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بورس در روزهای بد خود به سر می برد. این یک 
گزاره بدون نیاز به استدالل است. روزهایی که 
شاید کسانی که دو ســال پیش از دولت مردان 
می خواســتند بی محابــا مــردم را در بــازی 
نوســان گیری نیندازند، خوب پیش بینی کرده 
بودنــد. دوره عرضه اولیه هــای داغ و صف های 
طوالنــی خریــد گذشــته. شــاخص مــدام آب 
مــی رود. سیاســت گذاران و مجریــان عــوض 
شده اند، اما منطق بازار سرمایه منطق آمدن و 

رفتن یک یا چند مدیر نیست. 
اما حاال در همین بازار ناخوش احوال، هستند 
هنــوز شــرکت هایی کــه پشــت صــف ورود بــه 
آن ایستاده اند. شــرکت هایی که 
برخی از آنها از شرکت های نوآور 
ایرانی و فعــال در اقتصاد فناوری 
کشور در سال های اخیر بوده اند. 
شرکت هایی که حاال به درجه ای 
از رشــد و بلوغ و بزرگی رسیده اند 
کــه تــوان حضــور در بــازی بــزرگ 
بازار سرمایه را دارند، اما خبرها و 
تحلیل هایی که از سیاست گذاران 
و مجریان جدید بازارهای سرمایه 
کشور به گوش می رسد، تعجب برانگیز است. 
در روزگاری که بــورس بیش از هــر زمان دیگری 
نیازمنــد ورود بازیگــران جدیــد و خوشــنام و 
تازه نفــس اســت، در روزهایــی کــه ســرمایه ها 
از تــرس ریزش هــای بیشــتر در حــال خــروج از 
این بازار هســتند، گــزاره عجیب این اســت که 
می شــنویم برخــی مدیــران بــورس و فرابــورس 
راه ورود شــرکت های نــوآور ایرانی را بســته اند. 
صحبت از شرکت های بزرگ چند هزار میلیارد 

تومانی است که سال هاســت خدمات آنها در 
خانه تک تک ایرانی ها راه یافته است.

تحلیل رفتار تناقض آمیز مدیران بورسی کمی 
ســخت اســت. از یک ســو کارگروه و جلسه و 
شــعار پشــت شــعار که برای احیای شاخص 
و روند صعودی بــازار، برنامه ها در ســر دارند. 
از ســوی دیگر یکی از مهم تریــن ابزارهای این 
رونق بخشــی کــه عرضــه اولیه هــای جانــدار 
برای شــرکت های صاحب نــام و معتبر اســت 
را از خــود و از ســرمایه گذاران ایــن بــازار دریغ 

می کنند.
یک بــام و دو هــوای سیاســت گذاری و اجــرا در 
اقتصاد ایران به مراحل طنزی رســیده اســت؛ 
طنــزی تلــخ و ســیاه. گویی شــاهد یــک کمدی 
ســیاه هســتیم که هزینه همه عوامل از جیب 
مــردم پرداخــت می شــود؛ از جیــب اقتصادی 
که روزبه روز کم جان تر می شــود. بازار ســرمایه 
باید از روزهای پرهیجان و عضله های دوپینگی 
ماه هــای گذشــته اش درس بگیــرد و بر مســیر 
درســت و عقالنی ســوار شــود؛ مســیری که در 
آن نه با هیاهــو، بلکه با راه دادن به شــرکت ها و 
برندهای سابقه دار و دارای خدمات و دارایی های 
ارزشمند اســت که می توان اعتماد را دوباره به 
این نهــاد قدیمی و مهــم اقتصــادی بازگرداند. 
اگر جز این باشــد هم ریزش ها و رفتن ها در آن 
بیشــتر و بیشــتر خواهد شــد و هــم ناامیدی و 
خسارت های غیر قابل  جبران شرکت های نوآور 
ایرانی. در انتخاب این مسیر هم تعلل بیشتر 
یعنی مرگ یــا خســارت های غیر قابــل  جبران 
برای کسب وکارهای داخلی که مسیر نوآوری و 

فناوری را برای خود برگزیده اند.  

INTROسرآغاز

در روزهایی که بازار سرمایه به عرضه اولیه های داغ نیاز دارد، به نظر 
می رسد مسیر ورود شرکت های نوآور به آن بسته است
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کتاب ۶۰ الگوی مدل کسب وکار به عنوان کتاب سال ۱۴۰۰ 
مدیریت کسب وکار کشور شناخته شد

مدل هایی که امتحان خود را پس داده اند

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

استارتاپ ها مشکلی برای ورود به بورس ندارند

معافیت دانش بنیان ها از پرداخت عوارض شهری

کتاب ۶۰ الگوی مدل کسب وکار انتشارات راه پرداخت، 
در اولیــن کنفرانــس بین المللــی اقتصــاد و مدیریــت 
کســب وکار، به عنــوان کتــاب ســال ۱۴۰۰ در زمینــه 
مدیریــت کســب وکار در بخش ترجمه شــناخته شــد و 
در مراســم اختتامیــه ایــن رویــداد از مازیــار نوربخش و 
محمدرضا درخشان، مترجمان این کتاب و رضا قربانی، 
مدیرمسئول انتشارات راه پرداخت، تقدیر به عمل آمد.

اولیــن کنفرانــس بین المللــی اقتصــاد و مدیریــت 
کســب و کار، توســط انجمن مدیریت کســب و کار ایران، 
۱۵ تا ۲۰ بهمــن ۱۴۰۰ در مرکــز همایش هــای بین المللی 
وزارت کشور برگزار شد. در این کنفرانس سخنرانانی از 
کشورهای مختلف از جمله استرالیا، هلند، مجارستان، 
آمریــکا، کانــادا، انگلســتان و... حضــور داشــتند و 
نشســت های تخصصی ویژه ای در موضوعــات گمرک، 

بانک و بیمه برگزار شد.
کتــاب ۶۰ الگــوی مــدل کســب وکار بــرای اولین بــار پاییز 
ســال ۱۴۰۰ توســط انتشــارات راه پرداخت منتشر شد. 
این کتاب ترجمه کتابی است که الیور گاسمن، کارولین 
فرانکربرگر و میکال سیک، استادان دانشگاه سنت گالن 
ســوئیس، نویســندگی آن را بر عهده داشــته اند و در آن 
به معرفی مدل های کســب وکار موفقــی پرداخته اند که 

به نوعی امتحان خود را پس داده اند.
مازیار نوربخــش و محمدرضا درخشــان، مترجمان این 
کتاب بیــش از یــک دهــه اســت کــه از مشــتاقان نظری 
و عملــی مبحث جــذاب مــدل کســب وکار هســتند و با 
مشاهده نبوغ فوق العاده الیورگاســمن و همکارانش در 
خلق این اثر ارزشــمند، تصمیم به ترجمــه آن گرفتند تا 
از ایــن طریــق جمــع بیشــتری از فارســی زبانان موفق به 
مطالعــه، آموختــن و لذت بــردن از آن شــوند. کتــاب ۶۰ 
الگوی مدل کسب وکار با استقبال خوبی از سوی فعاالن 
حوزه کسب وکار در ایران مواجه شده، به طوری  که چاپ 

اول این کتاب در شرف اتمام است.

با وجود پیگیری های برخی استارتاپ ها برای ورود به بورس، 
همچنان ایــن اتفاق دشــوار بــه نظر می رســد. مدیــران بازار 
سرمایه می گویند برای ورود این دست کسب و کارها به بورس، 
مشکالتی نظیر حسابرسی، قیمت و ارزش گذاری و... وجود 
دارد. سال گذشته وزیر ارتباطات دولت دوازدهم دلیل تأخیر 
ورود شــرکت های اســتارتاپی را نگرانی برخی دســتگاه های 
حاکمیتی دانست که نمی خواهند این شرکت ها وارد بورس 
شــده و بزرگ شــوند. اما حاال در انتهــای ســال ۱۴۰۰ معاون 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری می گویــد کــه برعکــس 
ســال های گذشــته، در حال حاضر این شــرکت ها مشکلی 
برای ورود به بورس ندارند. سورنا ستاری گفته است: »من در 
شرایط فعلی مانعی جلوی پای شرکت های استارتاپی برای 
ورود به بورس نمی بینم و آنها می توانند وارد این بازار شوند. 
چیزی که می توانم بگویم این است که شاید خودشان تمایل 

ورود به بازار سرمایه ندارند.«
او یکــی از مشــکالت فعلی ورود شــرکت های اســتارتاپی به 

بورس را مسئله فرهنگی دانســته و گفته است: »فرهنگی 
داخل سیستم بورس اســت که اســتارتاپ ها با آن مشکل 
دارنــد و آن هــم ارزش گــذاری و قیمت گــذاری روی ایــن 
شرکت هاست. جا انداختن چنین مفاهیمی تا همین سال 
گذشته کار بسیار سختی بود؛ اما حاال به مرحله ای رسیده ایم 
که شــرکت های ارزش گــذاری مــورد تأییــد بــورس راه اندازی 
شده اند.« تپسی اولین کسب و کار نوآوری است که نماد آن 
در آذرماه سال جاری، روی تابلوی فرابورس قرار گرفت. با این 
وجود هنوز وضعیت قیمت گذاری و فروش سهام آن روشن 
نیست. میالد منشی پور، مدیرعامل تپسی گفته است که 
آنها مشکلی برای ورود به بازار سرمایه ندارند و در  حال انجام 
کارهای مربوط به فرایند درج تا عرضه هستند. او با اشاره به 
برخی فرایندهای جدید بــرای ورود به بازار ســرمایه، افزوده 
اســت: »بعضی فرایندها بــرای ورود اســتارتاپ ها به بورس 
بسیار جدید اســت؛ مانند اســتعالم دانش فنی و سازوکار 

حفاظت از داده که نیاز به همکاری سازمان ها دارد.«

در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران، یک تبصره 
جداگانه به موضوع حمایت از فعالیت های دانش بنیان 
و کســب وکارهای نــوآور اختصــاص یافتــه و شــهرداری 
موظــف شــده اســت اســتقرار و شــروع فعالیت هــای 
دانش بنیــان و کســب وکارهای نــوآور در اماکــن شــهری 
منتخــب و ســاختمان های محــدوده پیرامونــی شــهر 
را تســهیل کنــد. بــر اســاس تبصــره ۲۸ الیحــه بودجــه 
شــهرداری تهــران، عرضه خدمــات مختلف شــهرداری 
نظیــر مجــوز محــل کار از یــک پنجــره واحــد خدمــات 
شــهرداری از جمله این تســهیالت هســتند که کســب 
درآمــد از این خدمــات نیز بــا عقد قــرارداد تأمیــن انواع 
خدمات شهری ممکن است. معافیت های شرکت های 

دانش بنیــان، بــر اســاس ســال فعالیــت و درآمــد آنهــا 
تغییــر می کنــد و شــرکت های تازه تأســیس کــه کمتــر از 
۱۰ نفر نیروی کار دارند، در دو ســال اول فعالیت خود یا 
دستیابی به درآمد ساالنه ۵۰۰ میلیون تومان از پرداخت 

هزینه بابت خدمات شهری معاف هستند.
در ادامــه، شــرکت های با درآمــد بین پنــج تــا ۱۰ میلیارد 
ریــال، یــک درصــد از کل درآمــد خــود را بــرای هزینــه 
خدمــات شــهری پرداخــت می کننــد و شــرکت های بــا 
درآمد بیش از ۱۰ میلیارد ریال ۱/۵ درصد از درآمدشان 
را صــرف هزینه خدمــات شــهری خواهنــد کــرد. الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ شــهرداری تهران به شورای شهر ارائه شده 

و در دست بررسی و تصویب است.
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NEWSخبر

اپراتوربرترامتیان!
گفته می شود ایرانسل اپراتور برتر 
گروه بین المللی ام تی ان که در کشــورهای 
مختلــف فعالیــت می کند، شــده اســت؛ 
شاهدی دیگر بر بازار بکر ایران برای جذب 

سرمایه های خارجی!

مدیرعاملجدیدپستآمد
با حکــم وزیر ارتباطــات، محمود 
لیائی مدیرعامل شرکت ملی پست شد. 
انتقاد آنالین ها در سال های اخیر از پست، 
این شــرکت را در گوشــه رینــگ قــرار داده 

است.

سرمایهگذاریمشترکدر
نوینهاب

یکتانت و توسعه کارآفرینی بهمن در یک 
ســرمایه گذاری مشــترک روی نوین هــاب 

سرمایه گذاری کرده اند.

همراهاولوهوشمصنوعی
مرکز تحقیق و توسعه همراه اول 
گفته این اپراتــور از ایده ها و تیم های فعال 
در حوزه هوش مصنوعی حمایت خواهد 
کرد. این رویداد در دانشگاه امیرکبیر برگزار 

می شود.

نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

دوربرگردان 
بانک مرکزی

احراز هویت غیرحضوری برای افتتاح 
حساب بانکی غیرفعال می شود

نامــه ای کــه روز هفتــم بهمن مــاه ۱۴۰۰ از اداره مبــارزه 
بــا پول شــویی و تأمین مالــی تروریســم بانــک مرکزی به 
تعدادی از بانک ها ارسال  شده، نشان می دهد که بانک 
مرکزی به صــورت رســمی از بانک هایــی که بــرای افتتاح 

حســاب اقدام به احراز هویــت غیرحضوری 
می کننــد، خواســته تــا ایــن رونــد را متوقــف 
کننــد؛ دســتوری تأمل برانگیــز کــه نشــان از 
عقب گرد جدی بانک مرکزی در بحث احراز 

هویت غیرحضوری دارد.
در ایــن نامــه آمــده اســت: »بــا اســتناد بــه 
تبصره ۳ مــاده ۹۱ آیین نامــه اجرایی ماده ۱۴ 
الحاقــی قانــون مبارزه بــا پول شــویی مصوب 
جلســه مورخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ هیئت وزیران 
و اصالحیه های پس  از آن، ارائه خدمات پایه 
بــه ارباب رجــوع توســط اشــخاص مشــمول 

به صورت غیرحضوری صرفاً با رعایت دستورالعملی که 
به تصویــب شــورای عالی مقابلــه و پیشــگیری از جرایم 
پول شــویی و تأمین مالی تروریسم می رسد، امکان پذیر 

است.«
در بخــش دیگــری از ایــن نامــه بــا اشــاره بــه مصوبــه 
بیســتمین جلســه مــورخ ۶ مهرمــاه ۱۳۹۹ کمیســیون 
تنظیــم مقــررات و نظــارت مؤسســات اعتبــاری بانــک 
مرکزی آمده اســت: »افتتاح حســاب ســپرده به صورت 
غیرحضوری با اســتفاده از ابزارهــای بیومتریک جهت 
شناســایی مشــتری، موضــوع تبصــره ذیــل مــاده )۴( 
دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص 
مصوب مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ شــورای پــول و اعتبار، 
صرفاً در صــورت رعایت مفاد دســتورالعمل شناســایی 
و تعییــن تکلیــف حســاب های مطالبه نشــده و مــازاد 
)ریالی( توسط بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی 

به تشــخیص اداره مبــارزه بــا پول شــویی و تأمیــن مالی 
تروریسم بانک مرکزی و فقط برای اشخاصی امکان پذیر 
خواهد بود که فرایند شناسایی به صورت حضوری، یک  
بار در مورد آنها در بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی 

ذی ربط انجام شده باشد.«
اما نکتــه جالب  توجه در خصــوص این نامه 
دقیقــاً جایــی اســت کــه تبصــره ۳ مــاده ۹۱ 
آیین نامه مبارزه با پول شویی تنها در راستای 
تســهیل فرایندهــای ارائــه ســرویس های 
غیرحضوری اصالح شد و مشخص نیست 
که چرا بانــک مرکزی عالقه مند به اســتناد و 
اجرای این قانون پیــش از اصالح این تبصره 

است.
اگــر نگاهــی بــه قانــون داشــته باشــیم، در 
آیین نامه ای که سال ۹۸ به تصویب رسیده، 
در مــاده ۹۱ موضــوع ارائــه ســرویس های غیرحضــوری 
مطرح شــده اســت. در ایــن مــاده آمــده اســت کــه همه 
اشــخاص مشــمول مکلف اند به منظور انجام رویه های 
ارائــه خدمــات  شناســایی مقتضــی در خصــوص 
غیرحضــوری، مطابق بــا ضوابــط و رویه های شناســایی 
غیرحضوری عمل کنند که در تبصره های آن به شــرایط 

ارائه این سرویس اشاره  شده است.
در تبصــره ۱ اشــاره می کنــد: »وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت مکلــف اســت بــا همــکاری وزارت ارتباطــات 
و فنــاوری اطالعــات و مرکــز اطالعــات مالــی، ضوابــط و 
رویه های شناسایی غیرحضوری ارباب رجوع را در کشور 
متناسب با سطح خطرپذیری )ریسک( تعامالت کاری و 
با لحاظ ابزارها و زیرســاخت های موجود نظیر کارپوشه 
ملی ایرانیان، گواهی امضای رقومــی )دیجیتال( و تلفن 
همــراه ملی ظرف شــش مــاه پــس از تصویــب آیین نامه 

تدوین کند و امکان اجرای آن را برای اشــخاص مشمول 
فراهم آورد.«

در تبصره ۳ این ماده نیز آمده اســت ارائه خدمات پایه 
بــه ارباب رجــوع توســط اشــخاص مشــمول به صــورت 
غیرحضــوری بــا رعایــت دســتورالعملی که بــه تصویب 
شورا می رسد، خواهد بود که پیش از اصالح این تبصره 
عبارت »ممنوع اســت« آمده بود. این ماده در شرایطی 
در ســال ۱۳۹۹ به فوریت در هیئت دولت اصالح شد که 
همه گیری  کرونا روزانه ده ها تن را به کام مرگ می کشاند 
و برداشته شدن این ممنوعیت در راستای تسهیل ارائه 
سرویس های غیرحضوری به شهروندان بود؛ اما به نظر 
می رســد بانک مرکــزی عالقه بســیار زیادی در راســتای 
بازگشت به عقب دارد و در شرایطی که می تواند تفسیر 
ســهل انگارانه تری از قانــون ارائــه دهــد، بــه مصوبه یک 

جلسه پیش از اصالح تبصره ۳ ماده ۹۱ اشاره می کند.
ایــن در حالی اســت که بانــک مرکزی بــه جــای ارائه این 
نامه و در راستای جلوگیری از ارائه سرویس احراز هویت 
غیرحضوری در بانک ها، باید سازوکاری را دنبال می کرد 
تا هرچه سریع تر دستورالعمل های الزم در راستای ارائه 
ســرویس های غیرحضوری بانکــی و ارائه خدمــات پایه 
کاربردی به شــهروندان تهیه و تنظیم شــود؛ نه اینکه با 

استناد به قوانین قدیمی تر جلوی این اقدام را بگیرد.
این اقــدام بانک مرکــزی در حالی صورت می گیــرد که با 
باز شــدن دروازه احراز هویت دیجیتالــی و غیرحضوری 
بســیاری امید داشــتند تا تحــوالت جدی تــری در حوزه 
بانکــداری دیجیتال و نئوبانک ها شــکل بگیــرد، اما این 
نامه به مانند آب سردی روی اقداماتی بوده که طی یک 
سال گذشته در این مســیر شکل گرفته و عمالً مسیری 
را که این اکوسیستم در حال طی کردن آن بود، به عقب 

بازمی گرداند.

نشســت رویداد Startup Avenue برگزار شد. نریمان 
صــدری، نایب رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و 
اتریش در ابتدای نشست، مخاطبان اصلی این رویداد 
را دانشــجویان و افــراد دارای ایده هــای کارآفرینــی بــه 
شــمار آورد و گفت: »این رویداد دریچه ورود و راهنمای 
تیم هــای اســتارتاپی دانشــجویی بــه جــاده کارآفرینــی 
)Entrepreneurship Avenue(، بزرگ تریــن رویــداد 
اســتارتاپی قاره اروپاســت که هرساله از ســوی دانشگاه 
اقتصــاد و کارآفرینــی وین برگزار می شــود. دانشــگاه ها، 
شــرکت ها، نهادهــا و ســازمان های مختلفــی چــون 
مایکروسافت به عنوان حامی، همکار یا سرمایه گذار در 

این رویداد حضور دارند.«
 Entrepreneurship avenue صدری همچنین هدف
را تشــویق دانشــجویان بــه ورود بــه دنیــای کارآفرینــی 

دانســت و افــزود: »امســال اولین بار اســت که ایــران به 
این رویداد اســتارتاپی مهم پیوســته و با برگزاری رویداد 
Startup Avenue تیم های برگزیده برای شرکت به یک 

رویداد جهانی مهم معرفی خواهند شد.
 در آخرین ســفر به وین به تفاهم نامــه ای موفقیت آمیز 
با دانشگاه اقتصاد و کســب وکار وین دست پیدا کردیم 
و ایده های برگزیده اســتارتاپی در ایران هــم می توانند از 
برنامه های توانمندسازی در ورکشــاپ ها و البراتوارهای 
دانشــگاه اقتصــاد و کســب وکار ویــن بهره منــد شــوند. 
ســاالنه ۲۰ هزار دانشــجو در یک ســفر دوماهــه مراحل 
توانمندســازی در فضــای واقعــی کســب وکار را تجربــه 

می کنند. 
در بخش دیگری از نشســت، مریم نجفــی، مدیرعامل 
فینووا از رونمایی ســایت startupavenue.ir خبر داد 

و اعالم کرد مراحل ثبت نام مرحله به مرحله و به سادگی 
در ســایت امکان پذیــر شــده و دانشــجویان یــا تیم های 
استارتاپی که در مراحل بذری هستند، تا پایان بهمن  ماه 
فرصــت دارنــد درخواســت های خــود را ارســال کننــد و 
کمیته غربالگری در مرحلــه اول ایده های آنان را ارزیابی 

خواهد کرد.
برگزیــدگان نهایــی در ۱۸ اســفند ۱۴۰۰ اعالم می شــوند 
و بــرای شــرکت در Entrepreneurship Avenue در 
اتریــش هــم در بهــار ۱۴۰۱ اطالع رســانی خواهــد شــد. 
بــه گفتــه نجفــی، ثبت نــام کامــالً رایــگان اســت. نجفی 
همچنیــن اعالم کرد هــر قدر ایده هــا حالــت بین المللی 
داشته باشــند، مســلماً شــرایط بهتری خواهند داشت 
و بــرای ثبت نــام بایــد حداقــل یــک نفــر از تیــم بــه زبان 

انگلیسی مسلط باشد.

اتاق بازرگانی ایران و اتریش با کمک فینووا به دنبال شناسایی ایده ها و تیم های جدید دانشجویی در حوزه نوآوری است

ورود تیم های استارتاپی ایران به آزمایشگاه های توانمندسازی کارآفرینی دانشگاه وین

میثم سلیمانی  

msr52004
@gmail.com
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 کسب وکارهای
اينستاگرامی

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

پنج نکته تکمیلی برای 
نوشتن در شبکه های 

اجتماعی
 مخاطب را درگیر 

کنید
 

نوشــتن بــرای شــبکه های اجتماعــی 
اصــول و تکنیک هــای خــود را دارد و 
برای رشد مخاطبان خود باید ایده های 
جدید داشته باشید. یکی از نکاتی که 
برای ایده گرفتن و نوشتن در شبکه های 
اجتماعــی بــه کمــک شــما می آیــد، 
مصاحبــه بــا مدیــران صنعت اســت. 
قطعــاً شــما هــم در مقاطــع مختلــف 
در حــال اجــرای ایده هــا و برنامه هــای 
اســت  کافــی  هســتید.  متعــددی 
بــا مدیرانــی کــه در ایــن بخــش فعــال 
هســتند، مصاحبــه کنیــد و اطالعات 
الزم را در اختیــار خواننــدگان قــرار 

دهید. 
ایــده دیگر بــرای نوشــتن، اســتفاده از 
موضوعاتی اســت کــه شــاید در ظاهر 
همه بــه آن بــاور نداشــته باشــند. این 
کار باعــث ایجــاد بحــث و تبــادل نظر 
در شــبکه های اجتماعی شده و توجه 
مخاطــب را بــه خــود جلــب می کنــد.  
راه دیگــر بــرای ایده گرفتــن و نوشــتن 
در شــبکه های اجتماعــی، اســتفاده 
از اینفوگرافــی و ویدئوســت. ایــن نوع 
محتوا توجه مخاطب را به خوبی جلب 
کرده و آنها را به ســمت محتوای شــما 
می کشــاند.  راه دیگــری کــه می توانــد 
اســتراتژی محتــوای شــما را بهبــود 
بخشــد، ترغیــب مخاطــب بــرای ارائه 
بازخورد از کار شماست. نظرات آنها را 
در مورد موضوعات مختلف بپرسید تا 
ببینید چه چیزی را دوست دارند و چه 

چیزی را دوست ندارند. 
این را به خوبی به یاد داشته باشید که 
مخاطبان عاشق خواندن داستان های 
واقعــی  افــراد  مــورد  در  موفقیــت 
هســتند کــه از محصــول یــا خدمــات 
شــما اســتفاده کرده اند. داســتان های 
مشــتریان را در شــبکه های اجتماعی 
خــود بــه نمایــش بگذاریــد )البتــه بــا 
اجازه آنها( و توضیــح دهید که چگونه 
محصول یــا خدمات شــما بــه آنها در 
رســیدن بــه اهداف شــان کمــک کــرده 
است. این به شــما کمک می کند تا در 
بیــن مخاطبــان خــود اعتمــاد و اعتبار 
ایجــاد کنیــد. بــا اجــرای برخــی از این 
ایده هــا می توانیــد بــه ارتبــاط بهتــر با 
مخاطــب دســت یابیــد و شــبکه های 

اجتماعی خود را فعال تر کنید.

ADVICEتوصیه
I N T E R V I E W

ماموناودنیایعروسکیاش
گفت وگو با مونا نادعلی که از تدریس زبان به سمت تولید 

عروسک های بافتنی حرکت کرد

اتاقی که در آن کار می کند، بســته اســت. باریکــه نوری از 
کف زمین به آن طرف در اتاق کشــیده شده. دستی از زیر 
در به این طرف می آید و آرام تکان می خورد. دستی دوساله 
که شاید نماد یک برند باشد. دست مادر از این طرف روی 
دست پسرک قرار می گیرد تا ارتباطی غیرمستقیم برقرار 
شود. شاید این تصویر، یک استوری ساده از اینستاگرام 
یک برند باشد، اما معنای آن، درست همان چیزی است 
که برند را بارور کرده است. معنای مادری از همان ابتدای 

صحبت خالق برند »مامونا« پیداست. 
مامونــا برنــد عروســک بافی اســت. البتــه اگــر بخواهیــم 
دقیق تــر بگوییــم، برنــد آمیگورومــی اســت. آمیگورومــی 
در زبان ژاپن بــه معنی عروســک های بافته شــده به روش 
بافندگی یا قالب دوزی اســت. خالق مامونــا، مونا نادعلی 
متولــد خــرداد ۱۳۶۶ اســت. ادبیــات انگلیســی خوانده و 
کارشناســی ارشــد زبان شناســی دارد. متولد و ســاکن قم 

است و عاشق عروسک هایش. 

 عشق ادبیات و بافتن عروسک
عاشــق ادبیــات اســت و می گوید روزی نیســت که شــعر 
نخواند. حافظ، ســعدی و موالنا می خوانــد و توضیحات 
بــا همیــن خوانده هــا می نویســد.  پســت ها را هــم 
عروســک بافی را در یکی از روزهای شــلوغ کاری کلید زد. 
می گوید چیــزی از بافتــن نمی دانســته و حتــی زمانی که 
در مدرســه حرفه و فن یاد می دادند، عالقــه ای به این کار 

نداشت. 
همیشه فکر می کرد بافتنی کار مادربزرگ هاست. حدود 
ســال ۱۳۹۵ بود کــه در دوره کاری فشــرده ای قــرار گرفت. 
آن زمــان، مدرس زبان انگلیســی بود و کالس های پشــت 
ســر هم خســته اش کرده بــود. تمام وقــت درگیــر کار بود. 
به بیــان خــودش، به یــک دســت ورزی و آرامــش خاطری 
در میان ریتــم تند زندگــی نیاز داشــت. ایده ای نداشــت 
که چه کاری می تواند انجام دهد، امــا به دنبال راهی بود. 
یک روز خواهرش چند تصویر از عروســک های بافتنی را 
برایش فرســتاد و جلب زیبایی عروسک ها شد. همیشه 
تصور می کــرد عروســک های بافتنی با میل بافته شــده و 
درست شبیه همان عروسک هایی هستند که در شمال 

فروخته می شوند. 
تصویر این عروسک ها، ذهنیت او را عوض کرد. تردیدی 
که خواهرش در توانایی او برای ســاخت این عروســک ها 
داشــت، مصمم ترش کرد. تالش کرد تا این کار را امتحان 
کند. همین نقطه ای برای تغییر ذهنیت او نسبت به کار 

بافتنی بود. 
برای اولین بار به مغازه رفت تا قالب بخــرد. می گوید:»به 
مغازه دار گفتــم قالب نیاز دارم. گفت چه ســایزی؟ گفتم 

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

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

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

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

سرویس دهی شاپرک به کسب وکارهایی که دارای نماد اعتماد

آن بودن  مترجمان:  زهرا درستکار، آیسا فدایی

نئوبانک استارلینگ چگونه صنعت فین تک را متحول کرد
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اينستاگرامی

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

مگــر ســایزبندی دارد؟ کاموایی که داشــتم هم مناســب 
عروســک بافی نبــود.« اولیــن عروســکی که از ایــن تردید 
و اشــتیاق بیــرون آمــد، بــه گفتــه خــودش »یــک صورتی 
بدرنگ« بود. حتی الیاف هم نداشت که داخل عروسک 
را پــر کنــد. می گویــد محتاطانه به ســمت ایــن کار رفت و 
نمی خواســت همــان ابتــدای امر، ســمت خرید وســایل 

برود. 

 عروسک هایی که به مرور خلق شدند 
به مرور تصویر و فیلم هایی از یوتیوب و اینترنت دید و یاد 
گرفــت که چطور گــره در گــره جانش را با عروســک هایش 

پیونــد بزنــد. دانشــی کــه نســبت بــه زبــان 
بــه  تــا  کــرد  کمکــش  داشــت،  انگلیســی 
منابــع دســت اول دسترســی داشــته باشــد و 
عروســک بافی را یاد بگیرد. گاهی تا طلوع روز 
بعد بیدار می مانــد و کتاب هایــی را می خواند 
که مربوط به عروسک بافی بود. تکرار و تمرین 
او را به ســمت شــکل های واقعی تــر و زیباتری 
از عروسک ها کشــاند. اولین عروسک هایش 
ضعف هــای زیــادی داشــتند، اما هر کــدام که 
شــکل می گرفــت، ایــراد کار را می فهمیــد و 

عروسک بعدی، بی نقص تر می شد. 
بــه یکبــاره دور خــودش را نــگاه کــرد و تعــداد زیــادی از 
عروســک هایی را دیــد کــه به مــرور شــکل گرفتــه بودنــد و 
دوره اش کــرده بودنــد. نــه جایــی بــرای نگه داشــتن آنهــا 
داشــت و نه دلی برای کندن از زیبایی عروســک ها. برخی 
بــه او پیشــنهاد دادند کــه صفحــه ای اینســتاگرامی بزند 
تــا مخاطبــان بیشــتری عروســک هایش را ببیننــد. البته 
هیچ وقت تصور نمی کرد کارهایی که این طور به مرور کامل 
شده اند، برای فروش مناسب باشند. وقتی افراد بیشتری 
ســفارش عروســک دادند، اعتماد بیشــتری به کارهایش 
پیدا کرد. حس پشت عروسک ها در نهایت باعث شد تا 

مونا به راوی عروسک ها تبدیل شود.
او حاال مهمان جدیدی به نام رادمهر داشت؛ پسر کوچکی 
کــه خانواده شــان را بزرگ تر کــرد و عاملی شــد تا قــدری از 
دنیای زبــان و معلمی به ســمت عروســک ها بــرود. هدف 
اصلی مونا، رسیدگی به رادمهر بود، اما دنیای عروسک ها 
بــا دنیای مــادری او گــره خورد. بیشــتر دنبــال این بــود که 
هنــرش را نمایش دهد و حــال خوب عروســک هایش را با 
دیگران به اشتراک بگذارد. می گوید شاید چون درآمدش 

از راه دیگری است، این قدر آزاد به این کار نگاه می کند.
مامونا از جایی شــکل گرفت که بابای رادمهــر برای حفظ 
آهنگ الالیــی، نام مامان مونــا را مامونا گذاشــت. رادمهر 
و عروســک ها کنار هم نشســتند تا مامونا برایشــان قصه 

بگویــد. دیگــر خبــری از »یــک صورتــی بدرنــگ« نبــود. 
عروســک ها نقص هــای کمتــری داشــتند و دنیایشــان 

بزرگ تر شده بود.

 به دنبال نوشتن قصه عروسک ها بودم
خالق برند مامونا می گوید که کار را به تنهایی و بدون کمک 
برای بافتن عروسک ها انجام می دهد. به فکر این است که 
از خالل برگزاری دوره آموزشی، کسی را پیدا کند که بافت 
دســت خودش را داشــته باشــد. مامونا به فکر گســترش 
کارش اســت، اما بیشــتر از آن، به دنبال غنی کــردن قصه 

پشت عروسک هاست. 
مامونا از صبــح تا عصــر مامان رادمهر اســت 
و بعــد زمان مشــترک خانــواده آغاز می شــود. 
شــاید اگــر فرصتی بــرای مــادری عروســک ها 
داشته باشد، بعد از ســاعت ۱۱ شب باشد. تا 
پاسی از شب با عروسک هاست تا دنیای آنها 

جان بگیرد و بزرگ تر شود. 
خالق برند مامونا پلتفرم اینستاگرام را عاملی 
مؤثر برای رشــد کارش می داند. می گوید جای 
خوبــی بــرای فــروش اســت. بازدیدکننــدگان 
صفحــه اش از همه گروه های ســنی هســتند. 
خــودش معتقد اســت که اینســتاگرام بــرای اینکــه هنر و 
تجربه را با دیگران به اشتراک بگذاریم، جای مناسب تری 
است. سرش شلوغ اســت و ســفارش هایش تا خردادماه 

پر است. 
ابتــدای راه انــدازی صفحــه به دنبــال ایــن بــود کــه قصــه 
عروســک ها را بنویســد. به مــرور بــه ایــن ســمت رفت که 
حال خوبش با عروسک ها را به اشتراک بگذارد. سفارش 

عروسک ها هم در مرحله بعد شکل گرفت. 
خالــق مامونــا می گویــد: »می خواهــم عروســک هایی را 
طراحــی کنــم کــه از دل اندیشــه و تجربــه خــودم آمــده؛ 
 طوری باشــد کــه وقتــی عروســک را می بیننــد، بدانند که 
ماموناست. برای این کار به تمرکز بیشتری نیاز دارم. فکر 
می کنم وقتی پســرم بزرگ تر شــود، بهتر می توانــم به این 
سمت بروم. البته اگر همراهی همســرم را نداشتم، شاید 
نمی توانستم برای این کار وقت بگذارم. مدیریت کار بدون 
داشتن همراه سخت اســت و همراهی پدر رادمهر خیلی 

کمک بزرگی است.«
دنیای مامونا روز به روز با عروسک هایش بزرگ تر می شود. 
چیزی حدود چهار تا پنج روز زمان می برد تا یک عروسک 
متولــد شــود و خانــواده مامونــا را پرجمعیت تــر کنــد؛ 
خانــواده ای کــه حتــی بــا خوانــدن توضیحات پســت های 
صفحه شان می شود لختی کنار آدم های بافتنی نشست 

و از آرامش دنیایشان لذت برد. 

به نیازهای خاص یک نسل ویژه توجه کنید

نسل زد در شبکه های اجتماعی

REVIEWبررسی

شــاید در نــگاه اول این طــور بــه نظر برســد که 
شــبکه های اجتماعــی تنها برای نســل جوان 
اســت. خیلــی هــم بیــراه نیســت، امــا نکتــه 
جالب تر اینجاست که نسل زد مناسب ترین 
گزینه برای ارتبــاط برقرار کردن با شــبکه های 
اجتماعی است. نســل زد یا Gen Z به نسلی 
اطالق می شــود کــه از جوانــی با دسترســی به 
اینترنــت و فنــاوری دیجیتال بزرگ شــده اند. 
حــاال تحقیقــات جدیــد نشــان داده کــه 
شــبکه های اجتماعــی چقــدر در ارتبــاط بــا 
مشتریانی که از این نسل هستند، تأثیرگذار 
اســت و برندها می توانند از ایــن فرصت برای 

جلب مشتریان این نسل استفاده کنند. 
مؤسســه مک کنزی چند ماه پیش در گزارش 
خود عنــوان کــرده بود ســبک زندگی »نســل 
زد«، به قــدری متفاوت از نســل های پیشــین 
اســت کــه بــر اســاس یــک مطالعــه جهانــی، 
رفتار این جوانــان می تواند بر ســایر گروه های 
ســنی تأثیــر بگــذارد. »نســل زد« متولدیــن 
ســال های ۱۹۹۵ تــا ۲۰۱۰ هســتند کــه آنهــا را 
»دیجیتالی هــای مــادرزاد« می نامنــد. ایــن 
گــروه در عصر فناوری و البته شــرایط ســخت 
اقتصــادی بــه دنیــا آمده انــد و شــش ویژگــی 
 فکــری - رفتــاری )متفــاوت از نســل وای 

)Gen Y( دارند.
برخی افراد و متخصصــان خصوصیاتی را به 
نسل زد نسبت می دهند، ولی شاخص ترین 
ویژگی آنها، استفاده زیاد از ابزارهای دیجیتال 
و هوشمند اســت. این نســل از همان کودکی 
توانسته اند از مزیت اینترنت بهره مند شوند 
و از آن نهایت استفاده را ببرند.  اما بد نیست 
در ابتدا چند نکته در ارتباط با این نسل مرور 
کنیم تــا دلیل اهمیــت شــبکه های اجتماعی 

برای ارتباط با این افراد روشن تر شود. 
رســانه های  بــا   Gen Z مصرف کننــدگان 
اجتماعی و تجارت الکترونیک بزرگ شده اند 
و به طــور فزاینــده ای انتظــار دارنــد کــه برندها 

نیازهای خاص آنها را برآورده کنند. این نسل 
انتظارات بیشتری در مورد خدمات و دریافت 
پاســخ از برنــد دارنــد. بــه همیــن خاطــر بــرای 
برندها مهم است که این موضوع را در تعامل 

و اقدامات خود در نظر بگیرند. 
مصرف کننــدگان Gen Z همچنیــن تأکیــد 
بیشــتری بــر ارزش هــای برنــد دارنــد. حتــی 
اگــر آنهــا را با نســل جدیدتــر مقایســه کنیم، 
خواهیم دید محصوالتــی را انتخاب می کنند 

که با ارزش های برندشان آشنا باشند. 
حــاال برگردیــم بــه ایــن مســئله کــه در روزگار 
فعلی، امکان برقراری ارتباط برند با مشتری از 
طریق شبکه های اجتماعی بیشتر شده و این 
مســئله فرصتی برای جذب این نســل جدید 
به سمت برندهاســت. تجارت در شبکه های 
اجتماعی این فرصت را ایجاد می کند که یک 

برند به مخاطب هدف خود نزدیک شود. 
اگــر برنــدی بــه واســطه محصولــی کــه ارائــه 
می دهد، به جذب این مشتریان نسل جدید 
نیاز داشته باشد، بهترین راهکار ارتباط گرفتن 
بــا آنهــا در شــبکه های اجتماعــی اســت. این 
نسل جدید در نظرسنجی ها این مسئله را در 

اولویت خود قرار داده اند. 
مصرف کننــدگان جوان تــر می خواهنــد بــا 
هــر کســب وکاری کــه از آن خریــد می کننــد، 
احســاس ارتبــاط بیشــتری داشــته باشــند. 
رســانه های اجتماعــی در ایــن میــان پیونــدی 
را میان آنها و نســل جدیــد برقــرار می کند که 
می تواننــد به ســادگی از آن بــرای رســیدن بــه 
مخاطب هــدف اســتفاده کننــد. ایــن نکته را 
به یــاد داشــته باشــید کــه محصولی کــه ارائه 
می دهید، از طریق شبکه های اجتماعی امکان 
رســیدن به مخاطب هــدف را دارد و زمانی که 
این محصول مناســب نســل جدید یــا همان 
نســل زد باشــد، ایــن شــبکه ها ســاده ترین و 
ســریع ترین راه بــرای برقــراری ارتبــاط بــا ایــن 

نسل هستند. 

