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هفتــه گذشــته اختاللــی در سیســتم پیامک 
برخــی از عملیات هــای بانکــی رخ داد و در پی 
آن سیدیاســر رایگانــی، مدیــرکل ارتباطــات و 
سخنگوی همراه اول توییتی را منتشر کرد و از 
رفع این اختالل موقت خبر داد و عذرخواهی 
هــم کــرد. تــا اینجــای ماجــرا همه چیــز یــک 
اختــالل موقت بــوده کــه با تــالش همــراه اول 
برطرف شده و در یک مسیر درست و حرفه ای 
از مشــترکان هــم عذرخواهــی شــده اســت؛ 
اما عــدم دریافــت پیامک کســب وکاری حتی 
بــرای چنــد ســاعت و به صــورت 
موقــت بــرای کســب وکارها و 
به ویــژه اســتارتاپ های ایرانــی 
چــه هزینه هایــی دارد و چطــور 
باید جبران شــود؟ نکتــه مهم تر 
اینکه عــدم وجــود SLA یا همان 
توافق نامه کیفیت ارائه خدمات 
برای ســرویس های شــرکت های 
بــزرگ کــه نقــش ارائه دهنــده 
زیرســاخت و بسترساز خدمات 
فناوری اطالعــات را دارند، چه خســارت هایی 
را متوجــه کســب وکارهای کوچک و متوســط 

اکوسیستم نوآوری ایران می کند؟
مفهوم پایداری از اصول اولیه خدمات فناوری 
اطالعــات در همــه جــای دنیاســت. اصلــی 
کــه در ایــران شــرکت های بــزرگ، به ویــژه آنها 
که در حــال ارائــه زیرســاخت به اکوسیســتم 
نــوآوری، آن  هــم اغلــب بــه شــکل انحصــاری 
هســتند، توجــه چندانــی بــه آن ندارنــد و در 
قراردادهایشان با کسب وکارهای محلی وقعی 

به آن نمی گذارند.
خلئی که باعث می شود اختالل ها و خسارات  
ناشــی از آنهــا معمــوالً بــا تفســیرهایی چــون 
»موقــت« و »کم اهمیــت« توضیــح داده و 
سرهم بندی شــوند و در بهترین حالت با یک 
عذرخواهی ســروته ماجرا هم بیاید. در حالی  
که خســاراتی که اختالل ها و عدم دسترســی 
به ســرویس های تعهد داده شــده حتــی برای 
یک ســاعت بــه یــک کســب وکار آنالیــن وارد 
می کند، خیلی بیشتر از چیزی است که بتوان 
در قاموس یک عذرخواهی آن را جبران کرد. از 
قطعی دسترسی کاربران به پرداخت اینترنتی 
و صفــر شــدن ســفارش ها در آن بــازه زمانــی 
گرفته تــا بی اعتمادی به برند، دم دســتی ترین 

این خسارت هاست.
کافی است این خسارت های مادی و معنوی را 
برای هر کسب وکار ریالی حســاب و به تعداد 
شرکت ها ضرب کنیم تا آن وقت متوجه عمق 
فاجعه همین اختالل به ظاهر ساده باشیم که 

نهایتاً با یک عذرخواهی به اتمام می رسد.
سال هاســت کــه فعاالن اکوسیســتم نــوآوری 
حمایت هــای  به دلیــل  می گوینــد  کشــور 
خــاص، عدم وجــود قوانیــن مشــخص و عدم 
وجود فضــای رقابتی؛ خســارت های ناشــی از 
برآورده نشدن تعهد شــرکت های زیرساختی 
حتــی در بازه هــای کوتاه مــدت خســارت های 
زیادی به آنهــا وارد می کند؛ بی آنکه شانســی 
برای جبران آنها داشته باشند، اما فعالً کسی 
گوش شــنوایی برای این گالیه ها و شکایت ها 

ندارد.

INTROسرآغاز

نبود SLA و پاسخگو نبودن شرکت های زیرساختی در برابر 
کسب وکارهای کوچک، چه آسیب هایی در پی دارد؟
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وداع با آزاده داننده، رئیس سابق شورای مرکزی نصر کشور 

درگذشت یکی از چهره های باسابقه صنعت فاوای کشور

یک اتحادیه سنتی در حوزه حمل و نقل، کارمزد آنالین ها را نصف کرد

آپ و دیگر پلتفرم های فروش بلیت اتوبوس شاکی شدند

آزاده داننده از فعاالن ســازمان نظام صنفی رایانه  ای دار 
فانــی را وداع گفــت. او از چهره هــای تأثیرگــذار صنعــت 
فنــاوری اطالعــات کشــور بــود کــه در فاصلــه ســال های 
۱3۹0 تا ۱3۹۱ رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی 
رایانــه ای کشــور و از همــان ســال ۱3۹0 تــا ۱3۹3 رئیــس 
هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران 
بــوده اســت. داننــده کــه در بین صنــف فــاوا از احتــرام و 

اعتبار ویژه ای برخــوردار بود، از زنان تأثیرگــذار و پرتالش 
و از مدیــران کســب وکاری خوش نام این عرصه به شــمار 

می رفت.
زنده یاد داننده بعد از یــک دوره طوالنی مبارزه با بیماری 
سرطان سرانجام پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه دار فانی را وداع 
گفت. کارنگ و گروه رسانه ای راه پرداخت این فقدان را به 
جامعه فاوای کشور و خانواده داغدار او تسلیت می گوید.
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بــه نظــر می رســد ورود اتحادیه هــای ســنتی بــه ســازوکار و 
بیزینس مــدل اســتارتاپ ها صرفاً محــدود به حــوزه امالک 
و آگهی های آنالین نیســت. درســت در روزهایی که رئیس 
اتحادیه مشــاوران امــالک بــرای درج قیمت در ســایت های 
دیوار و شــیپور خط و نشــان کشــیده، خبر آمده که انجمن 
صنفی شــرکت های اتوبوســرانی اعالم کرده کارمــزد فروش 
بلیــت اتوبــوس در ســایت ها و پلتفرم های گردشــگری باید 

نصف شود. 
در پی این اقدام هم جمعی از کســب وکارهای آنالین ســفر 
اعــالم کرده انــد در اعتــراض بــه کاهش دســتوری کارمــزد از 
شــرکت های آنالین فعال در فــروش بلیت اتوبــوس و ایجاد 
انحصار و محدود و مسدودســازی خدمــات ، فروش آنالین 
بلیــت اتوبــوس از مبــداء تهــران را تــا اطــالع ثانــوی متوقف 
خواهند کرد. این کسب وکارها از جمله علی بابا و مستربلیت 
و اســنپ تریپ و آپ، در دو بیانیه جداگانه اعالم کرده اند با 
دخالت صنف ایــن حوزه در کارمزد شــرکت های اینترنتی و 
کاهش آن عمالً امکان فعالیت آنها در این حوزه وجود ندارد.
کســب وکارهای آنالین معتقدند این اقــدام انجمن صنفی 
شرکت های مســافربری، نوعی انحصارگری و بازی در زمین 
واسطه هاســت، اما احمد نوذری، رئیس کانون انجمن های 
صنفی شرکت های حمل و نقل مسافر، گفته که شرکت های 
فروش آنالین از هر بلیت اتوبوس، تا پنج درصد سود دریافت 
می کنند که فشــار زیادی را به شــرکت های حمل ونقل وارد 
می کند و برای همین در ابالغیه جدید، تصمیم گرفته شــد 

این کارمزد به دو درصد کاهش پیدا کند. 

 کاهش دستوری کارمزد 
 ســه کســب وکار آنالین ســفر، یعنی علی بابا، اسنپ تریپ 
و مســتربلیت که مدعی اند بیــش از ۷0 درصد بــازار فروش 
آنالین بلیت اتوبوس را در اختیار دارند، با انتشــار بیانیه ای 

در اعتــراض بــه ایــن تصمیــم، اعــالم کردنــد: »در روزگار 
ســخت اقتصــادی و شــرایط نگران کننده همه گیــری کرونا، 
کسب وکارهای آنالین نقشی جدی در تسهیل و تسریع ارائه 
خدمات و کاهش دغدغه  مردم عزیز کشورمان داشته اند و 
در این سال ها با ارائه راهکارهای ابتکاری و کم هزینه، پیشران 
توسعه صنعت حمل ونقل بوده اند. حال، اما اقلیتی بار دیگر 
نقش آفرین شــده و در اقدامی بی ســابقه، بــا ترجیح منافع 
ســنتی-صنفی بر منافع جامعه، تصمیم به محدودکردن 
فروش اینترنتی بلیت اتوبوس های بین شــهری گرفته اند تا 
در آستانه سفرهای نوروزی منتظر بازگشــت به روزگار بازار 
سیاه بلیت اتوبوس و سردرگمی مردم باشیم. تصمیمی که 
این روزها به نام »حمایت از حقوق مســافران و شرکت های 
مســافربری« از ســوی »انجمــن صنفــی شــرکت های 
اتوبوســرانی« ابــالغ شــده، مــا کســب وکارهای آنالیــن را در 
کنــار عمــوم جامعــه و شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات، 
به طور جــدی نگــران آینــده خدمــات حمل ونقل اتوبوســی 
کرده اســت. کاهش دســتوری، بــدون توجیــه و بیــش از ۵0 
درصدی کارمزد فروش محصوالت از کسب وکارهای آنالین 
این حوزه، شــامل اشــکاالت متعددی اســت که در روزهای 
اخیر توسط کارشناسان مختلف از زوایای بسیاری بررسی 
شده، اما دوباره الزم است تأکید کنیم که این اقدام بی هیچ 
تردیدی، نه به نفــع مردم و نه به نفــع صنعت حمل ونقل و 
تدوین کنندگان آن خواهد بود؛ چراکه صدمات و خســارات 
این طرح به جامعه و کسب وکارهای بومی، به مراتب بیشتر 

از کمک به آنهاست.«
بــه نظر می رســد در آســتانه ســفرهای نــوروزی و داغ شــدن 
ســفرهای اتوبوســی در بین مــردم، صنف ســنتی ایــن بازار 
نمی خواهد فروش آنالین روی درآمدهای دفاتر حضوری اش 
تأثیر بگذارد و به دنبال از میدان به در کردن این کسب وکارها 

از بازار بزرگ فروش آنالین بلیت اتوبوس است.
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مهلت شرکت در 
وی سی کاپ تمدید شد

مهلــت ارســال طرح هــا بــرای دوازدهمین 
جشــنواره کارآفرینی و توسعه کسب وکار 
 VCCUP دانشگاه صنعتی شریف یا همان

تا ۲۵ اسفندماه تمدید شد.

مستقیم تا رؤیا
اســنپ اعــالم کــرده راننــدگان 
مســتعد ایــن پلتفــرم را کــه در حوزه هــای 
مختلــف ورزشــی، هنــری، فرهنگــی و... 
می توانند مســیر جدیدی در زندگی شان 

داشته باشند، بورسیه خواهد کرد.

 شروع ثبت نام اینوتکس
اینوتکــس ۲0۲۲ اردیبهشــت 
۱40۱ در پــارک فنــاوری پردیــس برگــزار 
می شود. ثبت نام هم شروع شده و تا پایان 

فروردین ماه ادامه دارد.

کماکان بازرگام
در کمــال تعجــب هنــوز تنهــا 
سایت و سامانه مورد اعتماد دولت برای 
توزیع اقالم اساسی بازرگام است و خبری 
از تغییر یا شکستن این انحصار به گوش 

نمی رسد.

نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

اینترنت ثابت 
پر سرعت  از راه می رسد؟

 مراسم افتتاح پروژه توسعه فیبر نوری 
با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد

مراسم افتتاح پروژه توسعه فیبر نوری »FTTx« با حضور 
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات  و فناوری اطالعات در مرکز 

همایش های شهید قندی برگزار شد.
در این مراســم صادق عباســی شــاهکوه، رئیس ســازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از راه اندازی ۵40 هزار 
پورت فیبــر نوری از ابتدای ســال ۱400 خبــر داد که کار آن 
توسط شرکت های مخابرات ایران، شاتل، صبانت، فناپ 

تلکام، ایرانیان نت و آسیاتک انجام شده است. 

 شــبکه موبایل به تنهایی پاسخگوی نیازها 
نیست

 رئیــس ســازمان تنظیم مقــررات گفــت: »اتکا به شــبکه 
موبایــل کافــی نیســت، چراکــه مــا را بــا محدودیت هایــی 
روبه رو خواهد کــرد. به همین دلیــل این بســتر نمی تواند 
به تنهایی پاسخگوی نیازها باشد. از این  رو ارتقای کیفیت 
و سرعت اینترنت در اولویت قرار دارد. با این  حال در سایر 
کشورهای دنیا نیز مشــاهده می شــود که بخش کوچکی 
از ارتباطــات مــردم روی شــبکه اینترنــت همراه قــرار دارد 
و بیشــتر آن روی شــبکه ثابت اســت. این اتفــاق در ایران 
برعکس است، زیرا  شبکه موبایل توسعه مناسبی یافته 

ولی در بخش شبکه ثابت عقب افتادگی وجود دارد.«
شاهکوه با بیان اینکه توسعه شــبکه مبتنی بر فیبر نوری 
مزایای بسیاری خواهد داشت، به تجارب برخی کشورهای 
دنیــا در این زمینــه پرداخت و گفــت: »در کشــوری مانند 
اسپانیا شــاهد رشد مناســبی از توسعه شــبکه مبتنی بر 
فیبر نوری هستیم که این اقدام در کاهش انرژی مصرفی 
و تأثیر آن بر محیط زیســت و بحث های انــرژی مؤثر بوده 

اســت. همچنین در زمینه شــاخص تولید ناخالص ملی، 
هر ۱0 درصد افزایش ضریب نفوذ در پهن باند می تواند تا 

یک درصد به رشد GDP کمک کند.« 
او معتقــد اســت که به لحــاظ افزایــش کیفیــت خدمات، 
توســعه شــبکه ۵G کشــور وابســته به توســعه فیبر نوری 
است؛ »وقتی  که سرعت متوسط 30 مگابیت بر ثانیه در 
نظر گرفته می شــود، نمی تــوان ۹ میلیــون ADSL فعال در 
کشــور را با توجه به آمار جدیــد جزو پهن باند به حســاب 
آورد. بنابراین ضریب نفوذ پهن باند در کشــور با توجه به 

شرایط پیشرفت تکنولوژی در دنیا مناسب نیست.« 
شــاهکوه با بیان اینکه طرحــی در اتحادیه اروپــا با عنوان 
شــبکه گیگابیت بــرای ســال ۲0۲۵ در حال انجام اســت، 
گفت: »این طرح در کشــور ترکیه با هدف دسترسی تمام 
خانوارهــا بــه دسترســی حداقــل ســرعت ۱00 مگابیت بر 
ثانیــه و ۲0 درصــد خانوارها به ســرعت یــک گیگابیت بر 
ثانیه تا ســال ۲0۲3 در دســت اقدام قــرار دارد. در کشــور 
مالــزی نیــز برنامــه مشــابهی بــه صــورت پنج ســاله وجود 

دارد.«
به گفته او، بر اســاس آمار سایت اسپید تست، وضعیت 
کیفی اینترنت ایران نسبت به جهان در شبکه موبایل در 
رتبه ۷۷ و در شــبکه ثابت در رده ۱43 قرار دارد. همچنین 
ســرعت دانلود بــرای اینترنت همــراه به صــورت میانگین 
جهانی ۲۹ مگابیــت بر ثانیه اســت، در حالی کــه این رقم 
در ایــران ۲4 مگابیت بــر ثانیه اســت. اما در شــبکه ثابت 
ســرعت دانلــود بــه صــورت میانگیــن جهانــی حــدود 60 
مگابیت بر ثانیه است، در حالی که این رقم در ایران حدود 

۱0 مگابیت بر ثانیه به ثبت رسیده است.

 سرمایه گذاری دولت در پروژه های زیرساختی 
 عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره 
به اینکه زندگی بشــر با اینترنت گــره خورده اســت، گفت: 
»ســرمایه گذاری دولت برای جــاده و اتوبان ها امری طبیعی 
اســت، ولی هنگامی که دولت در پروژه هایی مانند توســعه 
فیبر نوری و زیرساخت سرمایه گذاری می کند، عده ای تعجب 
می کنند. در حالی که مــردم به جای تــردد در جاده هایی که 
برای آنها ســاخته شده اســت، در بســتر فیبر نوری کارهای 
خود را انجــام می دهنــد. از ایــن  رو می توان گفــت راه جدید 
ارتباطی به بســتر ارتباطات پرســرعت مبتنی بر فیبر نوری 

تغییر کرده است.«
به گفته او دولت سیزدهم به دنبال ایجاد زیرساخت ارتباطی 
پرســرعت، پایدار و امن بــرای تمام مردم کشــور اســت. او با 
اشــاره به اینکه در جلســات کمیســیون تنظیم مقررات در 
جهت فراهم کردن زیرساخت های حمایتی اقدامات خوبی 
صورت گرفته اســت، گفــت: »در این زمینه بین ســه تا پنج 
 FTTH درصد از حق سهم دولت به این پروژه و برای هر پورت
اختصاص یافته اســت. به وســیله دیگر ابزارهای حمایتی 
موجود در خارج از وزارتخانه تعامالتی با دستگاه هایی مانند 
شــهرداری ها و وزارت نیرو در جهت رســاندن فیبــر نوری به 

منازل و کسب وکارها صورت می گیرد.«
زارع پور گفت: »به زودی از قرارداد طرح افزایش ۷0 درصدی 
ظرفیت شبکه زیرساخت کشــور طی یک فرایند ۹ ماهه با 
استفاده از تجهیزات تولید داخل برای ســال ۱40۱ رونمایی 
خواهد شد. به طوری که ارتقای ظرفیت شبکه از 30 ترابایت 
بر ثانیه به ۱۲0 ترابایت بر ثانیه یکــی از مهم ترین اهداف ما 

برای سه سال آینده است.« 

چهارمین دوساالنه  نمایشگاه دیزاین و بسته بندی با عنوان 
بسته ها ۲۹ بهمن در فرهنگسرای نیاوران شــروع به کار کرد 
و تا ششــم اســفندماه ادامه خواهد داشــت. این نمایشگاه 
امسال توانسته در عرصه بین الملل هم قدم بگذارد و میزبان 
طراحانی از ۱۷ کشــور دنیــا از جمله آمریکا، روســیه، ایتالیا، 

هنگ کنگ، الروس و ژاپن باشد. 
به گفته برگزارکنندگان نمایشگاه »بسته ها«، ۵00 اثر از ۱3۱ 
طراح برجسته دریافت شده که در نهایت ۲۹3 طرح پس از 

تأیید تیم داوری به نمایشگاه راه یافته اند. 
برنــدگان مســابقه  آثــار  میزبــان  امســال   نمایشــگاه 
 A’ Design Award هــم خواهــد بــود؛ یــک مســابقه  بزرگ 
جهانی که در کشورهای مختلف نمایشــگاه برگزار می کند، 

اما تابه امروز در ایران حضور نداشته است.  
تیم داوری  »بسته ها« متشکل از ۹ داور بین المللی است تا به 
گفته برگزارکنندگان، نگاه چندجانبه به آثار در مرحله داوری 
و ارزیابی تقویت شــود. در این تیم شــش داور از کشــورهای 
ایتالیا، انگلیس، هلند، هند و... حضــور دارند که تخصص 

آنها پکیجینگ دیزاین اســت. ســه داور ایرانی نیز در زمینه 
خالقیت، تبلیغات و برندینگ در این تیم حضور دارند.

این نمایشگاه رویدادی مســتقل است که توسط استارتاپ 
بســته ها کــه یــک کســب وکار در حوزه بســته بندی اســت، 
برگزار می شود. نمایشگاه »بسته ها« در روز افتتاحیه مورد 
استقبال خوبی قرار گرفت. کسب وکارهایی چون دیجی کاال، 
علی بابا، سرکان، هودیس، پنتر، کامل برچسب، تیغوتا، کوفا و 
وال روس هم از شرکت کنندگان و حامیان این رویداد هستند. 
بــه گفتــه برگزارکننــدگان، دغدغــه  اصلــی ایــن نمایشــگاه 
دیده شدن و ساختن جایگاه برای دیزاین بسته بندی است. 
این نمایشگاه می کوشــد تا طراحان جوان را مورد حمایت و 
تشــویق قرار دهد تا برای ادامه دادن امید و اشــتیاق داشــته 
باشند. آنها می گویند بسته ها با گرد هم آوردن طراحان سعی 
دارد به رشد جمعی و تعامل بین خانواده طراحان بسته بندی 
منجر شــود. این نمایشــگاه به تولیدکنندگانی کــه به دنبال 
طراحان خالق هستند نیز کمک می کند تا بتوانند خالقیت را 

چاشنی محصوالت شان کنند.

نمایشگاه دیزاین و بسته بندی با حضور کسب وکارهای نوآور
 صنعت بسته بندی تا ششم اسفند ادامه خواهد داشت

دوساالنه  چهارم نمایشگاه بسته ها شروع به کار کرد 

امسال بخش کســب وکارهای کوچک و استارتاپ ها نیز به 
دوساالنه بسته ها اضافه شــده است. بسته ها قصد دارد با 
حمایت از این بخش کسب وکارهای نوآور حوزه بسته بندی را 
قادر سازد به دیزاین و تولید این حوزه کمک کنند و بسته بندی 
محصوالت داخلی را بهبود بخشند. یکی از حوزه های مورد 
توجه بسته ها، کسب وکارهای اینترنتی است که به گفته تیم 
برگزاری این نمایشــگاه، چالش هــای زیــادی دارد. به اعتقاد 
برگزارکننــدگان، بســته بندی در کســب وکارهای اینترنتــی 
اهمیت بسزایی دارد و رابط بین فروشــنده و خریدار است. 
از این رو کسب وکارها با بسته بندی های خالقانه می توانند 

پیام های مثبتی به مصرف کنندگان بدهند. 
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 کسب وکارهای
اينستاگرامی

I N S T A G R A M 
B U S I N E S S

 آینده کسب وکارها
 در دنیای جدید

 برای ورود به دنیای 
متاورس آماده اید؟

شــاید متــاورس و دنیــای آن هنــوز بــرای 
بسیاری از کاربران ناآشــنا باشد اما گزارش 
گارتنر که به تازگی منتشر شده، پیش بینی 
می کند تا ســال ۲0۲6، حــدود ۲۵ درصد از 
مــردم حداقــل یــک ســاعت در روز را بــرای 
کار، خرید، حضور در مدرسه، معاشرت یا 
سرگرمی در دنیای متاورس سپری می کنند. 
البته این گزارش نســبت به سرمایه گذاری 
بسیاری که در یک بخش از متاورس صورت 
گرفته هــم هشــدار داده اســت. همچنین 
پیش بینی می شــود که ارزهای دیجیتال و 
توکن های غیرقابل تعویــض در متاورس به 
عنوان یک اقتصاد مجازی مورد اســتفاده 
قرار گیرند. البته شاید تصویر درستی هنوز 
برای مخاطبــان از متــاورس شــکل نگرفته 
باشــد. با این حــال، برندهــا زودتر آســتین 
بــاال زده و آمــاده فعالیت در این دنیــای تازه 

شده اند. 
شــرکت »والمــارت« در ماه جــاری چندین 
درخواســت عالمــت تجــاری مربــوط بــه 
محصوالت مجازی مانند کاالهای ورزشی، 
اسباب بازی ها و مبلمان را همراه با نرم افزار 
قابل دانلود بــرای مدیریــت پورتفولیوهای 

ارزهای دیجیتال ثبت کرده است. 
دنیای تازه متاورس یک روی دیگر هم دارد. 
در شرایطی که خرده فروشان برای مشارکت 
در اقتصــاد متــاورس آمــاده می شــوند، 
شــرکت های فنــاوری میلیون هــا دالر بــرای 
ساخت متاورس ســرمایه گذاری می کنند. 
متا، شــرکت مــادر فیس بــوک، اعــالم کرده 
اســت که ۵0 میلیــون دالر بــرای ایجاد یک 
متاورس ســرمایه گذاری می کند تــا کاربران 
بتواننــد در یک محیط مجــازی بــا دیگران 

ارتباط برقرار کنند. 
طبــق بیانیــه مطبوعاتــی ایــن شــرکت، 
مایکروســافت مــاه گذشــته اعالم کــرد که 
 Activision Blizzardقصــد دارد شــرکت
را خریداری کند تا عملیات بــازی خود را در 
سراســر موبایل، رایانه شخصی، کنسول و 
بازی های ابری توســعه دهد و زیرســاختی 

برای متاورس ایجاد کند.
با توجه به اینکــه همه گیری ویــروس کرونا 
بازگشــت رویدادهــای حضــوری را متوقف 
کــرده، برخــی معتقدنــد کــه متــاورس 
بــه بازاریابــان ایــن فرصــت را می دهــد تا با 
رعایت مقررات حفظ حریم خصوصی، به 
مشتریان دسترســی پیدا کنند. البته باید 
دید کاربران چقدر آماده ورود به این دنیای 

تازه هستند. 
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برندی که با یک سرقت خلق شد!
امیرحسین زکی زاده، قصه برند زک را می گوید که خالق 

عینک های چوبی است

رگ و ریشــه محصوالت شــان از طبیعــت اســت و در ایــن 
سال ها تالش کرده اند به جای کم کردن درخت از طبیعت، 
چیزی هم به آن اضافه کنند. برند »زک« خالق عینک های 
چوبی و طبیعی است. شاید در نگاه اول مشخص نباشد 
اما تــار و پود کارهــا بــدون اضافه شــدن هیچ رنــگ و لعاب 
اضافی، همه از چوب خشک است که هیچ درخت اضافی 
برای آن قطع نشده است. تفاوت عینک ها در طرح و نقشی 
است که از طبیعت گرفته اند. با انتخاب نوع و رنگ خاصی 
از چــوب، ایــن تنــوع آرام آرام شــکل گرفتــه اســت. تصویر 
عینک ها، زاویه دیدی از طبیعت را تداعی می کند. انگار که 
مثل دوران کودکی، در تنه درختی بزرگ پنهان شده باشی 
و از میــان حفره هــای عمیق، بــه جهان نــگاه کنــی. قابی از 

طبیعت برای نگاه کردن به دنیای خاکستری امروز. 
امیرحسین زکی زاده، خالق برند زک است. معماری خوانده 
و از همان ابتدا دل در گرو کارهای هنری داشــته است. 3۱ 
ســال دارد و قبل از اینکــه برند زک را خلق کنــد، به کارهای 
دیگــری مثــل دکوراســیون مشــغول بــوده اســت. خودش 
می گوید در دوران حرفه ای، بسیاری از کارها را تجربه کرده 
و همه در کار فعلی بــه کمکش آمده اســت. کارهایی مثل 
روان شناسی برخورد با مشتری، خالقیت و... ابزاری برای 
رشد برند زک شده اســت. با همین کارها، پله پله به جایی 
رســیده که عینک های زک از دل تجربه های تلخ و شیرین 

گذشته زاده شود.

 ماجرای شروع کار
شــروع کار برنــد زک از یــک کارگاه نجــاری بود که اشــیای 
دکــوری و چوبــی را تولیــد می کــرد. البتــه کمــی قبل تــر، 
فعالیت هایی که در حوزه دکوراســیون داشــت، او را بیش 
از پیش به بازار این حوزه نزدیک کــرده بود. خلق برند زک 
اما، با یک اتفاق عجیب همراه بــود. اتفاقی که در نهایت 
خالق برند زک را به سمت تولید عینک های چوبی برد. یک 

احساس نیاز در کنار جرئتی برای خلق برند.
ماجرا این بــود که خــودروی او چند بــار مورد ســرقت قرار 
گرفت و چند فریم عینِک برند او در این دزدی ها گم شد. 
ناچار شد به دلیل باال رفتن قیمت عینک، خودش دست 
به کار شــود و عینکــی چوبی بســازد. چالش تازه بــرای او، 
محک زدن خــودش و ســاخت عینک هایی بود کــه رگ و 
ریشــه ای در طبیعت داشــتند. خودش می گوید ساخت 
اولین عینک - که دست بر قضا استاندارد هم بود - برایش 
قابل باور نبود. استقبال از کار او زیاد شد و تصمیم گرفت 
کار را ادامه دهد. عینک های زک همین قدر ناباورانه شکل 

گرفتند. 
خالق برند زک با بازار ناآشنا نبود. قبل از اینکه وارد حوزه 
فریم های ساخته شــده از جنس چوب شود، بازار چوب را 

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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 کسب وکارهای
اينستاگرامی

I N S T A G R A M 
B U S I N E S S

می شناخت و برخی محصوالت ساخته شده از چوب را به 
شکل دکوری می فروخت. همین هم باعث شد تا بخشی 

از مسیر را جلو بیفتد و کارش راحت تر شود. 
می گویــد از همــان ابتدا عالقــه بــه کار با چــوب و طبیعت 

داشت و به دنبال طراحی هایی بود که متفاوت 
باشد. جلوتر که رفت، تالش کرد تا محصولی 
با ارزش افزوده ارائه کند کــه هم از نظر بصری 

جذاب باشد و هم بتوان از آن استفاده کرد. 

 استانداردی از جنس طبیعت 
او چارچوب هایی مثل رعایت استاندارد برای 
برندش داشــت. می گوید تالش کــرده تا تنها 
از چوب هــای خشــک اســتفاده کنــد و هیــچ 
درختی به خاطر تبدیل شدن به فریم عینک، 
قطع نشــود. چوب های خشــک درخت های 

کهن ســال، اصلی ترین مــواد کار او هســتند. خالــق برند 
زک می گوید این سال ها در کنار فعالیت هایش، نهال هم 
کاشته تا مطمئن شــود محصول او قرار نیست چیزی از 

طبیعت کم کند. 
زکی زاده برای باال بردن جذابیت بصری تولیداتش، سعی 
کــرده از گونه ها و نژادهــای مختلف چوب اســتفاده کند. 
البته این مالحظــه را هــم در کارش دارد که بــرای تنوع در 
کار، به جای رنگ کردن چوب ها، از تنوع موجود چوب های 
طبیعی استفاده کند تا محصوالتی متنوع داشته باشد. 

خودش می گویــد این مالحظه 
صرفــاً برای ســالمت مشــتری 
اســت، چــون فریــم عینــک به 
طــور کامــل روی پوســت قــرار 
می گیرد و برند زک تالش کرده 
تــا محصولــی کامــالً طبیعی و 

بدون رنگ ارائه کند. 

 نمــاد ایــران در کنــار 
طبیعت 

در  کــه  دیگــری  چیــز  امــا 
عینک هــای برنــد زک دیــده 

می شود، نمادهای کامالً ایرانی است. زکی زاده می گوید در 
طراحی های این برند، تالش کرده تا از المان های فرهنگی 
ایران مثل خاتم کاری و سوزن دوزی استفاده کند. ترکیب 
چوب با نمادهای ایرانی، مشــتریان بســیاری را به سمت 
برند زک کشانده است. این برندسازی با نمادهای ایرانی 
به عینک هــای زک کمک کرده تا خاص و مشتری پســند 

باشد. 
زکی زاده می گوید: »با توجه به طراحی های گسترده ای که 

داریم تالش کردیم طراحی هایمان منطبق با سلیقه های 
مختلف باشــد. همین هم باعث شــده مشــتریان مان از 
اقشار مختلف باشند. از افرادی که دنبال اجناس لوکس و 
خاص هستند گرفته تا افرادی که دوستدار طبیعت بوده 
و به دنبال یک کار ماندگارند. مردم عادی هم 
در میان مشتریان ما هستند و از طراحی های 
زک استقبال می کنند. در واقع تالش کرده ایم 
قشر بزرگی از جامعه را با این تنوع در طراحی، 

پوشش دهیم.« 
برند زک حاال روی دستان زکی زاده و همسرش 
می چرخد. تنهــا دو نفر بــه صــورت پاره وقت 
به کمک شــان می آینــد و اصــل کار بــه عهده 
خودشــان اســت. صفر تــا صــد کار در کارگاه 
زک ســاخته می شــود و تنهــا در برخــی موارد 
برای نصب شیشه طبی، کار به بیرون سپرده 

می شود.

 طراحی های کاربردی اما طبیعی 
زکی زاده می گوید چالش اصلی برای برندهای نوپایی مثل 
زک، کمبود بستر کافی برای معرفی هنر و حرفه است. به 
اعتقاد او، اینستاگرام با الگوریتم های سخت گیرانه ای که 

دارد، این کار را رقابتی تر کرده است.
با این حــال برنــد زک تــالش کــرده کار خــود را ادامه دهد 
و چشــم انداز خــود را طراحــی و ســاخت محصوالتــی 
قــرار دهــد که عــالوه بر جلــوه و 
زیبایی بصری، کاربردی باشد. 
برندی که تــالش می کند عالوه 
بر عینــک، ســراغ طراحی های 
خاص دیگر هم برود تا برندش 
را توســعه دهــد و کارهایــش 
محــدود بــه عینــک نباشــد. 
زکــی زاده آینــده برنــد خــود را 
طراحی هــای تــازه و ســاخت 
همیــن  مثــل  محصوالتــی 
فــرم عینــک می دانــد کــه در 
عین خــاص بــودن، کاربــردی و 

مناسب زندگی امروز است. 
دست سازه های زک فعالً تمرکز خود را بر عینک های چوبی 
گذاشــته اما از برخی اســتوری های اینســتاگرام این برند 
می توان دریافت که قرار نیست محصوالت شان محدود 
باشد. چیزی که در صحبت های خالق این برند هم دیده 
می شود و مهر تأیید آن ثبت ملی نشان طراحی هاست. 
باید منتظر بود تا محصوالت دیگری از این برند دوستدار 

طبیعت را دید. 

اینستاگرام در 2022 و چند پیش بینی

از شکست یک گزینه قدیمی تا تجربه کامل خرید

REVIEWبررسی

بیشــتر کاربــران شــبکه های اجتماعی بــه این 
مســئله واقف اند کــه این شــبکه ها بــه صورت 
پیوســته در حال تغییر هســتند؛ یعنی ممکن 
اســت یــک اســتراتژی مؤثــر کــه امــروز بــه کار 

می برید، فردا بی اثر یا بی اهمیت باشد. 
طبــق پیش بینی هایــی کــه به تازگــی صــورت 
گرفتــه، تعــداد کاربــران ماهانــه اینســتاگرام از 
۸04/4 میلیــون بــه ۸۷۷/۵ میلیون در ســال 
۲0۲۲ افزایــش می یابــد. اگــر بخواهیــم از نظر 
مالی به پلتفرم اینســتاگرام نگاه کنیم، باید آن 
را به شکل معدن طال ببینیم. هیچ کسب وکاری 
تا بــه حــال این طــور نتوانســته بــا مخاطبــان و 
مشــتریانش ارتباط برقــرار کند. برخــی آمارها 
نشان می دهد که اینستاگرام تنها اپلیکیشنی 
اســت کــه توانســته طــی دو ســال بــه صــورت 

پیوسته رشد کند. 
اینســتاگرام بــرای بخــش کســب وکارها هــم 
گزینه هــای بســیاری را در نظر گرفته کــه نحوه 
ارتباط آنها با مشتریان را بهبود می بخشد. اما 
همین پلتفرمی که درباره آن صحبت می کنیم 
و راه کسب وکار بسیاری مان را بهبود بخشیده، 

چه تغییراتی در سال ۲0۲۲ خواهد داشت؟
اولیــن گزینــه ای کــه بــه نظر می رســد در ســال 
۲0۲۲ بیشتر با آن مواجه شویم، رشد ابزارهای 
تحلیل آماری این پلتفرم است که پیش از این 
نیــز فعــال بــود. چنیــن تغییــری از ایــن جهت 
اهمیــت دارد کــه بســیاری از کســب وکارها به 
دنبال رصد رشد خود در شبکه های اجتماعی 
هستند و این مسئله برایشان اهمیت بسیاری 

دارد. 
دومین تغییــر پیش بینی شــده، تجربــه خرید 
کامل اســت کــه تاکنــون وجــود نداشــت. قبل 
از ایــن کســب وکارها بــا اشــتراک گذاری لینک 
در بیوی خــود امــکان اتصــال به گزینــه خرید 
در کسب وکارشــان را فراهم می کردنــد. به نظر 
می رســد این پلتفرم در نظــر دارد تجربه کامل 

خرید را در دستور کار قرار دهد. در این صورت 
باید انتظار داشــته باشــیم که بــه زودی چیزی 
شبیه به آمازون را در اینستاگرام شاهد باشیم 
که کاربران تجربه کامل خرید را در بســتر یک 

اپلیکیشن تجربه می کنند. 
تغییــر دیگــری کــه بــه نظــر می رســد در همین 
 IGTV راستا شاهد آن باشیم، شکست گزینه
در اینســتاگرام اســت. بســیاری از کاربــران 
معتقدنــد اگر ایــن گزینه قصــد دارد در رقابت 
با یوتیوب حرفی برای گفتن داشته باشد، باید 
امکان انجام سرچ با کلیدواژه را برای مخاطبان 
فراهــم کنــد. به همیــن خاطر اســت کــه برخی 
پیش بینی ها نشــان می دهــد اینســتاگرام این 
گزینه را تنها در صورتی می تواند حفظ کند که 

کانالی از IGTV صفحات ایجاد کند. 
پیش بینی دیگری که درباره آینده اینســتاگرام 
در ۲0۲۲ صــورت گرفتــه، تقویــت بازاریابــی 
چهره هــای معــروف یــا همــان اینســتاگرام 
 مارکتینگ اســت. در این میان سه پیش بینی 
مطــرح شــده کــه آینــده اینســتاگرام را تحــت 
تأثیر قــرار خواهد داد. اولین پیش بینی، رشــد 
تأثیرگــذاری میکرواینفلوئنســرها نســبت 
بــه افــراد مشــهور اســت کــه می توانــد تحــول 
تــازه ای در بازاریابــی چهره هــا باشــد. دومیــن 
مســئله مربــوط بــه تغییــر عکاســی در ایــن 
پلتفرم و ســومین پیش بینی هــم در خصوص 
حســاب های کاربــری جعلــی اســت. بــه نظــر 
می رسد آگاهی نسبت به حساب های کاربری 
جعلی یکی از مواردی اســت که بیشتر برندها 
به دنبال آن هستند تا افراد واقعی تأثیرگذار در 

این حوزه را پیدا کنند. 
یکــی دیگــر از پیش بینی هــای صورت گرفتــه 
اینســتاگرامی،  کســب وکارهای  حــوزه  در 
مســئله ورود نســل زد بــه ایــن حوزه اســت که 
می تواند تحولی تازه در کســب وکارهای بر پایه 

شبکه های اجتماعی باشد. 
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.

سپیده اشرفی

Sepideh.ashrafi64
@gmail.com

زکی زاده می گوید 
تالش کرده تا تنها 

از چوب های خشک 
استفاده کند و هیچ 

درختی به خاطر 
تبدیل شدن به فریم 

عینک، قطع نشود
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گفته می شود والمارت در حال ورود به متاورس است.
مارک زاکربرگ، در ماه اکتبر نام فیس بوک را به متا تغییر داد 
و از غول رســانه اجتماعی به یک محرک بزرگ در متاورس 
تغییــر هویــت داد. از آن زمــان، بســیاری از شــرکت ها در 

تالش اند تا خــود را در متاورس قــرار دهند و بخشــی از این 
انقالب باشــند. اخیراً گزارش شــده اســت که والمــارت نیز 

قصد دارد وارد متاورس شود.
این غول خرده فروشی حدود هفت عالمت تجاری را در اداره 

ثبت اختراعات ایاالت متحده ثبت کرده است. این شرکت 
برنامه هایی برای فروش کاالهایی مانند لوازم الکترونیکی، 
دکوراسیون منزل، اسباب بازی و بازی های کودکان، کاالهای 
ورزشــی، محصوالت مراقبت شــخصی، خدمــات آموزش 

والمارت به متاورس وارد خواهد شد و البته خیلی های دیگر!

