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کلیــات طــرح صیانــت در کمتــر از یــک 
ســاعت تصویب شــد. ویدیویی که از جلسه 
کمیســیون مشــترک ایــن طــرح بیــرون آمــد 
شــاید یکــی از تصاویــر آزاردهنده ســال های 
اخیــر بتوانــد لقــب بگیــرد. جلســه ای که آن 
را می تــوان بزرگتریــن دهن کجــی بــه چنــد 
میلیون ایرانی ای دانســت که بــا صدای بلند 
در شــبکه های اجتماعــی مخالفــت خــود را 
با این طــرح اعــام کــرده بودنــد. ایرانی هایی 
کــه بســیاری از آن هــا شــهروندانی هســتند 
کــه اینرتنــت آزاد و باکیفیــت را 
یک حق شــهروندی می دانند و 
بســیاری دیگــر کســب وکارهای 
نــوآوری کــه اینترنــت و فضــای 
مجازی بستر حیات آن هاست. 
کســب وکارهایی کــه از جامعــه 
جهانــی و بــازار و فرصت هــای 
بــزرگ آن بــا دالیــل مختلــف 
محرومنــد و حــاال بیــش از  هــر 
زمــان دیگــری هراســیده اند کــه 
مبــادا از بــازار داخلــی هــم محــروم شــوند و 
بــا طرحــی کــه ســروته آن بــوی محدودیــت 
بــه دســت  و انحصــار می دهــد بازارهــا 

نورچشمی ها و آقازاده ها بیفتد.
طرح صیانت فعا مجددا توسط برخی عقای 
قوم هوا شده و باید امیدوار بود مجلس شورای 
اســامی بــا تمــام چندپارچگــی اش در حــوزه 
سیاســت گذاری در حــوزه نــوآوری در نهایــت 
تصمیــم درســتی دربــاره ایــن طرح پرحاشــیه 
بگیــرد امــا نگرانــی اصلــی قدرت نمایــی حتی 

مقطعی تفکری اســت که میانه ای بــا نوآوری 
و اقتصــاد نــوآوری نــدارد. تفکری کــه به جای 
توسعه زیر ساخت های کسب وکاری در حال 

محدود کردن و بستن  پای نوآوران است.
در کنــار طــرح صیانــت کــه خوشــبختانه در 
یک همگرایی ملی از اصولگــرا تا اصاح طلب 
و از رســانه های نزدیــک بــه نهادهــای قــدرت 
تــا رســانه های بخــش خصوصــی، همه بــا آن 
بــه مخالفــت پرداختنــد مســئله دیگــر روی 
میز ســرعت و کیفیــت اینترنت فعلی اســت 
کــه ســوهان روح فــرد بــه فــرد و کســب وکار به 
کسب وکار شده اســت. هرچه وزیر ارتباطات 
هم اسپیدتست به رخمان بکشد که سرعت 
از چیــزی کــه متعهد بوده ایم بیشــتر اســت و 
هرچه هم تاکید کند بر این نکته که وزارتخانه 
قبلی فقط به فکر توسعه شبکه موبایل بوده و 
اینترنت ثابت را عقب نگه داشــته و هرچقدر 
ســخنگوی دولــت نادانســته بیایــد بگویــد به 
دلیل کروناســت کــه ســرعت اینترنــت پایین 
اســت وقت آن رســیده که دولتی هــا از جمله 
عیسی زارع پور بپذیرد سرعت اینترنت پایین 

که نه بلکه »افتضاح« شده است.
آقــای وزیــر حتــی صــدای رییس جمهــور هم 
در آمــده! بهتــر اســت اسپیدتســت را زمیــن 
یــم و فکــری بــه حــال مایــع حیــات  بگذار
کســب وکارها و حق شــهروندی مردم بکنیم! 
)این را از روی دست کشورهای اسکاندیناوی 
نگاه کــردم وگرنه فکــر نکنم اینترنــت در هیچ 
ســند داخلی به عنوان یک حق معرفی شــده 

باشد.(
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 هفته گذشته در فرایندی عجیب کلیات طرح 
صیانت تصویب شد؛ از همان زمان دلسوزان 
نقدهای خود را دوبــاره مطرح کردنــد و ابتدای همین 
هفته هم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران 
بیانیه ای درباره  تصویب کلیات طرح صیانت منتشر 
کــرد و کامــاً صریــح و بــدون پرده پوشــی بــا تصویــب 

کلیات طرح صیانت مخالفت کرد. 

پیشــنهاد نصر بــه جای طــرح صیانــت ارائه 
بــرای  قوانینــی  پیش نویــس 
ساما ن دهی صنعت دیجیتال است. در 
ماه های گذشــته ما از همــه تریبون های 
ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای اســتان 
تهران استفاده کردیم و مخالفت صریح 
بزرگ ترین تشــکل بخش خصوصی در 
حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات درباره 

طرح صیانت را اعام کردیم. 

 البتــه ایــن مخالفت هــا چندان 
هــم بــدون هزینــه نبــوده اســت و برخــی 
داعیــه داران صنفــی تــا دنــدان دولتــی، بــه روش های 
مختلف این نهــاد صنفــی را آماج انواع حمــات قرار 
دادنــد؛ در یکی از آخرین تاش ها بــرای تضعیف این 
نهــاد صنفــی حتــی خبرنــگاری کــه ســال ها حــوزه 
تخصصی خود را گجت نویسی در رسانه های خارجی 
تعریــف کــرده، ناگهــان در قامــت روزنامه نــگار حــوزه 
تنظیم گری و رگوالتوری ظاهر شــد و بی ســند نوشــت 
ســازمان نصــر از طراحــان و مدافعــان طــرح صیانــت 
اســت! انســان در برابر ایــن حجــم از دروغ و وقاحت 
واقعاً درمانده می شــود. علی ایحال من به عنوان یکی 
از اعضــای ایــن نهــاد صنفــی کــه بــه واســطه اعتماد 
کســب وکارهای فعال فناوری ایران مسئولیتی موقت 
را بر عهده گرفته ام، از همین تریبون استفاده می کنم 
و می گویم که اعضای نصر به صراحت در هر جایی که 
توانســته اند مخالفــت خــود بــا ایــن طــرح را اعــام 

کرده اند. 

 مــا معتقدیــم طــرح صیانــت بــا هــدف 
سروسامان دادن به فضای مجازی آماده شده 
و با اصل موضوع موافقیم؛ اما این طرح و این رویکرد 
نه تنها فضای مجــازی را سروســامان نمی دهد، بلکه 
بی سروســامانی را دامــن می زنــد و در نهایــت شــاهد 
هرج ومرج بیشتر در فضای مجازی خواهیم بود. برای 
تنظیم گری فضای مجازی باید منطق این فضا را درک 
کرد و با روش های تنظیم گری متناسب با این فضا این 
جهــان جدیــد را مدیریــت کــرد. روش  هــای چریکــی، 
فوری و پارتیزانی و دستورالعمل های »بشود و بگردد« 

چاره کار نیست!

 سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در 
بیانیه هــای قبلــی خــود ایــرادات کلیــدی 
نســخه های مختلف طرح صیانت را اعــام کرده و در 
گزارش های متعدد بــه تفصیل نقدها و پیشــنهادها 
مطرح شده اســت. هرچند به نظر می رسد به نظرات 
ایــن نهــاد قانونی صنفــی هم توجهــی نشــده و تاوان 
گفتن حرف حق زیر سؤال بردن نهادی صنفی بوده که 

بــا قانــون مجلــس شــورای اســامی شــکل گرفتــه و 
آیین نامه آن مصوب هیئت وزیران است و رئیس این 
بــا حکــم  نهــاد بعــد از انتخــاب توســط اعضــا 

رئیس جمهور منصوب می شود.

 تصویــب طــرح صیانــت نه تنهــا موانــع 
مســتقیمی بــر ســر راه توســعه اکوسیســتم 
دیجیتال ایجاد می کند و به معنای محروم کردن ایران 
از فرصت های این دنیای جدید است، بلکه در نهایت 
به شکل گیری رانت برای عده ای خاص منجر 
می شــود. ولــی مهم تریــن تأثیر منفــی طرح 
صیانت ناامید کردن مردم و جوانان از ادامه 
راه اســت؛ همــه می دانیــم کــه ایجــاد جــو 
ناامیدی خیانت است. حال این را که »چرا 
برخی اصرار دارند دســت به هر کاری بزنند 
که مردم را ناامید کنند« چگونه باید تحلیل 

کرد؟

 همیــن االن هــم بســیاری از مردم و 
ن  ال اقتصادی انگیزه ای برای مشارکت و فعــا

مطالبه گری ندارنــد؛ با ایــن طرح ها و اصــرار به برخی 
روش هــا و سیاسی شــدن هــر موضــوع فنــی تصــور 
می کنیــم آینــده چگونه خواهد شــد؟ راســتی آیا فکر 
کرده ایم فردای صیانت چه چیزی به دست می آوریم؟ 
منافــع این طرح چقدر اســت کــه حاضریــم این همه 
آســیب را به کشــور بزنیم و این همه بر هیزم ناامیدی 
بدمیم؟ و ســؤال مهم تر اینکه چقدر تصــور می کنیم 
این طرح بــه اهداف خــودش برســد؟ اگر ایــن طرح به 
اهداف خودش نرســد، چه چیزی را از دست داده ایم 

و چه به دست آورده ایم؟

 چــه باید کــرد؟ پیشــنهادی کــه در این مدت 
بارها تکرار کرده ایم؛ متوقف کردن این طرح و 
مسکوت گذاشتن آن و تدوین قوانین مورد نیاز کشور 
بــرای توســعه اکوسیســتم دیجیتال اســت؛ مــواردی 
ماننــد اصــاح قانــون جرائــم رایانــه ای، تدویــن قانون 
حمایــت از حریم خصوصی و حقوق کاربــران و قانون 
حقــوق و مســئولیت های پلتفرم هــا و شــبکه های 
اجتماعی. طرح هایی مانند طرح صیانت تاش هایی 
دون کیشــوت وار برای حل مســئله ای بســیار پیچیده 
است که در نهایت به ایجاد مشــکات بیشتر منجر 

می شود.

 بنــده در کنــار دیگــر اعضــای هیئت مدیــره 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان تهران 
که منتخبان این صنعت هســتند، صریحاً مخالفت 
خــود را بــا طرحــی کــه کلیــات آن در کمیســیون ویــژه 
مجلس تصویب شده، اعام کرده و پیشنهاد می کنم 
بررسی این طرح در مجلس متوقف شده و به سازمان 
نصر فرصت داده شود، پیش نویس قوانین دیگری که 
برای سامان دهی این صنعت ضرورت دارند را در بازه 

زمانی مشخص به مجلس محترم پیشنهاد دهند.

 مــا مطمئــن هســتیم در ایــن خانه هنــوز هم 
عقانیــت حاکــم اســت و هنــوز هــم می توان 

آنچه را که خراب شده، دوباره ساخت.

رضا قربانی
عضو هیئت مدیره سازمان نظام 

صنفی رایانه ای استان تهران

@mediamanager_ir
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کار ما بوده اما سهواً!
»سینماتیکت« در بیانیه ای گفته 
لو رفتن اســامی برنــدگان جشــنواره فجر؛ 
اشتباه انسانی بوده است. یک گاف بزرگ 

برای کسب وکاری آناین!

همان نشست همیشگی
چهارمین نشست سرمایه گذاری 
فناوری TIM 2022 توسط صندوق نوآوری 

شکوفایی و پارک پردیس برگزار شد.

 تکذیب یک درآمد درشت!
مقــررات  تنظیــم  ســازمان 
و ارتباطــات رادیویــی در بیانیــه ای اعــام 
کرده گزارش مجلس درباره درآمد ۵۰ هزار 
میلیارد تومانی اپراتورهای همراه درســت 
نیست! از نظر این سازمان این درآمد کمتر 

از این است.

همه کاره مجلس است!
وزیر ارتباطات با گایه از عملکرد 
مجلس در خصوص طرح صیانت گفته 
طرح مشــکات اساســی دارد، امــا در هر 
صورت این مجلس است که تصمیم گیر 

است! 

نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

هزاران پذیرنده شبانه 
غیرفعال شدند

پرداخت یاران به دنبال شفافیت در اطالع رسانی
جمعه شــب بود که برای برخی از پرداخت یارها در گروه های 
واتس اپ پیامی ارســال شــد؛ »به اطاع می رســاند لیســت 
پذیرندگان پشتیبانی شــده مرتبــط با برخی از شــرکت های 
پرداخت یــار کــه به واســطه موضــوع مالیــات در مــورخ 
14۰۰/12/۰۵ و 14۰۰/12/۰6 غیرفعــال شــده اند، بــرای 

نمایندگان آن شرکت ها از طریق ایمیل ارسال شده است.«
ســیدکاظم دهقــان، مدیرعامــل شــاپرک هــم توضیــح داد 
کــه ایــن غیرفعال ســازی، موقتــی اســت و پذیرندگانــی که 
کارت خوان آنها غیرفعال شــده اســت، به  محض تشکیل 
پرونــده مالیاتــی و رجــوع بــه شــرکت خدمــات پرداخــت، 
می تواننــد کارت خوان شــان را مجــدداً فعال کننــد. دهقان 
امیدوار اســت؛ پذیرندگان ثبت نام شــان را به موقع تکمیل 
کنند تا شــاپرک مجبور به غیرفعال ســازی بیشــتر نباشد.  
البته ابراز امیدواری دهقان تداعی گر خیرخواهی و حمایت 
از پرداخت یارهــا نبــود؛ چراکــه تاکنــون 2۰۰ هــزار ترمینال 

غیرفعال شده اند.

 دلیل مسدودسازی پذیرنده ها مبهم است
مصطفی امیری، بنیان گذار زرین پال که دلیل مسدودسازی 
را مبهم می داند، موضوع را این طور روایت می کند که جمعه 
ســاعت 21:۳۰، در گروه های واتس اپی از مســدود شدن ۳۷ 
هزار پذیرنــده  مطلع شــدیم. دلیل ایــن مسدودســازی هم، 
نداشتن کد مالیاتی عنوان  شده است. این در حالی است که 
در لیست منتشرشده  از ۳۷ هزار پذیرنده، بسیاری از آنها کد 
مالیاتی داشته اند. از هر رده ای که فکر کنید در این فهرست 
وجود دارد؛ از مرتبه 2۳ گرفته تا 4۵ )که ثبت نهایی شده اند(. 
دلیل این مسدودســازی واقعاً نامعلوم اســت. شــاپرک هم 
جواب واضح و روشنی در پاسخ به  پیگیری های ما نمی دهد.«

او ادامه داد: »در پیام اطاع رسانی فقط از واژه مالیات استفاده  
شده، یعنی حتی در این پیام به مفهوم عدم تکمیل اطاعات 
مالیاتی هم اشــاره نشده اســت. هنوز مشخص نیست که 
شیوه مسدودسازی چه بوده و چه اقدامی باید انجام می شده 

تا ترمینال ها مسدود نشوند.«
به گفته او، شرایط مسدودسازی هنوز برای ما مبهم است، 
اگر دلیل این اقدام عدم تکمیل کد مالیاتی بوده، پس نام آن 
پذیرندگان که به مرحله 4۵ رسیده اند، چرا در لیست است. 
دالیل مسدودیت هنوز مشخص نیست، شاپرک هم تاکنون 

توضیح کاملی منتشر نکرده است.
امیــری در پایــان صحبت هایــش گفــت: »تنهــا خواســته 
پذیرندگان این است که قبل از مسدودسازی، اجازه آخرین 
وداع را به آنها بدهند. به فرد محکــوم به قتل هم اجازه وداع 
با خانــواده را می دهنــد. در روزهای نزدیک به شــب عید که 
کسب وکارها شلوغ تر از حالت عادی هستند،  به  جای آنکه 
راه هــای درآمدی را همــوار کنیم، بــه گرفتاری ها و مشــکات 
اضافه می کنیم. واقعاً به چــه دلیل در این شــرایط اقدامات 
چکشــی انجام می گیرد. شــاپرک باید اطاع دهد کــه تا 24 
ساعت آینده مســدود خواهید شــد، نه اینکه بعد از انجام 

اقدام مورد نظرش، پذیرنده ها را مطلع کند.«

 شاپرک با آبروی پرداخت یارها بازی می کند
محمدمهــدی شــریعتمدار، رئیــس هیئت مدیــره انجمــن 
فین تــک هــم بــا بیــان اینکــه روش مسدودســازی شــاپرک 
استاندارد نیست، گفت: »طبق اعام شاپرک، پذیرنده های 
مذکــور مشــکل مالیاتــی داشــته اند، در حالــی  کــه بعــد از 
بررســی  های انجام شــده مشخص شــد بســیاری از آنها کد 
مالیاتی داشته اند. البته ممکن است اختاالت فنی عامل 

این قسم اتفاق ها باشــد. با در نظر گرفتن این موضوع بهتر 
اســت به  جای مسدودســازی ناگهانی، حداقل دو بار به هر 

پذیرنده اخطار داده شود.«
بــه گفتــه او، شــاپرک پذیرنده هــا را مســدود می کنــد و بعــد 
مشــخص می شــود کــه اشــتباه فنــی یــا عــدم الحــاق درگاه 
به کــد مالیاتــی رخ داده اســت. ایــن اتفاقــات فقط بــا آبروی 

کسب وکارها و پرداخت یارها بازی می کند.
شــریعتمدار ادامه داد: »روش مسدودســازی شاپرک واقعاً 
عجیــب و بــه دور از هــر اســتانداردی اســت؛ کوچک تریــن 
شرکت ها هم برای کارهایشان برنامه ریزی می کنند و فرایند 
دارند، چه برسد به شاپرک و بانک مرکزی. ساده ترین راه این 
است که از مشکات پذیرند ه ها و ترمینال های شرکت های 
پرداختــی گــزارش  تهیــه شــود. در ایــن حالــت پذیرنده ها یا 
نسبت به رفع مشکات بیان شــده اقدام می کنند یا اخطار 

می گیرند.«
به گفته او، گزارش های تهیه شده توسط شاپرک با دقت بسیار 
باالیی تدوین می شوند و تمام مسائل را روشن و شفاف نشان 
می دهنــد، اما در پیــام اخیر شــاپرک، موضوع اصاً شــفاف 
نیســت و دقت بســیار کمی بــه کار گرفته  شــده اســت. بله 

اطاع رسانی انجام شده، اما ناکارآمد.«
او بــا بیان اینکــه اطاع رســانی بســیار گنگ صــورت گرفته، 
تصریح کرد: »اینکه بدون بیان جزئیات بگوییم پذیرندگانی 
که به ســامانه مالیاتی متصل نیستند، مســدود می شوند، 

کفایت نمی کند.«
شــریعتمدار با بیان اینکه 99/9 درصد پذیرندگان خواهان 
رویکــرد شــفاف هســتند، صحبت هایــش را پایــان داد. 
شریعتمدار معتقد است رویکرد اســتاندارد یعنی شاپرک 

مشکات پذیرنده ها را با آنها در میان بگذارد.

سازمان نصر تهران در بیانیه ای ضمن مخالفت صریح با 
تصویب کلیات طرح صیانت و برشمردن پیامدهای آن، از 
آمادگی خود برای ارائه پیش نویس قوانین دیگری که برای 
ساماندهی صنعت دیجیتال ضرورت دارند، در بازه زمانی 

مشخص به مجلس شورای اسامی خبر داد.
در این بیانیه آمده اســت: »متأسفانه علیرغم مخالفت 
صریح سازمان نظام صنفی رایانه ای، به عنوان بزرگ ترین 
تشــکل بخش خصوصــی در حــوزه فنــاوری اطاعــات و 
ارتباطــات و دیگر نهادهــای صنفی و تخصصــی، کلیات 
طرح موســوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی 
در کمیسیون ویژه مجلس شورای اسامی تصویب شد. 
انــگار اراده ای وجود دارد تا در  آخرین ماه ســالی که ســال 
مانع زدایی   و پشتیبانی از تولید نامیده شده، انبوهی مانع 

جدید بر سر راه کسب وکارهای آناین ایجاد کند.«
طبــق ایــن بیانیــه، نصــر تهــران در بیانیه هــای پیشــین 
ایرادهای کلیدی نسخه های مختلف این طرح را برشمرده 
و در یــک گــزارش بیســت صفحه ای بــه تفصیــل نقدها 
و پیشــنهادهای خــود را اعــام کــرده اســت. همچنیــن 

نمایندگان این ســازمان در جلســات متعــددی با حضور 
نمایندگان مجلس نقدها و پیشــنهادهای خود را مطرح 
کرده اند؛ اما متأسفانه به نظرات این نهاد قانونی توجهی 
نشد. نصر تهران در این بیانیه درباره پیامدهای تصویب 
طرح صیانت تأکید کرده است: »تصویب این طرح عاوه 
بر موانع مســتقیمی کــه در رونــق تولید دیجیتــال ایجاد 
می کند، پیامدهای دیگری نیز دارد. نخســتین پیامد آن 
از بین بردن امید و مأیوس کردن جوانان از آینده است که 
به تعبیر صریح رهبری معظم به مثابه خیانت به کشــور 
اســت. قطعاً نیت تدوین کنندگان طرح چنین نبوده، اما 
تصویب این طرح در شرایط فعلی چنین پیامدی خواهد 
داشــت. پیامــد دیگــر تصویــب ایــن طــرح، از بیــن رفتــن 
انگیــزه نهادهــای صنفــی و دلســوزان بخــش خصوصی 
برای مشــارکت و مطالبه گــری در خصوص وضــع قوانین 
و ضوابطــی اســت کــه از قضــا نیــاز عاجــل ایــن صنعــت 

هستند.«
در ادامه آمده اســت: »نصر تهران بــه مرکز پژوهش های 
مجلس پیشــنهاد داده اســت که بررســی طــرح صیانت 

نصر تهران بیانیه ای در مخالفت با تصویب کلیات طرح صیانت ارائه داد

مخالفت نصر تهران با طرح صیانت 
متوقف شــده و مســکوت بمانــد، در مقابل این ســازمان 
تعهــد می دهــد ظــرف کمتــر از شــش مــاه پیش نویــس 
ســه قانــون کلیــدی و ضــروری شــامل »اصاحیــه قانون 
جرائــم رایانــه ای مصــوب 1۳88«، »قانــون حمایــت از 
حریم شــخصی و حقــوق کاربران فضــای مجــازی« و نیز 
»قانــون حقــوق و مســئولیت های پلتفرم هــای آنایــن و 
اســتفاده ســالم از شــبکه های ارتباطــی« را کــه به وضوح 
نیازهای ضروری صنعت دیجیتال هستند، با محوریت 
و مشارکت فعاالنه نمایندگان بیش از ۵۰۰ کسب وکار در 
بیست ویک کمیسیون تخصصی این سازمان و همراهی 
تمامی ذی نفعان تهیه و به مجلس شــورای اسامی ارائه 
دهد. متأسفانه این پیشنهاد نصر تهران که مورد حمایت 

نهادهای صنفی دیگر هم بود، نادیده گرفته  شد.«
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درباره شمارا ویکرامانایاکه
زن قدرتمند صنعت 

بانکداری
پدر شمارا ویکرامانایاکه در سال 19۵8 برای 
تکمیــل آمــوزش پزشــکی از ســریانکا به 
انگلســتان مهاجرت کرد و شمارا در همان 
سال ها به دنیا آمد. اما پس از مدت کوتاهی 
به دلیــل رفتــار نژادپرســتانه و مشــکاتی 
که متعاقب آن ایجاد شــد، ناچار شدند با 
پول اندکی به اســترالیا مهاجرت کنند. در 
آن زمان شــمارا تنها 14 سال داشــت. او در 
اســترالیا به تحصیل ادامــه داد و در ســال 
198۵ لیسانس بازرگانی و لیسانس حقوق 

را از دانشگاه نیو ساوت ولز دریافت کرد.
او به عنوان یک نیروی تازه کار وارد شــرکت 
مک کــواری )Macquarie( شــد و روزهــای 
اولیــه را به ســختی گذرانــد، زیــرا هیچ کس 
اطمینان زیادی به یک کارمند زن با پوست 
قهــوه ای نداشــتند. امــا او بــا سرســختی 
توانســت اعتمــاد آنها را بــه دســت آورد تا 
اینکه در ســال 2۰۰8 مدیــر دارایی های این 
شرکت شد و در ده ســال فعالیتش در این 
ســمت، تاش بســیار زیــادی بــرای تأمین 
مالی پروژه های مفید برای محیط زیســت 
و بهبود آب وهوا انجام داد و چندین جایزه 

معتبر در این زمینه کسب کرد. 
ســال 2۰18 ســال درخشــانی بــرای او بــود. 
او به عنوان مدیرعامل شــرکت مک کواری 
کــه بزرگ تریــن شــرکت مالــی و بانکــداری 
استرالیاســت، انتخاب و هم زمــان از طرف 
بانک جهانی به عنوان کمیسر کمیسیون 
اجرا و تسریع برنامه اقدام سازگاری با اقلیم 
منصــوب شــد. در ســال 2۰19، او توســط 
مایکل بلومبرگ به مدیریت خاقیت امور 
مالی آب و هوایی سازمان ملل معرفی شد .

در ژانویــه 2۰22، او به عنــوان پردرآمدترین 
مدیرعامل اســترالیا بــا درآمد حــدود ۳1۵ 
هزار دالر در هفتــه معرفی شــده. عاوه بر 
اینکــه او امســال بیســت و چهارمیــن زن 
قدرتمند در جهان شده، از او به عنوان یکی 
از قدرتمندترین زنان در صنعت بانکداری 

نیز نام برده می شود.
شمارا در سال های پایانی دهه سی 
زندگی اش ازدواج کــرد و دو فرزند 
دارد. همســر او یکــی از فعــاالن 
صنعــت بانکــداری اســت کــه 
بازنشســته شــده و شــمارا 
می گوید از آنجا که اجرای 
بیشتر نقش های داخل 
همســرش  بــا  خانــه 
اســت، او بــا خاطــر 
آســوده تر بــه فعالیت 

اجتماعی می پردازد. 
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تالش برای اثرگذاری واقعی
گفت و گو با فاطمه باباخانی، مؤسس خانه امن مهر شمس آفرید که هم از 

زنان آسیب دیده مراقبت می کند و هم به آنها مهارت های کسب و کار می آموزد

چطــور شــد کــه تصمیــم گرفتیــد ایــن 
کسب و کار را راه بیندازید؟

من از سال 91 با چند تن از دوستانم یک گروه کوچک داشتم 
که برای دختران کم برخوردار حاشیه شهر، لوازم التحریر تهیه 
می کردیم. تا سال 9۵ کارمان روزبه روز گسترده تر شد، به طوری 
که با برگزاری کمپین های مختلف بــرای آزادی مادران زندانی، 
توانستیم شبکه بزرگ تری از افراد دغدغه مند را گرد هم آوریم.

در سال 96 تصمیم گرفتیم با نگاه علمی - پژوهشی وارد این 
حوزه شــویم. به نظر من کمک به زنــان و مادران آســیب دیده 
یا در معرض آســیب، نیاز به مطالعــه و پشــتوانه قوی علمی 
داشت و این امر ما را از یک خیریه صرف متمایز می کرد. با این 
رویکرد می توانستیم افراد تأثیرگذارتری را به صورت ماندگار تر 
و با دالیل علمی متقن گرد هم آوریم تــا راه حل های مفیدتر و 
اثرگذارتری ارائه دهیم. پس از اینکه فعالیتم را در اینستاگرام 
گســترش دادم، متوجه شدم بســیاری از افراد آسیب دیده یا 
در معرض آسیب به مشــاوره حقوقی و روان شناســی در این 
خصوص احتیاج دارند و با گروهی از دوســتان روان شــناس و 
حقوقدان، مجموعه ای برای پاســخ گویی به این نیاز تشــکیل 
دادیم و مراجعان زیادی در این زمینه داریم. من به این نتیجه 
رســیدم ما به فعالیــت ســازمان یافته تری برای کمک بــه زنان 
نیاز داریم. البته در سال 98 به ســد کرونا خوردیم. در ابتدای 
کرونا خشــونت های خانگی در سراســر جهان، روی تازه ای از 
خود نشــان داد و از آنجا که من مطلع بودم چندســالی است 
مجموعه های اجتماعی با نام خانه های امن برای زنان و دختران 
آسیب دیده تأسیس می شود، در سال 99 تصمیم گرفتم خانه 
امن مهر شــمس آفرید را در ســطح اســتان آذربایجــان غربی 

راه اندازی کنم.

چرا حــس کردیــد که ایــن نوع کســب وکار 
اجتماعی می تواند مشکالت زنان آسیب دیده را کمتر 

کند؟
مطالعات ما نشــان داده بود که اگر قرار باشــد حل مشکل به 
صورت واقعی اتفاق بیفتــد، باید به افراد در معرض آســیب، 
قبل از وقوع اتفاقات تلخ کمک کنیم. یکی از پیشــگیری های 
مهم، نگه داشــتن دختران در فضای آموزشی، برای تحصیل 
و کسب مهارت است. این امر خودبه خود از ازدواج و بارداری 
زودهنگام جلوگیری می کند و با آگاهی بخشــی، نوید حضور 
زنــان و مادران قوی تــری در جامعــه را می دهد. با ایــن اولویت، 
طرح های مختلفی برای کمک به دختران بازمانده از تحصیل 

یا در معرض ترک تحصیل  اجرا کردیم.

سرمایه اولیه این کار را چگونه تهیه کردید؟
بیشتر خانه های امن با سرمایه هیئت امنا و گروه مؤسسین 
تشکیل می شود و حمایت های دولتی ندارد. من طی سال ها 

در این کتــاب زیروبم فنــاوری مالی یــا، به اختصار، فین تــک  را برایتان 
توضیح داده ایم. تمام فکر و ذکر فین تک ایجاد نوآوری تحول آفرین و 
ساختارشکن در خدمات مالی با استفاده از فناوری های جدید و نوظهور و 
تأمین نیازهای مشتری و کسب وکارها از طریق اتوماسیون است. صنعت 
مالی در سال های اخیر تحوالت بســیار ساختارشکن و اساسی به خود 
دیده که اغلب شــان به فناوری مربوط می شــوند. بنا به دالیل مختلف، 
بســیاری از مؤسســات مالی ســنتی خود را برای آینده دیجیتال مجهز 
نکرده اند و احتمال دارد رقیبان زیرک جایشــان را بگیرند. در این کتاب 
رهبران این مؤسســات را راهنمایی می کنیم تا در اجرای پیشرفته ترین 
برنامه های فناوری های مالی نقشی موثر ایفا کنند؛ به عالوه، به افراد طرف 
دیگر این معادله که بخشی از ساختارشــکنی های ایجادشده به واسطه 
فین تک هستند یا امیدوارند که بخشــی از آن باشند نیز کمک خواهیم 

کرد. خواندن این کتاب را به این افراد توصیه می کنیم:
  متخصصان خدمات مالی که می خواهند به جای پیشرفت با زبان بازی و 
تظاهر به چیزی که نمی دانند، اطالعاتشان را درزمینه فین تک باال ببرند؛

  شرکت های فین تک که درصدد تعامل با مؤسسات مالی اند؛
  سرمایه گذاران خطرپذیر و سایر سرمایه گذارانی که می خواهند نسبت 
به بانک چالشگر بعدی یا ارائه دهنده خدمات پرداخت، دید وسیع تری 

از بازار داشته باشند؛
  مشتریان شرکتی که خدمات فین تک B2B را دریافت می کنند؛

  ارائه دهنــدگان خدمــات حرفــه ای مانند حســابداران، مشــاوران و 
حقوقدانانی که می کوشند جایگاه خود را در اکوسیستم فین تک تعیین 

کنند.
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فــن آوا کارت منتشــر 
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پیشنهاد ویژه 
به مناسبت انتشار چاپ جدید

در روزهای گذشته خبرهای ناراحت کننده ای پیرامون خشونت 
خانگی شــنیدیم. اما هر کــدام از مــا به عنوان یک شــهروند، 
کارمند، کارآفرین، مادر، مدیر و... برای جلوگیری از این فجایع 
چه اقداماتی می توانیم انجام دهیم؟  حقیقت امر این است 
که در ایــن مواقع شــدت جراحــات واردشــده به احساســات 
جامعه، آنچنان زیاد است که مانند افراد بهت زده یا اقدامی 
نمی کنیم یا دست به اقدامات احساسی و عجوالنه ای انجام 
می زنیم که گاه اوضاع را بدتر می کند. در سطور پیش رو با زنی 
نوآور گفت و گــو کرده ایم کــه در چنین مواقعی، راهی درســت 
و منطقی در پیش می گیرد و ســعی می کند کمــی از درد افراد 
آسیب دیده و در معرض خطر را کاهش دهد. فاطمه باباخانی 

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، در کسب وکار اجتماعی 
خود، عاوه بر کمک به افراد آسیب دیده، بازوی اقتصادی برای 
تقویت خود و همراهانش ســاخته اســت.  دغدغه های او در 
ارتباط با زنان به سال های گذشته برمی گردد و حتی در سال 91 
مجموعه داستانی در رابطه با زنان منتشر کرده که به نام »یک 
روز ارس گردم« در انتشارات افراز منتشر شده است. او از دوران 
نوجوانی با نوشتن در صفحه اجتماعی یک نشریه محلی، با 
اخبار حوزه زنان و جرایم پیرامون آنها ســروکار داشته است و 
اصاً همین موضوع او را به تحصیل در رشته حقوق عاقه مند 
کرد. او در این گفت و گو از آسیب هایی که متوجه زنان است و 

خانه امن مهر شمس آفرید می گوید. 
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

فعالیت توانسته بودم گروه خوبی از افراد دغدغه مند را کنار 
هم جمع کنم و نتیجه این ســال های فعالیت و شبکه سازی 
باعث شد بتوانم هزینه های اولیه این کار را تأمین کنم. البته 
حمایت هــای بی دریــغ خانواده خودم و همســرم باعث شــد 
که بتوانم مشــکات مسیر را پشــت ســر بگذارم. هر کدام از 
افراد همراه ما به نحو و انداره ای که می توانستند به ما کمک 

کردند تــا بتوانیم خانه امن مهر شــمس آفرید را 
راه اندازی کنیم.

خانه امن چیست و در آن چه 
اتفاقی می افتد؟

خانــه امــن مکانــی اســت بــرای اســکان زنــان 
خشــونت دیده و در معــرض خشــونت. ایــن 
خشونت ها شامل موارد همسرآزاری می شود که 
زنان متأهل تنها یا با فرزندشــان در آنجا اسکان 
داده می شوند. همچنین دختران و زنانی که مورد 

آزار و خشــونت های جســمی، جنســی، روانی و عاطفی قرار 
می گیرند، پس از مراجعــه به اورژانس اجتماعی و با دســتور 

قضایی به این مرکز منتقل می شوند.
در ایــن خانه هــا آمــوزش مهارت هــای زندگــی، حرفه آمــوزی، 
آموزش های مرتبط با توانمندســازی کاریابی و اشــتغال ارائه 

می شود.
 

منبع درآمدی شما از کجاست؟
عاوه بــر کمــک خیریــن و درآمــد آموزش هــا و مشــاوره های 
عمومی، بخشــی از درآمد مــا از طریق اعضای خانــه امن که 
اکنون از مشــکل رها شده اند یا کســب و کاری برای خودشان 
دست وپا کرده اند، تأمین می شود. این کمک ها اگرچه نسبت 
به سایر درآمد ها اندک است، اما شــیرینی زیادی برای همه 

ما دارد.

تــا بــه حــال چنــد نفــر از خدمــات شــما 
استفاده کرده اند؟

در یک ســال اخیر به بیش از 1۰۰۰ نفر مشاوره روان شناسی 
و حقوقی ارائه داده ایم و در مشکات بیش از 2۰۰ زن و دختر 
آسیب دیده مداخله مستقیم داشته ایم. در بسیاری از موارد 
جان افراد نجات پیدا کرده،  دخترانی به تحصیل برگشته اند، 
برخی کسب و کار راه اندازی کرده اند و برخی مشاوره ها به رفع 
مشکل خانه و حفظ آرامش در زندگی منجر شده است. ما 
تنها مرکز رسمی و دارای مجور برای کمک به زنان آسیب دیده 

در استان هستیم.

چه چالش هایی متوجه فعالیت شماست؟
مشکات بخش اصلی کار ماست. سد بسیار بزرگ و خیلی 

خیلی سخت در ابتدای کار کسب مجوزهاست. این بخش 
از کار آنچنــان ســخت بــود که مــن از نظــر روحی و جســمی 
بسیار آسیب دیدم، اما از کاری که می خواستم انجام دهم، 
مطمئن بودم و باید تا انتهای مسیر را طی می کردم. همه افراد 
و فرایند ها مورد بررسی بسیار دقیق قرار می گیرند و وقتی این 
کار با بوروکراسی اداری ما ترکیب می شود، واقعاً طاقت فرسا 

است.
مشــکل تأمیــن نیــروی انســانی، چالــش دیگر 
ماست. شرایط کار کردن در خانه امن با بسیاری 
از زنــان آســیب دیده و ترســیده و بی پناه بســیار 
ســخت اســت. از ســمت دیگــر پنهــان بــودن و 
پنهــان ماندن هویــت کارکنان خانه امن بســیار 
مهم است، چون هر روز و هر لحظه با تهدیدهای 
بسیاری از جانب همســران یا خانواده های این 
زنان مواجه هســتیم و نیروی انسانی گاهی این 

فشار مضاعف را تاب نمی آورد.
به عاوه مســئولیت بســیار زیاد  و ســنگینی در این خانه ها 
داریم. وقتی شــما مدیر یــک خانه امن هســتید،  حق بیمار 
شدن و مرخصی گرفتن ندارید، چون هر لحظه ممکن است 
یکی از زنــان بی پناهی که به خانه امن شــما پنــاه آوره، دچار 

مشکلی شود که شما باید شخصاً به حل آن بپردازید.
اما چیزی که ما را در راه مان ثابت قدم می کند، دو اتفاق مهم 
اســت. اول اینکــه بســیاری از آسیب رســان ها در جلســات 
مشاوره از خود  انعطاف نشان می دهند و واقعاً فضای امنی 
برای زنان یا دختران در منزل خودشان ساخته می شود. دوم 
اینکه چون این فرایند ها و مشاوره ها پشــتوانه قانونی دارد، 
بسیاری از افراد آسیب رسان، می فهمند که قانون و بهزیستی 
و برخی مراجع ذی صاح، پیگیر ماجرا هستند و از آن به بعد 

رفتار مناسب تری پیش می گیرند.

چه چشم اندازی برای این کار دارید؟
برای من خیلی مهم است که همه کمک ها و مشاوره ها جنبه 
علمی و تحقیقاتــی بگیرد تا تأثیــر مانــدگاری در فرهنگ ما 
داشته باشد. هر کاری که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر 
رفع معضات اجتماعی زنان بگذارد، در راستای کار ماست 
و عاقه مندم به روش علمی و درست به حل مشکات اقدام 
کنم و مرکز پژوهشی بزرگ و قابل اتکایی برای انجام این امور 
داشته باشیم که سبب ارتقای سامت و امنیت خانواده ها 

شود. 
فعالیت هــای مجــازی و اعتراضــات مدنــی در شــبکه های 
اجتماعی خوب است، اما حقیقتاً مشکلی را به صورت واقعی 
حل نمی کند. برای حل مشکل واقعی باید واقعاً اقدام کرد. 
این گونه تا ابد هر روز خبر تازه  ای از قربانی شــدن زنان را برای 

نشر در شبکه های مجازی خواهیم داشت.

