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 ســنت مطبوعــات ایران اســت کــه در 
آخرین شماره از مجالت و روزنامه های 
هر سال روزنامه نگاران دست به قلم می شوند و 
بهاریه می نویســند. بهاریه نزد ما اهالی رسانه 
هم یادداشــتی اســت با رویکرد مرور ســالی که 
تمــام شــده، آن هــم بــا چاشــنی قدردانــی و 
پیش بینی و البته آرزو؛ همراه با مرور خاطرات و 

نکته سنجی و شرح شدن ها و نشدن ها...

 مــا اولیــن ســال حیــات و فعالیــت 
»کارنگ« را با پایان ســال ۱۴۰۰ به سر 
خواهیــم بــرد. وقتــی کارنــگ را 
شــروع کردیم، می دانســتیم چه 
می خواهیم و چه کسانی ذی نفع 
و مخاطــب مــا هســتند و چــه راه 
ســختی در پیــش داریــم. همــان 
شــماره نخســت کارنگ هم همه 
اینها را همین جا در همین ستون 
نوشتم. ســال البته همان طور که 
عادت کرده ایم سخت تر از چیزی 
بــود کــه فکــرش را می کردیــم، اما 
کارنگ بالید و رشد کرد و پیش آمد. هنوز خیلی 
مانده تــا بتوانــم بگویــم تثبیــت شــده ایم، ولی 
انتشار ۴۳ شماره کارنگ و ۱۳ شماره »رمزارز« 
)و البته انتشار دو پیش شماره از هرکدام!( یعنی 
اینکه مســیرمان را پرقدرت شروع کرده و پیش 

آمده ایم و کماکان پیش خواهیم رفت.

 با احترام، از همه کســانی کــه من را در 
مقــام ســردبیر کارنــگ در ایــن مســیر 

یک ســاله یاری کردند، قدردانی می کنم و امید 
دارم بــا تیم خوبی کــه در مجموعه  رســانه ای ما 
شــکل گرفته و با تحریریه حرفــه ای کارنگ و با 
تکیه بر توان تک تک همکارانم، سال آینده برای 
شــما مخاطبــان کارنــگ محتــوا و تحلیل هــای 
جذاب تر و کاربردی تر و مؤثرتری تدارک ببینیم. 
ســالی که برنامه های رســانه ای زیادی بــرای آن 
داریــم و احتمــاالً شــاهد تولــد ضمیمه هــای 

مختلفی در کارنگ خواهید بود.

 امــا پاســخ بــه ســؤالی کــه در تیتــر 
پرســیده ام! قویاً فکر می کنم با احیای 
برجــام ســرمایه های خارجــی بــه اکوسیســتم 
نوآوری کشــور تزریق خواهد شد. اما اینکه این 
ســرمایه ها از شــرق دور می آینــد یــا از اروپــا و 
آمریکا، باید بگویم نشــانه ها همه حاکی است 
کــه چینی هــا شــانس بیشــتری بــرای ایــن کار 
خواهند داشت. دلیل و نشانه های این تحلیل 
کوتاه هم روشــن اســت. از موانعی کــه دکترین 
ضدغرب جاافتاده در پسابرجام ایجاد می کند 
تا ســند همکاری با چین و ماشــین های چینی 
مونتاژی که خیابان های کشور را پرکرده اند، همه 
می گوینــد چینی هــا ســرمایه گذارهای بعــدی 
اکوسیستم خواهند بود؛ چه خوش مان بیاید، 
چــه نیایــد! البتــه ســرمایه پذیری بــا ترکیبــی از 
بازیگرانــی از شــرق و غــرب، دســت مــا را در 
چانه زنی هــا و ســهم دهی ها بازتــر می کنــد، اما 
واقعیت این اســت کــه بــرای یک اکوسیســتم 
تشــنه ســرمایه، امکان تعیین نرخ وســط دعوا 

وجود ندارد!

INTROسرآغاز

بهاریه نویسی برای سالی که در پیش است 
همراه با یک پرسش خیلی مهم!

 اگر برجام احیا شود، سرمایه گذارهای خارجی 
به اکوسیستم نوآوری برمی گردند؟

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

بهاریه ای برای سال ۱۴۰۱

می خواهیم دریا را شیرین کنیم

نشست خبری سرمایه گذاری یکتانت در ایران سامانه ظهر 
روز دوشــنبه، ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ در اســتودیو وی کست واقع در 
کارخانه نوآوری آزادی برگزار شد. در این نشست سینا مؤمنی، 
مدیرعامل یکتانت؛ محمدمهدی دانا، مدیر کسب وکار ایران 
سامانه؛ عادل خالقی، بنیان گذار و مدیر فنی ایران سامانه و 

رضا جمیلی، سردبیر کارنگ حضور داشتند.
ســینا مؤمنی در خصــوص جزئیات بیشــتر ســرمایه گذاری 
یکتانت در ایران ســامانه گفت: »در حال حاضر و بر اساس 

ارزش گذاری ما و ایران سامانه، ۷۰ درصد از سهام این شرکت 
که کل ســهام به ارزش ۱۸ میلیــارد تومان ارزش گذاری شــده، 
به صورت نقدی خریداری شده است.« او افزود: »اصلی ترین 
علــت ســرمایه گذاری مــا، تیــم ایــران ســامانه بــوده کــه بــاور 
داریم بســیار می تواند رشــد کند و از ســوی دیگر می تواند به 
بیزینس الین های ما کمک کند تا الگوریتم های تبلیغاتی خود 
را از طریق ایران ســامانه بهینه کنند و از تبلیغات خود نتایج 

بهتری بگیرند.«

نشست خبری سرمایه گذاری یکتانت در ایران سامانه

یکتانت، صاحب 70درصد سهام ایران سامانه
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سال ۱۴۰۰ بهتر از سال های قبل نبود؛ چه از منظر 
اقتصاد کالن و چه از منظر اقتصاد کسب وکارها 
به ماجرا نگاه کنیم، با ســال خوبی طــرف نبودیم. با اینکه 
به واســطه کرونــا بخش هــای اقتصــاد دیجیتال از رشــد و 
توســعه خوبی برخوردار بود، ولی رشد زمانی پایدار است 
که همه بخش های جامعه با هم رشد کنند؛ ممکن است 

برخی بیشــتر رشــد کنند و برخی کمتــر، ولی 
همه باید رشــد کنند. ســال ۱۴۰۰ از این منظر 
ســال خوبــی نبــود؛ ســالی بــود کــه شــکاف ها 
بیشــتر شــد و مــا شــاهد رشــد نابرابری هــا در 
بیشتر بخش ها بودیم. سال ۱۴۰۰ در بسیاری 
از بخش هــا توقــف کامــل داشــتیم و حتی در 
مواردی عقب گــرد. تنها بخشــی کــه در ۱۴۰۰ 
توانست رشد کند، اقتصاد دیجیتال بود و این 
نه تنهــا جــذاب نیســت، بلکــه نگران کننــده 
است. قاعدتاً بخش نوآورانه اقتصاد همیشه 

بخــش پیشــرو اســت و پــول و ســرمایه روانــه ایــن بخش 
می شــود، امــا ایــن توجه بایــد همــراه بــا باقــی بخش های 
اقتصاد باشد. اگر بخواهم یک آرزو برای سال ۱۴۰۱ داشته 
باشــم، این اســت که همه بتوانیم در کنار هم رشد کنیم؛ 
می دانم آرزویی محال اســت ولی حکایــت ما حکایت آن 
بنده خدایی است که در دریا شکر می ریخت که آب دریا 
را شیرین کند؛ گفتند که نمی شود! گفت می دانم ولی اگر 
بشود چه می شود! ما هم در حد توان مان تالش می کنیم. 
ســال ۱۴۰۰ هــم بــدون اســتفاده از کوچک تریــن حمایت 
بخش های دولتی و بدون استفاده از ذره ای از بودجه های 
عمومــی کاری را شــروع کردیــم کــه قاعدتاً وظیفــه بخش 
دولتی اســت؛ ما تالش کردیم در حد توان مــان آب دریا را 
شــیرین کنیم. می دانیم این کارهای مــا تأثیر اندکی دارد، 
ولی معتقدیم کارهــای بزرگ با گام های کوچک برداشــته 
می شــود. ما تالش مــان را کرده ایــم و می کنیم و بــر این در 

می کوبیم. امیدواریم کسی در خانه باشد!

با اینکــه ســال های اخیر کــه از پی هــم می گذرند، 
بیشتر مایه حسرت هستند و تکرار این جمله که 
هر سال دریغ از پارسال، ولی معتقدیم اگر تالش های برخی 
که برای تغییر می جنگند نبود، قطعاً شرایط بدتر از این بود. 
مــا کار خودمــان را انجــام می دهیــم و مــدام از 
محیط بازخورد می گیریم تا بتوانیم کار درست 
را انجــام دهیــم. معتقدیــم در شــرایط خاصی 
هستیم که چاره اش فرار و رها کردن نیست. ما 
محکوم به ایستادگی هستیم. اگر ما رها کنیم و 
خسته شویم و تهدیدها و ارعاب بخواهد ما را 
بترساند، پس چه کســانی اینجا را بسازند؟ ما 
کوتــاه نمی آییــم و می دانیم کــه برای ایــن کوتاه 
نیامدن بایــد هزینه بســیاری پرداخــت کنیم. 
می دانیم که راه دور اســت و بیابان در پیش! ما 
ولی تمام آنچه را که در تــوان داریم، در دایره گذاشــته ایم و 
تالش می کنیــم همراهــی همراهــان بیشــتری را به دســت 
آوریم. این کاری نیست که بتوانیم به تنهایی انجام دهیم و 
قاعدتــاً تا همین جا را هم مدیون کســانی هســتیم که به ما 

کمک کردند این راه سخت را طی کنیم. 

امیدواریــم در ۱۴۰۱ افــراد و گروه هــای بیشــتری 
متوجــه اهمیــت تغییــر شــوند؛ دنیای نــو چیزی 
نیست که ما از خودمان ساخته باشیم؛ واقعیتی است که 
در آن زندگی می کنیم. منطق این دنیای نو با دنیای قدیم 
ما متفاوت اســت؛ نــه خوب اســت نه بــد، بلکــه متفاوت 
اســت. برای زندگی بهتر در این دنیای نو باید منطق آن را 
درک کنیم. برای ۱۴۰۱ امیــدوارم بتوانیم با طیب خاطر راه 

را ببینیم و آنچه درست است، برای ما اتفاق بیفتد.
سال ۱۴۰۱ بر همه شما مبارک باشد.

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali
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دورهمی مکث
دورهمــی هلدینــگ مکــث بــا 
حضور اهالی رســانه برگزار شد. هلدینگ 
مکث زیرمجموعه گــروه صنعتی ماموت 

است.

رونمایی از تابلو معامالت 
قرارداد های آتی

بــازار معامالت قــرارداد آتی نفتــا و متانول 
در بــورس انــرژی، ۱۸ اســفندماه در ســالن 
آمفی تئاتر ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 

رونمایی شد. 

سکوی پرتاب اینترنت اشیا
ســکوی پرتــاب اینترنــت اشــیا 
بــا همــکاری ۱۰۰اســتارت آپ و شناســا در 
تاریــخ ۱۸ اســفند برگــزار شــد. مجمــوع 
سرمایه گذاری روی شش تیم شرکت کننده 

5/۱ میلیارد تومان اعالم شد.

انتقاد از طرح صیانت در 
بیانیه جشنواره وب

بیانیه پایانی جشــنواره چهاردهــم وب و 
موبایل ایران با انتقاد از وضعیت مبهمی 
که طرح صیانت برای اکوسیستم آنالین 

کشور رقم زده، منتشر شد.

درد اقتصاد نوآوری ایران چیست؟
فرهنگ رشد گلخانه ای دیگر جواب نمی دهد

مدت هاست که این سؤال ذهنم را درگیر کرده است 
که درد کجاست؟ چرا اقتصاد نوآوری در ایران دچار 
چالش هــای ناتمام اســت؟ چرا فضــای اســتارتاپی در ایران، 
شــروع نشــده بــه پایــان رســیده اســت؟ چــرا باوجــود همــه 
استعدادهایی که داریم، نمی توانیم خروجی هایی متناسب 
با آنها داشــته باشیم؟ مشــکل کجاســت؟ آیا مدیران نابلد 
دولتی و بخش های رگوالتوری و تنظیم گری مقصر هستند؟ یا 
بهتر است مشکل را گردن فرهنگ و زیرساخت ها و فرایندها 

بیندازیــم؟ یــا مثالً بــا نگاه سیســتمی ماجــرا را 
تحلیل کنیم و بگوییم که این مشکل ریشه ای تر 

از این حرف هاست؟

وقتی می خواهیــم پدیده ای را بررســی 
کنیــم بایــد از جنبه هــای گوناگــون بــه 
بررسی آن بپردازیم؛ از منظر سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و حقوقی. ما نمی توانیم پدیده ها را به 
صوت انتزاعــی و منفک از موضوعــات دیگر در 
نظر بگیریــم. پدیده ها در تعامل پیوســته با هم 

هستند و هر بخشی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به 
صــورت پیوســته در حــال تأثیــر گذاشــتن و تأثیر گرفتــن از 
بخش های دیگر است. بنابراین اقتصاد نوآوری در ایران تافته 
جدابافتــه از ســایر بخش هــا نیســت و برخــی تالش هــا در 
سال های قبل برای دیوار کشیدن دور این بخش هم نه تنها 
خطا بوده، بلکه آسیب های غیرقابل جبرانی به اقتصاد ایران 
زده است. اقتصاد نوآوری را نباید بخش گلخانه ای اقتصاد در 

نظر گرفت؛ بخشی که گوشــه ای کارهای لوکس و زیبا انجام 
می دهد و کاری به بقیه جامعه ندارد. 

نوآوری وقتی نوآوری است که توسط بخش مهمی از 
جامعه پذیرفته شود؛ نوآوری زمانی نوآوری است که 
تکلیفش را با نظم سیاسی مشــخص کرده باشد و به مثابه 
تهدید در نظر گرفته نشود. نوآوری باید بتواند کیک اقتصاد 
را بزرگ تر کند و در چهارچوب های حقوقی جایگاه مشخص 

و روشن خودش را داشته باشد. 

اقتصــاد نــوآوری را نبایــد محــدود بــه 
فضاهــای خــاص در نظــر گرفــت؛ در 
سال های قبل این اشتباه در زمینه بخشR&D  یا 
تحقیــق و توســعه صــورت گرفــت و شــرکت ها 
بخش هایــی راه  انداختنــد کــه ظاهــراً کارشــان 
تحقیــق و توســعه بــود. در حالــی کــه تحقیق و 
توســعه مفهومی نیســت که در بخشــی جدا و 
منفک از ســایر بخش های یک کســب وکار رخ 
دهد. تحقیق و توسعه فعالیتی مستمر است که باید توسط 
همه بخش ها انجام شــود؛ به عبارتی این فعالیتی است که 
بخش های گوناگون یک کسب وکار باید به عنوان بخشی از 
فعالیت هــای روزمــره خــود در نظــر بگیرنــد و بــرای آن زمــان 
بگذارنــد. بگذاریــد این طــور بگوییــم کــه گاهــی بهتریــن 
دستاوردهای تحقیق و توسعه مربوط به افرادی است که در 
خــط مقــدم فعالیــت می کننــد. آنهایــی کــه بیــرون گــود 

نشســته اند، نمی تواننــد بــرای آنهایــی کــه در میــان میدان 
هستند نســخه بپیچند؛ کارها روی کاغذ بسیار ســاده تر از 
واقعیت اســت؛ بســیاری از عوامل مزاحم در برنامه ریزی ها 
دیده نمی شــود، در حالی که برای انجام یک فعالیت ســاده 
گاهی بایــد به هــزاران عامل توجه کــرد. قاعدتاً ذهن انســان 
توانایی درک همزمان چند اثر را ندارد و همین موضوع باعث 
می شود پیوسته در فضایی گنگ و مبهم قدم بزنیم. پس دقت 
کنیم که باید برای آینده برنامه ریزی درســت داشته باشیم، 
ولی بدانیم که در بیشتر مواقع کارها آن گونه که انتظار داریم 

جلو نمی روند.

اگر بخواهم به پرسشــی که در این یادداشت کوتاه 
مطرح کردم خیلی ساده پاسخ دهم، باید بگویم درد 
اقتصاد نوآوری ایران این است که خودش را تافته جدابافته 
می داند و متأسفانه نتوانسته با بدنه جامعه ارتباط بگیرد. 
دقیقاً در بخش هایی که اقتصاد نوآوری توانســته اســت راه 
خودش را پیدا کند، مردم هم آن را پذیرفته اند؛ ولی این درست 
نیســت که چند بخش محدود نماینده کل اقتصاد نوآوری 
ایران شوند. اکوسیستم اقتصاد نوآوری ایران بسیار بزرگ تر 
از چند کســب وکار شناخته شده است و در ســال ۱۴۰۱ باید 
زمینه شناخته تر شدن بخش های زیادی از این اکوسیستم 
فراهــم شــود. ایــن فعالیتی اســت که با توســعه رســانه های 
حرفه ای که بتوانند بــا مردم صحبت کننــد، رخ خواهد داد. 
امیدوارم بتوانیــم در ۱۴۰۱ قدمی هر چند کوچــک در زمینه 

مردمی تر شدن اقتصاد نوآوری ایران برداریم.

نشست خبری پایان سال هیئت مدیره  دوره ششم سازمان 
نظام صنفی رایانه ای استان تهران با حضور رئیس، برخی 
اعضای هیئت مدیره، دبیر و جمعــی از خبرنگاران باهدف 
ارائه گــزارش یک ســاله از برخی فعالیت های نصــر تهران و 

پاسخ به پرسش های اصحاب رسانه برگزار شد.
در این نشست، حسین اسالمی، رئیس هیئت مدیره این 
سازمان در خصوص مواضع سازمان نظام صنفی رایانه ای 
اســتان تهران در قبال طرح صیانت بیان کــرد: »ما مواضع 
خود را بسیار شفاف ارائه کردیم، هرچند در توییتر و توسط 
برخی رسانه های خارج از کشور شیطنت هایی صورت گرفت 
و ادعا می شــد کــه نصر تهــران در حــال تکمیل پــازل طرح 
صیانت است. این در حالی است که اولین مجموعه ای که 
درباره این طرح نظر داد ما بودیم. نظر ما هم اساساً صنفی 
و اجتماعی اســت، نه سیاســی، چون ما تشــکل سیاســی 
نیستیم.« او افزود: »ما قائل به این موضوع هستیم که در 
حوزه فضای مجازی بایــد قانون گذاری شــده و با متخلفان 
برخورد شــود. اما با شــیوه ای که تا بــه امروز بــا این موضوع 
برخورد شده، مخالف هستیم. پیشــنهاد ما این است که 
فرصت بیشتری برای انجام این موضوع داده شود. سازمان 
نصر آماده همکاری با وزارت ارتباطات است تا قانون جدیدی 
ارائه دهیم. ما در آخرین بیانیه مان نظر و مخالفت خود با 
طرح صیانت را به صورت شفاف اعالم کردیم. اعتقاد داریم 
در خصوص این موضوع نباید صرفاً رویکرد سلبی و انتقادی 

داشته باشیم، باید پیشنهاد ارائه دهیم.«

  کماکان با اینماد اجباری مخالفیم
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت، رضــا قربانــی، رئیــس 
کمیســیون فین تک و عضــو هیئت مدیــره این ســازمان در 
بحث اقدامات صورت گرفتــه در بحث الــزام اینماد گفت: 
»سه شــکایت از طرف انجمن فین تک مطرح  شده بود که 
یکــی از آنها دربــاره اینمــاد اجبــاری و مشــکالت آن بود که 
دیوان آن را قبول نکرد و رد شد. هرچند می شــود درباره آن 
فرجام خواهی کرد و دوســتان در حال پیگیری آن هستند. 
در این مدت با مرکز توسعه تعامل داشتیم و تا همین امروز 
تغییراتــی در اینمــاد اتفــاق افتــاده اســت؛ ازجملــه اینماد 
خاکســتری یا بدون ســتاره، محدود کردن اینماد بــه احراز 
هویــت بــرای کســب وکارهای خــرد و... . امــا ایــن موضــوع 
متأســفانه ریشــه در آئین نامه اجرایی مبارزه با پول شویی 
دارد و تالشی هم که در هیئت مقررات زدایی شد، بااینکه در 
کمیته تخصصی رأی به این داده شــد که اینماد نمی تواند 
اجباری باشد، اما وقتی برای تصویب به هیئت عمومی آمد 
از دستور کار خارج و بررسی نشد.« او تأکید کرد: »ما کماکان 

با اینماد اجباری مخالف هستیم اما اگر قانون اعالم کند که 
اینماد باید اجباری باشــد، می پذیریــم. اما تالش می کنیم 
در چارچوب قانون به مســیری هدایت شــود کــه به صالح 

کسب وکارها و مردم باشد.«

  افزایش تعرفه های اینترنت الزم است
در بخش آخر این نشست، محمدعلی یوسفی زاده رئیس 
کمیســیون اینترنــت و عضــو هیئت مدیــره ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای اســتان تهــران با اشــاره به افزایــش دائمی 
هزینه هــای شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات اینترنــت، 
افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت را تنها راه برای ادامه کار 
این شرکت ها دانست.  یوســفی زاده گفت: »در چند سال 
گذشــته، این هزینه ها روی تعرفه ها اعمال نشــده اســت. 
عمــده هزینه  ایــن شــرکت ها صرف حفــظ نیروی انســانی 
می شود و همین مسئله زیان های مالی فراوانی به آنها وارد 
می کند. حفظ نیروی انسانی برای شرکت های ارائه دهنده 
خدمات اینترنت بســیار دشــوار اســت، برای حفظ افراد و 
جلوگیری از مهاجرت و پیوستن آنها به شرکت های خارجی 

در یک سال گذشته، پنج بار افزایش دستمزد داشته ایم.«

 نشست پایان سال نصر تهران
 برگزار شد

 مخالفت صریح 
با طرح صیانت

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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 چهره سال مدیریت 
کسب وکار در اقتصاد 

نوآوری ایران

محمد خلج
اســنپ را بــدون تردید بایــد بزرگ ترین 
کســب وکار آنالین ایران دانســت. یک 
نمونــه موفــق از تجــارت دات کام کــه 
برخــالف بســیاری از پیش بینی هایــی 
کــه بعــد از مــوج بــزرگ ناامیــدی در 
ســال های بعد از ۹۶، توانســت مســیر 
بــزرگ شــدن خــود را پــی بگیــرد و در 
بازارهــای بــزرگ موفقیت های بــزرگ را 
رقم بزند. کسب وکاری که حاال می توان 
آن را نمونه واقعی یک سوپراپ همه کاره 
دانست؛ از سالمت تا گردشگری و غذا 
و حمل و نقل، این هلدینگ بزرگ ایرانی 
در حال ارائه طیف متنوعی از خدمات 
به شهروندان ایرانی است. البته نقدها 
به آن هــم همپای بزرگی اش مــدام زیاد 
می شــود، امــا نمی تــوان از میوه هــای 
اقتصاد نوآوری ایران در سال های اخیر 
صحبــت کــرد و نــام اســنپ را بــر زبــان 

نیاورد.

اســنپ در ســال ۱۴۰۰ هــم بــه 
گــواه آمارهایــش و هم بــه گواه 
ضریــب نفــوذش در ســبک زندگــی 
موفق تریــن  از  یکــی  ایرانی هــا، 
کســب وکارهای نوآور ایران بود. محمد 
خلــج قاســم آبادی کــه زمــان زیــادی از 
مدیریتش بر این کسب وکار نمی گذرد، 
بی شــک یکی از دالیل رشد و موفقیت 
اسنپ در این سال بوده است. مدیری 
بی ادعــا و صمیمــی کــه خیلــی زود در 
اســنپ جا افتاد و نتیجــه مدیریتش را 
می تــوان در آمارهــا و رکوردهــای جدید 
بخش های مختلف کســب وکار اسنپ 

دید.

خلــج،  محمــد  رو  ایــن  از 
مدیرعامل گروه اســنپ چهره 
ســال اقتصــاد نــوآوری ایــران در حــوزه 
انتخــاب  بــه  کســب وکار  مدیریــت 

تحریریه کارنگ است.

خلج از نســل مدیــران نوگرایی 
اســت کــه هــم تجربــه کار در 
شرکت های بزرگ را دارد و هم راه و رسم 
دات کام هــا را می دانــد و هــم جســارت 
به کارگیــری نــوآوری در آنهــا را دارد. 
احتماالً سال آینده اسنپ و حوزه های 
خدماتش گســترده تر خواهد شــد و از 
خلــج بســیار بیشــتر در اکوسیســتم 

نوآوری کشور خواهیم شنید. 

فعالیت اسنپ در مراحل اولیه با تعداد کمی راننده و سفر آغاز شد؛ این شرکت اکنون تا  اندازه ای 
رشد کرده که نیازمند همکاری با شرکت های مستقل برای ایده پردازی و اجرای آنهاست. این 

همکاری ها یک اکوسیستم فناورانه را به وجود خواهد آورد؛ یعنی بازیگران بزرگ بازار، زمینه را 
برای ظهور کسب وکارهای جدید در حوزه فناوری فراهم می کنند. در مقابل این کسب وکارها هم 
در زمینه ارائه خدمت یا تولید محصول به شرکت های بزرگ کمک می کنند، هم در زمینه روش ها 

و محصوالت نوآورانه و هم در زمینه کاهش هزینه. هرچه شرکت هایی مانند اسنپ بزرگ تر 
شوند، مشاغل و افراد بیشتری می توانند با آن همکاری کنند. 

عکس:حامدکریمزاده



اسنپ به انتخاب کارنگ کسب وکار سال اقتصاد نوآوری ایران 
است؛ کسب وکاری که محصوالت و خدمات آن به جنبه های 
مختلــف زندگی شــهری انســان امــروز ایرانی رســوخ کــرده و 
هر روز و هر ســاعت به هزاران نفر در سراســر کشــور خدمت 
ارائه می دهد. در سالی که موانع و مشــکالت و گرفتاری های 
کســب وکاری کم نبود، اســنپ از حمل و نقل تا ســالمت و از 
صنعت غذا تــا صنعــت پرداخــت؛ تالش هایش بــرای نوآور 
ماندن را ادامــه داد. به همین دلیل محمــد خلج، مدیرعامل 
گروه اســنپ یکی از چهره های منتخــب ما در میان نــوآوران 
سال ۱۴۰۰ بوده است. با او درباره این سال و پیش بینی هایش 
از سال آینده و برنامه های گروه اسنپ صحبت کرده ایم و البته 
به سبک و سیاق گپ و گفت های نوروزی رسانه ها، کمی هم از 

عالقه مندی هایش پرسیده ایم.

بگذاریــد مصاحبــه را با مهم ترین ســؤال 
شروع کنیم. مدیریت کسب وکاری چون اسنپ چه 

چالش هایی دارد؟
مایلم صحبتم را با ذکر این نکته آغاز کنم که عمده فعالیت های 
اســنپ به همت تک تک اعضای این شــرکت در حــال انجام 
است. من و تیم مدیریت نیز در تالشیم تا انجام فعالیت های 
اســنپ را تســهیل کنیــم. فکــر می کنــم روشــن اســت کــه 
کسب وکارهای پیشرو با مشکالت زیادی دست به گریبان اند. 
به ویژه آنکه دولت و بخش مهمی از سیاست گذاران معتقدند 
که وضع موجود مطلوب اســت و از همین رو از نــوآوری پرهیز 
می کنند. این مقاومت ها بر ســر راه فعالیت ما وجود داشته و 
دارد. بنابراین تعامل با دستگاه های حاکمیت و تغییر ذهنیت 
آنها در مدیریت سازمان های نوآور و فناورانه در اولویت قرار دارد. 
رســالت اصلی ما تفهیم طرف مقابل و تغییر نگاه آنها درباره 
نوآوری است. با چنین تغییری می توان موانع را رفع و محصول 
خود را ارائه داد. در حال حاضر، با توجه به سخت گیری هایی 
که در زمینه قوانین و اخذ مجوز وجود دارد، بسیاری از ایده ها 
در کشــور از میان می رود و به آنها اجازه عرضه داده نمی شود. 
فلســفه و رســالت شــرکت های بــزرگ بــر عهــده گرفتــن ایــن 

سدشکنی است تا فرصت برای نوآوری فراهم شود.

ســال ۱۴۰۰ برای اســنپ چه دســتاوردها و 
چالش هایی داشته است؟

با وجود مشکالت و موانع موجود، شرکت اسنپ موفق شد در 

ارائه خدمات تداوم داشته باشد؛ این شرکت همچنین بخش 
قابل  توجهی از زنجیره خدمات خود را در این ســال کامل کرد. 
اسنپ در زمینه توسعه منابع انسانی نیز دستاورد قابل  توجهی 
داشت. در دوره کرونا که بســیاری از شرکت ها ناچار به تعدیل 

نیرو شدند، منابع انسانی اسنپ دوبرابر شد. 
در زمینــه حمل ونقل نیــز اتفاقــات بزرگــی رقم خورد و اســنپ 
بــه رکــورد ســه میلیــون ســفر روزانــه دســت یافــت. در حــوزه 
مسئولیت های اجتماعی نیز کار های جدیدی آغاز شد. از باشگاه 
مشتریان خود به عنوان یک بستر و ظرفیت برای انجام برخی 
کارها استفاده کردیم. برای مثال، کمپین های مختلفی را برای 
کمک به افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان 
کار و کودکان بی سرپرست راه اندازی کردیم. به نظرم این اتفاق 
بزرگی است که به واسطه فناوری و اقتصاد دیجیتال بتوانیم در 
جامعه هم افزایی داشته باشیم و در بزنگاه های مهم از ظرفیت 
مردم و کشور برای کمک به نیازمندان استفاده کنیم. به شخصه 
به این دست مســئولیت های اجتماعی عالقه مندم. در برخی 
کمپین های نیکوکاری اسنپ بیش از 2۰۰ هزار مشارکت داشتیم 
و برخی از افراد امتیازات باشــگاه مشتریان خودشــان را تا پنج 
مرتبه به مشــارکت در یک طرح نیکوکاری اختصــاص دادند. 
اســنپ نیز به نیابت از آنها، معادل امتیازات جمع آوری شده، 

مبالغ را به خیریه ها اهدا کرده است. 
اسنپ همچنین به تداوم کسب وکارهای سنتی کمک کرد. در 
دوره کرونا، به علت قرنطینه و تعطیالت، ادامه فعالیت برای این 
بنگاه های اقتصادی دشوار بود. اما ناوگان اسنپ، با لجستیکی 
که در اختیار داشت و همچنین با داشتن درگاه فروش اینترنتی 
در اپلیکیشــن خود برای رســتوران ها و فروشگاه های مختلف، 
کمک کــرد که بخــش ســنتی اقتصاد مــا دوام پیــدا کنــد و این 
دستاورد کمی نیست. اســنپ عالوه بر اینکه در اشتغال زایی 
نقش داشته، در بســیاری از بخش های دیگر در نقش مکمل 

عمل کرده و موجب پایداری مشاغل دیگر شده است. 
اوج فعالیت های مــا در دوران کرونا بود. نه فقط ما، بلکه ســایر 
شــرکت های فعال در اقتصاد پلتفرمی نیز همیــن وضعیت را 
داشــتند و نقش واســط را میان تولیدکننده و مصرف کننده بر 
عهده گرفتند؛ از این  رو این شرکت ها همچنین در قطع زنجیره 

انتقال ویروس کرونا نقش مهمی داشتند.

شما در بازارهای مختلفی؛ از غذا تا سالمت 
فعالیت دارید. کدام یک از این بازارها ســال بهتری را 

پشت سر گذاشتند؟
به نظر من بخش حمل ونقل با رسیدن به این تعداد سفر اتفاق 
مهمی را رقــم زد و مــا را در تراز شــرکت های بزرگ دنیا قــرار داد. 
کسب وکار مشابه اسنپ در کشــور چین با یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون نفر جمعیت، روزانه ۳۰ میلیون سفر دارد. اگر نسبت 
تعداد سفرها به جمعیت را در نظر بگیریم، وضعیت ما در ایران 
بهتر است. شرکت اوبر )Uber( با فعالیت در ۶۶ کشور، روزانه 
بین سه تا چهار میلیون ســفر را ثبت کرده است. این در حالی 
است که ما به تنهایی سه میلیون سفر روزانه داشته ایم. البته 
این تعداد سفر در ایران دالیل خاص خودش را دارد، اما از منظر 
اعتمــاد جامعه به اســنپ بــرای ما دســتاورد بزرگی محســوب 
می شود. در مجموع به نظر من اسنپ توانست در این دوران به 

حفظ روال زندگی روزمره کمک کند.
امیدواریم بــا کمــک مجوزهایی کــه در حــال رایزنی بــرای اخذ 
آنها هستیم، بتوانیم مجموعه ای از خدمات جدید را در حوزه 
حمل ونقل ارائه دهیم، از  جمله خدمات سفرهای بین شهری، 
کارپولینگ و سفرهای هیبریدی. در خدمات هیبریدی به تلفیق 
انواع حمل ونقل مانند خــودرو و مترو فکر می کنیم که موجب 
کاهش هزینه کاربران می شــود. حتی بــه ایده های حمل ونقل 

دریایی و هوایی نیز فکر کرده ایم.
برخی منتقدان اسنپ استدالل می کنند که وجود این میزان از 
سفرهای شهری اسنپ یا استخدام این تعداد راننده دستاورد 
مثبتی محسوب نمی شود. در پاســخ به این نقدها می خواهم 
به ذات کســب وکارهای این چنینی اشــاره کنم. ایده اسنپ آن 
اســت که از ظرفیت خالی اتومبیل های در حال تردد استفاده 
کند تا عالوه بر درآمدزایی، به کاهش ترافیک و آلودگی و مصرف 
انرژی کمک کند. به نظر من هرچه تعداد ثبت نام بیشتر شود و 
افرادی که با خودروی شخصی در سطح شهر تردد می کنند )که 
۴5 درصد از ترددها را دربر می گیرد( به ناوگان اسنپ بپیوندند، 
اتفاق خوبی است؛ بنابراین امیدواریم افرادی که امکان فعالیت 

در این پلتفرم را دارند، تشویق به ثبت نام شوند.

در زمینه حمل ونقل به ایده های بلندمدت 
خود اشاره کردید. ایده های کوتاه مدت شما چیست؟ 
به زودی خدمات رزرو خودرو را به صورت آزمایشی ارائه خواهیم 
کرد. یعنــی اگــر شــما در برنامه  ریزی هــای خاص خودتــان نیاز 
دارید که از در دسترس بودن خودرو مطمئن باشید، می توانید 
از قبل خودروی با راننده رزرو کنید. اگر شرایط کرونا کمی ثبات 

پیدا کند، اسنپ الین یا خدمات خطی را دوباره فعال خواهیم 
کرد. هم اکنون خدمات بین شهری ما تا حدی راه  افتاده است؛ 
اما سعی می کنیم با رعایت اســتانداردها و مالحظات الزم، آن 
را تقویت کنیــم. همین طور شــاید مطالعاتــی روی کارپولینگ 
انجام دهیم. این خدمات در راســتای کاهش هزینــه کاربران و 
بیشــینه کردن ظرفیت و پتانســیل حوزه حمل ونقــل از منظر 

تأمین کننده )راننده و خودرو( است.

در زمینــه حمل ونقــل ســبز )اســکوتر و 
دوچرخــه( ایده ای بــرای راه انــدازی یا همــکاری با یک 

کسب وکار دیگر دارید؟
در مشــهد کارهایی را در زمینه موتــور برقی انجــام داده ایم. در 
خصوص دوچرخه برقی نیز آزمایش هایــی کرده ایم، به ویژه در 
حوزه خدمات تحویل کاال )delivery( و همچنین ارائه خدمات 
به افرادی که توان مالی کافــی برای تهیه خــودرو ندارند. اجرای 
پروژه دوچرخه اشتراکی و خدماتی نظیر آن زمانی توجیه پذیرند 
که کسب وکار دیگری در کنار آنها انجام شود. در غیر این صورت 
باید از حمایت و یارانه های شهرداری استفاده شود، اما اگر مدلی 
از کسب وکار به همراه این خدمات اجرا شود و از این طریق بتوان 
راه درآمدی برای افراد تعریف کرد، می توان کارهایی را در زمینه 
دوچرخه انجام داد. همه اینها مســتلزم آن اســت کــه در طرح 
تجاری مورد نظر این مالحظات دیده شــود و بتوان طرح را برای 

سرمایه گذار توجیه کرد.
 

درباره چالش ها و موانع کاری تان نیز بگویید 
و اینکــه کدام یــک از بخش هــا و محصــوالت اســنپ 

مطابق انتظارتان پیش نرفت؟
بزرگ ترین چالش ما و سایر کسب وکارها کمبود منابع انسانی 
است. این موضوع به واسطه  مهاجرت افراد از کشــور رخ داده 
و حفظ نیروی متخصــص را برای ما به چالشــی بــزرگ تبدیل 

کرده است. 
چالش بعــدی، ماهیت این مدل از کسب وکارهاســت که نظم 
و قاعده پیشــین را در حوزه کاری خود بر  هــم می زنند و تحولی 
را ایجــاد می کنند. ایــن کار نیازمند صــرف انرژی و زمــان زیادی 
اســت؛ زیرا عرضه این خدمــات، چه از منظــر نوآورانــه و چه از 
منظــر قانونی، موانــع زیادی بر ســر راه خــود دارد. بســیار مهم 
اســت که زبان مفاهمه ای میان کســب وکارها و دولــت، به ویژه 
متولیان قانون گذاری و نظارت، به وجود آید. بسیار دشوار است 

گفت وگوی نوروزی با محمد خلج، مدیرعامل گروه اسنپ؛ او از چالش هایشان در سالی که گذشت، می گوید و از 
برنامه های متنوعی که در حوزه های مختلف دارند؛ از جمله اسنپ ونچرز و حل مشکالت رانندگان

در تــــــراز 
اوبر و دی دی! 

THE PERSON OF THE YEAR
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که هــم کســب وکارهای نوآورانــه درکــی از قوانیــن و مقررات 
حاکم بر کشــور پیدا کننــد و هم درک و شــناختی از ماهیت 
ایــن کســب وکارها در حاکمیت به وجــود آیــد.  در بُعد کالن 
نیز باید بــه تحریم ها و نوســان نــرخ ارز و عدم دسترســی به 
منابــع بین المللــی )منابــع مالــی، نیــروی انســانی و دانــش 
مدیریتی( اشاره کنم که می تواند روند رشد این کسب وکارها 
و سرمایه گذاری در آنها را با مانع مواجه کند. نوسان اقتصادی 

کشور تا حد زیادی روی کسب وکار تأثیرگذار است.
انتظار داشتیم در حوزه سالمت رشد بیشتری داشته باشیم. 
باید اجازه داده می شد که بیش از این کار کنیم. این نه به خاطر 
کم کاری شــرکت، بلکه به دلیل موانع یادشــده و رویکردهای 
ســلیقه ای، نبود قانون یا برعکس ازدیاد قوانیــن و... رخ داد. 
در واقع بیشتر شرایط و موانع بیرونی بود که موجب شد ما 
نتوانیم در این زمینه به اندازه انتظار رشد کنیم و به اهداف مان 
دست یابیم. اگر همراهی بیشتر می بود، ما با تحول عظیمی 
رو به رو می شــدیم. اســنپ با افزایش شــفافیت و دسترسی 
افراد به خدمات می توانست در زمینه بهداشت و سالمت 
زمینه ساز تغییرات بزرگی شود. این شرکت دسترسی افراد به 
دارو و آزمایش در منزل و مشاوره با پزشک - فارغ از موقعیت 
و محل زندگی شان – را به صورت متوازنی زیاد کرد، اما موانع 

بیرونی کــه به آنهــا اشــاره کردم، 
موجب شد این بخش از خدمات 

کمتر از انتظار رشد کند.

در دنیــا، در 
زمینــه ســالمت شــاهد 
رشــد بــازار و نــوآوری 
بودیم. این تحول سبک 
زندگی مردم را تغییر داد 
و بــه تعدیــل شــرایط 
دشوار پاندمیک کمک 

کــرد. شــاید ناظــران و سیاســت گذاران قانونــی بــا 
رویکردی بازتر می توانســتند این نــوآوری را در این 

شرایط دشوار محقق کنند.
یکــی از مهم ترین حلقه هــای اقتصــاد دیجیتــال، صنایع و 
کســب وکارهایی هســتند که الزم اســت از فناوری استفاده 
کننــد. یعنــی فنــاوری بــا مــدل کسب وکارشــان آمیختــه 
می شــود. این اتفاق برای حوزه سالمت نیز افتاد. صرف نظر 
از شرکت های دانش بنیان که در این مدت در حوزه سالمت 
بی نظیر کار کردند، در حوزه ارائه خدمات در اقتصاد پلتفرمی 
مشکالتی وجود داشت. با وجود این با پافشاری کسب وکارها 
و ورودشــان به این حوزه، این اتفاق محقق شــد؛ حال اینکه 

چقدر از انتظارات مان دور بودیم، بحث دیگری است.

اقتصاد نوآوری میان ســال های ۱385 تا 
۱395 به شــرکت های آنالیــن )دات کام ها( معطوف 
شــده بــود؛ نمونــه بــارز آن اســتارتاپ ها بــود. ایــن 
اســتارتاپ ها کمک کردند که شــرکت های مؤثر در 
اقتصــاد کالن بــه ایــن فکــر بیفتنــد کــه بخشــی از 
اقتصاد نوآورانه باشند؛ شرکت هایی چون ماموت، 
گلرنــگ، میهــن و...  . در دنیا نیز چنیــن روندی رخ 
داده است. ورود کسب وکار سنتی چقدر می تواند 

به بزرگ شدن اقتصاد نوآورانه کمک کند؟
به نظر من الزم است کسب وکارهایی که دیجیتالی نشده  اند 
و از فناوری اســتفاده نکرده اند، به این حلقــه بپیوندند. این 
حلقه اکنون متشکل از اقتصاد دیجیتال )که نیاز زیرساختی 
ایــن حــوزه اســت( و اقتصاد مشــارکتی یــا پلتفرمی اســت. 
زمان آن رسیده که کسب وکارهای یادشده هم به این حلقه 
بپیوندند و زنجیره را تکمیل کنند. حضور شرکت های بزرگ و 
کسب وکارهایی که فناوری را به عنوان بخشی از مدل کار خود 
پذیرفته اند، اتفاق خوبی است و این در تضاد با از میان رفتن 
استارتاپ ها و شرکت های نوپا نیســت. حضور شرکت های 
بــزرگ اتفاقــاً بــازار گســترده تر و چشــم انداز بهتــری را برای 

کسب وکارهای کوچک ایجاد می کند. 
فعالیت اســنپ در مراحل اولیه با تعداد کمی راننده و سفر 
آغاز شد؛ این شرکت اکنون تا  اندازه ای رشد کرده که نیازمند 
همکاری با شــرکت های مســتقل برای ایده پــردازی و اجرای 
آنهاست. این همکاری ها یک اکوسیستم فناورانه را به وجود 
خواهد آورد؛ یعنــی بازیگران بزرگ بازار، زمینــه را برای ظهور 
کســب وکارهای جدید در حــوزه فناوری فراهــم می کنند. در 
مقابل این کســب وکارها هم در زمینه ارائه خدمت یا تولید 
محصول به شرکت های بزرگ کمک می کنند، هم در زمینه 
روش ها و محصوالت نوآورانه و هم در زمینه کاهش هزینه. 
هرچه شرکت هایی مانند اســنپ بزرگ تر شوند، مشاغل و 

افراد بیشتری می توانند با آن همکاری کنند. 
گزارش ها نشــان می دهد که پنج الی شــش درصــد از تولید 
ناخالــص کشــور ســهم اقتصــاد دیجیتــال اســت. البتــه 
تعیین و محاســبه این نرخ دشــوار اســت؛ زیرا مرز روشــن و 
تعریف شده ای میان این اقتصاد و سایر بخش های اقتصادی 
وجود ندارد، ولی بــا توجه به اینکه برای این اقتصاد تا ســال 
۱۴۰۴ هدف گــذاری ۱۰درصدی شــده، الزم اســت بازیگران و 
حوزه های بیشتری درگیر این بخش از اقتصاد کشور شوند. 
اولین گام برای رســیدن به این هدف )افزایش سهم اقتصاد 
دیجیتال در تولید ناخالص ملی( 
آن اســت کــه بخش هــای مهــم 
اقتصادی کشور از بازار دیجیتال 
استقبال کنند و در آن مشارکت 

داشته باشند.

در میان شرکت های 
بزرگــی کــه بــه ایــن حــوزه وارد 
شدند، مسیر و مدل کدام یک را 

بیشتر پسندیده اید؟
شــرکت هایی کــه در ایــن حــوزه 
در حــال فعالیــت هســتند، در زمینــه تجــارت الکترونیک، 
حمل ونقل، سالمت، تبلیغات و غیره، سبقه طوالنی و خوبی 
دارند؛ یعنــی دوام آورده اند و توانســته اند بخشــی از بــازار را 
دیجیتالــی کنند. برآینــد عملکرد ایــن شــرکت ها را می توان 
در پاندمی کرونــا دید. این دوران نشــان داد کــه عملکرد این 
شرکت ها چقدر بهینه بود. صرف نظر از اسم این شرکت ها، 
همین  که در این شرایط سخت؛ اعم از مسائل مربوط به منابع 
انسانی، سرمایه، تحریم و قوانین دوام آورده اند، کار شجاعانه 
و قابل تقدیری است. باید تبریک ویژه ای به کسب وکارهایی 
گفــت کــه ریشــه دار هســتند )ماننــد مــواد غذایــی، نفت و 
پتروشیمی( و در عین  حال، در ارائه خدمات و تولیدات خود، 
از فناوری و همکاری با شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها 
اســتفاده و اســتقبال می کنند. شما زمانی شــروع به تغییر 
می کنید که خود را دقیق و صحیح شناخته اید. به نظرم این 
شناخت در این کسب وکارها به دست آمده و تغییر در حال 
رخ دادن است. فرایندی که به این تغییر منجر می شود، یک 

مزیت رقابتی است.   

شــما قبالً اعــالم کردید کــه اســنپ وارد 
سرمایه گذاری در کسب وکارها نیز می شود؛ اما برای 
آن زمان بندی مشخصی ارائه نشــد. آیا برای سال 
۱۴۰۱ هدف گذاری کرده اید که در چه حوزه هایی و با 

چه مقیاسی سرمایه گذاری  کنید؟
بله؛ راه اندازی اســنپ ونچرز یکی از دستاوردهای مسئوالنه ٔ 
اســنپ در ســال جاری اســت و افتخار این را داریم کــه افراد 
شناخته شــده ای در کمیتــه بررســی ایده ها حضور داشــته 
باشند. این وظیفه اسنپ اســت که به عنوان مجموعه ای با 
هفت  سال ســابقه از نســل جدید کارآفرینان حمایت کند 
تا قوی تر شــوند و در کنار هم اکوسیستم اســتارتاپی ایران را 

رشد دهیم. 
اسنپ ونچرز با در اختیار داشتن ابزارها و مزایای متعدد گروه 
اسنپ می تواند شرایطی را برای فرد یا تیم های نوپا فراهم کند 

تا تمرکز خود را روی رشد ایده های نوآورانه بگذارند و در مسیر 
ساخت محصول و ارتباط با کاربران پیش بروند. امید داریم 
از طریق همکاری مشــترک با متخصصان این حوزه، مانند 
ایرانسل، این ایده را به یک جریان تبدیل کنیم، تا صرف نظر 
از منافع مادی حمایت از کسب وکارها، به شکوفایی ایده ها 

و مهم تر از آن حفظ منابع انسانی در کشور کمک کنیم.

آیــا عــدد و میــزان مشــخصی بــرای این 
سرمایه گذاری تعیین کرده اید؟

برنامه کلی مشخصی برای نقشه راه ســرمایه گذاری داریم، 
ولی محدودیت خاصــی هم نداریم و اگر تیم های مناســبی 
را شناسایی کنیم، به میزان الزم سرمایه گذاری خواهیم کرد؛ 
بنابراین پتانسیل ایده های ارسالی در چگونگی سرمایه گذاری 
ما نقش دارد و تلفیقی از حمایت های مالی و همچنین انتقال 

دانش مدیریتی و تجربی را خواهیم داشت.

در حوزه پرداخت آیــا محصول خاصی، 
به ویژه در حوزه فین تک برای ارائه دادن دارید؟

در سال گذشته، اتفاق خوبی که در حوزه فین تک به دست 
تیم اسنپ پی محقق شد، محصول BNPL )االن بخر، بعداً 
پرداخت کن( بود. به نظر من، ما شــاید بزرگ ترین پلتفرمی 
هستیم که این خدمات را ارائه می دهیم. اکنون بیش از سه 
میلیون نفر به این خدمات دسترسی دارند. این سرویس جای 
توسعه بیشتری نیز دارد و خرید اقساطی را نیز به آن خواهیم 
افزود؛ همچنین قصد داریم با شرکت های دیگر همکاری کنیم 
تا آنها نیز بتوانند از این خدمات در پلتفرم خود استفاده کنند. 

درباره این کار جزئیات بیشتری اعالم خواهد شد.

آیا برنامــه ای برای ورود بــه حوزه هایی که 
تاکنون در آن فعالیتی نداشته اید، دارید؟

از جمله حوزه هایی که قصد داریم به آن وارد شــویم، شبکه 
توزیع کاالهای اساســی اســت. اســنپ قصــد دارد با ســتاد 
تنظیم بازار همکاری کند. تالش ما آن است که این خدمات 
تا شب عید به مردم عرضه شود و مردم بتوانند مستقیماً با 
قیمت  های تنظیم بازاری و یارانه ای مایحتاج خود را خریداری 
کنند. ایــن اتفاق بزرگــی اســت. هم اکنون نیز این سیاســت 
در حال اجراســت، اما امیــدوارم با ورود اســنپ گســترده تر 
شود و بدین ترتیب تورم و واســطه گری در بازار کنترل شود و 

تولیدکننده و مصرف کننده منتفع شوند.

شما به هر حوزه ای وارد شده اید، عملکرد 
خوبی داشته اید، اما یکی از بخش های کسب وکار 
شــما که نمی توان از آن دفاع کرد، مســئله کارگران 
پلتفرمــی اســت که بــرای شــما نیــز چالــش ایجاد 

می کند. شما در این باره برنامه ای دارید؟
اجازه دهید سؤال شما را با یک سؤال پاسخ دهم. به نظر شما 
اســنپ به عنوان کارفرما از اینکه کارکنانش ناراضی باشند، 
راضی اســت؟ طبیعتاً بخشــی از زمان و انــرژی مجموعه ما 
معطوف به ارائه خدمات رفاهی به کسانی می شود که در این 
پلتفرم کار می کنند. البته باید توجه داشت که بخشی از این 
خدمات به حمایت هــا و برنامه های دولت بســتگی دارد. بر 
اساس قانون کار، کارگر کسی است که محل و ساعت و ابزار و 
درآمد کارش را کارفرما تعیین کند. این تعریف درباره کارگران 
پلتفرمی صدق نمی کند. راننده مالک خودرو است و زمان و 
محل حضورش نیز در اختیار خود اوست؛ بنابراین رابطه ای 
که در قانون کار تعریف شده، در اسنپ وجود ندارد. این رابطه 
جدید باید در قوانین دیده شود و به عنوان راه حلی کلی برای 

همه پلتفرم ها در نظر گرفته شود.
بــا وجود ایــن مــا به عنوان شــرکت اســنپ موظفیــم نهایت 
امکانات را از متولیان، دولت و مجموعه خودمان در راستای 
نفع رانندگان به کار گیریم. همچنین مذاکراتی را برای بیمه 
تأمیــن اجتماعی داشــته ایم کــه اخبــار آن به زودی منتشــر 

می شود.

INTERVIEWگفت و گو

چند سؤال و جواب 
کوتاه با مدیرعامل 

اسنپ

ارزش آفرینی 
با وجود مشکالت

در انتهــای گفت و گــو بــا محمــد خلــج، 
مدیرعامل اسنپ از او خواسته ایم که به 
سؤاالت ما که کمتر کسب و کاری و بیشتر 
شخصی و درباره عالقه مندی های او بود 
خیلی سریع پاسخ های کوتاهی دهد که  

در ادامه آنها را از نظر می گذرانید.

رگوالتور. 
پدرخوانده.

بورس.
هدف دست یافتنی.

بامیلو. 
تجربه گرانبها و گران قیمت

تپسی. 
رقیب قابل احترام.

دیجی کاال. 
پیشرو.

روزی چقدر می خوابید؟ 
میانگین ۴ساعت.

سرگرمی شما؟ 
و  مدیریــت  حــوزه  در  مطالعــه 
رســیدگی  ترجمــه،  کســب وکار، 
بــه آکواریــوم ام، تماشــای مســابقات 
ورزشــی، فیلــم، گیــم و قطعــاً در کنــار 

خانواده بودن.

الگوی مدیریتی شما؟ 
تمامــی مدیرانــی کــه در ایــن شــرایط 
ســخت و دشــوار در حــال تــالش و 
مــن  بــرای  هســتند  ارزش آفرینــی 
الهام بخــش بوده انــد و همــواره از آنهــا 

یاد گرفته ام. 
اما اگــر بخواهم به عنوان الگو از کســی 
نــام ببــرم، مدیــران ایرانســل )آقایــان 
برایــم  بســیار  عباســی(  و  دزفولــی 
الهام بخش هســتند؛ پیگیــری و انرژی 

تحسین برانگیزی دارند.
 مهارت های چندگانــه ای دارند، یعنی 
مدیریت یک شــرکت بزرگ اپراتوری را 
بر عهده دارند و در عین  حال ارتباطات 
حاکمیتــی و تنظیم مقررات و مســائل 

رقابتی را به خوبی مدیریت می کنند.

سال گذشته، اتفاق 
خوبی که در حوزه 

فین تک به دست تیم 
اسنپ پی محقق شد، 

محصول BNPL بود



بانک ا�ان ز��ن
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چهره سال 
سرمایه گذاری خطرپذیر 
اکوسیستم نوآوری ایران

محمدمهدی 
عباسخانی

در ســال ۱۴۰۰ بــر خــالف پیش بینی هــا 
تعداد ســرمایه گذاری های انجام شده روی 
تیم های اکوسیستم نوآوری کشور کم نبود. 
اگرچه هنــوز تا رســیدن به روزهــای خوش 
ســال های ۱۳۹۳ تــا ۱۳۹۶ فاصلــه زیــادی 
اســت، اما جریــان ســرمایه کج دارومریز و 
قطره چکانــی بــه ســمت کســب وکارهای 
نــوآور ســرازیر اســت. درســت کــه از تنوع 
وی سی ها و سرمایه گذارها کم شده و بیشتر 
خبرها از دو ســه شــرکت بزرگ می آید، اما 
می توان امیدوار بود که هنوز ونچرکپیتال یا 
سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران زنده است 
و با وجود همه موانعش از جمله دردسرهای 
نقد کردن ســرمایه گذاری های انجام شــده 
و خــروج از تیم هــا، هســتند شــرکت ها و 
هلدینگ هایی که تمایل دارنــد روی آینده 

سرمایه گذاری کنند.

حرکــت اول یکــی از پرکارتریــن 
وی ســی های ایران در ســال ۱۴۰۰ 
بود. هــم از نظر تعــدد ســرمایه گذاری های 
انجام شــده و هــم از نظــر حجــم ایــن 
سرمایه گذاری ها. رفتن به سمت تیم هایی 
که در مراحل باالی جذب سرمایه هستند، 
معمــوالً بیــن وی ســی های ایرانــی چندان 
مرسوم نیست، اما حرکت اول که از روز اول 
با چنین رویکردی وارد این حوزه شده، حاال 
می  گوید بــرای رقم هــا و اعــداد بزرگ تر هم 

آمادگی دارد.

عباســخانی  محمدمهــدی 
مدیرعامــل ایــن شــرکت یکــی از 
چهره های تأثیرگذار اکوسیســتم نــوآوری 
کشور در ســال ۱۴۰۰ اســت؛ کسی که یک 
ســبک نســبتاً جدیــد از ســرمایه گذاری و 
مشارکت مالی را در این حوزه پیش می برد 
و معتقد است هنوز فرصت های زیادی هم 
برای سرمایه گذارها و هم برای کسب وکارها 
در حوزه های مختلف اقتصاد نوآوری وجود 
دارد که الزمه دست یازیدن به آنها، تغییر 
شیوه و مرام کسب وکاری و مدیریتی در بین 
فعاالن این اکوسیستم است.عباسخانی 
به انتخاب کارنگ چهره سال اکوسیستم 
نــوآوری ایــران در حــوزه ســرمایه گذاری 
خطرپذیــر اســت؛ چهــره ای کــه خــودش 
می گوید در ســال ۱۴۰۱ خبرهای بیشــتری 
برای به اشتراک گذاشتن با این اکوسیستم 

دارند.

از برنامه های اساسی ما این است که پروژه های موفق گذشته مان را دنبال کنیم؛ همچنین بازار 
بین  الملل را جدی تر پیش  ببریم. اگر شرایط برجام به خوبی پیش برود، احتماال در سال آینده 

برنامه های بین المللی ما جدی تر پیش خواهد رفت. همچنین برنامه های سرمایه گذاری ما در 
داخل کشور ادامه خواهد داشت. اگر اکوسیستم داخل کشور ظرفیت جذب سرمایه ما را داشته 

باشد، من سرمایه گذاری در داخل کشور را ترجیح می دهم. ما تابه حال به حوزه فین تک وارد 
نشده ایم، همچنین برخی فناوری  های جدید برای ما بسیار مهم هستند، مانند هوش مصنوعی، 

بیگ دیتا، اینترنت اشیا و... .  

عکس:حامدکریمزاده



ســرمایه موتور محرکه نوآوری اســت. برای آنها کــه دل در گرو 
ایده هــای جســورانه دارنــد، گاه از نــان شــب واجب تــر، پیــدا 
کــردن ســرمایه گذاران ریســک پذیری اســت که با آنهــا همراه 
شــوند. محمدمهــدی عباســخانی ســلوک و ســبک خــاص 
خــودش را در ایــن کار دارد. می گوید از نقدهــا و خرده هایی که 
به ســخت گیری های آنهــا در فرایند جذب تیم ها و مشــارکت 
با آنها مطرح می شــود، خبردار اســت و برای آنها پاســخ دارد. 
عباســخانی یک دونده نیمه حرفــه ای ماراتن اســت. می گوید 
صبحش را هر روز با دویدن شروع می کند. مدیریت سرمایه را 
دانش میان رشته ای می داند که برای رسیدن به آن هیچ چیز به 
اندازه تجربه کار بین المللی نمی تواند کمک کننده باشد. با او در 
یک روز بارانی آخر اسفندماه تهران، درباره برنامه ها و رویکرد 
شرکت حرکت اول که بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر همراه اول 

است، صحبت کرده ایم.

بــرای شــروع، از خودتــان و مســیری که طی 
کردید و سوابق حضورتان در حوزه کسب وکار بگویید.

من متولد ۱۳5۴ هستم. 2۱ سال تجربه کار دارم. در ابتدای حرفه 
خود، تجربه هایی در زمینه کار پروژه  ای در همکاری با سازمان 
پژوهش های علمــی و صنعتی داشــتم که ایــن پروژه هــا امروز 
با عنوان پارک های علم و فناوری شــناخته می شــوند. دو سال 
 ICMC در مؤسسه تحقیقات مخابرات ایران بودم و با شرکت

همکاری کردم. 
مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشدم مهندسی برق، گرایش 
مخابرات است. در رشته MBA هم در سوئد تحصیل و مدرک 

کارشناسی ارشدم را در این رشته دریافت کردم.
در سال ۱۳۷۷ که فارغ التحصیل شدم، در همراه اول در سمت 
کارشناس فنی در حوزه نصب، راه اندازی و طراحی فعالیت خود 
را آغاز کردم. تا ســال ۱۳۸۹ بیشتر در حوزه مهندسی فعالیت 
داشــتم و در ســال ۱۳۸۹ به عنوان مدیرکل آزمایش تحویل در 
شرکت ارتباطات سیار کارم را شروع کردم. یک سال بعد همراه 
اول ســاختار خود را تغییر داد و من در سمت مدیرکل منطقه 
غرب کشور در حوزه های رول اوت )Roll Out( و نگهداری آغاز 

به کار کردم. 
در سال ۱۳۹۰ به سمت مدیرکل منطقه تهران منصوب شدم. 
آن زمان شــرکت زیمنــس قراردادی برای بهینه ســازی شــبکه 
تهران داشت. با توجه به شرایط تحریمی که از ســال ۱۳۹۱ در 
حال وقوع بود، همراه اول تصمیم گرفت بخش فنی - مهندسی 

خود را راه اندازی کند و دیگر از شرکت های وندور استفاده نکند. 
اواخر سال ۱۳۹۰ شــرکت »نقش اول کیفیت« شکل گرفت و 
من ســال ۱۳۹۱ )۱۰ ماه بعد از تأســیس( در ســمت مدیرعامل 
این شرکت شروع به کار کردم. در شروع این فعالیت تمرکز این 
شرکت بر خدمات فنی - مهندسی شبکه تهران بود. من حدود 
هفت سال مدیرعامل این شرکت بودم و طی این مدت، شرکت 
بسیار رشد کرد و از یک تیم شش نفره به یک شرکت ۱۷۰۰نفره 
توسعه یافت. بخش عمده فعالیت های فنی - مهندسی همراه 

اول به دست ما انجام می شد. 
در ســال ۱۳۹۷ از این شرکت جدا شــدم. در آن زمان همراه اول 
راهبردهایی بــرای توســعه کســب وکارهای جدید داشــت؛ بر 
اســاس آن به من مأموریت تأســیس شــرکت ســرمایه گذاری 
خطرپذیــر در حوزه کســب وکارهای دیجیتال را دادنــد. بر این 
اســاس مــن شــرکت »حرکــت اول« را شــکل دادم و به عنــوان 
مدیرعامل این شرکت از آبان ۱۳۹۷ آغاز به کار کردم. این شرکت 
کارش را از یک اتاق شروع کرد و به مرور به وسعت امروز رسید. 

چه مأموریتی در این شرکت داشتید؟
در ابتدا در دســتورکار این شرکت، برنامه ســرمایه گذاری هزار 
میلیــاردی در کســب وکارهای دیجیتــال، در حوزه هایــی کــه 
مشاور بین المللی همراه اول تعیین کرده بود، مانند فین تک، 
آموزش، سالمت، رسانه، تجارت الکترونیک، ارتباط از راه دور، 
لجستیک و... قرار داشت. ما به این حوزه ها فناوری های جدید 

را نیز اضافه کردیم. 
البتــه در ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیشــتر مشــغول راه انــدازی 
فرایندهــای داخلی شــرکت و تشــکیل کمیته های تخصصی 
ســرمایه گذاری و جــذب نیروهــای متخصص بودیــم. حرکت 
جدی ما از نیمــه دوم ســال ۱۳۹۸ آغاز شــد. هرچند مــا اولین  
ســرمایه گذاری خــود را  در ســال ۱۳۹۷ انجام دادیــم، اما پیش 
از آن شرکت ســرمایه گذار »نور دنا« برای ســرمایه گذاری روی 
شرکت »ساناگستر ســبز« مذاکراتی انجام داده بود و قرارداد 
این سرمایه گذاری توسط حرکت اول امضا شد و بدین ترتیب 
اولین سرمایه گذاری های ما در حرکت اول پلتفرم های »آچاره« 
و »اوبار« بودنــد. حرکت های جدی ما از نیمه دوم ســال ۱۳۹۸ 
آغاز شد و در دو سال گذشته بخش عمده سرمایه گذاری های ما 
شکل گرفت، هیئت مدیره تکمیل شد و تیم ها مستقر شدند. 
برنامه ما این بود که بر مرحله رشــد )Middle Stage( متمرکز  

 .)Early Stage( باشیم، نه مراحل اولیه

وقتــی حرکــت اول آغــاز بــه کار کرد، بــه نظر 
می رسید همراه اول یک مرکز سرمایه گذاری خطرپذیر 
CVC( تشــکیل داده کــه بــه نیازهــای  شــرکتی )
درون سازمانی خود پاسخ دهد، اما با نوع سرمایه گذاری 
و فعالیت های حرکت اول مشخص شد که این شرکت 
یک شــرکت ســرمایه  گذاری خطرپذیر )VC( تمام عیار 
است، ولی با شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر دیگر 

تفاوت دارد. تعریف شما از حرکت اول چیست؟ 
شرکت های خطرپذیر زیادی هستند که صرفاً در زنجیره ارزش 
)Value Chain( خودشــان حرکت می کنند؛ مثالً شرکت های 
نفت و پتروشیمی برای زنجیره ارزش خودشان سرمایه گذاری 
می کنند تا در صنعت شان نوآوری داشته باشند. بانک ها نیز از 
زمانی که وارد حوزه فین تک شدند، برای تکمیل زنجیره ارزش 

خود این کار را انجام داده اند. 
ولی هــدف همــراه اول صرفــاً ســرمایه گذاری در زنجیــره ارزش 
خــود نبود. مــا از ابتــدا قصــد داشــتیم در حوزه هــای دیگر نیز 
ســرمایه گذاری کنیــم و می خواهیــم پــس از یــک دوره پنــج تا 
هفت ساله، با نرخ بازدهی مشخصی، بازگشت سرمایه داشته 
باشیم. بخشی از این سرمایه گذاری در زنجیره ارزش همراه اول 
و بخشی از آن در حوزه های دیگر انجام می شود. این مهم ترین 

تفاوت ما با شرکت های مشابه است.

تمایز دیگری که ما می بینیم، تأکید شما بر 
شــکل دهی به یک شــرکت ســرمایه گذاری خطرپذیر 
بین المللی است. برای مثال از جمله سرمایه گذاری های 
شــما در این راســتا دیجی شــی اســت. این نگاه از کجا 
می آید؟ آیا این نیز بخشی از زنجیره ارزشی است که در 
همراه اول تعریف شده یا چشــم اندازی است که برای 

خود ترسیم کرده اید؟
طبیعتاً ما بایــد بپذیریم که کارهــای اپراتوری در داخل کشــور 
بســیار پرهزینه اســت و بخش زیادی از هزینه ها ارزی است. 
برای مثال ما تجهیزات را با نرخ ارز دالر و یورو می خریم و شبکه 
را توســعه می دهیم، اما درآمدمان ریالی است. بر این اساس، 
همراه اول به فکر درآمــد ارزی افتاده و یکی از شــرکت هایی که 
می تواند این هــدف را محقق کند، حرکت اول اســت. هرچند 
زمانی که در شــرکت نقش اول کیفیت هم فعالیت می کردم، 
سطح خدمات ما از نظر کیفی آن قدر باال بود که ادعای اجرای 
آن در ســطح بین الملل را داشتیم. همین باعث شد که من در 

فیلیپین برای توسعه شبکه FTTH قراردادی منعقد کنم. بدین 
ترتیب ما در فیلیپین به عنوان شرکت وندور برای شرکت هوآوی 

فعالیت مان را آغاز کردیم. 
در حرکت اول نیز نگاه بین المللــی داریم. در واقع، شــرایط ارز 
ما را وادار به این کار کرد. من در هیئت مدیره پیشنهاد دادم که 
بخشی از سرمایه شــرکت را در خارج از کشــور سرمایه گذاری 
کنیم. چــون هــم خــودم تجربــه کار بین المللــی داشــتم و هم 

می دانستم در بلندمدت بازگشت سرمایه خواهیم داشت. 
با توجه به این الگو بود که سال گذشته، یعنی اواخر سال ۱۳۹۹، 
در دیجی شی سرمایه گذاری کردیم. این کار تجربه خوبی بود، 
دیجی شــی تیم خوبی دارد. در کشور ســوریه زیرساخت الزم 
وجود ندارد. شرایط آن شبیه به ســال های ۱۳۸۹ - ۱۳۸۸ ایران 
است و حتی در زمینه پرداخت نیز مشکالت زیادی دارد. یعنی 
در این کشور هنوز پول نقد جابه جا می شود و پرداخت آنالین 
شکل نگرفته است. ایده ما این بود که اگر زیرساخت های الزم را 
به وجود آوریم، این پروژه به یکباره رشد خواهد کرد و اکنون این 
اتفاق در حال رخ دادن است. به نظرم تجربه خوبی است و باید 

منتظر نتیجه آن بود. 
البته ما به همین یک پروژه بسنده نکرده ایم و در حال مذاکرات 
با سایر استارتاپ های خارجی نیز هستیم. سوریه تنها گزینه 

ما نیست؛ ما به بازار منطقه به صورت جدی نگاه می کنیم. 

فکر می کنم شما در ایران نیز در یک صندوق 
ســرمایه گذاری کرده ایــد؛ ســرمایه گذاری شــما در 
 )Co-Invest( همراه مکانیک« به صورت کواینوست«

بود؛ آیا این کار با یک صندوق انجام شد؟
بــرای همراه مکانیــک یــک کنسرســیوم شــکل گرفــت. چنــد 
شــرکت ســرمایه گذار خطرپذیر بزرگ »پیشــگام«، »ســرو«، 
»نوآفرین«، »اســمارت آپ«، »کران«، »صندوق مالی توسعه 
تکنولوژی ایران« و »صندوق پژوهش فناوری دانشگاه تهران« 
قصد سرمایه گذاری در همراه مکانیک را داشتند. سیاست ما 
این است که در زمان ســرمایه گذاری مجدد روی یک شرکت، 
به میــزان آورده مــان می افزاییم تا ســهم خــود را حفــظ کنیم؛ 
بنابراین یک کار مشترک انجام دادیم؛ این کار به قراردادی برای 

سرمایه گذاری روی همراه مکانیک منجر شد. 
نکته کلیــدی آن اســت که مــا از نظــر برندینــگ قابــل اعتماد 
هســتیم. ما تجربه های فراوانــی در زمینه کواینوســت داریم. 
برای مثال اخیــراً با یکی از همکاران نیز یک کواینوســت دیگر 

گفت وگو با محمدمهدی عباسخانی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری حرکت اول؛ او از برنامه های متعدد این 
شرکت برای سرمایه گذاری در اکوسیستم نوآوری در سال 1401 می گوید

پول همیشه 
تعیین کننده نیست!

THE PERSON OF THE YEAR
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انجام داده ایم که خبر آن به زودی منتشر می شود. ما در این 
قرارداد جایگاه Lead investor را داشتیم و کلیه مذاکرات را 
پیش بردیم. اکوسیستم ما را به عنوان بازیگر کلیدی پذیرفته، 
زیــرا یــک تیــم حرفــه ای ارزش گــذاری داریــم و ارزش گذاری 
منصفانه ای انجام می دهیم. به عالوه یک تیم حقوقی خوب 
در اختیار داریــم و همچنین تیــم ســرمایه گذاری خوبی در 
زمینه بررسی پروژه ها. البته همه اینها مربوط به فرایندهای 
پیــش از ســرمایه گذاری اســت. مــا اکنــون در حــال کار روی 
مراحل پس از سرمایه گذاری نیز هســتیم. نقشی که ما در 
این اکوسیستم بازی می کنیم، تنها وابسته به آورده مالی مان 
نیســت و چه بســا آورده های غیرنقدی مان، در اکوسیستم 

ارزشمندتر و کامالً منحصربه فردتر باشد.

شــرکت های  دربــاره  سال هاســت 
ســرمایه گذاری خطرپذیر با پول هوشمند صحبت 
می شــود، امــا عمــالً رضایت منــدی چندانــی از این 
شــرکت ها وجود ندارد؛ زیرا این شــرکت ها هم خود 
شــبیه اســتارتاپ ها بوده اند، آزمون وخطا کرده اند و 
دانش کسب وکاری باالیی نداشــتند. بر این اساس 

درباره استراتژی های خود 
پــس از ســرمایه گذاری، 
چقــدر امیدواریــد که با 
اســتقبال اکوسیســتم 

مواجه شود؟
بایــد بدانیم کــه اســتارتاپ یک 
تیم است، نه یک شرکت. یعنی 
زیرســاخت شــرکتی نــدارد. مــا 
اولین کارمان این اســت که برای 
اســتارتاپ، حاکمیــت شــرکتی 
تعریف کنیم. برای مثال ساختار 
سازمانی، اســتاندارد های مالی، 
تک دفتــره کــردن ، حسابرســی 
خارجــی، صورت هــای مالــی 
شش ماهه و یک ساله، برگزاری 
مجامــع و... از جملــه اقداماتــی 

اســت که در یک اســتارتاپ محقق می کنیم. یعنــی دقیقاً 
الزامات یک هلدینگ را برای آن اجرا می کنیم که البته انرژی 
زیادی از ما و اســتارتاپ مربوطه می گیــرد، اما نتیجه بخش 
است. وقتی یک اســتارتاپ می خواهد بزرگ شود، معموالً 
پتانســیل الزم را نــدارد؛ زیرا معمــوالً زیرســاختش را ندارد. 
برای مثــال در بحث های مالــی، اداره مالیات و بیمــه، ورود و 
خروج پول و... پتانســیل الزم را نــدارد و نمی تواند به یکباره 
در یــک زمین جدیــد ایفای نقــش کنــد؛ بنابراین مــا در این 
زمینه انرژی زیــادی صــرف می کنیم.به عــالوه هم افزایی که 
استارتاپ های پرتفوی حرکت اول با گروه همراه اول خواهند 
داشت و زیرســاخت هایی که همراه اول در اختیار آنها قرار 
می دهد، موضــوع کامالً متمایــز و منحصربه فردی اســت. 
اقدامات مربوط به این موضوع به صورت کامالً عملیاتی در 
سال ۱۴۰۰ آغاز شده و ما تاکنون زیرساخت های تبلیغاتی، 
فنی و... را در اختیار شــرکت های سبد ســرمایه گذاری خود 
قرار داده ایم و در عمل به رشد این شرکت ها کمک بسیاری 
کرده ایم. این مســیر با شــدت بیشتری در ســال های آینده 

ادامه خواهد داشت.