سپیده اشرفی

Sepideh.ashrafi64
@gmail.com
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R

B R A N D

چندی پیش رهبری اتحادیه اروپا به شرکت های اوبر، دلیورو 
و دیگر شــرکت های اقتصاد گیــگ اخطار داد. پیــام واضح 
بود؛ یا حقوق کارگران را جدی بگیرید یا با ســرکوب قانونی 
مواجه شوید. پس از آن، کمیسیون اروپا با ارائه مجموعه ای 
از پیشنهادها از حقوق کار و مزایای اجتماعی کارگران، وارد 

عمل شــد. طبق ایــن دســتورالعمل، زمانی که 
شرکتی دو مورد از معیارهای زیر را برآورده کند 
به طور رســمی رابطــه کارفرمــا -کارگــر را ایجاد 
می کند؛ 1- تعیین کند که کارگران چقدر حقوق 
بگیرند. 2- به آنها بگوید چگونه لباس بپوشند 
و رفتــار کننــد. 3- بــه صــورت الکترونیکــی بر 
عملکرد آنها نظارت داشته باشد. 4- آزادی آنها 
را در انتخاب زمــان کار یا عدم کار محدود کند. 
5- آنها را از ایجاد پایگاه مشــتریان خود یا کار 
برای دیگران بازدارد. این برای کارگران به معنای 

حق حداقل دستمزد، چانه زنی دســته جمعی، زمان کار و 
حفاظت از ســامت، مرخصی با حقوق، مزایای بیکاری و 
بیماری و مستمری مشارکتی است. افراد زیادی در اینجا 
تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. کمیسیون تخمین می زند 
که 5/5 میلیون کارگر در سراسر اتحادیه اروپا به اشتباه به 
عنوان خوداشتغال طبقه بندی شده اند. برای شرکت هایی 
مانند اوبر، ایــن به معنای معکوس کــردن وضعیت فعلی 
اســت و کارگرانی که خواهان به رســمیت شــناخته شدن 

هستند، باید برای مبارزه برای آن به دادگاه مراجعه کنند.

اوبرمحکوممیشود؟
اوبر قباً در چندین کشــور اروپایی این نبرد را باخته است 
و این به لطف چالش هــای قانونی موفق کارگرانش اســت. 
آخرین نمونه در سپتامبر سال گذشــته رخ داد؛ زمانی که 
یــک دادگاه هلندی گفــت که ایــن شــرکت آمریکایی باید 
رانندگان خود را استخدام کنند. حکم مشابهی در فوریه در 
بریتانیا صادر شد و دیگری در اواخر سال گذشته در آلمان 
به همین امر اشــاره کرد. این قانون همچنین شــرکت ها را 
موظف می کند که از انســان بــرای نظارت بر شــرایط کاری 
اســتفاده کنند و به کارگــران )و پیمانکاران »خوداشــتغال 

واقعــی«( اجــازه دهنــد تصمیم هــای اتخاذشــده توســط 
الگوریتم های شرکت ها را به چالش بکشند. این شرکت ها 
همچنین باید بــه مقامــات ملی دسترســی آســان تری به 
داده های خــود بدهند. مارگرت وســتاگر، رئیس دیجیتال 
کمیســیون گفت: »پیشــنهاد ما یک دســتورالعمل برای 
کمــک بــه افــراد خوداشــتغال کاذب کــه بــرای 
پلتفرم هــا کار می کننــد، اســت تــا وضعیــت 
شغلی خود را به درستی تعیین کنند و از تمام 
حقوق اجتماعی ناشی از آن برخوردار شوند.« 
طبــق گــزارش کمیســیون، 28 میلیون نفــر در 
اتحادیه اروپا در حال حاضر در این پلتفرم ها کار 
می کنند که کمی بیش از 6 درصد از جمعیت 
اتحادیه اروپا یــا 13 درصد از کل نیــروی کار آن 
است. پیش بینی می شود این رقم در چند سال 

آینده به 43 میلیون نفر برسد.

درآمریکاچهخبراست؟
در ایــاالت متحــده، تقریبــاً از هــر شــش آمریکایــی، یــک 
نفر از طریق چنیــن پلتفرم هایی درآمد کســب می کنند و 
گروه های ســنی جوان تر و گروه هــای کم درآمد بــه احتمال 
زیاد ایــن کار را انجام بیشــتر انجــام می دهنــد. 4 درصد از 
آمریکایی ها در حــال حاضر در شــرکت های زیرمجموعه 
اقتصــاد گیــگ کار می کننــد و 5 درصــد دیگر نیز در ســال 
گذشته این گونه کار کرده اند.  هیچ پیشنهاد قانونی فدرال در 
ایاالت متحده وجود ندارد که با آنچه کمیسیون اروپا اخیراً از 
آن رونمایی کرد مطابقت داشته باشد. اگرچه دولت بایدن 
در اوایل سال جاری، قانون دوران ترامپ را کنار گذاشت که 
طبقه بندی کارگــران را به عنوان پیمانکاران مســتقل برای 
پلتفرم ها آسان تر می کرد. اواخر سال گذشته، پس از یک 
کمپین البی ســنگین توســط اوبر و دیگران، رأی دهندگان 
کالیفرنیایی تصمیم گرفتند که چنین شرکت هایی باید از 
قانون ایالتی که آنها را ملزم می کند کارگران خود را به عنوان 
کارمند طبقه بندی کنند، مستثنی شــوند. نوع قانونی که 
توسط کمیسیون پیشنهاد می شود، باید توسط هر کشور 
عضو اتحادیه اروپا به قوانین ملی منتقل شود که دولت ها 

در نحوه انجام آن، بتوانند انعطاف به خرج دهند. در مقابل، 
مقرراتی مانند مقررات عمومی حفاظت از داده ها باید به 
طور یکسان در سراســر اتحادیه اعمال شــود. با این حال، 
معیارهــای طبقه بنــدی شــرکت های پلتفرمــی بــه عنوان 
کارفرمایان در همه کشــورهای اتحادیه اروپا یکســان باقی 

می مانند.

زمینبازیبرابر
مانند همــه قوانیــن اتحادیــه اروپــا، این قانــون نیز بایــد از 
طریــق یــک فراینــد قانونی کــه معموالً بیــش از یک ســال 
طول می کشد و شامل بررسی و اصاحات توسط پارلمان 
اروپا و کشــورهای عضو است، بررســی شــود. با این حال، 
پارلمان اروپا قباً در قطعنامه ماه سپتامبر از محتوای این 
دستورالعمل حمایت کرده است. کمیسیون همچنین یک 
اطاعیه رسمی را منتشر کرده که در آن رویکرد خود را برای 
کار پلتفرم ها مشخص می کند و قصد دارد پایه های کار را 
روی استانداردهای جهانی آینده بنا کند. اما اوبر تحت تأثیر 
پیشنهادهای کمیسیون قرار نگرفت. سخنگوی این شرکت 
در یک بیانیه ایمیلی گفت که این دســتورالعمل »هزاران 
شــغل را در معــرض خطر قــرار می دهــد، کســب وکارهای 
کوچک را در پی همه گیری فلج می کند و به خدمات حیاتی 
که مصرف کنندگان در سراســر اروپا به آن متکی هستند، 
آسیب می رساند.« در همان ایمیل، سخنگوی گروه گفته 
است: »نظرسنجی اخیر از 16 هزار پیک در سراسر اتحادیه 
اروپا نشــان داده که انعطاف پذیــری اولین دلیــل آنها برای 
انتخاب کار در این پلتفرم هاست. قوانین جدید، نتایج منفی 
برای پیک هــا و همچنین برای رســتوران ها و مشــتریان به 
همراه خواهد داشت.« لودویک ووت، رئیس کنفدراسیون 
اتحادیه های کارگری اروپا، گفت: »دستورالعمل پیشنهادی 
اطمینــان طوالنی مــدت بــرای کارگرانــی فراهــم می کند که 
دیگر مجبور نیستند یک شرکت چندملیتی را به دادگاه 
بکشانند تا چیزی به عنوان یک قرارداد کار داشته باشند. 
ایــن کار همچنین زمین بــازی برابری برای کســب وکارهای 
مســئول ایجاد می کند که در رقابتی ناعادالنه با پلتفرم ها 

مواجه بودند.« 

اتحادیه اروپا در حال تدوین قوانین جدید برای بهبود اوضاع کارگران پلتفرمی است؛ اتفاقی که به نفع 
شرکت های بزرگی چون اوبر نخواهد بود

کارگران پلتفرمی، پیمانکاران خوداشتغال نیستند

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

آیا در دوران رونق 
دورکاری، فضاهای کار 

اشتراکی از رونق می افتند؟

همه چیز به شما 
بستگی دارد

در مورد مدل کاری جدید که با شیوع کووید 
19 بــه وجــود آمد، مطالــب زیادی نوشــته 
شــده اســت. در اســترالیا، اکثر کارمندان 
ادارات نه تنهــا ماه هــای متوالــی وارد دفتر 
نمی شدند، بلکه بسیاری از آنها تصمیم 
گرفتنــد بــه مناطقــی نقل مــکان کنند که 
بتواننــد راحت تــر زندگــی کننــد و در عین 
حال مشــاغل اداری ســیدنی را نیز حفظ 
کنند. با خروج از شرایط بحرانی کووید 19، 
بسیاری از ویژگی های جدید نظم جهانی 
کار باقــی خواهنــد مانــد. بــه طــور خاص، 
بسیار بعید است که کسب وکاری بتواند 
افــراد را مجبــور بــه حضــور در دفتــر بــرای 
بیــش از ســه )شــاید چهــار( روز در هفتــه 
کند. نه قهوه رایگان و کلوچه هــای گرم، نه 
منظــره بنــدر و جلســات یــوگا، رفت وآمد 
دو ســاعته به دفتر کار را جــذاب نمی کند. 
بنابراین هنجار احتماالً ســه روز در هفته 
خواهد بود. با این حال، برخی از مشــاغل 
در درجه بسیار باالتری از کار از راه دور قرار 
دارند. کمپانی نرم افزاری اطلسیان رویکرد 
»تیم در هر کجا« را ایجاد کرده و اکنون 25 
درصد از کارکنــان آن، 100 درصــد مواقع از 
راه دور کار می کنند. البته ریاضیات ساده 
نشــان می دهــد کــه 75 درصــد از کارکنان 
اطلسیان حداقل در برخی مواقع وارد دفتر 
می شوند. اما همه اینها برای استارتاپ ها 
و هاب های اســتارتاپی چه معنایــی دارد؟ 
اوالً بیشتر استارتاپ ها به فضاهایی مانند 
فضاهایی که توســط هاب ها )و گروه هایی 
مانند وی ورک( ارائه می شــود، نیاز دارند تا 
امکانات پشتیبانی اداری مناسب را ارائه 
دهنــد. در ایــن بخــش، مــدل اجــاره میز، 
مدل انعطاف پذیری است که امکان رشد 
تیم های استارتاپی را فراهم می کند. مطمئناً 
چنیــن فضایــی می توانــد در مکان هــای 
دورافتاده از شهرهای اصلی چون سیدنی و 
ملبورن وجود داشته باشد، اما استارتاپ ها 
می خواهند جایی باشند که افراد مستعد 
بیشتری حضور دارند تا بتوانند راحت تر با 
دیگر استارتاپ ها و شرکت های بزرگی چون 
گوگل، مایکروسافت، فیسبوک، اطلسیان 
و کانوا همکاری کنند. این بدان معناست 
که هاب های فناوری و فضاهای کار اشتراکی 
که امکانات حمل ونقل خوب دارند و تعداد 
زیادی از اســتارتاپ های دیگر و همچنین 
شــرکت های بزرگ فناوری در آنها فعالند، 

همچنان پرطرفدار خواهند بود.

REPORTگزارش
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به تازگی اولین دوره از رویداد صبحانه کارآفرینی به همت پارک 
علم و فناوری دانشگاه شریف برگزار شده است؛ رویدادی که 
علیرضا جعفر، مدیر برنامه ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه 
شــریف می گوید فعاً بیشــتر به دورهمــی فارغ التحصیان 
اثرگــذار دانشــگاه شــریف شــبیه اســت امــا در ادامه مســیر 
هدفمندتری را دنبال خواهد کــرد. او در گفت و گــوی پیش رو 
به جزئیات ایــن رویداد می پــردازد و بــه برنامه هــای آتی پارک 

شریف اشاره دارد.

لطفــاًدربــارهرویــدادصبحانــهکارآفرینی
توضیحدهید.هدفازبرگــزاریاینرویــدادچهبودو

شرکتکنندگانچهکسانیبودند؟
رویداد صبحانه کارآفرینی یک رویداد خصوصی است و فقط 
مختص فارغ التحصیان دانشــگاه شریف اســت. آن هم نه 
همه فارغ التحصیان، بلکه فارغ التحصیانی که احســاس 
می شد نقش مؤثری در فضای کشور و حل مشکات اقتصادی 
و اجتماعی داشته اند. این رویداد، اجتماعی از این افراد است. 
ورود به این رویداد نیز با گزینش همراه است. هدف از برگزاری 
آن هم این اســت که محفلی برای یکسری از شخصیت های 
مؤثر باشــد و وجه اشــتراک این افــراد نیــز فارغ التحصیلی از 
دانشگاه شریف است تا این افراد ببینند که چگونه می توانند از 
ظرفیت های همدیگر در کار خودشان یا در کار بقیه و برای حل 
مشکات استفاده کنند. این هدف صبحانه کارآفرینی بود که 
شروعش از دانشگاه شریف بود، اما قرار است گسترش یابد و 

افراد بیشتری را دربر بگیرد.

اینافرادفارغالتحصیالنچهرشــتههایی
میکننــد؟ کار حوزههایــی چــه در و هســتند
شــرکتکنندگاندررویــداددرمــوردچــهمســائلی

صحبتمیکنند؟

این فارغ التحصیان در همه حوزه ها کار می کنند. از دانشکده 
MBA گرفته تا هوافضا، مواد و کامپیوتر. محدودیتی در مورد 
رشته وجود ندارد. مهم این است که شخصیت تأثیرگذاری در 
حوزه خودشــان بوده و هستند. اما شاید بهتر باشد اسم این 
نشست را رویداد نگذاریم، چون یک نوع دورهمی خصوصی 
است که تازه اولین دوره اش برگزار شده و باید چند دوره بگذرد 
تا ببینیم به چه شکل و با چه فرمتی می شود آن را برگزار کرد. 
در قدم اول هیچ نوع محدودیتی نبود و هر کسی می توانست 
هر نکته ای را بگوید. فقط نکته اول این بود که افراد در معرفی 
خودشان باید می گفتند چه کسی هستند، چه امکاناتی دارند 
و چه کمکی می توانند به دیگران بکنند. این انتظاری بود که از 
هر فرد در جلسه می رفت که بتواند به این سؤاالت پاسخ دهد 
تا طرفین بتوانند با هم بیشتر آشنا شوند و ببینند که به طور 

مشخص چه ظرفیتی دارند و چه کمکی می توانند بکنند. 
ولی هدف بیشتر دیدارهایی است که این افراد به صورت ماهانه 
با هــم دارند و شــاید در دورهمی های بعدی به طور مشــخص 
یکسری مسائل یا یکسری فرصت های اقتصادی و اجتماعی 
مطرح شود و با این قضیه بشــود موضوعی به دورهمی داد و 
دوستان هر کدام نظر و راه حل ارائه بدهند و ببینند از امکانات 
خودشان یا اطرافیان شان چطور می توانند برای حل موضوع 

استفاده بکنند.

پسایندورهمیدرحالحاضرموضوعو
محورخاصــیندارد.درجلســاتیکــهتاکنــونبرگزار
کردید،آیاپیشنهادهاییبرایانتخابموضوعومحور

برایصبحانهمطرحشد؟
خیر موضوع خاصی ندارد. 

در اولین دوره ای که برگزار شد، یکسری پیشنهاد مطرح شد؛ 
مثاً اینکــه حتماً از شــخصیت های مؤثــر خانم هــم در این 
جلسات حضور داشته باشند، یا اینکه تنوع صنایع مختلف 
جلسه بیشتر باشد، مثاً از صنعت سامت یا نفت هم یک 

گفت و گو با علیرضا جعفر، مدیر برنامه ریزی پارک علم و 
فناوری دانشگاه شریف درباره رویداد صبحانه کارآفرینی 

و برنامه های آینده این پارک

NEWSخبرصبحانه کارآفرینی در شریف

عرضه اولیه عمومی 
 سرویس تیتان با ارزش

 18 میلیارد دالر

تضمین سرمایه های 
خطرپذیر

ســرویس تیتــان - کــه نرم افــزار خدمــات 
میدانــی خــود را بــرای پیمانــکاران به یکی 
از باارزش تریــن اســتارتاپ های فنــاوری 
کالیفرنیــای جنوبــی تبدیل کرده اســت - 
به طور محرمانه برای عرضه اولیه عمومی 
ثبت نام کرده است. گفته می شود که این 
شرکت مستقر در گلندیل در سال جاری 
به دنبال ارزش گذاری تا 18 میلیــارد دالر از 
طریق عرضه اولیه عمومی ســهام اســت. 
البته این گزارش هشدار می دهد که زمان و 
ارزش گذاری ممکن است تغییر کند. طبق 
داده های پیچ بوک، ســرویس تیتــان با این 
رقم در بین پنج کسب وکار از باارزش ترین 
کسب وکارهای ســرمایه گذاری خطرپذیر 
در جنوب کالیفرنیــا قرار می گیــرد. رویترز 
پیش تر گزارش داده بود که سرویس تیتان 
از پاییز گذشــته در حال آماده شــدن برای 
عرضــه اولیه ســهام خــود اســت. نرم افزار 
سرویس تیتان ابزارهای پشــتیبان را برای 
طیف گســترده ای از صنایع خدماتــی، از 
لوله کشی و محوطه سازی گرفته تا کنترل 
آفــات و تهویه مطبــوع ارائه می دهــد. این 
شرکت تا حدودی با به خدمت گرفتن سایر 
کســب وکارها، مانند اســپایر؛ ارائه دهنده 
نرم افــزار محوطه ســازی و ســرویس پــرو و 
فیلد روتس؛ پلتفرم های متمرکز بر کنترل 
آفات، رشد کرده اســت. این استارتاپ که 
در ســال 2012 توســط »آرا مهدســیان« و 
»واهه کوزویان«، مهاجران ارمنی تأسیس 
شد، سرمایه گذاری خطرپذیر را نیز با نرخ 
پربــاری تضمیــن کــرده اســت. بر اســاس 
داده هــای پیچ بوک، ســرویس تیتــان تا به 
امروز در مجموع 1.1 میلیارد دالر سرمایه 
جمع آوری کــرده کــه آخریــن آن یــک دور 
سری G، به میزان 200 میلیون دالر بود که 
در ژوئن گذشــته بســته شــد. در آن زمان، 
این شرکت ارزش خود را 9.5 میلیارد دالر 
تعیین کرد. سرمایه گذاران سرویس تیتان 
شامل شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر 
برجسته تایگر گلوبال و سکویا و همچنین 
شرکت های سهام خصوصی توما براوو و آرنا 

هلدینگز هستند. 

شخصیت مؤثر باشد و تنوع این افراد بیشتر شود. حتی این 
پیشنهاد مطرح شد که اگر کسب و کاری دچار مشکل است 
یک نماینده از آن حضور داشته باشد و بقیه ببینند که چطور 
می توانند به این کسب و کار کمک بکنند. اینجا بار اجتماعی 

دورهمی بیشتر می شود.

درمــوردشــرایطفعلــیوبرنامههــایآتی
پارکعلموفناوریشریفبگویید.دانشگاهشریف

چهبرنامههاییبرایاینپارکدارد؟
رسالت پارک علم و فناوری مثل همه پارک های علم و فناوری 
دانشــگاه های کشــور، ایــن اســت کــه از جریــان کارآفرینــی 
دانشــجویان حمایت کنــد. یعنی از لحظــه ای که یــک ایده 
کسب و کاری در ذهن یک دانشجو شکل می گیرد تا زمانی که 
به یک شرکت تبدیل شود و شرکت بخواهد رشد و ارتقا پیدا 
کند و تثبیت شود؛ پارک از آن حمایت می کند. کل این زنجیره 
از ایده تا کســب و کار را پارک علم و فناوری پوشش می دهد. 
در قالب این حمایت ها، سازوکارها و نهادهای مختلفی هم 
وجود دارد. یعنی برای کسانی که در ابتدای مسیر هستند، 
شتاب دهنده های شریف و برای کســانی که در مرحله رشد 
هستند، مرکز رشد تعریف شــده اســت. عاوه بر این، برای 
شــرکت های رشــدیافته ای کــه اطــراف دانشــگاه هســتند، 
مکانیسم های شرکت های تثبیت یافته تعریف شده و اینجا 
بحث ناحیه نوآوری شریف مطرح می شود. یکی از مهم ترین 
رسالت هایی که پارک دارد، همین است که بتواند به غنی تر 
شدن و هویت بخشی اکوسیستم فناوری که اطراف دانشگاه 
شکل گرفته و ما اسمش را ناحیه نوآوری شریف می گذاریم، 
کمــک کنــد. مهم تریــن اتفاقــی کــه در حــال حاضــر اطراف 
دانشگاه شــریف رخ داده، این اســت که بازیگران مختلفی 
در ناحیه نوآوری شریف مستقر شــده اند. در ناحیه نوآوری 
شریف 500 شرکت نوآور، 20 شتاب دهنده، 10 سرمایه گذار 
خطرپذیر و 13 مرکز نوآوری مستقر است. پارک علم و فناوری 
از این طریق تاش می کند تا به غنی تر شدن این فضا و توسعه 

ارتباطات بین شرکت ها کمک کند.

شــمابهعنــوانمدیــربرنامهریــزیایــن
مجموعــهچهنقــاطضعــفوقوتــیدرپــارکعلمو
فناوریمیبینید؟باتوجهبهایننقاطضعفوقوت،
نظــرشــمادرمــوردچشــماندازآینــدهایــنپــارک

چیست؟
یــک نقطه قوت پــارک این اســت که توانســته ســازوکارهای 
حمایتی خوبــی برای شــرکت هایی که در مراحل اولیه رشــد 
قرار دارند، داشته باشد. در این زمینه پارک نگاه پدرانه داشته 
تا بتواند در شکل گیری و رشــد فرزندان خود در شرکت های 
نوپا مؤثر باشد.  اما نقطه ضعف وقتی است که شرکت بالغ 
می شــود و پنج یا شــش ســال از خدماتش می گذرد. در این 
مرحله ســبد خدمات پارک و ســازوکارهای حمایتــی، دیگر 
برایش جذاب نیســت، چون دغدغه این طیف از شرکت ها 
متفاوت اســت. پارک علم و فناوری برای شرکت هایی که در 
مراحل اولیه رشد هستند، تاش می کند تا هزینه هایشان 
کاهش پیــدا کنــد، اما شــرکت های بالغــی که ممکن اســت 
10 ســال از عمرشان گذشــته باشــد، خیلی به دنبال کاهش 
هزینه نیستند، بلکه دنبال اتفاقاتی هستند که می تواند به 
درآمدزایی آنها کمک کند. پارک در این قسمت هم به سمت 
شبکه سازی آمده تا بتواند به توسعه بازار این شرکت ها کمک 
کند، اما احســاس می کنم در این زمینه ضعــف دارد؛ از این 
جهت که راه طوالنی تری را باید طی کند. البته این نقطه ضعف 
کل اکوسیستم کاری کشور است. یعنی سطح شبکه سازی 
و ارتباط گرفتن با بازیگران به اصطاح رشــدیافته و باســابقه 
خیلی پایین اســت و ایــن ارتباط بایــد تقویت شــود. یکی از 
کارهایی که پارک علم و فناوری شــریف در سال 1400 خیلی 
روی آن تمرکز کرد، همین بحث شبکه سازی و ارتباط گرفتن با 
این طیف شرکت ها بود؛ اینکه با سازوکارهایی بتواند اینها را 
تحریک و تهییج کند تا با هم بیشتر و سریع تر ارتباط بگیرند، 

اما همچنان راه طوالنی ای در پیش دارند. 

   عکس:  نسیم اعتمادی
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گفت و گو با صادق محمدی، مدیرعامل »مدیانا«؛ کسب و کاری که 
روزگاری پنل اس ام اس ارائه می داد، بعد پایش به تولید اپلیکیشن 

باز شد و حاال با تأکید بر اس ام اس مارکتینگ در حال ایجاد یک 
راهکار جامع برای کسب و کارهای کوچک و متوسط است

مدیاناازچــهزمانــیکارخودراشــروع
کردوچهفعالیتیانجاممیدهد؟

ما از ســال 91 کارمــان را شــروع کردیم و در آغــاز فعالیت 
اصلی مــان پلتفرم ارســال پیامک بــود. طی این ســال ها 
کارهــای دیگری نیــز انجــام دادیم. بــرای نمونه ســال 94 

فروشگاه ایران خرید را راه اندازی کردیم.

کارایرانخریدچهبود؟
ایران خرید یک فروشگاه اینترنتی بود که کم کم به سوی 
پلتفــرم آگهی نامــه رفــت. بــه ایــن معنــی کــه مشــتریان 

می توانستند محصوالت خود را در آنجا آگهی کنند.

چیزیشبیهبهدیوار؟
بله، ولی در فضای وب بود و با سئو آن را باال آورده بودیم. 
دیوار در آن زمان تمرکز بیشتری روی نسخه اپلیلکیشن 
خــود داشــت و در کافه بــازار بــود. ســال 95 شــیپور بــا 
تبلیغات بسیار عظیمی کارش را آغاز کرد و تمرکزش روی 
نسخه وب بود )همان اســتراتژی که ما داشتیم( و همین 
باعث شد اواخر ســال 95 فعالیت ایران خرید را متوقف 

کنیم. زیرا عماً نمی توانستیم رقابت کنیم.
ایران خرید یک ویژگی داشــت؛ وقتی مشــتری به دنبال 
محصولــی می گشــت و آن را پیــدا نمی کــرد، گزینــه ای 
وجود داشــت به نــام »خبــرم کــن« کــه در صــورت پیدا 
شــدن آن محصــول، بــرای مشــتری اس ام اس مــی زد. 
چــون کار اصلی مــان هــم در همیــن حــوزه بــود، آن را به 
پنــل اس ام اس وصــل کــرده بودیــم. ایــن ویژگی بــرای ما 
هزینــه باالیی داشــت، زیــرا هزینــه ای از کاربــر دریافت 
نمی کردیــم. دیدیــم به مجموعــه هزینه باالیــی تحمیل 
می شود... بعد از راه اندازی تعدادی اپلیکیشن مناسبتی 
و کمپین محور در نهایت به این نتیجه رسیدیم که روی 
حوزه اصلی خودمان که همان ارائــه پنل های پیامک به 
کســب وکارهای مختلــف بود تمرکــز بیشــتری کنیم. در 
بیزنس مدل خودمان هم همیشه و یا بهتر بگویم از روز 
اولی که مدیانا شــروع به کار کــرد )البتــه در ابتدا نامش 
پیامک گســتر بود و بعداً به یک نام جامع تــر تغییر کرد 
و حتی سیستم حقوقی شــرکت عوض شد(، تمرکزمان 
روی جذب نماینده بود. این مدلی است که تا همین حاال 
هم آن را ادامــه داده ایم ولی در حال ایجــاد تغییراتی در 
کســب وکار مدیانا هســتیم که فکر می کنیم شروع یک 

دوره تازه در آن خواهد بود.

جذبنمایندهبهچهمعنا؟
مــا پلتفرمــی را توســعه داده بودیــم کــه پیامــک ارســال 
می کــرد. در آن زمان فضایی ایجاد شــده بــود که به مرور 
کمرنگ شــد و آن هم مــدل افیلییت بود. سیســتم های 
همکاری در فروش به این شــکل بود کــه تأمین کننده ای 
ســایتی را بــاال مــی آورد و یکســری محصــوالت عرضــه 
می کــرد و بــه نماینــدگان می گفــت چنانچــه محصــول 
را تبلیــغ کنیــد و آن را از ســمت شــما بخرنــد، درصــدی 
پورسانت به شــما تعلق می گیرد. فریلنســرها و جوانان 
بســیار از ایــن مــدل اســتقبال می کردنــد. ما هــم از این 
فرصــت اســتفاده کردیــم و طــوری پلتفــرم را طراحــی 
کردیم که افــراد بتوانند به عنوان نماینــده ثبت نام کنند 
و یک دامین بــه ما معرفــی کنند و مــا آن دامیــن را مثل 
پلتفرم خودمان باال بیاوریم. در اصل پلتفرم بِرندِد ارائه 

می دادیم.  

درحالحاضرچندنمایندهدارید؟
15 هزار و 200 نماینده در کل کشور داریم و به جز هفت، 
هشــت شــرکتی کــه بــه شــکل مســتقل در زمینــه پنل 
اس ام اس کار می کنند، بقیه شــرکت هایی که می بینید، 
نماینــدگان مدیانــا هســتند. در اصــل 212 هــزار و 500 
مشتری داریم که از طریق نمایندگان مختلف از مدیانا 
ســرویس می گیرند. ایــن را هــم بگویم که نماینــدگان ما 

هیچ کس نیاز کسب و کارهای 
کوچک و متوسط را نمی بیند

چرا مدیانا؟
تعامل با شرکت های کوچک و متوسط 
کاری دشــوار اســت. این نکته ای اســت 
که می توان از میان صحبت های صادق 
محمــدی، مدیرعامــل مدیانــا دریافت. 
اما ســختی این مســیر سبب نشــده تا 
مدیانا چشم خود را روی یک بازار بزرگ 

و دست نخورده ببندد. 
مدیانــا کــه روزگاری تنها پنــل اس ام اس 
ارائــه مــی داد، به مــرور از طریــق ارائــه 
نمایندگــی توانســت بــا تعــداد بســیار 
زیــادی از کســب و کارهای کوچــک و 
متوسط رابطه باواسطه بگیرد. از همین 
طریق بــود که متوجه شــد این دســته از 
کســب و کارها مشــکات بســیاری در 
حــوزه اس ام اس مارکتینــگ دارنــد و بــه 
دلیل ساختار شرکتی شان، ناآشنا بودن 
با برخی قوانین که درصد بروز تخلف را 
باال می برد و اعداد و ارقام کوچک شــان، 
جذابیتی برای ســایر بازیگــران ندارند تا 
با آنها وارد تعامل شــوند. همین سبب 
شد تا مدیانا طی یک سال و نیم گذشته 
تمــام تمرکــز خــود را روی ارائــه راهکاری 
جامع بــرای این دســته از کســب و کارها 
بگــذارد. ناگفتــه نمانــد کــه مدیانــا تــا 
امروز مســیرهای مختلف درآمدزایی را 
تجربه کرده و هرجا به در بســته خورده، 
بی ترس و واهمه تغییر مسیر داده است 
تــا بتواند خــود را ســر پــا نگــه دارد. یک 
بــار پلتفــرم آگهی نامــه »ایران خرید« را 
تعطیل می کند، زیرا نمی تواند با شیپور 
و تبلیغات گسترده اش رقابت کند و باری 
دیگر در یک تغییر بنیادی، مسیرش را 
از خدمات ارزش افــزوده جدا می کند تا 

با تصمیمات رگوالتوری آسیب نبیند.
مدیانا هر چند یک بازار دســت نخورده 
پیــش روی خــود دارد، امــا بــرای ارائــه 
راهــکار جامعــی کــه مــد نظرش اســت، 
الزم بــود تغییرات فنــی بســیاری ایجاد 
کنــد و حتــی ســاختار منابــع انســانی و 
سیستم پشتیبانی شرکت را تغییر دهد. 
مجموعه تغییراتــی که یک ســال و نیم 
است برای آنها زمان گذاشته و محمدی 
می گوید یک ســال دیگر نیــز کار می برد 
تا بتوانند بــه نقطه مطلوب برســند. اما 
زمانی که به آن نقطه برسند، بازار و رقبا 
چهره جدیدی از مدیانا خواهند دید که 
قدرتمند است، اهدافش را بادقت رصد 
کرده و مسیر پیش پایش را می شناسد. 
شاید هنوز برای قضاوت درباره آن زمان 
زود باشد، اما عزم جزم مدیانا و تمرکزی 
که بــر یــک بــازار خــاص کــرده، احتمال 
موفقیــت آن را بســیار افزایــش داده 

است.
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به واســطه این پلتفرم، کســب و کار و درآمد دائمی دارند و 
بعضی هایشان تبدیل به مجموعه شده اند. ولی بسیاری از 
آنها کسب و کار دیگری دارند که سرویس ما را به عنوان یک 
ویژگی به قابلیت های کسب و کار خود افزوده اند. مثاً برند 
سایت ســاز دارد و پنــل اس ام اس را هم به مشــتریان خود 

ارائه می دهد یا اپلیکیشن تولید می کند و پنل 
اس ام اس را هم به سرویس هایش اضافه کرده 
و... چون اس ام اس یک ســرویس زیرســاختی 
است، برخی این گونه از پنل ما که نماینده اش 

هستند، استفاده می کنند.
از ســال 93 که این فضا رونق گرفت و باگ های 
مــدل ری ســلر را برطــرف کردیــم، دیگــر نیــازی 
بــه مارکتینــگ نداشــتیم و نبایــد هــم ایــن کار 
را می کردیــم، زیــرا مثــل این بــود کــه بخواهیم 
بــا نمایندگان مــان کــه در شــهرهای مختلــف 

هستند، رقابت کنیم. به همین خاطر کاً روی برند مدیانا 
کار نکردیــم و بنابرایــن افراد بســیار کمــی نام شــرکت ما را 
شــنیده اند. همیــن باعث شــد تمرکز خــود را روی توســعه 
فنی پلتفرم و پشــتیبانی بگذاریم. به شکل ارگانیک رشد 
کرده ایم و تقریباً از ســال 93، هر ســال رشــد 100 درصدی 

داشته ایم. 

روندفعالیتتانازماههایپایانیسال97
کهخدمــاتارزشافــزودهرامتوقفکردیــد،بهچه

سمتوسوییرفت؟
ســال 98 با توقف آن خدمات، بــار دیگر بــه پلتفرمی که از 
گذشته داشتیم، تمرکز کردیم و متوجه شدیم این پلتفرم 
قابلیــت اضافه شــدن ســرویس های دیگــری را نیــز دارد، 
زیرا هــم بــه میــزان کافــی نماینــده دارد که آن ســرویس ها 
را بفروشــد و هم بــه اندازه مــورد نیــاز کاربــر دارد کــه از آن 
ســرویس ها اســتفاده کند. فرصت بســیار بی نظیری بود. 

این موضوع همزمان بود با دانش بنیان شدن پلتفرم مان.

چطوردانشبنیانشد؟
بــه خاطــر زبــان برنامه نویســی و معمــاری خــاص پلتفرم. 
دانش بنیــان شــدن مــا را وارد جامعه ای کــرده بود کــه تازه 
متوجــه قابلیت هایمــان می شــدیم. بــه عــاوه در آن دوره 

ادبیات اس ام اس از تبلیغات به سمت سرویس رفت. 

کمــیبیشــتردربــارهایــنتغییــرتوضیح
میدهید؟منظورتانچهسرویسهاییاست؟

ســرویس مثل اینکه بســیاری از اپلیکیشــن ها OTP ورود 
دارند )همان کد تأییدی که برای کاربر اس ام اس می شود( یا 
همه اینها به مناســبت های مختلف بتوانند اطاع رسانی 
ســریع انجام دهند. البته ایــن را بگویم که بــرای حرکت به 
سمت سرویس، توســعه فنی ســختی در پیش داشتیم و 
باید کل معماری را تغییر می دادیم. سرویس پیام صوتی، 
ایمیــل، تلفن دفتــر کار مجــازی، پــوش نوتیفیکیشــن و... 
را نیــز به ســرویس اس ام اس افزودیــم و پلتفرم مــان از یک 
سرویس اس ام اس مارکتینگ به پلتفرم ارتباط با مشتری 

تغییر پیدا کرد.

دراصلباتوجهبهنیازیکهدربازاروجود
داشــتوتوانمندیهاوظرفیتهاییکهازگذشته
داشتید،بهسمتیکراهکارجامعحرکتکردید.
بله، دقیقاً. همزمان کاهبرداری های اس ام اسی و فیشینگ 
و امثالهم شــروع شــده بــود و بــازار به ســمت ما آمــد. زیرا 
شــرکت های رقیب ما کم کم داشــتند سرویس هایشــان را 

پایین می آوردند و جمع می کردند. 

چرا؟
چون فضای کسب و کار بسیار حساس شده بود. با پلیس 
فتا دائماً درگیر بودیم و یک رگولیشن عجیب و غریب اتفاق 
افتاده بود. شــاهکار آمــد و همه خط ها باید احراز می شــد 

و... به طور کلی اداره چنین شرکتی، کار عملیاتی سنگینی 
داشت و در نتیجه هزینه ها باال رفته بود. برای آنکه متوجه 
هزینه ها شوید، باید بگویم در حال حاضر 55 نفر در اینجا 
مشغول به فعالیت هستند که پرداخت کردن هزینه یک 
مجموعــه با ایــن تعــداد، آن هــم در یک مقیــاس کوچک، 
واقعاً ســخت اســت. به همین دلیــل بعضی ها 
شکست خوردند و حذف شــدند و برخی دیگر 
نیــز کســب و کار خــود را تغییــر دادنــد. تقریبــاً 
هیچ کــدام از برندهــای معتبــری کــه آن زمــان 

فعالیت می کردند، االن وجود ندارند. 
مجموعــه ایــن اتفاقــات، در ســال 99 مــا را بــا 
یک ظرفیــت بــازار عظیــم و آزاد روبــه رو کرد که 
نمایندگان توان به دست آوردن آن را نداشتند، 
چون فریلنسر بودند، ظرفیت خاصی داشتند، 
نمی توانســتند فاکتــور رســمی صــادر کننــد یا 
جلســه B2B برگــزار کننــد و... . بــه همیــن دلیــل تصمیــم 
گرفتیم برند بیزینســی خودمان را توســعه دهیــم و مدیانا 
با رویکــرد جدیــدی در حــوزه ســرویس وارد بــازار شــود. با 
این رویکرد در ســال 99 شــروع به انجام تغییراتی در UI و 
شــکل پلتفرم و... کردیم تا آماده ســرویس دهی شویم. ما 
یک ســال و نیم روی زیرساخت فنی و پشــتیبانی و منابع 
انســانی خود کار کردیــم تا بتوانیم به شــکل درســتی وارد 
بازار شــویم و برندی معتبر عرضه کنیم که برند کارفرمایی 
دارد و نیروهای مورد نیاز خود را جذب می کند. برنامه مان 
برای سال 1401 این است که مدیانا را بعد از 11 سال به بازار 

عرضه کنیم و بشناسانیم.

رقبایشماچهکسانیهستند؟
در حــوزه اس ام اس رقیــب داشــتیم و همچنــان داریــم. ما 
دیرتــر از خیلی هــا وارد ایــن حــوزه شــدیم، چــون بیزینس 
اس ام اس از ســال های 87، 88 شــروع شــد. از آن زمــان 
برخــی از رقبــا ضعیــف شــدند یــا کسب و کارشــان را جمع 
کردنــد یــا روی نیچ مارکت هــا متمرکــز شــده اند، برخــی از 
رقبــا هــم به تازگــی وارد بــازار شــده اند کــه خــوب هــم کار 
می کننــد. از جملــه برندهایــی کــه تمرکزشــان را از روی 
اس ام اس برداشــته اند می توانم به »اس ام اس دات آی آر« 
یا »فراپیامک« اشــاره کنــم. مجموعه  »کاوه نــگار« جدیداً 
اضافه شده و شرکت »کندو« هم روی نیچ مارکت ها تمرکز 
کرده و با شرکت های بسیار بزرگ کار می کند. ولی برنامه و 
چشم انداز مدیانا روی SMEهاســت و هیچ برنامه ای برای 

همکاری با شرکت های بزرگ و هلدینگ ها نداریم. 