هشت دلیل برای لزوم حضور زنان در سمت های مدیریت سازمان 

مد روشنفکرانه یا نیاز واقعی؟

REVIEWبررسی

آیا صحبت از اهمیت حضور زنان در مقامات باالی 
یک سازمان مدی روشنفکرانه است یا نیاز واقعی 
ســازمان ها؟ بیایید با نتیجه مطالعات اثربخشــی 
مدیریت زنــان در ۵۰۰ شــرکت برتر آمریکا شــروع 
کنیــم. مدیــران عامــل زن حــدود ۷ درصــد از ایــن 
فهرســت را تشــکیل می دهند. تحقیقات نشــان 
می دهد این شرکت ها و شرکت هایی که دارای زنان 
بیشــتری در ترکیب هیئت مدیره خود هستند، از 
ســازمان هایی که این چینش را ندارند، بهتر عمل 
می کنند. در گزارش مک کنــزی، داده های نهایی از 
سراسر بریتانیا تصدیق می کند که تنوع جنسیتی 
بیشتر در تیم اجرایی ارشــد، ارتباط مستقیمی با 
ارتقای عملکرد سازمان ها دارد و به ازای هر 1۰ درصد 
افزایــش تنــوع جنســیتی، درآمــد ناخالــص ۳/۵ 
درصد افزایش یافته است. از این داده ها، می توانیم 
کشف کنیم که رهبران زن تأثیر قابل  اندازه گیری بر 

درآمد سازمان دارند. دالیل آن به قرار زیر است.
 رهبران زن آینده را ترسیم می کنند؛ زنی که 
در حال حاضر در نقش رهبری نیســت، 
می تواند چشم انداز متفاوتی را برای ورود به چنین 
نقش برجسته ای ترسیم کند و دیدگاه گذشته نگر 

در شکستن بسیاری از موانع را به چالش بکشد.
 زنان ایده های منحصربه فرد تحول آفرین 
وارد سازمان می کنند؛ نتیجه یک متاآنالیز 
نشان می دهد رهبران زن دگرگون کننده تر هستند، 
زیرا کمتر از مردان به اقدامات دارای پاداش احتمالی 
توجه می کنند و فعاالنــه در پی اجــرای ایده جدید 

هستند.
 افزایش کار تیمی؛ حضور زنان فی نفسه 
به خاطر تصویری کــه از خانــواده و مادر با 
خود به ســازمان می آورند، انگیزه کار تیمی را ارتقا 
می بخشــد. حتی اگــر موقعیت زنــان در ســازمان، 

موقعیتی جدی و با تصمیمات جسورانه باشد.
 شایســتگی بیشــتری زنان بــرای رهبری؛ 
نظرســنجی اجتماعــی و جمعیتــی مرکز 
تحقیقات ملــی Pew، 22۵۰ زن را در هفت مورد از 
هشت ویژگی رهبری ارزیابی کرده اســت و زنان در 
بســیاری از موارد برتــر یا برابــر با مــردان رتبه بندی 

شده اند. نیمی از پاسخ دهندگان، زنان را صادق تر از 
مردان رتبه بندی کرده اند و 2۰ درصد گفته اند مردان 
صادق تر از زنان هســتند. از نظر هوش، ۳8 درصد 
زنان را باهوش تــر می دانند و تنها 14 درصد نشــان 
می دهند که مردان باهوش تر هســتند. برای سایر 
موارد، زنان به دلیل دلسوز بودن و خاق تر بودن رتبه  

باالتری کسب کرده اند.
 افزایش ارتباطات تجاری؛ برقراری ارتباط 
یکــی از قوی تریــن مهارت هــای یــک زن 
اســت. رهبــران زن از ایــن قــدرت بــرای تقویــت 
گفت و گوهای تجاری با کارفرمایان، همکاران و شرکا 
اســتفاده می کنند. بنابرایــن یک جریــان ارتباطی 
شــفاف و قابل اطمینان ایجاد می کنند که موجب 

پیشرفت سازمان می شود.
 نتیجــه مالــی بهتــر؛ در یــک محــل  کار 
متنوع تر، احتمال بیشتری وجود دارد که 
ایده های خاقانه ارائه شــوند. این مســئله به رشد 
مالی و ایجاد پایداری بیشتر در یک سازمان کمک 
می کند. حضور زنان به منزله تنــوع در محیط کار، 
ترکیبــی روان از هــر دو جنس در سراســر ســازمان 
ایجاد می کنــد کــه زمینه ســاز افزایــش بهــره وری، 

خاقیت و  پیشرفت مالی بیشتر است.
 الگوهای تأثیرگذار؛ به خصوص برای نسل 
جــوان، نمی تــوان قــدرت الگوهــا را نادیده 
گرفــت. صرف نظــر از جنســیت افــراد، همــه بــه 
شــخصی نیاز دارند کــه آنهــا را برای پیشــرفت در 
شغل شــان راهنمایــی کنــد. بــه طــور خــاص، برای 
مربی گری اســتعدادهای جوان، رهبران زن مربیان 

بهتری نسبت به مردان هستند. 
نقش پذیری هــای متنوع زنــان؛ در زندگی 
زنان، ایفای نقش هــای مختلف در اغلب 
مــوارد یــک اتفــاق رایــج اســت. زنــان همــواره بیــن 
نقش  های متفاوت تعادل برقرار می کنند و همراه با 
ایفای نقش زندگی شــخصی و کاری، مســئولیت 
نگهداری والدین را نیز بر عهده می گیرند. این ویژگی 
به رهبران زن کمک می کند تا با موقعیت های جدید 
سازگار شــوند و در یافتن راه حل هایی برای مسائل 

کاری واقعی متبحرتر شوند.
مباحــث  داغ تریــن  از  یکــی  فینتــک  حــوزه  کــه  نیســت  شــکی 
کســب وکاری در دنیــای امــروز بــه شــمار مــی رود. همیــن کافی اســت که 
عبــارت  کــه  افــرادی  تعــداد  بــه  روزبــه روز  اخیــر  ســال های  طــی  بگوییــم 
امــا  اســت.  شــده  افــزوده  می کننــد  جســت وجو  اینترنــت  در  را  فین تــک 
می شــود؟ مربــوط  امــروزی  مالــی  صنعــت  بــه  چــرا  و  چیســت  فین تــک 

کتاب راهنمــای کاربردی و قابل فهم »فینتکبهزبانســاده« منابعی را 
که برای یادگیری تمام موضوعاتی که در صحنــه متغیر این صنعت نیاز دارید در 
اختیارتان می گذارد. این کتاب نوری تازه روی چشــم اندازمان از فین تک، که به 
سرعت تغییر می کند، می اندازد و به همین جهت منبعیارزشمند از اطالعات 
برای تمام کسانی است که در این حوزه کار می کنند یا به آن عالقه مند هستند. 
»فین تک به زبان ساده« دیدگاه ها، دانش و دستورالعمل هایی را از کارشناسان 
ایــن صنعــت از جملهاســتیواوهانلونوســوزانچیســتی ارائــه می دهد.

فاطمه 
طالبی پور  
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@gmail.com
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خردهفروشی
R E T A I L

رویترز گزارش داده که خرده فروشان اروپایی درگیر مذاکرات 
طوالنی مدت بر ســر قیمت بــا شــرکت های غول پیکر مواد 
غذایی از جمله بزرگ ترین شرکت جهان، نستله هستند؛ 
زیرا آنهــا بــرای حفــظ خریــداران و محافظت از سودشــان 

مبارزه می کنند.
شــرکت های بزرگ محصــوالت مصرفی در سراســر جهان 
برنامه های خود را برای افزایش قیمت ها با سرعتی بیشتر از 
سال گذشته اعالم کرده اند، زیرا به دنبال مهار تأثیر افزایش 

هزینه های مواد خام بر حاشیه سود هستند.

 مذاکرات طوالنی
کریســتین الگارد، رئیس بانــک مرکزی اروپــا چندی پیش 
افزایــش قیمت مــواد غذایــی را عامــل مهمی در تــورم کلی 

غیرمنتظــره در اروپا در مــاه ژانویه دانســت که بــه گفته او، 
بانک مرکزی اروپا را غافلگیر کرد.

آهولــد دلهیــز صاحــب بیــش از 20 برنــد خرده فروشــی از 
جملــه آلبرت هیجــن در هلند و شــاپ اند شــاپ در ایاالت 
متحده، روز چهارشنبه به رویترز گفت که با مذاکره در مورد 
قیمت ها، حاشیه های عملیاتی اساسی را روی 4/4 درصد 

ثابت نگه داشته است.
فروشــگاه های زنجیــره ای آلبــرت هیجــن ایــن شــرکت - 
بزرگ تریــن ســوپرمارکت هلنــد - در اوایــل ســال جــاری 
محصوالت نســتله از جمله مگــی، کیت کت و نســکافه را 
از فروشــگاه های خود حــذف کرد، زیــرا نســتله قیمت ها را 

افزایش داده بود.
ناتالی نایت، مدیر امور مالی آهولــد در مصاحبه ای گفت: 

»ما مذاکرات سختی با نستله داشــتیم... اینجا جایی بود 
که گفتیــم اگر پیشــنهادها قابل قبــول نباشــد، ناچاریم از 
محصوالت صرف نظــر کنیم، امــا مذاکره با نســتله نتیجه 
خوبی داشت. فکر می کنم ما تاکنون بسیار موفق بوده ایم و 
مطمئن شده ایم که تنها ضروری ترین هزینه ها به مشتریان 

منتقل می شود.«
نایت و همچنین کارشناسان صنعت گفته اند که مذاکرات 
بــه دلیــل پیچیدگــی عوامــل، بیشــتر از حد معمــول طول 

می کشد.

 هزینه ها باال رفته است
معموالً در پایان هر ســال شــرکت های کاالهای مصرفی در 
مورد قراردادهای قیمت گذاری ســاالنه با خرده فروشان در 

در شرایطی که خرده فروشان اروپایی در مقابل غول های مواد 
غذایی قرار می گیرند، مذاکرات دشواری در پیش است

جنگ بزرگ مواد غذایی

REPORTگزارش

فاصله گذاری اجتماعی 
و آسیب به خرده فروشی 

هنگ کنگ

رشد منفی در راه 
است

محدودیت هــای ســخت فاصله گــذاری 
اجتماعی می تواند به بخش خرده فروشی 
هنگ کنگ بیش از مراحل اولیه همه گیری 
کووید 19 آسیب برساند. انجمن مدیریت 
دولــت  از  هنگ کنــگ  خرده فروشــی 
می خواهــد تــا دور جدیــدی از کوپن هــای 

مصرف را برای تحریک اقتصاد ارائه کند.
آنی تسه، رئیس گروه می گوید تا زمانی که 
گردشگری وجود نداشــته باشد، بازگشت 
بــه شــرایط گذشــته امکان پذیــر نیســت. 
یک گــروه صنعتی هشــدار داده اســت که 
محدودیت هــای ســخت فاصله گــذاری 
و دریافــت  اجتماعــی در هنگ کنــگ 
واکســن در مراکز خرید می تواند به بخش 
خرده فروشــی ضربــه شــدیدتری نســبت 
بــه مراحــل اولیــه همه گیــری کوویــد 19 در 
ســال 2020 وارد کنــد. انجمــن مدیریــت 
خرده فروشی هنگ کنگ روز پنجشنبه از 
دولت خواست تا دور جدیدی از کوپن های 
مصرف الکترونیکی 5000 دالری هنگ کنگ 
)640 دالر آمریــکا( را برای تحریک اقتصاد 
به عنوان بخشی از بودجه ساالنه که انتظار 
می رود چهارشنبه آینده اعالم شــود، ارائه 
دهد. تســه گفت کــه موج پنجــم می تواند 
ســخت تر از هر مرحله قبلی همه گیری به 
این بخش ضربه بزند و افزود که تخمین های 
خود را برای نیمه اول سال جاری، از »پایدار« 
به »رشــد منفــی« اصــالح کــرده اســت. او 
افــزود: »اگرچه از مغازه های خرده فروشــی 
خواسته نشد بسته بمانند، اما موج آسیب 
بخش های دیگری که بسته شده اند، به این 

خرده فروشان رسیده است.«
تســه اضافه کــرد کــه هنگ کنــگ از ســال 
2019 بــا رکــود خرده فروشــی روبــه رو بــوده 
اســت؛ از زمانی که ناآرامی هــای اجتماعی 
خریداران چینی را با هزینه های کالن مواجه 
کرده اســت. عالوه بر این، تمام ایست های 
بازرسی مرزی به جز سه ایست، برای حدود 
دو سال بسته شد و خرده فروشان برای بقا 

به مصرف محلی متکی بودند.
او افــزود: »تا زمانی که بســته شــدن مرزها 
طوالنی شود و گردشگر وجود نداشته باشد، 
هیچ بازگشت معنی داری در خرده فروشی ها 
وجود نخواهد داشــت.« تأثیــر موج پنجم 
می تواند مشابه یا حتی بدتر از پایین ترین 
نقطه ای باشد که در سال 2020 با آن مواجه 
شــدیم. خرده فروشــی در ســال های اخیــر 

به شدت کاهش یافته است. 

استفاده نایکی از سوپر باول 
رویدادهای جهانی 

یکه تازی نایکی 
در لس آنجلس

لس آنجلس در 50 ســال گذشــته محل فروشگاه اصلی 
شرکت نایکی بوده است. نایک در لس آنجلس رویکرد 
تجــاری متنوعــی را در پیــش گرفته اســت و ســبک های 
خرده فروشــی، ســرمایه گذاری های اجتماعــی و دفاتــر 
کارکنان را با هم ترکیب کرده است. تأکید ویژه  بر میزبانی 
لس آنجلس از سوپر باول به نایکی این فرصت را می دهد 

تا رشد استراتژی خود را برجسته کند.
ونسا گارسیا بریتو، معاون ارتباطات نایکی در آمریکای 
شمالی می گوید: »رویدادهای جهانی عالی هستند، زیرا 
انرژی بسیاری با خود به ارمغان می آورند و بستری برای 
اتصال اند. اتصال مصرف کنندگان به محصول همیشه 

یک هدف است. نایکی این کار را در لس آنجلس با تنوع 
گزینه های خرده فروشــی در 10 فروشگاه انجام می دهد. 
نایک به تازگی دفتر مرکزی جدید خود را در لس آنجلس 
برای کارکنان افتتاح کرده است؛ یک پردیس 65 هزار فوت 
مربعی کــه آن را به یکــی از بزرگ ترین دفاتــر مرکزی این 

برند مستقر در اورگان تبدیل می کند.«
مفهوم نایکی الیو در لس آنجلس آغاز شد. فروشگاه ها 
در مجموعــه نایکــی دارای دیجیتالی تریــن طراحــی 
هستند و خدمات آفالین آن به مصرف کنندگان امکان 
خرید آنالین، تحویــل از فروشــگاه و مرجوعی دیجیتال 
را می دهــد. اعضــای نایــک همچنیــن می تواننــد بــرای 
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بسیاری از نقاط اروپا به توافق می رســند. چهار کارشناس 
صنعت به رویترز گفتند که در بســیاری از موارد، مذاکرات 
تا سال 2022 کشیده شده است یا پس از پایان، دوباره آغاز 

شده است.
سخنگوی نســتله گفت که این فشارها شــامل گرانی مواد 
خام، بســته بندی، انرژی، تدارکات و نیروی کار است. تأثیر 
این هزینه ها، حاشیه های سود نستله را از بین برده است. 

چند روز پیش، این شــرکت کاهش 30 واحدی 
در حاشــیه ســود عملیاتی معامالتی اساســی 

خود را به 17/4 درصد گزارش داد.
نســتله اعــالم کــرد کــه در ســه ماهــه چهــارم 
قیمت هــای کلــی را 3/1 درصــد و در اروپــا، 
خاورمیانه و شمال آفریقا 2/5 درصد افزایش 
داده اســت. این شــرکت قیمت های فصلی در 

قاره آمریکا را 5/2 درصد افزایش داد.
مارک اشــنایدر، مدیرعامل شــرکت نستله در 
پاسخ به این سؤال که آیا نستله افزایش سریع 

قیمت ها را دشــوار کرده است، گفت: »ســاختار قراردادها 
به ایــن معنی اســت که تاریخ هــای خاصــی وجــود دارد که 

می توانید قیمت ها را تغییر دهید.«
ســوپرمارکت های زنجیــره ای ارزان قیمت بلژیکــی کلریوت 
بــه رویتــرز گفــت کــه هنــوز در حــال مذاکــره بــا برخــی از 
تولیدکننــدگان مــواد غذایــی اســت. یکــی از ســخنگویان 
کلریوت به رویترز گفت: »فشار در بخش باال است، اما ما 
از تضمین کمترین قیمت خود دست نمی کشیم. اگر این 
بدان معناست که حاشیه ســود ما ممکن است برای یک، 
دو یــا چند فصــل تحت فشــار قرار گیــرد، پــس می گذاریم 

همین طور باشد.«
بــا طوالنــی شــدن مذاکــرات، 
زنجیــره ای  فروشــگاه  ایــن 
گذشــته،  ســال  اواخــر  در 
شیشــه های 400 گرمــی نوتــال 
فندقــی ایتالیایی فــرارو اســپا را 
از برخــی از فروشــگاه های خــود 
حــذف کــرد و تنها شیشــه های 
بزرگــی را انتخــاب کــرد کــه برای 
بچــه،  دارای  خانواده هــای 
مشتریان اصلی ســوپرمارکت، 
ارزش خرید بیشــتری داشتند. 
فــرارو گفت کــه نمی خواهــد در 
مورد تحــوالت قیمــت در آینده 

حدس و گمان بزند.

 تورم بی سابقه
مســئله برای خریداران در سراســر منطقه اروپا این اســت 
که قیمت کاالهای اساسی با چه ســرعتی و چقدر افزایش 
خواهد یافت. تورم کلی منطقه اروپا در ژانویه به رکورد 5/1 

درصد رســید که بســیار باالتــر از پیش بینی بانــک مرکزی 
اروپا بود. تورم غذا، الکل و تنباکو از 3 درصد به 3/6 درصد 

افزایش یافت.
نبــرد بیــن تولیدکنندگان مــواد غذایــی بسته بندی شــده و 
خرده فروشان برای مقابله با آن چندان مفید نخواهد بود. 
بخش غذای فرآوری شده در مواد غذایی مقدار بسیار کمی 
از شــاخص کلی قیمــت مصرف کننده را تشــکیل می دهد 
کــه عمدتــاً ناشــی از افزایــش قیمت انــرژی در 

بخش های مختلف است.
شــرکت مشــاوره مالــی رابوبانــک تخمیــن زد 
کــه در پاییــز، چندیــن شــرکت مــواد غذایــی 
بسته بندی شــده قیمت هــای خــود را در اروپــا 
برای برخی از محصوالت 5 تا 7 درصد افزایش 

دادند.
سیریل فیلوت، رئیس تیم مواد غذایی مصرفی 
رابوبانک گفت که برخی از تولیدکنندگان مواد 
غذایــی بعــداً بــا ادامــه افزایــش قیمــت کاالها 
تقاضای افزایش 3 تا 5 درصــدی کردند. فیلوت گفت: »در 
حال حاضر در قاره اروپای بین خرده فروشان و شرکت های 

مواد غذایی جنگ بزرگی وجود دارد.«
گــرام پیتکتلــی، مدیــر مالــی یونیلور گفــت این شــرکت که 
برندهــای آن شــامل چاشــنی های کنــور و بســتنی مگنــوم 
است، مجبور شده تعداد تبلیغات در اروپا را محدود کند، 
زیرا می خواهد با کاهــش هزینه تبلیغات خود، قیمت ها را 

در حد سایر نقاط جهان افزایش ندهد.
خرده فروشــی متــرو کــه فقــط اعضــای آلمانــی دارد نیز به 
افزایش تقریباً 5 درصــدی در تورم مواد غذایی اشــاره کرد. 
کریســتین بایــر، مدیــر مالــی ایــن شــرکت هفتــه گذشــته 
به رســانه ها گفت که شــرکت او 
می توانــد بخش هــای مربوط به 
افزایش قیمت ها را به مشتریان 

خود واگذار کند.
در همیــن حــال، فرانســه در 
هفتــه گذشــته توســط یونیلــور 
بــه عنــوان »منطقــه کلیــدی 
چالــش قیمت گــذاری« معرفی 
شــد. ســوپرمارکت های بــزرگ 
فرانســوی کرفور اعالم کــرده که 
تــورم قیمت هــا را ماننــد رقبــای 
خود بین 3 تا 5 درصدی که ذکر 
کرده اند، تک رقمی نگه می دارد. 
الکســاندر بومپــارد، مدیــر اجرایــی کرفــور گفــت: »مــا بــه 
دلیــل ســهم بــازار و پویایــی درآمدهایمــان در مذاکــرات بــا 
تأمین کنندگان مزایای زیادی داریم.« مدیر مالی این شرکت 
در ماه اکتبر گفته بــود که کرفور برنامه ریزی کــرده تا با ورود 
به مذاکرات قیمت بسیار تهاجمی عمل کند و درخواست 

تأمین کنندگان رد خواهد شد.

آیا والمارت پالس می تواند آمازون پرایم را کنار بزند؟

رقابت تنگاتنگ دو غول خرده فروشی

REPORTگزارش

برای سال ها، تنها یک سایت و یک سرویس بر 
دنیای خرید راحت سلطه داشته: آمازون پرایم. 
با این حال، مزیت تحویل یکی، دو روزه بسته ها 
برای این غول خرده فروشی هزینه داشت و تا به 

حال این هزینه فقط باال رفته است.
آمازون پرایم در ســال 2005 و در ابتــدا با هزینه 
79 دالر در سال راه اندازی شد و طیف وسیعی از 
گزینه های تحویل رایگان و ســریع را برای خرید 
از آمــازون و بــا توجه به مــکان خاص شــما ارائه 

می داد.
با ایــن حــال، هزینــه ســاالنه عضویت آمــازون 
پرایــم به تازگــی از 119 دالر بــه 139 دالر افزایــش 
یافته اســت که یک جهش تقریبــاً 17 درصدی 

را نشان می دهد.
امــا اگــر بتوانیــد یــک ســال دیگــر از پرداخــت 
ایــن هزینه طفــره رویــد، ممکــن اســت بتوانید 
گزینه هــای جالــب دیگــری بــرای صرفه جویــی 
در خرید داشــته باشــید؛ ماننــد تخفیفی قابل 
توجــه در خدمات تحویــل خرده فــروش رقیب، 
در صــورت داشــتن کارت پالتینیــوم امریکــن 

اکسپرس.

 والمارت پالس چیست؟
والمــارت ســرویس اشــتراک تحویــل 
ســریع خــود را بــا نــام والمــارت پــالس در ســال 
2020 معرفی کرد و وعده تحویل سریع و رایگان 
صدها هزار مــورد از این فروشــگاه را داد. هزینه 
آن 12/95 دالر در مــاه به اضافــه مالیات فروش 

محلی است.
با این حال، اواخر سال گذشته کارت پالتینیوم 
امریکن اکســپرس شــروع به ارائــه اعتبــار 155 
دالری به دارندگان کارت عضویِت والمارت پالس 
کرد که اساساً هزینه های پرداختی این سرویس 

را برای اکثر افراد به حدود صفر کاهش داد.
والمارت پالس ارســال رایگان روز بعــد و دو روزه 
اقالم از والمــارت دات کام را بــدون نیاز به خرید 
طبق حداقــل هزینه مــورد نظــر فروشــگاه ارائه 

می دهد. اعضا همچنین امتیاز صرفه جویی در 
سوخت دریافت می کنند؛ پنج سنت تخفیف 
در هر گالن در ایســتگاه های والمــارت، مورفی و 

برخی از دیگر ایستگاه ها.
عالوه بر این، این سرویس شامل تحویل رایگان 
از فروشگاه محلی والمارت برای سفارش های 35 
دالری یا بیشتر اســت. اما در اینجا مهم است 
که توجه داشــته باشــید اگر فروشــگاه والمارت 
در نزدیکی شــما نباشــد، نمی توانیــد از مزایای 

تحویل فروشگاه استفاده کنید.
مثالً اگر فردی در شــهر نیویورک ســاکن باشــد، 
نزدیک تریــن فروشــگاه والمــارت بــه او در آن 
ســوی رودخانه هادســون، حدود 12 مایل دورتر 
است. بنابراین اشتراک والمارت پالس این فرد، 
شامل ســرویس تحویل فروشــگاه نمی شود. با 
این حــال، حتــی اگــر در نزدیکی یک فروشــگاه 
فیزیکی والمــارت زندگی نکنید، ارســال رایگان 
روز بعد و دو روزه والمارت، یک پیشــنهاد عالی 
است که می تواند حتی با اشتراک آمازون پرایم 
رقابــت کند. امــا مانند بســیاری از اشــتراک ها، 
والمــارت پالس احتمــاالً تنهــا در صورتی ارزش 
هزینه ســاالنه را دارد که بخواهیــد اغلب از این 
خرده فــروش خریــد کنیــد. البته همان طــور که 
گفتــه شــد، خریــد بــا کارت پالتینیــوم امریکن 
اکســپرس، باعــث رایــگان شــدن این ســرویس 
می شود. هزینه ســاالنه والمارت پالس 98 دالر 
اســت، اما با پرداخــت صورت حســاب ماهانه، 
بــا اســتفاده از کارت پالتینیــوم بــرای پرداخت، 

کاربران خدمات رایگان دریافت می کنند.
اما آیا واقعاً والمارت پالس می تواند آمازون پرایم 
را کنار بزند؟ در برخی موارد ممکن اســت. برای 
بعضی از افراد در مکان هایی که فروشــگاه های 
فیزیکی والمارت زیادی وجود دارد، این احتماالً 
یک امتیاز بسیار مفید است. اما برای کسی که 
ساکن محله ای بدون فروشگاه فیزیکی والمارت 
در نزدیکی آن اســت، ســود چنیــن انتخابی به 

مراتب کمتر خواهد بود. 

دریافــت توصیه هــای مربــوط بــه محصــول، جلســات 
پیامــک انفرادی را بــا کارکنان داشــته باشــند یا برای 

دیدن جدیدترین سبک های خرده فروشی به 
فروشگاه بروند.

گارســیا بریتو می گوید نایکی همچنین از 
برنامــه کمک مالی خــود برای اهــدای پول 
بــه جامعــه اســتفاده می کند که بــا کمک 

کارکنــان توزیــع می شــود. ایــن فروشــگاه 
ساالنه 50 هزار دالر کمک مالی ارائه می دهد. 

او می گوید که داشتن راه های متعدد برای تعامل با 
مصرف کننده در بازار نایکی، اعم از آنالین، یک فروشگاه 

متصل یا در فروشــگاه خرده فروشــی ســنتی، می تواند 
به ســادگی مشــتریان را بــه نایکــی متصــل نگــه 
 دارد. در لس آنجلــس 82 درصد از جوانان 
حداقل یک ورزش انجام می دهند، پس 
انگیزه بیشتری برای ارتباط با این برند 
دارنــد. گارســیا بریتو می گوید: »شــما 
باید تجربیات خود را بر اساس شرایط 
خــود تنظیم کنیــد. شــما بایــد تصمیم 
بگیرید که چقدر می خواهید با جامعه در 
ارتباط باشــید و کدام جامعه و چه نــوع رابطه ای 

را می خواهید.«

 رئیس تیم مواد غذایی 
مصرفی رابوبانک گفت: 
»در حال حاضر در قاره 
اروپا بین خرده فروشان 

و شرکت های مواد 
غذایی جنگ بزرگی 

وجود دارد«
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داستاناصلی
L E A D  S T O R Y

پیــش از آنکه »زیبــال« را تأســیس کنید، 
سابقه کار داشتید؟ 

محمد مهدی فاطمیان: من هم مدتی به عنوان برنامه نویس 
کارمند شــرکتی بودم و هم مدتی به شکل فریلنس فعالیت 
می کردم. حدوداً به مدت چهار سال پیش از فعالیت زیبال، 

به این شکل مشغول بودم.

این موضوع را از آن جهت پرســیدم که هر 
ســه جزو بنیان گــذاران جــوان بــه حســاب می آیید و 
هیچ کدام به سی سالگی نرسیده اید. موضوعی که در 
دنیا محل بحث است، آن است که آیا جوانان به دلیل 
ریسک پذیری شــان توانایــی بیشــتری بــرای  ایجــاد 
کسب و کار موفق دارند یا میانساالن با تجربه شان؟ نظر 

شما در این باره چیست؟
فاطمیان: فکر می کنم یکی از دالیلی که تفاسیر این چنینی 
وجود دارد، این است که همه به دنبال فرمولیزه کردن مسیر 
رشد یا موفقیت هستند. می توانم بگویم هرکدام از ما سه نفر 
ممکن بود استارتاپ دیگری راه بیندازیم و شکست بخوریم 

و موفقیت ما ربطی به ســن مان ندارد. نمی توان 
گفت در سنی خاص، صنعتی خاص یا شرایطی 
ویژه حتماً موفقیت حاصل می شود. ما به واسطه 
جوانی مــان تجربــه کمتری نســبت به یــک فرد 
میانسال داشــتیم و حتماً برای به دست آوردن 
تجربه هزینــه بیشــتری در طــول زمــان داده ایم 
و ممکن اســت همین حاال هم هزینــه بدهیم و 
خودمان متوجهش نباشــیم. اما از سویی دیگر 
ســرعت تصمیم گیــری و عکس العمــل و میزان 
انعطاف مان نســبت به فردی میانســال بســیار 

بیشتر است.
محمد زمان زاده: حرف های مهدی درست است. نکته دیگری 
که می خواهم اضافه کنم این اســت که اگــر در دوره جوانی و 
دانشجویی فعالیت کسب و کاری خود را شروع کنید، ریسکی 
که به زندگی تان تحمیل می شود، کمتر است. در این شرایط 
حتی اگر فرد شکســت هم بخورد، همچنان امکان انتخاب 
مسیری دیگر و شــروع مجدد را دارد. اما از سویی دیگر ما به 
عنوان کسانی که در ابتدای جوانی فعالیت مان را شروع کردیم، 

بســیاری از فرصت های مهاجرتی و موقعیت های شغلی که 
می توانستیم داشته باشیم، رد کردیم. سوختیم و ساختیم تا 

زیبال رشد کرد و در این مسیر صبور بودیم.
سجاد شــاهی: می توانم بگویم فاکتور جوانی، لزوماً پیشران 
یا بازدارنده نیســت. چیزی که بیشــتر از ســن اهمیت دارد، 
این است که فرد تحمل شکســت و اشــتباه را داشته باشد. 
احتمــاالً این تحمــل در جوانــان مقداری بیشــتر اســت ولی 
نمی توان برای آن حکمی کلی صادر کرد و جوانی را شرط الزم 

یا کافی دانست. 

زیبال چطور شکل گرفت و در حال حاضر 
چه سرویس هایی ارائه می دهد؟

فاطمیان: ما در شتاب دهنده ای مشــغول کار برنامه نویسی 
بودیم و در اســتارتاپی نیاز بود دســتگاه کارت خوان به شکل 
کامل به وب ســایت متصــل شــود و اطالعــات تراکنش ها به 
شکل شناسه دار و سینک شده بر بســتر آن کارت خوان، در 
سیستم ثبت شود. چیزی شبیه به درگاه پرداخت اینترنتی، با 
این تفاوت که ابزار پرداخت، دستگاه کارت خوان بود. ما در آن 
زمان در کمال تعجب دیدیم که چنین سرویسی 
در شبکه بانکی وجود ندارد. اگر هم بود، به صورت 
عمومی در اختیار کسب و کارها قرار نمی گرفت. 
ایده مان را با شتاب دهنده و کسب و کارها مطرح 
کردیم. اتفاقاً اســتقبال کردند و از ما خواســتند 
ایــن ســرویس اتصــال دســتگاه کارت خــوان بــه 
وب ســایت را ایجاد کنیم. بعد از مدتی رسماً در 
شتاب دهنده فارابی که شتاب دهنده تخصصی 
حوزه مالی بود، جذب شدیم و کارمان را شروع و 
نمونه اولیه را ایجاد کردیم. آماده سازی نمونه ای 
که قابلیت عرضه به بازار را داشــته باشــد، ســه، چهار ماه به 
طول انجامید. وقتی محصول را به بازار عرضه کردیم، متوجه 
یکسری تفاوت ها شدیم و بعد تالش کردیم محصول خود را 
مارکت فیت )Market Fit( کنیم و به نیاز بازار نزدیک شویم و 
از سویی دیگر سگمنت های مدنظر خود را پیدا کنیم. برآیند 
تمام این اتفاقــات به ثبت شــرکت هم منجر شــد، زیرا مدل 
کسب و کاری ما با توجه به محصول B2B بود. اولین مشتریان 

و تراکنش های ما از ابتدای سال 97 شروع شد. 

بــه مــرور زمــان ســرویس را توســعه دادیــم و درگاه پرداخــت 
اینترنتی، ســرویس های تســویه و کیف پول را اضافه کردیم. 
سرویس تســویه و کیف پول برای مدیریت وجوه کسب و کار 
اســت و پلتفرم هــا از مــا ســرویس های تســویه و تســهیم را 
دریافت می کننــد. در بخش درگاه پرداخــت اینترنتی همان 
زمان نمونه های مشابهی وجود داشت که زرین پال، پی پینگ 
و آی دی پی بودند. جمیع این اتفاقات به این منجر شد که ما 
سال 98 خود را کسب و کاری برای سرویس کارت خوان ندانیم 
و به سمت ارائه راهکار جامع )Total Solution( حرکت کنیم 
و پلتفرم جامع حوزه پرداخت باشــیم. این اســتراتژی و نگاه 
باعث شد که از سال 98 تغییرات و تحوالتی را در کسب و کار 
خود ایجاد کنیم. الین های کسب و کاری که تا آن زمان ایجاد 
شده بود و در این تعریف نمی گنجید، حذف کردیم و از آن زمان 
در مسیر رشدی قرار گرفتیم که سرویس ها را با همین ویژن و 
اولویت فکری توسعه دهیم. خوشبختانه این تصمیم، نتیجه 

مثبتی هم در پی داشت. 

راهــکار جامــع بــرای کســب و کار در حــوزه 
پرداخت شامل چه چیزهایی می شود؟

شاهی: یک چرخه برای هر تراکنش وجود دارد. هر تراکنش 
چند بخش دارد. مرحله اول پذیرش وجه اســت که از طریق 
درگاه پرداخــت اینترنتــی، کیــف پــول پرداخــت، دســتگاه 
کارت خــوان و... اتفاق می افتــد. مرحله دوم پردازش تســویه 
اســت کــه طــی آن اگــر الزم اســت عملیــات تســهیم انجــام 
می شود، در این مرحله اتفاق می افتد. همچنین گاه الزم است 
بیــن درگاه های پرداخــت PSPهای مختلف متریک داشــته 

چرا زیبال؟
کســب و کار زیبال چند ویژگــی دارد که آن 
را قابــل توجــه می کنــد. اولین نکتــه جوان 
بــودن تیــم هم بنیان گــذاران آن اســت. 
محمد مهدی فاطمیان البته معتقد است 
کــه نمی تــوان در حالــت کلــی موفقیــت یا 
عــدم موفقیــت یــک تیــم کســب و کاری را 
به جوان یــا میانســال بــودن آنان نســبت 
داد و هیچ فرمول مشــخصی برای مســیر 
رشــد و موفقیــت وجــود نــدارد. اما بــه این 
نکته اعتراف می کند که همین جوانی تیم 
سبب شــده تا ســرعت عمل بیشــتری در 
تصمیم گیری های پرریسک داشته باشند. 
نکتــه دوم، اســتراتژی زیبــال اســت. آنهــا 
می گویند بــه دنبــال ارائه راهــکار جامع در 
حوزه پرداخت هســتند. ایــن حکمی کلی 
نیست ولی عموماً در میان کسب و کارها، 
آن دســته که به پختگی نســبی در فضای 
کســب و کاری خود رســیده اند، اســتراتژی 
راهــکار جامــع را در دســتور کار خــود قــرار 
می دهنــد. ایــن موضــوع نشــان می دهــد 
زیبال بــا وجود گذشــت حدود ســه ســال 
از فعالیتــش در فضــای پرداخــت کشــور، 
توانسته به سطحی از رشــد و بلوغ برسد.  
نکتــه دیگــری کــه در مــورد زیبــال جالــب 
توجه اســت، تمرکز آنها بر روندهای آینده 
و برنامه ریزی بــرای ورود به آنهاســت. این 
تیم در نظــر دارد از ســال آینــده - چنانچه 
تصویب طرح صیانت باعث اختالل های 
عجیب و غریــب نشــود و کســب و کارهای 
شــبکه های اجتماعی را با مشــکل مواجه 
نسازد - وارد حوزه  تجارت اجتماعی شود. 
حــوزه ای جــوان، پویا، فعــال و آینــده دار که 
گفته می شود تا چند سال آینده از تجارت 
اکترونیک پیشی می گیرد.  اما با وجود تمام 
نقاط روشنی که در کارنامه این کسب و کار 
وجــود دارد، مشــکالت رگوالتــور و تغییــر 
لحظه ای ذائقــه تنظیم گــران، عرصــه را بر 
آنهــا تنــگ کــرده اســت. هم بنیان گــذاران 
زیبــال می گوینــد عجیب تریــن روزهــای 
کسب و کارشــان را آبان مــاه 98 از ســر 
گذرانده اند؛ همان زمانی که اینترنت قطع 
شده و تمامی کسب و کارها را با ضرر و زیان 
مواجه ساخته است. اما این دست اتفاقات 
تنها تأثیــری مقطعی ندارنــد، بلکه باعث 
ناامیدی نیروی انسانی متخصص از فضای 
کسب و کاری ایران می شوند. مسئله ای که 
به یکی از چالش های زیبال نیز تبدیل شده 
اســت. فاطمیان می گوید مطمئــن نبودن 
به همراهی یــک تیم در بــازه حداقل یکی، 
دو ســاله، تمرکز روی آینده بلندمــدت را از 
کسب و کار می گیرد و این اتفاق بدی است؛ 
اتفاق نامبارکی که مســئولیت آن بر گردن 

تنظیم گران خواهد بود.

COVER STORYداستان جلد
گفت و گو با سه هم بنیان گذار زیبال؛ کسب و کاری که 

ادعا می کند راهکار جامع در حوزه پرداخت دارد و ارائه  
درگاه پرداخت، ابتدایی ترین بخش کارشان است 

بازی قاعده مند 
در بازار بی قاعده

محمد مهدی فاطمیان، محمد زمان زاده و سجاد شاهی هر سه دوران تحصیل خود را در دانشگاه شهید بهشتی گذرانده اند و 
در دانشکده کامپیوتر همین دانشگاه، ریشه های دوستی و بعدها همکاری آنها شکل گرفت. حاال فاطمیان مدیرعامل است، 
زمان زاده مدیر فنی و شاهی مدیر اجرایی. آنها سه، چهار سال پیش استارت کســب و کاری را زدند که امروز آن را با نام »زیبال« 
می شناسیم.  در گفت و گوی پیش رو، سه هم بنیان گذار زیبال از انگیزه اولیه تأسیس این شرکت گفته اند و سعی و خطاهایی که 
در مسیر رشد کسب و کارشان داشته اند. آنها می گویند استراتژی شرکت شان را در سال 98 به ارائه راهکار جامع حوزه پرداخت 
تغییر داده اند و طی این مدت با وجود نامالیمتی ها و بخشنامه های خلق الساعه نهادهای تنظیم گر، توانسته اند رشد خوبی را 
تجربه کنند و یکی از دالیل موفقیت خود را نداشتن تعصب و پافشاری بی جا روی محصول تولیدشده می دانند؛ این یعنی تغییر 
دادن محصول اولیه تا جایی که بازار آن را بخواهد. آنچه در پی می آید، نگاهی به گذشته این کسب و کار است و آینده ای که پیش 

روی خود ترسیم کرده، هر چند رگوالتور گاه تصویر آینده آن را مبهم و تار می کند.

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com



عکس:حامدکریمزاده

باشــیم که کاربر را همیشه به بهترین دســتگاه پرداخت وصل 
کند که ما اسم این سرویس را مسیردهی هوشمند گذاشته ایم. 
مرحله ســوم تســویه اســت. وجــوه پرداختــی یک جــا تجمیع 
می شوند و مشتری باید بتواند این وجوه تجمیع شده را مدیریت 
کند، انتقال وجوه را انجام دهد، درخواســت های تســویه اش را 
ثبت کند و از طریق ما بتواند مبادالت مالی خــود را پیش ببرد. 
در نهایت هم قسمت گزارش را داریم که کاربر بتواند گزارش هر 
اتفاقی را که در این چرخ می افتد، داشته باشد. اگر کسب و کاری 
بخواهد راهــکار جامع پرداخــت ارائه دهد، باید بــرای هر چهار 
بخشی که گفتم، سرویس و راهکار داشته باشد. ادعای ما این 

است که این کار را انجام داده ایم.

رقیبــی هــم در ایــن بخــش داریــد؟ منظــورم 
شرکتی است که راهکار جامع حوزه پرداخت ارائه دهد.

فاطمیان: این استراتژی را تقریباً پنج، شش شرکت پرداخت یار 
دارند ولی اینکــه کدام شــرکت بتوانــد در این بازی موفق شــود، 
همان بعد رقابتی ماجراســت. هرکدام از ما روی ســگمنت های 
مختلف بازارهای متفاوت دست گذاشته ایم و سعی می کنیم 
حجم بازار را به سمت خود بکشــیم. در این میان رقابت شکل 
می گیرد. تصور ما بر این است که طی دو، سه سال آینده در حوزه 
پرداخت یاری ســه، چهــار بازیگر اصلــی و جدی وجــود خواهد 
داشت که فاصله شان با سایر بازیگران بسیار زیاد خواهد بود. 
پیش تر در سال 96، حدود 30 درگاه واسط بودند که کامالً شبیه 
به هم رفتار می کردند. شاید یکی، دوتاشان با بقیه فرق داشتند، 
اما تفاوت شان آن قدر معنادار نبود که کسب و کار جدیدی نتواند 
وارد این بازی شــود. قاعدتاً مثل هر بــازار دیگری در ایــران، دوره 

گذاری برای ایــن بازار وجــود دارد که در حال حاضــر در این دوره 
هستیم. وقتی از این دوره عبور کنیم، به نقطه ای خواهیم رسید 
که سه، چهار کسب و کار پرداخت یار داشته باشیم که اختالف 
میــزان درآمــد و تعداد مشتریان شــان بــا کســب و کارهای دیگر 

بسیار زیاد است.