سال ۱۴۰۰ برای بسیاری سال سکون بود. 
تجربه حرکت اول در این سال چگونه بود؟

ما شــرکتی هســتیم که کل کشــور را تحت پوشــش داریم. 
برای ما مهم نیست که استارتاپ تنها در تهران باشد. برای 
مثال »جاجیگا« هیــچ تیم و دفتــری در تهران نــدارد. مثال 
دیگر آن است که ما سه مرکز دانشگاهی داریم که در زمینه 
شــتاب دهی در حال فعالیت هســتند. هاب های دانشگاه 
بهشــتی ، اصفهــان و شــیراز تحــت نظــر مــا کار می کنند و 
مأموریت این مراکز آن است که شــتاب دهی زنجیره ارزش 

حرکت اول را پوشــش دهند. ایــن کار دســتاوردهای خوبی 
داشته است. ما نزدیک به 22 میلیارد تومان در این سه مرکز 
سرمایه گذاری کرده ایم و بیشتر هدف مان این است که امید 
و انگیــزه ای به دانشــگاه ها و نخبه هــای جــوان در حوزه های 

نوآوری بدهیم. 

از ابتدای فعالیــت خود تاکنــون چقدر از 
اهداف سرمایه گذاری تان محقق شده است؟

بخش عمده ای از ســرمایه گذاری ما از ۳۰ آذر ۱۳۹۹ تا امروز 
بوده اســت و تاکنــون روی ۹ اســتارتاپ به صورت مســتقیم 
توسط حرکت اول و 2۳ استارتاپ باانگیزه از طریق هاب های 
دانشگاهی سرمایه گذاری کرده ایم.  برنامه دیگر ما در سال 
جاری کواینوست بوده اســت. برای نمونه با معاونت علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهوری ارتباط مناســبی شــکل گرفته 
اســت. مجوز یــک مرکز ســرمایه گذاری خطرپذیر شــرکتی 
)CVC( را گرفته ایم و با همراهی صندوق نوآوری و شکوفایی 
در حال یک سرمایه گذاری 25۰ میلیارد تومانی هستیم. این 
صندوق قرار است شکاف میان مرحله شتاب دهی و مرحله 
رشد را در رویکرد حرکت اول پوشش دهد. ما  در مرحله ثبت 
این شرکت هستیم. باید اشاره 
کنم که صندوق شکوفایی اولین 
مجوز خــود را در این زمینه به ما 
داده اســت. مجوزی کــه ما اخذ 
 IMI-100 کردیم، به شرکت های
یا صد شرکت برتر داده می شود 
و مــا در ایــن زمینــه نخســتین 

مجوز را گرفتیم. 

بــه نظــر می رســد بــا 
راه انــدازی ایــن صنــدوق ارتباط 
شما با کسب وکارهای کوچک تر 

بیشتر خواهد شد. 
بلــه، مــا در حــال ایجــاد یــک 
زنجیره ارزش در ســرمایه گذاری 
خطرپذیر ایران هســتیم. قصد 
داریم واقعاً اثربخش باشیم و به عنوان شرکت سرمایه گذاری 
خطرپذیر برتر مطرح شویم. ما متوجه این نکته هستیم که 
سرمایه مان محدود است و نمی توانیم همواره سرمایه گذاری 
کنیم. در نتیجــه از ابتدا نــگاه ما معطوف به مراحــل پس از 
سرمایه گذاری هم بوده اســت. به همین دلیل به حوزه های 
 مختلــف وارد شــده ایم و هم اکنــون ســهام دار فراصنــدوق
 )fund of funds( شده ایم که یک سطح باالتر از شرکت های 
سرمایه گذاری خطرپذیر است. فراصندوق روی شرکت های 
سرمایه گذاری خطرپذیر سرمایه گذاری می کند و ما اکنون 25 
میلیارد تومان وارد این صنــدوق کرده ایم. خود این صندوق 
روی هشت صندوق سرمایه گذاری کرده که مجموع کل آنها 
2۸۰۰ میلیارد تومان دارایی دارنــد. به عبارت دیگر ما طیف 

وسیعی از فعاالن این اکوسیستم را دربر گرفته ایم.

آیــا مســیر شــما در ســال ۱۴۰۱ متفــاوت 
خواهــد بــود؟ بــرای مثــال حوزه هــای خاصــی مثــل 

خرده فروشی یا بالکچین را مدنظر دارید؟
از برنامه هــای اساســی مــا ایــن اســت کــه پروژه هــای موفق 
گذشــته مان را دنبــال کنیــم؛ همچنیــن بــازار بین  الملــل را 
جدی تر پیش  ببریــم. چند هفته پیــش که بارســلونا بودم، 
بــا صندوق هــای آمریکایــی و اروپایــی متعــددی صحبــت 
کردم. اگر شــرایط برجام به خوبی پیش برود، شاید بتوانیم 
بــه صنــدوق بین المللــی اروپــا وارد شــویم.  در ســال آینــده 
برنامه هــای بین المللــی مــا جدی تــر پیــش خواهــد رفــت. 
همچنین برنامه های سرمایه گذاری ما در داخل کشور ادامه 
خواهد داشت. اولویت اول تا سوم ما داخل کشور است. اگر 
اکوسیستم داخل کشور ظرفیت جذب سرمایه ما را داشته 
باشد، من سرمایه گذاری در داخل کشور را ترجیح می دهم. 

ما تابه حال به حوزه فین تک وارد نشده ایم، همچنین برخی 
فناوری  های جدید برای ما بسیار مهم هستند، مانند هوش 
مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیا و... . اگر شرکتی در این 
زمینه ها فعالیت جدی داشته باشد، از آن استقبال می کنیم. 

شما دوره ای به اکوسیستم وارد شدید که 
شرایط بازار خوب نبود. پیش از آن، یعنی سال های 
۱39۱ تا ۱395، هیجان ســرمایه گذاری روی ایده  های 
جدید باال بــود، اما پــس از آن کســب وکارها بــا روی 
دشوار این اکوسیستم مواجه شدند و دریافتند که 
این مسیر اصالً ساده نیست. در واقع شما زمانی وارد 
اکوسیستم شدید که اتفاقات بد در حال رقم خوردن 
بود. مهم ترین مشکالت اکوسیستم نوآوری ایران را 

چه می دانید؟
ممکــن اســت بســیاری افــراد از مــن بپرســند کــه چــرا وارد 
حوزه سرمایه گذاری شــدم، باید بگویم پس از ورود به حوزه 
سرمایه گذاری، وقتی کنشــگران این اکوسیســتم را با حوزه 
پیشــین خود یعنی ارتباطات و شــبکه مقایســه می کردم، 
تفاوت های زیادی می دیدم. با وجود اینکه در حوزه استارتاپ 
افراد باهــوش بســیار اســت، اما نــگاه اغلب شــان بــه حوزه 
سرمایه گذاری کمی فانتزی است و بســیاری از آنها صرفاً با 
داشتن یک ایده تصور می کنند که در کسب وکار خود موفق 
می شوند. تجربه ســال  ۱۳۹5 به بعد نشــان داد که این نگاه 

فانتزی موجب شکست بسیاری از پروژه ها می شود. 
بر خالف بسیاری افراد فکر می کنم به جای توجه به داستان 
موفقیت، باید به تجربه های شکســت توجه کرد. بسیاری 
در این حوزه مفاهیــم اولیه کســب وکارها را نمی دانند. ما با 
مواردی مواجه هستیم که از وضعیت استارتاپی گذشته اند 
و به SME تبدیل شده اند، اما هنوز متوجه نیستند که زمین 
بازی شــان عــوض شــده و نمی توانند تنهــا با جــذب نیروی 
انسانی، کار خود را بزرگ کنند. وقتی رشد کسب وکار تنها به 

نیروی انسانی وابسته است، قطعاً مدل ایراد دارد. 
این دانش و آگاهی در این اکوسیستم واقعاً وجود نداشت. 
به نظر من اگر ســرمایه گذاری خارجی وجود نداشت و روی 
پروژه هایــی مثــل دیجی کاال ســرمایه گذاری ســنگین انجام 
نمی شــد، این پروژه ها تا این اندازه بزرگ نمی شدند. اما این 
بودجه هنگفت امروز وجود ندارد. پس باید با وجود شرایط 
موجود و مشکالت مســیر خود را پیدا کنیم. فقدان چنین 
نگاهی اســت که مانع رشد بســیاری از کســب وکارها شده 

است.

شــما چقدر امیــد داریــد که نســل آینده 
کســب وکار که عمدتاً متولدان دهــه ۱38۰ خواهند 

بود، واقع بین تر باشند و این خطاها را تکرار نکنند؟
به نظر من رویکرد نســل آینــده واقع بینانه تر خواهد شــد. 
ما هنوز در مرحله ابتدایی اکوسیســتم دیجیتال هستیم. 
هنوز بازیگــران جــدی وارد ایــن بازی نشــده اند. ســال ۱۴۰۰ 
ســال خوبی بود و چند صندوق بورســی به وجود آمدند که 
در حوزه های خطرپذیر سرمایه گذاری می کنند. پیش از این 
چنین صندوق هایی نداشتیم. وجود چنین صندوق هایی 
در بورس می تواند به رشد اکوسیستم کمک کند. در میدان 
مغناطیسی کسب وکار که در دوره کرونا به وجود آمد، آنهایی 
که توانایــی الزم را از نظــر ذهنی و نیروی انســانی داشــتند، 
باقی ماندند و االن تجربه کافی را بــرای ادامه و حتی راهبری 
این اکوسیستم دارند، زیرا توانستند از پس شرایط بحرانی 
برآیند. مــا بخشــی از بودجه خــود را بــه بزرگ کــردن تیم ها 
اختصــاص داد ه ایــم. در واقــع روی آدم هــا و نیروی انســانی 
سرمایه گذاری کرده ایم. به نظر من دارایی شرکت ها ساختمان 
و تجهیزات نیست، بلکه دارایی اصلی شرکت، نیروی انسانی 
آن است. اگر بتوانیم نیروی انسانی و افراد را به لحاظ تجربه 
رشــد دهیم، موفــق می شــویم. حتی اگــر مدل کســب وکار 
اشتباه باشد، وقتی تیم و نیروی انسانی، تجربه و هوشمندی 

داشته باشد، می تواند مسیر درست را پیدا کند.

INTERVIEWگفت و گو

چند سؤال و جواب 
کوتاه با مدیرعامل 

حرکت اول

نگاه معطوف
 به حل مسئله

در انتهــای گفت و گــو بــا محمدمهــدی 
عباســخانی، مدیرعامل حرکت اول از او 
خواســته ایم که به ســؤاالت ما کــه کمتر 
کســب و کاری و بیشتر شــخصی است، 
پاسخ های کوتاهی دهد که  در ادامه آنها 

را از نظر می گذرانید.

آخرین کتاب تأثیرگذار؟  
کمدی الهی دانته.

در اکوسیستم نوآوری 
کدام شخص را به لحاظ مدیریتی 

الهام بخش می دانید؟ 
مدیران شرکت فیروز.

کســب وکارهای  در 
ایرانی در دهه گذشته، کدام یک را 

بیشتر می پسندید؟ 
کافه بازار.

بــرای راه انــدازی یــک 
کســب وکار جدید، کدام حــوزه را 

توصیه می کنید؟ 
ســؤال دشــواری اســت، زیــرا پارامترهای 
زیادی در آن دخیل هستند. ولی توصیه 
من ایجــاد ارزش افزوده در ســرویس های 
دیجیتــال موجــود اســت، زیــرا شــانس 
موفقیت آن زیاد اســت. برای مثــال قرار 
گرفتن در زنجیره ارزش دیجی کاال یا دیوار 

موفق خواهد بود.

و یک توصیه...
به نظر من، اتفاقاتی که ما در کسب وکار 
پیــش  روی خــود داریــم، مهــم نیســت؛ 
موضوع مهم حل مسئله است. این یک 
نکته کلیدی است. درست است که باید 
به ریشــه ها نیز فکر کرد، اما نگاه ما باید 
معطوف به حل مســئله باشــد. همــواره 
بــه مدیــران خــود می گویــم که همیشــه 
می توانند خطا کنند، اما نباید یک خطا 
را دو بــار تکــرار کنند. اســتارتاپ هایی که 
به ایــن اکوسیســتم وارد می شــوند، باید 
رویکرد حل مسئله داشته باشند. چنان  
کــه مــن در دوره تحصیلــم در ســوئد نیز 
متوجه شدم که سیســتم آموزش سوئد 
بر اساس حل مسئله اســت. این چیزی 
اســت کــه سیســتم آموزش مــا فاقــد آن 

است.

 اگر سرمایه گذاری 
خارجی وجود نداشت 

و روی پروژه هایی 
مثل دیجی کاال 

سرمایه گذاری سنگین 
انجام نمی شد، این 

پروژه ها تا این اندازه 
بزرگ نمی شدند؛ اما 
این بودجه هنگفت 

امروز وجود ندارد
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چشم انداز نهایی ما همین بوده و هست که سیناژن یک برند بزرگ بین المللی شود.
وقتی شما می گویید ژاپن، عمده افراد »سونی« به ذهن شان می آید. یا وقتی اسم کره را 

می شنویم، سامسونگ تداعی می شود. 
اینها پیام و نام کشورشان را به مردم دنیا رساندند. ما هم دوست داریم ایران را با یک 

برند سالمت محور به دنیا معرفی کنیم. یعنی سیناژن یک برند بین المللی باشد که وقتی 
نام سیناژن را می شنوند، ارتقای سالمت و حوزه دارو و درمان بیماری های صعب العالج 

برایشان تداعی شود.

INDICATORشاخص

چهره سال اقتصاد 
نوآوری ایران در حوزه 

سالمت 

هاله حامدی فر
ســال  ایرانی هــا  بــرای   ۱۴۰۰ ســال 
واکسیناســیون بــود. ســالی کــه بعــد از 
چنــد مــاه کلنجــار رفتــن و دعــوا بر ســر 
تولیــد یــا واردات واکســن کرونــا نهایتــاً 
دست یا بهتر بگوییم بازوی ایرانی ها هم 
به واکسن رســید! اگرچه در نهایت این 
واردات بود که گــره کور کرونــا را تا حدی 
در ایران بــاز کــرد و نگرانی هــا و آمارهای 
مرگ ومیر را کاهش داد، اما در این میان 
نام یک شــرکت ایرانی در حوزه سالمت 

حسابی گل کرد و بر سر زبان ها افتاد.

 ســیناژن؛ شــرکتی دارویــی کــه 
البته مدت هاســت از بازیگران 
شناخته شــده در بــازار تولیــد دارو بــه 
حســاب می آیــد و در فرهنــگ و الگــوی 
مســلط این بازار که همه چیز بر واردات 
می چرخد، یک بازیگر متفاوت به شمار 

می رود.

سیناژن و واکسن مشترکش که 
بــا کمــک اســترالیایی ها تولیــد 
از  یکــی  اســپایکوژن  یعنــی  کــرد، 
تجربه هــای موفــق نــوآوری در عرصــه 

سالمت ایران است. 

ســالمت از معدود اقتصاد هایی 
رگوالتورهــای  بــا  کــه  اســت 
اولترامحافظه کار هنوز روی خوش چندانی 
بــه نــوآوری نشــان نــداده، از ایــن رو 
تک ســتاره هایی چون ســینا ژن بیشتر به 
چشم می آیند و ارج وقرب ویژه ای در چشم 
ذی نفعان مختلف این حوزه پیدا کرده اند.

سینا ژن یک چهره کاریزماتیک 
و شناخته شــده را به عنــوان 
مدیرعامــل و رهبــر خــودش دارد کــه 
الگوهــای  بــه  چندانــی  شــباهت 
شناخته شــده مدیریتــی زنــان در ایــران 
ندارد. یــک جنگجــوی تمام عیــار به نام 
هالــه حامدی فــر؛ کســی کــه از ســبک 
از  و  عالقه مندی هایــش  تــا  زندگــی 
صراحت بیان تا شیوه مدیریتش او را به 
یک مدیر خاص در یک صنعت سنتی 

و مردانه تبدیل کرده است. 

هالــه حامدی فــر چهــره ســال 
اقتصاد نــوآوری ایــران در حوزه 

سالمت به انتخاب کارنگ است.

چهره سال
T H E  P E R S O N

O F
T H E  Y E A R
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چهره سال
T H E  P E R S O N

O F
T H E  Y E A R

INDICATORشاخص

 چهره سال اقتصاد 
نوآوری ایران 

در تأمین مالی

میالد منشی پور
از یادمــان نرفتــه روزهایــی که بســیاری 
از فعاالن اکوسیستم اســتارتاپی ایران 
می گفتند کسب وکاری چون تپسی در 
بازاری که یک طــرف آن اســنپ با تمام 
قوا در حــال توســعه بــازار اســت، برای 

ماندگاری و بقا شانس زیادی ندارد. 

 از آن روزها زمان زیادی گذشته 
و نه تنها تپسی سهم بازار خود 
را تــا حد زیــادی از این صنعــت تثبیت 
کرده، بلکه حاال با ورود به بازار سرمایه 
بــه عنــوان اولیــن اســتارتاپ ایرانــی در 
تاریــخ کوتــاه ایــن اکوسیســتم، یــک 
جایــگاه ویــژه بــرای خــودش ســاخته و 

ماندگار کرده است.

میــالد منشــی پور در مســیر 
رســیدن تپســی به بورس یک 
مبارز تمام عیار بود. شاید اگر بخواهیم 
جنگجــوی ســال اکوسیســتم نــوآوری 
کشور را انتخاب کنیم، گزینه ای بهتر از 

او یافت نشود. 

برای تحریریه کارنگ او یکی از 
منتخب هــای ســال در حــوزه 
مدیریــت کســب وکار به ویــژه در بحث 
تامیــن مالــی در ایــن بخــش از اقتصاد 
کشور است. کسی که جنگید و راه را باز 
کرد تــا اســتارتاپ ها پایشــان بــه بورس 
برســد. اگرچــه کــه هنــوز گرفتاری هــا و 
نگرانی های زیــادی در رابطه بــا بورس و 
استارتاپ ها باقی مانده اما تا همین جا 
می تــوان یــک نشــان ویــژه بــر ســینه 
منشــی پور بابــت ایــن کنشــگری و 

تالش گری اش آویخت.

منشــی پور هــم از آن دســت 
مدیران اقتصاد نوآوری کشور 
اســت کــه راز بزرگــی کســب وکار و 
رشدشــان را خوب می داند. مدیری که 
یـــــــــاد خواهیــم شــنید  از او هــم ز
به خصوص که احتماالً با اولین عرضه 
اولیه )IPO( استارتاپی در بازار سرمایه 
یــــــق سرمایـــــــه های جدیــد بــه  و تزر
اکوسیســتم، بــازی و رقابت تپســی در 
ایــن زیســت بوم هــم از آنچــه امــروز 
می بینیم بســیار بزرگ تر خواهد شــد. 
گفت وگــوی  در  او  کــه  موضوعــی 
نــوروزی اش بــا کارنــگ هــم بــه آن بــه 

صورت تلویحی اشاره کرده است.

مجموعًا ما سال 1400 را با خوشحالی به پایان می بریم. کرونا شرایط را برای کسب وکارهای شبیه 
ما دشوار کرد. در تمام دنیا این اتفاق افتاد و کسب وکارهای شبیه ما دچار افت درآمدی 30 تا 
70درصدی شدند. ما باید تالش می کردیم که با روش های مختلف کسب وکار را باثبات نگه 

داریم. در هر صورت طی سال گذشته توانستیم اندازه کارمان را ثابت نگه داریم، در صورتی  که 
سال های پیش هر سال رشد سه یا چهاربرابری داشتیم. درآمد ما در دو سال گذشته ثابت بوده 

است. البته درآمد ما در شش ماهه دوم سال 1400 نشان می دهد که اثر کرونا رو به صفر دارد؛ 
بنابراین امیدواریم در سال 1401 به رشد سابق بازگردیم.

عکس:حامدکریمزاده



میالد منشــی پور یکــی دیگــر از چهره هــای منتخب مــا برای 
ســال ۱۴۰۰ اســت؛ مدیرعامــل تپســی کــه ســخت جنگیــد 
تــا کســب وکارش اولیــن اســتارتاپ بورســی لقــب بگیــرد. در 
گفت وگویی بلند با او از نقدها به امیدنامه تپسی تا امیدهایش 
برای سال پیش  رو حرف زده ایم. منشی پور می گوید تپسی در 
راه رسیدن به بورس نه تنها درباره ابهامات و پرسش های مرتبط 
با کسب وکار خودش پاسخ داده، بلکه به بسیاری از سؤاالت 
مدیران بــازار ســرمایه دربــاره اکوسیســتم اســتارتاپی و دیگر 
کسب وکارهای این حوزه که در صف ورود به بورس هستند هم 
پاسخ داده اند. هرچند می گوید واکنشی که از سوی اکوسیستم 

دیده برای او کمی دلسردکننده بوده است.

اکوسیســتم اســتارتاپی از بــازی جــذب 
ســرمایه ها که در دهه اول فعالیت خود بر آن متمرکز 
بــود، عبــور کــرده و در حــال ورود بــه میدان یــا فضای 
جدیــدی اســت کــه مــن آن را بــازی بــزرگان نام گذاری 
می کنم. به تعبیر دیگر، به نظر می رسد که اکوسیستم 
استارتاپی از بازی آزمون وخطا و کشت ایده ها گذشته 
است. در دهه دوم عمر این اکوسیستم، شرکت های 
بــزرگ وارد بــازی شــده اند. بــه نظر شــما در ایــن بازی 
جدید، که تپسی نیز در آستانه آن است، چه نیازهای 
توسعه ای و سرمایه ای وجود دارد و چه کسانی باید در 

این اکوسیستم جدید، نقش ها را بر عهده بگیرند؟ 
توســعه در ایــن حــوزه، اول نیازمند ســرمایه گذاری و ســپس 
نیازمند نیروی انســانی در دو ســطح )نیروی فنی و مدیریتی( 
است. ســومین عامل نیز شــرایط بیرونی از جمله رگوالتوری 
است؛ بنابراین من سعی می کنم این سه مورد را توضیح دهم. 
در زمینه سرمایه گذاری، در چند سال گذشته، جز پول اولیه که 
از طریق سرآوا و راکت اینترنت وارد این اکوسیستم شد، پول 
عمده دیگری در کشور سرمایه گذاری نشد؛ به ویژه در دو سه 
سال گذشته. وقتی به صورت سطحی به بحث سرمایه گذاری 
نگاه کنیــم، خواهیم دید کســانی کــه از ابتدا شــانس ورود به 
مراحل لیت استیج )کسب وکار بزرگ( و میداستیج )کسب وکار 
متوســط( را داشــتند، راه اندازی کســب وکار در این ســطوح را 
گران دیدند و به اجبار به سوی راه اندازی در سطح مرحله اولیه 
)early stage( کشیده شدند. همچنین، سرمایه گذارانی که 
فرصت سرمایه گذاری در مرحله اولیه را داشتند، موقعیت را 
پرریسک می دیدند؛ چون از موفق شدن کسب وکار اطمینان 

نداشتند. پس در مراحل مختلف، سرمایه گذاران دچار تردید 
شدند.

این حتی دربــاره ســرمایه گذاران حاکمیتی کــه مأموریت این 
کار را هم دارند، یا سرمایه گذارانی که این عددهای استارتاپی 
برایشــان اعداد و ارقام بزرگی محســوب نمی شــود هم صادق 
است. آنها نیز وقتی به مرحله تصمیم گیری می رسند، دالیلی 
برای انجام ندادن سرمایه گذاری دارند؛ بنابراین سرمایه گذاری ها 
به اعداد کوچک محدود اســت و بیشــتر معطــوف به مرحله 

اولیه شده است. 
دلیل این وضعیت، ماهیت سرمایه گذاری در این اکوسیستم 
اســت که خطرپذیر اســت و با آنچه ســرمایه گذاران به شکل 
سنتی به آن عادت دارند، متفاوت است. برای حل این چالش 
باید بــه این نکتــه توجه کرد کــه ســرمایه گذاران با دو مســئله 
مواجه هستند: ۱. مسئله نقدشوندگی پول، 2. قیمت گذاری. 
ســرمایه گذار بــه ایــن موضــوع توجــه می کند کــه در شــرایط 
متالطــم اقتصادی، اگــر پول خود را در بخشــی مثل مســکن 
ســرمایه گذاری کنــد، در مقایســه بــا اســتارتاپ ها، هــر زمــان 
اراده کند، می تواند ســرمایه خود را نقد کنــد. چنان  که برخی 
سرمایه گذاران و سهام داران استارتاپ ها هنوز پس از گذشت 
سال ها نتوانسته اند نتیجه مشخصی ببینند یا پول خود را نقد 
کنند. گرچه سرمایه آنها روی کاغذ رشد کرده، اما خروج واقعی 

و نقدشوندگی عینی را تجربه نکرده اند. 
دومیــن موضــوع قیمت گــذاری اســت. به طــور خــاص ایــن 
موضوع درباره لیت استیج  یا کسب وکارهای بزرگ استارتاپی 
معنا پیــدا می کند. وقتــی اعداد ســرمایه گذاری بــاالی ۱۰۰۰ 
میلیــارد تومــان باشــد، قیمت گــذاری و ارزش گــذاری مهــم 
می شــود، امــا قیمت گــذاری درســت و کارشناســی فعــالً در 
این حوزه وجــود ندارد. از طرفی اکوسیســتم ما مرتکب یک 
اشــتباه شــد؛ زمانی که بازیگران خارجــی وارد آن شــدند، بر 
اســاس ذهنیتی که درباره خارجی بودن آنها وجود داشــت، 
اعــداد تــا حــدی متفــاوت و اغراق آمیــز اعــالم شــد و همیــن 
موضوع ســرمایه گذاران بعــدی را ترســاند. به عبــارت دیگر، 
اعــداد و ارقامی که اعالم می شــود، معیار مشــخصی ندارد، 
در مقابل، سرمایه گذاران ارزش گذاری های ذهنی مشخصی 
دارند و فرصت های خود را با بازارهای ســنتی دیگر مقایسه 
می کنند و بدین   ترتیــب در حوزه اســتارتاپی دالیل موجهی 
برای سرمایه گذاری نمی یابند. در نتیجه پول بزرگی وارد این 

اکوسیستم نشده است.

اما به نظر می رسد هر دو چالشی که مطرح 
کردید، در بازاری مانند بورس وجود نداشته باشد؟

بله دقیقــاً. اول اینکه بــورس، امیدی برای نقدشــوندگی ایجاد 
می کند و نکته جالب آن است که وقتی چنین امیدی وجود دارد، 
سرمایه گذاران صبورتر می شوند و عموماً سهام خود را به سرعت 
نمی فروشند و خارج نمی شوند، اما این اطمینان خاطر را دارند 

که سرمایه آنها به راحتی نقد می شود. 
دوم اینکه بورس قیمت ها را مشخص می کند. در این صورت، 
ارزش گذاری  ها به گونه ای انجام می شود که سرمایه گذار حاضر 
اســت برای آن پول بپردازد. ما اعتقــاد داریم با ورود تپســی به 
بورس این دو معضل برای استارتاپ ها حل می شود. حل شدن 
این دو مسئله موجب می شود دارایی های دیگر کسب وکارهای 
این حوزه )برای مثال اسنپ( نیز از روی تپسی ارزش گذاری شود 
و معیاری برای قیمت گذاری به وجود آید که به همه کمک کند. 
من این امیدواری را دارم که بعد از ما شرکت های دیگری نیز وارد 
فرابورس شــوند؛ زیــرا ورود آنها موجب شــکل گیری صنعت و 
معیاری در این حوزه می شود؛ این معیار موجب می شود که برای 
مثال ما دیگر با شرکت های رایانه ای و نرم افزاری بورسی مقایسه 
نشویم. من امیدوارم بورس استارتاپ ها شکل بگیرد و موجب 
شود این اکوسیستم با اقتصاد رسمی کشور پیوند بخورد و در 

نتیجه همه چیز قابل مقایسه شود.

سراغ بحث نیروی انسانی و تحوالت آن در 
این بخش از اقتصاد کشور برویم.

همان طور که گفتم، درباره نیروی انسانی باید به دو سطح توجه 
کرد: ۱. نیروی فنــی، 2. نیروی مدیریتــی. از مزایای ایــران وجود 
نیروهای فنــی خــوب از جملــه مهندســانی کارآمد اســت. اما 
بی ثباتی هایی مانند تصویب طرح صیانت در حال آشفته کردن 
نیروی فنی اســت؛ از  جمله نیــروی فنی ما که بعضــاً به صورت 
مقطعی از ادامه کار ناامید می شــود. ضمن اینکه کشــورهای 
دیگر رقابت را تشدید می کنند. برای مثال بسیاری از نیروهای 
متخصص اخیراً به هلند مهاجرت می کنند، زیرا این کشور در 
این زمینه به صورت هدفمند در حال فعالیت برای جذب نیروی 

انسانی نخبه و ماهر است. 
مســئله بعدی نیروی مدیریتی است که مشــکل آن ریشه دار 
است. ما با دو نسل استارتاپی مواجه هستیم؛ استارتاپ های 
بزرگ و اســتارتاپ های متوســط یا الیــه دوم اکوسیســتم که از 
نظر تعداد نیروی انسانی، میزان فروش و... با یکدیگر متفاوت 

هستند. نیروی مدیریتی استارتاپ های الیه دوم اغلب از تجربه 
کافی برای بزرگ کردن کسب وکار بهره مند نیستند. این نیروها 
عمدتاً از سوی شرکت ها و ساختارهایی مانند راکت اینترنت که 
در حوزه رشد کســب وکارها تجربه زیادی دارند نیز پشتیبانی 
نمی شوند. کمبود مدیریت ارشد در این حوزه بسیار احساس 
می شود؛ به ویژه آنکه این کسب وکارها با صنایعی مثل واردات 
و مونتاژ تجهیزات و بازرگانی متفاوت هستند. نقش مدیریت 
در این کسب وکار متفاوت است؛ زیرا یک محصول از ابتدا باید 
ایجاد شود و توسعه پیدا کند؛ بنابراین پیدا کردن الگویی در این 
زمینه بسیار مهم و دشوار اســت. البته همه این کسب وکارها 
نمونه ای در خارج از کشور دارند که می توان از آنها الگو گرفت. 
البته باید بگویم کسانی که تجربه خارج از ایران داشته اند، خیلی 
مایل به راه اندازی این کسب وکارها نیستند؛ هم به دلیل تفاوت 

قیمت دالر و ریال و هم به دلیل ریسک های داخل کشور.

دربــاره رگوالتــوری و تغییــر نــگاه آن در ایــن 
سال ها چه فکر می کنید؟

به نظر من رگوالتور در مقایسه با سال های قبل واقع بین تر شده 
و شــاید به تعبیری از مرحلــه نوزادی بــه نوجوانی رســیده؛ زیرا 
فواید و ریسک های حوزه استارتاپی روشن شده است. با وجود 
دشواری مسئله رگوالتوری، برخورد رگوالتور با این کسب وکارها 
مشخص تر شده است. وقتی در یک حوزه کسب وکاری ابهام 
و نگرانی وجود دارد، واکنش ها لزوماً قابل پیش بینی نیســت؛ 
اما امروز این طور نیســت و رگوالتور موضع متفاوتی پیدا کرده 
اســت. به هر ترتیب کماکان حوزه رگوالتوری برای استارتاپ ها 
انرژی بر اســت و باید امیدوار بود در ســال های آینــده این حوزه 

حمایتی تر شود.

در سال های ۱395 تا ۱397 بسیار در  این باره 
صحبــت کردیــم کــه بــرای بزرگ شــدن اکوسیســتم 
استارتاپی الزم است که شرکت های بزرگ صنعتی که 
سرمایه بزرگ، نیازهای بزرگ و چشم انداز بزرگی دارند، 
وارد آن شــوند. امــروز به تدریــج شــاهد ورود ایــن 
شــرکت ها هســتیم، امــا برخی هــا هــم نگران انــد کــه 
رویکردهای استارتاپی که معموالً جسورانه هستند، 
تحــت تأثیــر مالحظــات شــرکتی، آن  هــم در مقیاس 
بزرگ قرار بگیــرد. شــما ورود این شــرکت ها را چگونه 

تحلیل می کنید؟

گفت وگو با میالد منشی پور، مدیرعامل تپسی؛ او توضیحاتی درباره ورود این شرکت به فرابورس می دهد و از 
مشکالت کمبود نیروی انسانی متخصص و ارتقای واقع بینی رگوالتور نسبت به گذشته می گوید

ورود به بورس
یک اتفاق مهم

THE PERSON OF THE YEAR
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INTERVIEWگفت وگو

چند سؤال و جواب کوتاه 
با مدیرعامل تپسی

هدف؛ 
تأثیرگذاری بر مردم

در انتهــای گفت و گو با میالد منشــی پور، 
مدیرعامل تپسی از او خواسته ایم که به 
سؤاالت ما که کمتر کسب و کاری و بیشتر 
شخصی است، پاسخ های کوتاهی دهدکه 

در ادامه آنها  را از نظر می گذرانید.

در میان کسب وکارهای 
ایرانی کدام یک  را دوست دارید؟ 

کاله.

کــه  کتابــی  آخریــن 
خواندید؟ 

من بیشتر مقاالت تخصصی کسب وکار 
می خوانم.

ســاعت  چنــد  روزی 
می خوابید؟ 

5 تا ۷ ساعت.

آخرین اشتباه بزرگ ؟ 
در بعضــی برهه ها بایــد صبر کــرد. در دو 
سال گذشته باید صبر بیشتری می کردم!

حس تان به ایران ؟ 
تعلــق خاطــر. با وجــود همــه ســختی ها، 
انرژی گذاشتن در آن احساس خوبی دارد.

هدف غایی زندگی تان؟ 
تأثیرگذاری بر مردم.

پیش بینی تــان از ســال 
آینده برای تپسی و کل اکوسیستم 

استارتاپی کشور چیست؟
به نظــر مــن تپســی ســال خوبــی خواهد 
داشت. پیش بینی ام برای کل اکوسیستم 
استارتاپی نیز آن است که حتماً در مقایسه 
با دو ســال گذشــته ســال بهتری پیش رو 
دارنــد، اما بایــد توجه داشــت کــه وقتی از 
اکوسیســتم اســتارتاپی می گوییم، درباره 
میانگین صحبــت می کنیم. مثــالً به نظر 
می رسد بخش هایی که از وضعیت کرونا 
سود بردند، احتماالً ســال بدتری پیش  رو 
دارند، امــا در مجموع فکر نمی کنــم ۱۴۰۱ 
سال درخشانی باشد، چون مسئله قیمت 
دالر، برجام و... نیز در این زمینه تأثیرگذار 
است. اما سال ۱۴۰2 و سال های بعد از آن، 
احتماالً سال های بهتری خواهند بود. به 
هر ترتیب برای ایجاد امید و ثبات به زمان 

نیاز است.

من این شرکت ها را سنتی نمی نامم، زیرا در حوزه ها و بازارهای 
خودشان پیشرو هستند. می توانیم آنها را شرکت های آفالین 
بدانیم و حوزه های استارتاپی را کسب وکارهای آنالین خطاب 
کنیم. در مجموع من این مسیر را خیلی روشن نمی بینم. من 
با شرکت هایی در خارج از کشور کار کرده ام که قصد داشتند 
با شــرکت های آنالیــن و اینترنتــی رقابــت کنند. بــرای مثال 
بزرگ ترین بانک های اروپایی و آمریکایــی در برابر بانک ها و 
سیســتم های پرداخت های جدید احســاس خطر کردند و 

تصمیم گرفتند رقابت کنند. 
تقریباً در همه موارد این تجربه ها شکست می خورند، زیرا 
شــرکت های اینترنت محور نمی تواننــد از دل ســاختارهای 
عظیم آفالین متولد شوند. دلیل آن واضح است؛ زیرا اصل 
درآمد این شــرکت ها، ســاختار مدیریتی  )governance( و 
فرایندهای تأییدشــان )approval process( با شرکت های 
اینترنتی هماهنگی نــدارد. تنهــا آنهایی موفق هســتند که 

کسب وکار آنالین را از ساختار خودشان جدا می کنند.
در ایران، شــرکت های بزرگ وارد حوزه هایی می شــوند که به 
کســب وکار اصلی شــان مرتبط نیســتند. اغلــب آنها قصد 
دارند به حوزه جدیدی وارد شوند، مالکیت اصلی را در اختیار 
داشته باشند و از نیروهایی خارج از شرکت برای راه اندازی آن 
کمک بگیرند و به کمک سرمایه آن را بزرگ کنند. به احتمال 

زیاد هیچ یک از این کسب وکارها 
بزرگ نمی شــوند. این شرکت ها 
باید یا به صورت سرمایه گذار باقی 
بمانند یا کسب وکار مورد نظر را 
از هســته اصلی خودشــان جدا 
کنند و برای آن سیستم مدیریت 
جدیــدی را ایجــاد کننــد. ایــن 
چیزی اســت که در دنیــا تجربه 
شده و به نظر نمی رســد در ایران 
تجربــه جدیــدی اتفــاق بیفتــد. 
امیدوارم این مسیر شرکت ها را 
از صنعت آنالیــن ناامید نکند. 

آنها باید به صورت ســرمایه گذار غیرفعال به این حــوزه وارد 
شوند و مدیریت کار را به گروه های دیگری بسپارند.

ســال ۱۴۰۰ بــرای شــما و تپســی چگونه 
ســالی بود؟ در این ســال دســتاوردهای تپسی چه 

بوده است؟ 
سؤال سختی است؛ مجموعاً ما سال ۱۴۰۰ را با خوشحالی 
به پایان می بریم. کرونا شــرایط را برای کسب وکارهای شبیه 
ما دشــوار کرد. در تمام دنیا این اتفاق افتاد و کسب وکارهای 
شبیه ما دچار افت درآمدی ۳۰ تا ۷۰درصدی شدند. ما باید 
تالش می کردیم که با روش های مختلف کسب وکار را باثبات 
نگه داریم. در هر صورت طی ســال گذشته توانستیم اندازه 
کارمان را ثابت نگه داریم، در صورتی  که ســال های پیش هر 
سال رشد ســه یا چهاربرابری داشــتیم. درآمد ما در دو سال 
گذشته ثابت بوده اســت. البته درآمد ما در شش ماهه دوم 
سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که اثر کرونا رو به صفر دارد؛ بنابراین 

امیدواریم در سال ۱۴۰۱ به رشد سابق بازگردیم.
نکته دوم بحث فرابورس است. قرار گرفتن تپسی در فهرست 
فرابورس اتفاق بزرگی است. ما انتظار داریم عرضه اولیه اواخر 
امســال یا اوایل ســال آینده اتفاق بیفتد. ایــن اتفاق مهمی 
است.  از سوی دیگر تپسی نیروی آزادنشده  دارد؛ یعنی از نظر 
ظرفیت مدیریتی آماده رشد و گسترش است. ما انتظار داریم 
که تپسی در سال آینده سه یا چهاربرابر رشد کند و خارج از 
هسته کسب وکار خود به دو یا سه حوزه جدید نیز وارد شود. 
البته نمی توانم به صورت مصداقی به این حوزه ها اشاره کنم؛ 
تنها به ذکر این نکته بسنده می کنم که این حوزه ها کامالً از 

کسب وکار اصلی ما جدا هستند.

شما برای فهرست شــدن در فرابورس راه 
دشواری داشتید. چرا این گونه بود؟ به نظر می رسد 

باید مســیر آســان تر باشــد. بــا توجه بــه وضعیت 
ناخوش اقتصــاد و بــورس در دو ســال گذشــته، به 
کسب وکار جدیدی چون تپسی باید به عنوان یک 
فرصت نگریسته می شد و استقبال بیشتری از آن 
صــورت می گرفــت، امــا سیاســت گذاری بــورس 
سمت وسویی داشت که گویا حضور این شرکت ها 
قــرار اســت آســیب زننده باشــد. ایــن یــک خطای 
سیاست گذاری بود یا در الیه های مدیریتی چنین 

تصمیم  هایی گرفته می شد؟
به نظر من بازار بورس برای ورود این صنعت اشــتیاق دارد. 
برای مثال، یکی از ســهام داران به ما می گفت که امیدنامه 
تپسی بیش از هر شــرکت دیگری دانلود شد و مورد بحث 
قرار گرفت. به نظر شما این نشان دهنده چه چیزی است؟ 
نشان می  دهد که موضوع کسب وکار ما هیجان انگیز است. 
ما انتظار داریم که در ماه های ابتدایی عرضه اولیه این روند 
تشــدید شــود و بازار در رابطه با ســهام تپســی هیجان زده 
باشد. از سوی دیگر باید پذیرفت که این کسب وکارها عرصه 
ناشناخته ای هستند. چنان  که درباره امیدنامه نیز بحث ها 
و سؤاالت زیادی مطرح شد. این درباره رگوالتورها نیز صادق 
است. طی دو ســال گذشــته همه ابراز تمایل می کردند که 
این اتفاق بیفتد، اما همچنیــن می گفتند که این امیدنامه 
بــا آنچــه بــه آن عــادت دارنــد، 
متفــاوت اســت. واقعیــت آن 
است که اگر بدنه سازمان بورس 
مایل به این اتفاق نبود، این کار 
انجام نمی شد. به نظر می رسد 
بــا توجــه بــه ناشــناخته بودن 
ایــن بــازار و مطابق نبــودن آن بــا 
چهارچوب هــای موجــود، ورود 
تپســی بــه بــورس یــک چالــش 
مدیریتــی محســوب می شــد. 
مســئله بعــدی آن اســت کــه 
و  یکپارچــه  تصمیم گیری هــا 
واحد نیست؛ در این حوزه ده ها 
تصمیم گیــر وجــود دارد و ایــن چالش هــای خــاص خــود را 
بــه همــراه دارد. بــه عبــارت دیگــر، همه چیــز به قانع شــدن 
فرابورس بستگی ندارد. واقعیت آن است که ما در دو سال 
گذشــته عمالً راه را برای یک صنعت باز کردیم و ســؤاالتی 
را پاســخ دادیم که اساساً مختص تپســی نبود و به کل این 

اکوسیستم مربوط بود.

فرض کنید یک ماشــین در حال عبور از 
تونــل اســت، حتــی در صورتــی کــه آن ماشــین بــه 
ســالمت بگــذرد، اگــر تونــل بســته شــود، ســایر 
ماشین ها پشت تونل می مانند و راه بسته می شود. 
این نگرانــی وجود دارد که تپســی بــه گونه ای عمل 
نکند کــه با وجــود بــه ســالمت عبــور کــردن از این 
گذرگاه، به پشت سر خود بی توجه باشد. این نقدها 
به امیدنامه شــما نیز وارد شد. به نظر می رسد این 
امیدنامه می توانست با دقت بیشتری تنظیم شود؛ 
چراکــه این عرضه اولیــه نه فقط برای تپســی، بلکه 
بــرای کل این اکوسیســتم عرضــه اولیه محســوب 

می شود؟
به نظر من اگــر ما ایــن مانع را رد نمی کردیم، دســت کم ســه 
یــا چهار ســال دیگــر طــول می کشــید تــا اســتارتاپ دیگری 
وارد فهرســت فرابورس شود. ما تنها مسئولیت خودمان بر 
دوش مان نبود و بیشــتر انرژی مان نیز صرف همین مسئله 
شد. در غیر این  صورت راه های میان بر زیادی داشتیم؛ بنابراین 
به نظر من، ما دقیقاً این مســئولیت را انجام دادیم و تنها به 

موفقیت کسب وکار خود نیندیشیدیم.
بازار ســنتی بیشــتر درگیر مفاهیمی چــون capital gain و 
dividend base stock/valuation اســت و مــا تــالش 
کردیم ارزش های کسب وکارهای اســتارتاپی را تبیین کنیم. 

این موضوعات مختص تپسی نیســت و مربوط به کل بازار 
است. به نظر ما اکوسیستم استارتاپی باید به صورت واحد و 
یکپارچه عمل کند. تپسی نباید مسئولیت کل آموزش بازار 
ســرمایه را بر عهده بگیرد. شــرکت بعدی نیز باید حمایتگر 
باشــد. رویکرد شــرکت بعــدی نباید این باشــد کــه فکر کند 
به دلیل دوم بودن از بازار عقب افتاده است. نباید فراموش کرد 
که اول بودن بسیار دشوار است. پنج، شش شرکت آینده که 
احتماالً قرار است در فهرست فرابورس قرار گیرند هم باید در 

نظر بگیرند که آموزش بازار وظیفه همه ماست.

برای رشد چندبرابری و ورود به بازارهایی 
که در برنامــه خود دارید به چه میزان ســرمایه نیاز 
دارید؟ و چقــدر امیدوارید که ورود بــه فرابورس به 

این نیاز پاسخ دهد؟
ورود به فرابورس حدود و ثغور دارایی ما، از جمله قیمت آن را 
مشخص می کند و این موضوع مهمی است. ما برای تشکیل 
هلدینگی که شامل کسب وکار اصلی و همین طور بازارهای 
جانبی دیگر باشد، در دو ســال آینده نیاز به دو هزار میلیارد 
تومان سرمایه داریم که بخشی از این سرمایه را از محل عرضه 

اولیه تأمین خواهیم کرد.

یکــی از مســائلی کــه بعــد از انتشــار 
امیدنامــه شــما بــه وجــود آمــد، مقایســه ایــن 
اکوسیســتم با اقتصاد مســکن بود. کســی به این 
نکته توجه نمی کند که اقتصاد مولــد و نوآور که در 
حال ارائــه راه حــل بــرای بخشــی از جامعه اســت، 
بســیار  اقتصــادی  و  اجتماعــی  تأثیرگــذاری 
گسترده تری از ساختن یک ساختمان یا برج دارد؛ 
اما همواره این مقایسه ســرکوبگرانه وجود دارد که 
بــرای مثــال فــالن بــرج در تهــران بــه انــدازه کل این 
اکوسیســتم ارزش دارد. واکنــش شــما بــه چنیــن 

مقایسه هایی چیست؟
این اســتدالل ها در واقــع مقایســه یک صنعــت بالغ با 
صنعتی اســت کــه در مراحــل اولیه خــودش قــرار دارد. 
تاکنــون ایــن صنعــت در فرابــورس قیمت گذاری نشــده 
و هنوز مشــخص نیســت چه اتفاقاتی بــرای آن خواهد 
افتاد. بــرای مثــال پیش بینی مــن از عرضه اولیه ســهام 
تپسی در فرابورس آن است که احتماالً با قیمت بسیار 
مناسبی ارائه خواهد شــد؛ بنابراین چگونه می توان این 
صنعــت را بــا ملکــی کــه در صنعتی بالــغ عرضه شــده، 

مقایسه کرد؟ 
پیش بینی من این اســت که حتی اگر تپســی هیچ رشد 
عملیاتی نکند، قیمت ســهام آن دو یا ســه برابر شود. از 
سوی دیگر این صنعت و به طور خاص تپسی، به صورت 
واقعــی و عملیاتــی هنــوز جــای رشــد زیــادی دارد، در 
صورتی که رشد قیمت ساختمان وابسته به تورم است. 
پیش بینی می کنم که درآمد ما در یک سال اول حضور 
در فرابورس ســه تا چهاربرابر شود. این فارغ از آن است 
که تــورم چقــدر خواهد بــود و چــه اتفاقاتی بــرای بورس 
خواهد افتــاد؛ بنابراین نمی تــوان مرحله نوپــا بودن یک 
صنعت را با صنعتی ســنتی مقایســه کرد که در حباب 

خودش قرار دارد. 
به نظر من این موضوع درباره شــرکت بعدی استارتاپی 
کــه وارد فرابــورس خواهد شــد نیــز صادق اســت. یعنی 
هم رشــد عملیاتی خواهنــد کرد، هــم در بازار شــناخته 
خواهند شــد و هم ارزش گــذاری واقعــی خواهند یافت. 
ایــن پیش بینــی در یک بــازه 5 ســاله یــا ۱۰ســاله بدیهی 
است. در سطح دنیا نیز اگر ۱۰ شرکت بزرگ بورسی را در 
هر بازاری در نظر بگیرید، نیمی از آنها اینترنتی هستند. 
این وضعیت در ایران نیز اتفاق می افتد، اما اینکه چقدر 
زمان می برد، تا حدی بستگی به شرایط اقتصادی دارد؛ 
بنابراین به نظر من این مقایسه در نقطه درستی انجام 

نشده است.

 با توجه به 
ناشناخته بودن این بازار 

و مطابق نبودن آن با 
چهارچوب های موجود، 

ورود تپسی به بورس 
یک چالش مدیریتی 

محسوب می شد
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 خرید جدید غول 
خرده فروش

ویکو به آمازون 
پیوست

آمازون صبح دوشنبه هفته گذشته تأیید 
کرد که ویکو را خریداری کرده؛ یک شرکت 
نرم افزاری مستقر در بریتانیا که ابزارهای 
موجودی و اجرا را برای فروشندگان تجارت 
الکترونیــک در آمــازون دات کام و ســایر 
پلتفرم ها ارائه می دهد. آمازون با این خرید 
همچنان روند بنا کردن زیرساخت تجارت 
الکترونیک خود را فراتر از پلتفرم اصلی اش 
ادامــه می دهــد. خریــد ســلز توســط این 
شرکت در سال گذشــته، گمانه زنی هایی 
را در مــورد رقابــت مســتقیم تر آمــازون با 
شــاپیفای در ارائــه خدمــات تجــارت 
الکترونیک بدون توجه به اینکه آیا آنها در 
آمازون دات کام یا جاهای دیگر نیز فروش 
دارنــد، افزایــش داد. ابــزار ویکــو عــالوه بر 
آمازون دات کام، از فروش در کانال هایی از 
جمله ای بی و شاپیفای پشتیبانی می کند.
پیشــنهادهای موجــود آمــازون شــامل 
اجرای چندکاناله است که به فروشندگان 
شــخص ثالــث اجــازه می دهــد از شــبکه 
مســتقر آمازون برای انجام سفارش های 
ارسال شده در سایت های دیگر استفاده 
کنند. یکی از ســخنگویان آمــازون گفت:  
»ما هیجان زده هستیم که ویکو به آمازون 
پیوســته اســت. ویکو یک شــرکت نــوآور 
است که به فروشندگان کمک می کند تا 
تجارت چندکاناله خود را مدیریت کنند و 
تجربه فوق العاده ای را برای خریداران فراهم 
می کند. ما قصد داریم به ســرمایه گذاری 
در ویژگی ها و پیشــرفت های جدید ادامه 
دهیــم تــا بــه ویکــو در خدمات رســانی به 
فروشندگان در سطح جهان از خانه خود 
در ولــز، تســهیل رشــد کســب وکارهای 
چندکاناله فروشــندگان و افزایش تجربه 

مشتریان شان کمک کنیم.«
تخمین زده می شود ویکو که در سال 2۰۱۳ 
توسط »مت وارن«، مدیرعامل، تأسیس 
شــد،۷۰ کارمند دارد. شــرکت تحقیقاتی 
فنــاوری مگابایــت در یادداشــتی بــرای 
مشترکان صبح روز دوشنبه، درآمد ویکو 

را »پنج پوند در میلی ثانیه« تخمین زد.
در کنــار قــرارداد ســلز، خریــد ویکــو حتی 
پــس از تکمیــل آن، مدتــی مخفــی باقــی 
مانــد. ویکــو ایــن خریــد را در دوم نوامبــر 
در وب ســایت خود اعالم کــرد. اختاپوس 
ونچــرز کــه پیــش از ایــن، یــک دور 
ســرمایه گذاری ۳.۳ میلیون پونــدی را در 
شرکت رهبری می کرد، صبح دوشنبه این 

خبر را در وب سایت خود تأیید کرد.

از برندهای بزرگی که به تجارت الکترونیک ورود می کنند و 
شاهد رشد سال به سال هستند، چهره خرده فروشی بسیار 
متفــاوت از چند ســال پیش به نظر می رســد. کارشناســان 
صنعــت همگــی در تــالش هســتند تــا دریابند کــه چگونه 
برندهای خرده فروشــی )بزرگ و کوچک( می توانند در تمام 
این تغییرات مرتبط باقی بمانند. برای پاســخ به این سؤال، 
می خواهم به بخشی از خرده فروشی نگاه کنم که به ندرت به 
حق خود می رسد؛ برندهای متعلق به زنان آفریقایی تبار که با 
انجام کارهای کمی متفاوت به تغییر چهره خرده فروشی های 
کوچک و کسب وکارهای چند میلیون دالری کمک کرده اند. 

 ایجاد یک جامعه
کلمــه »جامعــه« بســیار مــورد اســتفاده قــرار 
گرفتــه و بــرای افــراد مختلــف می توانــد معانی 
مختلفی داشته باشد. اما برای زنان آفریقایی تبار 
صاحبان خرده فروشی های کوچک، جامعه به 
معنای قبیلــه فرد اســت. آنها یــاد گرفته اند که 
یک مشــتری جدید قبل از خریــد، می خواهد 
احساس کند که به چیزی بزرگ تر از خودشان 
تعلــق دارد. ایــن مشــتری عصــر جدیــد فقــط 

نمی خواهد محصوالتی را که می خــرد یا برند هایــی را که از 
آن خرید می کند، دوســت داشــته باشــد. آنها می خواهند 
احســاس کننــد کــه آن برندهــا نیازهــا و خواســته های 

منحصربه فرد آنها را درک می کنند.
برندهــای تحت رهبــری زنــان آفریقایی تبــار واقعاً ایــن ایده 
را از طریــق تالش هــای بازاریابــی خــود بــه دســت آوردنــد. 
آنها بــا حضــور در میان مخاطبــان هــدف که اکثریــت آنها 
زنــان آفریقایی تبــار هســتند، نشــان دادنــد که بســیاری از 
مشتریان شــان توســط بســیاری از برندهــای دیگــر، به ویژه 
برندهای رایج، دیده نشــده اند. آنها می دانســتند که اگر به 
این نیاز برای دیده شدن و شنیدن توجه کنند، برند هایشان 
در میان جمعیت برجسته می شوند و خریدارانی را جذب 

می کنند که مشتاق به رسمیت شناخته شدن هستند.

بســیاری از برندهــای تحــت رهبــری زنــان آفریقایی تبــار با 
صحبت در مورد جامعه و نحوه طراحی محصوالت شان با 
در نظر گرفتن بازدیدکنندگان ســایت، وب سایت های خود 
را حــول این موضــوع طراحی کردنــد. در حالی کــه بازاریابی 
موضوع جدیدی نیست، این برندها بسیار فراتر از برقراری 
ارتباط صرف با نام تجاری آنها و آنچه می فروشد، رفتند. این 
برندها از بازاریابی ایمیلی برای برقراری ارتباط واقعی با قبیله 
خود از طریــق درخواســت بازخورد، ارائه مشــاوره، بررســی 
رفاه مشــتریان خود و اطمینــان از اینکه مشــتریان خود به 

موضوعات اجتماعی فعلی توجه می کنند، بهره می برند.

 ایجاد تجربه وی آی پی
این روزها اگر یک خرده فروش کوچک می خواهد 
مرتبــط باشــد، بایــد در رســانه های اجتماعــی 
حضور داشــته باشــد. اینکه یــک خرده فروش 
کوچــک بایــد چنــد بــار در روز یــا هفته پســت 
بگــذارد، اغلــب مــورد بحــث اســت. بســیاری 
معتقدند که باید هر روز باشد. در حالی که اکثر 
برند های خرده فروشــی با یک طرح رســانه های 
اجتماعی به خوبی طراحی شده زندگی می کنند، 
بسیاری از برندهای متعلق به زنان آفریقایی تبار این روش را 
کمی فراتر بردند. آنها با استفاده از روش بازاریابی قبیله ای، 
از رسانه های اجتماعی برای استحکام بخشیدن به ارتباطات 
خود با مشتریان قبیله خود، با ایجاد نگاه شخصی تر و پشت 
صحنه در برند خود اســتفاده کردند. ایده اصلی این است 
که اطمینان حاصل شود که مشتریان آنها وفادار می مانند 
و احساس می کنند که آنها بخشی از تصمیماتی هستند 
که گرفته می شــود. باز هم، این چیزی اســت که بسیاری از 
برندهای اصلی به خریداران آفریقایی تبار زن ارائه نمی دهند.

 ایجاد محصوالتی در خدمت قبیله
انفجــار اخیــر برندهــای خرده فروشــی متعلــق بــه زنــان 
آفریقایی تبــار از ایــن ناشــی می شــود کــه بســیاری از آنهــا 

خألهای بزرگی را در بازار پر کرده انــد. از مراقبت و زیبایی مو 
گرفته تا کاالهای خانگی و فناوری؛ بسیاری از مصرف کنندگان 
آفریقایی تبار زن احساس می کنند که در بازار اصلی نادیده 
گرفته شده اند. زنان آفریقایی تبار بخش بزرگی از ۱.2 تریلیون 
دالر قدرت خرید مصرف کنندگان آفریقایی تبار را تشکیل 
می دهند و با این حال احســاس می کنند که صدایشــان )و 
دالرشان( اهمیتی ندارد. گروه جدید برندهای تحت رهبری 
زنان آفریقایی تبار با گوش دادن به صحبت های قبیله خود 
و ارائه آنچه واقعاً می خواهند به آنها، موفق شدند، نه آنچه 
فکر می کردند می خواهنــد. برندهایی ماننــد منتد، بیوتی 
بیکــری و چیــک گیکــز همگــی جــای خالــی ای را دیدند که 
می دانستند می توانند آن را پر کنند و اگر به درستی برخورد 
شود، میلیون ها طرفدار دیوانه خواهند داشت که همگی برای 
عضویت در قبیله هایشان فریاد می زنند. مصرف کنندگان زن 
آفریقایی تبار )و به طور کلی زنان مصرف کننده( از وضعیت 
موجود خسته شدند و فقط منتظر بودند تا کسی واقعاً آنها 
را بشنود. شرکت های فوق و بسیاری دیگر از برندهای تحت 
رهبری زنان آفریقایی تبار، به این درخواست توجه کردند تا 
آنچه را که می خواهند به این مصرف کننده بدهند. با درک 
این موضوع که بســیاری از زنان آفریقایی تبار فاقــد رژلب و 
فونداسیونی هستند که واقعاً با رنگ پوست آنها مطابقت 
داشته باشد، منتد و بیوتی بیکری به برخی از اولین برندهایی 
تبدیل شدند که رژلب واقعاً »نود« و زیرسازی پوست را برای 
زنان آفریقایی تبار ایجاد کردند. چیک گیکز متوجه شد که 
زنان می خواهند در تمام قســمت های زندگی شان شیک و 
پرزرق وبرق به نظر برســند، بنابراین یکــی از اولین برندهای 
کیف و لوازم جانبی کامپیوتر را برای زنان اهل فن ایجاد کردند. 
هر تصمیمی که این برندها می گرفتند، از برآوردن نیازهای 

قبیله شان و رشد برند و جامعه خود از آنجا ناشی می شد.

 ایجاد سهم بیشتر از بازار
اکثر صاحبان خرده فروشی جدیدی که در چند سال گذشته 
رشــد کرده انــد، به صــورت آنالیــن کار کرده انــد. در حالی که 
خرده فروشی آنالین می تواند بسیار موفق باشد، گسترش 

سهم بازار یک برند نیز می تواند یک چالش باشد.
بســیاری از خرده فروشــان کوچــک جدیــد از آنالین مانــدن 
و رشــد این تجــارت به تنهایی راضی هســتند. با ایــن حال، 
بســیاری از برندهای متعلــق به زنــان آفریقایی تبــار چیزی 
بیشتر می خواســتند. آنها می دانستند که برای دسترسی 
واقعی به افراد بیشــتر و ایجاد تأثیر واقعی، باید آفالین نیز 
باشند. با وجود تصورات، مشتریان همچنان دوست دارند 
از فروشــگاه های حضوری خرید کنند. برندهای هوشــمند 
تجارت الکترونیک فهمیدند که قرار دادن محصوالت شان 
در فروشگاه های فیزیکی باعث افزایش دسترسی برندشان 

به بازار و بهبود ارتباط با مشتری می شود. 

در حالی که اکثر برندها به نیازهای اقلیت های نژادی 
بی توجه بودند، زنان آفریقایی تبار صاحب خرده فروشی با 

رفع این نیازها، موفقیت خود را تضمین کردند

در خدمت قبیله

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com



راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان یک سرمایه گذار تخصصی در حوزه فناوری مالی )فین تک( و فناوری اطالعات است که از سال ۱396 فعالیت 
خود را آغاز نموده و تاکنون توانسته در2۰ کسب وکار این حوزه سرمایه گذاری کند. رسالت این مجموعه به عنوان یک سرمایه گذار خطرپذیر،  ایجاد بستر 

مناسب برای سرمایه گذاری بر تیم ها و کسب وکارهای خالق و نوآور است. در دی ماه ۱399 با همکاری و حمایت بانک کارآفرین که به عنوان بانکی نوآور، 
مدرن و پیشرو در صنعت بانکداری کشور شناخته می شود و با هدف تعامل سازنده با استارتاپ های حوزه مالی، فصل جدیدی برای ثروت ستارگان آغاز 

شده و با تغییرات اساسی، روند تازه و روبه رشد جدیدی را در پیش گرفته و فعاالنه به دنبال سرمایه گذاری بر روی تیم های حوزه فین تک است.

گزارش عملکرد شرکت 
مدیریت ثروت ستارگان  
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اينفو گرافيک
I N F O G R A P H I C

 نسخه جدید نقشه اکوسیستم
فین تک ایـــــــــــــــران اینجاســت
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چهره سال اقتصاد 
نوآوری ایران در حوزه 

محتوا

محمدجواد 
شکوری مقدم

اقتصــاد  مهــم  بخش هــای  از  یکــی 
نــوآوری ایــران در ســال ۱۴۰۰ کــه بــا 
رشــدی خیره کننــده روبــه رو شــد، حوزه 
محتوا و در پیشــانی آن تولیــد محتوای 
ویدئویــی بــود. خانه نشــینی و دورکاری 
و تغییــر ســبک زندگــی ایرانی هــا تحت 
تأثیــر کرونــا و البتــه بــه ثمــر نشســتن 
در  انجام شــده  ســرمایه گذاری های 
سال های گذشته، همه دست به دست 
هم داد تــا انقالبــی در ایــن حــوزه اتفاق 
بیفتــد. می توان گفــت کســب وکارهای 
نوآور این حــوزه همچون فیلیمــو و نماوا 
آن قــدر خــوب کار کردند کــه خیلی های 
دیگر هم به صرافت ورود بــه بازار تولید 

فیلم و سریال افتادند.

محمدجواد شکوری مقدم یکی 
از اولیــن کســانی اســت کــه 
ظرفیت های این بازار را کشف کرده و پا در 
مســیری گذاشــته کــه حــاال بــه یــک 
از  متشــکل  بــزرگ  هلدینــگ 
کســب وکارهای متنــوع اینترنتــی ختــم 
شده است. شکوری مقدم در سال ۱۴۰۰ 
همچون ســال قبلش با رگوالتورهای این 
حوزه مثل ســاترا و ارشــاد و صداوســیما 
گرفتاری های زیادی داشــت، اما با همان 
ســبک و روحیــه همیشــگی اش بــرای 
برداشتن موانع از پیش پای این صنعت 
کوتاه نیامد و حاال می توان گفت صنعت 
VOD ایــران کســب وکارهای ریشــه دار و 
بزرگی دارد که تنگ نظری رگوالتورها هم 
دیگــر نمی توانــد مانــع پذیــرش آنهــا در 

اقتصاد کشور باشد.

ســال  چهــره  شــکوری مقدم 
اقتصــاد نــوآوری ایــران در حوزه 
محتوا به انتخاب تحریریه کارنگ است؛ 
مرد کم حاشیه اما صریح اللهجه هلدینگ 
صباایده کــه از آپــارات تــا فیلیمــو و چند 
کسب وکار دیگر را در حوزه ویدئو راهبری 
می کند و بازی بزرگی را در بــازاری رقم زده 
که روزگاری بازیگر اول و آخر آن شرکت ها 
و نهادهــای دولتــی و حاکمیتــی بودنــد. 
شک نکنید در سال ۱۴۰۱ از سرشاخ شدن 
صداوســیما و ســاترا و... بــا وی او دی هــا 
بیشــتر خواهیم شــنید و به همین دلیل 
شــکوری مقدم باز هــم حرف هــای زیادی 

برای گفتن خواهد داشت.

تولید محتوای اختصاصی قلب صنعت VOD است. این اتفاقی بوده که در وی او دی  های 
بین المللی و محلی همه دنیا افتاده و باید در ایران هم همین مسیر را برویم. کاربری که 

اشتراک خریده است، نیاز دارد که هر ماه به او محتوا و خدمات جدیدی بدهیم، اگر این طور 
نباشد، احساس می کند سرویس، سرویس زنده ای نیست. از همین رو باید هر کسی یا 
نهادی که وظیفه رگوالتوری این حوزه را دارد، از رشد وی او دی ها خوشحال باشد و کمک 
کند چنین رشدی اتفاق بیفتد. اگر مخاطب ایرانی محتوای خوب ایرانی پیدا نکند، شک 

نکنید معطل ما و رگوالتور نمی ماند!
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پیش بینی برای آینده فناوری های نو سخت است و بهتر است آینده بلندمدت را پیش بینی 
نکنیم؛ ولی فکر می کنم سال آینده گشایش های جدی از سمت حاکمیت داشته باشیم. 
من فکر می کنم آینده از آِن فناوری است؛ کمااینکه امروزه چیزهایی می بینیم که 10 سال 
پیش نمی دیدیم و فکرش را هم نمی کردیم این قدر زود اتفاق بیفتد و ما را احاطه کند. 

فکر می کنم سال آینده گشایش های جدی از سمت حاکمیت داشته باشیم.  در حال حاضر 
شاهدیم بخش هایی از حاکمیت که توانسته ترس خود را کنترل کند، گفتمان منطقی ای 

ایجاد کرده و گوش شنواتری دارد و دغدغه جوانان و مشکالت شان را می شنود.

INDICATORشاخص

چهره سال اقتصاد 
نوآوری ایران در 

گفتمان سازی

فرزین فردیس
در میــان چهره هــای تــازه  گل کــرده 
اکوسیستم نوآوری ایران شاید هیچ کس 
به اندازه فرزین فردیس شایسته عنوان 
گفتمان ســاز اقتصــاد نــوآوری نباشــد؛ 
کســی که چــه بــا لبــاس بیزینس من ها 
و چه با شــکل و شــمایل اســتارتاپی ها، 
از مفاهیــم و چهارچوب هــای نــوآوری 
درســت حرف می زند و برای شکل  دادن 
ذهنیت همــراه، چــه در میــان نهادهای 
بــزرگ بخش خصوصــی و چــه در میان 
سیاســت گذاران در ســال ۱۴۰۰ پــرکار و 

پرتالش بوده است.

فرزین فردیس به عنوان کســی 
که در کمیسیون اقتصاد نوآوری 
و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران هر 
هفته پیگیر امور صنفی و گفتمانی این 
حوزه است، چه در رویدادهای مختلف 
و چه در جلسات تخصصی مدام بر این 
اندیشــه و گــزاره پافشــاری کرده کــه اگر 
می خواهیــم اقتصــاد گرفتار کشــور را از 
ورطه فعلی بیرون بکشــیم، چاره ای جز 
ایــن نداریــم کــه تــرس از نــوآوری را کنار 
بگذاریم و بپذیریم بهره مندی از مواهب 
آن نیازمند دگرگونی و تغییر و احتماالً در 
بســیاری مــوارد عبــور از نظــم موجــود 

است.

در  دارد  اعتقــاد  فردیــس 
حوزه هایــی کــه دنیــا بــر ســر 
راهبــری و جلــو افتــادن در آنهــا در حال 
ورود به یک رقابت فشــرده است، هنوز 
برای اقتصاد ما شانس زیادی وجود دارد 
و  اقتصــاد  ســنتی  بخــش  هــم  و 
منافــع  از  بایــد  آن  کســب وکارهای 
کوتاه مدت و مقاومت خسارت بار دست 
بکشند  و هم دولتی ها که سیاست گذار 
نــوآوری در ایــران هســتند، بایــد به یک 
فهــم مشــترک و همدالنــه بــا نــوآوران 

برسند.

فرزیــن فردیــس بــه انتخــاب 
تحریریــه کارنــگ چهــره ســال 
حــوزه  در  ایــران  نــوآوری  اقتصــاد 
گفتمان ســازی و بســط مفاهیــم ایــن 
اقتصــاد اســت؛ کاری بــزرگ کــه در این 
و  گشــاده رویی  بــا  فردیــس  ســال 
گشاده دســتی در گفت وگو با ذی نفعان 
مختلف ایــن زیســت بوم بــرای آن وقت 

گذاشت و تالش کرد.
عکس:حامدکریمزاده



شــــــــــــــمــــــــــــاره 43
22 اســـــفـــنـــد ۱4۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

20

چهره سال
T H E  P E R S O N

O F
T H E  Y E A R

INDICATORشاخص

چهره سال کنشگری 
مدنی در اقتصاد 

نوآوری ایران

حامد بیدی
احتماالً شما هم با من موافق هستید که 
نمی شود درباره اتفاقات امسال صحبت 
کــرد و اشــاره ای بــه ســایه تهدیدآمیــز 
طــرح صیانــت نکــرد؛ طرحــی کــه عقبــه 
چندین ســاله داشــت، اما تیرماه ناگهان 
از صحن علنی مجلس ســر درآورد و بعد 
کارزاری توسط یک دانشجوی بی ادعا در 

پلتفرم کارزار ثبت شد. 

این کارزار با رکورد تاریخی بیش 
از یک میلیون امضا، نمادی شد 
از عصبانیت و مخالفت مردم با این طرح 
و در کنار فعالیت های کنشگران صنفی و 
ســمن ها و رســانه ها و همراهــی بی نظیر 
استارتاپ ها و پلتفرم های بومی، منجر به 
آن شد که تا لحظه ای که این شماره کارنگ 
چاپ می شــود هنــوز این طــرح تصویب 
نشده باشد. طرحی که فارغ از ماهیتش 
و نقدهای جدی به آن، بهانه خوبی شــد 
برای جامعه مدنی ایران کــه باهم بودن را 

تمرین کنند. 

فــارغ از اتفاقاتــی کــه در ادامــه 
خواهد افتاد، این با هم بودن به 
شیوه ای کامالً مدنی و همصدایی در یک 
حوزه و کنار گذاشتن اختالفات شخصی 
برای رسیدن به هدفی مشخص، یکی از 
مهم ترین موضوعاتی اســت که جامعه 
ایران در حال حرکت به سمت آن است 
و در این میان کســب و کار کارزار نقشــی 
مهــم در ایــن حرکــت ایفــا کرده اســت.
حامد بیدی به عنوان کسی که صاحب 
این کســب و کار اجتماعی اســت، از این 
نظر یــک چهــره منتخــب بــرای کارنگ 

است. 

کســب وکار  در  کــه  کســی 
اجتماعی اش مفهوم کنشــگری 
صنفی-کسب وکاری را بازتعریف کرد و در 
زمانــه ای که همــه از زدن زیــر میز صحبت 
می کننــد، از گفت وگــو و تــالش بــرای 
و  سیاســت گذاران  بــر  تأثیرگــذاری 
سیاست مداران سخن گفت و در حد توان 
خود تالش کرد تا به آن اثرگذاری که مدنظر 
دارد، برسد؛ از حضور پررنگ در شبکه های 
اجتماعی و اتاق های نیمه شب کالب هاوس 
تا تبدیل شــدن بــه نمــاد اعتراض بــه طرح 
صیانــت!  او چهــره ســال کارنــگ در حوزه 

کنشگری مدنی اقتصاد نوآوری است.

زمانی که 1400 را شروع کردیم، ما در تیم کارزار این نگرانی را داشتیم که با داغ تر شدن 
دعواهای سیاسی، ممکن است ترکشی هم به ما بخورد و جلوی فعالیت مان گرفته شود و 

فیلتر شویم؛ تا حدی که هنوز بسیاری از دوستانم وقتی من را می بینند، می پرسند: »هنوز 
نگرفتنت؟!« 

خب سال 1400 تمام شد و تا لحظه ای که این یادداشت را می نویسم، با وجود تمام 
فرازوفرودها و تهدیدها و فرصت ها، استارتاپ اجتماعی کارزار به فعالیت خودش ادامه 

داده است!
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سال 1400 را باید سال طاعون برای حوزه نوآوری، استارتاپ ها و فین تک بنامم! طرح صیانت 
و اینماد اجباری دو چالشی است که همه را درگیر خود کرده و نتیجه آن دامن زدن به مهاجرت 

نخبه ها، کارآفرین ها واستارتاپ ها بوده است. کسانی هم که مانده اند، مختصر امید و آرزویی را 
که برای بهبود شرایط داشتند، در حال از دست رفتن می بینند. 

امیدوارم سال جدید برای اقتصاد، نوآوری و کارآفرینی سالی روشن باشد و تاریکی ها رو به افول 
رفته و شاهد نوروز کارآفرینی و نوآوری در آینده نزدیک برای کشور عزیزمان باشیم.