باتوجــهبــهاینکــهبــازارکســبوکارهای
کوچکومتوسطرانشــانهرفتهاید،حتماًدرمورد
نیازهایاینبــازارنیزفکــرکردهایــد.نیازهایحوزه
مارکتینگآنهاراچهمیدانیدوشماقراراستچه

بخشهاییراپوششدهید؟
مدیانا همان طور که پیش تر نیز اشــاره شد، به سمت ارائه 
راهکار جامع )Total Solution( در حال حرکت است. در 
دنیا نیز همین اســت و اگر ســایت های بزرگ دنیا در حوزه 
اس ام اس مارکتینــگ را رصــد کنیــد، متوجه می شــوید که 
ایمیل، پیام صوتــی، CRM و... دارند و این چیزی نیســت 
که ابداع ما باشد. در اصل وقتی از بازار اس ام اس تبلیغات 
انبوه را حــذف کنید )کــه در بســیاری از نقاط دنیــا ممنوع 
است(، سرویس و خدمات زیرساختی می ماند. سرویس 
اس ام اس یکــی از آپشن هاســت ولــی وقتــی در کنــار باقی 
ویژگی هــا قــرار می گیــرد و مجموعــه ای از ابزارهــا را ایجــاد 
می کنــد، می توانــد مســئله ای را در حــوزه مارکتینــگ حل 
کند. در این بخــش رقیب نداریم یعنــی در ایران فعاً هیچ 
مجموعــه ای بــرای ارائــه راهــکار جامــع ورود نکرده اســت 
و ما قرار اســت تــا پایــان 1401 به ایــن راهکار جامع دســت 

پیدا کنیم.

علتاینکهتابهحالکسیرویSMEها

تمرکزنکرده،چهبودهاست؟
واقعیت این اســت که بازار ســختی اســت. وقتی شــما به 
سمت مجموعه های بزرگ می روید، قرارداد و ساختارهای 
حقوقــی معلــوم اســت و ارتبــاط راحت تــر اســت و در 
نهایت هــم درآمــد خوبی حاصــل می شــود. ولــی در مورد 
کسب و کارهای کوچک و متوســط معموالً با افراد حقیقی 
ســر و کار داریــد، اعــداد و ارقام شــان کوچــک اســت و برای 
مجموعه ها صرفه اقتصادی ندارد که دردسر ارتباط با این 
دسته از کسب و کارها را به جان بخرند. مثاً در حال حاضر 
اینجــا 11 نفــر مانیتورینــگ را انجــام می دهنــد کــه به مرور 
هم بر تعدادشــان افزوده می شــود، در حالی که برای کار با 
سازمان ها و شرکت های بزرگ اصاً نیازی به مانیتورینگ 
نیســت و خود آن شــرکت جوابگوســت. ولی وقتی ســراغ 
کسب و کارهای کوچک می روید، یکسری از خدمات را باید 
خودتان ارائه دهید و چک کنید که به خاطر آشنا نبودن با 

قوانین، تخلفی رخ ندهد. 
اما از آنجا که سیستم نمایندگی داشتیم و نماینده هایمان 
می توانستند با کسب و کارهای کوچک و متوسط در ارتباط 
باشند، در ســال 98 دیدیم که حدود 140 هزار کاربر از این 
جنس داریم. آنجا بود که این فرصت را شناســایی کردیم 
و فهمیدیم چرا این تعداد کاربر به ســمت مــا می آید، زیرا 
به خاطر ســختی کار بــا آنها، هیچ شــرکتی خدمــات مورد 
نیازشــان را ارائــه نمی کــردو. در حــال حاضــر ماهــی 4500 
کاربر کسب و کاری هم به ما اضافه می شود و دائم نیازشان 

پررنگ تر می شود. 

بـــــــــهدلیـــــــــل
اتفاقاتــیکــهخودتانهم
کردیــد، اشــاره آن بــه
اساماسمارکتینــگبــد
برندشــد.شــمابرنامهای
بــرایبهبــودایــنتصویــر
داریــدیــاگمــانمیکنیــد
بهمرورایناتفاقمیافتد
ونیــازبــهاقــدامخاصــی

نیست؟
چند ســرفصل وجــود دارد. یکی 
اینکــه بخشــی از بــد برند شــدن 
ایــن حــوزه بــه موضــوع خدمات 

ارزش افــزوده برمی گــردد؛ همــان تبلیغــات انبــوه اپراتورها 
که مخاطبان را بمباران می کردند. موضوع دوم این اســت 
که ارسال اس ام اس انبوه )Bulk( در بســیاری از نقاط دنیا 
ممنــوع اســت، همان طــور که اجــازه نداریــد ایمیل اســپم 
برای مردم ارســال کنید. این هم در بازار ما وجود داشــت؛ 
اما چرا سر و ســامان نگرفت؟ به اعتقاد من بازار اس ام اس 
مارکتینــگ بســیار بــازار بــازی بــود، زیــرا هیچ کس بــه طور 
مســتقیم روی آن نظارتی نداشــت. هر کسی می توانست 
سرویســی از اپراتور بگیــرد و بــا آن اس ام اس انبوه ارســال 
کند. این باعث شــد که تخلف اتفاق بیفتد. در نهایت هم 
به نظرم نیاز را پاســخ ندادیم. وقتی نیازی را پاسخ ندهید، 

تخلف ایجاد می شود. 
بــه طــور کلــی بخشــی از اس ام اس مارکتینــگ، ســرویس 
دولوپری است، یعنی مثاً یک فروشگاه اینترنتی بتواند از 
مرحله خرید تا ارسال محصوالتش را به صورت اس ام اسی 
به کاربــر اطاع دهد یــا از یک تاکســی اینترنتی ســرویس 
بگیریــد و برایتــان پیغــام بیایــد کــه راننــده رســید. منظور 

پیغام هایی است که به نرم افزار وصل هستند. 
بخشــی دیگر ســرویس هایی اســت که خود پنل می دهد. 
مثاً کسب و کاری تاریخ تولد مشــتریانش را وارد می کند و 
روز تولد شــخص برایش اس ام اس ارسال می شود. بخش 
دیگر بازار، مارکتینگ اســت، به این معنی که کســب و کار 
بتواند بــه مشــتریانی کــه دارد، تخفیف ها را اطــاع دهد. 
چون باالترین ضریب نفــوذ و جذابیــت را اس ام اس دارد. 
به نظــرم در حــوزه آخــر، یعنــی مارکتینــگ به خوبــی عمل 

نشــده و تفکیــک میان اس ام اس اســپم و ارســال درســت 
اس ام اس، اتفــاق نیفتــاده اســت و این بخش به رســمیت 
شــناخته نشــده اســت، در حالی کــه نیــازش وجــود دارد. 
پاسخی که به این نیاز داده می شود، به این شکل است که 
یا شــما با یک خط خدماتی که بلک لیســت را رد می کند، 
اس ام اس ارســال می کنید اما قابل تفکیک نیســت که آیا 
به مشــتریان تان اس ام اس می زنید یا نه، در نتیجه تخلف 
در آن پیش می آید و کل ســرویس را می بندند یا فرایندش 

را سخت تر می کنند. 
پاسخ دیگر به این شکل است که از همان ابتدا نمی توانید 
بــه بلک لیســت اس ام اس ارســال کنیــد، در حالــی که 70، 
80 درصد ســاکنان تهــران جزو بلک لیســت هســتند و در 
این شرایط اطاع رسانی دیگر معنایی ندارد. ما می گوییم 
اگر بتوانیم از طریــق بازیگران اصلی این حــوزه به این بازار 
رسمیت ببخشیم، به این شکل که مثاً مدیانا تعهد بدهد 
کــه کســب و کارها بــه مشــتریان خــود اس ام اس می دهند 
و چنانچــه تخلفــی رخ داد، جریمه هــا را متقبل می شــود، 
می توان به راحتی ذهنیت را درســت کرد، با توجه به اینکه 

ما ساز و کار لغو ارسال پیامک داریم. 

درصحبتهایتــانبهمســئلهرگوالتوری
اشــارهکردیــد.تنظیمگــریدرحــوزهاساماس
مارکتینــگچگونــهبایــداتفــاقبیفتدکــهحقیاز
کســیضایعنشــودوکســبوکارهابتواننــدازاین

سرویسبهرهببرند؟
بزرگ تریــن معضــل مــا خــط 
خدماتی است. ســازمان تنظیم 
مقــررات، قانونــی دارد مبنــی بر 
اینکه مشترکی که پیام می گیرد، 
بایــد خــودش شــماره موبایلش 
را داده باشــد و ایــن امــکان را 
داشته باشد که هر زمان دوست 
داشــت، آن را لغــو کنــد. بســیار 
هم قانون درستی اســت اما این 
قانــون وقتــی بــه قســمت اجــرا 
می رســد، می بینیــم بســیاری از 
کســب و کارها عمــاً نمی تواننــد 
خطی را بگیرند که هم این قانون 
را رعایــت کننــد، هــم بتوانند به 
مشتریان شــان پیــام بفرســتند. چــه دلیلــی وجــود دارد 
کــه یــک کســب و کار رســمی، نمی توانــد یــک خــط بــه نام 
خودش داشــته باشــد تا بتواند سرویســی ارائه دهد؟ چرا 
این رگولیشــن ســخت وجود دارد تا کســب و کارها نتوانند 

به سادگی سرویس بگیرند؟ 
برای اینکه رگوالتوری، ما را که ســرویس ارائه می دهیم، به 
رسمیت نمی شناســد. راهکار ما این اســت که مسئولیت 
ایــن کار را بــه شــرکت هایی ماننــد مــا بســپارند. مــا جــواز 
کســب، مجوز تبلیغــات از ارشــاد، مجــوز محتــوا از همان 
وزارتخانــه و مجــوز شــورای عالــی انفورماتیــک را داریــم. 
نرم افزارمان و سیســتم مان در ســازمان تنظیم ثبت شــده 
اســت و کســب و کار رســمی داریــم. اگــر اینهــا هــم کافــی 
نیســت، ضمانت نامه دریافت کنید، مثــل مجموعه هایی 
که اینترنت می دهند. ما به شــکل نرم افزاری و با استفاده 
از هوش مصنوعی راهکارهایی داریم کــه اجازه نمی دهیم 
تخلف اتفــاق بیفتد و نظارت می کنیــم و در نهایت هم اگر 

اتفاقی افتاد، پاسخگو هستیم.
ایــن نکتــه را تأکیــد می کنــم کــه ســرویس اس ام اس بــرای 
کســب و کار زیرســاختی اســت، مثــل هاســت و یــک 
ســرویس فانتــزی نیســت. همــه بایــد داشــته باشــند. 
بــرای یــک خریــد کوچــک از ســایت هــم احــراز هویــت 
اس ام اســی اتفاق می افتــد. بنابرایــن باید فکری بــرای این 
 مشــکل کــرد. ایــن نیاز تــا امــروز حــس نشــده، چــون نیاز
SMEها بوده اســت و کســب و کارهای بزرگ هیچ وقت این 

مشکل را ندارند. 

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

 15 هزار و 200 نماینده 
در کل کشور داریم 
و به جز هفت، هشت 
شرکتی که به شکل 

مستقل در زمینه پنل 
اس ام اس کار می کنند، 
بقیه شرکت هایی که 
می بینید، نمایندگان 

مدیانا هستند
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مدت هاست که کمپانی ها و مراکز مطالعاتی سالمت به کمک 
زیست فناوری به دنبال جایگزین کردن روش های طبیعی و بر 
پایه بدن هر فرد برای درمان بیماری ها یا برآوردن نیازهایش و 
حتی هوشمند کردن سلول های بدن هستند. ولی چه اندازه 
این مطالعات به زندگی روزمره بشر وارد خواهند شد؟ دکتر 
حمید چوبینه، متخصص بیولوژی تولید مثل و رئیس مرکز 
درمان ناباروری رویش هالل و عضو هیئت علمی دانشــگاه 
علوم پزشکی تهران که سابقه مدیریت شهر سالم شهرداری 
تهران و مجتمع دارویی و درمانی هالل ایران را در کارنامه دارد، 

معتقد است که نوآوری نباید در مسیری باشد که عموم مردم 
از دستاوردهای آن محروم باشند.

ایران یکی از کشــورهای پیشــرو در حوزه 
پزشــکی و درمان ناباروری اســت و غالبــاً روش های 
نوین خیلــی زود در ایــران بــه  کار گرفته می شــوند. 
بگویید که امــروز ابداعات دانش سلول شناســی و 
درمان ناباروری چه سمت و ســویی دارد و در آینده 
دور یا نزدیک باید منتظر چه دستاوردهایی باشیم؟

نوآوری در حوزه پزشــکی بر پایه نگاه هــا، فرایندها و نیازهای 
جدید رخ می دهد. در طول هزاران سال و از زمانی که انسان 
زندگی خود را آغاز کرده، برای بیماری هایش دست به درمان 
زده و با نوآوری در درمان و اســتفاده از ابزارهای جدید خود را 
از مرگ نجات داده است. برای مثال امروز امکان فریز کردن 
جنین، تخمک، اسپرم و سلول فراهم شده و تالش می شود 
که با ترمیم بافت های آسیب دیده به کمک مهندسی بافت، 
تزریق سلول طبیعی از بافت بدن جای پروتز های لگن، زانو، 
کاشــت دندان و ســایر روش های تهاجمی و ابــزار مصنوعی 

کتاب هایی درباره بالکچین
خریدازفروشگاهاینترنتیانتشاراتراهپرداخت
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بالکچین 
برای کسب وکارها

بالکچین در حال تغییر دنیای کسب وکار است. استراتژی 
شــما چیســت؟ رهبران ســازمان های آینده نگر در حال 
بررسی این موضوع هستند که بالکچین چگونه می تواند 
کســب وکار آنها را متحول کند. این کتاب یکی از اولین 
ین برای  کتاب هایی است که در مورد این فناوری تحول آفر
رهبران کسب وکاری نوشته شده است. دیوید فورالنگر و 
یو، نویسندگان کتاب، هر دو در شرکت  یستوف اوزور کر

مشهور گارتنر کار می کنند.
این کتاب به شما کمک می کند:

   ارزیابی کنید که بالکچین چگونه بر کسب وکار شما تأثیر 
می گذارد.

   گزاره ارزش پیشنهادی بالکچین را کشف کنید.
   ســرمایه گذاری های نزدیک و میان مدت در این حوزه 

انجام دهید.
   سازمان خود را در یک فضای رقابتی جدید قرار دهید.

با مطالعه این کتاب پتانسیل های بالقوه فناوری قدرتمند 
بالکچین را درک کرده و راه های بهره گیری از این فناوری را 

در کسب وکار خود فرابگیرید.
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مبانی بالکچین
یف صددرصد  این کتاب پلی بیــن توضیحات و تعار
فنی و صددرصد کســب وکاری بالکچین است. در 
25 گام مختصر و مفیــد، این کتاب مبانی تکنولوژی 
بالکچین را بــه شــیوه ای غیرفنی و ســاده توضیح 
می دهد. علی رغم ماهیت فنــی بالکچین، خواندن 
یاضی،  این کتاب به دانش قبلــی در علوم کامپیوتر، ر
یپتوگرافی نیازی ندارد. با توجه به  برنامه نویســی و کر
رویکرد آموزشــی آن، این کتاب یک مســیر جامع و 
آسان برای خودآموزی تمام اجزای بالکچین و اصول 
و مفاهیم تکنیکال اساســی آن، پیــش روی خواننده 
می گذارد. مخاطــب هدف کتــاب مبانی بالکچین 
افرادی هســتند که به تازگی با این حوزه آشــنا شــده 
و عالقه مند هســتند آشنایی بیشــتری با این فناوری 
پیدا کنند. این کتاب گام بــه گام خواننده را با فناوری 

بالکچین آشنا می کند.  

مبانی بالکچین

دنیل درشر

مقدمه ای غیرفنی در 25 گام

مترجم: سیاوش تفضلی
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انتشارات

دکتر حمید چوبینه از چشم انداز مطالعات سلولی در ساخت سلول های جنسی در درمان 
ناباروری می گوید که جای روش های اهدا را خواهند گرفت

نوآوری باید نتیجه ملموس داشته باشد!

 مهم ترین مخاطرات 
فناوری سالمت در 2022 

چه هستند؟

تهدیدهای جدید 
جهان سالمت

مؤسســه ECRI در گــزارش ســاالنه خــود 
دربــاره ســه تهدیــد اساســی ســالمت در 
2022 هشدار داد. بر اســاس این گزارش، 
حمــالت ســایبری، کمبودهــای زنجیــره 
تأمین و آســیب در پمپ هــای تزریق ویژه 
بیماران کووید، تهدیدهــای جدید جهان 
سالمت هســتند. بر اســاس فراوانی این 
چالش ها، امنیت ســایبری در صــدر این 
فهرســت قــرار دارد. بــر اســاس گــزارش 
مذکــور، مهم تریــن چالش های پیــش رو 
یا قابــل اجتناب هســتند یــا بــا مدیریت 
دقیق فناوری ســالمت می توان آنهــا را به 
حداقــل رســاند، ولــی نیازمنــد فوریت در 
ارائه راه حل هستند. در گزارش ECRI که 
گروهی از محققان آن را گرد آورده اند، آمده 
که حوادث سایبری صنعت مراقبت های 
بهداشــتی باعــث اختــالل در عملیــات 
تجــاری و مراقبــت از بیمــار می شــود. بــر 
اســاس ایــن گــزارش پیامدهــای ناشــی از 
کووید 19 همچنان در فهرست مهم ترین 
چالش های سالمت قرار دارد و کمبودهای 
زنجیره تأمین و کمبودهای اقالم اضطراری 
و نتایج ضعیف پزشــکی در مراقبت از راه 
دور مهم ترین مســائل پیوســته بــا کووید 
هســتند کــه جهــان در 2022 بــا آن درگیر 

است.
محققــان در ایــن هشــدار دربــاره جهش 
ناگهانــی مراقبت هــای از راه دور در عصــر 
کوویــد نوشــته اند: در طــول ایــن بحــران 
برنامه هــای مراقبــت از راه دور به ســرعت 
اجرا می شــدند، بدون اینکه پیش بینی و 
زمان کافی برای گردش کار میان نیروهای 

بهداشت و سالمت را داشته باشند. 
گزارش ECRI همچنین زنگ خطر را درباره 
ارتباطات بی سیم در مناطق فاقد وای فای 
به صدا درآورده و نوشته که خدمات از راه 
دور برای مناطقی با اتصاالت ضعیف باید 
با راه حل های جدیدی ارائه شــود؛ زیرا این 
نقص می تواند مراقبت اورژانسی از بیمار 

را به تأخیر بیندازد و فاجعه بیافریند.

REPORTگزارش

   عکس:  پریا امیرحاجلو

سالمت
H E A L T H
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را بگیــرد. در درمان نابــاروری محققان در تالش هســتند که 
در لقاح مصنوعــی و IVF روش هایــی ابداع کنند که اســپرم 
در مجــاورت تخمک قــرار گیــرد و بــا کمــک فعل وانفعاالت 
الکتریکــی و میکرومولکولی دیگر نیــازی به ســوزن های ریز 
میکروســکوپی بــرای عمــل لقــاح نباشــد؛ زیــرا اســتفاده از 
سوزن یک روش تهاجمی است و روش های جدید به سوی 

غیرتهاجمی  شدن می روند. 
عالوه بر اینها تالش می شود لقاح به  جای محیط آزمایشگاه 
در محیط طبیعی بدن مادر انجام شــود تا با این کار سرعت 
و کیفیت لقاح باالتر برود، ضریب موفقیت باروری بیشــتر 
شود و امکان اصالح معایب کروموزومی و بهبود ژن ها فراهم 
آید. یک دسته دیگر از مطالعات آزمایشگاهی به دنبال این 
هستند که با روش هایی سلول های دیواره رحم را هوشیارتر 
کننــد تــا اختــالالت کروموزومــی جنیــن را بــا دقــت باالتری 
شناسایی و آن را دفع کنند. بدن مادر غالباً جنین های دارای 
اختالل کروموزومی را پس می زند، ولی گاهی بدن به اشتباه 
آن را می پذیرد. اکنون درمان زوج های ناباروری که سلول های 
جنسی آنها مشکل دارد، فقط با اهدا مقدور است. یکی از 
مطالعات در حال انجام این است که از سلول های غیرجنسی 
خود فرد، ســلول جنســی او را تولید کنند و فرزنــد زوجین از 
ذخیره ژنتیکی خودشان تولد یابد. البته این تنها چند مورد 

از مطالعات جدید است که به زودی به سرانجام می رسند.

روش های نوین درمان بیماری و همچنین 
نابــاروری در ایــران و البته جهــان همیشــه در آغاز 
حاشــیه های فراوانی دارند و درباره آن پرسش های 
اخالقی، قانونی و اعتقادی بسیاری مطرح می شود. 
آیا این موضوع  بندی بر پای نوآوری است یا مسیر 

آن را روشن می کند؟
در ایــران متخصصــان بســیار زبــده ای داریــم و یکــی از 
دالیــل آن ایــن اســت کــه آزادی عمــل متخصصان بیشــتر 
و محدودیت هــای قانونــی آنهــا کمتر اســت. در بســیاری از 
کشورهای توسعه یافته دســت زدن به بیمار بسیار پرهزینه 
است، ولی در ایران پزشــکان توانســته اند برای درمان بیمار 
خود جســورانه رفتار کنند. در حــوزه اخــالق در پژوهش هم 
ما آزادی عمل نسبتاً خوبی داریم و این باعث رشد ایده ها و 
افکار می شود، ولی رعایت قانون پایداری در اقتصاد را بیشتر 
و عوارض را کمتر می کند. در حوزه درمان ناباروری و اهدا هم 
نباید قانون به اندازه ای باز باشد که در آینده پیامدهای ژنتیکی 
آن را نتوان کنترل کرد. مثالً به دلیل اهدای مکرر تخمک از یک 
زن ممکن است در آینده ازدواج خواهر و برادر ژنتیکی صورت 
گیرد. از طرفی قوانین به اندازه ای محدود نباشند که یک زوج 
خواهان فرزند از آن محروم شود. در اینجا کمیته های اخالق 
پزشکی با کمک قانون گذاران با پیش بینی های الزم برای امروز 

و آینده اخالق و قوانین پزشــکی، چارچوب های آن را تعیین 
می کنند تا مسائل ناگواری رخ ندهد.

می تــوان بــرای روش هایــی کــه هــر روز نو 
می شوند و دستاوردهایی که هر روز بیشتر شگفتی 
می آفرینند، سقف گذاشت؟ نوآوری در سالمت، تا 

کجا به انسان آسیب نمی زند؟
ما باید بر مبنای اصول و چارچوب های اخالقی که پایه اصلی 
نهاد بشــری هســتند، دریچه های جدیدی برای نــوآوری باز 
کنیم. نوآوری همیشه همراه بشر است، ولی آیا دستاوردهای 
نوین در دسترس همه بوده و همه توانسته اند از آن استفاده 
کنند؟ روشن است که نه. ضمن اینکه دستاوردهای نو باید 
بتوانند به استفاده برســند، نه اینکه به دلیل سرعت باال در 
ابداعات جدید، این یافته ها هنوز به کارنیامده کنار گذاشته 
شــوند. نوآوری باید در مســیری باشــد که بیشــترین تعداد 
مردم با هزینه کمتر از آن بهره مند شــوند. زیست فناوری از 
علوم پیشرو است و دور نیســت که در آینده قطعات بدن یا 
در محیط بدن حیوانات یا در محیط آزمایشــگاه و از جنس 
سلول ها و بافت های طبیعی ساخته شود. چند هفته قبل 
قلب یک انســان را در بدن میمــون تولید کردند و به انســان 
پیوند زدنــد و آن فــرد هنــوز زنــده اســت. االن بخش هایی از 
بافت ها در آزمایشگاه تولید می شود. پس قطعاً بشر در آینده 
عمر طوالنی تــری خواهد داشــت؛ زیــرا در صورت بیمــاری و 
آسیب می تواند اندام های خود را سفارش دهد تا تولید کنند 
و این اندام ها کیفیــت زندگی و ســالمت او را بهتر می کنند. 
حتی شــاید بیمار نیاز بــه دارو هم نداشــته باشــد و به  جای 
تحمل شیمی درمانی ها یا دیالیزهای سنگین، بخش بیمار 

بدن خود را تعویض کند.

با ایــن توصیــف دســتاوردهای جدید تا 
جایی می تواند معادالت اقتصاد سالمت را تغییر 
دهد کــه شــاهد تحوالتــی در صنعــت دارو و حتی 
صنعت تجهیزات پزشــکی یا حتی ســقوط شکل 

فعلی این صنعت باشیم.
بله، ایــن معادالت تغییــر خواهنــد کرد؛ زیــرا در بســیاری از 
درمان هــا اســتفاده از دارو کــم یا حذف می شــود و شــاید به 
اشــکال جدیــدی از آن نیــاز باشــد. اکنــون مثــالً بافت هــای 
مَفصلی آسیب دیده با مفاصل مصنوعی عوض می شوند. 
ولی در گام بعدی سلول های مفصلی با کمک بافت طبیعی 
بدن فرد ترمیم می شــود. این موضوع در دندان پزشــکی نیز 
رخ می دهــد و ایمپلنت ها جــای خــود را به ســلول های قابل 
رشد دندانی خواهند داد. چنان که در بسیاری از درمان های 
ترمیمی مانند پوست همین امروز هم از روش های اینچنینی 

استفاده می شود.

سیستم های فناوری 
دفترکل توزیع شده

ریحانه خیربخش 
فاطمه عبداله

یک چارچوب مفهومی

میشل راکس / اندرو گلیدن

با فراگیری هرچه بیشتر رمزارزها، عالقه افراد به کسب 
دانش در حوزه بالکچین افزایش یافته و فناوری دفتر کل 
توزیع شــده )DLT( به عنوان فناوری پایه مورد توجه 
متخصصین قرار گرفته است. این کتاب تالش می کند 
با ارائه  تعریف رسمی برای  سیستم های DLT، شکاف 
بین اصطالحات رایج را از میان بــرده و با معرفی یک 
چارچوب پیشنهادی، ابزاری قاعده مند و عمومی برای 
تحلیل سیستم های DLT فراهم  آورد و از معدود منابع 
فارسی است که با زبانی ســاده و روان در تالش است 
تصویر روشنی برای مخاطبین خود فراهم کند تا درک 
کنند قدرت –  در صورت وجود –  در کدام بخش سیستم 
DLT قرار دارد و در نتیجه  آن چه کسی را می توان برای 

نتایج پیش آمده مسئول دانست.

سیستم های فناوری 
دفترکل توزیع شده
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بالکچین و قانون

پریماورا .دفیلیپی
آرون رایت

حکـمرانــی کــد

مترجم: حامد حیدری
یاسر زندی

بالکچین و قانون
کتاب بالکچین و قانون به بررسی موانع حقوقی و قانونی 
گســترش اســتفاده از بالکچین و لزوم تصویب مقررات 
نویــن در این خصوص می پــردازد. در این کتــاب به این 
موضوع پرداخته می شود که بالکچین می تواند بر دولت ها 
نیز تاثیر داشــته باشد و به شکل گیری ســاختارهای نوین 
سازمانی که تصمیم گیری های مشــارکتی در آن پررنگ تر 
یت  ین مز اســت، بینجامد. حــذف واســطه ها اصلی تر
یت به کاهش قدرت  بالکچین به شمار می رود و همین مز
قوانین و مقررات سنتی منجر می شود. بالکچین با حذف 
واسطه هایی نظیر شــرکت های بزرگ و چندملیتی، ممکن 
است توان دولت ها برای نظارت بر بانکداری، کسب وکار، 
قانون و ســایر حوزه های حســاس را کاهــش دهد. لذا 
برای بهره گیری هرچــه بهتر از این فناوری بــه مقررات و 
یــم که این کتاب به طور  رویکردهای قانونی نوین نیاز دار

مفصل به آن پرداخته است. 

چاپ دوم

مترجم: ثنا جهاندار

دیوید فورالنگر، کریستوف اوزوریو 

چگونه در عصر دیجیتال خلق ارزش کنیم

بالکچین برای کسب وکارها
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بالکچین 
برای کسب وکارها

بالکچین در حال تغییر دنیای کسب وکار است. استراتژی 
شــما چیســت؟ رهبران ســازمان های آینده نگر در حال 
بررسی این موضوع هستند که بالکچین چگونه می تواند 
کســب وکار آنها را متحول کند. این کتاب یکی از اولین 
ین برای  کتاب هایی است که در مورد این فناوری تحول آفر
رهبران کسب وکاری نوشته شده است. دیوید فورالنگر و 
یو، نویسندگان کتاب، هر دو در شرکت  یستوف اوزور کر

مشهور گارتنر کار می کنند.
این کتاب به شما کمک می کند:

   ارزیابی کنید که بالکچین چگونه بر کسب وکار شما تأثیر 
می گذارد.

   گزاره ارزش پیشنهادی بالکچین را کشف کنید.
   ســرمایه گذاری های نزدیک و میان مدت در این حوزه 

انجام دهید.
   سازمان خود را در یک فضای رقابتی جدید قرار دهید.

با مطالعه این کتاب پتانسیل های بالقوه فناوری قدرتمند 
بالکچین را درک کرده و راه های بهره گیری از این فناوری را 

در کسب وکار خود فرابگیرید.

انتشاراتانتشاراتانتشارات انتشارات

پول نقد دیجیتال
یخی و کمتر دیده و شــنیده شــده از پول؛ تالشی  روایتی تار
برای معرفی تاریخچه ناشناخته ر مزارزها و روایتی از رسیدن به 

مفهوم پول نقد دیجیتال! 
برخی تصور می کننــد ر مزارزهایی مانند بیت کوین مفهومی 
جدید هســتند؛ چیزی که این کتاب تــالش می کند آن را رد 
یخی نشان می دهد که بیت کوین  کند و به استناد به وقایع تار
ریشه تاریخی بیش از آن چیزی دارد که ما در ذهن خود متصور 
هستیم.این کتاب، داســتان ناگفته پول دیجیتال و افرادی را 
یف می کند که به دنبال ساختن آن بودند. هدف بعضی از  تعر
آنها زمین زدن دولت ها و ایجاد آرمانشهری رمزنگاری شده 
بود. برخی نیز می خواستند ماشینی را پدید بیاورند که بتوانند با 

آن تا ابد زندگی کنند.
 این کتاب تالشی اســت برای پاسخ به سواالتی مانند اینکه: 
ما چگونه یاد گرفتیم که اعتماد کنیــم و انواع متفاوت پول را 
استفاده کنیم؟ چه چیزی اشیای دیجیتال را ارزشمند می کند؟ 
ارزها چگونه به عنوان یک واقعیت پذیرفته می شوند؟ چگونه 
دیجیتال معادل پول نقد می شود؟ این کتابی متفاوت است 
و برای کسانی مناسب است که می خواهند فلسفه ر مزارزها 

را بدانند.
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مترجم :  علی قربان زاده

فین برونتون

تاریخچه غریب هرج ومرج طلبان، آرمانگرایان و 
متخصصان فناوری که رمزارز را به وجود آوردند
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استاندارد  بیت کوین
بیت کوین ارزی است که تحت کنترل هیچ دولتی قرار ندارد، اما 
شاید این پرسش به وجود آید که طال، نقره و دیگر ارزهای خارج 
از کنترل دولت ها چه ایرادی داشــتند تا بتوان ایجاد سیستمی 
مثل بیت کوین را توجیه کرد؟ مشــکل اینجاســت که وقتی 
کســی در بورس هنگ کنگ فلزی مثل طال را خریداری کند، 
ضمانت نامه ای دریافت می کند و می تواند آن را در بورس دیگری 
مثل نیوجرسی بفروشد. در این میان، بانک ها متولی محافظت از 
دارایی های افراد هستند و دولت های مرکزی نیز بانک ها را کنترل 
می کنند بنابراین واضح است که تراکنش های بیت کوین مزیت 
یرا در  زیادی نسبت به تراکنش های طال و دیگر فلزات دارند؛ ز
شــبکه بیت کوین نیازی به حضور یک متولی واسط نیست و 

بنابراین دولت نیز نمی تواند کنترلی روی آن داشته باشد. 
شــکی نیســت که بیت کوین با موانع و مشــکالتی روبه رو 
خواهد شد، ولی می دانیم که خود را به راحتی با شرایط جدید 
مطابقت می دهد. شاید بیت کوین در حال حاضر برای انجام 
تراکنش های روزمره مناسب نباشد و نوسان زیادی از خود نشان 

دهد، ولی می دانیم که اولین ارز ارگانیک است. 
وجود بیت کوین به دولت ها یادآور می شود که دیگر انحصار 
پول را در اختیار ندارند و این امر به ما مردم عادی این اطمینان را 

می دهد که در آینده تحت سلطه دولت ها نخواهیم بود. 

مترجم:علیرضاکاظمینیا

سیفالدینآموس

استانداردبیتکوین
جایگزینیغیرمتمرکزبرایبانکداریمرکزی
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مبانی بالکچین
یف صددرصد  این کتاب پلی بیــن توضیحات و تعار
فنی و صددرصد کســب وکاری بالکچین است. در 
25 گام مختصر و مفیــد، این کتاب مبانی تکنولوژی 
بالکچین را بــه شــیوه ای غیرفنی و ســاده توضیح 
می دهد. علی رغم ماهیت فنــی بالکچین، خواندن 
یاضی،  این کتاب به دانش قبلــی در علوم کامپیوتر، ر
یپتوگرافی نیازی ندارد. با توجه به  برنامه نویســی و کر
رویکرد آموزشــی آن، این کتاب یک مســیر جامع و 
آسان برای خودآموزی تمام اجزای بالکچین و اصول 
و مفاهیم تکنیکال اساســی آن، پیــش روی خواننده 
می گذارد. مخاطــب هدف کتــاب مبانی بالکچین 
افرادی هســتند که به تازگی با این حوزه آشــنا شــده 
و عالقه مند هســتند آشنایی بیشــتری با این فناوری 
پیدا کنند. این کتاب گام بــه گام خواننده را با فناوری 

بالکچین آشنا می کند.  

مبانی بالکچین

دنیل درشر

مقدمه ای غیرفنی در 25 گام

مترجم: سیاوش تفضلی
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یک ساتوشی
کتاب حاضر تالشی برای راهنمایی افرادی است که تنها در حد 
شنیدن واژه بیت کوین یا دنبال کردن قیمت ارزهای دیجیتال با 
این فناوری آشنا هستند و به دنبال شناخت جنبه های بیشتر و 
ین  روش های سرمایه گذاری در آنها می گردند. از کوچک تر
واحد پولی بیت کوین بــه پاس خدمات ســازنده آن تحت 
عنوان »ساتوشی« یاد می شــود. یک ساتوشی جزئی از صد 
میلیون واحد کوچک دیگر است که در کنار یکدیگر یک واحد 
بیت کوین را تشــکیل می دهند. انقالب پولی که بیش از یک 
دهه قبل شروع شد، هم اکنون به جایگاهی رسیده که رسانه ها؛ 
رویدادها و حوادث آن  را از نزدیک دنبال می کنند و چشم های 
بسیاری به آینده آن دوخته شده است. یک ساتوشی نمادی برای 
ین  سهیم شدن در این انقالب است؛ مشارکتی که با کوچک تر
واحد پولی آغازگر این انقالب انجام می شود. یک ساتوشی 

می تواند دارایی ارزشمندی در آینده باشد.
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میلیاردرهای 
بیت کوین

یک، نویســنده کتاب پرفروش میلیاردرهای تصادفی  بن مزر
که داستان شکل گیری فیس بوک را در آن روایت کرده بود، این 
بار دست به نوشتن کتاب دیگری زده و در آن داستان زندگی 
یق بیت کوین به ثروت  دوقلوهایی را روایت می کند که از طر

خارق العاده ای رسیده اند. 
این کتاب داستان زندگی اولین میلیاردرهای حوزه بیت کوین 
اســت. تایلر و کامرون وینکلوس در سال 2017 این عنوان 
را از آن خود کردنــد. آنهایی که در حــوزه رمزارزها حرفه ای 
هســتند، نام این دوقلوها را با صرافی جمینای می شناسند؛ 
همان برادران دوقلویی که مدعی مالکیت فیس بوک بودند و با 
مارک زاکربرگ دعوای حقوقی داشتند. هرچند آنها نتوانستند 
در دعوای حقوقی بر ســر فیس بوک به موفقیت چشم گیری 
یبی به  دست پیدا کنند، اما شانس خود را با پدیده عجیب وغر
نام بیت کوین آزمایش کردند. این دو برادر روی ایده ساتوشی 
ناکاموتو یک قمار بزرگ انجام دادنــد و تمام زندگی خود را 
وقف بیت کوین کردند و در سال 2017 که قیمت بیت کوین 
به باالترین حد خود رسید، به اولین میلیاردرهایی تبدیل شدند 

که ثروت خود را از راه بیت کوین به دست آورده بودند. 