شما در ابتدای کار بر اساس نیازی که در بازار 
دیــده بودید، به ســراغ تولید محصــول خود رفتیــد. اما 
مسئله اینجاست که با وجود نیاز، باز هم قانع کردن بازار 
برای خرید یک محصول کار ساده ای نیست. شما چطور 
این کار را انجــام دادید؟ چالش های ارتباط بــا بازار را چه 

می دانید؟
فاطمیان: ما مدلی در زیبال داریم که هر موقع می بینیم در کاری 
موفق نیستیم، مشــکل را متوجه خودمان می دانیم، نه فضای 
بیرونی؛ حتی اگر واقعاً این مشکل از بیرون باشد. وقتی این طور 
به موضوع نگاه می کنیم، به طور خــاص در مورد محصول مان، 
می توانیم تغییرات ایجــاد کنیم. مثالً وقتی محصــول را به بازار 
عرضــه می کنیــم و مشــتری آن را پــس می زنــد، علــت ایــن کار 
مشخص است. یا محصول شما آن قدر متناسب با بازار است 
و به نیاز کسب و کار نزدیک است که خریده می شود یا این طور 
نیست و شما در تعامل با مشــتری، محصول خود را به چیزی 
که مشــتری می خواهد نزدیــک می کنیــد. این رفت و برگشــت 
پینگ پنگی آن قدر ادامه پیدا می کند که آن محصول 90 درصد 
نیازها و خواسته های آن کسب و کار را احصا می کند. خروجی این 
تعامل می شود محصولی که حداقل با نیاز یک کسب وکار مطابق 
است. حاال می توانیم به سراغ زنجیره ای از آن صنف کسب و کار 

برویم. در این پروسه احتماالً باز هم محصول تغییر خواهد کرد 
و بهینه تر می شود. حاال ما یک صنف را به عنوان مشتری داریم. 
این اتفاق همین طور ادامه پیدا می کند و کم کم محصول شــما 
برای کســب و کارهای مختلف در صنوف مختلف کارایــی دارد. 
در این فرایند، مهم این است که کسب و کار نسبت به محصول 
تولیدشده خود متعصب نباشد و گمان نکند محصولی که تولید 
کرده، حتماً در بازار موفق خواهد بود و قرار نیست هیچ تغییری 
اتفاق بیفتد. ما هم نسبت به محصول مان متعصب نبودیم و 

این دیدگاه برای رشد کسب و کار الزم است. 

آیا می توانیم اندازه ای برای سرویس پرداخت 
در کشور در نظر بگیریم؟ اعداد و ارقام مشخصی وجود 

دارد؟ شما بازیگر چندم این بازار هستید؟
فاطمیــان: داده ای که مــا در این خصــوص داریم، چیزی اســت 
که شاپرک منتشر می کند. حدود 200 میلیون تراکنش آنالین 
ماهانــه روی درگاه پرداخــت اینترنتــی داریــم. ما در زیبــال روی 
یکسری ســرویس های جانبی هم کار کرده ایم که لزوماً به درگاه 
پرداخت ارتباطی ندارد و تکمیل کننده زنجیره پرداخت یا مکمل 
محصول مشتری ماست. مثالً ریفاند که ساختارش در شاپرک 
ساپورت نمی شود ولی بر مبنای نیاز مشتری مان ارائه داده ایم. 
اینها هــم الین هــای جدید درآمــدی را به کســب و کار مــا اضافه 
می کند که فارغ از اعداد و ارقام تراکنش هاست. حجم کل بازار 
در بخــش آنالین و شــرکت های PSP ســاالنه در حــدود ده هزار 
میلیارد تومان است. اما مسئله اینجاست که سیستم و نظام 
کارمزدی فعلی دچار اختالل اســت. منطقاً کســی کــه خریدار 
است و صاحب فروشگاه باید کارمزد تراکنش را بدهد، نه بانک 
مقصد تراکنش. در سیستم فعلی ساختاری داریم که کسی که 
در یک روستاســت، بابت تراکنش هایی که من در مغازه انجام 
می دهم، از جیب بانک کارمزد پرداخت می کند و احتماالً خودش 
هم نمی داند. وقتی ساختار شبکه پرداخت را متفاوت ببینیم، 
جریان به این ســمت پیش مــی رود کــه هرکدام از شــرکت های 
پرداخت یار، سگمنت های مختلف را ارزیابی می کنند، بر مبنای 
نیازهایشان سرویس ارائه می دهند. پرداخت یارها نیز به نحوی 
با PSPهایی که طرف قرارداد هستند، تعامل دارند و هزینه این 
سرویس زیرساختی را پرداخت می کنند. شاید در آن زمان این 
عدد به 100 هزار میلیارد تومان برسد. چون کارمزدی که می توانیم 
به واسطه ارائه راهکار جامع از کاربر بگیریم، عدد بسیار باالتری 
است. اگر این اتفاق بیفتد، حجم بازار فعلی چند برابر خواهد 
شــد.  البتــه دربــاره پرداخت یارهــا داده معتبــری وجود نــدارد، 
زیرا شــاپرک برای PSPها بولتــن ماهانه  ای دارد کــه کامالً تعداد 
تراکنش های هرکدام را مشخص اعالم می کند، اما در خصوص 
پرداخت یارها با وجود پیگیری هایی که داشته ایم، چنین داده ای 
منتشر نمی شود. تخمینی که ما بر اســاس آماری که بعضاً به 
گوش مان می رســد، داریــم، می دانیم جزو ســه پرداخت یار اول 

هستیم، ولی معلوم نیست در چه رتبه ای قرار داریم. 

گمان می کنم فاصله هم کم باشد.
بله، فاصله نزدیک اســت و ممکن اســت تخمین را دچار خطا 
کند. این امکان وجود دارد که در یک فصل ما پرداخت یار چهارم 

باشیم و در فصلی دیگر دوم. 

گفتید وقتی مشکل از بیرون هم باشد، ما به 
شکل درونی آن را حل می کنیم، اما در خصوص برخی از 
مشــکالت این امکان وجود ندارد؛ مانند مشکالتی که 
رگوالتور ایجاد می کند. سیاست شما در این خصوص 
چیســت و چطــور چالش هــای رگوالتــوری را مدیریــت 
می کنید؟ به طور کلی فکر می کنید سیاست رگوالتور باید 
چطور باشــد کــه فضــای کســب و کاری را دچــار اختالل 

نکند؟
زمان زاده: مــا در حال حاضر دائماً برای مشــکالتی کــه رگوالتور 
یا ســایر عوامل بیرونی ایجاد می کننــد، راه حل تولید می کنیم. 
متأسفانه به جای اینکه فکر و ذکر ما نوآوری و توسعه محصوالت 
باشــد، داریــم زمــان خودمــان را صــرف هماهنگــی بــا بحران ها 
می کنیم. یک روز اجباری شدن اینماد است، یک روز بخشنامه 

دیگری. هرکدام از اینها در سیر طبیعی کســب و کار ما اختالل 
ایجاد می کند. 

شاهی: بحران ها تقریباً هر روزه اســت؛ از سیاست های کالن تا 
مشکالت خرد و کوچک. مثالً کافی است شماره شناسنامه به 
عنوان یک فیلد اجباری شود تا ما مجبور شویم تمام پروسه ثبت 
نام خود را تغییر دهیم. این تغییــرات باعث کاهش ورودی های 
ما می شــود؛ ایــن در حالی اســت که رشــد هــر کســب و کاری به 
همیــن میــزان ورودی ها وابســته اســت. بــا این رونــد یکی یکی 
پرداخت یارهایی که تمکن مالی کافی ندارند، حذف می شوند. 
اگر این هدف است، از وسیله های خوبی استفاده می کنند. اما 
کاش این را در نظر داشته باشند که چند نفر در همین شرکت ها 
مشــغول به کار هســتند. اگر بخواهیم فهرســتی از مشکالت 
این چنینی ارائه دهیم، بســیار طوالنی خواهد شــد. برای مثال 
ما مشــکلی با وجود اینماد نداریم، اما معتقدیــم که نمی تواند 
شرط شروع به فعالیت یک کســب و کار باشد. اینکه بخواهیم 
آن را تبدیل به مگامجوزی کنیم که شرط کسب و کار برای پذیرش 
وجه باشد، غیرمنطقی عمل کرده ایم. اینماد ارزش افزوده خاصی 

ندارد و همه از مشکالت فنی و پاسخ گویی شان شکایت دارند.

نکته ای که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
روی آن مانور می دهد، این است که در این فضا تخلفاتی 
رخ می دهد، هر چند به میزان اندک و ما می خواهیم در 

کنار کاربر بایستیم.
فاطمیان: اوالً به نظر ما کسی که قصد کالهبرداری دارد، می تواند 
از اینماد به عنوان ابزار خود اســتفاده کند. به چه شکل؟ وقتی 
شما بخواهید اعتماد جعلی بسازید، می روید مجوزی دریافت 
می کنید که اعتماد افــراد را جلب کند و بهتر کالهبــرداری خود 
را انجام می دهید. نمونه بسیار داریم. پرونده هایی هستند که 
در حد چند صد میلیــون با وجود داشــتن اینمــاد کالهبرداری 
کرده اند. مثالً موبایل فروخته اند و تحویل نداده اند یا جعبه خالی 
برای مشتری فرستاده اند. چون در ذهن مشتری شکل گرفته که 
اگر سایتی اینماد دارد پس قابل اعتماد است، در حالی که اصالً 
این طور نیست و این مسئولیت را نه من، نه مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی و نه هیچ سازمان و نهاد دیگری نمی تواند بر عهده 
بگیرد. به خاطر فیشینگ و کالهبرداری رمز پویا گذاشتند، اما 
هفته گذشته سه روز اختالل در سامانه های پیامکی پیش آمد 
و همه در تراکنش هایشان به مشــکل خوردند. یعنی به خاطر 
درصد کوچکی، کل بــازار را متأثر می کنند، بــدون اینکه در نظر 
بگیرند این حرکت چه ضرری به توســعه کشــور می زند. نمونه 
همین اتفاق در مســئله اینماد نیز در حال وقوع است. شما به 
عنوان یک هویت که به این قسمت اضافه شده اید، چه امکان 
فراتری را نســبت به گذشــته ارائه می دهید؟ مطلقــاً هیچ چیز. 
اینماد می گوید مــا دیتا می دهیم، خــب این کار را مــا هم انجام 
می دهیــم. پرداخت یاری نیســت که هر مــاه کمتــر از 200، 300 
استعالم پلیس فتا را جواب دهد. اطالعات مشــتری و آدرس را 
ما نیز دریافت می کنیم، زیرا باید این را در سامانه جامع شاپرک 
وارد کنیم. بانک مرکزی هم چندین سامانه مبارزه با پول شویی 
دارد. پس چه ارزش افزوده ای اینجا ایجاد می شود؟ اینکه هویت 
صاحب کســب و کار مشخص باشــد، الزم اســت و بدیهی. اما 
اینکه یک نهاد ایــن موضــوع را تبدیل به چالش کند، مســئله 
دیگری اســت. بر اســاس گفته مدیرعامل شــاپرک، از وقتی که 
اینماد اجباری شده، تعداد ترمینال ها از 800 مورد در روز به 200 
مورد رسیده بود. این 600 کسب و کاری که نتوانسته اند ترمینال 
بگیرند، همه شــان کالهبــردار بوده انــد؟ این خیلــی بی انصافی 
است. اینها دقیقاً همان گروهی هستند که می ترسیدیم نتوانند 
ترمینال بگیرند.  ما به عنوان پرداخت یار معتبر و مشخص که از 
بانک مرکزی مجوز داریم، دانش بنیان هستیم، در پارک علم و 
فناوری مستقریم و پیش از این هم اینماد داشتیم، 45 روز طول 
کشید تا توانستیم اینماد خود را تمدید کنیم. بعد مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی ادعا می کند که ده دقیقه ای اینماد را صادر 
می کند. چطور چنین چیزی ممکن است؟ من تا به حال کسی را 

ندیده ام که توانسته باشد ده دقیقه ای اینماد بگیرد.

 ادامه در صفحه 15

I N T E R V I E W
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پنجمیــن رویــداد مدتورتــاک کــه هــر ســال بــا تمرکــز بــر 
حوزه های ســامت و گردشگری برگزار می شــود، از ساعت 
۱۴ تا ۲۱ روز پنجشنبه پنج اسفندماه در مرکز همایش های 
بین المللی بیمارســتان پیامبران برگزار شــد. در این رویداد 
بین المللی که به همــت گروه رســانه ای مدتورپــرس برگزار 
شــد، شــرکت کنندگان و پنلیســت ها و ســخنران ها تاش 
کردند به این سؤاالت پاسخ دهند که آینده کسب وکارهای 
سامت و گردشگری و دیگر حوزه ها و بازارهای مرتبط با آنها 
چه می شــود و چطور می توان در ســال ۱۴۰۱ از فرصت های 
کســب وکاری این بخش اســتفاده کــرد. در اولیــن پنل این 
رویداد که با حضور مجید کمالو مدیرعامل ویراونچرز، آرش 
برجی خانی مدیر سرمایه گذاری هلثیو، احمد فراهانی مدیر 
ســرمایه گذاری اســمارت آپ، هــادی شــجاری مدیرعامــل 
سیتوســا و هم بنیان گــذار آریامدتــور و اشــکان خاونــد 
مدیرعامل و بنیان گذار ایرنیان ســرجری برگزار شــد، درباره 
مهم ترین ضرورت ها و الزامات و ماحظات سرمایه گذاری 

در حوزه  سامت بحث و گفت و گو شد.

 ویرانچرز با ۲۴۰ میلیاردتومان سرمایه شروع 
به کار می کند

در این پنل کارشناسی، کمالو با اشاره به سرمایه گذاری هایی 
که وی ســی هایی چون صنــدوق مالی توســعه تکنولــوژی در 
سال های گذشته داشته، تأکید کرد سرمایه گذارهای خطرپذیر 
درست مانند کسب وکارهای ایرانی خسته و ناامید شده اند، 
چراکه آنها هــم وقتی وارد کســب وکار نوآوری در هــر حوزه ای 
می شوند، دیگر راه خروج ندارند. او قفل شدن سرمایه گذاری 
در کســب وکار را خطــر بزرگی عنوان کــرد که باعث می شــود 
انگیزه هــا بــرای ســرمایه گذاری حتــی روی کســب وکارهای 
مستعد حوزه سامت کم شود. کمالو با این وجود خبر داد که 
صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر ویرا با سرمایه ۲۴۰ میلیارد 
تومانی از سال آینده در اکوسیســتم نوآوری کشور شروع به 
کار و ســرمایه گذاری خواهد کرد و حوزه هایی چون سامت و 

گردشگری مورد توجه آن خواهد بود.
در بخش دیگر این پنل، احمد فراهانی، مدیر سرمایه گذاری 
اسمارت آپ با اشاره به مدل سرمایه گذاری این وی سی تأکید 

کرد این روزها اســتارتاپ ها و کســب وکارهایی که لجستیک 
و عملیــات کمتری داشــته باشــند و بیشــتر خدمات نــرم به 

مشتریان بدهند، بیشتر مورد توجه وی سی ها هستند.
او با تأکید بر اینکه در دوران کرونا استارتاپ های سامت رشد 
زیادی را تجربــه کرده اند، تأکید کرد پیش بینی می شــود این 
رشد بیشتر شود و حوزه های دیگری چون گردشگری نیز در 
سال های آینده مورد توجه خاص سرمایه گذارهای خطرپذیر 

قرار بگیرند.
اشکان خاوند هم با بیان تجربه خود در کسب وکارش که در 
مرحله جذب ســرمایه قرار دارد، گفت: »وقتی کسب وکاری 
می تواند درآمد دالری آن  هم در ارقــام بزرگ را رقم بزند، دیگر 
نباید مانند یک کسب وکار بذری از ســوی سرمایه گذار مورد 
بررســی قــرار بگیــرد. نیــاز کســب وکارهای حوزه هایــی چون 
گردشــگری ســامت عددهــای درشــتی اســت تــا بتوانند با 
کمک آن مارکتینگ بین المللی گســترده ای انجام دهند و با 
چند میلیارد تومان ســرمایه ای که قرار اســت در یک پروسه 
طوالنــی و ســختگیرانه به کســب وکار تزریــق شــود، دردی از 
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H E A L T H

اگر مراقب ندارید، از هوش 
مصنوعی کمک بگیرید

بازاری که به 30 
میلیارد دالر می رسد

برای کسانی که شخصی را برای مراقبت های سامتی خود 
ندارند، هوش مصنوعی می تواند برخی از وظایف سنتی یک 
مراقب را بر عهده بگیرد و حمایتی را که بیماران برای بهبود 
نیاز دارند، فراهم کند. با ظهور مراقبت های بهداشتی، افراد 
به جای اینکه محتــاج خانواده یا مراقبان ســامت باشــند، 
می توانند از داده ها و هوش مصنوعی برای مراقبتی آگاهانه تر 
و منطقی تر اســتفاده کنند؛ اگرچه ظهور بازارهای مراقبت 
بهداشتی می تواند عصر تازه ای از مصرف گرایی را آغاز کند. 
اقتصاددانان برای آینده این مراقبان، بازاری 3۰ میلیارد دالری 
را تخمین زده اند.  طراحان این ایده می گویند: »ما از بیماران 
بیش از حد انتظار داریم. از آنها می خواهیم که درباره خود 

همچون یک مراقب بهداشتی رفتار کنند. زمانش رسیده که 
توسعه دهندگان فناوری پیشگام شوند و  بهترین مراقبت 

ممکن را برای آنان فراهم کنند.«

 بازیابی رمزهای فراموش شده
سیستم مراقبت های بهداشتی فعلی به دو نقش 
نیاز دارد: بیمار یا دریافت کننده مراقبت و مراقب. برخی از 
بیماران این شانس را دارند که کسی به عنوان مراقب در کنار 
آنها باشد، ولی بســیاری از بیماران از این امکان محروم اند. 
در چنیــن وضعیتی خــود بیماران بایــد مصرف داروشــان را 
به یاد بســپارند و کارهای درمان خود را پیگیری کنند. اما بر 

رویداد مدتورتاک پنجم با حضور فعاالن کسب وکاری حوزه های سالمت و تندرستی و گردشگری 
برگزار شد

آینده سالمت و گردشگری بعد از کرونا

 مدیرعامل شرکت موج 
آرامش آمیتیس

 تأکید کرد:

آینده سالمت 
به سمت خدمات 
تخصصی می رود

در رویــداد مدتورتاک پنجــم دکتر محمد 
پارسا، بنیان گذار شرکت آمیتیس در پنلی 
با اشــاره به فرصت های اقتصاد ســامت 
ایران در منطقه و به ویژه در کشورهای عربی 
تأکید کرد کســب وکارهای نــوآور ایرانی در 
این حوزه الزم است که تمرکز اصلی خود را  
روی ارائه خدمات تخصصی بگذارند و در 

این حوزه بیشتر فعالیت کنند.
پارســا با اشــاره به رقبــای ایــران در منطقه 
گفت: »مدت هاست ما روی یک حوزه که 
همان درمان های ارزان قیمت است تمرکز 
کرده ایم، در حالی که نظام سامت جهان 
بعد از همه گیری کرونا به کلی دگرگون شده 
است و شکل آن تغییر یافته است. بنابراین 
اگــر می خواهیــم ســهم بــازار از اقتصــاد 
سامت دنیا داشته باشیم، باید روی نیاز 
مردم در حوزه سامت که تغییرات اساسی 

کرده تمرکز کنیم.« 
او در ادامه درباره هزینه خدمات سامت 
افزود: »به زودی مســئله هزینــه خدمات 
ســامت به یــک موضــوع فرعی در ســبد 
خانوار کشورهای منطقه تبدیل می شود. 
آنچه اکنــون اهمیــت دارد، دسترســی به 
خدمات و کیفیت باالی آنهاست. اینکه ما 
چقدر می توانیم با کمک فناوری بسیاری 
از خدمــات ســامت را بــه درون خانه های 

مشتریان ببریم، موضوع اصلی است.«
پارســا در این پنل تخصصی شــکل گیری 
کســب وکارهایی را کــه روی حوزه هــای 
خاصی از ســامت کار می کنند، فرصتی 
برای اقتصاد کشور دانســت و تأکید کرد: 
»کســانی که به تازگــی وارد حــوزه اقتصاد 
ســامت می شــوند، بایــد از ظرفیــت 
شــرکت های موجود بهره ببرند و علیرغم 
چالش های زیادی که ما با دولت و قوانین 
آن داریم، روی ســبک زندگی و عادت های 
تازه ای که کرونا در زندگی مردم ایجاد کرده، 

محصول یا سرویس تعریف کنند.« 

COMMENTدیدگاه
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اساس گزارش های منتشرشده، بیمارانی که مراقبت از خود 
را بر عهده دارند، به طور متوســط ۱9 دقیقه را صرف بازیابی 
رمزهای عبور برنامه های مراقبتی می کنند. رمز عبورهایی که 
گم شده یا فراموش شده اند. صاحبان صنعت مراقبت های 
بهداشتی می گویند هوش مصنوعی در زمان صرفه جویی و از 
این افراد حمایت می کند. آنها تخمین زده اند که استفاده از 
این فناوری در مراقبت به طور متوسط فرد را 9۰ دقیقه در روز 
از کار عملیاتی برای مراقبت خود بی نیاز می کند. عاوه بر آن 
استفاده از این فناوری برای بیمارانی که همراه خانواده زندگی 
می کنند، باعث صرفه جویی در وقت و انرژی زنان می شود، 

زیرا غالباً زنان هستند که باید برای مراقبت وقت بگذارند.

 یک دوستی هوشمندانه
هــوش مصنوعــی در جایــگاه مراقــب معادل 
دوســتی اســت که چیزهایــی را برای دوســتش بــه یاد 
می آورد و طراحان این ایده می گویند همه افراد لیاقت 
این دوســتی را دارنــد. هــوش مصنوعی دسترســی به 
سابقه پزشکی را پشــتیبانی می کند، اطاعات را بین 
سایت هایی که الزم است انتقال می دهد و  کنترل های 
هوشــمندتری برای حریــم خصوصی ایجــاد می کند. 
هوش مصنوعی با بر عهده گرفتــن این نقش ها اجازه 
 می دهــد کــه بیمــار تنهــا روی یــک چیــز تمرکــز کنــد: 

بهتر شدن.

ایــن کســب وکارها دوا نمی شــود.« آرش برجی خانــی، مدیر 
ســرمایه گذاری هلثیو هم در بخش دیگری از پنل با اشاره به 
اینکه این شــتابدهنده و وی ســی تخصصی حوزه ســامت 
در مراحــل اولیــه روی کســب وکارها ســرمایه گذاری می کند، 
گفت: »در حال حاضر مقیاس سرمایه گذاری اولیه به حدود 
۷۰۰ تــا ۸۰۰ میلیون تومان رســیده که با توجــه به ماهیت هر 
کســب وکار ممکن اســت تا ۱/5 میلیارد تومان هــم افزایش 
پیدا کند.« هادی شجاری، هم بنیان گذار آریامدتور هم با بیان 
تجربه دو استارتاپ خود که موفق به جذب سرمایه شده اند، 
گفت: »استارتاپ های حوزه ســامت در بازار بکری فعالیت 
دارند و برای سرمایه گذار بسیار جذابیت هستند. اما مشکل 
رگوالتوری و گرفتاری های کسب وکاری سرعت رشد آنها را کم 
کرده و به همین دلیل بسیاری از ســرمایه گذارها در مورد این 
حوزه تردید دارند. کسب وکارهای نوآورانه زیادی داریم که در 
صورت تزریق ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان سرمایه می توانند گردش 
مالی زیــادی را رقم بزنند، اما در دو ســال گذشــته با مشــکل 

تأمین مالی در این حوزه مواجه بوده ایم.«

 آیــا فدراســیون تشــکل های گردشــگری راه 
می افتد؟

در دیگر پنلی که در مدتورتاک پنجم برگزار شد، فعاالن حوزه 
گردشگری از آینده این صنعت و نقش نوآوری در آن گفتند. 
علی اکبــر عبدالملکــی، رئیــس کمیســیون گردشــگری اتاق 
بازرگانی ایــران و عضو هیئت مدیره اســتارتاپ ســفردات کام 
در این پنل تأکید کرد که همگرایی کسب وکارهای گردشگری 
و تمرکــز بر حــل مشــکات بــا راهکارهــای صنفــی می تواند 
ظرفیت هــای ایــن حــوزه را بیشــتر عملیاتــی کنــد. رئیــس 
کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران گفت: »اگر دولت 
و حاکمیت همراهــی کنند، گردشــگری به تنهایــی می تواند 
اقتصاد کشــور را نجات دهد و در این مســیر کســب وکارها و 
استارتاپ های نوآور می توانند یک بازوی قدرتمند برای کشور 
باشــند. خیلی ها می گویند کرونا گردشــگری را نابــود کرد اما 
کافی اســت همین حاال و در یک آخر هفته بــه اطراف تهران 
بروید تا ببینید که هنوز گردشگری زنده است!« او با تأکید بر 
اینکه بسیاری از چالش های رگوالتوری حوزه گردشگری را با 
پیش قدم شدن بخش خصوصی می توان حل کرد، خواستار 
تشکیل فدراســیون انجمن ها و تشــکل های مرتبط با حوزه 
گردشــگری به این منظور شــد. علی کشــفی، هم بنیان گذار 
فایتیو هم در این رویداد با اشاره به مسیری که این کسب وکار 
آمــده، تأکید کرد کــه گردشــگری در ســال های آینــده یکی از 
روندهــای داغ کســب وکاری در دنیــا خواهــد بــود. او گفــت: 
»گردشگری تجربه محور هنوز در ایران راه زیادی را طی نکرده 
اســت و فرصت های زیادی برای راه اندازی کسب وکار در این 
حوزه وجود دارد. هرچند باید دقت داشــت کسب وکار نوآور 
در ایران به خصــوص در حوزه گردشــگری، بیــش از هر حوزه 
دیگــری با چالــش روبه روســت. اما در هــر صــورت حوزه های 
مختلفی از گردشگری یک زمین بکر برای راه اندازی کسب وکار 

است، به شــرطی که این حوزه ها را درست بشناسیم و دیگر 
به ســراغ حوزه های پررقابتی مانند فروش آناین بلیت و تور 
نرویم. در گردشگری نیاز به کار نوآورانه شاقی نیست و کافی 
است کسب وکارهای موفق دنیا را که در ایران نمونه ای ندارند، 

کپی کنیم!«

 گردشگری در حوزه صنعت سرگرمی است
در این پنل بهرام مشــرفی، هم بنیان گذار استارتاپ یوتوپین 
هم با اشاره به اهمیت نقش محتوا در آینده گردشگری کشور 
گفت: »ما در یوتوپین روی محتوای کاربرمحور تمرکز کرده ایم 
و نتیجه بسیار خوبی گرفته ایم. مردم نیاز به دانستن درباره 
مقصد و شرایط ســفر دارند و هیچ کس بهتر از کسی که این 

سفرها را رفته، نمی تواند به آنها کمک کند.« 
مشرفی تأکید کرد مسیر موفقیت در گردشگری ایستادن در 
کنار گردشگر و توجه به نیازهای اوست. او گفت: »گردشگری 
در حوزه صنعت سرگرمی است. وقتی با چنین رویکردی به 
گردشگری نگاه کنید، سؤال اساســی شما همیشه باید این 
باشد که چه چیزی گردشگر را ســرگرم و خوشحال می کند؟ 
اگر به این سؤال درست پاسخ دهید حتماً کسب وکار موفقی 
خواهیــد داشــت.« محمــد قائم پنــاه، هم بنیان گــذار ســابق 
کشمون هم در این رویداد با اشاره به ظرفیت های گردشگری 
روستایی و محلی ایران گفت: »همیشــه باید به توسعه این 
دست از کسب وکارها توجه داشت که استانداردهای زندگی 
یک روستایی با زندگی گردشگری که از شهر می آید، متفاوت 
است. در سال های گذشته کسب وکارهایی که روی این حوزه 
کار کرده اند، مدام تاش داشته اند به گردشگر بگویند سطح 
توقع خــودت را پایین بیــاور. اما معتقــدم باید روســتایی ها و 
محلی ها را آموزش داد که خدمت باکیفیت تری در این بخش 
از گردشــگری ارائه دهند. مســئله آموزش مهم ترین چالش 
توسعه گردشگری بومی و محلی و روستاگردی در ایران است 
که اگر حل شود، می توان روی حوزه هایی چون فارم توریسم و 

آگری توریسم، کسب وکارهای جذاب زیادی راه اندازی کرد.«
حمیدرضا اشجع، بنیان گذار استارتاپ مستربلیط هم با اشاره 
به حوزه های فعالیت این کسب وکار اصفهانی، درباره آینده 
گرشگری و ترندهای آن گفت: »ظرفیت محدود حمل و نقل 
هوایی در کشور نیاز به ارائه خدمات و راهکارهای نوآورانه ای 
دارد تا گردشــگر راحت تر بتواند ســفر کند. برنامه ریزی برای 
ســفر خود یک چالش اســت که کســب وکارها باید برای آن 
راهکار داشته باشند. آینده گردشگری روشن است اما زمین 
بازی در اختیار کسانی قرار خواهد گرفت که صرفاً به نیازهای 
امروز توجه نکنند و استانداردهای خدمات را برای نسل جدید 

گردشگران طراحی کنند.«
مدتورتاک پنجم با دو پنل دیگر در حوزه گردشگری تندرستی 
و آینده آن و پنلی با عنوان آینده کسب وکارهای حوزه سامت 
و با چند سخنرانی از کارشناسانی از ایران، پاکستان، آلمان، 
ایتالیــا و آمریــکا و با مشــارکت بیــش از 3۰۰ نفر بــه کار خود 

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

ساتوشی می تواند دارایی ارزشمندی در آینده باشد.
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تک فين
F I N T E C H

استفاده از فناوری،  بازار اعتبارات و تسهیات دهی را در دنیا با 
تحول بزرگی روبه رو کرد تا سد بلند کاغذبازی سیستم سنتی 
وام دهی از میان برداشته شود. در دنیا لندتک ها ایجاد شدند 
تا مــردم به راحتی بتواننــد از قیدوبند وام دهی ســنتی رهایی 
پیدا کنند. اما در ایران لندتک ها با چالش های اساسی مواجه 
هستند. یکی از این چالش ها مربوط به وضعیت رگوالتوری 

این حوزه در کشور است.
بانــک مرکــزی اخیــراً طــی دو نامه مجــزا بــا دو موضــوع عدم 
همکاری شــرکت های لیزینگ با لندتک ها و توقف خدمات 
اعتبارسنجی و تعیین نمره اعتباری در اپلیکیشن و وبگاه یکی 
از شرکت های لندتک، به نوعی این شرکت ها را با چالش »پس 

چه کاری کنیم؟« مواجه کرد.

 شناخت ناکافی رگوالتور از صنعت لندتک
طبــق صحبت هــای امیــر حق رنجبــر، مدیرعامــل لنــدو، 
اســتارتاپ ها همیشــه با این چالش که بانک مرکــزی هر آن 
می تواند بــا یک نامه کســب وکار آنهــا را دچار مشــکل کند، 
مواجه هستند و نمونه بیرونی آن، نامه های اخیر بانک مرکزی 
در خصــوص لندتک هاســت. یکی دیگــر از آنهــا نامه بانک 
مرکزی بــه لیزینگ ها بــرای عدم همــکاری با لندتک هــا بود؛ 
»چرا نباید فناوری وارد این صنعت شود؟ صنعتی که سال ها 
راکد مانده و پیشــرفتی نداشــته، در حالی  که استارتاپ های 
لندتک تغییرات بزرگی را در این صنعت ایجاد کرده اند. نامه 
اخیر بانک مرکزی به لندو مبنی بر توقف اعتبارسنجی نیز در 
شرایطی است که لندو با استفاده از هوش مصنوعی و صدها 
متغیر، رتبه بندی اعتباری را انجام می دهد و به این صنعت 
کمک می کند. به  جای اینکه برای ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان وام 
نیاز به ضامن داشته باشد، با اعتبارسنجی هوشمندانه تری 
نــرخ نکــول را زیــر دو درصد نگــه  داشــته اســت، در حالی  که 
بانک ها با نرخ نکول تــا ۱۰ درصد تســهیات ارائه می دهند. 
در واقع صنعت لندتک با چالش جدی رگوالتوری در شرایط 

فعلی مواجه است.«
حق رنجبــر بر ایــن عقیده اســت که شــناخت بانــک مرکزی 
به عنوان رگوالتور صنعت لندتک، هنوز کافی نیست و فعاالن 
این عرصه می توانند با استفاده از اطاعات شفاف و تشریح 
اثرات فعالیت لندتک هــا در دنیا، زمینه آگاهــی در مورد این 

صنعت را فراهم آورند. 

 بانک مرکزی باید دیدگاه خود را تغییر دهد

با توجه به گفته های مدیرعامل لندو، اکوسیستم لندتک به 
چهار بخش حاکمیت، مصرف کننده، تأمین کنندگان مالی 
و فروشــگاه های ارائــه کاال و خدمات تقســیم می شــود که در 
هرکدام ارزش افزوده جداگانه ای شکل می گیرد. ارزش افزوده 
لندتک در بخش حاکمیت کاهش رکود، افزایش قدرت خرید 
قشر متوسط و امکان نظارت دقیق به لحاظ شرعی و قانونی 
)تســهیات صرفاً در جهت خرید کاال و خدمات( اســت. در 
بخش تأمین کنندگان مالی نیز  مانند بانک به شعبه فیزیکی 
و اســتخدام نیروهای انســانی و ایجاد فرایند نیازی نیست و 
فناوری لندتــک به تأمین کننــدگان مالی کمک می کنــد تا با 
استفاده از هوش مصنوعی به رتبه بندی اعتباری و دریافت 
بازپرداخت اقدام کننــد؛ »در همین حــال، لندتک ها باعث 
تحریــک تقاضــا بــا اســتفاده از وام های خــرد می شــوند و به 
فروشگاه ها رونق می بخشند. در نهایت باعث افزایش قدرت 
خرید مصرف کنندگان نهایی می شوند و زمان دسترسی به 
تســهیات را نیز کاهش می دهند. لندتک هــا ضمانت های 
سفت وســخت لیزینگ  ها و بانک ها را ندارند و پروســه های 
اعتبارســنجی را جایگزیــن آن کرده انــد. در نهایت مشــتری 
لندتک ها   به صورت شــفاف در جریان نرخ بهــره، فرایندها و 
پروسه های دریافت این تسهیات قرار می گیرد. با این حال، 
فرایند طوالنی و سخت دریافت مجوز عماً تولد استارتاپ ها 
بــا فنــاوری روز را متوقــف خواهد کــرد. بانــک مرکــزی باید در 
این خصوص دیدگاه خــود را بهبود بخشــد. در حال حاضر 
کارگروهی در کمیسیون فین تک ســازمان نصر شکل  گرفته 
اســت؛ در این کارگروه نماینــدگان لندتک ها حضــور دارند و 
موضوعات فرهنگ سازی و رگوالتوری مورد بحث و بررسی قرار 

گرفته که گام مهمی در این صنعت است.«

 لندتک ها دغدغه های رگوالتور را می دانند
با توجه به صحبت هــای محمدرضــا آشــتیانی، مدیرعامل 
قســطا، آمارها نشــان می دهد حدود ۷۰ درصد مردم ایران از 
هیچ گونه تسهیاتی در زندگی خود استفاده نکرده اند و این 
نشــان دهنده آن اســت که دسترســی بــه منابع مالی آســان 
نیست. تجربه شخصی بیشتر افراد نیز می گوید که دریافت 
تسهیات بسیار سخت است، در حالی  که بخشی از جامعه 
با کمک تســهیات خرد از طریق دسترســی بــه منابع مالی 
می تواننــد از تورم جان ســالم بــه در ببرند؛ »این در شــرایطی 
است که فرایندهای طوالنی و بوروکراسی بانکی این امکان را 
به اکثریت جامعه نمی دهد و در شرایط تورمی افراد از بسیاری 

از نیازهای خود جا می مانند. لندتک ها در این فضا دسترسی 
به منابع مالی را تســهیل می کننــد و این امــکان را در اختیار 
افراد قــرار می دهند کــه با شــرایط آســان تری به منابــع مالی 
مورد نیاز خود دسترســی یابند و با منابع مالی خرد نیازهای 
ضروری خود را پوشــش  دهند. در نتیجه توســعه و رشد این 
فضا در کیفیت زندگی افراد اثرگذار خواهد بود. با وجود این 
مهم، لندتک ها برای فعالیت در کشور با چالش های عمده ای 

مواجه هستند.«
عدم شــفافیت رگوالتوری، آیین نامه و مجــوز، چالش اصلی 
لندتک ها در کشور است. آشــتیانی می گوید: »در حالی  که 
لندتک ها دغدغه های رگوالتور را می دانند، ولی عدم شفافیت، 
فعالیت لندتک ها و شرکت های همکار آنها را سخت می کند. 
دغدغه بانک مرکزی نسبت به لندتک ها »عدم خلق پول«، 
»امــکان رصــد منابــع پولــی و مالــی لندتک هــا«، »برقــراری 
عقود شــرعی و قانونی«، »انجام خریدوفــروش کاال«، »عدم 
خریدوفروش پول« و »عدم جمع آوری پول از مردم« اســت. 
این دغدغه ها برای لندتک ها شفاف است و ما در قسطا تاش 
می کنیم از این دغدغه ها تخطی نکنیم. منتها زمانی که عدم 
شفافیت وجود دارد و آیین نامه ای برای آن وجود ندارد، ممکن 
است با استناد به کوچک ترین تخلفی از سوی یک لندتک در 
هر جایی از کشور، تمامی لندتک ها متضرر شوند. مثال آن، 
نامه چند مــاه پیش بانک مرکزی به لیزینگ هاســت؛ تحت 
عنوان کلی »برخی لندتک ها در حال جمع آوری منابع مالی 
از مردم هستند« که افراد را از همکاری با لندتک ها منع کرده 
بود. در این میان، لندتک ها نیز به دلیل عدم شفافیت، امکان 

دفاع از خود و جلب حمایت را ندارند.«

 تأمین مالی لندتک ها؛ از چالش های اساسی 
این حوزه

آشتیانی توضیح می دهد که بحث تأمین مالی یکی دیگر از 
چالش های لندتک ها در کشور اســت که امروزه تأمین مالی 
برای لندتک ها ســخت و گران اســت: »بانک مرکزی بســیار 
حساس است که از شبکه پولی و بانکی تحت نظر خود، این 
تأمین مالی انجام شود، در حالی  که منابع، کم و گران است و در 
نهایت اعتبار گران قیمتی به متقاضیان می رسد و لندتک ها 

مجبور می شوند با سود بیشتری به مشتری اعتبار دهند.«
طبق گفته های آشتیانی، لندتک ها به داده های بیشتری نیاز 
دارند و بانک مرکزی در نامه اخیر خود به نوعی دسترسی های 
قبلی را نیز محدود می کند و این جای تأسف دارد: »لندتک ها 

چهار فعال حوزه لندتک کشور درباره مهم ترین چالش های این حوزه می گویند 

لندتک ها در مه !

NEWSخبر

انتصاب مشاور وزیر 
ســید محمدصــادق امامیــان به 
ســمت مشــاور وزیــر در امــور تنظیم گری 
و  ارتباطــات  وزارت  مجــازی  فضــای 
فنــاوری اطاعــات منصــوب شــد. او 
پیش تــر مدیــر اندیشــکده حکمرانــی 
شــریف و رئیــس ســاترا بــوده اســت.

دولت و کیفیت  اینترنت
ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت 
دولت در حالی بر ارائه اینترنت باکیفیت 
و پرســرعت بــه مــردم تأکیــد داشــت کــه 
همچنــان طــرح صیانــت در دســتور کار 

مجلس قرار دارد.

مدیرعامل سابق جیرینگ 
در بانک شهر

حســام حبیــب هللا مدیــر عامــل ســابق 
شــرکت جیرینگ، بــه عنــوان مدیرعامل 
هلدینــگ فنــاوری اطاعــات بانک شــهر 

منصوب شد.