جهانجدیدخردهفروشی

گروه خرده فروشــی »اســتودیو« که ســومین شرکت 
متعلق بــه مایــک اشــلی، رئیــس اســپورت دایرکت 
اســت، اعالمیــه ای مبنی بــر انتصــاب مدیــران ارائه 
کرده و سهام بورس لندن را به حالت تعلیق درآورده 

است. 
غول خرده فروشــی آنالین پــس از ناکامــی در تأمین 
وام نجات ۲۵ میلیــون پوندی، مدیــران تصفیه را فرا 

خواهد خواند. 
در ایــن پروســه ممکن اســت تــا ۱۰۰۰ شــغل در این 
شرکت خرده فروشی آنالین در معرض خطر باشند 
و اســتودیو درباره تأخیر در ســفارش های مشتریان 

هشدار داده است.
استودیو که کاالهایی از جمله پوشاک، لوازم خانگی، 
لــوازم برقی و اســباب بازی می فروشــد، حــدود ۲/۵ 
میلیون مشــتری دارد و در ســال مالی گذشــته ۵79 

میلیون پوند فروش داشته است.
 استودیو نگفته است که آیا مشتریان سفارش های 
خــود را دریافــت خواهنــد کــرد یــا مبلــغ بــه آنهــا 
برگردانده می شــود یــا می توانند کاالهــا را برگردانند 
امــا وب ســایت آن در حــال حاضــر هیــچ ســفارش 

جدیدی نمی پذیرد.
در اطالعیــه ای آمده اســت: »با عرض پــوزش، ما در 
حال حاضر هیــچ سفارشــی نمی گیریــم. به محض 

اینکه بتوانیم به روزرسانی ها را ارائه خواهیم کرد.«
اســتودیو در بیانیــه ای اعــالم کــرد کــه می خواهــد 
مدیــران تصفیــه را در اســرع وقــت بــه طــور منطقی 

منصوب کند.
گــروه خرده فروشــی اســتودیو گفــت: »بــه دنبــال 
گفت و گوهای دقیق با سرمایه گذاران بریتانیایی ما، 
این شرکت نتوانسته است با آنها برای تأمین بودجه 

ورشکستگی کامل در کمین 
غول خرده فروشی آنالین

گروه خرده فروشی 
 استودیو 
بر لبه پرتگاه

NEWSخبر

 فرصت های دنور 
برای خرده فروشان

آخرالزمان 
خرده فروشی

شــهر دنــور در آمریــکا بــه کســب وکارها 
پول می دهد تا در فضاهای خرده فروشی 
غیرقابــل اســتفاده شــروع بــه کار کنند، 
زیــرا بــه دنبــال احیــای مرکــز شــهر خود 
است. این شــهر پنج کســب وکار را برای 
افتتاح مغازه های پاپ آپ با اجاره رایگان 
و همچنیــن خدماتــی بــه ارزش ۲۰ هــزار 
دالر انتخاب خواهد کــرد. برنامه دنور در 
حالــی اجرا می شــود که برخــی از مناطق 
تجاری در شهرهای ایاالت متحده با یک 
به اصطالح »آخرالزمان خرده فروشــی« 
دســت وپنجه نــرم می کننــد که بیــش از 
یک دهه پیش، پس از بحران مالی سال 
۲۰۰۸ و افزایــش تجــارت الکترونیــک، 
فروشگاه های سنتی را مجبور به تعطیلی 
کردنــد. تعطیلی هــا در طــول همه گیــری 
کرونــا ادامــه یافتــه اســت و حتــی تعداد 
بیشتری از آمریکایی ها به خرید آنالین 
روی آورده انــد، زیــرا خرده فروشــان و 
رســتوران ها در طــول موج هــای قرنطینــه 
بسته شــده اند. در کنار محدودیت های 
ویــروس کرونــا، خرده فروشــان نیز تحت 
تأثیر کمبود نیروی کار و تورم قرار گرفته اند 
کــه باعــث شــده ســاعت کاری خــود را 
محدود کرده و قیمت های خود را افزایش 
دهند. بانک ســرمایه گذاری UBS گفت 
که انتظــار دارد حدود ۸۰ هزار فروشــگاه 
در سراســر ایاالت متحده بین سال های 
۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ بســته شود. فروشگاه های 
زنجیــره ای کــه تعطیلــی فروشــگاه های 
خود را اعالم کرده اند شامل سی وی اس، 
گپ، بنانا ریپابلیک و میســیز هســتند. 
وب ســایت پــاپ آپ دنــور می گویــد پنــج 
کســب وکار کــه در مرحله آزمایشــی این 
برنامــه شــرکت می کننــد، یــک ویتریــن 
فروشگاهی با هزینه بسیار کاهش یافته 
برای حداقل سه ماه خواهند داشت. این 
بدان معناســت که آنها فقط هزینه های 
عملیاتــی و مالیــات را می پردازنــد. ایــن 
کســب وکارها همچنین ۲۰ هــزار دالر در 
طراحــی داخلــی، راه اندازی و پشــتیبانی 

تجاری دریافت خواهند کرد.



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 40
۱ اســـــفـــنـــــد ۱400
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

7

خردهفروشی
R E T A I L

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

آمادگی جسمانی و کالس های سالمت و تغذیه در واقعیت 
افزوده و مجازی دارد.

والمارت در بیانیــه ای گفت به طــور مداوم در حال بررســی 
این موضوع است که فناوری های نوظهور چگونه بر تجارب 
خرید آینــده تأثیر می گذارند. بر اســاس تحقیقــات انجام 
شده در 3۰ دسامبر، والمارت قصد دارد با کمک دارایی های 

دیجیتال و تجربیات مجازی این کار را انجام دهد.
ایــن فعالیت ها شــامل توکن والمــارت، یک ارز 
مجازی متعلق به والمارت است. عالوه بر این، 
خدمــات مبادله ارزهــای دیجیتال با اســتفاده 
از فنــاوری بالکچیــن یکپارچــه خواهنــد شــد. 
اپلیکیشــن دیگری یک نرم افزار قابــل دانلود را 
پیشنهاد می کند که برای تجارت الکترونیک، 
واقعیــت افــزوده و مدیریــت پرتفولیــو ارزهــای 

دیجیتال استفاده می شود.

ورودوالمارتبهفضایانافتی
یک فضای خرده فروشی آنالین که امکان خرید در متاورس 
را فراهم می کند نیز مطرح شده اســت. این کاالها به موارد 
آفالین محدود نمی شوند، بلکه شامل کاالهای دیجیتالی 
می شــود که با ان اف تی احــراز هویت می شــوند. این برنامه 
عالمت تجــاری چنــد کاال از جمله لــوازم خانگــی، کاالهای 
ورزشی، محصوالت زیبایی، مبلمان پاسیو و آالت موسیقی 

را در فهرست خود دارد.
در بیانیــه ایــن شــرکت آمده اســت: »مــا همیشــه در حال 
آزمایــش ایده هــای جدیــد هســتیم. برخــی از ایده هــا بــه 
محصوالت یــا خدماتی تبدیل می شــوند که به مشــتریان 
می رسند و برخی را آزمایش می کنیم، تکرار می کنیم و از آنها 
یاد می گیریم.« این توانایی برای خرید به صورت سه بعدی، 
در »محیط مجــازی ســه بعدی آنالیــن از منظــر اجتماعی 
تعاملی«، افراد را به سمت یک تجربه منحصربه فرد می برد. 
بــرای تعامــل اجتماعــی در ایــن فضــا، والمــارت آواتارهای 
مورد نیــاز کاربــران را در رنگ پوســت و لباس هــای متفاوت 
ارائه می کنــد. والمارت همچنین در حــال برنامه ریزی برای 
ارائــه پلتفرم خود بــه عنوان یک ســرویس اســت. والمارت 
درست مانند فروشــگاه های خرده فروشی اش، به برندهای 
دیگر اجازه می دهد تا محصــوالت خود را ارائــه دهند. این 
شرکت در راه اندازی مجموعه های رمزنگاری، هنر رمزنگاری 
و توکن های کاربردی نیز به برندها قدرت می دهد. در نتیجه 
والمارت می تواند به خوبی یک اکوسیســتم باشــد، نه یک 

موجودیت واحد.
جــاش گربــن، وکیــل عالمــت تجــاری/ تریدمــارک اخیــراً 

بیانیــه ای ارائــه کــرد و گفــت: »زبان هــای متعــددی در این 
مــوارد وجــود دارد کــه نشــان می دهــد در پشــت صحنــه 
برنامه ریزی هــای زیــادی در مــورد نحوه برخــورد بــا ارزهای 
دیجیتال، متــاورس و دنیای مجازی که به نظر می رســد در 
حال آمدن است یا در حال حاضر اینجاست، انجام شده 

است.«

والمارتاولیننیست
والمــارت عالقــه ویــژه ای بــه ارائــه مراقبت های 
بهداشــتی در واقعیت مجازی نیز دارد. مزیت 
متــاورس یعنی »تعامــل مؤثر بیــن دو عامل«، 
به درســتی در خدمــت هــدف اســت. آنهــا 
می گویند که امیدوارند شعله ای افروخته شود 
تا بخــش مراقبت های بهداشــتی را به ســمت 

بهتری سوق دهد.
با توجه به همــه تبلیغات، بســیاری والمارت را 
به عنوان اولین بازیکن خرده فروشی در فضای 
متــاورس تصــور می کردند. این درســت نیســت. بســیاری 
از شــرکت هایی کــه به مشــتریان خرده فروشــی رســیدگی 

می کنند، عمیقاً درگیر متاورس و مشتقات آن هستند.
به عنوان مثال آدیداس چندین قدم برداشته است تا خود 
را به عنوان یک بازیکن قدرتمند معرفی کند. اخیراً آدیداس 
مجموعه ان اف تی هــای خود را راه اندازی کــرد که نزدیک به 
3۰ هزار توکن داشت و در اولین حرکت توانست ۲3 میلیون 
دالر درآمــد کســب کنــد. ان اف تی ها با همــکاری یــوگا لبز، 

شرکت سازنده بورد ایپس راه اندازی شدند. 
در اوایــل نوامبر، نایــک تعداد زیــادی درخواســت عالمت 
تجــاری مربوط به فــروش کفش های کتانی مجــازی را ثبت 
کرد. همچنیــن قصــد دارد بــا همــکاری روبلوکــس، دنیای 
مجازی به نام نایکلند ایجاد کند. پس از آن، شرکت کتانی 
دیجیتال RTFKT را خریداری کــرد؛ جایی که یک هنرمند 
۱۸ ساله حدود سه میلیون دالر کفش ورزشی مجازی را در 

کمتر از ۱۰ دقیقه فروخت.
گپ، یک برند پوشــاک، شــروع به فــروش ان اف تی هایی با 
قیمت ۸ تا ۴۱۵ دالر کرده است. این ان اف تی ها دارای مزایای 
فیزیکی هســتند، مانند هودی. گوچی و لویی ویتون نیز از 

ماه گذشته وارد متاورس شدند.
به همان انــدازه که پذیــرش موقعیت والمــارت در متاورس 
وسوســه انگیز اســت، مهم اســت که توجه داشــته باشید 
اینها عالیم تجاری هستند و وعده خدمات نیستند. البته 
این کارها بیهوده نیستند و نشان از ارائه برخی از خدمات 

بزرگ در آینده دارند. 

اضافی مورد نیاز استودیو به توافق برسد.«
بنابراین، هیئت مدیــره اکنون در نظر دارد در اســرع 

وقــت اعالمیه ای مبنی بــر انتصاب مدیــران برای 
SRG و اســتودیو ریتیــل لیمیتد، شــرکت 

تابعــه کامالً تحت مالکیت آن، ارســال 
کند.

اســتودیو پــس از صــدور دومیــن 
اخطــار ســود در ژانویــه، بــه دنبــال 
وام نجات بــود و تأخیــر در تحویل و 
هزینه های حمل ونقــل زیاد را عامل 

مشکالت خود می دانست.
وقتی یــک شــرکت وارد تصفیه می شــود، 

چه معنایــی دارد؟ ایــن لزوماً به معنــای پایان کار 
نیست.

 بــه عنــوان بخشــی از فراینــد، یــک کارشــناس 

ورشکســتگی دارای مجــوز منصــوب، مســئول 
مدیریت شرکت خواهد بود. 

ایــن وظیفــه آنهــا خواهــد بــود کــه بــه یافتــن 
راه هایــی بــرای بازپرداخــت بدهی هــا، 
حل مشــکالت جریــان نقدینگی یا 

یافتن مالک جدید کمک کنند.
ایــن پروســه می توانــد از چنــد 
هفته تا یک سال یا بیشتر طول 
بکشــد، بنابرایــن ممکــن اســت 
یک مصیبت طوالنی مدت باشد.
 اما اگر فرایند تصفیه نتواند شرکت 
را نجــات دهد یــا مالــک جدیــدی پیدا 

کند، معموالً به انحالل منجر می شود.
 انحــالل، فراینــد فــروش کلیــه دارایی هــا و ســپس 

انحالل کامل شرکت است.

خرده فروشان برای کاهش هزینه ها  از فناوری کمک می گیرند

 آمار مرجوعی  خریدهای کریسمس 
بیش از همیشه بوده  است!

REPORTگزارش

در حالــی کــه فصــل تعطیــالت زمســتانی بیــش 
از یک مــاه پیش بــرای مصرف کننــدگان بــه پایان 
رسید، خرده فروشان هنوز با کوهی از محصوالت 
درگیر هســتند. طبق گزارشــی از فدراســیون ملی 
خرده فروشــی، مصرف کنندگان آمریکایی حدود 
۱۵۸ میلیارد دالر از کاالهایی را کــه بین اول نوامبر 
تا ۲۴ دســامبر خریداری کرده انــد، بازگردانده اند. 
این رقم نسبت به سال گذشته بیش از ۵۶ درصد 
افزایش را نشان می دهد. با وجود اختالالت زنجیره 
تأمین و ســایر چالش های مرتبط با بیماری کرونا، 
فــروش خرده فروشــی در تعطیــالت ســال ۲۰۲۱ 
بــه رکــورد بــاالی ۸۸۶/7 میلیــارد دالر رســید، اما 
فدراســیون ملی خرده فروشــی تخمین می زند که 
۱7/۸ درصــد از این خریدها بازگردانده می شــود. 
زنجیره تأمین و مسائل مربوط به کووید که باعث 
افزایش هزینه ها شده، می تواند برای خرده فروشان 
میلیاردها دالر هزینه ایجاد کند. یکی از بزرگ ترین 
چالش هــای امســال خرده فروشــان، حجــم باالی 
محصوالت برگشــت خورده اســت. امســال از هر 
پنــج بزرگســال، یــک نفــر حداقل یــک بار قبــل از 
کریســمس مرجوعی داشــته اســت. فدراســیون 
ملی خرده فروشــی تخمین زده که ســال گذشــته 
مصرف کنندگان ایاالت متحده در مجموع حدود 
۱۰۱ میلیــارد دالر از کاالهــای خریداری شــده بــرای 
تعطیالت را پس داده اند، اما امسال این تعداد به 
دالیل متعدد حتی بیشتر خواهد شد. یکی از این 
دالیل رونق فروش تجارت الکترونیک است. فروش 
تجارت الکترونیک حــدود یک پنجــم کل فروش 
تعطیالت در سال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص داده 
اســت که این آمار پیش از شــیوع کرونا و در ســال 

۲۰۱9 حدود ۱۵ درصد بوده است. 
با گسترش تجارت الکترونیک، مصرف کنندگان 
تقریباً هر چیزی راحت تر می خرند و این منجر به 
نرخ بازگشت باالتری می شود. تحقیقات پلتفرم 
مدیریت بازده »گو تی آرجــی« تخمین می زند که 
از هر پنج محصولی که از طریق کانال های تجارت 

الکترونیــک فروخته می شــود، یک محصــول به 
موجودی خرده فروشان بازمی گردد. فارا الکساندر، 
مدیر بازاریابی و ارتباطــات این پلتفرم، گفت: »در 
سال ۲۰۲۱، خریدهای تجارت الکترونیک ۶۱ درصد 
نســبت به ســال گذشــته افزایش یافت که منجر 
بــه مرجوعــی بیــش از ۲۱۸ میلیــارد دالری در ایــن 
بخش شد.« شکی وجود ندارد که حجم مرجوعی 
امسال بیشــتر از سال گذشته اســت؛ اما چرا؟ به 
گفته کارشناسان، تغییر احساسات مصرف کننده 
باعث ایجاد موج جدیدی از عادات خرید می شود 
که میزان مرجوعی را افزایش می دهد. سطح پایین 
موجــودی خریــداران را مجبور بــه خریــد در اوایل 
امســال کــرد. ۴۱ درصــد از خریــداران گفته اند که 
قصد داشتند امسال خریدهای تعطیالت خود را 
زودتر از سال گذشته انجام دهند و این خریدهای 
سریع کاالهای ارزان قیمت ممکن است منجر به 
پشیمانی خریدار شــده باشــد. افزایش در حجم 
برگشــتی ها هر ســال دردسرســاز خواهد بود، اما 
زمانی کابوس اســت که مرجوعی ها به اندازه حاال 
هزینه بر شوند. با حجم باالتر از همیشه و افزایش 
هزینه ها، ضررهای بی ســابقه ای به خرده فروشان 
وارد می شــود، مگــر اینکــه بتواننــد راهــی بــرای 
کاهــش هزینه هــا پیــدا کننــد. الکســاندر گفــت: 
»خرده فروشان معموالً با استخدام نیروی فصلی 
آماده می شوند تا حجم افزایش فروش و مرجوعی 
را مدیریت کننــد. از آنجایی کــه هزینه ها به دلیل 
کمبــود نیــروی کار افزایــش یافته اســت، مطمئناً 
افزایش نیروی کار بــرای آنها به چالــش بزرگ تری 
تبدیل شده است. به همین دلیل است که بسیاری 
از خرده فروشــان بیشــتر به راه حل هــای مبتنی بر 
فناوری تکیه کرده اند تا به افزایش بهره وری کمک 

کنند و کمتر به نیروی انسانی وابسته شوند.«
با فناوری مناســب برای ردیابی ایــن مرجوعی ها و 
ساده سازی فرایند برای مصرف کنندگان، مرجوعی 
خودکار یک فرصــت بــزرگ بــرای صرفه جویی در 

هزینه است.
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گفت وگو با حامد اکبری مدیرعامل 
هلدینگ ایتوپیا که  در دل خود پروژه های 

جذابی چون یومیل، ترایال و یومان دارد

گویافرهنگچندپــروژهایدرموردایتوپیا
صادقاستویکیازمهمترینپروژههایفعلی،یومیل

است.ابتدادربارهپروژهیومیلصحبتکنیم.
یومیــل یــک پــروژه نیمه صنعتــی و نیمه اســتارتاپی اســت. 
کســب وکاری کــه می خواهــد بــا کمــک وندینگ ماشــین ها، 
غــذای گــرم در کالن شــهرها توزیــع کنــد. بــه عبارتــی یومیــل 
شــبکه توزیع غذای گرم از طریق وندینگ  ماشین ها با کمک 
فنــاوری فیس پیمنــت )Face Payment( اســت. یومیــل از 
این نظر صنعتی اســت که در آن ماشــین و زنجیره تولید غذا 
محوریــت دارد؛ از ســوی دیگــر بــه دلیــل مقیاس پذیــری اش 
ماهیت اســتارتاپی دارد. به تعبیر دیگر یومیل متکی بر بازار 
عمیقی است که در طول زمان کارهای زیادی می توان در آن کرد. 
برای مثال تعدد دستگاه های فروش خودکار به صورت نمایی 
مقیاس را باال می برد، زیــرا هریک از آن ها قابلیت شــارژ برای 
تعداد باالیی پرس غذا دارد.  یومیل به پروژه ارزشمندی تبدیل 
شده است. تاکنون در این پروژه ۱۲ هزار پرس غذا فروخته ایم. 
برای فاز دوم یومیل جذب سرمایه انجام شده است. اما چون 
این پروژه ظرفیت جذب سرمایه باالیی دارد، همچنان به شدت 
به دنبال سرمایه گذار هوشــمند هســتیم. این پروژه مدام در 

حال توســعه اســت. در ســال آینده، هدف گذاری ما استقرار 
۸۵ دســتگاه در تهران و همچنین فرانچایز در کالن شهرهای 
دیگر است و در این مسیر سرمایه پذیری هوشمندانه یکی از 
کارهایی است که به دنبال انجام آن هستیم. سرمایه گذارانی 
کــه امــکان توســعه ایــن پــروژه را در خــارج از کشــور تســهیل 

خواهند کرد.

وندینگماشــینهاییکهدرپــروژهیومیل
استفادهمیشوندچهویژگیهاییدارند؟

دســتگاه های کنونی ما ظرفیت ۱۰۵ غذا دارند امــا در طراحی 
جدید این ظرفیت را به ۱۶۰ رسانده ایم. همچنین اندازه دستگاه 
کوچک تر شده و بخش تحویل غذا از پایین به وسط دستگاه 
منتقل شده اســت. این طراحی هزینه زیادی برای ما داشته 
اســت. همه کارهــای یومیــل از صفر تــا ۱۰۰ بر عهده شــرکت 
خودمان است. ظرفیت سازی کرده ایم تا در افق هفت ساله به 
تعداد هزار دستگاه برسیم. جالب است که همه فکر می کنند 
این دستگاه ها را وارد کرده ایم، در صورتی که همه کار طراحی 
و تولیــد در داخل کشــور انجــام شــده و اکنون حتــی آمادگی 
صــادرات آن را داریم! ما وقتــی طراحی جدیدی از دســتگاه را 

عرضه می کنیــم، از چندنظر آن را می آزماییم. نخســت آنکه 
دستگاه را در نقاط گوناگون می گذاریم و کارایی آن را آزمایش 
می کنیم. دوم آنکه دستورپخت غذاها را ارزیابی می کنیم. یک 
سال و نیم است که انواع و اقسام غذا را توزیع کرده ایم و به ۱۴ 
گلدن رسپی یا دســتور طالیی رســیده ایم. یعنی به فهرستی 
از غذاها رســیده ایم که از نظر کیفیت و قیمت در میان مردم 
محبوبیت زیادی دارند. نوع غذا به خودی  خود موضوع شرکت 
ما نبوده است. نگاه ما آن بوده که یک دستور غذا را با رویکردی 
سالمت محور و مقرون به صرفه انتخاب کنیم و تهیه آن را به 
دست آشپزهای خوب بسپاریم. اینکه ما امکان تولید غذاهای 
خوب با قیمت ارزان را داریم، به این علت است که با دستگاه 

فروش خودکار مسئله ملک و قیمت اجاره را حذف کرده ایم. 

برایحذفملک،شماچگونهبانهادهایی
مانندشهرداریبهتوافقرسیدهاید؟

قاعدتاً برای نصب این دستگاه ها الزم بوده که با شهرداری به 
توافق برســیم؛ اما در قانون چنین مجوزی پیش بینی نشــده 
اســت. ما در یوآیدی نیز این مســئله را داشــتیم، زیــرا قانونی 
برای کسب مجوز تأسیس شرکت احراز هویت آنالین وجود 

آرمانشهر
نوآوری

اهداف ایتوپیا از زبان 
حامد اکبری

چند پروژه ای 
و بین المللی بودن

 )UID( حامد اکبــری پیش تــر بــا یوآیــدی
شــناخته می شــد، امــا امــروز پروژه هــا و 
کارهای جدیدی را دنبال می کند. او درباره 
شــکل گیری هلدینــگ ایتوپیــا و اهدافی 
که دنبــال می کند، می گوید: »نخســتین 
هدف مــان آن اســت که هلدینــگ ایتوپیا 
بــه عنــوان هلدینــگ باالســری همــه 
فعالیت هایمان شناخته شود. هلدینگی 
که ویژگی بین المللی بــودن آن مهم ترین 
شاخصه آن است، چراکه با وجود مسائل 
مربوط به تحریم، ما یک سال و نیم تجربه 
واقعــی کار اســتارتاپی در کشــور ترکیــه را 
پشت سر گذاشته ایم. تجربه ای که اعتقاد 
دارم در ادامه مســیر ایتوپیا بــرای حضور 
در بازارهای بین المللی به ما کمک زیادی 

خواهد کرد.«
بــه گفتــه اکبــری، حوزه هایــی کــه ایتوپیــا 
در آن فعالیــت می کنــد متنــوع اســت 
و ایــن هلدینــگ بخش هــای مختلفــی از 
صنعت های گوناگون را هدف گذاری کرده 
اســت. دلیل آنکــه پروژه های آنهــا از نظر 
موضوعی ناهمگن هستند، آن است که 
ذیل مفهوم خالقیت آنها را پیش می برند؛ 
»این فرهنگی است که قبالً هم بر اساس 
آن همــواره در حــال جــذب نیــروی خالق 
بوده ایم و بدین ترتیب  توانسته ایم تیم های 
حرفه ای درست کنیم. با اتکا بر این تیم ها، 
شرکت های مهمی مانند یوآیدی و بانک 

آیدی )Bank ID( به وجود آمده است.« 
در ایتوپیــا ایده ها نشــئت گرفته از بخش 
تحقیق و توســعه )R&D( شــرکت است. 
بدین ترتیــب پروژه هــا در بخــش تحقیق 
و توسعه پیشنهاد می شــوند. در نهایت 
بر ســر یک تا دو پــروژه اتفاق نظــر صورت 
می گیــرد و مــا معمــوالً دو پــروژه هم زمــان 
دنبال می شود. چندپروژه ای و بین المللی 
بودن استراتژی ماست. حاال به این نتیجه 
رســیده اند که حتماً در کنار تنوع پروژه ها 
باید روی بازار بین الملل هم تمرکز خاصی 
داشته باشند. اکبری می گوید: »استفاده 
از نیروی کار ماهر و مجرب در ایتوپیا یک 
ویژگی منحصربه فرد ما خواهد بود. نیرویی 
که اعتقاد داریم برای آموزش و رشد آن باید 
هم زمان و هم هزینه بگذاریم و نتیجه آن را 
در دستاوردهای ایتوپیا ببینیم. هلدینگی 
کــه می خواهــد بین المللی و با ســوددهی 
باال فعالیت کند، چاره ای ندارد جز اینکه 
به منابع انسانی قوی، خالق، یادگیرنده و 

باهوش تکیه کند.« 

COMMENTدیدگاه
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تالشدارنداولینشرکتایرانیباشندکهمحصولواقعیقابلعرضهدرآنراارائهدهند.
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نداشت. پس از کرونا بود که ما توانستیم این مجوز را اخذ کنیم. 
برای یومیل نیز چیــزی به نام مجوز دســتگاه فروشــگاه خودکار 
غــذا نداریم.  البته ما فــارغ از چارچــوب قانونی ایران اســتاندارد 
FDA یا نشان سازمان غذا و داروی آمریکا را رعایت می کنیم؛ زیرا 
توسعه پروژه را در ترکیه و امارات متحده عربی نیز آغاز کرده ایم. 
راه حلی که ما در ایران به آن رسیده ایم، نصب دستگاه در داخل 
مجموعه هایی مثل ســازمان ها و پاساژهاســت.  همچنین برای 
آنکه مخاطبان بدانند که در کدام مناطق شــهر این دســتگاه ها 
هســتند، نرم افزاری وجود دارد. ضمن آنکه ما در حال کار کردن 
روی نشــانه های شــهری هســتیم که جای دســتگاه ها را نشــان 
می دهند. اما روی  هم رفته برنامه روشنی برای جانمایی ها داریم. 
یعنی برنامه ریزی کرده ایم که مثالً در دانشگاه ها یا نقاط پرترددی 

مثل چهارراه ولیعصر دستگاه  را نصب کنیم.

دربارهیومیل،مــاراجعبهچهبــازاریدرحال
صحبتهستیم؟برایمثالاسنپفودباچنینایدهای
بهوجودآمدهاستکهمردمدرکمترینزمانبهبهترین

غذادسترسیداشتهباشند.
 مــا در امکان ســنجی اقتصــادی خــود نقــاط دسترســی یــا 
Access Points را شناســایی کردیم. یک نکته مهم درباره این 
بازار این است که چون ایران زندگی شبانه ندارد، غذای خیابانی 
یا Street Food در آن توسعه پیدا نکرده است. غذای خیابانی ما 
نهایتاً دکه  های فروش لبو و باقال و سمبوسه است یا ماشین هایی 
که در صندوق عقب خود به عابران غذا می فروشند. این نکته ای 
است که ما به آن توجه داشــته ایم.  نکته دیگر آنکه ما خدمات 
پروتکلی شــده )Protocolized Service( را مبنــای کار خــود 
قرار داده ایم. یعنی دســتگاه  یا سیســتم با مکانیزم مشخصی، 
غذایی را با کیفیت و مقدار ثابت به مشتری تحویل می دهد. ما 

مشخص کردیم که طبقه متوسط اقتصادی و فرهنگی مخاطب 
ما هستند؛ یعنی هم کار با دستگاه را بلد هستند و هم اقتصادی 
بودن غذا برایشان اهمیت دارد. دهک های بسیار پایین و باال در 
هدف گذاری ما نیستند. کارمندان و دانشجویان دهک های ۶ و 7 
کالن شهرها را هدف قرار داده ایم. بر اساس چنین برآوردی تعداد 
مخاطب مــا ۵۰۰ هزار نفر اســت. این مکانیــزم روی حل چالش
Last Mile  متمرکــز شــده کــه برای شــرکت هایی ماننــد آمازون 
یا حتی اســنپ فود کماکان چالش بزرگی اســت. در مکانیزم ما 
مشتری و فروشــنده هریک مقداری از مســیر را طی می کنند و 
عامل »زمان قطعی« حذف می شــود. یعنی من محصول خود 
را در نقاط مشخصی می گذارم و مشتریان من که یک جمعیت 
۵۰۰ هزارنفری را شامل می شوند، هر وقت خواستند در آن نقاط 

حضور می یابند.

ارســالمرحلــهآخــرکاالیکــیازچالشهای
خردهفروشیدرایرانشدهاست.ازدیجیکاالتااسنپ
وبسیاریکسبوکارهایدیگردرحالکاررویآنهستند
وازدارکاستورتاتوسعهفروشگاههایفیزیکیمتعدد
همبهعنــوانراهکارخردهفروشهایبــزرگمدنظرقرار
گرفتهاست.شمادریومیلمیخواهیداینمشکلرادر

صنعتغذاحلکنید؟
بله، چراکه این مکانیزم در اقتصاد اهمیت زیــادی دارد و یکی از 
ویژگی های مهم آن صرفه جویی در زمان است که هزینه عملیاتی 
زیادی را کاهــش می دهد. اینکه الزم نباشــد دو نفــر با همدیگر 
زمان خود را تنظیم کنند، اهمیــت زیادی دارد. بخــش زیادی از 
تصمیم ســازی در خرید یا توزیع غذا، وابســته به موضوع زمان 
است. اینکه چگونه دسترسی فراهم بشــود موضوع مهمی در 
کسب وکار است. یومیل نیز بر اساس این منطق عمل می کند. 
یعنی در جای مشــخصی دســتگاهی را گذاشــته و همان جا به 
مردم غذای گرم تحویل می دهد. این منطق مســائل بسیاری را 

حل می کند.

باتوجهبهاینکهشماتعدادگروههدفخودرا
500هــزارنفــرتعییــنکردهایــدوهدفتــاننصــبهزار
دستگاهاست،فکرمیکنیدیومیلدرنهایتدرروزبه

فروشچندپرسغذابرسد؟
ما ســاالنه بــرای فــروش ۴۲ میلیــون غــذا هدف گــذاری کرده ایم. 
هدف ما آن است که در سال هفتم به این میزان فروش برسیم؛ 
یعنی مشــتریان ما ماهی هفت بار از ما غذا بگیرند. این شاخه 
از فعالیت )توزیع و فروش غذا( از حساســیت ویــژه ای برخوردار 
است و رقابت در بازار آن سنگین است؛ زیرا قیمت گذاری در این 
صنعت مستعد تالطم و تغییر زیاد است. بنابراین به این عدد از 

مخاطبان هدف رسیده ایم و آن را به حداقل رسانده ایم. 
در حال حاضر اگر هر نفر از مخاطبــان ۵۰۰ هزار نفری ما، ماهی 
کمتر از یک غذا بگیرد، ما به هدف خود در این فاز رسیده ایم. یعنی 
قرار است این رشد با شیب معقولی رخ دهد و مطمئن هستیم که 

خیلی زودتر به هدف تعیین شده خود خواهیم رسید. 
یکــی از کارهایــی کــه مــا در بیزینس مــدل ابتدایــی یومیــل در 
پی آن بودیــم، فروش دســتگاه های مرتبط بــا پروژه  بــود. یعنی 
می خواستیم دستگاه بسازیم و به سرمایه گذارهای عالقه مند 
بفروشیم و در سود آنها ۵۰ درصد سهیم  شویم. اما در نهایت 
یومیل با ایده دیگری پیــش  رفت. در این ایده همه دســتگاه ها 
دارایی یومیل محســوب می شوند و فروش دســتگاه نخواهیم 
داشــت. در این صــورت دارایی مشــهود شــرکت باال مــی رود و 
اعتقاد دارم همین بیزینس مدل، راه  چندساله رشد کسب وکار 

را کوتاه می کند.
در کشورهای منطقه نیز در حال ایجاد زیرساخت برای اجرای این 
پروژه هستیم. عراق و ترکیه ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه این 
پروژه دارند. بازار هدف بسیار بزرگ تر از میزان هدف گذاری شده 
ماست و هرجا دستگاه را نصب می کنیم، فروش داریم. این کار 
در مرحله راه اندازی است و توسعه آن نیز دشوار است. در حال 
حاضر سه یا چهار کشور آماده راه اندازی این پروژه هستند و تنها 
باید نرم افزار مدیریــت یومیل در آنجا راه اندازی شــود. به نظر ما 

یومیل در این کشورها قطعاً فروش باالیی خواهد داشت.

مدلکسبوکاریومیلمیتواندحتیدربرخی
مناطق،فعالیتوحضورموقتیراهمممکنکند.مثالًدر

رویدادهایبزرگیمانندجامجهانی...
اتفاقاً چنین پیشــنهادی از برخــی از فعاالن اقتصــادی قطر برای 
جام جهانی داشته ایم، اما هنوز چنین آمادگی ای نداریم که در این 
فاز بخواهیم چنین کاری کنیم. واقعیت این است که می خواهیم بر 
اساس منطق و به دور از هیجان پیش برویم. در ایتوپیا توسعه منابع 
انسانی نخبه و ماهر به شدت مورد توجه ماست. ایتوپیا پروژه هایی 
مانند یومیل و ترایال و یومان دارد که صرفاً با کمک نیروی انسانی 
کارآمد و کارهایی خالق در سطح بین المللی می توانند رشد کنند. 
ما همیشه تأکید کرده ایم پروژه های مختلف ما نه تنها برای کار کردن 
بلکه برای سهام دار شدن جای خوبی است. پس تا زمانی که توسعه 
منابع انسانی ایتوپیا با رویکردی که گفتم محقق نشده باشد، برای 

ورود به بازارهای جدید عجله نخواهیم کرد.

یومیلچندوقتاستکهشروعبهکارکردهو
تیمآنچندنفرهاست؟

در حال حاضر، ۱۲ نفر در یومیل کار می کنند. ما یک سال و نیم 
است که شروع به کار کرده ایم و هشت ماه است که دستگاه در 
اختیار داریم. دســتگاه های ما چندبار تجدید طراحی شده اند. 
یک سال به صورت کامل کل فرایند تأمین و عرضه غذا بر بستر 
وندینگ ماشــین را تمرین کرده ایم، زیرا سیستم ما غیرمتمرکز 
است و آشپزخانه مرکزی ندارد. اما یک سال آشپزخانه مرکزی 
داشتیم و در آن یک آشــپز حرفه ای را اســتخدام کردیم که برای 
ما رسپی سازی کرد. یعنی دستورهای غذایی را به ما داد که برای 
دستگاه های فروش خودکار مناسب باشد. دستور غذای دستگاه 
فروش خودکار الزم است ساده باشد و آشپز های متفاوت کمترین 
تأثیــر را روی مزه نهایی غــذا بگذارند.  همه مزیت این سیســتم 
وابسته به عدم تمرکز آن اســت. ما کالن شهرها را منطقه بندی 
کرده ایــم. هر منطقــه ظرفیــت راه انــدازی ۱۰ دســتگاه را دارد. هر 
منطقه یک مرکز طبخ غذا یا کیترینگ دارد که با ما کار می کند. 
مرکز خالقیت ما دســتور غذا، آموزش، ظرف و مــواد غذایی را در 
اختیار کیترینگ می گذارد، یک نماینده ناظر نیز در هر کیترینگ 
داریــم و در نهایــت محصــول را از کیترینــگ بــه صــورت کامــل 
خریداری می کنیــم. این روش از نظر اشــتغال زایی بســیار مؤثر 
است، زیرا اگر هر کیترینگ بداند که به صورت ثابت روزانه ۱۰۰ یا 
۲۰۰ پرس غذا می فروشد، از نظر شغلی آرامش خواهد داشت. به 
همین دلیل کار ما با این کیترینگ ها بسیار راحت شده است. با 
این مدل ما لجستیک را بیمه کرده ایم، یعنی اگر مشکلی پیش 
بیاید، به صورت محلی است و کل شهر را درگیر نمی کند اما اگر 

فقط آشپزخانه مرکزی می داشتیم، ریسک باال می رفت.

کسبوکارشماقابلیتپذیرفتنسرمایههای
بزرگــیدارد.بــرایتوســعهیومیــلبــههمــکاریبــاچــه

سرمایهگذارانیفکرمیکنید؟
از نظر عددی ما ۲۵ میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم؛ تا کنون ۱۰ 
میلیارد تومان جذب سرمایه کرده ایم. چند سرمایه گذار خوب به 
ما پیشنهاد داده اند، اما نمی توانیم به آنها پاسخ مثبت دهیم، زیرا 
هم به دنبال سرمایه گذاران هوشمند هستیم و هم قصد فروش 
ســهام داریم. باید تأکید کنم ما می توانیم سود بسیار خوبی به 
سرمایه گذار بدهیم؛ زیرا ارزش آفرینی را یاد گرفته ایم و ارزش در 
مجموعه ما انباشت شده است. به عبارتی دشواری های این راه را 
گذرانده ایم. همان طور که پیش تر گفتم، ما به دنبال سرمایه گذار 
هوشمند هستیم. بازار غذا، بازار خاصی است و برای توزیع آن 
به دستگاه فروش خودکار نیاز داریم که فرهنگ سازی کنیم. ما 
در مجموعه به دنبال ایجاد روش پرداخت با استفاده از فناوری 
تشــخیص چهره یا Face Payment بدون اتکا بر ســخت افزار 
دستگاه هستیم؛ یعنی روش پرداختی که با استفاده از کیوآرکد 
)QR( و دستگاه تلفن هوشمند کار کند. در گام بعدی و با کمک 
پروژه مونوولت امکان اســتفاده از فیس ولــت )Face Wallet( را 
در دســتگاه های یومیل فراهم خواهیم کرد که با تکیه بر مفهوم 
اقتصاد اطالعات کار می کند. در نتیجه ما به دنبال سرمایه گذارانی 
نیستیم که صرفاً در صنعت غذا فعال باشند، بلکه کسانی که 
می خواهند در ایــن پروژه ها بــا ما همراهــی کنند، باید نــوآوری و 

فضای آن را به خوبی بشناســند. چراکه شــروع کارهای خالقانه 
مثل ساختن یک وندینگ ماشین غذای گرم، ریسک باالیی دارد. 
سرمایه گذار باید آمادگی روانی برای کارهای پرریسک و زیان های 
احتمالی را داشته باشد. همچنین سرمایه گذارانی که به خارج از 
کشور نگاهی دارند، و ارزش کار بین المللی را درک می کنند، برای 
ما اولویت دارند. خوشبختانه همه پروژه های ما قابلیت توسعه 
به کشورهای دیگر، به ویژه کشــورهای منطقه را دارند. نیروهای 
کاری ما نیز عموماً تحصیل کردگان خارج از کشورند.  نکته آخر 
درباره پروژه یومیل آن است که در ســال ۱۴۰۱ یومیل گرین را نیز 
راه اندازی می کنیم که مخصــوص گیاهخواران اســت. یعنی در 
ازای هر ۲۰ یا 3۰ دستگاه عادی، یک دستگاه سبز نیز راه اندازی 
خواهیم کرد که البته دیگر مسئله اقتصادی بودن غذا در آن مطرح 
نیست. بنابراین طرح های توسعه ای یومیل متنوع است و نیاز به 

سرمایه گذارهای خاص دارد.

ذیلایتوپیاچندمحصولدیگرهمداریدکه
یکیازآنهادرحوزهپوشاکاســت.اینپروژهدقیقاًچه

کاریمیکند؟
پروژه دیگر ایتوپیا، ترایــال )TRY ALL( یا همان پرو آنالین لباس 
است. ما چند شرکت در سطح دنیا هستیم که شش سال است 
ادعای محقق کردن امکان پرو مجازی لباس را داریم، اما تاکنون 
نتوانسته ایم چنین کاری بکنیم؛ زیرا هوش مصنوعی هنوز آن قدر 
پیشــرفت نکرده که رفتار یک جنس نرم )پارچه( را با جنس نرم 
دیگر )بدن( هماهنگ کند. اما ما با روش خالقانه ای این موضوع 
را حــل کرده ایــم.  نام ایــده ای که مطــرح کرده ایم، متــاورس گیت 
)Metaverse Gate( اســت. البتــه زمانی کــه این ایــده را مطرح 
کردیم، متــاورس به معنــای امــروز وجود نداشــت و ما نیــز از آن 
خبر نداشــتیم. اما در واقع این یک پروژه متاورسی است. وقتی 
 شما وارد دستگاه مخصوص این پروژه می شوید، توسط فناوری
3D Body Scanner  آواتار شما ساخته می شود. همه می توانند 
از طریق این دستگاه در کمتر از ۲9 دقیقه هم آواتار خود را بسازند، 
هم از طریق ترایال با پرو کردن لباس به عنوان یک مدل برای خود 
درآمدزایی کنند. قرار است ۸۰۰ دستگاه این چنینی تولید کنیم. 
این دستگاه جالبی است و فرصت مجازی سازی لباس های برندها 
و همچنین حضور آنها در فضای متاورس را فراهم می کند. حتی 
به فکر ان اف تی کردن کالکشن های لباس برندها هستیم و برندها 
می توانند از این طریق برای تجاری سازی برخی طراحی های خود 
کرادفاندینگ کنند. این پــروژه از ابتــدا در ترکیه راه اندازی شــده 
است و در واقع شرکت از نظر حقوقی ترکیه ای است. می خواهیم 
با ۸۰۰ برند ترک همکاری کنیم و به هر برند یک دستگاه رایگان 
خواهیم داد و بعد بر حســب هر پــرو از برند هزینــه ای خواهیم 
گرفت. این پروژه بســیار جدی اســت و یــک تیم حرفــه ای به آن 
اختصاص داد ه ایم. مدیر پروژه آن رزا عرشــی است. ترایال یکی 
از اولین تجربه های متاورسی ملموس اکوسیستم نوآوری ایران 
است که با کمک هوش مصنوعی، واقعیت افزوده )AR( و واقعیت 
ترکیب شــده )Mixed Reality( می خواهد در صنعت پوشــاک 

بین المللی ارزش های کسب وکاری تازه ای خلق کند.