انتشارات

ثریا نیل درار

بن مزریک

یک داستان واقعی از نبوغ، 
خیانت و رستگاری

میلیاردرهای بیت کوین
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انقالب بالکچین

دانتاپاسکات
الکستاپاسکات

چطورفناوریپشتبیتکوین،پول
کسبوکاروجهانراتغییرمیدهد

مترجم:مازیارمعتمدی

انقالب بالکچین
نسل اول انقالب دیجیتال، اینترنت اطالعات را به ما ارزانی 
داشت اما نسل دوم با بهره گیری از فناوری بالکچین، اینترنت 
ارزش را بــرای ما به ارمغــان می آورد؛ یک پلتفــرم جدید و 
یع شــده که می تواند به ما کمک کند تا دنیای کسب وکار  توز
را تغییر داده و نظم قدیمی امور انســانی را به سمت و سویی 
 انقالبی است 

ً
بهتر تغییر دهیم. بالکچین یک فناوری کامال

که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بر روی آن شکل گرفته 
است، اما این امکان وجود دارد که این فناوری کاربردهایی 
یبًا همه چیزهایی را که برای  فراتر از این موارد داشته باشد و تقر

یت ارزش دارد را ثبت کند. بشر
این کتاب درباره کاربردهــای فناوری بالکچین، چگونگی 
گســترش آن در آینده و تغییر و تحولی کــه در روند اجرای 
فرایندهــای آنالین به وجود می آورد صحبت کرده اســت. 
در این کتــاب دان و الکس تاپ اســکات عنــوان می کنند 
چگونه این فناوری، آینده اقتصاد دنیا را شــکل می دهد و به 
شکل چشــمگیری همه چیز را ارتقا خواهد داد. این کتاب، 
اثری برجسته و ارزشمند برای درک تغییر بزرگ آینده است. 
نویسندگان این کتاب تالش داشته اند ضمن برشمردن مزایایی 
که فناوری بالکچین به ارمغان می آورد، چالش ها و موانعی که 

بر سر راه توسعه این فناوری وجود دارد را نیز بیان کنند.
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پای ارتباطات داخلی و خارجی پزشکی و درمان می لنگد

چالش های تله مدیسین در ایران

 لورتا نوروفیدبک روشی درمانی برای بیماری هایی است که 
درمان قطعی ندارند

ایران کشوری پیشرو در نوروساینس کاربردی است

COMMENTدیدگاه

دکتــر علــی بــزازی، پزشــک و مدیرعامل شــرکت 
بــه چالش هــای  اشــاره  بــا  طب مدتوریســم 
تله مدیسین در ایران، گفت: »امروز تله مدیسین 
یکی از ابزارهای نو و کارآمد برای از میان برداشتن 
مســافت ها و مرزهاســت. ایــران نیــز دارای 
ظرفیت های مطلوب، به ویژه بــرای درمان بیماران 
خارجی بر بستر تله مدیســین است. ولی کاربرد 
آن در کشــورمان چالش آفریــن اســت؛ زیــرا در 
دهه های اخیر اغلب پزشکان کشور چنان که باید 
به زبــان انگلیســی مســلط نیســتند. درآمدزایی 
ارزی بر بستر تله مدیسین به دلیل اختالف قیمت 
درمان، فرصتی اســت که می ســوزد؛ زیرا بیماران 
خارجی غالباً می خواهند تماس ویدئویی زنده با 
پزشک یا جراح خود داشــته باشند، ولی پزشک 

قادر به ارتباط مقتضی با آنان نیست.« 
بــزازی افــزود: »یکــی دیگــر از چالش هــا ارتبــاط 
پزشــکان ما با پزشــکان کشــورهای دیگر اســت. 
برای مثال ظرفیت مراکز رادیولوژی کشور آمریکا 
به دلیل هزینه های باال خالی مانده است. گزارش 
یــک رادیولــوژی در ایــن کشــور به طــور متوســط 
150 دالر اســت و اغلــب مــردم آمریــکا از کشــور 
استرالیا مشاوره آنالین می گیرند. در صورتی که 
کشــور ما در رادیولوژی متخصصان حاذقی دارد 
و گزارش رادیولوژی در ایران بسیار کمتر از 15 دالر 
است. اگر پزشکان ما آشــنایی و ارتباطات خوبی 
با جامعه پزشکی کشورها داشتند، این خدمات 
سود باالیی برای ما و هزینه پایینی برای مشتری 

داشت.« 

بســیاری از اختالالت مرتبط با اعصــاب که اغلب 
آنها در کودکی نیز بــروز می کنــد، اختالالتی بدون 
درمان قطعی هستند که سال ها با دارو و به صورت 
جزئی کنترل می شوند و جهان با هزینه های باال و 
مطالعات گسترده به دنبال درمان و بهبود آنهاست. 
دکتر امین اســدهللا پور، متخصص علوم اعصاب 
و مدیرعامــل و بنیان گــذار مراکــز علــوم اعصــاب و 
روان شناسی سایبر درباره روش درمانی جدیدی به 
نام لورتا نوروفیدبک می گوید: »ما برای درمان های 
نوروســاینس و علــوم اعصــاب به دنبــال کاربــرد 
دســتگاه ها و ابزارهای نوینی هستیم که مستقیم 
در مغز اثــر می کننــد و بــدون دارو و عارضه های آن 
هستند. مهم ترین درمان ما لورتا نوروفیدبک است 
و بیشــتر روی اختالالتــی کار می کنیــم کــه داروی 
چندان مؤثــری ندارند. اختــالالت یادگیــری، عدم 

تمرکز، بیش فعالی، اوتیسم، تشنج های مقاوم به 
دارو، ســکته های مغزی، اختــالالت زبــان و گفتار، 
پارکینســون و مانند آنها حوزه هایی هســتند که با 
این روش درمان یا کنترل می شــوند.«  اسدهللا پور 
می گویــد: »مــا در نوروســاینس کاربــردی در دنیــا 
جایگاه خوبی داریم و شاید یکی از 10 کشور نخست 
باشیم. کشورهای اطراف ما حتی ترکیه و امارات در 
این زمینه بسیار عقب تر هستند و دانش کافی در 
این زمینه ندارند. لورتا نوروفیدبک درمانی اســت 
که در ســال 2010 در آمریکا معرفی شد و ما حدود 
پنج ســال بعد آن را به ایران آوردیم. بــا این روش به 
نیازهایی پاســخ داده می شــود که تاکنون پاســخی 
برای آنها وجود نداشــته اســت. ما برای این دست 
بیماری ها بهبودی ایجاد می کنیم و این یک ظرفیت 

برای کشور ما در منطقه است.« 

سالمت
H E A L T H
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لجستيک
L O G I S T I C

لجستیک در ایران مانند فنر جمع شــده  است، زمان آزاد 
شــدنش هم مشــخص نیســت. اما چیزی که مشــخص 
اســت، این اســت که باید به تدریج برای شــکوفایی کامل 
این صنعــت در کشــور آماده شــد. این شــاید مهم ترین و 
مختصرترین و کلیدی ترین گزاره ای باشد که از رویداد برای 
آینده که با تمرکز بر صنعت لجستیک و حمل و نقل نوآور 

برگزار شد استخراج کرد.

  زیرساخت لجستیکی کشور ضعیف است
کاوه احسانی، معاون عملیات گروه 
دیجی کاال، در سومین رویداد »برای 
آینــده« بــا محوریــت لجســتیک و 
آینــده آن، کــه دوازدهــم بهمن مــاه 
برگزار شد، با بیان مطلب فوق گفت: 
»صنعــت لجســتیک ابعــادی گســترده دارد و شــامل 
بخش های مختلف زنجیره تأمیــن؛ از تأمین کاال گرفته تا 
تولید و فروش می شــود و تنها به حمل ونقل و ارســال کاال 
ختــم نمی شــود. بلکــه شــامل راه حل یابــی، بســته بندی، 
جابه جایی هــای درون انبــار، انبــارداری و فراینــد توزیــع 
می شــود و این مراحل هر کــدام ابعاد و گســتردگی خاص 

دارد.«
وی افزود: »یکی از دالیلی که حوزه لجستیک را با مشکل 
مواجــه کــرده، این اســت کــه موقــع خریــد کاال )حتــی در 
ســطح جهانی(، امکان انتقال اطالعات و جابه جایی پول 
با ســرعت بســیار باال وجود دارد؛ اما در مورد انتقال کاال، 

چنین کاری امکان پذیر نیست.« 
معاون عملیات دیجی کاال درباره ســختی ها و چالش های 

لجستیک در اقتصاد آنالین هم گفت: »فقط کافی است 
اطالعات کاال را در ســایت ببینید و ســفارش را ثبت کنید 
و پــول را از طریــق درگاه هــای اینترنتی پرداخــت کنید، اما 
باید حداقل چند ســاعت، یک روز یا حتی چند روز صبر 
کنید تا کاال به دست تان برسد. بنابراین کسی که در حوزه 
لجستیک فعالیت می کند، وظیفه سخت تری نسبت به 
بخش های دیگر بــر عهده دارد و بایــد به موقع محصول را 

به مشتری برساند.«
وی با توضیح اینکه موضوع لجستیک حتی در بخش های 
داخلی یک سازمان و یک شرکت نیز برقرار است، توضیح 
داد: »لجستیک شامل زنجیره تأمین، فرایند جمع آوری، 
ذخیره و انتقال منابع از مبدأ به مقصد می شود اما آنچه 
 Consumer goods and االن به آن می پردازیم، شــامل
retail است، یعنی خرده فروشی و بازار کاالهای مصرفی.«

احســانی افــزود: »بــرای افــرادی کــه در حوزه لجســتیک 
فعالیت می کنند، چالش ها در این حوزه بســیار مشــهود 
است؛ چراکه در ایران زیرســاخت های لجستیکی بسیار 
ضعیــف اســت و بهره بــرداری از انبارهــای لجســتیکی، 
مســتلزم صــرف میلیاردهــا تومــان هزینــه و بلوکــه کردن 
ســرمایه. در حالی که بــه عنوان مثــال، در اروپــای غربی با 
صرف ماهانــه تنها دو یــورو در ازای هر متر مربــع، )به طور 
موقت یــا غیرموقت( می توان بــه انبار جهت نگهــداری از 

کاال دست یافت.«
وی با اشــاره به موانع زیادی که جلوی رشد این صنعت را 
گرفته و دردسرهای زیادی ایجاد کرده است، گفت: »عالوه 
بر زیرســاخت نامناســب لجســتیکی و مشــکالت انبار و 
هزینه های مربوط به آن، هزینه اســتهالک ماشین آالت، 

کسب وکارها و چهره های نوآور زیادی برای آینده 
حمل و نقل در حال برنامه ریزی هستند؛ صنعتی که 

احتماالً تغییرات زیادی را شاهد خواهد بود

فنر لجستیک کی باز می شود؟

تحلیلی از پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو

آینده لجستیک در ایران چگونه خواهد بود؟
توسعه و پیشرفت در حوزه لجستیک مستلزم 
داشتن زیرساختی مناســب و توسعه پذیر در 
کنار اســتفاده مطلــوب از تکنولوژی اســت. تا 
زمانی کــه توجه الزم بــه زیرســاخت های مورد 
نیاز نشود، توسعه حداقلی، برحسب ضرورت 
و با بازدهی پاییــن خواهد بود. بــا توجه به این 
توضیح، آینده لجستیک در ایران نیز وابسته 
به اقدامات زیرساختی است که هم دولت در 
آن نقش دارد، هم شرکت  و خدمت دهندگان 

پستی. 
ســهم دولت از منظــر قانون گذاری باالدســتی 
و تدوین قوانین تشــویقی بــرای فعاالن بخش 
خصوصی در این بخش اســت و سهم بخش 
خصوصی، ســرمایه گذاری در زیرساخت های 
ســخت افزاری و نرم افــزاری به ویــژه در حــوزه 
تکنولــوژی اســت. در حــال حاضــر مهم تریــن 
خلئی که در حوزه لجســتیک مشــهود است، 
نفوذ مؤثر تکنولوژی اســت و اگر به این کمبود 
مشــهود توجــه الزم نشــود، بــازار لجســتیک 
بازاری با کارآمدی حداقلــی باقی خواهد ماند، 
ماننــد آن چیــزی کــه در حــال حاضــر تجربــه 
می کنیم. اما در صورت حل این موارد، می توان 
به رشــد قابل توجهی در این صنعــت امیدوار 
بود و بــه تبع آن، اقبــال ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی به این حوزه بیشتر و بیشتر خواهد 

شد.

 تجارت دیگر کشورها و مسیر ما
نیازمندی های لجســتیک مخصوصاً 
در حــوزه ســفارش های خــرد الزامــاً در همــه 
کشورها یکسان نیســت. مثالً در حوزه فروش 
آنالین و ارسال سفارش برای مشتریان، آنچه 
شما در کشورهای منطقه یا در اروپا مشاهده 
می کنید، متفاوت از ایران اســت. بــرای مثال، 
ارســال همان روز یا فوری، به نــدرت و با هزینه 
بســیار بــاال بــه مشــتریان ارائــه می شــود و بــه 
همیــن دلیل، ســهم اندکی از ســفارش ها را به 

خود تخصیص می دهد.
 در صورتی که تا همین چند مدت پیش، توقع 

مشــتریان فروشــگاه های آنالیــن در ایران و 
به تبع آن مدل ارائه خدمت فروشندگان 

آنالیــن بــه مشــتریان خــود بــه ارســال 
ســفارش با باالتریــن ســرعت )حتی 

تحویــل همــان روز در شــهر تهران( 
معطوف بــود. یا مــدل و حوزه های 
اســتفاده از پیک هــای آنالیــن 
در کشــورهای دیگــر کــه بیشــتر 
متمرکــز بــه دلیــوری غذا اســت، 

در حالی که در ایران به عنوان یک 
روش پرکاربــرد برای انواع ســفارش های 

داخــل شــهری اســتفاده می شــود. نکتــه 
حائــز اهمیــت، تعامــل و تطبیــق متقاضی و 
عرضه کننــده خدمــت در مناطــق مختلــف 

اســت که باعث توســعه مطابــق با نیــاز هر دو 
ســمت بازار می شــود. این شــاید نکته مهمی 
اســت که مــا نیــز در کشــور بایــد خیلی بــه آن 
توجه کنیــم. اگرچــه در برخی مــوارد اجرایی و 
عملیاتــی از تجــارت کشــورهای مشــابه مانند 
کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی می توانیــم 

تجارب خوبی کسب کنیم. 

 برندگان آینده
آنچــه خیلــی پررنــگ در حــال رشــد 
اســت، اهمیت ویژه کســب وکارهای کوچک و 
متوســط )SMEها( اســت و این بخش از بازار 
جایــگاه بســیار مهمــی در همــه بخش هــای 
کسب وکاری پیدا کرده است و روزبه روز سهم 
آن بیشتر نیز می شــود. واقعیت این است که 
کل سازوکار لجستیک ما برای ارائه خدمات به 
کسب وکارهای بزرگ بنا شــده و سرویس های 
متناســب برای این بخــش مهــم از اقتصاد ما 
هنــوز وجــود نــدارد. در نتیجــه هر آنچــه )چه 
ســرویس، چــه کســب وکار( بتوانــد نیازهــای 
این بخش را پوشش دهد و کســب وکار آنها را 
تسهیل کند، قطعاً با استفبال روبه رو خواهد 
شــد. برای مثال، یکــی از بخش هــای اثرگذار و 
آینده دار کــه تا االن نه شــرکت های خصوصی 
بــه آن توجــه کرده اند، نــه حتــی مجموعه های 
مثل پست جمهوری اســالمی، بخش پیکاپ 
)یا اصطالحاً First Mile( است که در صورت 
توجــه بــه آن، قطعــاً موجــب تغییــرات مثبت 
و رشــد چشــمگیر حــوزه حمل و نقــل خرده بار 

خواهد شد.

COMMENTدیدگاه
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لجستيک
L O G I S T I C

COMMENTدیدگاه

حامد تاج الدین 
مدیرعامل اوبار

هزینه لجستیک 
ناکارآمد را 

شهروندان می دهند
 در ایــران بار اصلی لجســتیک بــر دوش 
حمل و نقــل زمینــی اســت. در کشــور ما 
۸0 درصــد حجم در بخش فرســت مایل 
لجستیک یا همان بار بین شهری از طریق 
حمل و نقــل جــاده ای صــورت می گیــرد. 
این در حالی اســت که در دیگر کشــورها 
بخش اصلــی جابه جایی هــای زمینی به 
صورت ریلی صورت می گیرد. در کشــور 
ما چــون زیرســاخت ریلــی توســعه پیدا 
نکرده، حمل و نقل بین شهری را به ناوگان 
زمینی می ســپارند و از همین جاست که 
ناکارآمدی ها شــروع می شــود. بــرآوردی 
کــه از نــاوگان حمل و نقــل زمینی کشــور 
می شود، چیزی حدود ۴00 هزار دستگاه 
کامیون اســت. به زعم اکثر کارشناســان 
حــدود 25 درصــد نــاوگان حمل و نقــل 
جاده ای ایران به دالیل مختلفی از جمله 
فرســودگی یــا کمبــود قطعــات غیرفعال 
هســتند. نکته اما این اســت کــه همین 
تعــداد نــاوگان هــم بــا وجــود هزینه های 
باالی آالیندگی و استهالک و تصادف ها 
و... در 50 درصــد اوقــات به صورت خالی 
در رفت و آمــد هســتند. ایــن در حالــی 
اســت که ایــن عــدد در کشــورهای دیگر 
حدود 20 درصد اســت و به همین دلیل 
استارتاپ های حوزه حمل و نقل می توانند 
این شــکاف را نشــانه بگیرند و بخشی از 
مسائل را به فرایندی کارآمد تبدیل کنند.

تمــام این هــا در حالــی اســت کــه اکثــر 
کشــورهای منطقــه از ایــران در زمینــه 

لجستیک جلوترند.  
تعداد ناوگان حمل و نقل ما از سال ۸5 تا 
92 ســه برابر شــده و از 1۳۷ هــزار به ۳95 
هــزار رســیده، امــا بهــره وری پاییــن آمده 
اســت. به عبارتی دیگر میزان مســافتی 
کــه نــاوگان مــا طــی می کننــد از ۷۴ هزار 
کیلومتر به 25 هزار کیلومتر رسیده است. 
ســاالنه 1/۷ میلیارد دالر هزینه فرصت 
ناکارآمــدی در بخش حمل و نقل کشــور 
است که به شکل قیمت تمام شده کاال به 
شهروندان ایرانی تحمیل می شود. دلیل 
این موضوع نیز فهم نادرست رگوالتوری 
حوزه لجستیک است. آنچه ما امروز در 
ایران شاهد آن هستیم حمل و نقل بدوی 
و گاراژداری است، نه لجستیک. با اینکه 
حوزه لجستیک بیزینسی جذاب است، 
اما سوداگری و بارنامه فروشی در آن بیداد 

می کند. 

پاســخگویی به نیازهــا و انتظــارات مشــتریان و همچنین 
چالش هــای منابــع انســانی را بایــد بــه چالش هــای ایــن 
صنعــت افزود کــه نیــاز بــه چاره جویــی و بحث بیشــتری 

دارد.«
وی اظهار داشــت: »مدیریــت منابع انســانی در صنعت 
لجســتیک، به خصــوص هنگامی که تعــداد نیروهــا زیاد 

می شود، سختی ها و پیچیدگی های زیادی دارد.«
معــاون عملیــات دیجــی کاال دربــاره روندهــای نوآورانــه و 
سرعت رشد این صنعت در دنیا به ویژه در کسب وکارهای 
خرده فروشــی بــزرگ بــا مثــال آوردن از بزرگ تریــن 
خرده فروشی آنالین دنیا گفت: »سایت آمازون به عنوان 
یکی از بزرگ ترین خرده فروش های اینترنتی جهان، تنها 
ظرف دو ســال توانســته در بــازار رقابتی آمریکا بــه عنوان 
دومین شرکت لجســتیکی این کشــور مطرح شــود. بازار 
لجســتیک آمریــکا حــدود 2۴ میلیــارد بســته در ســال 
اســت. یعنی نســبت ســرانه هر آمریکایی بیــن ۷0 تا ۸0 
بسته است. در حالی که رقم سرانه هر ایرانی چهار بسته 

است.«
او با اشــاره به جدول آماری منتشرشــده از ســوی ســایت 
آمازون تأکید کرد: »لســت مایل دلیوری یا ارسال مرحله 
آخــر بســته ها، فراینــدی هزینه بر بــرای شرکت هاســت و 
حدود 5۳ درصد از هزینه های لجستیک سایت آمازون، 
مربــوط به لســت مایــل دلیوری یــا همــان تحویــل کاال در 

سریع ترین زمان ممکن است.« 
وی افــزود: »پتانســیل کار لجســتیکی در ایــران بســیار 
باالست و مانند فنر جمع شده  است و باید برای شکوفایی 

این صنعت آماده باشیم.«

  ورود تکنولــوژی، صنعــت لجســتیک را 
متحول می کند

آرش حسینی، مدیر ارشد محصول 
دیجی اکســپرس هــم در ســومین 
رویــداد »بــرای آینــده« بــا محوریت 
لجســتیک و آینــده آن، در مــورد 
صنعــت  در  روز  تکنولوژی هــای 
لجستیک توضیحاتی ارائه داد و تأکید کرد باید منتظر ورود 
فناوری برای دگرگونی های عمیق تر در این صنعت باشیم. 
حســینی در این باره گفت: »برای اداره  حجم بزرگی از کار 
لجســتیک و ادامه  روند آن، نیاز بــه تکنولــوژی داریم و در 

واقع تکنولوژی نقش مهمی در این بخش ایفا می کند.«
وی افزود: »جهان ما با چهار انقالب صنعتی مواجه بوده 
اســت. انقــالب اول بــا ورود ماشــین و نیروگاه هــای بخار و 
انقــالب دوم بــا تولیــدات انبــوه کاالهــا آغــاز شــد. بــا ورود 
کامپیوتر و اتوماســیون وارد انقالب سوم صنعتی شدیم و 
در انقالب صنعتی چهارم با »سایبر فیزیکال سیستم ها«، 
کامپیوترها و اینترنت در زندگی انسان ها جایی عمیق باز 

کرد.«
به گفته حسینی با بروز انقالب صنعتی چهارم، ابزارهای 
تکنولوژی، ابزارهایی متفاوت شدند و بسیاری از حوزه های 
جدید مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشــین، اینترنت 
اشیا، بالکچین، بیگ دیتا و... در حوزه تکنولوژی کاربردهای 

خود را نشان دادند و مورد استفاده صنایع قرار گرفتند.
مدیــر ارشــد دیجی اکســپرس خاطرنشــان کــرد: »همــه 
می دانیم تکنولوژی در صنایع مختلف کاربرد دارد، بنابراین 

طبیعتاً در لجستیک نیز کاربرد دارد و تأثیرگذار است.« 
وی با معرفی چند تکنولوژی و نقش و کاربرد آن در صنعت 
لجستیک جهانی افزود: »این مقوله ها در سال 2022 یا در 
لبه تکنولوژی قرار دارند و هنوز وجود ندارند، یا وجود دارند 
و تکنولوژی های مهمی هســتند و احتماالً در طول همین 

سال ها فراگیرتر نیز خواهند شد.«
حسینی در مورد نقش فناوری اینترنت اشیا در لجستیک 
گفت: »نقشی که اینترنت اشیا در این صنعت ایفا می کند 
این است که به مدیران صنعت لجستیک کمک می کند 
فرایندها را شفاف تر ببینند و ناوگان را بهتر کنترل و رصد 

کنند.«
وی در ادامه گفت: »لجستیک برای صنایع مختلفی کار 
می کند. وقتی مدنظر است کاالیی حساس با سرعت عمل 
باال حمل ونقل شــود، مدیریــت دشــوارتری در رصد کردن 

کاال وجود دارد.«
بــه گفتــه مدیــر ارشــد دیجی اکســپرس، یکــی دیگــر از 
موضوعاتــی کــه اینترنــت اشــیا می توانــد در آن تأثیرگذار 
باشد، بحث منتورینگ منیجمنت یا همان رصد مدیریتی 
اســت. در این بخش بایــد حواس مان باشــد کاال را چگونه 
کنترل و انبار می کنیم و اینترنت اشیا می تواند به ما در این 

باره کمک کند.
او افــزود: »تعمیــر و نگهــداری پیشــگیرانه از خودروها در 
صنعت لجســتیک بســیار مهم اســت. برای مثال، مهم 
است بدانید خودرویی که در حال استفاده از آن هستید، 
چه هنگام نیاز به تعمیر دارد و وقتی مصرف ســوختش از 
حدی باالتر می رود، دلیلش را بدانید و سریع تر نسبت به 
تعمیر آن اقدام کنید. در این راستا، استارتاپ کارپو که در 
کمپ اخیر دیجی نکست در این حوزه شروع به کار کرده، 

نمونه خوبی از شکل گیری و رفع این نیاز است.«

  مســئله ســوخت و نقــش الگوریتــم در 
لجستیک 

از مزایــای اســتفاده از الگوریتــم این 
است که کیلومتر طی شده غیربهینه 
ناوگان، بــه حداقل یا حتــی به صفر 
می رسد و این برای موقعی که قیمت 
ســوخت افزایش چشــمگیری پیدا 

می کند، بسیار مهم و ضروری است.
محمد جواد اتابکی، مدیرعامل و هم بنیان گذار استارتاپ 
آپتایم به عنوان سومین سخنران در این رویداد، ضمن بیان 
مطلب فوق، در مورد موضوع بهینه سازی مسیر در ناوگان 
حمل ونقل در کسب وکار آپتایم با رویکرد هوش مصنوعی، 
توضیــح داد و گفــت: »ایده اصلــی اســتارتاپ آپتایم، رفع 
چالش برنامه ریــزی بــرای اســتفاده حداکثــری و کمینه از 

ناوگان حمل ونقل و ارسال به موقع کاالست.« 
وی افزود: »چالشــی کــه مــا در آپتایم در مورد لجســتیک 
با آن برخورد داشــتیم و همزمان درصدد توســعه و رفع آن 
مشــکل برآمدیم، این بود که چگونه متناســب با شــرایط 
ترافیکی شهر، برنامه ریزی و از حداکثر ظرفیت حمل ونقل 
خود استفاده کنیم و کاالها را به موقع به دست مشتریان 

برسانیم.«
هم بنیان گذار استارتاپ آپتایم درباره نقش الگوریتم ها در 
این کسب وکار چنین توضیح داد: »انجام این برنامه ریزی 
به جای اینکه با دخالت انســان و به صورت دســتی باشد 
که به مراتب کاری سخت تر و پیچیده تر است، با استفاده 
از الگوریتم انجام می شود. همچنین می توانیم زمان بندی 
رسیدن کاال به دست مشتری را با ضریب اطمینان باالتری 
تخمین بزنیم و با استفاده از این الگوریتم، به شرکت ها این 
قابلیت داده می شود که برای تمام مرسوالت، کد رهگیری 
آنالین داشته  باشند و سرعت، موقعیت، مسیر و چابکی 

راننده را رصد کنند.«
وی افزود: »شرکت ها اغلب راننده هایی استخدام می کنند 
کــه محلــه، پیچیدگــی معابــر و وضعیــت ترافیکــی شــهر 
را خــوب بشناســند. چون شــناخت آنهــا باعث می شــود 
 AI آن کاال را ســریع تر به مشــتری برســانند. وقتــی برنامه
base یــا مبتنی بر هوش مصنوعــی باشــد و از این فناوری 
در لجســتیک یــک شــرکت اســتفاده  شــود، دیگــر نیازی 
نیست راننده ها، معابر و خیابان ها را بشناسند و بر اساس 

لوکیشن ها دسته بندی انجام می شود.«
به گفته او، با استفاده از این اپلیکیشن، زمان رسیدن کاال 
را به مشــتری اعــالم می کننــد و مشــتری می داند حــدوداً 
چه ســاعتی بســته اش را دریافت می کنــد. در این صورت 
احتمال لغو درخواست توسط مشتری و معطلی راننده در 

مقصد و برگرداندن کاال به حداقل می رسد. 

وی خاطرنشــان کرد: »عمده ترین چالش شــرکت ها برای 
ارســال مرســوله این اســت که ممکن اســت لوکیشنی که 
مشــتری برای رانننده ارســال می کنــد به دالیــل مختلفی 
دقیق نباشد. اســتفاده از سیســتم AI base این کار را هم 
راحت کرده  اســت. در واقع ما سیستم را توســعه دادیم و 
آدرس )تکست( لوکیشــن را تبدیل به لوکیشن می کنیم و 
بعد با لوکیشن ارسالی از طرف مشتری تطابق می دهیم و 

در صورت تطابق داشتن، آن را وارد پنل می کنیم.«
اتابکی درباره دیگر خدمات این کسب وکار تازه وارد صنعت 
حمل و نقل ایران گفت: »اگر مدیران لجستیک بخواهند 
ناوگان لجســتیک خود را از لحاظ ســالمت ارزیابی کنند، 
پنل آنالیزتکس می تواند شــاخص ها را برایشان محاسبه 
کند و عالوه بر اینکه از نحوه عمل ناوگان مطلع می شوند، 
می توانند پرداخت به راننده ها را با شفافیت بیشتری انجام 
دهند. زیرا سیستم می تواند هم مقدار کیلومتر طی شده 
و هم زمان مأموریت انجام شــده را نشــان دهد. در واقع بر 
اساس نوع نیاز آن شرکت، برنامه ریزی روی سیستم انجام 

می گیرد.«

  114 گنجه در تهران
احمد نبی پور، مدیرعامل کسب وکار 
»گنجه« به عنوان آخرین سخنران 
در ســومین رویداد »بــرای آینده« با 
محوریــت لجســتیک و آینــده آن، 
ذهن همــه حاضران در جلســه را به 
نوستالوژی کارتون پت پستچی و سریال سلطان و شعبان، 
هدایت کرد و گفت: »دهه شصت که هنوز تکنولوژی وارد 
زندگی مردم نشده بود، انیمیشن های محبوب کودکی مان 
پت پســتچی بــود و نامه ها نیــز توســط کبوترهــا جابه جا 

می شد.« 
او این نکته را یادآوری کرد که از همان آغاز که نامه ها توسط 
کبوترها جابه جا می شد تا االن که به تکنولوژی و پیشرفت 
رسیده ایم، ویژگی ثابتی وجود دارد و آن هم انتظار کشیدن 

است.
نبی پور افــزود: »معمــوالً هنــوز هم در رســاندن بســته به 
دست مشتری، به خصوص توسط شرکت پست، ساعت 
و زمان دقیقی اعالم نمی شود و هم فروشنده، هم خریدار 

مشکالت زیادی با این مسئله دارند.«
وی در خصوص حل مشکل زمان رسیدن بسته ها دست 
مشتری، مدل های مختلفی را پیشنهاد کرد و افزود: »برای 
نمونه در کسب وکار گنجه مشکل لست مایل تا حدودی 
رفع خواهد شد. زیرا مشتری ظرف 2۴ ساعت مهلت دارد 
بسته اش را خودش از داخل گنجه هایی که در سطح شهر 
و در نزدیکی محل اقامتش تعبیه شــده، بــردارد. تا کنون 
ده گنجه از این مدل در سطح شهر نصب شده و 1۳ هزار 

بسته از طریق آن به دست مشتریان رسیده  است.«
نبی پور از تولید 10۴ گنجه دیگر خبر داد و گفت: »تا آخر 
امسال این گنجه ها در سطح شهر تهران در نقاط مختلف 
شــهری تعبیه می شــود و امیدواریم بــا این تعــداد گنجه 
اضافه شده، شاهد تغییراتی مشهود باشیم و مشتری ها 

بتوانند سفارش های خود را از داخل گنجه ها بردارند.« 
مدیرعامل گنجه، بــا ارائه توضیحاتی درباره زیر ســاخت 
موردنیــاز شــرکت های لجســتیکی، گفــت: »بــرای حــل 
مشکالتی که شرکت های لجستیکی برای رساندن کاالها 
به دست مشتری دارند، چند مدل باید تدارک دید که ما 
در کسب وکار گنجه تالش کرده ایم برخی از آنها را طراحی 
کنیم. برای نمونه یک مدل گنجه، گنجه مید مایل است. 
در این مدل، گنجه هایی در سطح شــهر تعبیه می شود و 
بسته ها به وسیله یک ماشین بزرگ )به صورت یکجا برای 
هر منطقه( ارسال می شــود. ســپس پیک در اسرع وقت 
و در کوتاه تریــن زمــان ممکــن، بســته ها را بــه آدرس هایی 
نزدیک به هم به دست مشتری می رساند. در این صورت 
حدود ۴0 درصد از هزینه های لجســتیکی آن شرکت کم 

می شود.«
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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

علم و فناوری نقش بسیاری در نمایشگاه های جهانی 
دارد. از ابتــدای برگــزاری چنیــن نمایشــگاه هایی در 
قــرن نوزدهــم، معمــوالً اهــداف تجــاری در کنــار جنبــه 
علمــی مــورد توجه بــوده؛ بــا ایــن وجــود در طــول زمان 
درک علــم و فنــاوری در جامعــه به طــور چشــم گیری 

دگرگون شده است. از ســویی نمایشگاه ها 
دارای یــک دیــدگاه نیــز هســتند. آگاهی از 
نقــش علــم و فنــاوری در تحــوالت صنعتی 
بــه اصــاح مــوارد دیگــری از جملــه آموزش 
علمــی منجر شــد، همچنیــن یکــی دیگر از 
پیامدهــای برگــزاری چنین نمایشــگاه هایی 
اســتفاده از برخــی مجموعه ها بــرای ایجاد 
موزه هــا، به ویــژه موزه هــای علــوم و صنایــع 
بوده که میراث فرهنگی نمایشگاه هاســت. 
ایــن رویدادهــا فرصتــی خارق العــاده بــرای 

مطالعه انتشار فناوری و ادغام آن در دنیای کشاورزی، 
صنعت و ارتباطات است. از این دید جهت گیری های 
جدید تاریخ فناوری، رویکردهای بســیار جالبی را ارائه 

می دهند.
تاریخ دانــان علــم و فنــاوری پیــش از ایــن تحلیل هایــی 
را دربــاره نمایشــگاه های جهانــی انجــام داده انــد کــه 
مقالــه »یوجیــن فرگوســن« یــک نمونــه کاســیک از 
آن اســت، همچنیــن »بریژیــت شــرودر-گودهوس« 
و »آن راسموســن« راهنمــای بســیار مفیــدی دربــاره 
نمایشــگاه های اصلــی جهــان شــامل داده هــا و منابع 

کتاب شــناختی فراوان تهیه کردند. با این وجود تعداد 
قابل توجهی مقالــه و کتاب اختصاصــی در این زمینه 
وجــود دارد. در همین حــال برخی شــرکت کنندگان در 
نشست پادووا 2014 در فهرست نویسندگانی هستند 
که پــاره ای از جنبه های علــم، فناوری و نمایشــگاه های 

جهانی را مورد بررسی قرار داده اند.

  علــم و فنــاوری و خاســتگاه 
نمایشگاه های جهانی

نمایشــگاه بــزرگ لنــدن 1851 به عنــوان 
نخستین نمایشگاه جهانی تاریخ شناخته 
می شود. این نمایشگاه الهام گرفته از تجربه 
فرانسه در برپایی نمایشــگاه های ملی بود، 
اما مُروجین بریتانیایی مایــل بودند رقابت 
بین المللی محصوالت را با هدف نشان دادن 
هژمونی صنعتی بریتانیا در جهان سازمان دهی کنند. 
فنــاوری به عنوان بخــش مهمــی از تولیــد و حمل ونقل 
نقــش اصلــی را در نمایشــگاه بــر عهــده داشــت. 
آشــکارترین ویژگــی نمایشــگاه »کریســتال پاالس«، 
ساخت وساز بســیار مدرن آهن و شیشــه بود )که کاخ 
نمایشــگاه را به یــک گلخانه عظیــم تبدیل کــرده بود(. 
کریســتال پاالس تأثیر فوق العاده ای بر معماری جهان 
داشــت که بــا معرفی ســبک جدیــد شیشــه و آهن آن 
را در بســیاری از ســاختمان های عمومــی و صنعتی در 
جهان مانند ایستگاه های راه آهن یا بازار به کار گرفتند. 

مصالــح مهندســی و ســازه ها نیــز ارزشــی نمادیــن از 
نوگرایی صنعت داشتند.

در داخل کاخ نمایشــگاه محصوالت گوناگــون تولیدی 
و هنــری تــا فنــاوری پیشــرفته وجــود داشــت، کاالهای 
آمریکایی به روشــنی نشــان می داد که ایــاالت متحده 
آمریــکا در حــال تبدیل شــدن به یــک کشــور صنعتی 
بســیار قدرتمنــد بــا کشــاورزی و صنعت به روز اســت. 
موفقیت نمایشــگاه لندن بــه برگزاری نمایشــگاه هایی 
با هدف گردآوری برجســته ترین محصوالت از سراسر 
جهان منجر شــد و شــش میلیــون شــرکت کننده گواه 

موفقیت آن بود.
 بازدیدکننــدگان نه تنهــا از بریتانیــا، بلکــه از بســیاری 
از کشــورهای مختلف در اروپــا، آمریکا، آســیا و آفریقا 
آمده بودند. بررسی گزارش های برخی بازدیدکنندگان 
نمایشــگاه بســیار جالــب اســت. تولیدکننــدگان 
اســپانیایی حضــور چشــم گیری داشــتند کــه بیشــتر 
محصوالت آنها ساخته های دســت دارای کیفیت باال 
بود. تجربه چشم گیر امکان بازدید از »جهان« در یک 
مــکان واحــد و در مدت زمــان نســبتاً کوتاه بــرای عموم 
مردم اســپانیا تشــریح شــد و به همین دلیل مشارکت 
اســپانیایی ها در نمایشــگاه های بین المللــی بعــدی 

اهمیت فزاینده ای پیدا کرد.
نمایشــگاه لندن الگویی بــرای نمایشــگاه های بعدی از 
جمله نمایشــگاه هایی شــد که در فرانســه برگزار شــد. 
نخستین نسخه مشابه نمایشگاه 1851در سال 1853 

بررسی نقش نمایشگاه های جهانی در گسترش نوآوری به بهانه برگزاری 
نمایشگاه اکسپو دبی که ایران در آن فقط پرحاشیه ظاهر شد!

شتاب گیری رشد علم و فناوری 
بر بستر نمایشگاه های جهانی 

 نمایشگاه ها؛ بستر انتشار 
فناوری های جدید و قدیم

جایی برای گسترش 
و تحمیل فناوری

»دیویــد ادگرتــون« بــا گرایــش مورخــان 
فناوری مخالفت کــرده تا عاقه آنهــا را بر 
فناوری های جدید متمرکز کنــد؛ بدون در 
نظر گرفتن اینکه آیا این فناوری های جدید 
کارکــرد واقعــی داشــته اند یــا خیــر. تاریخ 
فناوری باید بر فناوری های واقعی متمرکز 
شــود کــه در توســعه صنعت، کشــاورزی 
و ارتباطات نقــش داشــته اند. این ممکن 
اســت عدم عاقــه نســبی دیــدگاه تاریخ 
علم و فنــاوری به مطالعه نمایشــگاه های 
جهانی را توضیح دهد. البته نمایشگاه ها 
بســتر مهمی را برای فناوری های جدید و 
همچنیــن گــردآوری فناوری هــای قدیمی 
فراهم کردند. بر خاف آنکه این فناوری ها 
پیــش از شــرکت در نمایشــگاه ها ثبــت 
اختراع می شــدند، برخی از آنها به لطف 
نمایشــگاه ها مــورد توجــه همگانــی قــرار 
گرفتنــد. به عنــوان نمونــه می تــوان بــه 
هفت تیــر ســاموئل کلــت )لنــدن، 1851(، 
فرایند ساخت فوالد بسمر )لندن، 1862(، 
دینــام گــرام )ویــن، 1873(، تلفــن گراهــام 
بــل )فیادلفیــا، 1876( یا المپ ادیســون 
)پاریــس، 18( اشــاره کــرد.  روشــن اســت 
که هفت تیر کلــت راه را برای ســاح هایی 
باز کــرد کــه نه تنهــا تاکتیک هــای جنگ، 
بلکه نیروهای پلیس مسلح و حتی دفاع 
شــخصی را نیــز دگرگــون کردنــد. فراینــد 
بسمر به طور اساســی صنعت متالورژی 
را تغییر داد. نسخه دینام گرام نخستین 
مورد استفاده صنعتی بود که به راحتی به 
یک موتور الکتریکی تبدیل شد. گراهام بل 
از فرصت نمایشگاه یکصدمین سالگرد 
استفاده کرد و آخرین نمایش های خود از 
ارتباطات تلفنی را ارائــه داد. بر خاف این 
واقعیت که پیشتاز بودن بل مورد مناقشه 
بود، شــیوه کارآفرینــی او راه را بــرای عصر 
جدیدی از ارتباطات هموار کرد. سرانجام 
ادیســون در طــول نمایشــگاه 1881 کارزار 
فشــرده ای را پیش بــرد تا همــه را متقاعد 
کند که طراحی المپ او بهترین است. در 
این موارد نمایشگاه های جهانی راهی برای 
گسترش و حتی تحمیل برخی فناوری ها 
به رقبا بود. نمایشگاه های جهانی تجاری 
نیز بودند که در آن تولیدکنندگان فناوری 
فرصت داشتند تا نوآوری های خود را تبلیغ 
و آنها را بــه تولیدکننــدگان معرفی کنند. 
در واقــع بیشــتر ماشــین های صنعتــی و 
کشاورزی نسخه توسعه یافته ماشین های 

موجود با کاربردهای جدید بودند. 

REVIEWبررسی

مهران امیری  
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KARANG

15 در نیویورک برگــزار شــد، در محلی که قصر شیشــه ای 
دیگــری در آن ســاخته شــد، امــا چندیــن نــوآوری در 
طراحــی، نصــب و مــواد در آن وجــود داشــت؛ کاخــی 
بســیار شــبیه به کاخ لندن، اما بــا تناســباتی جدید در 
 Corliss فضای وســیع تر. یک موتور بخــار چشــم گیر
و Nightingale تــوان الزم بــرای ماشــین ها را فراهــم 
می کــرد و کاخ بــا گاز روشــن می شــد و ســاعات بازدیــد 
افزایش یافت. نمایشــگاه نیویورک بــه موفقیتی بزرگ 
تبدیل شد و اتوماسیون بسیاری از فرایندهای صنایع 
دســتی، کشــاورزی و صنعتی که بخش زیادی از آن به 
دست مخترعان آمریکایی انجام شده بود، تحسین و 
عاقه سایرین را برانگیخت. در آن زمان ایاالت متحده 
کشــوری نوظهور بود که هنوز از دســتیابی بــه هژمونی 
جهانــی بریتانیــا، فرانســه و به طــور فزاینــده ای آلمــان 

دور بود.

