یا 
تحت تأثیر کســی هســتید کــه می شناســید یا کســی در 
شــبکه شماســت و عامل اعتمــاد را در تجــارت اجتماعی 

ایجاد می کند.«
فروشــندگان یــا کارآفرینــان محصــوالت انتخابــی را بــرای 
ســفارش در حســاب های رســانه های اجتماعــی خــود  به 
اشــتراک می گذارند و برنامه هــای فروش مجدد ســفارش 
را از طریق شــرکای تدارکات خود برای تحویل به مشتریان 
بــا تأمین کننــدگان بــه اشــتراک می گذارنــد. دســته بندی 
محصوالت محبوب، شــامل زیبایی و مراقبت شــخصی، 
پوشاک، لوازم الکترونیکی، کفش و مواد غذایی بوده است. 
پلتفرم های تجارت اجتماعی نیز به عنوان کانال هایی برای 
مشاهده بهتر و مستقیم محصوالت این کسب وکارهای 
کوچک به مشــتریان هدف، پدیدار شــده اند. با این حال، 
به گفته پهــوا تکامل زمان می بــرد و خطر پذیرفته نشــدن 
محصوالت در آنجا بســیار بیشــتر اســت؛ همین مسئله 
بخشــی از هزینه به حســاب می آیــد. خطــر مرجوعی نیز 
همیشــه وجود دارد؛ بنابراین فروشــنده نیز موظف است 
محصولی را ارســال  کند که انتظاراتی را که از پلتفرم وجود 

دارد، برآورده کند.

رشد تجارت اجتماعی در هند به کسب و کارهای خرد و کوچک این امکان را داده تا دوباره رشد را تصور کنند 

سمت و سوی تجارت اجتماعی

 میو، هشت میلیون دالر 
سرمایه جذب کرد

رشد 10 برابری میو
میو، پلتفرم تجارت اجتماعی ویتنامی، 
کمتــر از یــک ســال پــس از اعــالم دور 
اولیــه خــود، هشــت میلیــون دالر 
در ســری A جمــع آوری کــرده اســت. 
سرمایه گذاری توسط جانگل ونچر و با 
مشارکت پاتامار کپیتال و اولیور جانگ 

انجام شد.
میو کــه در ســال 2020 تأســیس شــد، 
یک پلتفــرم خرید گروهی اســت که بر 
فــروش محصوالت تــازه و مــواد غذایی 
در شــهرهای ردیف 2 و 3 ویتنام تمرکز 
دارد. ایــن شــرکت می توانــد تحویــل 
روز بعــد را ارائه دهــد؛ زیرا زیرســاخت 
لجستیکی ایجاد کرده که به آن امکان 
می دهــد محصــوالت را مســتقیماً از 

مزارع به مشتریان ارسال کند.
ســری A مجموع ســرمایه پذیری میو را 
بــه 9.1 میلیــون دالر می رســاند و بــرای 
گســترش سیســتم تــدارکات و اجــرای 
آن، ورود بــه مناطــق جدیــد در ویتنــام 
و افــزودن دســته بندی محصــوالت 
جدید ماننــد کاالهای مصرفی ســریع 

و لوازم خانگی استفاده خواهد شد.
»ترانگ هوین« یکــی از بنیان گذاران و 
مدیر اجرایی میــو، گفت میــو از هفت 
ماه پیش تاکنون، به 10 برابر رشد ارزش 
ناخالــص کاال، افزایــش 10برابــری در 
نمایندگی هــا یــا فروشــندگان دســت 
یافته و تیم خود را از 60 نفر به 240 نفر 
افزایــش داده اســت. در حــال حاضــر 
بیش از 10 هزار قطعه محصول تازه در 
روز تولید می کند که در هوشی مین، ثو 
دوک، بین دوونگ، دونــگ نای و النگ 
آن فعالیت می کنــد و برنامه هایی برای 

گسترش به شمال ویتنام دارد.
او گفــت: »ایــن اعــداد بــاور مــا را در 
این مــدل و پتانســیل آن تقویــت کرد. 
مــا بــه ســرمایه جدیــد بــرای تســریع 
اســتخدام، توســعه محصول و زنجیره 
تأمیــن نیاز داریــم تا حضور خــود را در 
مناطق جغرافیایــی موجود تعمیق و به 
استان های جدید گسترش می دهیم.«
فروشــندگان میو، میــو پارتنــرز نامیده 
می شــوند. آنهــا معمــوالً ســفارش ها 
را از دوســتان و خانــواده جمــع آوری 

نیــز  ســفارش ها  می کننــد. 
به صورت دســته ای بــرای توزیع 
به آنهــا تحویل داده می شــود. 
این اســتارتاپ ادعا می کند که 
میــو پارتنــرز می توانند تــا 400 
دالر در ماه درآمد داشته باشد.

NEWSخبر
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لجستيک
L O G I S T I C

قطارها ممکن است یک فناوری قدیمی باشند، اما هنوز هم 
ماشین های قابل  توجهی هستند که بازده انرژی آنها تقریباً 
چهاربرابــر بیشــتر از هجده چرخ هایی اســت کــه در بزرگراه 
رانندگی می کنند. با این حال، در چند دهه گذشته، راه آهن 
علیه خود کار کرده و برای رقابت با کامیون ها، از حمل ونقل در 
مسافت های کوتاه صرف نظر کرده است. در عوض، خطوط 
راه آهــن در حمل ونقل طوالنــی 1000 مایل یا بیشــتر دوبرابر 
شده اســت و برای به حداکثر رســاندن کارایی در مسیرهای 
طوالنی، شرکت های قطار به ساخت قطارهای طوالنی تر ادامه 
دادند. امروزه قطارهایی با طول تقریباً سه مایل رایج هستند. 
به همیــن دلیــل اســت کــه وقتــی »مــت ســول«، مهندس 
اسپیس ایکس در حال بررسی اســتارتاپ بعدی خود بود و 
تصادفی ویدئویی از یک قطار بــاری در یوتیوب دید، متوجه 
یک موضــوع واضح شــد؛ اگــر می خواهیــم انتشــار گازهای 
گلخانه ای را محدود کنیم، باید حمل ونقل های بیشتری را از 
کامیون ها به ریل انتقال دهیم. اما چگونه؟ سه سال بعد با 
50 میلیون دالر بودجه ســری A، او راه حل خود را به اشتراک 
می گذارد. اکنون، سول، مدیرعامل شرکت »پارالل سیستمز« 
در کنار دو بنیان گذار دیگر که هر دو ابتکارات مهندسی بزرگی 
را در اسپیس ایکس رهبری می کنند، در حال تبدیل واگن های 
قطار باری به وسایل نقلیه الکتریکی خودران است. اختراع 
پارالــل سیســتمز مجموعــه ای از چرخ هــای قطار موتــوردار 
است. کانتینرهای بار توسط یک جرثقیل روی چرخ ها قرار 
می گیرند و چرخ ها می توانند این واگن قطار را تا 500 مایل به 
هر نقطه از مســیر هدایت کنند. تأثیر بالقوه این شرکت در 
توانایی آن در طراحی مجــدد روش حمل ونقل کاال و انتقال 
محموله هایی است که به جای کامیون، به قطاری کارآمدتر 

تحویل داده می شوند. 

 چگونه اتومبیل های ریلی خودران می توانند 
مشکل شبکه را حل کنند؟

»دیــن وایــز«، معــاون ســابق اســتراتژی شــبکه در راه آهــن 

بی ان اس اف )معروف به شرکت برلینگتون شمالی سانتافه، 
یکی از بزرگ ترین شرکت های راه آهن در آمریکای شمالی( 
اســت. او همچنین یکی از چندین مشاور معتبر صنعتی 
اســت که پارالل سیســتمز برای کمک بــه هدایت صنعت 
نســبتاً بســته حمل ونقل بــار از او مشــورت می گیــرد. وایز 
توضیح می دهد: »شما در واقع وارد این بازی نخواهید شد، 
مگر اینکه خود راه آهن شما را به داخل دعوت کند. صنعت 
ریلی در آمریکای شــمالی به صورت خصوصی نگهداری و 
تأمین مالی می شــود. آنها می توانند بگویند مــا این ایده را 

دوست نداریم.« 

 همکاری به جای جایگزینی
پارالل سیســتمز قصد دارد به جــای رقابت با 
راه آهن، از طریق ارائه فنــاوری خود به راه آهن، 
درآمد کسب کند. در همین حال، راه آهن ها با 
دریافت هزینه از مشــتریان بــرای جابه جایی 

کاالهایشان، درآمد کسب می کنند. 
وایز این امر را »همکاری« می نامد. استاندارد 
مسیر در سراســر آمریکای شــمالی مشترک 

است، به این معنی که این شــبکه برای تمام قطارهای این 
قاره قابل اجراســت. با این حــال، از آنجایی که شــبکه بین 
شرکت ها تقسیم شده، آنها اغلب مجبورند با هم کار کنند 
و محموله ها را از یکی به دیگری تحویل دهند تا به مقصد 
نهایی برسد. این استراتژی چیزی را هدایت می کند که وایز 
آن را »طنــز اصلی تجارت حمل ونقل« می نامــد. راه آهن با 
جابه جایی قطارهای بزرگ در مســافت های طوالنی درآمد 
کسب می کند. با این حال، بیشتر بارها در فواصل کوتاه تر 
)کمتــر از 1000 مایل( توســط کامیون ها جابه جا می شــوند 
)کامیون هــا 58 درصــد از کل بــار را در ســال 2017 حمــل 
کردند، در حالی که قطارها با 16.2 درصــد در رتبه دوم قرار 
گرفتند. در سال های 2005 تا 2019 میانگین تحویل کامیون 
از 800 مایل به 500 مایل کاهش یافته اســت(. در حالی که 

قطارهــای طویل برای شــرکت های قطار ســودآور هســتند، 
اما بــرای هیچ کس دیگر کارآمد نیســتند. یــک قطار طویل 
مملو از کاالهایی اســت که به محض رســیدن به انبار باید 
به مکان های مختلف تحویل داده شوند. پس آن کاالها به 

کامیون ها تحویل داده می شوند. 
در تئوری، خودروهای پارالل سیســتمز چنین محدودیتی 
ندارند. هنگامی که یک ماشین بارگیری می شود، می تواند 
به ســادگی بــه مقصــد خــود بــرود. واقعیــت این اســت که 
اکثریت قریــب به اتفاق مســیرها تنها یک خط هســتند، 
بنابراین قطارهای تک واگنی ممکن است موجب استفاده 
ناکارآمد از آن مســیر شــوند. عالوه بر این، حتــی قطارهای 
پارالل سیستمز نیز در واگن های کوچک کارآمدتر هستند 
تا به عنــوان خودروهای یکســره. ســول تخمیــن می زند که 
طوالنی ترین قطار پارالل سیســتمز ممکن است نیم مایل 
باشــد. محوطه هــای قطــار را می تــوان مجــدداً طراحی کرد 
تا جــای کوچک تــری بگیرنــد. واگن هــای پارالل سیســتمز 
همچنین می توانند در صورت مســدود کــردن یک تقاطع 
برای مــدت طوالنی، خــود را بــه دو نیم تقســیم 
کنند. از آنجایــی که واگن های قطــار حتی با هم 
جفت نمی شــوند )در عوض، آنها فقط ســپر به 
ســپر خود را فشــار می دهنــد(، برای آنها آســان 
اســت که اجازه دهند وســایل نقلیه جــاده ای از 
وســط آنها عبور کننــد. قطارهــای پارالل ممکن 
است از خطوط راه آهن استاندارد و اصلی عبور 
کنند، اما با نزدیک شــدن به مقصــد، واگن های 
ریلــی می تواننــد از یکدیگــر منفــک شــوند. به 
مسیرهای کوتاه مسافت به عنوان آخرین مایل 
تحویل قطار فکــر کنید. این خطــوط که کمتــر از 500 مایل 
طول دارند، ســال ها پیــش عمدتاً رها شــدند، زیــرا با مدل 
تجاری قطار مطابقت نداشتند. با این حال، مسافت های 
کوتاه راه آهن های اصلی را به هم متصل می کنند و می توانند 
مستقیماً به یک شهر یا حتی یک کارخانه بروند. این موارد 
استفاده ممکن است برای قطاری به طول سه مایل منطقی 
نباشــد، اما برای یک قطار ســه واگنه کامالً منطقی اســت. 
ســول می گویــد: »مــا می توانیــم کارهــای منحصربه فردی 
مانند بردن یک کانتینر از یک بندر به یک انبار انجام دهیم 
و هرگز مجبور نیســتیم آن را ســوار کامیون کنیــم. بنابراین 
می توانیم وزن بیشتری را بارگیری کنیم.« خودروهای پارالل 
سیستمز می توانند 128هزار پوند یا 2.8 برابر بیشتر از یک 

نیمه کامیون حمل کنند.    

مهندسان سابق اسپیس ایکس با »پارالل سیستمز« به 
سمت ایجاد قطارهای خودران حرکت می کنند

نوآوری در لجستیک ریلی

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

REPORTگزارش

چرا مدیرعامل خانه های 
اشتراکی منتظر رونق است؟

ایربی ان بی و تمرکز 
بر دورکاری

مدیرعامــل ایربی ان بــی می گویــد ســاعات 
کاری انعطاف پذیر به فعالیت شرکت رونق 
می بخشــد. »برایــان چســکی«، یکــی از 
بنیان گذاران و مدیرعامل ایربی ان بی، چندی 
پیــش گفــت کــه پــس از بیمــاری همه گیر 
کووید، آینده ترتیبات زندگی و ســاعت کار 
منعطف، موهبتی برای این شرکت خواهد 
بــود. چســکی کــه در تــالش بــرای »بهبود 
تجربــه« مشــتریان از ایربی ان بــی اســت، 
گفــت کــه انتظــار دارد امــکان کار از راه دور 
مداوم بخــش جدیدی از مســافران بــه نام 

مسافران شاغل ایجاد کند.
چســکی گفــت: »آنهــا می تواننــد کاری را 
انجام دهند که من انجام می دهم، من یک 
شــرکت بســیار بــزرگ را از یــک لپ تــاپ با 
وای فای شــخص دیگری در خانه آنها اداره 
می کنم. اگر من بتوانم کارم را از خانه ای در 
آتالنتا انجــام دهم، به این معنی اســت که 
افراد زیادی می توانند در سراسر جهان، هم 
سفر کنند و هم زندگی کنند، نه فقط سفر.« 
چسکی گفت برنامه ایربی ان بی برای جذب 
این بخــش جدید، ایجاد تجربیاتی اســت 
که باعث شــود مشــتریان احســاس کنند 
به جای سفر به یک مقصد موقت، در یک 
جامعه زندگی می کنند. چسکی جزئیاتی 
در مــورد چگونگــی انجــام ایــن کار توســط 
کمپانی اجاره  خانه ارائه نکرد، اما گفت که 
بهبود خدمات آن زمان افزایش مورد انتظار 
ســفرهای تابستانه امســال عملی خواهد 
شــد. او اضافه کــرد که پیش بینــی می کند 
زمانی که محدودیت های سفر بین المللی 
کاهش یابد، رزروها به شدت افزایش یابند.

چســکی گفــت: »رونــق عظیمــی بــرای 
ایربی ان بی در راه اســت. قبل از همه گیری، 
نیمی از تجارت ما فرامرزی بود. با بازگشایی 
مرزها، رشــد دیگری برای ما شــکل خواهد 
گرفت.« سهام ایربی ان بی در سال گذشته 
منفی بوده و تاکنون )در سال 2022( نزدیک 
به شش درصد از قیمتش را از دست داده 
است. با این حال، سهام این شرکت از سایر 
شرکت های رشدمحور که حدود 12 درصد 

کاهش داشته، بهتر حفظ شده است.
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گفت و گو با میر میثم سیدی، مدیرعامل آی تی ساز؛ او می گوید طی چهار سالی که از 
شروع فعالیت این شرکت می گذرد، تالش داشته اند به گسترش و پیاده سازی دولت 

الکترونیک کمک کنند

آی تی ساز چطور شکل گرفت؟
من سال 96 به ایران برگشتم. قصد داشتم به شکل تخصصی 
در حوزه بالکچین فعالیت کنم و کســب و کاری داشته باشم 

کــه تلفیقــی باشــد از خدمــات دولتــی، خدمات 
بخش خصوصی، هوش مصنوعی و زیرساخت 
بالکچین، برای اینکه قابلیت تغییر نداشته باشد. 

کمــی جزئی تــر در ایــن بــاره 
توضیح می دهید؟

االن چند وقتی اســت که گفته می شود خدمات 
قوه قضائیه هوشــمند شده اســت. این کار را تیم 
آی تی ساز انجام داده است و از سیستم های هوش 
مصنوعی برای انطباق و احراز هویت در این سامانه 

بهره برده است. از هر هزار احراز هویتی که از این طریق انجام 
شده، تنها چهار مورد به خطا خورده اســت. در حال حاضر 
بیشــتر کارهای دولتی به این شکل انجام می شــود که به آن 
سازمان یا ارگان دولتی مراجعه می کنید و مدارک هویتی خود 
را ارائــه می دهید. بســیار راحت هــم می توان مــدارک جعلی 
ارائه داد، چون سازوکاری برای تشــخیص آن ندارند، مگر در 
سازمان هایی که مسائل امنیتی اهمیت باالیی داشته باشد.

چند وقت است این کار را انجام می دهید؟
حدود یک سال. در زمان ریاست آقای رئیسی بر قوه قضائیه 
کارمان را شــروع کردیــم و اتفاقاً حمایت های خوبــی هم از ما 
انجام شد. اکنون هیچ کدام از سرویس های قوه قضائیه نیاز به 

احراز هویت حضوری ندارند.

چطور شــد که ارتباط شــما با قوه قضائیه 
شکل گرفت؟ 

کار آی تی ســاز از همــان ابتــدا بــا اپراتــوری تأمیــن خدمــات 
الکترونیک دولت تعریف شد. به این معنا که سرویس های 
مختلف حضوری را از ارگان ها و ســازمان ها احصا می کنیم و 
همان ها را به ســرویس های الکترونیک تبدیل می کنیم و به 
دفاتر پیشخوان دولت ارائه می دهیم. در اصل ما تأمین کننده 
خدمات دفاتر پیشــخوان دولت و آی ســی تی های روســتایی 
هســتیم. ســال گذشــته برای ارگان هــای مختلف حــدود 22 
میلیون نفــر را احراز هویــت کرده ایــم. در حال حاضر شــش 

هــزار دفتــر نیز تحــت پوشــش مجموعه مــا هســتند. دفاتر 
وزارت کار نیــز بــه این مجموعــه افزوده شــده اند. تمــام اینها 
سرویس هایشان را از آی تی ســاز دریافت می کنند. همه این 

خدمات نیز پشتیبانی 24 ساعته دارند.

چند نفر در مجموعه شما مشغول 
به کار هستند؟

76 نفر به صورت تمام وقت. در طول روز حدود 
18 هزار نفر هم به عنوان کاربر دفتر پیشــخوان 

با ما ارتباط دارند و خدمت دریافت می کنند.

در حال حاضــر به جز قــوه قضائیه، 
خدمــات چــه ســازمان هایی را بــه دفاتــر ارائــه 

می دهید؟
کارگزاری هــا، وزارت کار، شــهرداری ها، وزارت کشــور، ثبــت 

احوال و... .

فعالیت شما به همکاری با ارگان های دولتی 
محدود نمی شــود و همکاری هایی با کسب و کارهای 
خصوصی نیز دارید. درباره جزئیات این همکاری ها و 

سرویس هایی که ارائه می دهید، توضیح می دهید؟
کســب و کارهای خصوصی مدت هاســت بــا شــکایاتی که از 
سمت پلیس فتا از آنها می شود، درگیرند. زیرا برایشان پیش 
می آید که برخی از کاربران شان از طریق پلتفرم آنها مرتکب 
کالهبرداری شوند و بار حقوقی این موضوع را متوجه صاحبان 
این پلتفرم ها می دانســتند. برخی ســازمان های دولتی مثل 
سازمان توسعه تجارت اکترونیک به این کسب و کارها گفته 
بودند که از ســرویس های آنها اســتفاده کنند ولی صاحبان 
این کســب و کارها نپذیرفتنــد، زیــرا نمی خواســتند داده ها و 
اطالعات مشتریان شان در اختیار سازمان دیگری قرار گیرد. 
حتی سازمان ها سعی کردند برای این مسئله قانون بگذارند و 
کسب و کارهای آنالین را وادار به پیروی کنند، اما همه می دانیم 
که با این افراد نمی توان بخش نامه ای و دستوری برخورد کرد و 
باید تعامل داشت. البته سازمان های دولتی با وجود اینکه بر 
احراز هویت تأکید داشتند، خودشان سامانه ای نداشتند که 

بخواهند آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
ما برای رفع این مشکل، بر اســاس مجوزی که از قوه قضائیه 

دریافت کرده بودیم و قراردادی که با ســازمان تنظیم مقررات 
داشــتیم، به عنوان کارگزار معاونت علمی، شــرکت احرازشو 
را راه انــدازی کردیــم. مأموریــت ایــن شــرکت ایــن اســت کــه 
هرجایی کســب و کارهای خصوصی نیــاز به سیســتم احراز 
هویت داشتند، در اختیارشان قرار گیرد. بر این اساس، درگاه 
احراز هویت مختص بخش خصوصی شکل گرفت که در 15 
ســطح این عملیات را انجام می دهد. پایه ای ترین سطحش 
»شاهکار« است که شماره موبایل و کد ملی را تطبیق می دهد. 
حتی قرار بر این اســت که خــودروی آگهی دهنــدگان فروش 
خودرو و ملک نیز بررســی شــود و در حال حاضــر در پلتفرم 

دیوار، این امکان در دسترس است. 

االن در بخــش خصوصــی چــه تعــداد از 
شرکت ها از این سرویس شما استفاده می کنند؟

با حدود 100 شرکت خصوصی قرارداد بسته ایم. پیاده سازی 
این سرویس هم بسیار راحت است و زمان زیادی از تیم فنی 
شرکت ها نمی گیرد. در حال حاضر دیجی پی و تپ سی )برای 
احراز هویت راننده( از جمله کسب و کارهای مطرحی هستند 
که از این سرویس آی تی ساز در سامانه خود استفاده می کنند. 
حتی شرکت های بازاریابی شبکه ای نیز از ســرویس ما برای 

احراز هویت شبکه بازاریابان خود بهره می برند.  
اگر این بستر احراز هویت تکمیل شود و کســب و کارها از آن 
استفاده کنند، از بسیاری از مشکالت صاحبان کسب و کار 
کاســته خواهد شــد. البته در صورتی که وقتی کسب و کاری 
از این ســرویس اســتفاده کرد و کاربری کالهبــرداری کرد، باز 
ســراغ مدیرعامل آن پلتفرم نرویم و قوه قضائیه و پلیس فتا 
از اطالعات مندرج در ســامانه احراز هویت برای دســتگیری 
مجرمان اســتفاده کنند. شــکی نیســت کــه در ایــن صورت 
آمار کالهبرداری و جرم در این پلتفرم ها نیز به شدت کاهش 
می یابد. البته ایــن کار اجباری نیســت ولی امکانــش فراهم 
شده است تا فروشندگان و خریداران واقعی مشخص شوند 

و خیال کاربران راحت باشد.

شــما در حــوزه بانکــداری دیجیتــال نیــز 
پیش تر اقداماتــی داشــته اید. می توانید دربــاره آنها 

توضیح دهید؟
ما چند ســال قبل پلتفرمی را آماده کرده بودیم که می شد 

پیش از رگوالتور
خودمان دست به کار شویم

چرا آی تی ساز؟
در مواجهه با آی تی ساز، شرکتی را می بینیم 
که توانســته اســت در مدت نســبتاً کوتاه 
چهار ساله، برای خود اعتبار قابل توجهی 
دست وپا کند. میر میثم سیدی، مدیرعامل 
این شرکت می گوید آن قدر حوزه کاری شان 
و خدماتی که ارائه داده اند، گسترده است 
که بیشتر مردم حداقل یک بار از خدمات 
آی تی ساز استفاده کرده اند؛ چه از آن آگاه 

باشند و چه بی خبر.
از هوشمندســازی خدمــات قــوه قضائیــه 
گرفتــه تــا الکترونیکــی کــردن خدمــات 
دفاتــر پیشــخوان دولــت، ســرویس احراز 
هویت، امضای دیجیتال، پلتفرم خدمات 
بانکداری دیجیتال و... . همه این اقدامات 
باعث شده شــرکتی که در ابتدا با سرمایه 
1/5 میلیــاردی بنیان گذارانــش کار خود را 
آغاز کرده، 600 میلیارد تومان ارزش گذاری 

شود. 
یک ویژگی آی تی ساز که جالب توجه است، 
اســتقامت آنها برای انجام کارهایی است 
که الزم می دانســتند. آنها که پیاده ســازی 
دولــت الکترونیــک را در کشــورهای دیگر 
دیــده بودنــد، نمی خواســتند در برابــر 
مقاومت حاکمیــت در مواجهه بــا نوآوری 
به راحتی پا پس بکشند و با همین روحیه 
به مــرور  توانســته اند  خســتگی ناپذیر 
بخش های مختلــف حاکمیــت را بــا خود 

همراه کنند. 
خدمــات آی تی ســاز البتــه محــدود بــه 
حاکمیت نیســت و تعامالتی را با شــرکت 
هــای خصوصــی و کســب و کارهای نــوآور 
دارنــد. یکــی از ایــن خدمــات کــه به تازگــی 
در دســترس شــرکت های خصوصــی قرار 
داده اند، ســرویس احراز هویت در سطوح 
مختلف اســت. بنابرایــن حاال آی تی ســاز 
هــم تعاملــش را بــا بخــش حاکمیــت نگه 
داشــته و هم بــرای درآمدزایــی و همکاری، 
نیم نگاهی به شــرکت های همتای خود در 

بخش خصوصی دارد.
آن طور که سیدی می گوید دیر و دور نیست 
که طی ماه های آینده خبر ســرمایه گذاری 
روی آی تی ساز را بشنویم؛ آن هم سرمایه ای 
در حد و اندازه 30 میلیارد تومان که به این 
شرکت کمک می کند توسعه محصوالت 
و سرویس هایشــان را با ســرعت بیشتری 
پیش ببرند. مدیرعامل این شرکت مدعی 
است که بدون پذیرفتن سرمایه و از محل 
ســود شــرکت نیز می تواننــد امــور را پیش 
ببرنــد و تنهــا چیــزی کــه در ایــن میــان از 
دست می دهند، زمان خواهد بود. اما آنها 
می دانند که زمان برای شــرکت هایی چون 
آی تی ســاز چه عامل مهمی است و سعی 

دارند از آن حداکثر استفاده را ببرند.

COVER STORYداستان جلد

اینکه میر میثم سیدی روی غیرحضوری کردن خدمات دفاتر پیشخوان دولت دست گذاشته و تمرکز آی تی ساز، شرکت تحت مدیریت او، روی گسترش و پیاده سازی دولت الکترونیک است، 
یک دلیل قدیمی و واضح دارد؛ پدر و خواهرش دفتر پیشخوان خدمات دولت داشته اند و او از گذشته این فکر را در ذهن داشته که آیا نمی شود این افراد بدون مراجعه حضوری بتوانند کارهایشان 
را پیش ببرند؟  سیدی که 38 ساله است و فوق لیسانس سازه های دریایی دارد، چند سالی در نفت کش ها کار کرده و می گوید:  »به خاطر شــرایط کاری ام در آن دوره کشورهای زیادی را دیدم و 
وقتی شرایط دریافت خدمات را در بعضی از کشورها مشاهده می کردم، متوجه می شدم که دولت الکترونیک تا چه میزان در آنجا پیشرفت کرده و چقدر کارها ساده تر است. دیدن یکپارچگی 
سرویس های الکترونیک برایم بسیار جذاب بود.« به همین دلیل مدتی را در ایالت پنسیلوانیای آمریکا، کورس های مختلف می گذراند و با بالکچین آشنا می شود و در برخی پروژه های مرتبط با 
دولت الکترونیک مشارکت می کند. سیدی در گفت و گوی پیش رو درباره دالیل بازگشتش به ایران و ایجاد شرکت آی تی ساز توضیح می دهد؛ اینکه قصد داشته کسب و کاری داشته باشد که 
تلفیقی باشد از خدمات دولتی، خدمات بخش خصوصی، هوش مصنوعی و زیرساخت بالکچین. سیدی در این گفت و گو به چالش های کسب و کارهای حوزه هوش مصنوعی و بالکچین اشاره 

دارد و معتقد است خود کسب و کارها باید برای تنظیم گری پیش قدم شوند، پیش از آنکه حاکمیت داروی تلخ خود را به کام آنها بریزد. 

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com



عکس:حامدکریمزاده

از طریــق آن افتتــاح حســاب، دریافــت تســهیالت و... را بــه 
صورت غیرحضوری انجام داد که در حال حاضر در بانکداری 
دیجیتــال و نئوبانک هــا ارائه می شــود. آن زمان یک مشــکل 
اصلی داشــتیم و آن هم امضای دیجیتال بــود. بانک مرکزی 
تا ســه ماه پیش می گفت فقط می توانید از سرویس امضای 
دیجیتال بانک مرکزی اســتفاده کنید، در حالی که هنوز این 
سرویس را راه نینداخته بود و همچنان هم راه نیفتاده است. 
ابالغیه ای از ســوی معــاون اول رئیس جمهور به شــرکت ها و 
ســازمان ها و بانک مرکزی صادر شــد که بر اساس آن می شد 
از ســرویس امضای دیجیتال شــرکت های خصوصی معتبر 
استفاده کرد و انجام این کار بالمانع است. مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک به شش شــرکت مجوز این کار را داده است. ما از 
این تعــداد با چهار شــرکت قرارداد بســتیم و ســرویس احراز 
هویــت را در کنار ســرویس امضــای دیجیتــال قــرار دادیم. به 
جای اینکه بــرای امضا توکــن ایجاد کنیــم یا از فــرد بخواهیم 
که حضوری به جایــی مراجعه کند، امضــا را روی تلفن همراه 
پیاده سازی کردیم. ما این پلتفرم را در اختیار بانک گردشگری 
و بانک مســکن قرار داده ایم و در آینده با یک بانک دیگر نیز 
قرارداد خواهیم بست. حسن این اتفاق این است که امضای 
دیجیتال مــورد تأیید حاکمیت و دســتگاه قضایــی و امنیتی 
اســت. در قدم بعدی به این فکــر کردیم که چطور مشــتریان 
خدمات دفتر پیشخوان دولت، به صورت غیرحضوری بتوانند 
خدمت مورد نظر خود را دریافت کنند. به این شکل که هرکس 
بتواند نزدیک ترین شــعبه دفتر پیشــخوان دولت را از طریق 
سامانه ای پیدا کند و تمام سرویس ها را به صورت آنالین از آن 
دفتر دریافت کند و کارمزد خدمات هم به حساب همان دفتر 
واریز شود. اسم این سامانه »همراه هوشمند« است و در حال 
حاضر در ایرانســل من، ایوا )بانک ملی( و ســکه )به پرداخت 

ملت( فعال است. 

آن طور که تا االن متوجه شــدم، شما در سال 
96 بــا هــدف فعالیــت در حوزه هــای مرتبــط بــا دولــت 
الکترونیک در ایران به کشور بازگشتید. چطور شد که با 
ایــن فکــر بــه ایــران برگشــتید و تعامــل بــا نهادهــا و 

سازمان های حاکمیتی چه چالش هایی داشت؟
این مسئله به سابقه و پیشینه مان برمی گردد. من در کشورهای 
دیگر پیاده ســازی دولت الکترونیک را دیده بودم و می دانستم 

توان فنی مورد نیاز در داخل کشــور هســت اما حاکمیت هنوز 
توانش را نداشت.

منظورتان از »توان« چیست؟
آنها توان قبول کردن این موضوع را نداشتند که یک روز کسی 
با ارائه یــک عکس بتواند خــودش را احــراز هویت کنــد و مثالً 
کارهــای قضایــی اش را انجــام دهــد. در اصــل می تــوان گفــت 
پذیرش فناوری وجود نداشت. سال 96 ده انگشت مان باید در 
اســتمپ فرومی رفت تا بتوانیم یک گواهی عدم سوءپیشینه 
دریافت کنیم. من همان موقع به این فکر می کردم چه می شد 
اگر می توانستیم بدون انجام این کارها، مثل چند کشوری که 
می شناختم، این امور به صورت الکترونیکی انجام شود. من این 
را در کره جنوبی دیده بودم و در پروژه اش مشارکت داشتم. کره 
جنوبی هم اعتماد نمی کرد و می خواست کار را مرحله به مرحله 
پیش ببرد، ولی چون با آمریکا و کانادا و استرالیا در رقابت بود، 
به راه اندازی دولت الکترونیک سرعت داد و اعتماد کرد. ولی این 
حس رقابت را در ایران نداشتیم. دو سال پیش، زمانی که کرونا 
در کشور شیوع پیدا کرد، حاکمیت مرتکب اشتباهی بزرگ شد 
و آن هم اینکه علیرغم داشتن دانش مورد نیاز، بر حضوری بودن 
خدمات پافشاری کرد. شما صف احراز هویت سجام را در همان 
روزها ببینید، متوجه منظورم می شوید. اما خوشبختانه برخی 
نهادها در ادامه راه همکاری بیشــتری داشتند. نمونه اش قوه 
قضائیه بود. اگر به من می گفتند کدام نهاد یا سازمان حاکمیتی 
بیشتر به استفاده از هوش مصنوعی بها خواهد داد، شاید قوه 
قضائیه نــود  و  نهمین گزینه ای بــود که از بین صد ســازمان به 
ذهنم می رسید. ولی وقتی کاربردها را برای آقای رئیسی توضیح 
دادم، ایشان بسیار استقبال کرد. یا مثالً بانکی دولتی و سنتی 

مثل بانک مسکن. 
این را هم تأکید کنم که این دانش باید در داخل کشــور باشــد 
و چیزی نیســت که بتــوان زیرســاختش را از جایــی خریداری 
کرد، زیــرا ســاز و کار متفاوتــی دارد. اما متأســفانه عــده ای فکر 
می کنند این پلتفرم ها را بهتر است از خارج از کشور خریداری 
کنند. هزینه های هنگفتی هم می کنند، اما در نهایت به دلیل 
اینکه نمی توانند آن را راه اندازی کنند، توسعه دهند و خدمات 
پشــتیبانی دریافت کنند، اصــالً از آن اســتفاده نمی کنند. ما 
بــه بانک ها می گوییــم ما پلتفــرم خدمات بانکــی را رایــگان در 
اختیارتان می گذاریم؛ اســتفاده کنید و اگر دیدید چیز خوبی 

اســت و به دردتان می خورد، بعداً هزینه اش را پرداخت کنید. 
االن وضعیت به شکلی اســت که هوش مصنوعی و یادگیری 
ماشین در ایران ارتقا پیدا می کند، اما مدیران مطلع نیستند و 
ما نیز راهی برای آگاه سازی شان نداریم. درکی هم درباره نیازها 

و راهکارهایش ندارند.