یعنیوقتیمــنازبرندخریدمیکنــم،آواتار
خــودرامیســازمودرآینــدهنیــزمیتوانــمازفروشــگاه

متاورسیآنهاخریدمجازیکنم...
خرید متاورسی در آینده حتماً قابل انجام خواهد بود. عالوه بر آن، 
شما یک بار یک پرو کلی می کنید و دیگر نیاز به پرو ندارید. طی 
یک سال و نیم گذشته، در ترکیه به این نتیجه رسیده ایم که بازار 
این پروژه ظرفیت باالیی دارد و نخستین پروژه در این زمینه است.   
از آنجا که بخشــی از پروژه های ما متاورسی اســت، قصد داریم 
در سال ۱۴۰۱ بیشتر و جدی تر به حوزه متاورس وارد شویم. زیرا 
محصوالت مان با این فضا تناسب دارند. می توان گفت شرکت 
ما نخستین شرکتی است که از نظر محصول، واقعاً وارد متاورس 
خواهد شد. پروژه ترایال در ترکیه بازار گسترده ای دارد. شما یک 
بار نسخه مجازی یک لباس را می سازید )Visualize( و سپس به 

صورت بین المللی مخاطبان زیادی را به دست می آورید. 

ادامهدرصفحه11
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در چند ســال اخیــر لندتک ها یــا پلتفرم هــای وام دهی، 
توانســته اند فناوری را وارد حوزه تســهیالت دهی کنند. 
در واقــع ایــن پلتفرم هــا شــرایطی را شــکل می دهند که 
اعتبارات به شکل متفاوت و در موقعیت و زمان مناسب 
بــه مشــتریان اختصــاص یابــد؛ بــه عبارتــی لندتک هــا 
می تواننــد نقــش محرکــی را در اقتصــاد ایفــا کننــد و 
تحریــک تقاضــا بــرای اقــالم و کاالهــای مــورد اهمیــت 

مصرف کنندگان را رقم بزنند.
ازکــی وام یکــی از پلتفرم هــای اعتباردهــی اســت کــه بــه 
پشتوانه برند ازکی که در حوزه خدمات بیمه فعال است، 
ایجاد شده تا خدمات مالی را به صورت اعتباری ارائه دهد. 
محمود میرزایی، هم بنیان گــذار و مدیرمحصول ازکی وام 
در مطلب پیش رو به بیان چالش های فعالیت لندتک ها 

و ارزش افزوده خدمات ازکی وام پرداخته است.

متمرکزتربرسرویسهایازکیوام
محمــود میرزایــی در ابتــدای صحبت هــای خــود گفــت: 
»اولین محصــول ما، خرید اقســاطی کاال بــا بازپرداخت 
بلندمــدت اســت کــه آن را در دو الین B2B و B2C شــکل 
داده ایــم و در این محصول بر کاالهای پرتقاضا از ســمت 
مشــتری تمرکز کردیم. عالوه بر این کیفیت فروشــگاه ها 
را به تعداد آنهــا ترجیح دادیم تا تجربه خوبــی را از خرید 
اقساطی برای مشتریان رقم بزنیم..« میرزایی از خدمات 
جدید ازکی وام در حوزه BNPL خبــر داد و گفت: »زمانی  
که روند جهانی را بررسی کنیم، متوجه می شویم اتفاقات 
  BNPLجدیدی در دنیا رخ داده اســت؛ اگرچه نســبت به

در دنیا اقبال وجــود دارد، ولی ارائه این خدمــات در ایران 
مســتلزم بومی ســازی اســت. بــا توجــه بــه موضوعــات 
اقتصادی و سیاست های کالن پیش بینی می کنیم که این 
خدمات می تواند با انجام برخی تغییرات و تفاوت نسبت 
به آنچه در دنیا وجــود دارد، در ایران هم انجام شــود و به 

نظر می رسد مورد استقبال مردم قرار گیرد.«
سیســتم  خصــوص  در  ازکــی وام  هم بنیان گــذار 
ایــن پلتفــرم توضیــح داد: »در  اعتبارســنجی در 
سیســتم اعتبارســنجی ازکی وام، الزم اســت که پروسه 
اعتبارســنجی بانــک مرکــزی طی شــود. برای اشــخاص 
حقیقی اعتبارســنجی طبق قوانین بانک مرکزی انجام 
می شود و جهت تأیید اعتبارسنجی، افراد نباید اقساط 
معوق و چک برگشتی داشته باشند. همچنین به برخی 
اطالعات خوداظهاری افراد از جمله میزان درآمد، تعداد 
افراد خانــواده و تعداد اقســاط هم نیاز اســت تا ســقف 

اعتباردهی برای هر فرد تعیین شود.«
مدیرمحصــول ازکــی وام در تشــریح مزیت هــای رقابتی 
و ویژگی هــای خدمــات ایــن پلتفــرم گفــت: »ازکــی وام 
بیشــتر روی منافــع کاربــران کار می کنــد و ســعی کــرده 
ســرعت اعتباردهــی در بهتریــن حالت باشــد. در حوزه 
مالــی شــفافیت یــک اصــل اساســی اســت و ما ســعی 
کرده ایــم بــدون ســود پنهــان، به ســادگی و با شــفافیت 
باال، اطالعــات را ارائــه  دهیــم؛ در این صورت مشــخص 
می  شــود که افراد چه میزان اعتبار دریافت می کنند، به 
چه شکلی می توانند هزینه کنند و در چه بازه زمانی باید 

بازپرداخت را انجام دهند.«

پرداخت عوارض 
شهرداری در »پی پاد« 

خدمات شهری 
از راه دور

در ادامــه توســعه خدمــات پی پــاد، 
ســرویس »قبض عــوارض شــهرداری« 
در اپلیکیشــن پی پاد راه اندازی شــد. به 
کمک این ســرویس، کاربــران می توانند 
بدون نیاز به مراجعه حضــوری به دفاتر 
خدمات شهری و سایر مراکز، به سادگی 
عوارض ملک مســکونی، ملک کسبی، 
پسماند مســکونی و پســماند کسبی را 

پرداخت کنند.
از آنجا  که عوارض و پسماند مسکونی و 
کسبی یکی از اصلی ترین منابع درآمد 
شهرداری به شــمار می آید، بین امالک 
مسکونی و تجاری تفاوتی وجود نداشته 
و پرداخــت عــوارض برای هــردو اجباری 

است. 
حاال به وســیله ایــن ســرویس، کاربران 
می تواننــد بــدون نیــاز بــه مراجعــه 
حضــوری بــه دفاتــر خدمات شــهری و 
ســایر مراکز، به ســادگی این عــوارض را 

پرداخت کنند.
گفتنی است از مبالغ عوارض در راستای 
خدماتی مثل ساخت فضاهای عمومی، 
حفظ و توســعه آنها، به ســازی معابر از 
جمله آســفالت، درخــت کاری، نظافت 
شــهری و... استفاده می شــود. عوارض 
نوســازی و عمران شــهری فقط مختص 
ســاختمان های نوســاز نیســت و تمــام 
امــالک مشــمول پرداخت ایــن عوارض 
هستند تا درآمد ناشی از آن صرف امور 

شهری شود. 
شــایان  ذکــر اســت کــه در حــال حاضــر 
ســرویس پرداخــت قبــوض عــوارض 
شــهرداری در اپلیکیشــن پی پاد، صرفاً 
مختص شهرداری تهران است و عوارض 
مرتبــط با امــالک شــهر تهران را شــامل 

می شود.
در  کاربــردی  اپلیکیشــنی  پی پــاد، 
حــوزه »فین تــک« اســت. از طریــق این 
اپلیکیشــن، می توان اموری مانند کارت 
به کارت، خرید شــارژ و بسته اینترنت، 
پرداخــت کرایــه تاکســی، مدیریــت و 
فروش سهام عدالت، خرید بلیت قطار 
بین شهری، استعالم و پرداخت خالفی 
خودرو، پرداخت قبوض و... را انجام داد.
»ســرزمین هوشــمند پاد« طرح پلتفرم 
جامــع و چنــد ســویه »گــروه مالــی 
پاسارگاد« اســت که با ارائه راهکارهایی 
متنوع از حوزه ها و بخش های مختلف، 
محصوالت و امکانــات گوناگونی را ارائه 

می  دهد. 

NEWSخبر

فينتک
F I N T E C H

محمود میرزایی 
هم بنیان گذار ازکی وام 

از چالش های فعالیت 
لندتک ها در ایران 

می گوید

رگوالتور
 خالقیت را پرریسک کرده است

عدمبلوغبانکداریباز،چالشلندتکها
او در بیــان چالش هــای لندتک هــا، مــدل بانکــداری باز 
در ایــران را چالــش اصلــی صنعــت لندتــک دانســت و 
گفــت: »اکنــون بانکــداری بــاز به طــور کامــل در کشــور 
پیاده سازی نشده، هرچند این موضوع تا حدی در حوزه 
پرداخت خوب پیش رفته؛ به  صورتی  که خیلی زود حوزه 
پی تک در ایران شــکل گرفت و بانک ها و نهادهای مالی 
توانستند زمینه توســعه و حل نیازمندی های این حوزه 
را ایجاد کنند. البته صنعت لندتک نسبت به صنعت 
پرداخــت جوان تــر اســت و هنــوز بانک هــا و نهادهــای 
مالی بــه این ســو حرکــت نکرده اند، امــا به تازگــی زمزمه 

همکاری ها با بانک ها شکل گرفته است.«
میرزایی با بیــان اینکه یکی از کاربردهای اعتبارســنجی 
آنالیــز رفتــار مالــی مشــتریان اســت، گفــت: »از طریق 
اعتبارســنجی می توان رفتار، ســابقه و حجــم اطالعات 
افــراد را بررســی کــرد. ایــن اطالعــات اکنــون در اختیــار 
رگوالتوری و بانک مرکزی اســت تا رتبه بندی مشــتریان 

را تسهیل کند.«
میرزایی افزود: »با توجه اینکه بانک مرکزی به اطالعات 
بســیار زیــادی دسترســی دارد، می توانــد ایــن مســیر را 
شــروع کند. از ســوی دیگــر شــرکت های فعــال در حوزه 
لندتک، پی تک و غیره می توانند اطالعات مفید بسیاری 
در اختیــار بانک مرکزی قرار دهند. ایــن حوزه ها توانایی 
ارائه آنالیز رفتــاری از مشــتریان را دارنــد و می توانند به 
این ســؤال پاســخ دهند کــه افــراد بــا پول های خــود چه 
کاری انجــام می دهنــد و چــه ریســک هایی را متحمــل 

می شوند.«
مدیرمحصول ازکی وام در پاسخ به این سؤال که مقاومت 
بانک مرکزی برای چیســت، گفت: »رگوالتــور مالیات و 
بودجــه دریافت می کنــد تا مدافــع منافع مردم باشــد و 
شــرکت های فعال در این حــوزه، منافع مــردم را به خطر 
نیندازند؛ بنابراین اگر رگوالتور در این حوزه حرکت کند، 
دیگر سوءاســتفاده و کالهبرداری رخ نمی دهد. از سوی 
دیگر نیز شــرکت ها برای اســتفاده از فناوری و خالقیت 
موانعی بر سر راه خود نمی بینند و راه حل های جدیدتری 
به بازار ارائــه می دهنــد. اگر رگوالتــور در چنیــن فضایی 

حرکت کند، دست خالقیت باز می ماند.«
میرزایــی ادامــه داد: »دلیــل شــکل گیری اســتارتاپ ها 
ایــن اســت کــه بــا خالقیــت و فنــاوری بــه وضــع موجود 
ارزش افزوده ای اضافه کنند. زمانی که رگوالتور به  مثابه 
یک مانع خودنمایی می کند، باعث می شــود با ترس به 
سمت خالقیت گام برداریم و کمتر شــاهد خالقیت در 

یک حوزه باشیم.«

زیرساختهادرانحصارنهادهایدولتی
یکی از چالش های لندتک ها عدم دسترسی به اطالعات 
پایــه ای و زیرســاختی اســت. لندتک ها با دسترســی به 
این اطالعات، هزینه های اضافه ای جهت ایجاد بســتر 
اعتبارسنجی و اعتباردهی را متحمل نمی شوند. طبیعتاً 
این دسترسی در اختیار بانک مرکزی به عنوان رگوالتور 
این حــوزه قــرار دارد. میرزایــی در این خصــوص توضیح 
داد: » اگــر بخواهید بــا شــرایط موجود ارزش افــزوده ای 
خلق کنید، مجبور هســتید چرخ را از اول اختراع کنید؛ 
چراکه هیچ زیرساختی در اختیار استارتاپ ها قرار داده 
نمی شــود. هیچ بانک و نهادی نیســت که زیرساخت را 
در اختیار شــما قرار دهد؛ زیرســاختی که تجربه بسیار 
زیادی پشت آن است و منابع زیادی صرف آن شده، در 
انحصار نهادهــای دولتی قــرار دارد. در حالی  که اگر این 
زیرســاخت ها با پلتفرم ها و شــرکت های دانش بنیان به 
اشــتراک گذاشته شــود، تمرکز این شــرکت ها به سمت 
خلــق ارزش با کیفیــت باال جریــان می یابد، امــا در حال  
حاضر لندتک ها مجبور هستند برای تمامی اعتباراتی 
که داده می شود، زیرساختی با هزینه و زمان زیاد تولید 

کنند.«

I N T E R V I E W

   عکس:  نسیم اعتمادی
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داستاناصلی
L E A D  S T O R Y

اینپروژهدربازارایراننیزکارمیکند؟
خیر؛ تنها به صورت ســرگرمی خدماتی را ارائه می دهیم. 
مدل این کســب وکار در ایران صرفه اقتصادی ندارد. زیرا 
ذی نفعــی وجود نــدارد که لبــاس را خریداری کنــد. فرض 
کنید در ایران روی برند زارا کار کنیم و همه لباس هایش پرو 

شود. چه کسی آنها را بخرد؟ از کجا؟

پروژهدرچهمرحلهایاست؟
 AR پــروژه در مرحلــه بازآرایــی خدمــات خــود بــا ماشــین
است. این ماشــین را تولید کرده ایم و در قالب یک بسته 
پیشنهادی )Package( به کسب وکارها عرضه می کنیم. 
این بسته آورده ما برای کسب وکارهاست و در ازایش پولی 
دریافت نمی کنیــم. در واقع بــه تعبیری نــگاه بازاریابی ما 
تغییر کرده و این ماشین در این زمینه برای ما راهگشا شده 
اســت. تاکنون یک ماشین ســاخته ایم و در حال ساخت 
ماشــین های بعدی هســتیم. اگــر ســرمایه گذاری الزم در 
پروژه انجام شــود، بین ســه تا شــش ماه دیگر در خدمات 
خود را در بازار عرضه می کنیم. در واقع مراحل پایه ای پروژه 

ترایال طی شده است. 

محصولبعدیایتوپیاچیست؟
محصول بعدی ایتوپیا پروژه یومان )Umon( است که در 
واقع دریافت پول )Monetization( در ازای ارائه اطالعات 
شــخصی اســت؛ البته خدمات این پروژه به ایران عرضه 
نمی شود. این پروژه در انگلستان و کانادا ارائه شده است 
و در آنجا نیز شرکایی برای سرمایه گذاری پیدا کرده است. 
علت عدم عرضــه آن به ایران، حساســیت های قانونی به 

موضوع پروژه است. 
هدف پــروژه پول ســاز کردن اطالعــات فردی اســت. یعنی 
شــما بدون نام و هویت، پروفایلی در یومــان دارید و در آن 
اطالعات خود را به دلخواه وارد کرده اید. این پروژه به شما 
یک API می دهد که به کمــک آن اطالعات فــردی خود را 
به مجموعه های دیگر برســانید و در ازای آن پول دریافت 

کنید. 
بارهــا شــنیده ایم کــه شــرکتی مثــل فیس بــوک اطالعات 
کاربران خود را می فروشــد. در این پروژه نیــز ایده محوری 
آن است که از اطالعات بتوان درآمدزایی کرد اما برای خود 
کاربر و صاحب داده ها. با استفاده از این برنامه می توان در 
کاهش هزینه تبلیغات کسب وکارها سهیم شد. یعنی به 
جای آنکه شرکت واسطی اطالعات افراد را به کسب وکارها 
بفروشــد، مشــتریان خــود اطالعات شــان را در اختیــار 
شرکت ها می گذارند و در ازایش پول می گیرند. در نتیجه 

70 درصد از هزینه تبلیغات به مشتری داده می شود.
این پروژه بســیار خاص و جالب اســت. البته پلتفرم های 
مشابه هم وجود دارد. اما ویژگی این پروژه وجود کیوآرکد 
دینامیک و پویایی اســت که می تواند بــه ان اف تی تبدیل 
شود. این ان اف تی در شخصی کردن درآمد اهمیت دارد. 
در بــازار ایران بــه دلیل آنکه مســئله اطالعــات موضوعی 
حســاس و امنیتی اســت، این پــروژه راه اندازی نشــد. اما 

کشورهای یادشده از ایده این پروژه پشتیبانی می کنند.
یومان پلتفرم اقتصاد اطالعات است که قابلیت درآمدزایی 
از داده های فردی را میسر می کند، آن هم بدون اینکه دیتای 
آنها را به شــکل انبوه بفروشــد! در واقع داده هــای افراد با 
اختیار و انتخاب خودشان به مشتریانی که تأیید می کنند، 
فروخته می شــود. این پروژه به مخاطب خود می گوید که 
شما می توانید صاحب اطالعات خود باشید و از آن کسب 

درآمد کنید. تاکنون پلتفرمی وجود نداشته که اطالعات 
کاربر را به پول نقد تبدیل کند. یومــان این ظرفیت را دارد 
و مســئله حریــم خصوصــی را بــا اســتفاده از بالکچین و 
همچنین ناشناس بودن کاربران به خوبی حل کرده است.

یوماندرچهمرحلهایاست؟
یومان پلتفرم ســاده ای دارد و مرحله تحقیق و توسعه آن 
تمام شده است. اما در تعریف کالسیک در مرحله کشت 
ایده یــا SEED قــرار دارد. تیم فوق العــاده ای در ایــن پروژه 
فعال اســت. مدیر پروژه آن دکتر نســیم خیرخواه اســت 

که بسیار در این حوزه متخصص، قوی و بادانش است. 
این پروژه آماده اســت تا بــه صورت بین المللــی راه اندازی 
شــود. ما با اســتفاده از یک طرح پایلوت و جذب سرمایه 
حداقلی ظرفیت آن را ســنجیده ایم. یومــان از پروژه هایی 
است که در اکوسیســتم های نوآوری بالغ پذیرفته شده و 

وایت پیپر آن مقبولیت زیادی پیدا کرده است.
ادعای این پروژه )درآمدزایی از اطالعات شخصی( ادعای 
بزرگ و بلندپروازانه ای است. برای مثال فرض کنید فردی 
در وین اطالعات مربوط به سالمت، کسب وکار، جنسی، 
لباس و... خود را به برندهای سراســر دنیا بفروشد. نکته 
دیگر آن اســت که در ایــن پلتفرم اطالعات یک شــخص 
برای شخص دیگر ارســال نمی شــود. این پلتفرم به شما 
API می دهد و اطالعات شما تنها در دسترس کسی قرار 
می گیرد کــه هزینــه آن را پرداخــت می کند. یومــان پروژه 
خاصی است که آن هم در مرحله جذب سرمایه قرار دارد. 

گویــاپروژههــایهلدینــگتازهتأســیس
ایتوپیــابــههمینجــاختــمنمیشــود.دربــاره
پروژههاییمانندیوســایکلویورپرایزهمتوضیح

دهید.
 مــا یــک فنــــــــاوری را بــا نــام کیـــــــــوآرکد داینــــــــامیک 
)Dynamic QR Code( توســعه داده ایــم. کیوآرکــدی را 
تولید کردیم که داده های متصل به آن قابل ویرایش باشد. 
البته بعــداً فهمیدیم که ایــن کار در خارج از کشــور انجام 
شده است. اما ما توانستیم کاربردهای جالبی برای آن پیدا 
کنیم.  پشــت این کیوآرکد قابل عوض شدن است. با این 
کیوآرکد دینامیک دو سه پروژه تعریف کرده ایم؛ از جمله 

یوسایکل، یواس پروجکت، و یورپرایز. 
یوسایکل یک پروژه محیط زیستی و سبز در حوزه بازیافت 
زبالــه اســت. پیــش از راه انــدازی این پــروژه، مــا در بخش 
تحقیــق و توســعه ایتوپیــا بــه ایــن موضــوع پرداختیم که 
چرا اکثــر پروژه هــای پســماند در دنیا شکســت خوردند. 
متوجه شــدیم دلیــل اول آن اســت کــه شــرکت ها در این 
پروژه ها راه حل های جامع )Total Solution( تعریف کرده 
بودند؛ برای مثال قصد داشتند پالستیک ها را از خانه ها 
جمع آوری و تبدیل به بنزین کنند. یعنی پروژه های عظیمی 
که از عهده آنها برنیامدند. دلیل دوم فنــاوری گرانی بوده 
که در این پروژه ها به کار گرفته می شد. در نتیجه ساخت 
دســتگاه مورد نظرشــان از نظــر اقتصادی صرفه نداشــته 
است. دلیل سوم نیز وندالیسم و خراب کردن دستگاه های 
بازیافت توسط افراد خرابکار در سطح شهرها بوده است.
ما همه این موانــع را در پروژه یوســایکل )Ucycle( حذف 
کردیم. سبدی خیلی ساده و زیبا طراحی کردیم که ارزان تر 
از آن باشــد که دزدیده شــود؛ )کل این دســتگاه دو اتا سه 
میلیون ارزش دارد.( این دســتگاه یک کیوآرکد دینامیک 
و یک دریچه ورودی پسماند دارد. شما کیوآرکد را اسکن 
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امکانات نسخه جدید 
سامانه اِمتا

کاهش هزینه 
کسب و کارها

در جلســه کارگــروه مشــورتی راهبــری 
بــا حضــور  کــه  الکترونیکــی  تجــارت 
نمایندگان تشکل های بخش خصوصی 
و کســب وکارهای برتــر در حــوزه تجــارت 
الکترونیکــی برگــزار شــد، نســخه جدیــد 
بــرای  آن  امکانــات  و  امتــا  ســامانه 
کســب وکارهای دارای اینمــاد به ویــژه 
پلتفرم ها ارائه و نیازمندی های کسب وکارها 
و برنامه آینده سامانه، به بحث و تبادل نظر 

گذاشته شد.
در این جلســه، ضمن ارائه نســخه جدید 
سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی 
)امتــا( که با ســه مأموریــت احــراز هویت، 
احــراز صالحیــت و احــراز اصالــت ایجاد 
و در حــال حاضــر بــه ســرویس های ثبت 
احوال، شاهکار، ثبت شــرکت ها، روزنامه 
رســمی، نظام وظیفه و... متصل می شود، 
امکانــات جدیــد ســامانه از جمله بخش 
اطالعــات تمــاس )تلفــن همــراه، پســت 
الکترونیکی و نشــانی(، اطالعات مجوزها 
و اطالعات دارایی ها معرفی شد. در بخش 
اطالعات تماس، امکان ارائه نشانی پست 
الکترونیکی احرازشده )از طریق ارسال کد 
تأیید( و نشانی استعالم شده از شرکت ملی 
پست به کســب وکارهای اینترنتی فراهم 
شــده اســت. در بخش اطالعات مجوزها 
نیز پروانه کسب اصناف و همچنین پروانه 
طبابت سازمان نظام پزشــکی و در بخش 
اطالعات دارایی ها نیز بیمه شخص ثالث 
خودرو به سامانه امتا اضافه شده که امکان 
ارائه آنها به کســب وکارهای مرتبــط دارای 

اینماد هم اکنون وجود دارد.
بــه ایــن ترتیــب بســیاری از مشــکالت 
پلتفرم هــا مثــل پلتفرم هــای کاالیــی یــا 
پلتفرم هــای ســالمت از جهــت اتصال به 
سرویس های حاکمیتی و دغدغه های آنها 
در زمینه انجام استعالمات کاربران و تأمی 
ن کنندگان برطرف و بخشی از هزینه های 
آنهــا مثل کنتــرل کارشناســی و چشــمی 
مدارک و مجوزهای کاربران حذف خواهد 
شــد. الزم بــه ذکــر اســت کســب وکارهای 
دارای اینمــاد می تواننــد از طریق ســامانه 
امتا، درخواست دسترسی به سرویس های 
مختلف را بــه صــورت سیســتمی ثبت و 
دریافت کنند. همچنین با توجه به سازوکار 
سامانه امتا از جهت رعایت محرمانگی و 
حفظ حریم خصوصی، ارائه این اطالعات 
بــه کســب وکارهای اینترنتــی مشــابه 
اطالعات قبلی سامانه امتا، صرفاً با تأیید 

کاربر انجام خواهد شد.
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آرمان شهر  نوآوری
می کنیــد؛ چــون ایــن کیوآرکــد داینامیــک اســت، مــا بــه 
واسطه اش چند اطالعات را با یکدیگر تطبیق می دهیم. از 
سوی دیگر هم زمان دوربین صورت شما را اسکن می کند. 
وقتــی بــرای مثــال بطــری را می اندازید، مبلغ مشــخصی 
روی تصویر چهره شما شارژ می شــود. این کار با کیوآرکد 

دینامیک ممکن است. 
این فرایند در بســتر پروژه دیگری به نام یــواس پروجکت 
هم به کار گرفته شــده اســت که با کیوآرکــد، دوربین جلو 
و عقــب موبایــل و تصویــر چهــره راه حل هایــی را تعریــف 
 می کند. مهم ترین این راه حل ها قرارداد ویدئویی هوشمند 
)Smart Video Contract( اســت کــه بــرای مثــال بــا 
استفاده از اسکن دو کیوآرکد و چهره من و شما، ما را با هم 
جفت )Pair( می کند. این راه حل بسیار اتکاپذیر است و 

قابلیت تبدیل شدن به ان اف تی دارد.
در مجمــوع بخشــی از پروژه هــای ایتوپیــا روی کیوآرکــد 
دینامیک تعریف شــده که به نظر ما در آینده کاربردهای 
زیادی پیدا خواهــد کرد. برای مثال فرض کنید شــما از ما 
برای کسب وکار خود 50 کیوآرکد دینامیک بگیرید و سپس 
برای مخاطبان تان )مثالً برای کســانی که با آنها مصاحبه 
می کنید یا به شما مقاله می دهند( یک کیوآرکد اختصاص 
دهیــد؛ شــما می توانیــد پشــت ایــن کیوآرکــد کتاب هــا و 
ســخنرانی های این افراد را که مــدام هم به روز می شــوند، 
بگذارید. حتی در رستوران نیز می توان از کیوآرکد استفاده 
کرد، بــرای مثال می تواننــد روی کیوآرکــد نه تنها منو بلکه 

صورت حساب و پرداخت را بگذارند.
پروژه دیگری که با اســتفاده از کیوآرکد دینامیک طراحی 
کردیم، یورپرایز )Urprize( نام دارد. یورپرایز نوعی جایزه 
اســت که بر اســاس توزیع کیوآرکــد طراحی شــده و دائماً 
مقدار آن افزایش پیدا می کند. این جایزه پشت کیوآرکدها 
جابه جا می شود؛ مثالً یک هزارم ثانیه پشت این کیوآرکد 
و یک هزارم ثانیه دیگر پشت یک کیوآرکد دیگر است. در 
واقع مفهوم متاورس نیز همین است: یعنی کارکردی که 
میان فیزیک و سه بعدی ســازی و وســیله پردازنده ارتباط 

برقرار کند. 
هرکسی از ما کیوآرکد بخرد، پول پرداختی اش به این جایزه 
اضافــه می شــود. جایزه هم به کســی می رســد کــه بتواند 
در حیــن اســتفاده  از کیوآرکد، در همان لحظه مشــخص 
یورپرایــز را شــکار کنــد. چیــزی شــبیه بــازی پوکمون گــو! 
البتــه باید توجــه داشــت که اجــرای بیشــتر ایــن پروژه ها 
در ایــران بســیار مشــکل اســت و مــا فعــالً قصــدی بــرای 
راه انــدازی اش در ایــران نداریــم و بر این اســاس بســیاری 
از فرصت هــا را بــرای بــازار داخل از دســت می دهیــم. اما 
توســعه پروژه هــای ایتوپیــا در داخــل و در خارج کشــور با 

قدرت در حال پیگیری و اجراست. طراحی 
ســاختار کســب وکار، محصــوالت و 
چشم انداز ایتوپیا به گونه ای است که 
برای هر سرمایه گذاری جذاب است. 
به خصــوص آنهــا کــه می خواهنــد 
بین المللی کار کنند و درآمد داشته 
باشند. قویاً اعتقاد داریم می توانیم 

بهترین سود را بدهیم.
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اوبر و لیفت چند هفته فرصت دارند تا از حکم رگوالتور ایالت 
کالیفرنیا مبنی بر اینکه راننــدگان آنها در ایــن ایالت باید به 
عنــوان کارمنــد طبقه بندی شــوند نــه پیمانکاران مســتقل، 
پیروی کنند. بر اساس قانون کار ای. بی. فایو ایالت، کمیسیون 
خدمات عمومی کالیفرنیا حکم داد که رانندگان اوبر و لیفت 
را کارمند می داند. این نهاد مســئول نظارت بر »شرکت های 
شــبکه حمل ونقل« در ایالت اســت. شــرکت ها تا اول ژوئیه 

فرصت دارنــد تــا اطالعات مربــوط بــه غرامت و 
طبقه بندی کارکنان را بــه ایالت ارائــه دهند. اگر 
آنها ضرب االجل را از دســت دهند، کمیســیون 
می تواند مجوز فعالیت آنهــا را در کالیفرنیا لغو 
کند. ایــن حکــم می تواند اوبــر و لیفــت را در این 
ایالت فلج کند. یک مطالعــه از تجزیه و تحلیل 
گروه تحقیقاتی برکلی نشان داد که طبقه بندی 
رانندگان اشتراکی به عنوان کارمندان تمام وقت 
باعث کاهش ۸0 تا ۹0 درصدی تعداد رانندگانی 
است که در حال حاضر در آن ایالت کار می کنند. 

مدت هاســت که اوبر و لیفت مدعی شــده اند راننــدگان آنها 
شــرایط الزم را برای طبقه بندی به عنوان کارمندان تمام وقت 
ندارند. در حالــی که هر دو شــرکت در ابتــدا از انطبــاق با ای. 
بی. فایو خودداری کردند، اوبر بعداً تغییرات جزئی در پلتفرم 
خود ایجاد کرد تا رانندگان به مزایای بیشتری مانند مرخصی 
استعالجی با حقوق دسترسی داشته باشند. این شرکت در 
بیانیه ای گفت: »اوبر همچنان به مزایا و حمایت های گسترده 
از راننــدگان متعهد اســت. اگــر تنظیم کننده هــای کالیفرنیا 
شرکت های اشتراک گذاری را مجبور به تغییر مدل کسب وکار 
خود کننــد، بر توانایــی ما بــرای ارائــه خدمات قابــل اعتماد و 

مقرون به صرفه تأثیر می گذارند.«
این حکم تیــر دیگری در نبرد بر ســر قانــون کار بحث برانگیز 
ای. بی. فایو کالیفرنیاست. قانون اقتصاد گیگ الزام می کند 
کــه شــرکت ها بســیاری از پیمانــکاران مســتقل را بــه عنوان 
کارکنــان تمام وقــت واجــد شــرایط بــرای مزایــای بهداشــتی، 
تضمین حداقل دستمزد، غرامت کارگران و تعدادی دیگر از 

حمایت های کار دسته بندی کنند.

نبردقانونواقتصادگیگ
دانیل ایــوز از ودبوش ســکیورتیز گفت که قانــون ای. بی. فایو 
اقتصــاد گیــگ کالیفرنیــا روی ســودآوری آتی ســهام لیفت و 
اوبــر اثرگذار اســت. ایــوز گفــت: »این یــک ضربه بــزرگ برای 
اوبر و لیفت اســت، در حالی کــه درگیر بیمــاری همه گیر قرن 
هستند. ما معتقدیم اگر این موضوع اجرا شــود، بین ۴00 تا 
500 میلیون دالر هزینه ســاالنه به اوبر اضافه خواهد شــد.« 
اوبــر و لیفت قصد دارنــد حدود ۱۱0 میلیــون دالر 
هزینه کنند تا طی ماه های آتی با رأی گیری ای. بی. 
فایو را ســرنگون کنند. قانون محافظت از راننده و 
خدمات مبتنی بر برنامه، از حق رانندگان و پیک ها 
برای کار به عنوان پیمانکاران مستقل محافظت 
می کنــد. همچنیــن شــرکت های حمل ونقــل و 
تحویل را ملزم می کنــد مزایای جدیــدی از جمله 
ســالمتی و مرخصی اســتعالجی با حقــوق ارائه 
دهند. استیسی ولز، ســخنگوی طرح رأی گیری، 
گفت: »اجبــاری کردن یک مدل اشــتغال منجر 
به حذف ۹00 هزار شــغل در زمانی می شــود که چهار میلیون 
کالیفرنیایی بیکار هستند و ما رکورد ۱5/5 درصدی بیکاری را 
داریم. این دیوانگی است. تصمیم کمیسیون نمونه دیگری از 
این است که چرا باید این مصوبه رأی گیری را تصویب کنیم؛ تا 
یک بار برای همیشه به رانندگان سرویس و پیک های مبتنی 
بر اپلیکیشن مسیر روشنی نشان داده شود که به نفع اکثریت 

قاطع است.«

سهاملیفتواوبرسقوطکرد
سهام لیفت در هفته گذشته ۸/5 درصد کاهش یافته است 
و سهام اوبر بیش از ۱6 درصد سقوط کرده است، زیرا ترس از 
شــیوع مجدد کووید ۱۹ به طور کلی بازارها را تحت فشــار قرار 
داده است. سهام اوبر در اوایل هفته گذشته پس از یک تالش 
ناموفق برای ادغام با سرویس تحویل غذای »گراب هاب« ضربه 
خورده بود. سهام این شرکت پس از اعالم قرارداد 7/3 میلیارد 
دالری گراب هاب با رقیب اروپایی، »جاســت ایت تیک اوی« 

تقریباً 5 درصد سقوط کرد.

اوبر و لیفت و یک حکم فلج کننده در کالیفرنیا

رگوالتور کالیفرنیا در پی 
احقاق حقوق رانندگان است

استارتاپ کوچک سیاتلی زیر بار رفتار انحصارطلب اپل نرفت

چرا این شیوه ضد رقابتی است؟
»نیترینو« سازنده اپلیکیشنی به همین نام که به 
بافنده ها کمک می کند پروژه های دشوار را هدایت 
کنند و الگوهای منحصربه  فرد را بیابند، اخیراً برای 
پشــتیبانی از اپیک گیمز، توســعه دهنده بــازی و 
نرم افزار مستقر در کارولینای شمالی، از اپل به اتهام 
نقض قوانین ضد انحصار شکایت کرده است.  از 
زمانی که اپیک سعی کرد از اپ استور کامالً تحت 
نظارت اپل دور شــود و مشــتریان را به جای خرید 
از طریق سیســتم پرداخت درون برنامه ای اپل، به 
وب ســایت خــود اپیــک هدایت کنــد، دو شــرکت 

فناوری درگیر یک نبرد حقوقی شده اند.
اپیک می گویــد اپــل از شــیوه های ضــد رقابتی در 
فروشگاه اپلیکیشن خود استفاده می کند، در حالی 
که اپل اســتدالل می کند که سیاست هایش برای 
حفظ فروشــگاه و محافظت از حریم خصوصی و 

امنیت مصرف کنندگان ضروری است.
نیترینو پس از بحث و مشاجره با اپل برای دریافت 
اپلیکیشــن بافتنی خــود در فروشــگاه و فهمیدن 
اینکه در صــورت عدم حضــور در بــازار دیجیتال، 
گزینه های زیادی وجود ندارد، این کسب و کار برای 
حمایت از اپیک شکایتی امضا کرد. وکالی نیترینو 
در مــاه ژانویه یــک گــزارش حقوقــی ارائــه کردند و 
مدعی شدند که سیاست های اپل باعث افزایش 
هزینه های مصرف کننده، محدود کردن نوآوری و 

کاهش انتخاب کاربر می شود.
آندریا کال، یکی از بنیان گذاران نیترینو که خودش 
نیز یک بافنده اســت، می گوید: »این واقعیت که 
اپل می تواند بگوید کاربران شما نمی توانند چنین 
چیزی را داشــته باشــند و هیچ جای دیگــری برای 
ارائه وجود ندارد، مســخره است. شــما دو سال را 
صرف ســاختن چیزی کرده ایــد که هرگز نــور روز را 
نمی بینــد.« کال و خواهــرش آلیســون یتــس، در 
نوامبــر ۲0۲0 نیترینــو را به عنــوان پلتفرمــی برای 
کمک به بافندگی ها در دیجیتالی شدن راه اندازی 
کردند. آنها با ارائه اطالعات گام به گام به کاربران در 
مورد پروژه خود، از ویدئوهای مربوط به نوع خاصی 
از دوخت تــا توانایی تطبیــق نمودارها بــا رنگ نخ، 
کاربران را راهنمایی می کنند؛ این برنامه را به عنوان 
گوگل مپ بافنده هــا در نظر می گیرنــد. نصی این 
برنامه برای کاربــران رایگان اســت و دارای الگوهای 

بافتنی جدید با قیمت ۱0 تا ۱7 دالر است.
نیترینــو می خواســت محصــول خــود را هــم در 
فروشگاه گوگل پلی و هم در اپ اســتور ارائه دهد. 
گوگل ظــرف چند ســاعت برنامــه را تأیید کــرد. به 
گفته یتس و کال، اپل با این استدالل که نمی تواند 
کاالهای فیزیکی و دیجیتالی را از طریق سیســتم 
پرداخت درون برنامه ای خود بفروشد، برنامه آنها 
را رد کــرد. پــس از اولین رد، نیترینــو تغییرات فنی 
ایجاد کرد و دوباره تالش کرد. بنیان گذاران مجدداً 
درخواست دادند و در پاسخ بخش های نامربوطی 
از سیاســت های اپل را دریافت کردنــد. نیترینو از 
تصمیم اپــل در هیئــت بازبینی خود درخواســت 

تجدید نظر کرد و در ۱۹ دقیقه رد شد.
اپل می گوید بیــش از ۴0 درصــد از برنامه هایی که 
رد می شــوند به دلیــل کامل نبــودن برنامه اســت 
یا مــواردی ماننــد نداشــتن نشــانی های وب کامالً 
کاربردی یا متن مکان نما که هنوز در برنامه فضای 
خالی دارد. طبق فهرست طوالنی در وب سایت اپل، 
برنامه ها همچنین ممکن است به دلیل اشکاالت 
فنی، لینک های شکسته، رابط کاربری نامرغوب، 
ارسال محصولی که می تواند کاربران را گمراه کند 
یا عــدم ارائــه ارزش پایدار بــه کاربران رد شــوند. به 
 طور متوسط، اپل می گوید 50 درصد از برنامه های 
ارسالی را در ۲۴ ساعت و ۹0 درصد را در ۴۸ ساعت 

بررسی می کند.
نیترینــو بعــداً تأییــد اپــل را دریافــت کــرد، اگرچه 
خواهران نفهمیدند چه چیزی به این تغییر عقیده 

منجر شد.
این برنامه اکنون در فروشگاه اپل در دسترس است 
و بیش از ۲0 هزار بار در فروشگاه های گوگل و اپل، 
دانلود شــده اســت، اما یتــس و کال می گویند که 
این تجربه باعث می شود آنها بخواهند در ایجاد 
تغییرات در نحوه کار اپل با توسعه دهندگان برنامه 

کمک کنند.
این شــرکت در نوامبر ۲0۲۱، در حمایــت از اپیک، 
نامه حمایتی ای را امضا کرد و به گروه روبه رشــدی 
از حامیان پیوست که درخواست خود را در ژانویه 
به دادگاه ارســال کردند. در این فهرســت، شرکت 
مایکروسافت، چندین اســتاد اقتصاد و تجارت و 

ائتالفی از 35 ایالت وجود دارد. 
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ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 40
۱ اســـــفـــنـــــد ۱400
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

13

برندکارفرمايی
E M P L O Y E E

B R A M D

NEWSخبر

اپل در حال بهبود مزایای 
کارکنان است 

جذب و حفظ 
کارگران در بازار 

رقابتی
اپل می داند که بازار رقابتی تر از گذشته 
شده است و اکنون در تالش برای جذب 
و حفــظ کارگران در بــازاری که همچنان 
رقابتی تر می شود، مزایای کارکنان خود 

را بهبود می بخشد.
طبق گــزارش جدیــد بلومبــرگ، اپل در 
حال حاضــر ۱۲ روز مرخصــی با حقوق 
ارائــه می دهــد؛ دو برابر شــش روزی که 
قبــالً در دســترس کارمنــدان بــود. اپــل 
همچنیــن اجــازه می دهــد از آن روزهــا 
برای مرخصی سالمت روان و همچنین 
مراقبــت از اعضــای بیمــار خانــواده 

استفاده شود.
در کنار روزهــای بیماری، اپــل اکنون به 
کارگــران پاره وقت تا شــش روز در ســال 
مرخصــی بــا حقــوق می دهــد. اکنــون 
کارمنــدان پــس از ســه ســال کار حــق 
تعطیالت خواهند داشت، در حالی که 
پیش از این پس از پنج سال کار چنین 

امکانی وجود داشت.
کســب وکارها از زمــان همه گیــری کــه 
برای اولیــن بار همه صنایــع را با کمبود 
کارکنــان مواجــه کــرد، در حــال جــذب 
نیــروی کار هســتند. بــا ایــن حــال، 
شرکت هایی مانند اپل اکنون در تالش 
هستند تا اطمینان حاصل کنند که در 
زمانی که تقاضا زیاد است، پیشنهادی 
جــذاب برای بهتریــن کارگــران خواهند 

بود.
مزایــای کارکنــان اپــل در حــال حاضــر 
شــامل حداکثر شــش هفتــه مرخصی 
والدیــن بــا حقــوق اســت، در حالــی 
کــه اکنــون افــرادی کــه کارگــر پاره وقــت 
هســتند، از تخفیف خدمــات مراقبت 

کودکان برخوردار خواهند شد.
مزایــای کارگــری جدیــد اپــل از چهــارم 
آوریل آغاز خواهد شــد، بنابراین هنوز 
چنــد مــاه تــا اجرایی شــدن آنهــا باقــی 

مانده است.