  تغییرات در آموزش فنی
یکــی از زمینه هــای اصلــی بحــث بیــن صنعتگــران و 
دانشــمندان قرن نوزدهم آموزش فنی بــود. این بحث 
در بریتانیا که مهندسی عالی مبتنی بر آموزش عملی 
داشــت، با اشــتیاق دنبال می شــد. در مرحله نخست 
بحثــی درباره تناســب آمــوزش عالــی کاردان هــای فنی 
مطرح شــد، پــس از آن در اواخر قرن نوزدهــم بحث بر 
موضوع محتویات برنامه درسی متمرکز بود که عمدتاً 
شــامل نــوع ریاضیاتی می شــد کــه ممکن اســت برای 
مهندسان مفید باشد. برخی نویســندگان - عمدتاً از 
بریتانیا - ارتباط مســتقیمی بین تجدیــد آموزش فنی 
و نمایشــگاه های جهانــی برقــرار کرده انــد کــه می تواند 
درست باشد؛ زیرا طرح های جدید برای ایجاد یا تجدید 
مدارس فنــی و حرفــه ای و مهندســی در انگلســتان در 
نیمه دوم قرن نوزدهم توسعه یافت. پس از نمایشگاه 
1851 این احساس وجود داشت که بریتانیا در حال از 
دســت دادن هژمونی خود )به آلمان، فرانســه و ایاالت 
متحده( اســت. برتری رقبا معموالً با دســتگاه آموزش 
مهندســی آنها همراه بود؛ بنابراین برداشت آن بود که 

در بریتانیا باید آموزش علمی و فنی اصاح شود. 

  کنگره های علمی
وقتی جلســات دانشــمندان و مهندســان بــرای بحث 
دربــاره تجربه هــا یــا آزمایش هایشــان محــدود بــه 
انجمن هــا یــا آکادمی هــای علمــی شــد - کــه در قــرن 

شــانزدهم ابتدا در ایتالیا و پس از آن در چندین کشور 
اروپایــی دیگــر ســازمان دهی شــدند - یــک طبقــه از 
اشراف باسواد و بورژوازی شکل گرفت. در قرن نوزدهم 
فعالیت های علمــی از نخبگان بــه بخش های جدیدی 
مانند انجمن های پیشــرفت علم که عمدتاً از آماتورها 
تشــکیل شــده بودنــد، گســترش یافــت و بــرای ترویــج 
فعالیت هــای علمی جلســات اندکی ترتیــب دادند. به 
گفتــه شــرودر-گودهوس و راسموســن در حالــی کــه تا 
سال 1850 تنها چند ده نشست علمی وجود داشت، 
تــا ســال 1900 تعــداد آنهــا بــه چنــد صــد نفــر افزایش 
یافــت. نمایشــگاه جهانــی ویــن در ســال 1873 یکــی 
از نخســتین نمایشــگاه هایی بــود کــه جلســات علمی 
»رســمی« را تشــکیل داد. بــرای نمونه در بارســلون در 
ســال 1888 کنگره هــای علمــی و فنــی تشــکیل شــد. 
بــا ایــن حــال اثرگذارتریــن نشســت های علمــی در دو 
نمایشــگاه جهانی پاریس 1900 و ســنت لوئیس 1904 
شــکل گرفت؛ هر دو نشســت با هدف ترویــج تحلیلی 
عمیق از توســعه علم و فناوری در آســتانه هزاره جدید 
برگــزار شــدند و از برجســته ترین دانشــمندان ماننــد 
»دیویــد هیلبــرت« در پاریــس )زمانــی کــه 10 مســئله 
معروف ریاضیات را مطرح کرد( یا »هانری پوانکاره« در 
سنت لوئیس )که چالش های فیزیک را تجزیه وتحلیل 
کرد( دعوت شــد. ایــن روند در نمایشــگاه میــان 1906 
ادامه یافت که 96 کنگره رسمی برگزار شد. البته زمانی 
کــه حرفه ای شــدن تحقیقــات علمــی در دانشــگاه ها و 
مؤسســات به بلوغ خاصی رســید، دیگر نمایشــگاه ها 

فرصتی برای گردهمایی متخصصان نبود.

  نمایشگاه های جهانی موضوع پژوهش 
تاریخ نگاری

»الکســاندر گپــرد« در پژوهــش خــود نشــان داده کــه 
نمایشگاه های جهانی پس از جنگ جهانی اول به طور 
جــدی بــا بحــران روبــه رو شــدند؛ گرچــه عاقــه بــه این 
رویدادهــا در اواخــر دهــه 1960 زمانی کــه جهت گیری 
جدیــدی شــکل گرفــت، بازســازی شــد. نمایشــگاه 
1992 ســویل نقطه تثبیت ایــن مرحله نوین بــود. گپرد 
همچنین بیان می کند که پس از سال 1970 انتشارات 
علمــی در نمایشــگاه های جهانــی رشــد قابــل  توجهی 
داشــته و تا ســال 1995 با بیش از 80 نشــریه به تدریج 
افزایش یافت و تا سال 2000 حفظ شد و پس از آن بین 

سال های 2000 تا 2004 به شدت کاهش یافت.
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اولین باری کــه نام بیتکوین را شــنیدیم به ســادگی 
از کنار آن رد شــدیم تا چند ســال بعد همــه نگاه ها از جمله 
نگاه حســرتآمیز مــا دوبــاره بــه آن جلب شــد. کتاب
یکساتوشــی تالشــی بــرای راهنمایــی افرادی اســت 
که تنهــا در حــد شــنیدن واژه بیت کویــن یــا دنبال کردن 
قیمــت ارزهایدیجیتــال با این فناوری آشــنا هســتند. 
از کوچک تریــن واحــد پولــی بیت کوین به پــاس خدمات 
ســازنده آن تحــت عنــوان »ساتوشــی«یــاد می شــود.
یک ساتوشی جزئی از صد میلیون واحد کوچک دیگر است 
که در کنــار یکدیگر یــک واحــد بیت کوین را تشــکیل 
می دهند.یــک ساتوشــی نمــادی بــرای سهیم شــدن در 
ایــن انقــاب اســت؛ مشــارکتی کــه بــا کوچک تریــن 
واحــد پولــی آغازگــر ایــن انقــالب انجــام می شــود. یــک 
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کتاب حاضر تالشــی بــرای راهنمایی افرادی اســت کــه تنها در حد 
شــنیدن واژه بیت کوین یا دنبال کردن قیمــت ارزهای دیجیتال با 
این فناوری آشــنا هســتند و به دنبال شــناخت جنبه های بیشتر و 
روش های سرمایه گذاری در آنها می گردند. از کوچک ترین واحد پولی 
بیت کوین به پاس خدمات سازنده آن تحت عنوان »ساتوشی« یاد 
می شود. یک ساتوشی جزئی از صد میلیون واحد کوچک دیگر است 
که در کنار یکدیگر یک واحد بیت کوین را تشکیل می دهند. انقالب 
پولی که بیش از یک دهه قبل شروع شــد، هم اکنون به جایگاهی 
رســیده که رســانه ها؛ رویدادها و حــوادث آن  را از نزدیــک دنبال 
می کنند و چشم های بســیاری به آینده آن دوخته شده است. یک 
ساتوشی نمادی برای سهیم شــدن در این انقالب است؛ مشارکتی 
که با کوچک ترین واحد پولی آغازگر این انقالب انجام می شود. یک 

ساتوشی می تواند دارایی ارزشمندی در آینده باشد.
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8 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شـــــماره هشت
هفده بهمـــــن
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه
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   ConsenSys کیف پول 
منبع باز اتریوم را جهت 

گسترش خریداری می کند

متاماسک 
مای کریپتو را خرید 

مراقب باشید کسب وکارهای
 ایرانی نابود نشوند!

طرحهای
رویمــیز

بررسی اقدامات احتمالی رگوالتورها در حوزه رمزارز

8
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حوزه بالکچین و رمزارزها در سال های گذشته 
از نظر آموزش وضعیت غریبی داشته است؛ بر 
خالف جهان که دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
به صورت جدی وارد عمل شدند و تکست های 
قوی دانشــگاهی و محتواهای آموزشــی جدی 
تولیــد کردنــد، در ایــران ایــن افــراد و برخــی 
کســب وکارها بودند کــه بار آمــوزش را بر دوش 
کشیدند. کسب وکارهای رمزارزی در ایران برای 
توسعه کسب وکارهایشان آموزش مردم و حتی 
در مواردی مسئوالن را در دستور کار قرار دادند 
و برای آن هزینه کردند. بســیاری از افراد هم با 
زمینه های دانشــی متفاوت دســت به طراحی 
دوره هــای آموزشــی زدند و اگــر بــه پلتفرم های 
وبینار مراجعــه کنیــم، می بینیم 
کــه انبــوه دوره هــای آموزشــی در 
زمینه هــای گوناگــون بالکچیــن 

قابل مشاهده و رصد است.
در همــه ایــن ســال ها نهادهــای 
متولــی آمــوزش در ایــران غایــب 
بــزرگ ایــن عرصــه بودنــد. در 
دانشــگاه ها هم به جز چند مورد 
خــاص، هیــچ فعالیــت آموزشــی 
آکادمیکــی در زمینــه بالکچیــن 
انجــام نشــده و ایــن در حالــی 
اســت که عناوین شــغلی مانند توسعه دهنده 
بالکچیــن بــه یکــی از جذاب تریــن عنوان های 
شغلی در ســال های اخیر تبدیل شــده است. 
اگر کسی بخواهد از پوسته دنیای رمزارز بگذرد 
و بــه درون ایــن دنیــای هیجان انگیــز شــیرجه 
بزند، به ناچار باید دوره های آموزشــی را پشت 
سر بگذارد؛ بسیاری از افراد از طریق دوره های 
آموزشــی دانشــگاه های خارجــی و مؤسســات 
گوناگــون ســعی کردنــد دانش خــود را توســعه 
دهنــد. در ایران هــم دوره های آموزشــی زیادی 
طراحی و اجرا شــده که همــه آنهــا در یک حد 

نیســتند و حتــی مقایســه آنهــا کاری ســاده و 
آسان نیست. 

بــه نظــر می رســد حــاال زمــان آن رســیده کــه 
استانداردســازی آمــوزش در حــوزه بالکچیــن  
و رمزارزهــا را جــدی بگیریــم. نهادهــای متولی 
آموزش در ایران در تعامل با بخش خصوصی 
می تواننــد عــالوه بــر تدویــن اســتانداردهای 
آموزشی و سرفصل های اســتاندارد نسبت به 
تعریف گواهینامه های استاندارد اقدام کنند. 
مشــابه آنچــه در بــازار ســرمایه رخ داده، الزم 
است در فضای رمزارز نیز رخ دهد. همان گونه 
که برای فعالیت حرفه ای در بازار سرمایه افراد 
نیاز به گذراندن دوره های آموزشی مشخص و 
قبولی در آزمون ها دارنــد، در دنیای بالکچین و 

رمزارز نیز می توان این مسیر را طی کرد. 
دنیــای بالکچین و دنیای رســمی آمــوزش باید 
جایــی بــه هــم برســند؛ در صورتــی کــه شــاهد 
واگرایــی ایــن دو دنیا باشــیم و اســتانداردهای 
مناســب تعریــف نشــود، در آینــده نزدیــک 
بلبشــوی آمــوزش در حــوزه بالکچیــن و رمزارز 
بیشــتر خواهد شــد. بنابراین مهم است که با 
گفت وگو و تعامل زمینه تدوین استانداردهای 

مناسب را فراهم کرد.
در پایــان الزم اســت تأکیــد کنــم کــه در هیــچ 
مــوردی الزم نیســت چــرخ را از اول اختــراع 
کنیــم؛ همان گونــه کــه بیت کویــن، رمــزارز و 
بالکچین محصــوالت دنیای دیگری هســتند، 
اســتانداردهای آموزشــی نیــز در همــان دنیــا 
خلق شده است؛ کافی اســت آن استانداردها 
را بگیریــم و مــورد اســتفاده قــرار دهیــم. بــرای 
بخش هایــی کــه مربــوط بــه جغرافیاســت هم 
می تــوان زمــان گذاشــت و آنچــه بــا شــرایط ما 
متناســب اســت را تدوین کــرد. امیــدوارم این 
موضوع مهم در میان انبوه چالش ها و مسائل 

روزمره به فراموشی سپرده نشود.

INTROسرآغاز

برای آموزش به همکاری نهادهای متولی
 و بخش خصوصی نیازمندیم

الزام استاندارد سازی آموزش در زمینه رمزارزها

در روزهایی که تکاپو برای قانون گذاری رمزارزها در ایران افزایش یافته، بانک مرکزی 
رمزریال را رو کرده است!

رمزریال راهکار میانه نیست، یک راهکار اشتباه است

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

در روزها و هفته هایی هســتیم که فعاالن و بازیگران حوزه 
رمزارز در ایران با جزئیات طرح های گوناگون از سوی تیم های 
مختلف در دولت و حاکمیت جهت قانون گذاری رمزارزها 
در ایران مواجه هستند؛ طرح هایی که برخی بر ممنوعیت 

صد درصدی و برخی بر محدودیت حداکثری 
تأکیــد دارند و البتــه برخــی در این بین ســعی 
دارند هر گونه قانون گــذاری و رگوالتوری در این 
فضا را محکوم کنند و هیچ گونــه رگوالتوری در 
این حــوزه را جایــز نمی دانند. به نظر می رســد 
قدم گذاشتن در مسیر هر کدام از این دو دیدگاه، 
گره های کور را بیشتر خواهد کرد و عقل و منطق 
می گوید باید راهکار و رویکرد میانه ای را در نظر 
گرفت. در هفته های اخیر شاهد این هستیم 
که بانک مرکزی با تالش های گوناگون و ابزارهای 

رسانه ای که در اختیار دارد، سعی دارد رمزریال را آن راهکار 
میانه و منطقی جلوه دهد؛ در صورتی که در هیچ چارچوب 
فکــری ای، رمزریــال راهکار میانــه ای بیــن ممنوعیت صد 
درصــدی و بی توجهــی صددرصــدی ارائه نمی دهــد! مگر 
اینکه بانک مرکزی بخواهد از این آب گل آلود ماهی خودش 

را بگیرد و سیاره ای به کهکشان بانک مرکزی اضافه کند.
برای درک بهتر موضوع، شاید باید کمی برگردیم عقب تر. 
مزیت اصلی رمزارزها چه هستند؟ عدم تمرکز و وابسته 
نبودن شــان به دولت ها! و بــرای پیاده ســازی این موضوع 

نیز عمدتــاً از فنــاوری بالکچین بهــره می برنــد. در نتیجه 
دلیل محبوبیت و جذابیت فناوری بالکچین برای کاربران 
و مردم، این موضوع اســت کــه ضمن ایجاد عــدم تمرکز، 
وابســتگی دارایــی مــردم بــه دولت هــا را در سراســر دنیــا 
کاهش می دهد. در نتیجه ارائه راهکار گنگی 
همچــون رمزریــال به صــرف اینکــه مبتنی بر 
فناوری بالکچین است، ولی همچنان مبتنی 
بر همــان تفکر ســنتی قبلی در بانــک مرکزی 
پیاده شده است، نمی تواند جایگزین مناسبی 
برای رمزارزها باشد. هرچند رمزریال می تواند 
بــه جــای ریــال ارائــه شــود و نســبت بــه ریال 
جذابیت هایی داشته باشد، ولی همچنان آن 
راهکار میانه محسوب نمی شود، بلکه کالً یک 
چیز دیگر و در مسیر دیگری است که باید به 

جای خودش بررسی شود.
امــا مهم تــر از همــه اینهــا، چیــزی کــه ایــن روزهــا دولت و 
حاکمیــت بایــد روی آن بــه توافــق نظر برســد، موضــوع به 
رســمیت شــناختن دارایی دیجیتــال اســت. بــه رگوالتور 
توصیه می کنیم قبل از هر اقدام اجرایی و نشستن در قامت 
اجرا، ابتدا روی به رسمیت شناختن دارایی های دیجیتال 
و جوانب حقوقی، فقهی، قضایی و اقتصادی رمزدارایی ها 
تمرکز کند. رگوالتور ظاهــراً از هول اجرا، یادش رفته اســت 

کارش رگوالتوری است، نه اجرا!

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رسول قربانی 
سردبیر راه پرداخت

@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.
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 کارنــگ؛ هفته نامــه اقتصــاد نــوآوری ایــران
محصولــیجدیــدازگــروهرســانهایراهپرداخــت

اشتراک هفته نامه کارنگ را از فروشگاه اینترنتی انتشارات  راه پرداخت   بخرید
w a y 2 p a y . s h o p

سیاست گذاران بخوانند!
دارایی های معنوی که گاه در افواه عمومی به آنها اموال معنوی 
نیز گفته می شود، تحت حفاظت و حمایت حقوق مالکیت 

معنوی هستند. حقوق مالکیت معنوی به زبان 
ســاده مجموعــه قوانیــن و مقرراتی اســت که با 
هدف حمایت از آفرینش های معنوی، ابداعات، 
دستاوردهای ذهنی مانند اختراعات، آثار ادبی، 
عالئــم تجــاری و طرح هــای صنعتــی تدویــن و 
تصویب شده  است. در یک تقسیم بندی کلی، 
حقــوق مالکیــت معنــوی شــامل مالکیت های 
صنعتــی )ماننــد اختراعــات، عالئــم تجــاری، 
طرح هــای صنعتــی و نشــان های جغرافیایی( و 
کپی رایت )مانند آثار ادبی، موسیقایی و هنری( 

می شود. پیشــرفت فناوری و گسترش استفاده از بالکچین 
در حوزه های مختلف کسب وکار و صنایع متعدد سبب شده  
کارکردهای این فناوری در حفاظت و حمایــت از دارایی های 
معنوی نیز مورد توجه قرار گیرد. در کنار آن حقوق مالکیت 
معنوی نیز می تواند تحت شرایطی از محصوالت مبتنی بر 

بالکچین، حفاظت و حمایت کند.  
بالکچین، فناوری ای اســت که می تواند بــه بهبود وضعیت 
حمایت و حفاظت از دارایی های معنــوی و پدیدآورنده آنها 
کمک کند. به کارگیری فناوری دفترکل توزیع شده، درهم سازی 
اطالعــات، رمزنــگاری و دیگــر ویژگی های شناخته شــده این 
فناوری، زمینه های خوبی برای حمایت از دارایی های معنوی 
فراهم می آورد که می توان آنها را در دو کارکرد کلی زیر برشمرد. 

 امنیت مالکیت در فرایند تجاری سازی دارایی معنوی
بالکچین ایــن امــکان را بــرای مخترعان فراهــم مــی آورد تا با 
خاطــری آســوده تر اختراع خــود را جهــت جذب ســرمایه یا 
تجاری سازی معرفی و تشریح کنند و همزمان از آن اختراع نیز 
محافظت کنند. به عنوان مثال مخترع می تواند دسترسی به 
اطالعات دقیق تر و جزئی تر اختراع خود را منوط به پذیرش 
و امضای الکترونیک قرارداد هوشمندی کند که شرایط این 
دسترسی را مشــخص کرده  و قرارداد هوشمند با سازوکاری 
که از قبل توسط مخترع تعیین شده ، به مدیریت امن دارایی 
معنــوی در فراینــد ارائــه و تجاری ســازی کمک می کنــد. این 
در حالی  اســت که تعدادی از مخترعان از بیم نقض حقوق 
مالکیت معنوی خود در فرایند افشای اطالعات اختراع خود 

برای اثبات گام ابتکاری و نوآورانه بودن اختراع، حتی از ثبت 
اختراع در نهادهای قانونی کشورشان نیز امتناع می کنند. 

از ایــن  رو، بالکچیــن می تواند بــه مدیریت بهتر 
حقــوق دارایی های معنــوی کمک کنــد و مالک 
یک دارایــی معنــوی ماننــد دارنــده کپی رایت یا 
مخترع، می تواند از طریق درهم سازی اطالعات 
)Hashing(، اثرانگشت خود را روی آن اثر بگذارد 
و آن را به  نام خود ثبت و ذخیره کند و در عین حال 
از بالکچین که مشــخصه اصلی آن به کارگیری 
فنــاوری دفتــرکل توزیع شــده اســت، به عنــوان 
بازاری )Market Place( برای درآمدزایی از حقوق 
دارایی های معنوی خود بهره ببرد. در عین  حال 
می تواند به صورت مشخص و ایمن فرایند جذب سرمایه و 

تجاری سازی را نیز طی کند. 

  فراهم آوری بستر امن برای ثبت و ذخیره دارایی معنوی
یکی دیگــر از ویژگی های بالکچیــن، قابلیت ثبــت و ذخیره 
اطالعات است. همین امر این امکان را به مالکان دارایی های 
معنوی می دهد تا بــا اســتفاده از ســازوکارهای قراردادهای 
هوشــمند، حتی قبل از ثبــت اختــراع در نهادهــای قانونی 
مربوطه در نظام حقوقی متبوع خود، اختراع شــان را در این 
دفترکل توزیع شــده ثبت کرده و اســتفاده از امکانــات آن را 
منوط بــه پرداخت حق امتیــاز مدنظر مخترع کننــد. بدین 
 ترتیــب نوآورانــه و ابتکاری بــودنِ اقــدام اولیــن مختــرع نیز 
همچنان حفظ می شود و بالکچین با خاصیت ثبت و ذخیره 
اطالعات، امکان اثبات این ادعا را به اولین مخترع می دهد. 
همچنین فردی که دارای حقوق مالکیت معنوی است، مانند 
نویســنده ای که دارای کپی رایت اســت، می تواند با ثبت اثر 
خود در پلتفرم های مبتنی بر بالکچین، در هر لحظه بداند 
که چه کســی در حــال اســتفاده از اثر وی اســت و ســازوکار 
هوش مصنوعــی امکان شناســایی آثار کپی برداری شــده را 
هم بــرای او فراهــم مــی آورد. چنیــن ویژگی ای بــه جلوگیری 
از نقض حقــوق مالکیــت معنوی کمــک می کند. حــال آیا 
حقوق مالکیت معنوی از دستاوردهای پلتفرم های مبتنی بر 
بالکچین یا محصوالتی که از این فناوری استفاده می کنند، 
نیز حفاظت می کند؟ طبق ماده 2 قانــون حمایت از حقوق 
پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، در صورت وجود شرایط 

قانونی، این امکان وجود دارد تــا نرم افزارها به عنوان اختراع 
شــناخته شــوند؛ بنابرایــن در صورتــی  کــه پدیدآورنــدگان 
پلتفرم های بالکچینی بتوانند اثبات کنند که آنچه به وجود 
آورده اند، شرایط و ویژگی های یک اختراع را دارد، می توانند 
از طریق اختــراع از آن حفاظــت کنند.  به عنــوان مثال، نوع 
فرایندهــای رمزنــگاری یــا Cryptography و روش هــای 
مختلــف درهم ســازی اطالعــات یــا  Hashing می توانــد 
دربردارنده ویژگی های یک اختراع باشد و توسعه دهنده آن 
می تواند با طی فرایندهای قانونی، شانس خود را برای ثبت 
این فرایند به عنــوان یک اختراع امتحان کند. عــالوه  بر این 
حتی پروژه های مبتنی بر فناوری بالکچین که از اساس یک 
نرم افزار متن باز هستند نیز می توانند از حمایت های قانونی 
برخوردار باشــند؛ زیرا متن بــاز بودن به  معنــای مجوز انجام 
هرگونه اقدامی درباره بستر نرم افزاری که در اختیار کاربر قرار 
گرفته ، نیست؛ بلکه استفاده از این بسترها مستلزم رعایت 
شــرایط مجوزی اســت که تولیدکننده و مبدع ایــن نرم افزار 
تعیین کرده  و کاربــر نمی تواند خالف مجوز تعریف شــده از 

بستر نرم افزاری استفاده کند.  
عالوه بــر حوزه هــای حقــوق مالکیت صنعتــی، می تــوان در 
صورت اقتضای شرایط از حقوق کپی رایت نیز برای حمایت از 
محصوالت مبتنی بر بالکچین استفاده کرد. به عنوان نمونه، 
وایت پیپــر )White Paper( کــه بــرای صدور و انتشــار انواع 
رمزارزها یا توکن  به کار می رود، می تواند از حمایت های نظام 
کپی رایت برخوردار شــود؛ بنابراین هرچنــد حوزه بالکچین، 
عرصه نوینی است، اما این امر مانع از آن نیست که حقوق 
مالکیت معنــوی از محصــوالت مبتنی بر آن نیــز حمایت و 

حفاظت کند. 
بنابراین حــوزه حقــوق مالکیت معنــوی و بالکچیــن یکی از 
نمونه های تعامالت میان رشته ای حقوق و فناوری است که 
می تواند به بهبــود وضعیت ســازوکارهای حقوقــی موجود 
کمک کند. هرچند هنوز رویکــرد نهادهای قانونــی و دولتی 
موجود مانند مرکز مالکیت معنوی در ایران، درباره به  رسمیت 
شــناختن دارایی هــای معنــوی ثبت شــده روی بالکچیــن یا 
به کارگیری این فناوری در حفاظت از مالکیت های صنعتی و 
کپی رایت مشخص نیست، اما حوزه ای است که می توان با 
مطالعه و تحقیق در آن، به توسعه نظام حقوقی و تعامل میان 

حقوق و فناوری کمک کرد.

POINT OF VIEWزاویه دیدکارکردهای بالکچین در حفاظت  از دارایی های معنوی 

چرا باید مسیر فعلی 
همگرایی صنفی 

کسب وکارهای رمزارزی
 را  تقویت کرد

اکوسیستم رمزارزی 
در مسیر بلوغ

این روزها یکی از مهم ترین زیربخش های 
اقتصاد نــوآوری کشــور کــه در بحث های 
صنفی و رگوالتوری و زیست بومی از خود 
کنشگری نشان می دهد، اجتماع یا همان 
زیست بوم کسب وکارهای رمزارزی است. 
کســب وکارهایی که تنوع و کمیت شان از 
محدوده صرافی ها فراتر رفته و شاهد ورود 
بازیگــران مختلفــی اســت، امــا همچنان 
گل سرســبد ایــن فضــای کســب وکاری، 
صرافی هــا هســتند. کســب وکارهایی که 
پیش تر از دیگر فعاالن و کســب وکار های 
ایــن حــوزه فرصت هــا را شناســایی و 
زیرساخت های قابل اتکایی برای فعالیت 
کاربــران و کســب وکارهای داخلــی در این 

حوزه فراهم کرده اند.
فعالیت صنفی و همگرایی 
از  کم کــردن  و  نظــرات 
اختالف ها و البته پیوستن 
بــه مســیرهای درســت و 
و دوری گزینــی  منطقــی 
از هیجانــات بی تأثیــر و 
خسارت بار مسیری است 
که این روزها در اکوسیستم 
رمــزارزی کشــور دنبــال 
می شــود. این مســیر و این 

رویکرد را نه تنها باید تقویت کرد و به فال 
نیک گرفت، بلکه باید از معدود حرکت ها و 
رویکردهای واگرایی که بعضاً توسط برخی 
چهره های توییتری و گمنام یا ناخوشــنام 
ترویــج و تبلیــغ می شــود، دوری کــرد. 
نشستن بر ســر یک میز با رگوالتورهایی 
کــه از چارچوب های بســته گذشــته خود 
کوتاه آمده اند و صحبت از فرصت سازی 
بــرای بخش های مختلف اقتصاد کشــور 
با کمک رمزارزها می کنند، مسیر درست 
این زیســت بوم در ایــن روزهاســت. این را 
باید یــک اصل برشــمرد. باقی همــه فرع 
ماجراســت. کســب وکارهای داخلــی کــه 
نمونه هــای موفقــی از کســب وکارهای 
بین المللی این صنعت هســتند، نشــان 
داده انــد در مســیر عقالنیــت قائــل بــه 
گفت گــو و مذاکره انــد. رگوالتــور هــم گویا 
یک گام به جلو آمده اســت. اینهــا را باید 
در کنــار هم یــک موفقیــت دانســت. هر 
مسیری جز گفت وگوگری به نفع چهره ها 
و کســب وکارهای غیررســمی است که نه 
نگرانی بابت کسب وکار نداشته شان دارند 

و نه منافع جمع و زیست بوم.
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می توان گفت بررسی رمزارزها در هفته ای که گذشت می تواند 
موید همان جمله ای باشد که باسابقه های بازار می گویند: در 
بازار رمزارز نباید با یک غوره ســردی کــرد و با یک مویز گرمی! 
حاال هم بازار نشانه های امیدواری از خود نشان داده اما هنوز 

برای »گرمی کردن« خیلی زود است!
بیت کویــن در روز شــنبه بــه باالتریــن ســطح قیمتی خــود در 
دو هفته اخیر رســید و امیدواری ها به احیای مســیر حرکتی 

روبه رشدش را بعد از دو هفته سخت افزایش داد. 
بزرگ ترین و مهم ترین ارز دیجیتال جهــان به قیمت ۴۱۹۸۳ 
دالر هم رسید که از پایین ترین نرخ روز پنجشنبه آن نزدیک 
به ۱۶ درصــد افزایش داشــت و نســبت به پایین ترین ســطح 
قیمتی سال 2022 که ۳2۹50/۷2 دالر بوده افزایش 2۷ درصد 

را ثبت کرد.
قیمــت بیت کویــن در روز جمعــه پــس از چندیــن روز حرکت 
آهســته و کمی صعــودی افزایش یافــت و در واقــع بیت کوین 
به ســطح اولیه ای کــه در ژانویه از آن ســقوط کرد، بازگشــت و 
پایین تر از میانگین متحرک 50روزه نزولی و میانگین متحرک 

200روزه باقی ماند.  

اتر، رمزارز متصل به شبکه بالکچین اتریوم هم برای اولین بار 
از 2۱ ژانویه به سطح قیمتی ۳000 دالر رسید.  ۱۱ درصد بیشتر 
از قیمت این رمــزارز در روز جمعه و البتــه بزرگ ترین افزایش 
یــک روزه اتریــوم از اواســط ژوئــن ســال قبــل تاکنون! بــه نظر 
می رسد بازار تکانی خورده، هرچند هنوز برای نتیجه گیری های 
قطعی کمی زود به نظر می رسد. البته نباید تأثیر تغییرات بازار 
سهام آمریکا در بازار رمزارزها را هم نادیده گرفت. بازار سهام 
روزگار چنــدان خوشــی نــدارد و ریزش های شــدید در ســهام 
برخی شرکت های فناوری شاید چندان در رشد و احیای بازار 
کریپتو بی تأثیر نبوده باشد. البته معدل بازار سهام در مجموع 
برای اقتصاد فناوری راضی کننده بود و نزدک که از نظر حجم 
سهام فناوری بورس سنگین وزنی محسوب می شود، با وجود 
نوسانات شدید، هفته را با افزایش سپری کرد. از جمله رشد 
قوی آمازون آن قدر بود که نتایج ناامیدکننده متا، پلتفرم مالک 

فیس بوک را هم خنثی کرد.
کارشناســان می گویند این حرکات و تغییرات نشان می دهد 
کــه چگونه بیت کویــن به یــک دارایی اصلــی برای بســیاری از 
ســرمایه گذاران تبدیل شــده که توســط دیگــر نوســانات بازار 

سرمایه خود را منعطف نشان می دهد.
»اد هنــدی«، مدیــر ارشــد ســرمایه گذاری صنــدوق تأمینــی 
ارز دیجیتــال Tyr Capital در ســوئیس می گویــد: »هــراس 
و نوســانات کنونی پیرامــون بیت کوین بر اســاس ســوءتفاهم 
اساسی درباره آن به عنوان یک طبقه دارایی است. هنگامی که 
ارزش نزدک سقوط می کند، سرمایه گذاران نهادی کم حوصله 
شــروع به نقد کردن موقعیت های بیت کوین به صــورت انبوه 

می کنند. انگار بیت کوین سهام یک شرکت فناوری است!«
بهبود سهام باعث افزایش قیمت ســهام برخی شرکت های 
رمــزارزی فهرست شــده در بــورس شــد و بــرای نمونــه ســهام 
ماینر بالکچین پس از اعالم افزایش بیــش از دوبرابری تولید 
بیت کویــن در ژانویــه نســبت به مدت مشــابه ســال قبــل، با 

افزایش روبه رو شد.
هلدینگ دیجیتال ماراتن هم پس از گزارش افزایش تولید 
بیت کویــن، بــا باال رفتــن قیمت ســهام خــود روبه رو شــد. 
ســهام صرافی ارز دیجیتال کوین بیس هــم که بزرگ ترین 
صرافی رمزارزی دنیاســت، بیش از هفــت درصد افزایش 

یافت.

 رابطه آمازون و بیت کوین!
به نظر می رسد محبوب ترین ارزهای دیجیتال دنیا به نحوی 
از انفجار آمــازون در روز جمعه بهره زیادی برده اســت. نکته 
جالب  توجه این اســت که اخیــراً ارزهای دیجیتــال هر جا که 
سهام و شاخص های آن در شرکت های فناوری تجربه خوبی 
را داشــته باشــند، بالفاصله نشــانه های مثبتی از خود نشان 

می دهند.
این یــک پیشــرفت نســبتاً جدید اســت؛ زیــرا قبــالً - مثالً 
همیــن چند مــاه پیــش – بیت کوین، اتریــوم، ریپل و ســایر 
رمزارزها و حتی فعاالن این بازار تمایل داشتند بدون ارتباط 
زیاد بــا ســایر کالس هــای دارایــی معاملــه شــوند و معامله 
کنند، اما حــاال می بینیــم این ارزهــای دیجیتال هفتــه را با 
جهــش قطعی بــه پایان رســاندند؛ درســت ماننــد آمازون، 
NASDAQ-100 و S&P 500. انگار از روی دست آنها نگاه 
می کنند. این یک تغییر بزرگ است؛ البته اگر پایدار باشد. 
فعالً تماشای اینکه چقدر قیمت های کریپتو با »ریسک« 
ســهام بزرگ نزدک )به هر دلیلی( مرتبط هســتند، حداقل 

جالب خواهد بود.
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بررسی بازار رمزارزها در هفته ای  که گذشت

بازار برمی گردد؟ وقتی بیت کوین 
از روی دست آمازون نگاه می کند



شــــــــــــــمــــــــــــــــــاره 8
۱7 بـــــهــــمــــــن ۱۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

5

بازار
M A R K E T

بیت کویــن در چهــارم فوریــه پــس از افــت نزدیــک 
بــه شــش درصدی چنــد روز قبل، بــه بــاالی ۴0.000 
دالر بازگشــت و حــاال می تواند از یک رشــد تقریباً ۹ 
درصدی از آن صحبت کرد. همه در حال پچ پچ کردن 
هستند و ورد کالم همه هم همین جمله کوتاه است؛ 

بازار صعودی شده است!
با این حال، شاخص ترس و طمع بیت کوین همچنان 
به ترس شــدید اشــاره می کند. به نظر می رســد فشار 
فــروش بیت کویــن کاهــش یافتــه؛ زیــرا ارز دیجیتــال 
برتر بــازار در زمــان نگارش ایــن مقاله حــدود ۴0.۳00 
دالر معامله می شــد. با زوم کردن بیشتر البته متوجه 
می شــویم بیت کویــن هنــوز ۴۱.5 درصــد از باالتریــن 
قیمــت خــود یعنــی ۶۹.0۴۴ دالر در ۱0 نوامبــر ســال 
گذشته پایین تر است. با نگاهی به روند قیمت در سال 
2022 هم باید گفــت بیت کویــن از اول ژانویه میالدی 
تاکنــون حــدود ۱5 درصد کاهــش یافته اســت. یعنی 

هنوز برای گفتن صعودی شدن بازار کمی زود است.

 فعالً بیشتر چارت ها سبز است
 در بــازار ارزهای دیجیتال، بیشــتر دارایی ها در زمان 
انتشــار این گزارش با رنگ ســبز معامله می شــدند. 
اتریــوم )ETH(، دومیــن ارز دیجیتــال بــزرگ از نظــر 
قیمت  در محدوده ۳000 دالر قرار دارد، اما احتمال 

رفتن آن به کانال 2000 زیاد است.
طبق داده هــای  کوین جکــو، اتریوم با وجــود افزایش 
شدید در هفت روز گذشــته، همچنان ۳۹.5 درصد 
از باالترین قیمت خــود در قیمت ۴.۸۷۸ دالر که در 
۱0 نوامبر ســال گذشــته میالدی بــه آن رســیده بود، 
پایین تر اســت. از آنجایی که شــاخص تــرس و طمع 

کریپتو، شاخصی که احساســات بازار را اندازه گیری 
می کنــد، همچنــان در »تــرس شــدید« باقــی مانــده 
اســت، بــه نظــر می رســد معامله گــران همچنــان در 
خلق و خوی وحشــت و هراس و البته احتیاط به سر 

می برند.

 فشار خرید را چه کسی وارد می کند؟
بر اساس داده های تحلیلی IntoTheBlock، به نظر 
می رســد گمانه زنی هــا در بازار آرام شــده اســت؛ زیرا 
تعــداد آدرس های بیت کوینــی که این دارایــی را برای 
کمتر از یک مــاه نگهــداری می کنند، از 2۸ دســامبر 
۳2.0۷ درصد کاهش یافته است. طبق این داده ها، 

به نظر می رسد فشار خرید فراوانی از سوی دارندگان 
میان مــدت و بلندمــدت - کــه در قیمت هــای اخیــر 

انباشته شده اند – وارد می آید.
ایــن تغییــر در فشــار خریــد توســط داده هــای دیگر 
تحلیلگــران نیــز تأییــد شــده اســت. بــر اســاس 
تجزیه وتحلیل آن چین، حجم معامالت بیت کوین در 
سال گذشته شاهد یکسری جهش های بزرگ بود که 
تقریباً همه آنها پس از افت قیمت اتفاق افتاده اند. 
گاوهای کریپتو و آنان که به قیمت امیدواری بیشتری 
دارند، زمانی که بیت کوین ســقوط می کنــد به دنبال 
کاهش حجم معامالت هســتند و این نشــان دهنده 

احتمال فراوان برگشت قیمت است.

همه از خود می پرسند آیا واقعًا بازار صعودی است یا هنوز برای گمانه زنی خیلی زود است؟

شاخص ترس و طمع خبر از ترس می دهد!
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ANALYSISتحلیل

گزارش متا چطور بازار را تحت 
تأثیر قرار داد؟

زاکربرگ و بازار 
رمزارزها

پــس از آن کــه شــرکت متــا یــا همــان 
فیس بــوک ســابق، اعــالم کــرد کــه در 
ســال گذشــته میالدی بخش واقعیت 
مجازی )VR( و واقعیت افزوده )AR( آن 
با ضرری بالغ بــر ۱0 میلیارد دالر مواجه 
شده اســت، بیت کوین و اتریوم با افت 

قیمت مواجه شدند.
بــه گــزارش کویــن دســک، ارزهــای 
دیجیتال از جمله بیــت کوین در اواخر 
ســاعات معامالتــی ایــاالت متحــده در 
روز چهارشــنبه، فشــار فــروش نســبتاً 
شــدیدی را تجربــه کردنــد و رونــد 
روبه رشــد قیمت  آن هــا در دو روز اخیر 

متوقف شد.
قیمــت ارزهــای دیجیتــال در اواخــر 
چهارشــنبه پــس از انتشــار گــزارش 
شــرکت متا پلتفرم یا همــان فیس بوک 
سابق، کاهش یافت. این گزارش حاکی 
از آن بــود که شــرکت متــا در ســه ماهه 
چهارم ســال میالدی گذشــته عملکرد 
ناامیدکننده ای داشــته اســت و در سه 
ماهه ابتدایی ســال میالدی جــاری نیز 
عملکــرد درخشــانی نخواهد داشــت. 
سهام خود شرکت متا نیز در معامالت 
روز چهارشــنبه بیــش از ۱۸ درصــد 

کاهش یافت.
بر اســاس داده های گردآوری شــده، در 
روز چهارشــنبه نیــز حجــم معامــالت 
بیــت  کویــن در صرافی هــای متمرکــز 

اصلی به کاهش خود ادامه داد.
آلت کوین ها نیــز چهارشــنبه خونینی 
را پشت سر گذاشــتند. در زمان انتشار 
ایــن گــزارش توکن هــای مرتبــط بــا امور 
مالــی غیرمتمرکــز )DEFI( بیشــترین 
متضرریــن بــازار بوده انــد. از جمله این 
ارزهای دیجیتال می تــوان به لوپرینگ 
)loopring(، کــرو )curve( و ســوالنا 

)solana( اشاره کرد.
پــس از انتشــار خبــر ســوء اســتخراج 
بالقوه بیش از ۱20,000 اتریوم با ارزشی 
بالغ بــر ۳2۶ میلیــون دالر، در پل میان 
 cross-chain( زنجیــره ای ورم هــل
bridge Wormhole(، افــت قیمتــی 
اتریــوم از بیت کویــن نیز بیش تر شــد. 
ایــن پل کــه بــا هــدف اتصــال ســوالنا و 
چند شــبکه بزرگ دیگر شــروع بــه کار 
کرد، در تالش اســت با هکــر موردنظر، 
 )on-chain( به صورت درون زنجیره ای

مذاکره کند.