INDICATORشاخص

 چهره سال صنفی 
اقتصاد نوآوری ایران 

در سال ۱۴۰۰

مصطفی نقی پورفر
صنــف و تشــکل  و تشــکل یابی بخشــی 
اکوسیســتم  هــر  از  جدایی ناپذیــر 
کســب وکاری اســت؛ بخشــی که در ایران 
با آفت هــای زیــاد و نقصان هــای جدی ای 
فضــای  همیــن  در  امــا  روبه روســت. 
نصفه و نیمه، هستند کسانی که کار مؤثر 
خودشــان را بــه پیش می برنــد. آنهــا که از 
سرشاخ شــدن با دولت و دستگاه عریض 
و طویــل و کارمنــدان عبــوس آن هراســی 

ندارند...

یکی از تأثیرگذارترین چهره های 
صنفی سال ۱۴۰۰ در اکوسیستم 
نوآوری ایران مصطفی نقی پورفر بود؛ کسی 
کــه بــا صراحــت کالم و اســتدالل های 
پروپیمان پای ثابت جلسات نقد تصمیم ها 
و سیاست گذاری های دولتی بود و تالش و 
همت مثال زدنی خود  را صرف مطرح کردن 
خسارت های جبران نشدنی طرح هایی کرد 
که اعتقاد داشت آنها که به دنبال تصویب 
آن هستند، بر سر شاخ نشســته اند و بن 
می بُرنــد!  او هــم در مقــام دبیــر انجمــن 
فین تــک و هــم به عنــوان یــک فعــال 
کسب وکاری برای هشدار دادن در برابر این 

خطاها یک لحظه هم آرام و قرار نداشت.

نقی پورفر، همان آقــای مهندس 
دوست داشتنی این اکوسیستم 
بــرای کارنگ چهــره ســال صنفی اســت؛ 
مردی که از هیچ تالشــی برای جلوگیری از 
تصویب طرح صیانت که نام خیانت بر آن 
گذاشــته، فروگذار نکــرده اســت. هرچند 
اینماد اجباری به تعبیری حاال یک گام از او 
جلو افتاده، اما اعتقاد دارد که هنوز می توان 
برای متوقف کردن این ابرمجوز کاری کرد. 
هرچند مهندس خسته است و خیلی زیاد 
ناامید، اما باید گفت یکی از تأثیرگذارترین 
چهره های سال اکوسیســتم نوآوری ایران 
کسی نیست جز مردی که گاه فریادهایش 
وجــه شــاعرانه شــخصیتش را مخفــی 

می کند!

کنشــگری صنفی در زمانه ای که 
انجمن ها و نهادها و تشکل های 
خصوصی و نیمه دولتی از هر گوشــه ســر 
برآورده اند، کار ســختی اســت. مصطفی 
از  یکــی   ۱۴۰۰ ســال  در  نقی پورفــر 
موفق ترین های این عرصه بود؛ چهره سال 

صنف به انتخاب کارنگ!
عکس:پریاامیرحاجلو
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چهره سال لجستیک 
اقتصاد نوآوری ایران

پشوتن پورپزشک
وقتی کارنگ در ســال ۱۴۰۰ راه 
افتاد، یکی از مهم ترین حوزه ها 
برای ما حوزه لجســتیک یا حمل و نقل 
بار و کاال بود. در طول یک سال گذشته 
بیشــترین فراوانــی در ســوژه های جلــد 
نشــریه هم به همین حوزه استراتژیک 
اقتصــاد یعنــی لجســتیک اختصاص 
داشــته اســت. هنوز هم اعتقــاد داریم 
همان طــور کــه در یکــی از تیترهــای 
شــماره های نخســت کارنــگ تأکیــد 
پاشنه آشــیل  »لجســتیک  کردیــم، 
اقتصاد نوآوری ایران« به ویژه در بحث 

خرده فروشی آنالین است.

واقعیت این اســت که با وجود 
تالش هــای صورت گرفتــه هنوز 
ایــن حــوزه با نــوآوری زیــاد اخت نشــده 
است. کســب وکارهای نوآور این حوزه و 
کســب وکارهایی قدیمی تــر و بازیگــران 
اصلی آن هنــوز راهکار مؤثری بــرای این 
بازار بزرگ ارائه نداده انــد و فرصت برای 
نوآوری در این صنعت بسیار زیاد است.

 
یکی از چهره های تأثیرگذار این 
حــوزه در یــک ســال گذشــته 
کسی نبوده جز پشــوتن پورپزشک که 
در کســب وکار پــادرو تــالش کــرده برای 
نقاط پردردسر لجستیک شهری ایران 

راهکارهایی ارائه دهد.
 

پادرو هنوز خیلی جوان است و راه 
درازی بــرای رشــد دارد امــا 
بــازار  در  تجربــه اش  و  پورپزشــک 
خرده فروشی آنالین ایران احتماالً بتوانند 

گام های بزرگ تری در این حوزه بردارند.

ما در کارنگ اعتقاد داریم چهره 
نوآور ایران در سال ۱۴۰۰ در حوزه 
لجستیک پشوتن پورپزشک بوده است. 
کسی که با پادرو و ناوگان نوآور آن در حال 
تالش برای ارائه راهکارهای بهینه و متنوع 
برای مشــتریانی اســت که هنوز کابوس 
بزرگ شــان ارســال کاالی فروخته شــده 
است!پشوتن و پادرو احتماالً در راهی که 
شــروع کرده اند، موانع زیــادی را پیش رو 
داشته باشند اما تجربه کسب وکارهای 
بزرگ تــر ایــن فضــا و خطاهایــی کــه آنها 
کرده انــد و رصــد نارضایتی هایــی کــه 
کسب وکارهای آنالین ایران دارند، شاید 
بهترین چراغ در یک مسیر پردردسر برای 

آنها باشد.

تمام تالش تیم پادرو این است که خدماتی متناسب با نیاز مشتریان ارائه دهد و محصولی را 
بسازد که کاربران به آن وابستگی و چسبندگی پیدا کنند. تالش می کنیم دریافت سرویس از پادرو 

با سطح خدمتی که از روش قبلی دریافت می کردند، تفاوت ملموسی برای آنها داشته باشد. 
عالوه  بر افزایش ظرفیت فعلی مان در حوزه لجستیک، کمپین هایی هم برگزار خواهیم کرد 

و از این فرصت برای توسعه بازار و جذب مشتریان جدید حداکثر استفاده را می بریم. با توجه 
به مرحله ای که پادرو در آن قرار دارد، شیب صعودی بازاریابی را در کانال های مختلف شاهد 
خواهیم بود و این روال در سال 1401 هم ادامه پیدا می کند و شتاب بیشتری نیز خواهد گرفت.

عکس:حامدکریمزاده



پادرو فعالیــت خود را در ســال ۱۳۹۹ با ورود بــه حوزه پرچالش 
لجستیک آغاز کرد. لجستیک نه فقط در ایران، بلکه در تمام 
دنیا یکی از صنایع پردردسری است که تقریباً با بیشتر صنایع 
دیگر مرتبط اســت. پادرو در مرحله اول ســراغ حل مشکالت 
لجستیکی گروه نوپای صنعت تجارت الکترونیک رفت. هدف 
آن ایجاد زیرساختی برای سهولت ارسال خریدهای اینترنتی 
بود، اما آنچه باعث شده تا پادرو به یک استارتاپ ویژه تبدیل 

شود، ورود آن به حوزه تجارت اجتماعی است. 
تجارت اجتماعی یا سوشــال کامرس نه تنها در ایران، بلکه در 
جهان حــوزه ای رو به رشــد اســت و پلتفرم های گوناگونــی برای 
کمک به این رشد و تسهیل فضای تجارت اجتماعی وارد این 
فضا شده اند. یکی از مزایای تجارت اجتماعی که آن را به بخشی 
جذاب و پرطرفدار تبدیل می کند، این است که کسب وکارهای 
کوچک و متوسط به آن روی آورده اند؛ از زنی خانه دار که جایی 
برای ارائه محصوالت دست ســاز خود می خواهد تا فروشــگاه 
کوچکی در یک شهر دورافتاده که میزان خرید مشتریانش در 
آن شهر، کفاف مخارجش را نمی دهد. تجارت اجتماعی جایی 
برای تمام افرادی است که در شکل های دیگر تجارت، جایگاهی 

برای خود نمی بینند.
ظهور کرونا و پیشــرفت اپلیکیشــن ها ســبب شــده بــازار این 
شکل از تجارت بیش از گذشته داغ شود و همه پیش بینی ها 
به این مسئله اذعان دارند که حتی در دنیای پس از کووید نیز 
از محبوبیت تجارت اجتماعی کاســته نخواهد شد و به زودی 
به رقیبی انکارناپذیر برای تجارت الکترونیک تبدیل می شود. 

با وجود این روند در جهان، پلتفرم هایی که بتوانند در بخش های 
مختلــف تجــارت بــه کســب و کارهای کوچــک کمــک کنند و 
زمینه ساز رشد تجارت اجتماعی در کشور باشند، بیش از حد 
تصور محدود است. به همین دلیل نیز پادرو با نگاه به این جای 
خالی و توجه به روندی جهانی، فعالیت خود را آغاز کرد تا جایی 
که در سال ۱۴۰۰ با جذب سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی از فناپ، 
به عنــوان یک اســتارتاپ بدون رقیب بــرای ایجــاد نوآوری های 

جدیدی در این حوزه تالش خود را افزون کرد.

 پادروپین و پادروشاپ
پــادرو حــاال در پایــان ســال ۱۴۰۰ بــا دو محصــول مجــزا یعنی 
»پادروپیــن« کــه متمرکــز بــر ارائــه خدمــات لجســتیک بــه 
کسب وکارهاســت و »پادروشــاپ« که ویژه فروشندگان فعال 
در شــبکه های اجتماعی طراحی شــده، در بازار حضــور دارد. 

هر کدام از این محصوالت به تنهایی می توانند برای بازار هدف 
پــادرو یعنی فروشــندگان فعــال در فضــای اینترنــت خدمات 
ویژه ای را ایجاد کنند و نیاز مهمی را برای مخاطبان خود برطرف 
سازند؛ اما هدف اصلی پادرو استفاده توأمان این دو محصول 
توســط بازار بــزرگ، فعــال و هــدف پــادرو یعنی فروشــگاه های 
اینستاگرامی است. هر کدام از امکانات پادروپین و پادروشاپ 
برای فروشــگاه هایی با اندازه و میزان فروش مشخصی کاربرد 

دارد.
پادرو در سال ۱۴۰۰ در کنار توسعه 
محصول و توســعه بازار محصول 
پادروپین )یعنــی متقاضیان حوزه 
لجستیک(، توسعه فنی محصول 
پادروشــاپ )ویژه سوشال کامرس( 
را نیز آغاز کرد و پاییز سال گذشته 
نســخه اولیــه محصــول بــه بــازار 

معرفی شد.
پشــوتن پورپزشــک، مدیرعامــل 
پادرو می گوید: »بیشــتر از ۱5 هزار 
فروشــگاه اینســتاگرامی در ســال 
۱۴۰۰ در پــادرو ثبت نــام کرده انــد. 
ســختی های  بــازار  ایــن  البتــه 

عجیب وغریبی هم دارد. ما در این مدت کوتاه مجبور شــدیم 
چند بار تغییرات فوری در مســیرمان ایجاد کنیم. ایــن بازار از 
تمامی بازارهای خرده فروشی که تابه حال دیده بودم، رفتارهای 
متفاوت تری داشــته که بســیار دور از پیش بینی هــای ما بوده 
است. این مســئله کار ما را بسیار ســخت و البته جذاب کرده 

است.«

 بازار نوظهور تجارت اجتماعی و نیازهای جدید
پورپزشــک دربــاره چالش هــای توســعه پــادرو در ســال ۱۴۰۰ 
می گوید: »در کنار تولید و توسعه محصول پادروشاپ که یک 
دوره پرفشــار اولیه به همراه داشــت، کارهای ویــژه ای از جنس 
تغییر معمــاری و فنــاوری محصــول در بعضــی از بخش های 
پادروپین اتفاق افتــاد. در نهایــت دو محصول بــه هم متصل 
شدند، در عین حالی که این پروژه سختی های خاص خودش 
را داشــت؛ به ویژه درباره محصول پادروپیــن، زیرا باید نیازهای 
خاص تجارت اجتماعی را تأمین می کرد. از سوی دیگر اتصال 
پادروشاپ به API های اینستاگرام به  خاطر محدودیت  ایرانی ها 

دردسرهایی را برای ما ایجاد کرد که توانستیم آن را حل کنیم.«
او ادامه می دهد: »بازار نوظهوری مثل سوشال کامرس هر روز 
نیاز جدیدی را طلب می کند و نیازها به سرعت در حال تغییر و 
رشد هستند. این سرعت در تغییرات برای هر استارتاپی یک 
چالش بزرگ محسوب می شــود. برای پادرو توسعه محصول 
متناسب با نیازهای این بازار اصلی ترین چالش است. مثالً ما 
اضافه کردن قابلیت مدیریت موجودی کاال برای فروشندگان یا 
ایجاد سبد خرید برای مشتریان برای اینکه بتوانند چند عدد از 
یک کاال یا کاالهای متفاوت از یک 
فروشــگاه  را در یــک مرحلــه خرید 
انتخــاب کننــد، در مراحــل اولیــه 
شناســایی و بــه محصــول اضافــه 
کردیم که در جلب رضایت کاربران 

نیز بسیار مفید بود.«
پادروشاپ به عنوان یک محصول 
تازه وارد به بازار، امکانات متنوعی را 
در اختیار فروشندگان و خریداران 
در شــبکه های اجتماعــی قــرار 
می دهــد. فروشــندگان می تواننــد 
محصــوالت خــود را در فضــای 
اینســتاگرام کــه پرمخاطب تریــن 
شبکه اجتماعی در ایران اســت، معرفی کنند. با اضافه کردن 
تصاویر و ویژگی های محصول خود در پلتفرم پادروشاپ، یک 
لینک دریافت می کنند که می توانند این لینک را در هر شبکه 
اجتماعی بــا مخاطبان خــود به اشــتراک بگذارنــد و به راحتی 
فروش، پرداخت و ارسال محصوالت خود را از این طریق انجام 
دهند. فروشندگان همگی توسط پادرو احراز هویت می شوند. 
کــد ملــی و شماره حســاب ها بــا حفــظ محرمانگــی دریافــت 
می شــود و این می تواند بــرای خریداران نیــز اطمینان خاطری 
برای یک خرید امن و مطمئن ایجاد کند. در حال حاضر ارسال 
سفارش ها در بخش پادروشاپ توسط شرکت پست جمهوری 
اسالمی انجام می شود، اما فروشــگاه ها می توانند با استفاده 
از خدمات پادروپین از ســایر خدمات شــرکت های پستی هم 

استفاده کنند.«
پورپزشــک توضیــح می دهــد: »حــوزه لجســتیک هنــوز 
زیرســاخت های الزم را نــدارد و بســیار هــم کُنــد توســعه پیدا 
می کند؛ البته شرکت های پستی و لجستیکی جدید هم وارد 
این حوزه شده اند که شــاید بتوانند آینده بهتری برای چابکی 

و بــه روز بــودن این صنعــت رقــم بزننــد. در حقیقــت در حوزه 
لجستیک بدون توسعه بخش زیرساختی نمی توان توقع رشد 
چشــم گیری داشت. متأســفانه شرکت های پســتی کمترین 
توجــه را بــه حــوزه فنــاوری دارنــد؛ فنــاوری را فقــط یک رســانه 
می بینند، نه ابزاری برای بهبود فرایند و بهره وری بهتر. از سوی 
دیگر بیشتر تمایل دارند به کسب وکارهای بزرگ خدمات ارائه 

بدهند تا کسب وکارهای کوچک و متوسط.«
او می افزاید: »به همین دلیل کسب وکارهای کوچک و متوسط 
که بخش بزرگی از گردش حوزه لجســتیک را ایجاد می کنند، 
خدمات مناســبی را دریافــت نمی کننــد و کسب وکارشــان از 
بخش لجستیک آسیب می بیند. همین مسئله باعث می شود 
شــرکت های لجســتیکی در محــدوده خودشــان بماننــد و به 

تغییرات کوچک و بزرگ به راحتی »نه« بگویند.«
پورپزشــک آینده صنعت لجســتیک را بــه دو عامل وابســته 
می دانــد: »یکــی اینکــه تــا چــه حــد در بخــش زیرســاخت 
سرمایه گذاری می شود و از فناوری متناسب توسط شرکت های 
ارائه دهنده خدمات  استقبال می شود و دوم اینکه تا چه میزان 
شــرکت های پســتی نگاه خودشــان را به بخش های مهم بازار 
مثل SMEها اصــالح می کنند. منطقی به نظر می رســد که با 
روال گذشته و فعلی، همان نتایج گذشته و حال حاصل شود. «

 سال ۱۴۰۱؛ بیم ها و امیدها
سال آینده برای بسیاری از کسب وکارها از جمله استارتاپ ها 
مبهم و گنگ است. با همه اینها پادرو طبق برنامه های از پیش 
تعیین شده خود، رشد و توسعه مطلوبی را پیش بینی می کند. 
پشوتن پورپزشک از ترافیک و رشــد طبیعی پایان سال در دو 
بخش پادروپین و پادروشاپ می گوید: »تمام تالش تیم پادرو 
این اســت که خدماتی متناسب با نیاز مشــتریان ارائه دهد و 
محصولی را بسازد که کاربران به آن وابستگی و چسبندگی پیدا 
کنند. تالش می کنیم دریافت سرویس از پادرو با سطح خدمتی 
که از روش قبلی دریافت می کردند، تفاوت ملموسی برای آنها 
داشــته باشــد. عالوه  بر افزایــش ظرفیــت فعلی مــان در حوزه 
لجستیک، کمپین هایی هم برگزار خواهیم کرد و از این فرصت 
برای توسعه بازار و جذب مشتریان جدید حداکثر استفاده را 
می بریم. با توجه به مرحله ای که پادرو در آن قرار دارد، شــیب 
صعودی بازاریابی را در کانال های مختلف شاهد خواهیم بود و 
این روال در سال ۱۴۰۱ هم ادامه پیدا می کند و شتاب بیشتری 

نیز خواهد گرفت.«

گفت وگو با پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو؛ او درباره  این کسب وکار که تمرکز خود را بر تجارت اجتماعی 
گذاشته است و دو سرویس پادروپین و پادروشاپ توضیح می دهد و از برنامه های آینده پادرو می گوید

توسعه فروش
 در اینستاگرام

THE PERSON OF THE YEAR

  کسب وکارهای 
کوچک و متوسط که 

بخش بزرگی از گردش 
حوزه لجستیک 
را ایجاد می کنند، 

خدمات مناسبی را 
دریافت نمی کنند
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گفت وگو با مهدی بهره ور، مدیرعامل هوم سرویز، درباره 
این حوزه کسب وکاری و الگوی رفتاری کاربران ایرانی  در 

آستانه نوروز

حال وهوای نوروزی 
در فضای آنالین

I N T E R V I E W

نگاهی به مسیر توسعه BNPL در ازکی وام

االن بخر، بعداً پرداخت کن

REPORTگزارش

در عصــری کــه روز بــه روز در آن شــاهد توســعه 
فناوری های مالی هســتیم، ممکن اســت کمی 
تعلل مــا را از قافلــه تحوالت دور کنــد. صنعت 
BNPL  یا همان »االن بخر، بعداً پرداخت کن« 
نیز بیش از یک دهه است که در جهان به لطف 
کســب وکارهایی مانند کالرنــا، افیــرم و افترپی  
فعالیت می کند. این صنعت چند ســال است 
که در ایران هم مورد توجه فعاالن حوزه فین تک 

قرار گرفته است.
از کســب وکارهای فعال حوزه لندتک در ایران، 
می توان به ازکی وام اشاره کرد که به عنوان شاخه  
مالــی گــروه ســرمایه گذاری مکث و با پشــتوانه 
برنــد ازکــی در حــال فعالیــت اســت. ازکــی وام 
بــه کاربــران و ســازمان ها اعتبــار ارائــه می دهد 
تــا بتواننــد از فروشــگاه های معتبــر، به صــورت 
اقســاطی خرید کنند و هزینه آن را در بازه های 
طوالنی مــدت بپردازنــد. بخشــی از خدمــات 
ازکــی وام هــم بــر اســاس تأمیــن مالی بــه روش 

BNPL است.

چرا ازکی وام؟
شــاید تفاوت اصلــی ازکــی وام در ارائه 
اعتبار بــا نهادهای مالــی دیگر ماننــد بانک ها، 
عدم نیاز به مراجعه حضوری باشد؛ همچنین 
تنــوع در انتخــاب طرح هــا بــرای کاربــران جــزء 
اهداف اصلی ازکی وام اســت تا آنهــا بتوانند با 
توجه به هدف و شــرایط خود از بین گزینه های 

متنوع، مورد مناسب را انتخاب کنند.

امــکان دریافت اعتبــار، آنالین و بدون 
ضامن

ازکی وام مانند شرکت های لندتک در دنیا، برای 
احراز هویت و اعتبارسنجی از هوش مصنوعی 
بهــره می گیــرد، چــون قــرار اســت کاربــر درگیر 
فرایندهــای پیچیده نباشــد. با کمــک ازکی وام 
افــراد می تواننــد از سراســر ایــران و به صــورت 

اینترنتی برای دریافت اعتبار اقدام کنند.
عــالوه  بــر ایــن، در فراینــد اعتباردهــی نیــازی 
بــه ارائه ضامــن نیســت؛ افــراد بر اســاس طرح 
انتخابی خــود برای ضمانــت از چک یا ســفته 

استفاده می کنند. 
پــس از دریافــت اعتبار نیــز افــراد می توانند در 
سراسر کشور از طریق فروشــگاه های اینترنتی 
همکار ازکی وام به صورت اقساطی خرید کنند 
و هزینــه را در بازه هــای طوالنی مــدت پرداخت 

کنند.

خریــد اقســاطی تــا ســقف 5۰ میلیون 
تومان

در میان طرح های اعتبــاری ازکــی وام می توان به 
دو طــرح 25 و 5۰ میلیــون تومانــی اشــاره کرد که 
در طرح 25 میلیون تومانی افراد با ارائه یک برگ 
چک صیادی می توانند کاالهای مورد نیاز خود 
را از فروشگاه های متنوع همکار ازکی وام بخرند و 

هزینه را در اقساط ۶، ۹ و ۱2ماهه بپردازند.
از ویژگی های طرح 5۰ میلیون تومانی این اســت 
که افراد در همه گروه های شغلی می توانند با ارائه 
جواز کسب یا فیش حقوقی از خدمات این طرح 
بهره مند شــوند. همچنین بدون محدودیت در 
تعداد خرید، کاالهای دلخواه خود را تهیه کنند و 
هزینه را در بازه های زمانی طوالنی تری بپردازند. 

خدمتی برای رفع نیازهای روزانه
از دیگر طرح های اعتباری ازکی وام، طرح 
مشترک ازکی وام و آپسان است که با ارائه اعتبار 
در کوتاه مــدت نیازهــای روزمــره افــراد را برطــرف 
می کنــد. در مــدل BNPL جهانــی، فــرد پــس از 
دریافت اعتبار، بدون سود و بهره بانکی بین چهار 
تا هشــت هفته تســویه می کند. در طــرح جدید 
ازکی وام نیز افراد می توانند بدون ضمانت و تنها 
با ارائه اطالعاتی مانند کد ملی و شــماره موبایل، 
تا سقف پنج میلیون تومان اعتبار دریافت کنند 
و در صورت بازپرداخت تا آخر مــاه و پنج روز بعد 
از آن، بــدون هیچ گونه ســود و کارمزدی تســویه را 

انجام دهند.

بیمه اعتباری؛ بدون سود و کارمزد
ازکی وام در راســتای ساده ســازی خرید 
بیمه نیــز امــکان جدیــدی را فراهم کرده اســت. 
افراد می توانند با وارد کردن پالک ماشین خود در 
سامانه ازکی، بدون سود و کارمزد بیمه نامه خود 
را به صورت اقساطی تهیه کنند و بازپرداخت را 
در ۹ یا ۱2 قسط انجام دهند. در این مدل خرید 
بیمه، تمامی فرایندها از جمله احراز هویت افراد 
به صورت آنالین انجام می شــود. حتی تضمین 
بازپرداخــت هــم از طریــق مــواردی مثل ســفته 
الکترونیکی و امضای دیجیتال صورت می گیرد.

در نهایــت آن طــور کــه در اهــداف و چشــم انداز 
ازکی وام به آن اشاره شده، تالش این کسب وکار 
بر این اســت که طرح هــای اعتبــاری مختلفی را 
برای مخاطبان ارائه کند. در این مسیر سادگی، 
سرعت و تنوع ســه اصلی اســت که در ازکی وام 

همواره مورد توجه قرار می گیرد. 

هوم سرویز یک پلتفرم خدماتی است که به وسیله آن هر 
شخصی می تواند برای انجام کارهای مورد نیازش، افراد 
متناسب با آن نیاز را پیدا کند. از سوی دیگر، هوم سرویز 
بســتری برای افــراد و ســرویس دهندگان فراهم کــرده تا 
خدمات خــود را معرفــی و عرضه کنند. کســب وکارهای 
خدمات منزل در اســفندماه حال وهوای خاص نوروزی 
پیدا می کنند. با مهدی بهره ور، یکی از بنیان گذاران این 
کســب وکار درباره این حال و هوا و البته کسب وکارشــان 

صحبت کرده ایم.

 در مــورد هوم ســرویز بــه مــا بگوییــد. 
پیشینه ای از نحوه و زمان شکل گیری کسب وکار 

خود ارائه دهید.
ســامانه هوم ســرویز به عنــوان یــک پلتفــرم خدمــات در 

محل از اواســط ســال ۱۳۹5 فعالیت خود را شــروع کرد 
و در حــال حاضر بیــش از ۴۰۰ نــوع خدمــات مختلف را 
در شــهر تهران ارائه می دهــد و به زودی فعالیــت خود را 
در شــهرهای کرج، مشهد، اصفهان و شــیراز نیز شروع 

خواهد کرد.
هوم ســرویز در مســیر پرتالطم اکوسیســتم اســتارتاپی 
ایــران طبیعتاً با چالش هــا و مشــکالت مختلفی مواجه 
شــده که با وجود تمام ایــن چالش ها توانســته عملکرد 
فوق العاده ای داشته باشد. تمامی  روندها و شاخص های 
اصلــی، اعــم از روندهــای مالــی، عملکــردی، پروژه هــای 
توســعه ای و... همواره بازگوکننده روند رشد و پیشرفت 
هوم ســرویز هســتند. در مقایســه بــا کســب وکارهای 
دیگــر در صنعــت هوم ســرویس های آنالین، روند رشــد 

هوم سرویز بی نظیر بوده است.
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در حال حاضر بزرگ ترین دغدغه هوم سرویز میزان این 
رشد است، در هیچ مقطعی حتی با وجود محدودیت ها 
و تأثیرات پاندمی  کرونا روند رشــد و توســعه هوم سرویز 
متوقــف نشــده اســت. ایــن موضــوع بــرای مــا اهمیــت 
بســزایی دارد. علت اصلی آن را تیم توانمند و باتجربه، 
برنامه ریزی مناسب، بهره وری و روحیه نتیجه گرایی در 

تیم می دانم.
با توجــه بــه عملکــرد هوم ســرویس های آنالین از ســال 
۱۳۹5 تاکنــون درس هــای بزرگی می تــوان گرفــت. به یاد 
دارم زمانی حدود ۴۰ استارتاپ در حوزه هوم سرویس ها 
در ایران شروع به کار کردند، ولی در حال حاضر بازیگران 
اصلی ایــن بــازار کمتــر از انگشــتان یک دســت اســت. 
حقیقت این است که پیش بینی می کنم به زودی شاهد 
کوچک شــدن یــا حــذف بازیگــران دیگــری در ایــن بــازار 
خواهیم بود و نهایتاً دو یا سه پلتفرم خدماتی برنده این 

بازار می شوند. 
این بازار بــا وجــود جذابیت هــای زیــاد، پیچیدگی هایی 
دارد و زودبــازده نیســت. تجربــه نشــان داده صرفــاً بــا 
صرف هزینه های باال، ارزش گذاری های عجیب وغریب، 
تکیه کردن بر تیم تحصیل کرده در دانشــگاه های معتبر 
خارجی، امیــد به حمایت ســازمان های بــزرگ بیرونی و 
وابســتگی به آنها و حتی زیرمجموعه پلتفرم های بزرگ 
کشــور بودن، نمی توان خــود را برنده این بازار دانســت. 
چه بســا که برخی از این مســائل، عامل حــذف برخی از 
رقبا شــده یا خواهد شــد. نمونه هــای آن در این صنعت 
هم مشــهود اســت. این بــازار متعلق به تیمی  اســت که 
تجربه، برنامه، بهره وری باال، پشتکار و پایداری و تسلط 
به فضای کسب وکاری کشور را به صورت توأمان داشته 

باشد.

 راجع بــه تیم، اعضای تیــم و تخصص 
افراد توضیح دهید.

ما در هوم سرویز اعتقاد داریم یک خانواده هستیم، یک 
خانواده که اکنــون تعداد اعضــای آن در شــهر تهران به 
چهار هزار نفر رســیده و هر روز در حال گسترش است. 
تیم ما متشکل از افرادی با تخصص در زمینه مدیریت، 
فنی، مارکتینگ، مالی، عملیاتی و پشــتیبانی هســتند. 
همیاران خــوب تیم هوم ســرویز نیــز که بخــش بزرگی از 
این خانواده را تشکیل می دهند، در زمینه های نظافت، 
برق کاری، جوشکاری، بنایی، نقاشی و... تخصص دارند. 
خانواده هوم سرویز روزبه روز در حال بزرگ تر شدن است 
و پیش بینی می کنیم تــا انتهای ســال ۱۴۰۱ و با توجه به 
برنامه های توســعه ای که داریم، به بیش از هشت هزار 

نفر افزایش پیدا کند.

 در آســتانه نوروز فعالیت شــما به چه 
شــکلی اســت؟ آمارهای این روزها به چه صورت 

است؟
با نزدیک شدن ایام عید و با توجه به سنت همیشگی در 
خانواده های ایرانی و شور و هیجانی که بر جامعه حاکم 
اســت، همیشــه از اواخر بهمن ماه حال وهــوای خانه ها 
رنگ و بوی تغییــرات و خانه تکانی به خــودش می گیرد. 
به فراخــور ایــن نیاز طبعــاً حجــم درخواســت ها در بازار 
هوم ســرویس ها افزایش پیــدا می کند. به طــور میانگین 
در این ایام حجم ســرویس ها در هوم سرویز 2۰۰ درصد 

رشد می کند. 
با تمهیداتی که در نظر گرفتیم و البته همراهی همیاران 
خوب هوم ســرویز، امســال هوم ســرویز با آمادگی کامل 
در حال ســپری کردن این ایام است. هوم ســرویز تمامی 
  رکوردهــای قبلــی خــودش را ارتقــا داده و شــاهد رشــد 

چشم گیری هستیم. 
بــا همراهــی و همدلــی همیــاران هوم ســرویز و البتــه در 
نظر گرفتن شــرایط اقتصادی جامعه، تمام تالش مان را 
کردیم که تعرفه قیمت ها افزایش زیادی نداشته باشد. 

حقیقت امر این است که کالً قیمت خدمات در ایران به 
نسبت سایر صنایع و بازارها پایین است و این موضوع 
مانــع بزرگــی جهت رشــد ایــن صنعــت و جــذب نیروی 
فعال و توانمند در این صنایع خواهد شــد. این مســئله 
تأثیــرات منفی در نوع نــگاه جامعه به فعــاالن این حوزه 
نیز خواهد داشــت. پیش بینی می شــود کــه در آینده با 
کاهش درخواست نیروی کار فعال در صنایع خدماتی، 

مواجه خواهیم شد.

چــه  نــوروز  آســتانه  در  مــردم   
سرویس هایی را بیشتر مطالبه می کنند؟

عمــده ســرویس های مــورد درخواســت مشــتریان در 
ایــن ایــام از اواســط بهمن مــاه بــا ســرویس هایی نظیــر 
بازسازی، ساخت کمد و کابینت، تعمیرات مبل، نقاشی 
و کاغذدیواری و نصب پارکت و لمینت شــروع می شــود 
و رفته رفتــه بــا نزدیک تــر شــدن بــه ایــام عیــد، ماهیــت 
ســرویس ها به ســمت ســرویس های خانه تکانــی نظیر 
نظافت، خشک شویی مبل، قالی شویی، پرده شویی و... 
سوق پیدا می کند که تا انتهای ســال این روند افزایشی 
اســت و در روزهــای پایانــی ســال ســرویس هایی نظیــر 
سرویس دوره ای خودرو و آرایشگری و رزرو سرویس های 

خدمات مجالس و پذیرایی چشم گیر می شود.

 در سال گذشته در مدت زمان نوروز چه 
اتفاقات خاص و جالبی برای شما رخ داد؟

خاطــرات زیــادی در ایــن خصــوص داریــم، ولــی یکی از 
زیباتریــن خاطــرات در ایــن ایــام مربــوط به کار قشــنگ 
یکی از همیاران مان، علیرضا شمســعلی، همیار بخش 
تعمیرات لوازم خانگی بود. یکی از مشتریان هوم سرویز 
کــه از طریق یکــی از مجموعه هــای همکار به مــا معرفی 
شــده بودند، سرویســی مبنــی بــر خرابی یخچــال ثبت 
کردند. همیار ما بعد از مراجعه و بررسی شرایط متوجه 
شــدند که موتور یخچال باید تعویض شــود، ولی همیار 
متوجه شد که مشتری توان پرداخت این هزینه را ندارد؛ 
بنابراین خودشــان موتور یخچال تهیه و نصب کردند و 
هزینه ای هم از مشتری دریافت نکردند. وقتی این خبر 
را شــنیدم، خوشــحالی مــن از این اتفاق وصف نشــدنی 
بود. جامعه ما در این روزها به چنین رفتارهایی نیاز دارد. 
خوب است که بیشــتر هوای همدیگر را داشته باشیم و 
بیشــتر همدیگــر را درک کنیم. ما در هوم ســرویز ســعی 
داریم این افراد و رفتارها را شناسایی و اطالع رسانی کرده 

و از آنها تقدیر کنیم. 

 جنب وجــوش نــوروزی در ســال های 
اخیر را چطــور می بینید؟ اگر بخواهید مقایســه 
کنید، چه تغییری در آمارها و نوع ســفارش ها به 

وجود آمده است؟ 
در ایــن چند ســالی کــه فعالیــت خــود را آغــاز کرده ایم، 
غیرعادی ترین ســال هوم سرویز، نوروز ســال ۱۳۹۹ بود. 
ســال ۱۳۹۹ شــروع پاندمــی  کرونا در کشــور بــود و عمالً 
تمــام شــرکت ها و صنایــع را دچــار مشــکل کــرد. ایــام 
پایانی ســال ۱۴۰۰ دقیقاً در نقطه مقابل ایــن اتفاق قرار 
دارد و با وجود تأثیــرات اُمیکرون و همچنیــن اوضاع بد 
اقتصادی جامعه، بهترین ســال عملکردی هوم ســرویز 
تلقی می شود. اما وقتی به جزئیات آمارها نگاه می کنیم، 
نرخ رشد سرویس های مربوط به ساخت، نظیر ساخت 
کابینــت، کمــد و بازســازی و... با شــیب کمتــری مواجه 
هستند، ولی ســرویس هایی که ماهیت تعمیری دارند، 
نظیــر تعمیــر لوازم خانگــی، تعمیــر موبایــل و کامپیوتــر 
و... با نرخ رشــد چشــم گیری در حال افزایش هســتند. 
به طــور کلــی نــرخ رشــد جســت وجوی کلیدواژه هایــی 
مانند ســاخت، نصب و راه اندازی، با شــیب کمتر و نرخ 
رشــد کلیدواژه هایــی نظیر تعمیــر، تعویض، ســرویس و 

عیب یابی، با شیب بیشتری در حال رشد هستند.

سال های اخیر به کسب و کارهای گردشگری سخت گذشت، اما 
فالیتیو توانست بحران های عمومی را پشت سر بگذارد

سال خبرساز فالیتیو

REPORTگزارش

پنجمین ســالگرد فالیتیو خبرســازترین سال این 
کســب وکار بود. ســالی که با ادامه دار شدن کرونا، 
دومین ســرمایه گذاری، رشــد پنج برابــری فروش و 
توسعه چندبرابری به روزهای پایانی خود نزدیک 
می شود.  بازار گردشگری، همیشه بازاری سخت 
بوده است. حضور استارتاپ ها و آژانس های سنتی 
مختلف باعث شــده کســب ســهم بازار، نیازمند 
تالش فراوان باشد. شیوع کرونا و جهش های سویه 
آن حضور در این صنعت را سخت تر از پیش کرده 
است. با این حال رقابت در این بازار رقابتی جذاب 
اســت. رقابتی که هــدف آن ارائه خدمــات بهتر به 

مسافران و افزایش شفافیت قیمت است.

  جذب سرمایه فالیتیو در سال ۱۴۰۰
جــذب ســرمایه مرحلــه اول فالیتیــو از 
صباایــده کمــی پیــش از ورود کرونا به کشــور بود. 
شــرایطی کــه تالطمــی باورنکردنــی را در صنعــت 
گردشگری ایجاد کرد و فالیتیو در این بازار متالطم 
مجبور به اســترداد چنــد ده میلیاردی شــد. اوایل 
سال ۱۳۹۹ شــرایط آرام شد و بخشــی از سفرهای 
داخلی و ســفرهای کاری بازگشــت. از سوی دیگر 
پیش بینی می شد که تقاضا در دوران پس از کرونا 

چندبرابر شود.
بر اساس گزارش تک کرانچ در سال 2۰2۱، ۱۷۳ مورد 
سرمایه گذاری در اســتارتاپ های حوزه گردشگری 
انجام شــده که ارزش آنهــا ۳.5 میلیــارد دالر بوده 
اســت. فالیتیو ســال ۱۳۹۹ را به ری برند و بازسازی 
برند خود اختصاص داد و روند جذب سرمایه نیز 
از اواخر ۱۳۹۹ آغاز شد تا جایی که سرمایه ای بین 
2۰۰ تــا ۳۰۰ میلیارد تومان از ارنیکا جذب شــد. به 
گفته احسان داوودی، یکی از بنیان گذاران فالیتیو، 
دلیل انتخاب هلدینگ ارنیــکا فاکتورهایی مانند 
ارزش گــذاری، مبلــغ ســرمایه گذاری، تعهداتی که 
سرمایه گذار پذیرفت و طراحی قراردادی برد - برد 

بود.

 توسعه فالیتیو در سالی که گذشت
فالیتیو در سال جاری بیشترین توان خود 
را روی توســعه بخش های مختلف گذاشت. آنها 
همچنین موفق شدند وجوه مشــتریان پروازهای 

کنسل شده را به صورت کامل در سریع ترین زمان 
استرداد کنند. همچنین امکانات جدیدی با هدف 
ارتقای کیفیت خدمــات در صنعت گردشــگری، 
بهبود فرایند خرید، ارائه خدمات مالی و پشتیبانی 
بهتــر بــرای مشــتریان خــود را فراهــم کردنــد. این 
تغییــرات ثمــره چندین مــاه تحقیقات گســترده، 
پرس و جو از تجربه مشتریان و همچنین بنچمارک 
صنعت گردشگری بود که پیاده سازی درست آنها، 
تجربه کاربری را به طرز چشم گیری بهبود بخشید. 
یکی از مهم ترین کارهایی که در کل دپارتمان انجام 
شــد، افزایــش نیــروی متخصــص بــود کــه باعث 
افزایش رشــد سریع هر بخشــی شــد. فالیتیو در 
قدم هــای بعدی ســراغ توســعه زیرســاخت فنی و 

بخش پشتیبانی رفت.
برای مثال مشتریان می توانند بدون در نظر گرفتن 
سرعت اینترنت و در هر موقعیتی با شماره گیری 
به بخش گویا متصل شده و با وارد کردن کد بلیت 
خود، درخواست استرداد را ثبت کنند. بالفاصله 
جریمه کنسلی و مقدار مبلغ استردادی اعالم شده 
و در صورت تأیید، بلیت هواپیما کنسل می شود و 

مابقی پول به حساب شخص واریز خواهد شد.

  افزایش چشم گیر سفرها و فروش
همان طــور کــه پیش بینــی می شــد، پس 
از گســترش تزریق واکسن کرونا در کشــور، میل و 
درخواســت ســفر هم افزایــش پیدا کرد. احســان 
داوودی در جایــی از صنعت گردشــگری به عنوان 
»فنری جمع شده« یاد کرد. این مسئله با گذر زمان 
بیشتر خود را نشان داد و زمستان ۱۴۰۰ فصلی بود 
که فالیتیو باالخره بازگشت گسترده سفر در کشور 
را مشــاهده کرد. در همیــن بازه زمانی آنها شــاهد 
رشد پنج برابری فروش بلیت بودند و با کمپین های 
مختلف از جمله کمپین ۳۶۰ درجه »با فالیتیو سفر 
کن« تالش کردند تا سهم بیشتری از بازار در حال 

بازگشت را کسب کنند.
ســال ۱۴۰۰ ســالی پر از توســعه، بازســازی و رشــد 
برای فالیتیــو بــود و انتظار دارنــد در ســال جدید و 
قرن جدید، با افزودن خدمات نو، تجربه مسافران 
را بهبــود بخشــند و به کشــف دنیایی ناشــناخته 

کمک کنند.
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کسب وکار
B U S I N E S S

 هلدینگی ایرانی با رویکردی جهانی
 طبق صحبت های اکبــری، هدف از شــکل گیری ایتوپیا 
خلــق آرمان شــهری مجــازی اســت کــه هدایتگــر همــه 
فعالیت هایشــان شــناخته شــود: »هلدینگی که تمرکز 
اصلــی آن، ورود بــه بازارهــای جهانــی و همگامــی بــا 
پروژه های تراز اول بین المللی است و تجارب گذشته اعم 
از حضور یک سال و نیمه در کشــورهای همسایه نظیر 
ترکیه به افزایش شناخت این فضاها کمک خواهد کرد. 
تنوع پورتفــوی ایتوپیا یکــی از نقاط قوت ایــن مجموعه 
است، زیرا معتقدیم در دنیای مدرن، همگامی صنعت و 
رویکردهای خالق و فناوری محور به شکوفایی اقتصادی 
و انگیزش قشر جوان و پویای جامعه منجر خواهد شد. 
این فرهنــگ همــواره از ارزش هــای اصلی ایــن مجموعه 
بوده و با اتکا به آن توانسته ایم تیم های متخصص را گرد 
هم جمع کنیم. اتکا بر این تیم ها، تاکنون منتج به ایجاد 
و گسترش شــرکت های موفقی همچون یوآیدی و بانک 

آیدی )Bank ID( شده است.«
شالوده ایده های گسترش یافته در ایتوپیا، نشئت گرفته 
از بخش تحقیق و توســعه )R&D( شرکت است. اکبری 
ادامه می دهد: »پروژه ها پس از بررسی های کسب وکاری 
و فنی در این بخش، توسط تیم مدیریتی و استراتژیک 
ارزیابی می شوند. یکی از استراتژی های مهم ما پیشبرد 
چند پروژه به شــکل همزمان اســت، چــون معتقدیم به 
این ترتیب هــم پروژه هــا در زنجیــره ارزش خــود موجب 
هم افزایی می شــوند و همچنین میزان ریسک به شکل 

قابل توجهی کاهش می یابد. 
استفاده از سرمایه های انسانی ماهر و مجرب در ایتوپیا 
یکی دیگر از ویژگی منحصربه فرد ماست. منابع انسانی 
قوی، خالق، یادگیرنده و باهوش به مثابه سرمایه است 
که معتقدیــم ســرمایه گذاری زمانی و هزینــه ای روی آن 
به دســتاوردهای یکتای پروژه هــای ایتوپیا منجر خواهد 

شد.«

 یومیل؛ تلفیقی از صنعت و استارتاپ
 یکی از مهم ترین پروژه های حــال حاضر این هلدینگ، 
پــروژه یومیل اســت. اکبــری درباره ایــن پــروژه می گوید: 
»یومیــل شــبکه توزیــع غــذای گــرم ســالم اقتصــادی از 
طریق وندینگ  ماشین ها با کمک فناوری فیس پیمنت 
)Face Payment( اســت. یــک پــروژه نیمه صنعتــی و 
نیمه اســتارتاپی کــه تــالش دارد بــه کمک دســتگاه های 
وندینــگ، غــذای گــرم، مقرون به صرفــه و ســالم را 
در کالن شــهرها توزیــع کنــد. یومیــل بــا تلفیــق تولیــد 
دستگاه های وندینگ و ایفای نقش در زنجیره تولید غذا 
)کــه ماهیتی صنعتــی دارد( و نیــز مقیاس پذیــری باالی 
اســتارتاپ خــود، اولیــن پــروژه صنعتی-اســتارتاپی در 
زمینه غذا در ایران است که توانسته با تکیه بر اقتصاد 
اکســس پوینت هزینه تمام شــده یک وعده غذای کامل 
و ســالم )تهیه شــده با مواد اولیــه باکیفیت( را بــه میزان 
قابل توجهی کاهــش دهد و امــکان خرید روزانــه غذا را 
برای بسیاری از اقشار در کالس های اقتصادی متفاوت 

فراهم سازد.«
او صحبت هایــش را این گونــه ادامــه می دهــد: »یومیل 
بــه پــروژه ارزشــمندی تبدیل شــده که بــا وجود ســن کم 
خود، تاکنون موفق به ارائه غذای گرم باکیفیت در نقاط 
مختلف شــهر شــده و از این رو موفق به جذب ســرمایه 
قابل توجهی شــده، اما با توجه به پتانسیل رشد بسیار 
زیاد و توسعه مداوم آن، همچنان ظرفیت جذب سرمایه 
وجود دارد و تیم توســعه کســب وکار ما همواره به دنبال 
جذب ســرمایه گذار هوشــمند و خلق ارزش های بیشتر 
اســت. هدف گذاری یومیــل برای ســال آینده، اســتقرار 
۸5 وندینــگ ماشــین در تهــران و همچنیــن گســترش 
این شــبکه توســط اعطای نمایندگی در کالن شــهرهای 

دیگر است. 
در ایــن مســیر، جــذب ســرمایه گذارانی که توســعه این 

گفت و گو با حامد اکبری، مدیرعامل ایتوپیا که پروژه های 
بسیاری در دستور کار خود قرار داده است

 کسب و کاری 
برای دنیای جدید

درباره ترایال

 پرو مجازی لباس
ترایال در واقع دریچه ای از دنیای فیزیکی 
بــه دنیــای مجــازی در صنعت مد اســت؛ 
یک اتــاق پرو کــه کاربــر را قادر می ســازد تا 
نزدیک ترین تجربه پرو لبــاس را در دنیای 
واقعی و فقط با چند کلیک یا اسکن داشته 
باشد. اکبری در این باره می گوید: »ما جزء 
چند شرکت معدود در سطح دنیا هستیم 
که قریب به شــش ســال اســت ســعی در 
محقق کــردن امــکان پــرو مجــازی لبــاس 
داریم، ولی تاکنون به دلیل محدودیت های 
فناوری و هوش مصنوعی قادر به پیش بینی 
رفتار یک جنس نرم )پارچه( با جنس نرم 
دیگر )بدن( به طور کامل نشده ایم، اما این 
محدودیت به طرح روش خالقانه ای به نام 
متاورس گیت منجر شــد. البته زمانی که 
این ایــده مطرح شــد، متاورس بــه معنای 
امروز وجود نداشت، اما در واقع جنس این 

پروژه کامالً متاورسی است.«
او ادامــه می دهــد: »یــک اتــاق کوچــک را 
تصــور کنیــد کــه بــه محــض ورود بــه آن، 
توســط فنــاوری 3D Body Scann آواتــار 
شما ساخته شود؛ یک آواتار با مشخصات 
و اندازه هــای دقیــق از بدن واقعی تــان. این 
فناوری کاربر را قادر می ســازد تا هــم آواتار 
خود را ساخته و در فضای مجازی استفاده 
کنــد، هــم از طریــق ترایــال با پــرو لبــاس و 
عکاســی از آن به عنــوان یــک مــدل بــرای 
خود درآمدزایی کند. بر اساس نیازسنجی 
انجام گرفته از بــازار، بنا داریــم ۸۰۰ عدد از 
این دستگاه را تولید و با ۸۰۰ برند همکاری 
کنیم.«  از طرفی، این پروژه برندهای تولید 
پوشاک را قادر می ســازد تا با تهیه نسخه 
مجازی یک لباس، قابلیت خرید آنالین را 
با دقت و صحت بیشتر، صرف هزینه کمتر 
و افزایش دسترسی به مخاطبان بیشتر در 
سطح بین المللی فراهم ســازند و از طرفی 
خــود را وارد فضــای مجــازی و متاورســی 
کنند. »با توجه به فناوری پیچیده، پیشرو 
و مــدرن دخیــل در ایــن پــروژه، یــک تیــم 
حرفــه ای بــه آن اختصــاص داد ه  شــده و 
مدیریت این پروژه نیز بر عهده بنده است. 
ترایال یکی از اولین تجربه های متاورســی 
ملموس اکوسیســتم نوآوری ایران اســت 
کــه بــا کمــک هــوش مصنوعــی، واقعیت 
AR( و واقعیــت ترکیب شــده   افــزوده )
)Mixed Reality( می خواهــد در صنعت 
پوشــاک بین المللــی ارزش هــای نوینــی 
خلق کند. با توجه به تناسب محصوالت 
ایــن مجموعــه بــا دنیــای متــاورس، یکــی 
از رویکردهــای اصلــی ســال ۱۴۰۱ ایــن 
مجموعه، تمرکز جدی بر این حوزه مدرن 

و پیشروست.«
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»ایتوپیــا« )Etopia( را می توان به عنوان یک اســتارتاپ 
اســتودیو معرفی کرد که به طور همزمان در حال پرورش 
پروژه هایــی در زمینه هــای متنــوع اســت. اســتفاده از 
راهکارهــای نوآورانه بر پایــه فناوری های پیشــرو، ویژگی 
مشــترک همــه پروژه هــای هلدینــگ ایتوپیاســت کــه 
حامد اکبری آن را رهبــری می کند. اکبری در گفت وگوی 
پیــش  رو بــا برشــمردن ویژگی هــای تیم هایــی کــه روی 
پروژه هــای ایتوپیــا کار می کننــد، می گوید ایــن مجموعه 
در تالش اســت تا بــا اســتفاده از ســرمایه های انســانی 
نخبه، متخصص و مزیــت رقابتی نوآوری و ســودآوری، 
ســرمایه گذاران مرتبــط را در کنار هر یک از ایــن پروژه ها 

داشته باشد. 
همان طــور که اشــاره شــد، ایــن هلدینــگ در زمینه های 
متفاوتی همچــون صنعــت غذا، پوشــاک )دنیــای مد(، 
اقتصاد اطالعات، متاورس و راهکارهای جدید پرداخت 
فعالیــت دارد و پروژه هــای جذابــی را در مراحل مختلف 
توســعه، راه انــدازی یا مراحــل باالتــر که در حــال جذب 

ســرمایه و ورود به بازارهای بین المللی هستند، هدایت 
می کند. 

بازارهایــی کــه ورود بــه آنهــا یکــی از مهم تریــن اهــداف 
ایتوپیاســت و اکبــری می گویــد تمرکــز بــر ویژگــی 
بین المللی بودن آن قدر زیاد است که برخی محصوالت 
ایتوپیــا صرفــاً بــرای بازارهــای خــارج از کشــور طراحــی 
شــده اند و در حال توسعه  هستند؛ کســب وکارهایی که 
اکبری تأکید دارد تنها برای ســرمایه گذاران هوشــمندی 
که جذابیت و ریســک بازارهای جهانی را می شناســند 
و می خواهنــد بــر مــوج تحــوالت آینده ســوار شــوند و از 

پتانسیل عظیم آن منتفع شوند، مناسب هستند. 
در حقیقــت، ایتوپیــا قصــد دارد بــا بهره گیــری از 
پیشــرفت هایی کــه در لبــه فنــاوری، به ویــژه در زمینــه 
هوش مصنوعی، دنیای مجازی و پــردازش ابرداده ها در 
حال وقوع اســت، محصــوالت منحصربه فــردی مطابق 
بــا نیازهــای جامعــه مــدرن در بازارهــای نویــن همچــون 

متاورس عرضه کند.

عکس:حامدکریمزاده
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پــروژه را در خــارج از کشــور تســهیل کننــد، از اهــداف 
میان مدت یومیل است.«

 هزار دستگاه در هفت سال
 اکبــری با اشــاره بــه اینکه ظرفیــت دســتگاه های کنونی 
۱۰5 غذاســت امــا در طراحــی جدیــد ایــن ظرفیــت را به 
۱۶۰ رســانده اند، می افزایــد: »همچنین اندازه دســتگاه 
کوچک تر شــده و بخــش تحویل غــذا از پایین به وســط 
دستگاه منتقل شــده اســت. این طراحی هزینه زیادی 
برای ما داشته است. همه کارهای یومیل از صفر تا ۱۰۰ 
بر عهده شرکت خودمان اســت. ظرفیت سازی کرده ایم 

تا در افق هفت ساله به تعداد هزار دستگاه برسیم.
مدیرعامــل ایتوپیــا می گویــد همــه فکــر می کننــد ایــن 
دســتگاه ها وارداتــی هســتند، در صورتــی کــه همــه کار 
طراحــی و تولیــد در داخــل کشــور انجــام شــده و اکنون 
حتی آمادگــی صــادرات آن را دارنــد؛ »ما وقتــی طراحی 
جدیــدی از دســتگاه را عرضــه می کنیــم، از چندنظر آن 
را می آزماییــم. نخســت دســتگاه را در نقــاط گوناگــون 
می گذاریــم و کارایــی آن را آزمایــش می کنیــم و دوم 

دستورپخت غذاها را ارزیابی می کنیم.«
او اذعان می کند که در یک ســال و نیم گذشــته، انواع و 
اقسام غذا را توزیع کرده اند و به ۱۴ گلدن رسپی یا دستور 
طالیی رســیده اند؛ یعنــی فهرســتی از غذاها کــه از نظر 
کیفیت و قیمت در میان مــردم محبوبیت زیادی دارند. 
نگاه ایتوپیــا این بوده که یک دســتور غذا را بــا رویکردی 
سالمت محور و مقرون به صرفه انتخاب کنند و تهیه آن 
را به دست آشپزهای خوب بســپارند. اکبری می افزاید: 
»ما امکان تولید غذاهای خوب با قیمت ارزان را داریم، 
به این علت که با دستگاه فروش خودکار مسئله ملک و 

قیمت اجاره را حذف کرده ایم.«
از آنجا که توسعه پروژه یومیل در ترکیه و امارات متحده 
عربــی نیز آغــاز شــده، ایتوپیا فــارغ از چارچــوب قانونی 
ایــران، اســتاندارد FDA یا نشــان ســازمان غــذا و داروی 
آمریکا را اخذ کرده است. همچنین برای آنکه مخاطبان 
بدانند که در کدام مناطق شهر این دستگاه ها هستند، 
نرم افزاری وجود دارد. ضمن آنکه این شرکت در حال کار 
کردن روی نشانه های شهری اســت که جای دستگاه ها 
را نشــان می دهد. امــا روی  هم رفته برنامه روشــنی برای 
جانمایی هــا دارد و برنامه ریــزی کــرده اســت تــا مثــالً در 
دانشــگاه ها یــا نقــاط پرتــرددی مثــل چهــارراه ولیعصر 

دستگاه  را نصب کنند.

 دسترسی به بهترین غذا در کمترین زمان
 اکبــری دربــاره ســنجش بــازار ایــن محصــول چنیــن 
توضیــح می دهــد: »مــا در امکان ســنجی اقتصــادی 
خود نقاط دسترســی یــا Access Points را شناســایی 
کردیم. یــک نکتــه مهم دربــاره ایــن بــازار این اســت که 
 چــون ایــران زندگــی شــبانه نــدارد، غــذای خیابانــی یــا
 Street Food در آن توســعه پیــدا نکرده اســت. غذای 
خیابانی ما نهایتاً دکه  های فروش لبو و باقال و سمبوسه 
است یا ماشین هایی که در صندوق عقب خود به عابران 
غذا می فروشــند. ایــن نکته ای اســت که ما بــه آن توجه 
داشته ایم. دهک های بسیار پایین و باال در هدف گذاری 
مــا نیســتند. کارمنــدان و دانشــجویان دهک هــای ۶ و 
۷ کالن شــهرها را هدف قــرار داده ایــم. بر اســاس چنین 
بــرآوردی تعــداد مخاطــب مــا 5۰۰ هــزار نفر اســت. این 
مکانیــزم روی حل چالــش Last Mile متمرکز شــده که 
بــرای شــرکت هایی ماننــد آمــازون یــا حتــی اســنپ فود 

کماکان چالش بزرگی است.«
به گفته مدیرعامــل ایتوپیــا، در مکانیزم آنها، مشــتری 
و فروشــنده هریــک مقــداری از مســیر را طــی می کننــد 
و عامــل »زمــان قطعــی« حــذف می شــود. یعنــی آنهــا 
محصــول خــود را در نقــاط مشــخصی می گذارنــد و 
مشــتریانش که یک جمعیــت 5۰۰ هزارنفری را شــامل 

می شــوند، هــر وقــت خواســتند در آن نقــاط حضــور 
می یابند.

 هدف؛ ۴2 میلیون غذا در سال
 اکبری می گوید که ســاالنه برای فــروش ۴2 میلیون غذا 
هدف گذاری کرده اند و می خواهند در سال هفتم به این 
میزان فــروش برســند؛ این یعنــی مشتریان شــان ماهی 
هفــت بــار از آنهــا غــذا می گیرنــد. وی می افزایــد: »این 
شــاخه از فعالیــت )توزیع و فــروش غذا( از حساســیت 
ویژه ای برخوردار است و رقابت در بازار آن سنگین است؛ 
زیرا قیمت گذاری در این صنعت مستعد تالطم و تغییر 

زیاد است. 
بنابراین به این عــدد از مخاطبان هدف رســیده ایم و آن 
را به حداقــل رســانده ایم. در حــال حاضر اگر هــر نفر از 
مخاطبــان 5۰۰ هــزار نفری مــا، ماهــی کمتر از یــک غذا 
بگیــرد، ما بــه هدف خــود در ایــن فــاز رســیده ایم. یعنی 
قرار است این رشد با شــیب معقولی رخ دهد و مطمئن 
هســتیم کــه خیلــی زودتــر بــه هــدف تعیین شــده خــود 

خواهیم رسید.«
یکــی از کارهایــی کــه ایتوپیــا در بیزینس مــدل ابتدایــی 
یومیــل در پــی آن بودنــد، فــروش دســتگاه های مرتبــط 
بــا پــروژه  بــود. مدیرعامــل ایــن شــرکت می گویــد: 
»می خواســتیم دستگاه بســازیم و به ســرمایه گذارهای 
عالقه منــد بفروشــیم و در ســود آنهــا 5۰ درصد ســهیم 
 شــویم. اما در نهایت یومیل با ایده دیگــری پیش  رفت. 
در ایــن ایده همــه دســتگاه ها دارایــی یومیل محســوب 
می شــوند و فــروش دســتگاه نخواهیــم داشــت. در این 
صورت دارایی مشهود شرکت باال می رود و اعتقاد دارم 
همین بیزینس مدل، راه  چندســاله رشــد کســب وکار را 

کوتاه می کند.«
پــروژه یومیــل، همان طور که اشــاره شــد، در کشــورهای 
منطقــه نیز در حــال ایجاد زیرســاخت برای اجــرای این 
پروژه هستند؛ »عراق و ترکیه ظرفیت بسیار خوبی برای 
توســعه این پــروژه دارند. بــازار هــدف بســیار بزرگ تر از 
میزان هدف گذاری شده ماست و هرجا دستگاه را نصب 
می کنیــم، فــروش داریــم. ایــن کار در مرحلــه راه انــدازی 
است و توسعه آن نیز دشــوار است. در حال حاضر سه 
یا چهار کشــور آماده راه اندازی این پروژه هستند و تنها 
باید نرم افــزار مدیریت یومیــل در آنجا راه اندازی شــود. 
به نظر مــا یومیــل در این کشــورها قطعــاً فــروش باالیی 

خواهد داشت.«

 طرح های توسعه ای یومیل
 اکبــری در ادامه توضیــح می دهد: »با توجــه به ماهیت 
خاص این پروژه، مــا در مجموعــه به دنبــال ایجاد روش 
پرداخــت بــا اســتفاده از فنــاوری تشــخیص چهــره 
یــا فیس پیمنــت بــدون اتــکا بــر ســخت افزار دســتگاه 
)Contactless( هســتیم؛ یعنــی روش پرداختــی بــر 
پایــه کیوآرکد و دســتگاه تلفــن هوشــمند. در گام بعدی 
 )Mono Wallet( »و بــا بهره گیــری از پــروژه »مونوولــت
امــکان اســتفاده از »فیس ولــت« )Face Wallet( را 
در دســتگاه های یومیل فراهــم خواهیم کــرد. در نتیجه 
ســرمایه گذاران مطلــوب مــا صرفــاً فعاالن صنعــت غذا 
نیســتند؛ بلکــه مــا به دنبــال همراهانــی هســتیم کــه با 
فضاهای کسب وکارهای نوین و روش های سرمایه گذاری 

و سود و زیان های احتمالی آن آشنا باشند.«
یکــی از نوآوری هــای خالقانــه یومیــل در ســال ۱۴۰۱ 
راه اندازی یومیل گرین اســت که وعده هــای غذایی آن با 
تمرکز بر ســفره غذایی گیاه خواران طراحی شــده است. 
یعنی در ازای هر 2۰ یا ۳۰ دســتگاه عادی، یک دســتگاه 
ســبز نیز راه انــدازی خواهیــم کرد کــه مخاطــب آن افراد 
دارای رژیم هــای غذایی خاص و بــدون پروتئین حیوانی 
اســت تــا بدیــن ترتیــب افــراد بــا ســالیق غذایــی متنوع 

بتوانند در میان مخاطبان یومیل جای بگیرند.«

درباره یومان، یواس و یورپرایز

هویت دیجیتال و چند چیز دیگر

INTRODUCTIONمعرفی

یومان )Umon( پلتفرمی دوسویه است که از یک 
سو راهی امن برای کسب درآمد از اطالعات فردی 
)Monetization( اســت و از ســوی دیگر روشی 

جهت بازاریابی هوشمند برای شرکت ها. 
به گفته اکبری؛ »بارها شنیده ایم که شرکتی مثل 
فیس بوک اطالعات کاربران خود را می فروشد! در 
این پروژه نیز ایده محوری، درآمدزایی از اطالعات 
اســت، اما برای خود صاحب داده . در حقیقت، 
اطالعات فردی مــا دارای یک ارزش مادی اســت 
و در صورت اســتفاده از این اطالعات توســط هر 
شخص یا شرکتی، خود فرد نیز می تواند در سود 
حاصل از آن سهیم باشد. با اســتفاده از یومان، 
کاربران می توانند در صورت تمایل، اطالعات شان 
را مدیریت و در مورد به اشتراک گذاری اطالعات 
یــا تخصــص خــود به صــورت کامــالً ناشــناس 
تصمیم گیــری کننــد. بدیــن ترتیــب، صاحبــان 
کســب وکارهای مختلف می توانند به مشتریان 
هــدف خــود دسترســی یابنــد و از طریــق یومان، 
پیشنهاد ویژه خدمات یا محصول خود را با آنها 
در میان بگذارند. در پلتفرم یومان، معادل مادی 
هر بار استفاده از اطالعات کاربران در بستر زمان، 
به آنها تعلق می گیــرد و این یک درآمــد دائمی و 
نه فقط یکبــاره اســت. از طرفی هزینــه تبلیغات 
شرکت ها برای دستیابی به مشتریان هدف خود 
که به شــکل ســنتی از طریق تبلیغــات محیطی 
و فضــای دیجیتال و بــا هزینــه هنگفتی حاصل 
می شــود، به شــدت کاهش می یابد و قسمتی از 

آن نیز به مشتری پرداخت می شود.«
اکبری صحبت هایش درباره این پروژه را این طور 
ادامه می دهــد: »از آنجایی کــه این پــروژه دقیقاً 
روی لبه فناوری قرار دارد و حساسیت بر موضوع 
»حریم خصوصی داده ها« این روزها بسیار داغ 
اســت، فعالیت ما محدود به کشــورهایی است 
که قوانین شــفاف و روشــنی در این زمینه دارند. 
در حــال حاضــر نیــز مذاکــرات جهت همــکاری 
بــا شــرکایی جهــت ســرمایه گذاری و تســهیل 
راه انــدازی پــروژه در انگلیــس و کانــادا در جریان 

است.«
هرچنــد تعــداد محــدودی پلتفرم هــای مشــابه 
در ســطوح اولیه در دنیــا وجــود دارد، امــا ویژگی 
منحصربه فــرد یومــان ایــن اســت کــه اطالعــات 
شــخصی هــر فــرد را در قالــب اســناد دیجیتــال 
منحصربه فرد )NFT( و بر بستر امن بالکچین در 
انحصار صاحب پروفایل قرار می دهــد و به ازای 
اطالعاتی که فــرد در پلتفــرم خود قــرار می دهد، 
معادل پولی آن را طبق قیمت جهانی و به واسطه 
ارز دیجیتال انحصاری یومان به نام »مونو کوین« 

)Monocoin( پرداخت می کند.
با توجه به صحبت های او، یومان پلتفرم اقتصاد 
اطالعات اســت که قابلیت درآمدزایــی دائمی از 
داده هــای فــردی را میســر می کند، آن  هــم بدون 
اینکــه داده هــا به شــکل انبــوه و خــام بــه فروش 

برسد! 

یومــان پلتفــرم ســاده ای دارد. اکبــری می گویــد: 
»تیــم فوق العــاده ای در ایــن پــروژه فعال اســت و 
مدیریت پــروژه بــر عهده رزا عرشــی اســت که با 
توجه به رزومه و تجربیات موفقی که در توســعه 
کســب وکار به ویژه در ســطح بین المللی داشته، 
امیدواریم بــه زودی در عرصه بین المللی شــاهد 

حضور پررنگ یومان باشیم.«

 یو اِس؛ یک قرارداد هوشمند امن 
یواس پــروژه ای پیش بــذری اســت که در 
آن به واســطه اســتفاده از کیوآرکــد دینامیــک و 
دوربین جلو و پشــت موبایل و فناوری تشخیص 
چهــره، راه حل هایــی اتکاپذیــر ارائــه می دهــد. 
 مهم ترین این راه حل ها قرارداد ویدئویی هوشمند 
)Smart Video Contract( است که با استفاده 
از اسکن دو کیوآرکد توسط دوربین جلو و چهره دو 
فرد از طریق دوربین پشــت، دو فرد را با هم جفت 
)Pair( می کنــد. ایــن راه حــل )قــرارداد هوشــمند( 
بســیار اتکاپذیر اســت و قابلیت تبدیل شــدن به 
ان اف تــی را دارد. در مجموع بخشــی از پروژه های 
ایتوپیــا روی کیوآرکــد دینامیک تعریف شــده که 
به نظر مــا در آینده در دنیای متــاورس کاربردهای 

زیادی پیدا خواهد کرد.«

 یورپرایــز؛ پــروژه ای بــر بســتر کیوآرکــد 
دینامیک

پــروژه دیگــر ایتوپیا کــه بــا بهره گیــری از کیوآرکد 
دینامیک طراحی شده، یورپرایز )Urprize( نام 
دارد. اکبری در این باره می گوید: »یورپرایز نوعی 
جایزه اســت کــه بــر اســاس توزیــع کیوآرکدهای 
دینامیــک طراحــی شــده و بــه ازای هــر اســکن، 
مقدار آن افزایش پیدا می کند. در واقع با توجه به 
تعدد کاربردهای کیوآرکد دینامیک در پروژه های 
ایتوپیا و دیگر پروژه ها، این جایزه مشوق کاربران 
برای اســکن این کیوآرکدهاســت. در حقیقت با 
هر بار استفاده از این کدها توسط کسب وکارهای 
مختلف و پرداخت وجه آن، مقداری از پول به این 
جایزه اضافه می شود. جایزه هم به کسی می رسد 
که بتواند در حین استفاده  از کیوآرکد، در همان 
لحظــه مشــخص یورپرایز را شــکار کنــد؛ چیزی 

شبیه بازی پوکمون گو!«
او ادامــه می دهــد: »البتــه باید توجه داشــت که 
اجرای بیشــتر ایــن پروژه ها در ایــران بــا توجه به 
موانــع متعــدد بســیار دشــوار اســت و هــدف ما 
بیشــتر بازارهــای بین الملــل اســت. اما توســعه 
پروژه هــای ایتوپیــا بــه شــکل داخلــی و خارجی، 
باقــدرت در حــال پیگیــری و اجراســت. طراحــی 
ســاختار کســب وکار، محصوالت و چشــم انداز 
ایتوپیا به  گونه ای است که برای هر سرمایه گذاری 
جــذاب اســت؛ به خصــوص ســرمایه گذاران بــا 
رویکرد فعالیت بین المللی که بهترین فرصت ها 
را در ســرمایه گذاری در فناوری هــای آینــده بــا 

سودآوری باال می بینند.«
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تک فين 
F I N T E C H

ســندباکس بانــک مرکــزی بعــد از فرازونشــیب های فــراوان 
طی ســال های اخیر، باالخره مورد تأیید هیئت عامل بانک 
مرکزی قرار گرفت و چهارچوب های آن تصویب شد. اجرای 
سندباکس پس از دست به دست شدن های بسیار، در آخر به 
شرکت ملی انفورماتیک رسید و این شرکت به عنوان مجری 
طرح معرفی شــد. علی عبداللهی، مدیرعامل شــرکت ملی 
انفورماتیک، معتقد است سندباکس یا همان محیط آزمون، 
به صاحب ایــده نوآور و تنظیم گر کمک می کند تــا به درک و 

دیدگاه مشترک برسند.
عبداللهی با مروری بر اولین زمزمه های راه اندازی 
سندباکس در ایران گفت: »هیئت  وزیران اواخر 
سال ۱۳۹۷ یک مصوبه یا بهتر است بگوییم یک 
تکلیف را به بانک مرکــزی در رابطه بــا راه اندازی 
ســندباکس ابــالغ کــرد. البتــه در بانــک مرکزی 
پیگیری و اجرای این موضوع، کمی با کُندی پیش 
رفت، اما بعد از اینکــه مرکز ملی فضای مجازی 
مصوبــه نظــام مدیریــت یکپارچــه  محیط های 
آزمــون را از شــورای عالی فضای مجــازی گرفت، 

همه چیز تغییر کرد.«
عبداللهــی کــه در آن زمــان به عنــوان رئیــس مرکــز فنــاوری 
اطالعــات و توســعه اقتصــاد هوشــمند وزارت اقتصــاد در 
ابتدای شکل گیری سندباکس نقش بسیار تعیین کننده ای 
داشت، گفت: »بعد از ابالغ مصوبه نظام مدیریت یکپارچه  
محیط هــای آزمــون، دو موضوع مطــرح شــد؛ اول اینکه چرا 
تنظیم گــران بخشــی، راه انــدازی محیط هــای آزمون شــان را 
دنبال نکرده اند و دیگر اینکه فضا برای ایده های نو باز شد.« 
به گفتــه او، باید متولــی ایده هــای نوآورانه مشــخص و فضا 

یکپارچه می شد.
او توضیح داد: »مثالً قسمتی از ایده صندوق دارایی دیجیتال 
مبتنی بر رمزارز، به رگوالتوری سازمان بورس مربوط است و 
سمت دیگر آن به بانک مرکزی. وجود این ابهام که کدام نهاد 

مسئول به سرانجام رســیدن این ایده در سندباکس است، 
لزوم و رسالت اصلی درگاه یکپارچه را خاطرنشان می کند.«

 نقــش نظارتــی شــاپرک، راهبــری پــروژه 
سندباکس را پیچیده کرد

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با بیان اینکه راه اندازی 
درگاه یکپارچه واقعاً کار سنگینی بود، تصریح کرد: »شورای 
راهبــری و دبیرخانــه دو رکــن اصلــی تشــکیل دهنده درگاه 
یکپارچــه هســتند. همزمان بــا تشــکیل درگاه، 
بانک مرکــزی اجرای پروژه را به شــرکت شــاپرک 
سپرد. بعد از فرازوفرودهایی که اجرای این پروژه 
تجربه کــرد، با تعامــل و هم اندیشــی بین بانک 
مرکزی، معاونت ها و شرکت شاپرک، تصمیم بر 
این شد که سندباکس را در شرکت ملی راهبری 

و پیگیری کنیم.«
عبداللهــی بــا تأکید بــر اینکــه شــاپرک به دلیل 
جایــگاه و وظایــف نظارتــی کــه دارد، طبعــاً 
پیچیدگی هایی در مواجهه با حوزه های نوآورانه 
دارد، اظهار کرد: »از ابتدا معتقــد بودم که پروژه 
ســندباکس باید به شــرکت ملی انفورماتیک ســپرده شود؛ 
ســندباکس بانک مرکزی پروژه ای بزرگ و چندوجهی است 
که نباید صرفاً در حوزه پرداخت به آن نگاه کرد، بدیهی است 
که ایــده نوآورانه می توانــد موضوعات دیگر ماننــد رمزارزها، 
دارایی های دیجیتال، احراز هویت مبتنــی بر فناوری جدید 
و... را در بر بگیرد. شرکت ملی انفورماتیک با توجه به جایگاه 
و ظرفیتی کــه دارد، می تواند شناســایی و راهبــری ایده ها در 
ســندباکس را در همه حوزه ها بر عهده بگیرد. عالوه بر این، 
شــرکت ملــی انفورماتیک، ســهولت و امــکان بیشــتری در 
برقــراری ارتبــاط و تفاهــم و تبــادل نظر با بخــش خصوصی 
دارد. البته باید تأکید کنــم اقدامات مؤثــر و قابل توجهی در 
شاپرک صورت گرفته و این انتقال مســتندات از شاپرک به 

 علی عبداللهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک 
از جزئیات سندباکس بانک مرکزی می گوید 

هم نشینی کسب وکارهای 
نوین با رگوالتور

گفت و گو با علیرضا جاوید، مدیرعامل اول پرداخت 

تسهیل پرداخت های بین المللی 
برای شهروندان ایرانی

اول پرداخــت یکــی از پلتفرم هــای زیرمجموعــه 
پردازش کاران تجارت یاشار است که از سال ۱۳۹۷ 
فعالیــت خــود را در زمینــه پرداخــت بین المللــی 
آغــاز کــرده اســت. هــدف بنیــادی تمــام خدمــات 
اول پرداخــت، بهبــود فراینــد نقل وانتقــاالت 
مالــی بین المللــی کاربــران ایرانــی اســت. در واقع 
اول پرداخت را می توان یک شبکه ارتباطی دانست 
کــه خدمــات مربــوط بــه حســاب های وب مانــی، 
پرفکت مانی، پی پال، اســپاتیفای و... را در اختیار 
افــراد قــرار می دهــد و درآمــد ارزی فریلنســرها را 
نقد می کند. علیرضــا جاوید، بنیان گذار ســامانه 
اول پرداخت و مدیرعامل تجارت یاشار، خدمات و 
محصوالت اول پرداخت را چنین توضیح می دهد: 
»خدمات پلتفــرم ما تمــام امکاناتــی را که اقشــار 
متفاوت؛ از گیمرها گرفته تا دانشجویان، پزشکان، 
برنامه نویسان، شــرکت ها و... در زمینه بین الملل 
نیــاز دارنــد، ارائــه می دهــد؛ خدمات دانشــجویی 
یکی از محصوالت اول پرداخت اســت که شــامل 
تعیین وقــت ســفارت، پرداخــت بــرای آزمون ها و 
اپلیکیشــن های دانشــگاهی می شــود. در واقــع 
مجموعــه اول پرداخت، عملیــات پرداخت آزمون 
تافل، آیلتس، آزمــون GRE، آزمــون WES، آزمون 
CFA و تمامــی آزمون هایــی کــه لینــک پرداخــت 
معتبری داشته باشــند، انجام می دهد. پرداخت 
بــرای توســعه دهندگان وب و شــرکت ها جهــت 
دریافــت ســرویس های هاســتینگ، خدمــات به 
شرکت ها و افراد واسطه دیجی کاال جهت تأمین و 
پرداخت محصوالت خارجی، افتتاح حساب های 
شارژ حساب پی پال، وب مانی، پرفکت مانی و... از 

جمله امکانات اول پرداخت است.«
بــه گفتــه جاویــد، بیشــترین مخاطبــان و کاربران 
اول پرداخت، فریلنسرها و توسعه دهندگان وب و 
گیمرها هستند، باقی هم شــرکت ها و اشخاصی 
هســتند که اقــدام بــه عرضــه و دریافــت خدمات 
هاستینگ می کنند. موسیقیدانان، گرافیست ها، 

مترجمان و دانشجویان از دیگر کاربران پلتفرم اند 
که برای انتشار آثار و پادکست های خود در فضای 

بین المللی از اول پرداخت استفاده می کنند.