چند روز پس از اینکه برایان فلورس، ســرمربی سابق میامی 
دالفینــز به دلیــل تبعیــض از لیــگ ملــی فوتبال و ســایرین 
شکایت کرد، یک شــکایت دیگر به علت تبعیض در اخبار 
منتشــر شــد. امــا ایــن بــار تبعیــض ادعاشــده در صنعــت 
خرده فروشــی اتفــاق افتــاده است.کمیســیون فرصت های 
شــغلی برابر ایــاالت متحــده در دادخواســتی اعــالم کرد که 
یک فروشــگاه والمارت در آیــووا قوانین فــدرال را نقض کرده 
اســت، زیرا به یک کارمند زن سیاه پوست فضای شیردهی 

غیربهداشتی داده است.
کمیسیون فرصت های شغلی برابر ایاالت متحده گفت که 
به دنبال حقوق معوقه، خسارات جبرانی و خسارات تنبیهی 
برای کارمند ســابق و همچنیــن اقداماتی بــرای جلوگیری از 

تبعیض در آینده است.

والمارتبیانیهداد
یکی از ســخنگویان والمارت گفت: »ما هیچ گونه تبعیضی 
را تحمل نمی کنیــم و تنوع و شــمول اولویت اصلی شــرکت 
است. ما ادعاهایی مانند این را جدی می گیریم و در دو سال 
گذشته سعی کرده ایم این موضوع را با کمیسیون فرصت های 
شغلی برابر ایاالت متحده حل کنیم تا از طرح دعوی قضایی 
جلوگیری شود. پس از ابالغ به این دعاوی در دادگاه رسیدگی 

خواهیم کرد.«

موارددرحالافزایش
بر اساس گزارش کمیسیون فرصت های شغلی برابر ایاالت 
متحده، بیش از ۲۱ هزار اتهام تبعیض جنسی در سال مالی 
۲0۲0 ثبت شده اســت که نسبت به ســال ۲0۱۹ بیش از 3۱ 
درصد افزایش داشته است. شکایت های حقوقی تبعیض 
نژادی تقریباً 3۲ درصد در مدت مشابه افزایش یافته است. 
چندین مورد از آن شکایت ها تبلیغات منفی برای شرکت ها 
و سازمان ها ایجاد کرد و به شهرت آنها لطمه زد.نیکول پورتر، 
اســتاد حقوق دانشــگاه تولدو اســت و کالس هایــی در مورد 
قانون اســتخدام تدریس می کند. او گفــت: »یا وجود اینکه 
قوانین سال هاست تبعیض جنسی را منع می کنند، تبعیض 

جنسی در بسیاری از محل های کار رایج است.«
اما شــیوع چنین تبعیضی از یــک محل کار بــه محل دیگر 

بســیار متفاوت اســت. محل هــای کاری کــه در آن تبعیض 
جنسی بیداد می کند، عموماً در صنایع تحت سلطه مردان 
است که اغلب با فرهنگ رقابتی فراگیر و سبک های مدیریت 
مقتدر آمیخته می شوند.پورتر خاطرنشان کرد: »محل های 
کاری که سلســله مراتبی و با قوانین بســیار سفت و سخت 
هستند، تمایل کمتری برای پذیرش زنان و سایر گروه ها مانند 

افراد دارای معلولیت، رنگین پوستان و... دارند.«

تحقیقاتکمیسیونفرصتهایشغلیبرابر
طبق یک بیانیه مطبوعاتی از کمیسیون فرصت های شغلی 
برابر ایاالت متحده، تحقیقات پیش از شکایت آژانس نشان 
داد که »والمارت نتوانست کارمند خود را به سمت مدیریتی 
در فروشــگاه اتوموا ارتقا دهد، زیرا تصور می کرد که به دلیل 
تولد نــوزادش، مــدت زیادی در شــرکت باقی نخواهــد ماند. 
والمارت همچنین یک کمد ذخیره سازی غیربهداشتی برای 
شیردهی به او داد؛ امکاناتی که کمتر از فضای اداری تمیزی 
بود کــه برای یــک کارمند سفیدپوســت برای همیــن منظور 

فراهم کرده بود.«
کمیســیون فرصت های شــغلی برابر ایــاالت متحــده اعالم 
کرد کــه پــس از اولیــن تــالش بــرای دســتیابی به یــک توافق 
پیش از دعوا از طریق فرایند مصالحــه، به دادگاه منطقه ای 
ایاالت متحده شکایت کرده اســت.گرگوری گوچانور، وکیل 
منطقه ای دفتر شیکاگوی کمیسیون فرصت های شغلی برابر 
ایاالت متحده گفت: »غیرقابل توجیه و غیرقانونی است که 
زنان واجد شــرایط هنوز با این نوع موانــع تبعیض آمیز برای 
پیشرفت شغلی در محل کار مواجه هستند.« قانون فدرال 
به وضوح کارفرمایان را از اخذ تصمیمات تبعیض آمیز ارتقای 
شغلی بر اساس کلیشه های جنسی منع می کند و کارفرمایان 
را ملزم می کند که بدون توجه به نژاد، شرایط کاری برابر را برای 

کارمندان خود فراهم کنند.

مشاورهبرایرهبرانکسبوکار
پورتر از دانشــگاه تولدو گفت: »کارفرمایانی که امیدوارند از 
اثرات منفی تبعیض که شامل مسئولیت قانونی احتمالی 
و همچنین آسیب به شهرت آنها می شــود، اجتناب کنند، 
باید کل ساختار و فرهنگ مدیریتی خود را مورد بررسی قرار 

دهند.«او افزود: »زنان باید در تمام سطوح مدیریتی حضور 
داشته باشند. قوانین و هنجارهای سفت و سخت محل کار 
باید مورد بررســی دقیق قرار گیرند تا مشــخص شــود که آیا 
می توان آنها را توجیه کرد یا نه. فرهنگ های بهتر در محیط 
کار دارای مدیریتی خواهند بود که به همه کارکنان این امکان 
را می دهد تا با هم کار کنند، در مشاغل خود برتری پیدا کنند 

و در عین حال به آنها استقالل حداکثری می دهد.«

تبعیضقابلپیشگیریاست
وکیــل نیروپــا نتــرام بیــش از دو دهــه تجربــه در بخش هــای 
حقوقی، شرکتی و دولتی در زمینه های قانون، انطباق و منابع 
انسانی دارد. او گفت: »خبر خوب این است که تبعیض قابل 
پیشگیری است. کسب وکارها باید پیام روشنی ارسال کنند 
که سازمان آنها تبعیض یا هر شکل دیگری از رفتار غیرقانونی 
یا غیراخالقی را تحمل نمی کند.«رهبران باید اطمینان حاصل 
کنند که شرکت آنها دارای سیاست های ضد تبعیضی است 
که با قوانین فدرال، ایالتی و محلی قابل اجرا مطابقت دارد. 
این سیاست ها معموالً توسط یک وکیل باتجربه در قانون کار 
نوشته می شود و این وکیل باید ساالنه چنین سیاست هایی 
را بررسی کرده و در صورت لزوم آنها را اصالح کند.نترام گفت: 
»عالوه بر این، به عنوان بخشــی از این سیاست ها، سازمان 
باید مکانیزمی مکتوب برای کارمندان داشته باشد تا موارد 
مشــکوک به تبعیض را گزارش کنند. ســازمان بایــد به طور 
منظم )حداقل ساالنه( خط مشــی و روش های گزارش دهی 
خود را به کارکنان ابالغ کند. همچنین باید ســاالنه برای هر 
کارمند آموزش اجباری در مورد نحوه تشخیص، پیشگیری و 
گزارش تبعیض در محل کار وجود داشته باشد. اگر کارمندی 
نمونه ای از تبعیض را گزارش کند، شرکت باید به سرعت و به 
طور کامل این ادعا را به صورت بی طرف بررسی کند که بسته 
به شرایط ممکن اســت از یک نهاد خارجی و شخص ثالث 
برای انجام تحقیقات اســتفاده شود.«اگر تحقیقات نشان 
دهد که شــکایت واقعیــت دارد، کســب وکار بایــد اقدامات 
مناسب را انجام دهد، از جمله جدا کردن مجرم، در صورت 
لزوم و بدون تأخیر. نترام در پایان گفت: »این یک ســیگنال 
واضح از تعهد قوی شرکت به یک محل کار اخالقی است که 

برای موفقیت و طول عمر کسب وکار حیاتی است.«

کمیسیون فرصت های شغلی برابر ایاالت متحده از والمارت به دلیل تبعیض جنسیتی
 و نژادی شکایت کرده، اما این اتفاق منحصر به این خرده فروشی آمریکایی نیستش

رفع تبعیض جنسیتی و نژادی از محل کار
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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

بیماری های ناشــی از مصرف ســیگار ســاالنه جان بیش 
از 480 هزار نفــر را می گیرد، با این حــال میلیون ها نفر به 
سیگار کشیدن ادامه می دهند. اما مشکل فقط به خود 

سیگاری ها مربوط نمی  شــود، بلکه روش های 
تــرک ســیگار از کمبــود نــوآوری رنــج می برند. 
نبــود نــوآوری در این زمینــه دالیــل پیچیده و 

بی شماری دارد.

 سیگاری های کمتر یعنی سودآوری 
کمتر

از دید مالی بســیاری از شرکت های دخانیات 
نمی خواهند پایگاه مشتریان خود را از دست 
بدهند. ســیگار کشــیدن هم بــرای صنعت و 

هم بــرای دولــت تجارتی ســودآور اســت. درآمــد مالیاتی 
سیگار و سایر محصوالت تنباکو مبلغ قابل توجه تقریباً 
20 میلیــارد دالر در ســال بــرای دولت اســت. گرچه نفوذ 
البی گران دخانیات به اندازه گذشته قوی نیست، اما آنها 
تأثیر زیادی بر سیاست های دولت دارند و ممنوعیت برخی 
مایعات ویپ توسط دولت ترامپ یکی از شواهد آن است؛ 
البی های دخانیات از سال 1990 تقریباً 60 میلیون دالر به 
سیاست مداران جمهوری خواه کمک کرده اند. ترامپ در 

چندین شرکت دخانیات سرمایه گذاری مالی داشت و تا 
زمانی که در ســال 2018 آنها را فروخت، 2/1 میلیون دالر 

درآمد از این سهام کسب کرد. 
از جنبه سیاســی نوآوری در نتیجــه این نفوذ 
خفه شده است. در حالی که تصمیم گیرندگان 
کلیدی دست در جیب شرکت های دخانیات 
دارنــد، نــوآوری در تــرک ســیگار همچنــان 

تضعیف خواهد شد.

 سیگار کشیدن انتخاب شخصی 
است؟

ســیگار کشــیدن بــرای افــراد غیرســیگاری 
موضوعــی ســاده اســت: بســیاری از افــراد و 
مشــاغل به طــور یکســان ســیگار کشــیدن را با ایــن الگو 
می سنجند که این یک انتخاب است، نه اعتیاد. اگر مردم 
واقعاً بخواهند سیگار را ترک کنند، ترک خواهند کرد. در 
نتیجه ســیگار کشــیدن از ســوی جامعه و ارائه دهندگان 
مراقبت های بهداشــتی به عنوان یک کل دیده می شود و 
آن را تنها یک نگرانی ویژه خود سیگاری ها می دانند. به این 
ترتیب یک رویکرد »ما و آنها« ایجاد شده که از پیدایش 
نوآوری واقعی در راهبردهای ترک سیگار جلوگیری می کند. 

مشکل استعمال دخانیات نه تنها سیگاری ها بلکه همگان را تحت 
تأثیر قرار می دهد؛ اینکه در دهه جدید برای تغییر نحوه نگرش خود 

به سیگاری ها و ترک سیگار به نوآوری روی آوریم، اهمیت حیاتی دارد 

همه فناوری های ناکام 

ضدسیــــگار

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

جنگ بر سر سیگارهای الکترونیک

نوآوری و دشمنانش
اینکــه ســیگارهای الکترونیــک )ابزارهــای ویــپ 
- vape(  چگونــه پدیــدار شــدند و چرا بهداشــت 
عمومی با آن مخالفت می کند، پرسشی گیج کننده 

است اما پاسخ آن با نوآوری شروع می شود.
توســعه اساســی در ایــن زمینــه با پیشــرفت یک 
فناوری حیاتی، باتری لیتیوم یونی، انجام شــد که 
گــروه جدیــدی از ابزارهای مصــرف نیکوتیــن را به 
شــکل فشــرده و قابل قبول برای مصرف کنندگان 
درآورد. ایــن گــروه از محصــوالت بــر پایــه نیــاز 
ســیری ناپذیر به کوچک ســازی تلفن های همراه و 
سایر دســتگاه های قابل حمل شــکل گرفت که به 
دنبــال آن باتری هــا برای ارائــه توان بیشــتر )همراه 
با عمــر مناســب( و قــدرت کافی )بــرای گــرم کردن 
ســریع( بهبود یافتند. دســتگاه های ویــپ از یک 
جهت فناوری های جدیدی هستند و نوآوری مهم 
درباره آنها تغییر منبع گرمایی برای تولید ریزذرات 
)aerosol( به حرارت ناشی از الکتریسیته است. 
سوزاندن تنباکو گرما تولید می کند و دود تنباکو به 
عنوان یک ریزذره حاصل از احتراق، محرک اصلی 
بیماری اســت. اما در گرمایــش الکتریکی احتراق 
ایجاد نمی شود و خطر بیماری بسیار کمتر است. 

نوآوری اساسی و دگرگون ساز نیز همین است. 
آنگاه که باتری هــای لیتیوم یونی موفــق به غلبه بر 
مشــکل ایجاد گرمــا شــدند، افــراد نوآور بســتری 
برای خالقیت بیشتر به دســت آوردند. خاستگاه 
 )Matt Ridley( ایــن نــوآوری را مــت ریدلــی
در کتــاب خــود »نــوآوری چگونــه کار می کنــد« 
ارزیابــی کــرده و می گویــد: »آزادی جوهــره اصلــی 
هدایت کننــده بــه ســمت نــوآوری اســت، آزادی 
تغییــر، تجربــه، ســرمایه گذاری و شکســت؛ رهــا 
بــودن از تملــک و انحصــار باالســری ها... آزادی 
از ســوی مصرف کننــدگان بــرای پــاداش دادن بــه 
نوآوری هایی که دوســت دارنــد و رد کــردن آنهایی 
کــه نمی پســندند.« بنابرایــن در دهــه پیــش کــه 
مقررات گذاری کمتری وجود داشت، شاهد موجی 
از فعالیــت نوآورانــه بودیم کــه در بازار به ســرعت 
معرفــی و توســط مصرف کننــدگان ارزیابــی و در 

فرایندی طبیعی برگزیده یا مردود شدند. 

ایــن مــوج شــامل گســتره بزرگــی از طعم هــا و 
نشــان های تجــاری، دســتگاه های قابــل پرکــردن 
دوبــاره، دســتگاه های کنترل دمــا و... بــود. برخی 
از ایــن نوآوری هــا نشــان دهنده شــکلی ظریف از 
هم افزایی بوده اســت؛ به عنوان نمونه استفاده از 
اسید در دستگاه های POD امکان تشکیل نمک 
نیکوتین »پروتونه شــده« را ایجاد کرد که موجب 
بهبــود رونــد تحویــل نیکوتیــن فارماکوکینتیــک 
شــد تا قابل رقابت با ســیگار شــود. این اســیدها 
استفاده از نیکوتین مایع با سختی باال را تسهیل 
می کند؛ ســختی بــاال موجــب استنشــاق مقدار 
کمتری مایعات می شــود و نیاز به حرارت کمتری 
دارد کــه بــه اســتفاده از باتری هــای کوچک تــر و 
وســیله جمع وجورتر با کاربری مطلوب انجامید. 
به این ترتیب ترکیبی موفقیت آمیز شکل گرفت. 
کالســتوس جومــا )Calestous Juma( در کتــاب 
درخشان خود »نوآوری و دشــمنان آن: چرا مردم 
در برابــر فناوری هــای جدید مقاومــت می کنند« 
نشــان داده کــه چگونــه نوآوری هایــی کــه امــروزه 
رایــج هســتند، ماننــد قهــوه، مارگاریــن و یخچال 
در زمــان پیدایــش به شــدت بــا مخالفــت روبه رو 
شــدند. او می گوید: »بحث بر ســر فناوری جدید 
بخشی از تاریخ طوالنی گفتمان اجتماعی درباره 
محصوالت جدید است. گاهی اوقات ادعا درباره 
نویدبخش بودن فناوری  جدید با تردید، توهین یا 
مخالفت آشکار مواجه می شود و در برابر تهمت، 
کنایه، هراس آفرینی، تئوری های توطئه و اطالعات 
نادرســت مغلوب می شــود. بیشــتر مباحثــات را 
این فرضیه هدایت می کند که فناوری های جدید 
خطرات ناشناخته ای را به همراه دارند؛ و این روند تا 
آنجا پیش می رود که بر خطرات شناخته شده نیز 

سایه می افکند.« 
چنین چیزی مخالفت ها با کاهــش زیان تنباکو و 
ویپ را روشن می کند اما همچنین نشان می دهد 
که پیروزی در نهایت با زمان و دانش است و موجب 
شرمســاری اســت کــه در حالی کــه فعــاالن حوزه 
کنترل دخانیات خود را با نوآوری های دگرگون ساز 
همراه می کنند، آسیب های بیشتری به بار می آید.

REVIEWبررسی
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ســیگار یک انتخــاب تلقــی می شــود و در نتیجــه  تصور 
می شود که ترک آن بر عهده خود فرد است. البته موضوع 
پیچیده تر است. سیگار مشکلی است که همه افراد را به 
روش های گوناگون تحت تأثیر قرار می دهد. اثرات سیگار 
کشیدن غیرفعال به خوبی مستند شده و تأثیر مالی آن 
از جنبه هزینه مراقبت های بهداشتی و کاهش بهره وری 

قابل توجه است.
خطر مشکالت سالمتی ناشی از سیگار کشیدن به ندرت 
برای بازداشتن افراد ســیگاری از ادامه عادت کافی است. 
بیشــتر محصوالت دخانیات از طریــق تصاویر گرافیکی 
بیماری ها حاوی هشدار ضد سیگار هستند، با این حال 
ساالنه میلیون ها نفر به سیگار کشیدن ادامه می دهند. 
با در نظر گرفتن این موضوع کسب وکارها و متخصصان 
مراقبت های بهداشــتی می توانند به مشــو ق های زیادی 
متوسل شوند. به عنوان مثال زوریخ بیمه عمر را همراه با 
توصیه هایی در مورد نحوه ترک سیگار برای افراد سیگاری 
ارائه می دهد. این توصیهها نه تنها از طریق مزایای سالمتی 
بلکه به وســیله پاداش هــای مالی بــرای ترک ســیگار ارائه 
می شــود؛ ترک کامل ســیگار منجر به کاهش قابل توجه 
حق بیمه ســالمت می شــود که به افــراد ســیگاری انگیزه 
بیشتر و اثرگذارتر برای ترک می دهد. اما دهه جدید نیازمند 
نوآوری هایی در فناوری پزشــکی و دیجیتال برای افزایش 

تشویق مردم به ترک سیگار است.

 فناوری تنفس مصنوعی
تلفن های هوشمند پایه و اساس بســیاری از نوآوری های 
دیجیتال در ترک ســیگار هســتند که به عرضه کنندگان 
برنامه هــای مراقبــت بهداشــتی امــکان ارائــه برنامه های 
پیشــگیری مقیاس پذیر را می دهنــد. این امــکان به نوبه 
خود محدودیت های ترک ســیگار به ویژه برای دسترسی 
به سیگاری های مسن یا کســانی که در مناطق روستایی 
هستند، برطرف می کند. اما بســیاری از شرکت ها مانند 
پیوت )Pivot( در حال ترکیب اپلیکیشن های گوشی های 
هوشمند با فناوری های دیگر برای تشویق به ترک سیگار 

بیماران هستند.
پیوت که توسط شرکت بهداشت دیجیتال Carrot Inc در 
ایاالت متحده ایجاد شده، به وسیله بلوتوث به یک حسگر 

تنفس موبایلی وصل می شــود که بر ســطح مونوکســید 
کربن کاربر نظارت می کند. سپس در برنامه مورد ارزیابی 
قرار می گیرد تا کاربر پیشــرفت خــود را در طــول زمان نیز 
پیگیری کند. دســتگاه ســنجش تنفس با روند آموزش و 
فعالیت های زنده درون برنامه ای ترکیب شده تا به آموزش 
کاربر و تقویت رفتار مثبت کمک کند. توانایی این برنامه 
در ردیابی تغییرات بدن در طول زمان نیز به کاربران کمک 
می کند تا روند کلی خود را تجسم کنند که به موفقیت آن 

کمک می کند.

 حسگر پوشیدنی برای جلوگیری از رفتارهای 
منفی

نمونه خوبی از فناوری نوآورانه مورد استفاده برای تشویق 
به ترک ســیگار را می توان در حســگر پوشیدنی دانشگاه 
Case Western Reserve دید. این فناوری شــامل یک 
اپلیکیشن گوشی هوشمند و دو بازوبند پوشیدنی است. 
زمانی که حسگرها حرکات مربوط به سیگار کشیدن، مانند 
روشــن کردن سیگار را تشــخیص  دهند، یک متن یادآور 
شخصی سازی شده برای کاربر ارسال می کند. این فناوری 
با یک برنامه سفارشی ترک سیگار و آموزش تمرکز حواس 
ترکیب شده است. به این ترتیب رفتارهای منفی برجسته 
می شود و به کاربر امکان تصمیم گیری مثبت با پشتوانه 

آموزش را می دهد.

 چسب های دیجیتال آزادسازی نیکوتین
چســب  نیکوتیــن در زمینــه تــرک ســیگار چیــز جدیدی 
نیست، اما معرفی دیجیتال نمایی جدید به آن می بخشد. 
چسب های دیجیتالی ترنسدرمال )transdermal( مانند 
نــوع توســعه یافته توســط Chrono Therapeutics در 
فواصل معینی بر پایه زمانی که میل به سیگار به اوج خود 
می رسد، نیکوتین را در پوست آزاد می کند. این کار با میل 
به سیگار صبحگاهی )زمانی که هوس در اوج خود است( از 
طریق نفی آن در هنگامی که فرد سیگاری در خواب است، 
مبارزه می کند. این چســب ها میل ســیگاری ها را بر پایه 
پژوهش ها و داده ها کاهش می دهند و رویکرد سنجیده تر 
و دقیق تری برای ترک سیگار با نرخ موفقیت باالتری ارائه 

می دهند.

تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

توسعه اخیر نظام حقوق مالکیت فکری چین و چالش های پیش رو

درس هایی که می توان ازچین گرفت

COMMENTنظر

حفاظــت از دارایی هــای فکــری در هــر کشــور 
ایســتا نیســت و در زمــان تکامــل می یابــد. 
در قــرن نوزدهــم، آمریــکا پیشــرو حمایــت از 
مالکیــت فکری نبــود بلکه یــک ناقض پیشــرو 
)IP )Intellectual Property بــود. ایــن 
آمریکایی هــا بودنــد کــه وقتــی نیازشــان بــرای 
حفاظت از دارایی هایشان در خارج اوج گرفت، 
کپــی رایــت the Chace Act را در 1891 بــرای 
حمایــت از آثارشــان مصــوب کردنــد. ایــن امــر 
هم تکاملــی نظــام IP را بــا توســعه اقتصــادی - 
اجتماعــی نشــان می دهــد. لــذا در مــرور نظــام 
مالکیت فکری، ســؤال مهــم این اســت که این 

تکامل در کدام راستا صورت گرفته است؟ 

 چین؛ نظام حقوق مالکیت فکری جوان 
اما پویا

قانون ثبت اختراعات ونیز به عنوان اولین قانون 
اروپــا در 1474 مصــوب شــد. در 1624 مجلــس 
انگلیــس همــه حقــوق انحصــاری غیــر از قانون 
پتنت را لغو کرد. مــاده 1 قانون اساســی مصوب 
1789 آمریکا بر انحصار اختراعــات و کپی رایت 
برای توســعه و ارتقای علم و هنر تأکیــد دارد. در 
مقایســه بــا کشــورهای صنعتــی کــه چنــد قرن 
ســابقه در قوانیــن مربوطــه دارنــد، چیــن نظــام 
جوانــی بــا عمــر قریــب بــه 40 ســال دارد. نظــام 
مدرن مالکیت فکری چین از الزامات آزادی های 
اقتصــادی چیــن در دهــه 1970 بــود کــه در پــی 
ضرورت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
و افزایــش موافقت نامه هــا بیــن چیــن و ســایر 
کشورها در حوزه همکاری های علم و فناوری، از 
جمله قرارداد 1979 چین - آمریکا، شکل گرفت. 
آیا آمریکا پیش بینی می کرد چین در برخی از این 
حوزه ها از آنها پیشی گیرد؟ همچنین در تکمیل 
و توسعه نظام حقوقی، عالوه بر قوانین داخلی، 
چین بــه معاهــدات بین المللی نیز پیوســت. با 
ملحق شدن به قوانین بین المللی، رعایت الزامات 
آنها را در قوانین ملی خود دریافت و در سه دهه 

گذشته چهار بار قوانین خود را اصالح کرد:
 1993: تغییــر مــدت حمایــت اختراعــات بــه 
20 ســال، مدل های مصرفی 8 ســال و طرح های 

صنعتی به 10 سال.
 2001: پــس از آنکــه بــه TRIPS بــه عنــوان 
پیش نیــاز ورود بــه WTO پیوســت، در جهــت 

رعایت استانداردهای آن قوانینی تدوین کرد.
 2009: اصالح قوانین با هدف افزایش کیفیت 

پتنت.
 2015: بــا هــدف تســهیل فراینــد رســیدگی به 
شــکایات، افزایش جبران خســارت، هزینه باال 
و کارایــی پاییــن اعمال حقــوق، تســهیل انتقال 
فنــاوری، شــفافیت و ارتقــای جایــگاه دولــت در 
اعمال حق، تأمیــن خدمات عمومی و تســهیل 
بهره برداری از اختراعات انجام شــد و سیســتم 

Reversing Burden of Proof مصوب شد.

 افزایش اخیر ثبت اختراعات چین
 و مباحث پیرامون آن

درخواســت های ثبــت اختــراع چیــن از 63 
هــزار مــورد در 2001 بــه 1/1 میلیــون مــورد در 
2015 )17 برابــر( رشــد یافــت. به نحــوی کــه در 
2011 رکــورد آمریــکا را در اداره دریافت کننــده 
 اختراعــات رد کــرد. در 2013 درخواســت های
  )PCT )Patent Cooperation Treatyچیــن 
از آلمان فراتر رفته و در رتبه سوم و پس از آمریکا 
و ژاپن قــرار گرفت. هرچــه اصالحــات اقتصادی 
در چین شدت گرفت، بیشتر بنگاه های دولتی، 
خصوصی شدند. اینها از دارایی های فکری خود، 
بیش از دولتی ها حفاظت می کردنــد. راه اندازی 
حمایت هــای دولتــی ثبــت پتنــت کــه توســط 

سیستم استانی اجرا شد، نه تنها 
اختراعات شرکت های خصوصی 
مؤسســات  اختراعــات  بلکــه 
تحقیقاتــی و افــراد حقیقــی را هم 
تا 30 درصــد افزایــش داد. اما این 
حمایت به افزایش کمّی اختراعات 
حتی با ادعانامه های محدود منجر 
شــد و کیفیت آنها کاهــش یافت. 
از طرفــی به دلیــل تکرار شــاخص 
»تعــداد اختراعــات بــه ازای هر ده 
هزار مقیم« از شاخص های 24گانه 

برنامــه دوازدهــم توســعه پنــج ســاله، در برنامــه 
ســیزدهم توســعه )2016-2020( انتظار تغییری 

در رویکردها پیش بینی نمی شود.

 تالش های نظام قضایــی و قانون گذاری 
در حفاظت از اختراعات

و  دانشــگاه ها   ،1996 اصالحــات  تحــت 
ســازمان های تحقیقــات عمومــی در چیــن، 
به طــور کامــل مالــک اختراعــات و موضوعات 
مرتبط با انتقال فنــاوری نبودنــد و آژانس های 
دولتــی مســئول انتقــال فنــاوری و مذاکــرات 
بودند. لذا بخش خصوصی رغبتی برای خرید 
اختراعات دانشگاهی نداشت و بیشتر به اخذ 
مجوز بهره برداری تمایل داشــت. عــالوه بر آن 
دانشــگاه ها نمی توانســتند از عوایــد واگذاری 
امتیاز بهره مند شوند که خود مانع بزرگی برای 
انتقال فناوری بود. اصالحات در سال 2016 در 

چهار حوزه به پیشرفت هایی منجر شد:
1- افشای کامل پتنت ها و دستاوردهای علمی 

و فناورانه برای عموم
2- افزایــش حــدود اختیــارات دانشــگاه ها در 
مذاکــرات و راه اندازی سیســتم های تشــویقی 
و عــودت ســود حاصــل بــه دانشــگاه بــا اجازه 

پرداخت حداکثر 20 درصد به مخترع.
3- حمایت از شرکت های واسط برای مذاکرات 

انتقال فناوری
4- تصریــح بــر نقــش دولــت مبنــی بــر بهبود 

خدمات برای فعالیت های انتقال فناوری

میترا امین لو
دبیر انجمن مدیریت فناوری

 و نوآوری ایران

m.aminlou
@gmail.com
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شــــــــــــــمــــــــــــــاره 40
1 اســـــفـــنـــــد 1400
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

به هر حال ظاهراً از قابلمه و دیگ و تغار مرکز پژوهش ها چیز دندان گیری گیر ما ابن السبیل های 
مجازی نیاید و به زودی واجب الزکات جهانی خواهیم شد 

نصایح سیف فرغانی

چو روی نیکویان 
راحت رسان باش

محمــد  ابوالمحامــد   ســیف الدین 
الفرغانــی از شــاعران گران قــدر نیمــه 
دوم قــرن هفتــم و ابتــدای قرن هشــتم 

هجری است. 
فرغانــی اهــل تصــوف و عرفــان بــوده و 
ارادتی فراوان به ســعدی داشــته و بین 
آن دو مکاتباتی نیز بوده اســت. اشعار 
باقی مانده از ســیف فرغانــی نزدیک به 

11 هزار بیت است.
این شاعر بزرگ در سال 749 هجری در 
یکی از خانقاه های آق سرا وفات یافت. 

نصیحت می کنم بشنو بر آن باش
به دل گر مستمع بودی به جان باش

چو ملک فقر می خواهی به همت
برو بر تخِت دل سلطان نشان باش

میان مردم ار خواهی بزرگی
رها کن خرده گیری خرده دان باش

اگرچه نیستی زرگر چو خورشید
چو ابر اندر سخا گوهرفشان باش

ز معنی چون صدف شو سینه پر دُر
ولیکن همچو ماهی بی زبان باش

ولیک از طبع دون مشنو که گوید
چو سگ بر هر دری از بهر نان باش

چو آب اینجا بدادن بذل کن سیم
چو زر آنجا از آتش بی زیان باش

نصیب هرکسی از خود جدا کن
گدا را نان و سگ را استخوان باش

به احسان مردم رنجور دل را
چو روی نیکویان راحت رسان باش

از آب جوی مستغنی چو بحری
به خاک خویش مستظهر چو کان باش

به ذکر ار آخر افتادی چو تاریخ
به نام نیک اول چون نشان باش

HINT نکته

تغییر  در فونت طرح صیانت!

1
یادش به خیــر، یک زمانی هم بــود که مردمان این ســرزمین 
بدون نیاز به بوق و کرنا و بیلبورد و زمین مجانی و ماساژ رایگان 

و هیچ چیز دیگر، چنان فرزندآوری می کردند که 
رستم و گیو و گودرز و افراســیاب هم کرک شان 
می ریخت و همان طور که آب پرتقال و شیرموز 
برای این غیورمردان گمنام عرصه انسان سازی 
درست می کردند، می گفتند: »داداش! چطوری 
می خــوای شکمشــون رو ســیر کنی؟« لشــکر 
بچه ها هــم که... خــدا بدهد برکت، خودشــان 
بزرگ می شدند. پدر و مادر سر سال فقط یک 

آمار کلی می گرفتند که چیزی کم نشده باشد.
 

2
حاال اینها را برای چه گفتم؟ یاد آن موقع ها افتادم که ده فرزند 
گرسنه ناهارنخورده ســر ظهر از کوچه و بیابان و پشت بام و 
هر سوراخ دیگری که به عقل جن هم نمی رسید خودشان را 
می رساندند سر سفره خانه و آش و ســوپ و شوربا و اشکنه 
و هر چیز دیگــری را که توی ســفره پیدا می شــد می خوردند 
و دوبــاره می زدند به چاک جعــده. بله، خودمــان را می گویم. 
ســر ســفره وقتی مادر طفلک غذاها را می ریخت، بیســت 
جفــت چشــم کوچولو به دســتش بــود. آن وقــت بود کــه در 
میان سمفونی قاروقور شکم های گرســنه، هر کس از مامان 

این تقاضا را داشت که سهمیه اش را بیشــتر بریزد. اما چه 
چاره کــه امکانات محــدود بود. بــرای حل این مشــکل مادر 
راهی پیدا کرده بود. او الکی مالقه را توی قابلمه می کرد، غذا 
را پــر می کرد و درســت موقعی کــه مــا از دو برابر شــدن جیره 
غذایی مان مثل آن حیوان درازگوش زحمتکش 
کیف می کردیم، با مهارت خاصــی مالقه را روی 
کاســه مان می گرفت اما آن را دوباره توی قابلمه 
خالی می کــرد و می گفــت: بیــا این قدر بخــور تا 

بترکی. بله... رفیق بی کلکی بود مادر ما.

3
حــاال اینهــا را بــرای چــه گفتــم؟ راســتش امروز 
داشــتم متــن اصالح شــده طــرح صیانــت را 

می خواندم و نمی دانم چرا یاد سفره مان  افتادم. 

4
کاســه ها را گرفته ایم به ســمت مســئوالن امر و بــا میلیون ها 
جفت چشم گرسنه منتظریم ببینیم آن عزیزان برایمان چقدر 
ســهمیه اینترنت جهانی می ریزنــد. وقتی هم بــه جیره مان 
اعتراض می کنیم، وزیر و نماینده و رئیس کمیسیون و مدیر کل 
و مسئول ستاد و کی و کی کاسه مان را می گیرند و می برند الکی 
مثالً از توی قابلمه مرکز پژوهش های مجلس، برایمان سهم 
اضافه بگیرند. مالقه را پر می کنند و به کاسه نرسیده، خالی 

می کنند توی قابلمه و می گویند: بیا این قدر بخور تا بترکی!

5
خب تصدق تان شــوم، شــما یــک ذره هــم مالحظه حــال ما 
بی جنبه ها را بکنید. فکر نمی کنید با دیدن این حجم تغییر 
کلمات داخل طرح - دور از جان شما - اوِردُز  کنیم و سنکوپ 

 کنیم و سکته بزنیم و بال سرمان بیاید؟ 

6
به هر حال ظاهراً از قابلمه و دیگ و تغار مرکز پژوهش ها چیز 
دندان گیری گیر ما ابن الســبیل های مجازی نیاید و به زودی 
واجب الزکات جهانی خواهیم شد. یعنی این طوری که توی 
دنیا به هم خواهنــد گفت: شــلخته درو کنید تــا چیزی هم 
گیر خوشه چین های اینترنت ندیده بیاید. حاال دیگر مانده 
به انصــاف آن بزرگــواران، از انصــاف این بزرگــواران که چیزی 

گیرمان نیامد.