می توانید مثال بزنید؟
یــک نمونــه اش ســفته اســت. بانــک مرکــزی نیــاز بــه ســفته 
الکترونیکی را تا چند وقت پیش باور نمی کرد. در حالی که در 
سفته های کاغذی هم احتمال جعل وجود دارد و هم چاپ آنها، 
هدر دادن کاغذ است. البته ما سفته الکترونیکی را پیاده سازی 

کرده ایم و تا چند وقت دیگر از آن رونمایی می شود.

شرکت هایی مانند شما نیازمند نیروی فنی و 
متخصص هستند که به سختی می توان آنها را جذب 
یک شرکت کرد و در ادامه نیز پروسه نگهداشت آنها 
دشوار خواهد بود. شما به چه شکل با این نیروها تعامل 

می کنید که در این بخش دچار مشکل نشوید؟ 
سعی کرده ام همدلی ایجاد کنم و آنها را متوجه کار ارزشمندی 
که انجام می دهند، بکنم. نتیجه این را وقتی می بینم که نیروی 
فنی از پشتیبانی می پرســد فالن ســرویس چه بازخوردهایی 
داشــته اســت. ممکن اســت این نیرو مهاجرت کند، اما فعالً 
توانســته ام این مدل را پیش ببرم. نیروی فنــی در اینجا درگیر 
کار است و احساس تعلق خاطر به کاری که تحویل داده، دارد. 
گاهی به بچه ها می گویــم کاری را که در ســیلیکون ولی ده نفره 
انجام می دهنــد، آنها یک نفره پیــش می برند تــا بدانند مدیر 
مجموعه می دانــد آنها چه کار ارزشــمندی انجــام می دهند و 
چه زحمتی می کشند. از نظر من حقوق ارزش چندانی ندارد 
و چیزی که می تواند تاحــدودی نیروی انســانی را به مجموعه 
وصل کند، همان احســاس خوب ارزشــمند بودن و عالقه اش 
به محصول باکیفیتی است که تولید می کند و مردم همه ایران 
می توانند از آن اســتفاده کنند. البته ایــن کار روند مهاجرت را 
قطع نمی کند و با وجود این تدابیر، حدود 20 نفر از نیروهای این 
مجموعه مهاجرت کرده اند و آنجا خیلی هم خوب کار می کنند. 

این روزها کسب و کارها به شکل های گوناگون 
بــا نهادهایــی کــه در نقــش رگوالتــور ایــن فضــا ظاهــر 

می شوند، درگیرند و مشکالتی دارند. رگوالتور باید چه 
رویکردی به فضــای کســب و کارهای این حوزه داشــته 
باشد که هم تنظیم گری اتفاق بیفتد، هم کسب و کارها 

آسیب نبینند و متضرر نشوند؟
 این نکته را بگویم که رگوالتوری ربطی به مجوز ندارد. من اصالً 
ماهیت مجوز را درک نمی کنم. شما توانی دارید و چیزی را تولید 
می کنید که یا مردم از آن استفاده می کنند یا نمی کنند؛ مجوز 
معنایی ندارد. مردم باید تعیین کنند که محصول شما به کار 
می آید یا نه. اما در رابطه بــا تنظیم گری، باید بگویم خصوصاً 
در حــوزه فناوری هــای نویــن نیــاز اســت خــود کســب و کارها 
دستورالعمل مورد نیاز را ایجاد کنند. نظارت و تنظیم گری باید 
به عهده خود کسب و کارها باشد. قبول دارم که خود ما به عنوان 
صاحبان کسب و کار در این زمینه کوتاهی کرده ایم اما کم کم این 
روند در حال شکل گیری است. االن دیدگاه این است که پیش 
از اینکه نهاد یــا ارگان نظارتی و امنیتی به کســب و کارها ایراد 
بگیرد، خودمان ایرادها را بیرون بیاوریم، برایش فرایند ایجاد 
کنیم و همگی خود را ملزم به رعایت این دستورالعمل کنیم. 
همین را به حاکمیت نیــز ارائه می دهیــم تا نظرشــان را اعالم 
کنند. اما اگر این کار را نکنیم و روند برعکس باشد، می دانید 
چه می شــود؟ یک دســتورالعمل اجباری از سمت حاکمیت 
می آید که یا باید از آن پیروی کرد یا کسب و کار تعطیل می شود. 

شما تا به اینجا سرمایه ای جذب کرده اید یا 
برای ادامه کار، برنامه ای برای جذب سرمایه دارید؟

ســال 96، من و آقــای متقــی زاده )هم بنیان گــذار آی تی ســاز و 
رئیس هیئت مدیره( هرچه داشــتیم و پس انــداز کرده بودیم، 
فروختیــم کــه چیــزی در حــدود 1/5 میلیــارد تومان شــد و با 
همین سرمایه کم کم کارمان را شــروع کردیم. طی این سال ها 
دوست داشتیم جذب سرمایه داشته باشیم ولی اتفاق به آن 
شکلی که مد نظرمان بود، نیفتاد. بعد از چهار سال به تازگی 
معاونت علمی به ما مبلغی را بابت استارتاپ هایی که اینجا 
داریم، پرداخت کرده اســت؛ زیرا شــتاب دهنده نیز هستیم. 
در حالت عادی، مخارج ماهانه این شرکت حدود 700 تا 750 
میلیون تومان است. این رقم در ماه های ابتدایی کارمان 42، 43 
میلیون بود و یک سال فقط تالش کردیم تا زیرساخت هایمان 
را آماده کنیم. آی تی ســاز امروز 17 ســامانه مختلف ارائه داده 
اســت کــه توســعه و نگهــداری هرکــدام از اینهــا، هزینه هــای 
خاص خود را دارد و باید مثل یک موجود زنــده از آن مراقبت 
شود. از سویی دیگر در آی تی ساز دنیایی از تراکنش های مالی 
اتفاق می افتد، بنابراین همکاری با شــرکت مــا می تواند برای 
PSها جذاب باشــد. ما در ابتدای کار که وارد این بازار شــدیم، 
با بانک ســامان و به پرداخت ملت مذاکره کردیم. یک سال و 
نیم پیش با به پرداخت به این نتیجه رسیدیم که برای توسعه 
زیرساخت مان، تراکنش هایمان را پیش فروش کنیم. تا امروز 
هم در مجمــوع و به مــرور 3/9 میلیــارد تومــان از به پرداخت 
دریافــت کرده ایم. البتــه مبلغ قــرارداد در حدود پنــج میلیارد 
تومان اســت. ارزش تراکنش هایــی که پیش فــروش کردیم، از 
این مقدار باالتر بوده اســت. به پرداخــت ما را در یــک قرارداد 
پنج ساله مکلف کرد که در ازای این مقدار 60 میلیون تراکنش 
ایجاد کنیم و گمــان می کنم تــا االن 35، 36 میلیــون تراکنش 
ایجاد کرده ایم. اما متأســفانه به پرداخت زمانی ســرمایه را به 
دستمان رساند که دیر شده بود و من کاری را که می خواستم 
با آن مبلغ انجام دهم، به پایان رســانده بودم. به همین خاطر 
برای پروژه های جدید، دیگر همکاری ای با به پرداخت نخواهیم 
داشت، زیرا روند تصمیم گیری در این مجموعه کند و زمان بر 
است.  معاونت علمی به ما گفت که چقدر سرمایه نیاز داریم؟ 
من گفتم با توجه به پروژه هایی که داریم، رقم های پایین دردی از 
ما دوا نمی کند و برای پیش بردن کارهایمان به حدود 30 میلیارد 
تومان ســرمایه احتیاج داریــم. قرار شــد شــرکت ارزش گذاری 
شود که ارزش آن 600 میلیارد تومان اعالم شد. چند پیشنهاد 
ســرمایه گذاری از حرکت اول، ســتاد اجرایی فرمان امام و یک 
شرکت خصوصی داریم و چند جلسه داشته ایم و با PSPهای 
دیگر نیز مذاکره کرده ایم. فعالً داریم بررسی می کنیم که کدام 

گزینه بهتر است. 

I N T E R V I E W
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

نشســتی با موضوع »بررسی ســازوکارهای نظارتی و نقش 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی در اکوسیستم آنالین ایران« 
و با حضور اعضای اتحادیه کسب وکارهای مجازی، فعاالن 
کســب وکاری و چهره های صنفــی اقتصاد نــوآوری ایران در 
کالب هاوس برگزار شــد کــه در ادامــه مروری بــر آن خواهیم 

داشت.

 بــا فیلتــر کــردن کســب وکارهای مجــازی 
مخالفیم

 رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین تک 
نصر تهران با اشاره به بحث هایی که 
کســب وکار  فیلترینــگ  دربــاره 
وان دی آف شکل گرفت، توضیح داد: 
»اصل ماجرا فیلترینگی است که رخ 
داد و فارغ از اینکه چه کسب وکاری توسط چه مرجع قانونی 
فیلتــر شــد، بایــد گفــت کــه از ابتــدا مخالــف فیلترینــگ 
کسب وکارهای موجود در فضای مجازی هستیم. ما درباره 
ســایت های غیرمجاز و متخلف صحبــت نمی کنیم، بلکه 
درباره کسب وکارهایی صحبت می کنیم که دارای پیچیدگی 
هستند. از طرف دیگر نیز فاصله بین تخلف و نوآوری بسیار 
باریک اســت، با این وجود در این زمینــه ایجاد محدودیت 

برای کسب وکارها خط قرمزی جدی محسوب می شود.« 
بــه گفتــه او، جامعــه کســب وکاری و اســتارتاپی به صــورت 
یک صدا از اشــکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار که به زندان 
محکوم شــده بود، دفاع کرد و در برابر حکم کامــالً قانونی او 
ایستادگی کرد؛ بنابراین می توان گفت ما از منطقی متفاوت 
صحبت می کنیــم کــه باید بــرای رفــع خألهــای قانونــی آن 
چاره اندیشی کرد و اینکه قوانین موجود را با وجود اشکاالتی 
که دارند، بپذیریم، حداقل بــرای فعاالن حوزه اســتارتاپی و 
کسب وکارهای نوآورانه قابل قبول نیست؛ با وجود اینکه این 
دست موضوعات برای سال های متمادی در فضای فناوری 

اطالعات و ارتباطات ایران وجود دارد.
او در ادامه با اشــاره به وجــود تفاوتی معنایی بیــن قانون و 
مقررات افزود: »قانون آن چیزی اســت که توسط مجلس 
شورای اسالمی مصوب می شود و مقررات نیز به آن چیزی 
می گویند که از ســوی دولت مصوب می شود. برای فضای 
فنــاوری و آن چیزی کــه بتواند فضــای مجازی یــا اینترنت 
را پوشــش دهد، دو قانون وجــود دارد؛ قانونی بــه نام قانون 
حمایــت از حقــوق پدیدآورنــدگان نرم افزارهــای رایانه ای و 
قانون نظام صنفی که این قانون در سال 1392 مورد اصالح 

قرار گرفت. بــر مبنای قانــون نظام صنفی بیش از هشــت 
هــزار صنــف در کشــور وجــود دارد، با ایــن حال بر اســاس 
تبصره ای از مــاده 2 همین قانــون، آن حوزه هایــی که دارای 
قانون جداگانه ای هستند، مشمول این قانون نمی شوند؛ 
بنابراین هنگامی که بــرای حوزه فناوری، قانــون حمایت از 
حقــوق پدیدآورنــدگان نرم افزارهــای رایانــه ای وجــود دارد، 

نیازی به قانون نظام صنفی نیست.«
 

 نهادهای موازی حوزه کسب وکارهای مجازی
 قربانی در ادامه گفت: »با این وجود این موضوع در فضای 
فناوری اطالعات و ارتباطات کشور مورد مناقشه جدی قرار 
دارد و نیاز اســت تا یک بار برای همیشه این چالش مرتفع 

شــود، در حالی که در طــول این ســال ها امکان 
درخواســت استفســاریه از مجلــس شــورای 
اســالمی وجود داشــت کــه بــه دالیلی ایــن امر 
تاکنون محقق نشــده اســت، بــا این حــال باید 
پرســید کــه بــا وجــود قانــون حمایــت از حقوق 
پدیدآورندگان نرم افزارهــای رایانه ای، آیا باید به 

قانون نظام صنفی مراجعه کرد.«
بر اساس گفته او، دو نهاد صنفی موازی تحت 
عنوان اتحادیه کسب وکارهای مجازی و سازمان 
نظام صنفــی رایانه ای بر مبنــای قانون حمایت 
از حقــوق پدیدآورنــدگان نرم افزارهــای رایانه ای 

شکل گرفته اســت. آیین نامه اجرایی سازمان نظام صنفی 
مصوب هیئت دولت اســت و از جنس مقررات محســوب 
می شــود. رئیــس ایــن ســازمان نیــز توســط اعضــا و اغلب 
کسب وکارهای حقوقی انتخاب می شود؛ همچنین حکم آن 
توسط رئیس جمهور صادر می شود. از طرف دیگر اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی نیز در ســال 1396 و در جهت وجود 
خالء جدی در ســازمان نظام صنفی رایانــه ای مبنی بر عدم 
ورود این ســازمان به فضای مجازی شــکل گرفت. ســازمان 
نظام صنفی رایانه ای در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری، 
از جمله بحث زیرســاخت و اینترنت  فعالیــت می کند و به 
حوزه های خدمــات و ســرویس های موجــود در فضــای وب 
ورود نمی کند که همین مسئله سبب بروز مشکالتی برای 
کسب وکارهای مجازی شــده که اغلب توسط اتحادیه های 

سنتی ایجاد می شود.

 مورد مناقشه بودن بحث پلمب و فیلترینگ
 او همچنین معتقد است که از ابتدا و قبل از ورود به سازمان 

نظام صنفی با ایجاد اتحادیه کسب وکارهای مجازی مخالف 
بوده، اما بعــد از اینکه اتحادیه فعالیت خود را آغــاز کرد و با 
توجه به رویکرد اتخاذی مبنی بر حمایت از کسب وکارهای 
مجازی، الزم دانســت که ســکوت کند. به گفته او، اتحادیه 
در حمایت از کســب وکارهای مجازی دچار بن بســت شده 
است، البته این موضوع متوجه شخص خاصی از مجموعه 
هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی نمی شود. با این 
حال این گونه می توان این بن بست به وجودآمده را توضیح 
داد که بر اساس قانون نظام صنفی، هر کسب وکار صنفی 
باید برای شــروع فعالیت خود از صنف مربوطــه مجوز الزم 
را اخذ کند، در غیــر این صــورت اتحادیه می توانــد از طریق 
پلیس اماکن نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام کند. در این 
زمینه منطق قانون نظام صنفی بر اساس فضای 
فیزیکی تعریف می شود، همچنین در متن این 
قانون از واژه پلمب کردن اســتفاده می شــود که 
به فضای فیزیکــی اشــاره دارد، با این حــال اگر 
پلمب کردن را به فیلتر کــردن در فضای مجازی 
تعبیــر کنیــم؛ بنابرایــن الزم اســت کــه اتحادیه 
کســب وکارهای مجازی بر اســاس قانــون نظام 
صنفی تمامــی کســب وکارهایی که مجــوز این 

اتحادیه را ندارند، فیلتر کند.   
قربانی با اشاره به اینکه حدود 70 هزار وب سایت 
دارای اینماد هستند که گویای کسب وکارهای 
اینترنتی فعال در کشــور اســت، توضیح داد:»از این تعداد 
حــدود ســه هــزار کســب وکار از اتحادیــه کســب وکارهای 
مجازی مجوز دریافت کرده اند، با این حال اگر بخواهیم در 
این راســتا به قانون نظام صنفی عمل کنیم، باید حدود 67 
هزار کسب وکار اینترنتی را فیلتر کنیم که این حق قانونی در 

اختیار اتحادیه کسب وکارهای مجازی است.«

 فیلترینگ مشکل را حل می کند؟
 به گفتــه او، بــا پدیــده ای مواجه هســتیم که ماننــد اینماد 
به صورت قانونی در این حوزه فعالیت می کند، با این وجود 
به عنــوان فردی کــه صاحب کســب وکار اســت، این ســؤال 
اساسی مطرح می شود که آیا می توان تمامی کسب وکارهای 
فعال در این زمینه را فیلتر کرد یا می توان با تساهل و تسامح 
برخی از آنهــا را فیلتر کنیم یا حتی بر اســاس رونــد اجرایی 
اتحادیه عمل کنیم؛ چراکه این اقدام بر مبنای شکایت هایی 
است که از کسب وکارها می شود و بر همین اساس فیلترینگ 

صورت می گیرد.

 عادل طالبی، عضو 
هیئت مدیره انجمن صنفی 

کسب وکارهای مجازی:

وجود و عملکرد 
اتحادیه قانونی است

عادل طالبی، عضــو هیئت مدیره انجمن 
صنفــی کســب وکارهای مجــازی، در 
نشست »بررسی ســازوکارهای نظارتی و 
نقش اتحادیه کســب وکارهای مجازی در 
اکوسیستم آنالین ایران« گفت: »انجمن 
صنفــی در ســال 1392 بــرای کاهــش 
مشــکالت موجــود شــکل گرفــت. از ایــن 
رو ظرفیــت قانونــی آن شناســایی و قــرار 
شــد طبــق مــاده 87 قانــون نظــام صنفی، 
اتحادیه ای شــکل بگیرد. چندی پیش بر 
آن شدیم که از آقای محمدی، مدیرعامل 
دیجی کاال دعوت کنیم تا وارد این اتحادیه 
شــود و ایــن اتفــاق افتــاد. جنگیــدن بــا 
اتحادیه هــای ســنتی و آفالین که نســبت 
به فضای آنالین احساس خطر می کردند 
و کدخدامنشــی خــود را در معرض خطر 
می دیدند، بســیار ســخت بود. در نتیجه 
حضور افــرادی کــه کســب وکارهای بزرگ 
مجــازی را اداره می کردنــد، بــه اتحادیــه 
وزن بیشــتری می داد تــا بتواند بــه اهداف 
خــود برســد.« او معتقــد اســت اتحادیــه 
کســب وکارهای مجازی بــر اســاس قانون 
شــکل گرفته و فعالیت های آن نیز قانونی 
اســت، بــا ایــن حــال  تفســیر پلمــب بــه 

فیلترینگ نیازمند استفساریه است. 
طالبی با تأکیــد بر اینکه با توجــه به قانون 
فعلی امکان سوءاستفاده جهت برخورد 
بــا کســب وکارهای مجــازی فاقد مجــوز از 
ایــن اتحادیــه وجــود دارد، توضیــح داد: 
»قانــون نظــام صنفــی از ظرفیــت باالیــی 
برخــوردار اســت. این قانــون اولیــن قانون 
نظام صنفی کشور است که در سال 1350 
تصویب شــده، به طــوری کــه این قانــون و 
در طول ســال های گذشــته با نــگاه فضای 
کســب وکارهای آفالین مــورد تدویــن قرار 
گرفتــه اســت. قانــون نظــام صنفــی بــرای 
کسب وکارهای مجازی قابل اجرا نیست و 
نیازمند قانون مجزایی است که این قانون 

از چنین ظرفیتی برخوردار است.« 
به گفته او ســازمان نظام صنفــی رایانه ای 
می توانســت قانــون جداگانــه ای بــرای 
کسب وکارهای اینترنتی در نظر بگیرد، ولی 
به دلیل اینکه قانون نظام صنفی رایانه ای 
بند اجرائیات ندارد، امکان استفاده از آن 
وجود نداشــت. در حال حاضر بر اســاس 
ظرفیت هــای قانونــی موجــود، اتحادیــه 
کســب وکارهای مجــازی تشــکیل شــد و 
می توان به نحوه عملکــرد آن در این مدت 

نمره قابل قبولی داد.
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او معتقد اســت که نباید به مســائل حاشــیه ای کــه درباره 
فیلترینــگ وان دی آف شــکل گرفــت، دامــن زد؛ چراکه این 
مسئله سال هاست وجود دارد. این موضوع جنبه عمومی 
به خــود گرفتــه، ولی بایــد توجه داشــت که ایــن فیلترینگ 
به صــورت قانونی و بحــق رخ داد، حــال باید دید کــه با دیگر 
کســب وکارهایی که مجوز الزم را از اتحادیه کسب وکارهای 

مجازی دریافت نکرده اند، چگونه رفتار می شود. 
قربانی با بیان اینکه جنس فضای فیزیکی با فضای مجازی 
و دنیای پلتفرم ها متفاوت اســت و نیازمند اصــالح قوانین 

و مقــررات در زمینــه فنــاوری 
اســت، تأکید کــرد: »افــرادی که 
عضــو هیئت مدیــره اتحادیــه 
کسب وکارهای مجازی هستند، 
باید نقش انقالبی تری را در این 
راســتا ایفــا کننــد. رســیدگی به 
تخلفات در هر نهاد تنظیم گری 
از اهــم مــوارد به شــمار مــی رود 
و زمانــی کــه از خلــق ارزش و 
مجــازی  فضــای  مزیت هــای 
صحبت می شــود، می بایست 
موضــع رســمی ایــن نهادهــا در 
مواجهه بــا تخلفــات به صورت 

شفاف بیان شود.« 
طبــق گفتــه او، هم اکنــون طــرح 

نمافا در مجلس شورای اسالمی در حال مورد بررسی است؛ 
طرحی که بر اساس آن سازمان نظام مهندسی ارتباطات و 
فناوری اطالعات تشکیل خواهد شد که در صورت تصویب 
مجلس، سازمان نظام صنفی منحل خواهد شد و برای این 
دست موضوعات ســازمان نظام مهندســی مانند سازمان 
نظام پزشکی و سایر سازمان های مشابه شکل خواهد گرفت. 
البته این طرح با البی های سنگین و مخالفتی که از سوی اتاق 
اصناف، بازرگانی و تعاون صورت گرفت، در مجلس شورای 

اسالمی مسکوت مانده است. 

 ســرآغاز فعالیت هــای صنفــی در زمینــه 
کسب وکارهای مجازی

 رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره 
اتحادیــه کشــوری کســب وکارهای 
مجازی با اشــاره بــه اینکه او در ســال 
1393 انجمن صنفی کسب وکارهای 
اینترنتی را با همکاری افراد دیگری که 
در این زمینه فعالیت داشتند، راه اندازی کرد، گفت: »هدف 
این انجمــن جلوگیــری از نوشــتن دســتورالعمل و قوانینی 
یک طرفه از سوی ســازمان های دولتی برای کسب وکارهای 
آنالین پشت در های بسته بود. با این حال تنها مجوزی که 
می شــد در این حوزه گرفت، مجوز تشــکلی بود. همچنین 
سازمان نظام صنفی رایانه ای در این زمینه فعالیتی نداشت. 
در سال 1395 آشنایی بیشتری با قانون نظام صنفی به وجود 
آمد، به طوری که متوجه ماده 87 این قانون شدیم که اشاره 
می کند کسب وکارهای صنفی در بستر فضای مجازی باید از 
اتحادیه مربوطه مجوز خود را دریافت کنند و در تبصره آن 
نیز آمده که آیین نامه جهت صدور مجــوز باید ظرف مدت 

چند ماه نوشته شود.«
به گفته او، کســب وکارهای مختلفــی وجود داشــتند که با 
مشکالت بسیار زیادی از جمله اخذ مجوز از اصناف آفالین 
مواجه بودنــد، برای مثال شــرکتی ماننــد دیجــی کاال که 20 
طبقه کاالیی دارد، باید از 20 اتحادیه مجوز بگیــرد. امروز 8 
هزار و 200 اتحادیه در هر منطقه ای و به صورت مجزا وجود 
دارد. با این حــال از طریق انجمن صنفی تالش کردیم که از 
نوشتن آیین نامه ای که به آن اشاره شد، جلوگیری شود که با 
تالش های فراوان این اتفاق نیفتاد و در نهایت گفته شد که 
از اتحادیه فناوران رایانه مجوز دریافت شــود؛ به طوری که از 
حدود 250 مجوز، 30 مجوز صادر شد. این اتحادیه  با حوزه 
فضای مجــازی و اینترنت همگن بــود، ولی کارآمــدی الزم را 

نداشت و بعد از آن مقرر شــد تا اتاق اصناف این مجوز را به 
کسب وکارهای مجازی ارائه بدهد. الزم به ذکر است که اتاق 
اصناف در تمامی شهرهای کشور فعال است و اتحادیه های 
مختلف نیز ذیل آن قرار می گیرند و در مجموع نیز زیر نظر 
اتاق ایــران قــرار می گیرند. بــا این حال ظــرف مدت دو، ســه 
ســال، حدود 200 مجوز از ســوی اتاق اصنــاف در این زمینه 

صادر شد.

 پلمب همان فیلتر است
 او در ادامــه گفــت: »فشــارها 
روزبــه روز در این زمینــه افزایش 
پیــدا می کرد کــه در نهایــت این 
نتیجه حاصل شــد تــا اتحادیه 
مجزایــی شــکل بگیــرد. مجــوز 
نظام صنفی از نظــر اداره اماکن 
رســمیت  و اعتبــاری نــدارد و 
معتقد اســت که مجوز صنفی 
مجوزی اســت که ذیل ســازمان 
نظــام صنفــی کشــور و توســط 
اتحادیه صادر می شود. به گفته 
او به انجمن صنفی مجوزی داده 
نمی شــود و از طــرف دیگــر اداره 
اماکن نیــز به دلیــل عــدم وجود 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی، 
در آن زمان با تاکســی های اینترنتی مانند اســنپ و تپسی 
برخــورد می کــرد. بنابراین چــاره ای به جز پذیرفتن مــاده 87 
وجود نداشــت. از طرف دیگر اصناف آفالین نیز برای عضو 
شدن در اتحادیه کسب وکارهای مجازی در تالش بودند تا با 
قرار گرفتن در هیئت مدیره آن، سیاست های خود را در این 

زمینه پیاده سازی کنند.«

 تعامل بــرای ادامه فعالیت کســب وکارهای 
مجازی

 او بر این باور اســت که مشــکالتی با اتحادیه های مختلف 
در این زمینه وجود دارد، ولی در مدت چهار ســال گذشــته 
جنگیدیم تا بتوانیم این مشــکالت را به حداقل برسانیم و 
بتوانیم آنها را مدیریت کنیم. برای مثال در موضوعی مانند 
تاکسی های اینترنتی مشکالتی که با اتحادیه های صنفی 
در ایــن زمینه وجــود داشــت، برطرف شــده و هیــچ مجوزی 
به جز مجــوز اتحادیه کســب وکارهای اینترنتــی در اصناف 
معتبر نیست.  الفت  نسب ادامه داد: »در این راستا اولین 
قدمی که از ســوی اتحادیه برداشــته شــد، توافقی بود که با 
دادستانی وقت صورت گرفت؛ مبنی بر اینکه از فیلتر کردن 
کســب وکارهایی که عضو اتحادیه کســب وکارهای مجازی 
بودند، جلوگیری شــود و به رسمیت شناخته شوند که این 
اتفاق افتاد. بــا این وجــود امروز اصنــاف آفالین بر ایــن باور 
هســتند که ســه میلیون و 500 هزار واحد صنفی که مجوز 
دریافــت کرده انــد، ذیــل نظام صنفــی قــرار می گیرنــد، ولی 
اصناف آنالیــن این گونه نیســتند و ذیــل نظام صنفــی قرار 

نمی گیرند.«
او معتقد است که در اتحادیه کســب وکارهای مجازی پنج 
عضو هیئت مدیره وجود دارد و تنها رضا الفت نسب نیست 
و تمامی اعضا نسبت به آنچه موظف اند، مسئول هستند؛ 
چراکــه یکــی از شــروط هیئت مدیره اشــراف صنفی اســت 
و جهل بــه قانون رافع مســئولیت نیســت. امــروز در برخی 
نهادهای باالدســتی متهم هســتیم و کیفرخواســتی برای 
اتحادیه ترتیب دادند که چرا کسب وکارهای اینترنتی بدون 

مجوز را نبستید.
الفت نســب همچنین گفت: »در مورد پرونــده وان دی آف، 
عصر همان روز نسبت به فیلترینگی که رخ داده بود، تالش 
کردم تا با مدیر این کســب وکار اینترنتی تماس برقرار کنم و 
بتوانم شماره ثبت درخواست مجوز را از آنها دریافت کنم تا 
هماهنگی های الزم در این زمینه با اداره اماکن ترتیب اثر داده 

شود. این پیگیری ها برای حل کردن موضوع بود.«

 نباید تمامی کسب وکارهای مجازی را ملزم به 
دریافت مجوز کرد

 او معتقد اســت که با وجود 40 هزار واحد صنفی، منطقی 
نیست که تمام کسب وکارهای مجازی را نسبت به دریافت 
مجوز ملزم کرد؛ از این رو در این زمینه پیشنهاد دادم که هر 
کسب وکاری که جواز الزم را از اتحادیه مربوط به کسب وکار 
خود دارد، بتواند کسب  وکار آنالین داشته باشد، ولی فقط 
به شرطی که قوانین تجارت الکترونیکی را رعایت کند. البته 
شاید این پیشــنهاد از ســوی اتحادیه مورد قبول نباشد، با 
این حال اتاق اصناف نیز با این پیشــنهاد موافق اســت؛ به 
گونه ای که اخذ مجوز از اتحادیه کسب وکارهای مجازی برای 
کسب وکارهایی در نظر گرفته شود که تماماً آنالین هستند.  
الفت نســب  همچنیــن بــا اشــاره بــه دعــوت او از صاحبان 
کســب وکارهای بزرگ کشــور برای کاندیداتوری در اتحادیه 
و نیز حواشــی پیش آمده بــرای رئیس اتحادیه گفــت: »اگر 
کســی مســئولیتی را در ایــن اتحادیــه پذیرفــت، بایــد برای 
آن وقــت بگــذارد، در زمــان ثبت نــام بــرای کاندیداتــوری در 
اتحادیه با افرادی که کسب وکار بزرگی را در این اکوسیستم 
مدیریت می کردند، تماس گرفتم. برای نمونه آقای محمدی، 
مدیرعامل دیجی کاال در ابتدا با درخواست بنده و اصرارهای 
افراد مختلف نسبت به کاندیداتوری در اتحادیه اقدام کرد؛ 
چراکــه او مخالف عضــو شــدن در اتحادیه کســب وکارهای 
مجازی بود، به طوری که می گفت مدیرعامل سایت آمازون در 
هیچ اتحادیه ای عضو نیست، با این وجود کم لطفی هایی در 

این زمینه نسبت به آقای محمدی صورت گرفت.«

 اتحادیــه کســب وکارهای مجــازی در زمینه 
توسعه ابزارهای نظارتی ناتوان است

 محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل 
جیبیت و رئیس هیئت مدیره انجمن 
فین تــک ضمــن تقدیــر از روحیــه 
اتحادیــه  رئیــس  عذرخواهــی 
افــزود:  مجــازی  کســب وکارهای 
»اتحادیه کسب وکارهای مجازی در زمینه توسعه ابزارهای 
نظارتی عملکرد مناسبی از خود نشان نداد و تنها توانست 
در راســتای مجوزدهی و احــراز صالحیت اولیــه اقداماتی را 
انجام دهد. با این حال این موضوع  می تواند در طول زمان و 
با تخصصی شدن اتحادیه ها بهبود یابد. همچنین تدوین 
قانونــی مســتقل بــرای ایــن حــوزه در بلندمــدت می توانــد 

دستاوردهایی را در پی داشته باشد.«   

 لزوم فعالیت تشکل های صنفی
 محمد خلج، مدیرعامل اسنپ با بیان 
لزوم اســتفاده از تمامی ظرفیت های 
موجود برای کمک به کسب وکارها و 
بخش خصوصی، بــه تــداوم حضور 
تشــکل های صنفــی و کســب وکاری 
اشاره کرد و گفت: »در دهه کنونی از سال 1390 تاکنون شاهد 
ظهور، شکل گیری، توســعه و رشد اکوسیســتم استارتاپی 
کشور هستیم و یکسری سیاست های باز از سوی نهادهای 
حاکمیتی و دولتی درباره شکل گیری این اکوسیستم در نظر 
گرفته شــد، همچنین پلتفرم ها و کســب وکارهای مختلف 
ســعی کردنــد در شــکل دهی و ایجــاد اکوسیســتمی بــرای 
کسب وکارهای استارتاپی، نوآور و دانش بنیان نقش آفرینی 
کنند.«  به گفته او، در دهه پیش رو با رویکرد حکمرانی داده 
و فضای مجازی در ایران و نیز کشورهای دیگر روبه رو هستیم، 
به طــوری که با توجــه به ظرفیــت شــرکت های بزرگــی که در 
آمریکای شمالی و آسیای دور وجود دارد، این حوزه پتانسیل 
تبدیل شدن به یک دولت جدید را در خود داراست؛ از این رو 
نیاز اســت کــه از ســوی نهادهــای دولتــی و حاکمیتــی برای 
حکمرانی فضــای مجــازی تمهیداتــی در نظر گرفته شــود. 
همچنیــن وجــود همدلــی، یکپارچگــی و حمایــت بخــش 
خصوصی و کسب وکارهای این حوزه از یکدیگر، از اهمیت 

باالیی برخوردار است.   