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

هیت مپ بازار رمزارزها در 2۴ ساعت قبل از تنظیم گزارش
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

رمزگشایی از  رمزریال: 
محافظه کاری در باالترین سطح!

کریپتوفیات  می تواند ارتباط خوبی با اکوسیستم پولی کشورها داشته باشد، البته اگر درک 
درستی از ظرفیت های آن برای اقتصاد وجود داشته باشد

در حال حاضر حــدود 200 دولت روی کــره خاکی مرزبندی 
کرده اند و ۱۶۴ دولت از بدو تشکیل، پول دولتی )فیات( خود را 
منتشر می کنند. فیات در اشکال اسکناس، حساب بانکی 
و اخیــراً کیف پول )مثل اپلیکیشــن آپ( در دســترس مردم 
است. پول اسکناس، جهان روا، بی نیاز از شناسایی دارنده 

پول توسط دولت، دارای تراکنش های مخفی از 
چشــم دولت و حافظ حریم خصوصی است. 
دو شکل دیگر پول، معکوس این خصوصیات 
را دارند و به دولت ها امکان داده اند تا حق پایش 
کلیه تراکنش های مالی را با هدف مالیات ستانی 
و مقابله با پول شویی برای خود محفوظ دارند.  
طی سال های اخیر سهم اسکناس مرتباً به نفع 

دو شکل دیگر پول در حال کاهش بوده است. 
امروزه شکل چهارم پول فیات به نام کریپتوفیات 
)یا ارز دیجیتــال بانک مرکــزی CBDC( در حال 
ظهور است. مزایای غیرقابل انکار کریپتوفیات 

همراه با فشــار رقابتی رمزارزها و جنگ ارزی دول رقیب، در 
نهایت دولت های بزرگ را به سمت معرفی کریپتوفیات سوق 
خواهد داد. با ظهور و گسترش کریپتوفیات - در کنار رمزارزها 
و دیفای - انتظار می رود که اشکال دیگر فیات به تدریج جای 
خود را به کریپتوفیات داده و اسکناس و حساب های بانکی 
کمرنگ شــود. افزایش نقش و کنترل دولت و بانک مرکزی 
در اقتصاد به قیمت کاهش نقــش بانک های تجاری اتفاق 
می افتد و حتی شاید در دهه پیش رو شاهد حذف مکانیسم 
خلق پول بانک های تجاری و به تبع آن سیســتم صدساله 
بانکداری ذخیــره قانونی باشــیم. این تبعات دولت هــا را در 

تصمیم گیری محتاط کرده است.
از منظر حریم خصوصی و شفافیت، دولت در طراحی فنی 
کریپتوفیات، با دو گزینه متفاوت روبه روست؛ کریپتوفیات 
»اسکناسی« که دارای خصوصیاتی مشابه اسکناس است 
و کریپتوفیات »حســابی« کــه دارای خصوصیاتی مشــابه 
حساب بانکی و کیف پول، اما تجمیع شده در بانک مرکزی 
اســت. هر دولت باید این تصمیم اساسی را بگیرد که کدام 

شکل کریپتوفیات را می پســندد؛ کریپتوفیات حسابی به 
دولت توان خارق العاده ای برای اجرا و پایش سیاســت های 
پولی و سیاست های بودجه ای می دهد. در واقع دیگر نیازی 
به واسطه گری بانک های تجاری برای اجرای سیاست هایش 
نخواهد داشت. دولت مردان قادرند که میزان پول در گردش 
را با دقتی که تاکنون سابقه نداشته، کنترل کنند، 
با هدف تحریک تقاضا بین شهروندان هدف، 
پــول توزیع کننــد، مســتقیماً و در زمان بســیار 
کوتاه به بخش های مختلــف اقتصادی مدنظر 
خود یارانــه و وام تخصیص دهند و اثربخشــی 
این تخصیص ها را که در نهایت به شکل جریان 
پولی ظاهر می شود، پایش کنند؛ ایده ای که برای 

طرفداران منطق بازار خوشایند نیست.
در مقابل اما مدل های کریپتوفیات اسکناسی، 
بــه ویژگی هــای اســکناس و اســتیبل کوین های 
موجود نظیر تتــر نزدیک می شــوند. به ویژه اگر 
کریپتوفیــات اسکناســی روی شــبکه های بی نیــاز از مجوز 
موجــود نظیر اتریــوم هم منتشــر شــود و الزام »شناســایی 
مشتری« بر آن مترتب نشود.  البته بعید است که دولت ها 
در پی تــالش موفــق ۴0ســاله در به زنجیر کشــیدن پــول در 
قالب اصول FATF الزاماتی نظیر »شناســایی مشــتری« را 
حذف کنند، اما به فرض این اتفاق، جهان روایی کریپتوفیات 
می توانــد باعث رقابــت شــدید کریپتــودالر، کریپتویــوان و 
کریپتویورو و سایر کریپتوفیات ها برای تسلط بر بازار پرداخت 
در جهان شود.  به این ترتیب با عرضه کریپتوفیات اسکناسی 
هرچند میــزان عرضه پــول در اقتصاد، تحــت کنترل دقیق 
دولت درمی آید، اما ردگیری و پایش مشــکل تر خواهد بود 
و حفظ حریم خصوصی می تواند جزئی اساســی از ویژگی 
این پول جدید باشد. در نهایت کنترل و جهان روایی در برابر 
هم هســتند، هرچه ویژگی هــای کریپتوفیات به اســکناس 
نزدیک تر شــود و کمتــر تحت قیدوبنــد و کنترل قــرار گیرد، 

شانس جهان روایی آن بیشتر خواهد بود. 
در یک سال گذشته تعدادی از دولت ها انتشار کریپتوفیات 

خود را اعالم کرده اند. از جمله چین و روسیه که کریپتویوان 
و کریپتوروبل حسابی خود را در ســطح محدود و آزمایشی 
عرضه کرده اند. در شیوه چینی، بانک ها و بیگ تک هایی که 
در عرصه پرداخت فعال هستند، وظیفه شناسایی مشتری 
و ارائه کیف پول کریپتویوان را بر عهده گرفته اند، اما شبکه 
زیرساخت و حساب مشتریان در کنترل بانک مرکزی است. 
دولت ایــاالت متحده هنــوز در مرحله مســتندات اســت و 
هفته پیش فدرال رزرو سند رسمی ۳5صفحه ای را درباره این 
موضوع منتشر کرد. در این سند از حضور استیبل کوین ها 
در بازار، به شرطی که قانون گذاری شده باشند، استقبال شده 
است. گرچه برنامه ای برای انتشار قریب الوقوع کریپتودالر 
اعالم نشده، اما بانک مرکزی ویژگی هایی را برای مدل مطلوب 
خود ذکر کرده که آن را کامالً به کریپتوفیات حسابی نزدیک 
می کند؛ به ویژه تأکید بر واسطه ها برای انتشــار کیف پول و 
شناسایی مشتری.  این ســند کامالً ســنتی، محافظه کار و 
حافظ وضع موجود تدوین شده تا از هرگونه تغییر ساختار 
مالی جاافتاده اجتناب شــود. اما مدل کریپتودالر حسابی 
مخالفانــی دارد کــه آن را غیرآمریکایــی خطــاب می کننــد. 
پیشنهاد مخالفان، عدم انتشار کریپتودالر یا انتشار آن با 
مدل اسکناسی اســت. در ایران بانک مرکزی وعده انتشار 
کریپتوریال را در سال ۱۴0۱ داده است. کریپتوریالی که روی 
شبکه اختصاصی و با کیف پول اختصاصی نیازمند مجوز 
که به کیف پذیرنده و کیف مصرف کننده تقسیم شده، سعی 
دارد دنیای ســنتی پول و پرداخــت را به طور تمــام و کمال به 
کریپتو بیاورد. همچنین با وجود اصرار بعضی شرکت ها مثل 
بنیاد ققنوس یا صرافی های کریپتو برای انتشار کریپتوریال، 

تاکنون مجوزی ارائه نشده است.
دهه پیش رو، بســتر پیشــامدهای بزرگ و شــاید نه چندان 
مترقبه برای پول است. از یک طرف رمزارزها قصد آزادسازی 
کنترل پول از ید دولت  را دارند و از طرف دیگر فناوری کریپتو، 
دولت را به ابزارهای نوین مجهز می سازد. آنچه در این دوره 
گذار پیش آید، آینده ای جذاب بــا پولی متمایز از آن چیزی 

است که تاکنون می شناسیم.

I N T E R V I E W

درباره دالر دیجیتال: اگر 
بازیگر مرکزی حضور نداشته 
باشد اتفاق خاصی نمی افتد

تحلیل MIT از 
رمزارز ملی آمریکا

پروژه همیلتون که تحقیقات اکتشافی 
بیــن فــدرال رزرو بوســتون و موسســه 
فنــاوری ماساچوســت )MIT( اولیــن 
دور از نتایج خود دربــاره دالر دیجیتال 
را منتشــر کرد. نتایــج تحقیقــات اولیه 
در مــورد ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی 
)CBDC( در گیت هاب برای مشــارکت 

منتشر شده است.
ایــن تحقیقــات ویژگی هایــی چــون 
»ســرعت پردازنــده تراکنــش بــا کارایی 
باال و انعطاف پذیری نظری« را برای دالر 
دیجیتــال توصیف مــی کند. رمــزارزی 
 »OpenCBDC« کــه بــا اســتفاده از
کــه یــک نــرم افــزار تحقیقاتــی منبــع 
باز اســت توســعه یافتــه. ایــن تیم یک 
 CBDC موتور پردازش اصلی برای یک
فرضی ایجاد کرد و آن را در دو معماری 
مجــزا بررســی کــرده اســت. تحقیقات 
نشان می دهد ســرعت، توان عملیاتی 
و تحمل خطــا در این رمزارز در شــرایط 

خوبی قرار دارد.
تفاوت اصلی بیــن این دو طــرح در این 
اســت که یکی، بــر خالف دیگــری، یک 
رکورد کامــل از تراکنش هــا را به ترتیبی 
کــه پــردازش شــده انــد نگــه مــی دارد. 
مدلــی کــه مســتلزم حفــظ تاریخچــه 
تراکنش هــای سفارش شــده نیســت، 
از نظــر عملکرد برتر ظاهر شــده اســت 
بــا »خروجــی ۱.۷ میلیــون تراکنــش در 
ثانیه )TPS( با ۹۹ درصــد از تراکنش ها 
که به طــور پایــدار در کمتر از یــک ثانیه 
تکمیــل می شــوند، و اکثــر تراکنش هــا 

در کمتر از نیم ثانیه کامل می شود.«
در این گــزارش آمده اســت: »بــه دلیل 
استفاده از فناوری بالک چین، متوجه 
شــدیم که برای دســتیابی به اهداف ما 
به یــک دفتر کل توزیع شــده کــه تحت 
صالحیــت بازیگــران مختلــف عمــل 
می کنــد، نیــازی نیســت توســط یــک 
بازیگر مرکزی اداره شــود. چراکه زمانی 
که تحت کنترل یــک بازیگر واحد اجرا 
می شــود، معماری دفتر کل توزیع شده 

دارای نقاط ضعفی خواهد شد.«
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رمزارزها و تجارت خارجی ایران: 

آیا این راه باز است؟
اتاق بازرگانی ایران  در یک نشست تخصصی بررسی کرد

NEWSخبر

سامانه ای برای عرضه 
ان اف تی آثار هنری

 و غیرهنری

بی تا راه افتاد
بی تا، اولین پلتفرم صدور NFT ایرانی 
توســط ققنــوس در مــوزه ارتباطــات 
رونمایی شــد. بی تــا، یک پلتفــرم برای 
صــدور گواهــی دیجیتــال در قالــب 
توکن هــای NFT بــرای آثــار هنــری و 

غیرهنری است.
در ابتــدای مراســم رونمایــی از بی تــا، 
ولــی هللا فاطمــی، رئیــس هیئت مدیره 
ققنوس بــه اهداف این شــرکت اشــاره 
کــرد و گفــت: »ققنــوس از ســه ســال 
گذشــته تاکنون، هــدف کســب تجربه 
در حــوزه فناوری های دیجیتــال به ویژه 
بالکچیــن را دنبــال می کنــد. ققنــوس 
توانســته در ایــن چنــد ســال انــواع 
کاربردهــای بالکچیــن را پیاده ســازی و 

تجربه کند.«
او ادامــه داد: »در حالــی  کــه موضــوع 
توکن های NFT کمتر از چند ماه است 
که در جهان مطرح  شــده و سروصدای 
زیــادی هم بــه پا کــرده اســت، ققنوس 
به عنــوان اولیــن ارائه دهنــده پلتفــرم 
صدور توکن پــا به این عرصه گذاشــته 
اســت. عملکــرد ایــران در حوزه هــای 
فنــاوری همیشــه نســبت بــه ســایر 
کشورهای دنیا کندتر بوده و دسترسی 
به جدیدترین فناوری ها برای بســیاری 
از کســب وکارهای فعــال آرزو بــوده 
اســت. به همین دلیل، واقعــاً به اینکه 
 NFT امروز در فضای بالکچین و به ویژه
فعالیــت داریــم، افتخــار می کنــم.« به 
گفتــه فاطمــی، NFT هنــوز در جهــان 
تکمیــل  نشــده و در حــال گســترش 

است.
او تصریــح کــرد: »هنرمنــدان در حــال 
حاضر بیشتر از فعاالن ســایر حوزه ها 
به سمت توکنایز کردن دارایی هایشان 
یــم  روی آورده انــد. مــا نیــز امیدوار
بی تــا بتوانــد به عنــوان بســتری امن به 

هنرمندان کمک کند.« 
فاطمــی اضافــه کــرد: »زمانــی کــه آثار 
فاقد ارزش هنری با قیمت های میلیون 
دالری و هنگفــت به فروش می رســند، 
نفیس ترین آثــار هنرمنــدان ایرانی در 
گالری هــای فیزیکــی بــا قیمــت پایینی 
معاملــه می شــوند. ســعی می کنیــم 
بــا بین المللی کــردن دارایی هــا، ارزش 
دارایی هایمــان را بــه جهــان معرفــی و 
اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را شکل 

دهیم.«

نشســت تخصصی بــا موضــوع »ســازوکار اســتفاده از 
رمزدارایــی بــرای تجــارت خارجــی« توســط کمیســیون 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اتــاق ایــران برگــزار شــد. 
محمدرضا طالیی، رئیس کمیســیون فنــاوری اطالعات 
و ارتباطات اتــاق ایران؛ امیــر عابدی، رئیس کمیســیون 
توســعه صادرات غیرنفتی اتاق ایــران و احمد صالحی، 
فعال صادراتی و پژوهشــگر اقتصادی، در این نشســت 

حضور داشتند.
محمدرضا طالیی، رئیس کمیسیون فناوری اطالعات و 
ارتباطات اتاق ایران با اشــاره به اینکه صنعت بالکچین 
با رشــد ســریعی در دنیــا در حــال حرکت اســت، افزود: 
»کشورهای بســیاری در حال اســتفاده از این پتانسیل 
هســتند تا بتوانند با اســتفاده از این صنعــت امنیت و 
شــفافیت خود را افزایــش داده و بــا حذف واســطه گری 
و موانــع جغرافیایــی، هزینه های تجارت خــود را کاهش 

دهند و روند تجارت را تسهیل کنند.«
به گفته او، در این راستا کشــور ما نیز چاره ای به جز قرار 
گرفتن در این جریان و همســو شــدن با سایر کشورهای 
دنیــا را نــدارد؛ بنابرایــن بایــد از ویژگی هــای صنعــت 
بالکچین اســتفاده کند تــا بتواند در بخش تجــاری و در 
زمینه اسناد تجاری هوشــمند بهره مندی بیشتری را به 
دســت آورد. از این رو از ابتــدای دوران کرونــا تاکنون 5۸ 
برنامه دیجی تاک برگزار شــده تا بتوان به افزایش نقش 

ICT در توسعه کسب وکارها کمک کرد.
طالیی بر این باور اســت که در ســازمان توسعه تجارت 
آمادگی صدور پروانــه صادراتی برای صــادرات فناوری 
اطالعات وجــود دارد. بــا این حــال نبایــد ارز حاصل از 
صــادرات فنــاوری اطالعــات منوط بــه بازگشــت ارز در 
چرخــه سیســتم بانکی کشــور باشــد تــا بتوان شــاهد 
صــادرات فنــاوری اطالعــات و محتــوای دیجیتــال بــا 

رقم های خرد و در ادامه با رقم های چند میلیون دالری 
باشیم.

 اتریوم؛ بستری برای قرارداد هوشمند
 طبق صحبت های صالحی، از بین تمامی بالکچین های 
موجود یکی از بهترین بســترهایی کــه می تواند خدمات 
قرارداد هوشمند را فراهم  کند، اتریوم است؛ با این تفاوت 
که به کوین اتر ارتباطی ندارد. بــه گفته او، اتریوم بهترین 
نوع خدمــات را برای ایــن نــوع از قراردادها ارائــه می دهد، 
همچنین از مقبولیت عمومی برخوردار اســت؛ از این رو 
قرارداد هوشمند می تواند در کنار مسیر رایج نقل وانتقال 
پــول از طریــق بانــک، ارزش جدیــدی را از جملــه امنیت، 

کاهش هزینه، سرعت و روند خودکار پروسه ایجاد کند.
او با بیان اتفاقاتی که در مدت پنج ماه گذشــته در بانک 
مرکزی و سازمان توسعه تجارت در زمینه نحوه استفاده 
از رمزارزهــا بــرای واردات و صــادرات رخ داده، گفــت: 
»آیین نامه ها و مصوبات الزم برای اســتفاده از رمزارزها 
در زمینــه صادرات و واردات به ســرانجام رســیده و روند 
عملیاتی آن به زودی و به صــورت پایلوت اجرایی خواهد 
شــد؛ با این حال روند معامله با اســتفاده از رمزارز برای 
واردات در گام اول بــا اســتفاده از رمزارز استخراج شــده 
خود، در گام دوم اســتفاده از رمزارز غیــر و در گام بعدی 
اســتفاده از رمــزارز حاصل از صــادرات صــورت خواهد 
پذیرفت که پیاده ســازی رونــد اجرایی آن نیــز در مرحله 
نهایــی قــرار دارد و در ادامــه بــه ســامانه جامــع تجــارت 
متصل خواهد شــد، همچنین بــرای صــادرات تدابیری 
در نظر گرفته شده تا حداقل تداخل را با رویه های فعلی 

داشته باشد.«

 رمزارزهای حاصــل از اســتخراج داخلی و 
واردات 

 به گفته امیر عابدی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات 
غیرنفتی اتاق ایــران و رئیس اتاق ایران و قزاقســتان، در 
طول ســال های اخیر با چالش هایی در زمینه انتقال ارز 
مواجه هســتیم، با این وجــود مصوبه ای در ســال ۱۳۹۹ 
توســط هیئت وزیران مبنی بر ضوابط ناظــر بر چگونگی 
استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط 
واحدهــای صنعتــی بــرای پرداخت هــای ارزی در زمینه 
واردات به تصویب رســید که این مصوبه به دلیل موانع 

قانونی که وجود داشته، تاکنون عملیاتی نشده است.
رئیس اتاق ایــران و قزاقســتان معتقد اســت کــه تجارت 
امروز با روند حال حاضر خود با ارزشــی برابر صدها هزار 
میلیارد دالر و از طریق کانال بانکی صورت می گیرد و این 
روش های جدید به روند طبیعی تجارت امروز دنیا تبدیل 
نشدند. در ادامه عابدی اشاره کرد که در دو دهه گذشته 
شرکت های بزرگ از قدرت و البی های سنگینی در زمینه 
مبادالت تجــاری برخوردار هســتند و به دلیــل قدرتی که 
دارند، به آســانی دچار مشکل نمی شوند؛ همچنین باید 
در نظر داشت که بیش از 20 میلیارد دالر از سهم صادرات 
کشور، توسط شــرکت های بزرگ و دولتی انجام می شود، 
بنابراین می توان گفت که این شرکت های کوچک هستند 
که در توفان تغییرات ارزی و سیاســت گذاری های اشتباه 

دولت ها دچار مشکل می شوند.
او بر این باور اســت که شــرکت های خریدار و فروشنده، 
مالــی،  شــفافیت  قبیــل  مباحثــی  وجــود  به دلیــل 
حســابداری، مالیاتــی و پول شــویی، نمی تواننــد تجارت 
خود را در خارج از شــبکه بانکــی انجام دهنــد. به گفته 
او، صــادرات ایــران بــا کشــورهای همســایه و منطقــه 
اوراســیا بیــش از ۱0 میلیــارد دالر اســت؛ بــا ایــن حــال 
امــکان جابه جایــی پــول از طریــق رمــزارز نخواهــد بود و 
این مبادالت بین طرفین باید از طریق انتقال ارز توسط 
سیستم بانکی یا انتقال کاال صورت بگیرد. با این وجود 
می توان بخشــی از تعهــدات ارزی خود را خــارج از عرف 

بین المللی و از طریق رمزارز انجام داد.
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طرح های روی مــیز
ممنوعیت کامل یا محدودیت شدید؟

تنظیم گری رمزارز در ایران و همه مسیرهای پیش روی ما
وضعیت حــال حاضــر تنظیم گــری رمزارز هــا و طرح های 
روی میز رگوالتور چیست؟ این سؤالی است که این روزها 
مورد توجه بسیاری از فعاالن حوزه دارایی های دیجیتال و 
خصوصاً کسب وکارهای رمزارزی ایران قرار گرفته است. 
بسیاری که در حوزه نوپدید دارایی دیجیتال سرمایه گذاری 
کرده اند، با نگرانی به تصمیم هایی نــگاه می کنند که قرار 

اســت گرفتــه شــود؛ متأســفانه در ســال های 
گذشته با پشت  گوش  انداختن بانک مرکزی 
فرصت های بسیاری از ایران گرفته شد و آنچه 
امروز شاهد آن هستیم و نامش را اکوسیستم 
رمــزارز و دارایــی دیجیتــال ایــران می گذاریم، 
در فضایــی مقررات گذاری نشــده رشــد کــرده 
اســت. با وجود اینکه عموم افرادی که در این 
فضا فعالیت می کنند، افرادی روشــن، ســالم 
و به دنبال توســعه اقتصــادی ایران هســتند، 
اما شــرایط برای انجــام فعالیت های خــارج از 

چارچوب قانون هم فراهم است. 
طبیعی اســت در ایــن فضا ســه رأس وجــود دارد؛ مردم، 
کســب وکارها و دولت. قاعدتاً دولت خــودش را نماینده 
مــردم می دانــد و کســب وکارها هــم تــالش می کننــد در 
تعامل بــا دولــت در شــرایط بهینــه فعالیــت کننــد. این 
تالش بــرای بهینه ســازی خالصــه همه آن چیزی اســت 
که در فرایندهای منجر به تنظیم گری انجام می شود. در 
کشورهای توسعه یافته و با شــرایط مطلوب، تنظیم گری 
به  گونه ای انجام می شود که هم حقوق مردم حفظ شود، 
هــم منافع دولــت تضمیــن و هــم شــرایط بــرای فعالیت 
قانونــی کســب وکارها ســهل و آســان. داســتان رمزارزها 
در ایــران اکنون به زمــان و برهه حساســی رســیده و باید 
هر ســه رأس این مثلــث در تعامــل اثربخش بــا هم یک 
مسئله بهینه ســازی را حل کنند. ببینیم چه طرح هایی 

روی میز داریم؟
به نظــر می رســد در حــال حاضر چهــار نهــاد مهم ترین 

بازیگــران عرصــه تنظیم گــری رمــزارز در ایــران باشــند؛ 
گفته می شــود در وزارت اقتصاد و زیــر نظر محمد جالل 
پیش نویــس »ســامان دهی زیســت بوم رمزارزش هــا« 
در حــال آماده شــدن اســت. در کارگــروه رمزارزش هــا در 
ســتاد تحول در تعامل بــا نهادهــا و ســازمان های دولتی 
و همچنیــن دریافــت نظــرات تشــکل ها و انجمن هــای 
بخش خصوصی، ویرایش شانزدهم »احکام 
ســامان دهی زیســت بوم رمزارزش هــا« تهیه 
شــده کــه طبــق گفتــه محســن رضایــی ایــن 
طــرح در هماهنگــی بــا آن چیــزی اســت کــه 
در وزارت اقتصــاد در حال پیشــرفت اســت. 
گویــا طرحی هم از ســوی وزارت نیــرو در حال 
تدویــن بــوده کــه به دلیــل تمرکز بیــش از حد 
روی موضوع ماینینگ از دســتور خارج شده 
تا طرح جامع تــری تصویب شــود؛ قاعدتاً در 
طرح جامع، ماینینگ به عنوان یکی از اجزای 
اکوسیستم رمزارزها باید دیده شــود و نمی توان با تمرکز 
بر یک بخــش از اکوسیســتم بــرای کل آن طرح نوشــت. 
هیچ کدام از این طرح ها به دنبال ممنوعیت کامل نیستند 
و می توان با برچسب »محدودیت شدید« این طرح ها را 
مشخص کرد، اما از آن سو نهادی که در سال های گذشته 
انتظار می رفت موضوع دارایــی دیجیتال و به طور خاص 
رمزارزها را در ایران ســامان دهی کند، در اقدامی عجیب 
آن  ســوی طیف قرار گرفته و امــروز به مهم ترین دشــمن 
رمزارزهــا و دارایــی دیجیتــال تبدیل شــده اســت؛ بله! از 

بانک مرکزی صحبت می کنیم.
در بانــک مرکــزی »مقــررات ســامان دهی رمزدارایی ها« 
نهایی شده که به دنبال ممنوعیت کامل همه فعالیت ها 
و باز کردن میدان برای رمزپول بانک مرکزی است. بانک 
مرکزی می خواهــد خرید، فروش و تبــادل را ممنوع کند؛ 
صدور هرگونه توکن با پشتوانه دارایی  های فیزیکی را در 
اختیار کامل خودش بگیرد و در اقدامی عجیب به دنبال 

با وجود رکود، بازار سرمایه گذاری ریسک پذیر رمزارزها به شدت 
در حال رشد است

روزهای خوش تأمین مالی کسب وکارهای رمزارزی
از  طبــق گفتــه اســتن میروشــنیک، یکــی 
بنیان گــذاران هلدینــگ 10T انتظــار مــی رود بــا 
به کارگیری افزایش سرمایه سال گذشته، سرعت 

رشد بازار افزایش یابد
بــا وجــود رکــود در بــازار رمزارزهــا، تعــدادی از 
ســرمایه گذاران ریســک پذیر انتظــار کاهــش 
سرمایه شرکت های خصوصی بالکچین در سال 

جاری را ندارند.
بــازار رمزارزها طی یک ماه رکــودی 2۴درصدی را 
تجربه کرد و طبــق گفته »کوین مارکــت کپ« از 
2.2۱ تریلیون دالر به ۱.۷۸ تریلیون دالر سقوط 
کرد، اما طبق گفته »استن میروشنیک«، یکی 
از بنیان گذاران هلدینگ تن تی این موضوع مانع 
روانه شدن پول در بخش خصوصی نخواهد شد؛ 
»افزایش سرمایه قابل توجهی که سال گذشته 
بســته شــد، اکنــون بــه کار گرفتــه خواهد شــد، 
من انتظار دارم ســرعت فعالیــت افزایش یابد و 

مجموع سرمایه مستقر بیشتر شود.«
اســتن میروشــنیک مدیریــت دارایی هــای یک 
میلیــارد دالری هلدینــگ تن تــی در دو صندوق 
ســرمایه گذاری خصوصــی فعــال و متمرکــز بــر 
رمزارزها را بر عهده دارد و در حال حاضر در حال 
جمع آوری پــول بــرای افتتــاح ســومین صندوق 

است.
از  انگشت شــماری  تعــداد  گذشــته  ســال 
صندوق های رمــزارزی دیگر از جمله اندریســن 
 a16z راه اندازی شدند. کمپانی a16z هوروویتز یا
در ماه ژوئن حدود 2.2 میلیــارد دالر جمع آوری 
کرد. بــر اســاس گزارش هــا، این شــرکت در حال 
حاضر در حال جمع آوری ۴.5 میلیارد دالر برای 
صندوق های رمزارزی جدید در سال جاری است. 
 Animoca رابی یونگ«، مدیرعامل برندهــای«
گفته اســت با وجود افــت بــازار رمزارزها، تأمین 
مالی با مشکل مواجه نشده، اما انتظار می رود با 
افت سرعت رشد، افرادی که کمتر در این زمینه 

جدی بودند، از بازار حذف شوند.
بر اساس گزارش سی بی اینسایت، حجم تأمین 
مالی متمرکز بر بالکچین در ســطح جهان، ۷۱۳ 
درصد، یعنی از ۳.۱ میلیارد دالر در ســال 2020 

به 25.2 میلیارد دالر در سال 202۱ افزایش یافته 
است. امسال حتی ممکن اســت این مقدار به 

پیک های بلندتری برسد.
میروشــنیک می گویــد: »مــن فکــر می کنــم 
فرصت های حال حاضر بسیار بزرگ تر هستند؛ 
تریلیون هــا دالر در یــک بــازار دارای آدرس و این 

یعنی یک فرصت بسیار منحصربه فرد.«
در سال گذشته، ۶.۴ میلیارد دالر یا یک دالر از 
هر چهار دالری که برای وجوه متمرکز بر بالکچین 
جمع آوری می شد، به صرافی ها و کارگزاری های 
رمزارزی اختصاص می یافت. برخی از بزرگ ترین 
افزایش سرمایه ها عبارت اند از: NYDIG با یک 
میلیارد دالر، Forte Labs با ۷25 میلیون دالر و 

Celsius Network با ۷50 میلیون دالر.
مــاه گذشــته، فایربالکــز از شــرکت های حــوزه 
رمزارزها، پس از بســتن 550 میلیون دالر ســری 
E، ارزش خــود را بــه بیــش از هشــت میلیــارد 
دالر افزایــش داد. روز دوشــنبه، FTX، یکــی از 
بزرگ ترین صرافی های رمــزارزی، یــک دور  ۴00 
میلیون دالری سری C را بسته و ارزش خود را به 

۳2 میلیارد دالر افزایش داد.
میروشــنیک می گویــد: » بــه نظــر می رســد 
اف تی اکس از ایــن دایره خارج اســت، اما بعدها 
شــاهد ورود بازیکنــان بیشــتری بــا ارزش هــای 
۱0 میلیــارد دالری یــا باالتــر خواهیم بــود. قطعاً 
شرکت های دارای بیش از ۱0 میلیارد دالر ارزش 
در این اکوسیســتم ســاخته خواهند شــد و این 
رشدی که ما شــاهد آن هستیم، خطی نیست، 
بلکه تصاعدی اســت.« یونگ می گوید: »حتی 
بــا وجــود ســرمایه گذاری های کالن، مبــادالت و 
پروتکل های امــور مالی غیرمتمرکــز و همچنین 
متــاورس و محصــوالت بازی هــای ویدئویــی 
نمی تــوان جایــگاه ایــن صنعت را در ســه ســال 

آینده نشان داد.« 
یونــگ همچنیــن می افزایــد: »اکنــون کــه ایــن 
صنعت به بلوغ رسیده، محصوالتی را خواهید 
دید که منعکس کننده آینده در مقایسه با سال 
گذشــته و ســال های قبل تــر هســتند، زیــرا این 

محصوالت روی بند کفش ساخته شده اند.«

REPORTگزارش

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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NEWSخبر

ConsenSys کیف پول 
منبع باز اتریوم را جهت 

گسترش خریداری می کند

متاماسک 
مای کریپتو را خرید 

شــرکت زیرســاخت بالکچیــن بــه نــام 
ConsenSys به تازگی کیف پول منبع باز 
یا متن باز مای کریپتو )MyCrypto( را برای 
ادغام دو محصــول خود، خریــداری کرده 
است. منبع باز بودن به معنی وجود یک 
کد منبع اســت کــه بــرای اصــالح و توزیع 
مجدد احتمالــی آزادانه در دســترس قرار 
می گیــرد. هــر دو شــرکت روز سه شــنبه 
اعــالم کردند کــه مای کریپتو قرار اســت با 
متاماســک )MetaMask(، کیــف پــول 
اتریوم ConsenSys ترکیب شود تا امنیت 
و قابلیت استفاده از آن را افزایش دهد، اما 
همچنان شــرایط معامله آن اعالم نشده 
است. »دن فینلی«، بنیان گذار متاماسک 
اعالم کــرده ایــن همــکاری جهــت بهبود 
تصمیم گیــری کاربران در بســتر تحوالت 

وب ۳ است.
فینلی می گوید: مای کریپتــو همواره یکی 
از قابل  اطمینان ترین و سازگارترین کیف 
پول های اتریوم بــوده و اغلــب ویژگی های 
پیشرفته اتریوم را جلوتر از کیف  پول های 
دیگر دربر دارد، در حالی که متاماسک بر 
تعامــالت اپلیکیشــن های غیرمتمرکز با 

هدف عمومی تمرکز کرده است.
مای کریپتو که در سال 20۱5 تأسیس شد، 
کیف پول های اتریوم را از طریق مرورگرهای 
وب و دســکتاپ پشــتیبانی می کنــد، در 
حالی که متاماسک از افزونه های موبایل و 
مرورگر استفاده می کند. ایده ترکیب این 
دو کیف پول جهت خلق محصولی است 
که بتواند در دسکتاپ، موبایل و مرورگرها 

مورد استفاده قرار گیرد.
»تیلور موناهان«، بنیان گذار و مدیرعامل 
مای کریپتو در این باره اعالم کرد: »با رشد 
ســریع ایــن اکوسیســتم و محصوالتــی 
کــه تــالش می کنند بــا هــم رقابــت کنند، 
ضروری اســت که یک کیف پول پیشــرو، 
کاربران خود را توانمندتر سازد.« مشتریان 
متاماســک هم اکنون می توانند به همان 
اتصال چندزنجیــره ای که متاماســک در 
تمام زنجیره های ماشــین مجــازی اتریوم 
)EVM( به معامله گران خرده فروشی ارائه 
می دهد، دسترسی داشته باشند. هر دو 
محصــول در کوتاه مدت به طــور جداگانه 
به کار خود ادامه خواهند داد، اما مدیران 
و مؤسســان ایــن دو کیــف پــول در تــالش 
برای رســیدن بــه یک محصــول یکپارچه 
هستند. تیم ۱2 نفره مای کریپتو به زودی 

به ConsenSys خواهد پیوست.

محدودیت برای رسانه ها هم هست! بر خالف طرح های 
»محدودیــت شــدید«، بانــک مرکــزی در ســکوت کامل 
طرحش را پیش می بــرد و هنوز به صورت رســمی چیزی 
از مصوبه بانک مرکزی منتشر نشده است. قاعدتاً هیچ 
کدام از فعاالن صنفی هم در جریان تدوین طرح نبوده و 
نیســتند. بانک مرکزی حدود سه سال قبل پیش نویس 
طرحی با عنوان »الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها« را در 
وب ســایت خودش قرار داد و از کارشناسان خواست که 
سریعاً نقدهایشان را اعالم کنند؛ کارشناسان هم سریعاً 
تشــکیل جلســه دادند و نقدهای خــود را اعــالم کردند. 
هرچند سرنوشــت ایــن پیش نویس معلوم نشــد که چه 
شد و اکنون حتی این مستند هم از روی وب سایت بانک 
مرکزی برداشته شــده تا بانک مرکزی یک تنه به دشمن 
رمزارزهــا در ایران تبدیل شــود و ایــن در حالی اســت که 
در هفته های گذشــته با راه اندازی یک کمپین تبلیغاتی 
بانک مرکزی در حال ترویج شــدید رمزارز ملــی با عنوان 
»رمزپــول بانــک مرکــزی« اســت؛ بانــک مرکــزی در این 
کمپین تبلیغاتی از طلوع ریال دیجیتالی صحبت می کند 
و مدیران این بانک معتقدند آینــده بالکچین آن چیزی 
اســت که آنها بــه آن می گویند رمزپــول! دربــاره ماهیت 
اشــتباه رمزپــول و به طور کلــی رمــزارز ملی بارهــا مطلب 
نوشته ام، ولی در این یادداشــت هم حتماً گریزی به این 
موجود ناشناخته و این راه کج می زنم. خالصه کنیم؛ در 
حال حاضر دو مسیر پیش رو داریم؛ پذیرش ممنوعیت 
کامل و پایین کشیدن کرکره ها یا پذیرش محدودیت های 
شدید و تالش برای تنظیم گری منطقی این حوزه نوپدید، 
به گونه ای که کسب وکارها و مردم آسیب نبینند و دولت 
نیز به منافع خود از جمله درآمدهای مالیاتی برسد. پیش  
از این اجازه دهید خیلی کوتــاه درباره اهمیت رگوالتوری 

در فضای مالی بگویم.

 رگوالتوری و تنظیم گری در حوزه های پولی، 
ارزی و فایننس

 دنیای مالی شــامل بانک و پرداخت، بورس و بیمه ســه 
ســتون اصلــی دارد؛ مدیریــت افــکار عمومــی، مدیریت 
سامانه های فنی و مدیریت مسائل حقوقی. قاعدتاً اگر 
شرایط بانک ها و دیگر بخش های اکوسیستم مالی را در 
جهان بررسی کنیم، متوجه می شویم که قوی ترین روابط 
عمومی و تبلیغات، قوی ترین سیستم های سخت افزاری 
و نرم افــزاری و قوی تریــن افــراد خبــره حوزه هــای حقوقی 
در خدمــت بانک هــا و دیگــر بخش هــای پول و ســرمایه 
هستند. از این سه ستون آنچه کمتر مورد توجه ناظران 
بیرونی قــرار می گیــرد، مســائل حقوقی اســت؛ اهمیت 
مسائل حقوقی در دنیای مالی و به طور کلی تنظیم گری و 
رگوالتوری آنچنان زیاد است که در کشوری مانند آمریکا 
نزدیک به ۱2 نهاد تنظیم گر حوزه های مالی داریم. حتی 
یکی از این نهادها در چند سال اخیر خلق شده و حجم 
قوانین و مقــررات مکتوب در حوزه های مالــی چنان زیاد 
اســت که می توانند یک اتــاق بــزرگ را پر کننــد؛ به دلیل 
این حجم وســیع اســت کــه شــرکت های رگ تک شــکل 
گرفته اند و یکی از سخت ترین فعالیت ها در دنیای مالی 

»تطبیق« است. 
عالوه بر قوانین و مقررات، ما شــاهد انواع اســتانداردها 
هســتیم و تطبیــق بــا ایــن چارچوب هــا قاعدتــاً وقــت و 
هزینــه بســیار زیــادی را از بانک هــا می گیــرد؛ این حجم 
از قوانین و این تعداد رگوالتور هم به این علت اســت که 
دولــت مســئول حفــظ دارایی های مردم اســت، اگــر این 
چارچوب هــا رعایــت نشــود، ممکــن اســت چالش های 
زیادی برای جامعه خلق شــود؛ چالش هایی که می تواند 
یک جامعه را تا مرز فروپاشــی ببرد. پس در دنیای مالی 
چارچوب هــای حقوقی ســفت و ســختی وجــود دارد که 
نمی تــوان خــارج از آن چارچوب هــا زندگی کــرد؛ به دلیل 
همین چارچوب هاست که مردم ایران امروز به هیچ کدام 

از خدمات مالی در جهان دسترسی ندارند!