7
انتظار ای دوست ما را پیر کرد
هی نیامد، وقتی آمد دیر کرد
واقعاً تغییرها گسترده بود 

فونت  طرح دوستان تغییر کرد

شب نوشته های یک بچه نوآور! )33(

الو یو دَدی، نوکرتم ننه!
امســال و این روز پدر که گذشــت، همان جورابی که 
دســتمایه مســخره بازی پلنگ هــای اینســتاگرامی 
شده بود هم به دست بسیاری از پدرها نرسید، ولی 
درســت اســت که همه این بچه ها پدر نشده اند، اما 

پدرها را دوست دارند.
 نکته این اســت که یکی مثــل کامیار زنــگ می زند و 
بلندبلند می گوید: »الو یو دَدی.« یکی هم 
تا می خواهد زنگ بزند یــا صدای تلفنش 
درمی آید، می دود می رود یک جای خلوت 

و پچ پچ می کند.
اما آقــا ســامان، نماینــده ســبیل و احترام 
نوســتالژیک و مــرام و معرفــت فقــط 
قیافه اش با بقیه فرق ندارد و گاهی به قول 
کامیار حرف زدنش هم ســبیلی می شــود. 
چنان »چاکرم« و »قربونــت« می گوید که 
یاد ســلبریتی های دهه 40 می افتی، فقط 
باید هدفون را از دور گردنش برداری و یک دستمال 
یزدی اعــال بگذاری؛ گوشــی را هم از دســتش بگیری 

و یک پنجه بوکــس برنجی برق افتــاده بدهی؛ کفش 
کتانی آلبالویی رنگش را هم با یک ورنی پاشــنه دار و 

پشت خوابیده عوض کنی. 
در ایــن صــورت اصل جنس می شــود، درســت مثل 
دیــروز کــه تلفــن زده بــود و معلــوم شــد بــا مــادرش 
صحبت می کنــد، ولی آهســته و شــمرده بــا صدای 
معمولی؛ نه مثل کامیار و به شکلی که همه طبقات 
ساختمان بفهمند چه می گوید! و این بار سامان در 

آخر تماس تلفنی گفت: »نوکرتم ننه!«
این دو شخصیت برجسته امروز در جلسه هم فکری 
گروه برای نام گذاری محصول جدید شرکت داشتند. 
کامیار و فریبا و ســمیرا هم اضافه شدند و گفت وگو 
بــر ســر انتخــاب نامــی کــه فارســی باشــد و کاتالوگ 
محصول باال گرفت. شروع به گالیه از بچه ها کردم که 
چرا توی پیغام ها و جلسات این همه واژه های خارجی 
بــه کار می بریــد؟ و تکــه ای هــم بــه کامیــار انداختــم 
که البتــه آدم وقتی تلفنی بــه پدرش می گویــد الو یو 
ددی، ازش انتظار نمی رود، اما ســامان تو دیگر چرا؟ 

و بی درنگ پاسخ داد: »چرا من؟ مگه من چطورم؟«
گفتــم: »درســته برخــی چیزهــا را وقتــی تکــرار 
می کنیــد، براتون عادی می شــه؛ ولــی مــا داریم توی 
این جغرافیــا نفس می کشــیم، به فرهنــگ و زبانش 

احتــرام بگذاریــد. اصالً جنــاب کامیار خان شــما که 
می دونم اون همه به پدرت احترام می گذاری و پند و 
اندرزهــاش رو دنبال می کنی، آخه چــه معنی می ده 
که این جوری بهش ابراز محبت می کنی؟ توی کار هم 

چنین مشکلی رو داریم. 
محصول ایرانی برای بازار و مشــتری ایرانی چرا باید 
اسمش نشون نده ایرانی است؟ چرا توی تبلیغاتش 
این همــه کلمه خارجی هســت؟« داشــتم همچنان 
به تاخــت جلــو می رفتم کــه فریبــا ترمــزم را بدجوری 
کشــید و گفــت: »گیریــم کــه از این همــه ایــرادی که 
گرفتی و روی مخ ما یورتمه می رن چندتایی درســت 
باشه، خیلی از مخاطبان ما کارشناس هستند و این 
به قول شــما واژه های تخصصی را بهتــر می فهمند. 
چیزهایــی هــم دیگــه کالً شــده مــال خودمــون مثــل 

همین کاتالوگ که خودت گفتی. 
می خواســتم بگم از بس کــه واژه درســت رو نگفتیم 

اینها جا افتاده. 
حاال اگر گذشته ها رو نمی شه درست کنیم، از اینجا 
رو خراب نکنیم. نه مثــل کاله مخملی های چند دهه 
پیش بگید نوکرتم ننه، نه مثــل بچه های ناف فرنگ 
بگید الو یو ددی، نــه روی محصول جدیدمون اســم 

خارجی بگذارید.« 

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007



 دانش عمومی 
در حال افزایش است 
امین زربخش و علی ذاکری 
هم بنیان گذاران کوین پالس 
درباره فعالیت های این 
کسب و کار و لزوم آگاه سازی 
در خصوص رمزارزها و فناوری 
بالکچین می گویند

10

رضا تقی پور: بیت کوین می تواند مسیر صادرات نفت باشد

4

 نکاتی درباره آخرین نسخه سند رگوالتوری رمزارزها

هفت خوان رگوالتوری رمزارزها

6

3 2 12

خروج ارز 
از اتهام 
تا واقعیت

مرز داخل و خارج 
در بحث رمزارزها 

کجاست؟

عیار مدعیان!
چرا سندی با 

عنوان رمزارزش یا 
رمزدارایی در مجلس 

و دولت تصویب 
نمی شود و چه باید 

کرد؟

بالکفای ۱۰۰ 
میلیون دالر 
جریمه شد

 SEC جریمه
برای  یک کسب وکار

رمزارزی

فرصتی کم نظیر برای 

تامین مالی  
گفت وگو با  محمد قاسمی، مدیرعامل صرافی رمزارز مزدکس

عکس:حامدکریمزاده

10 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شـــــــماره ده
یکــــم اســفند
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

14

وارن بافت یکی از بزرگ ترین منتقدان 
بیت کوین روی بانکی سرمایه گذاری 

کرده که حوزه اصلی اش رمزارزهاست

وقتی مرگ موش هم 
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فرهنگ بــه معنای روش حل مســئله موضوع 
پیچیده ای اســت و وقتی از مردمــی بافرهنگ 
می گوییم، منظورمان مردمی است که توانایی 
حل مسئله  را دارند. اغلب از رسانه ها به عنوان 
دروازه ای یــاد می شــود کــه می تواننــد فرهنگ 
را به مــردم منتقــل کننــد. این یعنی رســانه ها 
می تواننــد بــه مــردم در آمــوزش روش هــای 

مناسب حل مسئله کمک کنند.
فنــاوری و مهــارت یکــی از مظاهــر فرهنــگ 
هستند که یادگیری آنها به عنوان ابزاری برای 
بهبود شیوه زندگی اهمیت زیادی دارد. برخی 
فناوری هــا خودشــان می توانند راه هایــی برای 
آموزش بهتــر ایجاد کننــد و از طــرف دیگر اگر 
فرهنگ استفاده از آنها به درستی به کاربرانش 
منتقل نشده باشد، می توانند مانعی بر سر راه 

آموزش و یادگیری درست باشند.
متأســفانه بیشــتر زمان ما صرف آموزش های 
اشــتباه می شــود؛ آموزش هایــی کــه از طریــق 
شبه رسانه هایی که ادعای دانایی دارند، تولید 
و منتشــر می شــوند. با تأســف فــراوان اغلب، 
کسانی گرفتار این شبه رســانه ها می شوند که 
به دنبال منابــع در دســترس و با 
زبــان ســاده می گردنــد. در حالی 
که یافتن منبع مناسب، خود به 

صرف زمان مناسب نیاز دارد.
از آنجایی کــه به یاری رســانه ها، 
مردم بیشــتر در معــرض آگاهی 
دربــاره پدیده هــای جدیــد قــرار 
می گیرنــد و از آنجایــی کــه همــه 
مــا شــیفته داســتان هایی درباره 
یک شــبه پولدار شــدن هستیم، 
یــادی بــه یادگیــری فرصت هــای  تمایــل ز
ســرمایه گذاری وجــود دارد. از آن طــرف 
هــم تولیدکننــدگان منابــع آموزشــی بیــکار 
نمی نشــینند و با ســرعت بــاال به دنبــال تولید 
محتواهایی هستند که به سادگی و با جذابیت 
بیشــترین مخاطبــان را جلــب کننــد. مــردم 
هم کــه حوصله خوانــدن متن های ســنگین را 
ندارند، معمــوالً گرفتار محتواهایی می شــوند 
کــه در خوش بینانه ترین حالت فقــط با هدف 
جذب بیشــترین مخاطــب، عجوالنــه و بدون 
برنامه ریــزی تولیــد شــده اند، امــا بیشــتر از 
آنکــه دانشــی بیفزاینــد، خرده دانــش منتقل 

می کنند.
در ایــن وضعیــت و ســردرگمی نیــاز داریــم 
رســانه هایی کــه تعــداد بیشــتری از مــردم بــه 
آنها اعتماد دارند، مخاطبش هستند و بیش 
از همه در دســترس هســتند، حرکتــی کنند و 
برای بهبود وضعیــت آمــوزشِ موضوعاتی که 
مرم تشنه یاد گرفتنش هستند، کاری بکنند. 
با وجــودی که صداوســیما به  عنــوان تلویزیون 

رسمی ایران به دالیل مختلف طی این سال ها 
در جلــب اعتمــاد مــردم ناموفق بــوده و بخش 
زیــادی از مخاطبانــش را از دســت داده، ولــی 
هنوز هــم در دســترس ترین و پرمخاطب ترین 
رســانه محســوب می شــود که می توانــد تأثیر 
زیادی در آگاهی بخشی به مردم داشته باشد.
هنوز هــم اگر ســریال یــا برنامــه ای جــذاب در 
صداوســیما تولیــد شــود، می توانــد مخاطــب 
خــود را جــذب کنــد و حتــی آنهایــی کــه 
سال هاســت شــبکه های تلویزیونــی جایــی 
در خانه شــان نــدارد، از طریــق ابزارهــای دیگر 
آن را دنبــال می کننــد. خیلی حیف اســت که 
از چنیــن ظرفیتــی بــرای تولیــد برنامه هایی با 
پتانســیل مخاطــب بــاال بــرای یادگیــری مردم 

استفاده نکنیم.
در روزهایــی کــه مــردم تشــنه این هســتند که 
دربــاره پدیده های جدیدی همچــون رمزارزها، 
ان اف تــی و متــاورس بداننــد، چــرا رادیــو  و 
تلویزیون خود را از این عرصه کنار کشــیده اند 
و فضــا را بــه دســت کانال هایــی داده انــد که با 
کمتریــن هزینه بیشــترین مخاطــب را دارند؟ 
شاید بگوییم با وجود صفحات اینستاگرامی 
و کانال های تلگرامی و یوتیوبی دیگر چه لزومی 
دارد تلویزیــون برنامــه ای تهیــه کنــد؟ بــه ایــن 
خاطر که تلویزیون هنوز هم دسترسی خوبی به 
منابع قابل اعتماد دارد. می تواند کارشناسان 
حرفــه ای و منصــف را دور هــم جمــع کنــد و 
بــا امکاناتــی کــه در اختیــار دارد، برنامه هــای 

حرفه ای و مخاطب داری بسازد.
گرچــه مــا شــاهد ایــن بودیــم کــه رادیــو و 
تلویزیــون در موضوعــات روز دنیــا بااحتیاط و 
محافظه کاری رفتار کــرده و گرچه می دانیم که 
بخــش زیــادی از محتــوای آن فروختــه شــده، 
اما هنوز هم امیدواریم که این رســانه پرقدرت 
بتواند با تولید برنامه های روشــنگر نقشی در 

فرهنگ سازی در حوزه فناوری داشته باشد.
امســال شــبکه ۵ ســیما برنامــه »رمــز و ارز« 
را بــا موضــوع اختصاصــی رمزارزهــا تولیــد و 
پخش کرد که بخشی از کارشناسان آن از میان 
کسانی انتخاب شده بودند که دستی بر آتش 
دارنــد و دربــاره موضــوع منصفانــه صحبــت 

می کنند. 
روزی کــه شــنیدم چنیــن برنامــه ای در حــال 
تهیــه اســت، خیلــی تعجــب کــردم و بیشــتر 
روزی که اولین قســمت آن پخش شد. انتظار 
نداشتم صداوسیما چنین برنامه ای با چنین 
اظهارنظرهایــی کــه گاهــی واقعــاً تنــد بودنــد، 
پخــش کنــد و ایــن بیشــتر امیــدوارم کــرد کــه 
اگر کســانی بــرای آمــوزش ایــن حوزه بــه مردم 
دل بســوزانند، می تــوان محافظــه کاری را کنار 

گذاشت و کاری کرد.

INTROسرآغاز

با وجود ساخت برنامه ای مانند »رمز و ارز« می توان به آموزش 
در تلویزیون امیدوار بود

جای خالی آموزش رمزارز در تلویزیون

چرا سندی با عنوان رمزارزش یا رمزدارایی در مجلس و دولت تصویب 
نمی شود و چه باید کرد؟

عیار مدعیان!

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

در چند هفتــه اخیر موضــوع تنظیم گــری رمزارزها داغ 
شــد؛ برخی ترجیح دادند با اضافه کــردن یک »ش« به 
انتهــای کلمــه رمــزارز از رمــزارزش بگویند و برخــی واژه 

رمزدارایی را انتخاب کردند.
 برخــی رویکــرد تهدید محــور نســبت بــه ایــن موضــوع 
داشــتند و راه حل شــان هــم بگیــر و ببنــد و فیلترینــگ 
و ممنوعیــت بــود و برخــی هــم ســعی کردنــد بــا ایجــاد 
محدودیت هایی زمینه بهره برداری از اندک فرصت های 

باقی مانده را فراهم کنند. 
موضــوع رگوالتــوری و تنظیم گــری در حوزه هــای مالــی 

به شــدت پیچیــده اســت و ابعــاد پنهــان 
بســیاری دارد. تنظیــم رابطــه حاکمیــت، 
مردم و کسب وکارها برای رسیدن به توسعه 
اقتصادی به  گونه ای که همه منتفع شــوند، 
یک مسئله بهینه ســازی پیچیده است؛ در 
حوزه های جدید مانند رمزارزها این مسئله 

سخت تر و گنگ تر هم می شود.
علی ایحال مطرح شدن موضوع تنظیم گری 
به شیوه مچ گیرانه توســط برخی که به نیات 
آنها نمی توان خوش بین بود، باعث شد این 

موضــوع پیچیده نقــل همــه محافــل مرتبط بــا کریپتو 
شــود و هــر کســی بــه فراخــور حالــش موضــع بگیــرد؛ 
برخی ترجیــح دادنــد ماکسیمالیســت بودن خــود را به 
رخ بکشــند و آنارشیســم را تقدیــس کننــد؛ برخی یقه 
دراندند و رنگ عــوض کردند و ناگهــان در قامت مدافع 
کامیونیتی و اکوسیستم ظاهر شدند؛ این سوپرمن های 
پوشالی سعی کردند به فالوئرهای عزیز خود بقبوالنند 
کــه جلــوی تصویــب هــر ســندی علیــه اکوسیســتم را 
می گیرنــد! گفتنــد بــا ســردار صحبــت کردند و ســردار 
هــم گفتــه چشــم؛ بــدون اجــازه شــما کاری نمی کنیــم! 
برخی هم تالش کردند به شیوه منطقی با همه طرف ها 

به خصوص سمت حاکمیت گفت وگو کنند.
چند هفته گذشــته عیــار بســیار خوبی برای شــناخت 

کامیونیتی و اکوسیستمی به دست آوردیم که در ایران 
با محوریت رمزارزها شکل  گرفته است.

 رســیدن بــه پاســخی کــه جــواب مســئله بهینه ســازی 
باشد، آسان نیست و مدعیان بســیاری در این مسئله 

حضور دارند.
آنچــه می خواهــم بگویــم نقــد و بررســی هیچ کــدام از 
طرح هــای روی میــز نیســت؛ می خواهــم از ایــن بگویــم 
کــه هیچ کــدام از طرح هایــی کــه مطــرح شــده و برخی با 
مچ گیری مشتی ســند بدون امضا را منتشــر کرده اند و 
مدام درباره آن تحلیل ارائه می کنند، هرگز در چارچوب 
قوانیــن موجــود، مصــوب نــه مجلــس و نــه 

دولت نمی شود.
از طرفــی شــکاف های درون اکوسیســتم 
هــم در ایــن مدت خــودش را بیشــتر نشــان 
داد و برخــی بخش هــای اکوسیســتم که در 
فصل های گذشــته به آنها ظلم شده، تالش 
کردند خودشــان را از بقیه اکوسیستم جدا 
کنند. حــال آنکه مســئله رمزارزهــا در ایران 
حل نمی شود، مگر اینکه با نگاه سیستمی 
و با در نظر گرفتن کل اکوسیســتم بخواهیم 

این مسئله بهینه سازی را حل کنیم.
ما نمی توانیم بخشــی از این اکوسیســتم را به رسمیت 
بشناسیم و بخشی دیگر را نه؛ در به رسمیت شناختن 
ایــن اکوسیســتم در ســمت حاکمیــت شــک و شــبهه 
جــدی وجــود دارد و بــه نظــر می رســد اراده قــوی وجود 
دارد کــه اکوسیســتم رســمی رمــزارز در ایــران هرگــز به 
رسمیت شــناخته نشــود و فعالیت های آنها در فضای 
خاکستری ادامه یابد. به عبارتی اراده جدی وجود دارد 
کــه رمزارزهــا در ایران نــه قانونی شــوند، نــه غیرقانونی! 
قاعدتاً هم ســخت ترین کار و بیشــترین بــار روی دوش 
کسب وکارهایی است که در فضای مه آلود باید فعالیت 

کنند.
اگــر ســندی بــا عنــوان رمــزارزش و رمزدارایــی و تمــام 

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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در روزها و هفته هایی هســتیم که بعــد از ریزش های 
اخیر بیت کوین و سایر رمزارزها، عمدتاً هیجان از این 
فضا دور شــده و افراد، با منطق و حتــی تردید به این 
فضا نــگاه می کننــد و از آن ورودهــای هیجانی بدون 
دانش و شــناخت، کمی فاصلــه گرفته ایــم. احتماالً 

این روزها شــاهد این نیستیم که فالنی 
ماشــین یا خانه اش را بــه خاطر هیجان 
باالی بازار بفروشد و وارد این بازار کند؛ 
آن هم فقط به خاطر این ترس که از بازار 

جا بماند!
دقیقاً به همین دالیل که حاال بازار کمی 
روند ثابــت و حتی گاهــی نزولی به خود 
گرفته، بهترین زمان است تا افرادی که 
شناخت کمتری از این فضا دارند، زمان 
و انرژی جهت آموزش خودشــان صرف 

کنند؛ بدون این دغدغه کــه از بازار جا می مانند، زیرا 
در روزهایی که بازار دوباره روند پرشتاب صعودی به 
خودش بگیرد، در صورت نداشتن شناخت درست، 
الزاماً زمان درســتی برای ورود به بازار نیست. مثالی 
هســت که می گوید: »باران نعمتی اســت خدادادی 
کــه هزینــه ای برایــش نمی پردازیــد و می توانیــد آن 
را بــرای روزهــای آتــی خــود ذخیــره کنیــد. بــرای ایــن 
ذخیره کردن هــم نیاز داریــد در روزهای قبــل از باران 
چاله هایتــان را بکنیــد و در روز بــاران فقــط پر شــدن 
چاله ها را تماشــا کنید. هیچ آدم عاقلی در روز باران، 
چالــه نمی کَنَــد؛ چراکه زیر بــاران فقط خیــس و گلی 

خواهید شد و سرانجام جفت پا در باتالقی از گل فرو 
خواهید رفت!«

این دقیقــاً حکایت این روزهاســت! اگر جــزء افرادی 
هستید که بازار رمزارزها را یک فرصت می دانید، در 
این روزها ســعی کنید بــا آموزش خودتــان اصطالحاً 
چاله هایتــان را بکَنیــد؛ زیــرا در روزهایــی کــه 
رمزارزها دوباره روند صعــودی بگیرند، دیگر 
وقت مناسبی برای کندن چاله نیست و فقط 
سرمایه و انرژی و زمان خود را در یک ریسک 

بزرگ قرار می دهید.
ایــن روزها کــه هیجــان در ایــن بــازار کمرنگ 
شــده و همه چیــز بــه واقعیــت نزدیک تــر 
است، زمان فکر کردن به این است که از این 
بازار، چه می خواهید؟ چه ســطحی از ســود 
می خواهیــد؟ تــوان تحمــل چــه ســطحی از 
ضرر را دارید؟ چقدر سرمایه یا حتی زمان می توانید 
صــرف کنیــد؟ چقــدر ریســک پذیر هســتید؟ چــه 
ارزش افزوده ای می توانید برای این اکوسیستم خلق 

کنید؟ 
چقدر ابزارهای مختلف در این حوزه را می شناسید؟ 
چقدر دانش تکنیکال یا فاندامنتال دارید؟ روی چند 
رمزارز خودتان وقت گذاشــته اید و وایت پیپرشــان را 
مطالعــه کرده ایــد؟ چقدر تحــت تأثیــر صحبت های 
دوست و آشــنا و اینفلوئنسرها هستید؟ پاسخ همه 
اینها در روزهای آرام، چراغ راه شما در روزهای توفانی 

بازار خواهد بود.

چرا در یکی از بهترین زمان های ممکن برای
 آموزش خودمان در خصوص رمزارزها هستیم؟

فصل آموزش

تحليل
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 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

مرز داخل و خارج در بحث 
رمزارزها کجاست و چه 

کسی  می تواند »داخل« را 
تقویت کند

خروج ارز؛ از اتهام 
تا واقعیت

یکــی از نگرانی هــای رگوالتــور داخلــی 
و  سیاســت مداران  از  بســیاری  و 
سیاســت گذاران در خصــوص بــازار 
رمزارزهــا خــروج ارز از کشــور اســت؛ 
نگرانی ای بجا کــه البته در تبیین چرایی 
و چگونگی آن باید دالیــل و محرک های 
مختلــف را واکاوی کــرد. اینکــه تــا چــه 
انــدازه صاحبــان ســرمایه های خــرد 
و درشــت می تواننــد یــا مختارنــد کــه 
دارایی هــای خــود را به اشــکال مختلف 
از کشــور خــارج کننــد، بحثی اســت که 
باید از قضا خود سیاســت گذاران پاسخ 
آن را دهنــد و شــاید مطرح کــردن آن در 
اینجــا راه بــه جایــی نبــرد؛ چراکــه آنگاه 
بایــد از ســرمایه هایی کــه صــرف خریــد 

ملــک و اخــذ اقامــت در 
کشورهای همسایه و اروپا 
و کانادا و... می شود گرفته 
تــا ارزهــای صادراتــی را که 
برنمی گردنــد، زیر ذره بین 
بــرد و دربــاره ایــن خــروج 
ارزی مســیرهای مختلفی 
از تحلیــل و بررســی را در 

پیش گرفت.
از  صحبــت  وقتــی  امــا 

رمزارزهــا می شــود، بایــد گفــت اصــوالً 
ماهیــت و ذات مطلــوب و مــورد نظــر 
طراحــان ایــن شــکل از دارایــی، ذخیــره 
و نگهــداری دارایــی در یــک ناکجاآبــاد 
بــوده کــه در آن داخــل و خــارج معنــای 
چندانــی نداشــته باشــد. امــا در عمــل 
آنچه تا اینجا اتفاق افتاده، قدرت گرفتن 
و اعتبار پیدا کردن صرافی های دیجیتال 
بوده اســت. از این رو جغرافیا و رگوالتور 
این صرافی هاست که مشخص می کند 

ارزی خارج شده یا نه. 
بــه عبارتــی اگــر دارایــی دیجیتــال کاربر 
ایرانــی در دســت بایننــس و دیگــر 
صرافی هــای بین المللــی باشــد، خــروج 
ارز اتفــاق افتــاده، امــا اگــر صرافی هــای 
داخلی با تمام محدودیت ها و نواقص و 
مشکالتی که دارند مورد اعتماد کاربران 
ایرانی باشند، آنگاه می توان گفت هنوز 
دارایی آنهــا )اگر بتــوان آن را ارزی نامید 
البتــه( کمــاکان در درون کشــور اســت؛ 
اعتمادی که یکی از پیش نیازهای تحقق 
آن پذیــرش صرافی هــا از ســوی همــان 

سیاست گذاران نگران خواهد بود.

رسول قربانی 
سردبیرراهپرداخت

@rasoulghorbani

 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 جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

ترکیب هــای رمــزی دیگــر در ایــران مصــوب نمی شــود، 
پــس چــه بایــد کــرد؟ پاســخ را سال هاســت گفته ایــم و 
افــراد کمــی آن را شــنیده اند. پاســخ این اســت که همه 
آنهایی که دغدغه توســعه دارند، به  جای جزئی نگری و 
تمرکز بر خودشــان باید برای به رسمیت شناخته شدن 
»دارایــی دیجیتال« تــالش کنند. کل اکوسیســتم باید 
یک موضوع را فریاد بزند و آن درخواســت به رســمیت 
شناخته شــدن دارایــی دیجیتــال اســت. اگــر ایــن بــه 
رسمیت  شــناختن اتفاق نیفتد، بخش های دیگر هرگز 

رسمیت پیدا نمی کنند.
فــارغ از فنــاوری پشــت دارایی هــای دیجیتال زمــان آن 
رسیده که در اسناد باالدستی، قوانین و مقررات موجود 
تغییرات جدی ایجاد شــود و آن قبــول دارایی دیجیتال 
به عنوان یک مــال و دارایی اســت. همان گونــه که انواع 
دارایی های فیزیکی و غیرفیزیکی و مشهود و نامشهود 
از نظــر قانــون مــال محســوب می شــوند و در قوانیــن و 
مقــررات موجود ترتیبــات قانونی برای آنها دیده شــده، 
الزم است یک  بار برای همیشــه تکلیف مان را با دارایی 

دیجیتال مشخص کنیم. 
اشــتباه بزرگی که در حال رخ دادن اســت، این است که 
مــا می خواهیــم تکلیف مان را بــا بیت کویــن، بالکچین، 
ماینینــگ و صرافــی مشــخص کنیــم یــا مثــالً در آینده 
نزدیک درباره مفاهیمی مثل ان اف تی ، متاورس و دیفای 
احکام بنویسیم. این اشتباه است؛ ما باید ابتدا فلسفه 
را قبول کنیم و با درک منطــق این موضوع تحول گرایانه 
و فناوری هــای بنیادین پشــت آن، به مرور اجــزا را رگوله 

کنیم. 
ایــن اتفــاق قاعدتــاً بایــد در مجلــس رخ بدهــد، ولــی تا 
زمانی که بانک مرکزی و سایر رگوالتورهای مالی و دولت 
و بخش هــای گوناگــون حاکمیــت بــر ســر بــه رســمیت 
شــناختن دارایی دیجیتال توافق نکنند، هیچ گرهی باز 
نمی شود. آنهایی هم که تصور می کنند بخشی از سند 
غیررسمی رمزارزش می تواند تصویب شود و مشکالت 
فعلی آنها را حل کند، همان خطایی را مرتکب می شوند 
که در سال های گذشــته انجام داده اند. ما با یک تغییر 
پارادایم مواجه هستیم و صرفاً خودمان را دیدن، اشتباه 

است.
متأســفانه برخی عجلــه دارنــد که زودتــر کارشــان را به 
نتیجــه برســانند؛ کاش یاد می گرفتیم آهســته شــتاب 
کنیم و گام به گام جلو برویم، نه اینکه از خانه آخر شروع 
کنیم. حواس مان باشد که ما در حال یک تغییر پارادایم 
جدی از مدیریت دیجیتــال دارایی بــه مدیریت دارایی 

دیجیتال هستیم.
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کشورهای بیشتری در حال 
پذیرش بیت کوین 

و رمزارزهای ملی هستند

صف پذیرندگان 
طوالنی تر خواهد شد

در ســال 2021، الســالوادور جــزء اولیــن 
کشــورهایی بود که بیت کوین را به عنوان 
ارز قانونی پذیرفت. این بدان معناســت 
که می توان برای خرید خدمــات و کاالها 
در این کشــور از بیت کوین اســتفاده کرد 
و کســب و کارها می تواننــد از آن بــرای 
پرداخت حقــوق کارکنان خود اســتفاده 
کنند. کارشناسان معتقدند در طول سال 
2022 چندین کشــور دیگر نیز ایــن کار را 

انجام می دهند.
»الکساندر هاپتنر«، مدیرعامل صرافی 
بیت مکس پیش بینی می کند که حداقل 
پنج کشــور در حال توسعه، ســال جاری 
میالدی پذیرش بیت کوین را آغاز می کنند 
و ایــن پذیــرش ناشــی از تــورم جهانــی و 
افزایش هزینه های ســازمان های واسطه 
مالی است که برای ارســال پول به داخل 
کشــور از کارگــران خارجــی اســتفاده 
می کننــد. رمزارزهای ملــی، رمزارزهایی 
هســتند کــه بانک هــای مرکــزی تولیــد 
می کننــد تــا بتواننــد بــه جــای ارزهــای 
غیرمتمرکز بر آنهــا مدیریت کنند. این 
مــورد از مفاهیمــی اســت کــه در ســال 
2022 رشــد بســیاری خوبــی داشــت. 
ایــن رمزارزهــا معمــوالً در کنــار ســایر 
رمزارزهــای قدیمی تــر عمــل می کننــد 
و ایــن امــکان را بــه کاربــران می دهند تا 
بدون اتــکا به خدمــات شــخص ثالث، 
تراکنش هــای خــود را انجــام دهنــد و 
دارایی های خود را مدیریت کنند. همه 
ایــن مــوارد در حالی اســت کــه کاربران 
این اجازه را بــه بانک مرکــزی می دهند 
تا مقــدار عرضه را کنتــرل کنند و ارزش 
توکــن را با پــول ملی خــود یکســان نگه 
دارنــد. دولــت بریتانیــا اعــالم کــرده 
کــه بریت کویــن تــا ســال 202۵ عرضــه 
نخواهد شد، اما سایر کشورها از جمله 

چیــن، ســنگاپور، تونــس و 
اکــوادور پیش تــر توکــن 
خــود را عرضــه کرده اند 
یــاد  ز احتمــال  بــه  و 
کشورهای ژاپن، روسیه، 
اســتونی  و  ســوئد 

به زودی بـــــــــــــه 
این جنبش 

ملحــق 
خواهنــد 

شد.

COMMENTنظر

باالخره پــس از کش وقوس های فراوان و هیاهوی گســترده 
بخشی از فعاالن جامعه رمزارز ایران،  آخرین نسخه سند 
رگوالتوری رمزارزها در کشــور منتشر )افشــا؟( شد. به نظر 
می رسد اگر حواشی اخیر پیرامون فهرست نگارندگان این 
ســند را کنار بگذاریم، در حال حاضر یک سند قابل قبول 

پیــش روی ماســت کــه نســبت به نســخه های 
قبلــی خــود و خروجی هــای تالش هــای متعــدد 
گذشته به مراتب مترقی تر و جامع تر است. نکته 
اساسی این ســند که باید مورد توجه قرار گیرد، 
این است که این سند عمالً یک سند باالدستی و 
تعیین کننده حدود و کلیات رگوالتوری رمزارزها در 
کشور است و در اکثر بند های خود دستگاه های 
مربوطــه )اعضای ســتاد رمــزارزش( را موظف به 

ارائه آیین نامه های اجرایی می کند. 
در ادامــه ایــن مقالــه بــه وظایــف دســتگاه های 
مخاطب این سند به منظور ارائه دستورالعمل ها 

و آیین نامه های اجرایی اشاره خواهیم کرد. 

 مروری بر وظایف نهادهای مالی مربوطه 
 همان طور که اشــاره شــد، تدوین آیین نامه های اجرایی در 
بخش های مختلف این سند بر عهده دستگاه های مختلف 
گذاشته شده است. به نظر می رسد با توجه به اینکه ابالغیه 
هیئت دولت در به رسمیت شناختن صنعت استخراج و 
پیشینه بحث های مفصل کارشناسی در این موضوع وجود 
داشته، این بخش از سند را می توان کم بحث ترین بخش آن 
دانست که منافع طرفین تا حد قابل قبولی در آن لحاظ شده 
است. با این وجود این موضوع مهم از این جهت که موضع 
اصلی تولید رمزارزش های دســت اول محســوب می شــود 
و تأثیر خــود را در ســایر بخش هــا خواهد گذاشــت، بحث 

کارشناسی مفصل و مطول جداگانه ای را می طلبد.
در این سند برای برخی از نهادهای عضو ستاد رمزارزش از 
قبیل معاونت علمــی ریاســت جمهوری، وزارت ارتباطات، 
وزارت خارجــه و وزارت ارشــاد هم وظایفی تعیین شــده که 
عمدتاً موارد توســعه ای اســت و در جای خود قابل بررسی 

است.
حضــور برخــی دیگــر از نهادهــا از قبیــل وزارت اطالعــات، 

دادستانی و اطالعات سپاه در ستاد نیز شــأن نظارتی دارد 
و در سند مستقیماً وظیفه ای بر عهده این نهادها گذاشته 

نشده است.
مطابق مواد این سند، برخی وظایف بر عهده سکوهای تبادل 
و فعاالن اســتخراج و شــخصیت های حقوقــی خصوصی 
گذاشــته شــده اســت، از جملــه تأســیس 
یــک تعاونــی از ســکوهای تبــادل به منظــور 
اعتبارســنجی و نظــارت و رتبه بنــدی و ارائــه 
برخــی خدمــات بــه فعــاالن تبــادل. در ســایر 
بخش ها، این کسب وکارها موظف به همکاری 
کامل با ســتاد و نهادها و به طور خاص ارتباط 
سیســتمی کامــل و بی درنگ بــا ســامانه رکن 

شده اند.

 امین دارایی رمزارزش
 شــخصیت حقوقــی دارای مجوز از ســازمان 
بورس و اوراق بهادار است که خدمات امانت پذیری رمزارزها 
را با قابلیت تضمین اصل دارایی رمزارزی در قبال اخذ کارمزد 

بر عهده می گیرد. 
طبق آنچه در سند به آن اشاره شده، این شخصیت حقوقی 

باید صالحیت های زیر را دارا باشد:
 پشتیبانی از قابلیت ها و رویه های چندامضایی؛

 پشــتیبانی از شــبکه های مختلــف مبتنــی بــر فنــاوری 
دفترکل توزیع شده مورد نیاز سکوها و کسب وکارهای حوزه 

رمزارزش ها؛
 پشــتیبانی از قابلیت ضابطه پذیری نرم افزاری به منظور 

ارائه سطوح مختلف قابل اطمینان به امانت گذاران؛
 تضمین دارایی های امانت گذاری شــده از طریق الگوهای 
فناورانه و پوشــش ریســک های احتمالی توســط خدمات 

بیمه ای؛
  پذیــرش مســئولیت تضامنــی تعهــدات رمزارزش هــای 

امانت گذاری شده؛
 رعایت مالحظات قوانیــن و مقررات مبارزه با پول شــویی 

و تأمین مالی تروریسم و اتصال به سامانه هوشمند رکن؛
 ارائه خدمــات برخــط و بی درنگ اعــالم موجــودی دارایی 
رمزارزشــی امانت گذاری شــده به کســب وکارها و نهادهای 

ذی ربط.
با توجه به موارد فوق به  نظر می رســد فیلترهای ســنگینی 
جهت مجوزدهی به این شخصیت حقوقی مدنظر است 
و خودبه خود بخش عمده متقاضیان از رقابت اخذ مجوز 
کنار خواهند رفت. با این خواســته ها تنها نهادهای مالی، 
گروه مالــی بانک هــا و ارکان بورســی گزینه هــای اخذ مجوز 
امین دارایی رمــزارزش خواهند بــود. با توجه بــه اینکه این 
شخصیت حقوقی بخشی از دارایی های رمزارزی سکوها را 
نگهداری می کند و پس از اخذ مجوز از سازمان بورس، یک 
ارتباط قطعی و مشــخص با بانک، نهاد بیمه ای و ســامانه 
رکن خواهد داشت، باید آن را یکی از تأثیرگذارترین نقش ها 
در معماری جدید رمزارز کشــور پس از تصویب این ســند 
دانست. در حال حاضر و توسط برخی فعاالن شائبه هایی 
پیرامون رانتی شدن مجوز این شخصیت حقوقی در آینده 
نزدیــک مطرح اســت کــه بــه نظــر می رســد بــرای قضاوت 
هنــوز زود اســت. آنچه در ســند بــه آن اشــاره شــده، صرفاً 
صالحیت های فنــی و اقتصادی اســت؛ البته بایــد دید در 

عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.

 سامانه هوشمند رکن
در تعاریــف آمــده، ســامانه هوشــمند رکــن جهــت رصــد، 
کنترل و نظارت بــر بــازار رمزارزش هاســت که بــرای اتصال 
به سامانه های ســکوهای مجاز و به قصد ثبت و نگهداری 
اطالعات مربوط به تبادالت و تراکنش های بازار رمزارزش ها و 
همچنین رصد و پایش تراکنش های صورت گرفته، در وزارت 
امور اقتصادی و دارایی طراحی می شود.  همچنین در ماده 

۴ به جزئیات سامانه رکن اشاره شده است: 
وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تأمین زیرساخت های 
رصد، کنترل و نظارت، مطابق قوانین مبارزه با پول شویی و 
تأمین مالی تروریسم و آیین نامه های اجرایی ذیل آن موظف 
است از طریق مرکز اطالعات مالی ظرف حداکثر سه ماه از 
زمان ابالغ این مصوبه نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی و 
زیرساخت و ســرویس های برخط و بالدرنگ ســامانه رکن 

اقدام کند.

متن کامل این یادداشت را در وب سایت کارنگ بخوانید

نکاتی درباره آخرین نسخه سند رگوالتوری رمزارزها

هفت خوان رگوالتوری رمزارزها

حمیدرضا 
طهماسبی
 پژوهشگررگوالتوریرمزارزها

hmdrz.tahmasebi
@gmail.com
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بازار
M A R K E T

هفته گذشــته مرز ۴0هــزار دالر یک مرز نســبتا ثابت 
برای بیت کویــن بود و بــازار ثبات نســبی را تجربه کرد. 
از این رو بهتــر دیدیم ایــن هفته به جــای تحلیل کوتاه 
مدت بازار که در ستون روبه رو به آن پرداخته ایم، نمای 
بلندمدت تری از مارکت داشته باشیم، آن هم با کمک 

گزارش یکی از موسسات معتبر مالی دنیا.
ولزفارگــو پیش بینی کــرده قیمــت بیت کویــن و اتریوم 
به شــدت افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و بایننس کوین،  
ریپل، سوالنا و کاردانو با نوسانات زیادی همراه خواهند 

بود
در سال 2021 بیت کوین و سایر رمزارزها با رشد ارزش 
بازار رمزارزها از حدود یک تریلیون دالر به حدود ســه 
تریلیــون دالر، رشــد عظیمــی را تجربه کردنــد و برخی 
اظهار داشــتند این فقــط مقدمه ای بر رشــد ایــن بازار 
خواهد بود. اگرچه در هفته گذشــته این بازار روبه رشــد 
بوده، اما همچنان تا یک ثبات فراگیر فاصله دارد. ولزفارگو، 
غول بانکداری دنیا، اعالم کرده که به زودی پذیرش رمزارزها 
به نقطه عطف خود می رسد و معتقد است دنیا همچنان 
در مراحــل اولیــه ســرمایه گذاری در رمزارزهاســت. تیــم 
جهانی استراتژی سرمایه گذاری ولزفارگو در گزارشی اعالم 
کرد: »اگر نمی دانید زمان درستی برای سرمایه گذاری در 

رمزارزهاست، به نیمه دوم دهه 1990 فکر کنید. در آن زمان 
اینترنت به مرحله پذیرش عموم مردم رسید و پس از آن 
تمام ماجرا دگرگون شــد. رمزارزها نیــز در حال حاضر در 
چنین مرحله ای قرار دارند.« در این گزارش، محققان به 
تحقیقات انجام شده توسط صرافی Crypto.com اشاره 
کردند. طبق گفته این صرافی تعداد کاربران فعال در حوزه 
رمزارزها در ژوئــن 2022 به 221 میلیون نفــر یا به عبارتی 
حدود سه درصد جمعیت جهان می رسد. آنها همچنین 
اعالم کردند که این تعداد طی چهار ماه به دوبرابر رسید. 
اگر این روند به همین شکل ادامه یابد، رمزارزها از حالت 
پذیرش اولیه خارج می شوند و به نقطه اوج خود می رسند. 
گذشته از آمار، این نکته کامالً مشهود است که پذیرش 
رمزارزها در میان عموم مردم رو به افزایش است و به زودی 
به نقطه عطف خود در این مسیر می رسد. با همه اینها، 
این تیــم تحقیقاتــی هشــدار داد کــه ســرمایه گذاری در 
رمزارزها همچنان در مراحل اولیه خود قرار دارد و نیازمند 
صبر و بردباری است و امیدوار است رگوالتوری شفاف تری 

به سرانجام برسد.
رگوالتوری رمزارزها پس از رشد بی سابقه آنها در سال 
2021 در دســتور کار بســیاری از دولت هــا قــرار گرفت؛ 
چراکــه رشــد اســتیبل کوین های مبتنــی بــر بالکچین 

زنگ خطر قانون گــذاران را به صدا درآورده اســت. ماه 
گذشته اعالم شد که دولت بایدن در حال آماده سازی 
یک فرمــان اجرایی اســت که اســتراتژی جامــع دولت 
را در ارتبــاط با رمزارزها نشــان می دهــد. وی همچنین 
از آژانس هــای فــدرال درخواســت کرده تــا فرصت ها و 
محدودیت های خود را در رابطه با رمزارزها مشــخص 
کنند. در سوی دیگر فروش ناگهانی که در اواخر سال 
2021 رخ داد، ســبب شــد رمزارزهــا ضربــه محکمی را 
متحمــل شــوند و افــت بی ســابقه ای را در ارزش خــود 
تجربه کنند. این اتفاق همچنین بــا افزایش نرخ بهره 
توسط بانک مرکزی آمریکا و کاهش اقدامات محرک 
در دوران همه گیری ویروس کرونا همراه شد. »آندراس 
ایوان«، تحلیلگر بین المللی اظهــار می کند: »هرچند 
روند فعلــی رمزارزها به نظر نزولی اســت، امــا باید این 
را بدانیم که ساختار ســرمایه گذاری رمزارزها با تمامی 
نقاط اوج ســال های گذشــته متفاوت اســت. در حال 
حاضــر ارزش بــازار به طور قابــل توجهی باالســت و در 
یک الی دو سال گذشته شاهد حضور سرمایه گذاران 
نهــادی نیــز بوده ایــم. ایــن اتفاق ممکن اســت ســبب 
جلوگیــری از افت قیمت و زمســتان رمزارزها، مشــابه 

اتفاق سال 2019-2018 شود.«
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سقوط یا صعود؛ حرکت 
بیت کوین به کدام سمت 

است؟

مرز شکننده
 ۴۰ هزار دالر

 رفتار قیمتی بیت کوین در اواخر 
هفتــه گذشــته نشــان می دهــد 
حرکت هــای  پیش بینــی  بــرای  هنــوز 
بلندمــدت بیت کویــن کمــی زود اســت. 
قیمت بیت کوین پس از مدت ها مجدداً به 
زیر سطح ۴0,000 دالر سقوط کرد. اکنون 
قیمت به بــاالی این ســطح بازگشــته، اما 
هنــوز نمی تــوان دربــاره حرکــت بعــدی 

بیت کوین بااطمینان صحبت کرد.

 به گزارش کوین دسک و به نقل از 
ارز دیجیتــال، بــازار بیت کویــن 
همچنان درگیــر رونــد نزولــی کوتاه مدتی 
است که از نوامبر 2021 )آبان( آغاز شد و در 
حال حاضر قیمت آن حدود ۴0 درصد با 
اوج تاریخــی ۶9,000 دالری فاصلــه دارد. 
بیت کویــن هم اکنــون در نزدیکــی ســطح 
و  اســت  نوســان  در  دالر   ۴0,000
قدرتمندترین حمایتی که در مسیر قیمت 
قرار دارد، ســطح ۳0,000 دالر است که در 
جریــان ســال 2021 به عنــوان کف قیمتی 

عمل کرد.

 وضعیت شاخص های مومنتوم 
همچنــان منفــی باقی مانــده که 
می تواند نشانه ای برای ثبات فشار فروش 
در یک ماه گذشــته باشــد. عالوه بــر این، 
بیت کوین در روزهای اخیر موفق نشــد از 
مقاومت میانگین متحرک ۴0 هفته ای در 
۴۵,۷2۴ دالر عبور کند که نشان می دهد 

بازار در دست فروشندگان است.

 در نمــای یک هفتــه ای بــازار، 
 )RSI( شــاخص قــدرت نســبی
همچنان در حال باال آمدن از سطح اشباع 
فروشی اســت که پیش تر در مارس 2020 
)اسفند 1۳98( شــاهد آن بودیم. تا زمانی 
که حمایت ۳0,000 دالری از دست نرفته 
باشــد، وضعیــت کنونی شــاخص قدرت 
نسبی می تواند خریداران کوتاه مدت بازار 

را فعال نگه دارد.