COMMENTدیدگاه

 حسین اسالمی، رئیس 
سازمان نصر تهران:

نظام صنفی رایانه ای 
روی کسب وکارهای 
مجازی متمرکز نیست

حســین اســالمی، رئیس ســازمان نصر 
تهران در نشست »بررسی سازوکارهای 
نظارتی و نقش اتحادیه کســب وکارهای 
مجــازی در اکوسیســتم آنالیــن ایــران« 
گفــت: »بــر اســاس ظرفیت هــای فعلی 
نظام صنفی تمرکزی بر اکوسیستم فاوا، 
استارتاپی و مجموعه های کسب وکارهای 
مجازی وجود نــدارد و شــیوه مدیریتی و 
نــگاه ایــن نهاد بــا حــوزه کســب وکارهای 
مجــازی متفــاوت اســت؛ بنابرایــن لــزوم 
وجود قانونی مجزا در این راســتا بیش از 

پیش احساس می شود.«
به گفته او، بسیاری از موضوعات صنفی 
نیازمند ترمیــم و اصالح اســت؛ بنابراین 
اتحادیــه نمی تواند محل مناســبی برای 
کســب وکارهای مجــازی و مجموعه این 
اکوسیســتم جهــت رعایــت ابزارهــای 
صنفی باشــد. همچنیــن ســازمان نظام 
صنفی بر خــالف صنوف پزشــکان، وکال 
و نظــام مهندســی تنهــا افــراد را شــامل 
نمی شود، بلکه فروشــگاه ها و شرکت ها 
را نیز دربــر می گیــرد؛ بنابراین حــوزه فاوا 
صنعتی به موازات سایر صنایع نیست، 
بلکه صنعتی است که فعال کننده سایر 
صنایع محسوب می شود و از این جهت 
به صورت چندوجهی مشــغول فعالیت 

است. 
او همچنیــن در ادامــه گفــت: »افــراد و 
صاحبان کسب وکار مانند آقای محمدی، 
مدیرعامل دیجی کاال به دلیل کمبود وقت 
نمی توانند به تنهایی موضوعات صنفی 
را راهبری کنند. در عمــل افرادی که وقت 
بیشتری را در اختیار دارند، هدایت کننده 
یک صنف می شوند، با این وجود درباره 
این موضوعــات در حوزه فاوا فکر شــده و 
بر همین اساس قانونی نوشــته شده که 
قطعاً کامل نیســت؛ از این رو این مسیر 
در مجموعه های نوگرا با مسیر پیشینیان 
کسب وکاری متفاوت است و سازوکارهای 

متفاوتی را نیز می طلبد.«
به گفته اســالمی، پلمب یــا فیلتر مانند 
حکم قتلی است که باید در آخرین مرحله 
برای برخــورد بــا کســب وکارهای مجازی 
مورد استفاده قرار بگیرد، به همین دلیل 
نســبت به حکم پلمب یا فیلتر مشکل 
ذاتی وجود دارد و کسی نباید اجازه دهد 
کسب وکاری با حجم بسیاری از همکاران 

خود دچار آسیب شود.

 حدود سه هزار 
کسب وکار از اتحادیه 

کسب وکارهای مجازی 
مجوز دریافت کرده اند، 
اگر بخواهیم به قانون 

نظام صنفی عمل کنیم، 
باید حدود 67 هزار 

کسب وکار اینترنتی را 
فیلتر کنیم
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شرکت های برتر
T O P

C O M P A N I E S

همایش شــرکت های برتر ایران سرانجام برگزار شــد و ایران، 
بزرگ تریــن بنگاه هــای خــود در ســال 1399 را شــناخت. در 
فهرست جدید 500 شــرکت برتر ایران )IMI500(، بازندگان 
اصلی صنایع نفتی و برندگان بزرگ صنایع معدنی بوده اند. 
برخی از بانک ها هم شرایط بسیار خوبی را تجربه کرده اند، 
ضمن اینکه بیشترین درصد جهش فروش متعلق به گروه 

مپنا با 190درصد و بیشترین میزان جهش فروش به شرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با بیــش از 65 هزار میلیارد 
تومان رشد مربوط بوده است. بدترین وضعیت را در بین 20 
بازیگر اول فهرست، شــرکت گســترش نفت و گاز پارسیان 
داشته که با رشدی اندک و 22درصدی، توانسته کمی بیش 
از 10 هزار میلیــارد تومان افزایش فــروش را تجربه کند که در 

نهایت ایــن عملکرد ضعیف به ســقوط هشــت پلــه ای این 
بازیگر و قرار گرفتن در رتبه 13 فهرست منجر شده است. 

از آن ســو در بین بازیگران رو به رشد، بهترین جهش را بانک 
ملت داشته که با رشد فروش بیش از 50 هزار میلیارد تومانی 
از رتبه ششــم فهرســت به رتبه دوم صعــود کرده اســت. به 
طور کلی 10 شــرکت اول فهرســت به ترتیب شــامل صنایع 

نگاهی آماری به فهرست جدید 500 شرکت برتر ایران که هفته گذشته منتشر شد 
نشان می دهد یک پنجم کل ثروت کشور در سال، اینجا خلق می شود

غـول هــا و اعــداد غــول آســـا

در جهــان انتشــار فهرســت شــرکت های برتــر موضوعی 
متداول اســت و هــدف از آن بررســی وضعیــت صنایع و 
کسب وکارها در ســطح خرد و به شکل ســاالنه است. در 
شرایطی که بسیاری از گزارش ها با بررسی متغیرهای کالن 
به بررســی تحوالت اقتصاد می پردازند، بررسی تحوالت 
اقتصاد از مجرای فراز و فرود شــرکت ها و عملیات تولید، 
فروش و درآمد آنها وجه دیگری از چهره یک اقتصاد ملی 

یا حتی کل اقتصاد جهان را به نمایش می گذارد.
گــزارش 500 شــرکت برتــر ایــران نیــز تصویــر متفاوتــی از 
اقتصاد ایــران را نمایــش می دهــد. تصویری کــه از خالل 
آن می توان وضعیت شــرکت های مختلف در ســه قالب 
مالکیــت عمومــی، دولتــی و خصوصــی را به عینــه دیــد، 
عملکرد آنها را نسبت به همتایان منطقه ای و بین المللی 
رصــد کــرد و در هــر زیربخــش، عملکــرد بازیگــران برتر را 

سنجید. 

در عین حال با مرور گزارش های ساالنه شرکت های برتر، 
می توان تأثیر این شــرکت ها بر کل اقتصاد را دیــد و از اثر 
اقتصاد بر هر صنعت در یک بازه زمانی یک ساله فهمی 

عمیق پیدا کرد. 
یک بخــش مهــم از گــزارش IMI500 ســازمان مدیریت 
صنعتی که در روز برگزاری همایش اشــارات متعددی به 
آن شد، عدم حضور شــرکت های ایرانی در فهرست 500 

شرکت برتر جهان است.
بررســی کارنگ نشــان می دهد علیرغم حجم قابل توجه 
درآمد غول های حاضر در جمع 500 شــرکت برتر کشور، 
ایران هنــوز نماینــده ای در فهرســت فورچــون 500 ندارد. 
آمریــکا بــه عنــوان بزرگ تریــن بازیگــر در ایــن فهرســت، 
30/5درصــد از کل شــرکت های فهرســت فورچــون 500 
را در اختیــار دارد. چیــن با ســهم 28/1درصــدی در رتبه 
بعدی قرار دارد و ژاپن با 9/3درصد، آلمان با 5/8درصد، 

در فهرست فورچون 500 
چه می گذرد؟

شش کشور 
و 80درصد 
شرکت های برتر

 ضعف کشور در ایجاد 
شرکت های صادرات محور

بزرگان صادرات
 از نمای نزدیک

تصویر صادرات غیرنفتی ایــران از آینه 10 
صادرکننده برتر کشــور قابل رصد است. 
تصویــری که هــم معایــب بــزرگ اقتصاد 
ایــران را نمایان می کنــد و هــم مزیت های 
درونی اقتصاد را نشان می دهد. برای نمونه 
صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران به شدت 
محدود و بــا  تنوع انــدک انجــام می گیرد. 
فوالد و فلزات اساسی، مواد پتروشیمی و 
محصوالتی با نــرخ ارزش افزوده پایین که 
البته بارها و بارها در سیاست گذاری های 
مختلــف در دولت هــای گوناگــون بــرای 
رفع آنها اســنادی نوشــته شــده، اما هیچ 
یــک تحقــق نیافته انــد.  نکتــه مهمی که 
نباید به سادگی از کنار آن گذشت، سهم 
حــدوداً 20درصدی صادرات پنج شــرکت 
نخســت کشــور در زمینه صادرات از کل 
صادرات غیرنفتی کشور است. موضوعی 
که نشــان می دهــد انحطاط شــرکت های 
بزرگ می تواند تا چه اندازه بر کل اقتصاد 
ایران اثرگذار باشــد. شــرکت پتروشــیمی 
خلیج فــارس کــه بزرگ تریــن صادرکننده 
کشور است، در ســال گذشته طبق اعالم 
ســازمان مدیریــت صنعتــی دو میلیــارد 
و 646 میلیــون و 270 هــزار دالر صــادرات 
داشته اســت. این بنگاه تنها واحد دارای 
صادرات باالتر از یک میلیارد دالر کشــور 
اســت. وضعیتی که به خوبی گویای بنیه 
ضعیف اقتصاد ایران در خلق شرکت های 
صادرات محــور اســت.  در رده بعــدی و با 
اختالفی فاحش، فــوالد مبارکه قــرار دارد 
که با 941 میلیــون و 254 هــزار دالر در رده 
بعــدی قــرار دارد. پتروشــیمی نــوری هــم 
بــا 909 میلیــون و 773 هــزار دالر در رتبــه 
بعدی قرار می گیرد. چهارمین صادرکننده 
کشــور، شــرکت ملی صنایع مس اســت 
کــه بــا 888 میلیــون و 943 هــزار دالر در 
جمع صادرکنندگان برتر کشور قرار دارد. 
پنجمین جایــگاه نیــز به هلدینــگ غدیر 
رســیده که با 786 میلیون و 916 هزار دالر 
در زمــره برتریــن صادرکننــدگان کشــور 
قــرار گرفتــه اســت. نکتــه جالــب اینکــه 
به رغــم نقش آفرینی برجســته دو بخش 
پتروشــیمی و فلــزات اساســی در نقشــه 
صادرات کشور، ســرمایه گذاری الزم برای 
توســعه دو بخــش صــورت نمی گیــرد.  
کمبود بــرق و گاز طبیعــی یا ســهم اندک 
ســرمایه گذاری تحقیــق و توســعه در 
بنگاه های پیشــرو ایران در ایــن دو بخش 
باید با سیاست هایی مناسب درمان شود.   
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برترین ها به روایت اعداد

دانه درشت های 
شرکت های برتر 

کار جالب سازمان مدیریت صنعتی در 
همایش 1400، تقسیم بندی شرکت های 
برتر در قاب هــای مختلفی اعــم از ارزش 
افــزوده، حجم دارایــی، میزان صــادرات، 
اشــتغال زایی، ســودآوری و ارزش بــازار 
اســت که وضعیت بازیگران بــزرگ و اثر 
آنها بــر اقتصاد ملــی را نمایــان می کند. 
برای نمونه مجموع فروش 10 شرکت برتر 
این فهرســت حــدود 850 هــزار میلیارد 
تومــان بوده که با احتســاب نــرخ دالر در 
ســال 1399 فروشــی معادل 43 میلیارد 
دالر اســت. در عین حــال از منظر ارزش 
افزوده، 10 شرکت برتر بیش از 360 هزار 
میلیــارد تومــان طــی ســال 1399 ارزش 
افــزوده در اقتصاد ایران ایجــاد کرده اند. 
عــددی کــه بــا احتســاب نــرخ میانگیــن 
دالر در این ســال بالغ بر 18 میلیارد دالر 

بوده است. 
از نــکات جالــب دربــاره فهرســت 100 
شــرکت برتــر، 10 شــرکت اول از منظــر 
دارایی اســت که رقمش به حــدود چهار 
میلیــون میلیــارد تومــان می رســد. نکته 
جالــب دیگــر جایــگاه بنگاه هــای بــزرگ 
در اشــتغال زایی اســت. شــواهد گزارش 
نشــان  مدیریــت صنعتــی  ســازمان 
می دهــد دو خودروســاز بزرگ کشــور در 
کنار بانک های  ملت و صادرات و شرکت 
فوالد مبارکه بــرای بیــش از 160 هزار نفر 
شغل مستقیم ایجاد کرده اند.  با اینکه 
این رقم اشــتغال زایی از جنبه اقتصادی 
- اجتماعی خوشــایند اســت اما نشــان 
می دهد نیروهای ســربار در شرکت های 
ایرانــی به ویــژه در صنعــت خــودرو یــک 
واقعیــت تاریخــی اســت. امــا دربــاره 
شرکت های سودآور باید یادآور شد پنج 
شــرکت برتر بیــش از 213 هــزار میلیارد 
تومان طی ســال 1399 ســود کرده اند که 
رقم قابــل اعتنایی بوده کــه از 10 میلیارد 
دالر می گذرد. همچنین پنــج بنگاه برتر 
کشــور در زمینه صــادرات بیــش از 6/2 
میلیــارد دالر صــادرات داشــته اند کــه 
حدود یک ششم کل صادرات غیرنفتی 
ایران در سال 1399 بوده است.  جالب تر 
اینکه از منظر ارزش بازار، وضعیت پنج 
شــرکت برتر حیرت انگیز بوده، به طوری 
که جمــع ارزش بــازار پتروشــیمی خلیج 
فارس، فوالد مبارکه، شرکت صنایع ملی 
مس، گل گهر و هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانــه بالــغ بــر 11 میلیــون میلیــارد 

تومان بوده است. 

پتروشیمی خلیج فارس، بانک ملت، فوالد مبارکه اصفهان، 
پاالیش نفت بندرعباس، سرمایه گذاری غدیر، ایران خودرو، 
مپنا بانک صادرات ایران و گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 
بوده اند کــه عموماً بیش از 80درصد رشــد فروش را در ســال 
1399 تجربه کردند. ارزش فــروش این 10 شــرکت بالغ بر 40 
میلیارد دالر بوده است. جالب است بدانید که ارزش افزوده 
ایجادشده در 100 شرکت برتر ایران معادل 18درصد کل تولید 

ناحالص داخلی کشور است. 
در مقایسه اقتصاد ایران و جهان از زاویه فهرست 500 شرکت 
برتر، جای خالی فروشگاه های بزرگ و شــرکت های فعال در 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات را می بینیم و این موضوع 
نشان از لزوم توجه به توســعه این بخش ها در ایران دارد. بد 
نیســت بدانید فروش اولین شــرکت جهان  79 برابر فروش 
بزرگ ترین شــرکت ایران اســت و فروش پانصدمین شرکت 
جهان نیز 3/4 برابــر مجموعه بزرگی همچون پتروشــیمی 
خلیج فارس است. جالب تر اینکه برترین بنگاه ترکیه دو برابر 
برترین بنگاه ایران فــروش دارد. بر این مبنا نباید با مالحظه 
اعداد سود و فروش شرکت ها تصور کرد مجموعه های داخلی 
وضعیتی خارق العاده دارند. کارنگ سعی کرده است با ورود 
به جزئیات این فهرست، فضای اقتصاد ایران در سال 1399 

را از زاویه بنگاه های برتر مورد کاوش قرار دهد.

 سهم هر صدک از کل فروش 500 شرکت برتر
500 شــرکت برتر ایران در ســال 1399 در مجموع بیش از دو 
میلیون و 283 هزار و 382 میلیارد تومان فروش کرده اند. این 
عدد نسبت به سال گذشته به طور اسمی )رشد درآمد ناشی 
از تورم( کمی بیش از 76درصد رشد داشته که سه برابر سال 
قبل اســت. میزان رشــد واقعی )با حــذف اثر تورم بــر درآمد( 
فروش هم 24درصد بوده است. روندی که به معنی افزایش 

حدود 3/2 برابری فروش شــرکت ها نسبت به 
دوره قبل است. از نکات جالب درباره رتبه بندی 
1399 این اســت کــه 87درصــد کل فــروش 500 
شرکت برتر به 100 شرکت برتر تعلق دارد که این 
عدد نشان دهنده سهم بســیار باالی غول های 
اقتصاد ایــران در فروش، ســودآوری، صــادرات و 
ایجاد ارزش افزوده اســت. برای مقایسه حجم 
100 شرکت نخست، توجه به سهم 100 شرکت 
دوم فهرست جالب است. جایی که شرکت های 
101 تا 200 فهرســت تنها 9/5درصد کل فروش 

500 شرکت را در اختیار دارند. این عدد برای 100 شرکت سوم 
2/3درصد، برای 100شــرکت چهارم یک درصــد و برای 100 

شرکت پنجم حدود 0/3درصد است.

 بازیگران برتر در رشد فروش
پنج بازیگر برتر در زمینه درصد رشد فروش موفق به افزایش 
ابعــاد درآمد خود در این ســال در ســطح ســه تا چهــار برابر 
شــده اند. برای نمونه شرکت هلدینگ توسعه اقتصاد ملل 
موفــق شــده باالتــر از هر شــرکت دیگــری 384درصد رشــد 
فروش داشــته باشــد. این شــرکت در ســال 1399 توانسته 
به لطف یک درآمد هشــت هزار میلیارد تومانی در رتبه 63 
شــرکت های برتر ایران قــرار گیــرد. در رده بعدی 
شــرکت گســترش صنایع و معادن ماهــان قرار 
دارد کــه توانســته بــا جهــش 274درصــدی در 
فروش و کسب 7497 میلیارد تومان درآمد، در 

رتبه 71 فهرست جای گیرد.  
شرکت صنایع معدنی فوالد ســنگان خراسان 
نیز کــه شــصت و چهارمین شــرکت فهرســت 
است، با 228درصد رشد موفق به فروش 7888 
میلیارد تومانی در سال 1399 شده است. پس 
از این شرکت، شرکت داریا همراه پایتخت رشد 
باالی 210درصــدی را به ثبت رســانده و اعالم کرده در ســال 
1399 موفق به فروش 6815 میلیارد تومانی شده است. رتبه 

این شرکت در جدول فروش 81 است. 

پنجمین شــرکت که دارای بیشترین میزان رشــد فروش در 
بین همه 500 شرکت بوده، گروه بهمن است که در صنعت 
خودرو به فعالیت مشــغول اســت و با رشــد 204درصدی و 
فروش 7457 میلیــارد تومانی تا رده 72 فهرســت بــاال آمده 

است.

 بانک ها همچنان در اوج
شاید بپرســید در فهرست امســال کدام فعالیت ها دست 
باال را دارند؟ بخش بانک و مؤسسات اعتباری با 16/5درصد 
کل فروش برترین عملکرد را نسبت به همه صنایع در سال 
1399 به ثبــت رســانده اند. از نــکات جالب دربــاره بانک ها 
مالکیت بر بیش از 48درصد کل دارایی هایی است که تحت 
مالکیت 500 شرکت برتر قرار دارد. موضوعی که قدرت این 
قبیل مؤسسات در اقتصاد ایران را نشان می دهد. در بخش 
سهم فروش پس از گروه بانک و مؤسســات اعتباری، گروه 
پتروشــیمی قرار دارد کــه 15درصــد کل فروش امســال 500 
شــرکت برتر را تحت ســیطره خود دارد. بخش پتروشیمی 
مالک تنها 8درصد از دارایی های تحت تملک 500 شرکت 

برتر ایران است. 
پس از این دو، گروه فلزات اساســی بــا 13/5درصد، صنایع 
چندرشــته ای بــا 10/7درصــد و گــروه فرآورده هــای نفتی با 
10/1درصد در رده بعدی قرار دارند. باقی فعالیت ها هم در 27 

رشته مختلف، مالک 34درصد فروش کل هستند. 
الزم به یادآوری است که بزرگ ترین شرکت ایران، پتروشیمی 
خلیج فارس است که به لطف صادرات باال، درآمدی 146 هزار 
میلیارد تومانی دارد. بیشترین میزان دارایی در بین این 500 

شرکت نیز به بانک ملت تعلق دارد.

 سود باالی دو صنعت نورچشمی!
بسیاری معتقدند اگر رانت منابع گاز و برق و آب از دو صنعت 
پتروشیمی   و فلزات اساسی گرفته شود، سودآوری آنها از بین 
می رود. این موضوع تا حدی صحت دارد هرچند تلخ است. 
پتروشیمی ها به مدد دسترسی به سطح باالیی از منابع ارزان 
موفق شده اند بیش از 23درصد سود حاصل از فعالیت 500 
شرکت برتر ایران را ایجاد کنند. این رقم برای فلزات اساسی 
حدود 21درصد است. سودآورترین شرکت ایران، پتروشیمی 
خلیج فارس است که از محل فعالیت صنعتی در سال 1399 
بیش از 68 هزار میلیارد تومان خلق ســود کرده است. پس 
از این شرکت هم فوالد مبارکه دوم است و مجموعاً 62 هزار 
میلیارد تومان سود به دســت آورده است. البته در نسبت 
سود به فروش، این فوالد مبارکه است که پیشتاز 500 شرکت 

برتر ایران است.
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فروش کل 500 شرکت برتر
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@hoseynshaverdi

فرانســه بــا 4/4درصــد و بریتانیا هــم بــا 2/3درصد در 
رتبه های بعدی ســهامداران اصلــی از 500 شــرکت برتر 
فورچون قــرار دارند. این شــش کشــور در حالــی بیش از 
80درصد شرکت های فهرســت فورچون500 را در خاک 
خود تأسیس کرده اند که باقی مناطق جهان کمی بیش 
از 18درصد کل شرکت های فهرست مجله فورچون را به 

خود اختصاص داده اند. 
از آنجا که بزرگ ترین شــرکت های کشور صاحب سهم 
عمده فروش، اشتغال و صادرات کشور هستند، می توان 
آنها را بنگاه های بزرگ و پیشران کشور نامید. با این نگاه، 
اهمیت بررسی عملکرد این 500 شــرکت دارای اهمیت 
بســیاری اســت. ســازمان مدیریت صنعتی اعالم کرده 
طی 10 سال )93-1383(، سهم بنگاه های بزرگ در ایجاد 

ارزش افزوده در حدود 90درصد بوده است. 
تحلیــل این همــکار رســمی وزارت صمت این اســت که 

بنگاه های بــزرگ اقتصــادی در ایــران شــغل هایی ایجاد 
می کنند که در مقایســه با بنگاهای کوچک و متوســط، 
تأثیر بیشتری در رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی دارند. 
در بررســی این سازمان تأکید شــده بنگاه های دارای 100 
نفــر کارکــن و بیشــتر حــدود 47 درصــد از کل مشــاغل 

صنعتی را ایجاد کرده اند. 
نکتــه جالبی کــه ایــن بیــن نبایــد از کنــار آن به ســادگی 
گذشــت، ســهم بســیار بــزرگ ســرمایه گذاری تحقیق و 
توسعه در این قبیل بنگاه هاست. در جهان ساالنه یک 
تریلیون یورو صرف تحقیق و توسعه در صنایع مختلف 
می شود که از این میزان، ســهم 2500 بنگاه بزرگ و برتر 
جهان حدود 90درصد اســت. در واقع از سرمایه گذاری 
جهــان در R&D صنعــت، 909 میلیــارد یــورو متعلق به 
بنگاه های بزرگ و بین المللی است. عددی که احتماالً در 
ایران هم با نسبتی بسیار کوچک تر، برای بنگاه های بزرگ 

کشور مصداق دارد و این شــرکت ها پیش برنده تحقیق 
و توســعه صنعتی در کشــور هســتند. موضوعــی که به 
نوعی بر اهمیت بسیار باالی شرکت های بزرگ در نقشه 

نوآوری ملی تأکید دارد.
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آغاز ســال نو میــادی هر ســاله بــرای اکثر شــرکت های 
بــزرگ داخلــی و خارجــی حــال و هوایــی خــاص دارد؛ 
حــال و هوایــی که آنهــا را بــه جریان حــال خــوب آدم ها 
متصل می کنــد. با چنین رویکــردی، امســال فایتیو با 
راه انداختــن کمپیــن تبلیغاتی کریســمس، تــاش کرد 
در روزهای سال نو میادی حضوری قدرتمندتر در بازار 

تبلیغات حوزه گردشگری داشته باشد.

 ماجرا چه بود و چه شد؟
کرونا و در ادامه آن رکود و بیکاری، مسائلی هستند که 
همگی بــا پوســت و اســتخوان آن را درک کردیــم. کرونا 
غیر از زیــان اقتصادی، تجربه ای از ایســتادن، ســکوت 
و بهت زدگی با خود به همراه داشــت؛ اما همین سکون 
باعث شــد شــرکت هایی کــه تــا پیــش از آن چنــدان در 
حوزه تبلیغــات و برندینگ عرض اندام نکــرده بودند، از 
راه  هــای خاقانه تر، محتــوای خود را بهینه ســازی کنند 
و با برنامه ریزی، به دنبال کســب نتایج بهتری باشــند. 

فایتیو یکی از این شرکت ها بود.
ابراهیــم چهاردُوَلــی، مدیــر بازاریابی محتوا در شــرکت 
گردشــگری فایتیوســت. آنها حدود یک ماه قبل برای 

همراهی با جشن کریسمس، کمپینی راه انداختند.
چهاردولــی در گفت وگــو بــا کارنــگ، دربــاره  فراینــد 
تشــکیل کمپیــن کریســمس و اهــداف آن در فایتیــو 
می گوید: »سال ۹۸، )پیش از شیوع کرونا(، اینفلوئنسر 
مارکتینگ در فایتیو شــکل گرفتــه بود، اما هنــوز توان 
مالی شرکت این اجازه را نمی داد که تبلیغات به صورت 
گســترده صورت گیــرد. اما ســال ۹۹ به خاطر کم شــدن 

حجــم کار، تصمیــم گرفتیــم روی برندســازی و تزریــق 
هویت برنــد فایتیــو کار کنیم و از فــاز بازاریابی ســنتی 
خارج شویم. تابســتان ۹۹ برند خود را بازسازی کردیم. 
البته نهایی شدن بازطراحی یک سال زمان برد و هویت 
 »)Explorer( برند فایتیو با عنوان »کاشف یا ماجراجو

و تگ الین »دنیات رو کشف کن« متولد شد.
به گفتــه مدیــر بازاریابــی محتوایــی فایتیو، بــا نزدیک 
شــدن بــه کریســمس 2021، کســادی و رکــود کار 
شــرکت های گردشــگری بیــش از ســایر مشــاغل بــود و 
سفر کردن کماکان با گرفتاری های زیادی همراه بود. به 
همین دلیل آ نها تصمیم می گیرند مخاطبان ایرانی را با 
آداب و ســنن کریســمس در خارج از مرزها آشنا کنند. 
آنها در فاز اول کریســمس 2021، با دو اینفلوئنســر که 
در ترکیه و ایتالیــا بودند، کار را پیش بردنــد؛ »از آنها در 
قالب ویدئو و نوشــته، محتوا گرفتیم و از طریق کانال ها 
و رســانه های اجتماعی فایتیو اســتوری، پست، گالری 
ارجینال و الیو اینستاگرام منتشر کردیم. در طول دوره 
جشن  کریســمس 2021، صفحه اینســتاگرام فایتیو و 
جامعه اینفلوئنســری ما کامــاً با محتوای کریســمس 
پوشــیده شــده بود. اما برای کریســمس 2022، از چند 

ماه قبل آماده شده بودیم. 
حدس مان ایــن بود کــه ویــروس کرونا به لطف واکســن 
مهار شــود و همین اتفاق هم افتاد. لذا چند ماه قبل از 
آغاز سال نو، دســت به کار برنامه ریزی شدیم. تصمیم 
گرفتیم چند مسافر اینفلوئنســر به شهرهای مختلف 
دنیا داشته باشــیم و آنها همزمان با ســفر به شهرهای 
مختلف، روایت خود را از کریسمس 2022، در شهرهای 

نگاهی به کمپین کریسمس در فالیتیو 

کشف دنیا از نگاه
 اینفلوئنسرها

تغییر هویت بصری »باسالم«، همان طور که انتظار می رفت
با واکنش های منفی روبه رو شد

دستیکهراهمیرود!
اواسط آذرماه بود که مؤسس استارتاپ »باسام«، 
خبر از جذب 200 میلیارد تومان سرمایه را از طریق 
چهار ســرمایه گذار داخلی، به مخاطبانش داد. با 
انتشار این خبر و در حالی که با این جذب سرمایه، 
فعاالن اکوسیســتم کســب وکارهای آنایــن ایران 
منتظر اتفاقاتی مهم در این استارتاپ بودند، اوایل 
بهمن ماه، پس از پرده بــرداری از بازطراحی هویت 
بصری »باســام« و لوگوی جدید آن، واکنش های 
منفــی از ســوی فعــاالن کســب وکاری و کاربــران 
رســانه های اجتماعــی بــه ســوی ایــن کســب وکار 

سرازیر شد.

باسالم بر سر زبان ها
تغییر لوگو از یک شش ضلعی ساده، به 
کف دستی با چشم، بینی و دهان و در حال حرکت 
روی دو پا، ســروصدای زیــادی کرد و حتــی عده ای 
گفتند که تــا قبل از دیــدن این لوگــو و واکنش های 
منفی کاربــران، با ایــن اســتارتاپ آشــنا نبوده اند! 
اما در ایــن چنــد روز به هر پیجی ســر می زننــد، از 
باسام صحبت می شود و این خود یک شیوه مهم 
بازاریابی در دنیا محسوب می شود و حتی به این 
نکته شک کردند که احتماالً رونمایی از این لوگو و 
ایجاد واکنش منفی، شیوه ای برای جذب مخاطب 
بوده است! اما آیا واقعاً کارکرد لوگوی جدید باسام 

این بوده است؟!
در طراحی جدید، کلمه »با« از قسمت انگلیسی 
لوگــو حــذف شــده اســت. ایــن حرکــت هــم بــا 
واکنش هایی همراه بود. برخی پا را فراتر از واکنش 
گذاشتند و آن را به نوعی بی احترامی استارتاپ به 
خود و مخاطبانش تلقی کردند. تعدادی دیگر نیز 
از اینکه گروه طراحان شیزارو نسبت به واکنش های 
منفی مخاطبان، موضع گیری کرده، ناراحت بودند. 
آنها ناراحت بودند از اینکه طراحان نسبت به افکار 
عمومی بی تفاوت بوده و جواب واکنش ها را با اعام 
رضایت خود از کارشان داده اند. کاربری هم نشان 
تازه باســام را یک لوگوی ترســناک معرفی کرده و 
گفته بیشتر به نظر می رسد شخصیت یک فیلم 

ترسناک باشد!

نه گفتن به مینیمالیسم
برخی ها هم می گویند اصوالً هر بازطراحی 
در لوگو، همیشه با جنجال و مخالفت همراه بوده 
است و از اسنپ و تپسی هم برای این ادعای خود 
مثال می  آورند. اما یکی از نقدهای جدی به لوگوی 

تازه باسام این بود که چرا وقتی لوگو و برندهای دنیا 
به سمت مینیمال شدن می روند، این گوشه دنیا، 
برای لوگو ایموجی می گذارند. بازار نظرات و واکنش 
هــای منفــی و مثبــت دربــاره  ایــن ری برند توســط 
کارشناس و غیرکارشناس در فضای مجازی، آن قدر 
داغ شد که مدیران باسام مجبور به پاسخگویی و 
ارائه توضیح شدند. مدیران این کسب وکار اذعان 
می کنند بازار اجتماعی باسام در حال گسترش و 
بزرگ شدن اســت و انتظار می رود جای خود را در 
زندگی مردم باز کند. بنابراین از دیدگاه آنها این نیاز 
حس می شده که بازطراحی و ری برند باسام هرچه 
سریع تر صورت گیرد.  به اعتقاد آنها این باز طراحی 
با تأکید بر المان هایی همچون هویت منعطف تر، 
گسترده تر شدن، داشتن زبان جهانی برای ممکن 
شدن فعالیت در بازار بین المللی و در نهایت انتقال 
شــوخ طبعی موجــود در پلتفرم، بــه هویت بصری 

جدید منجر شده است.

انتظار نقدهای منفی را داشتیم!
معاون برند و ارتباطات بازاریابی باســام 
در واکنــش بــه نقدهــای منفــی در این بــاره گفته: 
»ایــن ری برنــد، در راســتای حرکــت رو بــه جلــوی 
باسام صورت گرفته است. دســت نشانه سام، 
صمیمیــت، گفت و گــو و آشــنایی اســت. همانند 
چیزی که در باسام شاهد آن هستیم. این موضوع 
به طرز جسورانه ای به نمایش گذاشته شده  است. 
با ری برند باسام به دنبال فراگیری بیشتر و تبدیل 
شــدن به جزئــی از زندگــی روزمره مردم هســتیم. 
هماننــد اتفاقی که بــرای برندهایی همچــون آپ و 
اســنپ شــاهد بودیم. از همیــن رو با تغییــر برند، 
ســعی در آمادگــی بــرای ایــن هــدف داشــتیم و در 
ادامه برنامه هایی برای تحقق ایــن هدف خواهیم 

داشت.«
باسام دالیل فوق را برای انتخاب طرح جدیدشان 
به میــان آورده و از انتخاب این لوگو راضی اســت، 
اگرچه در کمال تعجب می گوید قبل از رونمایی از 
لوگوی جدید، انتظار واکنش های منفی را داشته اند 

و تبعاتش را پذیرفته بودند.
»باســام« یــک فروشــگاه  اینترنتــی بــرای خریــد 
محصوالت بومی و روستایی است که ادعا می کند 
تــا کنــون بیــش از 1۴0 هــزار غرفــه دار در آن عضــو 
هستند و بیش از سه میلیون کاربر در این پلتفرم 
ثبت نام کرده اند و بیش از یک میلیون کاربر تا کنون 

از آن خرید داشته اند.