 تنظیم گری رمزارز
 فناوری بالکچین و ایده غیرمتمرکزش دنیای جدیدی را 
پیش روی همه قرار داده است. رمزارزها و پیشرفت هایی 
که در این عرصه رخ داده، جهان را با شیوه نوینی از دنیای 
مالی آشنا کرده؛ دنیایی که نهادهای متمرکز بر آن سوار 
نیســتند. به دلیــل همیــن غیرمتمرکزی اســت کــه برای 
اولین بار همزمان با جهان، مردم ایران هم توانستند از این 
خدمات بهره برداری کنند. منتها چند ســالی هست که 
ماه عسل در جهان نیز به پایان رسیده و چارچوب گذاری 
فعالیــت در حــوزه رمزارزهــا به شــدت در جریــان اســت. 
به دلیل همین تنظیم گری است که امروز ما نمی توانیم از 
خدمات کسب وکارهایی مانند کوین بیس و حتی مواردی 
مثل بایننس استفاده کنیم. همان چارچوب هایی که بر 
دنیای مالی حاکم است، به مرور در جهان در حال تسلط 
بر حوزه رمزارزهاست و به دلیل همین چارچوب ها ما در 
ســال های قبل بارها شــاهد مصادره دارایی های ایرانیان 
بوده ایــم. متأســفانه جهــان و به طــور خــاص آمریــکا در 
ســال های گذشــته نگــران بــوده کــه ایرانی هــا از فرصــت 
رمزارز اســتفاده کننــد؛ خوشــبختانه برخی در کشــور از 
روی جهل یا خیانت، این نگرانــی آمریکایی ها را برطرف 
کردند و نگذاشــتند ایرانی ها بتواننــد از فرصت رمزارزها 
نهایــت اســتفاده را ببرنــد. خالصــه اینکــه هیچ کــدام از 
فعاالن شناخته شده و رسمی دنیای رمزارز به طور خاص 
و دنیــای دارایی های دیجیتــال به طور عام بــا تنظیم گری 
رمزارز مشــکلی ندارند و اتفاقاً فعاالن شناخته شــده در 
این ســال ها همیشــه از تنظیم گــری اســتقبال کرده اند. 
در واقع این دولــت و به طور خاص بانک مرکــزی بوده که 
کم کاری کرده و ایــن حوزه مهم و اســتراتژیک را به دالیل 
نامشــخص رها کرده و آنچه به ایران آســیب زده، همین 
فضــای خاکســتری بــوده؛ بنابراین بایــد به اینکــه دولت 
فعلی اهتمام خود را بر این گذاشته که این حوزه نوپدید 
را تنظیم گری کند، احترام گذاشت و تالش کرد با تعامل 
زمینه بهبود قوانیــن و مقررات را فراهم کرد. حال ســؤال 

اساسی این است که اولین گام چیست؟

 به رسمیت شناختن دارایی دیجیتال
 آنچه در این ســال ها بارهــا تکــرار کرده ایم، به رســمیت 
شناختن دارایی دیجیتال بوده است. در همین متن هم 
بارها از این مفهــوم اســتفاده کردیم. ما تصــور می کنیم 
نباید روی فناوری )بالکچین(، یا یک بخش از اکوسیستم 
)ماینینگ و استخراج( یا یک محصول از این فضا )رمزارز( 
به تنهایی تمرکز کرد. بالکچین یک فناوری بنیادین است 
که محصوالتی ماننــد رمــزارز از دل آن بیــرون آمده اند و 
صنایعــی مانند اســتخراج را خلــق کرده انــد. آنچه باالی 
ســر همه این تغییر و تحوالت قــرار دارد، مفهومی به نام 
دارایی دیجیتال است. برای تنظیم گری رمزارزها قاعدتاً 
اولین کار این است که با فلسفه و مفاهیم شروع کنیم و 
اول آنها را تعریف کنیم و به رســمیت بشناسیم. شروع 
با محصول، یک بخش از اکوسیستم یا تمرکز بر فناوری 

در تنظیم گری خطایی بزرگ است. 
وقتی از به رسمیت شــناختن دارایی دیجیتال صحبت 
می کنیم، از چه صحبت می کنیم؟ ابتــدا باید در قوانین 
باالدستی کشور در هر جایی که الزم است این مفهوم و 
تعریــف آن را وارد کنیــم؛ در قوانین مالیاتــی آن را تعیین 
تکلیــف کنیــم و در اســتانداردهای حســابداری دارایــی 
دیجیتــال را بــه رســمیت بشناســیم. اکنــون نهادهایــی 
ماننــد IFRS اســتانداردهای مرتبــط بــا دارایی هــای 
دیجیتال را تدوین کرده اند و حتی شیوه ثبت سند را هم 
مشــخص کرده اند. اگر از این پله مهم بگذریم و به دلیل 
اهمیت و حساســیت بخش هــای دیگــر بخواهیم بدون 
رسمیت بخشــیدن به دارایی های دیجیتال ایــن حوزه را 
تنظیم گــری کنیــم، در نهایت ره بــه ترکســتان می بریم و 
می شود آنچه همین امروز در حال مشاهده آن هستیم. 
یا اگر به بهانه سخت بودن تغییر در قوانین بخواهیم این 

موضوع را از ســر باز کنیم، در نهایت یک گره به گره های 
موجود اضافه می کنیم و تمام. اول تکلیف را روشن کنیم 
و بگوییم که دارایی دیجیتال را به رسمیت می شناسیم یا 
نه! دقت کنیم که دارایــی دیجیتال مفهومی فرای رمزارز 
و همه اجزای اکوسیســتم اســت. اگر دارایی دیجیتال را 
به رسمیت شــناختیم، به مرور می توانیم سایر بخش ها 

را هم تعیین تکلیف کنیم.

 هماهنگی و فرماندهی واحد
 خوشــبختانه بــه نظــر می رســد کارگــروه تحول کــه ذیل 
هیئت دولت شــکل گرفته، به خوبــی اهمیت هماهنگی 
و فرماندهــی واحــد حــوزه رمزارزهــا را درک کرده اســت. 
متأســفانه پراکنده کاری هایــی کــه در ســال های اخیــر 
شــده، بــه تصویــب طرح هایــی ناقــص به طور خــاص در 
حوزه ماینینگ منجر شــده که همین امروز هم کمر این 
بخش را شکسته است. با وجود طرح هایی که قرار است 
تسهیلگر فعالیت قانونی در حوزه ماینینگ باشد، امروز 
شاهد این هستیم که بخش قانونی تعطیل شده و فضا 
برای فعالیت زیرزمینی به شدت فراهم شده است. آنچه 
در این مسیر اهمیت دارد، فرماندهی واحد است؛ البته 
تصور نکنیم که فرماندهی واحد به معنای این است که 
یک بخش برای همــه تصمیم بگیرد؛ آنچه مهم اســت، 
پرهیز از موازی کاری اســت. در این مســیر یــک موضوع 

مهم دیگر هم وجود دارد.

 پرهیز از جزئیات بی مورد
 متأســفانه در طرح هایی که در حال تدوین است، گاهی 
اوقــات بــه جزئیــات بی مــوردی ورود می شــود کــه هیــچ 
لزومی وجود ندارد. قاعدتاً همه کســب وکارهای ایران در 
چارچوب قوانین موجود فعالیت می کنند و تکرار برخی 
موضوعات نظارتی و امنیتی در ایــن طرح ها هیچ لزومی 
ندارد و صرفاً باعث بدبینی مردم می شود. در حال حاضر 
نهادهــای نظارتی و امنیتــی در چارچوب قانــون فعالیت 
می کنند و کســب وکارها هم در همیــن چارچوب مجبور 
بــه پاســخگویی هســتند. ورود بــه برخــی حوزه هــا بــرای 
محکم کاری در نهایت افکار عمومی را حساس می کند.

در حال حاضر مدیریت افکار عمومی که با هر دو مسیر 
مخالــف اســت و اعتمــادش خدشــه دار شــده، اهمیــت 
زیادی دارد. متأسفانه افکار عمومی در سال های گذشته 
به هــر گونــه فعالیت بــرای تنظیم گــری بدبین شــده و در 
صورتی کــه نخواهیــم و نتوانیــم افــکار عمومــی را همراه 
کنیم، این به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود. دقت کنیم که 
طمأنینه ای که در تنظیم گری در کشورهای توسعه یافته 
وجود دارد هم بــه همین دلیل اســت؛ در صورتی که این 
امکان برای بسیاری از کشورها وجود دارد که در یک شب 
قوانین خود را اعمال کننــد؛ منتها تنظیم گری حوزه های 
نوپدید باید گام به گام انجام شود و در همه آنها همراهی 

افکار عمومی یک اصل مهم است. 
افکار عمومی ماهیت سخت و پیچیده ای دارد و قاعدتاً 
هر کسی که اکانتی در یک شبکه اجتماعی دارد، خودش 
را نماینده افکار عمومی می داند و از سوی مردم صحبت 
می کند. دقــت کنیم که هیــچ طرحی نمی توانــد رضایت 
همگان را تأمین کند و بهترین طرح هم دشمنان خودش 

را دارد و بسیاری از آن انتقاد می کنند. 
به نظر می رســد بخشــی از افــکار عمومی با هــر فعالیت 
تنظیم گری مخالف است و از نظر آنها ممنوعیت کامل و 
محدودیت شدید هیچ تفاوتی با هم ندارند. در حالی که 
در ممنوعیت کامل شاهد زیرزمینی شدن و نابودی یک 
حوزه جدید خواهیم بود و در محدودیت شدید راه برای 
تعامل و تغییر باز است. امیدواریم طراحان طرح ها تحت 
تأثیر برخی صداهای بلند قرار نگیرند و بتوانند مســئله 

بهینه سازی را درست حل کنند.

ادامه در صفحه 12
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DAO    حکمرانی غیرمتمرکز    یا
 چالش ها و فرصت های یک آینده نزدیک

رویداد بی تاک هشتم با حضور عالقه مندان به فناوری بالکچین و وب ۳ برگزار شد

مدت هاســت کــه دربــاره اقتصــاد غیرمتمرکــز و مبتنــی بــر 
بالکچین و تأثیــر آن بر جنبه های مختلف زندگی انســان ها 
صحبت می شود. بحث خیلی مهمی که در کنار این مباحث 
شــکل گرفته، این اســت که در این شــکل جدید از اقتصاد؛ 
مدیریت و حاکمیت بر شرکت ها و اصوالً جوامع به چه شکل 
خواهد بود. به  عبارتی وقتی صحبت از پروژه هایی است که 
قرار است به شکل غیرمتمرکز تغییرات شگرفی را در زندگی 
جوامع مختلف رقم بزنند و تأثیرات و عملکردشان هم جهانی 
است، یک پرسش مهم این خواهد بود که مدیریت و راهبری 

این پروژه ها چگونه باید انجام شود؟
نکته مهم این است که ما هنوز درک روشنی از آینده »راهبری 
و مدیریت شــرکت ها نداریم« و باید منتظر زمان باشــیم تا 
ابهامات کمتر و دانسته هایمان بیشتر شــود، اما چیزی که 
شکی درباره آن نداریم، این است که نیازمند یک شکل جدید 
حاکمیت )GOVERNANCE( هســتیم که بتواند فضاهای 
غیرمتمرکز را کنتــرل و با در نظر گرفتن منافع جمعــی، آن را 

مدیریت کند. 

 اعتماد و نقش آن در حاکمیت غیرمتمرکز
 پیاده ســازی پارادایم هــای جدیــد مدیریتــی و تعارض هــا و 
چالش هــای آن در برابر شــکل فعلــی مدیریــت و حکمرانی 
مهم ترین مسائلی است که احتماالً در ســال های آینده در 

حوزه حکمرانی با آنها روبه رو خواهیم شد.
در بالکچین مهم ترین متغیر مفهوم اعتماد است. اینکه شما 
به جای اعتماد به یک نفر یا سازمان ســوم به یک پلتفرم یا 

شبکه اعتماد می کنید. همین اعتماد است که امکان تعریف 
غیرمتمرکز پروژه ها و شبکه ها و محصوالت بالکچینی را فراهم 
کرده است. از پروژه های مالی غیرمتمرکز گرفته تا دارایی های 

غیرمتمرکز و در نهایت راهبری و حکمرانی غیرمتمرکز.
منشــاء اعتماد در بالکچیــن هم ایــن منطق اســت که همه 
مطمئن هســتند نودهــا )NODEs( در حال اجــرای کدهای 
مورد توافق شــبکه هســتند. بــه  عبارتــی در بالکچیــن ابتدا 
یک منطق بــه کد تبدیــل می شــود و آن کد روی یک شــبکه 
متشــکل از نودهای متعدد کــه امکان دســتکاری و تقلب را 
ندارند، اجرا می شــود. تا زمانی هم که نودهای شــبکه، کد را 
اجرا می کنند و کد ســالم و دستکاری نشده باشد، همه چیز 
قابل اعتماد است. این منطق و تعریف ساده اعتماد در یک 
شبکه بالکچینی است. اما یک چالش اساسی شبکه های 
بالکچینی این است که کدها و به طور کلی شبکه  در طول زمان 
نیاز به تغییر پیدا می کنند. اینکه چطور باید این تغییرات را 

اعمال کرد، یک پرسش بسیار کلیدی است. 
تحــت تأثیــر شــرایط اجتماعی یــا اقتصــادی، مشــکالت و 
عیوب کد ها یا حتی هک شدن نیاز به تغییر ایجاد می شود. 
مســئله ای کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه وقتــی یــک 
اساســنامه مورد توافق همــه اعضای شــبکه وجــود دارد که 
کســی هم امکان تقلب و دســتکاری آن را نــدارد، اگر همین 
اساســنامه روزی نیــاز بــه اصــالح پیــدا کــرد، چطور بایــد آن 
را تغییــر داد؟ اگــر قــرار باشــد وضعیت شــبکه که فرضــاً در 
برابر حمالتی، آســیب پذیر نشــان داده، ارتقا پیدا کند، چه 
کسی باید تصمیم بگیرد؟ اینجاست که مفهوم حکمرانی 

غیرمتمرکــز )DECENTRALIZE GOVENANCE( یــا 
 )BLOCKCHAIN GOVERNANCE( حکمرانی بالکچینی
اهمیــت پیــدا کــرده و کارکرد خــود را نشــان می دهــد. اینکه 
چــه کســی صالحیــت دارد تغییــرات را اعمــال کنــد، اینکه 
اصــالً ایــن تغییــرات چــه بایــد باشــند و کدهایــی کــه مــورد 
اعتماد همه هســتند، چطور باید تغییر کنند که آن اعتماد 
کمــاکان پابرجا باشــد، چطــور بایــد تغییــرات را اعمــال کرد 
 INTENCIVE( کــه معمــاری انگیزه دهنــده  بالکچینــی
ARCHITECTURE( پــروژه کمــاکان جذابیت هــای خــود را 
حفظ کند و... سؤاالتی است که این شکل از حکمرانی باید 

بتواند به آنها پاسخ بدهد.

در  مقررات گــذاری  محافــظ  الیــه  دو   
ساختارهای بالکچینی

 بــرای ایــن پرســش ها حکمرانــی غیرمتمرکــز راهکارهــای 
متنوعی دارد. بخشی از راهکارها هم در الیه پروتکل یا همان 
الیــه بالکچین دیده شــده که عمــالً پروتکلی اســت که همه 
اپلیکیشــن های غیرمتمرکــز )DAPPs( روی آن باال می آیند 
و می تــوان آن را بــه قوانیــن یک کشــور تشــبیه کرد کــه تمام 
تصمیم گیری ها درباره اینکه شبکه چه ویژگی هایی داشته 
باشد، چه کسی بتواند در آن فعالیت کند، مشوق های شبکه 
چه باشند، هزینه یا کارمزد شبکه چقدر باشد و... همه در این 
الیه قرار می گیرند. درست مثل قوانین یک کشور که مالیات 
وضع می کند، عوارض دارد، مجوز فعالیت صادر می کند و... .
یک الیه دیگر هم داریم که روی بالکچین سوار می شود و از 

ریزش بی سابقه سهام 
فیس بوک پیام های 
معناداری برای وب ۳ 

و طرفداران آن دارد

متاورس: هنوز خیلی 
زود است؟

کســب وکار متــاورس فیس بــوک بــرای 
اولین بار در روز چهارشنبه هفته گذشته 
گزارشــی ضعیــف از عملکرد خــود ارائه 
کرد. با توجه به این نتایج می توان فهمید 
که این شــرکت هنوز راهــی طوالنی برای 

آغاز پلتفرم جدید خود دارد.
شــرکت ریلیتی لبــز )Reality Labs( که 
وظیفه توسعه فناوری واقعیت مجازی و 
واقعیت افزوده برای متــاورس را دارد، در 
چهارمین سه ماهه ســال 202۱ درآمدی 
۸۷۷ میلیون دالری را گزارش داده است. 
ایــن مقــدار 22 درصــد بیشــتر از درآمد 
دوره مشــابه در ســال 2020 بوده اســت. 
به گزارش فیس بــوک، فــروش مربوط به 
کل سال 202۱ به عدد 2.2۷ میلیارد دالر 

رسیده است.
تحلیلگــران هفته پیش اعــالم کردند که 
انتظار دارند ریلیتی لبز به درآمد ساالنه 
سه میلیارد دالری برسد. مارک ماهانی، 
تحلیلگــر شــرکت اورکــور آی اس آی، 
عنــوان کــرد کــه تخمیــن 2.۸ میلیــارد 
دالری اش شــاید »اندکــی کــم« باشــد و 
دلیل آن را هم فروش خوب هدست های 
اکولــوس )Oculus( در فصــل تعطیالت 
می دانســت. دَن مــورگان، نایب رئیــس 
صنــدوق ســینووس تراســت، تخمیــن 
زده  بــود که ایــن بخــش فروشــی معادل 
2.۷ میلیارد دالر داشــته باشد. به گفته 
او گوش های وال اســتریت آماده شــدند 
یک داســتان جدید از رشــد این شرکت 

بشنوند.
با این  حال، نتایج منتشرشــده از ســوی 
فیس بوک حسی منفی در وال استریت 
ایجــاد کــرد. ایــن مســئله باعــث شــد 
ســهام فیس بــوک در معامــالت مربــوط 
به ســاعات اضافی، افتــی ۱۸ درصدی را 

تجربه کند.
مــارک زاکربــرگ، مدیــر عامــل متــا طــی 
بیانیه ای در روز چهارشــنبه اعــالم کرد: 
»از پیشــرفتی کــه در ســال گذشــته در 
تعــدادی از حیطه ها کردیــم، مانند ریلز 
)Reels(، تجــارت و واقعیــت مجازی که 
از حیــث رشــد اهمیــت زیــادی دارنــد، 
خرســند هســتم. در ســال 2022 هــم 
سرمایه گذاری روی این حیطه ها و دیگر 
اولویت های کلیدی را ادامه خواهیم داد و 
در امتداد آن ساختن متاورس را پیگیری 

می کنیم.«

NEWSخبر

رویداد بی تاک هشتم با حضور جمعی از متخصصان و عالقه مندان به حوزه بالکچین، رمزارزها و وب ۳ و با تمرکز بر مفهوم سازمان های خودگردان غیرمتمرکز برگزار شد. در بخش اول این 
رویداد در بحثی که مهدی بخشی، متخصص شبکه های بالکچینی درباره مفهوم »حکمرانی غیرمتمرکز« ارائه کرد، سازوکارها، فرایندها، چالش ها و راهکارهای این مفهوم تشریح شد. در 
بخش دوم این رویداد متخصصان میان رشته ای در حوزه هایی چون مدیریت، کسب وکار، جامعه شناسی و رمزارزها به طرح سؤاالت و ابهامات خود در خصوص حکمرانی غیرمتمرکز پرداختند 
و با یکدیگر از فرصت ها و چالش های این مفهوم گفتند.  بی تاک رویدادی اســت درباره آینده و تغییرات آن که هر دو هفته یک بار برگزار می شود و در آن متخصصان، پژوهشگران و فعاالن 
کسب وکاری حوزه های مختلف درباره روندها و تحوالت نوآوری ها و فناوری های آینده صحبت می کنند. مطلبی که در ادامه می آید، ارائه ای است که مهدی بخشی در این رویداد از مفهوم و 

سازوکار »حکمرانی غیرمتمرکز« مطرح کرده است.
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طریق قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن های غیرمتمرکز این 
الیه اجرا می شود. این الیه شامل پارامتر هایی است که در این 
اپلیکیشن ها جاسازی می شوند. مثالً اگر درباره حوزه مالی 
غیرمتمرکز )DeFi( صحبت می کنیــم، آنجا ما پارامترهایی 
داریم که مثالً مشخص می کنند چقدر باید وثیقه گذاشت 
یا هر شکل دیگری از تصمیم گیری های مشابه را باید در این 
الیه که همان الیه اپلیکیشــن اســت، بررســی کرد. این الیه 
درست مانند قوانین شرکتی سنتی عمل می کند. به عبارتی 
دیگر ما الیه ای داریم که مشــخص می کند در درون آن الیه 
تصمیمات و قوانین چه هستند.  اگر بخواهیم این دو الیه را 
همزمان تعریف  کنیم، می توان گفت ما یک الیه کلی داریم 
که مثل قوانین یک کشور عمل می کنند و می گویند تجارت و 
کسب وکار یا زندگی چه محدودیت ها و مقرراتی دارد و زیر آن 
یک الیه دیگر داریم که می گوید در درون شرکت ها و نهادها 

و حــوزه فعالیــت آنها، شــرکت و 
اعضــا و ســهام داران آن مجــاز 
بــه چــه رفتارهــا و تصمیم هایی 

هستند. 

در  تغییــرات   
ســاختارهای غیرمتمرکز 

چگونه اعمال می شوند؟
 حاال بیایید ببینیم اگر بر اساس 
قوانیــن و حکمرانــی بالکچین و 
الیه هایــی کــه شــرح داده شــد، 
بخواهیــم تغییری در شــبکه ای 
اتریــوم  یــا  بیت کویــن  چــون 
انجــام دهیــم، دقیقــاً حکمرانی 
غیرمتمرکز چگونه عمل می کند؟
دربــاره هــر شــبکه بالکچینــی 
شــروع حکمرانــی به این شــکل 
اســت که یک قانون اساســی )یا 

بــه عبارتــی DIGITAL CONSTITUTION( وجــود دارد. 
مثالً قانون اساســی  شــبکه بیت کوین می گوید کــه فقط 2۱ 
میلیون بیت کوین می تواند وجود داشته باشد. یعنی طراحی 
اولیه پلتفرم یا شبکه با همین قانون اساسی دیجیتال شروع 

می شود و جلو می رود. 
در مراحل مختلف این امکان وجود دارد که هر کســی بیاید 
و پیشنهاد بدهد و شبکه را بهتر کند. یعنی یک پروپوزال یا 
پیشــنهاد جدید مطرح و به بحث گذاشته می شــود و همه 
درباره آن صحبــت می کننــد و رأی می دهند. کســانی را هم 
کــه می تواننــد رأی بدهند، همان قانون اساســی مشــخص 
کرده است. معموالً در یک شبکه هر کسی توکن یا کوین آن 
را دارد، حق رأی دارد. یا حتی ممکن اســت به ماینرهایی که 
عمالً بایــد داده را نگهداری و منتقل  کنند هم حــق رأی داده 
شده باشــد. اما مهم است که همه می توانند تصمیم گیری 
کنند که آیا ایجاد تغییرات جدید به نفع شبکه است یا خیر.  
فرض هم این اســت که آدم هایی که به هر شــکلی سهام دار 
شبکه هستند، دوست دارند وضعیت آن بهتر شود تا سود 
بیشــتری کنند. پس در چنیــن فرایندی فعاالنه مشــارکت 
خواهند کرد. حتــی این امکان وجــود دارد که یــک پروپوزال 
توســط اکثریت رد شــود، اما یک اقلیت که به آن بــاور دارند 
خودشان آن را اجرا کنند و از اکثریت شبکه انشعاب کنند. 
یعنی مســیر حکمرانی آن قــدر باز اســت که حتــی اگر یک 
اقلیت نخواهند به نظر اکثریت تمکین صددرصدی بکنند، 
می توانند کاری را که فکر می کنند درست است، انجام بدهند؛ 
اما چیزی که حاصل می شود دیگر بالکچین قبلی نیست و 
یک شبکه جدید است که صرفاً همان اقلیت روی آن فعالیت 
می کنند و خطری بــرای اکثریت نــدارد. البته بدیهی  اســت 
چنین انشعاب هایی باعث تضعیف بالکچین اصلی خواهد 
شــد. نمونه اش هــم فورک ها یا همان انشــعاب های شــبکه 
بیت کوین اســت که در چند ســال ابتدایی راه انــدازی آن رخ 
داد. درست مانند این است که در داخل یک کشور کسانی 
که نتوانسته اند قوانین آن را تغییر دهند، در گوشه ای از همان 

کشور، قوانین مختص خودشان را تعریف و از دیگران دعوت 
کنند تا با آن قوانین زندگی جدیدی داشته باشند. البته خیلی 
مهم است که چقدر از ایده آنها استقبال می شود، چون در 

این شبکه ها اعتماد باالی کاربران است که ارزش می سازد.
هم در بیت کوین و هم در شبکه اتریوم دقیقاً چنین شکلی از 
حکمرانی دیده شده و قابل اجراست و در سال های گذشته با 
همین قوانین و حکمرانی این شبکه ها تغییر کرده اند و بهبود 
یافته اند.  در الیه اپلیکیشن ها هم مدلی از حکمرانی در حال 
حاضر در حال اعمال شدن است که بیشتر کنترل پارامترهای 
دی اپ یا پارامترهای سازمانی را در دست یک دائو یا سازمان 
 Decentralized Autonomous( خودگــردان غیرمتمرکــز
Organization( قــرار داده و ایــن دائــو اســت کــه تصمیــم   

می گیرد چه اتفاق هایی بیفتد.

 تصمیم گیری دائو به 
چه شکل انجام می شود؟
 معمــوالً توکنــی در شــبکه های 
بالکچینــی ســاخته می شــود 
تحت عنوان توکن حکمرانی )یا 
 )GOVERNANCE TOKEN
که هر کســی این توکن را داشته 
باشــد، می توانــد در رأی گیری ها 
شرکت کند و درباره آینده پلتفرم 
حرف بزنــد و بگوید مثــالً پلتفرم 
چه مسیری را باید طی کند و چه 

چیزی به نفع پلتفرم است. 
قاعدتاً چــون این افــراد توکن دار 
شــبکه هســتند، هــر تصمیــم 
اشتباهی به ضرر آنها خواهد بود 
و حداکثر تالش شان این است که 
بهترین تصمیم  ها گرفته شــود. 
رأی گیری هــا هــم به شــکل های 
مختلف انجام می شود، اما نکته اصلی این است که اگر شما 
بخواهید دربــاره پارامترها یــا آینده شــبکه رأی بدهید، باید 

حتماً کوین یا توکن آن را داشته باشید. 
این گونه نیســت کــه مانند مــدل ســنتی یــک مدیرعامل یا 
یک هیئت مدیــره به نمایندگــی از همه تصمیــم بگیرند که 
یک شرکت )در اینجا شبکه یا پروژه بالکچینی( تغییر کند. 
در اینجــا هــر ســهام داری می تواند بــه شــیوه غیرمتمرکز در 
تصمیم گیری ها شرکت کند و نکته جالب هم این است که 
هر تصمیمی  گرفتــه شــود، از طریــق قراردادهای هوشــمند 
به صــورت خــودکار اعمــال و اجــرا می شــود. یعنــی کســی 
نمی تواند مانــع از این شــود که وقتی یک تصمیم به شــکل 

جمعی گرفته شد، آن تصمیم اجرا نشود!
اهمیت حکمرانی غیرمتمرکز در شبکه های بالکچینی هم 
دقیقاً در همین جاست. یعنی وقتی تصمیم های درست تری 
گرفته می شود و همه به آنها پایبند می شوند و انشعاب ها و 
خروج های کمتری در نتیجه این حکمرانی ها انجام می شود، 
آن شــبکه قدرتمندتــر و قابــل  اعتمادتــر و ارزشــش بیشــتر 
می شود. در مقایسه با شبکه هایی که حکمرانی ضعیف تری 
دارند، مدام دچار انشعاب می شوند و قدرت و یکپارچگی و 

ارزش شان تحت تأثیر این خروج ها قرار می گیرد.

 چالش های حکمرانی غیرمتمرکز
 در حــال حاضر حــوزه حکمرانی غیرمتمرکز بــا چالش های 
زیادی روبه روســت. چالش هایی که باعث شده با وضعیت 
مطلوب فاصله زیادی داشته باشد و بعضاً تصمیم گیری هایی 
را شــاهدیم که به نفع جمع نیســتند یــا بــا روح غیرمتمرکز 
بالکچین در تضاد باشند. حتی زیاد این بحث پیش می آید 
که اگرچه ما در حال صحبت درباره یک جنبش غیرمتمرکز 
هســتیم، اما هنــوز تفاوت هــای زیــادی با مدل هــای قدیمی 

نمی بینیم.
 نهنگ ها: مهم تریــن چالش حــوزه حکمرانی غیرمتمرکز 
این اســت که نهنگ ها یا همان کســانی که بخش زیــادی از 

سرمایه یا توکن های یک پلتفرم را به دالیل مختلف در اختیار 
گرفته اند، قدرت زیــادی دارند و می توانند به نفع خودشــان 
تصمیــم بگیرنــد. شــاید روی کاغــذ این یــک ایراد اساســی 
نباشد. اینکه کسانی که بخش زیادی از سهام یک شرکت 
را دارند، تصمیم گیرنده اصلی باشــند، چندان غیرمنطقی 
به نظر نمی رســد، اما وقتی صحبت از فضاهای غیرمتمرکز 
می شــود، این یک چالش محسوب می شــود؛ چراکه وقتی 
درباره شــبکه ای صحبت می کنیم که همه در حال فعالیت 
در آن هســتند، چنین قدرتی می تواند به نفع کسانی باشد 
که فعالیت چندانی ندارند، اما قدرت زیادی در دست شــان 

متمرکز شده است.
 مراکز ذخیره و تبادل توکن ها: یک چالش دیگر این است 
که وقتی بخشی از توکن ها یا کوین ها را در اختیار مراکز تبادل 
و صرافی ها قرار می دهید، این امکان وجود دارد که با سرمایه 
یا توکن های شما بتوانند در رأی گیری ها شرکت کنند. حتی 
چالــش خریــد رأی کســانی که توکــن دارنــد، درســت مانند 

فضاهای انتخاباتی سنتی در اینجا نیز پابرجاست! 
اما راهــکار مقابله با این چالش هــا در حکمرانی غیرمتمرکز 
چیست؟ شکی نیســت راهکار اساســی این خواهد بود که 
مکانیســم هایی طراحی شــود که افراد وقتی در این شکل از 
حکمرانی مشارکت می کنند، نتوانند با انگیزه های شخصی 
بر خالف منافع جمع عمل کنند، اما راهکارهای مشخص تری 
هم برای رفــع چالش های حکمرانــی غیرمتمرکز ارائه شــده 
کــه برخــی از آنهــا بــا جدیــت بیشــتری در حــال پیگیــری و 

عملیاتی شدن هستند.
 اثبــات شــخص: اولیــن راهــکار اثبــات شــخص )یــا همان 
PROOF OF PERSONHOOD( اســت. گفتــه شــد که در 
این فضا هر کسی که دارای توکن است، می تواند رأی بدهد و 
مهم تر اینکه به نسبت توکن هایش می تواند رأی بیشتری هم 
بدهد. فارغ از اینکه چه کسی است و چند نفرند، رأی شان به 
نسبت تعداد توکن ها یا کوین هایی که دارند، کم یا زیاد خواهد 
بود، اما در این راهکار با کمک پلتفرم هایی که اثبات می کنند 
هر کسی که پشــت یک رأی گیری است، فقط یک شخص 
است، می توان این چالش را برطرف کرد. در این صورت چالش 
اساسی متمرکز شدن قدرت در دســت برخی  افراد، برطرف 
خواهد شد. به عبارتی در این روش به جای کیف پول  ها، افراد 

رأی می دهند؛ بدون آنکه هویت شان فاش شود.
 رأی دهــی کوادراتیــک: یــک راهــکار دیگــر بــرای کنتــرل 
 قــدرت نهنگ هــا، رأی دهــی بــر اســاس معادلــه درجــه دو 
)یا quadratic voting( است که می گوید اگر شما بخواهید 
به اندازه K رأی بدهید، باید به اندازه K به توان 2، کوین داشته 
باشــید و عمــالً هــر چقــدر بخواهیــد بیشــتر رأی بدهید به 
شــکل نمایی باید کوین بیشــتری داشته باشــید. این روش 
کمک می کند حتی کسانی که کوین زیادی دارند، در نهایت 

قدرت شان محدود و پلتفرم از سلطه نهنگ ها خارج شود. 
 شــرط پذیری: راهــکاری هــم به نــام Futarchy هســت که 
در حوزه هــای ســنتی سیاســت و اقتصــاد هــم وجــود دارد 
و اســتفاده می شــود. ایــن راهــکار می گویــد وقتی شــما رأی 
می دهید، همزمان یک شرط را هم با نوع رأیی که می دهید، 
می پذیرید. بــه عبارتی شــما می پذیرید که مثــالً اگر نتیجه 
رأی تان خسارت بار بود، بخشی از خسارت ها را جبران کنید. 
مثالً وقتی می گویید فالن اقدام برای جامعه مناســب است 
و بــه آن رأی می دهیــد، اگر خــالف آن ثابــت شــد، در جبران 
خسارت ها باید مشارکت کنید. این مدل از حاکمیت به دلیل 
رمزنــگاری و عــدم امــکان دســتکاری ســوابق کامــالً قابلیت 

پیاده سازی روی بالکچین را دارد.
 اعتبار رأی دهنــدگان: یک مــدل دیگر هم بــر پایه اعتبار 
رأی دهندگان اســت. یعنی افــرادی بر اســاس رأی هایی که 
می دهند و نتیجه رأی های گذشته شــان، یــک اعتبار قابل 
مشــاهده در شــبکه خواهنــد داشــت و معلــوم اســت چه 
کســانی رأی هــای بــدی داده انــد یا بــا تصمیم های اشــتباه 
بیشتر همراهی کرده اند یا برعکس. این مدل از حاکمیت 
هم به دلیل ثبت شــفاف و دقیق ســوابق در بالکچین کامالً 

قابلیت پیاده سازی دارد.
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رکوردشکنی سرمایه گذارها
فقط در یک هفته گذشته بیش 
از ۸00 میلیــون دالر روی اســتارتاپ های 
حــوزه رمزارزهــا ســرمایه گذاری خطر پذیر 
شده است. یک رکورد در روزهای نه  چندان 

خوب بازار!

سوتی سوالنا!
کرم چالــه بریج ســوالنا در یک 
هک بیش از ۸0 هزار اتریوم معادل 200 
میلیون دالر کاربران را بر باد داده است. 
محبوبیت ویژگــی میان زنجیره ای بریج 

سوالنا احتماال با این هک کم شود.

انقالب تتا؟
ادعــا  تتــا  بالکچیــن  شــبکه 
کــرده امکان هــای جدیــدی را در نصعــت 
بازی های آنالیــن ویدیویی فراهــم خواهد 
کرد به گونــه ای ه کل این صنعــت دگرگون 

می شود.

گلوبال ایکس و متاورس
صنــدوق بین المللــی گلوبــال 
 ایکس اعالم کرده به زودی یک صندوق 
ای تی اف برای حــوزه متاورس راه اندازی 
خواهــد کرد تــا فرصت هــای ایــن حوزه 

روبه رشد را از دست ندهد.

یک الیه کلی داریم 
که مثل قوانین یک 
کشور عمل می کنند 
و می گویند تجارت و 

کسب وکار یا زندگی چه 
محدودیت ها و مقرراتی 

دارد و یک الیه دیگر 
که می گوید در درون 
شرکت ها و نهادها و 

حوزه فعالیت آنها چه 
رفتارها و تصمیم هایی 

مجاز است
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هند در طــول تاریــخ جــوان رمزارزها یک از کشــورهایی 
بود که به واســطه دولت باز خود و وجود مشــکالتی در 
زمینه هــای دیگــر نســبتاً در زمینــه رمــزارزی از دخالت 

و فعالیــت مســتقیم اجتنــاب می کــرد، امــا بــا برنامــه 
کشــورهایی چــون چیــن و روســیه بــرای تولیــد و ترویج 
رمزارزهــای ملی تحت نظــارت بانک مرکــزی خود، هند 

مصمم است تا در این حوزه از رقبای تجاری و سیاسی 
خود، خصوصاً کشور چین، عقب نماند. 

بخش مهمــی از طــرح بانــک مرکــزی هنــد بــرای تولید 

هیچجاامننیست!
رسیدن موج رگوالتوری به هند  خبر از مالیات ۳۰ درصدی برای 

معامله گران و هولدرهای رمزارزها می دهد

 ادامه سرکوب رمزارزی 
در چین

هنگ گنک پناهگاه 
رمزارزی چینی ها 

در کشــوری مانند چین که در آن قوانین 
محدودیت ســاز بســیاری در زمینه های 
شــهرهای  دارد،  وجــود  مختلــف 
هنگ کنگ و ماکائو که به واســطه دالیل 
تاریخــی به عنــوان مناطــق آزاد شــمرده 
می شــوند، نقــش مقاصــدی را ایفــا 
می کننــد کــه در آنهــا راه فــرار از چنیــن 

قوانینی باز است.
دو هفتــه پیــش بــود کــه ظرفیت هــای 
هنگ کنــگ به عنــوان پناهگاهــی بــرای 
جامعــه رمزارزی چیــن که بــا ممنوعیت 
کلــی فعالیت در ایــن حوزه مواجه شــده 
اســت، مطــرح شــد. حتــی بیانیه هــای 
منتشره توسط دولت محلی هنگ کنگ 
نیز نشان از تعامل و ســازش نسبی این 
شــهر با فعالیت های رمزارزی داشــتند. 
بــا وجــود اینکــه فعالیت هــای رمــزارزی 
در هنگ  کنــگ کمــاکان ممنــوع نشــده،  
مسیر قانون گذاران این شهر خودمختار 
طی هفتــه اخیــر، کنتراســت روشــنی با 
بیانیه  هــای امیدبخــش آنهــا مبنــی بــر 
نقش کلیدی رمزارزهــا در آینده طی ماه 

گذشته دارد.
حاال اما تنها بیانیه ها نیستند که جایگاه 
هنگ کنــگ را به عنــوان پناهگاهــی برای 
فعالیت هــای رمــزارزی چینی هــا تهدیــد 
می  کنــد. جمعــه گذشــته، قانون گــذاران 
بخــش اقتصادی هنگ کنــگ با تصویب 
یکســری قوانین جدید، معامله از طریق 
صندوق هــای قابــل معاملــه رمــزارزی یــا 
ای اف تی را تنها برای معامله گران مجوزدار 
و ثبت شــده قانونی اعالم کردند؛ اقدامی 
که به گفتــه این قانون گــذاران قدمی برای 
محافظــت از امنیــت مالــی معامله گران 
کوچــک  و مبتــدی در برابــر ریســک های 
باالی چنین معامالتی است.  تبدیل شدن 
بــه یــک معامله گــر حرفــه ای نیازمنــد 
قبول شــدن در یــک امتحــان شــناخت 
فضــای مالــی شــهر هنگ کنــگ اســت. 
همچنیــن در صورتــی کــه ثــروت یــک 
معامله گــر پایین تــر از یــک میلیــون دالر 
باشــد، به عنوان یــک معامله گــر مبتدی 

شناخته خواهد شد.