 تصویب چارچوب سندباکس
چارچــوب ســندباکس بانــک 
مرکزی تصویب و شرکت ملی انفورماتیک 
به عنوان متولی ایجاد و پایش سازوکارهای 

این محیط معرفی شده است.
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B L O C K C H A I N

انتشارات راه پرداخت موفق به کسب جایزه برترین تولیدکننده 
محتوا دراختتامیه سومین جشنواره نهال فین تک شد

تبر طالیی در دستان اینماد

REPORTگزارش

اختتامیه سومین جشنواره نهال فین تک روز 
چهارم اســفندماه به میزبانی بانک ملی ایران 
برگزار شــد. هدف سومین دور جشــنواره نهال 
فین تک مانند دو دوره قبل، شناسایی و معرفی 
نقش آفرینــان بــود. فینــاپ، بانک ملــی ایران، 
ســداد، فینوداد، ازکــی وام و دیجی پــی حامیان 
این دوره از نهال فین تک بوده و راه پرداخت نیز 
به عنوان حامی رســانه ای این رویــداد فعالیت 

دارد.
در ســومین دوره جشــنواره نهــال فین تــک 
کســب وکارها، اســتارتاپ ها، نهادهــا و افــراد 
تأثیرگــذار صنعــت فین تــک بــا معیارهــای از 
پیش تعیین شده سنجیده شدند. این مقایسه 
و انطبــاق توســط ۷۰ داور کــه بهترین هــای 
صنعت هستند، انجام گرفت. فرایند انتخاب 
کاندیداها چنــد مرحلــه دارد؛ در اولین مرحله 
تمام شرکت کنندگان وارد ارزیابی اولیه شدند 
و بــا توجه بــا پارامترهــای تعیین شــده، آنهایی 
که امکان رقابت و ورود به مرحله بعد را دارند، 
انتخــاب شــدند. در مرحلــه دوم هــم، هیئــت 
داوری شرکت کنندگان منتخب را بررسی و در 

نهایت برنده نهایی را اعام کرد.
اپلیکیشــن، محصــول و راهــکار برتــر در گــروه 
کســب وکارهای بــزرگ، اپلیکیشــن، محصول 
و راهــکار برتر در گروه کســب وکارهای نوپا،  زن 
تأثیرگذار ۱۴۰۰ حــوزه فین تک، مــرد تأثیرگذار 
۱۴۰۰ حــوزه فین تــک، تولیدکننــدگان محتــوا 
در حــوزه مالــی و فین تــک و در نهایــت جایــزه 
مانع نوآوری یــا تبر طایی هرکــدام بخش های 
مختلفــی هســتند کــه برتریــن فعــاالن آنها از 
میــان کاندیداهــای اعام شــده در اختتامیــه 
ســومین دور جشــنواره نهال فین تک انتخاب 

شدند.
در ابتــدای برنامــه مهــدی مؤمنــی، مدیرعامل 
ازکی وام با تأکید بر اهمیت دسترســی صحیح 
بــه ابــزار مالــی و فراگیــری مالــی و مطرح کــردن 
مبحــث وام و اعتبار به عنــوان بخش مهمی از 
فراگیری مالی به بررسی بخشی از چالش های 
این بخش در کشــور پرداخت. مؤمنــی با ارائه 

آمار و ارقام دریافــت وام و پس انداز در ایران بر 
این نکته تأکید کرد که لندتک به رشــد شبکه 
بانکــی و کاهش فشــار فقر بر جامعه متوســط 

کشور کمک خواهد کرد.

 برترین های فین تک کشور
 جایزه سومین اپلیکیشــن، محصول و راهکار 
برتر در گروه کسب وکارهای بزرگ به مجموعه 
ازکــی تعلــق گرفــت. پلتفــرم فرابــوم نیــز موفق 
بــه کســب رتبــه دوم ایــن بخــش شــد. جایــزه 
برگزیــده ســوم بخــش اپلیکیشــن، محصول و 
راهکار برتر در گروه کســب وکارهای نوپا نیز به 
مجموعه والتا رسید. جایزه رتبه دوم این بخش 

به مجموعه بلوط تعلق گرفت.
در ادامه اهدای جوایز، انتشــارات راه پرداخت 
موفــق بــه کســب جایــزه برتریــن تولیدکننــده 
محتوا در حوزه مالی و فین تک شد و مجموعه 
گزارش های مدیریتی ایلیا رتبه دوم این بخش 

را از آن خود کرد.
رتبــه اول اپلیکیشــن، محصــول و راهــکار برتر 
در گــروه کســب وکارهای بــزرگ بــه مجموعــه 
بلوبانــک تعلــق گرفــت و مجموعه دونگــی نیز 
موفق به کسب رتبه اول اپلیکیشن، محصول 
و راهکار برتر در گروه کســب وکارهای نوپا شد. 
همچنین صادق فرامرزی نیز به عنوان سخنران 
برتر حوزه فناوری مالی و فین تک انتخاب شد.
یکــی از جایزه هــای پرچالــش ایــن جشــنواره، 
جایزه مانــع نــوآوری یا تبــر طایی بــود که بین 
دو کاندیــدای طــرح صیانت که طبــق توصیف 
مصطفــی نقی پورفــر، دبیــر انجمــن فین تــک 
یــک خیانــت ســازمان یافته اســت و همچنین 
اینمــاد اجبــاری کــه مانــع بزرگــی بــر ســر راه 
کســب وکارهای نوپاســت، بــه اینمــاد اجباری 

تعلق گرفت.
در انتهــای بخــش اهــدای جوایــز، جایــزه زن و 
مرد تأثیرگذار ۱۴۰۰ در حوزه فین تک به ترتیب 
بــه نــگار تیمــورزاده، مدیــر بلوبانــک و مهــدی 
شــریعت مدار رئیــس هیئت مدیــره انجمــن 

فین تک رسید.

نیاز دارند نهادهای حاکمیتی در چارچوب های امتحان شده 
با رضایت مشــتری، اجازه دهند اعتبارســنجی انجام شود. 
اعتبارسنجی به بانک اطاعاتی نیاز دارد که لندتک ها به آن 
دسترسی داشته باشند تا اعتبارسنجی قوی تری انجام دهند 
و در نهایت بتوانند بدون ضمانت و وثیقه به متقاضی اعتبار 
بدهنــد. امیدواریــم بانک مرکــزی به دنبال حــل چالش های 
لندتک ها باشــد و ایــن نامه ســوءتفاهمی بیش نباشــد و به 
 جــای محدودیت هــای جدید، شــرایط کاری بــرای لندتک ها 

تسهیل شود.«

 هنوز انتظار مشتری تأمین نشده است
محمدمهدی مؤمنی، مدیرعامل ازکــی وام درباره مزیت های 
کلی فین تک نسبت به ساختار مالی سنتی، به سه موضوع 
سریع  تر، ارزان تر و راحت تر بودن آن اشاره می کند و می گوید: 
»ما در خصوص مزیت های کلی فین تک نسبت به ساختار 
مالی ســنتی می توانیم به ســه مــورد اشــاره کنیم؛ ســریع  تر، 
ارزان تر و راحت تر! اما در حال حاضر از منظر طرح کسب وکار، 
مهم ترین چالش کسب وکارهای لندتک شناخته شدن طرح 
کسب وکار لندتک توسط شبکه بانکی است. به واسطه این 
مشــکل، لندتک ایران امروزه از منظر ســهولت هنوز انتظار 
مشتری را تأمین نمی کند و سرعت فرایند اعطای اعتبار نیز 
هنوز نتوانسته به حالت مقبول و ایده آل خود برسد. در نتیجه 
شاید بتوان گفت که تنها مزیت شاخص صنعت لندتک ایران 
در برابر فرایند سنتی مربوط به ارزان بودن است. به این شکل 
که شاید پرداخت مشــتری در ابتدا بیشــتر از فرایند اعطای 
وام سنتی باشــد، اما در بلندمدت با توجه به شرایط بانکی و 
ســپرده های طوالنی مدت، اســتفاده از خدمات لندتک برای 

مشتری به صرفه تر خواهد بود.«
طبق گفته هــای مؤمنی، لندتک 
بــه واســطه فنــاوری می توانــد 
بازاریابی فرایند خدمات اعطای 
اعتبار بانک ها را به دســت گیرد 
و مزیت آن در بــازار، فراهم آوردن 
سرعت، سهولت و به صرفه بودن 
نســبت بــه فرایندهای پیشــین 
خواهد بود: »چالــش ارتباط این 
طرح کســب وکار با شبکه بانکی 
می تواند به شــکلی برطرف شود 
که در نهایت به واســطه طراحی 
الگوریتم های به روز اعتبارسنجی 

و تخصیص صحیح منابع، این فرایند برای بانک نیز به صرفه تر 
باشد. در حال حاضر این اتفاق آن طور که باید، رقم نمی خورد 
و دلیل آن عدم طبقه بندی اطاعات در شــبکه بانکی و عدم 

اشتراک گذاری این اطاعات با بدنه لندتک است.«

 منابع اعتباری بانک در مسیرهای صحیح
مؤمنی صحبت هایش را این گونه ادامه می دهد: »متأسفانه 
امروزه اتفاقی که در کســب وکارهای لندتک می افتد، تفاوت 
چندانــی بــا فراینــد تشــکیل پرونــده اعطــای اعتبار ســنتی 
نــدارد. پیشــنهاد مــن ایــن اســت که بــه واســطه ســازوکاری 
صحیح، بانک ها به این نکته توجه داشته باشند که جایگاه 
کســب وکارهای لندتــک در مقــام یــک شــریک تجــاری کــه 
نقش دریافت و توزیع اعتبــار را دارد، نخواهــد بود؛ بلکه این 
کســب وکارها کمک می کنند کــه بانک به واســطه فنــاوری، 
منابع اعتباری خود را در مســیرهای صحیح تزریــق کند و با 
هوشمند شدن این فرایند، درآمد حاصل از ارائه اعتبار برای 
بانک نیز بیشتر باشد. از طرف دیگر با وجود ابزارهایی چون 
ضمانت گیری آناین و چک موردی، مشتری نیز بتواند فرایند 
آســان تری را تجربه کند. الزمه این امر به رسمیت شناختن 
مســائلی چــون امضــای الکترونیــک، احــراز هویــت آناین، 

اعتبارسنجی آناین و ابزارهایی از این دست است.«
به گفته مدیرعامل ازکی وام، شــرکت های لندتک به واسطه 
فناوری خود و توانایی تشخیص افرادی که به خدمات اعتباری 
نیاز بیشتری دارند و از اعتبار حساب الزم برخوردار هستند، 

می توانند منابع اعتباری بانک ها را به طور هوشــمندتری در 
مکان درســت هزینه کننــد؛ »کســب وکارهای لندتــک قادر 
هستند با هدایت صحیح اعتبار خرد و حرکت آن به سمت 
شبکه های خرید مشخص کاال و خدمات در کمک به اقتصاد 
کشــور و حمایت از کاالهــای تولیــد داخل نیز نقــش مؤثری 
داشته باشند. در نهایت می توان گفت لندتک ها می توانند 
در کنار بانک ها قرار بگیرند و منابع بانکی را به شکلی صحیح 
بازاریابی کنند و نهایتاً، هم برای بانک ها، هم برای فروشندگان 

و هم برای مشتریان ارزش افزوده ایجاد کنند.«

 عدم وجود قوانین شفاف 
طبق صحبت های روح هللا پرنیان، بنیان گذار والتا، چالش های 
صنعت لندتک را می توان به سه قسمت عمده تقسیم بندی 
کــرد. در ابتدا مشــکات این صنعــت به موضــوع رگوالتوری 
و عدم وجود قوانین شــفاف بازمی گردد؛ چراکــه هیچ قانونی 
بــرای به رســمیت شــناختن صنعــت لندتــک وجود نــدارد؛ 
»بانک ها و شرکت های لیزینگ به عنوان تأمین کنندگان مالی 
و فروشــگاه ها به عنوان تأمین کنندگان کاال هستند، اما برای 
کاربر چندان شفاف نیست که تسهیات یار طبق چه قانونی 

در کجای این حلقه قرار دارد.«
پرنیان می گوید که کمبود منابع مالی، چالش اصلی صنعت 
لندتک محسوب می شود، در حالی  که شرکت های لندتک 
تعداد بســیار باالیــی متقاضــی دریافــت تســهیات دارند، 
اما همیشــه منابع مالــی کمتــر از  تقاضاســت. او در این باره 
توضیــح می دهــد: »در چنیــن شــرایطی و بــا توجه بــه اینکه 
تأمین مالی بسیاری از بازیگران لندتک به صورت واسطه ای 
است و این شرکت ها از منابع خود تسهیات ارائه نمی دهند 
و تنهــا به عنــوان پلتفــرم واســط 
عمل می کنند، بنابراین در تأمین 
مالــی دچــار مشــکل هســتند. 
بــر همیــن اســاس، تأمیــن مالی 
بــرای پلتفرم هــای لندتــک حائز 
اهمیت است. اساساً تأمین مالی 
از ســوی بانک هــا و لیزینگ هــا، 
مؤسسات مالی و اعتباری، خود 
شــرکت های لندتــک یــا از مردم 
انجام می شــود. در حــال حاضر 
تأمین مالی از سوی عموم مردم، 
غیرقانونی است و تجربه هایی در 
این خصوص وجود داشت که با 

مخالفت بانک مرکزی مجبور به قطع آن شدند.«

 گران بودن منابع مالی
پرنیان با بیــان اینکه یکــی دیگــر از چالش هــای لندتک ها، 
گران بودن منابع مالی اســت، توضیــح می دهد: »آن بخش 
از منابــع مالی که از ســوی بانک هــا و لیزینگ هــا در اختیار 
لندتک ها قــرار می گیــرد، دارای نــرخ بهره به نســبت باالیی 
اســت. این نرخ مؤثــر به خاطــر گران بودن منابــع مالی، بین 
3۷ تا 5۰ درصد در نوســان اســت. البته بیشتر شرکت های 
لندتــک در نــرخ ســود تســهیات لیزینگ هــا هیــچ دخل و 
تصرفی ندارند و مدل درآمدی آنها به صورت دریافت کارمزد 
از خدمات ارائه شده است، اما برخی لندتک ها برای اینکه 
دخل وخرج شــان هم خوانی داشته باشــد، مجبور هستند 

نرخ تسهیات را افزایش دهند.«
پرنیــان دربــاره اقدامــات فعــاالن ایــن حــوزه جهــت رفــع 
چالش هــای رگوالتــوری می گویــد: »جهــت ارائه راهــکار در 
خصوص حل چالش رگوالتوری، در انتهای ســال ۱39۸، به 
همراه چند بازیگر دیگر صنعت لندتک، با همکاری انجمن 
فین تــک، معاونت علمــی و پژوهشــی ریاســت جمهوری و 
همراهــی معاونــت فناوری های نویــن بانک مرکــزی، پس از 
چند ماه تاش، چارچوب تســهیات یاری را تهیــه کردیم و 
در اختیار بانک مرکزی گذاشــتیم، اما با وجود اینکه ظاهراً 
این سند تأیید شده، تاکنون به دالیل نامعلومی اباغ نشده 

است.«

 فرایند طوالنی و 
سخت دریافت مجوز  
تولد استارتاپ ها با 

فناوری روز را متوقف 
خواهد کرد. بانک 

مرکزی باید دیدگاه 
خود را بهبود بخشد
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

یکی از مهم ترین تحوالت قرن بیستم آن بود که کیفیت 
ســازمان های صنعتــی و اجتماعــی را دگرگــون کــرد. اما 

دگرگونــی در ســاختار ســازمان های صنعتی 
و اجتماعــی بدون دســتیابی بــه فناوری های 

جدید ممکن نبود.
قــرن بیســتم درکنــار تغییــرات ســاختاری، 
پدیده هــای جدیــدی را بــه دنیا معرفــی کرد. 
ســوخت و انــرژی، موتورهــای توربیــن گازی، 
نفت، الکتریســیته، نیروی هسته ای، بهبود 
صنعت آهــن و فــوالد، مصالح ســاختمانی، 
پالســتیک، الیــاف مصنوعــی، الســتیک 
مصنوعی، فناوری های دارویی و بهداشــتی، 
غــذا و کشــاورزی، مهندســی شهرســازی، 

حمل ونقــل، ارتباطــات، فناوری هــای نظامــی، فنــاوری 
فضایــی و رایانه هــا از جملــه پدیده هایی هســتند که در 
ایــن قــرن معرفــی یــا دســتخوش دگرگونــی و پیشــرفت 
بسیار شدند. تاریخ این قرن در هر کدام از این زمینه ها 
نمونه های ارزشمندی از تالش برای بهسازی و  پیشرفت 
را در خود دارد. آنچه امروز در سال های نخست از دهه 
ســوم قرن بیســت ویکم پیرامون خود می بینیم، ریشــه 
در پدیده هــا، پیشــرفت ها و ناکامی های فــردی و گروهی 

قرن بیســتم دارد. امــا مهم ترین ویژگی قرن بیســتم، نه 
دسترسی به منابع معدنی و مواد جدید، بلکه گسترش 
دانــش و همگانی شــدن آن اســت که بســتر 
پویا و شــتابانی برای نــوآوری و تبدیل شــدن 
دیدگاه های نویــن به محصــوالت/ خدمات 
گسترده همگانی را ایجاد کرده است. با این 
حال شناخت پیشرانه های دگرگونی در قرن 
بیســتم و فناوری هــای بنیادیــن آن بــه درک 
مناســب از روندهــای جــاری و آینــده کمــک 

می کند. 

 سوخت و نیرو
تــا پیــش از موفقیت هــای ســال 1945، هیچ 
نوآوری اساسی در زمینه سوخت و نیرو وجود نداشت، 
گرچــه برخــی پیشــرفت های چشــمگیر در روش هــای 
برگرفتــه از قرن گذشــته بــروز کرده بــود. یک پیشــرفت 
برجسته از این دست، ساخت موتور احتراق داخلی بود 
که برای رفع نیازهای وسایل نقلیه جادهای و هواپیماها 
پیوســته بهبود می یافت. موتوری که سوخت های نفت 
ســنگین را می ســوزاند، توســط رودولــف دیــزل در دهــه 
1890 اختراع شــد و برای خدمــت به عنــوان منبع تولید 

آنچه امروز پیرامون خود می بینیم، ریشه در پدیده ها، پیشرفت ها و 
ناکامی های فردی و گروهی قرن بیستم دارد

 فناوری های بنیادی
و پیشرانه های دگرگونی قرن بیستم

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

انسان به مثابه یک ابزارساز، تاریخ فناوری را به پیش رانده است

فناوری و تاریخ آن
یــخ فنــاوری بیانگــر توســعه روش هــای  تار
ســامان یافته بــرای ســاختن و انجــام کارها در 
طول زمان اســت. واژه فناوری، ترکیبــی از واژه 
یونانــی technē »هنــر، صنعــت« بــا »کلمه، 
گفتار« اســت و در یونــان به معنــای گفتمانی 
در مــورد هنرهــای ظریــف و کاربــردی اســت. 
هنگامی که برای نخستین بار در قرن هفدهم 
ایــن واژه در زبــان انگلیســی به کار رفــت، تنها 
به معنای گفت وگو در مــورد هنرهای کاربردی 
اســتفاده شــد و به تدریج خــود ایــن »هنرها« 

تبدیل به موضوع نام گذاری شدند. 
واژه فنــاوری در اوایــل قــرن بیســتم عــالوه بــر 
ابزارهــا و ماشــین ها، گســتره رو بــه رشــدی از 
فرایندها و طرح ها را نیز در بر گرفت. در میانه 
قرن فناوری بــا عباراتــی از این دســت تعریف 
شد: »وسیله یا فعالیتی که انسان با آن در پی 
تغییر یا دست کاری در محیط خود است.« اما 
حتی چنین تعاریف فراگیری از ســوی افرادی 
که به دشواری فزاینده تمایز بین تحقیق علمی 
و فعالیت فناوری اشــاره می کنند، مورد انتقاد 

قرار گرفته است.
واژه تکنیــک در اســاس بــه روش هــای ایجــاد 
ابــزار و محصــوالت جدیــد گفتــه می شــود و 
ظرفیت ساخت چنین ابزارهایی از ویژگی های 
تعیین کننــده گونــه انســانی اســت. گونه های 
دیگر موجــودات هم ابــزار می ســازند: زنبورها 
کندوهای پیچیده ای می ســازند تا عسل خود 
را ذخیــره کننــد، پرنــدگان النــه می ســازند و 
سگ های آبی سد می سازند. اما این ویژگی ها 
یــزی هســتند و  نتیجــه الگوهــای رفتــار غر
نمی توان آنها را متناسب با شرایط تغییر داد. 
انسان ها برخالف گونه های دیگر واکنش های 
غریــزی بســیار توســعه یافته ای ندارنــد، امــا 
ظرفیت تفکر ســامان یافته و خالقانه در مورد 
روش هــا را دارنــد. بنابرایــن انســان ها قــادر به 

نوآوری هســتند و می توانند محیط زیست را 
به گونــه ای آگاهانه اصالح کنند کــه هیچ  گونه 

دیگری به آن دست نیافته است. 
ممکن اســت یک میمون در مواقعی از چوبی 
بــرای ضربه زدن به مــوز روی درخت اســتفاده 
کند، اما یک انسان می تواند چوب را به صورت 
ابــزار بــرش درآورد و یــک دســته کامــل مــوز را 
جدا کنــد. جایــی در گــذار بین این دو هســت 
کــه انســان نما، اولیــن گونــه شــبیه به انســان 
ظهور می کند. به موجب ماهیت بشــریت به 
عنوان یک ابزارســاز، انســان ها از همــان ابتدا 
فن شناس بوده اند و تاریخ فناوری همه فرایند 

تکامل نوع بشر را در بر می گیرد.
نــوع بشــر در اســتفاده از توانایــی عقالنــی 
بــرای خلق شــیوه ها و اصالح محیــط به جنگ 
مشــکالتی به جــز مانــدگاری و تولیــد ثــروت 
نیــز رفتــه کــه امــروزه واژه فنــاوری بــا آن پیوند 
خــورده اســت. بــه عنــوان مثــال روش هــای 
زبــان شــامل دســت کاری اصــوات و نمادهــا 
به شــیوه ای معنادار اســت؛ به همیــن ترتیب 
روش های خالقیــت هنری و آیینــی جنبه های 
دیگــری از انگیــزه فناورانــه را نشــان می دهد و 
از ســوی دیگــر تاریخ فنــاوری تعامــل ژرف بین 
انگیزه هــا و فرصت هــای نــوآوری فناورانــه بــا 
شــرایط اجتماعــی فرهنگــی گــروه انســانی را 

بیان می کند.
آگاهی از این تعامل در بررسی توسعه فناوری 
از طریق تمدن ها مهم است. برای ساده سازی 
هر چه بیشتر این رابطه ســه نکته وجود دارد 
که در آنها باید مشارکت اجتماعی در نوآوری 
فناورانه وجود داشــته باشــد: نیــاز اجتماعی، 
منابع اجتماعی و اخــالق اجتماعی همدالنه. 
پذیــرش گســترده و موفقیــت یــک نــوآوری 
فناورانــه بــدون هــر یــک از ایــن عوامــل دور از 

دسترس است.

REVIEWبررسی
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نیــروی زیردریایی در جنــگ جهانی اول توســعه یافت. 
ســپس خود را با نیازهای حمل ونقل جاده ای سنگین و 
تراکتورهای کشاورزی سازگار کرد. عالوه بر این تغییراتی 
کــه موتور بخــار یافــت و بــرای اهــداف تخصصــی مانند 
موتورهای هوایی به جای موتور رفت وبرگشتی از توربین 
گازی اســتفاده شــد، از اهمیت نســبی برخوردار است. 
روشن اســت این ســازگاری تا ســال 1945 چندان ادامه 
پیدا نکرده بود. نخستین هواپیمای جت در پایان جنگ 
وارد خدمت شــد. نظریــه توربیــن گاز دســت کم از دهه 
1920 درک شده بود و در سال 1929 سر فرانک ویتل که 
بعدتر دوره مربی گری پرواز را در نیروی هوایی سلطنتی 

گذراند، آن را با اصل رانش جت در موتور ترکیب کرد. 
ویتل یک ســال پــس از آن گواهی ثبــت اختــراع خود را 
گرفت. اما برای یک دهه به دلیــل کمبود منابع و به ویژه 
نیاز به ســاخت آلیاژهای فلزی جدید کــه بتواند در برابر 
دماهــای بــاالی ناشــی از کارکــرد موتــور مقاومــت کنــد، 
ساخت یک موتور توربین گاز رضایت بخش عقب افتاد. 
پس از تولید آلیاژ نیکل کروم این مشــکل حل شد و کار 
در آلمان و بریتانیا پس از رفع تدریجی ســایر مشکالت 
ادامه یافت. به این ترتیب آنها با به کارگیری موتور جت 

در هواپیمای جنگی به برتری نظامی دست یافتند.

 موتور توربین گاز
توربین گازی بر این پایه استوار شــده که فشرده سازی و 
ســوزاندن هوا و ســوخت در محفظه احتراق و اســتفاده 
از اگزوز جت در این فرایند موجب واکنشی می شود که 
موتور را به جلو می راند. اگزوز موتور جت در شکل توربو 
که پس از جنگ جهانی دوم توسعه یافت، محوری را به 
حرکت درمی آورد که دارای یک پروانه معمولی بود. یک 
موتور توربیــن گازی بــا ورود هــوا از طریق روتــور توربین، 
کار فشرده سازی را انجام می داد. گرچه توربین گاز برای 
کاربرد در حمل ونقل جــاده ای، ریلــی و دریایی آزمایش 
شده بود، اما به جز حمل ونقل هوایی مزایای آن تا کنون 

به گونه ای نبوده که رقیبی برای موتورهای سنتی شود.

 نفت
تا آنجا که به موضوع ســوخت مربوط است، توربینهای 
گاز قادر بــه ســوزاندن بخش میانــی نفت تصفیه شــده 
)نفت سفید یا پارافین( هستند؛ ولی گرایش عمومی به 
گسترش کاربرد آن، موجب افزایش وابستگی کشورهای 
صنعتی به تولیدکنندگان نفت خام شد. به این ترتیب 
نفت خــام به یک ماده بــا ارزش اقتصادی بســیار زیاد و 
دارای اهمیت سیاســی بین المللی تبدیل شــد. پاالیش 
نفت نیــز بــا پیشــرفت های فنــاوری مهمی همراه شــد. 
پاالیــش نفت تا قرن بیســتم یــک فرایند خطی و ســاده 
بود که در جریان آن روغن گرم می شــد تا تبخیر شــود و 
بخش های مختلف به طــور جداگانه تقطیر شــود. جدا 
از پیشرفت ها در طراحی ســکوها و عرضه دستگاه های 
تولیــد بــا جریــان ثابــت پیوســته، نخســتین پیشــرفت 
بــزرگ در ایــن حــوزه در ســال 1913 رخ داد و آن معرفــی 
روش فعال ســازی حرارتی بود. در این فرایند بخش های 
ســبک تر پس از تقطیر تحت فشــار قرار می گرفت تا در 
نتیجــه مولکول های ســنگین بــه مولکول های ســبک تر 
تبدیل شــود و بنابرایــن بازدهــی باارزش ترین ســوخت، 
بنزین یا گازوئیل را افزایش دهد. کشف این توانایی برای 
تولید محصوالت نفت خام متناسب با بازار، آغاز واقعی 
صنعت پتروشیمی است. در سال 1936 با معرفی روش 
فعال ســازی کاتالیــزوری صنعــت پتروشــیمی بیشــتر 
تقویت شــد. به این ترتیب بــا اســتفاده از کاتالیزورهای 
مختلــف در فراینــد تولیــد، ابزارهایــی برای دســت کاری 
بیشتر مولکول های مواد خام هیدروکربنی ساخته شد. 
پالســتیک های مــدرن در همیــن بســتر توســعه یافــت 
و تولیــد آنهــا در ایــن ســاختار دنبــال شــد. فرایندهــای 
پتروشیمی تا پایان جنگ جهانی دوم به اندازه ای کارآمد 
شــد که تولیــد در صنعت پتروشــیمی بــدون مــواد زائد 

انجام شود. 
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بازی قاعده مند در بازار بی قاعده

INTERVIEWگفت وگو

می گوینــد مــا احــراز هویــت انجــام می دهیــم و به 
ایــن شــکل جلــوی کالهبــرداری را می گیریــم. مــا 
می گوییم اگر شما مســئولیت کالهبرداری ها را بر 
عهده می گیرید و اگر کسی کالهبرداری کرد، شما 
خسارت را به کاربر پرداخت می کنید، خودمان مبلغ 
اینماد می شویم. در حالی که مرکز توسعه این کار 
را نمی کند و شما را به دادســرا ارجاع می دهد. این 
روندی اســت که تا همین امــروز نیز طی می شــده 
اســت و چیز جدیدی بــه این فرایند اضافه نشــده 
اســت. ولی زور مرکز توســعه زیاد اســت و با وجود 
مخالفت وزیر اقتصاد و رئیس مجلس، همچنان 

دارند به کارشان ادامه می دهند. 

برنامه تــان بــرای ســال آینــده 
چیست و چه چشم اندازی دارید؟

فاطمیان: اگر اتفاق خاص و عجیب و غریبی نیفتد، 
مثل همیــن ماجــرای طرح صیانــت کــه در جریان 
اســت و مــا را دچــار چالــش می کنــد، برنامه مــان 
این اســت که به حــوزه سوشــال کامرس به شــکل 
جدی وارد شــویم و ســرویس هایی را ارائه دهیم که 
می تواند امنیــت، تضمین و تراکنش هــا را بهبود و 
رشــد دهد و اعتماد خریدار را جلب کند. از سویی 
دیگر روی اعتباردهی خرد به این کسب و کارها نیز 
کار می کنیم. یک نکته دیگر را هــم اضافه کنم؛ به 
نظرم فضا باید به این سمت برود که نهادهای مالی 
بــا پرداخت یارها ســرویس های مشــترکی را ایجاد 
کنند که ارزش افزوده ای برای خریدار یا فروشــنده 
خلــق کنــد. ســرویس های ســاده ای کــه در آن یک 
شرکت درگاه پرداخت درست کند، متدی نیست 
که باعث تفاوت میان پرداخت یارها شود، زیرا همه 
سرویس های پایه را ارائه می دهند. قاعدتاً اگر بانک، 
شرکت بیمه یا PSP به دنبال این است که سهم بازار 
خود را بین رقبا افزایش دهد، می تواند روی این بازار 
که بازار پرداخت یارهاســت، حساب جدی تری باز 
کند و با پارتنرشیپ، مدل های جدید کسب و کاری 
ایجاد کند کــه هم به نفع خودشــان اســت، هم به 
نفع پرداخت یار و هم به نفع خریدار و فروشــنده. 
پیشنهاد چنین مدل هایی در سمت پرداخت یارها 

وجود دارد.
به عنوان مثال اتفاقی را که در حوزه لندینگ افتاد، 
دیدیم. همکاری شــرکت لندو با بانک آینده اتفاق 
افتاد. زمانی دغدغه لندو این بود که اعتبارسنجی 
کند و بعد هم تأمین اعتبار برای ارائه وام های خرد. 
دائم از سمت بانک مرکزی بخشنامه می آمد و آنها 
را محدود می کردنــد. به مرور زمــان همکاری میان 
لندو و بانک آینده شــکل گرفت و خروجی اش این 
بود که شرکتی که می خواست وام دهی خرد را انجام 
دهد، توانست به منبع خوبی از سرمایه وصل شود 
و در یک مقیاس وســیع بــه کاربران ســرویس ارائه 
دهد. برای بانک هم ایــن ارزش را داشــت که بدون 
اینکه بــرای وام دهی خــرد هزینه کند و شــعبش را 
درگیــر این موضــوع کنــد، ایــن کار را از طریــق لندو 
انجام دهد؛ آن هم با نرخ نکول پایین تر. نمونه های 

حوزه پرداختی هم وجود دارد. یکی همین موضوع 
سوشــال کامرس اســت و پذیرنده هــای خــردی که 
در حــال خرید و فروش هســتند. تمرکــز در جهت 
دســتیابی به بازار این کاربران خرد برای بانک گران 
تمــام می شــود. امــا شــرکت های پرداخت یــار هــم 
می تواننــد تراکنــش آن کســب و کارهای خــرد را به 
ســمت خود جلب کنند و هم آورده های مالی برای 
بانک داشته باشند که بانک در قالب پارتنرشیپ 

می تواند این آورده ها را جذب کند.  

از آنجا که سیستم فکری شما، 
ارائه راهکار جامع است، ممکن است وارد 
حــوزه لجســتیک تجــارت اجتماعــی هــم 

بشوید؟
شاید به شــکل پارتنرشــیپ به این بخش نیز وارد 

شویم ولی خودمان این کار را نمی کنیم.

برنامــه ای بــرای جــذب ســرمایه 
ندارید؟

فاطمیان: ما در طول این سال ها تنها یک سرمایه 
پیش بــذری )Pre Seed( از شــتاب دهنده به مبلغ 
44 میلیون تومان گرفتیم. فعالً به شــکل جدی به 
فکر جذب سرمایه نیستیم اما اگر موقعیتی باشد 
از ســمت مجموعه ای کــه بتوانــد آورده ای عالوه بر 
منابع مالی داشته باشد، از آن استقبال می کنیم. 

آورده غیرمالی چیست؟
فاطمیان: مشخصاً به دنبال اسمارت مانی هستیم. 
یعنی بــا اضافــه شــدن مجموعــه جدیــد، بتوانیم 
کســب و کارمان را بزرگ تــر کنیــم؛ یــا زنجیــره ای از 
محصوالت و خدمات را بیشــتر ارائه دهیم یا گروه 

مخاطب جدیدی اضافه کنیم.

طــی ایــن ســال ها نقــاط عطــف 
کسب و کارتان چه بوده است؟

شاهی: قطعی اینترنت آبان 98. 
فاطمیان: زمان هایی که رگوالتور و نهادهای امنیتی 
کاری به ما ندارند، سرویس ها خیلی رشد می کنند 
و می توانند محصوالت هیجان انگیزی ارائه دهند. 
ما عموماً در چنین زمان هایی رشد کرده ایم. اما طی 
سال های 96 تا 1400 میل شدید به مهاجرت، ما را با 
کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه کرده است. 
شرکت ها به این سمت حرکت کرده اند که خودشان 
برنامه آموزشــی ترتیب دهنــد و با این همــه نیروی 
آموزش دیده هم بعد از مدتی می رود. فضایی شکل 
گرفته که شرکت ها نمی توانند روی تیم خودشان به 
شکل 100 درصدی حساب باز کنند و برنامه ریزی 
بلندمدت داشته باشند. این موضوع کسب و کار را 
خیلی تحت فشار قرار می دهد. مواردی مثل طرح 
صیانت به این روند مهاجرت سرعت می بخشد، 
چون از دســت شــرکت ها کاری برنمی آید و عوامل 
مهاجرت افــراد، انگیزه هــای کســب وکاری یا مالی 
نیست که کسب و کارها بتوانند آن را پوشش دهند. 
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طنز و حکمت
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هنوز به طور کامل صیانت نشده ایم و اندازه سوراخ کلید اینترنت داریم، ولی این روزها 
من می ترسم حتی با گوگل ارث به جایی سفر کنم

نصایح خواجوی کرمانی

قیمت لعل بدخشان 
به حَجَر کم نشود

کمال الدین ابوالعطا محمود بن  علی  بن 
 محمود معروف به خواجوی کرمانی که 
بــه نخل بند شــاعران نیز شــهرت دارد، 
زاده اواخر سده هفتم )بین 669 - 689 
هجری( در کرمان اســت. وی را وابسته 
بــه سلســله مرشــدیه صاحب نظــر در 
ریاضیــات، طــب و نجــوم می دانند. در 
اشــعار خواجو، طنز و هــزل و انتقادات 
اجتماعــی متــداول اســت. خواجــوی 
کرمانی در ســال ۷53 هجری قمری در 
شهر شیراز وفات یافت و در باالی تنگ 

هللا اکبر شیراز به خاک سپرده شد.

گرمی خسرو و شیرین به ِشکر کم نشود
َشعف لیلی  و مجنون به نظر کم نشود

جَم اگر اهرمنی سنگ زند بر جامش
قیمت لعل بدخشان به حَجَر کم نشود

گر گیا خشک مزاجی کند و طعنه زند
باغ را رایحه سنبل تر کم نشود

چه غم از منقصت بی هنران زانکه به خُبث
رفعت و رُتبت ارباب هنر کم نشود

گر چه هست اهل خرد را خطر از بی خردان
ِحدّت خاطر دانا به خطر کم نشود

جوهری را چه غم از طعنه هر مشتری ای
که بدین قیمت یاقوت و گهر کم نشود

سنگ بد گوهر اگر کاسه زرین شکند
قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود

گفته اند این مثل و من دگرت می گویم
که به تقبیح نظر نور بصر کم نشود

HINT نکته

با صحبت دوستان خود شیر نشو

1
نمی دانم یادتان مانده یا نه، اما چند ماه پیش برایتان تعریف 
کردم که سردبیرجان را باالی برج ایفل دیدم؛ البته خواب اما 

وصف العیش نصف العیش. به هر حال االن من  
هم می توانم پیش در و همسایه کالسی بگذارم 
و قپــی ای بگــذارم که بله، مــا هم اهــل بخیه ایم 
و فرانســه رفته ایــم و پاریــس دیده ایــم و ایفــل 
نشسته. حاال برای چه یاد آن خواب کذا افتادم؟ 
برای اینکه چند شب قبل باز هم خواب دیدم...

2
این دفعه تــوی خوابم رفته بــودم کیِف. از بخت 

خوشــم این دفعه از ســردبیر هم خبری نبود و معلــوم بود که 
هنوز روی برج ایفل مانده است. خالصه داشتم برای خودم 
سیر آفاق و انفسی می کردم و با خانم ها و آقایان کیِفی خوش و 
بش و چاق سالمتی می کردم که یکهو همه چیز به هم ریخت 
و همه آن عزیزان دل و نازنینان گل از سطح خیابان محو شدند 
و من ماندم و یک دسته تانک روسی. حاال بیا و از خواب بیدار 

شو؛ مگر می شد؟

3
نمی دانم آن شــب چطــور از خــواب بیدار شــدم و خــودم را از 

دست فوج چشم قرمز نجات دادم، اما حاال که خبر »عملیات 
نظامی ویــژه روس ها« در خــاک اوکرایــن جدی شــده و دیگر 
از خــواب خبــری نیســت، واقعــاً خوشــحالم کــه هیچ وقــت 
پولم آن قــدر زیاد نبود که به مســافرت بیــش از 200 کیلومتر 
فکر کنم. خب شما فکر کنید من با این بخت و 
اقبالم اگر پول هم داشتم، همان شب »عملیات 
ویژه« وسط یکی از مراکز فرهنگی کیِف در حال 
مخ زنی... ببخشــید، در حال رایزنی بــودم و تا از 
عوالم هپروت خارج بشــوم، بــا تانــک از رویم رد 

می شدند.

4
حاال با ایــن اتفاقــات راســتش را بخواهید دیگر 
حتی جرئــت نمی کنم با »گــوگل ارث« مســافرت کنم. البته 
نه به خاطر اینکه سرعت اینترنت مان این قدر ضعیف شده 
باشد که خود گوگل هم باز نشود، چه رسد به گوگل ارث. نخیر؛ 
بحمد هللا هنوز آقایان به اندازه یک سوراخ کلید، سوراخ ها را باز 
گذاشته اند و به شکل کامل صیانت مان نکرده اند. می ترسم 

چون آدم عاقل باید بترسد.

5
راستش هر چه فکر می کنم می بینم جسارت و شجاعت و 
گوالخ بازی و ماجراجویی خیلی کار عاقالنه ای نیست. بدتر 

از آن جو دادنِ رفیق است. بله، همین رفیق هایی که مدام به 
آقای زلینســکی می گفتند: تو برو جلو ما پشــتتیم. حاال آن 
رفیق ها پشت تپه های آبادنشده نشسته اند و دارند به ریش 
اوکرایــن می خندند. حــاال اوکراین که از دســت رفت، هالک 

ایرانی را چه کنیم؟
 

6
ولــی کاش یکی مــرام به خرج مــی داد و ایــن بچه را از دســت 
این غول بیابانی یانکی نجات می داد. آخر آنهــا پوریای ولی 
و آقا تختــی ندارند که مالحظــه غریبــی آدم را بکنند. یکهو 
سالم نکرده، می زنند تخت سینه آدم و آدم را مورد عملیات 
ویژه قرار می دهند. آن وقت چند ده میلیــون آدم که تا دیروز 
عکس هایت را بــه صورت فرتافــرت اســتوری می کردند، زیر 
بغلت باد می دادند و همه می گفتند: »وقتی تو هستی، هالک 
گنده کیــه؟« می ریزند تــوی صفحــه ات و کامنت هایی برای 
مسخره کردنت می گذارند که به عقل وودی آلن و جیم کری و 

عبید زاکانی هم نمی رسد. 