 از ســوی دیگــر، اگــر در ادامــه 
حمایــت ناحیــه بیــن 28,000 تا 
۳0,000 دالر شکســته شــود، قیمــت 
بیت کوین ممکن است سقوط عمیق تری 
را تجربه کند؛ درست مانند سال 2018 که 
قیمت با کاهشی چشم گیر از اوج تاریخی 

آن زمان 80 درصد فاصله گرفت.
روند ارزش بازار آلت کوین ها در هفته گذشتهروند ارزش بازار رمزارزها در هفته گذشته روند تغییرات سلطه بیت کوین در هفته گذشته
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

مــدت مدیــدی از ظهــور فنــاوری بالکچیــن و محبوبیت 
کاربردهای مختلف آن نظیر رمزارزها در دنیا نمی گذرد. 
در این بین کشورهای زیادی این فناوری را پذیرفته و از آن 
به شکل های مختلف استفاده می کنند. کمااینکه آمار 
مثبت رشد اقتصاد دیجیتال که بخش اعظم آن مربوط 
به کاربرد فناوری بالکچین در اقتصاد است، بر این مهم 
داللت دارد. با اینکه نحوه برخورد قانون در کشــورهایی 
کــه فنــاوری بالکچیــن و رمــزارز را پذیرفته انــد، متفاوت 
است، نکته ای که در همه این کشورها علت اصلی رشد 
زیــاد اقتصــاد دیجیتــال شــناخته می شــود، صراحت و 
شــفافیت قوانین آن کشــور در خصوص نحــوه کاربرد و 

استفاده از این فناوری است.
در این بین کشــورهای انگشت شــماری ماننــد ایران نیز 
هســتند که هنوز تکلیف خــود را با این فنــاوری نوظهور 
نمی داننــد. ایــن امــر آســیب زیــادی بــه فعــاالن حــوزه 
بالکچین و رمزارز در کشور وارد کرده و نوعی بی اعتمادی 
را ایجاد می کند که جز تأثیرات منفی اثر دیگری نخواهد 
داشــت. به همین دلیل کارشناســان و فعاالن این حوزه 
خواســتار تعیین تکلیف هرچه سریع تر حوزه بالکچین 
و رمــزارز هســتند. عــده ای از کارشناســان در این راســتا 
بــر اهمیــت افزایــش آگاهــی مــردم و همچنیــن اهمیت 
اســتفاده حاکمیــت از نظــرات بخش خصوصــی تأکید 

بسیار دارند.
درست دو هفته پیش بود که جمعی از کارشناسان حوزه 
بالکچین و رمزارز در برنامه رمز و ارز صداوسیما حضور 
یافته و به بررسی مسائل و مشــکالت و بیان مطالبات و 
پیشنهادهایشان در حوزه بالکچین و رمزارز پرداختند.

ایــن برنامه با حضــور رضــا تقی پــور، نماینــده مجلس و 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی؛ رضا قربانی، 
رئیس کمیسیون فین تک نصر تهران؛ افشین آشوری، 
رئیس کمیسیون رمزارز و بالکچین سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور؛ مصطفی نقی پورفر دبیر انجمن فین تک 

و نفیسه صادقی، مدیر اپلیکیشن کندل برگزار شد.

 ایران عقب افتاده است
 رضــا تقی پــور، در خصــوص بی تفاوتــی قانون گــذاران 
نســبت بــه رگوالتــوری حــوزه رمزارزهــا و اینکــه چــرا 
رمزارزهــا بــا وجــود زمــان نســبتاً زیادی کــه از عمرشــان 

می گذرد، هنــوز جایگاهی در ایــران ندارنــد و درباره آنها 
تصمیم گیری نشــده، توضیح داد: »شــاید اولین انتقاد 
را باید به خودمان وارد کنیم؛ چراکه حوزه رمزارزها یکی 
از مهم تریــن زیرمجموعه هــای فضــای مجــازی اســت، 
امــا در ایــن حــوزه نهادهــای حاکمیتــی بــه انــدازه کافی 
فعال نبوده اند و متأســفانه در این حــوزه در ایران عقب 

افتاده ایم.«
به گفته او یکی از مشــکالت حال حاضر کســب وکارها 

مشخص نبودن چارچوب اصلی حوزه رمزارزهاست.
مصطفی نقی پورفر نیز معتقد اســت: »باید مشــکل را 
در پارادایــم ذهنی حاکمیــت دنبال کنیم. بایــد پارادایم 
ذهنــی حاکمیــت نســبت بــه ایــن فنــاوری را، از تهدیــد 
بــه فرصــت تبدیــل کنیــم. مــا می توانیــم از ایــن فناوری 
به عنــوان یــک فرصت؛ چــه در بخش هــای اقتصــادی و 
چه در خصوص شفاف ســازی امور حاکمیت اســتفاده 
کنیــم.« افشــین آشــوری در ایــن خصــوص گفــت: »در 
سال 1۳9۷ دبیر شورای عالی فضای مجازی در سازمان 
نظام صنفی حضور داشــتند و در آن ســال اعالم کردند 
بالکچین و اســتخراج رمزارز را به رسمیت می شناسیم؛ 
بنابراین حاکمیت این حوزه را به رســمیت می شناســد. 
خواســته مــا از حاکمیــت مقررات گذاری صریــح در این 

حوزه است.«

 فعاالن رمزارز؛ مجرم  یا کارآفرین!
 رضا قربانی با تأکید بر اینکه هیچ چیز بدتر از بالتکلیفی 
نیســت، توضیح داد: »تا صحبت از رمزارز می شود، آن 
را به پول شــویی یا قمار ربط می دهند. روی فناوری اســم 
می گذارند و شرایط را سخت تر می کنند. در حال حاضر 
به دلیــل بالتکلیفی قانــون در حــوزه رمــزارز و بالکچین، 

فعاالن این حوزه نمی دانند که مجرم اند یا کارآفرین.«
نفیســه صادقــی بــا مطرح کــردن ایــن ســؤال کــه در 
کمیته هــای مربــوط بــه قانون گــذاری حــوزه رمــزارز و 
بالکچین چقــدر از متخصصان این حــوزه کمک گرفته 
می شود، گفت: »وقتی تصمیم گیری در یک حوزه خاص 
نیمه تمام می ماند، بخش بزرگی از آن به این دلیل است 
که افرادی در مســیر اجرایی آن حــوزه فعالیت می کنند 
که در مسند تصمیم گیری نیستند و از مشکالت حوزه 
خبر ندارند. خبر ندارند که اجباری کردن دریافت مجوز 

چرا اوکراین در پرتنش ترین روزهای تاریخش
 رمزارزها را قانونی کرده است؟

رمزارز؛ سالحی در زمانه جنگ!
پارلمــان اوکرایــن اصالحاتــی را در قانــون 
دارایی های مجازی تصویب کرده که در نهایت 
ایجاد یک بــازار قانونی برای ارزهــای دیجیتال 

را تأیید می کند.
بر اســاس یک بیانیه رســمی، پارلمان اوکراین 
الیحه ای را بــرای رگوالتوری کریپتــو  با حمایت 
اکثریت 2۷2 عضو از ۴۵0 عضو خود تصویب 
کــرده اســت. اصالحــات ایــن الیحــه کــه بــرای 
اولین بــار در مــاه ســپتامبر ارائــه شــد، باعــث 
می شــود کمیســیون ملــی اوراق بهــادار و بازار 
سهام این کشــور به عنوان تنظیم کننده اصلی 

بازار رمزارز معرفی  شوند.
»میخائیلــو فــدوروف«، معاون نخســت وزیر و 
وزیر تحول دیجیتال اوکراین درباره این تصمیم 
گفتــه اســت: »قانــون جدیــد فرصتی نــو برای 
توســعه تجــارت در کشــور ماســت.« بنابراین 
قانون جدید شرکت های ارز دیجیتال خارجی 
و اوکراینی می توانند به صورت قانونی فعالیت 
کننــد و از ســوی دیگــر اوکراینی هــا دسترســی 
راحــت و مطمئنی به بــازار جهانــی دارایی های 

مجازی خواهند داشت.

 رمزارزها یک طبقه جدید از دارایی
این مقام دولتی اوکراین افزوده فعاالن 
بــازار رمزارزهــا همچنیــن از حمایــت قانونی و 
فرصت هایــی بــرای تصمیم گیــری بــر اســاس 
رایزنی های آزاد با سازمان های دولتی برخوردار 
خواهنــد شــد. دولــت اعــالم کــرده رگوالتــوری 
انجام شــده تــالش برای ایجــاد یک مکانیســم 
شفاف برای سرمایه گذاری در یک طبقه دارایی 

جدید خواهد بود.
کمیســیون ملی اوراق بهادار به عنوان بخشــی 
از مســئولیت خــود به عنــوان تنظیم کننــده، 
مســئول شــکل دهی و تدویــن خط مشــی ها، 
تعیین فرایند گردش رمزارزهــا در بازار، صدور 
مجوز برای ارائه دهنــدگان خدمات دارایی های 
دیجیتال، از جمله صرافی های رمزارزی و انجام 

مسئولیت های نظارتی خواهد بود.
دولــت گفته کــه این کشــور همچنیــن در حال 
کار روی تغییراتــی در قوانیــن مالیاتــی و مدنی 
خود، به عنوان بخشی از حرکت روبه جلو برای 

پذیرش رمزارزهاست.

 افزایش تنش ها و روی آوردن به رمزارز
ایــن تصمیــم بــزرگ در بــه رســمیت 
شــناختن رمزارزهــا از ســوی دولــت اوکرایــن 
درســت در روزهایی اســت که این کشور شرق 
اروپا بیش از هر زمان دیگری به جنگ نزدیک 
اســت. بــه گفتــه جــو بایــدن، رئیس جمهــور 
ایاالت متحــده - که روز پنجشــنبه هــم جمله 
خــود را تکــرار کــرده - روســیه بــر خــالف آنچه 

ادعــا می کنــد، برخــی نیروهــای خــود را از مرز 
اوکرایــن فرا نخوانــده و هر لحظه ممکن اســت 
به این کشور حمله کند. تصویب قانون جدید 
رمزارزها در اوکراین در حالی اســت که روســیه 
حضور نظامی گسترده ای در مناطق مرزی این 
کشــور دارد و بــه گفتــه تحلیلگران غربــی بوی 

جنگ به مشام می رسد.
ارزش برخی دارایی های دیجیتــال و همچنین 
ســهام ســنتی در بورس هــای غربــی با انتشــار 
اخباری مبنی بر اینکه روسیه در عقب نشینی 
و کاهش تنــش چندان جدی نیســت، کاهش 
یافته اســت. بــه نظر می رســد تنــش همچنان 
باالســت. در حالــی که هیچ کــس به طــور قطع 
نمی داند که آیــا نیروهــا فراخوانده شــده اند یا 
اینکه این یک تاکتیک سیاسی است که برای 
خریــدن زمــان از ســوی روس هــا طراحی شــده 
اســت، بازارهــای مالــی به شــدت تحــت تأثیــر 
آرایــش نظامــی ایــن دو کشــور قــرار گرفته اند. 
اوکراین که در سال 1991 و پس از انحالل اتحاد 
جماهیر شــوروی به طور رســمی از روسیه جدا 
شــد، حاال ممکن اســت تمامیــت ارضی خود 
را از دســت بدهد. به همین دلیل دولت مردان 
این کشــور تصمیم گرفته اند از همــه ابزارهای 
ممکــن بــرای محافظــت از اقتصاد این کشــور 

استفاده کنند. 

 اوکراین از روی دست روسیه نگاه کرد
»آنتونــی کووالنکو« که یک شــهروند 
اوکراینی اما مدیر یک پلتفــرم مالیاتی ارزهای 
دیجیتال به نام Syla  در بریزبن استرالیاست، 
می گوید تصمیم اوکراین برای پذیرش رســمی 
ارزهــای دیجیتال تحت یک چارچــوب قانونی 
»حرکتــی روبه جلو« بوده و موضع کشــورش را 
برای ســرمایه گذاری خارجی در آینــده تقویت 

خواهد کرد.
بــه گفتــه او بــا اعمــال ایــن قانــون جدیــد، 
اوکراینی هــا فرصت هــا و موقعیت هایی را برای 
کار خود در حــوزه ارزهای دیجیتال و همچنین 
چارچوبــی مناســب بــه دســت می آورنــد تــا 
تضمین کنند پروژه هایشــان در تاریکی و عدم 

شفافیت و ریسک باال باقی نخواهد ماند. 
او اعتقــاد دارد توســعه رمزارزهــا در اوکرایــن 
به دنبال مالحظات و تصمیمات جدید روسیه 
برای تنظیم ارزهای دیجیتال به عنوان نوعی ارز 
در اقتصاد ملی خود است. روسیه هم در حال 
بررســی پیش نویــس قوانیــن جدید یــا اصالح 
قوانیــن موجود بــرای نظــارت بر رمزارزهاســت 
تــا هــم از فعالیت هــای غیرقانونی در ایــن بازار 
جلوگیری کنــد و هم بتواند بــا دریافت مالیات 
حاصل از سود معامالت رمزارزی به درآمدهای 

دولت خود بیفزاید.

REPORTگزارش

رضا تقی پور، نماینده  
مجلس و عضو شورای عالی 

فضای مجازی تأکید کرد

بیت کوین
می تواند مسیر صادرات نفت باشد
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بــرای یــک حــوزه، کل فعالیت هــای آن حــوزه را تعطیــل 
می کند.« تقی پور در پاسخ به مسائل مطرح شده توسط 
کارشناســان حاضــر در برنامــه گفــت: »بــدون متولــی 
بودن کسب وکارها بدترین شــرایط را برای آنها به وجود 
مــی آورد؛ چراکــه در ایــن صــورت نمی داننــد مشــکالت 
حــوزه خــود را کجــا بایــد مطــرح کننــد.« بــه گفتــه او بر 
خالف تصــوری کــه به دلیل حافظــه تاریخــی در جامعه 
وجود دارد، بی قانونی شــرایط خوبی را به خصوص برای 

کسب وکارها ایجاد نمی کند.
در ادامــه صحبــت در خصــوص قوانین، آشــوری تأکید 
کــرد: »ایــن جمله کــه قانون بــد بهتــر از  نداشــتن قانون 
اســت، دربــاره فناوری هایــی ماننــد بالکچیــن صــدق 
نمی کند. قانون بد نخبه ها را از کشــور فــراری می دهد و 

در جاهای دیگر از آنها استقبال می شود.«

را  دولــت  رمــزارزی  کســب وکارهای   
راهنمایی کنند

 تقی پور در خصوص رویکرد شورای عالی فضای مجازی 
نسبت به حوزه بالکچین و رمزارز توضیح داد: »در وهله 
اول مــا باید ســند راهبردی توســعه رمزارزهــا را در حوزه 
کالن تدوین کنیم. همچنین باید قانونی در مورد ضوابط 
و نحوه صــدور پروانه بــرای تجــارت مبتنی بر رمــزارز در 
مجلس شورای اسالمی نوشته شود. تا زمانی که قوانین 
این حوزه تصویب نشــده، باید این حالت بالتکلیفی را 

تعیین تکلیف کرد.«
او با بیان اینکه مــن از صاحبان کســب وکارها خواهش 
می کنم دولــت و حاکمیــت را در حل مشــکالت مربوط 
به این حوزه راهنمایی کرده و فرصت ها را به آنها نشــان 
دهند، گفت: »زیرســاخت رمزارز ملی باید پیاده سازی 
شود که مســئولیت عمده آن بر عهده حاکمیت است، 
اما صاحبــان کســب وکارها می تواننــد در این خصوص 

کمک کننده باشند.«
او ادامــه داد: »یکی دیگــر از گام های مهمی کــه باید در 
این حوزه برداشته شــود، پیاده ســازی پلتفرم های مالی 
مبتنــی بــر رمزارزهاســت. پیاده  ســازی ایــن پلتفرم هــا 
به دلیل شناخته شــده بودن آنها در کاهش ریسک این 
حوزه مؤثر اســت.« تقی پور در خصوص ازدیاد بی مورد 
قوانیــن، مقــررات و مجوزهــا هــم تأکیــد کــرد: »قوانیــن 
قدیمی برای موضوعات امروز راهگشا نیست و باید کنار 
گذاشته شوند، زیرا ما به قوانین جدید نیاز داریم و باید 

آنها را تدوین کنیم.«
به گفته او در کل دنیا به دو شکل با این فناوری برخورد 
شده است؛ برخی کشورها قوانین قبلی را تعمیم داده و 

برخی نیز قوانین جدیدی نوشته اند.

 بایــد ریســک نهفتــه در دل دارایی هــای 
دیجیتال را بپذیریم

 رضــا قربانــی به عنــوان جمع بنــدی و ســخنان نهایــی 
توضیح داد: »این حوزه یک حوزه رها شده است. کسی 

مــا از بی قانونی در این حوزه دفاع نمی کند،  ا
ممکــن اســت بــاز هــم دولــت 

دخالت های عجیب وغریبی 
داشته باشد، مانند بورس 
کــه روال عــادی را هــم 
مختل کرد؛ بنابراین بهتر 
اســت بخــش خصوصــی 
را مشــارکت دهیــم و آن را 

رســمیت  بــه 

بشناسیم. همچنین دارایی های دیجیتال را به رسمیت 
بشناســیم، همانند طال، ســکه، ملک و ماشــین و سایر 
دارایی ها. دارایی دیجیتال پارادایم  ذهنی جدیدی است 
که ریســک زیادی هــم در دل آنها نهفته اســت که باید 
بتوانیم این ریسک ها را بپذیریم و اجازه بدهیم عده ای 
ریسک کنند؛ چراکه اصالً مفهوم فرصت همین است.« 
افشین آشوری نیز به عنوان ســخنان پایانی عنوان کرد: 
»اســتخراج رمزارز یک صنعت اســت. هــر صنعتی نیز 
نیازمند زیرســاخت اســت. پیشــنهاد مــا در وهلــه اول 
تسریع رگوالتوری این حوزه است و بعد اینکه ۴00 هزار 
متر مکعب گاز را به استخراج رمزارز تخصیص بدهند. 
طبق آمار این مقدار گاز در حالتی که هم اکنون به فروش 
می رســد، ۳00 میلیــارد تومــان در ســال درآمــد ایجــاد 
می کند، در حالی که اجرای پیشــنهاد ما یک درآمد 2۵ 

هزار میلیارد تومانی ایجاد می کند.«
او ادامه داد: »یکی از دغدغه هــای حال حاضر مجلس 
درآمد است. بودجه سال 1۴00 هم انقباضی است، هم 
درآمدی. یکسری اختیارات شبه فدرالی هم به استان ها 
داده می شــود. اســتفاده از ایــن صنعــت، طبــق طرح ما 
فرصتــی را ایجــاد می کنــد که عــالوه بــر درآمــد 2۵ هزار 
میلیــارد تومانی، در 1۵ نقطه از کشــور بــرای 1۵ هزار نفر 
اشــتغال زایی می کنــد.« آشــوری تأکید کرد: »بــا اجرای 
این طرح از همین امروز 1.۵ میلیارد دالر به GDP کشور 

اضافه می شود.«
نقی پورفر نیز در انتها توضیح داد: »در امر قانون گذاری 
باید توجه کرد که فناوری قانون بردار نیست، بلکه فقط 
می توان امور مربوط به کاربرد فناوری را قانون گذاری کرد. 
باید حق مالکیت مــردم بر دارایی هــای دیجیتال خود و 
همچنین حق آنها در ایجاد کســب وکار )تــا زمانی که با 
قانون در تضاد نیست و به کسی آسیب نمی رساند( به 

رسمیت شناخته شود.«
بــه گفتــه او اقتصــاد ســنتی در تمــام دنیــا طی دو ســال 
گذشــته به شــدت آســیب دیــده اســت. ایــن در حالــی 
اســت که در کشــورهای مختلف برای جبران خســارات 
اقتصاد ســنتی از رشــد اقتصاد دیجیتال بهره گرفتند. 
خوشــبختانه در ایران نیز در ســال های گذشته با وجود 
رشد منفی اقتصاد سنتی، اقتصاد دیجیتال رشد خوبی 
داشــته اســت؛ بنابراین اقتصــاد دیجیتــال می تواند به 

اقتصاد آسیب دیده ما از تحریم ها و کرونا کمک کند.
تقی پور هم در خاتمه در پاســخ  به مســائل مطرح شــده 
توسط کارشناسان حاضر در برنامه بیان کرد: »در حال 
حاضر ما هم خودتنظیمی داریم، هم خودنظارتی. کاری 
که اتحادیه ها می کنند همین اســت؛ یعنی دولت کار را 
به اتحادیه و صنف سپرده است. نظر من این است که 
همین هم بــه چارچوب گــذاری و نظــارت نیــاز دارد. این 
مهم است که داخل همین تشکل ها فرایند دموکراتیک 

رعایت شود یا خیر.«
او ادامــه داد: »خواهــش مــن این اســت که مــا به نقش 
ان جی اوها در مورد کشــورهای پیشــرفته ای که در مورد 
آنها صحبــت کردیم هــم بپردازیم. اگــر بخواهیم به روز 
باشــیم، راه آن این اســت که صحبت های فعــاالن حوزه 
و بخش خصوصی را بشــنویم. شــما حتــی می توانید 
پیشــنهادهای خــود را بــه دولــت منتقل کنیــد تا در 

قالب الیحه بررسی شود.«
او با اشاره به اثر تحریم ها بر فروش نفت و حرکت به 
ســمت پتروپاالیش و تحریم ناپذیر نبــودن آن تأکید 
کرد: »به نظر من بیت کوین می تواند مسیر صادرات 

نفت باشد.«
تقی پــور در انتهــا نســبت بــه مشــارکت 
بخــش خصوصــی و تســهیل 
و  رمــزارز  حــوزه  امــور 
بالکچیــن و قانون گــذاری 
سریع آن ابراز امیدواری 

کرد.

این کتاب رویدادنگاری سیر تکامل رمزارز، اصول پیش برنده آن و 
اقدامات مخترعان و سازندگانش است

 کتاب کریپتوکارنسی 
با حمایت شرکت جیرینگ منتشر شد

INTRODUCTIONمعرفی

کتــاب »کریپتوکارنســی« بــرای پاســخ بــه 
پرسش های شما در حوزه رمزارز و درک اهمیت 
آن در دنیای امروز از سوی انتشارات راه پرداخت 
و با حمایت شرکت »جیرینگ« به زبان فارسی 
منتشــر شــده اســت. این کتاب با عنوان فرعی 
»پــول دیجیتــال چگونــه می توانــد فایننــس 
را متحــول کنــد« را جیــان وُلپیســلی نوشــته و 
انتشــارات وایرد ناشــر اصلی آن است. محمد 
رهبان نیز ترجمــه این کتاب را بر عهده داشــته 

است.
طی دهه گذشــته شــاهد ظهور روزافزون رمزارز 
در قالــب پــول دیجیتالــی بوده ایــم؛ امــا رمــزارز 
یــا همــان کریپتوکارنســی دقیقــاً چیســت و 
چــه قابلیت هایــی بــرای تغییــر دنیــای پــول 
دارد؟ وُلپیســلی در ایــن کتــاب بــه زبانی ســاده 
و قابل  فهــم به پرســش های شــما در مــورد این 
حــوزه پاســخ می دهــد و نحــوه شــکل گیری و 
کاربردهــای آن را توضیــح می دهــد. نویســنده 
ایدئولوژی های سیاسی و اقتصادی را که رمزارز 
را به منصه ظهور رساندند بررسی می کند و به 
این پرســش محــوری می پــردازد: آیا رمــزارز آن 
تأثیر تحول آفرین اقتصــادی و اجتماعــی را که 

مدافعانش ادعا می کنند، دارد؟
 ایــن کتــاب رویدادنــگاری ســیر تکامل رمــزارز، 
اصــول پیش برنــده آن و اقدامــات مخترعــان و 

سازندگانش است.
 ولپیسلی رمزارز را چالشی برای سازوکار مرسوم 
سیستم مالی برمی شمارد که تالش دارد انتقال 
پول را دور از چشــم و دسترسی دولت ها انجام 
بدهد. هدف نهایی رمزارز واسطه زدایی، حذف 
بیشترین الیه های انسانی ممکن از تراکنش ها 
و ارتباطات و همتابه همتا کردن رابطه هاســت. 
در نگاهی دقیق تــر می بینیم که رمــزارز از حوزه 
فناوری خــارج و وارد حوزه سیاســت می شــود. 
از آنجایــی کــه یکــی از اهــداف اصلــی رمــزارز 

غیرمتمرکزســازی اســت، 
می تــوان رابطــه  آن را بــا 
اهــداف سیاســت مداران 
بــرای دور زدن رســانه ها و 

راستی آزمایی حدس زد.
در یادداشــتی کــه حســام 
مدیرعامــل  حبیــب هللا، 
کیــش  اول  پرداخــت 
)جیرینگ(، برای این کتاب 
نوشته اســت، می خوانیم: 
»امروزه با توسعه و معرفی 
تعــداد قابــل توجهــی از 
رمزارزهای ملی و مستقل، 
گــردش  در  پــول  حجــم 
موجــود در ایــن بــازار حتی 

از بســیاری از بزرگ ترین بانک هــای جهانی نیز 
پیشی گرفته است. حال سؤال اصلی این است 
که آیا می توان بــدون دانش کافــی وارد این بازار 
شــد؟ بی تردید پاســخ منفی اســت. این بازار بر 
ساختار فناوری های پیچیده فناوری های نوینی 
همچون بالکچین طراحی شده و درک این بازار، 
ابتدا نیاز به درک ساختار فناوری آن دارد. شاید 
رمزارزهایــی چــون بیت کویــن در مقابــل بانــک 
پیروز شــوند اما احتمال این هــم که یک حباب 
باشــند وجود دارد؛ اما بــرای فنــاوری بالکچین، 
حباب بودن صدق نمی کند زیرا بالکچین بیش 
از چیزی که مردم تصور می کنند، توانایی تغییر 
جهــان را دارد و راه حلــی برای امنیــت اطالعات 

ارائه می دهد.«
در همیــن راســتا رضــا قربانــی، مدیرمســئول 
انتشــارات راه پرداخــت در یادداشــت خــود 
می نویســد: »رمــزارز یــا کریپتوکارنســی حــوزه 
جدیــدی اســت کــه در ســال های اخیــر توجــه 
بسیاری را به خودش جلب کرده است و بسیاری 
از رســانه های مهم جهان نیز پیوسته روندهای 
ایــن دنیای نــو را پوشــش داده اند. بــرای غلبه بر 
چالش هــای کریپتوکارنســی و بهره بــرداری از 
فرصت هایی که ایــن محصــوالت نوآورانه به ما 
عرضه می کنند، باید تاریخچــه جهان جدید را 

بی کم وکاست بدانیم.«
قربانــی هــدف از انتشــار این کتــاب را پــر کردن 
خالء آموزش رسمی در زمینه فین تک می داند. 
او در ادامــه می گویــد: »جملــه ای کــه همیشــه 
گفته ایم این است که »بازار کریپتوکارنسی بازار 
پرنوســانی اســت« و هرچند بــه آینــده آن امید 
بســته ایم ولی ایــن احتمــال را نبایــد دور از نظر 
داشت که ممکن اســت آینده، به هر دلیلی، به 

گونه دیگری رقم بخورد.«
عالقه مندان برای خرید این کتاب می توانند به 

فروشگاه راه پرداخت مراجعه کنند.
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کسبوکار
B U S I N E S S  فرصت تأمین مالی

با رمزارزها
گفت وگو با  محمد قاسمی، مدیرعامل صرافی رمزارز مزدکس

NEWSخبر

I N T E R V I E W

 فضــای کســب وکار در بــازار رمــزارز 
بین المللی است؛ بنابراین یکی از کلیدواژه های این 
حــوزه واژه اینترنشــنال اســت. امــا ایــن ویژگــی 
بین المللی بودن، گرایش ما به استفاده از موقعیت 
ایرانی بودن مــان را نفــی نمی کنــد. در نتیجــه خوب 
است بحث را با این سؤال شروع کنیم که چگونه در 
بازار رمزارزها از موقعیت ایرانی بودن استفاده کنیم؟
سؤال بســیار خوبی اســت. چنین به نظر می رسد که اگر 
بخواهیم در فضای بین المللی کار کنیم، الزم است به ایران 
خدمات ندهیم؛ در مقابل اگر به ایران خدمات بدهیم، باید 
کار با ســایر نقاط جهان را از اهــداف کاری خودمان حذف 
کنیم. در واقع مسئله ای که باعث شــده ما در ایران عقب 
بیفتیم و رشد اقتصادی کمی داشته باشیم، انزوا در دنیا و 

حذف شدن در روابط بین المللی است. 
مــن به شــخصه همــواره بــه کار بین المللــی مایــل بــوده ام. 
اما بــه دالیلی کــه ذکر کــردم، نــه در بــورس و نــه در فارکس، 
نتوانســتم این کار را محقق کنم. در بازارهــای دنیا دو حوزه 
کســب وکار وجود دارد که اگر بــه قدرت های بــزرگ نزدیک 

نباشند، حق ورود حرفه  ای به بازار جهانی را ندارند؛ صنعت 
نظامی و صنعت مالــی. امروز حتــی صنعت مالــی در این 
زمینه ارجحیت دارد؛ زیرا هزینه صنعت نظامی باالست. 
ضمن آنکه صنعت مالی در عین آنکه هزینه کمتری دارد، 
پیامدهای آسیب زننده تری نیز دارد. برای مثال اولین اقدام 
آمریکا علیه ایران یا روسیه تحریم مالی است. این شیوه از 

مقابله بسیار مؤثرتر از مقابله نظامی است. 
با وجود چنین شرایطی، من به دنبال راهی بودم که در ایران 
بتــوان در فضــای بین المللی کار کــرد؛ بــودن در ایــران برایم 
اهمیت داشت. شش سال گذشته که با بیت کوین و سپس 
با بالکچین آشنا شدم، آن را مانند روزنه ای دیدم که باعث 
برهم زدن نظم و قاعده قبلی شده اســت. در نتیجه، به این 
استدالل رســیدم که گویا توزیع ثروت در حال تحول است 
و نهادهای کشورهای قدرتمندی که تاکنون قدرت خود را با 
ثروت خویش به دست آورده  بودند، موقعیت های متفاوتی 
خواهند داشت. ضمن آنکه به نظرم رسید محدودیت های 
سفت وسخت ارتباطات بانکی دیگر برقرار نخواهد بود؛ زیرا 
صنعت رمزارز ماهیت غیرقابل کنترل و غیرمتمرکزی دارد و 

این می تواند بسیار کمک کننده باشد. 
با توجــه به این دریچــه گشوده شــده، با خود فکــر کردم که 
چگونه می توانیم خدماتی را هم به ایرانیان و هم در فضای 
بین المللی عرضه کنیم. به نظرم رسید می توانیم با استفاده 
از رمزارزهــا، بالکچیــن، نوشــتن قراردادهای هوشــمند و... 
ایــن کار را انجام دهیــم. اما نهایتاً ایــن دارایی ها بــرای آنکه 
واجد ارزش تلقی شوند، باید قابلیت معامله و نقل وانتقال 
داشــته باشــند. به ویژه آنکه قلب این اکوسیستم تبادل یا 

exchange است. 
در سال 201۷ که من کار خود را آغاز کردم، صرافی بایننس 
هــم به تازگــی کار خود را شــروع کــرده بود. چندیــن صرافی 
بسیار قوی مانند بیترکس و بیتمکس نیز وجود داشتند. ما 
در ایران صرافی نداشتیم. ایرانی ها در صرافی های خارجی 
بودند و به همین دلیل تصــور من این بود که بــه زودی برای 
معامله گــران ایرانی مشــکالتی ایجــاد می شــود؛ چنان  که 

بیترکس نیز بعداً حساب ایرانیان را بلوکه کرد.
بنابراین ما از سال گذشته صرافی مزدکس را ایجاد کردیم. 
در حال حاضر تیم قدرتمندی پشتیبان این صرافی است 

آموندی هم آمد
یکــی از بزرگ تریــن صندوق های 
ســرمایه گذاری اروپا یعنی آمونــدی اعالم 
کرده در ان اف تی سرمایه گذاری خواهد کرد. 
این شرکت فرانسوی گفته به مشتریانش 
امکان سرمایه گذاری در این حوزه را خواهد 

داد.

 ۷۰ درصد می دانند چه می کنند!
۷0 درصــد آمریکایی هــا در یــک 
پژوهش اعالم کرده اند که از ریســک های 
بــازار رمزارزهــا آگاهــی و اشــراف کامــل 
دارند؛ آمارهایی امیدوارکننده به نســبت 

تحقیقات قبلی.

جذابیت رمزارزی پرتغال
پرتغــال کم کــم دارد بــه قطــب 
رمزارزبازهــای اروپــا بــدل می شــود؛ هــم 
به دلیــل هزینه هــای پایین زندگــی و هم 

مالیات صفر این کشور روی رمزارز!

مالیات با رمزارز
فرمانــدار ایالــت کلــرادو اعــالم 
کــرده شــهروندان ایــن ایالــت از این پس 
می تواننــد مالیــات خــود را بــه رمــزارز 

پرداخت کنند.

عکس:حامدکریمزاده



که اعضای آن با امور مالی )فایننس( و فناوری آشنا هستند. بر 
این اساس، در حال پیشروی در راه بین المللی شدن هستیم.

 در این مســیر چگونه با چالش عمق بازار و 
تعداد محــدود کاربران کــه پاشنه آشــیل صرافی های 

داخلی است، مواجه می شوید؟
ما در مزدکس بر خالف صرافی های ایرانــی چالش عمق بازار 
را نداریم. صرافی هــای ایرانی با ریــال کار می کنند و مجبورند 
خودشــان ریال را تأمین کنند؛ یا مانند نوبیتکس، الزم است 
مشتریان شان آن قدر زیاد شود که نقدینگی صرافی را فراهم 
کنند. ما تالش کردیم این مسئله را به شکل دیگری حل کنیم.
مشــخصه صرافی هــای بین المللــی ارتباط و پیوستگی شــان 
 بــا یکدیگــر اســت. در دنیــا فراهم کننــدگان نقدینگــی 
)liquid providers( بازارســازان )market makers( بزرگــی 
هستند. وقتی شما صرافی تأسیس می کنید، این بازارسازان 
مشــکل نقدینگی شــما را حــل می کننــد. پــس از راه انــدازی 
صرافی، با این نهادها قرارداد بسته می شود و آنها تا هنگامی 
که مشتری کافی برای صرافی جذب شود، نقدینگی صرافی را 
تأمین می کنند. از این مرحله به بعد، هر چقدر صرافی امتیاز 
داشته باشد، مشتریان بیشــتری پیدا خواهد کرد. اما در هر 

صورت مشکل نقدینگی وجود ندارد.
ایــن فراهم کننــدگان نقدینگی به ایــران خدمــات نمی دهند. 
مــا پــس از تأســیس مزدکــس بــا چندیــن مؤسســه مذاکــره 
کردیم و نتیجه ای نگرفتیم. در نتیجه با دانشــی که در بورس 
داشــتیم، مجبور شــدیم خودمان ایــن کار را انجــام دهیم که 
اتفاقاً همین اقدام امروز به نقطه قوت ما تبدیل شــده است. 
ما با حساب های کاربری  تأییدشده )verified( به صرافی های 
بین المللی متصل هستیم و کار بازارسازی و تأمین نقدینگی را 

برای خودمان انجام می دهیم.
برای این کار خودمان را از نظر فنی منطبق کردیم و از نظر مالی 
نیز خودمان بودجه اولیه را تأمین کردیم. در تأمین نقدینگی 
بیشتر )برای مثال اگر فردی بخواهد 20 بیت کوین معامله کند( 
از ســویی به مارکتینگی متکی هســتیم که به تازگی آن را آغاز 
 )staking( کرده ایم و از ســوی دیگر از خدمــات ســهام گذاری
اســتفاده می کنیم. یعنی افــرادی که مایل باشــند، می توانند 
رمزارزهای خــود را در صرافی ما ســهام گذاری کننــد. ما از این 
رمزارزهــا برای تأمیــن نقدینگی خود اســتفاده می کنیــم و در 
مقابل بر اســاس برآورد مشخصی به آنها ســود می دهیم که 

حتی از صرافی بایننس بیشتر است.

 یک مسئله در بازار رمزارز که بسیار درباره 
آن صحبت می شود، حضور مؤسسات و شرکت های 
بزرگ در این بازار است که از آن به ورود سازمانی تعبیر 
می شود. چقدر پیش بینی می کنید که در ایران نیز به 
ایــن ســمت برویــم؟ بــه نظــر می رســد کــه در ماه های 
گذشــته نیز چنیــن اتفاقــی افتاده اســت، اما آشــکار 
نیست. آیا شما سرویسی را برای ورود سازمانی فراهم 

کرده اید؟
طراحی ســرویس های ما اساســاً بــرای سازمان هاســت. رابط 
کاربری ســرویس های ما ســاده نیســت و همچنین ما با ریال 
کار نمی کنیم. از طرفی پیش زمینه ما نیز بازار نهادهای مالی 
و پولــی اســت؛ به همیــن دلیــل ســرویس ها را بــرای مدیریت 
دارایی و خدمات خاص بوروکراتیک طراحی کرده ایم؛ از رابط 
برنامه نویســی کاربردی کامل یا full API اســتفاده می کنیم؛ 

همچنین زیرساخت کاستودی )Custody( را اجرا کرده ایم. 
مزدکس از معدود صرافی هایی است با کاستودی سرویس های 
بین المللی وارد مذاکره شده تا از آنها خدمات بگیرد. در واقع 
ما قصد داشتیم از آنها تأیید و لیســانس بگیریم و به همین 
دلیل الزامات شــان در زمینه کدنویســی و نگهداری را بررسی 
و اجرا کردیم. اما متأسفانه این ســرویس ها به ایران خدمات 

نمی دادند و درخواست ما را نپذیرفتند. 
همچنین ما به دلیل داشتن حساب های چندامضایی، مسائل 
مربوط به وثیقه ها و... خدماتی را به نهادها ارائه می دهیم. اما 

به صورت خاص، هدف ما از طراحی سرویس مالی برای نهادها 
این بوده که بتوانند دارایی های دیجیتالی را مدیریت کنند و ما 

نیز این دارایی ها را فهرست کنیم. 
هدف مزدکس آن است که شــکلی از بازار ســرمایه را در ایران 
اجرا کند. این صرافی قصد دارد برای صنایع و شرکت های بازار 
بورس و صندوق ها ســرمایه جذب کند. در واقع قرار اســت با 
فعالیت مزدکس پلی شــکل بگیرد که جریــان نقدینگی را به 

بازار سرمایه وارد خواهد کرد.

 ایــن تأمیــن مالــی کــه قــرار اســت از طریــق 
مزدکس یا به طــور کلی بازار رمزارز انجام شــود، چقدر 
معطوف به بازار ایران است؟ یا آنکه در بازار بین المللی 
افراد و شــرکت های دیگر نیز می توانند از آن استفاده 

کنند؟
در دنیا مسئله تأمین مالی در اولویت نیست؛ زیرا آنها ابزارهای 
مالی بی شــماری در اختیار دارند و دسترسی آسانی به منابع 
مالی دارند؛ در نتیجــه به تأمین مالی نیــاز ندارند. بزرگ ترین 
دغدغه ما سرمایه ها، شــرکت ها و اســتارتاپ های درون ایران 
است. هدف ما بیشتر آن است که این دغدغه را در بازار ایران 
رفع کنیم. یعنی شــرکت های ایرانی بتوانند برای پیشرفت از 

دنیا سرمایه جذب کنند. 