REVIEWبررسی

بيلبورد
B I L L B O A R D
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انتخابــی و در صفحــات اینســتاگرام خــود و فایتیــو 
منعکس کننــد. ایــن امــر آغازگــر اتفاقی خوشــایند در 

هویت برند فایتیو بود.«
بــه گفتــه او، بــا برنامه ریــزی و دقــت در زمان بنــدی، 
کریســمس 2022 همراه با جامعه اینفلوئنســری، برند 
فایتیو توانست به شهرهای پاریس، برلین، نیویورک، 

بارسلون و مادرید سفر کند. 
»در این مســیر مــا ســاختاری را ایجــاد کــرده بودیم که 
بــر اســاس برنامــه  از پیش تعیین شــده، اینفلوئنســرها 
محتوای به روز خود را در صفحه شخصی شان منتشر 
می کردنــد. این محتــوا به دســت فایتیو هم می رســید 
و محتــوا بعد از انتخاب و بررســی الزم، برای انتشــار در 
اختیــار تیم سوشــال مدیا قــرار می گرفــت. محتواهایی 
کــه کمــاکان در اســتوری های اینســتاگرام فایتیــو قابل 

رؤیت اند.«

 اهمیت بازاریابی محتوایی در فالیتیو
وی خاطرنشــان کــرد: »بازاریابــی محتوایــی بــرای مــا 
اهمیــت زیــادی دارد. در آن برهــه از زمــان، هــدف تیــم 
محتــوا، معرفــی کریســمس بــود و قاعدتــاً از دیــدگاه 
کاســیک، این هــدف بــا اســتفاده از وبــاگ، لندینگ، 
پــی دی اف کتــاب یــا... قابــل دســتیابی اســت، امــا مــا 
شــیوه های مدرن تــر را بــرای بازاریابــی محتــوا انتخــاب 
کردیم؛ زیــرا دریافته بودیم مردم در فضای اینســتاگرام 
ســاعت ها وقت می گذارنــد و پیگیــر هســتند و معموالً 
در مراحــل آخــر بــه ســراغ ســایت ها و ســرچ کــردن در 
اینترنــت می رونــد کــه آن قدرها هــم قــدرت تأثیرگذاری 
ندارند. بنابراین همان قالب های بازاریابی محتوا را وارد 
اینســتاگرام کردیم. به طور کلی، تیم بازاریابی محتوای 
فایتیو از ساختار هشــت پله بازاریابی کاستلر تبعیت 

می کند.«
ســاختار هشــت پلــه بازاریابــی کاســتلر، به این شــکل 

است:

 هدف محتوا: برندینگ یا افزایش فروش.

 مخاطب شناسی: مشخص کردن مخاطب هدف از 
 .Empathy Map طریق ساختارهایی چون

 ایده پردازی و برنامه ریزی: شکل و فرم محتوا.

  تولیــد: چــه کســی یــا چــه کســانی محتــوا را تولید 
می کنند؟

 توزیع: کجا و از چه طریقی محتوا توزیع شود؟

 تشــدید: کجــا و از چــه طریقــی محتــوا تشــدید و 
Amplify شود؟

 بررســی: جمــع آوری داده و بررســی تأثیرگــذاری 
محتوا.

  بهبود: پیدا کردن راه برای بهبود تأثیرگذاری محتوا.
چهاردولــی می گوید: »بــرای رســیدن به اهدافــی که در 
بخش بازاریابی محتوا در فایتیو داریم، از 25 دسامبر 
مصادف با چهارم دی ماه، از طریق استوری اینستاگرام، 
در ابتــدا فضــای داخلــی شــرکت فایتیــو در تهــران و 
درخــت کریســمس شــرکت را نشــان دادیم. ســپس با 
اینفلوئنســری که قــرار بود بــه پاریس بــرود تــا هواپیما 
رفتیم و در ادامه به پاریس رسیدیم و با جزئیات کامل، 
گزارش کاملــی از پاریس با محتوای اصلــی به مخاطب 
نشــان دادیــم. همچنیــن از برلیــن، بارســلون، مادریــد 
و نیویــورک، محتــوای زنــده و جذابــی تهیــه شــد و برای 

مخاطب به اشتراک گذاشته شد.«
او دربــاره بازخوردهایــی کــه طــی ایــن مــدت دریافــت 
کرده انــد، می گوید: »در طــول این مــدت، بازخوردی که 
از مردم داشتیم برایمان جالب توجه بود. می خواستند 
خود را مثاً رأس ســاعت 10 شــب بــه خانه برســانند تا 
سلســله اســتوری ها را از دســت ندهنــد. نتیجــه ای که 
از این کمپین گرفتیم ایــن بود که نزدیک بــه 10 میلیون 
بازدید به ما داد و 12 هزار مرتبه دیده شده بود که گاهی 
تماشــای چند باره از طرف یک کاربر بود. حــدود 150 تا 
200 درصد نیز به اشــتراک گذاری محتوا افزایش یافته 

بود.«
بــه گفتــه او، در نهایــت آنچه بــرای آنهــا به عنــوان یک 
شرکت خدمات گردشگری اهمیت داشت، این بود که 
مردم بدانند در دنیا چه می گذرد و در درازمدت به هدف 

برندسازی خود برسند.
مدیر بازاریابی محتوایی فایتیو در پایان تأکید می کند: 
»کشــف دنیــا کــه بــه عنــوان شــعار تبلیغاتــی فایتیــو 
انتخاب شده، الزاماً به سفر رفتن ختم نمی شود، بلکه 
کشــف خود یا همان خودشناســی نیز مدنظر است. از 
این لحاظ بایــد دنیای فراتــری برای خود کشــف کنیم و 
ابزار و مســیرش را فراهــم آوریم. یک مســیرش این بود 
که فایتیــو از طریــق تولید محتــوا و به اشــتراک گذاری 
آن از طریــق اینســتاگرام، بــرای مخاطبــان خــود انجــام 

داده است.«

مارکتينگ
M A R K E T I N G

اولین باری کــه نام بیتکوین را شــنیدیم به ســادگی 
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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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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

بابا زنگ زده و گفته یک روز وقت بگذارم و بروم دنبالش، زمین های متاورس را ببینیم؛ به 
نظرتان بگویم برای دیدن آن زمین ها نباید کفش به پا کند، بلکه باید عینک واقعیت نما 

به چشم بزند یا زود است؟
نظامی در باب خرد و 

سخت کوشی چه می گوید؟

کهنایدگهرجز
بهسختیبهچنگ

پنــج گنــج )خمســه( ابومحمــد الیاس 
مشــهور به نظامی آموزه های بسیاری 
بــه نــام »خردنامــه« را در اختیــار 
خواننــدگان می گــذارد. »خردنامــه 
ارسطو« یکی از آنهاست که درس های 
ســودمندی درباره کار و زندگــی را بیان 
می کند. در بخشی از خردنامه ارسطو 
دربــاره ارزش خــرد و سخت کوشــی 

می خوانیم:

دری را که بندش بود ناپدید
ز دانا توان بازجستن کلید
زدن با خداوند فرهنگ رای

به فرهنگ باشد تو را رهنمای
کشش جستن از مردم سست کوش

جواهر خری باشد از جو فروش
از آن سخت شد کان گوهر چو سنگ

که ناید گهر جز به سختی به چنگ
به سختی در اختر مشو بدگمان

که فرخ تر آید زمان تا زمان
ز پیروزه گون گنبد انده مدار
که پیروز باشد سرانجام کار

مشو ناامید ار شود کار سخت
دل خود قوی کن به نیروی بخت

برانداز سنگی به باال دلیر
دگرگون بود کار کاید به زیر

چو خواهی که باشد ظفر یار تو
ظفردیده باید سپهدار تو

به فرخ رکابان فیروزمند
عنان عزیمت برآور بلند

بدان را بد آید ز چرخ کبود
به نیکان همه نیکی آید فرود
مکن جز به نیکی گرایندگی

که در نیکنامی است پایندگی
میامیز در هیچ بد گوهری

مده کیمیائی به خاکستری
چو بد گوهری سر برآرد ز مرد

کند گوهر سرخ را روی زرد

HINT نکته

آینده این قواره ها چون روز است

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007

1
نمی دانم چطور اما ۹0درصد ایرانی ها، پدرشان 
زمینی داشته که در ایام جوانی مفت از چنگش 
درآورده اند و اگر آن زمین مانده  بود، این ۹0درصد 
االن بــرای خودشــان خرمایــه ای محســوب 
می شدند. توجه داشته باشید که عرض کردم 
»نمی دانم چطور« پس لطفاً گیر ندهید که آن 
10درصد چطور زمین آن ۹0درصد را خورده اند؟ 

من چه می دانم!
یکی دیگر از حســرت این ۹0درصــد، نخریدن 
زمینــی اســت کــه یــک موقعــی بــا التمــاس 
آنهــا  و  بفروشــند  بهشــان  می خواســتند 

نخریده اند. عجیب این اســت که 100 درصد فروشــندگان 
آن زمیــن خیالــی به ایــن ۹0 درصــد گفته انــد که اصــاً پول 
نمی خواهنــد و آنها هــر موقع دل شــان خواســت، پولش را 
بدهند، اما باز هم این ۹0درصد قبول نکرده اند. حاال هم که 

آن زمین متری هوار تومان است.

2
چند ســالی بــود که دیگــر زمیــن این قدر گران شــده بــود که 
هیچ کس به فکر خرید آن نمی افتاد و فقط یاد حسرت هایی 
که آن باال عــرض کردیم می افتــاد. اما حاال چــه؟ انگار که به 
یکباره یک کشور جدید که نه، یک کره جدید کشف شده و 

جویندگان طا افتاده اند دنبال خرید زمین؛ کجا؟ متاورس. 
خب این متاورس کجاست؟ هیچ جا روی هوا!

3
کاً آدمیزاد دارد در خریدهای خیالی به مرزهای 
جالبی می رســد. آن از خریدن چند تــا عدد که 
مثاً پول اســت و این هــم از خریــدن زمینی که 
وجــود نــدارد، امــا کلی قیمتــش اســت. به حق 
چیزهــای نشــنیده. امــا ایــن وســط مشــکل ما 
نیستیم. خودمان که پولی نداریم که غصه اش 
را بخوریم که کجا سرمایه گذاری اش کنیم. بلکه 

همه دردسرمان، پدرمان است.

4
چند روز پیش بابا زنگ زد و بدون مقدمه پرسید: »پسرجان! 
این متاروس کجاســت؟ سمت روسیه اســت؟« من عرض 
کردم:»بابا جان! جسارتاً اسم آن خراب  آباد متاورس است 
و ربطی به روسیه و پوتین ندارد.« بابا اما کاری با این حرف ها 
نداشت و گفت: »شنیده ام زمین های آنجا آینده دارد. یک 

روز وقت بگذار بیا دنبالم برویم، زمین ها را ببینیم.« 
خب شــما بفرمایید من به ایشــان چه بگویــم؟ بگویم برای 
دیدن آن زمین ها نبایــد کفش به پا کند، بلکــه باید عینک 

واقعیت نما به چشم بزند، یا زود است؟

5
حاال که متاورس بیابان اســت امــا این خط و این نشــان، اگر 
تا چند سال آینده وقتی در خیابان هایش راه می روید، ده ها 
مغازه مشاور اماک هموطن و صدها کارشناس ملک آواره 
در حال مکالمه مدام با موبایل توی خیابان ندیدید، من اسمم 

را عوض می کنم. 

6
این خارجی ها فکر می کنند خیلی زرنگند که هیچی را به ملت 
می فروشند. از آنها زرنگ تر، دالالن هموطنی  هستند که مهر 
قول نامه اولین زمین روی هوا، خشک نشده، درصد کمیسیون 
 خودشــان را حســاب کرده اند، خورده اند، یک آب هــم روش.
 همین امروز و فرداست که بساز و بفروش ها یا به قول خودشان 
ســازنده ها هم بریزند کف خیابان های متــاورس و همین طور 

طبقه روی طبقه بیندازند و پول روی پول بچینند. 
متاورس منتظر باش!

7
آینده این قواره ها چون روز است 

چون قصه ملک، نیک و پندآموز است
ای دوست! زمین بخر، خریدن خوب است

تا حق کمیسیون ما محفوظ است

شب نوشته های یک بچه نوآور! )31(

تعمیراتدورهایتوییتر
وتلگراموفاضالبقلعه

اسمالآباد
ســخت درگیر کار خودم بودم و خیلی جدی ســرم با 
تمرکز توی یادداشــت های دفترچه کارهــای روزانه و 
صفحه نمایش بود که مزاحم همیشــگی 
از راه رســید؛ کامیــار. هنوز ســام نکرده با 
اشاره سر من را متوجه حضور سمیرا کرد. 
شک ندارم که می خواســت به این وسیله 
دهان مبارک من را ببندد که برخی سخنان 
گهربار را به زبان نیاورم. در همان حالی که 
از ســمیرا خواســتم روی صندلی آن طرف 
میز بنشیند، مزاحم اصلی را هم هل دادم 

تا از روی میز بلند شود. 
نگاه پرسش آلود من را سمیرا پاسخ نداد و 
کامیار بریده بریده گفت: »انگار بچه ها نظرشان این 
اســت که باید یک تا دو هفته برخی کارها را تعطیل 

کنیم.« به نظرم درست نشنیدم. پرسیدم: »چه کار 
کنیم؟« کامیار پاســخ داد: »این جور که تو می پرسی 
هیچ! ولی مشــکلی پیــش آمده و باید یــک خاکی به 
سرمان بمالیم دیگر. تعطیلی کوتاه مدت هم راه  چاره 

خوبی است، سمیرا هم می داند.«
توضیحــات ســمیرا البتــه روشــن تر بــود، ولــی مــن 
خواســتم که همه بچه ها را برای جلســه فــوری صدا 
بزنیم. عــادت دارم ایــن نــوع تصمیمات و کارهــا را با 
نظرخواهــی از همــه بچه هــای گــروه بگیریــم، نکنــد 
موضوعی در نظر گرفته نشود و خرابی به بار بیاید. 

چند دقیقه که گذشت، همه دور هم نشسته بودیم 
و قرار شد مشــکل را یک  بار بازگو کنیم و راهکارها را 
ببینیــم. پیش از همــه رو بــه کامیار گفتــم: »فقط تو 
نمی توانی هیچ چیــز بگویی. بــه اندازه کافــی نگرانم 
کرده ای.« گرچه از لبخندی که داشتم فهمید جدی 
نیســتم، ولــی به قــول ســامان، کمیســیون مدیریت 
بحران مــا جلســه فوق العاده خــود را با حضــور همه 
کارشناســان شــروع کرد. فریبا و محســن مشــکل را 

برای همه بازگو کردند. 
راه حــل آنهــا این بود کــه برخــی خدمات بــرای مدت 
کوتاهی قطع شود تا مشکل را برطرف کنیم. سامان 
نظر دیگری داشت و مهدی هم با نگرانی سرش را از 

این ســمت جلســه به آن ســمت می چرخاند، انگار 
مسابقه تنیس تماشا می کند.

 در این بین محمد باال و پایین می رفت، روی صندلی 
بنــد نبود و پشــت ســر هــم چیزهایــی را از ســامان و 
محسن می پرسید. وقتی قرار شد زیان های تعطیلی 
موقت را ببینیم، پرید وســط و شــروع کرد که: »مگر 
مشتری را از توی تخم مرغ شانسی درآورده ایم که دو 
هفته تعطیل کنید؟ دیگه چطور به ما اعتماد کنند؟ 
اگر هم قرار به بازبینی و رفع مشــکل باشــد، باید یه 
راهی پیدا کنید که وقفه بیش از چند ساعت نشود 
و خبر هم بدهیم. اداره فاضاب قلعه اسمال آباد هم 

بی خبر تعطیل نمی کند.«
 کامیار اما ســکوت اجباری را شکســت و گفت: »ما 
که از تلگرام و توییتر بیشــتر نیستیم، طبق فرمایش 
یکی از اعضــای کمیســیون صیانــت، آنها هــم برای 
تعمیرات دوره ای می خواســتند تعطیل کنند و فقط 
رئیس جمهور آمریکا توانسته جلوشان را بگیرد!« تا 
اسم رئیس جمهور آمریکا آمد، بچه ها جلسه را ترک 
کردنــد. کامیــار می گفت شــاید رفتند از کمیســیون 
بپرســند تعمیرات دوره ای آنها مثل ما بوده یا شبیه 
به فاضــاب قلعه اســمال آباد. به همیــن دلیل هنوز 

تصمیم نگرفته ایم چه کار کنیم.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com
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پیش بینی جی پی  مورگان از قیمت بیت کوین: عقب نشینی از ۱۵۰ هزار دالر به ۳۸ هزار دالر!

روند نزولی بیت کوین در ۱۰ روز گذشته از دید بازیگران بزرگ

جا نمانیم!
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15

بایدن فرمان 
می دهد

کسب وکارهای 
آمریکایی در انتظار 

فرمان اجرایی بایدن 
در خصوص رمزارزها

 گفت و گو با امیرحسین 
مردانی درباره بیت پین 
و مسئله رگوالتوری در 
حوزه رمزارزها 
و چالش های آن

جذب سرمایه خارجی
 از طریق رمزارزها

تجارت جهانی به پلتفرم های 
جدید کوچ خواهد کرد

بیت کوین داران 
بیشتر می شوند 

اما سلطه 
بیت کوین کمتر!

5

A N A LY S I S

گفت و گو با رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق تهران

7 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شـــــماره هفت
ده بهمــــــــن
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه
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   گفت و گو با پارسا عباسی 
بنیان گذار کسب و کار اینوتوکن 
که در خانه نوآوری مستقر است

  جذب سرمایه 

با کمک توکن

7

نتیجه یک 
ممنوعیت:

کوچ به ناکـجا!
 آغازموج

مهاجرت ماینرهای روسیه

12

لوگوی 
پولکادات 

روی پیراهن 
بارسلونا؟

پیشنهاد میثم حامدی، از مدیران مرکز پژوهش سازمان بورس 
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۱۰ بـــــهــــمــــــن ۱۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول
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 چنــد ســالی می شــود کــه نهادهــای 
حاکمیتــی به دنبــال تنظیم گــری بــازار 
رمزارزها هستند؛ گفته می شود حجم معامالت 
روزانه ریالی این بازار در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان 
است. بخش زیادی از مردم در سال های گذشته 
روی دارایی های دیجیتال، رمزارزش ، رمزارزها یا هر 
عنــوان دیگــری انتخــاب کنیــم، ســرمایه گذاری 
کرده اند. مردم رمزارزهای خود را در بسترهای تبادل 
ایرانی معامله می کنند. در نبود قوانین و مقررات در 
سال های گذشته، شاهد رشد بازار رمزارزها در ایران 
بوده ایــم؛ تــا امــروز هــم خودتنظیم گــری و تعامل 
پیوسته فعاالن اقتصادی این حوزه با نهادهای مهم 
و تأثیرگــذار توانســته تــا حــدودی از کژکارکردهــا 
جلوگیری کند. با این  وجود به نظر می رسد این بازار 
در صورتــی  کــه مقررات گــذاری نشــود، می توانــد 
مشــکالت بســیاری را برای مردم و کســب وکارها 

ایجاد کند. 

 فارغ از فلسفه رمزارزها در 
شــرایطی کــه عامه مــردم 
جــذب ابزارهــای گوناگــون دنیــای 
بالکچیــن و به طور خــاص رمزارزها 
شده اند، الزم است با تدبیر مناسب 
زمینه های ضرر و زیان مردم کاهش 
یابــد. هرچنــد در هــر حالتــی بــازار 
رمزارزهــا بازاری به شــدت نوســانی 
اســت و کســانی کــه وارد ایــن بــازار 
می شــوند، باید توان مالــی و ذهنی ازدســت دادن 
تمام سرمایه خود را داشته باشند. این بازار هنوز 
در ابتدای راه است و تا شکل گیری و قوام آن فاصله 

داریم.

 علی  ایحال در چند سال گذشته همزمان 
بــا دنیــا مقررات  گــذاری بــرای رمزارزهــا و 
تنظیم گری این حوزه مــورد توجــه رگوالتورها قرار 
گرفته است. بعد از چند تالش ناموفق بانک مرکزی 
و در شــرایطی کــه بانــک مرکــزی هنــوز حتی یک 
مصوبه و مقرره برای حوزه رمزارزها ندارد، احتماالً 
به نقطه ای رسیده ایم که باید تنظیم گری رمزارزها 
عملیاتی شــود. با توجه به گفته ها و شنیده ها در 
حال حاضر دو مسیر روی میز قرار دارد؛ ممنوعیت 
کامــل یــا ایجــاد محدودیت های شــدید. بــه نظر 

می رسد ماه عسل تمام شده و حاال باید یکی از این 
دو راه را انتخاب کنیم. 

 گزینه خطرناک ممنوعیت کامل است که 
برخی تالش می کنند با ایجاد حاشــیه و 
ســروصدا آن را منطقــی جلــوه دهنــد. برخــی 
معتقدنــد خریــد، فــروش و تبــادل رمزارزهــا باید 
ممنوع شود و تنها مورد مجاز از رمزدارایی ها باید 
رمزپــول بانک مرکــزی باشــد. بنابراین عــده ای به 
دالیل گوناگون در حال پیش بردن طرحی هستند 
تــا بــا ممنوع کــردن همه چیــز و بــا پاک کــردن 
صورت مسئله، این موضوع پرحاشیه را سروسامان 
دهند. فعالً کاری به این ندارم که این گزینه چقدر 
شــدنی اســت و در صورتی که این اتفاق رخ دهد، 
بازار زیرزمینی رمزارزها چقدر رشد خواهد کرد. در 
حال حاضر صرافی های رمزارز ایرانی ابزار مناسبی 
برای مدیریت و کنترل در مواقع لزوم هستند؛ در 
صورتی که ممنوعیت کامل اعمال شود، در واقع با 
حذف کســب وکارهای ایرانی فرش قرمــز زیر پای 

کسب وکارهای خارجی انداخته ایم.

 راه حــل دیگــری کــه وجــود دارد، پذیرش 
محدودیت هــای شــدید اســت. بــه نظر 
می رسد کشورهای توسعه یافته هم در نهایت به 
ایــن  ســو رفته انــد کــه معامــالت و خریدوفــروش 
رمزارزهــا مجــاز باشــد، ولــی چارچوب هایــی 
سفت وسخت تعریف کنند. آنچه باید مورد توجه 

قرار گیرد، پویایی ذاتی دنیای توزیع شده است. 

 اگر بخواهیم چارچوب های کلی و احکام 
مناسب برای این فضا را تدوین کنیم، الزم 
اســت با تدبیر مناســب و تعامل با همه ذی نفعان 
زمینه تنظیم گری اثربخش را فراهم کنیم. حاکمیت 
باید اهداف خود از جمله موضوعات امنیتی را دنبال 
کنــد، مــردم و حقــوق آنهــا بایــد دیــده شــود و 
کســب وکارها هم بتوانند با حداقل موانع فعالیت 
کنند. این تعادل برقرار نمی شود؛ مگر در شرایط آرام 
و منطقــی و گفت وگــوی مســتمر. امیــدوارم در 
هفته های جاری بتــوان با منطــق و گفت وگو زمینه 
تنظیم گری اثربخش حوزه رمزارزها را فراهم کرد که 
خــدای  ناکــرده میــدان دســت کســانی نیفتــد کــه 

می گویند باید همه چیز را بست و ممنوع کرد.

INTROسرآغاز

فعاالن کسب وکارهای اکوسیستم کارآفرینی داخل کشور چشم انتظار 
تصمیم گیری کارشناسی برای این حوزه هستند

تنظیم گری بازار رمزارزها چگونه انجام خواهد شد؟

در صورت رفتار قهری حاکمیت در قانون گذاری تبادل رمزارزها،  شاهد خروج سنگین 
منابع از کشور خواهیم بود

چرا حاکمیت نباید با رمزارزها رفتار قهری داشته باشد؟

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

به نظــر می رســد در روزها و هفته هــای گذشــته، گروه های 
مختلفی در دولت و حاکمیت جهت سروسامان دادن به 
فضای تبادل رمزارزها در کشور به تکاپو افتاده اند؛ اتفاقی 
که در نوع خودش شاید در نگاه اول برای بسیاری از فعاالن 

و بازیگران این فضا خوشایند نباشد، اما وقتی 
پای صحبت بسیاری از فعاالن شناسنامه  دار 
و شناخته شــده ایــن فضــا می نشــینیم، ذات 
قانون گــذاری و نظــارت در ایــن فضــا را نه تنهــا 
منفــی، بلکــه بــرای توســعه آن مثبــت نیــز 
می دانند. امــا نگرانی هایی در این حــوزه وجود 
دارد که فعاالن معتقد هستند که اگر دولت یا 
حاکمیت با همان رفتارهای همیشگی به سراغ 
قانون گــذاری این حــوزه بیاید، یقینــاً صدمات 
غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد خواهد 

شد.
مهم ترین نکته ای که قانون گــذار و حاکمیت در خصوص 
پلتفرم های تبــادل ایرانــی باید به آن توجه داشــته باشــد، 
ایــن اســت کــه پلتفرم هــای رمزارزهــا را می تــوان اولیــن و 
گسترده ترین حوزه اقتصادی تا امروز در کشور دانست که 
به سرعت، به آسانی و به سادگی قابلیت جایگزینی با رقبای 
خارجی و بین المللی را دارند. در نتیجــه کاربران هیچ گونه 
رفتار نســنجیده و هیجانــی در ایــن حــوزه را برنمی  تابند و 
به ســرعت ایــن امــکان را دارند کــه پلتفرم هــای ایرانــی را با 

پلتفرم های خارجی جایگزیــن کنند؛ اتفاقی کــه به خروج 
سنگین منابع از سرویس های ایرانی و سرازیر شدن آن به 

رقبای بین المللی می انجامد.
به عبــارت دیگــر، بایــد از شــکل گیری پلتفرم هــای تبادل 
رمزارزهــا در ایــران خوشــحال باشــیم؛ چراکه 
بــا توجــه بــه ماهیــت رمزارزهــا، عمــالً دولت 
یــا حاکمیــت هیچ گونــه امکانی جهــت قطع 
دسترسی مردم به این فضا در حوزه بین الملل 
نخواهد داشــت. پس چه بهتر که با توســعه 
پلتفرم هــای ایرانــی، حاکمیــت بــا نگاهــی 
آینده نگرانه، بــا ایجاد چارچوب های درســت 
به دغدغه هــای نظارتی و امنیتی خود پاســخ 
دهــد. در صــورت رفتــار قهــری حاکمیــت در 
قانون گذاری تبادل رمزارزها، به دلیل سهولت 
و ســرعت در جایگزین پذیــری پلتفرم هــای تبــادل ایرانی 
با رقبای خارجی، شــاهد خروج ســنگین منابع از کشــور 

خواهیم بود.
بر خالف آنچــه بانک مرکزی اعــالم کرده، راهــکار، رفتن به 
سمت رمزریال نیست، بلکه در یک گفتمان سالم، فعاالن 
باید دغدغه های حاکمیت را بشنوند و برای این دغدغه ها 
راهکارهای معقول و منطقی ارائه دهند تا هم جلوی خروج 
منابع بــه ســایر کشــورها را بگیرنــد و هــم بــه دغدغه های 

حاکمیت پاسخ دهند.

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

چرا نباید خرید، فروش
 و تبادل رمزارزها را ممنوع کرد؟

عده ای همان طور که می شود حدس زد، سخت به دنبال 
بستن و جمع کردن فضای رمزارز در ایران هستند. مرغ 
این گروه یک پا دارد و به هر شــیوه ای کــه بتوانند تالش 
می کنند زمینه ممنوعیت را فراهــم کنند. خدای ناکرده 
اگر اتفاق اشــتباهی هم حتی در یک کســب وکار ایرانی 
حوزه رمزارز رخ دهد، ایــن عده همان را اهــرم می کنند و 

تمام اکوسیستم را با یک چوب می زنند. 
در ســال های گذشــته اکوسیســتم رمــزارز ایــران رشــد 
قابــل قبولــی داشــته اســت؛ در شــرایطی هســتیم کــه 
کسب وکارهای رمزارزی ایران در حوزه های گوناگون رشد 
کرده اند و توانســته اند اعتماد خوبی را نیــز بین مردم به 
دست آورند. رمزارزها در شرایطی که هیچ گونه مقرراتی 
برای آنها تدوین نشــده، توانســته اند به بخشی از سبد 
دارایی مردم تبدیل شوند. تقریباً در همه اقشار جامعه 
با هر سطح از سواد و تمکن مالی شاهد این هستیم که 
به این بازار به عنــوان فرصتی بــرای ســرمایه گذاری نگاه 
می کنند. کســب وکارهای ایرانی رمزارز هم توانســته اند 
جای خــود را در میان مردم باز کنند و اگــر بخواهیم آنها 
را محدود کنیم و با ایجاد ممنوعیــت  زمینه تنظیم گری 
رمزارزها را فراهم کنیم، نه تنها این بازار تنظیم نمی شود، 

بلکــه زمینــه زیرزمینی شــدن آن را فراهــم 
می کنیم.

اینکــه برخــی معتقدنــد آینــده بالکچیــن 
واقعــاً  اســت،  مرکــزی  بانــک  رمزپــول 
تأســف برانگیز اســت. برخــی خودشــان را 
بــه ندیــدن زده انــد و نمی خواهنــد درک 
کنند کــه فناوری هــای بنیادیــن چگونه همه 
ســاختارهای اجتماعی و اقتصــادی را تغییر 
می دهنــد. رگوالتــور خــوب در برابــر تغییــر 
نمی ایســتد، بلکــه از آن اهرمــی می ســازد 

برای رشــد و توســعه جامعه. رگوالتور بــد در برابر تغییر 

می ایســتد و نه تنها مردم، بلکه خودش را هم از مواهب 
پیشرفت محروم می کند. 

اینکه برخــی تصور می کننــد اگر خرید، فــروش و تبادل 
رمزارزهــا را ممنــوع کننــد و با خلــق رمزپول، 
زمینــه اســتفاده مــردم را فراهــم می کننــد؛ 
موضوعــی عجیــب اســت. بــا وجــود همــه 
تحوالتــی کــه در ایــن مــدت رخ داده و همــه 
ایده هایــی کــه مطــرح شــده و روندهایــی کــه 
پیــش روی همــه قــرار گرفتــه اســت، معلــوم 
نیســت چــرا برخــی اصــرار می کننــد بــه 
ممنوعیت. آن روش درستی که باید انتخاب 
کرد، تنظیم گری هوشمندانه است. با ایجاد 
محدودیت هــای منطقــی هــم می تــوان از 
دارایی های مردم محافظت کرد و هم زمینه کژکارکردها را 

کمتر کرد. ممنوعیت رمزارزها صرفاً به زیرزمینی شــدن 
این حوزه منجر می شــود. کسب وکارهای صرافی رمزارز 
ایرانی در شرایطی رشد کرده اند که رقبای جدی خارجی 
دارنــد. موانــع جابه جایــی بیــن کســب وکارهای ایرانی و 
کســب وکارهای خارجی در زمینه رمــزارز آنچنان اندک 
است که همان فردای ممنوعیت شاهد فرار سرمایه ها از 
ایران خواهیم بود. دنیای رمزارزها فرصت بی ســابقه ای 
پیش روی ما گذاشته تا بتوانیم با درک چارچوب های آن 

زمینه ورود سرمایه به کشور را فراهم کنیم.
امیدواریم برخی که برخالف منافع ملی، چاره و راه شان 
برای مدیریت هر چیزی بســتن آن است، موفق نشوند 
بیــش از این بــه منافــع ملــی آســیب بزننــد. امیدواریم 
در شــرایط منطقی بتــوان گفت وگــو کرد و زمینه رشــد و 

توسعه بیشتر ایران را فراهم آورد.

POINT OF VIEWزاویه دیدمالحظاتی که در تنظیم گری حوزه کریپتوکارنسی ایران باید در نظر داشت

خطر تاراندن سرمایه های 
ایرانی از مرزهای رمزارزی

مالحظه ای درباره 
مقررات گذاری رمزارزها

تــالش دولــت و در رأس آن معاونــت 
اقتصــادی ریاســت  جمهــوری بــرای 
رگوالتوری حوزه رمزارزها که با انتشار یک 
سند منتشرشــده در فضای مجازی وارد 
فاز جدیدی شــده، تالشی قابل تحسین 
اســت. در روزهایــی کــه برخــی نهادهــا و 
بخش های حاکمیت صرفاً تــالش دارند 
دامن خــود را از ایــن ورطه دور نگــه دارند، 
کنشــگری این بخش از دولــت، آن  هم با 
رویکــردی کارشناســی امیدواری هــا را در 
اکوسیستم کارآفرینی مبتنی بر بالکچین 

کشور بیشتر خواهد کرد.
اگرچــه پیش نویــس طرحی کــه در فضای 
مجازی منتشر شد با خواسته های مطلوب 
و راهگشــای کســب وکارهای ایرانــی حوزه 
رمــزارز فاصلــه زیــادی دارد، امــا همین که 
می تــوان ردپــای نــگاه کارشناســی را در آن 

رصــد کــرد، جــای بســی 
امیدواری است.

کســب وکارهای ایرانــی در 
حــوزه رمــزارز و بالکچیــن 
بخش هــای  معــدود  از 
اقتصادی کشــور هســتند 
کــه در رقابتــی ســخت بــا 
همتایــان جهانــی خــود 
قــرار گرفته انــد. در حــوزه 
رمزارزهــا بــر خــالف ســایر 

پلتفرم های داخلــی و حوزه های مختلف 
تجــارت الکترونیــک کشــور کــه بــا هــر 
شــکلی از تنظیم  گــری در نهایــت کاربــر 
ایرانــی چــاره و گریــزی جــز اســتفاده از 
سرویس های داخلی ندارد، مقررات گذاری 
محدودیت ســاز و تنگ نظرانــه بــرای 
کسب و کارهای داخلی به معنای تاراندن 
کاربران ایرانی به خارج از مرزهاســت، آن  
هم در فضایی بسیار پرریسک و پرخطر 
برای ســرمایه های آنها. بــه  عبارتی اینکه 
کاربر بــا چنــد کلیــک می توانــد وارد یک 
پلتفــرم بین المللــی شــود کــه غالبــاً تابع 
قوانین مالی جهانی )و لحاظ کردن تحریم 
ایرانی ها( هستند، به معنای بیرون کردن 
ســرمایه های ایــن حــوزه از درون مرزهای 

اقتصادی کشور است. 
این خطری است که باید در طرح نهایی ای 
کــه در ریاســت جمهوری کلیــد خــورده، 
به عنوان یک متغیر مهــم مقررات گذاری 
در نظر آورده شــود، آن  هم بــا دخیل کردن 
مالحظــات  و  دغدغه هــا  و  نظــرات 
بنیان گــذاران و صاحبــان کســب وکارهای 

رمزارزی ایرانی.