7
با صحبت دوستان خود شیر نشو

در تیررس دشمن بی پیر نشو
بگذر ز حوائج هواخواهانت
با باد رفیق هات جوگیر نشو

شب نوشته های یک بچه نوآور! )34(

ما که اینجاییم
خارج کجاست؟

کم کم به این باور رســیده ام که ســفید شــدن موها و 
دسته دسته ریختن آنها رابطه مستقیم و منطقی و 
روشن با کارهای سامان و کامیار دارد؛ از طرفی یقین 
دارم که هیچ کدام از این ترکیبات معجزه گری هم که 
به جای داروخانــه فقط تــوی شــبکه های ماهواره ای 
پیــدا می شــود، قــادر بــه برگردانــدن رنــگ 
موهای من نیســت، چراکه ریشه مشکل 
نه فالن و بهمان سلول های مو بلکه همین 

دو تا شاخ شمشاد هستند. 
خــودم بــه انــدازه کافــی نگرانــی و کار 
انجام نشــده دارم، حــاال چنــد روزی هــم 
هســت کــه در نتیجــه گپ وگفت هــای 
نزدیک تری که به ســفارش فریبــا بین این 
دو تــا دســته گل برقــرار کــرده ام، مشــکل 

جدیدی هم پیدا شده است. 
پیــش خودمــان فــرض کــرده بودیــم از پیونــد فکری 
نزدیک بین کامیار و سامان شاید اخالق هر دو کمی 

بهتر شــود، امــا حــاال کامیــار بــه جــای پرت وپالهای 
خنــده دار همیشــگی، حرف هــای ظاهراً درســت اما 
بی ربــط می زند. مثــل امروز کــه مرتــب راه می رفت و 
می پرســید: »اگه غرب اونجاســت و شــرق قبــالً باال 
بوده، حاال که باال شرق نیست، پس کجاست؟ اصالً 
اون غرب که قبالً مقداری در ســمت شرق مان بوده و 
مقداری هم کالً اون طرف کره زمین پراکنده شده بود، 
چرا غرب بــوده؟ ما کــه اینجاییم و بــرای خودمون نه 
غربیم و نه شرق، برای باالیی ها کجا هستیم؟ پایین، 

زیر، تحت، ...؟« 
پریشان گویی های کامیار را این چند روزه به حساب 
شــیطنت های گاه و بی گاه گذاشــته بودیم ولی امروز 
وســط این همــه کار و گرفتاری آمــده بود دربــاره آمار 
بــرای متنی کــه بایــد تهیه کنــد، از مــن می پرســید و 
پافشاری می کرد که ما ...امین اقتصاد دنیا هستیم، 
تولیــد علم در کشــور ما رتبــه فــالن را دارد و طی یک 
برنامــه فــالن ســاله می توانیــم بــه ابرقــدرت تبدیــل 
شــویم. وقتی بــا شــگفتی پرســیدم ایــن آمارهــا را از 
کجا آوردی؟ پاســخ داد: »وزیر ]...[ نماینــده ]...[ در 
]...[ و کارشــناس ]...[ در برنامه ]...[ تلویزیون!« و با 
آنکه شــگفتی از همه اجزای چهره ام پیدا بود، وقتی 
پرســیدم آخر چطــور من اینهــا را به عنــوان منبع در 

گزارش بیــاورم، نــگاه عاقالنــه ای کرد و گفــت: »همه 
این منابع رسمی هســتند، قبولشون نداری؟ آب در 

آسیاب دشمن می ریزی؟«
حــاال ســاعت ها از گفت وگــو با کامیــار گذشــته، من 
در پایــان یک روز پــرکار با خــودم خلوت کــرده ام و در 
حــال شــمردن موهایــی کــه دسته دســته می ریــزد و 
نگاه حسرت آمیز به آنها که باقی مانده و هر ساعت 

سفیدتر می شود،
 به خودم انــرژی مثبت می دهم که اگر بشــود از یک 
شوی تلویزیونی به وزارت رسید، پس می شود منبع 
آماری هم شــد گرچــه ]...[ آنهــا را باور نکننــد. اصالً 
هرکس باور نکند مشکل دارد، مثل همین اینترنت 
که از چند ماه گذشــته 40 درصد بهبود داشــته ولی 
برخــی نمی خواهند بــاور کننــد. مــدام راه می روند و 
چیزهایی می پرسند که پرسیدن ندارد؛ مثالً سامان 
می پرسد: »ما که اینجاییم، خارج کجاست؟« خب 
معلوم اســت خارج، خارج اســت. ما هــم اینجاییم، 
حتی اگر خارج نباشد هم باز ما هنوز اینجاییم. یعنی 
اینجا در هر حال خارج نیست، ولی ما اینجاییم. این 
موضوع آن قدر روشن تست که توضیح نمی خواهد، 
مثل ]...[هایــی که چون روشــن بود، اینجا ننوشــتم 

که روشن شود. 

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007
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 اوپکس چالش فنی 
راه اندازی صرافی 
را برطرف می کند
گفت وگو با سیاوش تفضلی

باید شرکت های بزرگ صنعتی جای ماینرهای خانگی را بگیرند

برق دزدی برای ماینینگ؟!

تحلیلبازار:خرسنربزرگبهخوابزمستانیمیرود؟
5

ضرورت به رسمیت 
شناختن  دارایی دیجیتال   

2

فیشینگ
صید رمزارز با 
طعمه طمع!

آموزشی کاربردی برای 
امنیت کاربران ایرانی

6

داستان 
رمزارزی 

کامیون دار ان 
کانادا

14

UBI: آیا واقعا 
می توان ثروت  را 
با کمک بالکچین 

توزیع کرد؟

12

 درس هایی 
برای رمزریال
 چرا بهتر است بانک 

مرکزی عجله ای برای 
این کار نداشته باشد

7

11 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شـــــماره یازده
هشــتم اســفند
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

12

»چارلز هاسکینسون«، بنیان گذار 
کاردانو می گوید با وجود جنگ اخیر 

ورود میلیون ها نفر دیگر به بازار 
رمزارزها فرصت های عدالت گرایانه 

این بازار را بیشتر خواهد کرد

بازار بزرگ تر می شود

  محمد شهپری ، مدیر مارکتینگ اوکی اکسچنج  
درباره کمپین این صرافی در حوزه محتوای مناسب 

برای رمزارزها می گوید

تحلیل 
به جای

 توییت
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شــمول مالــی یــا فراگیــری مالــی جایــی اســت 
کــه افــراد و کســب وکارها بــه محصــوالت و 
خدمــات مالــیِ ســودمند و مقرون  به صرفــه ای 
دسترســی داشــته باشــند کــه نیازهــای آنها را 
به  شــکلی پایدار و پاســخگو، مرتفع می کنند. 
»فراگیری مالی« به صورت »دسترس پذیری« 
و »مســاوات در فرصت هــای دســتیابی« 
بــه خدمــات مالــی تعریــف می شــود. بــه زبان 
ســاده شــمول مالی یعنــی ارائه خدمــت مالی 
ارزان قیمت به بخش کم درآمد یــا کم بهره مند 
جامعه. هدف اصلی فراگیری مالی این اســت 
کــه خدمــات مالــی، نیازهای خــاص کاربــران را 

بدون تبعیض، برآورده سازد.
در ســال های گذشــته چیــزی نزدیــک بــه دو 
میلیــارد نفــر از مــردم جهــان بــه 
خدمات مالی به شــیوه مناســب 
دسترسی نداشــتند؛ این مفهوم 
از ســال ۲۰۰۰ به بعد مــورد توجه 
جهانیــان قــرار گرفــت؛ زمانــی 
کــه مشــخص شــد بیــن توســعه 
شمول مالی و کاهش فقر ارتباط 

مستقیمی وجود دارد. 
یکــی از محورهایــی کــه در زمینه 
شــمول مالــی مــورد توجــه قــرار 
می گیرد، ســواد مالی اســت. بــا اینکــه مفهوم 
شــمول مالــی فراتــر از ســواد مالــی اســت، اما 
نقــش و اهمیــت ایــن عامــل در شــمول مالــی 
انکارناپذیر است. متأسفانه ما در زمینه سواد 
مالی مشکل داریم و بســیاری از مردم ایران از 
دسترسی به آموزش های اســتاندارد در زمینه 

سواد مالی محروم هستند.
با بررسی آموزش وپرورش و حتی آموزش عالی 
در کشــور، خــاء آموزشــی ســواد مالــی کامــاً 
محسوس اســت؛ حتی در رســانه ملی نیز این 
امر مغفول مانده است. اهمیت سواد مالی به 
حدی اســت که برای این موضوع استانداردی 
تدوین شده و هرچند سال یک بار به روزرسانی 

می شــود. بــا مــرور بخش هــای گوناگــون ایــن 
استاندارد عمق فاجعه روشن می شود.

ایــن در حالی اســت کــه در ســال های گذشــته 
ورود فنــاوری بــه دنیــای مالــی ایــن حــوزه را 
پیچیده تر هــم کرده اســت؛ یکــی از مهم ترین 
حوزه هایی که در ســال های گذشــته رشد کرده 
و ما شــاهد خاء جدی آموزش در آن هستیم، 
حــوزه رمــزارز اســت. رمزارزهــا و دارایی هــای 
دیجیتال کاس دارایی جدیدی را خلق کرده اند 
و دنیایی ساخته اند که منطق متفاوتی با آنچه 
می شناســیم، دارد. رشد و پیشــرفت در حوزه 
دارایــی دیجیتــال بــه حدی زیاد اســت کــه اگر 
فردی ســه ماه در جریان روندها نباشد، بعد از 
ســه ماه با انبوهی از تغییرات مواجه می شود. 
حــوزه دارایی هــای دیجیتال حوزه روبه رشــدی 
اســت و آزمون وخطــا و شناســایی فرصت ها و 
اســتفاده از آنها آســان نیســت. در ایــن حوزه 
به روز بودن بســیار مهم اســت و نبایــد آن را با 
مطالعــه سرســری اخبار اشــتباه گرفــت. ما به 

آموزش های مستمر و استاندارد نیاز داریم.
در شــرایطی کــه ایــن حــوزه به ســختی در حال 
رشــد و توســعه اســت، انفعــال و بی عملــی 

بخش های رسمی واقعاً جای تعجب دارد.
امیــدوارم کســب وکارهای فعــال در حــوزه 
رمزارزهــا و دارایــی دیجیتــال، به خصــوص 
صرافی هــای رمــزارز اهمیــت موضــوع را بیش 
از پیــش درک کننــد و بــا انرژی گذاشــتن بــرای 
آموزش مــردم زمینــه توســعه بیشــتر را فراهم 
آورنــد.  شــمول مالــی بــا توســعه ســواد مالــی 
بهبود می یابد و بهبود شــمول مالی به معنای 
مبارزه واقعی با فقر و بی عدالتی اســت. اکنون 
که نهادهــای رســمی ترجیــح داده انــد منفعل 
عمل کنند، ایــن وظیفه کسب وکارهاســت که 
مــردم را آموزش دهنــد. مطمئن هســتم ادامه 
آموزش و اســتمرار در این مســیر نه تنهــا برای 
کسب وکارها مفید است، بلکه برای مردم ایران 

و اقتصاد کشور هم منافع زیادی دارد.

INTROسرآغاز

لزوم آموزش استاندارد در زمینه رمزارز

مبارزه با فقر با افزایش سواد مالی 

 اولین گام برای توسعه اکوسیستم رمزارز ایران

به رسمیت شناختن 
دارایی دیجیتال 

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

همان طور که خبر آن آمده، اخیراً »کارگروه ویژه اقتصاد 
دیجیتــال« ذیل هیئت دولت تشــکیل شــده و احتماالً 
در آینــده نزدیــک یکــی از مهم تریــن نهادهــای دولتی و 
تنظیم گر در حــوزه اقتصــاد دیجیتــال خواهد بــود. این 
کارگــروه اولویت هــای کوتاه مــدت متعــددی بــرای خــود 
انتخاب کرده اســت؛ از جملــه این اولویت هــا که مرتبط 
بــا فضــای رمــزارز اســت، می تــوان بــه موضــوع تدوین و 
نهایی سازی الیحه و مصوبه دارایی های دیجیتال اشاره 
کرد؛ وزارت اقتصاد، بانــک مرکزی، وزارت نیرو، معاونت 

قوانین مجلس و ســتاد اقتصــادی دولت در 
زمینه تنظیم گری رمزارز طرح هایی دارند که 
گویا قرار اســت طــرح نهایــی در ایــن کارگروه 
مصوب شــود. با توجــه بــه اســتفاده از لفظ 
دارایــی دیجیتــال در بیــان اولویت هــای ایــن 
کارگروه، به نظر می رسد جهت به سروسامان 
رسیدن اکوسیستم رمزارز ایران، باید برای به 
رســمیت شــناختن مفهوم دارایی دیجیتال 
تاش کرد. اگر می خواهیم اکوسیستم رمزارز 
ایران از فضای خاکستری خارج شود و بتواند 

در فضــای حرفه ای فعالیــت کند، باید برای به رســمیت 
شناختن دارایی دیجیتال تاش کنیم. 

در اولویت هــای میان مــدت ایــن کارگــروه ایجــاد نظــام 
تنظیم گری هوشــمند بــا تأکیــد بــر مقررات زدایــی، رفع 
موانــع قانونــی، رفــع انحصارهــا و موانــع فعالیت هــای 
کســب وکارهای نوپــا )توســعه کاربــرد و اســتفاده از 
ظرفیــت محیط هــای آزمــون تنظیم گــری )ســندباکس 
رگوالتــوری( در مواجهــه بــا پدیده هــای نوظهــور( دیــده 
می شود. برای رســیدن به این اهداف، ذیل این کارگروه، 
تعییــن  شــده  تخصصــی  کمیته هــای 
کــه دو کمیتــه تنظیم گــری و بهبــود فضــای 
کســب وکار و کمیتــه دارایی هــای دیجیتال و 
فناوری هــای نویــن مالی شــکل گرفته اســت 
کــه بــا فضــای رمــزارز مرتبــط اســت. اهداف 
کمیته تنظیم گری و بهبود فضای کسب وکار 
ایــن مــوارد اســت: ایجــاد نظــام تنظیم گــری 
هوشمند با تأکید بر مقررات زدایی، رفع موانع 
قانونی، رفع انحصارهــا و موانع فعالیت های 
کسب وکارهای نوپا )سندباکس رگوالتوری(، 

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali 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.

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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نه در ایران، که در تمام دنیا نیز هنوز بازار رمزارزها یک 
بازار کم عمق است و این کم عمق بودن هم خوب و هم 
بد اســت. خوب اســت چون این یعنی بــازار با وجود 
تمام مسیری که تاکنون پیموده، هنوز جای کار دارد. 
بد است چون به همان نســبت، ریسک و مخاطرات 

یک بازار کم عمق آن را تهدید می کند.
کم عمق بودن بازار رمزارزهــا را می توان از 
صعود و سقوط جنگ روســیه و اوکراین 
هم متوجــه شــد؛ به طــوری که با شــروع 
ایــن جنــگ و پرتــاب اولیــن موشــک ها، 
بیت کوین با وجــود اینکــه در هفته های 
گذشــته ریزش خونینــی را تجربــه کرده 
بــود، دوبــاره ریــزش نســبتاً ســنگینی را 
تجربه کــرد. امــا همین بــازار ریزشــی به 
محض اینکــه خبرهایی مبنــی بر اینکه 
کمپین هایــی بــرای حمایــت از اوکرایــن 

توسط رمزارزها در حال انجام است و این خبر که مردم 
اوکراین در حال تبدیــل دارایی هایشــان به بیت کوین 
هســتند، دوباره روند صعــودی به خود گرفــت. اولین 
پیامی که این تصویر از بازار برای هر کسی باید داشته 
باشد، این است که تحت تأثیر هیجانات قرار نگیرند؛ 
چه برای خرید و چه برای فروش و اگر در این ایام دست 
به معامله می زنند، حتماً جوانب مختلف را بسنجند.

کم عمق بودن این بــازار همان طور که اشــاره کردم، هم 
فرصت اســت و هم تهدیــد. فرصت از ایــن جهت که 
نشــان از ایــن دارد که این بــازار هنــوز به عمــق کافی و 
فراگیری گسترده در سراســر دنیا نرسیده و این یعنی 
هنــوز در حوزه هــای مختلــف از لحــاظ کســب وکاری 
جــای کار و ســرمایه گذاری دارد و می تــوان بــه آینــده 
آن امیــدوار بــود. امــا از طــرف دیگــر نمی توان 
خطــرات یک بــازار کم عمــق را نادیــده گرفت؛ 
بازاری که به سرعت به اتفاقات در سراسر دنیا 
واکنش نشان می دهد و حداقل فعاً نمی توان 
همچون سایر بازارهای مالی انتظار ثبات از آن 
داشت. البته ناگفته نماند بسیاری این پویایی 
رمزارزها و واکنش آن نســبت بــه رویدادهای 
روز را نقطه قوتش می دانند، اما این حقیقتی 
است که بسیاری از مردم از آن آگاهی درستی 
ندارند و در این روزهای افت وخیز شاهد ورود 
یا خروجی هیجانی بسیاری هستیم که آخر و عاقبت 

خوشی برایشان ندارد.
توصیــه ام بــه هــر کســی کــه می خواهــد وارد دنیــای 
رمزارزهــا شــود را از تیتر یادداشــت اســتاد گرانقدرم 
علیرضا کتابدار در روزنامه همشهری وام می گیرم که 
گویای تمام آن چیزی است که باید بگویم: »مرد سفر 

باش؛ هم منتظر حادثه، هم فکر خطر باش.«

چرا بازار رمزارزها یک بازار کم عمق است که در مواجهه با آن باید محتاط بود؟

مرد سفر باش؛ هم منتظر حادثه، هم فکر خطر باش

تحليل
A N A L Y S I S

 رمــزارز؛ هفته نامه اکوسیســتم بالکچیــن و رمــزارز ایران

محصولــیازگــروهرســانهایراهپرداخت

اشتراک هفته نامه کارنگ و رمزارز را از فروشگاه اینترنتی انتشارات  راه پرداخت   بخرید
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POINT OF VIEWزاویه دید

شرکت های بزرگ صنعتی 
بایدجای ماینرهای 

خانگی را بگیرند
برق دزدی برای 

ماینینگ؟!
یکــی از شــایعات پشــت ســر صنعــت 
ماینینگ در ایران اســتفاده از برق رایگان 
در برخی روستاهای کشور ازجمله مناطق 
شمالی است؛ توزیع گسترده دستگاه های 
اســتخراج رمــزارز در منــازل مســکونی 
روستاهای مختلف و شــکل دهی به یک 
شــبکه پراکنده بــرای اینکــه بتــوان از  برق 
روســتایی و در موارد زیادی از بــرق رایگان 
غیرقانونی، آن  هم در روســتاها اســتفاده 

کرد! 
واقعیــت این اســت که دولــت و ناظــران و 
متولیان مبارزه با این شیوه های غیرقانونی 
راهکارهای زیادی برای خاموش کردن این 
دســتگاه ها و برانداختــن ایــن شــیوه های 
استخراج رمزارز در کشــور دارند، اما فعاً 
گویا برنامــه ای بــرای دســت به کار شــدن 

ندارند. ولی راهکار اساسی 
و اصولــی شــاید این باشــد 
کســب وکارهای  بــه  کــه 
شناسنامه دار و بزرگ حوزه 
اســتخراج رمزارزها بیشتر 
پرداخته شود و همکاری ها 
و زیرساخت های الزم برای 
توســعه کســب وکار آنهــا 
مدنظر سیاست گذاران قرار 

بگیرد.
نباید فراموش کرد که بعد از سیاست های 
سخت گیرانه چین در صنعت ماینینگ 
حاال آمریــکا قطب ایــن صنعــت در دنیا 
شــده و بــا آینــده ای کــه بــرای رمزارزهــا در 
اقتصــاد و صنعت مالــی جهــان می توان 
متصور بود و با هزینه های انرژی در کشور، 
می توان فرصت های زیــادی را در مقیاس 
جهانــی برای اقتصــاد ایــران در ایــن حوزه 
ایجاد کرد. اما رســیدن به ایــن فرصت ها 
بــا آشــفتگی نظارتــی و تخلفاتــی کــه این 
روزها؛ از برق دزدی گرفته تا سوءاستفاده از 
یارانه  های برق روستایی شاهدیم، محقق 
نمی شود و نمی توان امیدی به تأثیرگذاری 

جهانی در این حوزه داشت!
استخراج، یک صنعت در مقیاس بزرگ 
اســت که عده ای با به میان کشــیدن پای 
روســتاییان و انرژی یارانه ای آنها، در حال 
بدنام کردنش هســتند. اســتخراج را باید 
در شــرکت های بــزرگ و صنعتــی پیــش 
برد، نه در کوچه  پس کوچه های روســتاها 
توسط شرکت ها و افرادی که نه به سیستم 
مالیاتی کشور پاسخگو هستند، نه نفعی 

به جامعه محلی می رسانند.

رسول قربانی 
سردبیر راه پرداخت

@rasoulghorbani

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

تقویــت نظام هــای احــراز هویــت و اعتبارســنجی در 
ســطح ملی با هــدف افزایــش امنیت صنعــت خدمات 
مالــی و بانکــی و کاهــش ریســک های احتمالــی آن، 
به کارگیــری ســازوکارهای نویــن دیجیتالــی در تأمیــن 
مالی و فراهم ســازی نقدینگی برای توسعه فعالیت های 
کسب وکارها. کمیته دارایی های دیجیتال و فناوری های 
نوین مالــی هم این ســه هــدف را دنبال می کنــد:  تدوین 
مقــررات و لوایــح مرتبــط بــا رمزارزش هــا و دارایی هــای 
دیجیتال، برنامه ریزی جهت تعیین جایگاه رمزارزش ها 
در اقتصــاد دیجیتــال کشــور و توســعه اکوسیســتم 
کسب وکارهای مبتنی بر فناوری باکچین و رمزارزش ها 
به منظور دستیابی به حکمرانی اینترنت ارزش در کشور.

بــه نظــر می رســد ایــن کارگــروه فرصــت مناســبی بــرای 
اکوسیســتم دارایی دیجیتــال ایران اســت و باید تعامل 
جدی بــا این نهــاد را شــروع کــرد و همه کســب وکارها از 

طریق نهادهای صنفی از این فرصت استفاده کنند. 
حاال که این فرصت پیش  روی کسب وکارها قرار گرفته، 
الزم اســت با تمرکــز و همراهــی بتوانیم آنچــه را که برای 
تنظیم گری این حوزه اثربخش است، به نتیجه برسانیم. 
اگر نیروهای این اکوسیســتم صرفاً در تقابل با یکدیگر 
قرار گیرند یا نتوانیم هماهنگ با هم برای اهداف مشترک 
تاش کنیم، دیر یا زود شــاهد از هم پاشــیدن این حوزه 
خواهیم بود. فرصت های دارایی دیجیتال و بهره برداری 
از آنها ســاده نیســت و قاعدتاً دغدغه هایــی وجود دارد 
کــه بایــد بتوانیــم بــا تمرکــز بــر موضوعــات مشــترک به 
سروسامان شــدن ایــن حــوزه کمــک کنیــم. امیــدوارم 
فعــاالن کســب وکارهای صرافی رمــزارز که در ســال های 
گذشته رشــد کرده اند، فرصت کارگروهی را که در دولت 
شــکل گرفتــه، دریابند و بــا همراهــی هم زمینه توســعه 

اکوسیستم رمزارزی ایران را فراهم کنند.
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با موضوع بازارهای 
تبادل رمزارزها

توکن تاک چهارم 
برگزار می شود

چهارمیــن رویــداد توکن تاک بــا موضوع 
بررســی بازارهای تبادل رمزارزها ساعت  
16 دوشنبه ۹ اسفند در سالن سام مرکز 

نوآوری باز پرابلم برگزار می شود. 
برگزارکننــدگان توکن  تــاک کــه رویــدادی 
بــا رویکــرد فراهم کــردن بســتر آمــوزش و 
گفتمان فناوری باکچین در ایران است، 
اعــام کرده انــد در چهارمیــن رویــداد بــه 
موضــوع »بازارهــای تبــادل رمزارزهــا« 
می پردازنــد. شــرکت ققنــوس، شــرکت 
اوپکــس و مرکــز نــوآوری بــاز پرابلــم 
برگزارکنندگان این رویداد هســتند که با 
حمایــت رســانه ای راه پرداخــت، هــر دو 
هفته یک  بار به یکی از موضوعات روز در 

عرصه فناوری باکچین می پردازد.
در بخش اول چهارمین رویداد توکن تاک، 
رامتیــن رنگرزیــان، کارشــناس توســعه 
کسب و کار ققنوس تازه ترین اخبار حوزه 

فناوری باکچین را مرور می کند. 
حســین غضنفــری، تحلیلگــر حــوزه 
رمزارزهــا نیــز در ادامــه ضمــن بررســی 
وضعیــت بــازار رمزارزهــا در هفته هــای 
گذشــته، به چشــم انداز آینــده ایــن بازار 

می پردازد.
بخش اصلی چهارمین رویداد توکن تاک 
نیز بــه پنــل گفت وگــو پیرامــون موضوع 
»بازارهــای تبــادل رمزارزهــا« اختصاص 
دارد. در ایــن پنــل، امیرحســین راد، 
مدیرعامــل مرکــز تبــادل نوبیتکــس؛ 
محمدمهــدی شــریعتمدار، مدیرعامل 
پلتفــرم جیبیــت؛ احســان قاضــی زاده، 
مدیرعامــل مرکــز تبــادل اکســیر؛ رضــا 
قربانــی، مؤســس رســانه ای راه پرداخت 
و ســهیل نیکــزاد، مدیرعامــل شــرکت 
اوپکس به تبادل نظر می پردازند. سومین 
رویداد توکن  تاک همزمان از صفحه های 
اینســتاگرام ققنوس، توکن تــاک و پرابلم 
پخش خواهد شد. عاقه مندان می توانند 
با ثبت نام از طریق ایوند توکن تاک در این 
رویــداد حضور پیدا کنند. گفتنی اســت 
رویداد توکن تاک در مرکز نوآوری باز پرابلم 
بــه نشــانی دارآبــاد، 
بلــوار ارتــش غــرب، 
بعد از تقاطع اوشان، 
شــهید  خیابــان 
ابوالفضــل صمیع، 
کنارگذر ارتش، درب 
ورودی باغ بهشت، 
ســام  ســاختمان 

برگزار می شود.

NEWSخبر

در هفتــه ای کــه گذشــت، دوبــاره شــاهد تنش هایــی در 
بازار رمزارزهــا بودیم. این در حالی اســت که عملکرد کلی 
بیت کوین تا به اینجای کار بسیار بهتر از  شرکت های فعال 
در بازار بورس بوده است. بیت کوین در دوره های مختلف، 
همبستگی قابل  توجهی با سهام شرکت های فعال در حوزه 
فناوری ایاالت  متحده داشته اســت. در سال های اخیر از 
میزان نوســانات قیمت بیت کوین کاسته شــده و انحراف 
شاخص )صد سهام برتر بورس نزدک( بیشتر از متوسط 

پنج ساله آن بوده است.
این مسئله نشــان می دهد که شرایط بیت کوین به تدریج 
بهبــود یافته و بــه دارایی امــن و قابــل  اعتمادتــری در برابر 

افزایش تورم تبدیل  شده است. 
اما همچنان تحت تأثیر فرایندهایــی همچون جنگ قرار 
می گیــرد. به گــزارش کوین دســک، پــس از آنکــه مقامات 
روســیه اعام کردنــد آماده گفت وگــو با اوکراین هســتند، 
قیمت بیت کویــن و دیگر ارزهای دیجیتال بــه میزان قابل 

 توجهی افزایش یافت.
در روزهای اخیر، بازارهای مالی، از جمله ارزهای دیجیتال، 
به طــور کلی درگیر نوســان های شــدیدی بودند. شــاخص 
»S&P500« در روز جمعه ششم اسفند، دو درصد رشد 
کرده و ارزش روبل روسیه در برابر دالر نیز مجدداً افزایش 
یافتــه؛ البته همچنــان قیمــت روبــل در بازارهــای جهانی 
نزدیک به پایین ترین سطوح تاریخ اســت. در ۲۴ ساعت 
اخیــر، بیت کویــن در مقایســه بــا آلت کوین هــا عملکــرد 
ضعیف تری داشــته اســت. در حالی که بیت کویــن از روز 

گذشته تاکنون تنها 1.51 درصد رشد کرده است.
در نتیجه ممکن اســت در آینده، همبســتگی بیت کوین 
با دارایی های پرریسکی مثل سهام شــرکت های فعال در 
حوزه فنــاوری کاهش یابــد. آن طور کــه از داده هــای جدید 
پیداســت، 6۰ درصــد از عرضــه بیت کوین بیشــتر از یک 

سال، دست نخورده باقی  مانده است. این حجم از انباشت 
بیت کویــن در بازه هــای زمانی بیــش از یک ســال، تنها دو 
بار در طــول تاریخ رخ داده و هر بــار با جهش قیمت همراه 

شده است.

 حجم معامالت مثبت یا منفی؟
 حجــم معامــات بیت کویــن در صرافی هــای مطــرح ارز 
دیجیتال نیز به باالترین سطح خود از زمان سقوط بازار در 
پنج دسامبر رسیده است. وقتی حجم فروش افزایش پیدا 
می کند، نشانه این است که معامله گران از سودهای خود 
چشم پوشی کرده اند و برای پیشگیری ضرر بیشتر از بازار 

خارج شده اند.

 هولدرها همچنان پایدار
 هولدکــردن ســرمایه گذاران بلندمــدت، یکــی از عوامــل 
مهمی اســت که فضای فعلی بــازار، بیت کویــن را از دیگر 
روندهای نزولی متمایز می کند. با وجود افت 5۰درصدی 
ماه گذشته بیت کوین نسبت به اوج تاریخی قیمت در ماه 
نوامبر )آبان(، انتظــار می رفت که صبــر معامله گران تمام 
شود، اما سرمایه گذاران باتجربه به  هیچ وجه دارایی خود 

را نفروختند.
اگر دیــدگاه ســرمایه گذاری خــود را نیــز به ســمت دیدگاه 
هولدرهــا ببریــم، شــاید بــازار برایمــان جذاب تــر شــود. 
معامله گران به  جــای توجه بــه نمودار قیمــت بیت کوین، 
باید به رشد شبکه توجه کنند. اکثر سرمایه گذاران بزرگ 
بیت کوین که بیش از یک ســال اســت این ارز دیجیتال را 
هولد می کنند، با وجود اصاحات شدید در بازار، ترجیح 
می دهند بیت کوین های خود را همچنان نگه  دارند. قطعاً 
دیدگاه این سرمایه گذاران به اصل ماهیت بیت کوین است 
و نباید فراموش کرد که اصل اساسی بیت کوین، ضدتورمی 

بودن آن اســت. اگر از منظر جنــگ به بازار نــگاه کنیم، در 
کوتاه مدت می تواند منفی باشــد، امــا در بلندمدت تأثیر 

مثبت دارد.

 آن چین همچنان چشم انداز نزولی دارد
 »گلس نــود« )Glassnode(، ســناریوی نزولــی را بــرای 
بیت کوین به تصویر کشیده است، زیرا معیارهای آن چین 
نشان می دهد که افزایش فشار فروش، قریب الوقوع است. 
فقدان فعالیت زنجیره ای یکی از سیگنال های مشخص 
بــازار نزولــی بیت کویــن اســت. در حــال حاضــر، تعــداد 
آدرس ها یا موجودیت های فعال در کران پایین کانال نزولی 
بازار قرار دارد که فعالیت زنجیره ای را در دوره های بازارهای 
فرعی یا نزولی نشان می دهد که حاکی از کاهش تقاضا و 

عاقه است. 
استخراج بیت کوین هم سخت تر از همیشه است، معموالً 
هرچه دستیابی به چیزی سخت تر باشــد، قیمت آن نیز 
باالتر است. هش ریت و سختی شبکه به ما کمک می کند 
تا از سختی استخراج یک بلوک بیت کوین آگاهی داشته 
باشیم. در چند ساعت گذشته این شاخص به بیشترین 

مقدار در طول تاریخ رسیده است.

 جمع بندی
 بیت کوین به عنوان یک محافظ در برابر تورم ها و بحران ها 
در نظــر گرفتــه می شــود و بســیاری از کارشناســان انتظار 
داشــتند قیمــت بیت کویــن در زمــان بحــران منعطف تــر 
باشد، اما روند این گونه نبود. در حال حاضر طبق داده ها 
می توانیــم انتظــار اصــاح کوتاه مدتــی را بــرای بیت کوین 
متصور باشــیم، اما در بلندمدت همچنان روند صعودی 
اســت و دیــدگاه بســیاری از ســرمایه گذاران بــه ایــن بــازار 

همچنان مثبت است.

تحلیل هفتگی بازار رمزارزها

بیت کوین همچنان تحت تأثیر 
بازارهای مالی دیگر  است
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لئــو تولســتوی نویســنده بــزرگ روس در شــاهکارش 
»جنــگ و صلــح« می گویــد مــا تنهــا می دانیم کــه هیچ 
نمی دانیم و این بزرگ ترین خردی است که بشر تاکنون 
به آن دست یازیده است!  حاال هم که روسیه به اوکراین 
حمله کــرده، همه از خود می پرســند بــازار رمزارزها چه 
می شود. شاید برای پاسخ کمی زود باشد یا شاید بهتر 
باشد به خردی که نویســنده بزرگ روسی توصیه کرده، 
چنگ بزنیم و زیاد خودمان را اذیت نکنیم، ولی می توان 
حداقل هایی را پیش بینی کرد! »بایــرون گیلیام«، یکی 
از تحلیلگران بازار رمزارزهاست که یک تحلیل ایمیلی 
به صورت هفتگی ارائه می دهد. او در آخرین ایمیل خود 
به موضوع حمله روسیه به اوکراین و تأثیر آن بر مارکت 
رمزارزهــا پرداخته اســت؛ با زبانــی طنز و اســتعاری اما 

نگاهی کارشناسی.

 بازار رمزارزها نزولی است؟
 فعاً خیلی زود به نظر می رســد که بخواهیم بگوییم ما 
فقط با یک بازار نزولی روبه روییم، ولی من حدس می زنم 
که بازار نزولی باشــد یا بشــود. ســقوط دو هفته گذشته 
بازار آن قدر کوتاه بود و بهبود آن چنان شدید، که زمانی 
برای حذف همه متغیرهای بازار گاوی از سیستم وجود 

نداشته و خطر کماکان پابرجاست.
معموالً این عدم تعادل است که اصاحات را به بازارهای 
نزولی تبدیــل می کند، نه چیزهایی ماننــد ژئوپلیتیک و 
ماجراهایــی مانند حمله روســیه بــه اوکراین. سیاســت 
از هر نوع کــه باشــد، عموماً چیــزی بیــش از متغیرهای 

تأثیرگذار خود بازارها در چنته ندارد.
اما فعاً بــا یک مــورد عجیــب مواجهیــم. همان طور که 
انتظــار مــی رود، امــروز پــول در حــال فــرار از دارایی های 
پرریسک به سوی پناهگاه های امن خزانه داری همچون 
طاســت؛ بنابراین انتظار می رود نرخ هــا پایین تر بیایند 
و این به طور کلی بخشــی از فرایندی است که به تثبیت 

دارایی های پرریسک در فروش کمک می کند.

 وقتی اوضاع اقتصاد جهان تورمی باشــد، 
چه اتفاقی می افتد؟

 
معامات آتی برای گندم، گاز طبیعی، نفت و فلزات امروز 
باالتر از همیشه است که نشان دهنده فشار تورمی بیشتر 
در کوتاه مدت خواهد بود، اما این تورم غیرپولی است. یعنی 
واقعاً تورم نیســت؛ دالرهایی که برای قبــوض باالتر انرژی 
خرج می شوند، دالرهایی هســتند که در جای دیگر خرج 
نمی شوند. این یعنی بازار رمزارزها شاهد نقدینگی کمتری 
خواهد بود؛ بنابراین ژئوپلیتیک و مسئله اوکراین ممکن 
اســت باعث رکود جهانی شــود و این همان چیزی اســت 
که فدرال رزرو آمریکا برای مهار تورم به آن نیاز دارد! این به 
معنای کاهش نرخ بهره و سیاست پولی آسان تر است که 
در نهایت موجب صعودی شدن بازار رمزارزها خواهد شد. 
اما در طوالنی مدت! یک جاده  طوالنی و صخره ای است و 

عده زیادی را متضرر خواهد کرد.

 چقدر جاده طوالنی است؟
 بازارهــا عاشــق بــاال رفتــن از دیــوار نگرانــی و رســیدن بــه 
چشــم اندازهای امن هســتند؛ بنابراین راه به همان اندازه 
طوالنــی خواهــد بــود کــه ســاختن یــک دیــوار بلنــد طول 
می کشد. با این حال به نظر می رسد که دیوار به سرعت در 
حال ساخته شدن است! یادمان باشد که ما تنها زمانی به 
باالی دیوار نگرانی کووید رسیدیم که نرخ بهره پایین آمد. 
حاال هم وقتی صحبت از دیوار سیاست و جنگ می شود، 
باید یادمان باشــد ایــن یک دیــوار مهم اســت و دیوارهای 
مهم زود ساخته می شوند؛ بنابراین من امیدوارم بتوانیم 
بــه زودی از آن بــاال برویم. بــا این حال، بــرای بــازار کریپتو، 
بهترین نتیجه ممکن است در صورتی اتفاق بیفتد که بازار 
نزولی طوالنی تری داشته باشیم؛ این به معنای مشارکت 
بیشتر افراد و سازمان ها برای عبور از این دیوار و بازگشت 
قدرتمندتری اســت. یعنی اگر بازار از نوع واقعی خرس نر 
بلندمدت باشد، ممکن است آینده بهتری در پیش باشد.

  چه چیــزی باید در مــورد روســیه و اوکراین 
بدانم؟

 راستش من دو بار به مســکو رفته ام و جنگ و صلح را هم 
دو بار خوانــده ام؛ بنابراین آن قدر در مورد روســیه می دانم 
که بدانم چیــزی در مورد روســیه نمی دانــم! مهم تر اینکه 
مطمئناً چیزی در مورد اوکراین نمی دانم و اصوالً من ترجیح 
می دهم دربــاره دوج کوین حرف بزنم تــا درباره ژئوپلیتیک 

سؤاالتی را مطرح کنم!
می دانم که به سؤالی که مطرح شد، پاسخ نداده ام؛ به این 
دلیل که نمی توانم. اما شاید بتوان به این سؤال پاسخ داد 
که اگر روسیه از سوئیفت خارج شــود، ارزهای دیجیتال، 

صعودی می شوند یا خیر؟
راســتش در ایــن مــورد هــم زیــاد مطمئــن نیســتم. اگــر 
بیت کویــن به ابــزار جایگزیــن پرداخــت بــرای دولت های 
ســرکش تبدیل شــود، اتفاق خوبی بــرای کریپتو نخواهد 
بود. همیــن حاال هم بیت کوین با برچســب پول شــویی و 
ضدمحیط زیستی بودنش، حســابی دچار دردسر شده 
و نباید بیشتر از این به مخالفان خود بهانه بدهد؛ چراکه 
در آن صورت دولت های غربی می توانند بیت کوین را برای 
استفاده در مقیاس بزرگ ممنوع یا محدود کنند، تقریباً 
به همان راحتی که می توانند سوئیفت را خاموش کنند؛ 
کافی است فقط رمپ های فیات را خاموش کنند تا جلوی 
روس هایی که می خواهند با بیت کوین امور اقتصادی شان 

را بگذرانند، گرفته شود.
بــا بررســی صحبت هــای اخیــر بایــدن اتفاقــاً بیشــتر بــه 
ایــن نتیجه می رســیم که ایــن یک خطر جــدی بــرای بازار 
رمزارزهاست. روس ها به آن راحتی که همه فکر می کنند، 
نمی توانند بیت کوین را جایگزین سوئیفت کنند. فراموش 
نکنید که تنها ســاح دولت های غربی در برابر این حمله 
فعاً تحریم اقتصادی روسیه است و بعید است سوراخی 
برای این تحریم ها به اســم بیت کوین را بــاز بگذارند. مگر 
اینکه واقعاً قصد داشته باشند فقط پشت تریبون و به طور 

نمایشی روسیه را تنبیه کنند!