بــه  توجــه  بــا   
وضعیت اقتصادی ایران که 
بســیاری از درها به روی آن 
بسته است، شما چقدر به 
بازار رمــزارز به چشــم یک 
فرصــت نــگاه می کنیــد؟ 
آنکــه  وجــود  بــا  یعنــی 
تهدیدها و ریسک های این 
بــازار پابرجاســت، بــه نظر 
شما ایران چگونه می تواند 
از این بازار رمــزارز به عنوان 
یــــــــــــــــــک فرصــت بــرای 
و  سرمایــــــــــــــــــــــه گذاری 
ســپرده گذاری بهــره ببرد؟ 
ایــن بــازار چقــدر بــرای مــا 

ظرفیت دارد؟
این بازار واقعاً یک فرصت اســت. این استدالل من تنها یک 
شــعار نیســت، بلکه در عمل نیز محقق شده اســت. ما تا به 
امروز مقاالت و اسناد زیادی در این باره تهیه کرده  و روش های 
اجرایی زیادی را در همــکاری با بورس طراحــی کرده ایم. ایران 
می توانــد در ایــن زمینــه نیرومنــد باشــد؛ زیــرا مــا در منطقــه 
صرافی های قدرتمنــدی نداریــم. در ایــران صرافی های خوبی 
وجود دارد که می توانند با تغییر دیدگاه و ارتباط برقرار کردن با 

خارج از کشور، منافع زیادی را متوجه ایران کنند. 
صرافی مفهوم پیچیده ای اســت. چند ســال پیــش، وقتی ما 
درباره رمــزارز و بیت کویــن صحبت می کردیم، همــه به دنبال 
اســتخراج بودند. مــن همان زمــان مخالــف این رویکــرد بودم 
و آن را ادامــه اســتفاده از انــرژی ارزان در ایــران بــرای کســب 
درآمد می دانســتم. این نوعی ســاده نگری اســت. وقتی ما به 
جای ابزارسازی، خام فروشی کنیم، به ســادگی در برابر رقیب 
شکست می خوریم. اما وقتی به مدل های پیچیده ابزارسازی 
مالی روی بیاوریم، به سادگی کنار گذاشته نمی شویم. منظور 
من از ابزارســازی آن اســت کــه ترکیبی از بانــک و بــورس را در 
صرافی داشــته باشــیم و خدمات مالی و پولی مختلفــی را به 
داخل و خــارج از کشــور ارائه دهیم، بــه واردات و صــادرات در 
حوزه بانکــی کمک کنیــم و در جذب نقدینگی برای پیشــبرد 

اهداف نقش داشته باشیم.  
بسیاری گمان می کنند که رفتن این راه ضرورت ندارد، زیرا اگر 
با دنیا توافق صورت بگیرد، همه چیز اصالح می شود. به نظر 
من این طور نیست. من البته امیدوارم چنین توافقی صورت 
گیرد، اما طبق گزارش بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس، 

در صــورت وجود توافــق کامل هم، پنــج الی هفت ســال طول 
می کشد که بانک های ما استاندارد تراکنش های بین المللی 
را ایجاد کنند؛ بنابراین در شــرایط کنونی ایــران چنین چیزی 

غیرممکن است. 
به نظر مــن، االن بایــد به دنبــال راه درمانی برای اقتصــاد ایران 
باشیم و نمی توانیم بیش از این راهکارها را به تعویق بیندازیم. 
بدین ترتیــب یکــی از راه هــای میان بــر آن اســت که ســازوکار 
بانک های بین المللی را از طریق رمزارز و به واســطه صرافی ها 
مدل ســازی کنیم و مشــکالت مربوط به واردات و صــادرات و 
تأمین مالی را تا حدی حل کنیم. شاید این کار ضرورتاً موجب 
شود که از خام فروشــی عبور کنیم و به اقتصاد دیجیتال وارد 

شویم.

 فرض کنیم که یک سرمایه گذار بین المللی 
بخواهد در ایران سرمایه گذاری کند؛ روندی که باید طی 
کند، دقیقاً چیســت؟ برای مثال بایــد در یک صرافی 
بین المللــی بــا ارز فیــات خــود رمــزارز بخــرد، آن را بــه 
مزدکس منتقــل کند و مزدکــس این رمــزارز را به ریال 

تبدیل کند؟

خیر، مــدل کار مــا بر اســاس مدل 
بورس است. این مدل با نهادهای 
مالــی از جملــه ســازمان بــورس 
نیــز هماهنــگ شــده و مشــکلی 
نــدارد. مزدکــس رمزارزهــای ایــن 
ســرمایه گذار را بــه ریــال تبدیــل 
نمی کند و به این شــکل ریال را در 

اختیار او قرار نمی دهد. 
ما با صندوق  پروژه ای یا شرکت های 
بورسی و غیربورسی سروکار داریم 
و بــرای آنها توکن های مشــخصی 
را تعیین می کنیــم. در نتیجه یک 
نهــاد واســطه در ایــن میــان وجود 
دارد. سرمایه گذار بخشی از سهام 
یا دارایی پروژه یادشــده را به عنوان 
وثیقــه در اختیــار می گیــرد و آن را 
به توکن تبدیل می کند. این توکن 
در مزدک فریز می شود و قابل معامله است. برای مثال فرض 
کنید یک صنــدوق پروژه بــرای راه ســازی تعریف شــود؛ بدین 
 ترتیب ســرمایه گذار بخشــی از ســهام ایــن پــروژه را بــا رمزارز 
خریداری می کنــد و در نتیجه برای پروژه تأمیــن مالی صورت 

می گیرد.

 یعنی سرمایه گذار مستقیماً سهام پروژه را 
از طریق رمزارز خریداری می کند؟

بلــه، یعنــی آن ســرمایه گذار توکــن پــروژه را دریافــت می کند. 
هم اکنون پیش بینی می شود که  تا سال 202۷، توکن اکونومی 
)token economy( 1۶0 تریلیــون دالر ســرمایه بــازار خواهد 
داشــت. قســمت عمده ای از این توکن ها، توکن های سهام یا 
security tokens هســتند. از دید کمیســیون بورس و اوراق 
بهادار آمریکا )SEC( اکثر توکن ها سهام محسوب می شوند، 
مگر آنکه خالف آن ثابت شود. ما در مزدکس بر توکن اکونومی 

متمرکز شده ایم.

 در ایــن رونــد، رگوالتــوری یــا نظــارت چــه 
جایگاهی دارد؟ به نظر شــما بــرای کاربــران داخلی که 
رمزارز، ذخیره یا معامله می کنند، رگوالتورها یا ناظران 

قانونی چه فرصت ها و تهدیدهایی را ایجاد می کنند؟
به نظر من، اخیراً رگوالتورها ذهنیت روشن تری پیدا کرده اند. 
ناظران دغدغه های درستی دارند؛ برای مثال استدالل می کنند 
که شما ریال را به رمزارز تبدیل می کنید و آن را خارج می کنید؛ 
بنابراین در برابرش باید دالیلی بیاوریم که چنین کاری انجام 
نمی شــود. در نتیجه بایــد کاربرد رمــزارز برای رگوالتور روشــن 

شــود. باید مشــخص شــود کــه آیــا رمــزارز تنهــا ابــزاری برای 
خریدوفروش و معامله اســت یا از آن می توان بــرای ارزآوری و 

تأمین مالی نیز استفاده کرد. 
در مدلــی کــه مــا دنبــال کرده ایــم و دربــاره اش بــا رگوالتورها و 
ســازمان بورس مذاکره کرده ایــم، تقریباً با فضــای مثبت تری 
روبه رو شده ایم. یعنی رگوالتورها تا حدی متقاعد شده اند که 
از این ابزار می توان برای تأمین مالی پروژه های ارزشمند و حل 
مشکالت زیرساختی جامعه استفاده کرد. در نتیجه من در 

این باره خوش بین هستم.

 امــا برخــی دولت هــا ماننــد چین و روســیه 
رویکردهای نگران کننــده ای در این خصوص در پیش 
گرفته اند. البته روســیه گویا روندش را تغییــر داد. کالً 
رویکرد دولت ها در این بازار را چقدر باید نگران کننده 

یا مهم تلقی کرد؟
سؤال خوبی است. روســیه در جنگ با اوکراین به این نتیجه 
رسید که نباید تنها روی دالر و ارتباطات بانکی متمرکز شود. در 
مقابل، چین ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد. باید توجه داشته 
باشیم که وضعیت چین با ما بسیار متفاوت است. این کشور 
اقتصاد دوم دنیاســت و باالی یک میلیارد جمعیت دارد. در 
ســال های اخیر، چین رشــد اقتصادی باالیی داشــته و اکنون 

نیز قصد دارد به قدرت اقتصادی نخست دنیا تبدیل شود. 
چین برای رسیدن به این هدف، خودش تمام زیرساخت هایش 
را فراهم کرده است. حتی به جای گوگل، موتور جست وجوی 
داخلی خــودش را دارد. در نتیجه مــا از نظر اقتصــادی و فنی 
با چین قابل مقایســه نیســتیم. چین ارز دیجیتال را ممنوع 
کرده، اما در حــال راه انــدازی بالکچین داخلی خودش اســت 
که بسیار نیز مدرن است. همچنین این کشور در حال تهیه 
ابزارهای مالی خود در این بالکچین است. در نتیجه شرکت ها 
و اســتارتاپ های چینی عرصه مناســبی برای فعالیت در این 

حوزه دارند. 
 OS در مقابل، تجربه هــای داخلی ما مانند سیســتم عامل یا
ملی عمدتاً شکســت خورده اند؛ بنابراین ما نمی توانیم راهی 
مشابه چین را در پیش بگیریم. در نتیجه، به گمان من نسخه 
چین احتمال اجرایی شــدن ندارد. من فکر می کنم ما باید به 
الگوهایی که در اروپا و آمریکا اجرا شده، فکر کنیم. یعنی الزم 
است دارایی وجود داشته باشد و به رسمیت شناخته شود، در 
زمینه کاستودی خوب کار کنیم، همچنین بانک های ما تغییر 
 )CBDC( هویت دهند.  به نظر من وقتی رمزارز بانــک مرکزی
راه اندازی شــود، بانک ها آن قدر تغییر می کنند که به ســمت 
کاستودی شدن پیش بروند، دارایی های دیجیتال را بپذیرند و 
بر اساس آن به مشتریان اعتبار و سود بدهند. به نظر من این 
روند جهانی اســت و ما نیز تفاوت عمده ای بــا جهان نداریم. 
چین در این زمینه استثناســت. کشورهای توســعه یافته که 
زیرساخت بانکی بین المللی خوبی دارند و بورس هایشان نیز 
ابزارها و قــدرت کافی دارند، به اندازه ما بــه توکن اکونومی نیاز 
ندارنــد. در مقابل، این بــازار برای ما راهی اســت کــه می تواند 

عقب افتادگی ما را جبران کند.

 مزدکس چطــور می تواند کمــک کند که در 
اکوسیستم رمزارز داخلی، سایر صرافی ها و بازیگران 
نیز در جذب سرمایه برای پروژه ها نقش داشته باشند؟
ما با نهادهــای بــزرگ مالی ایــران جلســاتی را داشــته ایم و به 
آنهــا گفته ایــم کــه می تواننــد کارکردهــای بین المللی داشــته 
باشند. یعنی اگر تاکنون در سهام ایران و با ریال کار می کردند، 
امروز می توانند مدیریت دارایی های دیجیتال را نیز به خوبی 
انجام دهند. برای مثال فرض کنید این نهادها همزمان توکن 
پروژه هــای مختلفــی را داشــته باشــند. همــه اینها در بســتر 
یکپارچــه ای قابــل مدیریــت هســتند و اگر ایــن نهادهــا برای 
مدیریت این دارایی ها راه حل های اجرایی خوبی را ارائه دهند، 
می توانند به راحتی سرمایه خارجی دریافت کنند. و این همان 
جایی است که مزدکس می خواهد به طرف های مختلف ماجرا 

خدمات ارائه کند.

 طراحی سرویس های 
ما اساساً برای 

سازمان هاست. رابط 
کاربری سرویس های ما 
ساده نیست و همچنین 
ما با ریال کار نمی کنیم. 
از طرفی پیش زمینه ما 
نیز بازار نهادهای مالی و 

پولی است
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

دانش عمومی 
در حال افزایش است

امین زربخش و علی ذاکری هم بنیان گذار ان کوین پالس از  فعالیت های این کسب و کار
 و لزوم آگاه سازی در خصوص رمزارزها و فناوری بالکچین می گویند

 کوین پالس در حال حاضر چه خدماتی 
ارائه می دهد و چه فعالیت هایی دارد؟

امیــن زربخــش: کوین پــالس گروهــی از متخصصــان حوزه 
بالکچین و رمزارز اســت که از ســال 98 کار خودش را شــروع 
کرده. کوین پالس بر حوزه تحلیل بازار و تحقیق و بررسی های 
پروژه ها و تکنولوژی های نوین در حوزه بالکچین متمرکز است. 
تیم کوین پالس یک تیم علمی  - تحقیقاتی است که هم در 
حوزه تحلیل فاندامنتال بازار و شناســایی پروژه های جذاب 
برای سرمایه گذاری بسیار فعال است و هم در حوزه معامالت 
الگوریتمی   در حوزه کریپتوکارنسی ورود کرده است. در یک 
جمله می توان گفت مهم ترین خدمت کوین پالس کمک به 
افراد و سازمان ها برای سرمایه گذاری هوشمندانه تر در بازار 

رمزارزها است. 
از طرفی کوین پالس برخی پروژه های بالکچینی هم در دست 
انجام دارد. به نوعی می توان گفت خود تکنولوژی بالکچین و 
کاربردهای مختلف آن در صنایع و حوزه های دیگر برای تیم 
ما بسیار جذاب اســت و هدف گذاری کرده ایم تا با توسعه و 
تقویت این بخش و تعریف پروژه های تحقیقاتی جذابی در 
این زمینه، بتوانیم به به کارگیری این فناوری در کشور کمک 
کنیم. برای مثال، کوین پالس به حوزه توکنایز کردن دارایی های 
بر پایه بازار سرمایه وارد شده است. با توجه به رهنمودهای 
اخیر مدیران بازار سرمایه، به نظر می رسد نگاه مسئوالن هم 
به این حوزه جدی شده است و این انگیزه تیم هایی چون ما 

را دوچندان می کند.

 پیشینه این فعالیت به کجا برمی گردد و 
چطور شد که کوین پالس شکل گرفت؟

علی ذاکری: من و آقای زربخش از خیلی وقت پیش به صورت 
شخصی در حوزه بالکچین و رمزارزها فعال بودیم و مطالعات 
گســترده ای در این زمینــه داشــتیم. اما از ســال 98 تصمیم 
گرفتیم دانشی را که تولید می کنیم، به صورت یک سرویس 
در اختیار دیگران هم قرار بدهیم. اوایل کار آشنایی با بالکچین 
و رمزارزها بسیار کمتر از حاال بود. اگر امروز عمده بحث های 
ما در جلسات در مورد مســیر پیش روی بازار و مواردی مثل 
چگونگی بازاریابی ان اف تی هاست، باید بدانیم که تا همین 
دو ســال گذشــته عمده زمان ما بــه توضیح در مــورد فناوری 
بالکچین، محــدود بــودن  بیت کوین و ایــده اولیه ساتوشــی 
می گذشت. این پیشرفت در سطح دانش عمومی  در جامعه 
به یمن تحوالت بازار و فعالیت این صنعت در کشــور اتفاق 

افتاده است. 
البته عقالنیت حاکمیت و قانون گذار در عدم برخورد حذفی 
و حتی در زمینه هایی ایفــای نقش حمایتی، در این مســیر 
بسیار کمک کرده است. کوین پالس در سال 98 از یک اتاق 
هفت متــری کار خودش را شــروع کــرد و امروز یــک تیم 2۵، 

2۶ نفره دارد. ما با شرکت ها، تیم ها و سازمان های مختلفی 
کار کرده ایم و بعضی از آنها در حال حاضــر از ما خدماتی را 

دریافت می کنند.

 تیم شــما از چه افرادی تشــکیل شده و 
کیفیت کار خود را طی این ســال ها چطــور ارزیابی 

می کنید؟
زربخــش: همان طــور کــه قبــالً اشــاره کــردم، کوین پــالس از 
تعــدادی از نخبه هــای حــوزه رمزارزهــا و بالکچین تشــکیل 
شده اســت. خروجی این تیم کیفیت کار را نشان می دهد. 
روزی که پروژه هایی مثــل MATIC، SAND و MANA و... در 
کوین پالس معرفی و بررسی می شدند، شما هیچ اثری از آنها 
در فضای مجازی فارسی یا حتی  بین المللی نمی دیدید. این 
نشان دهنده تجربه و تیزبینی این تیم است. االن هم این تیم 
همچنان در حال گسترش اســت و سعی می کنیم بهترین  
افراد این حوزه را به همکاری دعوت کنیم. نوع این همکاری ها 
ممکن اســت برای هر فرد یا گروهی متفاوت باشــد اما ما به 
ایجاد روابط همــکاری به خصوص با افراد مســتعد در حوزه 

بالکچین و کریپتوکارنسی ها، بسیار مشتاق هستیم. 

 کوین پــالس تــا بــه حــال جذب ســرمایه 
داشته یا برنامه ای در این خصوص دارد؟ 

زربخــش: خیــر، کوین پــالس بــر پایــه ســرمایه اولیــه 
هم بنیان گذارانش تا به حال ادامه کار داده است. در خصوص 
جذب سرمایه، باید بگویم که در حال حاضر برنامه مشخصی 
وجود نــدارد امــا از طرفــی به دنبــال گســترش همکاری ها با 
سازمان ها و نهادها هستیم. تعریف برخی از همکاری ها چه 
در قالب بحث سرمایه گذاری و چه شراکت استراتژیک یا هر 
مدل دیگری که بتواند به مسیر توسعه ای کوین پالس کمک 
کند، همیشه برای ما اولویت خواهد بود. به خصوص در مورد 
بازار سرمایه با توجه به اینکه چارچوب ها و قانون گذاری هایی 
در بخش سرمایه گذاری روی رمزارزها در بازار سرمایه ایران در 
حال شکل گیری است و به احتمال زیاد رمزارزها به عنوان یک 
کالس دارایی شناخته خواهند شد، زمینه همکاری بسیاری 
وجود دارد که از همین جا دست همه کسانی که می توانند به 

ما در طی کردن این مسیر کمک کنند، می فشاریم.

 مدتی است بازار رمزارزها سیر نزولی به 
خود گرفته است. به نظر شما این بازار در آینده به 

چه سمتی حرکت خواهد کرد؟ 
ذاکــری: فــارغ از بحث هــای کوتاه مدت کــه عوامل مختلفی 
روی آن تأثیرگــذار هســتند،  بیت کویــن و بــه طــور کلــی بازار 
کریپتوکارنسی تقریباً به همه ثابت کرده که در ابتدای مسیر 
پیشرفت خودش است. اینکه کل حجم بازار کریپتوکارنسی 

امروز حدود 1۵ تا 20 درصد بازار طال و نزدیک به نصف حجم 
بازار شرکت اپل است، نکته امیدوارکننده ای است.

پیش بینــی شــرایط فعلــی کوتاه مــدت بــازار به دلیــل نکات 
مختلف تکنیــکال، اخبار ضد و نقیــض از روســیه و چین و 
آمریکا به عنوان چند قدرت بزرگ اقتصادی جهان و مواردی 
نظیر این  واقعاً دشوار است. ولی به عنوان یک اصل و توصیه 
کلی می توان تأکید کرد که در چنین شرایطی تکیه بر پروژه های 
جذاب و آینده دار بالکچینی راه نجاتی برای ســرمایه گذاران 

است. 
اما در بلندمدت به نظر می رســد که آینده بسیار روشنی در 
انتظار این بازار مالی خواهد بود. حرکت ســریع کشورها به 
سمت قانون گذاری، اگرچه شوک های اولیه ای را ایجاد خواهد 
کرد، اما در نهایت زمینه ساز ورود بازیگران بزرگ به این بازار 

خواهد شد که اتفاق بسیار مثبتی است. 
سال 2020 هم شاهد بودیم که با ورود تنها چند نهاد بزرگ 
و چندین بانــک، چه رشــدهایی در بــازار اتفاق افتــاد. ادامه 
این اتفاق به پذیرش همگانی و شــناختن کریپتوکارنســی و 
پروژه های بالکچینی به عنوان یک کالس دارایی بسیار کمک 
خواهد کرد. از طرف دیگر حدود دو سال دیگر  هاوینگ بعدی 

 بیت کوین را خواهیم داشت که خود عامل مهمی  در 
کاهش عرضــه و افزایــش ارزش بــازار خواهد 

بود. بــه طور خالصــه روند بلندمــدت بازار 
متأثــر از مــواردی چــون قانون گذاری های 
حاکمیتــی، ورود بازیگــران نهــادی، 
پذیرش عام کریپتوکارنســی و پروژه های 
بالکچینی در میان جوامع سرمایه گذاری 
و  هاوینگ های آتی  بیت کوین خواهد بود.

در مورد سمت وسوی بازار هم می توان گفت 
که طی یک تا دو ســال آینده شــاهد »کارا« 

شدن بازار رمزارزها و یک غربال عمده در 
تغییر رویه ســرمایه گذاران این بازار 
خواهیم بود. در چند ســال اخیر، 
عمده تمرکز خریداران در بازار رمز 
ارزها »رشدمحور« بوده و اغلب 
به دنبال بیشترین بازدهی فارغ 
از بنیاد و ارزش پروژه ها بوده اند 
و سرمایه گذاران به وعده های 
آتی پروژه ها دل می بســتند. 
ایــن امــر باعــث شــد کــه 
دوج  ماننــد  کوین هایــی 
 )Shiba( شــیبا ،)Doge(
و اِلــون )Elon( رشــدهای 
دور از انتظــاری را تجربــه 
کنند. اما این بازی به زودی 

بعد از بیت کوین حاال اتریوم هم 
مورد توجه توییتر قرار گرفته است

با اتریوم هم 
در توییتر می شود 

انعام داد!
توییتــر در اقدامــی جالــب اعــالم کرده 
از این پس کاربــران می تواننــد از طریق 
اتریــوم از کاربران مــورد عالقــه خود که 
در ایــن شــبکه اجتماعی تولیــد محتوا 
می کنند، حمایت مالی داشته باشند. 
سیســتم Tip jar توییتــر در مــی 2021 
معرفی شــد و بــه کاربــران این امــکان را 
می دهد تــا امکان دریافــت کمک مالی 
اهدایی را در پروفایل خود فعال کنند. 

بــه عبارتــی طرفــداران اکانت هــای 
کســب وکارهای  حتــی  یــا  محبــوب 
نوپــا کــه می خواهنــد از ســازندگان و 
توزیع کنندگان محتوای جذاب حمایت 
کننــد، می تواننــد از طریــق گزینه هــای 
پرداخت و پلتفرم هــای مختلف به این 

افراد کمک مالی کنند.
ایــن ویژگــی در ابتــدا فقــط از ارز فیــات 
طــول  در  امــا  می کــرد،  پشــتیبانی 
ماه هــای پــس از راه انــدازی شــروع بــه 
اضافه کــردن گزینه های دیگــر هم کرد. 
در حــال حاضــر، تقریبــاً 11 ســرویس و 
پلتفرم مختلــف بــرای انعــام در توییتر 
پشــتیبانی می شــود. آخرین مــورد هم 
اضافه شــدن رمزارزهــا به عنــوان کمک 
مالــی بــوده کــه نشــان از جذابیــت این 
دارایی های دیجیتال برای مدیران یکی 
از بزرگ تریــن شــبکه های اجتماعــی 

دنیا دارد.
اتریــوم دومیــن ارز دیجیتالــی اســت 
کــه ایــن شــرکت در پلتفــرم خــود بــرای 
حمایت مالــی از تولیدکنندگان محتوا 

فعال کرده است. 
از ســپتامبر 2021، کاربران این گزینه را 
داشتند که از بیت کوین به عنوان روش 
پرداخــت درون ایــن شــبکه اســتفاده 
کننــد. ارســال و دریافــت بیت کویــن با 
اســتفاده از اســترایک کــه یــک برنامه 
پرداخت ساخته شــده بر بســتر شبکه 
الیتنینــگ اســت، روی پلتفــرم توییتــر 

فعال می شود. 
به عبارتی طرفداران و سازندگان محتوا 
در توییتــر می تواننــد از هــر کیــف پــول 
الیتنینگ بیت کوینی بــرای این منظور 

استفاده کنند.
البته بــا توجه بــه اینکه جک دورســی، 
بنیان گــذار توییتــر مدت هاســت کــه 
طرفدار پذیرش ارزهای دیجیتال بوده، 
عشــق توییتر به ارزهای دیجیتال جای 

تعجب چندانی ندارد.
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تا همین چند سال پیش، افراد معدودی بودند که نام بیت کوین به گوش شان خورده بود یا اطالعات اندکی از فناوری بالکچین داشتند. اما در حال حاضر دانش عمومی جامعه در این خصوص 
باال رفته است. هر چند بنیان گذاران کوین پالس می گویند در معامالت رمزارزها همچنان رشدمحور بودن ارز بر ارزش ذاتی آن اولویت دارد و معتقدند این روند طی سال های آینده دچار تغییر 
خواهد شد.  امین زربخش و علی ذاکری هم بنیان گذاران کوین پالس در گفت و گوی پیش رو از فعالیت های این کسب و کار می گویند؛ فعالیت هایی که دو سال پیش با نگاه افزایش دانش در حوزه 

بالکچین و رمزارز آغاز شد و اکنون جمعی از متخصصان این حوزه در کوین پالس به ارائه تحلیل بازار و بررسی پروژه ها و تکنولوژی های نوین بالکچینی مشغول اند. 
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

خشم ترودو و دولت فدرال کانادا

اعتصابی که گریبان رمزارزها را در کانادا گرفت

REPORTگزارش

اوایــل ماه گذشــته بود کــه بســیاری از کارکنــان در 
بخش ترابری کشــور کانادا در اعتراض به شــرایط 
ســخت مالی و محدودیت هــای کرونایی که بیش 
از پیــش زندگــی را برای آنها ســخت کرده، دســت 
بــه اعتــراض و اعتصــاب همگانــی زدنــد. امــری 
که بــه کمبــود شــدید کاال در ایــن کشــور و ضعف 
گســترده زنجیــره تأمیــن کاال منجر شــده اســت. 
اما در ایــن بین، درگیری بین »جاســتین تــرودو«، 
نخســت وزیر جنجالی کانادا و این رانندگان فراتر 
از محدودیت هــای کرونایــی رفته و بــه یک جنگ 
سیاســی تمام عیــار در کانادا تبدیل شــده اســت. 
موردی کــه تأثیر آن  ممکــن اســت در قالب اعمال 

رگوالتوری یقه رمزارزها را نیز بگیرد. 
اوایل هفته گذشــته جاســتین ترودو بــرای کنترل 
وضعیــت اعتصاب در مــرز کانــادا و آمریــکا، برای 
اولین بار دســت به اختیــارات اضطراری خــود زد و 
با البی گری موفق به تصویب چندین قانون جدید 
از جمله قانــون جدیدی به نــام »الیحــه اضطرار« 
شــد. در بخشــی از ایــن قانــون آمــده کــه تمامــی 
فراهم کنندگان خدمات  مالــی، از جمله در بخش 
رمزارزی، بایــد برای ادامــه فعالیت قانونــی خود از 
دفتر تراکنش هــا و تحلیل آمــار ملی کانــادا مجوز 
بگیرند. با وجود ماهیت به اصطالح »اضطراری« 
چنین الیحه ای، هنوز مشخص نیست که تا چه 
زمانــی تأثیرات عملــی آن بر ســازوکار مالــی کانادا 
احســاس خواهد شــد، اما برخی می گویند مانند 
بسیاری دیگر از نمونه ها، مرکزیت بیشتری که در 
زمان بحران رخ می دهد، به ندرت پس از عادی شدن 
دوباره اوضاع از بین می رود؛ امری که اگر در این مورد 
نیز صحت داشته باشد، می تواند آغازی بر داستان 
قانون گذاری شــدید و کنترل بازار رمزارزی توســط 

دولت کانادا در این کشور باشد.
»کریستیا فریلند«، وزیر دارایی کانادا روز دوشنبه 
گذشــته گفت کــه دولــت فــدرال قوانین مبــارزه با 
پول شــویی و تأمین مالی تروریســم را برای نظارت 
گســترده تر بــر پلتفرم هــای تأمیــن مالــی جمعــی 
و ارائه دهنــدگان پرداختــی مــورد اســتفاده آنهــا، 
گســترش می دهــد. فریلنــد گفتــه اســت: »ایــن 
تغییرات همه انواع تراکنش ها از جمله دارایی های 
دیجیتالی ماننــد رمزارزها را نیز شــامل می شــود. 
این اعتصاب هــا و وقفه اندازی هــای غیرقانونی در 
مرز بــا آمریــکا این واقعیــت را برجســته کــرده که 
سامانه های خدمات مالی و برخی از ارائه دهندگان 

خدمات پرداختی، به طور کامل تحت پوشش قانون 
درآمدهای حاصل از جرم و تأمین مالی تروریسم 

قرار نگرفته اند.«
بســیاری باور دارنــد که دلیــل تمرکز ایــن الیحه بر 
رمزارزها در کنار دیگر موارد مالی، فعالیت های مالی 
خیرخواهانه بنیادهای مختلف برای کمک به این 
رانندگان بیکار اســت. در طول اعتراضات، یکی از 
منابع اصلی مالــی رانندگان در طــول اعتصابات، 
 Tallycoin کارزار جمع آوری کمک های مالی بنیاد
بــود کــه بیــش از یــک میلیــون دالر را در قالــب 

بیت کوین برای کمک به رانندگان جمع آوری کرد.
فریلند در ادامه اظهار کرد که از روز دوشنبه، همه 
سامانه های خدمات مالی موظف اند تا معامالت 
بــزرگ و مشــکوک را بــه رگوالتورهای مالی کشــور 
گزارش دهند، همان طور که بانک ها نیز تا پیش از 
این موظف بودنــد. این قانون که در اصل در ســال 
1988 از طریــق پارلمان کانــادا به تصویب رســید، 
بــه دولــت فــدرال اختیــارات اضافــی موقتــی برای 
پاسخگویی به رفاه عمومی، نظم عمومی، شرایط 
اضطــراری بین المللی و شــرایط جنگــی اعطا کرد 
و از آن زمــان اولین بار اســت که یک نخســت وزیر 
دست به استفاده از آن می زند. این اقدام به عنوان 
پاسخی مستقیم به اعتصاب کامیون داران به اجرا 
درآمده که از دید دولت فدرال کانادا »غیرقانونی« 
است؛ اعتصابی که به کمبود شدید کاال و سوخت 
در شــهرهای بــزرگ از جمله پایتخت این کشــور، 
شهر اتاوا منجر شده است. در بسیاری از شهرها 
و جاده هــای منتهی به آنها می تــوان کامیون هایی 
را دید کــه با تعــداد بــاال اقدام بــه توقــف کرده اند و 
راه های مــرزی زمینــی به آمریــکا را بســته اند.  هم 
اتحادیه حمل ونقل کانادا و هم اتحادیه بین المللی 
کارگران این اعتصابــات را محکوم کرده انــد. ترودو 
روز دوشــنبه در یک کنفرانــس مطبوعاتی گفت: 
»اکنــون واضح اســت کــه چالش های جــدی برای 
توانایــی مجریان قانون جهــت اجرای مؤثــر قانون 
وجود دارد. انتخاب متعصبین در راستای ادامه به 
خطر انداختن زندگی و معیشت سایر کانادایی ها 
و تداوم نقض قوانین ما، روزبه روز گسترده تر خواهد 
شد و در این راستا به اقدامی جدی و کلی در زمینه 
مالی نیــاز داریم.«  اتفاقــات این روزهــای کانادا در 
پس زمینه بحــران میــان اوکرایــن و روســیه، بیش 
از پیش تأثیر وقایع سیاســی را بــر بازار رمــزارزی و 

رگوالتورها خاطرنشان می کند.

دستخوش تغییر خواهد شــد. طی یکی، دو ســال پیش رو 
شاهد تغییر رویه در انتخاب سرمایه گذاران و حرکت آنها از 
رمزارزهای »رشدمحور« به سمت رمزارزهای »ارزش محور« 
خواهیــم بــود. بــه عبارتــی معیــار اصلــی تصمیم گیــری 
 )Cashflow( سرمایه گذاران بنیاد پروژه ها، جریان نقدینگی
و پارامترهایی مانند Network Effect پروژه ها خواهد شد. 
بــرای مثــال پروژه هایــی ماننــد میکــر )Maker( یــا هلیــوم 

)Helium( از جملــه رمزارزهــای 
»ارزش محور« هســتند. چراکه 
هــر دو دارای پلتفــرم فعــال و 
عملیاتی انــد، یوزربیــس قابــل 
توجهــی را تشــکیل داده انــد و 
تعداد کاربران شان رو به افزایش 
است. همچنین توانسته اند برای 
سرمایه گذاران و مالکان توکن ها، 

جریان درآمدی ایجاد کنند.
طبیعــی اســت بــا ورود ســیل 
نقدینگی مؤسسات و نهادهای 
مالی ســنتی، چنین  پروژه هایی 
بیشترین شــانس را برای جذب 
ســرمایه دارنــد. توانایــی جــذب 

ســرمایه های تــازه وارد بــه فضــای کریپتــو توســط پروژه های 
»ارزش محور« دسته پروژه ها باعث موفقیت دوچندان این 

پروژه ها می شود.

 هدف کوین پالس در این بازار چیست؟ 
ذاکری: هدف کوین پالس ایفای نقشی مؤثر در توسعه دانش 
تحلیلی بازار رمزارزها و پروژه های بالکچینی است. کوین پالس 
خود را در کنار افراد، شرکت ها و نهادهای مختلف در کشور 
برای تحلیــل دقیق تر، بهتر، شــناخت عمیق تر و برداشــتن 

گام های عملیاتی در این حوزه می داند.

 به نظر شما بازیگران مهم بازار رمزارزها 
در ایران چه کسب وکارها و نهادهایی هستند؟ 

زربخــش: در حال حاضر بازیگــران اصلی رمزارزها کســانی 
هســتند که در حوزه مبادله فعال اند. حوزه سرمایه گذاری و 
تحقیق و بررســی همچون تیم های تحقیقاتی و پروژه هایی 
که در این فضا تعریف شده اند نیز وجود دارند. اگرچه بعضاً 
دانشی  بین المللی دارند و می توانند منشأ اثر فوق العاده ای در 
آینده این صنعت در کشور باشند، اما به دلیل افزایش 
قیمت شدیدی که در سال گذشته و به خصوص 
بالفاصلــه بعــد از ســقوط قیمت هــای بــازار 
ســرمایه اتفــاق افتــاد و در ســال 1۴00 هم در 
برخی از رمزارزها بازدهی های بســیار خوبی 
وجود داشت، حوزه مبادله به طور فزاینده ای 
تقویت شــد. البته بازیگران و فعاالن خوبی 
هم در ایــن حوزه در کشــور داریم کــه در حال 

ارائه خدمات هستند.

 نقش هر کدام از 
این بازیگران برای توســعه 

بازار چیست؟ 
زربخش: بــا وجود اینکه 
ســطح دانــش عمومــی 
 در چنــد ســال اخیــر 
حــوزه  ایــن  در 
افزایــش داشــته، 
امــا در الیه هــای 
عــی  جتما ا
گروه هــای  و 
عظیــم فعــاالن 
در  حــوزه  ایــن 
جامعه، خالء دانشی 
همچنــان وجــود دارد و به 

نظر می رســد این موضــوع مهم ترین تهدید داخلی باشــد. 
بازیگرانــی کــه کار تحقیقاتــی، توســعه پــروژه و محصوالت 
بالکچینی انجام می دهند، به دلیل ماهیت تخصصی بودن 
و ارتباط کمتر با بدنه جامعه نمی توانند به خوبی این نقش را 
ایفا کنند و این مسئولیت قطعاً به دوش فعاالن حوزه مبادله 

رمزارزها و صرافی هاست.
در حال حاضر چندین میلیــون کاربر ایرانــی در پلتفرم های 
داخلی در حال مبادله هســتند 
بــا  می شــود  پیش بینــی  کــه 
روزافــزون  ســخت گیری های 
بــرای  خارجــی  پلتفرم هــای 
ایرانی ها، روزبــه روز به این تعداد 
افــزوده شــود. در ایــن بیــن مــا 
هنوز شاهدیم که افراد به دنبال 
بازدهی های چند صــد درصدی 
ظرف چند روز هستند یا به دنبال 
پروژه هایی پوچ و بدون پشــتوانه 
می رونــد و برای یک شــبه پولدار 

شدن امید واهی دارند.
منشــاء همــه اینهــا عــدم وجود 
تجربه و دانش است. متأسفانه 
بهای تجربه در بازارهای مالی بسیار باالست و بعضاً به خروج 
و عدم بازگشت به موقع سرمایه گذار خرد منتج می شود. تنها 
راهی که می تواند به توسعه و سالم سازی این فضا در کشور 
کمک کند، تأکید و تمرکز فعاالن حوزه صرافی ها روی موضوع 
آموزش اســت تا از طریقــی روش مند ســطح آگاهی جامعه 
افزایش یابد.  از طرفی اگرچه فضای مجازی کمک های زیادی 
به این موضوع کــرده، اما مخاطرات اطالعــات غلط به دلیل 
اینکه هیچ گونه مسئولیت پذیری در قبال مطالب عرضه شده 

به مخاطب در این فضا وجود ندارد، بسیار باالست.
 

 رگوالتوری برای توسعه این بازار باید چه 
اقداماتی  کند؟ 

ذاکری: قطعاً یکی از مهم ترین بخش های توســعه این بازار 
و صنعــت بالکچیــن در کشــور قانون گــذار اســت. چنانچه 
نگاه کلــی بــه فضــای قانون گــذاری کشــور داشــته باشــیم و 
آن را با بســیاری از کشــورها و حتی بــا قانون گذاری در ســایر 
حوزه هــا مقایســه کنیــم، درمی یابیــم کــه در حــوزه رمزارزها 
عملکــرد متوســطی داشــته اســت. اگرچــه در مقاطعــی بــا 
ایجاد محدودیت هایی مسائل و مشکالتی را برای نهادهای 
داخلی ایجاد کرده اما اینکه تصمیم گیری صریحی برخالف 
پیشرفت این حوزه اتخاذ نشده است، جای امیدواری دارد. 
از طرفی تاکنون ســکوت قانون گذار و عدم وجــود قانون های 
مشــخص و مجوزهــای الزم بــرای فعــاالن ایــن حــوزه، بهتــر 
از وجــود قوانیــن ســخت گیرانه و بازدارنــده بــوده اســت؛ اما 
به نظــر می رســد با توســعه فضــا و نیــاز جامعــه و کشــور به 
استفاده از ظرفیت های کریپتوکارنسی ها، افزایش سرعت 
در قانون گذاری و شفاف شدن هرچه سریع تر فضا می تواند 
بسیار کمک کننده باشد و ظرفیت های بسیاری را به این بازار 
تزریق کند. در حال حاضر بســیاری از اســتعدادها به دلیل 

همین فضای مبهم، هنوز وارد نشده اند.
 

 مهم ترین روندهای سال آینده شمسی و 
میالدی بازار رمزارزها در ایران و دنیا چه خواهد بود؟ 
ذاکــری: مــن معتقــدم پیش بینــی ترندهــا قبــل از 
شکل گیری شان کار درستی نیست، چراکه در بسیاری از 
مواقع ما را در مسیر نادرستی قرار می دهد و از شناسایی 
فرصت های موجود غافــل می کند. به جــای پیش بینی، 
می بایست تمرکزمان بر وقایع و رخدادهای پیرامون باشد 
تا پــس از اینکــه جرقه های شــکل گیری ترندی زده شــد، 
بتوانیم در مدت کوتاهی خودمان را با آن همسو کنیم و از 
آن ترند بهره ببریم. با این وجود یکی از حوزه هایی که در 
2022 پتانسیل باالیی دارد، حوزه »راهکارهای پرداخت 

دیجیتال« )Digital Payment Solutions( است.

 تاکنون سکوت 
قانون گذار و عدم 
وجود قانون های 

مشخص و مجوزهای 
الزم برای فعاالن این 
حوزه، بهتر از وجود 

قوانین سخت گیرانه و 
بازدارنده بوده است



شــــــــــــــمــــــــــــــــــاره 10
1 اســــفــــنــــــد 1۴00
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

12

رگوالتوری
R E G U L A T O R Y روس ها تصمیم بزرگ

را خواهند گرفت...
شرایط مالیاتی و قوانین جدید رمزارزها در  روسیه اعالم شده است و خیلی ها منتظرند 

ببینند چه اتفاقاتی خواهد افتاد

رگوالتوری سخت تر 
در دفتر سلطنتی

اولین توقیف 
ان اف تی در بریتانیا

بــا گســترش ظرفیــت ان اف تی هــا در 
سوءاســتفاده های مالیاتــی، حــاال برای 
اولین بــار شــاهد توقیــف ان اف تی هــا 
توسط بریتانیا در خصوص یک پرونده 

کالهبرداری هستیم. 
روز سه شــنبه گذشــته دفتــر اجــرای 
قوانیــن مالیاتــی پادشــاهی متحــده 
بریتانیا دســت به توقیف سه ان اف تی 
جداگانه به ارزشــی بالغ بر 1.9 میلیون 
دالر زد کــه بــه گفتــه آنهــا به عنــوان 
پوششــی بــرای ســرمایه دزدیده شــده 
در یــک پرونــده کالهبــرداری اســتفاده 

شده بود.
»نیــک شــارپ«، مدیــر دفتــر مالیاتــی 
روز   )HRMC ( بریتانیــا  ســلطنتی 
چهارشــنبه گفــت: »دفتــر مــا بــا دقت 
باال فناوری هــای جدید را زیــر نظر دارد 
تا ظرفیت های آنها برای سوءاســتفاده 
مالی روشن سازی شود. روز سه شنبه نه 
نفر در این خصوص دستگیر شدند که 
برای روشن سازی بیشتر مورد بازپرسی 
قرار خواهند گرفت. با این حال شخصاً 
فکر می کنم که در آینده شاهد افزایش 
تمرکــز دفاتــری نظیر مــا بــر ان اف تی ها 
و حتــی رگوالســیون و قانون گــذاری 
بیشــتر خواهیم بود. این دستگیری ها 
هشــداری اســت برای هر کــس دیگری 
که فکــر می کنــد فناوری هــا غیرمتمرکز 
شده و می تواند راه فراری برای تخلفات 

مالی آنها باشد.« 
با این حال به گفته منبعی ناشناخته، 
دفتــر مالیاتــی ســلطنتی نتوانســته 
به طور مســتقیم ایــن ان اف تی هــا را در 
اختیار بگیرد و تنها با دستور دادگاهی 

توانسته از فروش آنها جلوگیری کند.
ایــن خبــر در حالــی منتشــر می شــود 
کــه توقیف هــای دولتــی ان اف تی هــا در 
حــال گســترده تر شــدن اســت. هفتــه 
گذشــته، وزارت دادگســتری ایــاالت 
متحــده )DOJ( بیــش از ۳.۶ میلیــارد 
دالر ارز دیجیتال مرتبط با هک صرافی 

بیت فاینکس را جبران کرد.
در حالی که ماه گذشته تبلیغات مربوط 
بــه رمزارزهــا در بریتانیــا ممنــوع شــد، 
حاال اولین توقیف ان اف تی ها می تواند 
زمینه ســاز اقدامات رگوالتوری بیشــتر 
در ایــن کشــور؛ نــه فقــط در خصــوص 
رمزارزها، بلکه در خصوص ان اف تی ها 

نیز شود.