 صرافی ارز دیجیتال نیستیم
جاوید با بیان اینکــه حاکمیت و جامعه، 
اجماع تمام خدمات در یک سایت را نمی پذیرند، 
گفت: »زمانی که چند خدمت توسط یک مجموعه 
عرضه شود، هزاران چالش و مانع جلوی پای آنها 
می گذارند و آنهــا را صراف می نامنــد، اما واقعیت 
این است که هیچ صرافی برای یک کاالی 5  دالری و 

خدمتی ۱۰ دالری وقت خود را نمی گذارد.«
او با تأکید بر اینکه خریدوفروش رمزارزها برای آنها 
اولویت نیســت، ادامه داد: »در ســایت ما هیچ رد 
و اثری از رمزارز به چشــم نمی خورد. سیاســت ما 
این بــوده که فروش رمــزارز را به تتــر محدود کنیم. 
در این راســتا هم ما فقط ۱۰ ارز شناخته شده را به 
اول پرداخــت وارد کردیــم؛ چراکــه درگاه کرپیتو به 
جمع درگاه های قدیمی اضافه  شده و امکان خرید 
با بیت کوین، اتریوم و تتر نیز فراهم  شده است. ما 
ارزهای دیجیتال رایج را هم می فروشیم، اما رسالت 
و تخصص مان این نیســت. بــه همین دلیــل این 
بخش ارز دیجیتــال را فقط در بخش ســفارش ها 

قرار داده ایم.«

 سکوت قانونی
جاوید با بیان اینکه عمده ترین چالش های 
این نوع از کســب وکارها رگوالتوری است، تصریح 
کــرد: »پلتفرم هــای فعال حــوزه بین الملــل گرفتار 
ســکوت قانونی هســتند؛ قانون گذار مــا را ممنوع 
نمی کند، اما هیچ قانونی هم برایمان وضع نمی کند. 
همیشــه بالتکلیف، نگران و منتظریم؛ هــر روز در 
انتظار قوانین و ابالغیه های جدید هستیم. البته 
تهدیدهای خارجی را هم نباید کوچک شمرد، اما 

فشارهای داخلی بسیار شدیدتر است.«

INTERVIEWگفت و گو
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تک فين 
F I N T E C H

شــرکت ملی به بهترین نحو انجام پذیرفته است. اقدامات 
خوبی در این شرکت در حوزه پروژه سندباکس صورت گرفته 
بود، اما به هرحال در برخی موارد، نگاه ها و برداشت هایمان 
تفاوت داشت.« عبداللهی معتقد است جایگاه حاکمیتی 
سندباکس در شرکت ملی انفورماتیک است، نه در یکی از 

شرکت های زیرمجموعه.

 بزرگ نمایی ریسک های راه اندازی سندباکس 
در جلسات

او در ادامه صحبت هایش به طوالنی شدن فرایندهای اجرای 
سندباکس از سوی بانک مرکزی پرداخت و گفت: »با وجود 
اینکه بازار سرمایه هیچ مصوبه و دستوری مبنی بر راه اندازی 
سندباکس دریافت نکرده بود، اما توانست سریع تر از بانک 

مرکزی حرکت کرده و در این زمینه پیشرو شد.«
عبداللهــی تصریــح کــرد: »جــدا از مباحث فنــی، فرهنگ  
استفاده و راه اندازی سندباکس در بخش بانکی به درستی 
نهادینه نشــده بود. به طــوری کــه به نظــرم پیــش از این در 
رابطه با ســندباکس بانک مرکزی برداشــت های نادرستی 
صــورت گرفته و دربــاره چالش ها و مشــکالت ســندباکس 
بزرگ نمایی شــده بــود. بــر این اســاس به پیشــنهاد بنده و 
موافقت معــاون محتــرم فناوری هــای نوین بانــک مرکزی، 
جلســاتی با معاونت ها و مدیریت هــای مربوطــه در بانک 
مرکزی برگــزار شــد و این اطمینــان به ایشــان داده شــد که 
ســندباکس نمی خواهد از چهارچوب هــای نظارتی بیرون 
بزند یا مغایر با قوانین و دستورالعمل های موجود، مجوزی 
صادر کند.« عبداللهی در خصوص سوءبرداشت ها نسبت 
به ســندباکس گفت: »به طور مثال چون شاپرک به عنوان 
مجری پــروژه ســندباکس، انتخاب شــده بــود، بســیاری از 
افــراد و مجموعه هــا ســندباکس را مخصــوص موضوعات 

پرداخت یاری می دانستند.«

 به تاریخ پیوستن فرایندهای بوروکراتیک
او در ادامه با اشاره به مفهوم سندباکس گفت: »سندباکس 
یک محیط آزمون و یادگیری است که می خواهد بخش های 
حاکمیتی متولی تنظیم گری، بخش خصوصی و صاحبان 
ایده های نو را دور یک میز بنشاند. سندباکس به صاحب 
ایده و تنظیم گر کمک می کند تا به درک و دیدگاه مشترک 
برسند. در ســندباکس تنظیم گر به طور کامل و در محیط 
عملیاتی، با ریسک ها آشنا می شود. در نتیجه این آشنایی، 
رگوالتور می تواند عملکرد بهتری از خود در مواجهه مؤثر با 
این فناوری و تنظیم گری آن نشان دهد، مجموعه نوآور هم 
از طریق هم نشینی با رگوالتور با برخی ابعاد جدید ایده اش 
مواجه می شود و البته سریع تر و با خیال راحت می تواند در 

صورت موفقیت در محیط آزمون، وارد بازار شود.«
عبداللهــی ادامــه داد: »نوآوری هــای مطروحــه در ادبیات 
سندباکس دو دســته هســتند؛ آن دســته از نوآوری هایی 
که هنوز مقررات و قوانین مشــخصی ندارند و آن دسته از 
نوآوری هایــی کــه می خواهند قوانیــن موجــود را به چالش 
بکشند.« او با بیان اینکه سندباکس می خواهد فرایندهای 
بوروکراتیک و نامه نگاری ها را از میان بــردارد، توضیح داد: 
»در حال حاضر فرد نوآور باید در مســیر سنتی، با ارسال 
نامه ای به یکی از معاونت های بانک مرکزی، به عنوان مثال 
معاونت  فناوری های نوین بانک مرکزی، ایده خود را مطرح 
کند، معاونت هم طرح را به اداره های زیرمجموعه یا شرکت 
ملی انفورماتیک ارســال کند، این مجموعه هــا هم پس از 
بررسی ایده را به واحد حقوقی ارجاع  دهند، واحد حقوقی 
می خواهد نظر مثبت واحد نظارت و البته سایر ذی نفعان 
داخلی و بیرونی را هم دریافت کند. این فرایند گاه چند ماه به 
طول می انجامد و در نهایت به صاحب ایده اعالم می شود 
که می تواند در جلسه  دمو ایده خود را ارائه دهد یا خیر و این 
یعنی یک مسیر طوالنی که به دلیل تأخیر در تنظیم گری، به 
از دست دادن بازار برای ایده های تحول آفرین و مهم تر از آن 
از دست رفتن فرصت استفاده بهینه از نتایج مثبت نوآوری 

در کشور منجر خواهد شد.«

 رگوله کردن بر مبنای ریسک
او در پاسخ به این سؤال که کسب وکارهای حوزه رمزارز باید 
به ســمت بانک مرکــزی بروند یا ســندباکس بازار ســرمایه 
گفــت: »اگــر درگاه واحــد یکپارچــه بــا نگاهــی بلندمــدت 
شکل نمی گرفت، اکنون نمی توانستیم متولی موضوعاتی 
ماننــد رمــزارز را مشــخص کنیــم. برخــی کشــورها دارایــی 
دیجیتال شان را به سمت بورس سوق داده اند و برخی دیگر 
آن را به طــور کامل به بانک مرکزی کشــور منتقــل کرده اند، 
امــا در ایران طبــق دســتورالعمل نظــام مدیریــت یکپارچه 
محیط هــای آزمون، تمــام ایده هــای نوآورانــه بایــد از طریق 
سایت ایران تما ثبت شــوند. ایده ها بعد از ثبت در سامانه 
توسط شورای راهبری و دبیرخانه مربوطه بررسی می شوند. 
در نتیجــه بررســی ها مشــخص می شــود کــه ایــده باید به 
کدام ســندباکس بــرود. در مــواردی هم ممکن اســت ایده 
بین بخشــی باشــد و به همکاری ســندباکس های مختلف 

نیاز داشته باشد.«
 او با اشاره به ابهامات موجود در خصوص درگاه ملی صدور 
مجوز و ایران تمــا گفت: »یکــی از ابهاماتی که می توانســت 
مانع کار سندباکس شود، وجود درگاه واحد صدور مجوزهای 
وزارت اقتصاد بــود. بخش های حقوقی تصــور می کردند که 
سندباکس می خواهد مجوز ارائه دهد، اما سندباکس در واقع 
برای حوزه هایی است که درباره آنها اصالً مجوزی وجود ندارد 
و از درگاه G4B وزارت اقتصاد برای ثبت و دریافت مجوزهای 

موجود استفاده می کنند.«
او با بیان اینکه فرایند سندباکس الزاماً به صدور مجوز منتهی 
نمی شود، ادامه داد: »ایده های نوآورانه مبتنی بر بالکچین را 
در نظر بگیرید. این ایده ها اصالً تاکنون به رسمیت شناخته 
 نشده اند، ولی بعد از ورود به ســندباکس و طی کردن مسیر 
آن، نتایج می تواند در درگاه G4B نمایش داده شود تا در ادامه 

سایر متقاضیان مشابه، به آن مراجعه کنند.«
به گفتــه عبداللهــی، وزارت اقتصــاد به عنوان شــکل دهنده 
دبیرخانــه و کارگــروه نظــام مدیریــت یکپارچــه محیط هــای 
آزمون، رگوالتوری سندباکس را به رسمیت می شناسد. اگر 
فردی صاحب ایده نوآورانه از وجود سندباکس مطلع نباشد 
و به G4B درخواست دهد، G4B فرد را به سندباکس ارجاع 
می دهــد. او در خصوص تعامل ســندباکس و اینماد گفت: 
»یکی از وظایف شــورای راهبری این اســت که معافیت ها و 
حمایت های مورد نیــاز کســب وکارها را در دوره حضور ایده 
نوآورانه در سندباکس شناسایی  کند. برای همین دغدغه ای 
از سمت وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت نداریم. موضوع 
اینماد جداگانه است. البته برخی کسب وکارهای فعال حوزه 
لندتک و رمزارزها که قانون رسمی برای آنها وجود ندارد، باید 
منتظر تصمیم شورای راهبری باشند؛ زیرا سندباکس یعنی 
شناسایی ریسک و رگوله کردن بر اســاس ریسک. احتماالً 
بتوان این کسب وکارهای فعال در فضای خاکستری را هم به 

سندباکس برد.«

 پیش بینی امکان ثبت شکایت 
او در ادامه با اشاره به ترکیب اعضای سندباکس بانک مرکزی 
گفت: »در باالترین سطح ساختار سندباکس، شورای راهبری 
قرار دارد. دبیرخانه، مجری و مشاوران هم از دیگر بخش های 
تشکیل دهنده سندباکس هستند. معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی، رئیس شــورای راهبری، معاون نظارت، معاون 
حقوقی، نماینده شــرکت ملی انفورماتیــک، نماینده کانون 
بانک های خصوصی و نماینده شورای هماهنگی بانک های 
هماهنگی دولتی، اعضای تشکیل دهنده شورای راهبری اند.
بر اساس طرح مصوب موجود، شورا باید ظرف دو هفته نظر 
خود درباره ایده را بیان کند و در صورت پذیرش، یک ماه بعد 
به صاحب ایــده اجــازه ورود بــه ســندباکس داده می شــود. 
مدت زمانی که یــک ایــده از ســندباکس خارج می شــود، به 
پیگیــری و تــالش متقاضــی بســتگی دارد، امــا معمــوالً این 
فرایند شــش ماهه اســت. صاحبان ایده اگر بعــد از یک ماه 
پاسخی نگیرند، می تواند در ســایت ایران تما شکایت خود 

را ثبت کنند.«

تصمیم جدید شورای پول و اعتبار
مؤسسه اعتباری توسعه منحل شد

مدیرعامل آپ تغییر کرد
فراهانی جانشین اسکندریون شد

REPORTگزارش

مؤسســه اعتباری توســعه بــا تصمیم شــورای 
پــول و اعتبــار به طــور رســمی منحــل شــد. 
ســپرده گذاران مؤسســه توســعه تا 25 اسفند 
فرصت دارند نســبت به بســتن حســاب های 

خود اقدام کنند.
ســپرده گذاران در روزهــای گذشــته بــا دریافت 
یک پیامک از انحالل مؤسسه اعتباری توسعه 
باخبــر شــدند. در ایــن پیامــک بیــان شــده که 
انحالل مؤسسه، تصمیم شورای پول و اعتبار 

اســت. ســپرده گذاران مؤسســه توســعه تا 25 
اســفندماه با مراجعه به شــعب این مؤسســه 

باید حساب های خود را ببندند.
مؤسسه اعتباری توســعه پس از اخذ مجوز از 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران با هدف 
ارائــه خدمــات مالــی اعتبــاری در عرصــه نظام 
بانکــی کشــور، در ۱5 شــهریورماه ۱۳۷۶ آغــاز 
به کار کــرد و ســرانجام اواخر ســال ۱۴۰۰ با ۳۰ 

شعبه و مشکالت مالی منحل شد.

در جلسه هیئت مدیره شرکت آسان پرداخت 
جدیــد  اعضــای  و  مدیرعامــل  پرشــین، 

هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند.
 در ایــن جلســه ضمــن تقدیــر از زحمــات 
محمدرضــا اســکندریون به عنــوان مدیرعامل 
قبلــی، علی اکبــر فراهانــی، قائم مقــام پیشــین 
مدیرعامل و معاون بازاریابی و فروش به عنوان 

مدیرعامل جدید انتخاب شد.
فراهانــی، دانش آموختــه مدیریــت بازاریابــی 
و مدیریــت مالی از دانشــگاه شــهید بهشــتی 
و همچنیــن کشــور ســوئد اســت و بیــش از ۱۰ 
ســال در صنعت تلکام و پرداخــت و دیجیتال 

در حــوزه بازایابی، فــروش و محصــول فعالیت 
داشته .

 او پیش از ملحق شــدن به آپ، معــاون تجاری 
و قائم مقــام مدیرعامــل اپراتــور مجــازی نگین 
ارتباطــات آوا و مدیــر ارشــد بازاریابــی شــرکت 

رایتل بوده  است.
در ایــن جلســه هیئت مدیــره آپ، محمدرضــا 
اســکندریون به عنــوان رئیــس و محمدعلــی 
گوگانــی به عنــوان نایب رئیــس هیئت مدیــره 

انتخاب شدند. 
همچنیــن آرمــان فــرج زاده به عنــوان عضــو 

هیئت مدیره منصوب شد.
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یکی از زمینه های نوآوری صنعتی در قرن بیستم تولید مواد 
جدید بود. از آنجا که آهن بیــش از هر ماده دیگری مصرف 
می شــود و این روند همچنان پیــش می رود، بشــر هنوز در 
عصر آهن زندگی می کند، اما برتری آهن در میان سایر مواد 
از سه مسیر تحت تأثیر قرار گرفته؛ مهارت متالورژیست ها 
در ترکیب آهن و سایر فلزات و تولید آلیاژ، کاربرد گستره ای 

از موادی مانند شیشه و بتن در ساختمان ها و 
پدیدار شدن و کاربرد گسترده مواد کامالً جدید، 

به ویژه پالستیک. 

 آهن و فوالد
آلیاژها )به غیر از خود فــوالد که آلیاژی از آهن و 
کربن است( پیش تر در قرن نوزدهم در صنعت 
آهــن و فــوالد اهمیت پیــدا کــرده بودنــد. فوالد 
تنگستن خودسخت شونده برای نخستین بار 
در ســال ۱۸۶۸ و فــوالد منگنزی در ســال ۱۸۸۷ 
تولید شــد. فوالد منگنــز نیز غیرمغناطیســی 

است که کاربری های بســیاری را برای این فوالد در صنعت 
برق ایجاد می کند. آلیاژهای فوالد در قرن بیستم چندبرابر 
شــد. فوالد ســیلیکونی به این دلیل مفید بود که بر خالف 
فوالد منگنزی بسیار مغناطیســی است. در ســال ۱۹۱۳ با 
ترکیب کردن فوالد و کروم در انگلستان، نخستین فوالدهای 
ضدزنگ ساخته شد و کارخانه کروپ در آلمان در سال ۱۹۱۴ 
فوالد ضدزنــگ را بــا ۱۸ درصد کــروم و ۸ درصد نیکل تولید 
کرد. آلیاژ نیکل-کروم در توسعه موتورهای توربین گازی در 

دهه ۱۹۳۰ اهمیت فراوانی داشت و بسیاری از ترکیب های 
دیگر نیــز برای اهــداف تخصصی مورد اســتفاده گســترده 

قرار گرفتند.

 مصالح ساختمانی
بزرگ شــدن مقیاس تولید مصالح ســنتی مانند شیشــه و 
بتن نیــز جایگزین هایــی بــرای آهن، به ویــژه در 
ساختمان سازی فراهم کرد و آهن با قرار گرفتن 
در بتن مســلح به تکمیل ســازه ها کمــک کرد. 
گرچه بیشتر مواد کامالً جدید غیرفلزی بودند، 
دســت کم یک فلز جدیــد، آلومینیــوم، در قرن 
بیســتم در مقیاس بزرگ صنعتی ظاهر شــد. 
ســنگ معدن این فلــز از فراوان ترین ســنگ ها 
در پوسته زمین است، اما تا پیش از به کارگیری 
صنعتــی یــک فراینــد الکترولیتی، اســتخراج 
آلومینیــوم بــا هزینه هــای زیــادی همــراه بــود. 
مقایسه وزن آن با فوالد، آلومینیوم را به ماده ای 
ارزشمند در ساخت هواپیما تبدیل کرد، سپس کاربردهای 
صنعتی و خانگی بسیاری برای آن یافت شد. در سال ۱۹۰۰ 
تولید جهانی آلومینیوم سه هزار تن بود که حدود نیمی از آن 
با استفاده از برق ارزان قیمت از آبشار نیاگارا ساخته می شد 

و تولید این فلز از آن زمان به سرعت افزایش یافت.
فرایندهای الکترولیت پیش تر در تهیه ســایر فلزات به  کار 
می رفت؛ »دیوی« )Davy( در آغاز قرن نوزدهم با جداسازی 
پتاسیم، سدیم، باریم، کلسیم و استرانسیوم به پیشگام این 

قرن بیستم را می توان عصر شکوفایی تولید مواد جدید نامید که هر کدام 
افق های جدیدی را گشوده و گستره بزرگی از کاربری های نوین را خلق کردند
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مواد واقعاً مهم هستند!
بخشی از نمایشــگاه پارچه های آینده در سال 
2۰2۰ بــر مــوادی تمرکــز داشــت کــه به دنبــال 
تغییــر چشــم انداز مــواد آینــده بودنــد. مــواد 
واقعــاً اهمیــت دارنــد؛ آنها آغــاز ســفر طراحی 
را بیــان می کنند، مــا را هیجــان زده می ســازند، 
تجسم المســه هســتند و خالقیت و محتوای 
محصــوالت مــد جدیــد را بیــان می کننــد. بــا 
ایــن حــال، پژوهش ها نشــان می دهد کــه مواد 
همچنین تأثیرات بسیار مهم فراگیر در زنجیره 
تأمین دارند. انتخاب مــواد می تواند به تنهایی 
تا ۸۰ درصد از ردپــای محیطی و اجتماعی یک 
محصول را شــکل دهــد، بنابراین نــوآوری مواد 
نقشی اساسی در تغییر بالقوه تأثیرات صنایع 
مــد و نســاجی ایفــا می کنــد. بازدیدکننــدگان 
نهمین نمایشگاه پارچه های آینده، نوآوری های 
گوناگونــی را کشــف کردنــد کــه نشــان دهنده 
فرصت ها و راه حل های جدید برای آینده انواع 
مــواد اســت. ایــن نوآوری هــا نمونــه ای از درگیر 
کــردن بازدیدکننــدگان در داســتان های جدید 
و نشــان دادن راه حل هایی برای تغییــرات مورد 
نیاز است و گستره ای از طرح ها تا مواد نوپدید 
تجاری در دسترس را به نمایش می گذارد که بر 
راه حل ها و تفکر سامان یافته مانند بستن حلقه 
محصوالت مبتنی بر پالســتیک یا جریان های 
زباله هــای غذایی و کشــاورزی تمرکــز دارد. این 
نوآوری ها دامنه گسترده ای از منابع مواد خام را 
دربر می گیرد و تأکید می کند که تنوع بخشیدن 
به نیازهــای مــادی و ایجــاد چهارچــوب مجدد 
در تعاریــف مــا از »ضایعــات« ضروری اســت. 
در ســال های اخیــر تحقیــق و توســعه در ایــن 
زمینــه گســترش یافتــه و از عصــر نوپــای مــواد 

زیست ساخته استقبال می شود.
در پاســخ به نیاز فوری بــرای تغییــر در صنعت 
مد، رنگدانه های باکتریایی و پوشش فتوسنتز 

ایجاد شده اســت. پوشش فتوســنتز یک الیه 
زنــده از میکروارگانیسم هاســت کــه می توانــد 
روی منسوجات اعمال شــود تا فتوسنتز فعال 
را در مرحلــه کاربری فعــال کند؛ پوشــیدن یک 
تی شرت با اندازه متوسط که با این مواد پوشش 
داده شــده، می توانــد ۷2.۸ درصد از اکســیژن 
ایجادشده توســط یک درخت را در 2۴ ساعت 

تولید کند!
بیشــتر رنگ زاهای معمولی از مواد پتروشیمی 
ساخته می شــوند. ایجاد رنگ ها با استفاده از 
یک موجــود زنــده تک ســلولی دنبال می شــود 
کــه از باکتری هــا، مخمرهــا و قارچ هــا تغذیــه 
می کند و با تغییر pH سایه های مختلفی تولید 
می کند. جنس این ارگانیسم برای انسان زیان 
نــدارد و می تــوان ایــن رنگدانه های پیوســته در 
حال رشــد را زنده نگــه داشــت. در همین حال 
آزمایش هایی برای استخراج ترکیبات مولکولی 
و بلور کردن عرق انسان انجام می گیرد. کاری که 
ما را به این پرســش وامی دارد کــه چه چیز یک 
محصول »ضایعات« اســت؟ گفتنی اســت از 
کریســتال های عــرق بــرای تولیــد فنــاوری فیبر 

نوری نیز استفاده شده است.
در طرحی بــه نــام  Albert yarn )نــخ آلبرت( از 
ضایعات منســوجات پلی استر برای تولید یک 
نــخ جدیــد اســتفاده می شــود کــه در مقایســه 
با تولید نــخ بکر باعــث ۱5 درصــد صرفه جویی 
در انــرژی و ۷2 درصد در مصرف آب می شــود. 
یک ســنگ مرمر پالســتیکی بازیافتی گرانبها 
ساخته شده که می تواند بارها و بارها بازیافت 
شــود. یکی دیگر از طراحان از الیاف بازیافتی و 
اقالم ته مانــده انبار برای ســاخت لــوازم جانبی 
دست ساز استفاده می کند. الزم است همه ما 
نســبت به رابطه خود با منابع تأمیــن نیازهای 

مادی تجدیدنظر کنیم.

REVIEWبررسی
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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

روند تبدیل شد، گرچه این مواد کاربرد تجاری کمی داشت. 
در ابتدای قرن بیستم مقادیر قابل توجهی منیزیم به صورت 
الکترولیتی در دماهای باال به دست می آمد و تولید کاربید 
کلســیم با واکنش اکســید کلســیم )آهک( و کربــن )کک( 
توســط کوره الکتریکی ممکن شــد. در یک فراینــد دیگر از 
واکنش کاربید کلسیم با نیتروژن و سیانامید کلسیم در کوره 

الکتریکی یک رزین مصنوعی مفید ساخته شد. 

 پالستیک ها
قابلیــت شــکل پذیری )plasticity( از مواردی اســت که در 
صنایع متالورژی و ســرامیک مورد اســتفاده فراوان است. 
با ایــن حال اســتفاده از کلمه پالســتیک به عنــوان یک نام 
عام نه به مواد سنتی به کاررفته در این صنایع، بلکه به مواد 
جدیدی اشــاره دارد که در اثر واکنش های شیمیایی، تولید 
و قالب گیری یا فشرده می شــوند تا شکلی سفت وسخت 
و ماندگار به خود بگیرند. نخســتین ماده  ساخته شــده در 
این زمینه پارکزین بود که توسط »الکساندر پارکز«، مخترع 
بریتانیایی ساخته شد. پارکزین مخلوطی از کلروفرم و روغن 
کرچک و »مــاده ای ســخت مانند شــاخ، اما به انــدازه چرم 
انعطاف پذیر بود که قابلیت ریخته گری، رنگ آمیزی، رنگرزی 
یا کنده کاری داشــت«. ایــن کلمات در راهنمای نمایشــگاه 
بین المللی ۱۸۶2 لندن آمده که پارکزین در آن برای مخترع 
خود مدال برنز به همراه آورد. به زودی پالستیک های دیگر 
به دنبال آن تولید شدند که تا قرن بیستم موفقیت تجاری 
اندکی داشتند؛ در این میان سلولوئید که ترکیبی از نیترات 

سلولز است، استثنا بود.
پالســتیک های اولیه به مولکول هــای بزرگ ســلولز متکی 
بودنــد کــه عمومــاً از خمیــر چــوب بــه دســت می آمدنــد. 
 یک مختــرع آمریکایــی بلژیکــی بــه نــام »لئــو اچ  باکلند« 
)Leo H Baekeland( هنگامی که در سال ۱۹۰۹ حق اختراع 
خود را برای باکلیت ثبت کرد، رده جدیــدی از مولکول های 
بــزرگ را معرفی کــرد. این ماده ســخت، غیر قابــل ذوب و از 
نظر شیمیایی مقاوم )نوعی که به نام پالستیک ترموست 
شــناخته می شــود( به عنوان یک نارســانای الکتریســیته 
شــناخته می شــد و نشــان داد کــه بــرای همــه انــواع لــوازم 
الکتریکی بســیار مفید اســت. موفقیــت باکلیــت انگیزه 
زیادی بــه صنعت پالســتیک، مطالعــه مشــتقات قطران 
زغال ســنگ و ســایر ترکیبــات هیدروکربنــی و درک نظــری 

ســاختار مولکول هــای پیچیــده داد. تولیــد مــواد رنــگ زا و 
شوینده های جدید برخاسته از این فعالیت بود، اما همچنین 
به دســتکاری موفقیت آمیــز مولکول ها برای تولیــد مواد با 
کیفیت های ویژه مانند سختی یا انعطاف پذیری منجر شد. 
در این دوره روش هایی خلق شد که اغلب برای محکم کردن 
این پلیمرها )مولکول های پیچیده ای که از تجمع ساختارهای 
ســاده تر بــه دســت می آینــد( بــه کاتالیزورهــا و تجهیــزات 
پیچیده ای نیاز داشتند. پلیمرهای خطی به ساخت الیاف 
قوی منجر می شــوند، پلیمرهــای تشــکیل دهنده فیلم در 
ساخت رنگ ها به  کار می آیند و پلیمرهای جرمی )توده ای( 

به ساخت پالستیک جامد منجر می شوند.

 الیاف مصنوعی
ساخت الیاف مصنوعی یکی دیگر از اکتشافات قرن نوزدهم 
بود که تا قــرن بیســتم اهمیت تجــاری چندانی نداشــت. 
نخســتین منســوجات مصنوعــی از ابریشــم مصنوعــی 
ساخته شــد. پژوهش های بعدی با بهره گیری از روش های 
پلیمریزاســیون مــورد اســتفاده در پالســتیک های جامد، 
درست پیش از آغاز جنگ جهانی دوم به تولید نایلون منجر 
شد. نایلون تشکیل شــده از زنجیره های بلند مولکول های 
مبتنی بر کربن اســت که بــه الیاف قــدرت و انعطاف پذیری 
بی سابقه ای می بخشد. گرچه نایلون با در نظر گرفتن بازار 
جوراب زنانه ســاخته شد، اما شــرایط جنگ به آن فرصتی 
داد تا تطبیق پذیری و قابلیت اطمینان خود به عنوان پارچه 
چتر نجات و سیم بکسل را نشان دهد. نایلون و سایر الیاف 

مصنوعی تنها پس از جنگ در دسترس قرار گرفتند. 

 الستیک مصنوعی
صنایع شــیمیایی در قرن بیســتم طیــف وســیعی از مواد 
جدید را در اختیار قرار داد و موفق شد برخی مواد را جایگزین 
منابع طبیعی کند. یک نمونه مهم از آن ساخت الستیک 
مصنوعی است. برآورد تقاضای جهانی برای این محصول 
بسیار بیشتر از توان تولیدی مزارع بود. آلمان در طول جنگ 
جهانی اول پیشتاز این روش شــد. سرمایه گذاری پیوسته 
آلمان در آموزش علمی و فنی برای پیشرفت در زمینه تولید 
مواد شیمیایی، با پژوهش های دقیق آزمایشگاهی و تالش 
برای تولید مواد منفجره قوی و مواد رنگ زا، نتیجه زیادی به 

همراه داشت. 

چرا این روزها بیشتر احساس تنهایی می کنیم؟
دوست داشتن و دوست داشته شدن

ADVICEتوصیه

دوست داشــتن حســی فراتــر از تجربیــات روزمره 
انســانی اســت. غالبــاً این گونــه می اندیشــیم کــه 
دوست داشــتن از جنــس قلــب و خون اســت، اما 
اگر این اندیشــه نیز درســت باشــد، پــس همانند 
سایر هیجانات دیگر، چه بر سر نمودش در دنیای 
فیزیک آمده است؟ چه شــد که این روزها بیشتر 
احساس تنهایی می کنیم؟ چرا با گسترش فضای 
مجازی و امکاناتی که دنیای فناوری در اختیارمان 
گذاشــته، این قــدر از همدیگــر دور شــده ایم؟ پس 
دوست داشتن کجا رفت؟ این گونه به نظر می رسد 
کــه حلقــه دوست داشــتن مان بســیار محــدود و 
محدودتر شــده اســت، شــاید فقــط نزدیکان مان. 
اما آیا واقعاً ظرفیت دنیای دوست داشتن این قدر 
کوچک اســت؟ چرا اکثر اوقــات نمی  توانیــم بدون 
پیوندهای خانوادگــی، یکدیگر را دوســت بداریم، 
دردهــای یکدیگر را بفهمیــم و مرهــم زخم هایمان 
باشیم؟ گویا حرف همدیگر را نمی فهمیم و ترجیح 
می دهیم هرکدام مان به دنیای ساختگی درونی مان 
پناه ببریم تا آسیبی به ما نرسد. آری دوست داشتن 
رنج هایی هم دارد، رنج ازخودگذشتگی، بخشش، 
قســمت کردن تمام آنچه برای تو دوست داشــتنی 
اســت با دیگری. بــه هر حال قرار اســت دو انســان 
که در حباب های ســاختگی خودشــان که حاصل 
وراثت، تجربیات زندگی انســانی و معلومات شان 
است، زندگی می کرده اند، به همدیگر نزدیک شوند 
و بسیار محتمل است که یکی یا هر دو این حباب ها 
بترکد! یا شــاید حباب ها با هم تلفیق شوند و یک 

حباب بماند و دو انسان درون آن...
چرا حاضر نیستیم دیگری را »آن طور که هست« 
درون حباب مــان بپذیریم یــا دنیــای درونی حباب 
دیگــری را تجربــه کنیــم؟ از منظــر روان شــناختی 
عواملی چون ترس و بی اعتمادی، مورد قضاوت قرار 
گرفتن و... باعث دور شــدن از هم شده، اما تمامی 
اینها آثار مشهودی از مفقود شدن میزان همدلی 

در بین مان است، اما چرا؟ 

ما نه سفیدیم، نه سیاه
همدلی تنها زمانی می تواند محقق شود 
که بتوانیــم آن دیگــری را نیز با تمــام اختالفی که با 
هم داریم به اندازه خودمان دوست داشته باشیم، 
یعنی به همان میزانی که نگران خودم هستم، بتوانم 
نگران او هم باشــم. امــا در ایــن روزگار، غالباً منافع 
فردی مان را بر منافع جمعی مــان مقدم می دانیم. 
حتی در تجربه هایی ماننــد ازدواج هم دیده ایم که 
با اینکــه ازدواج، نوعی کار تیمی اســت، اما گویا دو 
بیگانه با هم زندگی می کنند؛ نــه  می توانند آزادانه 
احساسات شان را با هم در میان بگذارند، نه فضایی 
ســالم برای دلخور شــدن و انتقاد کــردن دارند و نه 

حتی لحظاتی برای عشق ورزیدن... 
این گونه به نظر می رســد کــه دو زوج دائمــاً در حال 
رقابــت با همدیگر هســتند تا مبــادا جایــی در این 
میدان مسابقه کم بیاورند. اینکه تالشم به عنوان 
یک زوج، آسایش همراهم باشد، بسیار ارزشمند 

است، اما گردش معیوب از زمانی آغاز می شود که 
من بین تو و خودم فاصله ای قائل می شــوم. دقیقاً 
همان زمانی که نمی توانیم نقطه مشترکی در دنیای 
همدیگر بیابیم و فقط مصلحت است که ما را کنار 
همدیگر قرار داده اســت. اما چــه زمانی می توانیم 
دوست داشتن و دوست داشته شدن را در فضایی 
ســالم تجربه کنیم؟ بدیهی اســت که اگر به عنوان 
یک انســان، دنیای درون روانی آشــفته ای داشــته 
باشم و نتوانسته باشم اتحاد و یکپارچگی را درون 
ساحت روانم ایجاد کنم، هرگز نمی توانم امنیت را 
تجربه کنم و این زمانی حاصل می شود که بپذیرم 
همه ما انســان ها خاکســتری هســتیم، هــم رنگ 
ســفید داریم )ویژگی های مثبت( و هم رنگ ســیاه 
)ویژگی های منفی( و مهم این است که خودم و سایر 
انسان ها را همیشه خاکستری ببینم؛ نه سیاهش را 

غالب بدانم، نه سفیدش را.

  تنهایی خود را بپذیریم
هر انسانی به عنوان انسانی 
بالــغ باید بتوانــد تنهایــی خویش را 
دوام بیــاورد. این تنها بــودن با خود، 
به معنای سپری کردن ساعاتی تنها 
در خانه نیســت، منظور این اســت 
که باید بتواند بدون اینکه شــخص 
دیگری حضور داشــته باشد، نقاط 

تاریک و مبهم شخصیتش را نه تنها کشف کرده 
و بشناســد کــه بخش هــای دوست نداشــتنی را با 
»شفقت« بپذیرد و دوست بدارد، اما چه می شود 
اگر در مقــام پذیرش تکه های دوست نداشــتنی ام 
نباشم؟ کشوری را در نظر بگیریم که از درون دچار 
آشــفتگی اســت و هنوز نتوانســته بین شــهرهای 
مختلفــش بــا عقایــد و فرهنگ هــای متفــاوت، 
یکپارچگی ایجاد کند، آیا به نظر شــما این کشــور 
مکان مناســبی بــرای رونق صنعــت گردشــگری و 
پذیرایــی از مهمان هایی بــا آداب و رســوم مختلف 
خواهد بود؟ آیا مهمانان در این آشفته بازار، امنیتی 
را تجربه خواهند کرد؟  مثال دیگر: چیزی در مورد 
پدیده شکست نور شنیده اید؟ هر چقدر سطحی 
که نور به آن می تابد »صاف و یکدســت تر« باشد، 
پرتوهایی که از شکســت نور می بینیم، واقعی تر و 
واضح تر خواهنــد بود و برعکس. یادمان باشــد که 
»بازتاب های رفتاری مان« یعنی پاســخ هایی که به 
محرک می دهیم، حاصل تعامالت اجتماعی مان 
است و تنها مسیر آشنا شدن با دنیای درون روانی 
یکدیگــر اســت. پــس هرچــه درون من آشــفته تر 
باشد، بازتاب های رفتاری ام به تعامالت اجتماعی 
در ســطوح مختلــف، آشــفته تر خواهــد بــود و این 
یعنی گرداب سردرگمی که روابط شکست خورده و 
ناسالم حاصل همین آشفتگی درونی است. پس 
نه برای دیگری که برای بهبود حال خودمان پاالیش 
هیجانات، افکار و رفتارهایمان را جزء وظایف اصلی 
انســانی مان بدانیــم و فراموش نکنیم کــه اجتماع 

یعنی همین »تعامالت من و تو«.

آزاده پارسافر
کارشناسارشدروانشناسیبالینی

a.parsafar.edu
@gmail.com
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

با این الزام گرفتن اینماد، مسئوالن نازنین کاری کرده اند که ظرف چند ماه خود 
کسب وکارها از رو بروند و در دکان شان را ببندند 

توصیه های 
ملک الشعرای بهار 

درباره راستی و درستی

ما جهان را به 
راستی سپریم

محمدتــــــــــــقی بهـــــــــار، ملقــب بــــــــه 
ملک الشــعرای بهــار شــاعر، ادیــب، 
سیاســت مدار در ســال ۱2۶۳ هجــری 
شمســی در مشــهد بــه دنیــا آمــد. 
بهــار یکــی از چهره هــای اثرگــذار و 
شناخته شــده در تاریــخ معاصــر ایران 
بــود کــه در روز دوم اردیبهشــت ۱۳۳۰ 
هجری شمســی در تهران از دنیا رفت. 
او تأثیر زیادی بر شعر و ادبیات معاصر 
ما گذاشت و نسلی از چهره های نوآور 
ادبیــات ایــران از او تأثیــر پذیرفتنــد. 
او در جریــان نهضــت مشــروطه بــه 
مشــروطه خواهان پیوســت کــه چنــد 
مرتبــه تبعیــد و زندانــی را برایــش بــه 
همــراه آورد. بهــار شــش دوره نماینده 
مجلــس و ســال ها اســتاد دوره دکتری 
ادبیات دانشســرای عالی و دانشــکده 

ادبیات بود. 
این شــاعر پرآوازه پارسی درباره راستی 

و درستی می گوید: 

کوه  رو بین که پُشت خَم دارد
گه ز چپ می رود گهی از راست

کس در این راه پر خطر از کس
دستگیری نمی کند که خطاست

 
سنگ ها پیش پایت اندازد
آنکه باالتر از تو ره پیماست

هر قدم زین مشاجرات مخوف
طرفه جنگ و کشاکشی برپاست

زبر و باالی این گریوه و کوه
از انین و نَفیر پُر ز صداست

چون به باال رسند با این رنج
آن مکان تازه اول دعواست

به حقیقت غنی کسی باشد
رفت وآمــد  ایــن  از  کــش 

استغناست

جاه حاصل شده ز خون جگر
بازی کودکانه سفهاست

ما جهان را به راستی ِسپُریم
کس ندیدم که گم شد از ره راست

HINT نکته

ناراحت اگر شدی برو از ایران

1
زمانی هم بود که شاعرها این قدر بیکار و بی دغدغه بودند 
کــه کل فکرشــان در این بود که »شــب عید اســت و یــار از 

مــن چغندر پختــه می خواهــد«. یعنی شــما 
فکرش را بکنید که زمانــی در همین مملکت 
گل و بلبل یارهایی بوده اند از یارشان چغندر 
پخته می خواسته اند. تازه به این توجه داشته 
باشــید که در همــه تاریخ، شــاعر جماعت در 
دهک یازدهم طبقه بندی اقتصادی مردم قرار 
داشــتند. بله، آنها همیشــه در زیرزمین خط 

فقر زندگی می کردند.

2
حاال چه شد که یاد شــاعر و یارش و چغندر پخته افتادم؟ 
عرض می کنم. تــوی خبرها خواندم که دیوان عالی کشــور 
هم تأیید کرد که همه مشــاغل و کســب وکارهای بر بستر 
دیجیتــال و فضای مجــازی، از این بــه بعــد مجبورند نماد 
»اینماد« را بگیرند و بچسبانند باالی سرشان... ببخشید، 
پایین پایشــان. مســئوالن ضمن اعالم این خبر گفتند که 
هر کســی این کار را نکنــد، ما خدمت گزاران صــادق مردم، 
از طرف همان مردم چوب در آســتین متخلفان کرده، توی 
دهان شــان هم فلفل می ریزیــم تا بدانند یک من ماســت 

چقدر کره دارد.

3
خب کره ندارد. خیلی وقت است که یک من که هیچ، هزار 
خروار هم ماست شرکتی بریزی توی دستگاه کره جمع کن، 
نیم گــرم از آن چرب های خوشــمزه بــه تو نمی 
دهد. بله، همه این  اتفاقات زمانی می افتد که 
عده ای بچه زرنگ و خفن، از آب کره می گیرند 
و حالــش را می برنــد. به هــر حال مــن هم فکر 
می کنم که اینماد گرفتــن خیلی هم کار خوبی 
اســت و همه بایــد از ایــن کارهــا بکننــد. چرا؟ 

عرض می کنم.

4
معلوم اســت چرا. وقتی ســردبیرجان از موضوعــی انتقاد 
می کنــد البــد آن چیــز، چیــز خوبــی اســت و بایــد اجرایی 
شود. یعنی من یکی تا امروز یک دانه تأیید از این بزرگمرد 
عالــم بشــریت ندیــدم. مــدام انتقــاد، ســیاه نمایی، اعالم 
خسته شدن و... چه خبر اســت برادر من؟ یعنی شما این 
بلبشوی فضای مجازی را نمی بینید که مدام به این چیزها 

گیر می دهید؟ چرا درایت عزیزان را نمی بینید؟

5
کدام درایت؟ دست شما درد نکند. یعنی نمی دانید؟

6
درایت از این بیشتر که مسئوالن عزیز دارند با یک شیب 
مالیم که مردم شریف و نجیب خودشان هم متوجه نشوند 
و آب از آب تکان نخورد، بهانه مخالفت با طرح صیانت را 
ازشــان می گیرند؟ مخالفانــی که نماینــده محترم مجلس 
با دو ســه تــا لقب خوش دســت، حســابی حال شــان را جا 
آورد اســت. اگر مردم فــرداروزی، بدون ایــن کارها با فضای 
مجازی صیانت شده طرف بشــوند، می دانید چه قشرقی 
برپا خواهد شد؟ همه  شروع به ضجه زدن می کنند که آی 
بیایید و ببینید که مسئوالن عزیزتر از جان چطور این همه 
کســب وکار خانگی توی گوشــی و تبلت و لپ تــاپ را نابود 
کردند. بعد هم شــروع به خنج کشــیدن روی صورت شان 
می کننــد و هر روز یک مراســم ختــم برای کســب وکارهای 
خانگی راه می اندازند. اما حاال چه؟ حاال با این الزام گرفتن 
اینماد، مســئوالن نازنین کاری کرده اند که ظــرف چند ماه 
خود کسب وکارها از رو بروند و در دکان شان را تعطیل کنند 

و آنها هم که خیلی ناراحتند، جمع کنند از ایران بروند.

7
هی غر نزن و نگو که گشتم داغان
هی ناله نکن، نگو که ماندم ویران

خوش باش و نکن فکر به این صحبت ها
ناراحت اگر شدی برو از ایران

شب نوشته های یک بچه نوآور!) 36(

خرده جنایت های 
رئیس و کارمندی

یادم باشد دیگر از این غلط ها نکنم، دست کم وقتی 
که سمیرا و فریبا هســتند؛ گرچه سامان هم تا وقتی 
که خودمان بودیم از این بداخالقی ها نداشت! شاید 
هم حرف آنها درست اســت و من درخواستی بیش 

از اندازه دارم. 
باالخره کار و مشــکل گروه بــود و باید حل 
می شــد، درســت کــه مــا کارگــر نیســتیم، 
ولــی... اصــالً خــودم رفتــم وســط اتــاق 
ایســتادم و گفتم: »بچه ها شــما همه تاج 
سر من؛ ولی...« پیش از اینکه سامان گیر 
بدهــد و تکه پرانــی کنــد، حرفم را درســت 
کردم و گفتم: »شــما جاتون روی ســر من، 
همه رئیــس، بزرگ تــر، آقا، خانــم، گرامی، 
سرور، ... ولی نمی شه که کار جابه جا شدن 
را بســپریم به کارگران. اگر خودمــون کمک کنیم کار 
زودتر تموم می شه و تمیز و بدون مشکل هم خواهد 

شد.« شاید برای نخستین بار بود که من حرف زدم و 
کامیار وسط صحبت نپرید، اما یک نگاه گذرا به همه 
بچه ها انداختم و دیدم یکی دو نفر اصالً سرشــان را 
برگرداندند گویا چیزی گفته نشده، سامان همچنان 
به مــن زل زده بــود بی حرکــت و بی صــدا، ولــی فریبا 
بی تاب شــده و انگار بــرای گفتن یکــی از آن جمالت 
کوبنده آماده می شد. من هم رفتم توی الک دفاعی و 
سرم را به سمت دیگری برگرداندم که با سمیرا چشم 
در چشــم شــدم و گفت: »بلــه درســت می فرمایید؛ 
همه بایــد مشــارکت کننــد، اصــالً مگر می شــه؟ کار 
خودمونه. مــن که دلــم نمی خــواد وســایل کارم توی 
اسباب کشــی خــراب بشــه.« هنــوز فرصــت نکــرده 
بودم خوشحالی خودم را از این همراهی نشان دهم 
کــه ســمیرا هــم نشســت روی صندلی اش و ســرش 
را به طــرف دیگــر و رو بــه صفحــه نمایــش برگرداند. 
نفهمیــدم قبول دارد کمــک کند یا فقــط یک چیزی 

گفته که گفته باشد و بعد بپیچاند. 
تقریباً روشن شد که از این گروه برای کار جابه جایی 
نمی شــود انتظار همراهی داشت. درســت در همان 
حالی که چشــمان بهت زده من مثل جیــغ بنفش و 
زعفرانی یک دور ۳۶۰ درجه توی اتاق می زد، سامان 
زیرلب گفت: »من که وسیله ای ندارم، اصالً قرار بود 

دو روز آینــده بــرم مرخصی!« بهتــر دیدم که نشــان 
بدهم نشــنیده ام. حاال مــن مانــده بــودم و نگاه های 
فریبا. به ســمت فریبا برگشتم، ســینه را صاف کرده 
و پرسیدم: »شما که موافق هســتید؟« و او انگار فنر 
از جا در رفته، گفت: »البته که نــه! مگه ما کارگریم؟ 
شــتریم یــا شــترمرغ؟ کوله کشــیم یــا جاروکــش؟ 
سیم کشــیم یا پاروکش؟« تکه پرانی کامیــار به دادم 
رسید که گفت: »شما که فعالً سخنور هستید و نثر 
مســجع صادر می فرمایید.« و ادامــه داد: »بابا یک 
کاری روی زمین مونده، رئیس بزرگ و عزیزمون کارگر 
هم گرفته، اما از همه شما سروران گرامی برای صرف 
میوه و شــیرینی و ناهار دعوت می شــه. قــدم برادر و 
پســرعمو و پســرخاله گردن کلفــت و کاری شــما هم 
روی چشم. هرکدام یه دستی برسونید، کار رو جمع 

کنیم. بالنسبت بزرگ ترها گروه هستیم، نه...« 
انگار مــن هم کار قشــنگی نکــرده بودم که خواســتم 
همــه کارهــا را خودمــان انجــام بدهیــم. در فکــرم 
تنهــا ایــن بــود کــه زودتــر انجــام شــود، در نتیجــه 
خرده فرمایش هــای رئیــس، خرده خــرده بــه دیــوار 
خورد و یــک خورده کار گــره خورد و یک درخواســت 
خرد تبدیل شد به ماجرای خرده جنایت های رئیس 

و کارمندی!

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007
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 ضمیمه رایگان ویژه نامه 
نوروزی نشریه رمزارز
کتاب اول »راهکار« با موضوع 
دارایی دیجیتال در 162 صفحه منتشر شد
 راهکار: کاری مشترک از  راه پرداخت و کارنگ

 فرق پروژه معتبر ترون با طرح های پانزی در ایران چیست؟

روشنگری درباره کالهبرداری با اسم ترون!

رمزارز ها  در سال 1401
4

اکوسیستم 
می خواهیم

نوآوری 
مسئوالنه

همه آنچه می خواهید 
درباره فرمان اجرایی 
رئیس جمهور آمریکا 

درخصوص  رمزارزها بدانید

30

دست سرد
رگوالتوری 
خصوصی!

کوین بیس بیش از ۲۵ هزار 
حساب روسی را بست

29

تا تغییر قانون 
اساسی پیش 

می رویم!
شعار بیت کوینر های 

کالیفرنیا

28

13 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شــــماره سیزده
بیست ودوم اسفند
۱ ۴ ۰ ۰
32  صفـــــحه

17

شیخ محمد بن راشد: 
می خواهیم  در آینده سهیم باشیم

 دبی از قانون 

ارزهای دیجیتال 
خود، رونمایی می کند

2

 فردای رفع تحریم ها چه بر سر 
10 چهره حوزه تبادل رمزارزها از چالش های سال 1400 صنعت رمزارز ایران می آید؟ 

و بیم  و امیدهای سال 1401 می گویند

ANALYSIS
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تحليل
A N A L Y S I S

 می گوینــد زمان هایــی کــه دولــت 
اوضاعش خوب نیست به نفع بخش 
خصوصی و فعــاالن اقتصادی اســت؛ چرا که 
دولت دســتش را جلــوی جماعــت کارآفرین و 
فعال اقتصادی دراز می کند و به حرف های آنها 
گوش می دهــد. ولــی زمان هایــی کــه دولت به 
دلیل کاهــش محدودیت هــا و افزایش قیمت 
کاالهایــی ماننــد نفــت اوضاعــش خــوب 
می شود، بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی 
را فراموش می کند و تصور می کند با زالو هایی 
طــرف اســت کــه خــون مــردم را در شیشــه 
کرده اند. دولت ضعیف در ظاهر هم که شــده 
حــرف بخــش خصوصــی را گــوش می کنــد و 
دولــت قــوی پایــش را روی گلــوی بخــش 

خصوصی می گذارد.

 حــاال کــه در آســتانه ســال ۱۴۰۱ قــرار 
داریم، به نظر می رســد ممکن اســت 
تحریم های ایران برداشته شوند؛ گرچه هر روز 
خبرهــای ضــد و نقیضی در ایــن باره منتشــر 
می شــود، ولی رفع تحریم ها مایه خوشــحالی 
از  یکــی  یــم  تحر اســت. 
ظالمانه تریــن روش های بشــری 
بــرای تعامــل و بــه زانــو درآوردن 
طــرف مقابــل اســت؛ روشــی بــه 
غایت غیرانســانی بــرای نابودی 
یــک ملــت. درســت اســت کــه 
تحمــل  را  یــم  تحر ســال ها 
کرده ایم، ولی کمرمان زیر بار این 

فشارها خم شده است. 

 قاعدتاً همه ما ایرانی ها در صورتی که 
دولــت ایــران و کشــورهای دیگــر بــه 
توافقی خــوب و قابل اجرا دســت پیــدا کنند، 
خشــنود خواهیــم شــد؛ امــا آنچــه کــه مــا را 
می ترساند، این است که تجربه تاریخی نشان 
یــاد  داده وقتــی درآمدهــای ارزی دولــت ز
می شــود، نه تنها بخش خصوصی را فراموش 
می کند، بلکه چوب الی چرخ گذاشــتن ها هم 

شروع می شود.

 ســال ۱۴۰۰ را در حالــی بــه پایــان 
می رســانیم که اینمــاد اجباری شــده 
اســت و بــه حلقه هــای انجــام کســب وکار در 
کشور یک حلقه دیگر هم اضافه شده است. 
این سال را در شرایطی به پایان می رسانیم که 
ســازمان امــور مالیاتــی در بی عملی شــاپرک و 
بانــک مرکــزی بــه جــان کســب وکارها افتــاده 
اســت! ایــن ســال را در شــرایطی بــه پایــان 
می رســانیم که بانک مرکزی به دشمن شماره 
یک فناوری تبدیل شــده است و متأسفانه به 

بزرگ تریــن مانــع توســعه فین تک ایــران بدل 
گشته اســت. این ســال در شــرایطی به پایان 
می رســد که طرح موضوعاتی ماننــد تصویب 
شدن یا نشــدن طرح صیانت ذهن ها را به هم 

ریخته است.

 همه اینها و صدها موضــوع دیگر در 
نهایت بــه کاهــش اعتماد و ســرمایه 
اجتماعــی منجــر شــده و می شــود. ایــن در 
شرایطی است که بیش از هر زمان دیگری نیاز 
داریم کنــار هم باشــیم؛ نیاز داریم بــا تعامل و 
گفت وگو بر چالش ها غلبه کنیم. متأسفانه در 
همین زمان آنهایی که دست شان به جایی بند 
نیست، هر روز گرفتارتر می شوند و آنهایی که 
می توانند هم بــه دنبــال پاســپورت دومینیکا 
هســتند! شــرایط ســختی اســت و تکــرار این 
گزاره غم  انگیز است. االن چند سالی می شود 

که سال ها یکی از دیگری سخت تر می شود.

 حاال حتــی موضوعی ماننــد احتمال 
هــم  تحریم هــا  رفــع  و  توافــق 
خوشحال کننده نیســت؛ به نظر می رسد اگر 
چیزی ما را خوشحال کند، اصالح ساختارهای 
در بخش هــای مالــی و  ناقــص خصوصــاً 
اقتصادی است. ســاختارهای سنتی مالیات، 
بیمه و تأمیــن اجتماعی و ده هــا موضوع ریز و 
درشت دیگر باید اصالح شــود؛ شرایط انجام 
کســب وکار در کشــورها باید آســان تر شــود و 
مهم تــر از همــه اینکــه بخش خصوصــی باید 

محرم و تکیه گاه باشد.

 اگــر بخواهیــم ماننــد گذشــته بــدون 
رسمیت بخشی به بخش خصوصی، 
صرفــا به عنــوان زینت المجالس به آنهــا نگاه 
کنیم، چیزی تغییر نمی کند. شــرایط ســختی 
است و برای عبور از این شرایط سخت باید بر 
اصــل موضوعــات تمرکز کنیــم. حاشــیه های 
زیــادی مــا را در بــر گرفته اســت و اگــر نتوانیم 
مســائل را درســت تحلیل کنیــم، در بر همین 

پاشنه می چرخد که تا امروز چرخیده است.

 بنابراین در سال ۱۴۰۱ بیشتر از اینکه 
نگران توافــق و رفع تحریم ها باشــیم، 
نگران این هستیم که آیا ساختارهای ناقص و 
فرایندهای معیــوب را اصــالح می کنیــم یا نه. 
ســال ۱۴۰۱ ســال مهمــی بــرای رمــزارز ایــران 
خواهد بود و بســیاری از مســیرهای آینده در 
این سال روشــن می شــود. امیدوارم بر مبنای 
خــرد و تعقــل پیــش برویــم و از رفتارهــای 
هیجانــی دوری کنیــم تــا زمینــه رشــد بیشــتر 

اقتصاد ایران فراهم شود.

INTROسرآغاز

پیش بینی سال ۱۴۰۱ با فرض تسهیل تعامل با جهان 

 فردای رفع تحریم ها چه بر سر 
صنعت رمزارز ایران می آید؟

این جملــه »هیچ عشــقی با ســکوت زنــده نمی مانــد« را 
سال هاست تکرار می کنیم؛ اولین بار این جمله را در کتاب 
»هویت« میالن کوندرا خواندم. بار اول برای من یک جمله 
معمولی بود مانند همه گزاره های پیش از آن. چیزی نبود 

کــه در ذهــن بمانــد و ذهــن را تحریــک کند یا 
تخیل برانگیز باشد. جمله ای بود مانند هزاران 

جمله دیگر در کتاب های خوب.
ایــن جملــه زمانــی بــرای مــن جــذاب شــد که 
ســال ها پیــش ویژه نامــه ای شــامل تکه هــا و 
بریده هایی از آثار خــوب جهان را جمع کردم. 
در ایــن ویژه نامــه از همــه آنچــه شــاهکارهای 
ادبیات می خوانیم تکه ای گذاشــته بــودم؛ بر 
مبنــای این فلســفه کــه آب دریــا را اگــر نتوان 
کشــید، هم به قدر تشــنگی باید چشــید! به 

صورت تصادفی تکه هایی از کتاب ها را انتخاب می کردیم؛ 
تکه هایی که مستقل تر از بقیه بخش ها باشند و به تنهایی 
معنــا دار. از هویــت میــالن کونــدرا بخشــی مربــوط بــه 
گفت وگویی درون کافه را انتخاب کردیم. دو نفری که با هم 
درباره دوستی و عشق و محبت صحبت می کردند؛ آخر 
این بخش این دو به زوجی اشــاره می کنند که در سکوت 
روبه روی هم نشســته اند و چیزی نمی گوینــد. این جمله 
»هیچ عشــقی با ســکوت زنده نمی ماند« بــرای توصیف 
این زوج ســاکت اســت و دعوتی اســت به گفت وگــو برای 

ادامه زندگی.
اگر گفت وگو نباشــد، همه چیــز می میرد. مــا با گفت وگو 
جهان را اصــالح می کنیم و مهم تر از آن خودمــان را. برای 

گفت وگو باید هنر گفت وگــو را بدانیم و بــا آرامش و درک 
متقابل ســعی کنیم مســائل بهینه ســازی را حــل کنیم. 
این کاری پیچیده و به غایت دشــوار اســت؛ به گونه ای که 
می توانم بگویم ســخت ترین کار جهــان همین گفت وگو 
کــردن اســت. ســکوت هیــچ گاه راه مناســبی 
بــرای تغییــر نیســت و متأســفانه پیشــینه 
تاریخی مــا، دعوت به ســکوت می کنــد. ما از 
تاریخی آمده ایم که می گوید زبان ســرخ ســر 
ســبز می دهد بر بــاد! مــا از تاریخــی آمده ایم 
که سکوت هزاران بار ارزشمند تر از حرف زدن 
اســت. مــا از تاریخــی آمده ایــم کــه مــا را منع 
می کند از خطا کردن، از آزمودن و تجربه کردن. 
این در حالی است که منطق پیشرفت جهان 
بر فرصت اشــتباه کردن سوار شــده است. ما 
اشــتباه می کنیــم و می فهمیم راهــی که رفته ایم درســت 
نبوده است. اشتباه می کنیم و راه آینده را اصالح می کنیم. 
ما اگر خطا نکنیــم و اگر اشــتباه نکنیم و اگــر به همدیگر 
فرصت خطا کــردن ندهیم، می شــویم همان گذشــته ای 
که دعوت می کند به ســکوت کردن. فرهنگی که می گوید 

سکوت کن که علم و هنرت پنهان بماند!
فرهنگی که می گوید حرف زدن خوب نیســت! مــا این بار 
تاریخــی را بر دوش می کشــیم. باری ســنگین کــه دعوت 
می کند بــه گفت وگو نکــردن و خطــا نکــردن! بنابراین اگر 
از این زاویه بــه ماجرا نگاه کنیم، فــالن مدیر بانک مرکزی 
مقصر نیست که ما نگاه امنیتی به حوزه هایی مانند رمزارز 
پیــدا کرده ایم! فــالن مدیر، فــالن نهــاد مالــی و اقتصادی 

مینا والی
 مدیرمسئول
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رضا قربانی
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فرهنگ مان، ما را به سکوت  و خطا نکردن تشویق می کند

هیچ عشقی  با سکوت 
زنده نمی  ماند

 دارایی دیجیتال 
برای آن ها که می خواهند از دنیای پیچیده 

 اما جذب رمزارزها سر در بیاورند. 

ضمیمه رایگان ویژه نامه نوروزی نشریه رمزارز

کتاب اول »راهکار« با موضوع 
 دارایی دیجیتال منتشر شد

راهکار: کاری مشترک از
 راه پرداخت و کارنگ
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تحليل
A N A L Y S I S

خاطــرم هســت بــا دوســتی صحبــت می کــردم کــه 
خــودش یکــی از فعــاالن صنعــت فنــاوری اطالعات 
در کشــور بــود و می گفــت: »مــن بــا گروه هــا و 
کامیونیتی هــای مختلفــی در صنایــع فناوری محــور 
سروکله زده ام، ولی تنها گروهی که نتوانستم با آنها 

کنار بیایــم، رمزارزی ها بودنــد.« و جامعه 
رمزارزی هــا را »تهاجمــی و جنگنــده« 
می خوانــد. شــاید رویکــرد تهاجمــی و 
جنگنــده نــکات مثبــت زیــادی بــرای این 
صنعت داشته باشد، ولی به همان اندازه 
هم نکات منفی برای این صنعت به همراه 
داشته است. بسیاری را دیده ام که از این 
روحیه اهالــی این صنعت سوءاســتفاده 
کرده اند و بازیگران این صنعت را علیه هم 
شــورانده اند که نتایج در کل هــر چه بود، 

برای صنعت مطلوب نبود.
شاید همین نکات منفی باعث شد ۱۰ صرافی ایرانی 
که عمدتــاً از صرافی هــای مطرح و باســابقه صنعت 
هســتند و بنــا بــر آمارهــا بیــش از ۸۵ درصــد بــازار 
رمزارز کشور در اختیار این ۱۰ صرافی است، دست 
همراهی برای شــروع اتحــاد رقبــا در ایــن صنعت را 
بفشــارند. نمونه این همراهی، همین نشریه رمزارز 
که تا امروز ۱۳ هفته به طور منظم تولید و چاپ شده 
و در تالش است نگاهی درســت و معقول و منطقی 
در خصــوص جوانــب مختلــف رمزارزهــا در کشــور 
ایجاد کنــد. یکی دیگر از خروجی هــای این همراهی 

و اتحاد، انتشار اولین شــماره »راه کار« تحت عنوان 
دارایی دیجیتال اســت که با حمایت این ۱۰ صرافی 
منتشر شد و ضمیمه شماره ویژه پایان سال کارنگ 

به رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
به همــت همیــن اتحاد رقبــا نیــز بزرگ تریــن رویداد 
بالکچین و رمزارز ایران بــا حضور بیش از 
۲۵۰ تن از فعاالن اکوسیستم رمزارز ایران 
تحت عنــوان »دورهمــی کســب وکارهای 
حــوزه رمــزارزی و بالکچیــن ایــران« برگزار 

شد.
اینها فقط بخشی از اتفاقات مثبتی است 
که برای ارائه یک صدای واحد توسط این 
جمــع انجام شــده اســت. ایــن ۱۰ صرافی 
با قــرار گرفتن کنــار یکدیگر، نشــان دادند 
می شــود با تمام وجود رقابت کرد، ولی در 
عین حال برای شنیدن صدای صنعت، یک صدای 

واحد داشت.
 امیدوارم در سال ۱۴۰۱ این جمع ۱۰تایی، به جمعی 
با بیــش از ۵۰ عضــو تبدیل شــود و صنعــت رمزارز، 
مخصوصاً در حوزه تبادل که قلب تپنده این صنعت 
اســت، بتوانــد بــا تعامــل و هم صدایــی بــا یکدیگر، 
حاکمیــت و دولــت را از هرگونــه برخــورد ســلبی 
منصرف کند و در راستای شــکل گیری یک گفتمان 
که پشتوانه عملیاتی بازیگران این صنعت را با خود 
داشته باشد، بتواند به نقطه تعادل در قانون گذاری 

و نظارت برسد.

مهم ترین دستاوردی که صنعت رمزارز ایران در سال ۱۴۰۰ تمرین کرد 
»اتحاد رقبا« بود که ثمر واقعی آن در سال ۱۴۰۱ نمود پیدا خواهد کرد

اتحاد رقبا؛ مهم ترین اتفاق ۱۴۰۰

POINT OF VIEWزاویه دید

 »رمزارز« در سال ۱۴۰۱ 
پرقدرت  و با مطالب 
متنوع تر در کنار شما 

خواهد بود
۱۴۰۰؛ سال آشنایی 

جمعی ایرانیان با رمزارز

نوشــتن از ســال خورشــیدی که گذشــت 
آن هم با محوریــت بازار رمزارزهــا و در ۲۵۰ 
کلمه کاری سهل و ممتنع است. سهل از 
این جهت که می توان همه گفتنی ها را در 
این خالصه کرد که در سال ۱۴۰۰ رمزارز به 
یکی از کلیدواژه های آشنای اکثر ایرانی ها 
تبدیــل شــد و ممتنــع از ایــن بابت کــه در 
همین یک ســال بر بــازار رمزارزهــای ایران 

ماجراهای زیادی گذشته است.

۱۴۰۰ بود که بزرگ و کوچک و افراد 
حقیقی و حقوقی ها و طیف قابل 
توجهــی از جامعــه درگیــر ایــن پدیــده 
نه چندان نوظهور جهانی شدند. آشنایی 
کــه البتــه سبک و ســیاق ایرانــی هــم در 
جای جای آن پدیدار بــود و اتفاقاتی هم در 
بــازار و هم در کســب وکارها و هــم در میان 

کاربران و مهم تر هم در بین 
سیاست گذاران دولتی رقم 
خــورد کــه مشــابه آن را در 
بین المللــی  اکوسیســتم 
رمزارزها، نه می توان ســراغ 
گرفــت و نه می تــوان انتظار 

داشت.

هرچه بود رمزارزها 
ســال  یــک  در 

گذشــته به یــک بخــش از اقتصاد کشــور 
تبدیل شدند. بخشی هرچند کوچک اما 
حسابی پرسروصدا. اتفاقی که می توان به 
دور از هیجــان و اغــراق در مجمــوع آن را 
مثبت ارزیابــی کــرد. کســب وکارهای این 
حــوزه هــم به خصــوص در زمینه تبــادل و 
خریدوفروش نســبتاً موفق عمــل کردند. 
رگوالتورها اگرچه ابتدا با توپ پر آمدند اما 
حــاال کــه ایــن ســال پرماجــرا را بــه پایــان 
می بریم، به نظر می رسد پرچم های آشتی 

و صلح کم وبیش باال رفته اند.

شــک نــدارم ۱۴۰۱ هــم ســال 
پرماجــرای دیگــری بــرای بــازار 
رمزارزها خواهد بود. اما شک هم نکنید که 
ما در »رمزارز« که اولین نشریه رسمی این 
حوزه لقب گرفته با محوریت ارتقای آگاهی 
عمومی از خطــرات و فرصت های این بازار 
برای کاربــران ایرانــی بگوییــم و راهــی را که 

شروع کرده ایم، پرقدرت ادامه دهیم.

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.
رضا جمیلی 

سردبیر

@rezajamili

مقصر نیست که اجازه خطا به کسی نمی دهد! ما نه حق 
ســکوت نکردن را داریم و نه حق خطا کردن؛ ما فقط باید 
به اندازه حرف بزنیم و دقیقاً همان چیزی را بگوییم که باید 
بگوییم و همان کاری را انجــام دهیم که باید انجام دهیم. 
چگونه از چنین فرهنگی نوآوری بیرون می آید؟ چگونه از 

چنین دنیایی زایش رخ می دهد؟ 
با این همه خوشــحالم که این دیوار تاریخی تــرک خورده 
است؛ این دیوار بزرگ که حائل بین ما و دنیای بهتر بوده 
است، دیگر مانند گذشته مقاوم نیست. این دیوار در حال 
فروریختن اســت؛ دیواری که مروج دورویی بوده اســت و 
فرهنگ ریا و سالوس را تشویق کرده است. خوشحالم که 
فرهنگ صراحت، حرف زدن، امتحان کردن و تجربه کردن 
راه خودش را یافته اســت و در این میــان رمزارزها در کنار 
بســیاری از روندهای تکنولــوژی پیش قــراوالن این تغییر 

بوده اند. 
خوشــحالم که بخش کوچکی از جریانی هستم که برای 
زندگی بهتر تالش می کنند. خوشحالم که صرفاً تماشاگر 
نیستیم و به میان میدان آمده ایم؛ می دانم سخت است 
و حداقــل هزینــه اش عمــری اســت که مــی رود. ولــی اگر 
بتوانیم ذره ای شکاف بر این دیوار دورویی و ریا بیندازیم، 

کار خودمان را کرده ایم.
هنوز هم ماننــد همان زمان کــه تکه های پراکنــده ادبیات 
ایران و جهان را جمع می کردیم، جمله هایی هســتند که 
تکان مــان می دهنــد و زیر لــب تکــرار می کنیــم. هنوز هم 
تصــور می کنیم هیچ عشــقی با ســکوت زنــده نمی ماند، 

هرچند برخی مواقع سکوت هم فریاد می زند!

با همکاری
به ترتیب حروف الفبا:
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پایان ۱۴۰۰ خورشیدی را اگر بخواهیم با نگاهی جهانی، 
نقطــه ای برای یک پیش بینــی درباره یک ســال آینده در 
نظر بگیریم، باید روی تحوالتی که در سال ۲۰۲۲ میالدی 
احتمال رخ دادن شــان وجود دارد، متمرکز شــویم؛ سالی 
کــه بســیاری منتظرنــد تــا حوزه هــای مختلــف فنــاوری، 
دســتاوردها و کارکردهای واقعی تری از خود نشان دهند 
و نتیجه ســرمایه گذاری های انجام شــده به بار بنشیند. 
سال ۱۴۰۱ را می توان با این رویکرد، سالی جذاب توصیف 
کــرد؛ ســالی کــه در آن در حوزه هــای مختلف تحــوالت و 
دگرگونی های تأثیرگذار رخ خواهد داد و بی شــک یکی از 
این حوزه ها رمزارز و بالکچین خواهد؛ حوزه ای که در یک 
سال گذشته جذابیتش بیشتر روی چارت ها و نمودارها 
بود و پیش بینی می شود با ظهور بیشتر کارکردهایش در 

کســب وکارها و زندگی اخبار و اتفاقات زیــادی را به خود 
اختصاص دهد.