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili



به گفته جی پــی مــورگان، ماهیت رونــق و رکــود بیت کوین 
مانع پذیرش ســازمانی  گســترده آن در کوتاه مدت خواهد 

شد.
این بانــک گفت کــه کاهش اخیــر قیمت بیت کویــن باعث 
می شود تا هدف بلندمدت ۱۵۰ هزار دالری آن کمتر محتمل 
باشــد. جی پــی مــورگان در تحلیلــی گفتــه اســت: »ارزش 
منصفانه مــا بــرای بیت کوین بر اســاس نســبت نوســانات 
بیت کوین به طــال در حدود یک چهــارم قله ای کــه قبالً برای 

آن متصور می شــد )۱۵۰ هزار( و چیزی حــدود 38 هزار دالر 
خواهد بود.«

جی پی مورگان هفته قبل در گزارشــی اعــالم کرد که کاهش 
بیش از ۵۰درصــدی بیت کوین از قیمت بی ســابقه 69 هزار 
دالری مــاه نوامبــر، ماهیــت رونــق و رکــود پرنوســان ایــن ارز 
دیجیتال را برجسته می کند و این نوع نوسانات مانع پذیرش 
بیشــتر آن توســط مؤسســات و ســازمان ها در کوتاه مــدت 

خواهد شد.

این بانک هدف بلندمدت قیمــت بیت کوین خود را که قبالً 
۱۵۰ هزار دالر عنوان شــده بود، به 38 هزار دالر کاهش داده 
و اعالم کرده این تخمین بر اســاس نوسانات نسبی و اندازه 
بازار بین طال و بیت کوین است: »پیش بینی قبلی ما مبنی 
بر اینکه نسبت نوسانات بیت کوین به طال در اواخر امسال 
به حدود دو برابر کاهش می یابد، غیرواقعی به نظر می رسد. 
ارزش گذاری منصفانه ما برای بیت کوین بر اســاس نسبت 
نوسان بیت کوین به طال در حدود 38 هزار دالر خواهد بود.« 

بیت کویــن در حــال حاضــر حــدود 37 هــزار دالر معاملــه 
می شود.

هــدف قبلــی ۱۵۰ هــزاری دالری جی پــی مــورگان، همگرایی 
نوســانات بیت کویــن بــه طــال و یکسان ســازی تخصیــص 
بیت کوین با طال در پرتفوی سرمایه گذاران را فرض کرده بود. 
جی پی مورگان گفتــه در حال حاضر، چنیــن پیش بینی ای 

بعید است رخ دهد.
مؤسسات به دلیل بازده نامرتبط بیت کوین به سهام و سایر 
کالس های دارایی به آرامی خود را با بیت کوین گرم می کنند، 
اما این تصــور در فروش های اخیر کــه همزمان با افــت بازار 

سهام رخ داد، به چالش کشیده شد.
از دید ایــن بازیگر قدیمی بازارهای مالــی بزرگ ترین چالش 
پیش روی بیت کوین، نوسانات آن و چرخه های زیاد و پرتکرار 
رونق و رکود آن اســت که مانع پذیرش بیشــتر ســازمانی آن 
خواهد شد. البته با تحلیل این بانک، روند نزولی بیت کوین 
چندان ادامه دار نخواهد بود؛ چراکــه قراردادهای فیوچرز و 
حجم قابل توجه بیت کوین یا اتر موجود در صرافی ها، به ویژه 
در رابطه با سرمایه گذاران بزرگ نشان می دهد روند اصالحی 

چندان زیاد نخواهد بود. 
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پیش بینی جی پی  مورگان از قیمت بیت کوین: عقب نشینی از ۱۵۰ هزار دالر به ۳۸ هزار دالر!

روند نزولی بیت کوین در ۱۰ روز 
گذشته از دید بازیگران بزرگ

ضررهای میلیونی 
در بازار

تأثیر جلسه بانک مرکزی 
آمریکا بر سرمایه گذاران 
ارزهای مطرح بازار چه بود؟

به دنبــال ســقوط قیمــت ارزهای دیجیتــال در پی جلســه 
ســنای آمریکا، بیش از ۲۰۰ میلیــون دالر از موقعیت های 
معامالتــی مربــوط بــه بازارهــای مشــتقه بیت کویــن و 
اتریوم لیکویید شــده اســت. آن طور که پیداســت بیشتر 

معامله گران لیکوییدشده در موقعیت خرید بوده اند.
با ســقوط قیمت بیت کوین بــه 3۵.۵۵۰ دالر معامله گران 
بزرگ تریــن ارز دیجیتــال جهــان، به تنهایــی بیــش از ۱۰3 
میلیون دالر از دست دادند. قیمت اتریوم نیز با سقوطی 
مشــابه به کمتر از ۲.4۰۰ دالر رســید. بیت کویــن در زمان 
نگارش این گــزارش قیمتی معــادل بــا 37.8۰۰ دالر دارد. 
اتریوم نیز هم اکنون با قیمت ۲.۵8۰ دالر معامله می شود.

لیکوییدشــدن هنگامی رخ می دهد کــه صرافی موقعیت 
اهرمی معامله گر را می بندد؛ زیرا دیگر سرمایه ای برای باز 

نگه داشــتن موقعیت معامالتی خود ندارد. ایــن اتفاق در 
بازار معامالت مشتقه رخ می دهد که معامله گران در آن به 
ردیابی قیمت ها می پردازند و بر خالف بازارهای معامالت  

آنی )spot( مالک دارایی های واقعی نیستند.
ســقوط قیمتی ارزهــای دیجیتال پــس از نشســت بانک 
مرکزی ایاالت متحده آمریکا آغاز شد. پس از اعالم تعهد 
این نهاد قانون گذار به کنترل تورم بــا افزایش نرخ بهره در 
ســال جاری، دارایی  هایی چون ســهام و ارزهــای دیجیتال 

سطوح قیمتی خود را یکی پس از دیگری از دست دادند.
کمیتــه بــازار آزاد فــدرال بــرای بحــث دربــاره تغییــرات 
سیاســت های پولی، اقتصادی و مالی، هشت بار در سال 

تشکیل جلسه می دهد.
ادامه رکود در بازار ارزهای دیجیتال، لیکویید شدن حدود 

3۱9 میلیون دالر طی شبانه روز گذشته را در پی داشت که 
اکثر این سرمایه ازدســت رفته به معامله گران بیت کوین و 
اتریوم تعلق داشت. معامله گران بازار مشتقه آلت کوین  ها 
حجم سرمایه کمتری نسبت به بیت کوین و اتریوم دارند. 
معامله گــران معامالت آتی ســوالنا و ترا به ترتیــب 8.77 و 

6.۵۵ میلیون دالر ضرر کردند.
بیش از ۵3 درصــد معامله گران موقعیت النگ داشــتند. 
بیش از ۱۲4 میلیون دالر از این ضررها در صرافی بایننس 
رخ داده است، پس از آن بیشترین سرمایه لیکوییدشده 
با مبلــغ 9۲ میلیــون دالر در صرافــی »OKX« کــه پیش از 
ایــن »OKEx« نامیــده می شــد، بــه وقــوع پیوســت. اکثر 
این موقعیت  هــای معامالتی نیــز روی بیت کویــن و اتریوم 

بوده اند.



شــــــــــــــمــــــــــــــــــاره7
۱۰ بـــــهــــمــــــن ۱۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

5

بازار
M A R K E T

 نرخ پذیرش ارزهای دیجیتال با شیبی تصاعدی 
در حــال رشــد اســت. همان طــور کــه ایــن بــازار 
بالغ تر می شود، کاربران بیشــتری هم سوار قطار کریپتو 
می شــوند و نــرخ جهانــی مالکیــت کریپتــو را افزایــش 

می دهند.
 طبق آخرین گزارش سایت کریپتودات کام، این 
بازار در حال حاضر در مســیر نزدیک شــدن به 
یک میلیارد کاربر رمزارز تا پایان سال ۲۰۲۲ است. نکته 
جالب توجــه اینکه ورود کاربــران جدید با وجود شــروع 

یک بازار نزولی رشد کرده است.
 اشتیاق رو به رشد به سمت ارزهای دیجیتال در 
چنــد ســال گذشــته به طــور پیوســته در حــال 
افزایش بوده اســت. در حالــی که همیشــه کاربران خرد 
سوخت این رشد را فراهم می کرده اند، امسال تالش های 
سازمانی گسترده ای برای ورود به این بازار صورت خواهد 
گرفت. پذیرش بیت کوین از ســوی برخی کشورها نظیر 
الســالوادور هم بخش دیگــری از این اقبال بوده اســت. 
همه اینها بــه افزایش قابل توجه تعــداد کاربران کریپتو 
منجر شده است. بر اساس داده های کریپتودات کام، تا 
۲9 دســامبر ۲۰۲۱، ۲9۵ میلیون کاربر کریپتو در سراسر 
جهان وجود داشته است. این تعداد فقط مجموع همه 

کاربران ۲۲ صرافی متمرکز است.
 در سال گذشته میالدی، تعداد کاربران کریپتو 
تقریباً سه برابر شده و از ۱۰6 میلیون در ابتدای 
سال به ۲9۵ میلیون در پایان سال افزایش یافته است. 
گــزارش جدیــدی می گویــد اگر بــازار شــاهد همیــن نرخ 

افزایــش در ســال ۲۰۲۲ باشــد، تــا پایــان ســال بــه یــک 
میلیارد کاربر خواهد رسید.

 این میــزان افزایش تعداد کاربــران کریپتو تأثیر 
قابــل توجهی بــر ایــن بــازار خواهد داشــت. در 
پایان ســال ۲۰۲۲، حــدود ۱76 میلیــون کاربــر کریپتو در 
جهان، یا حدود 6۰ درصد کل بــازار،  بیت کوین خواهند 
داشــت. تنهــا حــدود ۲3 میلیــون نفــر صاحــب اتریوم 
خواهند بود و ۲3 درصد هم همزمان بیت کوین و اتریوم 

را نگهداری خواهند کرد.
 گــزارش می گویــد بیشــترین رشــد ماه به مــاه 
کاربــران کریپتــو ســال گذشــته میــالدی در ماه 
آگوســت اتفاق افتاد و تعداد کاربران در مقایســه با ماه 
قبل آن ۱۵.۲ درصد افزایش یافت. این افزایش تا حدی 
عامل عملکرد درخشان بیت کوین در تعداد کاربران در 
ماه های بعد بود که در نوامبر به اوج خود رســید؛ زمانی 

که رکورد قیمت بیت کوین به 69 هزار دالر رسید.
 تکرار نرخ رشد ۱۵.۲درصدی که در ماه آگوست 
رخ داد، در ماه های بعدی تکرار نشد و نرخ رشد 
ماهانه در سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۱ به ترتیب تنها ۱.۱ و ۲.۱ 

درصد بود.
 با وجــود ایــن، بیت کویــن همچنــان بزرگ ترین 
بخش از بازار کریپتو را به تصــرف خود درآورده 
اســت؛ هم از نظر ارزش بازار و هم از نظر تعداد کاربران. 
در جوالی ۲۰۲۱، فقط کمتــر از ۵6 درصــد از کل کاربران 
رمزارز دارای بیت کوین بودند. این سهم بازار تا اکتبر به 
رشــد خود ادامه داد و به 63 درصد رســید، اما هنگامی 

کــه بیت کویــن ATH خــود را لمــس و بعــد رونــد کاهش 
دوماهه خــود را آغــاز کرد، ســهم بــازار آن بــه 6۰ درصد 

کاهش یافت.
 وقتی صحبت از ارزش بــازار بیت کوین به میان 
می آیــد، باید گفــت در ابتدای نوامبــر ۲۰۲۱ نیز 
ســهم بیت کوین از بازار شــروع به کاهش کرد و در پایان 
سال به زیر 4۰ درصد رسید. اگر این روند نزولی در سال 
۲۰۲۲ ادامــه یابــد، می توان شــاهد کاهش ســلطه آن به 
پایین ترین حــد تاریخی بــود. با ایــن حال، هیچ کــدام از 
اینهــا بــر تعــداد افــرادی کــه بیت کویــن دارنــد، تأثیــر 
نمی گذارد. اگر نرخ مالکیت در میــان کاربران کریپتو در 
حدود 6۰ درصد فعلــی باقی بماند، به این معنی اســت 

که 6۰۰ میلیون نفر صاحب بیت کوین خواهند شد.
 تجزیــه ایــن داده هــا پدیــده جالب تــری را هــم 
آشــکار می کند؛ در نیمه دوم سال ۲۰۲۱، تعداد 
کاربران بیت کویــن 37.۵ درصد افزایــش یافت و از ۱۲8 
میلیون در جوالی به ۱76 میلیون در دســامبر رســید. از 
ســوی دیگر، اتریــوم در ایــن مدت شــاهد افزایــش تنها 

۱.4درصدی تعداد کاربران خود بود.
 این بدان معناست که تعداد کاربران اتریوم در 
نیمه دوم ســال در حدود ۲3 میلیــون نفر ثابت 
مانده است. با این حال، در نیمه اول سال ۲۰۲۱، تعداد 
کاربران اتریوم 64 درصد افزایش یافت. اتریوم همچنین 
کل ســال ۲۰۲۱ را صرف از دســت دادن ســهم بازار خود 
کرد؛ ســهمی کــه از ۱3 درصــد در ژانویــه بــه 8 درصد در 

دسامبر ۲۰۲۱ کاهش یافت.

پیش بینی ها نشان می دهد تعداد کاربران بازار رمزارزها 
در پایان سال 2۰22  به یک میلیارد نفر خواهد رسید

جمعیت بیت کوین داران بیشتر 
می شود اما سلطه بیت کوین کمتر!
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ANALYSISتحلیل

 خالصه بازار: بیت کوین با 
برنامه های رگوالتوری کاخ 

سفید، سقوط می کند یا 
رشد؟

بیگ تک ها و تأثیر 
آنها بر بیت کوین

کاخ ســفید در حــال برنامه ریــزی بــرای 
تنظیم گری رمزارزها به عنوان یک موضوع 
امنیــت ملی اســت کــه همیــن موضوع 
باعث کاهــش قیمت بیت کوین و ســایر 

ارزهای دیجیتال شده است.
با تصمیــم آمریکا مبنی بــر تنظیم گری 
ارزهای دیجیتــال و قــرار دادن این حوزه 
در زمــره موضوعــات امنیتــی، بــازار 
ســهام و کریپتو نزولی شــده است. کاخ 
ســفید بــه زیرمجموعه هایــش دســتور 
داده تــا انــواع دارایی هــای دیجیتــال را 
تجزیه وتحلیل و چارچوبی برای مقررات 
ایجــاد کننــد. در واقــع هــدف از ایــن کار 
نگاهی جامع بــه دارایی های دیجیتال و 
ایجاد مجموعه ای از سیاست هاست تا 
به تالش های دولت آمریکا در این فضا، 

انسجام  بخشد.
اما تحلیلگران داســتان های جالبی را در 
این خصوص روایت می کننــد. برخی از 
آنها معتقدند کــه چون ســرمایه گذاران 
به دنبال کاهش ریسک هستند، سهام 
و بیت کویــن را هماهنــگ با هــم معامله 
می کنند، امــا ایــن وابســتگی در نهایت 
محــو شــده و بیت کویــن صعــود خواهد 
کــرد. از طرفــی بــا توجــه بــه رشــد 4۰۰ 
درصدی ســود قراردادهای آتــی SOL در 
شش ماه گذشته، ســوالنا به عنوان یک 
رقیب جدی بــرای مالــکان اتریــوم عمل 
می کنــد. از طرف دیگــر با اینکــه مدیران 
شرکت های ســرمایه گذاری می خواهند 
توسعه متاورس از متا و زاکربرگ در امان 
باشــد، اما صندوق های ETF متاورســی 
احتماالً به راه خواهند افتاد. اما داستان 
نهایی، داســتان فروختن پــروژه  رمزارزی 
»دیــم« متعلق بــه فیس بــوک به قیمت 
۲۰۰ میلیون دالر اســت. یک شکســت 

دیگر برای این شرکت بزرگ!
اما برای برخی هم این فصل سودده بود. 
مسترکارت گزارش داده که درآمد خالص 
این شرکت در سه ماهه چهارم ۲8 درصد 
افزایش یافته که فراتر از انتظارات است. 
اپــل، رابین هــود، ویــزا و مایکروســافت 
هــم پــس از بسته شــدن بازارهــای امروز 
درآمدهای خــود را منتشــر کردند که هر 
کدام به ترتیــب حــدود ۱7، ۱9.6، ۱۰.6 و 

۲.8 درصد شاهد رشد بودند.

روند ارزش بازار رمزارزها در هفته گذشته روند ارزش بازار آلت کوین ها در هفته گذشته روند تغییرات سلطه بیت کوین در یک ماه گذشته

هیت مپ بازار رمزارزها در ۲4 ساعت قبل از تنظیم گزارش
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این یک انقالب اقتصادی 
است... از آن جا نمانیم!

گفتوگوباامیرحسینمردانیدربارهبیتپینواستراتژیاینکسبوکار
ومسئلهرگوالتوریدرحوزهرمزارزهاوچالشهایآن

»بیت پیــن« صرافــی رمزارزی اســت کــه مدت زیــادی از 
آغــاز بــه فعالیــت آن نمی گــذرد اما طــی همین مــدت از 
پیش بینی های امیرحســین مردانــی، مدیرعامل آن نیز 
پیشــی گرفته و به گفته مردانــی جایگاه ممتــازی از نظر 

حجم بازار گرفته است. 
او معتقد است در آینده نزدیک چالش های کسب و کارها 
بــا رگوالتــور پابرجــا خواهــد بــود ولــی در طوالنی مــدت، 
رگوالتور چاره ای جز هماهنگ کردن خود با کسب و کارها 
و ایجاد چارچوب های منطقی نخواهد داشت، زیرا ورود 

به این حوزه مانند اینترنت، یک باید است.

 لطفاً در مــورد فعالیت بیت پین توضیح 
دهید. این کسب و کار را از کجا شروع کردید؟

بیت پین کسب و کاری است که از دل یکی از صندوق های 
ســرمایه گذاری یکی از شــرکت های بزرگ ایــران در حوزه 
فناوری به وجود آمد و اواخر ســال 1398 فعالیت خود را 
آغاز کرد. ابتــدا در حوزه مشــاوره ســرمایه گذاری و پروژه 
بالکچینی فعال بود و از بهمن مــاه 1399 تاکنون بیش از 

500 هزار کاربر جذب کرده است.

 اســتراتژی شــما بــرای رســیدن بــه ایــن 
موفقیت چه بوده است؟

اســتراتژی مــا تمرکــز بــر خواســته های مشــتریان از نظر 
محصول، سرویس دهی، تجربه کاربری و پاسخ فوری به 
این خواسته بوده است. ما توانسته ایم به خوبی نیازهای 

مشــتریان را درک کنیــم و آنهــا را بشــنویم و آنچــه را کــه 
می خواستند در خط محصول، سرویس و تجربه کاربری 

عرضه کنیم. 

 اگر بخواهید از سال هایی که در این حوزه 
فعالیت داشــته اید، یک جمع بندی ارائه کنید، به 
چه تغییــر و تحوالتی اشــاره می کنیــد؟ بازیگران از 

لحاظ کمی و کیفی چه تغییری کرده اند؟
در ایــن چند ســال از لحــاظ کمــی بازیگــران زیــادی وارد 
شــده اند، اما از لحــاظ کیفــی، بازیگر چنــدان خاصی به 
بازار اضافه نشــده اســت. این حوزه به  گونه ای اســت که 
هرچــه در آن جلوتر می رویم و فضــای قانونی آن جدی تر 
و چارچوب هــای آن مشــخص تر می شــود، بازیگــران و 
سرمایه گذاران بزرگ تری پا به این عرصه می گذارند و در 

نتیجه رقابت جدی تر می شود. 
بازار به شــدت بزرگ اســت و مــن پیش بینــی می کنم در 
آینده رقبای سرسخت تر و شرکت های بزرگ به این حوزه 

بیایند که این اتفاق قطعاً رقابت را دشوارتر خواهد کرد.

 به نظر شــما چالــش اصلــی رمزارزها در 
ایران چیست؟

در حــال حاضــر، چالــش اصلــی موضــوع رگوالتــوری و 
زیرســاخت های قانونــی و عملیاتــی در حــوزه رمــزارز و 
بالکچیــن در ایــران اســت. چالــش بعــدی هــم موضــوع 
تحریــم اســت. مــا بــه خاطــر تحریم هــا نمی توانیــم از 

ســرویس های زیرســاختی در حوزه هــای فنــی و مالــی از 
سرویس دهنده های جهانی اســتفاده کنیم و این باعث 

می شود از رقبای خارجی مان عقب بمانیم.

 گفتید چالش اصلی موضوع رگوالتوری 
است؛ به نظر شما کدام نهادها برای رگوله کردن این 
فضا مناسب ترند و می توانند نقش بهتری در این 

راستا ایفا کنند؟
بــه نظــر می رســد رگوالتــوری ایــن حــوزه، بین بخشــی و 
بین وزارتخانــه ای باشــد. به نظرم الزم اســت کمیســیون 
مشترکی از وزارتخانه های مختلف تشکیل شود تا بتوان 
این حوزه را رگوالتوری کرد، اما اگر بگوییم قرار است یک 
نهاد مستقیماً مسئول رگوالتوری این حوزه باشد، قطعاً 
آن نهاد وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود، زیرا رمزارزها 
یک کالس دارایی جدید هســتند. اگر این نهاد مسئول 
شــود و بتواند ســایر نهاد ها را با خود همراه کنــد، به نظر 

می رسد اتفاقات خوبی رخ دهد.

 پیش بینی شما برای آینده کوتاه مدت و 
بلندمدت این فضا در ایران چیست؟

به نظر مــن در کوتاه مــدت چالش هایی که به آنها اشــاره 
کردم، پابرجا خواهند ماند و شاید بدتر هم بشود. ممکن 
اســت شــاهد نوســانات رفتاری زیادی از ســوی رگوالتور 
باشــیم و نتوانیم پیش بینــی کنیم که چــه اتفاقاتی برای 
کســب و کارها خواهــد افتــاد. امــا بــه نظــر من چــون این 

I N T E R V I E W

باوجودمحدودیتهای
اخیردرروسیه

بایننس می خواهد 
شعبه روسی اش را 

راه بیندازد!
»گلب کوستارف«، مدیر اروپای شرقی 
بایننــس در مصاحبــه با رویتــرز درباره 
دالیل این صرافی بزرگ بین المللی برای 
ورود به بازار روســیه گفته بــازار ارزهای 
دیجیتــال روســیه در یک ســال تقریباً 
پنج میلیارد دالر تراکنش دارد و به دلیل 
چشم انداز رشدش در سال های آینده، 
بــرای بایننــس از اهمیت اســتراتژیکی 

برخوردار است.
ایــن صرافــی اخیــراً ســه مدیــر اجرایی 
جدیــد را بــرای پســت های رهبــری در 
روســیه و اوکرایــن اســتخدام کــرده تــا 
موقعیــت خــود را به عنــوان یکــی از 
صرافی های برجسته ارزهای دیجیتال 
در منطقه قفقاز و اروپای شرقی تقویت 

کند.
کوســتارف در ادامه افــزوده این صرافی 
امیدوار اســت دولت روســیه رویکردی 
مترقــی در تنظیــم ارزهــای دیجیتــال 
اتخاذ کند. کوســتارف بــه رویترز گفته: 
»هــدف مــا دریافــت مجــوز و انجــام 
تجــارت قانونــی در جایــی اســت کــه 
مقررات بــه ما اجــازه می دهــد فعالیت 

کنیم.«
کوســتارف همچنیــن دربــاره اخبــار 
جدیــدی کــه می گویــد بانــک مرکــزی 
روســیه به دنبــال ممنوعیــت ارزهــای 
دیجیتال اســت، واکنش نشــان داده و 
آن را رویکردی تند توصیف کرده است. 
او گفتــه در هــر صــورت آنهــا به دنبــال 
گفت وگو با رگوالتور روســیه بــرای ورود 

به این کشور هستند.
اخیــراً بانــک مرکزی روســیه با اســتناد 
بــه مســائل مربــوط بــه پول شــویی و 
تأمین مالی تروریســم، تجارت ارزهای 
دیجیتال در این کشــور را محدود کرده 
است. این کشور سال 2020 رمزارزها را 
قانونی اعالم کرد، اما اجازه اســتفاده از 

رمزارز برای پرداخت را نمی دهد.
کوســتارف همچنیــن اظهــار داشــته 
رویکــرد روســیه می توانــد در تعییــن 
نحوه برخورد سایر کشــورها با مقررات 
ارزهــای دیجیتــال مؤثر باشــد. هرچند 
معتقد اســت: »در اوکراین، قزاقستان 
و ازبکستان بیشتر به ارزهای دیجیتال 
وفاداری نشان داده شده و آنها به جای 
محدودیــت، در جهــت آزادســازی گام 

برداشته اند.« 

NEWSخبر
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نتیجه یک ممنوعیت
کوچ به ناکـجا!
ممنوعیتماینینگروسیه؛آغازگرموججدیدی

ازمهاجرتماینرهاازاینکشورشدهاست
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اندیشکدهحنانوخانا
برگزارکردند

نشستی با موضوع 
تنظیم گری رمزارزها

اندیشــکده حنــان؛ یــا همــان حکمرانی 
نــرم و فناوری هــای نویــن بــا همــکاری 
خانــا؛ خانــه اندیشــه ورزان نشســتی با 

محوریت رمزارزها برگزار کردند.
کارشناســان حاضر در این رویداد تأکید 
کردنــد در برابــر رمزارزهــا چندیــن نــگاه 
وجــود دارد. دســته اول افرادی هســتند 
که نگاهی تهدیدمحور به رمزارزها دارند. 
دسته دوم افرادی هستند که این پدیده 
را فرصت می دانند و به  رمزارزها به عنوان 
موضوعــی فرصت محــور می پردازنــد. 
دســته ســوم حــد وســط ایــن دو دســته 
هســتند که رمزارزهــا را توأمــان تهدید و 
فرصت قلمداد می کنند که باید تهدید را 
به فرصت تبدیل کرد. یکی از تهدیدهایی 
که مطرح می شــود، ایجاد عدم اشــتغال 
است و باعث بیکاری در جامعه می شود 
در مقابــل آن افرادی مطــرح می کنند که 
رمزارزهــا باعث اشــتغال و درآمدزایی در 
جامعه می شود. افرادی صنعت رمزارزها 
را مولد نمی دانند و تهدیدی برای صنایع 
مختلــف می داننــد و افــرادی نیز رمــزارز 
را مولــد و کارآمــد می داننــد. همچنیــن 
تعــدادی رمــزارز را یک فرصت مناســب 
برای صادرات مجازی می دانند و استفاده 
از ایــن فنــاوری جدیــد را اجتناب ناپذیــر 
می داننــد، امــا دیــدگاه مخالــف، رمــزارز 
و اســتخراج آن را سوءاســتفاده از بــرق 

یارانه ای کشور تلقی می کنند.
بــا توجــه بــه دیدگاه هــای ضدونقیــض 
و متفــاوت در مــورد رمزارزهــا در ایــن 
نشســت دیدگاه هــای مختلف بررســی 
و رونــد تنظیم گــری آن در کشــور شــرح 
داده شــد. در ادامه از این بحث شــد که 
در تنظیم گــری بــرای قوانیــن رمزارزها از 
ابتدای ســال 139۷ تاکنــون موضع های 
متفاوتــی گرفتــه شــده و بخش هــای 
مختلــف کشــور با هــم هماهنــگ عمل 
نکرده انــد. اکنون اســتخراج رمــزارز آزاد 
و مبادلــه آن ممنــوع اســت کــه همیــن 
فعالیت هــای  افزایــش  بــه  موضــوع 

غیرقانونی منجر می شود.

از پایان ســال 2021 تاکنــون بانک مرکزی روســیه با تمام 
قوا در حــال البی گری برای ممنوعیــت کلی فعالیت های 
رمزارز بوده است؛ امری که با موفقیت در قانون این کشور 
ثبت شد، اما حاال بانک مرکزی به دنبال کوبیدن آخرین 
میخ در تابوت فعاالن رمزارز است. فعالیت های ماینینگ 
لزوماً جزء فعالیت های رمزارزی محســوب نمی شــوند و 
تاکنون نیز اقدامــی علیه ماینرها صورت نگرفته اســت، 
اما حاال شرایط در آستانه تغییر است.  این نهاد دولتی 
در گزارشــی که روز پنجشــنبه منتشــر شد، با اشــاره به 
نگرانی ها مبنی بــر اینکه ماینینگ نه تنهــا خطری برای 
ثبات مالی، بلکه خطری برای امنیت شغلی مردم روس 

است، خواستار ممنوعیت این کار شد.
بر اســاس داده های دانشــگاه کمبریج، روســیه سومین 
میزبان بزرگ ماینرهــا در جهان اســت و این ممنوعیت 
می توانــد ضربــه مهلــک دیگری بر بــازار تضعیف شــده 
رمــزارزی باشــد. قابل ذکر اســت که روســیه هنگامی که 
چیــن فعالیت های ماینینــگ را ممنوع کرد، به ســومین 

مرکز ماینینگ در جهان تبدیل شد.
»نیک کارتر«، از مدیران شرکت سرمایه گذاری رمزارزی 
»کســل آیلند« در این باره می گویــد: »من نظر مطمئنی 
در مورد اینکه آیا روســیه قصد ســرکوب ماینینــگ را به 
ســبک چین دارد یا خیر، نــدارم. اما اگر ایــن کار را انجام 
دهند، قطعــاً بر ماینرهای روســی که منبــع اصلی انرژی 
مــورد اســتفاده ماینینــگ آنهــا زغال ســنگ و گازهــای 
طبیعی روسیه اســت، تأثیر شــدیدی خواهد گذاشت. 
این ممنوعیتی نیست که بتوان با تأمین مستقل انرژی 
آن را دور زد.« ایــن اولین قدمی نیســت که روســیه برای 
محدود کردن ماینرها برداشته است. پیش از این قوانین 
سخت گیرانه ای درباره تعرفه های سنگین تر قیمت انرژی 
برای ماینرها تصویب و به اجرا گذاشــته شده بود. طبق 
گزارشی که در آن زمان منتشر شد، وزارت انرژی روسیه 
برآورد کرد که به دلیل افزایش عملیات ماینرها، مصرف 
انرژی ســاالنه این کشــور بیش از 1۶0 درصــد در منطقه 

ایرکوتسک افزایش داشته است.
در این بین قزاقســتان، دومین منطقه ماینــری بزرگ در 
دنیا و شریک نزدیک روســیه، در حال حاضر با افزایش 
ناآرامی هــای مدنــی و قطعــی اینترنــت دســت وپنجه 
نــرم می کنــد. ایــن اتفــاق بســیاری از کارشناســان را کــه 
پیش بینی کــرده  بودند مقصــد ماینرها روســیه خواهد 
بود، در گمانه زنی بیشتر فرو برده است. کارتر در این مورد 
می گوید: »شــکی نداشــتم که ماینرهای قزاق به روسیه 
کوچ می کننــد، امــا حــاال نه تنها مــن، بلکه فکــر می کنم 
خود ماینرها هم نمی دانند برای ادامه ماینینگ به کجا 
می رونــد.در نهایــت، بــا توجه بــه رویکــرد نســبتاً منفی 
اتحادیه اروپا در قبال رمزارزها، به نظر می رســد که تنها 
مکان امن برای استخراج، ایاالت متحده یا کانادا باشد، 
البته در این کشــورها هم قوانین ایالتــی برای هر منطقه 
متفاوت اســت و تمام کشــور مشــمول این ایمنــی برای 

ماینرها نمی شود.«
هرچند ممنوعیت ماینینگ در چین در زمان خود باعث 
فروش شــدید در بازار شــد،  به نظر می آید بازارها تحت 
تأثیر اخبار مربوط به روسیه قرار نگرفتند و بیت کوین در 

24 ساعت گذشته 2.4 درصد رشد داشته است.
»آنتــو پارویــان«، مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری 
رمــزارزی ARK3۶  در این بــاره می گویــد: »روســیه تنهــا 
میزبان کمی بیش از 10 درصد از قدرت اســتخراج فعلی 
بیت کویــن اســت. اگــر ایــن ممنوعیــت در نهایــت اجرا 
شــود - که ممکن اســت مدتی هم طول بکشد - ممکن 
است ماینرهای روسی مجبور شــوند عملیات خود را به 
جای دیگری منتقل کنند، اما هرگونه تأثیر این توســعه 
بر قیمت بیت کوین شاید شــدید، اما بسیار کوتاه مدت 
خواهد بــود.« ایــن تنهــا فعالیت روســیه نیســت که بر 
جهان رمــزارزی تأثیر می گذارد. فعالیت هــای ارتش این 
کشور در مرز اوکراین و احتمال جنگ میان دو کشور نیز 
آینده همــکاری میان ریپــل و بانک مرکــزی اوکراین را در 

هاله ای از ابهام فرو برده است.

تکنولــوژی یک »باید« اســت، در بلندمــدت حاکمیت، 
خود را با این حوزه همراه می کند؛ زیرا اســتفاده از آن در 
تمام دنیا از جمله ایــران یک امر معمــول مثل اینترنت 
می شود. در این زمان قطعاً چارچوب های قانونی و نحوه 
اســتفاده از آن ایجــاد خواهــد شــد. پیش بینــی ام برای 
آینده دور این است که کســب و کارها بدون هیچ مانعی 

فعالیت خواهند داشت.

 ایــن روزهــا حتــی در اقتصادهــای آزاد 
شاهد برخی محدودیت ها و رگوالتوری های سخت 
برای حوزه رمزارزها هســتیم. به نظر کمی عجیب 
می رسد که در این کشورها که نگاه بازی به نوآوری 
دارند هم ایــن نگرانی ها وجــود دارد. فکر می کنید 
دلیل مواجهه برخی کشــورها با حــوزه رمزارزها با 

چارچوب های سختگیرانه چیست؟
نکته اینجاست که این پارادایم شیفت اقتصادی است. 
حتی طرفداران تجارت جهانی و اقتصاد آزاد هم بخش 
عمده ای از منفعت را برای خود می خواهند، اما بالکچین 
و رمزارز به معنای واقعی اقتصاد اشتراکی هستند و این 
یعنی فرصت ورود برای همه به یک اندازه و برابر است، 
اما در اقتصاد آزاد، فرصــت برابر برای همه وجود ندارد. 
برای همین می بینیم با پروژه ای مثل لیبرا که فیس بوک 
راه انــدازی می کنــد، مخالفت می شــود، چــون لیبرا یک 
کشور با دو میلیارد جمعیت است و اگر بخواهد ارز خود 
را داشته باشد، به کشوری تبدیل می شود که هیچ نیازی 
به آمریکا نخواهد داشت؛ زیرا ارز و کاربران خود را دارد 
و در آنجا اتفاقات عجیب و جدی خواهد افتاد. یا حتی 
کاری که بیت کوین کرده اســت؛ در شبکه بیت کوین هر 
کســی می تواند یک بانکدار باشــد و این اتفــاق برای هر 
کســی که به بــرق دسترســی داشــته باشــد، امکان پذیر 

است. این رویداد نوعی انقالب است. 
طبیعــی اســت برخی هــا نگــران باشــند امــا بایــد بــه 
نگرانی ها با استدالل و گفتگو پاسخ داد و مسیر نوآوری 
را به خصــوص در کشــوری چــون ایران همــوار کــرد تا از 
مواهب آن بی بهره  نباشیم. نباید فراموش کرد کشوری 
چون ایران می تواند بــا وضعیت تحریم ها و فشــارهای 
بین المللــی از فرصــت رمزارزهــا اســتفاده های زیــادی 
بکند. پس باید مراقب باشیم سیاست گذار داخلی راه 
برخی از این کشــورها را نرود. کشــوری کــه در مراودات 
بین المللــی خود هیــچ مشــکلی نــدارد یک جــور دیگر 
درباره رمزارزهــا تصمیم می گیرد که ممکن اســت نگاه 
کردن از روی دســت آن به هیچ وجه به نفع منافع ملی 

ما نباشد!