NEWSخبر

در حالــی کــه کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار ایــاالت 
SEC( فعالیت هــای خــود علیــه  متحــده آمریــکا )
کسب وکارهای رمزارزی را تشدید می کند و در عین حال 
نیز نقش فعالــی در بحث ها رگوالتوری در ســنا و کنگره 
این کشــور دارد، محکومیــت ناگهانی و یکباره شــرکت 
بالکفای توسط این کمیسیون بیش از پیش شوکه کننده 

جلوه کرده است.
در این محکومیت، این شرکت به پرداخت ۵0 میلیون دالر 
به خــود کمیســیون و ۵0 میلیــون دالر دیگر به تعــدادی از 
رگوالتورهای فدرال ملزم شده است. بر اساس گزارش های 
منتشرشده در روز جمعه که توسط خود بالکفای نیز تأیید 
شد،  مجوز این شرکت برای دریافت سرمایه از شهروندان 

آمریکایی بــرای ارائــه خدمات ســوددهی نیز تعلیق شــده 
است. 

 این محکومیت بیش از پیش تأییدی بر تمرکز روبه افزایش 
کمیسیون معامالت و کاال بر فعالیت های رمزارزی است که 

شامل خدمات مالی رمزارزی می شود.
بخــش اصلــی خدمــات بالکفــای کــه باعــث جلــب توجه 
 »BIA« کمیسیون شد، حساب سوددهی آنها بود که با کد
شناخته می شد. کاربران می توانستند با خرید تعدادی از 
رمزارزهای مطمئن تر که توسط خود بالکفای فهرست شده 
بود و نگهداری آن در این حساب ها، معادل 10 درصد سود 
سالیانه دریافت کنند. هر کسی می توانست با پرداخت ۳0 
هزار دالر تتر، بدون ریســک نوســان بازار در طول سال سه 

جریمهSEC برای یک 
کسب وکار رمزارزی

بالکفای ۱۰۰ 
میلیون دالر 
جریمه شد
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کنیا به دنبال تحقیق درباره دید عموم نسبت به رمزارز ملی

چرا آفریقا به رمزارز ملی روی خوش نشان داد؟

ANALYSISتحلیل

تولید رمزارز ملی یکی از روندهای اصلی این روزهای 
جهان رمزارز و البته بخش نه چندان محبوب آن، 
یعنی بخش رگوالتــوری اســت. در حالی کــه افراد 
خوش بین تر، رمزارز ملی را که عموماً تحت پوشش 
بانک های مرکزی کشــورها خواهد بــود، تهدید به 
حساب نمی آورند، بسیاری دیگر بر این باورند که 
این رمزارزها و بانک های مرکزی پشت آنها به دنبال 
استفاده از بالکچین برای مبارزه با بالکچین و دیگر 
رمزارزهای غیرمتمرکز هســتند. تب رگوالسیون و 
تولید رمزارز ملی که این روزها خصوصاً در روسیه و 
آمریکا به شدت داغ شده، به آرامی در حال گسترش 
و ریشه دواندن در دیگر مناطق دیگر دنیا نیز هست. 
حاال کنیا در میــان اولین کشــورهایی قــرار دارد که 
تولید یــک رمــزارز ملــی را در نظر گرفتــه و به گفته 
مقامات این کشور، گام اول مرحله تحقیق و توسعه 
آن نیز بررســی نظــرات اجتماعــی در خصوص آن 

است. 
بر اساس بیانیه مطبوعاتی روز جمعه، بانک مرکزی 
کنیا )CBK( بنیاد اصلی ای خواهد بود که به بررسی  
بازخورد مردم در مورد رمزارز ملی این کشور تحت 

بانک مرکزی می پردازد.
بانک مرکزی برای شــروع دســت به انتشار مقاله 
خود زده که شامل پیشنهادهای اصلی درباره چنین 
رمزارزی می شود. در این مقاله تغییرات احتمالی 
اصلی کــه ممکن اســت برای شــیلینگ دیجیتال 
کنیایی رخ دهد و همچنین سنجش امکان ریسک 
و خطرات موجود تشــریح شده اســت. این مقاله 
همچنین انواع دیگر واحدهای مورد استفاده بالقوه 
برای تراکنش های مالی از جمله استیبل کوین ها را 

بررسی کرد.
بانــک مرکــزی کنیــا در مقالــه انتشــاری خــود 
بیــان کــرده: »کامــالً آشــکار اســت کــه رمزارزهای 
ملــی بیــش از هــر زمــان دیگــری مــورد توجــه قرار 
گرفته اند. بــا این حــال، یک نکته کلیــدی که باید 
به آن توجه داشــت، این اســت که بــا وجود جلب 
توجــه، انگیزه هــای صــدور چنیــن رمزارزهایی در 
کشورهای مختلف متفاوت اســت؛ همان طور که 
رویکردهــای سیاســت گذاری و طرح هــای فنی آن 

نیز متفاوت است .در این مقطع  مزیت های یک 
رمزارز ملــی کنیایی برای ما همچنان نامشــخص 
است و تحقیقات بیشتری در مورد طراحی خاص 
جهت تقویت اعتماد عموم در بازارهای داخلی این 
کشور قبل از توسعه و برنامه ریزی برای یک رمزارز 
ملی بر اســاس فناوری بالکچین مورد نیاز اســت. 
طبیعتاً، تعادل ریســک ها و مزایای رمزارز ملی از 
یک اقتصــاد ملی بــه اقتصاد ملی دیگــر متفاوت 
است. به همین دلیل اســت که گام اول ما در این 
راستا در نظر گرفتن افکار عمومی درباره رمزارز ملی 

کنیایی است.«
این قدم بانک مرکزی کنیا در حالی اتفاق می افتد که 
طی سال گذشته »پاتریک نجوروگ«، رئیس بانک 
مرکــزی کنیا، به وفــور بیانیه هایی منتشــر کرده که 
همواره موضعی یکسان درباره دیگر رمزارزها دارد. 
او بارها تکرار کرده که رمزارزهای غیرمتمرکز مانند 
بیت کوین در کنیا پول قانونی محسوب نمی شوند 
و مقرراتی برای حمایت از کاربران آنها وجود ندارد. 
این بانک پیش از ایــن در ســال 201۵ از مردم کنیا 
خواســته بود تا از انجــام معامــالت و تراکنش ها از 

طریق چنین ارزهای نوپایی خودداری کنند.
در بخشی پایانی بیانیه این بانک آمده: »به منظور 
درک گســترده و فراگیــر درباره چگونگــی کارآمدی 
رمزارز ملــی برای مــردم کنیــا، بانک ملــی به دنبال 
نظرات مردمــی و عمومی در خصوص تعــدادی از 
ســؤاالت مربوطه اســت و مهلــت ثبت شــده برای 
ارائــه ایــن نظــرات حداکثر تــا پایان مــاه مــی 2022 

خواهد بود.«
در رده بنــدی ســال 2021 شــاخص تطبیق پذیــری 
کشــورها بــا فنــاوری رمزارزهــا کــه توســط شــرکت 
تحقیقاتــی Chainanalysis انجــام شــد، کنیــا 
بســیاری را شــوکه کــرد و در رده پنجــم جهــان قرار 
گرفت. این در حالی اســت کــه بیش از 8۷ کشــور 
دیگر دنیا که در مجموع بیــش از 90 درصد درآمد 
سالیانه جهان را در خود دارند، پشت سر کنیا و در 
مرحله گمانه زنی قرار دارند. گفتنی است نام کنیا 
در میان 9 کشوری به چشم می خورد که تاکنون وارد 

مرحله بعدی تحقیق و توسعه شده اند. 

هزار دالر دریافت کند. این در حالی است که نرخ متوسط 
بهره بــرای بانک هــای آمریکایــی بیــن 0.0۳ و 0.0۶ درصد 
است. رقابت ایجادشده توسط بالکفای و امثال آنها برای 
بانک ها، احتمــاالً دلیل اصلــی تعقیب قانونی آن توســط 

SEC بود.
یکــی از دالیــل شــوکه کننده بودن پرونــده و محکومیت 
یکباره بالکفای، عمر کم پرونده بود. وکالی بالکفای توقع 
داشتند که تحقیقات کمیسیون که اواسط سال گذشته 
شروع شده بود، زمینه ساز پرونده ای طوالنی و چندساله 
شــود. محکومیت قاطعانه بالکفای حــاال ترس عمیقی 
را در دیگر کســب وکارهای نامدار رمــزارزی، خصوصاً در 
زمینه دیفای ایجاد کرده است. انتظار می رود تحقیقات 

و پرونده ســازی گســترده تر در خصــوص این شــرکت ها 
در سطح ایالتی نیز تشدید شــود. ایالت هایی که انتظار 
می رود بــا قدرت ایــن رونــد را در اختیــار بگیرند، شــامل 

تگزاس، نیوجرسی، آالباما، کنتاکی و ورمونت می شود.
محکومیت بالکفای مطلق نبــوده و جزئیات به خصوصی 
از پرونده آنها طی توافقی مستقیم با SEC حل شد. »زک 
پرینــس«، مدیرعامــل بالکفــای در توییتــی گفــت: »یکی 
از دالیلی که چنیــن توافقــی الزم بود، حفاظت از ســرمایه 
مشتریان ما بود. توافقاتی که با رگوالتورها داشتیم، صرفاً 
برای اطمینان از توانایی ما برای پرداخت سرمایه مشتریان 
به آنهــا و حفــظ ظرفیت هــای بالکفــای بــرای ادامــه کار در 

آینده بود.«

حرکت ممتد روســیه در راســتای قانون گــذاری بر فضای 
رمــزارزی پدیــده جدیــدی نیســت. با ایــن حال طــی ماه 
گذشته، رویه دولت این کشور در قبال رمزارزها تا حدودی 
نرم تر شده است. طی دو هفته گذشته روسیه با جدیتی 
بیشــتر از همیشــه در پی تولید رمــزارز ملی خــود تحت 

پوشش بانک مرکزی این کشور بوده است. 
در حالی کــه این روزها بحــث قانون گذاری در کشــورهایی 
مانند انگلســتان، ایــاالت متحده، هنــد و به تازگــی کانادا 
از همیشــه داغ تــر اســت و صحــن مجلس هایــی ماننــد 

کنگره آمریکا بــه میدان نبردی 
میان سیاســت مداران موافق و 
مخالف رمزارزها تبدیل شــده، 
روســیه بــا ســروصدای کمتــر و 
حــال  در  بیشــتری  ســرعت 
پیشبرد قوانین جدید رمزارزی 
خود است. به گفته تحلیلگران 
سیاســی و اقتصادی، مرکزیت 
بسیار باالتر روسیه در مسائل 
به عنــوان  سیاســی  و  مالــی 
بخشــی از دولــت والدیمیــر 
پوتین، این کشور را قادر ساخته 
تا بــا اقدامات صریح تــر و بدون 
بحث تــر بــا ســرعت از رقبــای 
خــود ماننــد آمریــکا در زمینــه 
قانون گــذاری جلــو بیفتد. حاال 
قدرت دولت روســیه در کنترل 

نســبی بازار رمزارزی این کشور با تأثیر نســبتاً باال، باعث 
شــده تا ســایر کشــورها نیــز به دنبــال پیاده ســازی چنین 

سیاست هایی باشند. 

 الگوی خوب یا بد؟ 
»آنتــو پاروییــان«، مدیــر ارشــد شــرکت ســرمایه گذاری 
رمزارزی ARK36 می گوید که پاسخ جاری روسیه به پدیده 
رمزارزی و محبوبیت در حال گسترش آن، در حال انعکاس 
در قشر سیاسی سایر کشورهای توسعه یافته ای است که 

حاال بیش از پیش درصدد قانون گذاری بیشتر هستند.
او می گوید: »به طــور کلی سیاســت مداران در حال درک 
اولیه این امر هستند که رمزارزها هر روز بیشتر از دیروز 
در حــال ریشــه دواندن در اعمــاق ســازوکار اجتماعــی و 
اقتصــادی این کشــورها هســتند. ترســی که وجــود دارد 
این اســت که در صورت ادامه این رونــد و عدم کنترل آن 
در طــول یک دهه، ممکن اســت حجــم بســیار باالیی از 
نقدینگــی جــاری در اقتصــاد وارد شــبکه های بالکچین 
غیرمتمرکــز شــود و قابلــت جــذب مالیــات و کنتــرل آن 
به تدریج به طور کامــل از بیــن رود. فکر می کنــم در میان 

اقشار سنتی تر طبقه سیاست مداران این باور وجود دارد 
که به طور کلی رمزارزها قابلیت همزیستی با ساختارهای 
مالی کالسیک را ندارند و در پی محدودیت کامل یا حذف 
کلی آن  هستند. والدیمیر پوتین و نزدیکان وی که همه از 
بزرگ ترین سرمایه داران روسیه هستند نیز در این قشر 
قرار دارند. باور دارم که رمزارز جدید ملی روســیه تالشی 
برای به کارگیری بخش غیرقابل اجتناب رمزارزی و حذف 
باقی جوانب آن به طور کلی اســت؛ اقدامی که در صورت 
موفقیت، زمینه ســاز تبدیل شــدن بــه الگــوی خطرناکی 
بــرای ســایر کشورهاســت. در 
ایــن زمینــه، روســیه بــه رهبــر 
رگوالســیون در زمینه رمزارزی 

تبدیل شده است.«
بــا ایــن حــال، بــه نظر می رســد 
بدتریــن  پاروییــان  امثــال 
ســناریوی ممکــن را در نظــر 
گرفته انــد. والدیمیــر پوتیــن  
به تازگــی در کنار ابــراز حمایت 
خــود از الیحه هــای مالیاتــی 
در حــوزه رمــزارزی و کنتــرل 
بیشــتر ایــن حــوزه، همچنیــن 
و  کنترل شــده  ماینینــگ  از 
»برتــری رقابتی« ای که روســیه 
می توانــد از آن به دســت آورد، 
صحبت کرد؛ امری که نشان از 
عدم عالقه فعلی دولــت وی به 

ممنوعیت کامل فعالیت رمزارزی دارد. 

 آمریکایی ها چشم به مسکو دارند
در حالــی که در ســنا و کنگــره آمریکا الیحه پشــت الیحه 
در راســتای حمایت از رمزارزها یا محدودیــت آنها مطرح 
می شود، سرعت باالی روسیه در قانون گذاری مؤثر، باعث 
شــده چشــم بســیاری از نمایندگان کنگره و ســناتورهای 
آمریکایی به این پیشرفت ها و نتیجه نهایی آنها در روز 18 

فوریه دوخته شود. 
 Compass Mining ویت گیبس«، مدیرعامل شرکت«
کــه دو تأسیســات ماینینــگ در ســیبری دارد، می گوید: 
»فکــر می کنــم اکثــر کشــورها در حــال بررســی اقدامات 
مشــابه بــرای شناســایی بیت کویــن و ارزهــای دیجیتــال 

هستند. 
فکر می کنم تاکنون رفتار روســیه چندان هم غیرعقالنی 
نبوده است. تأسیسات ماینینگ ما به شکل کنترل شده 
کار می کننــد و امیدوارم پیامی که از رگوالســیون روســیه 
به ســایر کشــورها مخابــره می شــود، صرفــاً تأثیــر منفی 

نداشته باشد.

»آنتو پاروییان«، 
مدیر ارشد شرکت 

سرمایه گذاری رمزارزی 
ARK36 می گوید که 
پاسخ جاری روسیه 
به پدیده رمزارزی 
و محبوبیت در حال 

گسترش آن، در حال 
انعکاس در قشر سیاسی 

سایر کشورهای 
توسعه یافته است
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پاسخ به سناتورها
»نجیب بوکیله«، رئیس جمهور 
الســالوادور گفتــه اینکــه ایــن کشــور از 
بیت کوین به عنــوان ارز رســمی اســتفاده 
می کند، نبایــد بــرای آمریکایی ها موجب 
نگرانی باشد. سناتورهای آمریکایی اخیراً 

گفته اند باید در این زمینه تحقیق شود.

اصرار مالنیا
مالنیــا ترامــپ گفتــه بــا وجــود 
اشــکاالت حقوقــی که اعــالم شــده قصد 
دارد مجموعــه ان اف تــی خــود بــه نــام 
»رئیس جمهور ایــاالت متحــده آمریکا« 

را عرضه کند.

آموزش سیاست گذاران
»اندرو یانگ«، کاندیدای ســابق 
ریاســت جمهوری آمریــکا گفتــه یــک 
صندوق مالی را به آموزش سیاست گذاران 
ایــن کشــور دربــاره فنــاوری بالکچیــن 

اختصاص خواهد داد.

وام دهی رمزارزی در اروپا
مدیــر  لندســبرگ«،  »اولیــور 
صنــدوق رمــزارزی BCB گفتــه بــا وجــود 
مشکالت رگوالتوری اتحادیه اروپا سرویس 

وام دهی خود را راه اندازی خواهد کرد.

وقتی مرگ موش هم 
شیرین می شود!

 وارن بافت یکی از بزرگ ترین منتقدان بیت کوین و البته یکی از تاجران باهوش دنیا
 روی بانکی سرمایه گذاری کرده که حوزه اصلی اش رمزارزهاست

رمزارز تزوس، حامی مالی 
منچستریونایتد شد

تزوس روی سینه 
شیاطین سرخ!

باشگاه منچستریونایتد قرارداد چندساله خود با کمپانی 
تــزوس را تأییــد کرد. طبــق ایــن قــرارداد، برنــد تــزوس روی 
پیراهــن تمرینــی بازیکنــان ایــن باشــگاه درج می شــود. 
جزئیــات این قــرارداد همچنان به صورت رســمی منتشــر 
نشــده، اما خبرگــزاری Athletic اعــالم کرده کــه ارزش این 
قرارداد چیزی حــدود 20 میلیون پوند اســت. Tezos  یک 
بالکچین غیرمتمرکز متن باز است که می تواند تراکنش های 
همتابه همتا را اجرا کرده و به عنوان یک پلتفرم برای تنظیم 
قراردادهای هوشــمند عمل کنــد. تزوس توســط زوج آرتور 
و کاتلیم بریتمن بــرای اولین بار در ســال 201۴ عرضــه و در 
ســال 201۷ بنیاد غیرانتفاعی Tezos در شهر زوگ کشور 

سوئیس تأسیس شد.

هدف این بنیاد حمایت از این پروژه بود و حدود 2۳2 میلیون 
دالر بیت کوین و اتریوم برای توسعه برنامه خود تأمین مالی 
کرد.  تزوس اولین پلتفرم خوداصالحگر میان رمزارزهاست 
و به گفته سایت تزوس، برخی ویژگی های این رمزارز شامل، 
خوداصالح گــر بــودن، مدیریــت درون زنجیــره، اســتقرار 
قراردادهای هوشمند و… می شود. در حال حاضر ارزش هر 
تزوس ۴.0۵ دالر است و ارزش بازار آن به چیزی حدود سه 

میلیارد و ۵00 میلیون دالر می رسد.
بازیکنان تیم اصلی و کادر مربیگری یونایتد روز شنبه هفته 
قبل، پیش از بازی مقابل ساوتهمپتون، پیراهن تمرینی با 
برند تزوس را بر تن کردند. این باشگاه همچنین قصد دارد 
برخی تجــارب هــواداران خود را بر بســتر بالکچیــن تزوس 

وارن  بافــت، یکــی از خوش نام ترین و شناخته شــده ترین 
تاجــران و میلیاردرهــای آمریکایــی کــه زمانــی یکــی از 
منفی تریــن اظهارنظرهــا را دربــاره بیت کویــن گفتــه بود، 
حــاال وارد ایــن بــازار شــده اســت! ســال ها پــس از اینکــه 
وارن بافــت بیت کویــن را »مــرگ مــوش« نامیــد، حــاال 
اعالم شــده که او به تازگی یک میلیــارد دالر در یک بانک 
ســرمایه گذاری کرده که یکی از مهم تریــن فعالیت هایش 

حوزه رمزارزهاست!
مــرگ مــوش، اظهارنظــر معــروف بافــت دربــاره بیت کوین 
اســت. وقتی ســرمایه گذار معروفی که به خاطر دانســتن 
بسیاری چیزها قبل از سایر فعاالن بازار، »حکیم اوماها« 
نامیده می شود، چنین اظهارنظری کرد، خیلی ها به تبعیت 
از او بیت کویــن را پــوچ و توخالــی نامیدنــد و به ســمت آن 
نرفتند، اما حاال استاد و پول استاد چیز دیگری می گویند.

 کدام شرکت بافت به بیت کوین عالقه مند 
شده است؟

یکــی از شــرکت های وارن بافــت یعنــی شــرکت برکشــایر 
هاتاوی یک میلیارد دالر سهام یک بانک دیجیتالی را که 
بر رمزارز متمرکز اســت، خریداری کرده اســت. برکشــایر 
هاتاوی اوایل هفته گذشته با تشکیل پرونده در نهاد ناظر 
مالی آمریکا یا همان SEC، سرمایه گذاری در حوزه ارزهای 
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 McLaren Racing پیاده سازی کند. سال گذشته کمپانی
برای ســاخت یــک پلتفــرم NFT با تــزوس همــکاری کرد. 
احتمال می رود این تجارب به شــکل ســاخت NFT برای 

باشگاه منچستریونایتد باشد.
به گفته سایت باشگاه منچســتریونایتد، کمپانی تزوس 
پرداخت از طریق تزوس را به زودی در این باشگاه راه اندازی 
خواهــد کــرد. ویکتوریــا تیمپســون، مدیــر اتحادیه هــا و 
مشارکت های منچستریونایتد گفت: »این یک همکاری 
بسیار هیجان انگیز برای منچستریونایتد اســت، زیرا ما 
را با یکی از پیشرفته ترین، قابل اعتمادترین و پایدارترین 

بالکچین ها هماهنگ می کند.«
ادوارد آدالرد، رئیس بخش توسعه کسب وکار تزوس اعالم 

کرد: »در طول تاریخ فوتبال، منچســتریونایتد با حمایت 
جامعه بزرگی از طرفداران و شرکای خود، پیوسته در حال 
تکامل بوده است. تزوس به منچستریونایتد این امکان را 
می دهد که با استفاده از بالکچین و وب ۳، تعامل طرفداران، 

بازیکنان و شرکای خود را تغییر دهد.«
در ماه های اخیر کمپانی های رمزارزی برای ورود به عرصه ای 
جدید خود را آمــاده می کنند و ســرمایه گذاری های جدی 
روی تیم های فوتبال را آغاز کرده اند. در اکتبر سال گذشته 
صرافــی بایننــس، قــراردادی بــه ارزش ۳0 میلیــون دالر با 
باشگاه ایتالیایی التزیو امضا کرد و در لیگ برتر انگلیس، 
واتفورد طبق قرارداد خود با Stake.com، برند دوج کوین را 

به آستین پیراهن بازیکنان خود اضافه کرد.

دیجیتال خود را عمومی کرد. فاش شــده که شرکت بافت 
یک میلیارد دالر سهام از Nubank که یک بانک دیجیتال 
مســتقر در برزیــل و بزرگ ترین در نــوع خــود در آمریکای 

التین است، خریداری کرده است.
نوبانک یک نئوبانک اســت که خــارج از قوانین سیســتم 
بانکی ســنتی فعالیت می کنــد. واحد ســرمایه گذاری این 
بانک دیجیتال، NuInvest، به کاربران اجازه می دهد تا پول 
 )ETF( خود را در صندوق قابل معامله مبادالت بیت کوین
قرار دهند. به عبارتی ورود برکشایر به جمع سهام داران این 
بانک به نوعی بهره گیــری از فضای مالی اســت که رهبران 

برکشایر قبالً عالقه چندانی به آن نشان نداده اند.
رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل برکشــایر در گذشــته از 
»زهر موش« نامیدن ارزهــای دیجیتــال و دارایی غیرمولد 
که »اصالً ارزش منحصربه فردی نــدارد« خودداری نکرده 

است.
»چارلــی مانگــر«، شــریک قدیمــی بافــت و نایب رئیــس 
برکشــایر هاتــاوی، نیز به ســختی از بیــان نظــرات تندوتیز 
خود در مــورد ارزهای دیجیتال طفره مــی رود. مانگر اخیراً 
اظهار کرده بود که ای کاش ارز دیجیتال »هیچ وقت اختراع 
نمی شــد« و حتی اشــاره کرده بــود که نمی خواســت هیچ 
تاجر و کاسب ارز دیجیتالی با خانواده اش وصلت کند! اما 
گویا حاال نه تنها بدشــان نمی آید عروس و دامــاد رمزارزی 
بگیرند، بلکه خودشــان هــم با یــک میلیــارد دالر وارد این 

بازار شده اند!
مانگر نسبت به بیت کوین، پرطرفدارترین رمزارز بازار، بارها 
اعالم بیزاری کــرده و زمانــی آن را »منزجرکننــده و مغایر با 
منافع تمدن« نامیده بود. مانگر حتی در دوره ای از تصمیم 
چیــن بــرای ممنوعیــت تجــارت بیت کویــن در این کشــور 
حمایت کرده و از ایاالت متحده خواســته بــود تا اقدامات 

مشابهی را انجام دهد.

 وقتی ورق برمی گردد
برکشایر تابستان گذشته ۵00 میلیون دالر از سهام نوبانک 
را خریــداری کرده بــود؛ ماه ها قبــل از اینکه این شــرکت در 
دســامبر 2021 عمومــی شــود. در آن زمــان، نوبانــک اعالم 
کرد این بزرگ ترین سرمایه گذار واحدی بوده که یک بانک 
فین تکی تاکنون دریافت کرده است. از آنجایی که برکشایر 
در سال گذشته سرمایه گذاری های خود را در حوزه کریپتو 
افزایش داده، این شــرکت برخی دیگــر از دارایی های مالی 
ســنتی تر خود را نیز کنار گذاشته اســت. در همان پرونده 
SEC کــه ســرمایه گذاری یــک میلیــارد دالری برکشــایر در 
نوبانک را نشــان می دهــد، برکشــایر فاش کرد کــه بیش از 
سه میلیارد دالر از سهام ویزا و مســترکارت خود را کاهش 

داده است.

 آمریکای التین و آینده روشن فین تک ها
در حالــی کــه بافــت و مانگــر ممکــن اســت نســبت بــه 

ارز دیجیتــال بیــزار باشــند، ایــن زوج ســرمایه گذار کــه از 
فوق ســتاره  های ایــن حــوزه هــم هســتند، ممکــن اســت 
فرصت های کامــالً متفاوتــی را در ارائه دهنــدگان خدمات 
مالی دیجیتال مانند نوبانک ببینند که حتی آنها را مجاب 
کرده وارد بازار رمزارزها و ســرمایه گذاری روی شــرکت های 

مستعد این حوزه هم بشوند.
رقابــت بزرگی بیــن بانک هــای دیجیتالی در حال رشــد در 
آمریــکای التیــن وجــود دارد؛ جایــی کــه بخــش بزرگــی از 
جمعیــت احســاس می کننــد تحــت حمایــت بانکــداری 
و سیســتم مالی ســنتی قــرار ندارنــد. شــرکت هایی مانند 
نوبانک به دنبال استفاده از یک بازار مصرف بالقوه عظیم 
از افرادی هســتند کــه عمدتــاً از سیســتم موجود ســنتی 

ناراضی هستند.
»کریستینا جونکیرا«، بنیان گذار نوبانک گفته: »در منطقه 
آمریکای التین فرصت های زیادی وجــود دارد«؛ چراکه به 
اعتقاد او ترکیبی از جمعیت بزرگ، تجربیات بد مشتری و 
کارمزدهای بسیار باال؛ موتور محرکه این فرصت ها شده اند. 
تا حدی کــه او می گوید از نظر داشــتن فرصتــی عالی برای 
شــرکت های فین تک، هیــچ مکانــی مناســب تر از منطقه 

آمریکای التین در سراسر جهان وجود ندارد.

 چرا ورود بافت مهم است؟
اگرچــه وارن بافــت به طــور مســتقیم روی بیت کویــن 
ســرمایه گذاری نکــرده، امــا ســرمایه گذاری در نوبانــک 
کــه بزرگ تریــن بانــک فین تــک برزیــل اســت و در میــان 
ســرمایه گذاران بــزرگ بیت کویــن قــرار دارد، یکــی از 
شوکه کننده ترین اتفاقاتی است که بافت انجام داده است.
طبق گفته »گرگ ویزمن«، یکی از بنیان گذاران و مدیرعامل 
ســرویس کیف پول مرکوریو، ســرمایه گذاری در نوبانک را 
می توان نماینده حمایت بافت از فین تک و رمزارزها بدون 
پس گرفتن اظهارات گذشته اش دانست. ویزمن در ادامه 
گفته که بافــت اکنون به طور غیرمســتقیم از اکوسیســتم 

رمزارزها حمایت می کند.
عالوه بر ایــن اتفاق، بافت تنها ســرمایه گذاری نیســت که 
نظر خود را تغییر داده است. »لوید بلنکفین«، مدیرعامل 
سابق گلدمن ساکس نیز اخیراً گفته که دیدگاهش در مورد 

رمزارزها در حال تکامل است.
تمامی این نگرش های مثبت سرمایه گذاران نهادی نشان 
می دهد که بیت کوین در حال ورود به جریان اصلی است و 
می تواند طال را به عنوان یک ذخیره مدرن ارزش به چالش 
بکشــد. افت ارزش طال یکــی از بزرگ ترین دالیلــی بود که 
ســبب افزایش قیمت بیت کوین در دو سال گذشته شده 
اســت. در حــال حاضر بر اســاس گــزارش شــورای جهانی 
طال، ســرمایه گذاران، حداقل 2.۷ تریلیــون دالر طال دارند 
و اگر آنها کمــی بیــش از 20 درصد دارایی هــای طالی خود 
را به  بیت کوین تبدیل کنند، این رمــزارز می تواند تا دوبرابر 

افزایش قیمت را تجربه کند.

این هفته روی بازی و دیفای سرمایه گذاری های بیشتری انجام 
شدکه نشان از رشد و تقاضای بیشتر برای این بخش ها دارد

سرمایه گذاری در کریپتوها همچنان ادامه دارد

ANALYSISتحلیل

ایــن هفتــه هــم بــازار ســرمایه گذاری در ارزهای 
دیجیتال داغ بــود و خبر از ســرمایه گذاری های 
چنــد میلیــون دالری و کالن مــی داد. از برنامــه 
کمــک مالــی صــد میلیــون دالری »اســکیل« 
)Scale( گرفتــه تــا ســرمایه گذاری خطرپذیــر 
بایننــس و ســرمایه گذاری 20۵ میلیــون دالری 
روی پروتکل گراف باعث شــدند بازار این هفته 

حسابی پرجنب وجوش شود. 
اســکیل، شــبکه چندزنجیــره ای متمرکــز بــر 
اتریــوم، روز جمعه یک برنامه کمــک مالی صد 
میلیون دالری را برای تأمین مالی آینده بازی های 
مبتنی بر بالکچین آغاز کرد. النچ این ســرمایه، 
جدیدتریــن گام در راســتای ارتقــای فضــای 
بازی هــای بالکچینــی اســت. فضــای بازی هــای 
بالکچینی در 12 ماه گذشته دائماً در حال رشد 
بــوده و توجــه ســرمایه گذاران بــزرگ را بــه خــود 

جلب کرده است.
بازوی  بایننس لبز،  حال،  همین  در 
یک  بایننس،  خطرپذیر  سرمایه گذاری 
 Symbiosis سرمایه گذاری استراتژیک را در
 Symbiosis Finance .تکمیل کرد Finance
یک پروتکل چندزنجیره ای لیکوئیدی است. 
این بودجه برای حمایت از شرکت از طریق 
پشتیبانی  افزودن   ،Mainnet راه اندازی 
اتریوم  مجازی  ماشین های  برای   بیشتر 
)Ethereum Virtual Machine یا EVM( و 
شبکه های غیر از EVM و همچنین ادغام با 
ولت های مختلف، سرویس ها و اپلیکیشن های 
غیرمتمرکز استفاده می شود. »نیک اوراموف«، 
یکی از هم بنیان گذاران و مدیر ارشد بازاریابی 
Symbiosis Finance، گفته است: »ایده  
ساده ای است. سعی می کنیم از رهبران بازار 
بیاموزیم و بهترین رویکردهای آنها را اتخاذ 
محصولی  می توانیم  طریق  این  به  کنیم. 

پرطرفدار داشته باشیم.«
اخیــراً ســرمایه های بســیار بزرگــی وارد ایــن 
حــوزه شــده اســت. بــرای مثــال، یــک ســرمایه 
اکوسیســتمی  20۵ میلیون دالری توسط شش 
ســرمایه گذار انجام شــده که به ســرمایه گذاری 
روی پروژه هــای پروتــکل گــراف کمــک می کنــد. 
پروتکل گراف یک الیــه ایندکس برای اطالعات 
 Sequoia،وب ۳ و بالکچین است. افزون بر این
Capital   در تــالش اســت کــه یــک پرتفــوی 
جداگانــه از دارایی هایــش راه انــدازی کنــد. این 
پرتفوی که ۵00 تا ۶00 میلیــون دالر ارزش دارد، 
عمدتــاً روی توکن هــای لیکوئیــدی و دارایی های 

دیجیتال متمرکز است.
البتــه تمــام ســرمایه ها بــزرگ نبودنــد و شــاهد 
ســرمایه گذاری های کوچــک هــم در ایــن حــوزه 
بودیم. برای مثال Yieldstreet یک آلت پلتفرم  
 Alternative Investments( ســرمایه گذاری
Platform(، اولیــن صنــدوق ســرمایه گذاری 

 کریپتویــی خــود را از طریــق مشــارکت بــا
 Pantera Capital اعالم کرد. این شرکت اعالم 
کــرده کــه انتظــار دارد با حداقــل ســرمایه گذاری 
2۵000 دالر، حــدود 20 میلیــون دالر رشــد کنــد. 
از پروتکل لبز، فایل کوین  )شــبکه ذخیره ســازی 
غیرمتمرکز متن بــاز( و IPFS با همکاری شــرکت 
 ،)Nelnet( »خدمات انرژی تجدیدپذیر »نل نت
یک سرمایه ۳8 میلیون دالری راه اندازی کرده اند. 
این سرمایه گذاری استراتژیک بر بهبود اینترنت 
و انرژی های تجدیدپذیر در سراسر ایاالت متحده 
متمرکــز اســت و تأمیــن مالــی پروژه هــای انــرژی 
خورشــیدی را بــر عهــده دارد. در واقــع هــدف 
این اســت که انرژی بیشــتری نســبت به شبکه 

فایل کوین برای سیستم برق تولید شود. 
»آلــن رانســیل«، رئیــس فایل کویــن گریــن، در 
پروتــکل لبــز، در بیانیــه ای گفت: »پروتــکل لبز 
می خواهــد و باید بتواند نســل بعــدی اینترنت 
یعنــی وب ۳ را بــه ســمتی ســوق دهد کــه تولید 
کربن حاصل از فعالیت هــای اینترنتی به صفر 
برسد. به عالوه، با کمک نل نت، سرمایه گذاری 
در انرژی هــای خورشــیدی را افزایــش خواهیــم 
داد. مــا و نل نــت تــالش می کنیــم ظرفیت هــای 
بیشــتری در زیرســاخت های حیاتی ایجــاد و از 
این طریق به پیشبرد انتقال انرژی تجدیدپذیر 

کمک کنیم. 
البته ســرمایه گذاری های این هفته به بایننس، 
Symbiosis Finance و پروتــکل لبــز محــدود 
نمی شــوند و اتفاقات جالب دیگــری هم در این 

حوزه رخ داده است:
 شــروع شــراکت برینــک و انیمــوکا: برینــک 
و انیمــوکا بــرای راه انــدازی یــک انجمــن صنفی 
شــتاب دهنده ۳0 میلیــون دالری بــا هــم همــراه 
شــدند. هدف از این همراهی رشــد اکوسیستم 

بازی است.
 جذب ســرمایه 18 میلیون دالری توسط ولت 
rainbow: »الکســاندر اوهانیــان«، رئیــس 
 18 ،seven seven six شــرکت خطرپذیــر
میلیون دالر روی ولت rainbow سرمایه گذاری 

کرد.
 MultiCoin ســرمایه گذاری 9 میلیون دالری 

Fluence Labs روی Capital
 فروش 5.52 میلیون دالری توکن مینترست: 
پروتــکل لندینــگ دیفــای یــا همان مینترســت 
توانست ۵.۵2 میلیون دالر از فروش توکن های 

خود به دست آورد.
 جــذب ســرمایه 4.5 میلیــون دالری توســط 
Hyperspace برای تجمیع توکن های ســوالنا: 
 ۴.۵ Pantera Capital و Dragonfly Capital
میلیون دالر بر Hyperspace، بازار وب باز برای 

ان اف تی های سوالنا، سرمایه گذاری کردند. 
 ،MixMob کسب درآمد هفت میلیون دالری 

بازی متاورسی مبتنی بر سوالنا .
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اثبات کارطالی دیجیتالارز4.5 %1.0۶۳۷۶۶ میلیاردBTC بیت کوین 1

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3.۰2 %۷۴.2۳۳۷ میلیونETHاتریوم2

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری1.66 %2.۴29 میلیونSOLسوالنا۳

قابل سفارشی سازیپرداختارز4.۷2 %21۳8 هزارXRPریپل۴

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۰ %2۶.۴۷9 هزارUSDTتتر۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری4.11 %2۶.۷۳۴ هزارADAکاردانو۶

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۰5 %2۶.۳۵2.۵ هزارUSDCیو اس دی کوین۷

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3.15 %۴۷۷18 هزارDOTپولکادات8

قابل سفارشی سازیپرداختارز4.82 % ۵.۴۵ هزارXLMاستالر9

اثبات کارمم کوینارز۰.98 % ۳.819 هزارDOGEدوج کوین10

اثبات سهامشبکه الیه 2توکن کاربردی1.68 % ۴۳12 هزارMATICپلی گان11

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری2.34 % ۴09۷ هزارLINKچین لینک12

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز1.۰6 % ۵2۶۴ هزارICPاینترنت کامپیوتر1۳

اثبات کارطالی دیجیتالپلتفرم نرم افزاری4.96 % ۳.18 میلیونLTCالیت کوین1۴

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز1.۰4 % 2۴۶ هزارALGOآلگورند1۵

اثبات کارپول اینترنتارز۰.41 % 8.۳۶ میلیونBCHبیت کوین کش1۶

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری۰.۷4 % ۷188 هزارATOMکازموس1۷

قابل سفارشی سازیکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری2.86 % ۵۵۵۳.۵ هزارFILفایل کوین18

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری8.۰2 % ۷۶2۴ هزارETCاتریوم کالسیک19

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری2.11 %۶12.۳ هزارEOSایاس20

بازار بیت کوین همچنان درگیر روند نزولی کوتاه مدتی اســت که از آبان امســال آغاز شــد و در حال حاضر قیمت حدود ۴0 درصد از اوج تاریخــی ۶9,000 دالری فاصله دارد. بیت  کوین 
هم اکنون در نزدیکی سطح ۴0,000 دالر در نوسان است و قدرتمندترین حمایتی که در مســیر قیمت قرار دارد، سطح ۳0,000 دالر اســت که در جریان سال 2021 به عنوان کف قیمتی 
عمل کرد. وضعیت شاخص های مومنتوم همچنان منفی باقی مانده که می تواند نشانه ای برای ثبات فشار فروش در یک ماه گذشته باشد. عالوه بر این، بیت کوین در روزهای اخیر هم 
موفق نشد از مقاومت میانگین متحرک ۴0هفته ای در ۴۵,۷2۴ دالر عبور کند که نشان می دهد بازار در دست فروشندگان است. تحلیلگران دلیل آغاز تازه ترین موج فروش بیت کوین 

و آلت کوین ها را بدترشدن چشم انداز اقتصاد کالن از نگاه معامله گران بازار می دانند. همین امر ممکن است باعث سقوط قیمت بیت کوین به زیر سطح ۴0,000 دالری شود.

نکته مهم؛ همه داده ها، متن ها و محتواهایی که در این صفحه می بینید، اطالعات کلی از بازار هســتند و به  هیچ وجه توصیه ای برای ســرمایه گذاری نیســتند. همیشــه به یاد داشته 
باشید که اطالعات و شاخص های گذشته لزوماً در آینده هم همان مسیر را طی نمی کنند. ما در رمزارز 20 مهم ترین دارایی های دیجیتال بازار کریپتوکارنسی ها را معرفی می کنیم. این 
دارایی ها حدود 99 درصد حجم بازار رمزارزهای جهان 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.

رمزارز ۲۰
1.0۶۳

۴00 میلیارد دالر

۳00 میلیارد دالر

200 میلیارد دالر

100 میلیارد دالر

0

۷۴.2