رمزارزها و بالکچین یکی از هیجان انگیزترین فناوری های 
حال حاضر دنیا هستند. فناوری ای که به پایگاه اطالعات 
رمزنگاری شده ای اطالق می شود که توانایی حل بسیاری 
از مشــکالت مربوط به امنیت آنالین را دارد، با آشــنایی 
بیشــتر مردم بــا این فنــاوری از طریــق بیت کوین و ســایر 
رمزارزها در دو، ســه ســال گذشــته حاال در کانــون توجه 
ســرمایه گذاران خطرپذیــر و فعــاالن کســب وکارهای 

اینترنتی در گوشه وکنار دنیا قرار گرفته است.
رمزارزهــا و بالکچین کاربردهای بســیار گســترده تری در 
قراردادهــای هوشــمند دیجیتالــی، لجســتیک، امنیت 
زنجیره تأمین و محافظــت در مقابل جعــل هویت و... و 

رمزارز ها و بالکچین 
در سال 1401

چند پیش بینی درباره تحوالتی که در سال آینده می توان 

در حوزه فناوری های غیر متمرکز انتظار داشت

فرق پروژه معتبر ترون با طرح های پانزی در ایران چیست؟

روشنگری درباره کالهبرداری با اسم ترون!
بر خــالف انتظــار بســیاری از کاربــران کــه به دنبال 
پاسخی کوتاه برای این ســؤال هستند، الزم است 
کــه ایــن موضــوع را از جنبه های مختلف بررســی 
کنیم. اگر از کاربران باسابقه در کریپتو هستید، البد 
می دانید که ترون در ابتدا توکن شــبکه اتریوم بود 
و پس از مدتی که توانست بالکچین اختصاصی 
خــودش را راه انــدازی کنــد، بــه ســمت کوین بودن 
حرکت کرد و در حال حاضر، یک کوین به  حساب 
می آید. البته بالکچیــن ترون ایــن قابلیــت را دارد 
که افــراد مختلــف بتوانند در بســتر آن، اســمارت 
کانترکت یا DApp و ارز دیجیتال اختصاصی از نوع 
توکن، ایجاد و راه اندازی کنند. اگر منظور ما این ترون 
باشد که داخل صرافی های بزرگ و معتبر داخلی 
و خارجــی خریدوفــروش می شــود، بایــد گفت که 
این ترون به هیچ عنوان کالهبرداری 
نیست! اما همان طور که گفته شد، 
پروژه ترون همانند اتریوم، بســتری 
بــرای راه انــدازی اپلیکیشــن های 
غیرمتمرکز  )Dapps(و قراردادهای 
هوشمند است و توسعه دهندگان 
مختلف می توانند اپلیکیشن مورد 
نظر خــود را روی آن راه اندازی کنند، 
امــا کالهبرداری هــای اخیــر کــه در 
فضای وب فارسی رواج پیدا کرده از 
طریق همین اپلیکیشن های ایجادشده روی ترون 
بوده است؛ بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که 
قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن های غیرمتمرکز 
روی شــبکه ترون، معتبــر و مطمئن باشــند. برای 
تشخیص پروژه های پانزی باید به ادعای تیم های 
توســعه دهنده درباره اعتبار پروژه های ایجادشده 
بر بستر شبکه ترون، شک کرد! چراکه با توجه به 
معامالت و محبوبیت بســیار ترون، ممکن است 
صرفــاً از اعتبــار تــرون بــرای جلــب توجــه کاربران 

استفاده شده است.

مثالی برای درک بهتــر کال هبرداری ها بر 
بستر شبکه ترون

برای درک بهتــر این موضــوع، به این مثــال توجه 
کنید! در ایران پلتفرم هــای معتبر آگهی همچون 
دیوار و شیپور وجود دارد که در این سایت ها، افراد 
مختلفی می توانند آگهی های خود را ثبت کنند. در 

بین این آگهی ها هم ممکن است افرادی سودجو 
و کالهبردار بــا هدف دزدی، آگهی خود را منتشــر 
کنند. اگر در این شرایط، کالهبرداری اتفاق بیفتد، 
مقصر اصلی را نمی توان پلتفرم هایی مثل دیوار یا 
شیپور دانســت و در واقع، مقصر اصلی شخص 
آگهی دهنــده اســت. همیــن موضــوع در رابطه با 
پــروژه و بالکچین تــرون نیز صــدق می کنــد. ترون 
با حجــم بــازار )مارکت کپ( حدود شــش میلیارد 
دالر، یکی از رمزارزهای محبوب صرافی هاســت؛ 
ولی این موضــوع به  هیچ عنــوان دلیلی بــر اعتبار 
تمــام اپلیکیشــن های غیرمتمرکــز )Dapps( و 
قراردادهــای هوشــمند ایجادشــده بر بســتر این 
 dapp.com بالکچین نیست. حتی اگر در سایت
نیز برنامه های روی بالکچین ترون را بررسی کنید، 
بسیاری از برنامه ها با ریسک باال در سرمایه گذاری 

مشخص شده اند.

فریب درصدهای روزانه را نخورید
در برخــی پروژه هــا بــر بســتر تــرون یــا 
بالکچین های دیگر، چندین طرح سرمایه گذاری 
روزانه وجود دارد که دارای یک بازه زمانی )۱۸ یا ۲۰ 
روز و...( هســتند. در این پروژه از شما درخواست 
می شود که پولی را ســرمایه گذاری کنید و سپس 
در آن بازه زمانی به شما هر روز سود داده می شود. 
این فرایند چنــد روز ادامه پیدا می کند تا شــما به 
آن اعتماد کرده و زیرمجموعه های خود را افزایش 
دهید، اما پس از مدتی، بدون هیچ اطالعی، تمام 
اطالعات پــروژه از دســترس خــارج  شــده و دارایی 

کاربران، دزدیده می شود.

شبکه بالکچین ترون، چاقوی دولبه برای 
سرمایه گذاری

با توجه به مواردی که گفته شــد، ممکن است که 
یک توکن که بر بستر شبکه ترون راه اندازی شده، 
با استفاده از اعتبار این پروژه، در تالش برای جلب 
اعتماد کاربران باشد. معیار قرار دادن بستر اصلی 
قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن های غیرمتمرکز، 
برای سرمایه گذاری و ریسک کردن کافی نیست و 
باید وایت پیپر، تیم پــروژه و موارد دیگر را بررســی 

کنید.
ادامه در صفحه بعد

ANALYSISتحلیل

کارن آهنگری  
مدیر آکادمی بیت پین

@karenahangari
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بســیاری حوزه های دیگر دارنــد و احتمال داده می شــود 
در یک ســال پیش  رو بســیاری از این کاربردهــا در قالب 

کسب وکارهای نوآور خود را بروز دهند.
پیش بینی می شــود در طــول ســال ۲۰۲۲ یا همــان ۱۴۰۱ 
چیــزی حــدود ۱۱.7 میلیــارد دالر صــرف حل مشــکالت 
کسب وکارها از طریق بالکچین و رمزارزها شود، اما کدام 
روندها در این بازار بیشــتر می توانند مرکز توجه باشند، 
سرمایه های عظیم تری را به خود جذب کنند و در نهایت 

خود را به زندگی روزمره ما برسانند؟

  رمزارز ملی؛ یک کلیدواژه پرتکرار در سال 
۱۴۰۱

در ســال ۲۰۲۱، الســالوادور جــزء اولیــن کشــورهایی بود 
که بیت کویــن را به عنــوان ارز قانونی پذیرفــت، این بدان 
معناست که می توان برای خرید خدمات و کاالها در این 
کشور از بیت کوین استفاده کرد و کسب و کارها می توانند 
از آن برای پرداخت حقوق کارکنان خود اســتفاده کنند. 
کارشناسان معتقدند در طول سال ۲۰۲۲ چندین کشور 

دیگر نیز این کار را انجام دهند.
هاپتنــر«،  »الکســاندر 
مدیرعامل صرافی بیت مکس 
پیش بینی می کنــد که حداقل 
پنج کشور در حال توسعه، طی 
ســال آینده پذیرش بیت کوین 
را آغــاز می کنند و ایــن پذیرش 
ناشی از تورم جهانی و افزایش 
هزینه های سازمان های واسط 
مالــی اســت کــه بــرای ارســال 
پول به داخل کشور از کارگران 

خارجی استفاده می کنند.
رمزارزهــای ملــی، رمزارزهایــی 
هســتند که بانک های مرکزی 
تولیــد می کننــد تــا بتواننــد به 

جای ارزهای غیرمتمرکز بر آنها مدیریت کنند. این مورد 
از مفاهیمی است که در سال ۲۰۲۲ رشد بسیاری خواهد 
داشــت. این رمزارزها معمــوالً در کنــار ســایر رمزارزهای 
قدیمی تر عمل می کنند و این امکان را به کاربران می دهند 
تا بدون اتکا به خدمات شخص ثالث، تراکنش های خود 
را انجام دهنــد و دارایی های خــود را مدیریت کنند. همه 
این موارد در حالی است که کاربران این اجازه را به بانک 
مرکزی می دهند تا مقــدار عرضه را کنتــرل کنند و ارزش 
توکن را با پول ملی خود یکسان نگه دارند. دولت بریتانیا 
اعالم کرده کــه بریت کوین تا ســال ۲۰۲۵ عرضه نخواهد 
شد، اما سایر کشورها از جمله چین، سنگاپور، تونس و 
اکوادور پیش تر توکن خود را عرضه کرده اند و به احتمال 
زیاد کشورهای ژاپن، روسیه، سوئد و استونی به زودی به 

این جنبش ملحق خواهند شد.

  هم نشــینی بالکچیــن و اینترنت اشــیا با 
کمک رمزارزها

بالکچین شدیداً با مفهوم اینترنت اشــیا سازگار است؛ 
چراکه بــرای ســاخت ســوابق تعامــالت و تراکنــش میان 
دستگاه  ها بی نظیر اســت. بالکچین همچنین می تواند 
به طور بالقــوه بســیاری از مشــکالت در زمینــه امنیت و 
مقیاس پذیری را به دلیل ماهیت خودکار، رمزنگاری شده 
و تغییرناپذیــر بــودن دفتــرکل و پایــگاه داده هــای خــود، 
برطرف سازد. این فناوری همچنین می تواند تراکنش های 
دستگاه به دســتگاه را ممکن ســازد. در این حالت زمانی 
که یک دستگاه یا یک شبکه به تهیه خدمات نیاز دارد، 
می تواند به صورت خــودکار از طریق پرداخــت رمزارزها، 

نیاز خود را برطرف کند. 
به عبارتــی رمزارزها احتمــاالً کمک خواهند کــرد تا مدل 
اقتصــادی ارتباطــات گســترده دســتگاه های مرتبــط بــه 
اینترنت که سال هاســت در مورد آن صحبت می شــود، 

روی زیرساخت بالکچین عملیاتی شود.
گفتنی اســت بــرای رســیدن بــه این نقطــه همچنــان راه 
زیادی در پیش داریم، اما به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۲ 
در مورد پروژ ه های آزمایشــی و موارد اســتفاده اولیه این 
زمینــه خواهیــم شــنید. نــوآوری در ایــن زمینــه به دلیــل 
گسترش و پیشرفت مداوم شبکه های ۵G است؛ چراکه 
اتصال های پرســرعت تر و هوشــمندتر تجهیزات و لوازم 
هوشمند شبکه ای، شــامل انواع جدیدی از ارتباطات از 

جمله تراکنش های بالکچین نیز می شود.

  الیه دوم و رگوالتوری
ســهیل نیکزاد از فعاالن بــازار رمزارزها در ایــران با تأکید 
بر اینکه بســیاری از روندهای وعده داده شــده سال های 
قبل احتماالً در ســال جــاری خورشــیدی فرصت تحقق 
پیدا خواهند کرد، می گوید: »به نظرم مهم ترین اتفاقات 
و نوآوری های جهان در ســال پیش رو در حــوزه رمز ارزها 
اتفــاق خواهــد افتــاد. یکــی از ایــن تحــوالت مربــوط بــه 
تراکنش های مقیاس پذیر الیه دوم رمزارزها، به خصوص 
بیت کویــن خواهــد بــود. فناوری هایــی همچــون شــبکه 
الیتنینــگ در ماه هــای پیــش  
رو توســعه و کاربردپذیــری 
زیــادی پیــدا خواهــد کــرد و 
دگرگونی هــای قابــل  توجهــی 
را در ایــن صنعــت و بــازار رقــم 

می زند.« 
بــه اعتقــاد نیکــزاد موضــوع 
رمزارزهــا  سیاســت گذاری 
در همــه جــای دنیــا از جملــه 
جدیــد  ســال  در  ایــران 
خبرســاز و تأثیرگــذار خواهــد 
شــد. نیکــزاد تأکیــد می کنــد: 
»رگوالتوری صرافی هــا و حوزه 
تبــادل همپای ســایر کشــورها 
در ایــران، موضوعــی اســت کــه احتمــاالً در این ســال به 
ســرانجام برســد. نباید فرامــوش کرد کــه ایــران می تواند 
بازیگر مهمی در حوزه رمزارزها شــود. با وجود مذاکرات 
دیپلماتیک هنوز ایران از معدود کشــورهایی به حساب 
می آید که عمالً به سیستم بانکی بین المللی دسترسی 
نــدارد و رمزارزهــا تنهــا گزینه جــدی جایگزیــن روی میز 
اســت که امکان هــا و فرصت هایــی را در اختیــار اقتصاد 
کشــور قرار می دهد. از ایــن  رو فکر می کنم در این ســال، 
سیاســت گذاران بــا نگاهــی واقع بینانه تــر بــه رمزارزهــا 
نــگاه کننــد و شــاهد اتفاقــات قابــل توجهــی در حــوزه 

سیاست گذاری این بازار باشیم.«

  سه حوزه پرخبر در سال آینده
عبــاس آشــتیانی، مدیرعامــل انجمــن بالکچیــن ایــران 
معتقد اســت حوزه هایی که رمزارزها در یک سال آینده 
دگرگــون خواهنــد ســاخت، شــامل ســه حــوزه متفاوت 
اســت. به گفته آشــتیانی؛ »یکی از مهم تریــن روندهای 
ســال برای دارایی های دیجیتــال و بالکچیــن، متاورس و 
ان اف تی ها خواهد بود. به ویژه زمینه گجت های مختلف 
کــه بــرای حــواس گوناگــون انســان طراحــی می شــوند 
)مانند دستکش های هوشــمند، عینک های هوشمند و 
هدست های VR و...( که  یک انقالب بزرگ را در ارتباطات 

انسانی و کسب وکاری رقم خواهند زد.«
به گفته آشــتیانی حوزه آموزش هم به شدت از تحوالت 
دنیــای بالکچیــن متأثــر خواهــد شــد. او می گویــد: »در 
حوزه آموزش، ســرویس و خدمات آنالیــن و از راه دور در 
بسترهای  متاورســی خبرهای زیادی به پا خواهند کرد. 
فکر می کنم در آموزش نیــز همان تغییری را کــه در زمان 
کرونا تجربه کردیم، به شکلی دیگر تجربه خواهیم کرد، 
امــا در مقیاســی بزرگ تــر. آمــوزش بــا کمــک متــاورس و 
کســب وکارهای متاورســی شــاهد یک رنســانس و دوره 

جدید خواهد شد.« 
آشــتیانی می گویــد دومین حــوزه ای که رشــد و دگرگونی 
را شــاهد خواهد بود، اوراکل ها هســتند که احراز هویت 
مبتنی بر بالکچین را آسان خواهند کرد و کمک می کنند 
تا ارتباط بین جهان فیزیکی و جهان غیرمتمرکز تسهیل 
شــود؛ موضوعی که با بلوغ کســب وکارهای این حوزه رخ 

خواهد داد.
مدیرعامــل انجمن بالکچیــن ایــران پیش بینــی می کند 
سومین اتفاق مهم در سال ۱۴۰۱ در حوزه رمزارزها، بحث 
قانون گذاری و رگوالتوری است: »فکر می کنم سال ۱۴۰۱ 
خورشــیدی رگ تک ها روند داغی خواهند داشت. انواع 
رگوالتورهــای فنــاوری به کمــک کســب وکارها و دولت ها 
خواهند آمد و در پی این تغییرات و با کمک رمزپول های 
ملــی، ابزارهــا و روش های پرداخــت حتماً تغییــر خواهد 

کرد.« 

  دائو، گیمینگ و البته اوراکل ها
ســاناز وفی، فعال رمــزارز و مدیر ســایت میهن بالکچین 
هم اعتقاد دارد اگر قرار اســت پیش بینی ای از یک سال 
آینده بازار رمزارزها و فناوری بالکچین داشته باشیم، باید 
متغیری به نام گذشــته را مدنظر قرار دهیم. او می گوید: 
»من فکــر می کنم بــرای اینکه متوجه شــویم روند ســال 
آینده بالکچین و کریپتو چــه خواهد بــود، باید یک نگاه 
بلندمدت و یک نگاه کوتاه مدت به گذشته داشته باشیم. 
در ۱۲ سال گذشته شاهد موج های اثرگذاری مانند فراگیر 
Dapp ،شدن ماینینگ، عرضه های اولیه ســکه، دیفای
ها، ان اف تی ها و در نهایت در ســال گذشــته شاهد روند 

شدن حوزه گیمینگ و متاورس بودیم.«
او پیش بینــی می کنــد کــه در ســال آینــده کمــاکان حوزه 
متــاورس و گیمینگ روند بــازار باقــی خواهند مانــد، اما 
عالوه بر آنها احتماالً از »ساختارهای دائو« و »اوراکل ها« 
بیشتر خواهیم شنید؛ حوزه هایی که به گفته او با توجه 
به نیــاز اکوسیســتم کریپتو بــه توســعه آنها، با  ســرعت 
بیشتری در میان کسب وکارها و سرمایه گذاران محبوب 

خواهند شد.

  نقش کامیونیتی مهم تر خواهد شد
مصطفی قمری، مدیرعامل بینوست با اشاره به  سرعت 
تغییر و پیشــرفت فنــاوری در حــوزه بالکچیــن می گوید: 
»۳6۵ روز در حــوزه فنــاوری، آن هم فنــاوری ای که موتور 
محرک آن، دو مقوله توسعه نرم افزاری و پذیرش عمومی 
است، زمان بسیار زیادی اســت و بی شک در چنین بازه 
زمانــی طوالنی ای اتفاقــات مختلفی رخ خواهــد داد.« با 
این وجود، قمری معتقد است بازارهای مالی غیرمتمرکز 

بیش از گذشته مورد توجه کاربران قرار خواهد گرفت. 
او می گویــد: »افــرادی که بــا ذهنیــت یــک کالس دارایی 
جدید وارد حوزه کریپتو شــده اند، شــروع به اســتفاده از 
ابزارهای دیفای خواهند کرد. چنین الگوی رفتاری کمک 
خواهد کرد تا شکل بازی همیشگی ارزش-رشد به تعادل 

معقول تری در مارکت برسد.«
مدیرعامل بینوست پیش بینی می کند در سال پیش  رو 
جمعیت و تنوع کســب وکاری در حوزه رمزارزها بیشــتر 
خواهــد شــد؛ به ویــژه کســب وکارهایی که حــول مفهوم 
کامیونیتــی شــکل می گیرنــد و رشــد می کننــد. قمــری 
می گوید: »کسب وکارهای زیادی شــکل خواهند گرفت 
که بــر پایــه کامیونیتــی ســاخته شــده و تماماً بر اســاس 
قراردادهای هوشــمند و خرد جمعی مدیریت می شوند 
و مدیران و تصمیم گیــران این شــرکت ها، افراد مختلفی 
در اقصی نقــاط دنیــا خواهنــد بــود. فکر می کنــم تصویر 
واقعــی مدیران عامــل  و کارآفرینــان تیپیکال اســتارتاپی 
کــه سال هاســت در مــورد آن صحبــت می شــود، در این 
حوزه رقم خواهد خــورد. به عبارتی در گوشــه وکنار دنیا، 
کارآفرینان این بازار کســب وکارهایی میلیــون دالری را با 

شلوارک و پشت گوشی مدیریت خواهند کرد!«

در سال پیش  رو جمعیت 
و تنوع کسب وکاری در 
حوزه رمزارزها بیشتر 

خواهد شد؛ به ویژه 
کسب وکارهایی که 

حول مفهوم کامیونیتی 
شکل می گیرند و رشد 

می کنند

ANALYSISتحلیل

 ادامه از صفحه قبل

روشنگری درباره ...
روش دیگر کالهبرداری در شــبکه ترون، 
ممکن است اســتفاده از کیف پول های 
رســمی که ترون را پشــتیبانی می کنند، 

باشد. 
بــه ایــن شــکل کــه شــما نســخه  جدیــد 
ایــن کیــف پول هــا را از منبعــی نامعتبــر 
دریافــت، نصــب و عبــارت ۱۲ کلمــه ای 
را وارد کنیــد و در ادامــه مــورد حملــه 
فیشــینگ قــرار بگیریــد و هیچ کســی، 
حتــی تیــم توســعه دهنده تــرون نتوانــد 
این خســارت را جبــران کنــد. اتفاقی که 
ممکــن اســت در شــبکه های اجتماعی 
و پیام رســان ها بــرای شــما رخ دهــد 
و بــا پیام هــای فریبنــده نصــب نرم افــزار 

اختصاصی ترون و... روبه رو شوید.

 طعمه ای برای کالهبرداری
اعتبار شبکه ترون در سال های 
اخیر، طعمه ای جذاب برای کالهبرداران 
بوده است. همیشه تبلیغات بر اساس 
آرزوی یک شــبه پولدار شــدن بســیاری 
از کاربــران، یکــی از روش هــای رایــج در 
جلب توجه است. همین موضوع باعث 
شــده که پروژه های ایجادشــده بر بستر 
ترون، با استفاده از اعتبار این شبکه در 
تالش برای سرقت دارایی کاربران عجول 
به منظور ثروتمند شــدن باشــند. اما در 
پاســخ به ســؤالی کــه در ابتــدای گزارش 
مطرح شــد؛ اینکه آیا ترون کالهبرداری 
است یا خیر؟ اگر منظورمان کوین ترون 
بــا نمــاد اختصــاری TRX باشــد، بایــد 
گفــت کــه ایــن پــروژه بالکچین، یکــی از 
شبکه ها و توکن های محبوب بین کاربران 
حرفه ای ارزهای دیجیتال است، اما اگر 
مقصود ما در این پرســش، قراردادهای 
هوشمند و اپلیکیشــن های غیرمتمرکز 
باشــد، باید گفت کــه ممکن اســت این 
برنامه هــا بــا هــدف کالهبــرداری ایجــاد 
شــده باشــند. پروژه هایــی مثل ســایت 
»نیو سنتری ترون«، »بانک آف ترون«، 
»ویکینگ ترون«  و »ترونر« نمونه هایی 
از اپلیکیشــن های غیرمتمرکــز با هدف 
کالهبــرداری بــا اعتبــار شــبکه تــرون 

هستند. 
در بــازار پرابهــام و پرریســک، بایــد در 
انتخاب پروژه ها برای سرمایه گذاری چند 
معیار مهــم را در نظر گرفــت؛ معیارهایی 
همچــون هــدف پــروژه و میــزان اعتبــار 
پروژه ها جدای از شبکه های میزبان. بازار 
ارزهــای دیجیتال، با توجــه به محبوبیت 
باال، طعمه های جذابی برای کالهبرداران 
اســت و نباید به ســادگی به این تبلیغات 

اعتماد کرد.
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ابتدا باید زیرساخت ها 
و الزامات قانونی 

فراهم شود

کالس جدید دارایی
در روزهــای اخیــر بــا دو مســئله مواجــه 
بوده ایــم. از طرفــی دولت در حال بررســی 
اســتفاده از رمزارزها در تجارت بین الملل 
اســت کــه نشــان می دهــد کم کــم دارد 
ظرفیت هــای این حــوزه را باور می کنــد. از 
ســویی دیگر بانک مرکزی بــا ملغی کردن 
فعالیــت  دیجیتالــی،  هویــت  احــراز 
نئوبانک ها را با اخالل مواجه کرده که نشان 
می دهــد حاکمیت می تواند بــا عقب گرد 

خود، کسب و کارها را دچار چالش کند. 

احســان قاضــی زاده می گویــد: 
»طبیعتاً تصمیماتی از این دست 
در تعارض با تحقق اهــداف حاکمیت در 
توســعه فضــای کســب وکار دیجیتــال یا 
پیاده سازی دولت الکترونیک و... است؛ 
امــا بــه نظــر مــن اتفــاق مــورد اشــاره در 
آیین نامه هــای اجرایــی قوانیــن مربوط به 
مبارزه با پول شویی ریشه دارد که همچنان 
و در هر شرایطی ارائه خدمات پایه بانکی را 
به صــورت غیرحضوری ممنــوع می داند. 
فکر می کنم تنها به دلیل شیوع گسترده و 
مرگبار ویروس کرونا، بحــث احراز هویت 
غیرحضوری تا حدی جدی تر مطرح شد. 
در صورتــی کــه اگــر مــا موجودیتی بــه نام 
نئوبانــک را تعریف می کنیم، قطعــاً ابتدا 
باید الزامات قانونی مورد نیاز فراهم شود.« 

او می افزایــد: »امــا در خصــوص 
اثرگــذاری ایــن موضــوع روی 
پلتفرم های تبادل رمزارزش، توجه به این 
نکته بســیار مهم اســت؛ چراکه مشکل 
اساســی جامعــه تبــادل رمزارزش ها یک 
مشکل باالدستی و هویتی است. اساساً 
بحث بــه رســمیت شــناختن دارایی های 
دیجیتــال به عنــوان یــک کالس جدید از 
دارایی هــا در قوانیــن مدنــی کشــور و حق 
تبادل این دارایی ها برای شهروندان ایرانی، 
اصلی ترین مسئله در این حوزه است. تا 
زمانی که حوزه تبادل دارای یک چارچوب 
رگوالتــوری و متولــی مشــخص نباشــد، 
قوانین و آیین نامه های بانکی حال حاضر 
کشور تأثیر مستقیمی روی کسب وکارهای 
تبادل ندارد. البته نمی توان منکر تأثیرات 
غیرمســتقیم آن شــد، ماننــد افزایــش یا 
تســویه  چرخه هــای  تعــداد  کاهــش 
بین بانکــی، کاهــش ســقف برداشــت از 
حساب های بانکی یا کاهش سقف خرید 

از طریق درگاه پرداخت اینترنتی.«

ANALYSISتحلیل

گفت و گو با احسان قاضی زاده، مدیرعامل 
اکسیر؛ او می گوید حاکمیت باید در ابتدا 

مالکیت دارایی دیجیتال را به رسمیت 
بشناسد، سازمان دهی ها و رگوالتوری ها  

گام بعدی است

وضعیت خاکستری

به جز چهــار یا پنج رمــزارزی که 
سال هاســت جزء 10 مورد اول 
هســتند، این فهرست دائماً 
در حال تغییــر خواهد بــود، اما 
ســرعت ایــن تغییــر روزبــه روز 

کمتر می شود. 
به عالوه حجم فعالیت های 

اکســیر را می توان از اولیــن صرافی های ایرانی دانســت که 
فعالیت خود را در حوزه تبادل رمزارز آغاز کرد و در ادامه نیز 
با رفتار حرفه ای خود توانست کاربران بسیاری به سوی خود 
جلب کند. احســان قاضی زاده، مدیرعامل این کسب و کار 
مهم ترین مسئله فعلی حاکمیت را به رسمیت نشناختن 
دارایی دیجیتال می داند که وضعیتی خاکســتری را ایجاد 
کــرده اســت؛ وضعیتــی کــه ادامه یافتن آن هــم بــه کاربران 
آسیب می زند، هم به کســب و کارها. به اعتقاد قاضی زاده، 
این حوزه باید چارچوب و الزاماتی داشته باشد که در نهایت 

به نفع خود کامیونیتی و صنف باشد.

 کاربران آگاه تر شده اند
احسان قاضی زاده، مدیرعامل اکسیر از سال ۱۳۹۵ در این 
حوزه فعالیت داشته است. او روند تغییرات را در پنج سال 
گذشــته، چنیــن ارزیابــی می کند: »ایــن یک رونــد جهانی 
است؛ بنابراین ایران را نمی توان تنها و در خأل قضاوت کرد. 
قطعاً ایران هم با مسیرهای جهانی هم مسیر و همسو شده 
است. تغییرات فراوانی نیز رخ داده است؛ هم به لحاظ کمّی 
و تعداد بازیگران و تعداد کاربران درگیر و هم به لحاظ کیفی. 
منظورم از کیفــی فقط کیفیت فنی نیســت، بلکه کیفیت 
دانش نیز هست. ما در حال حاضر شرکت هایی داریم که 
به طور جدی روی دانش DLT و بالکچین فعالیت می کنند 
و حتی به کسب و کار تبدیل شــده اند و از حالت آکادمیک 
بیرون آمده اند. با وجود تمام انتقاداتی که به آن وارد است، 
به نظر من جامعه خوب و فعالی اســت. ما اکنــون در حوزه 
فنی پلتفرم هایی داریم که در مقیاس بزرگی فعال هستند. 
OTCهایی که داریم، بسیار به روز هستند.« قاضی زاده از 
طرف دیگر تعداد و کیفیت اینفلوئنسرها را بهتر از گذشته 
می دانــد و معتقد اســت کاربــران نیــز باهوش تر شــده اند: 
»این موضوع را با عــدد و رقم می توانیم ثابت کنیم که برای 
نمونــه کاربــران هــم در حــوزه خریدوفــروش و هــم در حوزه 
دانش و ادبیات بالکچین به بلوغ رسیده اند.«  او می گوید: 
»نقطه ضعــف و عقب ماندگی ایــران در چهار یا پنج ســال 
گذشــته در حوزه رمزارزهــا دو علــت دارد؛ یکــی بحث های 
رگوالتــوری اســت کــه البتــه آن هم بســیار رشــد کــرده، اما 
می توانست با بخش خصوصی همگام تر باشد. بحث دیگر 
در مورد فضای آکادمیک کشور است که در آن رشد و عالقه 
و همســو بودن را نمی بینم. تمام اتفاقات مثبت و روبه جلو 
کامالً در بخش کســب و کاری یــا غیرانتفاعــی می افتد. من 
NGO دو بخش را در نظر گرفته ام که یکی بخش مردمی و

هاســت که خوب پیش رفته، ولی بخش دیگر کــه دولتی و 
آکادمیک است، متأسفانه عقب مانده است.«

  از ظرفیت حوزه تبادل غافل نباشیم
نکته مهمی که در این فضا می بینیم این است که ظرفیت 

I N T E R V I E W

   عکس:  نسیم اعتمادی
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کسب وکاری اکوسیستم رمزارز و به طور کلی بازار رمزارز برای 
بخشی از فعاالن تجارت الکترونیک در ایران بیشتر نمایان 
می شــود. اتفاقاتی هم در حال رخ دادن است که بیشتر در 
حوزه صرافی ها و تبادل بوده اســت. اما اهمیت این بخش 
از بازار رمزارز برای کلیت اکوسیســتم بالکچین چیســت؟ 
یعنی تبادل چه اهمیتی دارد و چرا باید آن را مهم بپنداریم؟
قاضی زاده در پاســخ به این ســؤال می گوید: »ابتدا باید در 
مورد دو موضوع صحبت کنیم. ما اول باید از این موضوع که 
رمزارز و بالکچین، صنعت زنجیره تأمین، صنعت پزشکی و 
امالک را دگرگون می کند، عبور کنیم. متأسفانه در سال های 
اول وقــت این کامیونیتی و مدیران صرف این مســئله شــد 
که ما چرا باید فقط این قضیــه را در حوزه مالی رشــد و نمو 
بدهیم. اما واقعیت این است که نگاه همه این تکنولوژی ها 
به بحث های مالی و انواع و اقسام سرویس های مالی است. 
این فناوری آمده تا در قدم اول حوزه مالی را تحت تأثیر قرار 
دهد. در حوزه تبادل هم شما وقتی صاحب کوین، توکن یا 
نوع دیگری از رمزارز باشید، در واقع صاحب نشانه ای از یک 
ارزش شده اید. از بیت کوین گرفته تا توکن های ناشناخته، 
همگی فی نفسه در حال نمایندگی یک ارزش هستند. این 
در ذات بشر اســت که بخواهد ارزش های مختلف را با هم 
تبادل کند. ذات تبادل چیزی نیست که بخواهیم بگوییم در 
جو بازار است یا به صورت مصنوعی ساخته شده است.« 
مدیرعامل اکســیر معتقد اســت: »بشــر از قدیم به دنبال 
کســب ثروت بوده اســت. در حال حاضر یکــی از زمینه ها 
و بازارهای مالی همین بــازار رمزدارایی هــا، رمزارزها و حتی 
رمزارزش هاســت و فارغ از اینکه کاربران چقدر به فلســفه 
کوین و قضیه پشــت دارایی هایی که دارند، واقف هستند، 

در حال خریدوفروش اند.«
او با اشاره به اینکه در تمام دنیا حوزه تبادل بسیار محبوب 
اســت و تــا الیه هــای پایینــی جامعــه نفــوذ کــرده اســت، 
می افزاید: »شاهد این گفته من هم اپلیکیشن های بزرگی 
چون رابین هود و ایتورا هســتند که ورود افراد کم سواد را به 
این حوزه آســان تر کرده اند. نه تنها در حوزه رمزارز، بلکه در 
بازارهای مالی خواسته اند ضریب نفوذ را بیشتر کنند. پس 
بازار تبادل الجرم به سمت پرمخاطب شدن رفته و خواهد 
رفت. ولی چون در کشــور مــا پــول و منابع دیگر در دســت 
دولت اســت و کارهــای مطالعاتــی برای رســیدن بــه درآمد 
به زمان نیاز دارد و همیشــه دولت ها هســتند کــه باید این 
حمایت های مالی را انجام دهند، هنوز کســی در این حوزه 
برای داخــل کشــور کاری نکرده اســت. یعنی مــا از تبادل و 

ظرفیت های آن برای کشور غافل شده ایم.«

  حاکمیت، دارایــی دیجیتال را به رســمیت 
بشناسد

مدیرعامل اکسیر چالش اصلی در حوزه تبادل را به رسمیت 

نشناختن حق مالکیت دارایی دیجیتال توسط حاکمیت 
می داند و می گوید: »دولت باید بپذیرد که همان طور که یک 
شــهروند ایرانی مالکیت یکســری دارایــی را دارد، مالکیت 
دارایی دیجیتال هم باید به رسمیت شناخته شود. به نظر 
من این گام اول است و اقدامات بعدی مثل سازمان دهی ها 
و رگوالتوری ها و تنظیم چارچوب ها و صدور مجوز از دل این 

گام و این واقعیت بیرون می آید.«
به گفته قاضی زاده، ایــن اتفاق نیز از رویکــرد و بینش افراد 
نشــئت می گیــرد و ایــن مســئله بایــد در ذهــن افــرادی که 
سیاســت های کالن مملکــت را تعییــن می کننــد، پذیرفته 
شــود. تا زمانی کــه این مســئله حل نشــود، ایــن وضعیت 
خاکســتری ادامه پیــدا خواهــد کــرد. او با اشــاره بــه اینکه 
ضــرر ایــن وضعیــت خاکســتری هــم متوجــه کاربــر و هــم 
کسب وکارهاست، می افزاید: »وقتی چارچوبی نباشد و فضا 
در حوزه کسب و کار آنارشیستی باشد، فضای کسب وکاری 
نهادینه شــده در بالکچیــن و رمزارزها رگوله نمی شــود. این 
فضا باید چارچوب و الزاماتی داشته باشد که در نهایت به 

نفع خود کامیونیتی و صنف باشد.«
ایــن مدیرعامــل دربــاره اینکه کــدام نهــاد می توانــد متولی 
رگوالتوری این حوزه باشد، می گوید: »بر اساس مشاهدات 

خــودم طــی ایــن ســال ها فکــر 
می کنم که بانــک مرکزی متولی 
اصلی حوزه پولی و مالی کشــور 
اســت و می توانــد ســنگ بنــای 
اصلی این حــوزه را نیــز بگذارد. 
در کنــار آن ســازمان بــورس 
می تواند به این حوزه وارد شــود 
و یکســری الزامــات و رگوالتوری 
اعمال کند. معتقدم این دو نهاد 
کاندیداهای نزدیک به این حوزه 
هســتند. ذهــن کارشناســان و 
مدیران آنها به شدت آماده تر از 
نهادهای دیگر است. متأسفانه 

به نظــر می آید کــه پیچیدگی هــا و عــدم اطمینــان از اینکه 
روند های جهانی به کدام سو می رود و قدرت های جهانی هر 
کدام موضع متفاوتی نسبت به این قضیه دارند، دوگانگی 
و تردید را برای ورود به حوزه رگوالتوری بیشتر کرده است.«

  بالکچیــن و رمزارزهــا کارایــی خــود را اثبات 
کرده اند

در جهان رمزارزها را به عنوان یک حوزه صد درصد انقالبی 
معرفی می کنند که همه قواعد را به هم می ریزد و در نتیجه 
ترس و نگرانی بــرای رگوالتورهــا ایجاد می کند. عــده ای نیز 
تمایل مردم به سرمایه گذاری در این حوزه را موقتی و ناشی 
از هیجان می دانند و عده ای دیگر آن را به عنوان ابزاری مالی 

که قرار اســت ماندگار باشــد، در نظــر می گیرند. تمــام این 
ذهنیت ها باعث شده رگوالتور نیز نتواند در جایگاه درست 

خود قرار گیرد و با سوءظن به این حوزه نگاه می کند. 
قاضــی زاده در خصــوص رویکرد غالــب در ایــران می گوید: 
»پاســخ من دو بخــش دارد؛ اول ایــن را بگویم کــه در اینکه 
هیجانات و انرژی های کاذب دلیــل ورود بعضی افراد بوده، 
شــکی نیســت، اما باید بپذیریم که بالکچین و رمزارز یک 
پدیده نوظهــور و منحصربه فرد در طول تاریخ اســت، مثل 
فضــای اینترنــت. فراموش نکنیم کــه همین نگاه ۳۰ ســال 
پیش نسبت به اینترنت وجود داشت و به آن در حد بازی و 

سرگرمی نگاه شد و متأسفانه جدی گرفته نشد.«
مدیرعامل اکسیر معتقد است که گذشته از حوزه تبادل، 
شاهد این هستیم که یکسری کسب و کارها مشکالت قبلی 
خود را که ربطی هم به حوزه بالکچین و رمزارز ندارند، با این 
موضوع حل می کنند. همین موضوع نشان می دهد که این 

یک حوزه جدی است.
او با تأکید بــر اینکه مــا می توانیم مطالبــات ارزی مــان را در 
حوزه خرد و متوســط از این طریق وصــول کنیم، می افزاید: 
»بسیاری از کسب وکارهایی که در دوران کرونا توانستند با 
کشورهای خارج از ایران ارتباط برقرار کنند و سیستم سنتی 
بانکی بین المللی را پشــت ســر 
بگذارند، کارآمد بودن این حوزه 
را اثبات کردند. چیــزی که با کار 
کــردن و نتیجــه دادن خــودش 
را اثبــات کنــد، قابــل اطمینــان 
اســت. در مــورد بیت کویــن هم 
وقتــی در عمــل و طــی ۱۲، ۱۳ 
سال گذشــته توانسته خودش 
را اثبــات کنــد، نمی تــوان از آن 
صرف نظــر کــرد. همان نــگاه که 
نســبت به فناوری مدرن وجود 
دارد، باید نســبت بــه بالکچین 
هــم اعمــال شــود و اشــتباهات 

گذشته تکرار نشود.«
قاضــی زاده بالکچین را یــک حلقــه از زنجیره یــک انقالب 
می دانــد: »اینترنــت اشــیا، هــوش مصنوعــی و اخیــراً هم 
متــاورس زاییده ذهــن کاربــران و هیجانات نیســتند، بلکه 
این اتفاقــات در حال رخ دادن هســتند. یکــی از حلقه های 
اکوسیســتم آینده در کنار اینترنت اشیا، هوش مصنوعی 
و متــاورس، حــوزه رمزارزهاســت. پــس چیــزی نیســت که 
قابل حذف باشد. این یک کنشگر انقالبی در دنیای آینده 
فناوری اســت که می تواند تمام حوزه ها از جمله پزشــکی، 
کسب و کار های مبتنی بر حمل ونقل و حتی نظام های اداری 
را دستخوش تغییر کند. اینکه ما نوسانات چند ارز و کوین 

را به کل این فناوری تعمیم بدهیم، بی سلیقگی است.«

اجــزای مختلــف حاکمیــت 
بــرای  تــالش  خصــوص  در 
گســترده  ابعــاد  شــناخت 
بــا  مرتبــط  فناوری هــای 
و  رمزارزش هــا  و  بالکچیــن 
همچنیــن ورود تعداد نســبتاً 
قابــل توجهــی از شــهروندان 

ایرانی به این بازار، باعث خواهد 
شــد که حاکمیــت در مقام 
تصمیم گیری قرار گیرد.  از این 
رو سال آتی می تواند سالی باشد 
که حداقل خط مشــی کلی 
حاکمیت در ایران در خصوص 
رمزارزش ها مشخص و روشن 

شــود. امــا بــا قانون گــذاری 
فاصله داریم.
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سال پیش رو برای 
رمزارزها چگونه 

خواهد بود؟

آینده در راه است
احســان قاضی زاده در خصــوص ترکیب 
۱۰ رمــزارز اول می گویــد: »تصــور مــن این 
اســت که به جز چهار یــا پنج رمــزارزی که 
سال هاســت جزء ۱۰ مــورد اول هســتند، 
این فهرست دائماً در حال تغییر خواهد 
بود، اما ســرعت این تغییر روزبه روز کمتر 
می شــود. همان طــور کــه نوســان قیمــت 
بیت کویــن به عنــوان پرچمــدار اصلــی 
رمزارزها، کــم و کمتر می شــود یــا حداقل 
دوره نوســان آن طوالنی تر می شــود. زمان 
بســیاری از مســائل را اثبــات می کند. هر 
چقدر از عمر این بــازار بگــذرد، پروژه های  
بی پایه و ضعیف به طور اتوماتیک حذف 
می شوند، مانند بسیاری از پروژه هایی که 
دیگر اســمی از آنها شــنیده نمی شــود، با 

اینکه زمانی بسیار محبوب بودند.«

مدیرعامل اکســیر، ســال آینده 
شمسی را سال سرنوشت سازی 
می داند و می گویــد: »حجم فعالیت های 
اجــزای مختلــف حاکمیــت در خصوص 
تــالش بــرای شــناخت ابعــاد گســترده 
و  بالکچیــن  بــا  مرتبــط  فناوری هــای 
رمزارزش ها و همچنین ورود تعداد نسبتاً 
قابل توجهــی از شــهروندان ایرانی به این 
بازار، باعث خواهد شــد کــه حاکمیت در 
مقــام تصمیم گیــری قــرار گیــرد. مطالبــه 
فعاالن و بخش خصوصی نیز موضع گیری 
شفاف حاکمیت بوده است. از این رو سال 
آتــی می توانــد ســالی باشــد کــه حداقــل 
خط مشــی کلــی حاکمیــت در ایــران در 
خصوص رمزارزش ها مشــخص و روشن 

شود. اما با قانون گذاری فاصله داریم.« 

او در مــورد وضعیــت بــازار نیــز 
می افزاید: »فارغ از سیر صعودی 
و نزولی کــه جزء ذات آنهاســت، بــه نظرم 
دایــره رو بــه گســترش اقتصــاد مبتنی بر 
توکن، رمزپول های بانک مرکزی کشورهای 
مختلف )از جمله ایران( و تشکیل بیشتر 
صندوق هــای ســرمایه گذاری مبتنــی بــر 
رمزارزش هــا، باعــث ایجــاد ثبــات در بازار 
می شود. البته طبق سنت همیشگی و هر 
چهــار ســال یــک بــار، بعــد از هاوینــگ 
بیت کوین باید منتظــر یک بازار خرســی 
نسبتاً طوالنی مدت باشــیم؛ اما اتفاقاتی 
مانند روند رشد اقتصادی دنیا بعد از کرونا 
و از بین رفتن یا باقی ماندن همه گیری این 
ویروس می تواند معادالت را به هم بزند.«

 دولت باید بپذیرد 
که همان طور که یک 

شهروند ایرانی مالکیت 
یکسری دارایی را 

دارد، مالکیت دارایی 
دیجیتال هم باید به 
رسمیت شناخته شود
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صرافی
E X C H A N G E

  روندهای سال آینده 
حوزه رمزارز 
چه هستند؟

متاورس و ان اف تی 
در ماه هــای اخیــر متــاورس بــه کلمــه 
پربســامد دنیــای فنــاوری تبدیــل شــده 
است. شــرکت های مختلف و معظم در 
سراســر جهان در حال تحقیق و بررسی 
هســتند و بــا کمک گرفتــن از نیروهــای 
متخصــص می خواهنــد اولین هــا را در 
دنیای متاورس عرضه کنند. دنیایی که با 
تغییر نام شرکت فیس بوک به متا بیش 
از همیشه بر ســر زبان ها افتاد. متاورس 
که روزگاری در دنیای بازی ســازی حضور 
خود را اعــالم کرده بود، روز به روز بیشــتر 

در حال گسترش است. 

محمد شهپری، مدیر مارکتینگ 
اوکی اکســچنج نیــز مهم تریــن 
روندهای حــوزه رمــزارز در ســال آینده را 
متــاورس و ان اف تــی معرفــی می کنــد و 
می گوید: »فکر می کنم قانون گذاری  های 
بیشــتری در حوزه ان اف تی انجام شــود. 
به خصــوص بــرای مبــارزه با پول شــویی، 
پلتفرم  های ان اف تی قوانین احراز هویت 
را اعمــال می کنند که هر فــردی بخواهد 
خریدوفــروش انجــام دهــد، بایــد احــراز 
شود.« پول شویی دقیقاً همان مسئله ای 
است که مخالفان رمزارزها با علم کردن 
آن در مقابل این فناوری جبهه می گیرند، 
هر چنــد به گفتــه فعــاالن حوزه رمــزارز، 
همچنــان کانال هــای ســنتی بهتریــن 
مســیر برای پول شــویی هســتند و هنوز 
بیشــترین ایــن دســت اتفاقــات از ایــن 

مسیرها به وقوع می پیوندد.   

هــر چنــد دنیــای ان اف تــی و 
متاورس هنوز وارد دوران بلوغ و 
امــا  نشــده اند،  خــود  شــکوفایی 
شــرکت هایی کــه در فنــاوری پیشــرو 
هســتند، برنامه هایــی بــرای ورود به این 
دنیــا دارنــد. شــهپری چنیــن توضیــح 
می دهد: »به عالوه، فکر می کنم برندهای 
بزرگ دیگری هــم وارد دنیــای ان اف تی و 
متاورس شــوند. بــرای مثــال قرار اســت 
مک دونالــد منــوی خــود را به صــورت 
متــاورس در رســتوران  ایجــاد کنــد. یــا 
سامســونگ مدل جدید گوشی و تبلت 
جدیــدش را در فضــای متــاورس معرفی 
کرد. فکر می کنم متاورس خیلی بیشتر 
از االن پیشرفت کند. می توانم بگویم در 
حال حاضر متاورس در مراحل ابتدایی 

است.«
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گفت وگو با محمد شهپری، مدیر واحد 
مارکتینگ اوکی اکسچنج؛ او می گوید 

توسعه دانش بالکچین و رمزارزها در 
برنامه کار آنها قرار دارد تا از کالهبرداری 

در  این حوزه جلوگیری شود

مسئله مهم آگاه سازی

در ســالی کــه گذشــت، بــا 
کاربــران  نیازهــای  بررســی 
و  پاســخ ها  و  پرســش  و 
کــه  نظرســنجی هایی 
جهــت  بــه  داشــتیم، 
افزایــش  و  اعتمادســازی 
کاربــران  خاطــر  اطمینــان 

صرافی ها یکــی از مهم ترین کســب و کارهای حــوزه رمزارز 
هســتند و عموم مــردم، آنها را بیشــتر از هر کســب و کاری 
دیگر بالکچینی و رمزارزی می شناسند. طی سال های اخیر 
با اســتقبال مردم ایران از خرید و فروش ارزهای دیجیتال، 
چندین صرافی شــکل گرفتند تا مردم بتواننــد در فضایی 
شــفاف و قانونی فعالیت مالی خود را انجام دهند و نگران 
بلوکه شدن سرمایه شــان در صرافی های خارجی نباشند. 
یکی از این صرافی ها که در راستای نیاز مردم شکل گرفت 
و چندین سال است فعالیت مستمر دارد، اوکی اکسچنج 

است.
حدود پنج سال از فعالیت صرافی اوکی اکسچنج می گذرد. 
این صرافی در ابتدا در حوزه فروش محصوالت دیجیتالی 
مانند کوین  های بازی های آنالین فعالیت داشت که به دلیل 
تحریم هایی که در آن حوزه وجود داشت، به سمت رمزارزها 
حرکت کرد. اولین توکن ها و رمزارزهایی که اوکی اکسچنج 
شروع به فعالیت با آنها کرد نیز تتر، بیت کوین و وب مانی 
بودنــد کــه وب مانــی به مــرور حــذف شــد. در حــال حاضر 
اوکی اکسچنج در مرحله scale up است و از یک استارتاپ 
و کسب وکار کوچک به یک کسب وکار در حال رشد تبدیل 
شده است. همچنین صرافی اوکی اکسچنج آذرماه ۱۴۰۰ 
به مجموعه شــرکت های دانش بنیان کشــور پیوســت. در 
گفت وگویــی با محمــد شــهپری، مدیــر واحــد مارکتینگ 
اوکی اکسچنج به فعالیت های این کسب وکار و برنامه هایی 

که برای سال آینده دارد، پرداختیم.

  توسعه دانش بالکچین و رمزارزها
طبــق صحبت هــای شــهپری، اوکی اکســچنج در حــال 
حاضر حدود 7۰ الی ۸۰ نیروی مســتقر در شرکت دارد که 
در دو شــیفت فعالیت می کنند و شــامل پشــتیبانی، تیم 
توسعه، تیم مارکتینگ و تیم آموزش می شود. او می افزاید: 
»همزمان با رشــد کســب وکار، نیروها هم در حال افزایش 
هستند. به مرور داریم کمبودهایی را احساس می کنیم، اما 

در حال برطرف کردن آنها هستیم.« 
یکــی از مهم تریــن مســائلی که فعــاالن حــوزه رمــزارز روی 
آن تأکید دارند، آگاه ســازی مردمی اســت کــه روی ارزهای 
دیجیتــال ســرمایه گذاری می کننــد. کســانی کــه ممکــن 
اســت رفتــار ناآگاهانه شــان خســارات جبران ناپذیــری به 
سرمایه شان وارد کند، هر چند همه فعاالن این حوزه روی 
توسعه دانش فردی تأکید دارند و مردم را از ورود ناآگاهانه و 
کمک گرفتن از غیرمتخصص ها برحذر می دارند. شهپری 
دربــاره برنامه های آتــی اوکی اکســچنج این طــور می گوید: 
»برنامه  ما توســعه دانش بالکچین و رمزارزها و جلوگیری 
از هرگونه کالهبرداری در  این حوزه اســت. چون همان طور 
که می دانید کالهبرداری در این حوزه بســیار زیاد اســت و 
مردم دانش کافی در این حوزه ندارند. هدف ما  این اســت 
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که اتفاقات  این چنینی نیفتد. چون وقتی بازار ناامن شود، 
برای کل اکوسیستم خوب نیســت. داریم تالش می کنیم 
که بــا برگــزاری کمپین  های مختلــف، مــردم را با  ایــن حوزه 

آشنا کنیم.«

  کمپین تولید محتوای رمزارزی
یکی از روش های آگاه ســازی عمــوم مردم، تولیــد محتوای 
باکیفیتی است که به ســطح دانش عمومی نیز هماهنگ 
باشد. کاری که در حال حاضر اوکی اکسچنج روی آن تمرکز 

ویژه دارد.
شــهپری درباره کمپین تولید محتوایی که این شــرکت در 
ویرگول راه اندازی می کند نیز می گوید: »داستان  این است 
که بــا توجه بــه کمبود محتــوا در حــوزه رمزارز، مــا تصمیم 
گرفتیم از متخصصان  این حوزه دعوت کنیم تا در پلتفرمی  
مثل ویرگول تولید محتوا کنند. اکثر کســانی کــه در حوزه 
رمزارزهــا فعــال هســتند، در توییتــر فعالیــت می کننــد. 
دسترسی به توییتر برای عموم افراد سخت است. به علت 
 اینکه تولیــد محتوا و آگاهی بخشــی در حــوزه رمزارزها کم 
است، کمپین تولید محتوا راه اندازی کردیم. احتماالً بعد 
از این کمپین، کمپینی در مورد خواندن  این محتوا داشته 
باشــیم؛ یعنی در واقــع دو کمپیــن داریم. در مــورد کمپین 
اول نکات خاصی وجــود دارد. برای مثــال محتوایی که در 
 این کمپین تولید می شــود باید به صورت دانشــی باشــد و 
تجربه محور نباشد. در واقع  این محتوا باید آموزشی برای 
دیگران باشد.  این کمپین شبیه به مسابقه است و با در نظر 
گرفتن جوایزی برای آن، تالش کردیم افراد را به تولید محتوا 
تشــویق کنیم. قــرار بــود تاریخ شــروع کمپین ســوم بهمن 
باشــد، اما با توجــه بــه ریــزش بیت کوین تصمیــم گرفتیم 
کمپین را به تعویق بیندازیم، ولی می خواهیم تا قبل از عید 

آن را شروع کنیم.«
طبق صحبت های شــهپری، کمپین  های UGC به تشویق 
نیاز دارند و با توجــه به  اینکه محتواها توســط مردم تولید 
می شوند، ممکن است از لحاظ نگارشی بی نقص نباشند: 
»اما وقتی محتوا توسط مردم و با زبان ساده تولید می شود، 
خوانــدن آن نیــز بــرای عمــوم مــردم راحت تــر اســت. فکر 
می کنم موضوعات منتخــب ما تمامــی  حوزه  های مبتدی 
تا متوسط رمزارزها را پوشش می دهد. همان طور که گفتم 
بســیاری از افراد در  ایــن زمینه  هــا تولید محتــوا می کنند، 
اما در فضاهای   نامناســبی مانند توییتر. چون توییتر برای 
خواندن محتواهای طوالنی مناسب نیست. هدف ما  این 
بود که افــراد را به فضای مناســب تر یعنی پلتفــرم ویرگول 
بیاوریم و کاری کنیــم که مخاطبان راحت تــر به  این محتوا 

دست پیدا کنند.«
مدیــر واحــد مارکتینــگ اوکی اکســچنج دربــاره نتایــج و 
پیامدهای  این کمپین نیز این طور می گوید: »همان طور که 

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

سؤاالت کاربران در  این زمینه پاسخ می دهد.«
او بــا اشــاره بــه اینکــه تابه حــال در حــوزه  رمــزارز در کشــور 
چنیــن کمپینی برگــزار نشــده، می گویــد:  »اکثــراً کمپین ها 
 مســتقیم و به نوعــی تبلیغاتــی هســتند کــه بــه آنهــا
کمپیــن  امــا  می گوینــد؛   outbound marketing
 مــا غیرتبلیغاتــی و غیرمســتقیم اســت کــه به عنــوان
 inbound marketing هــم شــناخته می شــود؛ یعنــی 
ما در کنــار مقالــه ای کــه در ویرگول منتشــر می شــود، دیده 
می شــویم. در واقع در این کمپین ســود یک طرفه نیست و 
هم اوکی اکســچنج و هم مخاطبــان منتفع می شــوند. این 
تبلیغات برای کل اکوسیستم است. فکر می کنم در سطح 
بین المللی فقط بایننس چنین کمپینی داشــته است. آن 
هم در حد کمپین های سوشال است. من در مورد رمزارزها 
کمپینی ندیــده ام که برگزار شــود و مــردم را بــه تولید محتوا 
تشــویق کند. ایــن کمپیــن در حــوزه تولیــد محتــوا در مورد 
رمزارزها در ایران و دنیا اولین است. کمپین های UGC روالی 

جهانی دارد؛ امــا در حوزه رمزارز 
کمپینی با هدف تولید محتوای 
خوب بــرای عمــوم مــردم، برگزار 
نشــده اســت. در همین راســتا، 
اوکی اکســچنج با هدف افزایش 
دانش، مســابقه ای بــا همکاری 
برند ویرگــول راه اندازی کــرد و در 
این کمپیــن، افــراد را تشــویق به 
شرکت در این مسابقه خواهیم 
کــرد و به نوعــی یــک دانشــنامه 
رمزارزی در ویرگول ایجاد خواهد 

شد.«

  مهم ترین اقدامات اوکی اکســچنج در سال 
۱۴۰۰

او دربــاره مهم ترین اقدامات اوکی اکســچنج در ســال ۱۴۰۰ 
می گوید: »در سالی که گذشت، با بررســی نیازهای کاربران 
و پرســش و پاســخ ها و نظرســنجی هایی کــه داشــتیم، بــه 
جهــت اعتمادســازی و افزایــش اطمینــان خاطــر کاربــران 
اوکی اکسچنج، توانستیم صندوق پشتیبان دارایی مشتریان 
راه اندازی کنیم که بخشی از دارایی کاربران را حفظ می کند 
تا در صــورت بــه وجــود آمــدن هرگونــه شــرایط اضطــراری، 
دارایی کاربــران، محفوظ بماند. اوکی اکســچنج بــا توجه به 
زیرساخت ها و فناوری پیاده سازی شده در پلتفرم معامالت 
توانســت در ســال ۱۴۰۰ با کســب عنــوان دانش بنیــان، به 

فهرست شرکت های دانش بنیان رمزارزها بپیوندد و فعالیت 
قانونمند و در راستای قوانین کشوری داشته باشد.«

طبق صحبت های شهپری، امنیت کاربران صرافی همواره 
یکی از موارد مهم و ارزشــمند برای مدیران اوکی اکسچنج 
بوده و به همین جهت، پس از کســب عنوان دانش بنیان، 
با اجــرای زیرســاخت امنیتی پیشــرفته توانســتند مجوز 
امنیتی افتای ریاست جمهوری را دریافت کنند؛ »این مجوز 
اطمینان حاصل می کند تا تمامی بخش های اوکی اکسچنج 
از لحاظ امنیتی، کامالً ایمن و مطمئن باشد تا دارایی کاربران 
نزد خودشان محفوظ بماند. در همین راستا اجرای قانون 
ورود دومرحلــه ای بــرای کاربــران، بــه کمــک اپلیکیشــن یا 

پیامک پویای ورود، پیاده سازی شد.«
او صحبت هایش را ادامه می دهــد: »همچنین در یکی از 
به روزرســانی های بزرگ اوکی اکســچنج، توانستیم تمامی 
مراحل خریدوفروش بیش از ۴۰۰ ارز دیجیتال را به طور آنی 
انجام دهیم و کاربران پــس از پرداخت، می توانند ســریعاً 
کوین یا توکــن خــود را در کیف پــول اکانت خود مشــاهده 
کنند و در صورت نیاز رمزارزهای خریداری شده را به آسانی 
به کیف پول های دیگر و در تمامی شــبکه ها ارســال کنند. 
عالوه  بر این، پشتیبانی همواره یکی از نقاط کلیدی ارتباط 
بــا مشــتری بــوده و می توانیــم 
پشــتیبانی اوکی اکســچنج را 
به عنوان پلــی بین مشــتریان و 
صرافی معرفی کنیم. با افزایش 
تعداد مشتریان اوکی اکسچنج 
پشــتیبانان  تعــداد  همــواره 
حرفه ای مجموعه بیشــتر شد 
و افتخار خدمت رســانی و ارائه 
خدمــات پشــتیبانی حرفــه ای 
به بیــش از نیم میلیــون کاربر را 

داشته ایم.«
به گفته شهپری، بخش تریدر 
اوکی اکسچنج که تحت عنوان 
بــازار شــناخته می شــود، بیــش از ۲۰ کویــن و توکــن دارد و 
کاربــران امــکان معاملــه لحظــه ای و ســریع ایــن رمزارزهــا 
را دارنــد: »اوکی اکســچنج توانســت بــا فهرســت کردن 
رمزارزهای محبوب، نظیر رمزارز شیبا اینو، امکان معامله و 
خریدوفروش این رمزارزها را برای کاربران خود ایجاد کند.«

مدیر واحــد مارکتینگ اوکی اکســچنج می گوید: »شــبکه 
کوین یا توکن، یکــی از اصلی ترین مباحثی اســت که برای 
رضایت کاربران اهمیت بســیار باالیی داشــت و به همین 
جهت در ســال ۱۴۰۰، تمامی شــبکه های موجــود در بازار 
رمزارز، به پلتفرم کیف پول های اوکی اکسچنج افزوده شد 
تا کاربران بتوانند با رضایت بیشــتری، بــه خریدوفروش و 

معامله بپردازند.«

اوکی اکسچنج، توانستیم 
دارایــی  پشــتیبان  صنــدوق 
مشــتریان راه انــدازی کنیــم 
که بخشــی از دارایی کاربران 
را حفــظ می کند تــا در صورت 
هرگونــه  آمــدن  وجــود  بــه 
دارایــی  اضطــراری،  شــرایط 

بمانــد.  محفــوظ  کاربــران، 
توجــه  بــا  اوکی اکســچنج 
بــه زیرســاخت ها و فنــاوری 
پلتفــرم  در  پیاده سازی شــده 
در  توانســت  معامــالت 
ســال 1400 با کســب عنوان 
دانش بنیــان، بــه فهرســت 

دانش بنیــان  شــرکت های 
رمزارزها بپیوندد.
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چالش های رگوالتوری 
رمزارزها چیست؟

دغدغه رگوالتور را 
درک می کنیم

مســئله قانون گــذاری در حــوزه رمزارزهــا 
یکی از پرچالش ترین مسائل حال حاضر 
کشور است. از یک سو وجود تحریم های 
شــدید و همه جانبه، لزوم اســتفاده از این 
فنــاوری را چنــد برابــر می کنــد و از ســویی 
دیگر، تنظیم گران در بدنه حاکمیت هنوز 
نتوانسته اند به جمع بندی درستی در مورد 
سیاست گذاری در این حوزه برسند.  در این 
بین، صرافی های رمزارز تالش کرده اند تا با 
انواع روش ها، نشان دهند در کنار رگوالتور 
ایستاده اند و قصد انجام کار خالف قانون 
را ندارند. گاهی ســند تنظیم گــری تدوین 
می کنند، گاه در مقام مشــاور می ایستند 
و عــده ای نیــز بــا خودتنظیم گــری، راه بــر 

نگرانی های حاکمیت می بندند. 

اوکی اکســچنج نیــز از جملــه 
صرافی های باسابقه ای است که 
طــی ایــن ســال ها تــالش کــرده در مســیر 
اعتمادزایی گام بردارد و نگرانی های رگوالتور 
را برطــرف کنــد. محمــد شــهپری، مدیــر 
مارکتینگ این صرافی رمزارز درباره چالش 
رگوالتوری حــوزه تبادل رمزارزها در کشــور 
می گوید: »امیــدوارم قانون گــذاری در این 
زمینــه به خوبی انجــام شــود تا بتوانیــم از 
فرصت هــای پیــش رو در این راه اســتفاده 
کنیم. البتــه ما به صــورت دقیــق عملیات 
سلف رگوالتوری را اجرا می کنیم و تاکنون 
مشــکلی درباره  چالش هــای نگران کننده 
قانون گذاران نداشتیم و حداکثر همکاری را 
با نهادهای قانونی داشــته ایم. امیدواریم 
قانون گذاری باعث از بین رفتن فرصت های 

این حوزه نشود.«

یکــی از نقاط قــوت ایــن صرافی، 
تأکیــد بــر آگاه ســازی و ایجــاد 
و  اســتفاده  در  عمومــی  فرهنــگ 
سرمایه گذاری در رمزارزهاست که کمپین 
اخیر آنها نیز این مسئله را تأیید می کند. 
این موضــوع به حــدی در اوکی اکســچنج 
جدی است که در برنامه های آتی آنها نیز 
خودنمایــی می کنــد. شــهپری دربــاره 
چشم انداز اوکی اکسچنج نیز می گوید: »در 
تالشــیم فرهنگ ســازی مثبتــی در مــورد 
بالکچین انجام دهیم تا مردم و عالقه مندان 
بتوانند بــا دنیــای رمزارزهــا و فرصت های 
و  شــوند  آشــنا  بیشــتر  رو  پیــش 
اوکی اکســچنج نیــز در ایــن مســیر قابــل 

 اعتمادتر واقع شود.«

 برنامه  ما توسعه دانش 
بالکچین و رمزارزها و 
جلوگیری از هرگونه 
کالهبرداری در  این 
حوزه است؛ چون 

کالهبرداری در این 
حوزه بسیار زیاد است
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صرافی
E X C H A N G E

 همزیستی 
مسالمت آمیز 

با فناوری بالکچین 

برنده؛ اقتصاد 
غیرمتمرکز 

تا دیــروز وقتــی صحبت از تنظیم گــری در 
حوزه هــای مختلــف می شــد، ایــن امکان 
وجود داشــت کــه سیاســت گذار فی الفور 
وارد عمل شــود، قوانین مورد نیــاز را وضع 
کند و سال ها با همان قوانین اولیه، اوضاع 
کسب و کارهای آن حوزه را ساماندهی کند؛ 
نهایتاً آن قوانین ممکن بود در گذر ایام به 
برخی اصالحات جزئی نیازمند باشند. اما 
وقتی صحبت از فناوری های نوین می شود، 
نه می توان با ســرعت وارد کار تنظیم گری 
شــد، نه آن قوانین می توانند برای سال ها 
پاسخگوی نیاز صنعت باشند. این مسئله 
در مــورد فناوری ای چون بالکچیــن و حوزه 
رمزارزها حتی بیشتر احســاس می شود، 
زیــرا از یــک اقتصــاد غیرمتمرکــز ســخن 
به میان مــی آورد کــه زمیــن بــازی را تغییر 
می دهد. به همین سبب قانون گذاری برای 
این حوزه به هیچ وجه از طریق سنتی قابل 

پذیرش و پیروی نیست.

به عقیــده امیرحســین مردانی، 
فنــاوری بالکچیــن را نمی تــوان 
به صورت سنتی تنظیم گری کرد، بلکه باید 
بالکچیــن را پذیرفــت و بــا آن همزیســتی 
مســالمت آمیز داشــت؛ زیرا یک پارادایم  
شــیفت در حــال وقــوع اســت و در ایــن 
پارادایم شیفت اقتصادی، ما باید ببینیم 

که آینده از آن کیست.

او معتقد اســت کــه برنــده بازی، 
اقتصاد غیرمتمرکز خواهد بود و 
آینده در دســتان فناوری بالکچین است. 
هــر چنــد جنــگ امــروز، ممکــن اســت 

سال های طوالنی در جریان باشد. 

مردانی می گوید: »در دنیا عده ای 
از اقتصاددانــان طرفــدار اقتصاد 
ســنتی هســتند و عــده ای دیگــر، طرفدار 
اقتصاد نوینی که بالکچین به وجود آورده 
اســت. این جنگ تا ۱۰ ســال آینــده ادامه 
دارد. از نظر من اقتصاد غیرمتمرکز برنده 
این بازی خواهد بود. وقتی اقتصاد در حال 
پارادایم شیفت است، نوع مقررات گذاری 
و زبانی که در این اقتصاد به کار می رود هم 
بایــد دچــار پارادایــم  شــیفت شــود تــا مــا 
بتوانیم در آن چارچوب، پارادایم اقتصادی 
را راحت تــر درک کنیــم و بــرای آن قواعــد 

بگذاریم.«

ANALYSISتحلیل

گفت و گو با امیرحسین مردانی 
مدیرعامل بیت پین؛ او معتقد است در 
نهایت رگوالتور چاره ای ندارد جز اینکه 

خود را با مسیر رمزارزها همسو کند، زیرا 
این فناوری مثل اینترنت یک »باید« است

فناوری انقالبی

شــاهد  اســت  ممکــن 
نوسانات رفتاری زیادی از سوی 
رگوالتــور باشــیم و نتوانیم 
پیش بینــی کنیم کــه چه 
اتفاقاتی برای کسب و کارها 
خواهــد افتــاد، امــا بــه نظــر 
مــن چــون ایــن فنــاوری یــک 

رشــد فناوری بالکچین، به خصــوص رمزارزهــا در حدی بود 
که باعث شــد افراد زیادی به فکر راه انداختن کسب و کاری 
در این حوزه باشــند، هرچند همه این تجربه ها موفق از کار 
درنیامــد. یکــی از ایــن کســب و کارها که بــه نظر می رســد تا 
اینجای کار خوب پیش رفته است، صرافی رمزارز بیت پین 
اســت. از آغاز بــه کار صرافــی رمــزارز بیت پین زمــان زیادی 
نمی گذرد، اما طی همین مدت توانسته جایگاه خوبی را در 
بین رقبایش به دســت آورد. با توجه به گفته هــای مردانی، 
بیت پین در بــازه زمانی چهارماهــه پاییز و ابتدای زمســتان 
۱۴۰۰، بیــش از ۵۰۰ هــزار کاربــر جدیــد جــذب کرده اســت. 
استراتژی بیت پین، تمرکز بر نیاز مشتریان از نظر محصول، 
سرویس دهی، تجربه کاربری و پاسخ فوری به این خواسته ها 
بوده است. امیرحسین مردانی، مدیرعامل بیت پین معتقد 
است که هرچه در این بخش جلوتر می رویم و فضای قانونی 
آن جدی تر و چارچوب های آن مشخص تر می شود، بازیگران 
و ســرمایه گذاران بزرگ تری پا به این عرصــه می گذارند و در 
نتیجه رقابت جدی تر می شــود و حتی شرکت های دولتی و 
خصولتی در این حوزه شکل خواهند گرفت. در گفت وگویی 
که با مردانی داشــتیم، عالوه بــر اینکه بــه فعالیت های این 
صرافی پرداختیــم، درباره چالش رگوالتوری حــوزه رمزارزها 
در کشــور نیــز صحبــت کردیــم. مردانــی معتقــد اســت در 
آینده نزدیک، چالش های کســب و کارها بــا رگوالتور پابرجا 
خواهــد بــود، ولــی در طوالنی مــدت، رگوالتــور چــاره ای جــز 
هماهنگ کردن خود با کســب و کارها و ایجاد چارچوب های 
منطقــی نخواهــد داشــت؛ زیــرا ورود بــه ایــن حــوزه ماننــد 

اینترنت، یک باید است.