این روزها همه از خود می پرسند حمله روسیه به اوکراین چه بر سر بازار رمزارزها خواهد آورد

 خرس نر بزرگ 
به خواب زمستانی می رود؟

NEWSخبر

 تخلفات رمزارزی در زمره 
جرائم فدرال

تأسیس یک واحد 
جدید اف بی آی

نظارت و فعالیت های رگوالتوری و نظارتی 
بر فضای رمــزارزی آمریکا در حالــی وارد 
مرحلــه جدیــد خــود می شــود کــه حــاال 
اف بی آی، بزرگ تریــن ناظر قانونی جرائم 
فدرال و بین ایالتی حاال دست به احداث 
دپارتمانــی جداگانــه و انحصــاری بــرای 
پیگیــری جرائــم رمــزارزی زده اســت. بــه 
خودی خود شاید این خبر چندان جدی 
به نظر نیاید، امــا وقتی در نظر می گیریم 
کــه در گذشــته تنهــا بــرای پدیده هایــی 
چون جنــگ مــواد مخــدر، فعالیت های 
مافیایی دهه های ۷۰ و ۸۰ و البته حوادث 
تروریستی واحدهای انحصاری تشکیل 
شده، به خوبی می فهمیم که قصد دولت 
فدرال برای یک مبارزه تمام عیار با فضای 

رمزارزی از همیشه جدی تر است. 
روز سه شــنبه بود که وزارت دادگســتری 
آمریــکا )DoJ( طــی یــک بیانیــه خبــر از 
تأســیس واحد جدید اف بــی آی داد. این 
 )NCET( واحد که با عامت اختصاصی
شــناخته می شــود، با نام رســمی »گروه 
عملیاتــی رمــزارزی ملی« شــروع بــه کار 
کرده است. روز سه شنبه همچنین اعام 
شد که اولین رئیس این گروه »یون یانگ 
چــوی«، معــاون ســابق دادســتانی کل 

آمریکا خواهد بود. 
»هســون اســکار«، مدیرعامــل شــرکت 
امنیتی رمزارزی »کماینو« که با این آژانس 
جدید همــکاری می کنــد، روز سه شــنبه 
گفــت: »به عنــوان یــک شــرکت امنیتی 
فعــال در حــوزه رمــزارزی، بــه نیــاز بــرای 
وجود یک نهاد ناظر بر جرائم رمزارزی از 
همیشه بیشتر باور داریم. در سال ۲۰۲۲، 
شــرکت های قدیمــی و نامــدار بســیاری 
بودند کــه می خواســتند برخــی جوانب 
کاری خود را بــا رمزارزها همراه کنند، ولی 
عدم دانش کافی آنها و ترس از عدم وجود 
ناظر بر فضای رمزارز، باعث شد یا به کل 
منصرف شوند یا به خدمات شرکت هایی 
مانند ما متوســل شــوند.« پس از ضبط 
تاریخــی بیــش از 3.6 میلیــارد دالر 
سرمایه رمزارزی که مالیات دزدی به شمار 
می رفت، به عقیده بسیاری، احداث این 
واحــد جدیــد اف بــی آی، نشــانگر فصل 
جدیدی از تاش های وزارت دادگستری 
برای کنترل فضای رمزارزی است. در عین 
حال برخی مدیران شــرکت های رمزارزی 

نظری متفاوت دارند. 
ادامه در صفحه 10
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آموزش
E D U C A T I O N

فناوری مدام در حال توســعه و پیشــرفت و همزمــان با آن 
روش های تقلــب و کاهبــرداری نیز در حال تغییر اســت. 
در ایــن بیــن، روش فیشــینگ با وجــود اطاع رســانی های 
بســیار، همچنان یکی از رایج ترین روش هــای کاهبرداری 

در بازار ارزهای دیجیتال است. در فیشینگ، 
مجرمــان تــاش می کننــد بــا بــه دام انداختن 
طعمه  خــود، بــه اطاعــات حســاس و حیاتی 
کاربران دســت پیدا کننــد؛ اطاعاتی همچون 
جزئیات حساب بانکی، کلمات عبور و... . این 
روش از طریق طراحی یک صفحه وب مشابه 
یک برند شناخته  شــده از نظر ظاهر صفحه و 
آدرس ســایت، پیامک، ایمیل و تماس تلفنی 
انجام می شود. حمات فیشینگ را می توان در 
دسته مهندسی اجتماعی قرار داد؛ چراکه در 

آن کاربر فریب می خورد و خودش با سهل انگاری، اطاعات 
مهم را در اختیار کاهبردار قرار می دهد.

 چطور اغفال می شویم؟
برای درک بهتر کاهبرداری از راه فیشینگ، یک سناریو را 
از صفر تا صد مرور می کنیم. در گام اول، کاهبردار به دنبال 
ســایتی معروف و محبوب در حــوزه  مالــی و خریدوفروش 
است. این  روزها صرافی های ارز دیجیتال به واسطه  تمایل 
افراد برای سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی، طعمه های 
خوبی برای جذب کاربران عادی و بی خبر هســتند. در گام 
دوم، کاهبــردار و هکــر، ســایتی مشــابه ســایت اصلــی را 
طراحی می کند. ممکن است سایت جعلی از لحاظ بصری 
و عملکرد، هیچ تفاوتی با ســایت اصلی نداشــته باشــد و 
قربانی در نــگاه اول نتواند هیچ تفاوتی را تشــخیص دهد! 
اگر در پلتفرم هــدف، از سیســتم تأیید پیامکی اســتفاده 
می شود، در گام سوم کاهبردار برای تحریک بیشتر قربانی 
به وارد کردن اطاعات، نرم افزاری را برای تلفن  همراه طراحی 
می کند تا قربانی با نصب نرم افزار اختصاصی اما جعلی، 
احساس امنیت بیشتری کند. در مرحله بعدی، کاهبردار 

روی کلمــات مختلــف کلیــدی مثــل نــام برنــد و خریــد ارز 
دیجیتال، عبارت های مختلفی که جست وجوی باالیی در 
گوگل دارند، اقدام به اجرای کمپین تبلیغات جعلی کلیکی 
که به عنوان گــوگل ادز )تبلیغــات کلیکی گوگل( شــناخته  

می شود، می کند.
در این مرحله، طعمه آماده  بهره برداری بوده و 
کافی است یک کاربر عبارت هدف گرفته شده 
را در گــوگل جســت وجو کــرده و روی نتایج اول 
)که آیکون آگهی یا  AD دارنــد( کلیک کند. در 
صفحه  جدیــد بازشــده، کاربــر هیچ تفــاوت و 
تغییری را نسبت به ســایت اصلی نمی بیند؛ 
مگر اینکــه در نــوار آدرس )آدرس بــار( مرورگر، 
آدرس ســایت را بــا توجــه بــه ســایت اصلــی، 
کلمه به کلمــه و حرف به حــرف بررســی کنــد و 

مطمئن شود.

 اینگونه کیف پول تان خالی می شود...
 بــرای مثــال ممکــن اســت شــما قصــد ورود بــه ســایت

 karbar.com را داشــته باشــید و پــس از تایــپ »ســایت 
کاربر« در گوگل، روی اولین نتیجه که آیکون آگهی در کنارش 
مشاهده می شود، کلیک کنید. ممکن است آدرس سایت 
جعلی حتی شبیه سایت اصلی و چنین آدرسی را داشته 
karbarr.  :باشــد که تشــابه زیادی با ســایت اصلــی دارد
comکه یک حــرف »r« اضافه هســت و احتمــاالً متوجه 
آن نمی شویم. اینجا کاربر با کلیک روی سایتی که آدرس و 
شکل مشابهی با سایت اصلی دارد، وارد سایت ساختگی 
می شــود. در گام بعــدی، کاهبــردار بــه گونــه ای ســایت را 
طراحی کرده که در زمان کلیک برای ورود به حساب کاربری، 

نام کاربری و رمز عبور قربانی برای وی ارسال می شود. 
بنابراین، پس از وارد کردن اطاعات، به صورت آنی اطاعات 
حســاب کاربری شــما در اختیار هکر قرار می گیرد. در گام 
هفتم ممکن اســت حتی شــما ورود دومرحله ای حساب 
کاربری خود را از طریــق نرم افزار امنیتی گوگل آتنتیکیتور 

یا پیامک و ایمیل فعال کرده  باشید و پس از وارد کردن نام 
کاربری و رمز عبور، صفحه  درخواست رمز مرحله  دوم ظاهر 
 شــود. در این مرحلــه، هکر با کمــک یک ربات و سیســتم 
طراحی شــده، اطاعــات شــما را به صــورت اتوماتیــک در 
سایت اصلی وارد کرده و به صورت خودکار درخواست رمز 
دوم از سایت اصلی برای شــما پیامک یا ارسال می شود و 
شما بدون توجه به این نکته و اطمینان از اینکه وارد سایت 
درستی شده اید، رمز ورود دومرحله ای را نیز وارد می کنید؛ 
بنابراین، مدیریت حساب کاربری قربانی، تمام و کمال در 
اختیــار کاهبردار قــرار می گیــرد و وی به ســادگی می تواند 

دارایی شما را از کیف پول تان خارج کند!

 یک سناریوی تکراری
حتی ممکن است شما اقدام به نصب نرم افزار پیشنهادی 
با فریب عبارت هایی چــون »برای امنیت بیشــتر نرم افزار 
موبایل سایت ... را نصب فرمایید« کنید که در این صورت، 
یک بدافزار فوروارد پیامک )ارســال مستقیم پیامک های 
گوشی شما به یک شماره  موبایل دیگر به صورت پنهان( را 
نصب کرده اید و این بدافزار به سادگی پیام های دریافتی روی 
سیم کارت را اعم از پیامک کد تأیید، رمز دوم و...  به سیستم 

هکر می فرستد؛ بدون اینکه مطلع باشید و کاماً نامرئی!
در گام آخر، کاهبردار که خوشحال از به دام انداختن یک 
قربانی جدید است، با کمک اطاعاتی که دودستی کاربر 
تقدیم وی کرده؛ وارد حساب کاربری شــده و تمام دارایی را 

از کارت بانکی یا کیف پول ارز دیجیتال، منتقل می کند. 
این سناریویی است که در بیشتر حمات فیشینگ به کار 
می رود؛ ممکن است حتی با آگاهی از این موارد در دام یک 
کاهبرداری ارزهای دیجیتال قرار گرفته و تمام دارایی تان، 
آن  هم در دنیای غیرقابل ردیابــی ارزهای دیجیتال از بین 
برود! اما برای شناســایی حمات فیشــینگ و جلوگیری 
از آن، چــه مــواردی را باید رعایــت کنیم؟ در هفتــه آینده 
به معرفی روش های شناســایی و جلوگیــری کاهبرداری 

فیشینگ می پردازیم.

 قدیمی ترین بانک آمریکا 
تراکنش های رمزارزی 

را ردیابی می کند 

ادغام برای 
نظارت بهتر 

BNY Mellon، قدیمی تریــن بانــک 
آمریــکا، اعــام کــرد کــه بــا شــرکت 
Chainalysis همــراه شــده تــا مجموعه 
نرم افزارهــای نظارتــی آن را بــا پلتفــرم 
دیجیتالــی  کاســتودی  و  مدیریــت 
دارایی هــای چندگانــه خــود ادغــام کند. 
هدف ملون ارزیابی گســترده تر روندهای 
رمزارزهــا و فعالیت هــای همه جانبــه در 
حمایت از مقــررات و شــیوه های نظارتی 
خــود اســت. در واقــع ایــن بخشــی از 
اســتراتژی ایــن بانــک متولــی بــرای ارائه 
خدمــات رمزنــگاری بــه مشــتریان خــود 
است که آن را مقدور می سازد تا خدمات 
کاســتودی ای را کــه بــه مشــتریان ارائــه 

می دهد، ردیابی کند.
»جاناتــان لویــن«، یکــی از بنیان گــذاران 
و مدیــر ارشــد اســتراتژی  چین آنالیــز 
می گوید ملون بهترین بانــک از هر لحاظ 
است. این بانک یکی از قابل اعتمادترین 
بانک های جهان است که فرهنگ نوآورانه 
و آینده نگرانه را ترویج می کند. ما مفتخریم 
که با آنها در مســیر راه اندازی کســب وکار 

دارایی های دیجیتال، همکاری می کنیم.

 نرم افزارهای نظارتی 
مجموعــه نرم افــزار مدیریــت 
ریسک چین آنالیز شامل سه ابزار اصلی 
اســت: شناســایی ارز هــای دیجیتالــی یــا 
KYT، Reactor که فعالیت های مشکوک 
را بررسی می کند و Kryptos که برای کمک 
بــه درک خطرات دیجیتالی طراحی شــده 
اســت. هــدف از طراحــی ایــن مجموعــه 
کمک به مؤسســات مالی برای درک بهتر 
دارایی هــای دیجیتــال اســت تــا بتواننــد 
چهارچوب هــای نظارتــی مؤثــری را ایجاد 

کنند.

 اشتیاق بیشتر بانک ها
مؤسســات مالــی ســنتی در 
سراســر جهــان، بــا وجــود ماحظــات 
زیادی که در گذشــته داشــته اند، کم کم 
و با احتیــاط در حــال حرکت به ســمت 
کریپتوها هستند. بانک های بزرگ اخیراً 
اعــام کرده اند کــه قصد دارنــد خدمات 
رمزنگاری را به مشتریان خود ارائه دهند 
یا رمــزارز را به عنــوان دارایی نگــه دارند، 
البتــه برخــی از آنهــا پیش تــر ایــن کار را 

آغاز کرده اند. 

NEWSخبر

فیشینگ؛ صید رمزارز با طعمه طمع!
کاربران ایرانی صرافی ها در معرض خطرات زیادی هستند

کارن آهنگری  
مدیر آکادمی بیت پین

@karenahangari
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 چین جذب سرمایه 
با استفاده از رمزارز را 

غیرقانونی می کند

ممنوعیت جذب 
سرمایه رمزارزی

  دادگاه عالــی خلــق چین بر اســاس یک 
تفســیر قانونی جدید، جذب ســرمایه با 
اســتفاده از ارزهای دیجیتــال را فعالیتی 
غیرقانونــی در ایــن کشــور تلقــی کــرد. 
مقررات دولت چین به دلیل سخت گیری 
در مــورد رمزارزهــا بســیار بدنام اســت و 
این ممنوعیت جدید مقررات مربوط به 
کاهبرداری های مالی را سفت وسخت تر 

می کند.
طبــق تفســیری کــه در روز پنجشــنبه 
منتشــر شــد، پیامدهای جذب ســرمایه 
مبلــغ  ارزش  بــه  دیجیتــال  ارزهــای 
جمع آوری شــده بســتگی دارد. ایــن 
اصاحیــه کــه از اول مــارس الزم االجــرا 
می شــود، بیــان می کنــد کــه دادگاه هــای 
چین اکنون می توانند به طور رسمی  برای 
مجرمان، حکم حبس صادر کنند. دوره 
ایــن محکومیــت می توانــد کمتــر از ســه 

سال تا بیشتر از 1۰ سال باشد. 
دادگاه، ســرمایه های بیــش از صــد هزار 
یــوان )15۸۰۰ دالر( را به عنــوان »مبلــغ 
هنگفــت« طبقه بنــدی کــرده اســت. 
اگــر ســرمایه 5۰ میلیــون یــوان »بســیار 
هنگفــت« و به عنــوان مــوردی »بســیار 
جــدی« تلقــی شــود، محکومیــت فــرد 

می تواند تا 1۰ سال زندان نیز باشد. 
هدف این تفسیر قانونی جدید »مجازات 
جرائم مرتبط با جذب سرمایه غیرقانونی 
بر اســاس قانــون و حفظ ثبــات و امنیت 
مالــی ملــی« اســت کــه بــا تاش هــای 
تهاجمــی  پکــن بــرای ریشــه کن کــردن 
رمزارزهــا در کشــور همخوانــی دارد و 
زیرمجموعه کاهبرداری هــای مالی قرار 

می گیرد.
ســپتامبر گذشــته، بانک مرکــزی چین، 
یادداشتی را منتشر و بر اساس آن عماً 
تمــام فعالیت هــای ارزهای دیجیتــال، از 
تراکنش هــای رمــزارز گرفته تا اســتخراج 
را جرم انــگاری کــرد. ســرکوب ارزهــای 
دیجیتال از سوی پکن سال ها پیش آغاز 
شــده بود، امــا ممنوعیت های تابســتان 
ســال گذشــته بــه افــت ۲۸درصــدی در 
پارامتــر ســختی شــبکه منجر شــد؛ زیرا 
ماینرها فعالیت هــای خود را بــه خارج از 
کشور انتقال دادند. ممنوعیت ماینینگ 
باعث شــد که نرخ هش ریــت بیت کوین 
نزدیک به 5۰ درصد کاهــش یابد. با این 
حال، قدرت محاسباتی که شبکه را ایمن 

می کند، در ماه های بعد بهبود یافت.

چین جزء اولین کشورهایی است که انتشار رمزارز خود را 
به صورت آزمایشی آغاز کرده اســت. رمزیوان 
روی شــبکه های دولتــی یــا تحــت نظــر دولت 
به صورت مجوزالزم ارائه می شود و مردم پس از 
احراز هویت می توانند به کیف پول و کریپتویوان 
دسترسی داشته باشند. تراکنش ها بر دولت 
آشکار است و حریم خصوصی بی معناست، 
دولت کنتــرل و پایش نســبتاً کاملی بــر پول و 
گردش آن دارد و چین آماده می شود تا با کمک 
زیرســاخت رمزیــوان، برنامه ریــزی متمرکزتــر 
اقتصاد در قالب برنامه های هدایت نقدینگی 

و سیاســت پولی دقیق تر نسبت به گذشــته را پیش ببرد. 
در الگوی چینی بانک ها و مؤسســات مالــی در نقش الیه 
دوم اکوسیســتم رمزیوان، به عنــوان کارگــزار بانک مرکزی 
قرار می گیرند و وظیفه شناسایی مشتری، ارائه کیف پول و 

شبکه مجوزالزم را بازی می کنند.

 رویکرد آمریکا درباره رمزپول بانک مرکزی برعکس 
چین توأم با احتیاط و محافظه کاری بوده و چنان که 
در مستندات منتشره بانک مرکزی آمریکا ذکر شده، فعاً 
برنامــه  عاجلــی بــرای انتشــار رمــزدالر نــدارد. در عــوض، 
سیاست مدارای نسبی با ناشران استیبل کوین دالر را پس 
از یک دوره کشــمکش در پیش گرفته و در آخرین اقدام با 
نشان دادن چراغ سبز به این ناشران بخش خصوصی، بنای 
تنظیم قوانینی از جنس الزام به تأمین پشتوانه نقدی مکفی 
برای تنظیم گری آنها را دارد. تفاوت عمده استیبل کوین ها با 
رمزپول چینی آن است که روی شبکه های عمومی بی نیاز از 
مجــوز منتشــر می شــوند؛ بنابراین بــه خواص اســکناس 
نزدیــک بــوده و تا حــدی حافظ حریــم خصوصــی کاربران 
هســتند. کنترل و پایــش دولتی بــر این پول هــم از جنس 

کنترلی که بر سپرده های بانکی وجود دارد، نیست. 
هدایــت اعتبار یــا برنامه ریــزی دولتــی بــرای این نــوع پول 
معنایــی نــدارد و کمــک چندانــی بــه سیاســت های پولی 
دولت نمی کند. مضاف بر اینکه استیبل کوین ها به شکل 
فعلی با استانداردهای FATF سازگاری ندارند و با مهاجرت 
ســپرده های بانکی بــه قالب اســتیبل کوین ها به تضعیف 
بانک ها و کاهش نظارت بانک مرکزی منجر می  شــوند. با 
وجود همه این معایبی که بانک مرکزی برای استیبل کوین 
می بیند، پس چه لزومی داشته که آنها را تحمل کند و حتی 

با تنظیم گری، آنها را به رسمیت بشناسد. 
در واقع نیاز اکوسیستم صنعت مالی باز یا دیفای به دالر 
توکنیزه باعث خلق استیبل کوین شده و دولت با به رسمیت 
شناختن ناشران خصوصی استیبل کوین ها این نیاز را پاسخ 
می دهد. شــکی نیســت که با وجود نوآوری های بی شمار، 

آینده در صنعت مالی باز رقم می خورد و دولت  تمایل ندارد 
که با ســرکوب، این نوآوری  را از جغرافیای خود 
فراری دهد. اکنــون با حمایت دولتی، ناشــران 
اســتیبل کوین های جدید به صورت شــفاف تر 
وارد بازی شده و تنوع و حجم استیبل کوین های 
دالر در حــال افزایــش اســت. ســهم بــازار 
استیبل کوین ها که از ۷.5 میلیــارد دالر در سال 
۲۰1۹ به بیش از 15۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲ 
رسیده بود، در پی مانع زدایی اخیر ارقام بسیار 

بزرگ تری را در دسترس می بیند. 

 تفاوت رویکرد آمریکا و چین را شاید بتوان به تفکر 
اقتصادی دو کشور نسبت داد؛ اولی برای آزادی و 
به طور خاص آزادی اقتصادی اهمیت بیشتری قائل است 
و باور دارد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد به ناکارآمدی 
اقتصادی منجر شده، نوآوری، بهره وری و شکوفایی اقتصاد 
را به خطر می اندازد. بدین جهت دست کم تاکنون از رمزدالر 
که در نهایت می تواند به ریل تمرکزگرایی اقتصادی و سلب 
آزادی ها منجر شــود، صرف نظر شــده اســت. از این منظر 
استیبل کوین ها شاید مطلوب دولت نباشند، اما رمزدالر از 
آن هم نامطلوب تر اســت. در بطن قضیه ایــن تفاوت بین 

اقتصاد کنترل شده و اقتصاد باز مطرح است.

 تفاوت الگــوی چینــی و آمریکایــی در رمزپــول، به 
صنعــت مالــی بــاز گســترش می یابــد. در الگــوی 
آمریکایی، صنعت مالی باز به شکل قابل توجهی غیرمتمرکز 
است و بحث و گفت وگوهای کمیسیون بورس آمریکا درباره 
تنظیم گری پروتکل های مالــی باز تابه حــال از حمایت قوی 
سیاســت مداران برخوردار نبوده اســت. به تبع این رویکرد 
بیشــترین نوآوری هــا هــم در این اکوسیســتم اجــازه ظهور 
یافته اند، از جمله خلق بانک های نوین مثل کامپاند و آوه که 
اکنون میلیاردها دالر سپرده توکنیزه را از مردم جذب کرده اند. 

 در الگوی چینی، دولــت مایل اســت قراردادهای 
هوشــمند بــه جــای شــبکه های عمومــی روی 
شبکه های دولتی رمزیوان پیاده سازی شوند تا بتواند آنها را 
تحت کنترل و تنظیم گری قرار دهد. در این الگو قراردادهای 
هوشمند، توکنیزه هستند، اما غیرمتمرکز و باز محسوب 
نمی شوند. سیاست باکچین دولتی و دیفای داخلی چین 
ممکن اســت همانند موتور جست وجوگر چینی به دلیل 
بازار بزرگ داخلی چین در مدت محدودی امکان پذیر باشد. 
چین می تواند باکچین اختصاصی خود را داشته باشد و 
هزاران محصول مالی روی آن برای یک ششم جمعیت دنیا 

ایجاد کند.

 در هر دو الگو انتظار می رود توکن، در شکل رمزپول 
چینی یا استیبل کوین های آمریکایی، به تدریج به 
پول غالب تبدیل شــود و صنعت مالی توکنیزه هم ســهم 
بیشتری از صنعت مالی رایج را تصاحب کند. با غلبه توکن، 
ســپرده های بانکــی کاهــش می یابــد و بانکــداری رایــج که 
بانکداری ذخیره کسری است، به ناچار باید با این موضوع 
کنار بیایــد. در واقع بانکداری متمرکز بــه غیرمتمرکز گذار 
خواهد کرد و بانکداران می توانند با درک این پدیده، با موج 
صنعت مالی باز همراه شــده و از پیشگامان آن باشند. در 
الگوی آمریکایی، اکوسیستم دولتی جدیدی وجود ندارد و 
بانک هــا بــه فراخــور فرصت ســنجی می تواننــد در نقش 

ناشران استیبل کوین فعالیت کنند.

 چرا نمی توان اکوسیستمی از رمزپول بانک مرکزی 
و اســتیبل کوین های آزاد را در همزیســتی بــا هــم 
تصور کرد، در پاسخ باید گفت که اگر بانک مرکزی اقدام به 
انتشار رمزپول کند، دولت برای حمایت از بانک ها در برابر 
ســیل مهاجرت ســپرده ها بــه رمزپــول، ناچار بــه پیگیری 
سیاســت هایی مثل عــدم پرداخت ســود به این نــوع پول 
)برعکس سپرده های بانکی(، احراز هویت مصرف کنندگان 
و قرار دادن سقف بر موجودی کیف پول  آنهاست که اساساً 
سیاســت هایی ضدتبلیغ محسوب می شــوند. در مقابل 
استیبل کوین ها حفظ حریم خصوصی و عدم وجود سقف 
برای تراکنش را وعده می دهند و به سادگی بازی را به عنوان 
پرطمطراق »اعتبار دولت« نخواهند باخت. در این شرایط 
بانک مرکــزی بــرای حمایــت از رمزپــول ناچار به ســرکوب 
استیبل کوین ها با قوه قاهره قانونی خواهد بود. سرکوب تنها 
می تواند ابتکار عمل را از دست نوآوران داخلی بگیرد و یک 

صنعت ارزشمند را به عقب بیندازد.

 بانک مرکزی ایران در انتشار رمزریال با چالش های 
زیادی دست به گریبان است. در این زمینه بانک 
مرکزی ایران یک اســتثنا نیســت و همه بانک های مرکزی 
اکنون با چنین موضوعاتی درگیرند. از جمله این چالش ها، 
مسئله احراز هویت صاحبان کیف پول است. آیا شناسایی 
مشتری، احراز هویت و موضوعاتی مانند قرار دادن سقف 
روی موجودی یا تراکنش های کیف پول مورد نیاز است. آیا 
تقسیم تراکنش ها به خرد و کان، ممکن و مطلوب است؟ 
در این شرایط مقایسه شیوه عملکرد بانک مرکزی چین و 
آمریکا چه نتیجــه ای بــرای اســتفاده در کشــور دارد و چرا 
نویسنده پیشــنهاد می کند که بهتر اســت عجله ای برای 

انتشار رمزریال نداشته باشیم.

ادامه در صفحه 9

آیا انتشار رمزریال در سال 1401 ضروری است؟ چرا بهتر 
است بانک مرکزی عجله ای برای این کار نداشته باشد

 درس هایی برای رمزریال

ناصر مدرسی

snmodarresi
@gmail.com
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 تحلیل 
به جای توییت!

محمد شهپری، مدیر مارکتینگ اوکی اکسچنج  درباره 
کمپین این صرافی در حوزه محتوای مناسب برای 

رمزارزها می گوید

NEWSخبر

I N T E R V I E W

رشد کوین بیس
تعــداد کاربــران فعــال ماهانــه 
کوین بیــس بــه 11.۴ میلیــون نفر رســیده 
اســت. 55 درصد آنهــا از بیت کویــن و اتر 

استفاده کرده اند.

 1۸۵ میلیارد دالر در دیفای
پروتــکل االینــد کــه روی توســعه 
دیفــای و وب 3 کار می کنــد، به تازگــی 3۴ 
میلیــون دالر ســرمایه جــذب کرد و بــا این 
اتفاق سرمایه های قفل شــده در دیفای به 

1۸5 میلیارد دالر رسید.

سلسیوس و دیفای
صنــدوق سلســیوس کــه روی 
وام دهی رمزارزی متمرکز است، به تازگی 
3۰ میلیــون دالر روی حــوزه دیفــای 

سرمایه گذاری کرده است.

جذب سرمایه ۳0 میلیون دالری
»اینف اســتونز« که روی توسعه 
زیرساخت های باکچینی فعال است، به 
تازگی 3۰ میلیون دالر دیگر سرمایه جذب 
کرده است. این شرکت مشتریانی چون 

پلی گان و بایننس دارد.

حدود پنج سال از فعالیت صرافی اوکی اکسچنج می گذرد. این صرافی در ابتدا در حوزه فروش محصوالت دیجیتالی مانند 
کوین  های بازی های آنالین فعالیت داشت که به دلیل تحریم هایی که در آن حوزه وجود داشت، به سمت رمزارزها حرکت 
کرد. اولین رمزارزهایی که اوکی اکسچنج شروع به فعالیت با آنها کرد نیز تتر، بیت کوین و وب مانی بودند که وب مانی به مرور 
حذف شد. در حال حاضر اوکی اکسچنج در مرحله scale up یا همان مقیاس پذیری است و از یک استارتاپ و کسب وکار 
کوچک به یک کسب وکار در حال رشد تبدیل شــده است. همچنین صرافی اوکی اکســچنج آذرماه 1۴00 به مجموعه 
شرکت های دانش بنیان کشور پیوسته است. در گفت وگویی با محمد شهپری، مدیر واحد مارکتینگ اوکی اکسچنج به 
فعالیت های این کسب وکار و برنامه هایی که برای سال آینده دارد، پرداخته ایم ازجمله به کمپین های این کسب وکار در 

راستای توسعه فرهنگ و ادبیات این حوزه.

توسعه دانش باکچین و رمزارزها چه پیش نیازهایی دارد 
و کمپین های فرهنگ سازی چقدر می توانند در این راستا 
کمک کننده باشند؟ اوکی اکسچنج در حال حاضر در چه 

وضعیتی قرار دارد و در این زمینه چه برنامه هایی دارد؟
اوکی اکســچنج در حــال حاضر حــدود ۷۰ الــی ۸۰ نیروی 
مســتقر در شــرکت دارد کــه دو شــیفت پشــتیبانی، تیم 
توســعه، تیم مارکتینــگ و تیــم آمــوزش دارد. همزمــان با 
رشــد کســب وکار، نیروها هــم در حــال افزایش هســتند. 
به مرور داریم کمبودهایی را احساس می کنیم، اما در حال 

برطرف کردن آنها هستیم.
در این صرافی ما برنامه های متنوعی بــرای آینده طراحی 
کرده ایم اما یکی از برنامه  های ما توســعه دانش باکچین 
و رمزارزها و جلوگیری از هرگونه کاهبــرداری در  این حوزه 
اســت. چون همان طــور که می دانیــد کاهبــرداری در این 
حوزه بســیار زیاد اســت و مردم دانش کافــی در این حوزه 
ندارند. هدف ما  این است که اتفاقات  این چنینی نیفتد. 
چون وقتی بــازار ناامن شــود، برای کل اکوسیســتم خوب 
نیســت. داریم تاش می کنیم که با برگــزاری کمپین  های 

مختلف، مردم را با  این حوزه آشنا کنیم.

 گویا در همیــن زمینه هــم کمپین تولید 
محتــوای رمــزارزی را انجــام  داده ایــد. ایــن کمپین 

دقیقا چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟
داســتان  این اســت که با توجه بــه کمبود محتــوا در حوزه 
رمزارز، ما تصمیم گرفتیم از متخصصان  این حوزه دعوت 
کنیم تا در پلتفرمی  مثل ویرگــول تولید محتوا کنند. اکثر 
کســانی کــه در حــوزه رمزارزهــا فعــال هســتند، در توییتر 
فعالیــت می کنند. دسترســی به توییتــر برای عمــوم افراد 
سخت است. به علت  اینکه تولید محتوا و آگاهی بخشی 
در حوزه رمزارزها کم است، کمپین تولید محتوا راه اندازی 

کردیم. 
احتماالً بعد از این کمپین، کمپینــی در مورد خواندن  این 
محتوا داشته باشــیم؛ یعنی در واقع دو کمپین داریم. در 
مورد کمپیــن اول نــکات خاصــی وجــود دارد. بــرای مثال 
محتوایی که در  این کمپین تولید می شــود باید به صورت 
دانشی باشد و تجربه محور نباشد. در واقع  این محتوا باید 
آموزشی برای دیگران باشد.  این کمپین شبیه به مسابقه 
است و با در نظر گرفتن جوایزی برای آن، تاش کردیم افراد 
را به تولید محتوا تشویق کنیم. قرار بود تاریخ شروع کمپین 
سوم بهمن باشد، اما با توجه به ریزش بیت کوین تصمیم 
گرفتیم کمپین را بــه تعویق بیندازیم، ولــی می خواهیم تا 

قبل از عید آن را شروع کنیم.
کمپین  های UGC به تشویق نیاز دارند و با توجه به  اینکه 
محتواها توســط مــردم تولید می شــوند، ممکن اســت از 
لحاظ نگارشــی بی نقص نباشــند اما وقتی محتوا توسط 
مردم و با زبان ســاده تولید می شــود، خواندن آن نیز برای 
عمــوم مــردم راحت تــر اســت. فکــر می کنــم موضوعــات 
منتخب ما تمامی  حوزه  های مبتدی تا متوسط رمزارزها را 
پوشش می دهد. همان طور که گفتم بسیاری از افراد در  این 
زمینه  ها تولید محتوا می کنند، اما در فضاهای   نامناسبی 
مانند توییتر. چون توییتر برای خواندن محتواهای طوالنی 
مناســب نیســت. هدف ما  این بــود که افــراد را بــه فضای 
مناســب تر یعنی پلتفرم ویرگول بیاوریــم و کاری کنیم که 

مخاطبان راحت تر به  این محتوا دست پیدا کنند.

 نتایج چنین کمپین هایی چطور می تواند 
در اکوسیستم رمزارزی کشور موثر واقع شوند؟

همان طور که گفتم کمپین ما با هدف اطاع رسانی در مورد 
رمزارزها برگزار می شود؛ اما نتیجه  آن طوالنی مدت است. 
شاید االن فقط کسانی که تبلیغ ما یا کمپین را ببینند، از  
این مسئله مطلع شوند؛ اما در بلندمدت، پلتفرم ویرگول 
به صورت خودکار به ســؤاالت کاربران در  این زمینه پاسخ 

می دهد.
واقعیــت ایــن اســت کــه تابه حــال در حــوزه  رمــزارز در 



شــــــــــــــمــــــــــــــــــاره 11
8 اســــفــــنــــــد 1۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

9

کسبوکار
B U S I N E S S

کشــور چنیــن کمپینــی برگــزار نشــده اســت.  اکثــراً 
کمپین هــا مســتقیم و به نوعــی تبلیغاتــی هســتند که به 
آنهــا outbound marketing می گوینــد؛ امــا کمپیــن 
مــا غیرتبلیغاتــی و غیرمســتقیم اســت کــه به عنــوان 
inbound marketing هــم شــناخته می شــود؛ یعنــی 
ما در کنــار مقاله ای که در ویرگول منتشــر می شــود، دیده 
می شــویم. در واقع در این کمپین ســود یک طرفه نیست 
و هم اوکی اکسچنج و هم مخاطبان منتفع می شوند. این 

تبلیغات برای کل اکوسیستم است.
 فکر می کنــم در ســطح بین المللــی فقط بایننــس چنین 
کمپینی داشته است. آن هم در حد کمپین های سوشال 
اســت. من در مــورد رمزارزها کمپینــی ندیده ام کــه برگزار 
شود و مردم را به تولید محتوا تشویق کند. این کمپین در 
حوزه تولید محتوا در مــورد رمزارزها در ایــران و دنیا اولین 
اســت. کمپین های UGC روالی جهانی دارد؛ اما در حوزه 
رمزارز کمپینی با هــدف تولید محتوای خــوب برای عموم 
مردم، برگزار نشده است. در همین راستا، اوکی اکسچنج 
با هدف افزایش دانش، مسابقه ای با همکاری برند ویرگول 
راه اندازی کرد و در این کمپین، افراد را تشویق به شرکت در 
این مسابقه خواهیم کرد و به نوعی یک دانشنامه رمزارزی 

در ویرگول ایجاد خواهد شد.

 متاورس و ان اف تی؛  روندهای سال آینده 
حوزه رمزارز هســتند چقــدر فکــر می کنید چنین 

روندهایی در ایران هم دنبال و محقق شوند؟
بله مهم ترین روندهای حوزه رمزارز در سال آینده، متاورس 
و ان اف تــی هســتند و مــن فکــر می کنــم قانون گذاری  های 
بیشــتری در حوزه ان اف تی انجام شــود. به خصوص برای 
مبارزه بــا پول شــویی، پلتفرم  هــای ان اف تی قوانیــن احراز 
هویت را اعمال می کنند که هر فردی بخواهد خریدوفروش 
انجام دهد، باید احراز کند. به عاوه، فکر می کنم برندهای 
بزرگ دیگــری هــم وارد دنیــای ان اف تی و متاورس شــوند. 
برای مثال قــرار اســت مک دونالد منوی خــود را به صورت 
متاورس در رستوران  ایجاد کند. یا سامسونگ مدل جدید 
گوشی و تبلت جدیدش را در فضای متاورس معرفی کرد. 
فکر می کنم متاورس خیلی بیشتر از االن پیشرفت کند. 
می توانم بگویم در حال حاضر متاورس در مراحل ابتدایی 

است.

 مهم تریــن برنامه هــا و دســتاوردهای 
صرافی اوکی اکسچنج در سال 1۴00 را چه می دانید 
و فکــر می کنیــد چقــدر در ایــن بــازار موفــق عمــل 

کرده اید؟
در ســالی کــه در حــال رســیدن بــه آخریــن روزهــای خــود 
اســت، با بررســی نیازهــای کاربران و پرســش و پاســخ ها و 
نظرســنجی هایی که داشــتیم، بــه جهت اعتمادســازی و 
افزایش اطمینان خاطر کاربران اوکی اکسچنج، توانستیم 
صندوق پشتیبان دارایی مشتریان راه اندازی کنیم. هدف 
ایــن صنــدوق این اســت کــه بخشــی از دارایــی کاربــران را 
حفظ می کند تا در صورت به وجود آمدن هرگونه شــرایط 
اضطراری، دارایی کاربران، محفوظ بماند. اوکی اکسچنج 
با توجــه بــه زیرســاخت ها و فنــاوری پیاده سازی شــده در 
پلتفرم معامات توانســت در ســال 1۴۰۰ با کسب عنوان 
دانش بنیان، به فهرست شرکت های دانش بنیان رمزارزها 
بپیوندد و فعالیت قانونمند و در راســتای قوانین کشوری 

داشته باشد.
امنیــت کاربــران صرافــی همــواره یکــی از مــوارد مهــم و 
ارزشــمند برای مدیــران اوکی اکســچنج بــوده و بــه همین 
جهــت، پــس از کســب عنــوان دانش بنیــان، بــا اجــرای 
زیرســاخت امنیتــی توانســتیم مجــوز امنیتــی افتــای 

ریاست جمهوری را هم دریافت کنیم.
این مجــوز اطمینــان حاصــل می دهد تمامــی بخش های 
اوکی اکســچنج از لحــاظ امنیتــی، کامــاً ایمــن و مطمئن 
هســتند و دارایی کاربران محفوظ خواهد ماند. در همین 

راستا اجرای قانون ورود دومرحله ای برای کاربران، به کمک 
اپلیکیشن یا پیامک پویای ورود، پیاده سازی شد.

همچنین در یکی از به روزرسانی های بزرگ اوکی اکسچنج، 
توانســتیم تمامــی مراحــل خریدوفــروش بیــش از ۴۰۰ 
ارز دیجیتــال را به طــور آنــی انجــام دهیــم و کاربــران پــس 
از پرداخــت، می تواننــد ســریعاً کویــن یــا توکن خــود را در 
کیــف پــول اکانت خــود مشــاهده کننــد و در صــورت نیاز 
رمزارزهــای خریداری شــده را به آســانی به کیــف پول های 
دیگــر و در تمامــی شــبکه ها ارســال کننــد. عاوه  بــر این، 
پشــتیبانی همواره یکی از نقاط کلیدی ارتباط با مشتری 
بــوده و می توانیــم پشــتیبانی اوکی اکســچنج را به عنــوان 
پلــی بیــن مشــتریان و صرافی معرفــی کنیــم. بــا افزایش 
تعداد مشتریان اوکی اکسچنج همواره تعداد پشتیبانان 
حرفه ای مجموعه بیشــتر شــد و افتخار خدمت رسانی و 
ارائه خدمات پشــتیبانی حرفه ای به بیــش از نیم میلیون 

کاربر را داشته ایم.
بخــش تریــدر اوکی اکســچنج کــه تحــت عنــوان بــازار 
شناخته می شــود، بیش از ۲۰ کوین و توکن دارد و کاربران 
امکان معاملــه لحظــه ای و ســریع ایــن رمزارزهــا را دارند. 
اوکی اکســچنج توانســت بــا فهرســت کردن رمزارزهــای 
محبــوب، نظیــر رمــزارز شــیبا اینــو، امــکان معاملــه و 
خریدوفروش این رمزارزها را برای کاربران خود ایجاد کند.