 شــما معتقدیــد رگوله کــردن حــوزه 
بالکچین متفــاوت از حوزه های دیگر اســت، چون 
یک موضوع جدید و در حال نمو است و به سختی 
می توان برای یک تکنولوژی که دائماً در حال تغییر 
اســت، قانونی وضــع کــرد. راهکار شــما بــرای این 

مسئله چیست؟
بالکچیــن را بــا این شــیوه فعلــی که مــا راجع بــه آن فکر 
می کنیم، نمی توان به صورت سنتی تنظیم گری کرد. باید 
بالکچین را پذیرفت و با آن همزیســتی مســالمت آمیز 
داشت؛ زیرا یک پارادایم شــیفت در حال وقوع است و 
در این پارادایم شیفت اقتصادی ما باید ببینیم که آینده 
از آن کیســت؟ در دنیا عــده ای از اقتصاددانــان طرفدار 
اقتصاد ســنتی هســتند و عده ای دیگر طرفدار اقتصاد 
نوینی کــه بالکچین به وجــود آورده اســت. این جنگ تا 
10 سال آینده ادامه دارد. از نظر من اقتصاد غیرمتمرکز 
برنده این بازی خواهد بود. وقتی اقتصاد در حال پارادایم 
شــیفت اســت، نــوع مقررات گــذاری و زبانی کــه در این 
اقتصاد بــه کار می رود هــم باید دچــار پارادایم  شــیفت 
شــود تا ما بتوانیم در آن چارچوب، پارادایم اقتصادی را 

راحت تر درک کنیم و برای آن قواعد بگذاریم. 
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تجارت جهانی به پلتفرم های 
جدید کوچ خواهد کرد

گفتوگوبافرزینفردیس،رئیسکمیسیوناقتصادنوآوریوتحول
دیجیتالاتاقبازرگانیصنایع،معادنوکشاورزیتهراندرباره

ظرفیتهایحوزهبالکچینورمزارزدرتجارتجهانی

فنــاوری بالکچیــن و رمزارزهــا به مــرور جــای خــود را در 
زندگی مردم باز می کنند و مقاومت در برابر آن، بیهوده 
به نظر می رسد. این چیزی است که طی چند سال اخیر 
کم و بیــش آن را دریافته ایــم. در ایــن میان، کارشناســان 
معتقدند اثرگذاری فنــاوری بالکچین و رمزارزها بیش از 
هر چیز در تجــارت و مبادالت بین المللی خود را نشــان 
می دهد. مســئله ای که حاکمیت نیــز آن را پذیرفته و در 
ماه های اخیر، خبرهایی در خصوص اجازه اســتفاده از 
رمزارزهــا در تجــارت جهانــی به گــوش می رســد. فرزین 
فردیس نیز در گفت و گــوی پیش رو دربــاره ظرفیت های 
ایــن تکنولوژی بــرای بازرگانــان ایرانی می گویــد و معتقد 
اســت در آینده ای نه چنــدان دور اگــر بخواهیــم در دنیا 
کاالیمــان را مبادلــه کنیــم و در ازایــش پولــی دریافــت یا 
پرداخــت کنیــم، بایــد از پلتفرم هــای جدیــد اســتفاده 

کنیم. در نتیجــه برای بســیاری از کســب و کارها و تجار، 
آشــنایی با این ابزار جدید و این تکنولــوژی نوین الزامی 

خواهد بود.

 به نظر شــما رمزارزها بــرای بازرگانان و 
کسب و کارهای ایرانی چه ظرفیت هایی به همراه 
دارد و چقــدر آشــنایی با ایــن فضا جــزء الزامات 

آینده فعالیت آنها خواهد بود؟
در حال حاضر موضوع نو بودن این فناوری مطرح است 
و ایــن تازگــی، ســرویس ها و کاربری هــای جدیــد ایجــاد 
می کنــد. ممکن اســت بعضــی از افــرادی کــه در فضای 
کسب و کار ایران مشغول به فعالیت هستند، عالقه مند 
شوند و به عنوان حوزه ای آینده دار در آن سرمایه گذاری 
کنند، امــا موضوع دیگر این اســت کــه ما این ابــزار را به 

میثمحامدی،مدیرگروهبازارهاوابزارهایمالیمرکزپژوهش
سازمانبورسدربارهاستفادهازرمزارزهامطرحکرد

جذب سرمایه خارجی از طریق رمزارزها
 چنــدی پیــش مجید عشــقی، رئیس 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در 
هفتمین همایش مالی اسالمی گفت که امکان 
شناســایی رمزارزهــا به عنــوان رده جدیــدی از 
دارایی ها وجــود دارد و پذیــرش آن در آینده ای 
نه چنــدان دور اجتناب ناپذیر خواهــد بود. این 
ســخنان از ســوی رئیــس یکــی از مهم تریــن 
نهادهای مالی، توجه بسیاری را به خود جلب 

کرد. 

 میثــم حامــدی، مدیــر گــروه بازارهــا و 
ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و 
مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار 
نیز در همین راســتا به ظرفیت های استفاده از 
بازار رمزارزها اشاره داشت و گفت: »چند سال 
توجــه  مــورد  کریپتوهــا  بــازار  کــه  اســت 
ســرمایه گذاران زیــادی قــرار گرفته و از اواســط 
ســال 99 نیز هم راستا با افت شــاخص بورس، 
شــاهد کوچ بخشــی از ســرمایه ها به ایــن بازار 
هســتیم. در این میان پرســش اینجاســت که 
چگونه می تــوان این رونــد را معکوس کــرد و از 
سرمایه ها و ظرفیت موجود در بازار کریپتو، به 

نفع بازار سرمایه استفاده کرد.«

 حامــدی تأکیــد کــرد کــه بســیاری از 
کارشناســان، تعــادل بازار ســهام را در 
گرو دو مؤلفه برگشت اعتماد و وجود نقدینگی 
می دانند. به گفته او، اعتماد سرمایه گذاران به 
معنای تمایل ســرمایه گذاران به مشــارکت در 
فرصت هــای ســرمایه گذاری و اســتفاده از 
کانال های واسطه ای مرتبط با سرمایه گذاری ها 

بر اساس درک آنها از ریسک و بازده است.

 وی با بیان اینکه اعتمادافزایی و جذب 
نقدینگی یــا همــان ورود پول بــه بازار 

ســرمایه نیــز با یکدیگــر ارتبــاط دارنــد، گفت: 
بــه  اقــدام  صورتــی  در  »ســرمایه گذاران 
ســرمایه گذاری در بازار می کنند که نسبت به 
آن از یک اعتماد نسبی برخوردار باشند. یکی 
از راهکارهای جذب نقدینگی و اعتمادافزایی 
در بــازار ســرمایه، جــذب ســرمایه گذاری های 
خارجی است. به بیان دیگر، منابع جدیدی که 
قابلیت تزریق به بازار داشته باشد. همچنین 
حضور ســرمایه گذاران خارجی موجب جلب 

اعتماد سرمایه گذاران داخلی نیز می شود.«

 او بــا اشــاره بــه برخــی از موانــع 
افــزود:  خارجــی،  ســرمایه گذاری 
بــه  توجــه  بــا  خارجــی  »ســرمایه گذار 
محدودیت های موجود برای کشور به خصوص 
محدودیت هــای مربــوط بــه نقل وانتقــال ارز، 
تــرس از تحریــم و به طــور کلــی ریســک های 
بــرای  تمایلــی  اســت  ممکــن  سیاســی، 
ســرمایه گذاری در بازار ســهام به صورت عادی 
نداشــته باشــد. موضــوع اصلــی در جــذب 
ســرمایه گذاری خارجــی، خــروج دالر از چرخه 
تبادالتــی و ایجــاد مزیــت رقابتی بــرای حضور 
ســرمایه گذار خارجی در بازار کشــور است. به 
نظر می رســد این مهم از طریق بازار کریپتوها، 

امکان پذیر است.« 

 حامــدی فرصت هایی که از کانــال بازار 
کریپتوهای بین المللی ایجاد می شود، 
چنین برشمرد: »از طریق بازار بین المللی، بدون 
محدودیت های موجود در بازارهای مالی، امکان 
جذب سرمایه گذاری های خارجی وجود دارد و به 
نظــر می رســد امــکان ایجــاد ارتبــاط بیــن بــازار 
سرمایه و بازار کریپتوها و استفاده از ظرفیت های 

آن برای رشد بازار سرمایه وجود دارد.«
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بازخوردمحوراصلیاقتصاد
آمریکادرقبالرمزارزملی
مثبتترازپیشبینیهاست

فدرال رزرو
 بی طرف است

یــک هفته ای بــود کــه همه منتظــر بودنــد ببینند یکــی از 
مهم ترین نهادهای مالی آمریکا چه چیــزی از چنته خود 
بیرون می دهد. نهادی که در دو سال اخیر با حوزه رمزارزها 
زیاد سرشــاخ شــده و گاه ســیگنال مثبت به آن داده و گاه 

تهدید و اخطار و محدودیت روانه اش کرده است.
حاال با انتشــار یک ســند تازه مشــخص شــده فدرال رزرو 
می خواهد رفتار میانــه ای در پیش بگیرد. یــک جور اعالم 
بی طرفــی که احتمــاال بــرای فعــاالن رمــزارز در آمریکا یک 

موضع حمایتی تعبیر خواهد شد.
پنجشــنبه گذشــته وایت پیپر مــورد انتظــار فــدرال رزرو 
ایاالت متحده آمریکا در خصوص تولید و توسعه رمزارز 
ملی ایــاالت متحده تحت نظــر بانک مرکزی این کشــور 



شــــــــــــــمــــــــــــــــــاره7
۱۰ بـــــهــــمــــــن ۱۴۰۰
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تصمیمجسورانهنماینده
پارلمانبلژیکبرایتبدیل
حقوقشبهبیتکوین

 ذخیره حقوق 
با بیت کوین!

»کریســتوف دی بیوکلــر« بــا توجــه بــه 
بازارهــای متالطــم تصمیــم گرفــت تمــام 
حقــوق ســال 2020 خــود را بــه بیت کوین 

تبدیل کند.
به لطف پلتفرم رمزارزی بیت فوریو، حقوق 
ماهانه نماینده پارلمان بروکسل در سال 
2022 به طور خودکار به بیت کوین تبدیل 
می شــود. اما بــا توجه بــه بی ثباتــی اخیر 
بازار، این تصمیم جسورانه و خطرناک به 
 نظر می رسد. بیت کوین که در ماه نوامبر با 
قیمت 59.000 دالر معامله می شد، اکنون 

به حدود 3۶.500 دالر رسیده است. 
با این حال، به نظر نمی رســد که بازارهای 
متالطم نماینده پارلمان بلژیک را منصرف 
کنند. به گفتــه وی؛ »ما در شــرف انقالبی 
چون انقالب اینترنت در 30 سال گذشته 
هســتیم؛ انقالبی که همــه بخش ها اعم 
از امــور مالی، بیمــه و حاکمیــت را مختل 
خواهد کرد.« این نماینده معتقد اســت 
که مردم باید از این تغییرات اجتماعی که 

در راه است، آگاه شوند.
دی بیوکلــر از ایــن کار ســه هــدف دارد. او 
می خواهد نشان دهد که می توان بخشی 
از پول خود را هوشمندانه در بازار جدیدی 
از ارزش و دارایــی، ســرمایه گذاری و از ایــن 
طریــق زندگی مالی خــود را متعــادل کرد. 
افزون بر این، دی بیوکلر گفتــه قصد دارد 
بازیگران اقتصادی و سیاسی را به فناوری 
بالکچیــن عالقه منــد کند و بدین وســیله 
مانــع عقب ماندن اروپــا از آمریکا و آســیا 
در حوزه رمزارزها بشود. انگیزه نهایی دی 
بیوکلر برای حرکت خود هم این است که 
در مورد سیســتم پولــی رایج دنیا شــک و 

تردید هایی ایجاد کند.
بــا ایــن وجــود، کریســتوف دی بیوکلــر 
بــه شــهروندان در مــورد ایــن مــدل از 
سرمایه گذاری هشدار می دهد و می گوید 
باید با دقت زیــادی در این بازار دســت به 

انتخاب بزنند.

شــکلی توســعه دهیم که تجار و بازرگانــان بتوانند از آن 
استفاده کنند. در ســطح تجارت جهانی، مجموعه های 
پیش قراولــی وجود دارنــد که در حــال تنظیــم مجموعه 
قوانین جدید هستند تا بتوانند تجارت جهانی را بیشتر 
از گذشــته دیجیتالی کننــد  و حجم باالیــی از معامالت 
را روی پلتفرم هــای جدیــد بیاورنــد؛ بــرای مثال ســازمان 
جهانی تجارت و مجموعه اتاق بازرگانی بین الملل در این 

دســته قرار دارند و به زودی اگــر بخواهیم در 
دنیا کاالیمان را مبادله کنیم و در ازایش پولی 
دریافت یا پرداخت کنیم، باید از پلتفرم های 
جدید اســتفاده کنیم. در نتیجــه به نظر من 
بــرای بســیاری از کســب و کارها، آشــنایی بــا 
این ابزار جدید و این تکنولــوژی نوین الزامی 
می شــود. البته بعضی از تجار ممکن اســت 
برای تبــادالت خــارج از چارچــوب نظام های 
بانکی شــان هم از این فضــا اســتفاده کنند، 
یعنــی تاجــری در ایران بــرای صــادرات کاال و 
دریافت وجه آن - در مقیاس کوچک، نه در 

مقیاس بزرگ - با طرف مقابل توافقی بکند و بخشی از 
پولی را که قرار است دریافت کند، در قالب این پلتفرم ها 

و این فضاهای جدید بگیرد. 

 آیا اتــاق بازرگانی و کمیســیون اقتصاد 
نوآوری برای آموزش تجار برنامه ای دارد؟

مهم ترین کاری که در اتاق انجام می دهیم، این است که 
وقتی یک فناوری جدید خودش را به بازار دیکته می کند 
و تثبیــت می شــود، ســعی می کنیــم در قالــب یکســری 
اطالع رســانی ها و تولیــد محتوایی که در ســایت صورت 
می گیــرد و بــه دســت تشــکل هایمان می رســد، اعضا را 
آگاه کنیم کــه روند فنــاوری و تغییرات تکنولــوژی به این 
شــکل اســت. در واقع به آنها هشــدار می دهیــم که اگر 

حواس تان نباشد، ممکن است خیلی زود، دیر شود. 
در بخشــی دیگــر، تاجــران ســنتی را بــا صاحبــان 
کســب و کارهای نــوآور آشــنا می کنیــم تــا بتواننــد روی 
فرصت هــای مشــترک کار کننــد. ایــن اتفــاق در قالــب 
رویداد هایی رخ می دهد که در اتاق برگزار می شــود؛ زیرا 
یکی از رســالت های مهم اتاق، شبکه ســازی است، ولی 
در برگزاری دوره های مدون آموزشی در این حوزه، چندان 
موفق نبوده ایم. شــاید یکی از دالیل این عدم موفقیت، 
محدودیت های دوره کرونا بوده اســت. معموالً اعضای 
اتاق با توجه به متوسط سنی باالتری که نسبت به دیگر 
گروه ها مثل دانشــجویان و اعضای گروه های استارتاپی 
دارند، تمایل بیشتری به حضور در برنامه های حضوری 
و آمــوزش ســنتی دارنــد. اکنــون مرکــز نــوآوری و تحــول 
دیجیتال اتاق با کمک کمیســیون بازار پول و ســرمایه و 
کمیسیون اقتصاد نوآوری در حال برنامه ریزی برای این 
نوع برنامه هاســت تا افراد عالقه مند و کمترآشنا به این 

حوزه، بیشتر بتوانند با تغییرات فناوری و تکنولوژی آشنا 
شوند. فقط هم موضوع بالکچین و رمزارز مطرح نیست، 
بلکه آشنایی با مجموعه مواردی چون هوش مصنوعی، 
اینترنــت اشــیا و... نیز در دســتور کار قــرار دارد تــا افراد 
ببینند که ایــن تکنولوژی هــای روز چگونــه می توانند به 

کسب و کارشان کمک کنند.

 اتــاق بازرگانــی به جــز برنامه هــای 
آموزشــی، چــه برنامه هــای کوتاه مــدت و 

بلندمدت دیگری برای این حوزه دارد؟
اتاق بازرگانی اصوالً سه رسالت اصلی دارد؛ 
رســالت اول آنها این اســت کــه وکیل مدافع 
بخش خصوصی در مقابل حاکمیت و سایر 
ذی نفعان بازار باشد. ما در این مدت بیشتر 
بــه ایــن رســالت پرداخته ایــم؛ یعنی بیشــتر 
در جاهایــی کــه خــالء قانونی یــا برخوردهای 
فراقانونــی بــوده، ســعی کرده ایــم در کنــار 
ســایر نهادهای صنفی و تشــکل های بخش 
خصوصی مثل سازمان نظام صنفی و انجمن بالکچین 
باشیم و کمک کنیم تا تنظیم گری در این حوزه با کمترین 
درد برای بخش خصوصی صورت بگیرد. این مهم ترین 
وظیفه ای است که از اتاق ها انتظار می رود که به درستی 

آن را انجام دهند.
رســالت دوم شبکه ســازی اســت که در آن بزرگ ترها به 

جوانان متصل می شوند و نوآور ان به متقدم تر ها.
رسالت سوم نیز توانمندسازی است که بیشتر از حیث 
خط فکر و تحذیر دادن به آن عمل کردیم؛ نه آموزش های 
عمیق چندین ساعته و پیوسته. جای این کار هنوز خالی 

است و باید انجام شود. 

 شــما به عنــوان رئیــس کمیســیون 
اقتصاد نوآوری، آینده حوزه رمزارز و بالکچین در 

تجارت ایران را چطور می بینید؟ 
این یکــی از فناوری های برهم زننده دنیاســت که زندگی 
همه را تحــت تأثیر قــرار می دهــد و یک کشــور زودتر به 
آن می پیونــدد و کشــوری دیگــر دیرتر؛ کشــوری بیشــتر 
مقاومت می کند و یک کشــور زودتر آن را می پذیرد و به 
اســتقبالش می رود و از ظرفیت های این حوزه استفاده 
می کنــد، امــا در اینکــه در نهایــت ایــن فنــاوری جزئــی 
از زندگــی مــردم و حکمرانــی حاکمــان مــا خواهد شــد، 
شــکی ندارم. مســئله این اســت که ما چقدر می توانیم 
در قاعده گــذاری و فراهم کــردن ایــن بســتر و زمینــه، 
هوشــمندانه عمل کنیم و به جای اینکه آن را به چشــم 
یک تهدید ببینیم، ایــن حوزه را فرصت تلقــی کرده و از 
آن اســتفاده کنیم تا بهره وری در کشــور افزایش یابد، از 
میزان فســاد کاســته شــود و نظام ها و سیســتم هایمان 
کارآمــدی بیشــتری از خود نشــان بدهنــد؛ به طــور کلی 

چگونــه از همــه مزایایــی کــه از بالکچیــن و دفتــرکل 
توزیع شــده انتظــار داریــم )ایجــاد شــفافیت بیشــتر، 
بهــره وری باالتــر و ارزش افزوده جدیــد( اســتفاده کنیم. 
من فکــر می کنــم آینــده از آنِ فنــاوری اســت، کمااینکه 
امروزه چیزهایی می بینیم که 10 ســال پیــش نمی دیدم 
و فکرش را هــم نمی کردیم این قدر زود اتفــاق بیفتد و ما 

را احاطه کند. 

 به نظر شــما چه چیزی باعث شده در 
برخی موارد این فرصت به عنــوان تهدید در نظر 

گرفته شود؟
بــر اســاس فرمایــش حضــرت امیــر در نهج البالغــه در 
حکمــت 1۷2، مــردم دشــمن چیــزی هســتند کــه آن را 
نمی شناســند، امــا بایــد ایــن را در نظــر داشــت کــه اگــر 
پدیده ای را نمی شناســیم و نســبت به آن آگاه نیستیم، 
نباید اجــازه دهیــم کــه ترس مان باعث شــود کســانی را 
که به فضــا آشــناترند، دائمــاً تهدیــد کنیم. راهــش این 
اســت که فضای کنترل شــده ای را برای آنها فراهم کنیم 
تــا آزمون وخطــا کننــد و به طور جدی آســیبی بــه مردم و 
جامعــه وارد نکنند. اصوالً مکانیســم ســندباکس برای 
همیــن ایجاد شــده تــا یــک محیــط امــن و کنترل شــده 
فراهم شــود و افراد آشــنا به حوزه بتواننــد در آن محیط 
آزمایش ها و کارهایشان را انجام دهند تا بعدتر که همه 
بازیگران مطمئن شدند و فضا را شناختند، بتوان همان 
فعالیت هــا را در مقیاس ملی پیاده ســازی کــرد. من فکر 
می کنم باید خودمــان در بخش خصوصــی تالش کنیم 
حکمرانان را آگاه تر کنیم و آنها نیز مهربانانه تر با جوانان 
خوش فکر، باسواد و باانگیزه برخورد کنند. در واقع آنها 
را نــه غریبــه، بلکــه خواهــران و بــرادران کوچک تــر خود 
بدانند که قصد دارند بــرای خود و جامعــه ارزش افزوده 

ایجاد کنند.

 پیش بینی بلندمدت و کوتاه مدت شما 
برای این حوزه چیست؟

پیش بینی در این حوزه ســخت است و بهتر است آینده 
بلندمــدت را پیش بینــی نکنیــم؛ ولــی فکر می کنم ســال 
آینــده گشــایش های جــدی از ســمت حاکمیت داشــته 
باشیم. در حال حاضر شاهدیم بخش هایی از حاکمیت 
که توانســته ترس خود را کنترل کند، گفتمان منطقی ای 
ایجــاد کــرده و گــوش شــنواتری دارد و دغدغــه جوانــان و 
مشکالت شان را می شــنود. این بخش در تالش است تا 
این حوزه را به شکل درستی برای بخش های دیگر ترجمه 
کنــد و آن را جا بینــدازد و مجموعه نظام هایــی را به وجود 
بیاورد. امیدوارم فضا آرام باشد و کسانی که در حاکمیت 
به بخش خصوصی نزدیک ترند و حرف ما را می فهمند، 
بتوانند بیشتر و بیشتر این مسئله را جا بیندازند که باید 
فضا را باز کرد و اجازه داد این ارزش آفرینی ها شکل بگیرد.

راضیهمینایی

Raziyeh.minaei995
@gmail.com

منتشــر شــد. حاال فدرال رزرو که در عموم مــوارد مربوط 
بــه رمزارزهــا نگــرش منفــی غیرمســتقیمی از خــود بروز 
می داد، از جانب داری اجتناب کرده است. در این گزارش 
40 صفحه ای، فــدرال رزرو با لحنــی بی طرفانــه که باعث 
تعجب بســیاری اســت، معایــب و مزایــای توســعه یک 
رمزارز ملی را بیان می کند و در عین حال هیچ توصیه ای 
برای سیاست گذاری ارائه نمی دهد. این گزارش در حالی 
منتشــر شــد کــه بســیاری از کشــورهای دیگــر، از جمله 
چیــن و روســیه در حال پیشــبرد جــدی رمزارزهــای ملی 

خود هستند. 
چین قبالً کیف پول هایی را برای آزمایــش  ارز eCNY خود 
راه اندازی کرده بود که امیدوار اســت تــا بازی های المپیک 

زمستانی امســال راه اندازی شــود. روســیه در ماه دسامبر 
فاش کرد کــه به ســمت توســعه رمــزارز ملی خــود حرکت 
می کند؛ حرکتــی که بســیاری معتقدند پاســخ روســیه به 
تهدیدهــای رقبا مبنی بر احتمــال قطع ارتبــاط بانک های 

روسی از سیستم مالی جهانی است.
فدرال رزرو آمریکا در مقایسه با برنامه های پیشرو و پرشتاب 
رقبای اصلی خــود، رویکرد محتاطانه تــری در پیش گرفته 
است. »جروم پاول«، رئیس  فدرال رزرو بارها بر لزوم حرکت 
دقیق و قانونمندانه بانک مرکزی این کشور در هر برنامه ای 
که به رمزارز ملی مربوط باشــد، تأکید کرده اســت و در ماه 
مارس اعالم کــرد ایاالت متحــده نباید  لزومــاً در خصوص 
تولیــد رمزارز ملــی اولین باشــد، اما موظف اســت بهترین 

باشــد. اظهارنظری که وقتــی در کنار ســندفعلی این نهاد 
قرار بگیرد مشــخص می شــود آمریکایی ها برای این حوزه 
برنامه هــای مدونــی در ذهــن دارند اگرچــه هنوز دربــاره آن 

شفاف صحبت نکرده باشند.
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گفت و گو با پارسا عباسی، بنیان گذار کسب و کار اینوتوکن که در خانه نوآوری مستقر است
یکی از بزرگ ترین مشکالت استارتاپ ها و کسب وکارهای 
نوآور در مراحل مختلف، جذب سرمایه مورد نیاز است. 
از طرفی سرمایه گذاران نیز با خطر از دست دادن سرمایه 
خود مواجه هستند و با احتیاط فراوان در این خصوص 
اقدام می کنند. کسب و کار توکن نوآوری یا همان اینوتوکن 
)INN Token( برای حل این مشکل به وجود آمده است. 
پوریا عباسی، بنیان گذار این کسب و کار در گفت و گوی 
پیش رو، درباره جزئیات این کسب و کار مبتنی بر فناوری 
بالکچین توضیح می دهد و به چالش های آن اشاره دارد.

 لطفاً دربــاره ماهیت طرح توکــن نوآوری 
)INN Token( و معمــاری کلــی و چگونگــی آغــاز 

فعالیت آن توضیح دهید. 
تقریباً دو سال پیش در بوت کمپ بالکچینی که در 
مجموعه خانه نوآوری برگزار شد، طرح ابتدایی اینوتوکن 
مطرح شد. در ابتدا به این فکر می کردیم که چگونه 
می توانیم سهام استارتاپ ها را با فرایند کارآمدی توکنایز 
کنیم. در آن زمان توکنایزینگ سهام در دنیا نیز چندان 
مطرح نبود. از طرفی به این موضوع فکر کردیم که بهترین 
جایی که می توانیم در ایران موضوع توکنایزینگ را مطرح 
کنیم، حتماً حوزه نوآوری است، چراکه افراد بیشتری 
با این حوزه آشنا هستند و می توان سرمنشاء اتفاقات 
خوبی از این طریق شد. اما ما فکر کردیم که می شود 
برای آن راه حل هایی ارائه داد. در دو سال گذشته، روی 
بیزینس مدل خود کار کردیم تا بتوانیم به مدلی برسیم 

که تمام طرفین از وجود اینوتوکن منتفع شوند. 

در نتیجه طرح پخته تر شد و برای طرفین سرمایه گذار، 
خدمات دهنده و استارتاپ فرایندی را به دست آوردیم 
که بتوانند با یکدیگر تعامل درست و سازنده ای داشته 
باشند. معضالت هرکدام از طرفین را در نظر گرفتیم تا 
در این طرح حل کنیم. برای مثال، بررسی کردیم و دیدیم 
عمده معضل استارتاپ ها مسئله عدم نیاز بازار به 
محصول آنها )No Market Need( و پول است و جذب 

سرمایه برای آنها خیلی مهم است. 
ما فرایندی را در نظر گرفتیم که در آن استارتاپ ها 
در بهترین حالت و در سریع ترین زمان ممکن به 
سرمایه مدنظرشان دست پیدا کنند. از طرف دیگر برای 
سرمایه گذاران این موضوع را در نظر گرفتیم که بتوانند 
 Exit( راحت تر از سرمایه گذاری های قبلی خود خارج

Plan( بشوند و ریسک کمتری را تجربه کنند. 
تالش ما این است که اکوسیستمی را تشکیل بدهیم که 
سرمایه گذاران توان و سرمایه خود را به اشتراک بگذارند، 
ما توکن را تأمین می کنیم و استارتاپ هایی که وایت پیپر 
و شرایط را احراز کردند، بتواند به راحتی در یک هفته 

جذب سرمایه کنند.
 

 سرمایه گذار اصلی کیست و اعضای تیم 
اینوتوکن چه کسانی هستند؟

چون این کار تقریباً در مدل استارتاپ استودیو بود 
و از خانه نوآوری شروع شد، مجموعه خانه نوآوری، 
شتاب دهنده تریگ آپ و مجموعه شناسا در منتورینگ 
و سرمایه گذاری به ما کمک کردند سرمایه گذاران اصلی 

نیز همین ها هستند. االن در حال برنامه ریزی و تالش 
برای جذب سرمایه در راندهای بعدی هستیم. 

تیم ما تا امروز تغییراتی را به خود دیده و برخی از کسانی 
که در ابتدا همکار ما بودند، از مجموعه رفته اند و افراد 
دیگری جایگزین شده اند. در نهایت یک تیم مرکزی 
تشکیل شده که متشکل از پنج نفر دولوپر، یک  نفر 
بیزینس دولوپر و تعدادی متخصص بازاریابی است. در 
حال حاضر تیمی 10، 12 نفره داریم، اما در فکر توسعه 

تیم نیز هستیم.

 شــما در ازای گرفتــن قســمتی از ســهام 
اســتارتاپ، به آنها خدمات عرضــه می کنید. برای 
انتخاب و پذیرش این استارتاپ ها شرایط خاصی 

دارید؟
بله. تمام شرایط و فرایندهای کلی ما برای هرکدام از 
طرفین درگیر در اکوسیستم اینوتوکن، در وایت پیپر 
آمده است. استارتاپ ها، معرف ها و خدمات دهنده ها 
هر کدام باید از این فیلترها که فیلترهای بالکچینی 

هستند، عبور کنند. 
فرایند به این شکل است که یکسری معرف داریم که 
در کمیسیون راهبری هستند. این معرف ها خبره های 
اکوسیستم فناوری هستند؛ اعم از شخصیت های 
حقیقی و حقوقی، مثل شتاب دهنده ها و وی سی ها 
که می توانند عضو معرف ها شوند و برای ورود هر چیز 
جدیدی در اکوسیستم اینوتوکن فرایند اجماع صورت 
می گیرد. اجماع یعنی اینکه 51 درصد معرف ها به 
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جذب سرمایه 
خارجی از طریق 

رمزارزها
 وی با بیــان اینکه بر اســاس اوراق 
بهادارسازی، تجربه تبدیل انواع 
دارایی های مالی و فیزیکی در بازار سرمایه 
کشور وجود دارد، اذعان کرد: »مفهوم اوراق 
بهادارسازی )Securitization( در بازارهای 
مالی یک مفهوم شناخته شــده اســت که 
حداقل طــی دو دهــه گذشــته در بازارهای 
بین المللی، به منظور ایجاد ابزارهای مالی، 

بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.«

 حامــدی تأکید کــرد: »طی چند 
ســال اخیــر در بازارهــای مالــی، 
توکن سازی )Tokenization( یک مفهوم 
غالــب در کنار مفهــوم اوراق بهادارســازی 
بوده است. اساساً توکن با پشتوانه دارایی 
که همان اوراق بهادار اســت، با ســادگی و 
گســتره دسترســی بیشــتر، بدون نیاز به 
نهادهــای واســطه ای متعــدد و ارزان تــر، 
همچنیــن بــا ســهولت بیشــتر در ثبت و 
نگهداری و تحت نظارت، در بستر فناوری 
بالکچین قابل عرضه اســت.« وی با بیان 
اینکه بــرای ایجــاد پــل ارتباطی بیــن بازار 
کریپتــو و بــازار ســرمایه، بایــد از مفاهیــم 
دارایی های ترکیبی)Synthetic Assets(  و 
 )Bundling Assets( بسته بندی دارایی ها
استفاده کرد، گفت: »از این طریق امکان 
ایجــاد دارایی هــای ترکیبی و بســته بندی 
چند دارایی با یکدیگر و انتشار بین المللی 
آن به صــورت توکن در یــک صرافی فراهم 

می آید.«

 مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی 
مرکز پژوهش سازمان بورس افزود: 
»از طریق موضوع یادشــده، ســرمایه گذار 
خارجی این قابلیت را خواهد داشــت تا با 
انــواع کریپتوهــای مــورد پذیــرش صرافی، 
سرمایه گذاری کند. در این میان هم می توان 
از اســتیبل کوین ها و هم از سایر کریپتوها 
اســتفاده کــرد. فــروش توکــن به صــورت 
بین المللی و با سرمایه گذاری کریپتو انجام 
می شــود و از کریپتوهــای تجمیع شــده 
می توان در دو کانال استفاده کرد؛ نخست 
در بازار داخلی کریپتو که عمقی متناسب با 
ارزش دارایی هــای پایه توکــن دارد، به ریال 
تبدیل شود و دوم در اختیار واردکننده قرار 
داده شــود. چنانچــه ســرمایه گذاری ها از 
طریق کریپتو با قیمت متغیر استفاده شده 
باشد، کریپتو یا باید در بازارهای بین المللی 
به کریپتو با قیمت ثابت یا در بازار داخلی به 

ریال تبدیل شود.«

COMMENTنظر
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طرحی رأی مثبت بدهند. برای مثال اگر معرف جدیدی 
بخواهد وارد کمیسیون شود، 51 درصد معرف ها باید 

رأی مثبت بدهند.
برای استارتاپ ها نیز روند به همین صورت است. 
استارتاپی که بخواهد وارد سیستم بشود، در سایت 
ثبت نام می کند، مدارک خواسته شده را بارگذاری می کند 
و با یکی از معرف های مورد تأیید شبکه ارتباط می گیرد. 
یک جلسه آنالین می گذارند و ارزشی برای استارتاپ 
مشخص می شود. آن ارزش گذاری وارد شبکه می شود و 
در کمیسیون راهبری به اجماع گذاشته می شود و اگر 51 
درصد کمیسیون به ورود آن استارتاپ با ارزش پیشنهادی 
رأی مثبت دادند، استارتاپ وارد مجموعه می شود و به آن 
توکن تعلق می گیرد. یعنی به میزان آن ارزش پیشنهادی 
ما به ولت استارتاپ، اینوتوکن می ریزیم. با این اینوتوکن ها 
می تواند تمام خدماتی را که برای رشد و توسعه خودش 
نیاز دارد، از اکوسیستم بگیرد، مثل فضای کار اشتراکی، 

منتورینگ، مارکتینگ و... .
استارتاپ می تواند توکن ها را نگه دارد و زمانی که 
اینوتوکن در صرافی ها لیست شد، توکنش را نقد کند. 
ما هم به عنوان ناشر اینوتوکن ضامن بازخرید اینوتوکن ها 
هستیم. پس استارتاپ می تواند هم توکن ها را نقد کند 
و هم خدمات دریافت کند. تمام این فرایند برای ورود 
استارتاپ به شرط تأیید، هفت روز بیشتر زمان نمی برد 
و الزم نیست استارتاپ مدت طوالنی منتظر جذب 

سرمایه بماند.