  رشد نمایی بیت پین
امیرحســین مردانــی، مدیرعامــل بیت پیــن ابتــدا دربــاره 
فعالیت بیت پین توضیح می دهد: »بیت پین کسب و کاری 
اســت که از دل یکــی از صندوق هــای ســرمایه گذاری یکی 
از شــرکت های فناوری کشــور بــه وجود آمــد و اواخر ســال 
۱۳۹۹ فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. ابتــدا در حــوزه مشــاوره 
ســرمایه گذاری و پروژه بالکچینی فعال بود و طی یک سال 
با رشد نمایی روبه رو بوده و در بازه زمانی چهارماهه پاییز و 
ابتدای زمستان ۱۴۰۰، بیش از ۵۰۰ هزار کاربر جدید جذب 
کرده است.«  طبق صحبت های مردانی، استراتژی بیت پین 
تمرکز بــر نیاز مشــتریان از نظــر محصول، ســرویس دهی، 
تجربه کاربری و پاســخ فوری به این خواسته ها بوده است: 
»ما توانسته ایم به خوبی نیازهای مشتریان را درک کنیم و 
آنها را بشنویم و آنچه را که می خواستند، در خط محصول، 
ســرویس و تجربه کاربری خلق و عرضه کنیــم.« مردانی با 
اشاره به اینکه در چند ســال اخیر از لحاظ کمّی، بازیگران 
زیادی وارد حوزه رمزارز در کشور شده اند، توضیح می دهد: 
»این حوزه به  گونه ای است که هرچه در آن جلوتر می رویم 
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و فضای قانونی آن جدی تر و چارچوب های آن مشخص تر 
می شــود، بازیگــران و ســرمایه گذاران بزرگ تــری پــا بــه این 
عرصه می گذارند و در نتیجه رقابت جدی تر می شود. بازار 
بسیار بزرگ است و من پیش بینی می کنم در آینده، رقبای 
سرسخت تر و شرکت های بزرگ و حتی شرکت های دولتی و 
خصولتی به این حوزه وارد شوند که این اتفاق قطعاً رقابت 

را دشوارتر خواهد کرد.«

 لــزوم تشــکیل کمیســیون مشــترکی از 
وزارتخانه های مختلف

طبق صحبت هــای مدیرعامــل بیت پین، در حــال حاضر، 
چالش اصلی حوزه رمزارزها در کشور موضوع رگوالتوری و 
زیرساخت های قانونی و عملیاتی در حوزه رمزارز و بالکچین 
در ایران اســت؛ »چالش بعدی نیز موضوع تحریم اســت. 
ما بــه خاطر تحریم هــا نمی توانیــم از ســرویس دهنده های 
جهانی، سرویس های زیرساختی در حوزه های فنی و مالی 
دریافــت کنیم و ایــن باعث می شــود از رقبــای خارجی مان 
عقب بمانیم.« مردانی بر لزوم تشکیل کمیسیون مشترک 
از وزارتخانه های مختلف به دلیل ماهیت بین بخشی حوزه 
رمزارزهــا تأکیــد دارد و توضیــح می دهد: »به نظر می رســد 
رگوالتوری این حوزه، بین بخشــی و بین وزارتخانه ای باشد. 
به نظرم الزم اســت کمیســیون مشــترکی از وزارتخانه های 
مختلــف تشــکیل شــود تــا بتــوان ایــن حــوزه را رگوالتــوری 
کــرد، اما اگر بگوییــم قرار اســت یک نهاد به طور مســتقیم 
مســئول رگوالتوری این حــوزه باشــد، قطعاً آن نهــاد وزارت 
امور اقتصادی و دارایی خواهد بود؛ زیرا رمزارزها یک کالس 
دارایی جدید هستند. اگر این نهاد مســئول شود و بتواند 
ســایر نهاد ها را با خود همراه کند، به نظر می رسد اتفاقات 
خوبی رخ دهد.« مردانی معتقد اســت چالش هایی که به 
آنها اشــاره کرد، در کوتاه مدت پابرجا خواهند ماند و شاید 
بدتر هم بشود، اما در بلندمدت اتفاقات دیگری رقم خواهد 
خورد که گریزی از آنها نیســت. او می گوید: »ممکن است 
شــاهد نوســانات رفتاری زیادی از ســوی رگوالتور باشــیم و 
نتوانیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقاتی برای کسب و کارها 
خواهد افتاد، اما بــه نظر من چون این فنــاوری یک »باید« 
اســت، در بلندمدت، حاکمیت، خود را با ایــن حوزه همراه 
می کند؛ زیرا اســتفاده از آن در تمام دنیا، از جمله ایران، به 
یک امر معمول مانند اینترنت تبدیل می شود. در این زمان 
قطعاً چارچوب هــای قانونــی و نحــوه اســتفاده از آن ایجاد 
خواهــد شــد. پیش بینــی ام بــرای آینــده دور این اســت که 

کسب و کارها بدون هیچ مانعی فعالیت خواهند داشت.«

  اقتصاد اشــتراکی یعنی فرصــت برابر برای 
همه 

او با بیان اینکه بالکچین و رمزارز به معنای واقعی اقتصاد 

اشــتراکی هســتند و این یعنی فرصت ورود بــرای همه به 
یک انــدازه و برابر اســت، می گویــد: »اما در اقتصــاد آزاد، 
فرصــت برابــر بــرای همــه وجــود نــدارد. بــه همیــن خاطر 
می بینیــم با پــروژه ای مثــل لیبرا کــه فیس بــوک راه اندازی 
می کنــد، مخالفت می شــود، چون لیبــرا یک کشــور با دو 
میلیارد جمعیت اســت و اگر بخواهــد ارز خود را داشــته 
باشد، به کشوری تبدیل می شود که هیچ نیازی به آمریکا 
نخواهد داشــت؛ زیــرا ارز و کاربــران خــود را دارد و در آنجا 
اتفاقــات عجیب و جــدی خواهد افتــاد. یا حتــی کاری که 
بیت کویــن کــرده اســت؛ در شــبکه بیت کویــن هر کســی 
می تواند یک بانکدار باشد و این اتفاق برای هر کسی که به 
برق دسترسی داشته باشد، امکان پذیر است. این رویداد 

نوعی انقالب است.« 

   حواس مان به منافع ملی باشد
مدیرعامل بیت پین معتقد اســت که بــا توجه به ماهیت 
انقالبی این فناوری، نگرانی هــا و حتی مخالفت های با آن 
امری طبیعی است، اما سیاست گذار ایرانی باید حواسش 
به محدودیت ها و مشکالتش باشد و از برخی کشورها که 
مسیر ممنوعیت را در پیش گرفته اند، الگوبرداری نکند؛ 

»طبیعی است برخی ها نگران 
باشــند، اما باید به نگرانی ها با 
استدالل و گفت وگو پاسخ داد 
و مســیر نوآوری را، به خصوص 
در کشــوری چون ایــران، هموار 
کــرد تــا از مواهــب آن بی بهــره  
نباشیم. نباید فراموش کرد که 
کشوری چون ایران، می تواند با 
وضعیت تحریم ها و فشارهای 
اســتفاده های  بین المللــی، 
زیــادی از فرصــت رمزارزهــا 
بکند. پس باید مراقب باشــیم 
سیاست گذار داخلی، راه برخی 

از این کشورها را نرود. کشوری که در مراودات بین المللی 
خود هیچ مشــکلی ندارد، یک جور دیگر دربــاره رمزارزها 
تصمیم می گیرد که ممکن است نگاه کردن از روی دست 

آن، به  هیچ وجه به نفع منافع ملی ما نباشد.«

  ضعف بدنــه کارشناســی بانک مرکــزی از 
فضای فناوری

به عقیــده مردانی، بدنه کارشناســی بانک مرکــزی از نظر 
شــناخت عمومی از فضای فناوری، دچار ضعف و کمبود 
اســت: »در حوزه های فناوری و نقاطی که بانک ها با کاربر 
نهایی مواجه اند، بانک های مرکزی به طــور کلی در دنیا با 
ضعف و مشکل روبه رو هستند. در دنیا بانک های تجاری 

نقــش رابط بیــن کاربــر و بانک ها را بــازی می کننــد، اما در 
ایران بانک مرکــزی هرازچندگاهی نقــش بانک تجاری به 
خودش می گیرد و رابطه اش با کاربر نهایی کاهش می یابد. 
آنجاســت که به مشــکل برمی خــورد. در دنیــا بانک های 
مرکــزی نقــش سیاســت گذاری و تصمیم هــای کالن را بــر 
عهده دارنــد و چندان وارد تصمیمــات جزئی مثل همین 
احــراز هویت کــه بایــد حضوری باشــد یــا نه، نمی شــوند. 
بانک هــای تجــاری خودشــان تصمیــم می گیرنــد. وقتــی 
بانــک مرکــزی وارد جزئیــات کار بانــک تجــاری می شــود، 
دچار ضعف می شوند، چون برای چنین تصمیماتی باید 
با کاربر نهایــی در ارتباط باشــند تا بدانند کدام ســرویس 

کارآمدتر است.«
او صحبت هایــش را این طــور توضیح می دهــد: »در ایران 
نیز همین گونه اســت. از آنجا که بدنه کارشناســی، کاربر 
و بازار را نمی شناســد، بعضی اوقات تصمیماتی می گیرد 
که بــازار و کاربــران را دچار اختــالل می کند. بانــک مرکزی 
بایــد از حــوزه تصمیمــات خــرد بیــرون بیایــد و وارد حوزه 
تصمیمات کالن شود و سپس تصمیمات خرد، اجرایی و 
تکنیکی را به بانک های تجاری بسپارد. در حوزه رمزارزها 
مسئله بدتر است. چون در حوزه نئوبانک ها و بانک های 
مرکــزی  بانــک  دیجیتــال، 
شــناخت دارد، ولــی در حــوزه 
رمزارزهــا حتــی شــناخت هــم 
وجود ندارد. از پیش نویس های 
قوانیــن و جلســاتی کــه راجــع 
بــه رگوالتــوری این حــوزه برگزار 
می شــود، می توان متوجه شــد 
کــه بدنــه کارشناســی بانــک 
مرکزی، دیدی نســبت به حال 
حاضر ایــن فنــاوری و آینده آن 
ندارد. به همین خاطر، مسئله 
در خصوص صرافی های رمزارز 
پیچیده تــر می شــود و فعــاالن 
حوزه رمــزارز و دارایی هــای دیجیتــال، باید ارتباط شــان با 
حاکمیت را افزایش دهند تا دید مشــترک بین خودشان 
و حاکمیــت ایجــاد کننــد و در نهایــت، شــناخت از بــازار 
یکدســت شــود و تصمیماتی که گرفته می شود، کمترین 

آسیب را به کاربران نهایی بزند.«
طبق صحبت هــای مردانی، کســب و کارهای حــوزه رمزارز 
به دنبــال رسمیت بخشــیدن بــه فعالیت شــان هســتند 
و اینکــه تحــت چارچــوب قانون منــدی فعالیت کننــد، بر 
خــالف تصــوری اســت کــه عــده ای از حاکمیــت، دربــاره 
این کســب و کارها دارند؛ »ما به شــفافیت هرچه بیشــتر 
معتقدیــم و سلف رگولیشــن و خودتنظیم گــری را انجــام 

می دهیم.«

»بایــد« اســت، در بلندمــدت، 
حاکمیت، خود را بــا این حوزه 
همراه می کند؛ زیرا استفاده از 
آن در تمام دنیا، از جمله ایران، به 
یک امر معمول مانند اینترنت 
تبدیل می شــود. در ایــن زمان 
ً چارچوب های قانونی  قطعــا

ایجاد خواهد شد. پیش بینی ام 
برای آینده دور این اســت که 
کســب و کارها بدون هیچ 

مانعی فعالیت کنند.
 بالکچیــن و رمزارز بــه معنای 
واقعــی اقتصــاد اشــتراکی 
هســتند و این یعنی فرصت 

ورود برای همه به یک اندازه و 
برابر است.

REVIEWبررسی

از مرحله انکار 
و ممنوعیت 
بیرون بیاییم

رگوالتور چه کند؟
مســئله رگوالتــوری رمزارزهــا و درگیــری 
میان کســب و کارهای بخش خصوصی و 
تنظیم گران حاکمیت، تنها به ایران محدود 
نمی شــود. این را از اخباری کــه در ماه های 
اخیر دست به دست می شــوند، می توان 
فهمید. با وجود آنکه تالش هــای زیادی از 
سوی تنظیم گران در سراسر دنیا برای وضع 
قوانین این حوزه انجام شده است، اما فعالً 
هیچ کشوری پیدا نمی شود که بتواند ادعا 

کند به راهکار نهایی دست یافته است.

امیرحســین مردانــی نیــز ایــن 
موضوع را تأیید می کند و معتقد 
اســت رگوالتوری حوزه رمزارزها نه فقط در 
ایران، بلکه در دنیا به بحثی داغ و پیچیده 
تبدیل شده است. با رشــد بازار و رسیدن 
مارکت کــپ این حــوزه بــه اعــداد تریلیون 
دالری، دولت های دنیا هرچه بیشتر به این 
فکر می کنند که با این پدیده چطور مواجه 
شــوند و تنظیم گــری کننــد تا مشــکالتی 
گریبانگیــر ثبــات اقتصــادی آنها نشــود. 
بانک های مرکزی نگران سقوط ارزش پول 
ملی شان در مقایســه با ارزهای دیجیتال 
هســتند و وزارت هــای اقتصــاد و دولت ها 
نگران این هســتند کــه ثبات اقتصــادی و 
اجتماعی با این پدیده به مشکل برنخورد و 
از تعادل خارج نشود.  با این همه کشورهای 
پیشرفته تر از یک منظر جلوتر هستند و 
آن اینکه از مرحله انکار بیرون آمده اند و این 
فناوری را پذیرفته اند. مدیرعامل بیت پین 
توضیح می دهد: »کشــورهای مختلف از 
خیلی وقت پیش آمده اند و دولت آمریکا 
هم کارهایی را به صورت رسمی انجام داده 
اســت؛ بنابراین از نظــر رگوالتــوری به نظر 
می رســد کــه دنیــا توانســته این قضیــه را 
هضــم کنــد و دنیــا از حالــت انــکار و 
ممنوع کردن بیرون آمده است. هر کشوری 
به فکر این است که راه حلی برای این پدیده 
بیابد؛ بنابراین ما نیز در ایران باید کم کم از 
فاز انکار و ممنوعیت بیرون بیاییم و به این 
فکر کنیم که در اقتصادی که همه در آن در 
حــال پذیــرش رمزارزها هســتند و بــا دید 
اقتصادی به آن نگاه می کنند، ما باید چه 
 کار کنیم؟ در کشور ما نیز اقداماتی انجام 
شــده و پیش نویــس توســط معاونــت 
اقتصــادی ریاســت جمهوری و وزارت 
اقتصاد تدوین شــده و احکامی استخراج 
شده که امیدواریم در سال آینده تصویب 

و اجرایی شوند.«

در بلندمدت، حاکمیت 
خود را با این حوزه 
همراه می کند؛ زیرا 

استفاده از آن در تمام 
دنیا، از جمله ایران، به 
یک امر معمول مانند 

اینترنت تبدیل می شود
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صرافی
E X C H A N G E

اهمیت کسب و کارهای 
حوزه تبادل 

بازیگران اصلی...
کســب و کارهای حــوزه رمــزارز، تنهــا بــه 
کســب و کارهای حــوزه تبــادل و صرافی ها 
محدود نمی شوند، اما آنها یکی از بازیگران 
بسیار مهم این فضا هستند. این را می توان 
از بازیگران بزرگی که در دنیا در حال ایفای 
نقش خود هستند و میزان اثرگذاری شان 
در این حوزه متوجه شد. به خصوص وقتی 
پــای مخاطب عــادی و مــردم معمولــی در 
میان باشــد، آنها بیــش از هر کســب و کار 
دیگری، صرافی ها را می شناسند و با آنها در 
تعامل هستند. همین موضوع نیز می تواند 
بــر اهمیــت کســب و کارهای حــوزه تبادل 
بیفزاید. اما این دسته از کسب و کارها واقعا 

تا چه میزان اهمیت و اثرگذاری دارند؟

بنیامین عباسی در توضیح اینکه 
در این اکوسیستم با ظرفیت های 
فراوانــش، کســب و کارهای حوزه تبــادل و 
صرافی هــا چقــدر اهمیــت دارنــد و چــه 
بازیگرانی بــا چه وزنی هســتند، می گوید: 
»صرافی ها بازیگران مهمی هستند، زیرا 
وقتــی فراینــد خلــق توکــن را تا رســیدن به 
بازارهــای تبــادل در نظــر می گیریــد - من 
بازارهای تبادل را بازارهای ثانویه می دانم، 
همه جای دنیا هم این نظر را دارند - پس از 
اینکه توکن در بازارهای اولیه خلق شده و به 
محلــی می رســد کــه افــراد بــه چشــم 
سرمایه گذاری به آن نگاه می کنند، تبدیل 
بــه بازیگــر بســیار مهمــی می شــود. 

».B2C به خصوص در حوزه

اما مهم بــودن نقــش صرافی ها 
باعث نمی شود از اهمیت نقش 
ماینینگ، توکن ســازها، ایجــاد توکن ها و 
حتی مباحث امنیتی کاسته شود. همه 
اینها در کنار یکدیگر فضایی را می سازند 
که امروز با آن مواجه هستیم. مدیرعامل 
بیت مکــس در ایــن خصــوص می گوید: 
»مانند این است که به من بگویید نقش 
تبــادل ریال بــه دالر چقــدر اســت، بدون 
اینکــه در نظــر بگیریــد بانــک مرکــزی، 
خزانــه داری، بانک هــای کامرشــیال، 
شرکت های حسابرسی و حسابداری و ... 
در این بین نقش ایفا می کنند. با توجه به 
اســتقبال کاربران از ایــن حــوزه، بازارهای 
تبادلی رشد بسیاری کردند و دست عموم 
مردم برای سرمایه گذاری و کسب درآمد از 
این فضا باز شــد. ولــی تا عقبــه آن کامل 
نشــود، قابلیــت مقیاس پذیــری و بــزرگ 

شدن وجود ندارد.«

ANALYSISتحلیل

گفت و گو با بنیامین عباسی، مدیرعامل 
بیت مکس؛ او معتقد است پیوستگی 

رمز نهایی توسعه هر اکوسیستمی 
است که قانون گذار با ایجاد شرایط آرام 

می تواند این پیوستگی را تضمین کند

رمزارزها می مانند

 حــوزه رمزارزهــا تضادهایــی 
بنیادی با ساختارهای فعلی 
باعــث  و  دارد  دنیــا  اقتصــاد 
تضعیف، تغییر یا جایگزینی 
برخــی رفتارها شــده اســت. 
بنابراین آنچه در کوتاه مدت 
رخ می دهد، تــالش دولت ها 

قانون گــذاری در حــوزه رمزارزهــا تابه امــروز بــا چالش های 
فراوانی همراه بوده اســت. این چالش ها نه فقط در ایران، 
بلکه در جهان قابل مشــاهده اســت. فناوری غیرمتمرکز 
رمزارزها که عمالً آنها را از دســترس نهــاد یا دولتی خاص 
خــارج می کند، باعــث شــده برخــی در مقابــل آن موضع 
تدافعی اتخــاذ کننــد. امــا بنیامیــن عباســی، مدیرعامل 
بیت مکس معتقد است که از این چالش ها عبور خواهیم 
کرد و بازاری که چند وقتی اســت شاهد افت آن هستیم، 
سیر صعودی خود را به شکلی منطقی تر در پیش خواهد 
گرفــت. او در گفت و گــوی پیــش رو از قانون گــذاری در این 
حوزه و فرصت های کسب و کاری که در ایران مغفول مانده 

است، می گوید.

  گذار از یک دوره سنتی
بنیامین عباســی درباره آخرین وضعیت حــوزه رمزارزها، 
معتقــد اســت کــه ایــن حــوزه در حــال طی کــردن مســیر 
تکاملی است و بخش های مختلفی از حاکمیت و دولت 
که درگیر بحث قانون گذاری هستند، هنوز به جمع بندی 
نرسیده اند. عباســی می گوید: »به علت ذات غیرمتمرکز 
حوزه رمزارزها همیشــه ریســک هایی وجــود دارد و گاهی 
اوقات هم برخی افراد می گویند شاید فضای رمزارزها یک 
دوره زودگذر اســت، اما واقعیت این اســت که این تجربه 
قســمتی از آینــده اســت. بایــد آن را بپذیریــد و تغییــرات 
اساســی ایجاد کنید تا بتوانید بــا گذار از این دوره ســنتی 

وارد دنیایی جدید شوید.« 
او دربــاره ســهم قانون گــذاران مــا در ایــن رونــد می گویــد: 
»قانون گــذاران مقــداری کُنــد حرکــت کرده اند و همیشــه 
مقاومت هایی در برابر پذیرش این تغییرات دارند، اما اگر 
بخواهیم ساختاری به آن نگاه کنیم، معموالً حوزه رمزارزها 
در دنیا دو بخش اساسی را در قانون گذاری تجربه می کند؛ 
یک بخش این اســت که حــوزه فعالیــت آن تحت نظارت 
کدام نهاد باید قــرار گیرد و دوم مجموعــه قوانین تکمیلی 
در جهت شفاف ســازی و ایجاد امنیت اقتصادی اســت. 
بخش اول پیچیدگی بســیاری داشــته و بعضــاً طی چند 
سال گذشــته، گاهی در قالب صرافی های سنتی تعریف 
شدیم و گاهی اوقات در قالب فناوری های نوین درون بانک 
مرکزی و چندین تجربه شکســت خورده دیگر. هر بار هم 
مسیری طی شده و در اواسط راه رها شده که آسیب های 

زیادی را به همراه داشته است.« 
عباســی می افزاید: »موضــوع دوم نیازهــای مرتبط مانند 
اینماد، درگاه های پرداخت، روش های تسویه، نقل وانتقال 
بانکی و ارتباط با صرافی های فیزیکی است که حالت مرغ 
و تخم مرغ شده و مشخص نیست که ابتدا باید در کدام 
بخش تأمین شویم. هر بار از مسیری به بانک مرکزی پاس 
داده می شویم. البته در سال پایانی دولت قبل تالش هایی 
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انجام شــد که مــن خیلی دوســت داشــتم، امــا هیچ وقت 
این تالش ها به جمع بندی و نتیجه نرسید و همیشه این 
موضوع وجود داشــت که مــا روی هوا بودیم و متأســفانه 
هنوز هم هستیم. دولت جدید هم طی همین مدت کوتاه 
تالش های ارزشمندی را انجام داده و شاید اولین بار است 
که بــه این انــدازه شــفاف دغدغه هــای حاکمیــت و دولت 

مطرح و پاسخ هایی برای آن ارائه می شود.«
او دربــاره تصمیمــات جدیــد رگوالتــور مثــل اســتفاده از 
رمزارزها در تجارت بین الملــل و عقب گردهای آن، چنین 
توضیــح می دهــد: »توســعه بــه دو عامل ســرعت رشــد و 
پیوستگی در رشد نیاز دارد. حتی در سرعت های پایین هم 
وقتی پیوستگی وجود داشته باشد، توسعه رخ خواهد داد. 
این پیوستگی رمز نهایی توسعه هر اکوسیستمی است که 
قانون گذار با ایجاد شرایط آرامشی می تواند این پیوستگی 
را تضمین کند. چــه قانون گذاری کارشناسی نشــده و چه 
تغییرات آن به صورت ناگهانی، همیشه آسیب هایی را به 
کسب وکارها و اقتصاد وارد می کند. اســتفاده از رمزارزها 
در تجارت بین الملل قســمت کوچکی از کل اکوسیســتم 
رمزارزهاســت. اینکــه حاکمیــت وارد اســتفاده و تمریــن 
اســتفاده از رمزارزها شــده را می توان به فــال نیک گرفت، 
ولی نباید تنها بخشــی باشــد که دیده شــود. دولت ها در 
کنار منافــع ملموس با اقتصــادی روبه رو هســتند که باید 
چاالکی و شــتاب کافی را داشته باشــد. به نظر من فارغ از 
تغییرات ناگهانی، برای خلق اکوسیستم الزم است درباره 
سایر بخش ها نیز تصمیم گیری شــود، نه اینکه چون این 
قسمت برای دولت منافع ملموس دارد، قانون گذاری شده 

و سایر بخش ها فراموش شود.« 

  فرهنگ و دانش عمومی ایجاد شده است
کسب وکارهای ایرانی شکل گرفته حول اکوسیستم رمزارز 
به خصوص از سال گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. 
عباسی درباره ارزیابی خودش از اکوسیستم کسب وکاری 
رمــزارز در ایــران می گوید: »طی پنج ســال اخیــر، عالوه بر 
کســب وکارها، کاربران نیز به بلوغ، شــناخت و احســاس 
آرامش رسیده اند و می دانند این فضا با وجود ریسک هایی 
که دارد، می تواند فضای سالمی هم باشد؛ برای سالم سازی 
فعالیت در حــوزه رمزارزها نیز، تالش هایی توســط بخش 
خصوصــی بــا همراهــی یکســری از نهادهــای انتظامــی 
انجام شده است، اما از سمت قانون گذار این سالم سازی 
به صــورت شــفاف اتفــاق نیفتــاده اســت. مجموعه هــای 
خصوصــی و بخش هــای فعــال بــه یکدیگر کمــک کردند 
و انجمن هــا در ایــن اتفاق نقــش بســیاری داشــتند که تا 
جای ممکن فضایی خودنظارتی داشــته باشیم. از طرفی 
در جامعه جهانی هم که ایران تحــت تأثیر آن قرار گرفته، 
در مورد رمزارزها، فضایی مبتنی بر اعتماد شــکل گرفت. 

کاربران بسیاری به حوزه رمزارزها وارد شدند، از آن به عنوان 
ابزار مبادالتــی و فضای ســرمایه گذاری اســتفاده کردند و 
فرهنگ و دانش در عموم مردم ایجاد شد. این اتفاق برای 

اکوسیستم خیلی خوب است.«
او مشکل اکوسیستم رمزارز ایران را متعادل نبودن رشد در 
همه بخش ها می داند و فضاهایی را که متناسب با سایر 
قسمت ها رشد نکرده اند، فضاهایی مانند ایجاد امنیت، 

حسابرسی ها و... معرفی می کند. 

  جــای خالــی فرصت هــای کســب و کاری 
رمزارزها

مدیرعامــل بیت مکــس معتقــد اســت همچنــان جــای 
بســیاری از کســب و کارهای حــوزه رمــزارز در ایــران خالــی 
اســت کــه می تواننــد در چهــار بخــش در کشــور فعالیت 
کننــد کــه پتانســیل رشــد زیــادی دارد. او در توضیــح این 
فرصت هــا می گویــد: »یکــی موضوع کاســتودی یــا محل 
نگهــداری کلیدهــای خصوصی اســت کــه هنــوز در ایران 
جدید است. بخش بعدی بیمه هایی هستند که می توانند 
روی تعامالت و این اکوسیستم بیایند - که واقعاً جای آنها 
خالی اســت - تا بتوانند تضمین کننــده دارایی های مردم 

باشــند و امنیتی حداقلی برای 
آنها ایجاد کنند. بخش بعدی 
که بــه نظرم جای رشــد بســیار 
دارد، شــرکت های حسابرســی 
و حســابداری حــوزه رمزارزهــا 
هســتند. موضوع چهارمی که 
اتفاقاً خیلی حیاتی اســت و از 
نظر همــه کاربران مهم اســت، 
بخــش امنیــت اســت. اینکــه 
چطــور بتوانیــم ایــن توکن هــا، 
محیط هــای تبــادل، مدل هــای 
ماینینــگ و کاســتودی ها را 
تضمین کنیم تا امنیت شان در 
الیه های مختلف حفظ شود.«

به گفته عباسی، اگر اکوسیستم ایران به این چهار بخش 
توجه کند، بسیاری از دغدغه های عموم مردم و حاکمیت 

برطرف خواهد شد.
او با اشاره به اینکه ما وارد دوره متفاوتی شده ایم که در آن 
موجودیت پول کاغذی زیر ســؤال رفته، می گوید: »داریم 
وارد تعریف هــای جدیــدی می شــویم کــه در آن توکن ها و 
رمزارزهــا خیلــی زیــاد و به وفور پخــش می شــوند. گزارش 
»وردبنک« خیلی جالب به این موضوع نگاه کرده و گفته 
اســت که در آینــده ای نه چنــدان دور و در دو ســال آینده، 
هر شــرکتی می تواند رمزارز خودش را داشــته باشــد. این 
عبارت یعنی آن شــرکت یک اقتصاد رمــزارزی دارد و نیاز 

به تبادل توکن با جاهای مختلف خواهد داشت؛ بنابراین 
حوزه تبادل از چیزی که همیــن االن آن را بزرگ می دانیم، 
بسیار بزرگ تر خواهد شد. در نتیجه باید قسمت ها همه 
با هم رشــد کنند تا بتوانیم یک فضای کامالً بالغ و ســالم 
داشته باشیم. ضعف در هر کدام از این بخش ها می تواند 
آسیب های خیلی جدی به اکوسیستم وارد کند و حواس 
حاکمیــت باید به ایــن موضوع جمــع باشــد. در این چند 
سال همه تالش بخش خصوصی این بوده که حاکمیت را 

با جنس فعالیتی که انجام می دهد، آشنا کند.«

  اعداد جدید در بازار فشرده شده 
عباســی دربــاره مســیری کــه در آینــده نزدیک و در ســال 
آینده طــی خواهیم کرد، می افزاید: »ســال گذشــته گفته 
بــودم کــه دولت هــا و نهادهــای مالــی دنیــا بــا پتانســیل 
رمزارزهــا و فضــای غیرمتمرکز آشــنا شــده اند. ایــن حوزه 
تضادهایــی بنیــادی بــا ســاختارهای فعلــی اقتصــاد دنیا 
دارد و باعث تضعیف، تغییر یــا جایگزینی برخی رفتارها 
شــده اســت. بنابرایــن آنچــه در کوتاه مــدت رخ می دهــد، 
تــالش دولت هــا بــرای تضعیــف رمزارزهــا و جایگزینــی 
CBDC با آن اســت که طی ســال گذشته شــاهد اتفاقات 
گوناگونی چون محدودیت های 
دولت هــای چیــن، روســیه و 
آمریکا بودیم و هم اکنون کانادا 
نیز به آنها اضافه شــده است. 
ولــی همان گونــه کــه رمزارزهــا 
بــا ســاختار غیرمتمرکــز خــود 
مفهــوم نوینــی را در ادبیــات 
اقتصادی پررنگ کردند، فعاالن 
این حــوزه نیز راه هــای جدیدی 
را خلــق می کننــد؛ بنابراین باور 
دارم که ســیر صعــودی قیمت 
رمزارزهــا طــی ماه هــای آتــی 
شــروع خواهد شــد و ایــن بازار 

فشرده شده اعداد جدیدی را تجربه خواهد کرد.«
او درباره آینده قانون گذاری نیز می گوید: »فعاالن اقتصادی 
و قانون گذاران حوزه رمزارزها در تالش برای قانونمند کردن 
آن هســتند. متأســفانه طی چند وقت گذشته تجربیات 
تلخی در حوزه رگوالتوری رخ داده است. انتخاب نهادهای 
متولی اشــتباه و حتی نگاه و انتظار اشــتباه بــه این حوزه، 
باعث شــده قانون گذاری آن با شکســت روبه رو شود، اما 
نکته مثبت این اســت که همین تجربیات ولو تلخ، باعث 
درک بهتر از این حوزه شده و شناخت ها نسبت به آنچه 
قابل انجام است، کامل تر شده است. امیدوارم مثل همه 
سال های گذشته، یک اکوسیستم مناسب و کارآمد برای 

فعالیت بخش های خصوصی داشته باشیم.« 

و  رمزارزهــا  تضعیــف  بــرای 
جایگزینی CBDC با آن است 
که طی سال گذشته شاهد 
اتفاقاتــی از ایــن دســت هم 
بودیــم. ولــی همان گونــه 
ســاختار  بــا  رمزارزهــا  کــه 
غیرمتمرکــز خــود مفهــوم 

نوینی را در ادبیــات اقتصادی 
پررنــگ کردنــد، فعــاالن این 
حوزه نیز راه های جدیدی را خلق 
می کنند؛ بنابراین بــاور دارم 
کــه ســیر صعــودی قیمت 
رمزارزهــا طی ماه هــای آتی 
شــروع خواهد شــد و ایــن بازار 

فشرده شــده اعداد جدیــدی را 
تجربه خواهد کرد.
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 خداحافظی با سود 
و زیان های عجیب

احتمال رشد 
در آینده نزدیک

در مورد بازار رمزارزها، بیشتر از سیگنال، 
موضوع تحلیل و پیش بینی کلیت فضا 
مطرح است. چنین بازاری در کوتاه مدت 
و بلندمدت به چه ســمتی برود و کاربران 
ایرانــی چــه رفتــاری را بایــد در قبــال ایــن 
تحوالت و تغییرات اتخاذ کنند که امنیت 

بیشتری داشته باشند. 

بنیامین عباســی می گوید: »در 
این بازار دو بازیگر بزرگ داریم که 
بیت کویــن و اتریــوم هســتند. امــا بایــد 
بپذیریــم ســرمایه گذاری ای کــه طی یک 
سال گذشــته انجام شــده، در یک کانال 
قیمتی مشــخص بــوده اســت. بــا وجود 
اینکه امسال ATH را تجربه کردیم، اما آن 
ATH جذاب نبــود و هنوز نتوانســته ایم 
جذابیــت درآمــدی بــرای بســیاری از 
ســرمایه گذارها ایجاد کنیم. این را هم در 
نظــر داشــته باشــید کــه نهادهــای مالی 
آمریکا مالیات بر افزایــش قیمت میزان 
دارایی را گذاشــتند و اگر کسی سودی به 
دســت آورد، بایــد مالیــات آن را هــم 
پرداخت کند. از یک طرف دیگر جاهایی 
ماننــد SEC نظارت های بهتــری را انجام 
می دهند. به نظرم رشد قیمتی بیت کوین، 
اتریوم و کالً بازارهای رمــزارز طی ماه های 
آینده خیلی محتمل اســت. بــا توجه به 
اینکه یک ســالی اســت که در این کانال 
مانده ایــم، احتمــاالً باید ایــن کانــال را رد 
کنیم. اگر افت قیمت های وحشتناکی را 
تجربه کردیم، به خاطر ایــن بود که هنوز 
بســیاری از نهادهــای مالی به ایــن حوزه 
نیامده بودند. االن با ورود نهادهای نظارتی 
و مالــی، به مقــدار زیــادی فضا به شــکل 
کنترل شــده حرکــت می کنــد و احتمــاالً 
افت های وحشتناک یا سودهای عجیب 
را به نــدرت تجربه کنیــم و در یــک روز 6۰ 
درصد افزایش یا کاهش قیمت نداشته 

باشیم.«

مدیرعامل بیت مکس می افزاید: 
»به طور کلی بازار می تواند سیر 
تکامل خیلی بهتری داشته باشد. معموالً 
این افت تا بعد از ســال مالی چین ادامه 
پیدا می کند. در ســال های گذشــته روند 
این طور بوده که وقتی به آوریل می رسیم، 
بازار دوباره برمی گردد. شخصاً نسبت به 
کلیــت بــازار در ماه هــا و ســال های آینده 

بسیار خوش بینم.«

در آینده ای نه چندان 
دور و در دو سال آینده، 

هر شرکتی می تواند 
رمزارز خودش را داشته 
باشد؛ این عبارت یعنی 
آن شرکت یک اقتصاد 

رمزارزی دارد
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در مواجهه با رمزارزها 
صورت مسئله را

 پاک نکنیم

دیکته نانوشته
 غلط ندارد

روح هللا جهنــده می گویــد در مــورد 
رمزارزها، هم مشــکل و هــم راه حل آن، 
وجود دارد و در برخورد با یک مشکل، 
نباید صورت مسئله را پاک کرد و صرفاً 
جلوی انجام آن کار را گرفت؛ بلکه باید 

به بررسی راه حل ها پرداخت. 

او می افزایــد: »وقتــی گفتــه 
می شود یک کار ممنوع است، 
دیگــر نمی تــوان برایــش چاره اندیشــی 
کرد! کار راحتی هم هست، چون دیکته 
نانوشــته غلــط نــدارد. طبیعــی اســت 
بــا  فعالیــت در یــک حــوزه جدیــد 
چالش هایی مواجه باشــد، اما می توان 
به مرور برای آن راهکار ارائه داد. منتها 
گویا ذات دولت ها همین اســت که اگر 
فعــل اشــتباه صــورت گیــرد، مراتــب 
تنبیهــی را بــه کار گیرنــد و اگــر کاری 
برایشان نفع نداشته ، تمایلی به ادامه 
کار آن صنعــت نیــز نداشــته باشــند. 
البتــه درگیری های این صنعت بیشــتر 
یــرا عــالوه بــر چالش هــای  اســت؛ ز
ایــران،  در  کســب وکار  همیشــگی 

چالش های جهانی نیز وجود دارد.«

این فعال حوزه کسب و کارهای 
رمــزارزی دربــاره برخورد ســایر 
کشــورها بــا ایــن فنــاوری می گویــد: 
»بیشــترین میــزان زیــان بالکچیــن و 
رمزارزهــا، متوجــه ارزهایــی مانند دالر 
اســت؛ بنابراین بانــک دولتی یــا بانک 
مرکزی آمریکا متضرر اصلی است، نه 
ایــران. بــا ایــن حــال برخــورد آنــان در 
مواجهــه بــا چنیــن مشــکلی درســت 
عکــس برخــورد ایــران اســت. حتــی 
می بینیــم کوین بیس به صــورت قانونی 
عرضه اولیه می شــود و صدهــا میلیارد 
دالر نیــز ارزش پیــدا می کنــد. بنابرایــن 
ضمن اینکه توســعه رمزارزهــا به ضرر 
دولت ایــران نیســت، بــه نفــع دولت و 
مــردم و کســب وکارها نیــز هســت. 
به عنــوان مثــال، کشــور ایــران ذخایــر 
فــراوان انــرژی در اختیــار دارد، امــا 
ماینینگ به ورطه نابودی کشیده شد. 
بالکچیــن یــک فرصــت اقتصــادی و 
شانســی بــزرگ و از چندیــن جهــت به 
نفع کشور اســت؛ بنابراین مخالفت  با 

آن تعجب برانگیز است.«

REVIEWبررسی

گفت و گو با روح هللا جهنده، قائم مقام 
رمزینکس؛ او می گوید طی چهار سال 

فعالیت شان توانسته اند چالش های 
داخلی و فنی خود را حل کنند و حاال 

مسئله رگوالتوری باقی مانده است

رگوالتوری؛ چالش اصلی

می شــود  گفتــه  وقتــی 
اســت،  ممنــوع  کار  یــک 
برایــش  نمی تــوان  دیگــر 
چاره اندیشی کرد! کار راحتی 
هم هســت، چــون دیکته 
نانوشــته غلط ندارد. طبیعی 
اســت فعالیت در یک حوزه 

هر روز خبرهای گوناگونــی درباره رگوالتــوری حوزه رمزارز 
و بالکچین از سراســر جهان می شــنویم. این فنــاوری نو، 
حاکمیــت کشــورها را دچــار چالــش کــرده و آنهــا تــالش 
می کننــد قوانینــی وضــع کننــد کــه هــم مانــع فعالیــت و 
درآمدزایــی درســت کســب و کارها نباشــد، هــم از مــردم 
سوءاستفاده نشود و هم حاکمیت آنها را زیر سؤال نبرد. 
رســیدن به مجموعه قوانینی که همه این نیازها را مرتفع 

کند، کاری دشوار و زمان بر خواهد بود. 
این مســئله در ایران شــکل دیگری به خود گرفته اســت. 
از سویی با وجود تحریم هایی که مشخص نیست تا چه 
زمانی با آن درگیر خواهیم بود، لزوم اســتفاده از رمزارزها 
بر همگان واضح و مبرهن اســت و از ســویی دیگر، برخی 
نهادهــای تنظیم گر نمی تواننــد این فناوری نویــن را درک 
کنند و برای آن قوانین درســت و بجا بنویســند، بنابراین 
می خواهند با در پیش گرفتن رویکرد ســلبی، خیال خود 
را از وقــوع اتفاقــات ناگــوار احتمالــی راحت کننــد. اما در 
دنیایی که با ســرعتی فراتــر از تصــور و پیش بینی های ما 
در حال تغییر است، این رویکرد نتیجه ای جز فلج شدن 
اقتصاد و افزایش آمار بیــکاری نیروهای جوان و نخبه در 

پی نخواهد داشت. 
امــا چــاره چیســت؟ روح هللا جهنــده، قائم مقــام صرافی 
رمزینکــس معتقد اســت کــه میــزان واکنش رگوالتــور با 
حجم بــازار این حــوزه در حال حاضــر همخوانی نــدارد و 
چندین برابــر ســرمایه ای که در رمزارزها گذاشــته شــده، 
به شــکل دالر یــا طــال در خانه هــای مردم انباشــته شــده 
اســت؛ انباشــت ســرمایه ای کــه خطــرات و همچنیــن 
ناکارآمدی هایــی در معاملــه را بــرای مــردم ایجــاد کــرده 
اســت. او با تأکید بر اینکه صرافی های رمــزارز اتفاقاً تابع 
قانون هستند، نه آنارشیســت، متذکر می شود که اگر از 
همان روش مدیریت در طال و دالر استفاده کنیم، نتیجه 

یکسانی خواهیم گرفت.
جهنــده همچنیــن می افزایــد کــه رمزینکــس اگــر اولیــن 
صرافی P2P کشــور نباشــد، جــزء اولین هــا در ایــن حوزه 
اســت که همزمان با آنها، ســه صرافی P2P دیگر شــروع 
به فعالیت کرده اند. صرافی رمزارزی که بــه گفته او، تا به 
امروز توانسته اعتماد کاربران داخلی را به خود جلب کند 
و حدود یک میلیون کاربر دارد. جهنده تأکید می کند طی 
چهار ســالی که از عمر این صرافی گذشــته، توانسته اند 
چالش هــای داخلــی خــود را حــل کننــد، امــا چالش های 
بیرونــی مانند مســئله رگوالتوری همچنــان الینحل باقی 
مانــده اســت. در ادامــه گفت وگــو بــا روح هللا جهنــده، 

قائم مقام صرافی رمزینکس را می خوانید.

  پاسخگویی در چند دقیقه
به گفتــه روح هللا جهنــده، قائم مقام رمزینکــس در بازار 

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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نزولی و کم حجم ایــن روزهــا، در روز ۱۹ بهمن ماه حدوداً 
۲۵۰ میلیارد تومان در بازارهای ریالی رمزینکس معامله 
انجام شده است. او علت این موفقیت را افزایش ارزهای 
مورد پشتیبانی خود و ارائه رابط کاربری بومی آی اواس و 

وب اپلیکیشن می داند.
جهنــده در خصــوص چالش هایــی کــه طــی ســال های 
فعالیت شان با آنها درگیر بوده اند، می گوید: »قسمتی از 
چالش های رمزینکس، مربوط به مشکالت فنی و منابع 
انســانی بوده و به دلیل رشــد ســریع و تصاعدی کاربران 
و معامالت پیش آمده کــه البته این مشــکالت تا حدود 
زیادی رفع شده  است. این تصاعد و رشد در طول مدت 
چهار ســال، بارها و بارها تکرار و مدیریت شــده و باعث 
شده با این میزان سابقه، عملکرد و حجم کاربران، افراد 
بیشــتری به ما اعتماد کننــد؛ به خصوص کــه هرازگاهی 
قیمت بیت کوین یکبــاره باال می رفت و حجــم و ترافیک 
کار مــا چندین برابــر می شــد و گاهــی ۱۰۰ یــا ۲۰۰ نفر در 
صف انتظار پاســخگویی می ماندند. اما بعد از مدتی، با 
کمک همکاران توانستیم مشــکالت فنی و پشتیبانی را 
رفع کنیم و ســرعت انجام کار و پشــتیبانی را باال ببریم و 
همچنین یک مرکز تماس در بخش پشتیبانی راه اندازی 
کنیــم کــه در ســاعات اداری، ظرف کمتــر از چنــد دقیقه 

تماس شما پاسخ داده شود.«
او تأکید می کنــد که چالش اصلی آنها در شــرایط امروز، 
نه مســائل داخلی و فنی، بلکه در مواجهه بــا رگوالتوری 
است؛ بخشی که آنها تقریباً نمی توانند دخالتی در رفع 
آن داشــته  باشــند، هرچنــد تا امــروز تالش هایــی در این 

راستا داشته اند.

  قانون بد، تیشه به ریشه صنعت می زند
رگوالتــور بایــد چــه موضعــی در پیــش بگیــرد کــه هــم 
تنظیم گــری اتفــاق بیفتــد و هــم کســب و کارها آســیب 
نبیننــد؟ قائم مقــام رمزینکــس، ایــن ســؤال را چنیــن 
پاســخ می دهد: »پاســخ بــه این ســؤال، نیــاز به بررســی 
چندجانبــه توســط کارشناســان مختلــف وزارتخانه هــا، 
مجلس شورای اسالمی و... دارد و باید صحبت های آنها 
را نیز شــنید. اما در طول مدت کاری خود بــه این نتیجه 
رســیده ام که هر قانونــی، بهتــر از بی قانونی نیســت! اگر 
قرار باشد قانونی وجود داشته  باشد که جلوی پیشرفت 
آن صنعــت را بگیــرد، عمــالً آن صنعــت نابود می شــود، 
ماننــد صنعــت ماینینگ که می توانســت کمــک بزرگی 
به اقتصاد کشــورمان باشــد؛ کشــوری که منابع متنوع و 
عظیم انــرژی دارد و برای فروش آنها دچار تحریم اســت 
و دشــواری هایی دارد. اما متأســفانه بعد از وضع قانون، 
در اجــرا به طور متنــاوب دســتور تعطیلی ســه ماهه داده 
می شد که عمالً این حوزه را نابود کرد. اگر قانون بد باشد 

یا اجرای آن به درســتی انجام نگیرد، تیشــه به ریشه آن 
صنعت می زند.«  

او با تأکید بر اینکه مدافع قانون هستند، نه آنارشیست 
می افزایــد: »به قانــون مناســب و اجرای درســت آن نیاز 
داریم. اگر قانون یا روند اجرای آن مشکلی داشته باشد، 
ظرفیتــی که کســب وکارهای این حــوزه می تواننــد ایجاد 
کنند، عمالً از بین می رود و بیکاری جوانان کشور بیشتر 
از گذشــته می شــود. موضع ما نســبت بــه رگوالتــور این 
است که آنارشیست و قانون گریز نباشیم، اما امیدواریم 
قانونی صحیــح بر فضــا حاکم شــود و مجریان نیــز آن را 

به درستی اجرا کنند.« 

  منافع عمومی در نظر گرفته شود
جهنــده در خصــوص بهترین نهــاد برای رگوالتــوری این 
فضــا می گویــد: »در ایــن حــوزه، اگر خــدای ناکــرده جرم 

یــا تخلفــی اتفــاق بیفتــد، قوه 
قضائیــه، پلیــس فتــا و نیــروی 
عمــل  وارد  بایــد  انتظامــی 
شوند. به دلیل اینکه این حوزه 
بین بخشی به حساب می آید، 
مثــل  مختلفــی  نهادهــای 
وزارتخانه هــا و ســازمان های 
حاکمیتــی درگیــر می شــوند 
و در حــوزه قانون گــذاری نیــز 
پــای مجلس شــورای اســالمی 
بــه میــان می آیــد. امــا نکته ای 
کــه وجــود دارد ایــن اســت که 
یکسری نهادها با رویکرد صد 

درصد ســلبی به ایــن حــوزه وارد می شــوند، در حالی که 
برخی نهادها موضعی بینابین دارند.« 

او بانــک مرکــزی را از جملــه نهادهایــی می دانــد کــه بــا 
رویکرد سلبی با کسب و کارها برخورد می کنند و برای این 
ادعایش نیــز مثال می آورد. او می افزایــد: »بانک مرکزی 
نشان داده که با سیاست بستن درگاه ها و تعطیلی کامل 
این دســت کســب وکارها پیش می رود؛ همان طــور که با 
اینماد جلوی ایجــاد درگاه برای کســب وکارهای جدید را 
گرفته اند. علتش را هم باید از خودشان پرسید. طبیعی 
اســت کــه اســتارتاپ ها و کســب وکارهای اینترنتــی در 
حوزه هایی ورود می کنند که نظم شکل گرفته را به نظمی 
بهتر تبدیل کنند و طبیعی است دولت ها در برابر تغییر 

نظم، واکنش داشته باشند.« 
بــه گفتــه او، برخــی نهادهــای دولتــی بــه جــای اینکه در 
جایــگاه حاکمیتی و تنظیم گری درســت قــرار بگیرند، به 
طرفداری از کسب وکارهای ســنتی می پردازند و بیشتر، 
منافع آنان را در نظــر می گیرند و تمام تالش شــان بر این 

اســت کــه بخــش کســب وکارهای اینترنتــی را با انــواع و 
اقســام مشــکل مواجــه کننــد؛ »خواســته ما این اســت 
که ایــن نهادها منافــع عمومی و مــردم را در نظــر بگیرند 
و متوجه منافــع پا گرفتن این دســت کســب و کارها برای 

مردم باشند.« 
او تأکید می کند که صرافی های رمزارز همواره بیشــترین 
همکاری را با نهادهای تنظیم گر داشته اند و در خصوص 
همــکاری کســب و کارها بــا نهادهــای ناظــر و رگوالتــوری 
می گویــد: »واقعیــت ایــن اســت کــه مســتقل از بایدهــا 
و نبایدهــا، هــر جــا از کســب وکارها نظرســنجی شــده، 
آمادگی خود را اعالم کرده اند. ما نیز همین طور بوده ایم. 
به عنوان مثال، ســال گذشــته با همکاری پنج صرافی که 
رمزینکس نیز جزءشــان بــود، طرحی ارائــه دادیم. حتی 
به صورت خودجــوش، مفاد آیین نامه را بررســی کردیم و 
پیشــنهادهای خودمان را ارائه دادیم. به طور کلی، هرجا 
دغدغه ای مطرح شده، راه حل 

و پاسخ داشته ایم.«
جهنــده تأکید می کنــد که این 
جنــس از دغدغه هــا در ایــن 
بخــش، تنهــا مختــص ایــران 
نیســت و در همــه جــای دنیا، 
دولت ها با چنین دغدغه هایی 
مواجه شده اند و پاسخ آن نیز 
مشــخص اســت؛ »مــا نبایــد 
چرخ را دوبــاره اختــراع کنیم و 
می توانیــم از تجربه هــای آنهــا 
بهره بگیریم. امــا گویا دغدغه 
اصلــی ایــن بخــش، آن چیزی 
نیســت که در ظاهــر می گوینــد. از قدیم گفته اند کســی 
را که خــواب اســت، می تــوان بیــدار کــرد، ولی کســی که 
خودش را بــه خواب زده، نمی شــود بیدار کــرد. یک نهاد 
را پیــدا نمی کنید کــه بتواند ادعــا کند ما فــالن دغدغه را 
با کســب وکارهای بالکچینی مطرح کردیــم و آنها جواب 
ندادند. هر جا مســئله ای مطرح شــده، ما همکاری های 

الزم را انجام داده ایم.«
قائم مقام رمزینکس معتقد است از آنجا که کل سرمایه 
ایــران در ایــن صنعــت از یــک یــا دو میلیــارد دالر فراتــر 
نیســت، بایــد دغدغه هــای ایــن صنعــت نیــز بــه انــدازه 
ســرمایه در گــردش آن بــزرگ باشــد، نــه بیشــتر از حــد 
طبیعــی؛ »چنــد ده برابــر ســرمایه ای کــه در رمزارزهــا 
گذاشــته شــده، به شــکل دالر یا طال در خانه هــای مردم 
انباشــته شــده و خطرات و همچنین ناکارآمدی هایی در 
معاملــه را برای مــردم ایجاد کرده اســت. ما بایــد متوجه 
باشیم اگر از همان روش مدیریت در طال و دالر استفاده 

کنیم، نتیجه یکسانی خواهیم گرفت.« 

جدید با چالش هایــی مواجه 
باشــد، امــا می تــوان به مرور 
بــرای آن راهــکار ارائــه داد. 
منتها گویــا ذات دولت ها 
همین اســت که اگر فعل 
اشتباه صورت گیرد، مراتب 
تنبیهــی را بــه کار گیرنــد و 

نفــع  برایشــان  کاری  اگــر 
نداشــته ، تمایلــی بــه ادامــه 
کار آن صنعــت نیز نداشــته 
باشــند. البتــه درگیری های 
این صنعت بیشــتر اســت؛ 
زیــرا عــالوه بــر چالش هــای 
کســب وکار  همیشگی 

در ایــران، چالش های جهانی 
نیز وجود دارد.

REPORTگزارش

آغوش مان به روی 
 سرمایه هوشمند 

باز است

نتیجه تالش 
شبانه روزی

با وجــود اینکه بــه گفتــه فعــاالن حوزه 
رمزارز، بازدهــی ســرمایه گذاری در این 
حــوزه باالســت، امــا بــه نظــر می رســد 
اکوسیســتم  ســرمایه گذاران  هنــوز 
کســب و کارهای نــوآور به درســتی ایــن 
فضا را درک نکرده اند و نتوانسته اند با 
سرمایه های خطرپذیر خود، معادالت 
را در فضــای بالکچیــن و رمــزارز تغییــر 
دهنــد. صحبت هــای روح هللا جهنــده 
دربــاره جــذب ســرمایه رمزینکــس، تــا 
حــدودی ایــن حــدس و گمــان را تأییــد 

می کند. 

او دربــاره وضعیــت جــذب 
ســرمایه ایــن شــرکت توضیــح 
می دهد که هرچند تا بــه امروز اقدامی 
نهایی برای جذب ســرمایه نداشته اند، 
اما آغوش شــان به روی جذب ســرمایه 
هوشــمند همــواره بــاز اســت؛ »البتــه 
تقاضاهایی نیز داشــته ایم، اما مبالغی 
نبــوده کــه نظــر مــا را تأمیــن کنــد؛ در 
صورتی که اگر پیشنهادهای ما را قبول 
می کردنــد، بــازده بســیار باالیــی را بــه 
دســت می آوردند. این نشــان می دهد 
ســرمایه گذاران این فرصت را از دست 
داده اند یا ارزش ســرمایه گذاری  در این 

بخش را درک نکرده اند.«

جهنــده بــه طــور دقیــق بــه 
برنامه هــای آتــی ایــن صرافــی 
رمزارز اشــاره نمی کنــد و از جزئیات آن 
حرفی به میان نمی آورد، اما می گوید که 
به زودی خبرهای خوشــی برای کاربران 
خواهند داشــت. خبرهای خوبی که به 
همت نیروی انسانی متخصص و خبره 

این صرافی محقق می شوند. 
این فعال حوزه رمزارزها در پایان تأکید 
می کنــد: »نیروهــای انســانی خبــره، 
متخصــص و دانشــگاهی رمزینکــس 
شرایطی را برای این صرافی ایجاد کرده 
که در همه جا طرفدار دارند. شاید باور 
نکنیــد امــا در طــول عمــر چهــار ســاله 
رمزینکــس، نیروهــای انســانی ایــن 
صرافــی در زمــان طوالنی در شــبانه روز 
مشــغول کارند و حتی بســیاری اوقات 
روز تعطیــل نداشــته اند و با تمــام قوا و 
با ســرعت در حال افزایش کیفیت کار 

هستیم.« 

 هر قانونی، بهتر از 
بی قانونی نیست! اگر 

قرار باشد قانونی وجود 
داشته  باشد که جلوی 
پیشرفت آن صنعت را 
بگیرد، عمال آن صنعت 

نابود می شود
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رکوردی که یک ساله شد!
بعد از گذشت یک سال از خرید 
7۰ میلیــون دالری یــک ان اف تی توســط 
ویگنش ساندارسان هنوز او رکورد خرید 

گران ترین ان اف تی را در اختیار دارد!

هرچه تخلف که فکرش را بکنید!
جاستین سان، بنیان گذار ترون 
و البتــه بیت تورنت متهــم شــده از زمان 
حضــورش در فضــای کریپتــو، تخلفات 

قانونی زیادی را مرتکب شده است.

جنجال دوباره بلنکفین
لوید بلنکفین، مدیرعامل سابق 
نهاد مالی گلدمن ســاکس بــا گفتن این 
جملــه ســتایش آمیز که احتمــاالً لحظه 
موعود برای بیت کوین فرا رسیده، جامعه 
کریپتو را حســابی بــه جان هــم انداخته 

است.

دکترای قالبی؟
جنجال دیگر بازار کریپتو را چارلز 
هاسکینسون، بنیان گذار کاردانو برپا کرده 
که متهم شــده به دروغ گفته دکترا دارد. 
خودش می گوید هیچ وقت چنین ادعایی 

نکرده است.

در حــال حاضــر یکــی از مهم تریــن مفاهیــم در حــوزه 
رمزارزها و حــوزه ارز دیجیتــال، مفهوم ان اف تی اســت. 
ان اف تی یک قرارداد کامالً هوشمند است که با استفاده 
از برنامه ها و نرم افزارهای منبع باز تولید می شــود. برای 
ایمنی بیشــتر ایــن قــرارداد به صــورت دیجیتالــی مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
 ،Jpegs، gif مهم ترین اشــکال ان اف تی هــا به صــورت
فیلم یا توییت هســتند. با توجه به اهمیــت این حوزه 
در رقم زدن آینده دنیای هنر، الزم اســت که هنرمندان 
و اهالــی حــوزه فرهنگ و هنــر اطالعــات خــود را از این 
موضوع ارتقا دهند. در همین راستا مؤسسه فرهنگی 
و هنری ایده، به تازگی نشســتی را بــا موضوع »NFT و 
تاثیر آن بر هنر آینده« برگزار کرده و کارشناسانی چون 
نیما ابطحی، مجتبی آرش نیا، آرش سلطانعلی، دالرام 
عســکری و زیبــا مغربــی در ایــن برنامــه به ســخنرانی 

پرداختند. 

ان اف تی در راستای دموکراتیک سازی هنر
دالرام عسکری درباره تأثیر کریپتوآرت بر دنیای 
هنر گفت: »ما این مسئله را می توانیم از سه منظر بررسی 
کنیم؛ نخســت از منظر هنرمند، دوم اثر هنری و سوم از 
منظر مخاطب هنــری. از منظر هنرمند اگــر به این مهم 
نگاه کنیم، با این پرسش ها روبه رو هستیم که اصالً شما 
چه کسی هســتید؟ مردید یا زن؟ کجای این دنیا زندگی 
می کنیــد؟ در خصوص اثــر هنری هــم باید گفــت که در 
خصوص چیستی هنر مناقشات فراوانی وجود داشته و 
منتقدان هنری بحث و تبادالت نظری فراوانی دارند، ولی 
در بازار کریپتــو می توانید هر آنچه را که از نظر شــما هنر 
تلقی می شود، ارائه کنید تا تمام جهان اثر شما را ببینند.«
او همچنین افــزود: »اما از نظر مخاطبــان هنری دو نوع 
مخاطب کریپتو آرت داریم. مخاطبان اول عالقه مندان 
هنر هســتند. کســانی کــه قبــالً هــم در عرصه هنــر کار 
می کردنــد و خرید و فــروش آثــار هنــری داشــته اند، 

قطار ان اف تی 
راه افتاده است

 NFT« خالصه ای از نشست
و تأثیر آن بر هنر آینده« 
که با حضور کارشناسان در 
گالری ایده برگزار شد 

اولین سهامی که در طول زندگی داشتم، یک هدیه از طرف 
پدرم بود. یک ســهم از شــرکت مختلط )غیرســهامی( تیم 
بوستون سلتیکس. من طرفدار تیم نیویورک نیکس بودم، 
اما چیزی که اینجا اهمیت دارد طرز تفکر است. همچنان 
آن گواهی ســبزرنگ با عکس چند بازیکن بســکتبال را به 
خاطر دارم اما متأسفانه در حال حاضر از مکان آن اطالعی 
ندارم. بنابراین نتیجه می گیریم که اگر یک دارایی در اختیار 

صاحب آن نباشد، عمالً هیچ ارزشی برای وی ندارد.

  حقوق مالکیت احتمالی
از جمله موارد دیگری کــه در جنگ اوکرایــن آموختیم، این 
است که دارایی های ایاالت متحده منوط به برخورد و رفتار 
مناســب اســت. در بیشــتر موارد رعایت این شــرط دشوار 
نیست و تنها الزم اســت حمله ای به کشور مستقل دیگر 
صورت نگیرد، اما با قرارگیری در دایره فردی که قوانین را زیر 
پا بگذارد، ممکن است دارایی های شما در معرض خطر قرار 
گیرد. این موضوع درســت مثل سرمایه ای اســت که به آن 
دسترسی ندارید. این دایره گاهی وسعت بسیاری دارد. به 

عنوان مثال مردم عادی روســیه در حال حاضر پس انداز 
خود را از دست داده اند، کمپانی بوئینگ خدمات خود 
به هواپیماهای روسیه را متوقف کرده و شمار زیادی 
از افراد در حال البی با ایالن ماســک بــرای غیرفعال 
کردن تسالهای فعال در روسیه هستند. این مود آخر 
به نظر کمی غیرمنطقی اســت، اما همین موضوع 

نشانگر آن است که هرچه زندگی ما به 
فناوری وابسته تر می شود، وابستگی 

مــا نیــز بــه ســایر افــراد افزایــش 
می یابد.  کاهش این وابســتگی 
به استفاده از دارایی های بی نام 
وابسته است و تنها حکومت 
و بانک مرکزی روسیه نیست 

که از این نوع دارایی ها اســتفاده می کند. دارایی های بی نام 
اوراق بهادار با درآمد ثابت هستند که هیچ اطالعات مالکیتی 
در آنها ثبت نمی شود و اوراق بهادار به صورت فیزیکی برای 
خریدار صادر می شود. خرده فروشی در ایاالت متحده نیز 
از این موضــوع چندین درس مهــم گرفته اســت. دارندگان 
صندوق های قابل معامله در روسیه اکنون باید درک کنند که 
چندین قدم از مالکیت یک کمپانی روسی فاصله گرفته اند. 
صندوق قابل معامله، سبدی از اوراق بهادار است که شما از 
طریق یک شرکت کارگزاری در بورس اوراق بهادار خریداری 
می کنید یا آن را می فروشــید. از آنجا که معامالت صندوق 
قابل معامله بورس از سوی »بورس اختیار معامله شیکاگو« 
به حالت تعلیق درآمده، ناشران صندوق های قابل معامله 
ممکن است تصمیم بر منحل کردن وجوه گیرند، بانک های 
متولی ممکن است دیگر قبوض رسیدهای سپرده گذاری را 
حفظ نکنند، سوئیفت ممکن است از پرداخت سود سهام 
صرف نظر کند و یا امکان دارد روسیه شرکت ها را از انجام این 
کار منع کند. به دالیل مشــابه، دریافتی های سپرده گذاری 
Gazprom در فهرست لندن، از ابتدای سال تا به حال ۹۵ 
درصد کاهش یافته است. هرچند این بدان معنی 
نیســت کــه کمپانــی Gazprom، ۹۵ درصــد 
ارزش خود را از دســت داده باشــد. موضوعی 
کــه در اینجــا مطــرح اســت، بی ارزشــی یــک 
رسید سپرده گذاری در فهرست لندن نزد یک 
کارگزار TradFi اســت، چراکــه دیگر نمی تواند 
به عنــوان ادعایــی بــر ســود Gazprom به 
شــمار رود. )TradFi متشــکل 
از بانک هــای خرده فروشــی، 
تجــاری و ســرمایه گذاری و 

فین تک هاست.(
مالکیت ســهام روســیه یک 
فعالیــت خــاص اســت امــا 

دارایی آینده
آیا واقعاً دیفای و مدیریت مالی مبتنی بر آن همه گیر خواهد شد؟

بایرون گیلیام، نویســنده و روزنامه نگار نوآوری و کارشــناس حوزه مالی است. او در جســتاری که در سایت بالک ورکز 
منتشر کرده، برداشت خود از آینده دیفای و تأثیری را که جنگ اوکراین روی این آینده خواهد گذاشت، به زبانی ساده 

و شیرین منتشر کرده است که در ادامه می خوانید.

سهام چین در فهرست ایاالت متحده چطور؟ به عنوان مثال 
خرید ســهام کمپانی علی بابا، به شــما مالکیتی در برابر آن 
نمی دهد، بلکه ادعایی در برابر یک نهاد با بهره متغیر است 
کــه اســناد آن در جزایر کیمن ثبت شــده اســت. همچنین 
مالکیت صندوق های قابل معامله مبتنی بر معامالت آتی، 
مسیر را بیشــتر از اینها پیچیده می کند. ارزش تمامی این 
موارد پس از اتفاقات یک هفته اخیر، نیازمند بازنگری است. 

  چه گزینه دیگری وجود دارد؟ رمزارزها
رمزارزها دارایی های بی نام و مقاوم در برابر سانسور هستند 
که کسی نمی تواند آن را از شما بگیرد و دارای استانداردهای 
ضد تورمی اند. به نظر می رســد که در حــال حاضر رمزارزها 
بهترین گزینه باشند، اما به اعتقاد من همچنان قرار دادن 
دارایی ها روی یک بالکچین ترسناک است. نوشتن کلمات 
امنیتی والت ها در ســه مرحله عذاب آور اســت، والت های 
ســخت افزاری گمراه کننده اند و واقعاً هر لحظــه امکان دارد 
چیزی به شخصی که مدنظر ما نیست، ارســال شود. امور 
مالی غیرمتمرکز میــدان اشــتباهات بزرگی هســتند که در 
انتظــار وقوع انــد. هرچند این موضــوع برای همیشــه ادامه 
ندارد، چراکه تالش های بسیاری در راستای آسان تر کردن و 
ایمن تر کردن آنها دیده می شود. طبق یافته های اخیر، به نظر 
می رسد نگهداری پول در بالکچین معقول باشد که در ادامه 

به برخی از آنها اشاره می کنیم.
 Argent: نوعی کیف پول بازیابی اجتماعی اســت. در این 
والت شما به جای عبارات اولیه، نگهبان ها را تعیین می کنید 
و برای بازیابی الزم است تا حداقل نیمی از نگهبان ها تأیید 

کنند که شما آن فرد مورد نظر هستید.
 Rabby_io: والتی است که به مرورگر شما افزوده می شود 
و بررسی های امنیتی را روی تمام درخواست های امضا اجرا 

می کند.
 Near Protocol یا پروتکل نزدیک: بالکچینی که به چند 
شبکه تقسیم شده است، حساب شما را از کلید خصوصی 
شــما جدا می کند و به هر حســابی اجــازه می دهد چندین 
کلید داشته باشند که هر کدام نیز دارای مجوزهای متفاوتی 
هســتند. این عمل ســبب می شود آســیب اشــتباهات ما 

محدودتر شود.
 بــا همه ایــن تفاســیر و مــوارد همچنــان راه زیــادی در پیش 
است، اما حجم جابه جایی میان والت های دیجیتالی سبب 
امیدواری می شــود. همه اینهــا گام های مفیــدی در جهت 
جریان سازی امور مالی غیرمتمرکز هستند و مطمئناً دیفای 
به زودی صنعت امور مالی را تغییر می دهد و بازنگری مردم در 

ماهیت حقوق مالکیت این روند را سریع تر می کند. 
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هنوز تکلیف ان اف تی ها 
معلوم نیست

دبی از قانون ارزهای 
دیجیتال خود 
رونمایی می کند

دبــی از اولیــن قانــون ارزهــای 
دیجیتال خود رونمایی کرد و یک 
آژانس نظارتی جدید را مسئول نظارت بر 
این قانون قرار داد. به دنبال رونمایی از این 
قانون، شــیخ محمد بــن راشــد آل مکتوم، 
حاکم دبی، چهارشنبه در توییتی نوشت: 
»آینــده متعلــق به کســی اســت کــه آن را 
می ســازد. امــروز، مــا بــا قانــون دارایی های 
مجازی می خواهیم در ساخت این بخش 
از آینده سهیم باشیم. این اقدام ما گامی  به 
ســوی آینده اســت و هدف ما توســعه این 

بخش آن است.«

پیشنهاد این قانون در ۵6 صفحه 
تنظیم و توسط اداره خدمات مالی 
دبی )DFSA( منتشر شده است. این قانون 
مصوبات گزارش ماه اکتبر را دنبال می کند 
و بــر »توکن هــای رمزنــگاری« تمرکــز دارد. 
یعنی ان اف تی هــا، ارزهای دیجیتال بانک 
مرکــزی )CBDC( و توکن های کاربــردی، از 
جملــه توکن هــای بــازی Pay-2-earn بــا 
اســتفاده های »غیــر مالــی« را شــامل 
نمی شــود.در گزارش مــاه اکتبر قید شــده 
است: »پیشــنهاد می کنیم ان اف تی ها از 
پیشــنهادهای فعلــی حــذف شــود، زیــرا 
خدمات مالی برای آنها ارائه نشده است. 
اما بایــد توجــه داشــت اینکــه ان اف تی ها 
مشــمول پیشــنهاد ما بشــوند یا خیر، به 
ویژگی ها و عملکرد ان اف تی بستگی دارد. 
درواقع تعاریف و اصطالحات بازار در این 

مسئله دخیل نیستند.«

قانون تنظیــم دارایی های مجازی 
دبی خواستار ممنوعیت دو نوع 
توکن است: »توکن های حریم خصوصی« 
کــه بــرای پنهان کــردن دارنــدگان توکــن و 
الگوهــای معامالتــی طراحــی شــده اند و 
»توکن هــای الگوریتمــی« کــه بــا عرضــه و 
تقاضا برای کنترل قیمت تداخل دارند.در 
حال حاضر این پیشنهاد در مرحله رایزنی 
عمومی  و اصالح قرار دارد و در مرحله بعدی 

به مقامــات باالتــر دولتی جهت 
تأیید ارائه می شود. نسخه 

نهایی این قانــون پس از 
تکمیــل بــه اطــالع 

عمــوم خواهــد 
رسید.

اگــر شــما شــخصی بــا بیــش از ۳۰ ســال ســن و طرفــدار 
 Lime( پروپاقرص موســیقی هســتید، احتمــاالً الیم وایــر
Wire( را  بــه خاطــر دارید. الیــم  وایر یکــی از محبوب ترین 
وب ســایت های اشــتراک گذاری فایل به صــورت P۲P بود و 
کاربران از طریق آن می توانستند موسیقی و سایر محتواها 
را به صورت رایــگان دانلود کنند. الیم  وایر که در ســال ۲۰۱۰ 

راه اندازی شد، مشابه نپستر  و بیت تورنت بود.

امــا شــرکت های موســیقی، سرویســی را کــه ایــن 
شــرکت ها ارائه می دادند، وســیله ای برای سرقت 
دارایی های معنوی می دانســتند و از آنها شــکایت کردند. 
روند قانونی این پرونده طوالنی بود و چهار سال زمان برد. در 
نهایت، این روند قانونی با »حکم منع دائم« از سوی دادگاه 
نیویورک به پایان رســید. در نتیجه الیم وایر دسترســی ۵۰ 

میلیون کاربر P2P را قطع کرد.

اما اکنون دو برادر کارآفرین اتریشی به نام جولیان 
و پل زهت مایــر، در تالش هســتند تــا الیــم وایر را 
به وســیله ارزهای دیجیتــال، احیا کنند. بــرادران زهت مایر 
مالکیــت معنــوی الیــم  وایــر را در ســال ۲۰۲۱ بــه مبلــغ 
نامشــخصی خریداری کرده اند. آنها امیدوارند که بتوانند 
یک بــازار جدیــد ان اف تــی متمرکز بــر موســیقی راه اندازی 

کنند.

این پروژه قرار اســت در ماه می راه اندازی شود و اگر 
همه چیز خــوب پیش بــرود، طرفــداران موســیقی 
می تواننــد دارایی هــای مرتبط بــا موســیقی را با اســتفاده از 
ان اف تی معامله کنند. به گفته جولیان زهت مایر، مدیرعامل 
الیم  وایر، وجه تمایز این پلتفرم با دیگر بازیگران اصلی بازار 
ان اف تی، مانند اوپن سی و راریبل، این است که به مشتریان 
اجازه می دهــد ان اف تــی را با ارزهــای فیات خریــداری کنند. 
زهت مایر به بالک ورکز گفته است: »به خاطر داشته باشید 
که ما به شدت طرفدار تمرکززدایی هستیم. اما فکر می کنیم 
که بازار هنــوز آمــاده پذیــرش پلتفرم های کامــالً غیرمتمرکز 
نیســت. به نظر می رســد این نوع پلتفرم ها هنوز در مســیر 
اصلی بازار قرار نگرفته اند.«ان اف تی های این پلتفرم روی بستر 
بالکچین ساخته می شوند و می توان آنها را به کیف پول های 
غیرکاستودی انتقال داد و بازگرداند. البته شرکت از انتشار 
جزئیات بیشتر تا زمان اعالم رسمی   )که اواخر این ماه است(، 

خودداری کرد.

زهت مایــر در ادامــه افــزود: »در واقــع مــا بهترین  
قابلیت های دنیای متمرکز و غیرمتمرکز را در یک 
جا ادغام کرده و گــرد هم آورده ایم. کاربــران می توانند اقالم 
غیرمتمرکــز را در یــک پلتفــرم کاســتودی معاملــه کننــد و 
پرداخت ها را با فیات انجام دهند. کار با این پلتفرم آســان 
است و کاربر به راحتی می توانند در آن ثبت نام کند و تجربه 

خوبی داشته باشد.« برنامه این است که ۹۰ درصد از درآمد 
فروش اولیه با هنرمندان تقسیم شود. کمیسیون پلتفرم در 
فروش ثانویه کمتــر خواهد بــود و از هنرمندان حــق امتیاز 
دریافت می شود. همچنین یک توکن به نام LMWR در سه 
ماهه چهارم منتشر خواهد شد که به کاربران امکان می دهد 
هزینه های کمیسیون را کاهش دهند، در برنامه های پاداش 
شــرکت کننــد و در رأی گیری هــا و جــرح و تعدیــل طرح هــا 

مشارکت داشته باشند.

وقتــی الیــم  وایــر در ســال ۲۰۱۰ تعطیل شــد، یک 
قاضی دادگاه منطقه ای ایاالت متحده خدمات آن 
را »ماشین بزرگ دزدی دریایی« نامید. جالب است بدانید 
که نپستر هم در ســال ۲۰۱۰ به سرنوشت مشــابهی دچار 
شد. اما بیت تورنت توانست جان سالم به در ببرد. در واقع 
ناجی بیت تورنت، جاستین سان بود که در سال ۲۰۱۸، آن 

را برای تقویت اکوسیستم ترون، خریداری کرد.
شرکت های جانشین وب ۲، مانند اسپاتیفای، شرکت های 
ضبط موســیقی را از عمــل ســاقط کــرده و کار آنهــا را خود 
بــه  دســت گرفتــه و بخــش کوچکــی از درآمــد فــروش را به 
هنرمندان پرداخت می کنند. اما ســرویس های موســیقی 
مبتنی بر ان اف تی، برای تعیین منشاء دارایی های رسانه ای 
طراحی شده اند که در نتیجه درآمدها )از جمله حق امتیاز و 

غیره( به طور عادالنه بین سازندگان توزیع می شود.