REPORTگزارش

 کسب وکارها نابود نشوند
 خط قرمز ما در بخش خصوصی این است که کسب وکارها 
بتوانند فعالیت کنند و قاعدتاً دولت هم باید از این موضوع 
استقبال کند. وقتی چرخ کسب وکارها می چرخد، اقتصاد 
ســالم می مانــد و اشــتغال ایجــاد می شــود. فعــاالن حوزه 
رمزارزها هم باید بتوانند بر کاربردهای این حوزه نوپدید تأکید 
کنند و نگذارند با برجسته شدن برخی بخش ها کلیت این 
اکوسیستم زیر ســایه قرار بگیرد. متأســفانه برخی اصرار 
دارند کــه کل حــوزه رمزارز چیزی جز ســفته بازی نیســت. 
در حالی که  فرصت های بزرگی برای تأمین مالی خصوصاً 
خارج از کشور از طریق حوزه رمزارزها فراهم می شود. در حال 
حاضر دو گروه عمده کسب وکارهای رمزارزی در ایران شکل 
گرفته اند؛ ماینینگ و صرافی های رمزارز. در حوزه ماینینگ 
نام های شناخته شــده کمــی داریــم و اصوالً ایــن بخش در 
زمینه افکار عمومی ضعیف عمل کرده است؛ اما در حوزه 
صرافی های رمزارز نام های شناخته شده و چهره های زیادی 

داریم. امیدوارم این بخش بتواند خود را اهرم کند و زمینه 
رشــد حرفه ای این حوزه را فراهم کنــد. در نهایت غایت هر 
تنظیم گری باید توسعه اکوسیستم باشد. ما نباید به آنچه 
امروز داریم دلخوش باشیم و با فراهم ساختن زیرساخت 
زمینه توسعه اکوسیستمی را فراهم کنیم. در این مسیر باید 
از هر چیزی که زمینه ایجاد انحصار را هموار می کند، دوری 
کرد. کســب وکارهای زیــادی در این ســال ها رشــد کرده اند 
و مهم اســت که قدر آنها را بدانیم و جلوی هــر گونه ایجاد 

انحصار بایستیم.

 رمزپول بانک مرکزی
 و در پایان و نه کم اهمیت تر از بقیه بگذارید درباره مســیر 
خطرناک بانک مرکزی صحبت کنم. برخی تصور می کنند 
استفاده از واژه هایی مانند رمزارز در بانک مرکزی به معنای 
آشتی این نهاد با حوزه دارایی های دیجیتال است. برخی 
تصور می کنند طلوع ریال دیجیتالی و پذیرش رمزارز ملی 

ادامه از صفحه 8

طرح های 
روی میز
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اکوسیستم رمزارزی دنیا در مسیر جذابی پیش می رود

بازار را رها کنید و به رشد استارتاپ ها بنگرید!

REPORTگزارش

اســتارتاپ های ارزهای دیجیتال شــروع خوبی 
در ســال 2022 داشــته و صدهــا میلیــون دالر 
سرمایه جدید به دست آورده اند. این در حالی 
اســت که ســرمایه گذاران بازار به شــدت نگران 
کاهــش پرشــیب قیمــت رمزارزهــا هســتند.

چندین اســتارتاپ خصوصی رمزارزی تا پایان 
ماه ژانویه تزریق نقدینگی به شرکت های خود 

را از طریق سرمایه گذاری بیشتر اعالم کردند.
برای مثال، صرافی کریپتو FTX و شعبه آن در 
ایاالت متحده در مجموع بیش از ۸00 میلیون 
دالر جمع آوری کردند و ارزش شرکت خود را به 
 Fireblocksبیش از ۳2 میلیارد دالر رساندند
.، یــک اســتارتاپ در حــوزه زیرســاخت های 
رمزارزی، طــی یک تزریــق 550 میلیــون دالری 
ارزش خود را به بیش از هشــت میلیارد دالر و 
رقیب آنهــا شــرکت Blockdaemon  با ارزش 
۱.۳ میلیارد دالری، ۱55 میلیون دالر را تنها در 

یک هفته به دست آورد.
انفجــار  ســال   ،202۱ ســال  شــک  بــدون 
ســرمایه گذاری در اســتارتاپ های رمــزارزی 
بــود. پیــش از ایــن، بیشــترین ســرمایه گذاری 
در اکوسیســتم اســتارتاپی رمزارزها مربوط به 
سال 20۱۸ و به مبلغ ۴.۷ میلیارد دالر بود. این 
در حالی اســت کــه در ســال های 20۱۹ و 2020 
شــاهد افت این حجم به ۳.۱ میلیــارد دالر در 
هر دو ســال بودیم، امــا در ســال 202۱ این رقم 
به بیش از 25 میلیارد دالر رسید که از مجموع 
تمام ســال های پیشین تا ســال 20۱5 که در آن 

ثبت این آمار شروع شد، بیشتر است. 

 آیا زمستان کریپتو به اندازه کافی سرد 
است؟

»کنستانتین ریشتر«، مدیرعامل و بنیان گذار 
شــرکت Blockdaemon می گویــد: »شــاید 
واقعاً مــا وارد یک زمســتان رمزارزی شــده ایم. 
اما اگر این طور است، بر خالف بازارهای نزولی 
که قبــالً دیده ایــم، در وضعیــت فعلی، بــازار به 
حدی از بلوغ رســیده کــه دارای پذیرش نهادی 
وضعیــت خــود شــده اســت. ســرمایه گذاران 
هول نمی شــوند و وعده های بنیادیــن رمزارزها 
را به خوبــی می بیننــد و حــس می کننــد. بــه 
همین دلیل با وجود ســقوط شــدید قیمت ها، 
خوش بینی به آینده فناوری باالست و سرمایه 

کماکان وارد استارتاپ ها می شود.«
مــوج جدیــدی از نگرانی هــا به طور همزمــان بر 
بــازار رمزارزی ســایه افکنــده اســت؛ نگرانی ای 
کــه ناشــی از نــرخ بهــره باالتــر جدیــد از ســوی 
فــدرال رزرو و ســایر بانک های مرکــزی بزرگ به 

وجود آمده است. 
این نگرانی ها توســط انگیــزه بانک های مرکزی 
به تشدید سیاست های مقابله ای تورم، هر روز 
بیشــتر و بیشــتر می شــوند. به عبارتی نگرانی 
مردم صرفاً معطوف به رمزارزها نیست؛ چراکه 

بازارهای سهام جهانی نیز دچار افت شده اند 
و به ویــژه ســهام مربــوط بــه بخــش فنــاوری بــا 
رشد باالیی ضربه دیده اســت. جذب سرمایه 
شــرکت ها و اســتارتاپ های رمــزارزی در چنین 
شــرایطی بیــش از پیــش فضــای اکوسیســتم  

استارتاپی رمزارزها را امیدبخش می کند.
از  و  مدیرعامــل  شــالوف«،  »مایــکل 
هم بنیان گذاران شرکت Fireblocks در این باره 
می گوید: »بازار رمزارزها از همان ابتدا بی ثبات 
بوده و شرایط نوســانی فعلی موضوع جدیدی 
نیســت. آنچه برای مــا کامالً واضح اســت این 
است که سرمایه گذاری در زیرساخت های این 
صنعــت و اســتارتاپ های آن متوقــف نخواهد 
شــد. چه بازار در آســتانه یــک زمســتان دیگر 
ارزهای رمزنگاری شــده باشــد یا خیر، ســرمایه 
بــه جریــان مثبــت خــود در ایــن بخــش ادامه 
می دهــد؛ زیــرا تمرکــز ســرمایه گذاران فراتــر از 
تجارت و امر سفته بازی برای درآمد کوتاه مدت 

است.«

 عدم تطابق قیمت
در  کریپتــو  اســتارتاپ های  برخــی 
ماه هــای اخیــر شــاهد افزایــش ســرمایه های 
ورودی خــود بوده انــد؛ حتــی در شــرایطی کــه 
سهم های شرکت های فناوری به طور کلی شاهد 
ریــزش ســنگینی بودند. بــرای نمونه شــاخص 
کل ســهام معامالتــی نــزدک از زمــان رســیدن 
به باالترین ســطح تاریخ در ماه نوامبــر، تقریباً 
۱2 درصــد کاهــش یافته اســت. رونــد افزایش 
ســرمایه گذاری در اســتارتاپ های رمــزارزی، 
برخــی بنیان گــذاران و ســرمایه گذاران را به این 
ســؤال واداشــته که آیا چنین عــدم تطابقی در 
بازارهــای دولتــی و خصوصــی نیــز وجــود دارد 

یا خیر.
یــد، مدیرعامــل و یکــی از  ســم بنکمــن فر
بنیان گذاران FTX می گویــد: »من فکر می کنم 
بین بازارهای دولتــی و خصوصی یک اختالف 
عمیــق و بســیار بــزرگ وجــود دارد. بــه نظــر 
نمی رسد که هیچ یک از شرکت های خصوصی 
در مورد عرضــه عمومی صحبتی کرده باشــند 
کــه منعکس کننده روحیــه منفــی در بازارهای 
عمومــی ماننــد کوین بیــس، یکــی از معــدود 
شرکت هایی که در فهرست عمومی قرار دارند، 
باشــد. از زمــان آغاز بــه کار نــزدک بیــش از ۴0 
درصد از ارزش ســهام کوین بیس کاسته شده 
است. شالوف در پاسخ به سؤالی درباره عرضه 
اولیــه ســهام شــرکت Fireblocks می گویــد: 
»ما هیــچ برنامــه مشــخصی بــرای کوتاه مدت 
نداریم، ولی شــرکت قصــد دارد بــرای اولین بار 
جهــت حضور در بــازار ســهام آماده شــود، اما 
این برنامه بلندمدت اســت و در حــال حاضر، 
احساس نمی کنیم که نیاز خاصی به انجام آن 

داشته باشیم.«

یعنی پذیرش رمزارزها. در حالی که واقعیت این گونه نیست 
و متأســفانه بانک مرکــزی می خواهد بــا ایجــاد انحصار و 
ممنوعیت، بر سال ها بی عملی خود سرپوش بگذارد. دقت 
کنیم که در زمینه دارایی های دیجیتال به طور کلی پنج دسته 
داریم؛ توکن های پرداخت، توکن های کاربردی، توکن های با 
پشتوانه دارایی، استیبل کوین ها و توکن های هیبرید. توجه 
داشته باشیم که استیبل کوین ها هم نوعی از توکن های با 
پشتوانه دارایی هستند که به دلیل کاربرد وسیعی که دارند، 
آنها را جدا دسته بندی می کنند. در این تقسیم بندی رمزارز 
بانک مرکزی در دسته توکن های با پشتوانه دارایی و به نوعی 
استیبل کوین ها قرار می  گیرند و در متن های نهادهای مالی 
جهان هــم وقتــی از اســتیبل کوین و خطــرات آن صحبت 
می شود، به طور خاص به کاری که مجموعه فیس بوک در 

حال انجام آن است، اشاره می شود. 
به عبارتی دولت های جهان برای مقابله با استیبل کوین هایی 
که قرار است توسط شــرکت های بزرگ خلق شــود، شروع 

به خلق رمزارز ملی خــود کرده اند و در یکی، دو ســال اخیر 
پیشرفت های خوبی در این حوزه رخ داده است. آنچه بانک 
مرکزی ایران از آن صحبت می کند، سرابی بیش نیست و 
برخی مدیران این نهاد معتقدند که رمزپول آینده بالکچین 
است! بنابراین رمزپول چیزی نیست که بانک مرکزی ایران 
اختراع کرده باشد، ولی آن چیزی که از رمزپول می شنویم، 
به هیچ وجه مفهوم بدیع و اصولی نیست و بیشتر به مثابه 
یک نمایــش تبلیغاتــی می مانــد و در هفته هــای اخیر هم 
شــاهد بخش هایی از این نمایش بوده ایــم. در پایان تأکید 
می کنم همان گونه که اقتصاد مهم تر از آن است که فقط به 
دست اقتصاددانان سپرده شود، رمزپول هم بسیار مهم تر 

از آن است که فقط به بانک مرکزی سپرده شود و تمام!
هنوز امیدواریم تنظیم گری رمزارز در ایران به گونه ای انجام 
شود که هم منافع مردم حفظ شود، هم منافع حاکمیت و 
هم کسب وکارهایی که در سال های گذشته برای رشد این 

حوزه خون دل خورده اند.

و توســعه رمــزارز ملــی ایــن کشــور، شــامل ایجــاد 
محدودیت ها و موانع خاصی برای رقبای مستقیم این 
رمــزارز، یعنی دیگــر رمزارزهاســت. در چنین شــرایطی  
اســت که صحبــت از مالیــات ۳0درصدی بــر رمزارزها، 
معامله گــران و دیگــر فعاالن حــوزه را بــه ترس فــرو برده 

است. 

 دولــت هنــد: شــرایط را خیلــی ســخت 
نکنیم اما محدودیت ها اعمال شوند

اولین بار در سال 202۱ بود که بحث رمزارزها در پارلمان 
هند مطــرح شــد و از آن زمــان دو طــرف بحــث، معموالً 
بــه باقی مانــدن عــادی شــرایط قانــع بودنــد و تنهــا در 
ســطوح کوچک پیشــرفتی در ســمت خــود می دیدند. 
وضعیتــی کــه به دلیــل ماهیــت غیرمتمرکز و غیــر قابل 
کنترل بســیاری از رمزارزها بدون شک به نفع هواداران 

رمزارزهــا بــود. حــاال در ســال 
2022 بــه نظــر می رســد اولین 
برتــری قاطــع در ایــن درگیری 
خامــوش بــه نفــع رگوالتورهــا 
و قانون گــذاران رقــم خــورده 

است. 
اولین اشاره به چنین مالیاتی 
»نیرمــاال  ســخنرانی  در 
ســیتارمان«، وزیــر اقتصــاد  
هند، در جلسه تعیین بودجه 
صــورت  هنــد   2022 ســال 
گرفــت؛ جلســه ای کــه روز 
دوشــنبه گذشــته در پارلمــان 
هنــد برگــزار شــد. بیــان اولیه 
ایــن موضــوع از دهــان فــردی 
بــه بلندمقامــی وزیــر اقتصاد 

هند  بــرای اولین بار نشــان از جدیــت و قاطعیت دولت 
ایــن کشــور بــرای پیشــبرد چنیــن مالیاتــی و در ادامــه 

قانون گذاری ها بیشتر است. 
سیتارمان در بخشی از سخنرانی خود گفته است: »به 
میزان زیادی شاهد افزایش تراکنش های مالی از طریق 
رمزارزها و دیگــر دارایی هــای دیجیتال هســتیم. حجم 
و وفــور ایــن تراکنش هــا در حــدی اســت کــه در صــورت 
ادامه روند به این شــکل تا دهه آینــده مالیات دریافتی 
دولت ممکن است به ۱0 درصد حجم فعلی برسد. این 
مالیاتی اســت که با آن خدمات عمومی ارائه می شــود؛ 
بنابراین چاره ای به جز به کارگیری یــک رژیم مالیاتی در 

فضای رمزارزی نمی بینیم.«
وزیــر اقتصــاد در ادامه اضافــه کرد کــه هندی هــا اجازه 
کســر هزینه ها یــا کمک هزینه ها را در هنگام محاســبه 
درآمد رمزارز به جز هزینه به دست آوردن آنها نخواهند 
داشت. ســیتارمان همچنین گفت که کســر مالیات در 
منبع را با نرخ یک درصد باالتر از حــد هزینه ها در نظر 
دارد. سیتارمان می گوید: »کسانی که رمزارز را به عنوان 
هدیه دریافت می کنند نیز مشمول مالیات می شوند و 
ضررهای ناشی از نقل وانتقاالت رمزارزها با هیچ درآمد 

دیگری جبران نمی شود.«

 قانــون مترقــی یــا ســخت گیرانه؟ بــه نظر 
می رسد پیشرفت حاصل شده است

»نیتیــن آگاروال«، یکــی از بنیان گــذاران بانــک  هندی 
FV در این باره می گوید: »این یک حرکت بسیار مترقی 
اســت. بــا در نظــر گرفتــن 
یــک درصــد مالیــات منبــع 
نقل وانتقــاالت، ســامانه ای 
گــزارش  و  ردیابــی  بــرای 
رمــزارزی  نقل وانتقــاالت 
وجــود  صرافی هــا  توســط 
خواهــد داشــت. در همیــن 
حــال، انتظــار می رود تــا پایان 
ســال 202۳ بــا معرفــی روپیه 
فضــای  بتوانیــد  دیجیتــال 
رمزارزی قانونمندتری داشــته 

باشیم.« 
سیتارمان در خاتمه می گوید: 
»فکر می کنم معرفی یک روپیه 
دیجیتالی به شــکل گیری یک 
سیستم مالی کارآمدتر مبتنی 
بر بالکچین و سایر فناوری ها منجر می شود و رونق زیادی 
به اقتصاد آنالین می دهد.« با وجود درگیری نسبتاً برابر 
دو طرف بر ســر قانون گذاری فضای رمزارز طی پنج سال 
گذشته، حاال با پیشــرفت طرفی که در گذشته رمزارزها 
را بــا طرح هــای پونــزی و کالهبــرداری مقایســه کــرده و 
درصدد ممنوعیــت کلی »تمام رمزارزهــای خصوصی« 
اســت، بیش از پیش به نگرانی های جامعــه رمزارزی در 
ســطح جهانی دامن می زند.  با توجه بــه جمعیت باالی 
هند و پیشرفت این کشور به عنوان یکی از اقتصادهای 
قدرتمند، ممنوعیت رمزارزی به این شــکل بدون شــک 

ضربه محکمی به فضای رمزارزی خواهد بود. 

اولین بار در سال 2021 
بود که بحث رمزارزها 
در پارلمان هند مطرح 
شد و از آن زمان دو 
طرف بحث، معموالً 
به باقی ماندن عادی 
شرایط قانع بودند و 

تنها در سطوح کوچک 
پیشرفتی در سمت خود 

می دیدند
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تزوس در اولدترافورد
لوگــوی رمــزارز تــزوس روی 
فوتبــال  باشــگاه  تمرینــات  لبــاس 
منچســتریونایتد قــرار خواهــد گرفت. 
ایــن اتفــاق در قالــب یــک قــرارداد 

اسپانسری چندساله رخ خواهد داد.

رمزارز ملی میانمار
جمــع  بــه  هــم  میانمــار 
کشــورهایی دارای ارز دیجیتــال ملــی 
خواهد پیوست. دولت این کشور گفته 
بــرای رونــق اقتصــاد ایــن کار را خواهــد 

کرد.

فوتبال آمریکایی و ان اف تی
لیگ سوپربول آمریکا در ادامه 
عالقه اش به این حوزه قصد دارد برخی 
از بلیت های مسابقات خود را به شکل 

ان اف تی بفروشد.

1۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری 
گیم اسپات

شــرکت  همــکاری  بــا  گیم اســپات 
ایمیوتیبل اکــس قصــد  دارد بــا یــک 
ســرمایه گذاری ۱00 میلیون دالری یک 

مارکت پلیس ان اف تی راه بیندازد.

در حالی که روند »استعفای بزرگ« کماکان در جریان است، 
شاید شرکت متا یا همان فیس بوک سابق یکی از بزرگ ترین 
بازنده های این واقعه باشد. بر خالف گوگل که بر نقاط قوت 
پیشینه دار تمرکز کرده و تالشــی برای ادغام سیستم کاری 

خود با رمزارزها نمی بیند، فیس بوک در حرکتی که بسیاری 
آن را یک قمار بزرگ می دیدند، دست به ابداع دوباره هویت 

خود بر پایه رمزارزها زده است. 
بــا ایــن وجــود اســتعفا از شــرکت های بــزرگ بــه ســمت 

استارتاپ های رمزارزی دامن متا را نیز گرفته است. چهار 
مدیر تولید سابق فیس بوک که از سازوکار سیلیکون ولی 
خســته  شــده اند، به طور هماهنــگ از متــا اســتعفا داده 
و اســتارتاپ خــود را تأســیس کرده  انــد کــه بــر اســاس 

سهام استارتاپی که شبیه یک 
کارگزاری رمزارزی عمل می کند 
به زودی در بورس عرضه خواهد شد

 آئوروکس مستقیم 
به بورس می رود!

پلتفرم معامــالت ارزهای دیجیتال Aurox آخرین شــرکت 
دارایــی دیجیتال اســت که به عرضــه اولیه عمومی چشــم 
 ،)Giorgi Khazaradze(»دوخته است. »گئورگی خزرادزه
مدیر اجرایی آئوروکس در این رابطه می گوید: »برنامه شرکت 
این اســت که در ســه ماهه چهارم ســال میالدی جاری وارد 
بورس شــده و به ســهامی عام تبدیل شــود. هرچند ممکن 

است زودتر اتفاق بیفتد.« 
او درباره نحوه ورود به بورس این شــرکت رمــزارزی هم گفته 
کــه گزینه هــای روی میــز شــامل بهره بــرداری از بانک هــای 
ســرمایه گذاری بــرای پذیره نویســی یک فهرســت ســنتی، 
ادغام با SPAC، انجام یک ادغام معکوس یا رفتن به مسیر 

فهرســت بندی مســتقیم اســت. مشــاوران ایــن شــرکت 
پیشنهاد کرده اند که با توجه به فناوری های سنگین آئوروکس 
فهرستی را به بورس  نزدک ارائه دهند، اما آنها تأکید کرده اند 
ایــن شــرکت می توانــد در بــورس دیگری هــم عرضه شــود. 
آئوروکــس در بــازار اســتارتاپ های رمــزارزی یــک اســتثنا 
محسوب می شود؛ زیرا این شرکت که در سال 2020 تأسیس 
شــده، کامــالً بوت اســتریپ جلو آمــاده و حتــی یــک دالر از 
ســرمایه گذاران خطرپذیــر دریافت نکرده اســت. خــزرادزه 
گفتــه تقاضــای ســهام غالباً ســنگین توســط شــرکت های 
سرمایه گذاری خطرپذیر باعث شده تا آنها منبع مالی جذابی 
برای شرکت آئوروکس نباشــند. او می گوید: »سرمایه داران 

چراآنهافیسبوک
راترککردند؟

بنیان گذاران استارتاپ بالکچینی مایستن لبز می گویند می خواهند رقیب اتریوم و سوالنا باشند
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خطرپذیر ]شــرایط[ زیادی دارند که ممکن است مدیریت 
شرکت را نیز کنترل کنند؛ بنابراین شما ممکن است مجبور 
شوید در یک مرحله 5۱ درصد به آنها بدهید!« کار اصلی این 
شرکت ارائه ترمینال بلومبرگ برای رمزارزهای مختلف است. 
پشــتیبانی از پروژه های مالــی غیرمتمرکز  یا همــان دیفای 
)DeFi( یکی دیگر از خدمات آئوروکس است. معامالت در 
این پلتفرم که با تعدادی از صرافی های مطــرح ارتباط دارد، 
از طریــق قراردادهای هوشــمند انجام می شــود. آئوروکس 
اساساً یک مدل کارگزاری برای مسیریابی معامالت دیفای 
را شــکل داده و در هــر معامله ای کــه روی پلتفــرم آن انجام 
می شــود، درصــدی را به عنــوان کارمــزد دریافــت می کنــد. 

خــزرادزه می گویــد: »هرچه دیفــای بیشــتر در بخش مالی 
سنتی مشارکت کند، افراد بیشــتری آموزش خواهند دید 
و چشمان بیشتری به بخش دیفای و  ارزهای دیجیتال باز 

خواهد شد.«
آئوروکــس اکنون حــدود ۶0 هزار معامله گر کریپتــو دارد که 
شرکت آنها را به عنوان کاربران خود حساب می کند و حجم 
معامالت آن در ســال گذشــته از مرز ۶00 میلیــون دالر هم 
عبور کرده است. این شرکت همچنین توسعه استراتژی های 
تجارت کریپتوی اختصاصی مبتنی بر مدل های معامالتی با 
فرکانس باال را مورد بررسی قرار داده که می تواند به عنوان یک 
صندوق تأمین مالی برای سرمایه گذاران خارجی ارائه شود.

چراآنهافیسبوک
راترککردند؟

تحلیل بانک مورگان استنلی از آینده کسب وکارهای وب ۳ در آینده

 بازار متاورس چین 
هشت تریلیون دالری خواهد شد

FUTUREآینده

متــاورس یــک اصطــالح پرکاربــرد شــده و 
شــرکت هایی؛ از متــا گرفته تــا مایکروســافت، 
از آن در برنامه هــای تجــاری خــود اســتفاده 
می کننــد، اما اخیــراً بانک های ســرمایه گذاری 
عظیمــی ماننــد مــورگان اســتنلی نیــز آن را بــه 

فرهنگ لغات خود اضافه کرده اند.
بــه  یادداشــتی  در  وال اســتریت  غــول 
ســرمایه گذاران خــود گفتــه فضــای مجــازی 
نوپــای مبتنی بــر متــاورس در چیــن به تنهایی 
بــه یــک بــازار هشــت هــزار میلیــارد دالری در 
آینــده تبدیــل خواهــد شــد. درســت هماننــد 
بانک سرمایه گذاری گلدمن ســاکس که اخیراً 
پیش بینی کرد متاورس در سطح جهانی ارزش 

زیادی پیدا خواهد کرد.
بر اســاس گزارش ایــن بانــک ارزش واقعی این 
بازار افزایش می یابــد؛ چراکه مورگان اســتنلی 
گفتــه ان اف تی هــا را از ارزش گــذاری متــاورس 
خود مســتثنی کرده اســت، حتــی فرصت ها و 
ظرفیت هایی ماننــد کنســرت های مجازی هم 
در این پیش بینی لحاظ نشده است. دلیل آن 
هم این اســت که این بانــک گفته فعــالً درباره 

عملیاتی سازی آنها کمی ابهام دارد.
تحلیلگران این بانک سرمایه گذاری پیش بینی 
می کنند که کل بازار آدرس پذیر اولیه متاورس 
)TAM( در چیــن تقریبــاً چهــار تریلیــون دالر 
خواهــد بــود؛ زیــرا اینترنــت تلفــن همــراه را بــا 
»تجربــه ای همه جانبه تر« جایگزیــن می کند. 
امــا همیــن پیش بینــی می گویــد هنگامــی کــه 
متاورس شــروع به ایجاد تغییرات اساســی در 
فعالیت های آفالینــی مانند آزمایش رانندگی، 
نمایش امــالک و آمــوزش کنــد، ایــن فرصت و 
حجــم بــازار بــه هشــت تریلیــون دالر افزایش 

می یابد.
در تحلیل این بانک آمده اســت: »متاورس به 
پلتفرم نســل بعدی برای جایگزینــی اینترنت 
موبایل تبدیل خواهد شــد. ما انتظار داریم که 
TAM متــاورس گســترده باشــد و فراتــر از بازار 
مصــرف آنالیــن فعلــی بــرود کــه عمدتــاً تحت 

ســلطه تجارت الکترونیــک و بازی و ســرگرمی 
آنالین است.«

بــه گفتــه ایــن بانــک، هدســت های واقعیــت 
مجازی و فناوری آنها »بلیت ورود به متاورس« 
خواهند بود. به همین دلیل است که این بانک 
روی برخی شرکت های فناوری که در این حوزه 

فعال هستند، سرمایه گذاری کرده است.
»گرت دیوید«، یکی از بنیان گذاران اســتارتاپ 
Atomic Form Web۳، تأکیــد ایــن بانــک 
روی متــاورس را »گام مثبت بزرگــی« توصیف 
کــرده و افــزوده کــه ایــن گــزارش نشــان دهنده 
پذیــرش ســازمانی ارز دیجیتال به عنــوان یک 
طبقه دارایی اســت. به اعتقــاد او ورود مورگان 
اســتنلی نشــان می دهد که متــاورس، وب ۳ و 
رمزارزهــا جریــان اصلی فنــاوری در ســال های 

آینده خواهند بود.
اگرچــه چنــد ســال  طــول کشــید تــا بانک هــا 
به صــورت عمومــی منافــع خــود را در مــورد 
اقتصــاد رمــزارزی و بالکچیــن مطرح یــا درباره 
آن اظهارنظر کننــد، اما به نظر می رســد دوران 
محافظه کاری آنها تمام شده است. با این حال، 
مورگان استنلی گفته که پذیرش جریان اصلی 
متاورس »بــا توجه بــه موانــع بــزرگ فناورانه و 

نظارتی، زمان زیادی طول خواهد کشید.«
در تحلیــل مــورگان اســتنلی در ایــن خصوص 
آمــده اســت: »مــا در حــال حاضــر در دنیــای 
دیجیتال زندگی می کنیم و روزانه بیش از شش 
ســاعت را به صــورت آنالیــن ســپری می کنیم، 
بنابراین پذیرش فراگیر متاورس در مقایسه با 
پذیرش کنونی اینترنت تلفن همراه، به تجربه 

فراگیر بهتری نیاز دارد.«
موانع بالقــوه نظارتــی از دید این بانک شــامل 
»تمرکــز روزافــزون دولــت چیــن بــر اعتیــاد 
خردســاالن، حفاظــت از اطالعــات شــخصی، 
امنیــت داده هــا و بــاز بــودن این اکوسیســتم« 
اســت کــه باعــث می شــوند فعــالً ســرعت 
فرصت هــای  و  فنــاوری  ایــن  همه گیــری 

کسب وکاری اش کُند باشد.

زیرســاخت های وب ۳ و بالکچیــن کار می کنــد. چهــار 
کارمنــد ســابق فیس بــوک کــه می گوینــد از مناســبات و 
تشــریفات بیگ تک خســته شــده بودنــد، با هــم متحد 
شــدند و اســتارتاپی را ایجاد کردند که بر زیرســاخت وب 
۳ و بالکچیــن متمرکــز اســت. آنهــا در حــال برنامه ریزی 
بــرای راه انــدازی یــک اســتارتاپ بالکچینــی در آینــده 
نزدیک هســتند.  »اوان چنگ«، بنیان گذار و مدیرعامل 
»مایســتن لبز« )Mysten Labs(، ۱۶ ســال گذشته را در 
شرکت های فناوری، یعنی اپل و فیس بوک گذرانده است. 
او و سه کارمند سابق فیس بوک -  یعنی »سام بلکشیر«، 
»آدنــی آبیــدون« و »جــرج دنیــزس« - ســابقه همکاری 

در تیــم مالــی متــا و همچنیــن 
توســعه بالکچیــن دیــم و زبان 
برنامه نویسی  موو را در کارنامه 

خود دارند.
آنها می گویند آن قــدر که انتظار 
داشــته اند، نتوانســته اند بــه 
برنامه هــای خــود در فیس بوک 
جامه عمــل بپوشــانند و راهکار 
را در این دیده اند که این شرکت 
بــزرگ را تــرک کننــد و در یــک 
شرکت کوچک اما چابک مسیر 
کسب وکاری خود را پیش ببرند. 
چنــگ در ایــن رابطــه می گویــد: 
مــا در  رؤیاهــای  از  »برخــی 

فیس بوک به دلیل فشــارهای نظارتــی و ناتوانی شــرکت در 
استفاده از فناوری پیشرفته محقق نشــدند؛ بنابراین ما در 
مورد راه اندازی یک استارتاپ فکر کردیم؛ زیرا در این فضا کار 
کرده  ایم و ظرفیت های آن را می دانیم و می خواهیم آنها را به 
اشتراک بگذاریم. در فیس بوک برای حرکت سریع به سمت 
نوآوری های جدید موانع زیادی وجود دارد و طول می کشد تا 

حرف شما شنیده شود.« 
مایستن لبز قرار اســت روی توسعه زبان های برنامه نویسی 
که قراردادهای هوشــمند را می نویســند، تمرکز کند. یعنی 
همــان کاری که آنها قــرار بود بــا زبان برنامه نویســی مــوو در 
فیس بوک انجام بدهند. چنگ می گوید: »ما اعتقاد زیادی 
داریم که حرکت درستی انجام داده ایم. ما می توانیم سرعت 
توسعه مان را تسریع کنیم و ســریع تر تصمیم گیری کنیم، 
زیرا از دستبندهایی که سرعت ما را کاهش داده بود، رهایی 

یافته ایم.«
دلیل اصلی آنها برای استعفا، محدودیت های درون سازمانی 
متا و محدودیت های کلی سیلیکون ولی بود. چنگ در این 
مورد می گوید: »برخی از رؤیاهای مــا در فیس بوک به دلیل 
فشــارهای نظارتی و ناتوانی شــرکت در اســتفاده از فناوری 
پیشرفته به طور تهاجمی محقق نشدند؛ بنابراین ما در مورد 
تأسیس یک اســتارتاپ فکر کردیم؛ زیرا در این فضا تجربه 

داشتیم و می خواستیم آن را به اشتراک بگذاریم.«
این اســتارتاپ در نوامبر202۱ تأسیس شــد و چند ماه بعد 

 Silvergate Capital دیم بــه قیمــت 200 میلیــون دالر بــه
Corp در اواخــر ژانویــه فروخته شــد. تمرکز این شــرکت بر 
ایجاد زیرساخت های جدید بالکچین برای گسترش فضای 
وب ۳ است. چنگ می گوید: »ما در حال ساخت بالکچین 
خودمان هســتیم که بــا اتریــوم، ســوالنا و... قابل مقایســه 

است.«
چنگ اضافــه می کنــد: »از زمان ترک متا به پیشــرفت های 
انقالبی ای در شــیوه کاری خود رســیده ایم. بالکچیــن ما در 
اواخر ماه مارس راه اندازی می شود و یک شبکه آزمایشی بتا 
خواهد داشت و در اواخر امسال شبکه اصلی آن راه اندازی 
خواهد شــد. از زمان خروج، پیشــرفت های فنــی ای صورت 
 گرفته کــه فکــر نمی کنــم بــا کار 
در متــا طــی ۱0 ســال آتی بــه آن 
می رســیدیم. چنــگ همچنین 
می گویــد در متــا مــا بــه ســمت 
هدفــی مشــخص می رویــم و 
می توانیم به راه حل های اساسی 
حتــی در مدت زمــان کوتاهــی 

دست پیدا کنیم.«
می گویــد:  انتهــا  در  چنــگ 
»بســیاری از کارهــای فعلــی مــا 
نتیجــه تحقیقاتی اســت که ما 
در متا آغاز کرده ایــم  و حاال آنها 
را ادامــه می دهیــم تا بــه مرحله 
عرضه بــه بازار برســند. مــا باید 
زیرســاخت ها را بازنگری کنیم؛ زیرا پروژه های جالبی وجود 
دارد کــه نیازهای خــود را با فنــاوری بالکچین فعلی بــرآورده 
نمی کنند. در ادامه، تمرکز شرکت بر ادامه ایجاد راه حل هایی 
بــرای رفع گره هــای موجود مربــوط به بخش فنــی بالکچین  
خواهد بــود. در ایــن راســتا توســعه قراردادهای هوشــمند، 
زیرساخت های متمرکز و  ابزارهای گوناگون برای دارایی های 
رمــزارزی اصلی تریــن و کلیدی تریــن روش هــای ماســت. 
تغییرات وب ۳ زودتر از آنچه مردم انتظار دارند، رخ می دهد. 
توســعه دهندگان بیشــتر و بیشــتر نســبت به ایــن بخش 
صنعت رمزارزی دانش کسب می کنند و دیالوگ مشترک ما 
با آنها بیشتر و بیشتر می شود. آنها در مورد احتماالت آینده 
وارد گفت وگوهای جذاب با امثال ما می شوند؛ اتفاقی که در 

متا هرگز نمی افتاد و این فوق العاده است.«
چنــگ می گویــد در ادامــه تمرکــز ایــن شــرکت بــر ایجــاد 
راه حل هایی بــرای »نقاط دردنــاک« در فنــاوری بالکچین از 
طریق توسعه قراردادهای هوشمند، زیرساخت های مبتنی 
بر رمزارزها و صندوق های حضانت مالی شــخصی اســت. 
چنگ می گوید: »تغییرات وب ۳ زودتر از آنچه مردم انتظار 

دارند، رخ می دهد.« 
این استارتاپ فقط در یک مرحله از صندوق سرمایه گذاری 
رمزارزی اندریسن  هوروویتز، ۳۸ میلیون دالر سرمایه جذب 
کرده است. شــرکای دیگری چون سلو و ســام ملیر نیز روی 

این استارتاپ سرمایه گذاری کرده و با آن همکاری دارند. 

 ما در حال ساخت 
بالکچین خودمان 

هستیم که با اتریوم، 
سوالنا و... قابل مقایسه 

است. از زمان ترک 
متا به پیشرفت های 
انقالبی ای در شیوه 
کاری خود رسیده ایم
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اثبات کارطالی دیجیتالارز9.68 %۱.0۹۱۷۸۶ میلیاردBTC بیت کوین ۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری16.68 %۷۹.2۳۶0 میلیونETHاتریوم2

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری19.۳۳ %۳۳۶ میلیونSOLسوالنا۳

قابل سفارشی سازیپرداختارز8.۳6 %۱۷.۶۳2 هزارXRPریپل۴

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۰1 %2۶.۳۷۸ هزارUSDTتتر5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری7.74 %۳0.۳۳۹ هزارADAکاردانو۶

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۰9 %2۶.۳5۱ هزارUSDCیو اس دی کوین۷

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری15.44 %5۷0.۳2۱ هزارDOTپولکادات۸

قابل سفارشی سازیپرداختارز5.45 %5.۶5.۳ هزارXLMاستالر۹

اثبات کارمم کوینارز4.28 %۳.۹۱۹.۸ هزارDOGEدوج کوین۱0

اثبات سهامشبکه الیه 2توکن کاربردی۰.64 %۴5.۷۱۳ هزارMATICپلی گان۱۱

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری1۰.۰8 %۴۷۳۸.۴ هزارLINKچین لینک۱2

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز6.78 %5۹۶.5۴.۶ هزارICPاینترنت کامپیوتر۱۳

اثبات کارطالی دیجیتالپلتفرم نرم افزاری1۰.56 %۳.2۸.5 میلیونLTCالیت کوین۱۴

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز2.84 %2۷۶.۷ هزارALGOآلگورند۱5

اثبات کارپول اینترنتارز6.41 %۸.۳۶ میلیونBCHبیت کوین کش۱۶

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری5.56 %۸22.۷۹ هزارATOMکازموس۱۷

قابل سفارشی سازیکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری6.54 %5۷۸۳.5 هزارFILفایل کوین۱۸

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری15.86 %۷۷۱۳.۹ هزارETCاتریوم کالسیک۱۹

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری7.62 %۶5.۹2.5 هزارEOSایاس20

بازار در هفته گذشته صعودی شــد. کوین هایی چون ســوالنا با حدود 25 درصد افزایش هفتگی و اتریوم با ۱۷ درصد در صدر این صعود بودند. پولکادات هم با افزایش ۱۶ درصدی در 
بین 20 رمزارز باالی بازار هفته خوبی را سپری کرد.کمترین صعود و افزایش قیمت هفتگی هم را دای و متیک و اتم به نام خود ثبت کردند. در مجموع چارت ها سبز شد و صدرنشینان 

بازار کمی از قیمت های دو هفته پیش خود را جدا کردند.
نکته مهم؛ همه داده ها، متن ها و محتواهایی که در این صفحه می بینید، اطالعات کلی از بازار هستند و به  هیچ وجه توصیه ای برای سرمایه گذاری نیستند. همیشه به یاد داشته باشید 
که اطالعات و شاخص های گذشته لزوماً در آینده هم همان مسیر را طی نمی کنند. ما در رمزارز 20 مهم ترین دارایی های دیجیتال بازار کریپتوکارنسی ها را معرفی می کنیم. این دارایی ها 
حدود ۹۹ درصد حجم بازار رمزارزهای جهان هستند و در صرافی های رمزارز معتبر جهان و ایران هم فهرست شده اند. هدف این فهرست این است که از رتبه بندی های تک عاملی دوری 

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

۰

36۰