 موضــوع ارزش گــذاری اســتارتاپ ها تــا 
حدی در دنیا حل شــده اســت اما هنــوز در ایران با 
چالش هایی مواجه اســت. با توجه به چالش های 
این مســئله در کشــور، شــما چه معیارهایــی برای 

ارزش گذاری استارتاپ ها دارید؟
موضوع ارزش گذاری در دنیا نیز هنوز به طور کامل 
حل نشده است، هرچند اوضاع از ایران بهتر است. 
مسئله Startup Valuation همچنان یک چالش 
است، زیرا معموالً داده چندانی برای ارزش گذاری 
وجود ندارد. متدهای قدیمی که در بازار سهام از آنها 
استفاده می شود، در مورد استارتاپ ها جواب نمی دهد و 

بیزینس مدل استارتاپ ها فرق می کند. 
برای مثال اگر شما بخواهید شرکتی را وارد لیست 
سازمان بورس کنید، حداقل باید پنج سال صورت مالی 
سودده داشته باشید. اما بیزینس مدل استارتاپ ها به 
این شکل است که با بدهی زیاد شروع می کنند. خب 

اینها به چه شکل باید ارزش گذاری شوند؟
ما در اینوتوکن گفتیم به جای اینکه یک نفر ارزش گذاری 
را انجام بدهد، یک کمیسیون راهبری داشته باشیم و در 
این کمیسیون در خصوص ارزش استارتاپ ها رأی گیری 
شود تا به جای اینکه یک نفر با پیش زمینه، دیدگاه و 
تجربیاتی که دارد نظر بدهد، جمعی از خبرگان نظرشان 
را اعالم کنند. این افراد تشخیص می دهند که آیا یک 
استارتاپ ارزشمند است؟ بازار به آن روی خوش نشان 
می دهد و می تواند پیشرفت و رشد کند یا خیر. به این 
ترتیب توانستیم ریسک را تا حد بسیار زیادی کم کنیم. 
پارامترهای تصمیم گیری برای ارزش گذاری نیز مشخص 
است؛ تیم، مقدار بازدهی گذشته، بیزینس مدل 
را جلو می برند،  کار  دارند  که  افرادی  استارتاپ، 
مقیاس پذیری و تمام پارامترهایی که در ارزش گذاری ها 
سنجیده می شود. ما به تمام این پارامترها، نظر خبرگی 
را اضافه کرده ایم. فرایندها را نیز بالکچینی کردیم و 
شفافیتش را باال بردیم. این باعث می شود ارزش گذاری 
استارتاپ ها در اینوتوکن کامالً عادالنه انجام شود، زیرا 
همواره با چالشی در هر دو طرف روبه رو بودیم؛ معموالً 
در پروسه های این چنینی هم استارتاپ حس می کند 
عادالنه ارزش گذاری نشده و هم سرمایه گذار حس 

می کند آن رقم مناسب نیست. 

 استارتاپ هایی که به سراغ شما می آیند، 
معموالً در چه مرحله ای قرار دارند؟

برنامه ما این است که از هر استیجی، استارتاپ پذیرش 
کنیم و خدمات مدنظرشان را به آنها بدهیم. فرض کنید 
ما پورتفویی را می بندیم که این پورتفو به صورت بهینه ای 
از استارتاپ هایی در زمان شتاب دهی تا پس از آن را در 
برمی گیرد. روی استیج خاصی تمرکز نداریم اما از دوره 
پساشتاب دهی کار می کنیم. استارتاپ هایی که به ما 
می پیوندند، عمدتاً در مرحله پساشتاب دهی هستند. 
اما داریم تالش می کنیم تا استارتاپ هایی را که راند یک 
و دو سرمایه پذیری شان را پشت سر گذاشته اند، وارد 

شبکه کنیم.
این را در نظر داشته باشید که مسئله ما الزاماً گرفتن 
20 درصد یا 30 درصد از سهام یک استارتاپ نیست 
و به طور کلی سهامی که از یک استارتاپ می گیریم، 
سهام ممتاز نیست. قاعدتاً این یک نکته مثبت برای 
استارتاپ به حساب می آید و او را تشویق می کند تا 
از این طریق تأمین مالی اش را انجام دهد. نکته سوم 
این است که ما خیلی زود پروسه تأمین مالی را پیش 
می بریم. ثالثاً استارتاپ با این متدولوژی می تواند حتی 
یک یا دو درصد از سهامش را به ما بدهد و الزامی برای 

رقم مشخصی وجود ندارد. 
نوع  مهم تر،  مسئله  اما 
سرمایه گذاری و خروج است. 
این نوع از سرمایه گذاری ها به 
این شکل است که شخص 
پولش را می گذارد و پنج یا 
کند  صبر  باید  سال  شش 
را  سهامش  اینکه  امید  به 
بفروشد. ما در اینجا پلتفرم را 
باز گذاشته ایم تا فرد هر وقت 
بخواهد بتواند خارج شود. برای 
مثال یکی از استارتاپ هایی 
آن  روی  نوآوری  خانه  که 
سرمایه گذاری کرده بود، از 
اینوتوکن خارج شد. یعنی یک 
یا دو درصد از سهامش را به 

اینوتوکن داد و به ازای آن توکن گرفت و در ولت خود نگه 
داشت. 

 لطفاً راجع به ارزش گذاری و قیمت گذاری 
روی کسب و کار خودتان، یعنی اینوتوکن هم توضیح 

دهید.
مادامی که ما از توکن صحبت می کنیم، فرایند ارزش گذاری 
فرایندی است که بازار برای آن تعریف می کند. ما کف قیمت 
اسمی را برای تمام سهم های دیگر در نظر گرفتیم که شرکت 
تکدا به عنوان ناشر، ضامن بازخرید این کف است. زمانی 
که در صرافی های مختلف لیست می شویم، مسئله ما دیگر 

قیمت اسمی نیست و قاعدتاً ارزش باالتر می رود. 
اما نحوه ارزش گذاری بنیادی هر یک اینوتوکن در 
وایت پیپر درج شده است. ما یک سبد داریم که سهام 
استارتاپ ها در آن ریخته می شود و به ازای هر استارتاپی 
که وارد می شود، یک مقدار توکن بر اساس ارزش آن 
استارتاپ از این حساب پیش عرضه توکن خارج می شود 
و به حساب استارتاپ می رود. ما توکن هایمان را به 
پشتوانه استارتاپ ها منتشر می کنیم، یعنی ما توکن 

بدون پشتوانه نداریم. 
ما این را سبدبندی کرده ایم، یعنی به جای اینکه هر 
استارتاپ یک توکن داشته باشد، تمام استارتاپ ها در 
یک سبد باشند و واحدهای آن صندوق هر کدام یک 
اینوتوکن هستند. هر یک اینوتوکن به ازای ورود یک 
استارتاپ است. استارتاپ هایی که در این صندوق 
هستند رشد می کنند و به ازای رشد این استارتاپ ها، 

ارزش توکن ها هم باال می رود. 

 نهاد ناظر و رگوالتور مرتبط با طرح شما 
کیست؟

یکی از مهم ترین چالش ها در حوزه بالکچین مسئله 
رگوالتوری است. بهترین پروژه ها هم با مسئله رگوالتور 
درگیر هستند. در همه حوزه ها این مسئله وجود دارد؛ 
از حوزه ماینینگ گرفته تا صرافی. ولی خدا را شکر ما در 
افتتاحیه اینوتکس در بیست ویکم اردیبهشت امسال، 
توافق نامه ای با مرکز شتاب دهی نوآوری پارک فناوری 
پردیس، معاونت علمی به عنوان نهاد ناظر و رگوالتور 

بستیم.
در ابتدای کار، حتی قبل از اینکه پروژه را وارد فاز بازاریابی 
و تست کنیم، اجازه های الزم را تهیه کردیم. به عالوه، 
ما برای نهاد ناظرمان پنل جداگانه مدیریتی داریم و 
نهاد ناظر می تواند تمام فعالیت ها را رصد کند. افزون 
بر این، ما در داخل حلقه بسته اکوسیستم نوآوری 
اکوسیستم  این  از  بیرون  یعنی  فعالیت می کنیم، 
نمی رویم. چون در داخل این حلقه هستیم، بهترین 
نهاد ناظر خود معاونت علمی بوده است که مسئولیت 
اکوسیستم نوآوری کشور را به عهده دارد. ما هم مجوزها 
و تفاهم نامه های الزم را تنظیم کردیم و تمام اینها در 

وایت پیپر ما در سایت قابل مشاهده هستند.

 چشــم انداز شــما از 
ایــن پــروژه در آینده چیســت و 
برنامــه توزیــع در آینــده به چه 

صورت خواهد بود؟
در خصوص برنامه های آتی، 
حقیقتاً چشم اندازی که برای 
اینوتوکن داریم بسیار بزرگ 
است، چراکه اینوتوکن قابلیت 
این را دارد که مدل تأمین مالی 
کامالً  را  استارتاپ ها  فعلی 
متحول کند. شخصاً دوست 
دارم در آینده بتوانیم برای 
استارتاپ ها مالک ارزش گذاری 
مدل  چون  بدهیم،  قرار 
ارزش گذاری ما نسبت به دیگر 
مدل ها مرتب تر و منحصربه فرد است. ثانیاً عالقه مندم 
که بتوانیم فرایندهای درون اکوسیستم نوآوری را راحت تر 
کنیم. در حال حاضر استارتاپ از سختی جذب سرمایه 
ناراضی است و خیلی از استارتاپ ها کارشان را رها 
می کنند. ما دوست داریم که خود اکوسیستم نوآوری 
رشد کند. ما از رشد اکوسیستم نوآوری می توانیم منتفع 
شویم و دوست داریم این کیک را بزرگ تر کنیم. از طرفی 
بسیاری از سرمایه گذارها و شتاب دهنده ها، در حال 
زیان دادن هستند و این خوب نیست. ما می توانیم برای 
سرمایه گذاران شبیه یک ابزار مدیریت ریسک عمل کنیم 
و تسهیلگر این فرایند باشیم. به عالوه با اینوتوکن حتی 
می توانیم ارزآوری داشته باشیم و سرمایه گذاران خارجی 
هم بتوانند در استارتاپ های داخلی سرمایه گذاری کنند. 

 حــوزه فعالیــت شــما چه ریســک هایی 
دارد؟

برای تمام فعاالن این حوزه، مسائل بیشتر مربوط به 
رگوالتوری مطرح هستند. بالکچین یک فناوری بسیار 
نوپاست و به همین خاطر در تمام دنیا به دالیل مختلف 
نسبت به بالکچین گارد دارند. مسئله دیگر تحریم ها 
هستند. فناوری های بالکچینی که ما در  حال حاضر 
استفاده می کنیم، ما را تحریم نکرده اند، ممکن است 
در آینده این اتفاق بیفتد. از همه مهم تر، مسئله منابع 
انسانی است که چالش تمام کسب وکارهای ایران است. 
افراد مهاجرت می کنند یا حقوق زیادی می خواهند. البته 
حق دارند، ولی برای من کارفرما این چالش است. منابع 

انسانی متخصص کم و به شدت گران هستند.  

NEWSخبر

آینده دیجیتالی و کودکان
لبــرون جیمز، بسکتبالیســت 
بــه  آمریکایــی  شناخته شــده 
کریپتــودات کام کمــک مالــی کــرده و 
شریک آن شده تا روی آموزش کودکان 

درباره آینده دیجیتالی هم کار کند.

هک ۸0 میلیونی
پروتــکل دیفــای کیوبیــت کــه 
اخیــراً هک شــده بــود، اعــالم کــرده در 
آن ماجــرا ۸0 میلیــون دالر خســارت 

دیده است.

ابر گوگل و بالکچین
ســرویس ابــری گــوگل اعــالم 
کرده بخش جدیدی را راه اندازی کرده تا 
تالش های این شرکت در حوزه »فناوری 

غیرمتمرکز« را پیش ببرد.

سلبریتی ها پای میز 
محکمه

برخــی ســلبریتی های آمریکایــی کــه 
بــا پروژه هــای بــدون پشــتوانه رمــزارزی 
مرتبط بوده اند، در حال فراخوانده شدن 
به دادگاه هســتند.  نام هایی چون کیم 
کارداشــیان و کوئنتیــن تارانتینو در این 

زمینه به میان آمده است.

 استارتاپ می تواند 
توکن ها را نگه دارد 

و زمانی که اینوتوکن 
در صرافی ها لیست 
شد، توکنش را نقد 
کند. ما هم به عنوان 

ناشر اینوتوکن ضامن 
بازخرید اینوتوکن ها 

هستیم
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»کریســتین النتــز«، سال هاســت مشــغول انجــام بــازی 
S.T.A.L.K.E.R است. این بازی ویدئویی یک بازی تیراندازی 
اول شخص است که داســتان آن در اوکراین پساآخرالزمانی 
اتفاق می افتد. پس از انتشار اخباری مبنی بر انتشار دنباله 

این بازی، کریستین اصرار داشت که آن را خریداری کند.
اما GSC Game World، کمپانی اوکراینی سازنده این بازی 
ویدئویی، اعــالم کرد که دنبالــه جدید آن، شــامل دارایی های 
مبتنی بر رمزارزها می شود که به نام ان اف تی  )توکن غیرقابل 
معاوضه( مشهور است. به گفته این کمپانی، در دنباله جدید 
بازیکنــان می توانند ان اف تی هایــی همچون لباس هــا را برای 
بازیکنان خود خریداری یا حتی آنها را بفروشند. GSC از این 
کار به عنوان »گامــی دگرگون کننده« به ســوی دنیای مجازی 
متــاورس یاد کرده اســت. النتز از این کار بســیار خشــمگین 
شد. او و هزاران طرفدار دیگر این بازی در توییتر و ردیت خشم 
خودشان را ابراز و ادعا کردند که با این کار، سازنده بازی به دنبال 
کســب درآمد بیشــتر اســت. این واکنش ها به قدری شدید 
بودند که GSC سریعاً حرف خود را پس گرفت و طرح ان اف تی 
بازی خــود را کنار گذاشــت. النتز، ســاکن انتاریو اظهــار کرد: 
»استودیو GSC از محبوبیت خود سوءاستفاده کرده است. 

این کار مشخصاً برای کسب درآمد بیشتر است.«
بیش از یک سال است که رمزارزها فرازونشیب های بسیاری را 
تجربه کرده اند و ارزش رمزارزهایی همچون بیت کوین و اتریوم، 
افزایش بسیاری داشته است. دارایی های مبتنی بر رمزارزها 
همچــون ان اف تی ها رشــد زیادی داشــته اند. جک دورســی، 
بنیان گذار توییتر، اخیــراً به دلیــل ادای احتــرام به بالکچین، 
نام یکی از شــرکت های خــود را بــه Block تغییر داده اســت. 
بالکچین بستری اســت که قدرت ارزهای دیجیتال را تأمین 
می کند و مالنیا ترامپ ان اف تی های خود را به معرض فروش 
گذاشــته اســت. در نتیجه این اتفاقات، طرفداران بالکچین 
امیدوارند که این بستر، تمامی صنایع؛ از امور مالی گرفته تا 

شبکه های اجتماعی و هنر را متحول کند.
اما برای برخی این گونه نیست. مخالفان این بستر معتقدند 
کــه رمزارزهــا و دارایی هایــی همچــون ان اف تی هــا، طرح هــای 
سوددهی مدرنی هستند که ارزش آنها به صورت غیرواقعی 
افزایش یافته اســت. برخی این ســؤال را مطــرح می کنند که 
بالکچین و رمزارزها مفاهیمی لغزنده هستند با این وجود آیا 

کاربرد طوالنی مدت دارند یا خیر؟
در هیچ جایی به اندازه جامعه بازی های ویدئویی نارضایتی بر 
سر این موضوعات وجود نداشته است. این روزها درگیری های 
گسترده ای میان طرفداران و استودیوهای بازی سازی همچون 
Ubisoft، Square Enix و Zynga بر سر رمزارزها ایجاد شده، 
اما در حال حاضر، می توان گفت که تا به اینجای کار گیمرها 

موفق تر بوده اند.
»مطهر انس«، یک گیمر و یوتیوبر با سه میلیون دنبال کننده 
گفته است: »ما شاهد فروخته شدن عبارات تبلیغاتی به مردم 
هستیم. قرار دادن ان اف تی ها در بازی، به گونه ای سو ءاستفاده 

از گیمرهاست.«
در ماه های اخیــر، تعداد زیادی از اســتودیوهای بازی ســازی، 
برنامه هــای اضافه کــردن ان اف تــی  را بــه بازی های خــود فاش 
کرده  یا اعالم کرده اند که در نظر دارنــد این کار را انجام دهند. 
ایــن نــوع دارایی هــای دیجیتالــی، از طریق فنــاوری بالکچین 
تأیید می شــوند و به همین شــکل صحت و مالکیت شان به 
اثبات می رسد. به گفته استودیوهای بازی سازی، ان اف تی ها 
آیتم های به خصوصی را برای بازیکنان فراهم می آورند. آنها 
همچنین اظهــار کرده انــد کــه احتمــال دارد ایــن ان اف تی ها 
در آینده میان بازی هــای مختلف جابه جا شــوند. این یعنی 
آیتم های یک مجموعه بازی می توانند بر تجربه یک بازی دیگر 
تأثیر بگذارند. گیمرها اما در طرفی دیگر این کار را سوءاستفاده 

و کسب درآمد آشکار نامیده اند.
 ،Kingdom Hearts مت کی«، گیمر 22ساله طرفدار بازی«
در توییتر خود نوشــت: »این ســری بازی در حــال وارد کردن 
ان اف تی هاست. من متوجه نمی شوم این موضوع چه کمکی 
به بهبود بازی یــا تجربه من از بازی می کند؟ واضح اســت که 

دغدغه اصلی کمپانی کسب درآمد بیشتر است.«
بســیاری از نارضایتی هــای بازیکنــان ریشــه در افزایــش 
تراکنش های خرد در بازی های ویدئویی دارد. در طول سالیان، 
استودیوهای بازی سازی راه بیشتری برای کسب سود از کاربران 
خود یافته اند و آنها را وادار بــه پرداخت هزینه های مختلف 
جهت ارتقای شخصیت ها یا ارتقای سطح بازی آنها در داخل 
بازی کرده اند. به عنوان مثال اگر 60 دالر برای خرید بازی هزینه 
شود، باید پول بیشتری پرداخت کنید تا از آیتم های دیگر مثل 

لباس و سالح های مختلف استفاده کنید.

گیمرهاشاکیاند!
ورود رمزارزها و به خصوص پدیده ان اف تی به فضای بازی های 

آنالین عالوه بر مشتاقان زیاد، مخالفان سرسختی هم دارد... 
استدالل های آنها چیست و چرا این قدر عصبانی هستند؟

ورود کسب وکارهای رمزارز و بالکچین به دنیای فوتبال

پولکادات روی پیراهن بارسلونا؟
طــی چنــد روز اخیــر دو خبــر مربــوط بــه 
اسپانســرهای تیم های فوتبالی توجــه زیادی را 
به خود جلــب کرده اســت. در اولین خبر اعالم 
شده بود که پلتفرم بالکچین و رمزارز پولکادات 
نسبت به اسپانسرشــدن تیم فوتبال بارسلونا 
اعالم عالقه کرده اســت و پس از این خبر از راه 
رســید که صرافی رمزارز بایننس اسپانسر تیم 

ملی فوتبال آرژانتین شده است.

 بایننس و آرژانتین
بــه گــزارش وب ســایت کوین دســک 
صرافــی بایننــس اسپانســر اصلــی تیــم ملــی 
قدرتمنــد آرژانتیــن خواهــد شــد. جــدای از 
تیــم ملی، نــام این اسپانســر روی لیــگ فوتبال 
آرژانتین هم قرار خواهد گرفت. مدت زمان این 

قراردادها پنج سال است.
صرافی بایننس در روز دوشــنبه اعــالم کرد که 
به توافقی با فدراسیون فوتبال آرژانتین رسیده 
اســت. در بیانیــه ایــن صرافــی آمده اســت که 
ایــن توافق، اولیــن قــرارداد بایننس بــا یک تیم 
ملی فوتبال در ســطح جهــان اســت. آرژانتین 
کــه تاکنــون دو بــار قهرمان جــام جهانی شــده 
اســت و یکــی از بزرگ تریــن ســتاره های تاریــخ 
فوتبــال، لیونــل مســی، را در دل خود جــا داده 
است یکی از پرشــورترین طرفداران فوتبال در 

جهان را دارد.
صرافی بایننس اعالم کرده اســت که طبق این 
قرارداد، قرار است یک توکن طرفداری هم هرچه 
سریع تر تولید شود. ماکسیمیلیانو هینز، مدیر 
آمریــکای التیــن بایننــس، دربــاره این مســئله 
گفته است: »امیدوار هســتیم که با این توافق 
هم از تیــم آرژانتین در تمامی ســطوح حمایت 
کنیــم، هــم میــزان آگاهــی از بایننــس، جهــان 
رمزارزها و بالکچیــن را در بین طرفداران فوتبال 

این کشور و کل جهان افزایش دهیم.«
لئونــاردو پترســون، مدیــر بازاریابــی و امــور 
تجاری فدراســیون فوتبال آرژانتیــن هم عنوان 
کــرده اســت کــه ایــن توافــق کمــک اقتصــادی 
قابــل توجهــی بــه فدراســیون و تیم هــای برتــر 
باشگاهی آرژانتین می کند: »این توافق ما را به 
میلیون ها هوادار در جهــان نزدیک می کند که 
حاال می توانند کاالهــای دیجیتال جدیدی را از 

فدراسیون دریافت کنند.«

 پولکادات و بارسلونا
بــه گــزارش وب ســایت کریپتوپلیتــن 
پلتفرم، پولکادات هم به باشگاه فوتبال بارسلونا 
پیشــنهاد اسپانســری داده اســت. البتــه در 
ایــن میــان رقیب هایــی نظیــر پلتفــرم پخــش 
موزیــک اســپاتیفای هــم وجــود دارنــد. پــروژه 
بالکچین مشهور پولکادات به باشگاه بارسلونا 
پیشنهاد اسپانسری داده است و قصد دارد نام 
»پولکادات« را روی آســتین لباس های ورزشی 
و ساق بند لباس های تمرینی این باشگاه چاپ 

کند.
در حال حاضر اسپانسر اصلی بارسلونا، بنگاه 
 )Rakuten( »تجارت الکترونیک ژاپنی »راکوتن
است، اما این قرارداد در تابستان بعدی به اتمام 
می رسد و بارسلونا به دنبال اسپانسری جدید 
خواهد بود. پلتفرم پولکادات که طی یک سال 
اخیر توجــه زیــادی را بــه خود جلــب کــرده و با 
اخباری مبنی بر توســعه یک فناوری پیشرفته 
بیشــتر ســر زبان ها افتــاده، یکــی از گزینه های 
پیش روی بارسلوناســت. بارســلونا طــی بیانیه 
اعالم کرده است که »این باشگاه با دقت فراوان 
تمام ایــن پیشــنهادها را بررســی می کنــد تا در 
نهایت بــه توافقی ســودده و بلندمدت دســت 

پیدا کند.«

 بارسلونای کریپتو
البته باشگاه بارسلونا با جهان کریپتو 
غریبه نیســت. این باشــگاه اســپانیا چنــد ماه 
پیش طی توافقی با بــازار اونیکس که در زمینه 
معامله ان اف تــی فعالیت می کند، اعــالم کرده 
اســت کــه قصــد دارد کلکســیونی از چنیــن 
توکن هایــی را بــرای هــواداران خــود تولیــد کند. 
البته اندکی پس از این خبر، باشگاه این توافق 

را لغو کرد.
پولکادات تنها شــرکت فعال در رمزارز نیســت 
که به بارســلونا پیشنهاد داده اســت و پیش تر 
نام هایی چون بایننس و اف تی اکس نیز به میان 
آمده بودند. باشگاه بارسلونا که در حال حاضر 
به لحــاظ مالــی وضعیت مســاعدی نــدارد، به 
احتمال زیاد پیشنهادهای کمتر از 55 میلیون 
یورو )تقریباً 62/7 میلیون دالر( برای هر فصل 
را نپذیــرد، زیــرا این مبلــغ، مقــدار مــورد توافق 

کنونی این باشگاه با راکوتن است.

REPORTگزارش
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چهارمین توکن تاک با موضوع تبادل، دوشنبه ۱۱ بهمن ماه برگزار می شود

تبادل موضوع این هفته توکن تاک 

انتقادهای شدید نویسنده کتاب »قوی سیاه« از بیت کوین

من نسبت به بیت کوین خشن نیستم!

REPORTگزارش

شرکت ققنوس، شرکت اوپکس و مرکز نوآوری 
باز پرابلم، با حمایت رســانه ای »راه پرداخت« 
چهارمین رویداد توکن تاک را با موضوع »تبادل« 
برگزار می کنند. امیرحسین راد، مدیرعامل مرکز 
تبادل رمزارز »نوبیتکس«؛ مهدی شریعتمدار، 
مدیرعامل پلتفرم »جیبیت« و احسان قاضی زاده، 
مدیرعامل مرکز تبادل رمزارز »اکسیر« در پنل 
اصلی این رویــداد پیرامون موضــوع »تبادل« 

گفت وگو خواهند کرد.
رضا قربانی، مؤسس رسانه فناوری های مالی راه 
پرداخت در بخشی دیگری از چهارمین رویداد 
توکن تاک بــه معرفی فعالیت هــا و کتاب های 

منتشرشده این مؤسسه می پردازد.
مرور جدید ترین اخبار حوزه فناوری بالکچین 
توســط رامتین رنگرزیان، کارشــناس توسعه 
کسب و کار ققنوس، از دیگر بخش های این رویداد 
اســت. امیر بیات، تحلیلگــر بازارهای مالی هم 
در چهارمین رویداد توکن تــاک تحلیلی از بازار 

رمزارزها در دو هفته گذشته ارائه خواهد کرد.
»بالک تاک« به عنــوان آخرین آیتم توکن تاک 
چهارم، همچون روال پیشین که به گفت وگوی 
ویژه با فعاالن عرصه نوآوری های مالی و فناوری 
بالکچین اختصــاص دارد، این هفتــه میزبان 

مهدی شریعتمدار، مدیرعامل پلتفرم »جیبیت« 
خواهد بود. چهارمین رویداد توکن تاک همزمان 
از صفحه های اینستاگرام ققنوس، توکن تاک و 
پرابلم پخش خواهد شد. عالقه مندان می توانند 
با ثبت نام از طریق وب سایت ایوند توکن تاک در 
این رویداد حضور پیدا کنند. گفتنی است؛ رویداد 
توکن تاک ســاعت ١۶ دوشنبه ١١ بهمن ماه در 
مرکز نوآوری باز پرابلم به نشانی دارآباد، بلوار ارتش 
غرب، بعد از تقاطع اوشان، خیابان شهید ابوالفضل 
صمیع، کنارگذر ارتش، در ورودی باغ بهشــت، 

ساختمان سالم برگزار می شود.

نسیم نیکالس طالب، نویسنده کتاب های موفق 
»قوی سیاه« و »پادشکنندگی« در شش ماه اخیر 
توییت های پرسروصدایی منتشر کرده است. وی 
ارزشــمندترین رمزارز این روزهــا را به یک بیماری 
عفونی تشبیه کرده و معتقد است بیت کوین کامالً 
بی ارزش اســت و اســتدالل می کند که این رمزارز 
هیچ ســودی به همــراه ندارد. تابســتان گذشــته، 
طالب در تحلیلی به نام »کاغذ سیاه بیت کوین« 
ادعــا کــرد کــه بیت کویــن یــک ارز، ذخیــره ارزش، 
محافظ تورم یا پناهگاهی از ظلم یا فاجعه دولتی 
نیست. او از توییتر برای تقویت نظرات خود مبنی 
بر اینکــه بیت کویــن یک حباب شــکننده اســت 
که به جای ارزش واقعی بر اســاس حدس و گمان 

ساخته شده، استفاده کرد.
1. بیت کوین یک بیماری واگیردار اســت و قیمت 
آن تا زمانی که اشباع شود، افزایش پیدا می کند. 
بیت کوین با ارز فیات رقابت نمی کند، بلکه در حال 
رقابت با هــزاران محصول سوءاســتفاده گر دیگر 
است که هرساله تولید می شوند. )17 ژانویه 2022(

2. در تاریخچــه مالــی دنیــا، تقریبــاً هیــچ چیــزی 
شکننده تر از بیت کوین نبوده است. )3 ژوئیه 2021(
3. بیت کویــن آهنربای ابلهــان اســت. )30 ژوئیه 
2021( وی ایــن توییــت را در پاســخ بــه منتقدانــی 
که او را به داشــتن دیدگاه سفت وسخت در مورد 
بیت کوین متهم می کردند، منتشــر کرد؛ هرچند 

او در سال 2020 قبل از اینکه به منتقد بیت کوین 
تبدیل شود، از پتانسیل های بیت کوین هیجان زده 

بود.
۴. ممکن است بیت کوین مورد توجه برخی افراد 
با اهداف پرخطر و پرســود قرار گیرد، اما هر کسی 
که ادعا می کند بیت کوین یک پوشــش و محافظ 
در برابر هر چیزی، چه مالی و چه غیرمالی است و 
کالهبرداری ای بیش نیست. )20 سپتامبر 2021(

5. بیت کوین محافــظ نامالیمات، تــورم یا کاهش 
تورم نیست. بیت کوین ارز نیست. بیت کوین هیچ 

چیزی نیست. )۴ دسامبر 2021(
6. بیت کوین محصولی احمقانه، بی نظم و منسوخ 
از نرخ هــای بهره پایین اســت و باید با تــورم از بین 

برود. )2۸ دسامبر 2021(
7. اگــر همچنــان فکــر می کنیــد بیت کویــن یــک 
محافظ در مقابل رویدادهای جهان یا نشانگر تنوع 
اســت، باید از امــور مالی دوری کنیــد. یک تفریح 
دیگر برای خودتان دست وپا کنید. به عنوان مثال: 
جمع آوری تمبر، تماشــای پرندگان یا تماشای هر 
چیزی که ضرر کمتری هم برای خودتان و هم برای 

دیگران دارد. )26 نوامبر 2021(
۸. من نسبت به بیت کوین خشن رفتار نمی کنم. 
به نظــرم فقــط یــک حبــاب اســت. از ایــن رو فکر 
می کنــم خرید آن بــه اندازه فــروش کوتــاه یا حتی 

بیشتر از آن، غیرمنطقی است. )21 اکتبر 2021(

در یکــی از رویدادهــای مشــهور در ســال 2006، بــازی 
نقش آفرینی The Elder Scrolls IV: Oblivion مبلغ 2.50 
دالر از بازیکنان جهت ارائه مجموعه ای از زره اسب، دریافت 
کرد. »اریک هیلد«، 31 ســاله گفته اســت: »با اینکه هزینه 
زیادی نبود، اما با خودم فکر می کردم چرا نباید رایگان باشد؟ 

چرا باید ما را مجبور به پرداخت هزینه کنند؟«
»مریــت کــی«، اســتریمر بازی هــای ویدئویــی و تدوینگــر 
وب ســایت Fanbyte، گفتــه اســت کــه در دهــه گذشــته، 
اختالفات میــان گیمرها و اســتودیوهای بازی ســازی به دلیل 
افزایش یافتن پرداخت های داخل بازی بیشــتر شده است. 
به همین دلیــل وقتی اســتودیوها، ان اف تی  را به عنــوان راهی 
دیگر برای انجام خریدوفروش های داخل بازی  معرفی کردند، 

بازیکنان ابداً از این موضوع استقبال نکردند.
در ماه دسامبر، »سگا سامی«، سازنده بازی سونیک، از خشم 
کاربران خود نســبت بــه ورود ان اف تی  به بازی هــای ویدئویی 
ابراز نگرانی کرد. همچنین کمپانی یوبی ســافت که عناوینی 
همچــون Assassin’s Creed را تولید می کند، اعالم کرده که 
پس از اعالم برنامه ان اف تی  در ماه گذشته، به اشتباه در مورد 
نارضایتی کاربران خود قضاوت کرده است. بیش از 90 درصد 
از دنبال کنندگان کانال های یوتیوب، نارضایتی خود را نسبت 

به این موضوع نشان داده اند.
»نیــکالس پــوارد«، نایب رئیس 
یوبی سافت که رهبری طرح جدید 
بالکچین این شــرکت فرانســوی 
را بــر عهــده دارد، اظهــار کــرده: 
»شاید ما قدرت این واکنش ها را 

دست کم گرفته ایم.«
با همه این حواشی، استودیوهای 
بازی ســازی اعــالم کرده انــد کــه 
پیشنهاد طرح ان اف تی  به منظور 
سوددهی نبوده و هدف از اجرای 
این طــرح جمــع آوری دارایی های 
مربــوط به بــازی، بــه ســبکی نو و 
همچنین کسب درآمد بازیکنان 
از فــروش آنها بوده اســت. »مت 
ولــف«، یکــی از مدیران شــرکت 
 Zynga سازنده بازی های موبایل
که در زمینه بازی هــای بالکچین 