دو کارآفرین اتریشی 
می خواهند از طریق ارزهای 

دیجیتال الیم وایر را احیا کنند

رستاخیز 
الیم وایر؟

مجموعــه دار بوده اند و حــاال به خاطر اینکه هنــر در این 
بازار عرضه شــده، اینها نیز وارد این صنعت شــده اند و 
فعالیت می کننــد. اما گروه دوم که جذاب ترند، کســانی 
هســتند کــه پیش تــر عالقه منــدان بازی هــای دیجیتال 
بودند و بــا ورود هنر به ایــن دنیای دیجیتالــی، اینها هم 
به هنــر عالقه مند شــده اند. به نظر می رســد کــه برآیند 
کار به مــا می گویــد، امکان اینکــه جنبش هنــری نوینی 
به وجود بیاید وجــود دارد. این جنبش هنــری می تواند 
پیشــگام نوعــی زیبایی شناســی جدید باشــد. این فضا 
راه را برای آزمایش کامالً باز گذاشــته و اتفاقی که افتاده، 

دموکراتیک سازی ساخت اثر هنری است.« 

عدم شفافیت سیستم های کالسیک
نیما ابطحی، دیگر سخنران این نشست، درباره 
مزایا و فواید ان اف تی گفت: »ان اف تی غیرمتمرکز و کامالً 
شفاف است و همه بدان دسترسی دارند. به نظر می آید 

اکنــون عرصه ای بــه وجــود آمده کــه می تواند بســیاری از 
اشکاالت سیستم سنتی ما را برطرف کند.«  ابطحی درباره 
ارتباط بین ان اف تی و هنر فیزیکی عالــم واقع اذعان کرد: 
»در همه جای دنیا مشخص است که ارتباط بین ان اف تی 
و فیزیــکال آرت چه ارتباطی اســت، اما به نظــر می آید در 

کشور ما در این زمینه بسیاری هنوز سردرگم هستند.«

فرصت های تازه سرمایه گذاری
پایان بخش این نشست، صحبت های مجتبی 
آرش نیا بود. او درباره چرایی استفاده از ان اف تی گفت: 
»در ایــن زمینــه یــک موضــوع مهــم، عــدم شــفافیت 
سیستم های کالســیک اســت. در ان اف تی و بالکچین 
همه می توانند بر گردش معامالت نظــارت کنند. حال 
آنکــه شــما در بانک هــا بــا ایــن روش مواجه نیســتید. 
موضوع مهم دیگر آنکه برای سرمایه گذاری در ان اف تی 
بخش مهــم مربــوط بــه شــخصیت انسان هاســت که 

همــان تمایــل به تمایــز اســت. به وضــوح می تــوان دید 
که روزانه فرصت برای انواع و اقســام سرمایه گذاری ها 
پیش می آید و این در حالی است که قوانین و سازوکارها 

چندان مشــخص و واضح نیســت، اما افراد 
صرفاً به دلیــل تمایل به ایجــاد تمایز در این 

بازارها سرمایه گذاری می کنند.«
آرش نیا افزود: »در روزگاران قدیم مبادالت کاال 
به کاال صــورت می گرفت اما زمانی احســاس 
نیاز به پول پیش آمــد و بعدتر بانک ها ایجاد 
شــدند. در همان دوران نیز عــده ای به مقابله 
برخاســتند اما در ادامــه، سیســتم آن نیاز را 
به واقع احســاس کرد. ســال ها قبل بســیاری 
معتقد بودند که بیت کوین نابود خواهد شد و 

قیمتش به صفر خواهد رسید، اما امروز آنهایی که سوار 
قطار بیت کوین شدند، بازنده اند یا آنهایی که به مقابله 

با این قطار پرداختند؟«

پیمان طالبی

@peymantalebi70
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صرافی
E X C H A N G E

تبعات منفی 
تنظیم گری نادرست 
به مردم و حاکمیت 

برمی گردد

دیوار نکشیم
مســئله رگوالتوری و دیــدگاه حاکمیت 
بــه ایــن حــوزه، نه تنهــا در ایــران، بلکــه 
در کشــورهایی که حتی دیــد بازتری به 
مســئله فنــاوری دارنــد، ســخت گیرانه 
اســت. ایــن را در ماه هــای اخیر بســیار 

دیده ایم.
 کشــوری که تا دیروز بهشت ماینینگ 
بــوده، قوانیــن جدیــدی وضــع می کنــد 
و دســت کســب و کارهای ایــن بخش را 
می بنــدد و کشــوری کــه تا همیــن چند 
وقــت پیــش نگاهــی منفــی بــه بــازار 
بالکچیــن و رمزارزهــا داشــته، بــا وضع 
قوانیــن درســت، راه را بــرای فعالیــت 

کسب و کارها باز می کند.

نریمان امانی هم به این مسئله 
اشاره می کند و می گوید ممکن 
اســت میزان ســخت گیری ها بــه اندازه 
ایران نباشــد، اما شاهد هستیم آمریکا 
الیحــه ای تصویــب کــرده کــه مســئله 
تنظیم گــری رمزارزهــا را ذیــل مســائل 
امنیتی قرار داده و همین الیحه، تأثیری 
چشــم گیر در قیمت کریپتوکارنسی ها 
داشــت. البتــه ایــن رویکــرد مختــص 
آمریکا نیست و کشورهایی چون چین، 
روسیه و کشورهای شرق اروپا هم دائماً 
شــرایط را بررســی و قوانین جدید وضع 

می کنند.

رمــزارز  مدیرعامــل صرافــی 
ســیتکس در پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه چــرا کشــورهای لیبــرال و 
پرچم دار نوآوری و فناوری، گاهی موضع 
می گیرنــد،  پیــش  در  ســخت گیرانه 
می گویــد: »موضــع ســخت گیرانه ای 
نســبت بــه کریپتوکارنســی ها نشــان 
می دهد تنظیم گــری از ســوی حاکمیت 
وجود ندارد - البته در مورد سیاست های 
یک کشور خاص صحبت نمی کنم - اما 
به طــور کلــی، اگــر اصــول و چارچــوب 
تنظیم گری در یک کشــور رعایت شــود، 
خطرات امنیتــی کمتری برای آن کشــور 
اتفاقــات  جلــوی  و  می شــود  ایجــاد 
ناخوشایند را نیز می گیرد. ولی اگر مبنا بر 
این باشــد کــه مانــع فعالیــت ایــن مدل 
کسب و کارها شــویم، دیواری کشیده ایم 
که تبعات منفــی آن، حتماً بــه جامعه و 

حاکمیت نیز برمی گردد.«

ANALYSISتحلیل

گفت وگو با نریمان امانی، مدیرعامل 
صرافی رمزارز سیتکس؛ او می گوید 

صرافی رمزارز تنها یکی از حوزه هایی است 
که در آن فعالیت می کنند و پروژه های 

بالکچینی دیگری نیز در دست اجرا دارند

رگوالتور منعطف باشد

بــازار رمزارزهــا مدتــی اســت 
ســیر نزولی بــه خــود گرفته 
اســت، اما این موضوع باعث 
نشــده اســتقبال مردم از این 
فضا کاهش چشــمگیری 
پیدا کنــد. این اتفــاق به علت 
افزایــش آگاهــی عمومی از 

صرافی های رمزارز یکــی از مهم ترین کســب و کارهای این 
بخش هســتند و در دنیا نیز رونــق فراوانی دارنــد، اما این 
به آن معنا نیســت کــه باقی بخش هــا از اهمیــت کمتری 
برخوردار باشند. هر چند با توجه به اثرگذاری صرافی ها و 
ارتباط مستقیم عامه مردم با آنها، همواره این بخش مورد 
توجه ویژه بوده است. اما نباید از نظر دور داشت که تمرکز 
صرف روی یک بخش و غافل شــدن از ســایر ظرفیت های 
حوزه بالکچین و رمزارز می تواند ما را از مسیر درآمدزایی 
بیشتر و تحول اقتصادی که به واسطه آن اتفاق می افتد، 
دور نگه دارد. این مسئله ای است که شرکت سیتکس به 
آن توجه داشته و عملکرد آنها نیز گویای این اتفاق است.

مجموعــه ســیتکس شــرکتی باســابقه در حــوزه فنــاوری 
اطالعات اســت کــه حــدود ۲۰ ســال پیش فعالیــت خود 
را آغــاز کــرده اســت. کار آنهــا در ابتــدا با انــواع و اقســام 
پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری شروع شد، اما وقتی 
ظرفیت های حوزه بالکچین و رمزارزها را مشاهده کردند، 
تصمیــم گرفتنــد مســیر فعالیــت خــود را به ســمت این 
فناوری نو ببرنــد. بر همین اســاس نیز از پنج ســال پیش 
یعنــی حــدود ســال ۱۳۹۵، وارد حــوزه رمــزارز و بالکچین 
شــدند. در این مدت آنهــا فعالیت هــای متفاوتــی انجام 
داده انــد و در انواع حوزه هــای بالکچین ماننــد ماینینگ، 
تریدینگ و ســرمایه گذاری فعالیت داشــته اند و دو، ســه 
ســالی اســت که به طور خــاص روی توســعه نرم افزارهای 
بالکچینی فعال هستند. در حوزه بالکچین، چه در حوزه 
رمزارز و چــه نرم افــزاری، پروژه های مختلفی را در دســت 
اجرا دارند و از حدود یک سال و نیم پیش صرافی رمزارز 
خــود را ایجــاد کرده انــد کــه در حال حاضــر عمــده تمرکز 
شــرکت روی ایــن بخــش و همچنیــن آمــوزش در حــوزه 

بالکچین است.
نریمــان امانی، مدیــر صرافــی رمــزارز ســیتکس می گوید 
زمانی کــه کســب و کارهای رمــزارزی خــود را خیلــی جدی 
نشان دهند و مواضع چراغ خاموش بودن را کنار بگذارند، 
قطعاً تأثیر مثبت روی رفتــار حاکمیت با آنهــا و این مدل 
کســب و کارها را شــاهد خواهیــم بــود. او معتقد اســت با 
آگاه سازی حاکمیت و عموم مردم، حاکمیت نیز درمی یابد 
که این مدل کســب و کارها حرفی برای گفتن دارند و مردم 
نیز به این مدل کســب و کارها اعتماد دارند. در واقع ورود 
مردم به عرصه مالی جدید در دنیا را راحت تر می پذیرند. 

  حرکت به سمت دیفای
امانــی دربــاره وضعیــت حــال حاضــر ســیتکس چنیــن 
توضیح می دهد: »پروژه صرافی سیتکس راه اندازی شده 
و مــردم از آن اســتفاده می کننــد، امــا به دلیــل رویکــردی 
کــه در حــوزه فنــاوری داریــم، چنــدان تــالش نکردیــم تــا 
صرافی رمزارز را با ماهیت فعلی آن معرفی کنیم و بیشتر 

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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به  دنبــال ایده های نــو در ایــن حــوزه هســتیم و از صرافی 
به عنوان ابزاری نــو که بتواند ســایر پروژه هایمــان را پیش 
ببرد، استفاده می شــود. در این مقطع پروژه های دیگری 
هــم داریــم مثل پــروژه ســیوا که یــک سیســتم معامالت 
رمــزارزی غیرامانــی کامــالً بالکچینی اســت. به طــور کلی 
روال برنامه هــای ســیتکس بــه ایــن سمت وســو در حــال 

حرکت است.«
مدیرعامل صرافی رمزارز سیتکس معتقد است فناوری 
بالکچین حوزه ای نو است و هر روز در این بخش اتفاقات 
جدیــدی در حــال وقــوع اســت. از متــاورس و ان اف تی ها 
گرفته تــا حوزه هــای دیفــای و اپلیکیشــن هایی که شــاید 
اصــالً در حــوزه کریپتوکارنســی هــم فعــال نباشــند، ولی 
جذابیت هــای دیگری نیز دارنــد؛ بنابرایــن مجموعه آنها 
در تالش است در تمام راه حل هایی که بالکچین می تواند 
برای صنایع مختلف ارائه دهد، فعالیت کند. او می گوید: 
»در بعضــی موارد پروژه هایی را در دســت داریــم که برای 
صنایع مختلف مناسب است. در برنامه  آینده مان قصد 
داریــم تمرکزمــان را روی پروژه هــای دیفــای بگذاریــم و به 

سراغ اپلیکیشن  های مالی بر بستر بالکچین برویم.« 

  از تجربیات کشورهای دیگر کمک بگیریم
صرافی رمزارز ســیتکس به اذعان مدیرعامــل آن، تمرکز 
خود را روی بالکچین و رمزارز گذاشته؛ بنابراین موضعی 
که رگوالتور در برابر این فناوری ها خواهد داشت، روی آنها 
تأثیر بســیاری می گذارد. امانی در پاســخ به این پرســش 
که رگوالتور چطــور می تواند هم وظیفــه تنظیم گری خود 
را انجام دهد و هم مانع آسیب رســیدن به کســب و کارها 
شــود، می گویــد: »بــا ورود فناوری هــای نــو، خواه ناخــواه 
چالش هایی در حوزه رگوالتوری نیز ایجاد می شود. چون 
مســئله بالکچین موضوعی جهانی اســت، وضع قوانین 
برای کنتــرل و پیگیــری رگوالتــوری نیــز می توانــد برگرفته 
از تجربیــات کشــورهای پیشــرفته باشــد و می توانیــم در 
قانون گذاری و تنظیم گری از تجربیات آنها استفاده کنیم. 
در ســطح دنیا پروژه هــای بالکچینــی مختلفی بــا رویکرد 
آینده نگرانه در حال پیاده سازی و اجراست که قطعاً الزمه 
شکل گیری و رشد این ایده ها حمایت از جانب حاکمیت 

بوده است.«
امانی معتقد است که در این حوزه می توانیم از تجربیات 
سایر کشورها کمک بگیریم؛ کشورهایی که پیش از ما با 
این مسئله مواجه شــده اند و در این مورد بیشتر تحقیق 
کرده انــد تــا بــه راهــکار مشــخص برســند. او همچنیــن 
معتقد اســت که عالوه بر کمک گرفتن از تجربیات سایر 
کشــورها، الزم اســت رگوالتــوری اندکــی انعطــاف نشــان 
دهد: »بالکچین حوزه جدیدی است و هر روز نیز اتفاقات 
جدیــدی در آن می افتد و بــه روز می شــود. چنانچه بدون 

توجه به اینکه این موضوع جدید اســت و ســرعت رشــد 
ایده ها در آن به شدت باالست، قوانینی با چارچوب های 
بسته برای آن تعریف شود، عمالً راه را برای پیشرفت این 

فناوری در کشورمان می بندیم.«

  کدام رگوالتور مناسب است؟
به گفته امانی، چالشــی کــه در این حوزه نوپــا وجود دارد 
و تعیین رگوالتور مناســب برای آن را دشــوار می کند، این 
اســت که بســتگی دارد بخواهیم از چه بُعدی به آن نگاه 
کنیــم. آیا قــرار اســت در مواجهــه بــا آن رویکــرد فناورانه 
اتخــاذ کنیــم یــا آن را از وجــه مالــی آن مــورد بررســی قرار 

دهیم؟
ایــن فعــال حــوزه رمزارهــا در ایــن خصــوص می افزایــد: 
»اگر بخواهیــم از دیدگاه چالــش مالی به آن نــگاه کنیم، 
نهادهای مالی برای رگوالتوری مناسب اند و اگر بخواهیم 
نــگاه فناورانه بــه آن داشــته  باشــیم )کــه بســیار منطقی 
و بجاســت( بایــد از وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
در امــر رگوالتــوری کمــک بگیریــم. امــا بهتــر آن اســت 
کــه به دلیــل جامعیــت این حــوزه، کمیتــه ای متشــکل از 
نهادهای اقتصادی، حقوقی و فناوری اطالعات، رگوالتوری 

این بخــش را بر عهــده بگیرند 
تــا بتواننــد تمامــی ابعــاد آن را 

پوشش دهند.«  
مدیرعامــل ســیتکس تأکیــد 
دارد کــه نظــرات کســب و کارها 
نیــز بــرای رگوالتوری ایــن حوزه 
مورد توجه قــرار گیرد و مدیران 
این کسب و کارها نقش مشاور 
رگوالتــور را بــازی کننــد. امانــی 
می گویــد: »بخــش مهمــی از 
کســب و کارهای مهم در آینده 
در ایــن حــوزه شــکل می گیرند 
و الزم اســت در این رگوالتوری، 

دیدگاه کســب و کارهای خصوصی در امر ســرمایه گذاری 
نیز دخالت داده شده و نظرات آنان پرسیده  شود.«

  چالش مهم رگوالتوری
صرافی رمزارز سیتکس از جمله کسب و کارهایی است که 
تا به امروز نه سرمایه ای پذیرفته و نه برنامه ای برای جذب 
ســرمایه در ماه هــای آتــی دارد و به تنهایی بــا چالش های 
حوزه کســب و کاری خود مواجه شده است؛ چالش هایی 
که امانــی مهم تریــن آنهــا را همــان مســئله رگوالتــوری و 
مواجه شــدن با قوانیــن موجــود می دانــد. این شــرکت از 
جمله شــرکت هایی اســت که در حوزه ماینینگ فعالیت 
داشــته و سیاســت های متغیــر حاکمیــت به آن آســیب 

زده است. این اتفاق برای شــرکتی که سرمایه پذیری را در 
دســتور کار خود ندارد و به تنهایی با تمامی ریســک های 
مالی مواجه می شود، اتفاق ناخواشایندی بوده که سبب 
شده اســت رویکرد خود را در این خصوص تغییر دهند. 
اما همین تغییــر رویکرد نیز بر گشوده شــدن دریچه های 

جدید به روی آنها اثر گذاشته است.
امانــی در توضیــح ایــن مســئله می گویــد: »ســیتکس 
به صورت جــدی در حــوزه ماینینگ و ســاخت تجهیزات 
مربــوط بــه آن فعالیت می کــرد و خیلــی هم خــوب پیش 
می رفــت، امــا از زمانی که بحــث رگوالتوری و جمع شــدن 
ماینینگ ها پیش آمــد، از این فضا ناامید و دور شــدیم و 
این فعالیــت را کنار گذاشــتیم. آنجا بود کــه جرقه ای زده 
شد و دریافتیم باید به بخش آموزش و آگاه سازی مردم و 

حاکمیت توجه بیشتری کنیم.«

  مردم آگاه تر، استقبال بیشتر
بــازار رمزارزهــا مدتــی اســت ســیر نزولی بــه خــود گرفته 
اســت، اما ایــن موضوع باعث نشــده اســتقبال مــردم از 
ایــن فضــا کاهش چشــمگیری پیــدا کنــد. امانــی معتقد 
است که این اتفاق به علت افزایش آگاهی عمومی از این 
حــوزه روی داده کــه می توانــد 
ما را بــه ادامــه ایــن راه امیدوار 
کند. او دربــاره وضعیت آینده 
بازار در کوتاه مدت و بلندمدت 
می گویــد: »در حــوزه بــازار، 
اســتقبال عمومی بســیار زیاد 
اســت و حتــی بســیاری اوقات 
از اینکــه مردم این قــدر پذیرای 
فناوری هــای جدیــد هســتند 
و حتــی اســتدالل می کننــد، 
متعجــب می شــویم و اگــر این 
آگاهی به همیــن صورت پیش 
رود، چشــم انداز آینده بــازار را 

خیلی مثبت و روشن ارزیابی می کنم.« 
امــا تنهــا اســتقبال و آگاهی مــردم مطــرح نیســت و باید 
رگوالتــور نیز بتوانــد خیلــی زود تکلیفش را بــا فضایی که 
تا امــروز نتوانســته موضــع درســت و دقیقــی در برابر آن 
بگیرد، روشن کند. امانی معتقد است حاکمیت چاره ای 
جز حرکت به این ســمت ندارد و درباره آینــده رگوالتوری 
می افزاید: »از منظر رگوالتوری هم باید گفت به این دلیل 
که در آینده اتفاقات خوبی در این بازار می افتد، حاکمیت 
چاره ای ندارد جز اینکه به سمت وضع قانونی پیش برود 
که آن قانون به نفع مردم باشد و کشمکش ها خاتمه یابد. 
در خاتمه، امیدوارم کسب و کارها بتوانند با قوای بیشتری 

به طی کردن مسیری که در آن هستند، ادامه دهند.«

این حوزه روی داده که می تواند 
ما را بــه ادامــه ایــن راه امیدوار 
کنــد. در حــوزه بازار، اســتقبال 
عمومی بسیار زیاد است  و اگر 
این آگاهی به همین صورت 
پیش رود، چشم انداز آینده بازار 
را خیلی مثبت و روشن ارزیابی 

می کنم.از منظر رگوالتوری 
هم بایــد گفت به ایــن دلیل 
که در آینده اتفاقات خوبی در 
این بــازار می افتــد، حاکمیت 
چــاره ای نــدارد جــز اینکــه بــه 
ســمت وضع قانونــی پیش 
برود که آن قانون به نفع مردم 

باشد و کشمکش ها خاتمه 
یابد.
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کسب و کارها 
مشورت بدهند 
و آگاه سازی کنند

وظیفه خطیر 
یکــی از مســائل مهــم این اســت کــه با 
وجــود رونقــی کــه در حــوزه رمزارزهــا و 
بالکچیــن بــا آن مواجــه هســتیم، نــه 
رگوالتور آنچنان که باید روی بخش های 
مختلف این فضا اشراف دارد، نه مردم 
کامــالً از زیــر و بــم ایــن فنــاوری نــو ســر 
درمی آورند. در صورتی که اگر این اتفاق 
بیفتد، هــم مــردم می توانند با آســیب 
کمتــری در ایــن بخــش ســرمایه گذاری 
کنند کــه در نهایــت به بازدهی بیشــتر 
کســب  و کارها می انجامد، هم رگوالتور 
می توانــد وظیفــه تنظیم گــری خــود را 
به درستی انجام دهد. به عالوه رگوالتور 
به انــدازه بخــش خصوصــی نمی تواند 
درباره جزئیات یک صنعــت یا فناوری 
نوین آگاهی داشــته باشــد و همواره به 
کمک کسب و کارهای بخش خصوصی 

فعال نیاز دارد.

در روزهایی که رگوالتور سردرگم 
بــه نظــر می رســد، بعضــی از 
معتقدنــد  کســب و کارها  صاحبــان 
خودشــان بایــد دســت به کار شــوند و 
رگوالتــور را آگاه کــرده و در تنظیم گــری 
کمک کننده باشــند. نریمــان امانی در 
ایــن خصــوص می گویــد: »نکتــه ای که 
وجود دارد این اســت که وقتــی فناوری 
جدیدی وارد می شــود، کسب و کارهای 
نو خیلی راحت تر به سراغ آن می روند تا 
بتوانند از ابعاد آن فناوری آگاه شــوند. 
حاکمیت نگاه کالن تری به قضیه دارد و 
معمــوالً وارد جزئیــات و آینــده  آن 
نمی شــود؛ بنابرایــن کســب و کارهای نو 
بایــد به عنــوان یــک مشــاور در کنــار 
حاکمیت حضور داشــته باشند، حتی 

اگر آنها را نپذیرند.«

امــا وظیفــه کســب و کارهای 
خصوصــی تنهــا در مشــورت 
دادن بــه رگوالتــور خالصــه نمی شــود. 
مدیرعامــل ســیتکس روی آگاه ســازی 
مــردم نیز تأکیــد دارد و می افزایــد:  »این 
حوزه، حــوزه مالی اســت؛ بنابرایــن نیاز 
اســت مردم نســبت به این بخــش آگاه 
شــوند تــا بداننــد در حــال ورود بــه چــه 
دنیایــی هســتند و در واقع، ایــن وظیفه 
حــوزه  در  کــه  کسب و کارهاســت 
اطالع رســانی، هم در کنار مردم و هم در 
کنار حاکمیت باشــند و به آنها مشاوره 

دهند.«

 چنانچه قوانینی با 
چارچوب های بسته 

برای فناوری بالکچین  
تعریف شود، عمال راه 
را برای پیشرفت این 
فناوری در کشورمان 

می بندیم
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روش کار مزدکس 
چگونه است؟

شبیه به بورس 
عمل می کنیم

اگر یــک ســرمایه گذار بین المللی بخواهد 
در ایران سرمایه گذاری کند، باید دقیقاً چه 
روندی را طی کند؟ آیا بایــد در یک صرافی 
بین المللی با ارز فیــات خود رمــزارز بخرد، 
آن را به مزدکس منتقل کند و مزدکس این 

رمزارز را به ریال تبدیل کند؟

پاسخ محمد قاسمی به این سؤال 
منفی اســت و توضیــح می دهد: 
»مدل کار ما بر اســاس مدل بورس است. 
این مدل با نهادهای مالی از جمله سازمان 
بورس نیز هماهنگ شده و مشکلی ندارد. 
مزدکــس رمزارزهای این ســرمایه گذار را به 
ریال تبدیل نمی کند و به این شکل ریال را 
در اختیــار او قــرار نمی دهد. ما بــا صندوق 
پروژه ای یا شرکت های بورسی و غیربورسی 
ســروکار داریــم و بــرای آنهــا توکن هــای 
مشخصی را تعیین می کنیم. در نتیجه یک 
نهــاد واســطه در ایــن میــان وجــود دارد. 
سرمایه گذار بخشی از سهام یا دارایی پروژه 
یادشده را به عنوان وثیقه در اختیار می گیرد 
و آن را به توکن تبدیل می کند. این توکن در 
مزدک فریز می شود و قابل معامله است. 
برای مثــال فرض کنید یک صنــدوق پروژه 
برای راه ســازی تعریف شــود؛ بدین ترتیب 
سرمایه گذار بخشی از سهام این پروژه را با 
رمزارز خریــداری می کنــد و در نتیجه برای 

پروژه تأمین مالی صورت می گیرد.«

مدیرعامــل مزدکــس در توضیح 
توکن هــا می افزایــد: »در اصل آن 
سرمایه گذار توکن پروژه را دریافت می کند. 
هم اکنــون پیش بینی می شــود که تا ســال 
۲۰۲7، توکــن اکونومــی ۱6۰ تریلیــون دالر 
ســرمایه بــازار خواهــد داشــت. قســمت 
عمده ای از این توکن ها، توکن های سهام یا 
security tokens هســتند. از دیــد 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، اکثر 
توکن ها ســهام محسوب می شــوند. ما بر 

توکن اکونومی متمرکز شده ایم.«

او می افزاید: »ما با نهادهای بزرگ 
مالی ایران جلساتی را داشته ایم و 
به آنهــا گفته ایم که می تواننــد کارکردهای 
بین المللی داشته باشند. یعنی اگر تاکنون 
در سهام ایران و با ریال کار می کردند، امروز 
می توانند مدیریت دارایی های دیجیتال را 
نیز به خوبی انجام دهند. و مزدکس در این 

مسیر به آنها کمک می کند.«

REVIEWبررسی

گفت وگو با محمد قاسمی، مدیرعامل 
صرافی مزدکس؛ او می گوید مأموریت 

این صرافی فراهم کردن امکان معامله 
جهانی و سرمایه گذاری در بستری 

ساده و شفاف است

عبور از خام فروشی

بازار رمزارز واقعــاً یک فرصت 
برای کشــور اســت. ما تا به 
امروز مقاله ها و اسناد زیادی 
و  کــرده   تهیــه  این بــاره  در 
روش هــای اجرایی زیــادی را در 
همــکاری با بــورس طراحی 
کرده ایــم. ایــران می تواند در 

مزدکس که فعالیت خود را از اواسط سال ۱۴۰۰ شروع کرده، 
یک پلتفرم کریپتو به کریپتو است که قصد دارد برای صنایع 
و شرکت های بازار بورس و صندوق ها سرمایه جذب کند. در 
واقع قرار است با فعالیت مزدکس پلی شکل بگیرد که جریان 
نقدینگی به بازار سرمایه وارد شود. مزدکس در چشم انداز 
خود در پنج ســال آینده، قرار گرفتن در بیــن ۱۰ صرافی برتر 
رمزارز دنیــا را هدف قــرار داده و در نظــر دارد با ارائــه ابزارها و 
امکانات حرفــه ای، به اولیــن راه حل بــرای رفــع دغدغه های 
معامله گران حرفه ای بدل شود. در ادامه گفت وگوی رمزارز با 

محمد قاسمی، مدیرعامل مزدکس را می خوانید.

  فعالیت در فضای بین المللی
محمد قاسمی، ابتدا درباره فعالیت کسب وکارها در فضای 
بین المللــی صحبــت می کنــد و می گویــد: »چنین بــه نظر 
می رســد که اگــر بخواهیم در فضــای بین المللــی کار کنیم، 
الزم است که به ایران خدمات ندهیم؛ در مقابل اگر به ایران 
خدمات بدهیم، باید کار با سایر نقاط جهان را از اهداف کاری 
خودمان حذف کنیم. در واقع مســئله ای که باعث شــده ما 
در ایران عقب بیفتیم و رشد اقتصادی کمی داشته باشیم، 
انــزوا در دنیا و حذف شــدن در روابط بین المللی اســت. من 
به شخصه همواره به کار بین المللی مایل بوده ام، اما به دالیلی 
که ذکر کردم، نه در بورس و نه در فارکس، نتوانستم این کار را 
محقق کنم. در بازارهای دنیا دو حوزه کسب وکار وجود دارد 
که اگر به قدرت های بزرگ نزدیک نباشند، حق ورود حرفه  ای 
به بــازار جهانی را ندارنــد؛ صنعت نظامــی و صنعت مالی. 
امروز حتی صنعت مالی در این زمینه ارجحیــت دارد؛ زیرا 
هزینه صنعت نظامی باالســت. ضمن آنکه صنعت مالی 
در عین آنکه هزینه کمتری دارد، پیامدهای آسیب زننده تری 
نیز دارد. برای مثال اولین اقدام آمریکا علیه ایران یا روسیه، 
تحریم مالی است. این شیوه از مقابله بسیار مؤثرتر از مقابله 
نظامی است.« قاسمی با بیان اینکه به دنبال راهی بود که در 
ایران بتوان در فضای بین المللی کار کــرد، توضیح می دهد: 
»با این حال بودن در ایران برایم اهمیت داشت. شش سال 
گذشته که با بیت کوین و سپس با بالکچین آشنا شدم، آن 
را مانند روزنه ای دیدم که باعث برهم زدن نظم و قاعده قبلی 
شده است. در نتیجه، به این استدالل رسیدم که گویا توزیع 
ثروت در حال تحول است و نهادهای کشورهای قدرتمندی 
که تاکنون قدرت خود را با ثروت خویش به دست آورده  بودند، 
موقعیت های متفاوتی خواهند داشت. ضمن آنکه به نظرم 
رسید محدودیت های سفت وسخت ارتباطات بانکی دیگر 
برقــرار نخواهد بــود؛ زیرا صنعت رمــزارز ماهیــت غیر قابل 
 کنترل و غیرمتمرکزی دارد و این می تواند بسیار کمک کننده 
باشد. با توجه به این دریچه گشوده شده، با خود فکر کردم 
که چگونه می توانیم خدماتی را هم به ایرانیان و هم در فضای 
بین المللی عرضه کنیم. به نظرم رسید می توانیم با استفاده 

I N T E R V I E W

   عکس:  حامد کریم زاده
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از رمزارزها، بالکچین، نوشتن قراردادهای هوشمند و... این 
کار را انجام دهیم، اما نهایتــاً این دارایی ها بــرای آنکه واجد 
ارزش تلقی شوند، باید قابلیت معامله و نقل وانتقال داشته 

باشند؛ به ویژه آنکه قلب این اکوسیستم تبادل است.«
او می افزایــد: »در ســال ۲۰۱7 که مــن کار خود را آغــاز کردم، 
صرافــی بایننس هــم به تازگــی کار خود را شــروع کــرده بود. 
چندین صرافی بســیار قوی مانند بیترکس و بیتمکس نیز 
وجود داشــتند. مــا در ایران صرافــی نداشــتیم. ایرانی ها در 
صرافی های خارجی بودند و به همین دلیل تصور من این بود 
که به زودی برای معامله گران ایرانی مشکالتی ایجاد می شود؛ 

چنان که بیترکس نیز بعداً حساب ایرانیان را بلوکه کرد.«

  چالش عمق بازار
قاســمی درباره چالش عمق بازار نیز صحبــت می کند: »ما 
در مزدکس بر خــالف صرافی های ایرانی چالــش عمق بازار 
را نداریم. صرافی های دیگر بــا ریال کار می کنند و مجبورند 
خودشــان ریال را تأمین کنند، یا الزم اســت مشتریان شان 
آن قــدر زیاد شــود کــه نقدینگــی صرافــی را فراهم کننــد. ما 
تالش کردیــم ایــن مســئله را به شــکل دیگــری حــل کنیم. 
مشخصه صرافی های بین المللی ارتباط و پیوستگی شان با 
یکدیگر است. در دنیا فراهم کنندگان نقدینگی، بازارسازان 
بزرگی هستند. وقتی شــما صرافی تأســیس می کنید، این 
بازارسازان مشــکل نقدینگی شــما را حل می کنند. پس از 
راه انــدازی صرافــی، با ایــن نهادها قرارداد بســته می شــود و 
آنها تــا هنگامی که مشــتری کافی بــرای صرافی پیدا شــود، 
نقدینگی صرافی را تأمین می کنند. از این مرحله به بعد، هر 
چقدر صرافی امتیاز داشته باشد، مشتریان بیشتری پیدا 
خواهد کرد، اما در هر صورت مشکل نقدینگی وجود ندارد. 
این فراهم کنندگان نقدینگی به ایران خدمات نمی دهند. ما 
پس از تأسیس مزدکس با چندین مؤسسه مذاکره کردیم و 
نتیجه ای نگرفتیم. در نتیجه با دانشی که در بورس داشتیم، 
مجبــور شــدیم خودمــان ایــن کار را انجام دهیــم کــه اتفاقاً 
همین اقدام امــروز به نقطه قوت ما تبدیل شــده اســت. ما 
با حساب های کاربری  تأییدشده به صرافی های بین المللی 
متصل هســتیم و کار بازارســازی و تأمین نقدینگــی را برای 

خودمان انجام می دهیم.«
قاسمی با اشاره به ریسک های متعددی که ممکن است در 
فعالیت بین المللی برایشان ایجاد شــود، توضیح می دهد: 
»اولین ریسک مربوط به زیرساخت های فنی است. یکی از 
راهکارهای ما برای ریسک فنی این است که از کدنویسی های 
امن و آزمایش های امنیتی مداوم اســتفاده  کنیم؛ در زمینه 
ســخت افزاری، ابزار را به صورت اختصاصی بــرای خودمان 
تنظیم می کنیم. ریسک قانونی نیز مربوط به زمانی است که 
حجم تراکنش ها در صرافی باال می رود. در این صورت ممکن 
اســت در آینده صرافی های ایرانی را ردیابی کنند. برای حل 

این مسئله، ما سعی کردیم با استفاده از آی پی های مختلف 
و تغییرشان ریسک را پخش کنیم.«

  بازار هدف مزدکس
او درباره بــازار هدف مزدکس می گوید کــه مارکتینگ آنها از 
ابتدا در داخل ایران آغاز شــده، اما مشخصه خاص خود را 
دارد و بیشتر به زبان انگلیســی ارائه می شود: »نکته دیگر 
این است که مشتریان هدف ما کسانی هستند که بیشتر 
به کوینکس و سایر صرافی های مشابه مراجعه می کنند؛ ما 
می خواهیم این افراد را به خود جذب کنیم. نقطه اتکای ما آن 
است که ویژگی های صرافی های بین المللی را داریم و عالوه بر 
آن از امنیت داخلی نیز برخوردار هستیم؛ یعنی حساب افراد 

در این صرافی در برابر بلوکه شدن مصون است.«
طبــق صحبت های قاســمی، هــدف مزدکــس آن اســت که 
شــکلی از بــازار ســرمایه را در ایران اجــرا کند: »ایــن صرافی 
قصد دارد برای صنایع و شرکت های بازار بورس و صندوق ها 
ســرمایه جذب کند. در واقع قرار اســت با فعالیت مزدکس 
پلی شکل بگیرد که جریان نقدینگی را به بازار سرمایه وارد 

خواهد کرد.«
مدیرعامــل مزدکــس با بیــان اینکــه در دنیا مســئله تأمین 

مالی در اولویت نیست، توضیح 
می دهــد: »بــا توجــه بــه اینکــه 
آنها ابزارهــای مالی بی شــماری 
در اختیار دارند و به منابع مالی 
دسترســی آســانی دارنــد؛ در 
نتیجه به تأمین مالی نیاز ندارند. 
بزرگ ترین دغدغه ما سرمایه ها، 
شرکت ها و استارتاپ های درون 
ایــران اســت. هــدف مــا بیشــتر 
آن اســت کــه ایــن دغدغــه را در 
بــازار ایــران رفــع کنیــم؛ یعنــی 
شــرکت های ایرانی بتوانند برای 
پیشرفت از دنیا سرمایه جذب 

کنند.« قاســمی توضیح می دهد که طراحی ســرویس های 
آنها اساساً برای سازمان هاست؛ »رابط کاربری سرویس های 
ما ساده نیست و همچنین ما با ریال کار نمی کنیم. از طرفی 
پیش زمینه ما نیز بازار نهادهای مالی و پولی است؛ به همین 
دلیل ســرویس ها را برای مدیریت دارایــی و خدمات خاص 
بوروکراتیک طراحی کرده ایم؛ از رابط برنامه نویسی کاربردی 
کامل یا full API اســتفاده می کنیم؛ همچنین زیرســاخت 
کاســتودی)Custody( را اجــرا کرده ایم. مزدکــس از معدود 
صرافی هایی اســت با کاســتودی ســرویس های بین المللی 
وارد مذاکره شــده تا از آنها خدمات بگیرد. در واقع ما قصد 
داشــتیم از آنها تأیید و لیســانس بگیریم و به همین دلیل 
الزامات شــان در زمینــه کدنویســی و نگهــداری را بررســی و 

اجرا کردیم. اما متأسفانه این ســرویس ها به ایران خدمات 
نمی دادند و درخواست ما را نپذیرفتند. همچنین ما به دلیل 
داشتن حساب های چندامضایی، مسائل مربوط به وثیقه ها 
و... خدماتی را به نهادها ارائه می دهیم. اما به صورت خاص، 
هدف ما از طراحی ســرویس مالی برای نهادهــا این بوده که 
بتوانند دارایی های دیجیتالــی را مدیریت کنند و ما نیز این 

دارایی ها را فهرست کنیم.«

  رمزارزها؛ فرصتی برای کشور
قاسمی بر این عقیده است که بازار رمزارز واقعاً یک فرصت 
بــرای کشــور اســت: »ایــن اســتدالل مــن تنهــا یک شــعار 
نیست، بلکه در عمل نیز محقق شده اســت. ما تا به امروز 
مقاله ها و اســناد زیــادی در این بــاره تهیه کــرده  و روش های 
اجرایی زیادی را در همکاری با بورس طراحی کرده ایم. ایران 
می توانــد در این زمینــه نیرومند باشــد؛ زیرا مــا در منطقه، 
صرافی های قدرتمندی نداریم. در ایران صرافی های خوبی 
وجــود دارد کــه می توانند بــا تغییــر دیــدگاه و ارتبــاط برقرار 
کردن با خارج از کشــور، منافع زیــادی را متوجه ایران کنند. 
صرافی مفهوم پیچیده ای است. چند سال پیش، وقتی ما 
درباره رمزارز و بیت کوین صحبت می کردیم، همه به دنبال 
اســتخراج بودنــد. مــن همــان 
زمان مخالــف این رویکــرد بودم 
و آن را ادامــه اســتفاده از انــرژی 
ارزان قیمت در ایران برای کسب 
درآمــد می دانســتم. ایــن نوعی 
ســاده نگری اســت. وقتــی ما به 
 جــای ابزارســازی، خام فروشــی 
کنیم، به ســادگی در برابر رقیب 
شکســت می خوریم، امــا وقتی 
به مدل های پیچیده ابزارسازی 
مالــی روی بیاوریــم، به ســادگی 
کنار گذاشته نمی شویم. منظور 
مــن از ابزارســازی آن اســت کــه 
ترکیبی از بانک و بورس را در صرافی داشته باشیم و خدمات 
مالی و پولی مختلفی را به داخل و خارج از کشور ارائه دهیم، 
به واردات و صادرات در حوزه بانکی کمک کنیم و در جذب 

نقدینگی برای پیشبرد اهداف نقش داشته باشیم.«
به نظر قاسمی، اکنون باید به دنبال راه درمانی برای اقتصاد 
ایران باشــیم و نمی توانیم بیش از این راهکارهــا را به تعویق 
بیندازیم: »بدین ترتیب یکی از راه های میان بر آن است که 
سازوکار بانک های بین المللی را از طریق رمزارز و به  واسطه 
صرافی ها مدل سازی کنیم و مشــکالت مربوط به واردات و 
صــادرات و تأمین مالی را تــا حدی حل کنیم. شــاید این کار 
ضرورتاً موجب شود که از خام فروشی عبور کنیم و به اقتصاد 

دیجیتال وارد شویم.«

این زمینه نیرومند باشــد؛ زیرا 
مــا در منطقــه، صرافی های 
قدرتمنــدی نداریــم. در ایــران 
صرافی های خوبی وجود دارد 
که می توانند با تغییر دیدگاه 
و ارتباط برقرار کــردن با خارج از 
کشور، منافع زیادی را متوجه 

ایران کنند.
میان بــر  راه هــای  از  یکــی 
ســازوکار  کــه  اســت  آن 
بانک هــای بین المللــی را از 
طریــق رمــزارز و بــه  واســطه 
صرافی ها مدل سازی کنیم 
بــه  مربــوط  مشــکالت  و 

واردات و صــادرات و تأمیــن 
مالی را تا حدی حل کنیم. 

ANALYSISتحلیل

آیا ایران می تواند 
راه چین را 

در پیش بگیرد؟

وضعیت ما 
متفاوت است

یکــی از دغدغه های فعاالن بــازار رمزارزها، 
مواجهه با رگوالتور است. رگوالتوری که به 
گفته محمد قاســمی، ذهنیت روشن تری 

پیدا کرده است.

مدیرعامــل مزدکــس می گویــد: 
»ناظــران دغدغه هــای درســتی 
دارند؛ برای مثال استدالل می کنند که شما 
ریال را به رمزارز تبدیل می کنید و آن را خارج 
می کنید؛ بنابراین در برابــرش باید دالیلی 
بیاوریم که چنین کاری انجام نمی شود. در 
نتیجه باید کاربرد رمزارز برای رگوالتور روشن 
شود. باید مشخص شود که آیا رمزارز تنها 
ابزاری برای خریدوفروش و معامله است یا 
از آن می توان برای ارزآوری و تأمین مالی نیز 
استفاده کرد. در مدلی که ما دنبال کرده ایم 
و درباره اش بــا رگوالتورها و ســازمان بورس 
مذاکره کرده ایم، تقریباً با فضای مثبت تری 
روبه رو شــده ایم. یعنی رگوالتورها تا حدی 
متقاعد شده اند که از این ابزار می توان برای 
تأمیــن مالــی پروژه هــای ارزشــمند و حــل 
مشکالت زیرساختی جامعه استفاده کرد. 

من در این باره خوش بین هستم.«

به طور کلی رویکرد دولت ها در این 
بازار را چقدر بایــد نگران کننده یا 
مهم تلقی کرد؟ قاســمی می گویــد: »باید 
توجه داشته باشیم که وضعیت چین با ما 
بسیار متفاوت اســت. این کشور اقتصاد 
دوم دنیاست و باالی یک میلیارد جمعیت 
دارد. چین ارز دیجیتال را ممنوع کرده، اما 
در حال راه اندازی بالکچین داخلی خودش 
است که بسیار نیز مدرن است. همچنین 
این کشور در حال تهیه ابزارهای مالی خود 
در این بالکچین است. در نتیجه شرکت ها 
و استارتاپ های چینی عرصه مناسبی برای 
فعالیــت در ایــن حــوزه دارنــد. در مقابــل، 
تجربه های داخلی ما مانند سیستم عامل 
یــا OS ملــی عمدتــاً شکســت خورده اند؛ 
بنابراین ما نمی توانیم راهی مشابه چین را 
در پیش بگیریــم. در نتیجه، بــه گمان من 
نســخه چین احتمال اجرایی شدن ندارد. 
من فکر می کنم ما باید بــه الگوهایی که در 
اروپا و آمریکا اجرا شــده، فکر کنیم. یعنی 
الزم اســت دارایی وجود داشــته باشد و به 
رسمیت شناخته شود، در زمینه کاستودی 
خــوب کار کنیــم، همچنیــن بانک هــای ما 

تغییر هویت دهند.«

 ما با حساب های 
کاربری  تأییدشده به 

صرافی های بین المللی 
متصل هستیم و کار 
بازارسازی و تأمین 
نقدینگی را برای 

خودمان انجام می دهیم
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صرافی
E X C H A N G E

 عالقه ایرانی ها 
به دوج کوین

کوین محبوب
گــزارش ســال صرافــی ارز دیجیتــال 
نوبیتکس که ســهم قابل توجهی از بازار 
معامــالت رمــزارزی ایــران را در اختیــار 
دارد، اطالعــات روشــنی را در زمینه هــای 
مختلــف به نمایــش می گــذارد. گــزارش 
نوبیتکــس از آن جهت اهمیــت دارد که 
این صرافی بیــش از ۳/۵ میلیــون کاربر 

ایرانی ثبت نام شده دارد.

بیت کوین پادشاه رمزارزها برای 
بسیاری از کاربران قدیمی ایرانی 
رمزارز اول و آخر محسوب می شود. اما به 
کــه  ایرانی هــا  اغلــب  نظــر می رســد 
به خصوص در دو سال اخیر وارد این بازار 
رمزارزها شــده اند، تعصب چندانی روی 
آن ندارند. گزارش سال صرافی نوبیتکس 
نشان می دهد عالقه ایرانی ها به سرمایه 
گــذاری روی دوج کویــن بیشــتر از باقــی 

ارزهاست.

بعــد از دوج هــم بیت کویــن، 
اتریوم و کاردانو بیشتر از سایر 
ارزهــا مــورد توجــه ایرانی هــا بوده انــد. 
دوج کویــن ۱7 درصــد از ســهم دارایــی 
رمــزارزی کاربران این صرافــی را به خود 
اختصــاص داده اســت. بیت کویــن و 
اتریوم هــم هر یک با حــدود ۱۴ درصد، 
کاردانو با ۱۱ درصد، شیبا با ۱۰ درصد و 
تتر با 7 درصد، ارزهای شاخص حاضر 
در سبد دارایی کاربران ایرانی هستند.

درســت اســت کــه دوج کویــن 
محبوبیت بیشتری از نظر حجم 
دارایــی در بیــن ایرانی هــا پیــدا کــرده امــا 
کاردانو  بعد از تتر )دالر دیجیتال( در سبد 
بیشتر ایرانی های این بازار حضور داشته 
اســت. به عبارتی کاردانو از نظــر فراوانی 
حضــور در ســبد ایرانی هــا، رمــزارز 
محبوب تری بــوده ولــی به نظر می رســد 
خریدهای دوج کوین در حجم های باالتری 

رقم خورده است.

در ســال میــالدی گذشــته، ۱۵۴ 
میلیــون و ۴۴۴ هــزار و 7۱۸ 
ســفارش منجر به معامله در نوبیتکس 
ثبت شده اســت. در این مدت تعداد ۱۳ 
میلیــون و ۵7۵ هــزار و 6۵۳ واریــز ریالی، 
چهــار میلیــون و ۵6۸ هــزار و ۹۴۰ واریــز 
رمــزارزی  و ۱۳ میلیــون و ۱7۴ هــزار و ۲۹۸ 
برداشــت رمــزارز و ریــال در ایــن صرافــی 

انجام شده است.
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گفت و گو با امیرحسین راد، مدیرعامل 
نوبیتکس؛ او می گوید رگوالتور در این 

سال ها بیشتر بر ماینینگ تمرکز کرده 
اما باید به کاربردهای مختلف بالکچین 

و تبادل رمزارزها نیز توجه کند

کمک به اقتصاد زخمی

قصد داریــم ســرویس هایی 
بــه  رمزارزهــا  حــوزه  از  فراتــر 
دهیــم.  ارائــه  کاربـــــــــــران 
سرویس های مالی، خدمات 
بــه  ورود  ســرمایه گذاری، 
دنیــای اقتصــاد غیرمتمرکــز 
)DeFi( و به کارگیــری آن در 

تا چند ســال پیش فعاالن حوزه رمزارز برای مبــادالت خود 
مجبور بودند به صرافی های خارج از کشــور مراجعه کنند. 
ایــن اتفــاق تجربیــات ناخوشــایندی را رقــم زد و تجربیات و 
آســیب های جبران ناپذیری را به این کاربــران تحمیل کرد و 
این اتفــاق تنها یک دلیل داشــت و آن عــدم حضور پلتفرم 
معامالتی داخلــی رمزارز بــود که بتوانــد نیازهای کاربــران را 
تأمین کنــد. نوبیتکــس از جملــه صرافی های رمزارز اســت 
که در تابستان ۱۳۹6 برای رفع نیاز کاربران ایرانی در راستای 
مبادله دارایی های دیجیتال شــکل گرفت و زمستان همان 
سال اولین نسخه بازار آن به عرضه عمومی رسید. نوبیتکس 
در این ســال ها توانســت به مــرور رمزارزهــای رایــج دنیا اعم 
از بیت کوین، اتریوم، شــیبا، کاردانو، دوج کویــن، پولکادات، 
فانتوم و... را به پلتفرم خود اضافه کند. با این حال نوبیتکس 
مانند ســایر فعاالن حوزه رمــزارز با چالش هــا و دغدغه های 
زیادی روبــه رو شــده اســت. عمــده ایــن  دغدغه ها بــه عدم 
شفافیت در رگوالتوری صنعت رمزارز بازمی گردد. در ادامه 
گفت وگوی امیرحسین راد، مدیرعامل صرافی نوبیتکس را که 
از رویکردهای آینده قانون گذاران این حوزه و مزایای صنعت 

رمزارز  برای اقتصاد زخمی ایران گفته است، می خوانیم.

  موفقیت صنعت رمزارز در گرو تعامل بخش 
خصوصی و دولت  

امیرحســین راد، مدیرعامــل نوبیتکــس در ابتــدای 
صحبت هایش، همبســتگی و یکپارچگی دولــت و بخش 
خصوصی را عامل موفقیت صنعت رمزارز ایران در ســطح 
جهانــی عنــوان می کنــد و در ایــن خصوص معتقد اســت: 
»بهره مندی از ظرفیت ها و فرصت های صنعت رمزارزها به 
حمایت جدی دولت نیاز دارد، اما در حال حاضر دیدگاه های 
متفاوت حاکمیت نسبت به رمزارزها، مانع موفقیت و به ثمر 
نشستن این حوزه شده اســت. گروهی معتقدند صنعت 
رمــزارز مانند هر حــوزه دیگــری جنبه هــای مثبــت و منفی 
خودش را دارد و می توان از جنبه های مثبت آن با رگوالتوری 
صحیح و مناسب، استفاده بهینه کرد؛ برخی دیگر معتقدند 
رمزارزها برای اقتصاد کشور بسیار مضر و آسیب زا هستند. 
این افراد می خواهند ارزهای دیجیتال را کامالً حذف کنند. 
البته وقوع چنین اقدامی امکان پذیر نیســت. در میان این 
تفکــرات متنوع، مــا معتقدیــم فوایــد رمزارزهــا از ضررهای 
احتمالی آنها بسیار بیشتر اســت و می توان با دیدگاه های 
کارشناســی و بررســی همه جانبــه موضــوع، آســیب های 
احتمالی را به حداقل رســاند.« به گفته او، با حضور بخش 
خصوصی در روند رگوالتوری، حاکمیت می تواند از مزایای 
رمزارزها به نفع اقتصاد کشور استفاده کند و احتمال وقوع 
آسیب های احتمالی را کاهش دهد. او در توضیح این مسئله 
به مزایای صنعت رمزارز برای اقتصاد ایران اشــاره می کند و 
می گوید: »راه های تبادالت بانکی ایران در حال حاضر بسته  

I N T E R V I E W

   عکس:  حامد کریم زاده
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اســت. در چنین شــرایطی که تحریم، مســیرهای تبادالت 
تجاری کشــور را مســدود کرده، ارزهای دیجیتال می توانند 
به کمک اقتصاد زخمی کشور بیایند و به سرانجام رسیدن 
تبادالت تجاری بــزرگ و کوچک کمک کنند. عــالوه بر این، 
بازار ارزهای دیجیتال همواره در حال رشد است. این موضوع 
یک فرصت مناسب برای سرمایه گذاری و کسب سود را برای 
جامعه فراهم می کند. دســتیابی به این شــرایط و  استفاده 
از مزایــای رمزارزهــا فقــط و فقــط بــا ارتبــاط و تعامل بخش 

خصوصی و دولت امکان پذیر است.« 

  رگوالتور در مسیر قانون گذاری کارآمد
رفتارهای ضدونقیض اخیر رگوالتور، چالش های جدیدی را 
برای کسب وکارها ایجاد کرده است. دولت از طرفی در حال 
بررســی اســتفاده از رمزارزها در تجارت بین الملل است که 
نشان می دهد حاکمیت کم کم دارد ظرفیت های این حوزه را 
باور می کند. از سویی دیگر بانک مرکزی با ملغی کردن احراز 
هویت دیجیتالــی، فعالیت نئوبانک هــا را با اخــالل مواجه 
کرده که نشــان می دهد حاکمیــت می تواند بــا عقب گرد از 
نظرات خود، کسب و کارها را به چالش بکشد. اما در روزهای 
پایانی سال جاری سیگنال هایی از حاکمیت برای رگوالتوری 
تبادل رمزارزها منعکس شــد که امیــدواری قابل توجهی را 
برای فعاالن این حوزه بــه ارمغــان آورد.  راد در این خصوص 
معتقد اســت برای  بهره بردن از مزایای دریای فناوری، باید 
از فرصت هــای آن حداکثــر اســتفاده را بــرد. او در خصوص 
مزیت هایی که رمزارزها می توانند به همراه داشــته باشند، 
می گوید: »رمزارزها و فناوری زیربنایی آنها یعنی بالکچین 
یکی از موج های بزرگ تغییرات در جهان هستند که گاه آن را 
با موج بزرگ اینترنت مقایسه می کنند و اگر می خواهیم از 

مزایای این موج فناوری بهره ببریم، باید بر آن سوار شویم.«
به گفته او در شرایط کنونی، نبود تنظیم گری مناسب برای 
حوزه های نو در اقتصاد دیجیتال مثل رمزارزها، یکی از موانع 

جدی برای استفاده از چنین فرصت هایی است.

  تمرکز اشتباه رگوالتور روی ماینینگ
از نــگاه راد، رگوالتــور در این ســال ها، قانون گــذاری بر بخش 
ماینینگ را بر قانون گذاری ســایر بخش های صنعت مقدم 
دانسته است. راد که مخالف این رویکرد است، به تغییر رفتار 
و عملکرد رگوالتور در سال جدید امید بسته و می گوید: »به 
نظر من می توان امیدوار بود که در سال ۱۴۰۱ شاهد حرکت به 
سمت قانون گذاری کارآمد در زمینه صنعت رمزارزها باشیم. 
قانون گذاری کارآمد یعنی جوانب طوری در نظر گرفته شــود 
که عالوه بر حاکمیت، صنعت، فعاالن و سرمایه گذاران هم از 
قوانین سود ببرند. رگوالتور در این سال ها بیشتر بر ماینینگ 
تمرکز کرده اســت. این رویکرد اشتباه اســت و باید رگوالتور 
به کاربردهای مختلف بالکچین و همچنین تبادل رمزارزها 

هم توجه کند. باید به یاد داشته باشــیم که وجود هر مانع و 
ســد در فعالیت های رمزارزی باعث خروج دارایــی کاربران از 
صرافی های داخلی و انتقال به صرافی های خارجی می شود. 
در این موقعیت امکان نظارت از بین می رود و دارایی کاربران 

ایرانی نیز در معرض تهدید قرار می گیرند.«

  ثبات بازار در راه است 
در طــول یــک ســال گذشــته بــازار رمزارزهــا فرازوفرودهــای 
باورنکردنی را تجربه کرده و حتی بیت کوین بــه قله 6۹ هزار 
دالری رسید، اما پس از آن شاهد روند نزولی این بازار بودیم. 
راد پیش بینی می کند که در ســال های آتی بازار رمزارزها به 
ثبات می رسند. او در این باره توضیح می دهد: »بازار رمزارزها 
مانند سایر بازارها دارای نوسان است؛ یعنی این طور نیست 
که روند صعودی یا نزولی آن به صورت ثابت و ممتد باشد. در 
واقع روند بازار با توجه به متغیرهای مختلف، تغییر می کند. 
حاال درباره بازار کریپتو به طور خاص، این بازار در مقایسه با 
سایر بازارهای جهانی هنوز کوچک است و عمق کمی دارد، 
نوسانات بیشتری را تجربه می کند و از خبرهایی که از نقاط 
مختلف جهان منتشر می شود، تأثیر می گیرد. پیش بینی 
می شــود با گذشــت زمان، تأثیر این اخبــار و اظهارنظرهای 

افــراد شناخته شــده بــر ارزهای 
دیجیتال کاهش پیدا کنــد و در 
ســال های آینــده شــاهد ثبــات 

بیشتری در این حوزه باشیم.«

  خراسان و آذربایجان 
پشت سر تهران

مدیرعامل نوبیتکس در ادامه به 
آماری که ایــن صرافی در اختیار 
دارد، اشــاره می کنــد. بــه گفتــه 
راد، ۲۸ درصــد فعــاالن ارزهــای 
دیجیتــال صرافــی نوبیتکــس 
در اســتان تهــران هســتند و 

اســتان خراســان رضــوی بــا ۹/6 درصــد در رتبــه دوم قــرار 
دارد؛ آذربایجان شــرقی و اصفهان نیز هر کدام بــا 7 درصد 
در رتبه ســوم بیشــترین تعداد کاربــر در بین اســتان ها قرار 
دارند. استان های ایالم، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه 
و بویراحمد با کمترین تعداد کاربر در نوبیتکس، در انتهای 
فهرســت اســتان ها قــرار گرفته انــد. او می گویــد: »مجموع 
دارایی های موجود در نوبیتکس نشــان می دهــد که حدود 
یک سوم کل دارایی موجود در کیف پول کاربران نوبیتکس 
در اختیار ســرمایه گذاران تهرانی است و همان طور که قابل 
پیش بینی اســت، فعاالن این اســتان بیشــترین تأثیر را بر 
معامــالت ارز دیجیتــال ایــران دارنــد. کاربــران اســتان های 
خراســان رضوی بــا ۹/۹ درصد و اصفهــان بــا 6/6 درصد، 

بعد از اســتان تهران بیشــترین میزان دارایی رمــزارزی را در 
اختیار دارند.«

  چشم انداز و برنامه های آتی
نوبیتکــس، در ســال ۱۴۰۰ بــا چالش هــای متعــددی 
دســت وپنجه نرم کرد، اما در این بین توانســت بازار خود را 
توســعه دهد، کاربران بیشــتری را به این پلتفرم جذب کند 
و فهرســت امکانات و رمزارزهای خود را نیز گسترش دهد. 
در این روزها نوبیتکس رکورد یک میلیون نصــب را در کافه 
بــازار به ثبت رســاند و نســخه آی اواس اپلیکیشــن خــود را 
به کاربران عرضه کــرد. همچنین با افزایــش امنیت پلتفرم 
معامالتی خود تالش کــرد این اطمینان را بــه کاربران بدهد 
که با آسودگی خاطر، معامالت رمزارزی خود را انجام دهند.  
مدیرعامــل نوبیتکس در بخــش پایانــی صحبت هایش از 
برنامه های این صرافی رمزارزی در سال ۱۴۰۱  می گوید. طبق 
گفته های او، نوبیتکس می خواهد در سال آینده در بازارهای 
منطقه حضور پیدا کند. البته تمرکز این شــرکت بیشتر بر 
کشورهایی اســت که در حوزه رمزارزها چندان توسعه پیدا 
نکرده اند. راد در این باره توضیــح می دهد: »برای تحقق این 
هدف مســیر راحتی را در پیش نداریم، به ویژه اینکه تجربه 
بین المللــی شــرکت های ایرانی 
کــم اســت، البتــه ســعی داریــم 
در ســال ۱۴۰۱ بــه ایــن بــازار وارد 
شــویم. معتقدیم اگر ایــن زمان 
را از دســت دهیم، دیگــر امکان 
ورود به بازار منطقه را نخواهیم 
داشت.« برنامه دیگر نوبیتکس 
تحول در سرویس های ارائه شده 
اســت. ایــن صرافــی قصــد دارد 
ســرویس هایی فراتــر از حــوزه 
رمزارزها به کاربرانش ارائه دهد. 
ســرویس های مالــی، خدمــات 
ســرمایه گذاری، ورود بــه دنیــای 
اقتصاد غیرمتمرکز )DeFi( و به کارگیری آن در راستای ایجاد 
ارزش افــزوده بــرای کاربــران نوبیتکــس از برنامه هــای پیش 
روی نوبیتکس اســت.  به گفتــه راد، با توجه به مشــکالتی 
که در تبادالت مالی بین المللی بــرای ایران وجــود دارد، الزم 
است دیفای، به طور جدی مورد بررســی قرار گیرد. او در این 
خصوص می گویــد: »البته ایــن موضوع به تعامــل دولت و 
بخش خصوصی و دریافت نظرات کارشناسی نیاز دارد. با 
استفاده از ظرفیت هایی که دیفای برای تبادالت مالی فراهم 
می کند، ارزهــای دیجیتال دیگر محــدود بــه خریدوفروش 
نیستند و کارایی های بیشتری خواهند داشت. از نظر شکل 
کسب و کار و ساختار سازمانی نیز برنامه هایی برای توسعه 

بیشتر خواهیم داشت.«

راســتای ایجــاد ارزش افزوده 
بــرای کاربــران نوبیتکــس 
پیــش  بـــــرنامه هـــــــای  از 
روی ماســت.   بــا توجــه بــه 
مشــکالتی که در تبادالت 
بــرای  بین المللــی  مالــی 
ایران وجــود دارد، الزم اســت 

دیفــای، به طــور جــدی مورد 
بررســی قرار گیرد. البته این 
موضوع به تعامــل دولت و 
بخــش خصوصــی و دریافت 
نظرات کارشناسی نیاز دارد. 
از نظر شــکل کسب و کار 
نیــز  ســازمانی  ســاختار  و 

برنامه هایــی برای توســعه 
بیشتر خواهیم داشت.

ANALYSISتحلیل

سرمایه گذاری زنان 
روی ارزهای مطمئن تر

حضور ۱۶ درصدی 
زنان

تعداد سفارش های ثبت شده در نوبیتکس 
در سال ۲۰۲۱، با رشد ۱۹۰۰ درصدی روبه رو 
بوده اســت که حکایت از افزایش ناگهانی 
توجه ایرانیان به بازار رمزارزها دارد. در سال 
گذشته میالدی، به طور میانگین روزانه ۳۹۲ 
هزار معامله موفق در بازارهای ریالی و تتری 

نوبیتکس انجام شده است.

همان طــور کــه حضــور زنــان در 
بین المللــی  مالــی  بازارهــای 
معموالً پایین تر از مردان است، در حوزه 
رمزارز نیز ۸۴ درصد کاربران نوبیتکس، 
مرد و ۱6 درصدشان زن هستند. از نظر 
میزان دارایی نیز ۸۵ درصد دارایی ها در 
اختیار مردان و ۱۵ درصد در اختیار زنان 

است.

بازارهــای  از  بســیاری  مثــل 
ســرمایه گذاری، حضــور دهــه 
شصتی ها که معموالً بیشتر به فناوری روی 
خوش نشــان می دهنــد، در بــازار رمزارزها 
چشم گیر است. آمارها نشان می دهد که 
دنیــای  وارد  کــه  ۴۴ درصــد کســانی 
کریپتوکارنسی از مسیر صرافی نوبیتکس 

شده اند، ۳۱ تا ۴۰ سال سن دارند.

۱۹ درصد کاربران نوبیتکس، ۴۲ تا 
۵۰ ساله هســتند، ۱7 درصد بین 
۲۵ تا ۳۰ سال سن دارند، ۱۴ درصد ۱۸ تا ۲۴ 
ساله، ۵ درصد ۵۱ تا 6۰ ساله، یک درصد 6۱ 
تا 7۰ و کمی بیشتر از صفر درصد 7۱ تا ۸۰ 

ساله هستند.

دسته آخر اگرچه جمعیتی کمی 
دارنــد، امــا رفتارشــان قابل توجه 
است، چراکه شاخص دارایی کاربران 7۱ تا 
۸۰ ســاله، ســه برابــر میانگیــن کل کاربران 
اســت. دلیل این موضوع هم احتماالً این 
اســت کــه کاربــران در ایــن ســن، عمومــاً 
دارایی شان را در کیف پول صرافی نگهداری 

می کنند.

جالب است بدانید که ۱7 درصد 
ســبد دارایی مردان دوج کوین، ۱۴ 
درصد بیت کوین و ۱۳ درصد اتریوم است، 
اما در سبد دارایی  زنان، ۱۸ درصد اتریوم، ۱7 
درصد بیت کوین و ۱۵ درصد دوج کوین قرار 
دارد که نشان می دهد زنان، کمتر ریسک 

میم کوین هایی مثل دوج را می پذیرند. 

 رمزارزها و بالکچین 
یکی از موج های بزرگ 

تغییرات در جهان 
هستند؛ اگر می خواهیم 

از مزایای این موج 
فناوری بهره ببریم، باید 

بر آن سوار شویم
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چگونه می توان 
رمزارزها را 

رگوالتوری کرد؟

چهارچوب بندی در 
راستای منافع ملی

کشــورهای مختلف جهــان، رویکردهای 
متفاوتی در برابر رمزارزها اتخاذ کرده اند. 
ما برای آنکه تنظیم گری را از جایی شروع 
کنیم، به نظــر می رســد نیاز بــه الگوهایی 
داریــم. اما سیاســت های کــدام کشــور را 

می توان الگو قرار داد؟
 

وحیــد والــی می گوید: »ســخت 
است یک کشور را الگو قرار دهیم، 
از این بابت که کشورهای دیگر در شرایط 
تحریــم نیســتند. مــا بایــد ورژن خــاص 
خودمان را داشته باشــیم، آن هم در کنار 
و  رگولیشــن ها  از  بهره گیــری 
چهارچوب بنــدی ای کــه بقیــه کشــورها 
داشــته اند. چهارچوب بنــدی ای کــه در 
راســتای منافــع ملی ما باشــد. مثــالً ژاپن 
نمونه موفقی بوده اســت، اما در خیلی از 
صرافی های ژاپن استیبل کوین نیست به 
جز پــول ملی خــود ژاپــن. کپی کــردن این 
سیاســت در کشــور ما با توجه به شرایط 
تحریمی، شــدنی نیســت. اما با توجه به 
تجربه ای که این ســال ها زیر شــدیدترین 
تحریم هــا داشــتیم، می توانیــم ورژن 
منحصربه فرد خودمان را تولیــد کنیم، از 
منابــع خدادادی مــان بــرای اســتخراج 
اســتفاده کنیــم و همین طــور از جوانــان و 
نخبه های ایرانی در حوزه تبادل ها حتی در 
ســطح بســیار کالن تر و برای اســتفاده در 
حوزه دادوستد ارزی استفاده کنیم. شاید 
ما اولین کشوری باشیم که برای مراودات 
بین المللــی و تجارمــان بخواهیــم بــه این 
ســمت حرکــت کنیــم کــه بــه نظــر مــن 

زیرساخت آن مهیاست.«

مدیرعامل هلدینگ نیک اندیش 
می افزاید: »در حال حاضر عمق 
بازار کریپتوکارنسی و صرافی های ایران در 
حدی نیســت که بخواهند برای واردات و 
صادرات کاال به آن استناد کنند. با حمایت 
دولت و حاکمیت و آموزشــی که رسانه ها 
می تواننــد در ایــن حــوزه داشــته باشــند، 
هرچه بتوانیم عمق این بازار را بیشتر کنیم، 
مثــل ایــن اســت کــه ذخیــره ارزی بــرای 
کشــورمان درســت کنیم کــه در قالــب آن 
بتوانیم رمزارز ملی را هم تولید کنیم؛ رمزارز 
ملی ای کــه حتی قابلیت تبدیل شــدن به 
ســایر رمزارزهــا را داشــته باشــد. بــه ایــن 

ترتیب می توانیم رهبر منطقه باشیم.« 

REVIEWبررسی

گفت و گو با وحید والی، مدیرعامل هلدینگ 
نیک اندیش؛  او می گویدهمه فعاالن 

این حوزه که به دنبال خدمت به کشور و 
اشتغال زایی برای جوانان کشور هستند، با 

قانونمند شدن این حوزه موافق اند

دچار خودتحریمی نشویم

همــه فعــاالن این حــوزه که 
به دنبــال خدمت به کشــور و 
در کنار آن کســب روزی حالل 
و اشــتغال زایی بــرای جوانــان 
کشــور هســتند، با قانونمند 
شــدن ایــن حــوزه موافق انــد. 
پیش بینی من این است که 

نیک پرداخــت، تتربالک که بعدتر بــه کوین نیک تبدیل 
شــد، کوین نیــک مارکــت و نیک بــوم کســب و کارهایی 
هســتند که تحت برند هلدینــگ نیک اندیــش در حال 
فعالیت اند و حوزه کاری شــان، از پرداخت ارزی گرفته تا 
رمزارزها و بالکچیــن را دربر می گیــرد. کوین نیک یکی از 
صرافی های رمزارزی بود که به موقع وارد این بازار شــد و 
با خدماتــی که به مخاطبــان خود عرضه کرد، توانســت 
اعتمــاد بخشــی از کاربران ایرانــی را به خــود جلب کند. 
وحید والی، مدیرعامل هلدینگ نیک اندیش که سال ها 
در حــوزه پرداخــت فعالیت داشــته، می گویــد ظرف این 
ســال ها اتفاقــات عجیب و غریــب بســیاری افتــاده کــه 
قابل پیش بینی نبودند. او در ایــن گفت و گو از وضعیت 
نیک بــوم می گویــد. به عــالوه از مســیری کــه کوین نیک 
تــا امروز طی کــرده، وضعیــت بــازار و مســئله رگوالتوری 
رمزارزها صحبت می کند و معتقد اســت اینکه تخمین 
زده می شــود حــدود ۱۲ میلیون ایرانــی در بــازار رمزارزها 
فعالیت می کنند، عدد بی ربطی نیست و این حوزه جای 

رشد و پیشرفت نیز دارد. 