 اهمیت اضافه کردن کوین های متنوع به 
صرافی های داخلی از چه جهتی است؟

شــبکه کوین یا توکن، یکــی از اصلی ترین مباحثی اســت 
کــه بــرای رضایــت کاربــران یــک صرافــی اهمیــت بســیار 
باالیــی دارد و بــه همیــن جهــت در ســال 1۴۰۰، تمامــی 
شبکه های موجود در بازار رمزارز، به پلتفرم کیف پول های 
اوکی اکســچنج افزوده شــد تا کاربــران بتوانند بــا رضایت 

بیشتری، به خریدوفروش و معامله بپردازند.

 چشــم انداز صرافــی اوکی اکســچنج در 
ســال پیــش رو چیســت و چقــدر روی برنامه هــای 

فرهنگ سازی باز هم متمرکز خواهید شد؟
در تاشیم فرهنگ ســازی مثبتی در مورد باکچین انجام 
دهیم تا مــردم و عاقه منــدان بتوانند با دنیــای رمزارزها و 
فرصت های پیش رو بیشتر آشنا شــوند و اوکی اکسچنج 
نیز در این مسیر قابل  اعتمادتر واقع شود. این راهی است 
که همه ما در اکوسیســتم رمزارزی کشــور بایــد باهم طی 
کنیم. به عبارتی باید بخشــی از تاش جمعی مــان را روی 
فرهنگ ســازی بگذاریــم و انگاره هــا و کلیشــه های غلــط و 
نادرست این فضا را هم اصاح کنیم. در این مسیر باید از 
توان و قدرت رســانه های تخصصی بهره ببریم و نگذاریم 
که برخــی تولیدکننــدگان محتوا که شــناخت درســتی از 
این حوزه ندارند گزاره های نادرســتی را میان مردم و حتی 

حاکمیت درباره صرافی ها و رمزارزها جا بیندازند.

 فکر می کنید چالش های حوزه رگوالتوری 
رمزارزهــا چقــدر در ماه هــای آینــده مرتفع شــود و 
چقــدر می تــوان امیــدوار بــود ایــن حــوزه ناظرها و 
سیاســت گذارهای آگاه بــه ادبیــات بــازار را در کنار 
خود داشــته باشــد تــا فرصت های ایــن صنعت از 

دست نرود؟
واقعیــت این اســت که چالــش رگوالتــوری حــوزه تبادل 
رمزارزها در کشور یک چالش جدی است و باید برای آن 
چاره اندیشی شــود. امیدوارم قانون گذاری در این زمینه 
به خوبی انجام شود تا بتوانیم از فرصت های پیش رو در 
این راه اســتفاده کنیم. البته ما به صورت دقیق عملیات 
ســلف رگوالتــوری را اجــرا می کنیــم و تاکنــون مشــکلی 
دربــاره  چالش های نگران کننــده قانون گذاران نداشــتیم 
و حداکثــر همــکاری را بــا نهادهــای قانونــی داشــته ایم. 
امیدواریــم قانون گذاری باعث از بیــن رفتن فرصت های 

این حوزه نشود.

ادامه از صفحه 7

 درس هایی برای رمزریال

COMMENTدیدگاه

 هدفی که عمومــاً برای رمزریــال مطرح 
می شود، جایگزینی اسکناس و تسهیل 
پرداخت های خرد نقــدی مانند خرید مایحتاج 
روزانه در سوپری و نانوایی اســت. در این حالت 
فــرض می شــود کــه رمزریــال ویژگی هــای حریم 
خصوصی اسکناس را خواهد داشت، اما  بانک 
مرکزی برای پیشــگیری از مهاجرت سپرده های 
بانکی به قالب رمزریال، ناچار است ویژگی های 
حریــم خصوصــی را حذف کنــد. در ایــن حالت 
ویژگی هــای رمزریال به رمزیــوان نزدیک خواهد 
شد، یعنی روی شبکه  اختصاصی نیازمند مجوز 
ارائه می شــود که هــر اســتفاده کننده ای را احراز 
هویــت کــرده و بــر کیــف پول هــا ســقف خواهد 
گذاشت. این نوع رمزریال هر دو عیب رمزیوان را 
توأمان خواهد داشت، یعنی حریم خصوصی را 
از بین می برد و راه کنترل و مداخله بیش از پیش 
دولت در اقتصاد را می گشــاید. در کشــور ما که 
برنامه ریــزی متمرکز اقتصادی ســنتی 6۰ســاله 
حاکم است، قطعاً از ابزار جدید برای دخالت در 
اقتصــاد نیــز صرف نظــر نخواهد شــد. شــاید با 
جانــب  از  فشــارها  مســیر،  گشــایش 
سیاست مداران بر بانک مرکزی هم بیشتر شود. 
تبعــات انتشــار رمزریــال بــه همیــن جــا ختــم 
نمی شــود. بــرد رمزریــال، اتبــاع ایرانــی یــا اتباع 
خارجی مجاز به گشایش حساب بانکی را دربر 
می گیــرد. در ایــن صــورت بیــم آن مــی رود که بر 
حسب نیاز، استیبل کوین های جهان رواتر دالر 
ســهم قابل توجهی از معامات حتی در داخل 
کشــور را بــه خــود اختصــاص دهنــد. مســئله 
جایگزینی پول نقد، کاربرد در تراکنش های خرد 
و کاهش فشار بر شبکه پرداخت کشور، می تواند 
همانند ســایر کشــورها از مســیر تنظیم کارمزد 
شبکه و سامان دهی »کیف پول« پیگیری شود 

تا از این منظر نیازی به رمزریال نباشد.

 ادعا شده که رمزریال به فراگیری مالی 
در کشور کمک خواهد کرد، اما با وجود 
تعــدد کارت هــای بانکی در کشــور که در دســت 
مردم است، ضریب فراگیری مالی در حال حاضر 
هم نسبتاً باالست. تعدد حســاب های بانکی و 
ترمینال های پرداخت هم به نسبت جهانی زیاد 
اســت. مردم همیــن االن هم به خدمــات بانکی 
دسترســی دارند و عده ای که دسترســی ندارند، 
متأسفانه احتماالً توان استفاده از رمزریال را هم 
نخواهند داشــت. امــا مهم ترین مســئله ای که 
نباید از خاطر برد، آن است که  رمزریال کمکی به 
حل معضل اقتصادی تورم نخواهد کرد. ریشه 
تورم، چاپ پول برای جبران کسری دولت و خلق 
پول برای اعطای وام های دستوری بانکی است؛ 
اگر ایــن مســئله مســتقاً حل نشــود، حتــی با 
انتشار رمزریال، کیفیت و اقبال آن بیش از ریال 

نخواهد بود.

 در جمع بنــدی موضــوع، پیشــنهاد 
مشخص به بانک مرکزی این است که 
از انتشــار رمزریــال بپرهیــزد یــا حتی االمــکان 
پیــش از انتشــار رمزریــال بــا فاصلــه زمانــی 
مناسبی مجوز انتشار استیبل کوین های ریال 
را به متقاضیــان بدهد و مانعی بــرای آن ایجاد 
نکند؛ در عــوض خــود را در قامــت تنظیم گری 
ناشــران اســتیبل کوین دیــده و تــاش کنــد تــا 
اکوسیســتمی از ناشــران شــکل گیرد. این کار 
زمینه را برای کارآفرین ایرانی فراهم می سازد تا 
با کمک استیبل کوین  ریال به خلق محصوالت 
مالی جدیدی بپردازد که تا پیش از این به دلیل 
ســاختار تنظیم گــری فضــای متمرکز، قــادر به 
خلق آنها نبوده اســت. رونق صنعت مالی باز؛ 
نوآوری و ابتکارات و ایجاد شرکت های فین تک  

جدید و ارزش افزوده را ممکن می سازد. 

 در ایــن شــرایط بانک هــا و مؤسســات 
مالــی ایرانــی نباید اصــراری بــر برپایی 
شــبکه های اختصاصــی مجــوزالزم داشــته 
باشند؛ شبکه هایی که گره های آن توسط چند 
بانــک داخلــی  میزبانــی می شــود، بلکــه بایــد 
محصوالت مالی جدید خود را روی شبکه های 
عمومی بی نیاز از مجوز نظیر اتریوم عرضه کنند 
یــا در پروتکل هــای جهانــی موجــود مشــارکت 
جویند. اصرار بر انتشار اســتیبل کوین ریال بر 
بستر شبکه های اختصاصی مجوزالزم کمکی 
به گسترش این صنعت نخواهد کرد و صرفاً با 
کاهش کاربردپذیری ریال، بازار آن را به ارزهای 

رقیب واگذار خواهد کرد.

 در دنیایی که قرار اســت توکن شــکل 
آینــده پــول )و هــر نــوع دارایــی دیگــر( 
باشــد، پول های ملی هم توکن خود را خواهند 
داشــت. هرچند ناشــر اصلــی رمزپــول، بانک 
مرکزی هر کشوری است، ولی نیازی نیست که 
انتشــار پــول روی باکچیــن اختصاصــی و بــا 
قیدوبندهای FATF صورت گیرد. ناشــرانی که 
زیر نظر بانک مرکزی به انتشــار استیبل کوین 
بپردازند، انعطاف و چاالکی توزیع را به رمزپول 
بانــک مرکــزی خواهنــد افــزود و خطــر تمرکــز 
اقتصــادی را کاهــش می دهنــد. در نهایــت 
نویســنده شــکی نــدارد کــه فراگیــری رمزارزها 
به عنــوان پــول در آینــده، دولت هــا را از 
سیاســت گذاری پولی ناتوان خواهد ســاخت. 
صحبــت از آینــده ای اســت کــه کشــورهای 
بیشتری بیت کوین و سایر کریپتوها را به عنوان 
پــول قانونــی بپذیرنــد و شــرکت ها و کشــورها، 
کریپتوهــا را بخشــی از ســبد دارایی خــود قرار 
دهند، اما تا آن زمان اتخاذ راهکارهای مناسب 
در مواجهه با این پدیده، با بینش و آینده نگری 

ممکن است. 
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

اوپکس چالش فنی راه اندازی 
صرافی را برطرف می کند
گفت وگو با سیاوش تفضلی، هم بنیان گذار اوپکس که نرم افزاری 

برای راه اندازی صرافی های رمزارزی است

 راجع به پلتفــرم اوپکس توضیح بدهید. 
چگونه ایده طراحی آن مطرح شد؟ 

اوپکس یــک نرم افزار صرافــی متن باز اســت. عنــوان هم از 
open source exchange گرفته شده است. ما اوپکس را 
طراحی کردیم تا بتوان با استفاده از آن پلتفرم ها و بازارهای 
معاماتی کریپتوکارنســی ها را راه اندازی کرد. ساختار کلی 
اوپکس محدودیتی ندارد و شــما می توانید هر نــوع دارایی 
را در آن لیست کنید و برای آن یک بازار معاماتی بسازید. 

داســتان طراحــی اوپکــس بــه زمانــی برمی گــردد کــه 
هم بنیان گــذاران اصلی بــه این نتیجــه رســیدند که چنین 
نیازی در بازار رمزارز وجود دارد. من مدیرعامل یک شرکت 
نرم افــزاری بــه نــام نیلیــن هســتم. کار ایــن شــرکت تولیــد 
نرم افزارهای بانکداری و پرداخت است. این شرکت را شش 
سال گذشته به همراه شریکم مریم نعمتی راه اندازی کردیم. 
دو سال پیش سهیل نیکزاد به سراغ ما آمد و قصد داشتیم 
یک صرافی رمــزارز را با همــکاری همدیگر توســعه دهیم و 
راه انــدازی کنیــم. در آن زمــان جنبه های مختلف 

موضوع و نمونه های بازار را بررسی کردیم. 
اولین چیــزی کــه ســمت آن رفتیــم و فکر 
کردیم می تواند خیلــی زود ما را به جواب 
برساند، اســتفاده از  نمونه های متن باز 
صرافی های متمرکز کاستودی بود. فکر 
می کردیــم می توانیــم خیلــی راحــت از 
آنها استفاده کنیم و به عنوان یک شرکت 
نرم افزاری روی آن سفارشی سازی خود 
را انجام دهیم و مسیرمان را 
در پیــش بگیریــم. فکر 
می کردیــم کــه زمــان 
رســیدن ما به بازار را 
خیلی کوتاه می کند.

امــا ناامید شــدیم. 
بعــد از اینکه چند 
را  نمونه هــا  بــار 
بررســی، آزمایش 
و راه اندازی کردیم 
بــه نتایــج دلخــواه 
نیافتیــم.  دســت 
این شد که به سمت 
نرم افزارهــای رمــزارزی کــه 
فروشــی هســتند، رفتیــم. 
امــا آنهــا هــم نتوانســتند 
رضایــت کامل مــا را جلب 
کنند. برخی مــوارد هزینه 
مناسبی نداشتند، برخی 
شفافیت کافی را نداشتند 

و اطاعات کافی در مورد نحوه عملکردشان به ما نمی دادند 
و در انتقال فناوری مقاومت وجود داشت. ما به عنوان یک 
شــرکت نرم افزاری کــه در حــوزه بانکی فعالیــت می کردیم و 
ســال ها در زمینه باکچین تجربه داشــتیم، می دانســتیم 
که نمی توان به پروژه باکچینی که روی کد آن تســلط کافی 
نداریم، اعتماد کرد. ممکن بود خطراتــی را برای ما به دنبال 

داشته باشد. 

 بــه این نتیجه رســیدید کــه خودتان یک 
نمونه تازه طراحی کنید؟

بله فکر کردیم که محصول را از ابتدا توسعه بدهیم. در مورد 
بعضی از ماژول ها و قســمت های مختلف اوپکس، دانش 
ســازمانی وجود داشــت. حتی نمونه های کد برخــی از آنها 
را نیز داشــتیم؛ برای مثال مدیریت کاربــران، کیف پول های 
درون سیســتمی   و ارتبــاط بــا شــبکه های باکچینــی. امــا 
بخش هایی هم وجود داشــت کــه در حیطــه کاری ما نبود و 

مهم ترین آنها هسته معاماتی سیستم بود. 
بنابرایــن مســیر را با مدیریــت مریم نعمتــی طــی کردیم تا 
جوانب مختلف را بررســی کنیم و ببینیم چه کارهایی باید 
انجام دهیم. در همین حین متوجه شــدیم کــه جالب تر از 
راه اندازی یک صرافی رمزارزی که به صورت B۲C به کاربران 
خدمات ارائه می دهد، فعالیت در حیطه خلئی است که در 
صرافی های رمزارز متن باز وجــود دارد. برای مــا جالب بود و 
چالش های جالب تری داشت. همچنین مدل B۲B به مدل 

کسب وکاری ما، نزدیک تر بود. 

 این فرایند از چه زمانی شروع شد؟
بنابراین از مهرماه 13۹۹ به سمت توسعه یک صرافی رمزارزی 
رفتیم که متن باز باشــد، کد آن با الیسنس های مناسب در 
اختیار کاربــران قرار بگیــرد و کاربــران هم کــد را ببینند و هم 
بتواننــد اســتفاده تجــاری از آن بکننــد. همچنیــن بتوانیم 
مدل کسب وکاری خود را نیز با آن ادامه بدهیم، محصول را 
سفارشی سازی و به سفارش کاربران قابلیت های جدیدی به 
آن اضافه کنیم تا بدین ترتیب در قالب یک شرکت نرم افزاری 

با خدمات متن باز شروع به کار کنیم.
بدین صورت اوپکــس در دو بخش متولد شــد. یک بخش 
توســعه ای کــه در ابتدا متشــکل از مــن و مریــم نعمتی بود 
و کم کم ســایر دوســتان بــه مــا پیوســتند. بخــش دیگر هم 
مارکتینگ بــود و با مدیریت ســهیل نیکزاد کــه مدیرعامل 

اوپکس نیز هستند، آغاز به کار کرد. 

 ماهیت و هدف این پلتفرم چیســت؟ در 
مورد خدماتی که ارائه می دهد، بیشتر توضیح دهید.
همان طور که اشاره کردم، اوپکس یک نرم افزار صرافی رمزارز 
بــرای راه انــدازی صرافی هــای رمزارز کاســتودی اســت. مثل 

نمونه های مشابه در سایر دنیا، دارایی های کاربر را می گیرد، 
تابلوی معاماتی دارد و کاربران می توانند در آن خریدوفروش 
رمزارزهای مختلف را انجام دهند و هر وقت هم که بخواهند، 
رمزارزهــای خــود را بــه فــروش برســانند. نمونــه خارجی آن 
بایننس و مدل داخلی آن نوبیتکس یا اکسیر است. اوپکس 

نرم افزاری است برای راه اندازی چنین مدل هایی. 
تمام نرم افزارهای اکسچنج در حالت پایه همین کارها را انجام 
می دهند و در واقع زیرساختی هستند برای اینکه کاربر در آن 
ثبت نام کرده و دارایی هایش را واریز کند و در ازای آن اعتبار 
درون سیستمی  اش افزایش یابد. ســپس بتواند دارایی اش 
را در تابلوهای مختلــف معاماتی خریدوفروش کــرده و هر 
زمان که بخواهد این دارایی را به صورت رمزارز مورد نظر خود 

برداشت کند.
اوپکس هم همین چند عملکرد شناخته شده را در اتصال 
به شبکه های باکچینی متنوع ارائه می دهد. در حال حاضر 
شــبکه های بایننــس، بیت کوین، اتریــوم و البتــه توکن های 
ذیل آنها را پشتیبانی می کند. ولی هم خودمان شبکه هایی 
را به اوپکــس اضافه خواهیم کــرد و هم به ســفارش کاربران 
می توانیم شــبکه های جدید دیگری را اضافه کنیم و دامنه 

پوشش را گسترش دهیم.

 مخاطب هدف شما چه کسانی هستند؟ 
تاکنون مشتری ایرانی یا خارجی جذب کرده اید؟ 

مخاطب هدف ما برای اوپکس هر شرکت یا نهادی بوده که 
بخواهد یک صرافــی رمزارز بــا مدل بازار معاماتی داشــته 
باشد. نیاز صرافی رمزارز ممکن است جنبه های مختلفی 
پیدا کند. در یــک حالت آن نهاد یا شــرکت می خواهد یک 
صرافی رمزارز راه اندازی کنــد و به کاربران مانند یک صرافی 
کاســیک رمزارزی خدمات ارائه بدهد. در حالت دیگر هم 
می خواهند به محصول شــان که بــرای مثــال می تواند یک 
نئوبانک یا یک سامانه Remittance  باشد، ارزش افزوده ای 
برای تبادل دارایی بیفزایند؛ یا به صورت یک صرافی مستقل 
نمــود بیرونــی پیــدا می کنــد، یــا اینکــه در الیه هــای زیریــن 
محصول دیگری بــاز هــم در جایــگاه ارائه دهنده ســرویس 
مبادله ای مورد اســتفاده قرار می گیرد. هر کســب وکاری که 
به چنین مدلی نیاز داشته باشــد، می تواند مشتری بالقوه 

ما باشد. 

 چــه خدماتــی بــه مشــتریان خــود ارائــه 
می دهید؟

یکسری از کاربران ممکن است از کد منبع اوپکس استفاده 
و بدون داشتن تعامل مستقیم با ما، محصول را راه اندازی 
کنند. با توجه به اینکه الیسنس محصول متعلق به ام آی تی 
است، مشکلی برای آنها پیش نمی آید و می توانند مسیر را 
ادامه بدهند. اما بخش دیگری  از این  بازار وجود دارد که ما 

ادامه از صفحه 5

تأسیس یک واحد 
جدید اف بی آی

به عقیده این افراد، تاکنون فعالیت های 
دولت فدرال دارای عدم شفافیت بود و 
فعالیت هــای آنهــا در بســیاری از موارد 
نمی توانســت در چهارچــوب قوانیــن 
گنگ مالی و مالیاتی تعریف شود. حاال 
افرادی مانند هسون اسکار می گویند که 
با این واحد جدید اف بی آی، شــفافیت 
قانونی فعالیت های رگوالتوری و قانونی 
دولــت فــدرال اتفــاق خواهد افتــاد و در 
آینــده به ســادگی می تــوان از قوانیــن 
رمــزارزی مطلع شــد و بــدون ســرگیجه 
از آنهــا پیــروی کــرد. هســون می گویــد: 
»توانایی هــای دولت هــا بــرای کنتــرل 
فضای رمزارزی فراتر از آن چیزی است 
کــه بســیاری از طرفــداران سرســخت 
رمــزارزی می خواهنــد اعتــراف کننــد. 
در خصــوص 3.6 میلیــارد دالری کــه با 
موفقیت ضبط شد، در ابتدا متخلفان 
توانســتند بــا موفقیــت ســرمایه را در 
والت های مختلف مخفی سازی کنند. 
اما وقتی خواستند برای استفاده از پول 
دزدی آن را تبدیل کنند، به ناچار مجبور 
بودند با صرافی هایی کار کنند که تحت 
نظر نهادهای نظارتی فــدرال بودند و در 
همین مرحله بود که لو رفته و دســتگیر 
شدند. دالر همچنان ارزی  است که همه 
با آن کار می کننــد،  دولت شــاید نتواند 
سرمایه رمزارزی را روی باکچین کنترل 
کند، اما کنترل بســیار باالیی بر سمت 
دیگر ماجرا، یعنی بخش دالری دارد.«

با توجه به نظارت فزاینده قانون گذاران، 
فعــاالن رمــزارزی طــی ماه هــای آینــده 
بایــد بیشــتر و بیشــتر شــفافیت را در 
کسب وکار خود رعایت کنند. در همین 
حــال، گزارش ها حاکــی از آن اســت که 
دولت بایــدن در حــال برنامه ریزی برای 
صــدور یــک فرمــان اجرایــی در مــورد 
رمزارزها طی هفته آینده است تا بتواند 
درباره سیاســت های چندپاره گذشــته 

شفاف سازی کند.
مایــکل فاســانلو، مدیــر کارگــروه دولتی 
شــناخت باکچیــن گفــت: »بــا اینکــه 
نگران مجموعه ای از ابتــکارات پیرامون 
فضــای رمــزارزی هســتم، در عیــن 
حــال به طــور محتاطانــه خوش بینــی 
دربــاره شــفافیت بیشــتر در خصــوص 
نظارت هــای دولتــی را حفــظ کــرده ام. 
بدون شک این شفافیت از سوی نهادی 
مانند دولــت در خصوص فضای گنگی 
مانند رمزارزها بیشــتر از همیشــه الزم 

است.«
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راه اندازی صرافی رمزارزی حاال برای بسیاری یک فرصت مناسب برای سرمایه گذاری روی آینده است. اما چالش های فنی و تکنیکی و امنیتی این پلتفرم های چیزی نیست که بتوان به راحتی 
برای آنها راهکار پیدا کرد. سیاوش تفضلی می گوید کسب وکار جدید آنها در پی رفع این چالش و راحت تر کردن ورود عالقه مندان به این راه اندازی کسب وکار  در حوزه تبادل است.
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

گفت وگو با سهیل نیکزاد، هم بنیان گذار و مدیرعامل اوپکس

اوپکس می خواهد 
زمین بازی را بزرگ تر کند

INTERVIEWگفت وگو

ســهیل نیکــزاد، هم بنیان گــذار و مدیرعامــل 
اوپکس، این پلتفــرم را با کمک شــرکت نیلین 
و دوستانش، ســیاوش تفضلی و مریم نعمتی 
طراحی کرد. نیکــزاد که در ابتدا قصد داشــت 
برای خود صرافی داشته باشــد، با پیدا نکردن 
یک پلتفرم قابل اتکا به فکر طراحی یک پلتفرم 
برای خودش افتاد و از دوستانش کمک گرفت. 
وقتــی ایــن پلتفــرم آمــاده شــد، آنهــا تصمیــم 
گرفتند آن را در اختیار دیگران هم قرار بدهند. 
به گفته ســهیل نیکزاد، آنها دو راه داشتند؛ یا 
باید به صورت B۲B کار کنند یا B۲C. در نهایت 
تصمیــم گرفتنــد کســب وکارهای رمــزارزی را 

نشانه بگیرند و به صورت B۲B کار کنند. 

 اوپکس؛ پلتفر می متن باز
نیکزاد می گویــد طراحی این محصول 
از دو سال گذشته شروع شــد و حدود سه ماه 
است که دموی آن النچ شــده است. محصول 
اوپکــس راه انــدازی یــک اکســچنج اســت بــا 
ویژگی هــای یــک اکســچنج؛ مثــل معامــات 
اسپات، کیف پول و بازارهای مختلف. در واقع 
مدیــر اکســچنج می توانــد بــا توجه به ســرور و 
استراتژی منتخب خود، زیرساخت ها را تغییر 
دهد. وجه تمایــز اوپکس بــا ســایر پرووایدرها 
در متن بــاز بــودن آن اســت. یعنــی مشــتری 
می توانــد وارد گیت هــاب شــود، اکســچنج را 
دانلود و اســتفاده کند. در واقع اوپکس با ارائه  
الیسنس ام آی تی، به مشتریان اجازه می دهد 
که اگر دوست دارند از پلتفرم استفاده تجاری 
بکنند. نیکــزاد در مورد علــت طراحی اوپکس 
به این شــکل می گوید، احتیاج داشــتیم زمین 

بازی بزرگ تر شود.
برخــی مشــتریان  کــه  ادامــه  می دهــد  او 

می خواهنــد که مــا آنهــا را همراهی کنیــم و در 
ازای خدماتی که به آنها ارائه می دهیم، بخشی 
از ســهام را بــه ما واگــذار کننــد. ما تــا جایی که 
بتوانیم از چنین سیستمی   احتراز  می کنیم، اما 
چون داریــم در مورد یک خدمت اســتراتژیک 
صحبــت  می کنیــم و ریســک هایی دارد، بــه 

مشتریان حق  می دهیم که این حرف را بزنند.

 ورود به بازار در وقت مناسب
نیکــزاد در ادامــه تأکیــد می کنــد کــه 
اغلــب صرافی هــا از پلتفرم هــای خارجــی 
اســتفاده  می کنند، اما تعداد کمی  پلتفرم های 
خود را دارند که فقط برای اســتفاده خودشــان 
اســت و در بــازار به فــروش نمی رســد. در ایران 
چند فروشگاه وجود دارد که خدمات مشابه ما 
را با شرایط مختلف ارائه  می دهند و اکسچنج 
رمزارزی راه اندازی می  کنند. اما محصول خوبی 
از آنها ندیده ام و فکــر  می کنم وقت خوبی وارد 
بازار شــده ام. پلتفرم اوپکس بــا کاهش هزینه 
راه اندازی کســب وکار رمزارزی بازار را رقابتی تر 

 می کند. 

 استراتژی اوپکس
نیکــزاد می افزایــد کــه اســتراتژی مــا 
مذاکــره و انعقــاد تفاهم نامــه بــا شــرکت هایی 
اســت که خدمات بانکی ارائه  می دهند. چون 
بیشتر کســانی که خدمات کریپتویی دریافت 
می کننــد، حتماً قســمتی از آن خدمات بانکی 
است. ما اگر نیاز مشتریان خود را بشناسیم و 
پلتفرم خود را منطبق با نیاز آنها طراحی کنیم، 
 می توانیم مشتریان بیشتری جذب کنیم و در 
قدم بعدی به سمت توسعه و افزودن خدمات 

جدید قدم برداریم.  

فعاالنه  تر روی جذب آن کار می کنیم که مشتریان سازمانی 
بزرگ هستند؛ مثل بانک ها یا صرافی هایی که می خواهند 
بــه سیســتم های پایــدار و مقیاس پذیر  مهاجــرت کنند یا 
شــرکت های ســرمایه گذاری دیگری که می خواهند به این 
حوزه وارد شوند. این قســمتی از بازار اســت که می توانیم 
به آن خدمــات نصب، نگهــداری، سفارشی ســازی و غیره 

را ارائه دهیم.
چند ماهی اســت کــه محصول کامــل شــده و می تواند به 
مشتری نهایی عرضه شــود. در حال حاضر با دو مشتری 
مذاکره می کنیم؛ یکــی برای راه انــدازی ســرویس داخلی و 
دیگری هم برای راه اندازی ســرویس خارجــی. مذاکرات در 
حال نهایی شدن اســت که ان شــاءهللا بعد از سال جدید 

پیاده سازی و عرضه محصول را آغاز می کنیم. 

 
ســرمایه گذاری روی این 
کار بــه چه نحــوی بوده؟ 
سرمایه گذار چه کسی یا 
کســانی بودنــد؟ میــزان 

سرمایه چقدر بوده؟
ما از زمــان آغــاز پــروژه به دنبال 
بودیــم.  هــم  ســرمایه گذار 
خوشبختانه در مرحله ابتدایی 
پروژه، تــا دی ماه 13۹۹، بــرای 15 
درصد از ســهم پروژه یک و نیم 
میلیارد تومــان ســرمایه جذب 
کردیــم. ســرمایه گذاران هــم 
شخصی هستند و برای رسیدن 
پروژه به ایــن نقطه خیلــی با ما 
همراهــی کردنــد. اکنــون هم در 

حال گفت وگو برای پیش بردن مرحله بعدی جذب سرمایه 
هستیم تا بتوانیم محصول را در خارج از کشور عرضه کنیم.

 ویژگی هــای خــاص اوپکــس چیســت؟ 
ممکن اســت این ویژگی ها به بین المللی شدن این 

پلتفرم منجر شود؟
دلیل تولید چنین محصولی این است که اوپکس بتواند 
مجموعه خوبی از شبکه های باکچینی را پوشش دهد، 
همچنیــن قــادر باشــد شــبکه هایی را نیــز کــه االن وجود 
ندارند و در آینده در قالب عرفی شبکه های باکچینی قرار 
می گیرند، به راحتی به مجموعه پشتیبانی اوپکس اضافه 
کند. افزون بر این، اوپکس برای اینکه بتواند به تعداد زیاد 

و همزمانی کاربران پاسخ دهد، باید مقیاس پذیر باشد.
ساختار کلی اوپکس به صورت ماژوالر طراحی شده و اجازه 
می دهــد بســته بــه شــرایطی کــه وجــود دارد، از ماژول های 
مختلف اوپکس چندین نمونه باال بیاوریم و سرویس ارائه 
دهیم. برای نمونه اگر شما صرافی داشته باشید که بار زیادی 
را روی جفت ارز بیت کوین و تتر داشــته باشــد و ســایر ارزها 
لود زیادی مصــرف نکننــد، می توانیــد دو ماژول از ماشــین 

معاماتی را باال بیاورید.
در پاســخ به اینکه ایــن ویژگی ها می توانند باعث شــوند که 
اوپکــس بین المللی شــود، بایــد بگویم بلــه. در مقایســه با 
ســایر بازیگرانی که نرم افزارهای رمزارز B2B  ارائه می دهند، 
فکر می کنیم بســته محصول و کد منبعی را کــه در اختیار 
کاربر قرار می دهیم و سورس های انتقال فناوری مان، باعث 
می شود مشــتری ما که این ســرویس ها را به کاربران نهایی 
ارائــه می دهــد، بداند کــه از چــه چیــزی اســتفاده می کند و 
می تواند محصــول را دریافت و از آن خود کند و در ســازمان 
خودش مسیر توسعه اش را ادامه بدهد. فکر می کنیم اینها 
مزیت هایی هستند که می توانند اوپکس را بین المللی کنند.

 چشم انداز آینده و برنامه های آتی اوپکس 
چه هستند؟

در زمینه برنامه کوتاه مدت باید بگویم ما برای ارائه محصول 

به مشتری اول مان در حال آماده سازی هستیم و منتظریم 
که بازخوردهای آنها را بگیریم و مشکات احتمالی را که در 
نرم افزار وجــود دارد، رفع کنیم و وضعیت نرم افــزار را بهبود 
ببخشــیم. ســپس از جنبــه بازاریابی بــه بازارهــای بزرگ تر 
و بین المللــی فکر کنیــم که جذب ســرمایه مرحلــه دوم هم 
در این راستاســت تا ســرمایه مورد نیازمان برای این مســیر 

تأمین شود.
از نظر قابلیت های نرم افزاری، دامنه شبکه های باکچینی و 
دامنه درگاه های پرداختی بیشتری را پوشش خواهیم داد. 
ســعی می کنیم انواع معامات مشــروط را هم به اوپکس 
اضافــه کنیم تا کاربــران بتواننــد معامات مشــروط انجام 

دهند. 
در چشم اندازهای سال های بعدی می توان تمام قابلیت هایی 
را که در اکســچنج های بزرگ وجود دارند، به اوپکس اضافه 
کرد. از لحــاظ بازاریابی گامی  که 
 در ســال جدید پیــش رو داریم، 
تأمین مشــتریان داخلی و ورود 

به بازار بین المللی است.

 این پلتفرم چه کمکی 
می توانــد بــه فضــای رمــزارزی 

کشور کند؟
به نظر من به عنوان یک نرم افزار 
صرافی رمزارز، کاری که اوپکس 
می تواند انجام دهد، این اســت 
که مزیت رقابتــی بار فنــی را کم 
می کنــد. به نوعی دسترســی به 
کــد منبــع یــک صرافــی رمــزارز 
را دموکراتیــزه و راه انــدازی یــک 
صرافی رمزارز را بــرای گروه هایی 
که به لحاظ فنی خیلی قدرتمند نیســتند، آســان می کند. 
امیدواریم حضور اوپکس بتواند به ورود بیشتر کسب وکارها 
و شرکت ها و صنایع به این حوزه کمک کند، دامنه استفاده 
رمزارزهــا و شــناخت مــردم از رمزارزهــا را گســترش دهــد و 
مدل های کسب وکاری مختلفی را در حوزه کریپتوکارنسی 
ارائه دهد. قاعدتاً با بزرگ تر شدن بازار می توان انتظار داشت 
که بازی به نفع مردم تمام شود و مردم بتوانند خدمات بهتری 

دریافت کنند.

 در این مســیر با چه چالش هایی مواجه 
شدید؟

مــن بیشــتر بــا چالش هــای فنــی توســعه نرم افــزار مواجــه 
بودم، اما چالش های بازاریابی هم داشــتیم. در گام اولی که 
می خواستیم محصول را بفروشیم به مشکاتی برخوردیم. 
برای مثال به دلیل ابهاماتی که در قانون گــذاری وجود دارد، 
مشتریان خیلی راغب به ورود به این عرصه نیستند. چون 
نمی دانند که در آینده چه اتفاقی می افتد. ممکن است قانون 

جدیدی تصویب شود و همه چیز را تغییر دهد.
 

 به نظر شــما روندهای ســال آینده دنیای 
رمزارز و بالکچین چه هستند؟

امروز که بــا شــما حــرف می زنــم، روز اول حمله روســیه به 
اوکراین اســت و ایــن اتفاقی اســت که حتی بیــش از کرونا 
می تواند زندگی مــا را تغییر دهــد. بنابراین پیش بینی این 

دنیا راحت نیست.
 به نظر من، اگر این اتفاقات نیفتاده بود، روند ســال آینده 
ادامه متاورس هــا و ان اف تی هــا می بود. احتماالً اســتفاده 
بیشــتر از مفاهیم باکچینی بــرای احراز هویت و ســطوح 

خاصی از آن، روند می شدند. 
اما فکر می کنم اتفاقات این روزها و عواقب آن دوباره توجه ها 
را به جنبه ذخیره ارزش و ابزار پرداختی کریپتوکارنسی ها 
معطوف خواهد کرد و در چنین نگاهی بیت کوین نیز بیشتر 
مورد توجه قرار می گیرد و دوباره ســهمش از بــازار رمزارزها 

صعودی خواهد شد.

مخاطب هدف ما برای 
اوپکس هر شرکت 
یا نهادی بوده که 

بخواهد یک صرافی 
رمزارز با مدل بازار 

معامالتی داشته باشد؛ 
نیاز صرافی رمزارز 

ممکن است جنبه های 
مختلفی پیدا کند
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آیا واقعاً می توان ثروت 
را با کمک بالکچین توزیع کرد؟

رویداد بی تاک نهم با تشریح ایده درآمد پایه جهانی )UBI( برگزار شد

NEWSخبر

سوددهی بالک
ســهام شــرکت بــاک کــه جــک 
دورســی آن را مدیریــت می کنــد، بــا اعام 
درآمدهای فصلی این شرکت تا ۴۰ درصد 

رشد کرد!

توسعه وینتر
جاگــوب لیندبــرگ، مدیرعامــل 
وینتــر کــه یــک شــرکت ســوئدی در حوزه 
تحلیل رمزارزهاست، گفته با همکاری یک 
صرافی محصوالت جدیدی برای اروپایی ها 

ارائه خواهد کرد.

زندان برای فاندرهای بیت مکس
»آرتــور هایــس« و »بــن دلــو«،  
بنیان گــذاران صرافی بیت مکس به دلیل 
نقــض قوانین بانکــی آمریکا، هــر یک به 
پرداخــت 1۰ میلیــون دالر جریمــه و پنــج 

سال زندان محکوم شده اند.

بازار بزرگ تر می شود
»چارلز هاسکینسون«، بنیان گذار 
کاردانــو می گویــد با وجــود جنگ اخیــر، با 
ورود میلیون ها نفــر دیگر به بــازار رمزارزها 
فرصت های عدالت گرایانه این بازار بیشتر 

خواهد شد.

رویــداد بی تــاک نهــم بــا حضــور متخصصــان حوزه های 
مختلف و عاقه مندان به روندهای آینده با تمرکز بر مفهوم 
درآمد پایه جهانی یا همان UBI برگزار شد. در بخش اول 
این رویداد در بحثی که حسن اعمایی، دانشجوی دکتری 
 UBI جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران درباره مفهوم
ارائه کرد، سازوکارها، فرایندها، چالش ها و راهکارهای این 

مفهوم تشریح شد.
در بخــش دوم این رویــداد متخصصان میان رشــته ای در 
حوزه هایی چون مدیریت، کســب وکار، جامعه شناســی، 
رمزارزها و باکچیــن به طرح ســؤاالت و ابهامــات خود در 
خصوص مفهوم درآمد پایه جهانی پرداختند و با یکدیگر 
از فرصت ها و چالش هــای این مفهوم گفتند. گزیده ای از 
ارائه اصلی این رویــداد و بحث های متعاقــب آن در ادامه 
می آید. الزم به ذکر اســت بی تــاک رویدادی اســت درباره 
آینده و تغییرات آن  که هر دو هفته یک  بار برگزار می شود 
و در آن متخصصان، پژوهشــگران و فعاالن کسب وکاری 
حوزه هــای مختلف دربــاره روندهــا و تحــوالت نوآوری ها و 

فناوری های آینده صحبت می کنند.

 ایده UBI چه می گوید؟
 )Universal Basic Income( ایده، درآمد پایــه جهانــی 
اســت. ایــن ایــده دارای جنبه هــای مختلــف حقوقــی، 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و به انقاب فناوری 

نیز مرتبط است. شاید در وهله اول به نظر برسد که ایده 
درآمد پایه جهانی معنایی تخیلی و آرمان شهری دارد؛ اما 
مطالعات نشان می دهد که این ایده دارای ماهیت عملی 

است.
به تعبیری برای درک ماهیت این ایده می توان گفت درآمد 
پایه جهانی مانند یک نوع سیاست گذاری رفاهی است که 
در قالب آن، مثاً یک دولت به همه شهروندان ساکن یک 
کشور به طور منظم، بدون قید و شرط و فارغ از درآمدهای 
خودشان، مبلغی را به صورت ماهانه یا ساالنه اهدا می کند. 
این مبلغ اعطاشده باید نیازهای اساسی فرد را برطرف کند. 
البته در این باره، باید مفهوم نیازهای اساسی تعریف شود.
درآمد پایه جهانــی ویژگی های مختلفی دارد. نخســتین 
ویژگی جهانی بودن آن است؛ یعنی این مبلغ به همه داده 
می شود، فارغ از آنکه فرد چه منبع درآمدی دارد یا متعلق 
به کــدام دهک اســت. دومین ویژگــی پرداخت ســاالنه یا 
ماهانه آن اســت. ویژگی ســوم پرداخت آن به صورت پول 
نقد است؛ یعنی این درآمد در قالب یک بودجه شخصی 
است که فرد خودش برای هزینه کردن آن تصمیم می گیرد. 
چهارمیــن ویژگی غیرمشــروط  بودنش اســت و فــرد برای 
دریافــت آن الزم نیســت کاری انجــام دهــد. ویژگی پنجم 
تعلق گرفتن آن به فرد اســت، نه خانواده و شرط آن، بلوغ 

سنی اوست )معموالً 1۸ سال به باال(.
به نظر می رســد ایــن ویژگی ها تحقــق درآمــد پایه جهانی 

را غیرعملــی و آن را بــه رویکــردی فانتزی تبدیــل می کند. 
همچنین بــه نظر می رســد سیاســت درآمد پایــه جهانی 
طرفدار چندانی بین سیاست گذاران سیاسی و اقتصادی 

نداشته باشد؛ اما این گونه نیست!
گفته می شــود که ایده درآمد پایه جهانی نخستین بار در 
کتاب آرمان شهر »توماس مور« مطرح شده است. البته در 
این کتاب عیناً به این مفهوم اشاره نشده؛ اما ایده ای شبیه 
به آن در این قالب مطرح  شده که دولت برای رفع نیازهای 

شهروندان باید به آنها پولی پرداخت کند.
 