نیز پیشرو است، می گوید: »این موضوع واقعاً به نفع جامعه 
بازیکنان اســت. ما معتقدیم که با این کار، ایــن فرصت را به 

مردم می دهیم که بازی کرده و کسب درآمد کنند.«
عجلــه بــرای پذیــرش رمزارزهــا در بازی هــای ویدئویــی در 
چند ســال گذشــته افزایش یافته اســت، به طوری که برخی 
توسعه دهندگان شــروع به ســاخت بازی بر بستر بالکچین 
کرده اند تا بازیکنان بتوانند دارایی های دیجیتال را جمع آوری 
کــرده و مالکیــت آن را اثبــات کننــد. یکــی از ایــن بازی  هــا 
CryptoKitties بــود کــه در ســال 2017 به موفقیــت زیادی 
رسید. در این بازی، بازیکنان گربه های دیجیتالی را جمع آوری 
می کردنــد کــه برخــی از آنهــا بیــش از 100هــزار دالر فروخته 
می شــد. در دوران همه گیــری کوویــد 19، بازی هــای مبتنــی 
بر بالکچین ماننــد Axie Infinity نیــز کــه در آن بازیکنان با 
خریدوفروش ان اف تی  کسب درآمد می کنند، محبوب شدند. 
اســتودیوهای بزرگ تر بازی ســازی اکنون در تالش هستند تا 
دســت به کار شــوند؛ اگرچه برخی از برنامه های رمــزارز آنها 
مبهم باقی مانده است.  یوبی سافت اولین ناشر بازی بزرگی 
بود کــه وارد حوزه رمزارزها شــد. در ماه دســامبر، این کمپانی 
یک طرح ابتکاری به نــام Ubisoft Quartz را معرفی کرد که 
ســه مجموعه ان اف تی  را در قالب تجهیزات دیجیتال مانند 
کاله ایمنی و تفنگ ارائه می کرد. ان اف تی ها به صورت رایگان 
در بازی شــوتر Ghost Recon Breakpoint برای بازیکنانی 
که به سطح خاصی در بازی رسیده بودند، در دسترس بودند. 
این شــرکت گفت که گیمرها می تواننــد اقالم را نگــه دارند یا 
در بازارهای دیگر آنها را بفروشــند. طبق گفته پــوارد، تاکنون 
10هزار کیف پــول دیجیتــال - ابزارهایی که افــراد دارایی های 

 Quartz دیجیتال خود را در آن ذخیره می کننــد - به پلتفرم
متصل شــده؛ هرچند یوبی ســافت در اولیــن مجموعه خود 
فقط سه هزار نسخه ان اف تی  ساخته است. وی تعداد کاربران 
را نشان دهنده تمایل به ان اف تی های بیشتر در آینده تعبیر 
کرده اســت. پوارد اضافه کرد که یوبی سافت در نهایت قصد 
دارد فروش ان اف تی  های آینده را کاهش دهد. وی گفت: »ما 
در حال حرکت از یک مدل کسب وکار متمرکز روی یک بازی 
به سمت مدل متمرکز بر یک اکوسیستم هستیم که در آن 

هر بازیکنی می تواند ذی نفع باشد.«
کمپانی Zynga که قرار است توســط Take-Two خریداری 
شــود، در ماه نوامبر، مت ولــف را برای رهبری امــور مرتبط به 
رمزارزها استخدام کرد. ولف گفته است که هدف آنها ایجاد 
بازی بر بســتر بالکچین و امکان به دســت آوردن ان اف تی ها 
توسط بازیکنان و فروش آنهاست. همچنان جزئیات این طرح 
 ،Zynga از جمله امکان جابه جایی ان اف تی ها بین بازی های
مشخص نیست. وی گفت: »ما همچنان در حال توسعه این 

مسائل هستیم.«
دیگــر شــرکت های بازی ســازی نیــز بــه ســمت ان اف تی  هــا 
رفته انــد و در حــال بازتــاب این موضوع هســتند کــه چگونه 
رمزارزها می توانند ثــروت جدیدی برای کاربــران ایجاد کنند. 
 ،Square Enix در ایــن مــاه، »یوســوکه ماتســودا«، رئیــس
در نامه ای سرگشــاده نوشت که 
ایجاد بازی ها بر بستر بالکچین 
بــه بازیکنــان امــکان کســب 
درآمــد را می دهــد. وی همچنین 
افزود کــه ایــن موضــوع، بــه یک 
موضوع استراتژیک اصلی برای 
شــرکت تبدیــل خواهــد شــد. با 
همــه ایــن صحبت هــا، افرایــش 
تعــداد اعالمیه هــای ان اف تــی  از 
اســتودیوهای بازی سازی، سبب 
رنجش بازیکنان شده است. پس 
از اینکه کاربران علیه برنامه های 
»ســگا ســامی« شــورش کردند، 
یکــی از مدیــران آن در جلســه 
مدیریتــی در ماه گذشــته اظهار 
کــرد: »اگــر از ایــن کار به عنــوان 
پول ســازی ســاده یــاد می شــود، 

نمی خواهم این موضوع را ادامه دهم.«
بســیاری از کمپانی هــا نیــز بــا ایــن طــرح مخالفــت کرده اند. 
»فیل اسپنســر«، مدیــر ایکس باکــس، در ماه نوامبــر اعالم 
کرد که کسب درآمد برخی از بازی ها با اســتفاده از ان اف تی ، 
»اســتثمارگرانه« به نظــر می رســد و او از این طرح اســتقبال 
نخواهــد کــرد. مایکروســافت نیــز از اظهارنظــر در این بــاره 
خودداری کرده است. Valve که مالک فروشگاه آنالین بازی 
Steam است، پاییز گذشته قوانین خود را به روزرسانی کرد تا 
بازی های بالکچین را که امکان مبادله رمزارزها یا ان اف تی  ها را 
فراهم می کنند، ممنوع کند و و »تیم سوئینی«، مدیر اجرایی 
Epic Games، ســازنده بازی فورت نایت، گفت که شرکت او 
از ان اف تی  ها در بازی های خــود دوری خواهد کرد؛ چراکه این 
صنعت مملــو از »کالهبــرداری« اســت. )Epic همچنان به 
توســعه دهندگان اجازه می دهد تــا بازی های بالکچیــن را در 

فروشگاه آنالین خود بفروشند.(
این موضوع تنها استودیوهای بازی ســازی را تحت تأثیر قرار 
نداده اســت. دیســکورد، پلتفــرم پیام رســان محبــوب میان 
گیمرها، در ماه نوامبر پس از تهدید کاربران به لغو اشتراک های 
پولی خود به دلیل موضوعــات مربوط به رمزارزهــا، از موضع 
خود کوتاه آمد.  »جیسون سیترون«، مدیر اجرایی پیام رسان 
دیســکورد، در مصاحبه ای گفت: »با وجــود خوش بینی من 

به فضای بالکچین، همچنان مشکالت زیادی وجود دارد.«
»کی« که یک گیمر اســت اعالم کرده که از مبــارزه در مقابل 
طرح های مربوط به رمزارزها دســت نخواهد کشید. واکنش 
برخی توســعه دهندگان بازی هــا او را امیدوارتر کرده تا ســایر 

کمپانی ها نیز تحت تأثیر قرار گیرند. 

 در هیچ جایی به 
اندازه جامعه بازی های 
ویدئویی نارضایتی بر 

سر این موضوعات وجود 
نداشته است. این روزها 
درگیری های گسترده ای 

میان طرفداران و 
استودیوهای بازی سازی 

بر سر رمزارزها ایجاد 
شده
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رمزارزها و امنیت ملی آمریکا
دارد  قصــد  بایــدن  دولــت 
بــه زودی مقــررات جدیــدی را در حــوزه 
رگوالتوری رمزارزها و بــا رویکرد امنیت 

ملی به تصویب برساند.

بایننــس و مسدودســازی های 
بی دلیل

صرافــی بایننــس بــدون ارائــه دلیــل 
حســاب کاربــری تعــدادی از کاربــران 
نیجریــه ای را مســدود کــرده اســت؛ 
رویکــردی که در ســال های اخیــر از این 

صرافی زیاد شاهد آن بوده ایم!

سالم ایالت آریزونا 
به بیت کوین

ســناتور ایالت آریزونا الیحــه ای را ارائه 
کرده که اگــر تصویب شــود، بیت کوین 
به یکی از ارزهای رایج این ایالت تبدیل 

خواهد شد.

ورایــزن بــا بــازی بــه متــاورس 
می رود

شــرکت ورایــزن هم ماننــد نایکــی برای 
راه انــدازی فروشــگاه های خــود در 
متــاورس اقــدام کــرد. این شــرکت روی 
عینک های هوشــمند مخصوص بازی 

نیز سرمایه گذاری کرده است.

واکنش ها به ســقوط شــدید بازار رمزارزی طی ماه گذشــته 
متفاوت است. برخی با اشاره به مقاومت بهتر رمزارزها در 
مقایسه با سقوط بازار بورس نیویورک به قابل اتکا بودن آن 
برای آینده اشاره می کنند. بسیاری دیگر می گویند زمستان 

جدیدی برای رمزارزها فرارسیده است.
در این بین یکی از شــواهدی که توجه بــه آن خالی از لطف 
نیســت، میل نخبه های فناوری به فعالیت در شرکت ها و 
استارتاپ های رمزارزی است. نوامبر ۲۰۲۱ هنگامی که بازار 
رمزارزی در اوج خود بود، اخبار متنوعی از کمبود نیروی نخبه 
در سیلیکون ولی می شنیدیم. از اینکه میل به کار کردن در 
غول های سنتی تر این بخش در حال افول مضاعف است 
و در بســیاری از موارد حتی کارمندان ارشــد ایــن غول های 
فناوری برای کار در کسب و کارهای رمزارزی بسیار کوچک تر 

از سمت های خود استعفا می دهند.  حاال اما بازار دیگر در 
اوج خود نیســت و ناامیدی فراوانی که توســط بخش قابل 
توجهــی از فعاالن منتشــر می شــود، یــادآور ســقوط اوایل 
ســال ۲۰۲۱ اســت. در این بین اما قشــر نخبه با جدیت به 
کوچ گسترده خود به سمت اســتارتاپ  های رمزارزی ادامه 
می دهــد؛ امــری که به خوبــی نشــان دهنده بــاور بلندمدت 
این ذهن های خالق به آینده صنعت رمزارزی اســت. سیر 
مهاجرتی که اصالتاً از سیلیکون ولی شروع شد، حاال فراگیر 
شده و حاال رفتار مشــابهی را در میان نخبگان استرالیایی 
شاهد هستیم. »لوی نگویان«، یکی از این جوانان مهاجر 
اســت. او که پس از فارغ التحصیلی به عنوان یــک کارآموز 
در دفتر سرمایه گذاری پر آوازه گلدمن ساکس شروع به کار 
کرد، در تصوراتش هم نمی توانست خود را در حال کار برای 

سقوط شش درصدی سهام 
کوین بیس

پس لرزه های 
زلزله بازار

ســقوط های مداوم بــازار رمــزارز و چارت هــای قرمز حاال 
ارزش ســهام صرافی کوین بیس را تحت تأثیــر قرار داده 
است. قیمت سهام کوین بیس در معامالت قبل از بازار 
صبح دوشــنبه گذشــته بیش از هشــت درصــد کاهش 
داشــت. ایــن در حالــی اســت کــه در جمعه  پیــش از آن 
سهام این شرکت افت مهلکی به ارزش ۱۳ درصد را نیز 
متحمل شده بود. از آن زمان تاکنون، کوین بیس نزدیک 
به یک چهارم ارزش خود را در بازار از دســت داده و حاال 
قیمت هر سهم کوین بیس پایین تر از ارزش عرضه اولیه 

آن به قیمت ۲۵۰ دالر است.
کوین بیــس یکــی از اولیــن صرافی هــای رمزارزی بــود که 

دســت به عرضه اولیه ســهام خود در بازار بورس زد. در 
ابتدا، ایــن حرکت شــرکت با رشــد عظیمی همــراه بود و 
به کارگیری چنــد مهــره  کلیدی در بــازار از جملــه معاون 
ســابق گوگل نشــان از موفقیت انکارنشدنی کوین بیس 
در بازار ســهام داشت. حاال اما شــاهد یکی از مثال های 
بارز تأثیر بــازار رمزارزی بر بازارهای ســنتی چون ســهام 

هستیم. 
هرچنــد کوین بیــس بــا برنامه هایــی کــه بــرای راه اندازی 
بــازار ان اف تــی دارد، در فکر ایجــاد تنوع اســت، اما قبل 
از هــر چیــز، کوین بیس یــک صرافــی رمزارزی اســت که 
ثروتش، به طور مســتقیم بــه نقدینگی موجــود در  بازار 

اشتیاق نخبگان به کریپتو
ادامه کوچ چهره های سرآمد فناوری به استارتاپ های 

رمزارزی در زمستان سرد رمزارز

یک استارتاپ رمزارزی در اوایل دهه دوم زندگی خود ببیند. 
او می گویــد: »بــا وجود اینکه همیشــه بــه رمزارزهــا عالقه 
داشتم، در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ دنبال کردن حرفه ای در 
این حوزه برایم غیر قابل تصور بــود. فکر می کردم صنعت 
بسیار جوان و بسیار متالطم بود و جای پیشرفت بسیاری 
داشت.«  او حاال مشغول کار در بخش مدیریت مشتری 
صرافی رمزارزی استرالیایی کوین استش است؛ شغلی که 
برای کار کــردن در آن از ســمت خود به عنــوان مدیر بخش 
روابط مشتری در شرکت خدمات مالی »تایرو« استعفا داد.

 سرمایه منابع انسانی می خواهد!
 ســال گذشــته شــاهد ورود حجــم کالنــی از ســرمایه بــه 
۳ بودیــم. شــرکت های  حوزه هــای ان اف تــی و وب 
ســرمایه گذاری مختلف در مجمــوع بیــش از ۴۰ میلیارد 
دالر ســرمایه را وارد این حوزه کردند. بدون شــک در کنار 
جذابیت ذاتی رمزارزها و استارتاپ های مربوط به آن ، ورود 
چنین حجم کالنی از ســرمایه یکی از دالیل محوری برای 
کوچ بسیاری از افراد شاغل در بخش های سنتی تر فناوری 
به سمت کسب وکارهای رمزارزی اســت.  دولت استرالیا 
یکــی از ســخت گیر ترین دولت هــای جهــان در مواجهــه 
با رمزارزها بــوده و با وجــود اینکه فعالیت هــای مربوط به 
رمزارزهــا را ماننــد چیــن و روســیه تاکنون ممنــوع نکرده، 
کوتاهــی دیگــری از آنهــا در خصــوص ایجــاد محدودیت 
و فعالیت هــای رگوالتــوری از آنهــا ندیده ایــم. از ایــن رو، 
مهاجرت استعدادهای فناوری به سمت رمزارزها بیش از 
پیش اهمیت و جلوه پیدا می کند. با وجود ســقوط بازار، 
اخبار منفی، قانون گذاری شــدید و دیگر مشکالت، ورود 
ســرمایه و اســتعداد به اســتارتاپ های رمزارزی بــا قدرت 

ادامه دارد.
یکــی دیگــر از عواملــی کــه به طــور مســتقیم در کــوچ 
اســتعدادهای فناوری بــه کســب وکارهای رمــزارزی نقش 
کلیــدی ای دارد، تغییــر فرهنــگ کاری ناشــی از همه گیری 
کروناســت. کســب وکارهای رمــزارزی بــا ســرعت بســیار 
بیشتری دســت به پیاده ســازی و پذیرش روندهای جدید 
دورکاری زده انــد. بســیاری از افرادی کــه در طول همه گیری 
کار از راه دور را در پیش گرفتند، حاال قصد ایجاد تغییر در 
وضعیت جدید را ندارند؛ امری که با توجه مقامات و وظایف 
عموماً کلیدی آنها همراه با تعداد باالی این افراد اهرم مذاکره 

را به سمت آنها متمایل کرده است.
»دیلن موری«، یکی از این کارکنان است. او نیز مانند نگویان 
سابقاً در شرکت سرمایه گذاری بین المللی گلدمن ساکس 
کار می کرد. پس از یکی از موج های قرنطینه در استرالیا، از 
او، مانند بسیاری دیگر از همکارانش، خواسته شد تا برای 
کار حضوری دوباره آماده شود. دیلن هیچ میلی به بازگشت 

به سازوکارهای قدیمی نداشت و به راحتی استعفا داد. 
او حاال مدیر پروژه استارتاپ رمزارزی »بالک ارنر« است که 
تنها در سه ماهه آخر ســال ۲۰۲۱ موفق شد بیش از هفت 

میلیون دالر سرمایه برای پروژه دیفای خود جذب کند.



شــــــــــــــمــــــــــــــــــاره7
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رمزارزهــا گره خــورده اســت.  طــی دو هفته اخیــر بیش 
از ۱.۴ تریلیــون دالر از ارزش کل بــازار رمزارزهــا کاســته 
شــده اســت؛ رقمــی کــه به ســختی می تــوان آن را درک 
کرد. تنها در هفته گذشــته، ارزش بیت کوین ۲۰ درصد 
کاهــش یافت؛ اتفاقی که بســیاری معتقدند بازگشــتی 
به جایــگاه بــازار در ســال گذشــته اســت.  با ایــن وجود 
کوین بیــس و مدیــران خالق آن وابســتگی خود بــه بازار 
رمــزارز را انــکار نمی کننــد و در مــورد آن کامــالً صــادق 
هســتند. بــه نظــر می آیــد حداقــل در بخــش خدمــات 
عمومــی اعتمادبه نفــس ایــن صرافــی ماننــد همیشــه 
باالست. اواخر روز جمعه، پس از سقوط شدید قیمت 

ســهام، حســاب رســمی کوین بیس در توییتی نوشــت: 
»عجب هفتــه ای!« و از کاربران خواســت در کامنت ها 

با ایموجی ها احساسات خود را به اشتراک بگذارند.
صرافی های دیگــری که اقــدام به عرضه عمومی ســهام 
خــود کــرده بودنــد نیــز وضــع چنــدان جالبــی ندارنــد. 
»رابین هود« یکی از این صرافی هاســت که در طول ماه 
گذشــته در حــال آماده شــدن بــرای آزمایش کیــف پول 
رمزارز خــود بــود. در هفتــه گذشــته ۱۵ درصــد از ارزش 
این صرافــی از بیــن رفتــه و تخمیــن زده می شــود که دو 
بنیان گــذار آن والد تنــف و بایجــو بهــات دیگــر ثــروت 

میلیارد دالری ندارند.

به دنبال افزایش عالقه دولت فدرال آمریکا به رمزارزها، طبق 
گزارش ها، دولت جــو بایدن در حال آماده شــدن برای صدور 
یک فرمــان اجرایــی در مــورد سیاســت های آتی این کشــور 
در خصوص رمزارزهاســت. این گزارش ها در حالی منتشــر 
می شــود که ســازمان های فدرال برای دو سال گذشته تالش 
کرده اند نقش بیشــتری در نظارت بر دارایی های رمــزارز را به 
عهده بگیرند؛ امری که خود به ســؤاالتی در مورد صالحیت 
این سازمان ها در مورد نظارت بر قشر نوظهور رمزارزی منجر 
شده است.  »میاکل فاسانلو«، دبیر کمیته شناخت بالکچین 
کــه بــرای دولــت آمریــکا کار می کنــد، در این بــاره می گویــد: 
»بایدن ممکن اســت از قدرت ریاســت جمهوری خــود برای 
انتصاب فردی با قدرت تام در خصوص مدیریت رگوالتوری 
فضای رمزارزی استفاده کند. با توجه به ماهیت غیرمتمرکز 
رمزارزها و گستردگی حجم اقداماتی که برای کنترل آنها الزم 
اســت، دور از ذهن نیســت فردی کــه برای چنیــن وظیفه ای 
منصوب می شود، قدرت بسیار باالیی مانند نظارت بر شبکه 
اجرای جرایم مالی، دفتر کنترل ارز و دیگر سازمان های مالی 
مهم کشــور را نیز به طور غیرمســتقیم دریافت کند. تمامی 
سازمان  های ذکرشده به شیوه های مختلفی میل خود برای 
ورود و کنترل فضــای رمزارز را نشــان داده انــد.« در حالی که 
بایــدن در طــول دو ســال ریاســت جمهوری خود نســبتاً در 
خصوص رمزارزها ســکوت کرده، اما موضع دولت او از زبان 
دیگــر چهره هــای شــاخص حــزب دموکــرات واضح تر شــده 
اســت. برای مثال »برایان نلســون«، یکی از منصوبان ارشد 
وزارت خزانه داری، به تازگی گفت که رمزارزها باید تحت قانون 

مبارزه با پول شویی به شکل دقیق تر مورد بررسی قرار گیرند.
در مــاه مــی ۲۰۲۱، وزارت خزانــه داری طبق مصوبــه ای اعالم 
کرد که شــهروندان آمریکایی بایــد نقل وانتقــاالت رمزارزی 
خود بــه ارزش ۱۰ هــزار دالر یا بیشــتر را به ســازمان خدمات 
درآمد داخلی گزارش دهند؛ ســازمانی کــه وظیفه اصلی آن 
دریافت مالیات ساالنه آمریکایی هاست. در گزارش نوامبر 
که توســط گــروه کاری ویژه رئیس جمهــور در مــورد بازارهای 
مالی منتشــر شــد، »جانت یلن«، وزیــر خزانــه داری اظهار 
داشــت که اســتیبل کوین ها می توانند تهدیدی جدی برای 
ثبات مالی آمریکا باشــند. فدرال رزرو آمریکا اخیراً گزارشی  

۴۰صفحه ای را منتشر کرده که امکان توسعه 
دالر دیجیتال تحت نظر بانک مرکزی آمریکا 
را تجزیه وتحلیل می کند. در حالی که بسیاری 

معتقدند این امر اتفاق خوبی برای رمزارزهاست، اما بسیاری 
از کارشناسان می گویند این دالر دیجیتال مرکزی تنها ابزاری 
بــرای در هــم کوبیــدن رمزارزهــای رقیــب دالر، به خصــوص 

استیبل کوین هایی مانند تتر است. 
»مارگارت کروک«، نماینده ایالت ایلینویز در کنگره آمریکا 
می گویــد: »دولــت فــدرال نظــارت بســیار گســترده تری بــر 
سیاســت ها و مقــررات مالی مــا دارد و مــن امیــدوارم فرمان 
اجرایــی دولت بایدن برای این صنعت پیشــرو و در راســتای 
تحول و شفاف ســازی فضای رمزارزی باشــد. پــس از چنین 
فرمانی ما هم باید نقش خود را در ســطح ایالتی ایفا کنیم و 
با قانون گذاری درست با جهت گیری دولت فدرال هماهنگ 
شویم. من مشتاقانه منتظرم تا ببینم دولت بایدن چه چیزی 

را اعالم می کند.«
انتشــار این فرمان اجرایی که انتظــار می رود در اواخر ســال 
۲۰۲۲ اتفاق بیفتد، چالش های اقتصادی و امنیتی رمزارزها را 
با بدبینی مضاعف مورد هدف قرار خواهد داد. دولت آمریکا 
همچنین از سایر سازمان های دولتی انتظار خواهد داشت تا 
درباره چگونگی تأثیر بالقوه رمزارزها روی سازوکار خود گزارش 
دهند.  فاسانلو در ادامه می گوید: »در حالی که جزئیات این 
اقدام اجرایی قریب الوقوع باید مورد توجه باشد، آنچه مسلم 
جلوه می  کند، این است که کسب وکارهای بخش خصوصی 
که با رمزارزها سروکار دارند، سال ها فرصت داشته اند تا برای 
این لحظه بحرانی آماده شــوند. صنایع مختلف زمان کافی 
برای بررسی نمونه ای شــیوه های قانون گذاری دولت فدرال و 
ساختارهای مالی سنتی داشته اند و احتماالً از طریق ایجاد 
مدل های کســب وکاری بنیادین بــرای تغییــرات احتمالی و 

محدودیت ها آمادگی دارند.«

بایدن فرمان می دهد
کسب وکارهای آمریکایی در انتظار فرمان اجرایی بایدن 

خوشامدگویی به قراردادهای هوشمند چه پیامی در خصوص رمزارزها
برای دیگر بازیگران این حوزه دارد؟

استالر به جنگ بزرگان دیفای می رود!

REPORTگزارش

 بنیاد اســتالر به تازگی اعــالم کرده که 
قصد دارد تا پایان ســال ۲۰۲۲، امکان 
پشتیبانی از قراردادهای هوشمند را به شبکه 
خود اضافه کند. ایــن بنیاد گفته اگر همه چیز 
طبق برنامه پیش برود، استالر محیطی را برای 
توسعه برنامه های غیرمتمرکز ایجاد می کند که 
از سایر شبکه ها متمایز خواهد بود. به گزارش 
کریپتو گلــوب، بنیــاد اســتالر اخیراً با انتشــار 
مطلبی در وب سایت رسمی خود اعالم کرده که 
این شبکه قرار است در سال جدید پشتیبانی 
از قراردادهــای هوشــمند را آغاز کنــد. به گفته 
تیم توسعه اســتالر، اضافه شــدن قراردادهای 
هوشــمند به ایــن شــبکه، شــرایط الزم را برای 
ارائــه ایده هــای نــو فراهــم کــرده و ســبب 

اســتالر  اکوسیســتم  قدرتمندترشــدن 
می شود.

 این بنیاد گفته هدف 
ایــن  انجــام  از 
به روزرســانی ایــن اســت که 
استالر همچنان میان یکی از 
در دســترس ترین شــبکه ها 

توســعه دهندگان  بــرای 
برنامه های کاربردی باقی بماند تا 

آنها بتوانند برنامه هایی با کیفیت باال و 
امن را در اختیار کاربران قرار دهند. به گفته تیم 
توســعه اســتالر، اضافه شــدن قراردادهــای 
هوشــمند به این شــبکه، به معنی انحراف این 
مجموعه از چشم انداز اصلی پروژه نیست. این 
بنیــاد تأکیــد کــرده کــه زیرســاخت قراردادهای 
امــن،  بایــد  بــر اســتالر  هوشــمند مبتنــی 

مقیاس پذیر و برای کاربران کم  هزینه باشد.

 تیــم توســعه اســتالر گفتــه اگــر ایــن 
به روزرســانی به خوبــی انجــام شــود، 
قراردادهای هوشــمند مبتنی بر این شــبکه از 
سایر بالکچین ها متمایز خواهد بود. از آنجایی 
کــه اســتفاده از قراردادهــای هوشــمند در 
شبکه های بالکچینی موضوع جدیدی نیست، 
اســتالر می توانــد ایــده خــود را بــا اســتفاده از 
تجربیات سایر شبکه ها و در نظر گرفتن نکاتی 
که پیش تر آزمایش شــده، پیاده سازی کند.در 
گــزارش جدیــد ایــن بنیــاد آمــده اســت: »در 
نقشــه راه اســتالر بــرای ســال ۲۰۲۲، خــود را 
موظف کرده ایم تا به تحقیق، مدیریت فرایند 
توسعه کد شــبکه و همکاری با جامعه استالر 
مشــغول شــویم تــا بتوانیــم از ایــن طریــق 
قراردادهــای هوشــمند را بــرای ســال جدیــد 
راه انــدازی کنیــم.« اســتالر در ایــن اطالعیه از 
جامعــه توســعه دهندگان شــبکه درخواســت 
ِــر«، یکــی از  همــکاری کــرده اســت. »تامــر وِل

اعضای تیم استالر که در نقش جانشین مدیر 
تنظیــم اســتراتژی های مرتبــط بــا فنــاوری این 
شــبکه در این بنیاد فعالیت می کند، به تازگی 
در توییتر نوشته است: »استالر با استفاده از 
قراردادهــای هوشــمند دسترســی عادالنــه به 
سیســتم ارائه خدمات مالی را فراهم می کند؛ 
سیســتمی که دیفای در حال تبدیل شــدن به 

یکی از بخش های اصلی آن است.«

 وِلِر معتقد است نوآوری های مربوط به 
امور مالی غیرمتمرکز برای شبکه استالر 
موضوع جدیــدی نیســت؛ چراکه ایــن پروتکل 
مدت هاست از یک صرافی غیرمتمرکز داخلی 
برخــوردار بــوده و می تــوان گفــت ایــده اولیــه 
راه اندازی آن هم دقیقاً همین بوده است. او با 
ایــن حــال افــزود کــه قراردادهــای 
هوشمند ساختار شــبکه را وارد 
مرحلــه جدیدی خواهــد کرد. 
این عضو تیم توسعه استالر 
گفته اســت: »اکنــون فضای 
دیفای شــبکه اســتالر را وارد 
مرحله جدیدی خواهیم کرد. 
قراردادهــای  از  پشــتیبانی 
هوشــمند موانع زیادی را از سر راه 
برمی دارد و به توسعه دهندگان این امکان 
را می دهــد تــا ویژگی هــای کاربــردی جدیــد را بــا 
کمترین نیاز به اعتماد سازی برای کاربران و بدون 
وابســتگی بــه تغییــر پروتــکل، در شــبکه 

پیاده سازی کنند.« 

ِــر در ادامــه گفتــه اســت: »بــرای   وِل
کاربران، راه اندازی دیفای در استالر به 
معنی دسترســی مســتقیم آنها به شــبکه ای 
است که هم از خدمات مرتبط با ارزهای فیات 
و هــم از ســرویس های مبتنــی بــر ارزهــای 
دیجیتال به صورت دوطرفه پشتیبانی می کند. 
یکــی از تیم هایــی کــه اخیــراً بــه مجموعــه مــا 
پیوسته، مانی گرام اســت که از مبادله ارز های 
دیجیتال با پول های فیــات در ۳۰۰ هزار نقطه 

مختلف جهان پشتیبانی می کند.«

 وِلِر گفته اســت زیرســاخت الزم برای 
اســتفاده از قراردادهای هوشــمند در 
شــبکه اســتالر بایــد از ســه ویژگــی امنیــت، 
مقیاس پذیری و دسترســی عادالنــه برخوردار 
باشد. او گفته است زیرساخت های موجود که 
ویژه استالر طراحی نشده اند، برای اهداف این 
پروژه مناســب نخواهند بود، با این حال بنیاد 
اســتالر قصد دارد تا پایان ســال ۲۰۲۲، امکان 
پشتیبانی از قراردادهای هوشمند را به شبکه 

خود اضافه کند.
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اثبات کارطالی دیجیتالارز6.53 %۱.۰6۴۷۱۱ میلیاردBTC بیت کوین ۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری4.48 %۷۲.۴۳۰۴ میلیونETHاتریوم۲

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری2.41 %۲.۷۳۰ میلیونSOLسوالنا۳

قابل سفارشی سازیپرداختارز4.93 %۱۷.۵۲9.۳ هزارXRPریپل۴

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.01 %۲۸.۴۷۸.۱ هزارUSDTتتر۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3.68 %۳۰۳۵.۳ هزارADAکاردانو6

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.01 %۲۸.۴۵۰ هزارUSDCیو اس دی کوین۷

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری1.94 %۵۲۴.6۱۸.۲ هزارDOTپولکادات۸

قابل سفارشی سازیپرداختارز4.93 %۵.۷۵ هزارXLMاستالر9

اثبات کارمم کوینارز8.69 %۴۱۸.9 هزارDOGEدوج کوین۱۰

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی8.16 %۴۷.۴۱۲.۴ هزارMATICپلی گان۱۱

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری2.44 %۴6۰۷.6 هزارLINKچین لینک۱۲

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز1.90 %۵9۰۴.۱ هزارICPاینترنت کامپیوتر۱۳

اثبات کارطالی دیجیتالپلتفرم نرم افزاری0.33 %۳.۱۷.6 میلیونLTCالیت کوین۱۴

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز6.06 %۲۷.66.۳ هزارALGOآلگورند۱۵

اثبات کارپول اینترنتارز1.18 %۸.۴۵.6 میلیونBCHبیت کوین کش۱6

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری4.05 %۸۱۵.۸۸.۲ هزارATOMکازموس۱۷

قابل سفارشی سازیکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری7.54 %۵۷۷.9۳.۱ هزارFILفایل کوین۱۸

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری5.83 %۷۱۴.9۳.۳ هزارETCاتریوم کالسیک۱9

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3.95 %6۵.۸۲.۳ هزارEOSایاس۲۰

باوجوداینکه قیمت بیت کوین اندکی افزایش یافته اســت، اتریوم و اغلب آلت کوین های بازار رمزارزها، بازهم سقوط کردند؛ ســرمایه گذاران همچنان از اظهارات مدیران فدرال رزرو در 
جلسه روز چهارشنبه این طور استنباط می کنند که قرار است سیاست پولی سختگیرانه ای اتخاذ شود. پنج شنبه پس از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، بیت کوین به 
روند نزولی خود ادامه داد. باتوجه به نظر فعاالن بازار که اعتقاد دارند بانک مرکزی در سال جاری بیش از ۴ مرتبه نرخ بهره را افزایش خواهد داد، قیمتها در بازار سهام نیز سقوط کرد. 
در زمان انتشــار هفته نامه رمزارز، قیمت بزرگ ترین ارز دیجیتال بازار در حدود ۳۷,۰۰۰ دالر است که طی شبانه روز گذشــته با مقداری افزایش قیمت مواجه شده است؛ اما همچنان 
نسبت به قیمت هفته گذشته خود افتی قابل توجه دارد. اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، در بازه زمانی مشابه همچنان قیمت خود را از دست می دهد و اینک به 

بهای حدود ۲,۵۰۰ دالر معامله می شود. نمودار اغلب آلت کوین های اصلی نیز قرمزرنگ است.
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 ۲۰ مهم ترین دارایی های دیجیتال بازار کریپتوکارنسی ها را معرفی می کنیم. این دارایی ها 
حدود 99 درصد حجم بازار رمزارزهای جهان هستند و در صرافی های رمزارز معتبر جهان و ایران هم فهرست شده اند. هدف این فهرست این است که از رتبه بندی های تک عاملی دوری 

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

رمزارز ۲۰
۷۱۱

400 میلیارد دالر

300 میلیارد دالر

200 میلیارد دالر

100 میلیارد دالر
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