  همه ویژگی های یک ملک در بستر بالکچین
والی درباره ورود هلدینگ نیک اندیش به بازار مسکن، 
بهره گیری از فناوری بالکچیــن در این بازار و فعالیتی که 
نیک بوم انجام می دهــد، می گویــد: »کاری که هم اکنون 
نیک بــوم انجــام می دهــد، ماننــد یــک مشــاور امــالک 
کامالً سنتی اســت. ما در تالشیم با اســتفاده از فناوری 
بالکچیــن به تدریــج و بــا مجازی تر شــدن دنیــا، اتفاقات 
بســیار زیبا تــری را رقــم بزنیــم. مثــل اینکه مــردم عادی 
بتوانند با استفاده از امالک به عنوان یک واسط، اگر نیاز 
داشتند، ان اف تی بخرند و زمین هایی را که ان اف تی شده 

خریداری کنند.« 
او توضیح می دهد که تمــام این موارد به صورت شــفاف 
روی شبکه بالکچین پیاده سازی می شود. یعنی سابقه 
و همه چیز یک ملک را می توانید در بالکچینی که مربوط 
بــه نیک بوم اســت، ببینیــد. به عــالوه می توانیــد با یک 
عینک مجازی همه خانه های اطراف را مشاهده کنید و 
ســابقه آن را ببینید و دریابید که چطور می توانید اینها 
را بخرید یا اجــاره کنید؛ »در نهایت قرار اســت به اینجا 
برســیم که افراد بــدون اینکــه بخواهند حضــوراً بروند و 
ملــک را ببینند یــا در دفتــر امــالک قــراردادی را منعقد 
کنند، نیازشان برطرف شود. می خواهیم به سمتی برویم 
که از قراردادهای هوشــمند در بستر شــبکه هایی مانند 
اتریوم استفاده کنیم و پس از آن حتی بتوانیم امالک را 
به صورت توکنایز شده - در صورتی که بتوانیم موافقت 
حاکمیت را جلب کنیم - ارزیابی کنیم. هدف ما از ورود 

به دنیای امالک بیشتر این بوده است.« 

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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   می توانیم به هاب منطقه تبدیل شویم
وحیــد والــی دربــاره تجربــه شــخصی اش از بــازار رمزارزها 
و تغییراتــی کــه طــی ایــن ســال ها شــاهدش بــوده، 
می گویــد: »مــن تقریبــاً از ســال ۱۳۹۰ در ایــن حــوزه فعال 
 هســتم و خریدوفــروش و... را انجــام مــی دادم. ســال های
 ۱۳۹6- ۱۳۹۵ خیلــی حرفه ای تــر در پیمنت ۲۴ و در ســال 
۱۳۹7 نیز در مجموعه نیک اندیش بودیم و تمام این سال ها 
تبادل با ما بود. شــاید آن زمان پیش بینی نمی کردیم که تا 
این حد اتفاقــات عجیب وغریــب بیفتــد. از عجیب ترین 
قوانین و اتفاقاتی که رخ داد، این بود که در شــرایط تحریم 
انتظار داشتیم حاکمیت اقبال خیلی مثبت تری را نسبت 
به این حوزه نشــان بدهد، اما دیدیم که بعضی از دوستان 
حاکمیتی ما بیشــتر شــبیه مأمــور اجــرای احــکام قوانین 

آمریکا، ترامپ و پس از آن بایدن و... شدند.«
او با اشاره به اینکه در این مدت شاهد برخوردهای سلبی 
و منفعالنــه زیــادی بــوده، دربــاره اتفاقاتــی کــه می توانــد 
رخ دهد تا فضــای مثبت تری را شــاهد باشــیم، می گوید: 
»آگاهی مردم در این سال ها نســبت به این حوزه بسیار 
بیشــتر شــد و مــردم آگاه تــر وارد ایــن حوزه هــا شــدند. 
حال بــا پروبال دادن بــه صرافی هــای ایرانی و کســانی که 
اسم ورسم شان مشخص است و با نظارتی قانونمند، هم 
مردم می توانند در استفاده از این فناوری نسبت به بقیه 
دنیا بهتر عمل کنند و هم مــا در منطقه مان به یک هاب 
تبدیــل می شــویم. اما اگــر بی تفاوت باشــیم یــا بخواهیم 
قلع وقمع کنیم، طبیعتاً بازارهای زیرزمینی بیشتر خواهد 
شد، چون مردم در نهایت این کار را انجام می دهند. مثل 
تلگرام که فیلتر کردیم، اما مردم کماکان از تلگرام استفاده 
می کنند و ما نمی توانیم مردم را به شکلی کنترل کنیم که 
بگوییم شما حق اســتفاده از فناوری را ندارید. خصوصاً 
با دنیای جدید وب اســتیت کــه اکنون به وجــود می آید و 

زندگی های ما تحت تأثیر آن قرار می گیرد.«

  ۱2 میلیــون ایرانــی، در حوزه رمــزارز فعالیت 
دارند

والــی دربــاره حجــم کاربــران ایرانــی در حــوزه رمزارزهــا 
می گوید: »در ســند تحولی کــه در ریاســت جمهوری هم 
منتشــر شــده و برای مشــاوران نهاد ارسال شــده، برآورد 
می شــود ۱۲ میلیون ایرانی در این حوزه فعالیت می کنند 
کــه عــدد بی ربطــی نیســت؛ مــا االن پنــج، شــش میلیون 
کاربر روی پلتفرم های ایرانی داریم و تقریباً همین تعداد 
کاربــر هــم طبــق تخمین هایمــان روی صرافی هــای خارج 
از ایران فعال هســتند. بــاز برای اینکه شــرایط بهتر درک 
شــود، بایــد بگویم اســفند ســال گذشــته کــه اعالم شــد 
می خواهنــد درگاه هــای پرداخــت صرافی هــای رمــزارز را 
ببندند، یک شبه بیش از ۵۰ میلیون دالر کریپتوکارنسی 

از صرافی هــای ایرانی خارج شــد و زمانی کــه مقصد آنها 
را رصد کردیم، متوجه شــدیم که بــه صرافی های خارجی 

منتقل شده اند.«
بــه گفتــه مدیرعامــل هلدینــگ نیک اندیــش، آبان ماه از 
درگاه های پرداخت حدود ۸۵ هــزار میلیارد تومان ورودی 
داشــته ایم کــه از این رقم حــدود ۲۵ هــزار میلیــارد تومان 
مربوط به صرافی هــای رمزارز بــوده اســت؛ »نکته جالب 
این اســت کــه بــا وجــود همــه ایــن احــواالت، از هــر نهاد 
حاکمیتی بپرســید آیا این کار مجاز اســت یا خیر، پاسخ 
ســردرگم کننده می دهــد. اما مــردم از این بازار اســتقبال 

کرده اند.«
والــی معتقــد اســت در چنیــن شــرایطی، عقب گردهای 
رگوالتــور در حوزه مالــی، مانند کاری که بانــک مرکزی در 
خصوص لغو احــراز هویت کامالً دیجیتالــی انجام داده، 
چیزی جز خودتحریمی نیســت و می افزایــد: »چند روز 
پیش شاپرک نامه ای را به پرداخت یارها ارسال کرده و از 
آنها خواســته از ارائه درگاه پرداخت بــرای خریدوفروش 
وب مانــی خــودداری کننــد. تجار مــا سال هاســت برخی 
معامــالت خــود بــا کشــورهای حــوزه دریــای خــزر مانند 
روسیه را از طریق وب مانی انجام می دهند. وب مانی یک 

رمزارز نیست، بلکه کیف پول 
دیجیتالی اســت که سال های 
ســال حتــی قبــل از متولــد 
شــدن رمزارزها از آن استفاده 
می کردیــم. در شــرایطی کــه 
تحریم های ظالمانه و سیاست 
فشار حداکثری آمریکا و دار و 
دســته اش فعالیــت اقتصادی 
و دادوســتد با کشورهای دیگر 
را برای ما ســخت تر کــرده، این 
اقدامات ســلبی به جــای آنکه 
التیامی بر بــدن زخم خورده ما 
باشــد، باعث ســخت تر شدن 

شرایط می شود.« 
او تأکید می کند که این ربطی بــه ضابطه مند و قانونمند 
کردن کســب و کارها ندارد و می گوید: »همــه فعاالن این 
حوزه کــه به دنبال خدمت به کشــور و در کنار آن کســب 
روزی حالل و اشــتغال زایی برای جوانان کشــور هستند، 
با قانونمند شدن این حوزه موافق اند. در حال حاضر هم 
در کارگروه هایــی متشــکل از بخــش خصوصــی و بخش 
دولتی در حــال تالش اند تا ســندی تنظیم کننــد که این 

حوزه چهارچوب بندی شود.«
والــی اقدامات ســلبی این چنینی را مانعی برای رســیدن 
به هدف قرار گرفتــن در میان ۱۰ کشــور در حــوزه فناوری 
و هوش مصنوعــی می داند. به گفته او، دولت ســیزدهم 

تا اینجای کار نشــان داده که به گره گشــایی از مشکالت 
کســب و کارها عالقه مند اســت، ولی در بدنــه حاکمیتی 
اتفاقاتــی روی می دهــد که باعــث نگرانی تمامــی فعاالن 
اقتصاد دیجیتال کشــور می شــود؛ زیرا اگر بــا فناوری ها 
همسو نباشــیم، به مصرف کنندگان دست چندم همین 
فناوری هــا در ســال هایی نه چنــدان دور تبدیــل خواهیم 

شد.  
مدیرعامــل نیک اندیــش تأکیــد می کند کــه یک صدایی 
و اتحــاد کســب و کارها بــا یکدیگــر و شــفافیت در نحــوه 
فعالیت شــان می تواند اعتماد حاکمیت را به آنها جلب 
کند که نتیجــه اش ایجــاد چهارچوبی منطقی بــرای این 

حوزه است. 

  بازار خود را اصالح می کند
مهم ترین توصیه مدیرعامل نیک اندیش این اســت که 
افرادی کــه می خواهند به این حــوزه وارد شــوند، مراقب 
باشند فریب پروژه های کالهبرداری را نخورند؛ پروژه های 
کالهبرداری از دور چشــمک می زنند، یعنــی پروژه هایی 
هســتند کــه ســود تضمین شــده می دهنــد و وایت پیپــر 
درست وحسابی ندارند. چیزی که حس کردند غیرواقعی 
است، قطعاً کالهبرداری است 
و به راحتــی می تــوان  آنهــا را 
شناســایی کرد. از طــرف دیگر 
اگــر معامله گــر نیســتند و بــا 
دنیــای خریدوفروش آشــنایی 
بایــد دیدگاه شــان  ندارنــد، 
بلندمدت باشــد و روی ارزهای 
اصلــی ســرمایه گذاری کننــد؛ 
زیــرا مــا بیت کویــن و اتریــوم 
داریــم و ارزهایــی کــه از پــورت 
اینها به وجــود آمده اند. نباید 
بــرای دیدگاهــی بلندمــدت 
ســراغ رمزارزهایــی برویــم کــه 

نمی دانیم چه می شود و اصالً فردا هست یا نه.«
والــی پیش بینی می کنــد که در آینــده نزدیــک همچنان 
ریزش کریپتوکارنسی ها را شاهد باشیم و بعد از آن بازار 
اصــالح شــود. او دربــاره رفتــار آینــده رگوالتور نیــز اظهار 
امیدواری می کند کــه دولت در این خصــوص وارد عمل 
شود و با یک نگاه آینده نگرانه و تحول آفرین زمینه را برای 
فعالیت قانونمند و بدون رانت هر شــخص و شرکتی که 
می خواهد برای اقتصاد مملکتــش بجنگد و تالش کند، 
هموار ســازد. او در پایان می افزاید: »ایــن اتفاق نخواهد 
افتاد؛ مگر بــا همــکاری همه جانبــه و دلســوزانه دولت و 
فعــاالن این حــوزه که حســن نیت خــود را طی ســال های 

گذشته اثبات کرده اند.«

در آینده نزدیک همچنان ریزش 
کریپتوکارنسی ها را شاهد 
باشــیم و بعد از آن بــازار اصالح 
شــود.  همچنین دربــاره رفتار 
آینــده رگوالتور نیــز امیدوارم 
کــه دولــت در ایــن خصوص 
وارد عمل شــود و با یک نگاه 

آینده نگرانــه و تحول آفریــن 
زمینه را برای فعالیت قانونمند 
و بــدون رانــت هــر شــخص و 
شرکتی که می خواهد برای 
اقتصاد مملکتش بجنگد و 
تالش کند، هموار ســازد. این 
اتفــاق نخواهد افتــاد؛ مگر با 

همکاری همه جانبه  دولت 
و فعاالن این حوزه.
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چگونه می توان 
اعتماد حاکمیت 

را جلب کرد؟

 کسب و کارها 
شفاف باشند

بــه  کــه  نقــدی  اخیــر  ســال های  در 
کسب و کارهای حوزه بالکچین و رمزارز وارد 
کرده اند، این بوده که همگرایی ندارند. در 
نتیجه وقتی مطالبه ای را مطرح می کنند، 
دیدگاه ها چندگانه و گاهی متناقض بوده 
اســت. جامعه کاریپتو و خصوصــاً حوزه 
تبادل چطور می تواند زیر یک سقف جمع 
شود، هم صدا شود و روی منافع مشترک 

خودش تأکید بیشتری بکند؟

وحید والی اولین گام را شفافیت 
می دانــد و می گویــد: »وقتــی 
شــفافیت داشــته باشــیم، در مواجهه با 
حاکمیت و نگرانی هــای آن هم می توانیم 
شفاف دغدغه هایمان را بگوییم و کارهایی 
را که انجام داده ایم به صورت شفاف بیان 
مالیاتــی،  بحــث  در  مثــالً  کنیــم. 
چــه  از  اینکــه  و  حســاب وکتاب ها 
حساب های بانکی ای استفاده می کنیم، 
همه را به صورت شفاف ارائه بدهیم. این 
کارها باعث می شود دید حاکمیت نسبت 

به ما مثبت تر شود.«

مـــدیرعــامـــــل نیـــک اندیـــش 
می افزاید:  »مسئله این است که 
بعضی از دوستان هنوز تفکر ده سال پیش 
را دارند و تصور می کنند با حساب های یک 
نفر از جــای دیگر می شــود کار کــرد. ما در 
نظام صنفــی تــالش کردیــم بــا ایــن افراد 
تعامل کنیم ولی با ما همراهی نکردند. فکر 
می کننــد قصــد ایجــاد تفرقــه داریــم، در 
صورتی که در واقعیت به این شکل نیست 
و هــر صنــف جدیــدی کــه می خواهــد 
راه اندازی شود، همیشه این نگرانی ها در 
مــوردش هســت کــه فــردی کــه بــه آنجــا 
مــی رود، واقعــاً نظــرات فعــاالن را بگوید و 
دنبــال رانــت نباشــد. مــا در فضــای نظام 
صنفی تالش کرده ایم فضا رانتی نباشد و 
دسترسی های مشــترک برای همه ایجاد 
کنــد. حــاال مســئله ایــن اســت کــه آیــا 
حاکمیت نظام صنفی را قبول خواهد کرد 
یا خیر. به همین دلیل مشارکت یک مقدار 
در اتحادیه هایی به این شکل کم است. اما 
الزمه به وجود آمدن هر صنفی همین زد و 
خورد هاســت. بهتــر ایــن اســت کــه افراد 
تازه وارد که کمتر تجربه دارند، به افرادی که 
سابقه بیشتری دارند اعتماد کرده، کمک 

و حمایت کنند.«

اگر با فناوری ها 
همسو نباشیم، به 
مصرف کنندگان 

دست چندم همین 
فناوری ها در سال هایی 
نه چندان دور تبدیل 

خواهیم شد
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صرافی
E X C H A N G E

کسب و کارها به
 ایجاد شفافیت 

کمک می کنند

مبارزه با پول شویی
بردیا ســید احمدنیا توضیح می دهد که 
رمــزارز ماننــد طــال، نوعــی ذخیره ســازی 
ارزش اســت و کارش کمــک بــه تولیــد 
نیست؛ بنابراین به افرادی که دغدغه این 
را دارند کــه چگونه پول خــود را مدیریت 
کنند، کمک می کنــد؛ » ماهیت آن مثل 
طالســت. کار آن کمــک بــه افــراد بــرای 
مدیریت ســبد دارایی شــان اســت. برای 
مثال افــراد زیــادی در ایــران دغدغــه این 
را دارند کــه چگونه پول خــود را مدیریت 
بکننــد. کریپتوکارنســی ســبد دارایــی  
اســت که به افراد این امــکان را می دهد و 
کمک می کند پول شــان را ذخیــره کنند. 
ممکــن اســت ســرمایه گذاران ضــرر هم 
بکننــد؛ اتفاقــی کــه ممکــن اســت در 
ســرمایه گذاری روی طــال و بــورس هم رخ 
دهد. کریپتوکارنســی یک کالس دارایی 
است و باید به این شکل به آن نگاه کرد.«

هم بنیان گــذار والکــس معتقد 
است که وجود کسب وکارهایی 
مثل آنها با شفاف کردن فضا، به حاکمیت 
کمک می کننــد؛ »اگــر کســب وکارهایی 
ماننــد مــا نباشــند، حاکمیــت چگونــه 
می توانــد فضــا را رصــد کنــد؟ چگونــه 
می توانــد جلــوی پول شــویی را بگیــرد؟ 
مهم تریــن کاری کــه کســب وکار مــا برای 
حاکمیت انجام می دهد، ایجاد شفافیت 
است. شما اگر به سال ۲۰۱۵ یا ۲۰۱6 نگاه 
کنید، درمی یابید که کریپتوکارنسی بود، 
اما هیچ کدام از داده هایی که امروز در مورد 
ایــن حــوزه در ایــران هســت، وجــود 

نداشت.« 

احمدنیا می افزاید: »چشم انداز 
ما در سال ۱۴۰۱ این است که در 
مقیاس بازارهای خارجی رقابت کنیم. اما 
در بُعــد کالن تــر، به دنبــال گســترش 
اکوسیســتم رمــزارزی هســتیم، بــه ایــن 
معنی که فقط درباره صرافی هــا و تبادل 
صحبت نکنیم، بلکه راجع به سیســتم 
وام هم حرف بزنیم. ماندن در حوزه تبادل 
برای ما جــذاب نیســت و می خواهیم به 
حوزه های دیگر هم وارد شویم. برای مثال 
بایننــس بیــش از ۱۰ محصــول دارد کــه 
شــامل وام، ان اف تی، صرافی تبــادل و... 
می شــود. عالوه بر اینها، کوین خودش را 
نیز دارد که به ارزش آن افزوده می شــود و 
کوین های دیگر روی آن سوار می شوند. ما 

به دنبال این گونه پروژه ها هستیم.« 
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گفت و گو با بردیا سیداحمدنیا، 
هم بنیان گذار شرکت والکس؛ او می گوید 

کسب و کارهایی مانند آنها به شفاف شدن 
فضا کمک می کنند و همین باید عاملی 

باشد که حاکمیت از آنها حمایت کند

نظارت، نه محدودیت

چشم انداز ما در ســال 1401 این 
است که در مقیاس بازارهای 
خارجی رقابت کنیم. اما در بُعد 
کالن تر، به دنبال گســترش 
رمــــــــزارزی  اکوسیســـــتم 
هســتیم، به این معنی که 
فقط درباره صرافی ها و تبادل 

بــا وجــود اینکــه مدتــی اســت وضعیــت بــازار رمزارزهــا 
قرمز اســت، امــا همچنــان رمزارزهــا، کســب و کارهای این 
حــوزه و وضعیــت رگوالتــوری آن، بحثــی داغ اســت. بردیا 
ســیداحمدنیا، هم بنیان گــذار و مدیر توســعه کســب وکار 
والکــس ادعــا می کند کــه در حــال حاضر شرکت شــان در 
وضعیتی قــرار دارد کــه می تواند برای ســال آینــده، رقابت 
با کســب و کارهای جهانــی را بــرای خود هدف گــذاری کند؛ 
شرکتی که توانسته مرحله اســتارتاپی را به سرعت پشت 
ســر بگــذارد و امــروز ســاختار نظام یافتــه و منســجم یک 

شرکت را دارد.

  والکس از کجا شروع شد؟
بردیا ســید احمدنیا می گوید آخرین نفری بوده که به تیم 
ملحق شــده اســت. طی صحبت هایش با امین امینی که 
هم دانشگاهی او در دانشگاه شریف بوده، متوجه می شود 
که او قصد دارد کاری را در حوزه کریپتوکارنسی شروع کند و 
به او هم پیشنهاد می دهد که به تیم شان ملحق شود؛ »در 
آن زمان تیم متشکل از ســه نفر بود؛ امین امینی، محمد 
دبیر از دانشــگاه شــریف و محمد آنالویی از دانشگاه علم 

و صنعت.«
او شــروع به تحقیق و بررســی در زمینــه رمزارزها می کند و 
درباره شــرایط آن روزها می گوید: »آن موقــع افراد به دنبال 
خرید و فــروش بیت کوین بودند و تنهــا مرجعی که تقریباً 
به صــورت رســمی بیت کویــن می فروخــت و از طریــق یک 
ســایت موجه خریدوفــروش انجــام مــی داد، اکســیر بود. 
ســایر افراد کار خرید و فــروش را به شــکل زیرزمینی انجام 
می دادند، یعنی از طریق گروه های تلگرامی و واتســاپی که 
فضایی بسیار غیرشــفاف بود. ما با خود گفتیم افراد برای 
خریدوفروش به یک فضای شفاف نیاز دارند. تحریم های 
ایران تازه شروع شده بود و بسیاری از صرافی های خارجی، 
پول هــای ایرانی هــا را بلوکــه کــرده بودنــد و اجــازه معاملــه 
نمی دادند. ایرانی ها با ریسک بلوکه شــدن سرمایه شان و 

تحریم مواجه بودند.«
تیم والکس در تیرماه ۱۳۹7 شــکل گرفت و در پژوهشــگاه 
انــرژی دانشــگاه شــریف کار خــود را آغــاز کردنــد؛ بردیــا 
سیداحمدنیا، هم بنیان گذار والکس می گوید: »در آذرماه 
۱۳۹7 والکــس را راه انــدازی کردیــم. والکــس در آن زمــان 
یک پلتفرم معامالتی و کامالً P2P بود. یعنی افراد ریال یا 
کوین واریــز می کردند و بــه یکدیگر می فروختنــد. در واقع 
ســفارش گذاری می کردند. از آن زمان والکس با کوین های 
اصلی شــکل گرفت؛ بیت کوین، اتریوم، الیت کوین، دش، 

تتر و... .« 
احمدنیا دربــاره وضعیــت آن روزهای بــازار چنین توضیح 
می دهــد: »آن زمــان بــازار خیلــی کوچــک بــود. عــده ای 
بیت کویــن خریدوفــروش می کردنــد و حجــم معامالتــی 

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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به شدت پایین بود. تا اینکه در سال ۱۳۹7 در نمایشگاه های 
مختلفی شــرکت کردیــم. در مهرمــاه ۱۳۹7 هــم دمویی از 
محصول مــان را در نمایشــگاه جیتکس دبی ارائــه دادیم. 
ما از طــرف اتــاق بازرگانی به عنــوان اســتارتاپ برتــر به این 
نمایشــگاه رفته بودیم. در اردیبهشــت ۱۳۹۸ با شرکت در 
نمایشگاه بورس، بانک و بیمه رشد خوبی کردیم و در واقع 
کسب وکارمان در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفت؛ اوایل 
حدوداً روزی ۲۰ ثبت نام داشتیم و در سال ۱۳۹۸ به طور کل 

نزدیک به ۱۰ هزار نفر ثبت نامی داشتیم.«

  رقابت در فضای جهانی
والکس کم کــم درمی یابد کــه برای مانــدن در بــازار، باید به 
انجام کارهای زیرساختی بپردازد و مقیاس شرکت خود را 
افزایش دهد؛ »والکس اوایل سال ۱۳۹۹ تغییراتی داشت و 
تیم آن از ۳۰ نفر که نزدیک به پنج نفر تیم پشتیبانی بودند 
و ۱۰ نفر برنامه نویس و مدیرمحصول، به یک تیم ۲۳۰نفره 
تبدیل شد که ۵۰، 6۰ نفر از آنها در بخش برنامه نویسی و 
مدیرمحصولی فعالیت دارنــد. در حال حاضر بخش های 
مختلفی داریم و از اســتارتاپ به یک شرکت ساختارمند 

تبدیل شده ایم.«  
هم بنیان گذار والکس معتقد است از اواخر سال ۱۳۹۹ که 
افزایش قیمت بیت کوین و ســایر کوین ها باعث شد افراد 
زیادی با حوزه ارز دیجیتال آشــنا شــوند، اگــر صرافی های 
داخلی مثل والکس، اکسیر، رمزینکس و... نبودند، افراد 
بسیاری همچنان در حال دریافت سرویس از صرافی های 
خارجی بودند. برای همین هم طی این مدت موضوعی که 
برایشان اهمیت داشته، این بوده که چگونه زیرساختی را 
ایجاد کنند که بتوانند از طریق آن، بــا رقبای خارجی خود 
رقابت کنند؛ چراکه رقابــت اصلی بــا صرافی های خارجی 
است؛ »در اکوسیستم رمزارزها فضا باز است و کم کم داریم 
به سمت غیرمتمرکز شدن پیش می رویم. در نتیجه رقبای 
قدرتمندی چــون بایننس و کوکویــن را داریم. اگــر نتوانیم 
ســرویس خوب ارائه دهیم، کاربــر خیلی راحــت می تواند 
از ســرویس های رقبا اســتفاده کند، در واقع عمالً در حال 

رقابت در عرصه جهانی هستیم.«
اهمیت این موضوع در پیاده سازی زیرساخت ها نمود پیدا 
می کرد، به این صورت که اگر می خواستند فیچر یا کوینی 
را اضافه کنند، الزم بود این کار را به ســرعت انجام دهند و 
دغدغه نیرو نداشته باشند. والکس در حال حاضر ماهانه 
حدود ۱۰۰ هزار کاربر فعال دارد؛ کاربرانی که در ماه حداقل 
یک معامله انجام می دهند. نزدیک به 6۰۰ هزار کاربر نیز 

رجیستر شده اند. 

  پیشنهاد ما، سازوکاری مانند بورس است
به گفته احمدنیا، حــوزه رمزارزها، عمالً با قانــون در تضاد 

است و این حوزه آمده تا با قانون خیلی کاری نداشته باشد. 
در چنین شرایطی، رگوالتور باید تالش کند بیشتر از اینکه 
دســت وپای کســب و کارها و کاربــران را ببنــدد، ناظر خوبی 
باشد و این نظارت به شکلی اتفاق بیفتد که کسب و کارها 
به صورت خودجــوش بتوانند بــا آنها ارتباط برقــرار کنند و 
فضای تعاملی شکل بگیرد. او می افزاید: »در حال حاضر با 
وجود اینکه حوزه کسب و کاری ما قانون ندارد، ولی با پلیس 
فتا در ارتباطیم. اگر کاربری با مشکل مواجه شود، می داند 
که می تواند به پلیس فتا مراجعه کنــد و آنها هم می دانند 

که چطور باید با ما ارتباط بگیرند.« 
پیشــنهاد او ســازو کاری مانند بورس و برای این پیشــنهاد 
خود دالیلی نیز دارد. هم بنیان گذار والکس می گوید:  »یکی 
از بهترین ســازوکارها که پیشــنهاد می دهیم، ســازوکاری 
مانند بازار بورس اســت. به این معنی که ساختار مالیاتی 
درســتی وجود داشــته باشــد و شــرکت ها را بــه رعایت آن 
ساختار ملزم کنند. این ســاختار مالیاتی، فضای فعالیت 
کســب و کارها را شــفاف می کنــد و نشــان می دهــد کــه هر 
شــرکت چقدر گردش مالی داشــته، چــه تعداد نیــرو دارد 
و چقــدر بیمــه رد کــرده و... . همچنیــن نیــاز بــه یکســری 
نظارت هــای دوره ای هــم وجــود دارد. دقیقاً مثــل کاری که 

بانک مرکــزی با بانک هــا انجام 
می دهد.« 

او معتقد اســت این اتفاق باید 
در حــوزه رمزارز کشــور هم روی 
دهد. چنانچه برخورد سلبی در 
ایران شکل بگیرد، کاربران ایران 
از آن تبعیت نمی کنند. کاربران 
این حوزه بسیار باهوش هستند 
و کار در ایــن فضــا هــم آســان 
اســت. در نتیجــه یــا ایــن حوزه 
زیرزمینی می شود که در نتیجه 
دیگــر داده ای وجــود نخواهــد 
داشــت، یا کاربــران ایرانــی وارد 

بازار های خارجی می شــوند. پس به جای مســدود کردن و 
بســتن فضا، بهتر اســت نظارت اتفاق بیفتد، چون به هر 
شــکلی که جلــوی آن را بگیرید، هــم کاربر، هم فضــا و هم 

کسب وکار راه خودش را پیدا می کند.

  کمیته ای در وزارت اقتصاد تشکیل شود
احمدنیا می گوید جایی مثل بانک مرکزی که وظیفه خود 
را تأمین پول و پاســداری از ارزش ریــال می داند، نمی تواند 
تنظیم گر درستی برای این فضا باشد. نهادی مانند سازمان 
بورس نیز دغدغه حفاظت از بازار بــورس را دارد و احتماالً 
تالش می کند تا سیســتم ســرمایه گذاری را به سمت بازار 
بورس ببرد، به همین دلیــل آنها هم گزینه مناســبی برای 

رگوالتوری نیستند. از سویی دیگر سیستم قضایی نیز فقط 
می تواند ناظر باشــد و این امکان را ندارد که وارد سیســتم 

مالی و پولی کشور شود.
او متولی درست را وزارت اقتصاد می داند و می گوید: »تنها 
جایــی کــه احتمــاالً می تواند متولــی خوبــی باشــد، وزارت 
اقتصاد است. آن هم در شرایطی که یک کمیته ویژه نظارت 
در حوزه کریپتوکارنســی ایجاد کند و افراد متخصص این 
حوزه در آن حضور داشــته باشــند تا بتواننــد چارچوبی را 
پیاده سازی کنند. افراد در ســازمان ها و نهادهای دیگر، نه 
دغدغه کاربر را می دانند، نه دغدغه کسب وکار را و نه حتی 
با مسائل کالن این حوزه آشنایی دارند. پیشنهاد می کنم 
در وزارت اقتصاد کمیته ای تشکیل شود که افراد حاضر در 
آن، هم فضــای رمزارزها را درک کنند و هــم ذهن بازی برای 

پذیرش موضوعات نو داشته باشند.« 
هم بنیان گــذار والکــس دربــاره همــکاری کســب و کارها بــا 
نهادهای تنظیم گر معتقد است که این کسب و کارها تا به 
امروز هر کمکی که از دست شان برمی آمده، انجام داده اند؛ 
»ما ســال ۱۳۹۹ با آقای محرمیــان، یک ســند ۱7۲بندی را 
تحت عنوان سلف رگولیشن پیش بردیم که این کار با کمک 
اولین های این حوزه مانند نوبیتکس، والکس، رمزینکس، 
اکسیر و کوین نیک انجام شد. 
ایــن ســند را بــه بانک مرکــزی و 
وزارت اقتصاد ارائه دادیم، ولی 
در سال ۱۴۰۰ دیدیم که کسی به 

این سند توجه نمی کند.« 
احمدنیــا می گویــد: »خــوب 
کاربران مــان،  به جــز  اســت 
مســئوالن و بدنــه حاکمیــت 
نیــز ببیننــد کــه در این حــوزه با 
کســب وکارهای کوچکــی طرف 
نیســتند؛ زیرا متأســفانه مــا را 
چــون  کنــار موضوعاتــی  در 
قمــار و صرافی هــای ترکیــه قرار 
می دهند. کســی نمی داند این فضا آنچنان از نظر فناوری 
بزرگ اســت که امروز شــرکتی تحت عنوان والکس با ۲۲۰ 
نفر نیــرو وجــود دارد، مالیاتــش را می دهد و کامــالً اصولی 

پیش می رود.« 
او البته امیدوار اســت و می گوید فردی که اکنون در وزارت 
اقتصاد این حوزه را دنبال می کند، تا حدی ذهن بازی دارد 
و می دانــد بــا چــه موضوعی طــرف اســت. هرچند بــاز هم 
دغدغه هــای کســب و کارها را کامــالً در نظر نمی گیــرد، اما 
به طور متوسط ۴۰ درصد با کسب و کارها همراه است. اما 
آنها به دنبال مجوز برای تشکیل صنف هستند تا بتوانند 
از این طریق با حاکمیت صحبت کنند و دغدغه هایشــان 

را بگویند. 

صحبت نکنیم، بلکه راجع 
به سیســتم وام هم حرف 
بزنیــم. ماندن در حــوزه تبادل 
بــرای مــا جــذاب نیســت و 
می خواهیــم بــه حوزه های 
دیگر هم وارد شــویم. برای 
مثــال بایننــس بیــش از 10 

محصول دارد که شامل وام، 
ان اف تی، صرافی تبــادل و... 
می شــود. عــالوه بــر اینهــا، 
کوین خــودش را نیز دارد که 
به ارزش آن افزوده می شــود 
و کوین های دیگــر روی آن 
سوار می شــوند. ما به دنبال 

این گونه پروژه ها هستیم.

REVIEWبررسی

 چالش های یک 
شرکت نوآور چه 
چیزهایی است؟

کمبود نیروی کار 
متخصص

بردیا سید احمدنیا می گوید دیگر از حالت 
اســتارتاپی خــارج شــده اند و یک شــرکت 
نوآور به حساب می آیند. او می افزاید: »در 
استارتاپ مدیران و بنیان گذاران کسب و کار 
به فرایندهای شرکتی مثل استخدام، منابع 
انسانی و... توجه چندانی نمی کنند. عده ای 
دور هم جمع شده اند و هر کسی بتواند هر 
کاری انجام می دهد. ولی وقتی استارتاپ به 
شرکت تبدیل می شود، فرایندها اهمیت 
می یابند. مثالً یکی از دغدغه های والکس 
این است که نیروی کار متخصص به شدت 

کم است.«

احمدنیــا می گویــد: »دلیــل ایــن 
اتفاق مهاجرت افراد از ایران است. 
بــرای رقابــت بــا بازارهــای خارجــی بــه تیم 
متخصــص و فرایندهــای درســت بــرای 
پیشــرفت نیــاز داریــم. منظــورم از فرایند، 
چیزهایی مانند سیستم مالیاتی است که 
در استارتاپ ها با شرکت ها متفاوت است.  
در یک شــرکت رفتــار افراد به صــورت یک 
فراینــد درمی آید و همچنیــن دغدغه های 
درون سازمانی و بین تیمی بیشتر می شود و 
هرچه افراد متخصص تر و متبحرتر باشند، 

راحت تر می توان این مسیر را پیمود.«

مدیر توسعه کسب و کار والکس 
می گوید: »امروز تمام شرکت ها با 
کمبود نیروی متخصص مواجه هستند، 
چون افراد فضــای اقتصــادی ایــران را برای 
خــود جــذاب نمی بیننــد و وارد بازارهــای 
خارجی می شوند، حتی اگر حقوق و مزایای 
کمتری داشته باشند، زیرا فضای اقتصادی 
را در خارج از کشور پایدار می بینند. همین 
موضوع باعث می شــود که امروز اســنپ، 
والکس، تپسی یا دیجی کاال مشکل نیروی 

کار داشته باشند. « 

اما کمبود نیــروی کار متخصص 
نیســت.  آنهــا  دغدغــه  تنهــا 
هم بنیان گذار والکــس می گوید: »دغدغه 
دیگر ما عدم قانون گذاری شــفاف در حوزه 
رمزارز است. همین اتفاق باعث می شود به 
جای اینکه تمرکز ما روی بهبود محصول و 
رقابت با بــازار جهانی باشــد، به دنبال این 
باشــیم که چگونه از این معضل که وقت، 
انرژی و نیروی ذهنی مــا را می گیرد، نجات 

پیدا کنیم.«

در اکوسیستم 
رمزارزها فضا باز است 
و کم کم داریم به سمت 
غیرمتمرکز شدن پیش 

می رویم. در نتیجه 
رقبای قدرتمندی چون 

بایننس را داریم
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تا تغییر قانون اساسی 
پیش می رویم!

تالش بیت کوینر های کالیفرنیا برای قانونی کردن آن در سطح ایالتی

NEWSخبر

کالیفرنیــا یکــی از پرجمعیت تریــن و مهم تریــن ایــاالت 
آمریــکا در عرصــه سیاســی اســت. حــاال طرفــداران 
کالیفرنیایی بیت کوین درصدد آن هستند تا به این رمزارز 
در این ایالت وضعیت قانونی ببخشــند؛ امری که ممکن 
است برای موفقیت چاره ای به جز شکستن قانون فدرال 

فعلی آمریکا یا بازنویسی آن نداشته باشد.
»دنیس پورتر«، یکــی از ســرمایه گذاران موفق بیت کوین 
در کالیفرنیاســت کــه برای پیشــبرد این الیحــه احتمالی 

کار می کند.

  لیاقت بیت کوین!
او می گوید: »تالش فعلی مــا برای قانونی کردن بیت کوین 
مانند خود این رمزارز تالشی از پایین زنجیره قدرت علیه 
باالی آن اســت. ایالت هــا در نهایت در کنار هــم در مورد 
آنچه در قانون اساســی می آیــد، تصمیــم می گیرند و اگر 
مجبور باشیم، از قدرت وســیع کالیفرنیا در سطح ایالتی 
استفاده خواهیم کرد و با اســتفاده از ماده پنجم، دست 
به بازنویسی قانون اساسی خواهیم زد. بیت کوین لیاقت 

این تغییرات را دارد.«
»جــردن کانینگهــام«، نماینــده ایالتــی جمهوری خــواه، 
الیحه مجمع بــه شــماره ۲6۹۸ را در تاریــخ ۱۹ فوریه ارائه 
کرده است. این الیحه از آن زمان به کمیته مرکزی ارجاع 

شده است. 
به گفتــه »ایان کالــدرون«، رهبر ســابق اکثریــت مجلس 
ایالتــی کالیفرنیا و مدیــر کارگــروه سیاســی ایالتی، هدف 
نهایی این الیحه پذیــرش بیت کوین به عنــوان ارز قانونی 
در کالیفرنیاســت، امــا این فراینــد بدون شــک پیچیده و 

دشوار خواهد بود. 
کالدرون در ادامه می گوید: »باید در خصوص نحوه بیان 
این الیحه مراقب باشیم. نام بردن از بیت کوین یا اتریوم یا 
هر دارایی دیجیتال به خصوص دیگری می تواند به ضرر 
الیحه عمــل کند. هــدف باید ایجــاد انعطــاف در ظرفیت  
کســب وکارها برای پذیرش رمزارزها به عنــوان واحد قابل 
معامله باشــد. این حرکت تا حد زیادی نمادین است. با 
این حــال قدم مهمی اســت و موفقیــت در آن بــا توجه با 
اینکه تعیین واحدهای ارزش به شکل مستقل، بر عهده 

ایالت هاست، در آینده به کار خواهد آمد.«

  شفافیت ارجح است
برخی کســب وکارها از همین حــاال هــم در کالیفرنیا و در 
سراســر ایــاالت متحــده، بیت کوین یــا ســایر دارایی های 
دیجیتال را به عنوان ارز پرداختی می پذیرند. با این حال، 
ایجاد یک قانون روشن ضروری است. کالدرون می گوید: 
»من شهرستانی را می شناسم که می خواهد یک برنامه 
آزمایشــی بــرای رمزارزها اجــرا کند، امــا نگرانــی آنها این 
اســت که پس از صرف زمان، انرژی و منابع برای توســعه 
ایــن برنامــه آزمایشــی، دولــت وارد عمــل شــود و حاصل 

زحمات آنها از بین برود.« 
ارائه شفافیت به کســب و کارها و دولت ها اجازه می دهد 
تــا در چهارچــوب دســتورالعمل های نظارتــی کار کننــد. 
پورتر معتقد است این الیحه همچنین به رفع مشکالت 

مربوط به مالیات بر ارزهای دیجیتال کمک می کند.
پورتر می گوید: »بسیار مهم است که ما به جایی برسیم 
که یــک فــرد معمولــی، کســی کــه ســعی می کنــد هزینه 

کیک ۱۰۰ میلیون دالری
صنــدوق ســرمایه گذاری کیک 
کــه در ســنگاپور مســتقر اســت با یک 
ســرمایه ۱۰۰ میلیــون دالری در حــوزه 

دیفای و وب ۳ هم ورود کرد.

تایلنــد بانــک  چهارمیــن 
در متاورس 

چهارمیــن بانــک بــزرگ تایلنــد یعنــی 
SCB اعالم کرده در پلتفرم سندباکس 
یــک دفتــر متاورســی به منظــور ارائــه 
محصــوالت و خدماتــش راه انداختــه 

است.

۵۰ میلیــون دالر دیگــر بــرای 
دیفای

صنــدوق هج فانــد کــورال یــک فانــد ۵۰ 
میلیــون دالری بــرای ســرمایه گذاری 
خطرپذیــر در حــوزه دیفــای راه انــدازی 

کرد.

الروند در اروپا
شرکت بالکچینی الروند مجوز 
خرید تویس پی )Twispay( را از بانک 
مرکــزی رومانــی دریافــت کــرده تــا در 

اتحادیه اروپا استیبل کوین ارائه دهد.
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دست سرد
رگوالتوری خصوصی!

کوین بیس بیش از ۲۵ هزار حساب روسی را بست

روزمره خود را درآورد یا کسی که سعی می کند با استفاده 
از رمزارزها اجــاره خود را بپــردازد، بتواند ایــن کار را بدون 

دغدغه مالیات یا بار حسابداری هنگفت انجام دهد.«
همراه با معرفی این الیحه، الیحه مشــابه دیگــری نیز به 
سنای کالیفرنیا ارائه شد. الیحه ۱۲7۵ که توسط »سیدنی 
کامالگــر«، دموکــرات ارائه شــده، در صــورت تصویب، به 
ساکنان کالیفرنیا اجازه می دهد تا برای خدمات دولتی با 
استفاده از رمزارزها هزینه ها را پرداخت کنند. کالدرون و 

تیمش از این الیحه نیز حمایت می کنند.
او می گوید: »ما مســتقیماً با کامالگر شــروع به همکاری 
کرده ایم و به او کمک می کنیــم بتواند الیحه را به بهترین 
شکل ممکن تنظیم کند. با یک الیحه در سنا و یکی دیگر 
در مجلس نماینــدگان، درصد موفقیت خود را به شــکل 

چشم گیری باال می بریم.«

  کالیفرنیا اولین نیست ولی اقدامش مهم 
است

کالیفرنیا اولین ایالتی نیست که به فکر ایجاد ارز قانونی 
بیت کویــن افتــاده اســت. در ژانویــه، »ونــدی راجــرز«، 
ســناتور ایالت آریزونا، الیحه ای را ارائه کرد که بیت کوین 
را به عنوان ارز قانونــی در این ایالت معرفــی می کند. برن 
می گویــد: »در بهتریــن حالــت، ایــن رونــد نشــانه ای از 
این اســت کــه قانون گــذاران ایالتی چــه فکــری می کنند. 
تالش کالیفرنیا در خصوص بیانیه ای گســترده تر در این 
راستاســت، با این حال مهم تریــن بیانیه ممکــن برای ما 

تصویب این الیحه هاست.«
او می گوید: »تنها مشروعیتی که جنبش ما از بررسی این 
الیحه ها در چندین کمیته دولتی معتبر به دست خواهد 
آورد، بســیار مهم خواهد بود. اگر الیحه وارد ســنا شود و 
به بررسی در صحن علنی نیز برسد، برای ما بسیار عالی 
خواهد شــد. حتی اگــر فرمانــداری آن را وتو کنــد، باز هم 

برای ما پیروزی بزرگی خواهد بود.«

هفته گذشته صرافی کوین بیس بیش از ۲۵ هزار آدرس 
والت را که به بــاور این صرافی متعلق به افــراد و نهادهای 
روسی درگیر با فعالیت های غیرقانونی هستند، مسدود 
کرد. طبق یک پست وبالگی منتشــره در روز پنجشنبه، 
»پل گروال«، مدیر ارشــد حقوقی کوین بیــس، گفت که 
بسیاری از حســاب ها از طریق تحقیقات »پیشگیرانه« 
خود صرافی شناســایی شــده  و به دنبال آن به طور موفق 

مسدود شده اند.
این صرافی گفته که این اقدام بخشی از واکنش گسترده تر 
کوین بیــس در قبــال حملــه روســیه بــه اوکرایــن اســت. 
آدرس های این کیــف پول ها در ادامه نیز بــا دولت ایاالت 
متحده به اشتراک گذاشته شده تا  زمینه ساز »حمایت 
بیشتر از اجرای تحریم ها« شود. در بخشی از این بیانیه 
آمده است: »تحریم ها نقش حیاتی در ارتقای امنیت ملی 
و جلوگیری از تهاجم غیرقانونی دارند و کوین بیس کامالً 
از این تالش های مقامات دولتی حمایت می کند و خود را 
موظف به همکاری کامل می داند.« این اقدام چند روز پس 
از آن صورت می گیرد که »برایان آرمسترانگ«، مدیرعامل 
کوین بیس، سه شــنبه در توییتی گفت که شرکتش فکر 
نمی کند »خطر باالیی« در زمینه استفاده الیگارش های 
روســی از رمزارز برای اجتنــاب از تحریم ها وجود داشــته 
باشد؛ بیانیه ای که در تناقض با موج عظیم مسدودسازی 

فعلی است.

  نمی گذاریم دورمان بزنند!
آرمسترانگ در این باره ادامه داد: »از آنجایی که صرافی ما 
مانند یک دفترکل عمومی است، تالش برای پنهان کاری 
و انتقال حجم های باال از طریق رمزارزها قابل ردیابی تر از 

پول نقد دالر آمریکا، طال یا سایر دارایی ها خواهد بود.«
صرافی های رمزارزی بســیاری در ایاالت متحــده و خارج 
از کشــور موافقــت کرده انــد کــه از دســتورات تحریم هــا 
پیروی کنند، اما از ممنوعیت عمومی روس ها بر اســاس 
ملیت شــان به عنوان پاســخی به درگیری هــای اوکراین و 

روسیه خودداری کرده اند.
ارتــش روســیه در ۲۴ فوریــه بــه دســتور رئیس جمهــور 
والدیمیــر پوتیــن، پــس از هفته هــا محاصــره و هشــدار 
اطالعاتــی ایــاالت متحــده، وارد خــاک اوکراین شــد. این 

درگیری جرقه یک بحران انسانی و محکومیت قدرت های 
غربی را برانگیخته است؛ از جمله تحریم های گسترده ای 

که برای فلج کردن اقتصاد روسیه طراحی شده است.
تحت ایــن دســتورالعمل، کوین بیــس گفته کــه از طریق 
بررســی حســاب ها در برابر فهرســتی از افراد و نهادهای 
تحریم شــده، به طور فعال دسترسی عوامل تحریم شده 
را در هنــگام ورود به قصد  ثبت نام مســدود می کند. این 
صرافی همچنین گفته در حال شناســایی تالش ها برای 
دور زدن تحریم ها از طریق فهرست به روزرسانی شده ای 
اســت که از آن بــرای غربالگــری عوامل درگیــر در تهاجم 

روسیه استفاده می کند.

  رمزارز؛ ذاتاً شفاف
کوین بیس در مقدمه بیانیه خود گفته که رمزارزها به طور 
طبیعی از رویکردهای رایج برای فرار از تحریم ها جلوگیری 
می کند و از این لحاظ برتری کاملی نسبت به ارزهای فیات 
که از طریق مؤسسات مالی سنتی شسته می شود، دارد. 
این بیانیه در ادامه به کشــورهایی مانند ایران نیز اشــاره 
می کند که از شرکت های جعلی برای استفاده از سیستم 

مالی و دور زدن تحریم ها استفاده می کنند.
این صرافی در بخشی دیگر از بیانیه خود گفته است: 
»کل صنعــت پول شــویی بــرای پنهان کــردن دارایی ها 
در قالــب ارزهــای معمولــی فیــات بــا اســتفاده از ایــن 
تکنیک ها پدید آمده اســت. در مقابــل، تراکنش های 
دارایی های دیجیتال و رمزارزها قابــل ردیابی، دائمی و 
عمومی هستند و در مقایسه با سیستم مالی سنتی، 
توانایی کوین بیس برای تشــخیص و جلوگیــری از فرار 
تحریمی را افزایــش می دهد.« کوین بیس در گذشــته 
مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفته؛ به ویژه از سوی گروه 
 Electronic Frontier   Foundationحقوق دیجیتال
که در ســال ۲۰۲۰ درباره چگونگی عملکرد این صرافی 
در قبال دارایی های خصوصی کاربران خود تحقیقاتی 
را آغاز کرد. کوین بیس در بخش پایانی بیانیه خود گفته 
اســت: »ما معتقدیم کــه می توانیــم با ادامــه حمایت 
از تالش هــای مجریــان قانــون و در عیــن حــال ترویــج 
چهارچوب های سیاستی که به حریم خصوصی افراد 

احترام می گذارد، این منافع را متعادل کنیم.«

REPORTگزارش

 صرافی ها از همیشه 
بیشتر هوادار 

رگوالتوری شده اند

اف تی ایکس؛ سفیر 
رگوالتوری در اروپا

یکــی از روندهــای جــاری و در حــال 
تقویت در فضای رمزارزی، پیاده سازی 
عملیات های مستقل رگوالتوری توسط 
نهادهــا و صرافی هــای رمزارزی اســت؛ 
رونــدی کــه در میــان جوامــع رمــزارزی 

ایجاد دوگانگی کرده است. 

 آخریــن نمونــه ایــن صرافی ها 
صرافــی معــروف اف تی ایکس 
اســت. اف تی ایکــس کــه تاکنــون بــرای 
بهره بــردن از قوانیــن مالیاتــی در جزایر 
کارائیــب ماننــد باهامــاس فعالیــت 
داشــته، اخیراً برای ورود به اروپا دست 
به اقدام زده است. مقصد اف تی ایکس 
ســوئیس اســت، امــا جالب تــر از ایــن 
مهاجرت،  رویکرد جدیــد و غیرمنتظره 
ایــن صرافــی در خصــوص هــواداری از 
رگوالتوری و حتی اجرای مستقل آن از 
دولت هاست؛ روندی که در صرافی های 
دیگر مانند بایننس و کوین بیس نیز در 
طــول بحــران جــاری روســیه و اوکرایــن 

دیده شد.

 اف تی ایکس درصدد است که 
بــا راه انــدازی شــاخه اروپایــی 
صرافی خود بیشــتر با دستگاه نظارتی 
اروپــا هماهنــگ شــود و رگوالتــوری این 
اتحادیه را با دقت بیشتری ادغام سازی 

کند. 

 »پاتریک گــرون«،  مدیرعامل 
بخش اروپایی اف تی ایکس در 
این بــاره گفــت: »اف تی ایکــس در اروپا 
یک محصول متفــاوت از اف تی ایکس 
بین المللــی اســت. رگوالتــوری در ایــن 
منطقه نیاز است و ما نیز بخش هایی از 
خدمات خود را با اروپا همگام کرده ایم. 
بــرای مثال وام هــای رمزارزی در شــاخه 
اروپایــی صرافــی مــا ارائــه نمی شــوند. 
مشــتقات رمــزارزی به عنــوان ابزارهای 
مالی در بســیاری از حوزه هــای قضایی 
اروپایی شمرده می شوند. برای اینکه در 
آن بازارهــا فعالیــت کنیــم، بایــد مجوز 
وگرنــه  باشــیم؛  داشــته  مناســب 
نمی توانیم در آن بازارها فعال باشــیم. 
فکر می کنم به مرور صرافی های مرکزی 
بیشــتر و بیشــتری پذیــرای رگوالتــوری 

باشند.«
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مدت هاســت کــه آمریکایی هــا در حــوزه رمزارزهــا و بــا 
محدودیت هایی که در چین برای این شکل از اقتصاد ایجاد  
شــده، به صرافت میدان داری افتاده اند. اما ســخت گیری  
رگوالتورهای آمریکایــی، به خصوص در بانــک مرکزی این 
کشــور و در خزانه داری آن همه را نگران کــرده بود که نکند 
ســخت گیری ها و محدودیت ها به سمت بستن این فضا 
به نفع دالر پیش برود. اما حاال فرمان اجرایی بایدن همه را 
امیدوارتر از همیشه کرده است؛ فرمانی که تأکید دارد باید 
از نوآوری به هر شکلی حمایت کرد، اما نوآوری و نوآوران هم 
باید مسئولیت بپذیرند و در برابر خطاها پاسخگو باشند و 

هزینه بدهند.

  روی خوش بازار به بایدن
چند وقتی بــود که همــه در انتظــار فرمــان اجرایــی بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا، درباره نظــارت و مقررات گذاری بر 
رمزارزها بودند. آخر هفته گذشته پیش از اینکه این فرمان 
به صورت رســمی صادر شود، شــاهد این بودیم که قیمت 
بیت کوین روندی صعودی به خود گرفت. از آنجا که تاکنون 
بیت کوین نوسان هایی این چنینی از خود نشان داده، شاید 
صحبت کردن درباره تأثیــر دقیق این فرمــان روی صنعت 
کریپتو هنوز دشوار باشد، اما می توان با جزئیات بیشتری از 

فرمان بایدن آشنا شد.
به گــزارش ووکــس، گرچه ایــن فرمــان، اولین تــالش عمده 
برای متمرکز کردن کل دولت آمریکا روی مقررات گذاری بر 
صنعت کریپتو است، اما نمی توان گفت دارای سطحی از 
قدرت است که از آن انتظار می رفت. دلیل این توقع هم این 
است که دولت بایدن چندین ماه درباره افزایش نظارت بر 
این صنعت هشدار داده بود. در واقع بسیاری از فعاالن بازار 

کریپتو حتی از این خبر خوشحال هم شده اند.

   مرحله بندی تأثیر فرمان اجرایی
این فرمان رویکرد ایاالت متحده نسبت به کریپتو را در آینده 
نزدیک تغییر نمی دهد، بلکه آغازی خواهد بود برای فرایندی 
از مقررات گذاری بر ارزهای دیجیتال. بایدن در امتداد این 
تالش بــه نهادهای فــدرال فرمــان داده کــه با دقــت و عمق 
بیشــتری وارد مشــکالتی شــوند که با رواج رمزارزها ایجاد 
شــدند، چراکه شــامل نقش این نوع از ارز در پول شــویی و 

عملکرد گروه های تروریستی می شود.
با وجود برنامه های دولت برای کاوش در مشکالت پی درپی 
صنعت کریپتو و سؤاالت پرشماری که درباره آینده کریپتو 
در ایــاالت متحــده وجــود دارد، همیــن  کــه دولــت آمریکا 
بیت کوین و دیگر رمزارزها را به رســمیت شناخته، عاملی 
برای خوشــحالی بســیاری از مدافعان صنعــت کریپتو به 

حساب می آید.
»جری بریتو«، مدیر اجرایی مرکز مطالعاتی کوین ســنتر، 
طی توییتی دربــاره این فرمان چنین می گویــد: »پیامی که 
از این فرمان اجرایی دریافت کردم، این بود که دولت فدرال 
رمزارزها را به عنوان بخشی مهم، جدی و موجه از اقتصاد و 
جامعه در نظر گرفته است. به نظر من این پیام، سیگنالی 
خوب برای افرادی جدی است که تاکنون نخواسته اند وارد 

این فضا شوند.«

   به روزرسانی سازوکار مالی
فرمان اجرایی بایدن روی به روز رسانی مقررات مالی مربوط به 
رمزارزها متمرکز است. به طور ویژه طی این فرمان از نهادهای 
فدرال خواســته شــده بــا مطالعه دقیــق صنعــت کریپتو، 

تأثیر امضای فرمان اجرایی بایدن بر بازار رمزارز

آرامش قبل از توفان؟
 وقتــی گــری گنســلر، رئیس کمیســیون 
 )SEC( بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده
در توییتر خود  اطالع داد که رئیس جمهور آمریکا، 
جو بایدن صبح روز چهارشنبه یک فرمان اجرایی را 
امضا کــرد کــه در آن از تمامــی آژانس هــای فدرال 
دخیل خواسته شده تا با یک برنامه ریزی منسجم 
و دقیق  به تنظیم بازار و قانون گذاری در بازار ارزهای 
دیجیتال و شناســایی خطرات و پتانسیل نوآوری 
این اکوسیستم بپردازند تحلیل ها درباره تاثیر این 
فرمان در فضای کریپتو شروع شد. البته جزئیات 
این دســتور اجرایی هنوز معلوم و نیســت و نشــر 

عمومی آن صورت نگرفته است.

 در بخش کوچکی از این فرمان که به بیرون 
درز کرده، آمده است: »افزایش دارایی های 
دیجیتال فرصتی بــرای تقویت رهبــری آمریکا در 
سیســتم مالی جهانی و در مرزهای فناوری ایجاد 
می کند، اما به طور همزمان پیامدهای اساسی برای 
محافظت از مصرف کنندگان، ثبات مالی، امنیت 
ملی و خطرات آب وهوایــی دارد.«  ایــن اولین باری 
است که قوه مجریه تالش می کند تا یک استراتژی 
فدرال یکپارچه را پیرامون صنعت رو به رشد رمزارزی 
ایجاد کنــد، امــا در عین حــال به نظر می رســد که 
دستورالعمل های نظارتی روشــن و صریحی را که 
بســیاری از اعضای صنعت درخواســت کرده اند، 
ارائه نمی کند. در واقع در اولین قدم کاخ سفید برای 
رگوالتوری فضای رمزارزی اســت و به نظر می رسد 

اولویت بیش از هر چیز میانه روی بوده است.

 »دنــل دیکســون«، مدیرعامــل و مدیــر 
اجرایی بنیاد تولیــدی اســتالر در این باره 
گفــت: »مــا امیدواریــم ایــن دســتور اجرایــی بــه 
وضعیــت نظارتــی در آینــده منجر شــود تــا در آن 
آژانس هــای موجــود در مــورد چگونگــی اعمــال 
چهارچوب نظارتی موجود در صنعت بالکچین و 
شناســایی هر گونه مشــکل، شــفافیت بیشتری 

داشته باشند.« 

 ایــن دســتور شــش حــوزه متمرکــز بــرای 
سیاســت گذاری و ایجاد مقررات در بازار 
ارزهای دیجیتال را فهرست می کند؛ محافظت از 
مصرف کنندگان و کسب وکارها، محافظت از ثبات 

مالی، کاهش ریسک، حفظ رهبری ایاالت متحده 
در سیستم مالی جهانی، رقابت اقتصادی و نوآوری 
مســئوالنه.  این دســتور بــه آژانس هــای مختلف 
درگیــر در مســائل مالــی فــدرال، از جملــه وزارت 
خزانــه داری و SEC دســتور می دهــد تــا دربــاره 
موضوعات مختلف مرتبط با دارایی های دیجیتال 
تحقیق کنند و خطرات بالقوه و موارد اســتفاده از 
جمله نقش ارز دیجیتال بانک مرکــزی در ایاالت 

متحده را شناسایی کنند.

 »جانــت یلــن«، وزیــر خزانــه داری روز 
چهارشنبه در بیانیه ای گفت: »بر اساس 
فرمــان اجرایــی، خزانــه داری کشــور بــا همــکاران 
بین سازمانی برای تهیه گزارشی در مورد آینده ارز 
ملی و سیستم های پرداخت شریک خواهد شد. 
ما همچنین شــورای نظارت بــر ثبات مالــی را برای 
ارزیابی ریسک های بالقوه ثبات مالی دارایی های 
دیجیتال و ارزیابی وجود تدابیر مناسب تشکیل 
خواهیــم داد و از آنجایی که ســؤاالت مطرح شــده 
توسط دارایی های دیجیتال اغلب دارای ابعاد مهم 
فرامرزی هستند، ما با شرکای بین المللی خود برای 
ارتقــای اســتانداردهای قــوی و زمینــه ایجــاد یک 
محیط مالی با فرصت های برابر کار خواهیم کرد.«

 از آنجایی که آژانس ها به کار در جهت یک 
استراتژی دارایی دیجیتال یکپارچه ادامه 
می دهند، اعضای صنعــت از آنها می خواهند که 
صدای آنها شنیده شود. دیکسون ادامه داد: »این 
فراخوان برای همکاری، نمی تواند بهانه ای باشد تا 
صنعت رمزارز را از داشتن صدایی که شنیده شود، 
محروم کنیم یا به فکر کنترل کلی آن باشیم. ما در 
مدت زمان کوتاهی بیش از حد در صنعت رمزارزی  
پیش رفته ایم که اکنون باعث شده بسیاری چشم 

خود را به آینده این صنعت ببندند.«
 ایــن دســتور در حالــی صــادر می شــود کــه کنگره 
همچنین به دنبال تثبیت کنترل خود بر صنعت 
استیبل کوین هاســت. بــه گفتــه یــک منبــع 
آگاه، به طــور همزمــان بــا دســتور اجرایــی بایــدن، 
الیحه هایی که بــرای تنظیــم دارایی های دیجیتال 
طراحی شــده اند، احتماالً در اواخر این ماه توسط 
قانون گذاران آمریکایی در مجلس نمایندگان و سنا 

ارائه خواهند شد . 

REPORTگزارش

نوآوری مسئوالنه
رئیس جمهور آمریکا یک فرمان اجرایی مهم درباره رمزارزها 

صادر کرده که احتماالً به همه گیری آنها کمک کند
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قوانینی جدید برای مقررات گذاری بر آن پیشــنهاد کنند. 
وزارت خزانه داری به دنبال ایده ها و راه هایی برای محافظت 
از سرمایه گذاران و مصرف کنندگان برابر ریسک های مالی 
مربوط به صنعت کریپتویی اســت که می تواند نوســانات 

بیشتری نسبت به دیگر اشکال دارایی داشته باشد.
»شــورای نظارت بر ثبات مالی«؛ ســازمانی دولتی که نظام 
مالی آمریــکا را مطالعه می کند، نوع تهدیدهایــی را برآورد 
می کند که صنعــت کریپتو بــرای کلیت اقتصاد بــه همراه 
دارد. در همیــن حال، دادســتانی کل، وزارت خزانــه داری و 

وزارت امنیــت داخلــی بــه یک 
اســتراتژی ملــی بــرای مبــارزه با 
جرائمــی خواهند رســید کــه از 
طریق رمزارزها مورد ارتکاب قرار 
می گیرند. دولت فدرال دستور 
تحلیــل دقیــق تأثیــر کریپتو بر 
تغییــرات اقلیمــی را هــم داده 
اســت کــه ایــن مســئله قطعــاً 
نیازمنــد زمــان و انــرژی بســیار 

زیادی است.

  استقبال کاخ سفید 
از رمزارزها

البته نباید فراموش کرد که کاخ سفید نکات مثبتی را هم در 
صنعت کریپتو می بیند. وزارت بازرگانی باید روی این مسئله 
تحقیق کند کــه رمزارزهــا چطــور می تواننــد رقابت پذیری 
ایاالت متحده در اقتصاد جهانی را افزایش دهند. از سوی 
دیگر این فرمان دولت را به سمت حمایت از پیشرفت های 
فناورانه متمایل می کند که می توانند استفاده از رمزارزها 
و دارایی هــای دیجیتــال را بــا در نظــر گرفتن نــکات مربوط 
به حریم شــخصی و امنیت مالی، جلو بیندازند. از ســوی 
دیگر بایدن دولت آمریکا را به مطالعــه روی ایجاد یک ارز 
دیجیتــال دولتی، تشــویق کرده اســت. ایــن برنامه خاص 
و اندکــی جنجالی، شــامل یک بانــک مرکزی ویــژه، مانند 
فدرال رزرو، خواهد بود که وظیفــه اش تولید ارز دیجیتالی 
اســت که بــا دالر آمریــکا پیونــد دارد و بعضی هــا از همین 
حاال نام آن را دالر دیجیتال گذاشــته اند. گرچه قطعاً دالر 
دیجیتال، نوسان بیت کوین را نخواهد داشت، اما امکانات 
لجستیکی استفاده از آن به احتمال زیاد شباهت زیادی 

به بیت کوین دارد؛ سکه دیجیتال دولتی هم مانند ارزهای 
کریپتو بــه احتمال زیــاد نیازمند یک دفتــرکل و والت های 

دیجیتال خواهد بود.
بایدن در بخشی از فرمان اجرایی خود چنین می گوید: »باید 
رهبری ایاالت متحده را در نظام مالی جهانی و رقابت پذیری 
فناورانــه و اقتصــادی تقویت کنیم که این مســئله شــامل 
توسعه مســئولیت پذیرانه نوآوری های مربوط به خدمات 
پرداخــت و دارایی هــای دیجیتال می شــود. تــداوم رهبری 
ایاالت متحــده در نظام مالــی جهانی، قدرت مالــی ایاالت 
متحده را حفظ کرده و به پیشبرد منافع اقتصادی ما کمک 

می کند.«

  اســتقبال شــرکت های فعــال در صنعــت 
رمزارز

از نظر شــرکت های فعال در صنعت کریپتو، نکات مثبت 
فرمان بیشتر از نکات منفی اســت. »سم بنکمن فرید«، 
بنیان گذار صرافی رمزارز FTX، رویکرد بایدن را »سازنده« 
نامید. به نظــر »کاترین هــاون« کــه در حــال حاضر عضو 
هیئت مدیــره کوین بیس و بــازار توکن غیرمثلی اوپن ســی 
)OpenSea( است، این فرمان »گامی در مسیر صحیح« 

است.
به طور کلی احساس بسیار مثبتی بین فعاالن بازار کریپتو، 
بابت این فرمان ایجاد شده است. این حس مثبت، بی دلیل 
هم نیست. بسیاری از مدافعان صنعت کریپتو، نگران این 
بودند که کاخ سفید بخواهد این صنعت را سرکوب کند و 
بایدن هــم چیز زیادی دربــاره کریپتو نگفته بــود و احتماالً 
در دارایی های شــخصی خود بیت کوین و دیگر رمزارزها را 
نگنجانده باشد. با این  حال، این تالش ها نشان می دهند که 
بایدن دست کم کریپتو را به عنوان بخشی جدی از اقتصاد 
آمریکا در نظر گرفته و در آن پتانسیل خاصی می بیند. از 
آنجایی هم که دولت قصد دارد به مرور زمان مقررات خود 
را توسعه دهد، فرصت تأثیرگذاری بر این مقررات از سوی 

فعاالن صنعت کریپتو وجود دارد.
 

   چه کسانی کماکان ناراضی هستند؟
البته همه از این موضع نسبتاً 
مواجهــه  در  بایــدن  مثبــت 
بــا صنعــت کریپتو خوشــحال 
نیســتند. بســیاری از افــراد 
معتقدند که دولت به هیچ وجه 
نبایــد صنعــت کریپتــو را مورد 
مقررات گذاری قرار دهد و هنوز 
هــم ایــن امــکان وجــود دارد که 
بایــدن در نهایــت ایــن فنــاوری 
را فلــج کنــد. از ســوی دیگــر هم 
منتقدانــی وجــود دارنــد کــه 
صنعــت کریپتــو را سرشــار از 
کالهبــرداری و فعالیت هــای 
مجرمانه می دانند و به نظر آنها باید مقرراتی سخت گیرانه تر 
اعمال شود و از موضع نسبتاً مثبت بایدن ناراضی هستند.
»لی راینرز«، مدیــر مرکز بازارهای مالی جهانی دانشــکده 
حقوق دوک، در گفت وگویی چنین گفته است: »پیش از 
اینکه این فرمان به صورت رســمی صادر شود، روایت کلی 
حاکی از برخــورد جدی دولــت با صنعت کریپتو بــود. این 

فرمان اجرایی ۱۸۰ درجه با آن روایت تفاوت دارد.«
البته هنوز خیلی زود است که بگوییم دولت فدرال به طور 
کامل کریپتو را می پذیرد یا خیر. دلیل این مسئله هم این 
است که هنوز قوانین جدید وضع نشده اند تا متوجه شویم 
صنعت کریپتو را به کدام ســمت می برند. تنها چیزی که 
می دانیم این اســت که بایدن قصد دارد موضعی میانه رو 
نسبت به این صنعت اتخاذ کند و در چهارچوب آن کریپتو 
را به عنوان بخشــی در حــال رشــد از نظام مالــی آمریکا به 
رسمیت بشناســد که قرار نیســت به این زودی ها ناپدید 

شود.

رگوالتوری استیبل کوین ها در دستور کار ماه آینده دولت آمریکا

تتر در خطر است؟

REPORTگزارش

 از شــروع ۲۰۲۲ تاکنــون شــاهد مــوج 
گسترده ای از فعالیت های رگوالتوری 
در مجلــس نمایندگان، ســنا و دولــت آمریکا 
بوده ایــم کــه اســتیبل کوین ها بدون شــک در 

محور این فعالیت ها بوده اند. 
ناشــناس  منابــع  گــزارش  بــه  حــاال 
خبرگــزاری رویتــرز از درون دولــت آمریــکا، 
دســتورالعمل های اجرایــی بــرای رگوالتــوری 
میــان  در  اســتیبل کوین ها  اکوسیســتم 
اولویت های دولت آمریکا برای ماه آتی است. 
انتظار می رود نسخه های مختلف این الیحه 

در مجلس نمایندگان و سنا ارائه شود.

 هم مجلس و هم سنا در ماه فوریه از 
»ژان نلــی لیانگ«، معــاون وزیر امور 
مالی داخلی در وزارت خزانه داری برای بحث 
در مورد گزارش اخیر در مورد استیبل کوین ها 
از گــروه کاری رئیس جمهور در بازارهای مالی 

صحبت کردند.

 لیانــگ طــی شــهادت خــود در ســنا 
صادرکننــدگان  کــه  کــرد  اظهــار 
اســتیبل کوین باید مؤسسات ســپرده گذاری 
بیمه فدرال باشند  که معموالً به عنوان بانک 
شــناخته می شــوند. بــه گفتــه او، تعــداد 
بیشتری از دموکرات ها شروع به مخالفت با 
این دســتورالعمل کرده اند، اما لوایــح آتی که 
برخی از آنها تالش های دوحزبی خواهد بود، 
حول ایجاد قوانینی برای ذخایر استیبل کوین 

متمرکز خواهند شد.

 وی ادامه داد: »به نظر می رســد یک 
اجمــاع دوحزبــی وجــود دارد کــه 
می خواهــد از بــه وجود آمــدن یک تتــر دیگر 

جلوگیری کند. اســتیبل کوین معــروف به تتر 
به دلیــل نگهــداری تنهــا بخــش کوچکــی از 
ذخایر خــود بــه دالر آمریــکا تحــت اقدامات 
اجرایی و بررسی دقیق قانون گذاران قرار گرفته 
و به یکــی از بزرگ تریــن دشــمنان رگوالتورها 
تبدیل شــده اســت. ایــن لوایح ممکن اســت 
شــامل اقداماتی باشد که دســتورالعمل های 
واضح تر در خصوص دارایی هایی که می تواند 
ذخایر پشتوانه را تشکیل دهد، الزامی سازد  
صــدور  در  بانک هــا  نقــش  البتــه  و 

استیبل کوین ها را شفاف سازی کند.« 

 »جاش گاتهایمر«، نماینده دموکرات 
ایالــت نیوجرســی و منتقــد تتــر، در 
فوریه پیش نویس قانونی اولیه ای را فاش کرد 
برخــی  طبقه بنــدی  آن  هــدف  کــه 
اســتیبل کوین ها به عنــوان ارزهــای »واجــد 
کــه  صورتــی  در  و  اســت  شــرایط« 
مصرف کننــدگان بتواننــد ارز دیجیتــال را 
به صورت یک به یــک با دالر آمریــکا بازخرید 

کنند، آنها را مشمول مالیات می سازد.

 در مــاه ژانویــه و در جریــان شــهادت 
»جروم پــاول«، رئیس فــدرال رزرو در 
مقابل کمیتــه بانکداری ســنا، ســناتور »پت 
تومی« این سؤال را مطرح کرد که آیا یک دالر 
دیجیتــال فــدرال رزرو می توانــد در کنــار یــک 
»اســتیبل کوین تنظیم شــده و خصوصــی 
منتشرشــده« وجود داشــته باشــد. پــاول که 
قبالً استدالل می کرد که دالر دیجیتال دولتی 
اســتیبل کوین های  منسوخ شــدن  باعــث 
خصوصی می شود، به تومی اطمینان داد که 
وجــود ایــن دو در کنار هــم تناقضــی نخواهد 

داشت.

 دولت فدرال رمزارزها 
را به عنوان بخشی 

مهم، جدی و موجه از 
اقتصاد و جامعه در نظر 
گرفته است؛ این پیام، 
سیگنالی خوب برای 

افراد جدی است 
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اثبات کارطالی دیجیتالارز۱8 %۱.۰۲۳7۴۴ میلیاردBTC بیت کوین ۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری32 %67.7۳۱۱ میلیونETHاتریوم۲

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۵۴ %۲.۱۲7 میلیونSOLسوالنا۳

قابل سفارشی سازیپرداختارز۵ %۲۱۳۹ هزارXRPریپل۴

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰ %۲6.۲۸۰ هزارUSDTتتر۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۴2 %۲۰.۹۲7 هزارADAکاردانو6

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰ %۲6.۲۵۲ هزارUSDCیو اس دی کوین7

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3۵ %۴۸۵۱۸ هزارDOTپولکادات۸

قابل سفارشی سازیپرداختارز33 %۴.۹۴.6 هزارXLMاستالر۹

اثبات کارمم کوینارز33 %۳.۱۱۵.۵ هزارDOGEدوج کوین۱۰

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی۴۵ %۳7.۵۱۱ هزارMATICپلی گان۱۱

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری3۵ %۳۴۸.۳6.۳ هزارLINKچین لینک۱۲

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز36 %۴۲۹۳.۵ هزارICPاینترنت کامپیوتر۱۳

اثبات کارطالی دیجیتالپلتفرم نرم افزاری29 %۲.۸7.۵ میلیونLTCالیت کوین۱۴

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز6۰ %۱۸.6۴.7 هزارALGOآلگورند۱۵

اثبات کارپول اینترنتارز3۴ %7.6۵.6 میلیونBCHبیت کوین کش۱6

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری23 %7۲7.۳۸ هزارATOMکازموس۱7

قابل سفارشی سازیکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۵۰ %۴7۴۳.۲ هزارFILفایل کوین۱۸

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری2۴ %6۹7۳.6 هزارETCاتریوم کالسیک۱۹

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3۷ %۵۲۱.۹ هزارEOSایاس۲۰

در صفحه آخر هفته نامه رمزارز مهم ترین کوین ها و توکن های موجود در اقتصاد کریپتو را معرفی کرده ایم. هر هفته از وضعیت بازار آنها گفته ایم و تالش کردیم به دور از هیجان های 
مرسوم در کانال های تلگرامی به آنهایی که می خواهند وارد این دنیای دیوانه شوند، دید بدهیم. قاعدتاً این کار سختی است و نمی توانیم انتظار داشته باشیم که با چند چارت و نمودار 
و تحلیل بتوانیم آینده را دقیق پیش بینی کنیم. قاعدتاً در هفته نامه رمزارز هم تمرکز ما بر تحلیل فاندامنتال بوده اســت ولی در مقابل تحلیل تکنیکال گارد نداریم؛ ما از تحلیل های 
آن چین استقبال کرده ایم و همیشه به دنبال این بوده ایم که بتوانیم به مخاطبان دید بدهیم. ما اینجا تالش کردیم مهم ترین پروژه های اقتصاد کریپتو جهان را معرفی کنیم. هرچند 

هیچ تضمینی برای آینده هیچ کدام از اینها وجود ندارد، ولی آنچه در این صفحه معرفی کردیم، مهم ترین پروژه هایی بودند که بیشتر تحلیلگران به آینده روش آنها امید داشتند. 
در سال ۱۴۰۱ قطعاً این صفحه عمق و غنای بیشتری پیدا می کند. در ادامه همانند فعالیت هایی که تا امروز انجام داده ایم، تالش می کنیم از تحلیلگران شناخته شده بیشتری کمک 
بگیریم. اینجا تالش می کنیم با استفاده از نظر اکثریت تحلیلگران سبدی پیشنهادی را ارائه کنیم که هر سه ماه یک بار هم به روزرسانی شود. متأسفانه این روزها برخی کانال های پوچ 
تلگرامی میدان دار سیگنال فروشی شده اند و مردمی را که از همه جا بی خبر هستند، در دام خود اســیر می کنند. امیدواریم این فهرست در سال آینده دقیق تر و به روزتر شود و تعداد 

بیشتری از تحلیلگران پشت آن قرار بگیرند و بتوانیم سبدی پیشنهادی را معرفی کنیم که هر هفته وضعیت آن را بررسی کنیم.
در شماره پایان سال رمزارز هم به جای روند هفتگی، روند ساالنه ۲۰ رمزارز شناخته شده جهان را مرور می کنیم.

رمزارز ۲0
۱.۰۲۳

۴۰۰ میلیارد دالر
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