 اتوماسیون و ارتباط آن با درآمد پایه جهانی
 یکی از روندهایی که به مطرح شدن ایده درآمد پایه جهانی 
در عرصه عمومی کمک کرد، ماشینی شدن یا اتوماسیون 
کار بود. ما پیش از این هم با اتوماسیون کار مواجه بودیم؛ 
مثاً در حوزه کشاورزی اتوماسیون از قرن نوزدهم آغاز شد، 
اما به نظر می رسد تغییرات پارادایمی وسیعی در این زمینه 
رخ داده، مانند رباتیــک، هوش مصنوعــی و غیره. بخش 
خصوصی مایل اســت که به ایــن اتوماســیون روی آورد و 
دولت نمی تواند در این زمینه مداخله کند. چون به دلیل 
افزایش سرعت و کاهش هزینه نیروی کار سود باالیی در 
این تغییر نهفته است و به همین دلیل سرمایه دار به آن 

گرایش دارد.
پیش بینی می شــود کــه در دهه های آتی ماشــین ها جای 
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مشــاغل را بگیرند. به همین دلیل پیش بینی آمار و ارقام 
مختلفی را اعام می کننــد. برای مثال در گزارش شــرکت 
مشــاوره مک کنــزی آمده اســت که تــا ســال ۲۰3۰ برخی 
فعالیت های کاری تماماً با اســتفاده از اتوماســیون انجام 
خواهند شد. کاخ سفید نیز در سال ۲۰16 در گزارشی اعام 

کرد که مشاغلی مانند رانندگی از میان خواهند رفت.
اتوماسیون همچنین مشاغل جدیدی را ایجاد خواهد کرد، 
اما در هر صورت بسیاری معتقدند که موجب ایجاد بحران 
در جامعه مدرن خواهد شد. گفته می شود که اتوماسیون 
چنــدان دور از مــا نیســت و بــا آن فاصلــه زیــادی نداریم. 
بسیاری از منابع پیش بینی کرده اند که این تغییر تا سال 

۲۰5۰ به شکل گسترده ای محقق خواهد شد.
موجــود،  آمارهــای  طبــق 
اتوماســیون ســهم نیــروی کار 
را کمتــر کــرده و خواهــد کــرد. 
برخــی برآوردهــای آمــاری در 
این زمینه قابل  توجه هستند. 
برای مثال در بخش کشــاورزی 
سهم نیروی کار از سال 1۸۴۰ تا 
۲۰۲۰ از 6۰ درصد به سه درصد 
رســیده اســت. طبق آمار اداره 
کار آمریکا، مشارکت نیروی کار 
از ســال 1۹۹5 تاکنون کاهشــی 
بوده اســت؛ یعنی بــا وجود باال 
رفتــن بهــره وری، تعــداد نیروی 
کار کاهش یافته است. گزارش 
مؤسســه مک کنــزی در ســال 
۲۰1۷ نیــز ایــن آمارهــا را تأییــد 
می کند. گزارش کاخ ســفید در 

سال ۲۰16 نیز حاکی از رشد بهره وری در عین کاهش نیروی 
کار است. روند اتوماســیون معموالً دو تأثیر عمده برجای 
می گذارد؛ یکــی بیــکاری ســاختاریافته که موجب شــده 
گزینه ای جز درآمد پایه جهانی نداشته باشیم. دیگری هم 
قطبی شدن بازار کار، یعنی بسیاری مشاغل موضوعیت 
خود را از نظــر نیروی کار انســانی از دســت می دهند. این 
مشــاغل معموالً متعلق بــه طبقه متوســط هســتند، در 
نتیجه در هرم اقتصادی، طبقه متوسط تضعیف می شود. 
این وضعیت موجب تشدید نابرابری می شود که هم اکنون 
نیز با آن مواجه هستیم، اما به نظر می رســد فناوری آن را 

بیشتر نیز خواهد کرد.

 مالیات بر ربات ها به نفع انسان ها!
 حال باید پرســید درآمد پایه جهانی چه پاســخ و راه حلی 
برای روند موجود و آتی ناشی از اتوماسیون دارد؟ این سؤال 

از دو جنبه قابل بررسی است:
 ارزش رهایی بخش درآمد پایه جهانی.

  ماهیت جبرانی درآمد پایه جهانی و نقش آن در بازتوزیع 
ثروت اقتصادی.

در مــورد ارزش رهایی بخــش درآمــد پایــه جهانــی گفتــه 
می شــود که این درآمد به صورت قطعی نابرابری را جبران 
نمی کند، امــا موضــوع درآمد پایــه جهانی عدد نیســت؛ 
زیرا این درآمد موجب رفع نیازهای اساســی افراد جامعه 
می شود و همین موضوع شکوفایی استعدادهای افراد را 
به ارمغان می آورد و همین شکوفایی باعث ارتقای سرمایه 
اجتماعی جامعه، بهبود عملکرد تحصیلی و کاهش جرم 

در جامعه می شود.
در بعضی مناطــق این ایــده به صــورت پایلوت اجرا شــده 
و نتایج نشــان می دهد که وضعیت اجتماعــی از لحاظی 
بهبود یافته است. برای مثال در هندوستان درباره گروهی 
از کشــاورزان پژوهشــی انجام شده اســت. این کشاورزان 
به محصول خــود وابســته بودند و در بخشــی از ســال به 
واســطه داشــتن محصوالت، در مقایســه با بخش دیگر 
سال، سرمایه مادی بیشــتری داشــتند. از این کشاورزان 
آزمایش هــوش )IQ( گرفته شــد؛ نتایج نشــان مــی داد که 

عملکــرد هوشــی کشــاورزان در آن بــازه زمانــی کــه ثــروت 
بیشتری داشتند، باالتر بود. استدالل دیگر، ارزش جبرانی 
درآمد پایه جهانی است که موجب بازتوزیع ثروت می شود. 
در ســاختار اتوماســیون، مســئله نیــروی کار و اتحادیــه 
کارگری وجود نــدارد. در این ســاختار، این ثــروت به نوعی 
مالیات بر ربات است و الزم اســت که میان جامعه توزیع 
شــود. در این بــاره، گفتــه می شــود کــه ســرمایه به صورت 
اجتماعی ســاخته می شــود و نباید به صورت شخصی از 

آن بهره برداری کرد.
در علوم اجتماعــی و علــوم انســانی، اجــرا و آزمایش یک 
ایده بســیار دشــوار و زمان بر اســت؛ به ویژه اینکــه کنترل 
متغیرهــای اجتماعــی کار پیچیــده ای اســت. در مناطــق 
مختلف جهان، ایده درآمد پایه 
جهانی با عناوین و رویکردهای 
مختلــف مــورد اســتفاده قــرار 
گرفتــه اســت. در شــهر دوفین 
کانادا به صــورت آزمایشــی، به 
مــدت ســه تــا چهــار ســال، به 
افراد یک حقوق پایه داده شد. 
نتایج نشان می دهد که در این 
مدت عملکرد تحصیلی رشــد 
داشــته و آمار بستری شدن در 
بیمارســتان نیــز کاهــش یافته 

است.

 طراحــی بــا کمــک 
رمزارزها و بالکچین

 در ایــده درآمــد پایــه جهانــی 
یــا UBI مفهــوم درآمــد بســیار 
کلیدی است. از وقتی مفهوم فناوری باکچین و ابزارهای 
مرتبــط بــا آن چــون رمزارزهــا و کیــف پول هــای دیجیتــال 
همه گیر شده، این ایده مطرح  شده که درآمد پایه جهانی 
بیش از آنکه یک مسئولیت یا رسالت حاکمیتی یا کشوری 
یا حتــی حمایتی باشــد، بــه معنای کســب درآمــد از یک 
محصــول، فرایند یا نوآوری مشــارکتی اســت؛ بــه عبارتی 
کسب درآمد افراد زیادی از کاری که در حال انجام است، 
اما نیروی انسانی در آن به حداقل رسیده است. این کاهش 
نیروی انسانی به دالیلی مانند اتوماسیون یا رباتیک شدن 
رخ می دهد، یا آنکه حاصل شبکه های غیرمتمرکزی است 
که در نهایــت می توانند ثروت آفرین باشــند. بــرای نمونه 
غیرمتمرکز کردن رسانه ها یا شبکه های اجتماعی که امروز 
به صــورت متمرکز بــرای بســیاری از شــرکت ها ثروت های 
هنگفت چندصدمیلیاردی تولید می کنند، کمک می کند 
که این ثروت ها با مفهوم درآمد پایه جهانی توزیع شوند. 
وقتی این ثروت ها و درآمدها از تملک و ســیطره یک نهاد 
متمرکز خارج می شوند، طبق ایده درآمد پایه جهانی، الزم 

است که در جامعه توزیع شوند.
ایــن ایــده اعتقــاد دارد اجتماعــات بــا یکدیگــر چیــزی را 
می سازند که کسی مالکش نیست؛ یعنی این گونه نیست 
که کاری انجام نشــود، اما درآمد بین همگان توزیع شود. 
این ایده یارانه است که قباً اســتفاده شده و به شکست 
انجامیده است. بلکه در UBI کار به دلیل اتوماسیون - با 
وجود نبود نیروی انسانی - همچنان انجام می شود؛ مثاً 
قطار خودرانی که بدون راننده و خدمه مسافران را جابه جا 
می کند و کماکان درآمد ایجاد می کند، اما این درآمد بدون 

نیروی کار تولید شده و می تواند در جامعه توزیع شود.
الزم به ذکر اســت که در سیســتم یارانه مفهوم کار وجود 
ندارد؛ در یارانه بیشــتر مفهوم حمایــت و حق، محوریت 
دارد، اما در سیستم درآمد پایه جهانی، کاری در حال انجام 
و ثروتی در حال خلق شدن اســت؛ حال الزم است که این 
ثروت در کل اجتمــاع یا در بین یک جامعــه خاص توزیع 
شود. باکچین دقیقاً چنین کارکردی دارد. به نظر می رسد 
وقتی این توزیع ثروت در بستر باکچین و رمزارزها محقق 
می شود، الزم است که از حاکمیت های محلی فراتر برویم؛ 

در این صورت به نظر می رسد که باید universal را جهانی 
ترجمه کرد نه همگانی )درآمد پایه جهانی(؛ زیرا برابر نهاد 
همگانی به این ایده بُعد محلی و کشوری می دهد. تحقق 
مفهوم جهانی این درآمد نیازمند باکچین است تا افراد 
با کیف پول هــای الکترونیکی خود بتوانند بــه درآمدهای 
بخش هایــی از اقتصــاد که از شــکل متمرکز خارج شــده، 

متصل شوند.

 آیا می توان به تحقق UBI امیدوار بود؟
 درآمــد پایــه جهانــی هنــوز به صــورت گســترده ای اجــرا 
نشــده؛ یکی از عواملی که می توانــد به هر ایــده ای اعتبار 
ببخشد، قابلیت اجراشدن آن است. یکی از سیستم های 
مشــابه درآمد پایه جهانی سیســتم اقتصادی-سیاسی 
سوسیال دموکراســی اســت که بــرای مثال در کشــورهای 
اســکاندیناوی حاکم اســت. این کشــورها موفق شــده اند 
به هدف غایــی ایده درآمــد پایه جهانی دســت پیدا کنند 
و واقعــاً توانســته اند شــکاف طبقاتــی را کاهــش دهنــد. 
سیستم درآمد پایه جهانی اگر بتواند نقص های سیستم 
سوسیال دموکراســی را برطرف کند، عالی اســت، اما الزم 

است این ایده انتزاعی به عمل تبدیل شود.
وقتــی دربــاره درآمــد پایــه جهانــی صحبــت می کنیــم، 
مشــخصاً universal بودن آن به معنای جهانی بودنش 
اســت. مقــاالت مختلفــی کــه دربــاره درآمد پایــه جهانی 
منتشر شــده نیز معطوف به جهانی بودن آن است. برای 
فهم این نکته باید دیــد ایده درآمــد پایه جهانی چــرا و بر 
اساس چه مشــکلی طرح شده است. مشــکل اصلی آن 
اســت که شــرکت هایی وجود دارنــد که از جیــب تک تک 
افراد در حال کسب درآمد هســتند. درآمد آنها به ثروتی 
تبدیل می شود که ما ســهمی از آن نداریم. همچنین این 
شــرکت ها به دولت کشــوری که در آن مســتقر هســتند، 
مالیات می پردازند. این مالیات نیز برای رفاه مردم آن کشور 

صرف می شود.
در 3۰ سال آینده شرکت هایی زیادی در حوزه فناوری مانند 
هوش مصنوعی و رباتیک فعالیت خواهند کرد. برای مثال 
ربات هایی را تولیــد می کنند که صفــر تا صد کشــاورزی را 
انجام می دهند؛ در این صورت وجود نیروی کار در کشاورزی 
چه در ایــران و چه در بنــگادش معنا ندارد. آن شــرکت ها 
بخش بزرگی از کل گردش مالی کشاورزی در دنیا را مالک 
خواهند شد. بدین ترتیب قدرت و حوزه نفوذ بسیاری از این 
شرکت ها بیش از دولت ها خواهد بود؛ بنابراین اگر درآمد 
پایه جهانی ماهیت جهانی نداشته باشد، مفهومی ندارد. 
برای مثال فرض کنید دولت آمریکا از تسا که خودروهای 
بدون راننده تولید می کند، مالیات بگیرد و به راننده ای که 

در افغانستان بیکار شده، حقوق بدهد.
شرکت های اقتصادی در ســال های آینده بخش بزرگی از 
اقتصاد دنیا )نه فقط در کشــوری که مســتقر هســتند( را 
مالک خواهند شد؛ بنابراین طبق ایده درآمد پایه جهانی، 
شرکتی که در آمریکا مالیات می دهد، مالیات آن باید میان 

مردم دنیا توزیع شود.
نکته دیگر درباره basic بودن است. واژه basic برای مردم 
مختلف دنیا معانی متفاوتی دارد و ســؤال این اســت که 
چگونه می تــوان آن را تعریف کــرد. شــاید واژه basic برای 
یک شهروند ایرانی به معنای خوراک و پوشاک و مسکن 
باشــد، اما در جایی دیگر مقوله هنر یا ورزش نیــز در زمره 
نیازهای اساسی قرار داشته باشد. اگر بخواهیم درآمد پایه 
جهانی را در حد یک موضوع حاکمیتی و به شکل جزیره ای 
ببینیم، به سیستم یارانه می رسیم که صرفاً شاید مقدار 
آن از مقدار کنونی یارانه ایران بیشتر باشــد، اما تفاوتی را 
در ســاختارها به وجود نمــی آورد. نکته مهم آن اســت که 
تمام انسان ها در هر کجای دنیا، با هر زبان و نژاد و ملیتی، 
فــارغ از آنکــه شــغل و دانش آنها چیســت، بایــد بتوانند 
نیازهای حداقلی خود را برطرف کننــد و مالیات پرداختی 
شــرکت هایی که در مقیاس جهانی کار می کننــد، باید در 

این مسیر مصرف شود.

شرکت های اقتصادی در 
سال های آینده بخش 
بزرگی از اقتصاد دنیا 

)نه فقط در کشوری که 
مستقر هستند( را مالک 

خواهند شد؛ بنابراین 
طبق ایده درآمد پایه 
جهانی، شرکتی که در 
آمریکا مالیات می دهد، 

مالیات آن باید میان 
مردم دنیا توزیع شود

ANALYSISتحلیل

 ابزار توزیع ثروت 
یا کنترل توده ها

منتقدان چه 
می گویند؟

برخــی منتقدان می گوینــد ایده درآمد 
و  مثبــت  جنبه هــای  جهانــی  پایــه 
منفی خــودش را دارد. آنهــا می گویند 
اســتقال فــرد وابســته بــه مالکیــت 

است. 
حتی درآمــد در اولویت دوم قــرار دارد. 
در همــه جــای دنیــا فاصلــه طبقاتــی 
در حــال افزایش اســت؛ یعنــی درصد 
مالکیــت یــک درصــد بــاالی جامعــه 
در حــال افزایــش اســت و دهک هــای 
پایین تــر روزبــه روز مالکیــت کمتــری 
دارند و قدرت شــان روبه کاهش است. 
ایــن وضعیت موجــب فشــار روزافزون 
بــه 1۰ درصد پاییــن جامعه می شــود و 
همین ممکن است به امکان شورش و 

انقاب دامن بزند.
منتقــدان می گوینــد ایــده درآمــد پایه 
جهانــی نیــز آن اســت کــه اگرچــه مــا 
نمی توانیــم مالکیــت را توزیــع کنیــم، 
اما امکان توزیــع درآمد را داریــم و این 
بهتــر از هیچ چیز اســت. ایــده افزایش 
قیمــت بنزیــن و توزیــع بخشــی از آن 
میــان دهک هــای پاییــن جامعــه بهتر 
از هیچ چیــز اســت؛ امــا اینکــه برابــری 
به گونــه ای در جامعه به وجــود آید که 
این دهک ها مالکیت بیشتری داشته 

باشند، گزینه بهتری است. 
منتقدان بدبینانه می گویند در دوره ای 
دولت ها از ترس از کنترل خارج شدن و 
شورش های اجتماعی بخشی از ثروت 
را به شــکل یارانه میــان مردم تقســیم 
می کردنــد و حــاال شــرکت های بــزرگ 
)حتــی سیســتم های غیرمتمرکــز کــه 
بخش اعظم توکن هــای آنها در اختیار 
افــراد یــا شــرکت های خاصــی ممکــن 
اســت باشــد( به این نتیجه رسیده اند 
چون سیســتم مالکیت جهانی تغییر 
انقابی نخواهد کرد، دســت کم توزیع 
بخشــی از ثــروت در قالب درآمــد پایه 
جهانــی جلــوی شــورش ها و انقاب ها 
را می گیــرد! البتــه نــگاه خوش بینانــه 
همچنــان رویکــردی قوی تــر نســبت 
بــه ایــن مفهــوم دارد و می گویــد وقتــی 
به دلیل تمرکززدایی و اتوماسیون زیاد، 
ثــروت از دســت شــرکت ها و نهادهای 
متمرکز خارج شــود، هم افراد کمتر کار 
خواهند کرد و هم ثروت تولیدشده را با 
کمک مفهوم UBI می تــوان عادالنه تر 

توزیع کرد.
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داستان رمزارزی 
کامیون دار ان خشمگین
معترضان کانادایی که برای جذب کمک های مالی به در بسته خورده 

بودند دست به دامن بیت کوین شدند

بوکله سناتورهای آمریکایی 
را پیر و خرفت نامید

 دست انداختن 
به سبک 
السالوادوری!

رئیس جمهــور جــوان و پرانــرژی الســالوادور یکــی از 
سوپراســتارهای جهــان رمــزارزی اســت. الیحه ســال ۲۰۲ 
این کشور که با فرمان مســتقیم دفتر ریاست جمهوری او 
تصویب شد، السالوادور را به اولین کشوری تبدیل کرد که 
بیت کوین را به عنوان واحدهای ارزش قانونی برای معامات 

درون کشوری به رسمیت شناخت.
الســالوادور و بوکله کــه از ابتدا هــم در جوامــع بین المللی 
سیاســی چندان محبوب نبودنــد، حاال در ســنای آمریکا 
مورد بحث قرار گرفته اند؛ سنایی که هر روز در آن بحث های 
رمزارزی داغ اســت. روز چهارشــنبه، ســناتور جیم ریش، 
ســناتور بیــل کســیدی و ســناتور بــاب منــدز با پیشــنهاد 
الیحه ای خشم رئیس جمهور الســالوادور را برانگیختند. 

الیحه که »ایجاد مسئولیت در قبال رمزارزها در السالوادور« 
نام دارد، به طور مستقیم از این کشور کوچک نام می برد و در 
صورت تصویب از دولت می خواهد تا تحقیقی کلی درباره 

عملیات های السالوادور در حوزه رمزارز انجام دهد. 
تمرکز الیحــه، بیش از هــر چیز بر کشــور الســالوادور برای 
تعیین توانایی های این کشور در زمینه دور زدن تحریم های 

احتمالی و بالقوه آمریکا با استفاده از رمزارزهاست.
در بخش دیگــری از الیحه آمده که تــاش اصلی آنها برای 
»کاهــش حداکثــری تهدیــدات برون مرزی برای سیســتم 
اقتصادی آمریــکا« اســت. در ادامه این بخــش آمده: »به 
رسمیت شناختن بیت کوین توسط السالوادور، درها را به 
روی فعالیت های پول شویی کارتل های مواد مخدر در این 

اعتراضات راننــده کامیون هــای کانادایی که طــی ماه های 
اخیر در سراســر جهــان معروف شــده، به طور ناخواســته 
جوانــب بســیار گســترده تری نســبت بــه خواســته های 
اولیــه آنهــا را وارد گفت وگــوی رایــج اقتصادی و سیاســی 
کرده اســت. یکی از این جوانب، حد قدرت دولت مرکزی 

در خصــوص ضبــط ســرمایه آنهــا و به خصوص ســرمایه 
رمــزارزی آنهاســت. هفتــه گذشــته »جاســتین تــرودو« 
در اقدامــی بی ســابقه دســت بــه فعال کــردن قدرت هــای 
اضطراری خود زد که در تئوری، کسب وکارهای رمزارزی را 

مجبور به کسب مجوز می کرد. 

حاال اما بحــث دیگــر بر ســر رگوالتــوری و مجوز نیســت. 
بــه نظــر می آیــد قــدرت رمــزارز غیرمتمرکــز در کمــک بــه 
معترضان باعث شــده تا تــرودو علناً به جنــگ رمزارزها و 
خصوصــاً بیت کویــن برود. دلیل خشــم او هم مشــخص 
اســت. راننــدگان در ابتــدا طــی کارزاری در ســایت 

آیا واقعًا وزارت اقتصاد 
روسیه مخالف 
رمزارزهاست؟!

رولت روسی
این روزهــا روســیه از همه نظــر جنجال 
رسانه هاســت. از بحران اوکراین گرفته، 
تــا رگوالســیون رمزارزهــا، روســیه در 
محــور خبرهاســت. بــر خــاف رویکرد 
قاطعانه و یک طرفه این کشــور در قبال 
بحران مرزی با اوکراین امــا، رویکرد این 
کشور در خصوص رگوالسیون رمزارزها 
ثبــات و یکپارچگــی نــدارد و هــر هفتــه 
گزارش هــا و اظهــارات تناقض آمیــزی را 
از این کشــور می شــنویم. این اظهارات 
از میل بــه ممنوعیــت کامــل ماینینگ 
و فعالیت های رمــزارزی، تا رگوالســیون 
مالیاتی این حوزه تا توســعه رمزارز ملی 

این کشور متفاوت است.
ایــن هفتــه نیــز از ایــن رونــد مســتثنی 
نبــوده؛ ایــن بــار وزارت اقتصــاد روســیه 
با یک اظهارنظــر قاطعانــه و البته کمی 
متناقــض بــا بیانیه هــای ســابق خــود 
گفته کــه رمزارزها بــه هیچ عنــوان نباید 
وضعیــت قانونــی داشــته باشــند. ایــن 
رویکرد بخش اصلی الیحه پیشنهادی 
وزارت بــه دومــای روســیه اســت. ایــن 
الیحه که در تاریخ 1۸ فوریه اعام شــده 
و در انتظــار رأی گیــری اســت، بیــش از 
پیش رویکــرد فعلی روســیه مبنی بر به 
رســمیت  نشــناختن رمزارزها به عنوان 
واحدهای معاماتی قابل قبول را تقویت 

می کند.
وزارت اقتصــاد در بخشــی از الیحــه 
می گویــد: »بــر اســاس توصیه هــای 
همکاران و همتایان خود در بانک مرکزی 
روســیه، وزارت اقتصاد در تاش اســت 
تا با اطمینان دست به تدوین الیحه ای 
بزند که با رویکرد دولــت و بانک مرکزی 
تداخلی نداشته باشد.« بســیاری باور 
دارند حذف رمزارزها تاشی برای حذف 
رقبای بالقوه برای روبل دیجیتال روسیه 
اســت. رمزارز بانــک مرکزی روســیه در 
صورت به کارگیری موفق، می تواند اولین 
قدم این کشور برای دور زدن تحریم های 
فعلی و آتی علیه این کشور در وضعیت 

بحرانی فعلی باشد.

REPORTگزارش
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کشــور و ضررهای کان به جامعه آمریکا بــاز می کند. اگر 
ایاالت متحــده می خواهــد وضعیــت دالر را به عنــوان ارز 

جهانی حفظ کند و به مبارزه پول شویی برود، بررسی 
وضعیت السالوادور باید در میان اولین اولویت ها 

باشد.«
خشــم رئیس جمهــور الســالوادور از ســوی دیگر 

با خواص جوانــی وی درآمیخته اســت. نایب 
بوکله در پاسخ، این سناتور ها را با لفظ 

»بومر« که اشاره به نسل بیبی بومرها 
دارد و کهنسالی و پیر و خرفتی آنها 
را القا می کند، مورد خطاب قرار داده 
است. بوکله در ادامه گفته: »به این 

ســناتورها توصیه می  کنم نام کشــور من را از ســنا و دهان 
خودشان پاک کنند. نه ایاالت متحده، نه سنای آن و نه این 
سه نفر هیچ اختیار و قدرتی بر یک کشور مستقل دیگر 
ندارند. ما مستعمره شما نیستیم. از مسائل داخلی 
کشور ما دور بمانید. چیزی را که نمی توانید کنترل 

کنید، دستخوش تاش های بیهوده قرار ندهید.«
بدون شک اظهارات رک و کوبنده نایب بوکله جایگاه 
او را در بیــن رقبــای سیاســی اش تنــزل 
خواهد داد، امــا در عین حال محبوبیت 
او در طبقــه فعــال در جنبــش رمــزارزی 
و مرکزیت زدایــی را نیــز بیــش از پیــش 

افزایش خواهد داد.

GoFundMe بــه اســم کاروان آزادی شــروع بــه جــذب 
ســرمایه بــرای خــود کردنــد. تــرودو به راحتــی توانســت با 
یک دســتور حکومتی این کارزار را از GoFundMe حذف 
کند. حذف بعدی متعصبان رقیــب GoFundMe، یعنی 
وب سایت GiveSendGo بود که برخوردی حتی شدیدتر 
داشــت و درجــا کارزار آنهــا را حــذف و ســرمایه را بــه نفع 
دولت کانادا ضبط کرد. رانندگان معترض که هیچ امیدی 
در ســازوکار اقتصاد ســنتی و فیات نداشــتند، به ناچار به 

بیت کوین روی آوردند.
اعتراضات حاال تا حدودی کمتر شــده و در برخی شهرها 
مانند اتــاوا، پایتخت کانــادا پلیس توانســته معترضان را 
راهی خانه کنــد. با ایــن حــال در پس زمینه مــاه جنجالی 
و نبردگونه اخیر در کانادا، ســؤاالت و نگرانی های اساسی 
در خصوص قدرت و کنتــرل دولت مرکزی بر فعالیت های 
رمــزارزی باقــی مانــده اســت. جاســتین تــرودو در طــول 
اعتراضــات حســاب های بانکــی شــخصی بســیاری از 
رانندگان معترض را در اقدامی اســتبدادی بست و بدون 
شــک اگر توانایی اجرایی بــه او اجــازه مــی داد، همین  کار 
را بــا کیف پول هــای بیت کویــن معترضــان نیز می کــرد. از 

سوی دیگر عدم توانایی دولت کانادا در مقابله با سازوکار 
رمــزارزی همــراه بــا انتخاب هــای جنجال برانگیــز آنهــا در 
خصوص مسدودسازی حساب های بانکی، موج جدیدی 
از بی اعتمادی به دولت را در مردم کانادا و همزمان روندی 

نو در گرایش به رمزارزها را ایجاد کرده است.
دولــت کانــادا پیــش از ایــن هــم قــدرت مسدودســازی 
تراکنش های رمزارزی مشکوک را از نظر قانونی در الیحه ای 
به نام »شناخت و احراز هویت مشتری« داشت، اما وقایع 
اخیر  که شاید اولین اســتفاده علنی از رمزارزها در مقابله 
با یــک دولت مرکزی اســت، به خوبی توانایــی مردم عادی 
در اســتفاده از چندیــن کیــف پول مجــزا و اســتفاده مؤثر 

از رمزارزها برای فرار از چنگ دولت را نشان داده است. 
»چــن آراد«، بنیان گــذار شــرکت نظــارت بــر باکچیــن 
Solidus می گوید: »مردم باید بداننــد که در حال حاضر 
ســازوکار اقتصــادی کمــاکان بــر پایــه پــول فیــات اســت. 
ایــن یعنــی باکچیــن آن قــدر بــزرگ نیســت کــه بتوانیــد 
تراکنش های خود را برای همیشه مخفی کنید. دولت این 
تراکنش ها را می بیند و می تواند بعدها به سراغ شما بیاید، 
ولی بــا گذشــت زمــان و افزایــش حجــم معامات دســت 

دولت ها بسته خواهد شد.« 
 Swan Bitcoin کــوری لیپســتن«، مدیرعامــل صرافــی«
نظری مشــابه دارد: »رگوالتورها به شــدت تنبــل بوده اند. 
آنها جلسه پشت جلسه در سنای آمریکا و پارلمان کانادا 
برگزار می کنند، ولی درک شان از رمزارزها در حد یک نوزاد 
است. صرافی های زیادی هستند که تحت نظر اداره های 
مالیاتی هستند و طبیعتاً مجبورند تراکنش های مورد نظر 
دولت را گزارش کنند. با این حال هزاران رمزارز خصوصی، 
کیف پول های امن و بسترهای ردیابی نشده وجود دارد که 
هر کسی با کمی هوش فناوری می تواند در آن هر فعالیت 
مالــی ای را کــه می خواهــد، انجــام دهــد. این بــدان معنی 
نیســت که دولت بدون قدرت اســت. صرافی هایی مانند 
کراکن از حاال تسلیم دولت شده و با آن همکاری می کنند 
و بــدون شــک رونــد شناســایی و تحــت کنتــرل گرفتن بر 
اســاس شــواهدی که از ترودو می بینیم، در کانادا افزایش 

خواهد داشت.
 هفتــه پیــش دولــت آمریــکا توانســت بــا یــک موفقیــت 
تاریخی بیش از 3.5 میلیارد دالر رمــزارزی را که برای فرار 
مالیاتی ذخیره شــده بــود، بازیابی کند. پس قطعــاً هر دو 

طرف توانایی های خاص خود را دارند.«
»ماکسیم هرمادتسو«، مؤسس GoodCrypto می گوید: 
»چیزی که برای من جالب است، فراتر از کل این تظاهرات 
و قوانین اســت. چیزی کــه در میان طرفداران سرســخت 
رمزارزی دیدم، این بود که آنها هم میل دارند هیچ کنترلی 
بــر ایــن فضــا حاکــم نباشــد و در عیــن حــال می خواهنــد 
استفاده از آن همه گیر شــود و دولت ها هم از آن استفاده 
کنند. واضح است که نمی توان هر دوی این موارد را قبول 

داشت.«

چرا اوکراین الیحه قانونی شدن رمزارزها را تصویب کرد؟

جنگ اقتصادی اوکراین و روسیه طوالنی خواهد بود

ANALYSISتحلیل

در حالی که تنش میان روسیه و اوکراین از همیشه 
باالتر اســت و جنگ حسابی مغلوبه شــده است، 
به نظر می رســد کی یف روی رمزارزها بــرای روزهای 
سخت تر اقتصادی حســاب باز کرده است. جایی 
کــه در هفته هــای اخیــر سیاســت گذاری ماننــد 
همیشــه پیش رفته و حاال الیحه ای به نــام »درباره 
دارایی های مجازی« تصویب شده است. الیحه ای 
که به دارایی های رمزارزی وضعیت قانونی بخشیده 
و مانند الیحه انقابی کشــور الســالوادور در ســال 
گذشته، به دارندگان رمزارزی این توانایی را می دهد 
تا بتوانند از این دارایی هــا به عنوان ارز قابل معامله 
رســمی اســتفاده کنند. بــا این حــال تصویــب این 
الیحه در پارلمان بدون چالش و رقابت نبود. از ۴5۰ 
عضو پارلمان، ۲۷۲ نفر به تصویب الیحه رأی دادند 
و تا لحظه آخر در رسانه های این کشور شاهد شک 
و تردیــد دربــاره احتمــال تصویب چنیــن الیحه ای 
بودیــم.  میخائیلــو فــدوروف، معاون نخســت وزیر 
اوکراین، اولین نفری بود که پــس از تصویب الیحه 
درباره آن صحبت کرد: »مطمئناً تصویب این قانون، 
زمینه ساز فرصت های کسب وکاری ملی و بین المللی 
بسیاری برای کشور ما خواهد شد. هم شرکت های 
رمزارزی اوکراینی و هم شــرکت های خارجی از حاال 
می توانند بااطمینان از قانونی بودن فعالیت هایشان 
در چهارچوب قوانین شفاف و واضح به فعالیت های 
رمزارزی در خاک اوکراین بپردازند.«  به طور همزمان، 
اوکراین در حال ارزیابی ایجاد تغییراتی در سیستم 
مالیاتی این کشور نیز هست که پیش بینی می شود 
برای هماهنگی بیشتر اقتصاد پیشرو این کشور با 

اکوسیستم رمزارزی در حال توسعه است. 

 افزایش تنش ها
البته تصویب این الیحه چند روز پیش از 
آن رقم خورد که روس های وارد این کشور شدند و 
جنگ در گرفت. اوکراین کشوری که نگرش آن در 
قبال رمزارزها همواره منفی بوده است در آخرین 
ســاعت ها پیش از جنگ به آن روی خوش نشان 
داد. تنها عاملی که قیمت بازار متاطم رمزارزی را 
در مقاطعی در این کشــور کاهــش داده، اقدامات 
مســتقیم روســیه در فضــای رمــزارزی نیســت. 
فعالیت هــای سیاســی و نظامی این کشــور علیه 
همســایه خود اوکراین نیز یکی از عوامل مؤثر در 
سقوط نسبی بازار طی هفته گذشته بوده است. 

 یک جنگ اقتصادی طوالنی
بــر اســاس گزارش هــای دولــت آمریــکا، 
روســیه به طور مســتمر در حال افزایش نیروهای 
نظامــی خــود در داخــل اوکرایــن اســت و بــه نظر 
نمی رســد جنگی که شــروع شــده به این زودی ها 
خاتمه یابد یا حداقل اثرات آن برای اقتصاد اوکراین 

طوالنی مدت خواهد بود. 
با توجــه بــه موقعیــت اوکرایــن به عنــوان یکــی از 
کشورهای پیشرو در زمینه رمزارزی و یکی از اولین 
کاربران دولتی این فناوری، طبیعتاً تنش نظامی و 
سیاسی فعلی تأثیر ادامه داری بر قیمت رمزارزها 

خواهد داشت. 

 یک راهبرد بلندمدت
مارینــا کوالنکــو، شــهروند اوکراینــی و 
مؤســس ســامانه رمــزارزی Syla در خصــوص 
ایــن جنــگ می گویــد: »ایــن وقایــع عجیــب یــا 
جدیــد نیســت. اوکرایــن دهه هاســت کــه بــرای 
اســتقال خود، چــه به شــکل رســمی و چــه به 
شــکل غیررســمی در حال جنگ است. جنگی 
کــه قطعــاً بــه آن ادامــه خواهیــم داد.« در ادامه 
کوالنکــو نظر خــود دربــاره الیحــه جدیــد را ابراز 
می دهد: »خوشحالم که کشورم مانند بسیاری 
دیگــر از دولت هــا از رمزارزهــا نمی ترســد و بــه 
ماهیت و ظرفیت آن پی برده است. با این الیحه 
جدیــد، اوکراینی هــا می تواننــد از فرصت هــای 
بسیار جدیدی برای کسب وکار بهره مند شوند. 
کســب وکارهایی هم کــه از قبــل موفــق بوده  اند، 
می توانند با ادغام ســازی رمزارزی بیش از پیش 
نــام خــود را معــروف کننــد. چارچــوب منظــم و 
شــفافیت کاری و مالیاتی الیحــه جدید به همه 
اجازه می  دهد تا بدون پنهان کاری و ترس در یکی 
از مورد محاکمه ترین حوزه های جهان مدرن کار 
کنند.« از قضا، تاش ها برای توسعه رمزارزها در 
حالی اتفــاق می افتد که بزرگ ترین دشــمن این 
کشــور یعنی روســیه، بــرای قانون گــذاری هرچه 
بیشــتر در زمینــه رمــزارزی کوتاهــی نمی کنــد. 
روســیه به طور گســترده در حال تدویــن قوانین 
جدیدی اســت تا درآمدهای رمزارزی را مشمول 
مالیات کند. می توان گفت جدل دو کشور امروز 
فراتر از میدان جنگ و ســاح اســت و در هسته 

تفکر مالی آنها نیز دیده می شود.
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اثبات کارطای دیجیتالارز2.0۵ %1.۰36۷۴1 میلیاردBTC بیت کوین 1

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری1.۳7 %۷3.533۲ میلیونETHاتریوم۲

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری0.۴9 %۲.۴۲۹ میلیونSOLسوالنا3

قابل سفارشی سازیپرداختارز7.21 %۲۰36 هزارXRPریپل۴

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.02 %۲6.۴۷۹.5 هزارUSDTتتر5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری9.6۳ %۲3.۷3۰ هزارADAکاردانو6

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.0۴ %۲6.۴53 هزارUSDCیو اس دی کوین۷

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری2.۸7 %۴۸51۸ هزارDOTپولکادات۸

قابل سفارشی سازیپرداختارز۵ %5.1۴.۸ هزارXLMاستار۹

اثبات کارمم کوینارز10.76 %3.۴16.۸ هزارDOGEدوج کوین1۰

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی۳.۸7 %۴111.6 هزارMATICپلی گان11

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری۵.12 %3۸6.56.۷ هزارLINKچین لینک1۲

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز9.۸ %۴6۹3.۷ هزارICPاینترنت کامپیوتر13

اثبات کارطای دیجیتالپلتفرم نرم افزاری۴.6۵ %۲.۹۷.۷ میلیونLTCالیت کوین1۴

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز۵.۸۸ %۲۲.35.5 هزارALGOآلگورند15

اثبات کارپول اینترنتارز2.2۴ %۸.۴6 میلیونBCHبیت کوین کش16

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری10.1۵ %۷65.5۸.۴ هزارATOMکازموس1۷

قابل سفارشی سازیکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری7.21 %5۰۸3.۲ هزارFILفایل کوین1۸

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری1.۵۴ %۷۷۰3.۸ هزارETCاتریوم کاسیک1۹

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۵ %5۷.6۲.1 هزارEOSایاس۲۰

با بیشترشــدن احتمال گفت وگوی مقامات روســیه و اوکراین بر ســر آتش بس، قیمت  در بازار بیت کوین و ارزهای دیجیتال، پس از جهش روز گذشــته، تا حدودی تثبیت شده است. 
این در حالی است که آخرین گزارش ها نشان می دهد درگیری میان نیروهای دو کشور به خیابان های کی یف رسیده است.  آن طور که از داده های مروبط به بازارهای مشتقه پیداست، 
معامله گران حرفه ای تاش زیادی برای بازیابی قیمت اتریوم نمی کنند و احساسات در بازارهای آتی عمدتاً نزولی است.  کریستین الگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم گفته است باید 

وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال هرچه زودتر مشخص شود تا روسیه نتواند با استفاده از این دارایی ها تحریم های جدید را دور بزند.

نکته مهم؛ همه داده ها، متن ها و محتواهایی که در این صفحه می بینید، اطاعات کلی از بازار هســتند و به  هیچ وجه توصیه ای برای ســرمایه گذاری نیســتند. همیشــه به یاد داشته 
باشید که اطاعات و شاخص های گذشته لزوماً در آینده هم همان مسیر را طی نمی کنند. ما در رمزارز ۲۰ مهم ترین دارایی های دیجیتال بازار کریپتوکارنسی ها را معرفی می کنیم. این 
دارایی ها حدود ۹۹ درصد حجم بازار رمزارزهای جهان را دربر می گیرند و در صرافی های رمزارز معتبر جهان و ایران هم فهرست شده اند. هدف این فهرست این است که از رتبه بندی های 

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