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گفتوگوباامیرفرشچی
مدیرعاملآریوژنفارمد

 از اینماد تا صیانت پالس و مالیات
 همه شمشیر به روی کسب وکارهای نوآور ایرانی کشیده اند

واقعا چرا ما این قدر سخت جانیم؟

16

13 3 6

حدو حدود 
مسئـولـیـت پذیری 

را کجا تعریف 
کنیم؟

سه راهکار 
برای  احیای 
اقتصاد محتوا

گفت وگو 
با مهدی سالم

پایان امپراتوری 
کی مارت

حذف فروشگاه های 
زنجیره ای کی مارت 

از صحنه تجارت 

دیوان عدالت اداری قانونی 
بودن الزام اینماد را تایید کرد

2

  گفت و گو با   محمدحسین برمایون و مجید گودینی  هم بنیان گذاران نماتک
 آنها می گویند اگر همین امروز شرکت های بزرگ روی تربیت نیروی انسانی

 ماهر سرمایه گذاری نکنند، فردا چالش های بزرگی خواهند داشت 

چالش آموزش  
نیروی ماهر

 ریسک  معده مستر برای بیمه تعاون چقدر است؟
7

I N T E R V I E W

4

قصه برند یک ساله 
عاطفه و فرهاد که به 

تولید کیف های تماما
دست ساز می پردازند

برندی که با 
مخاطبانش 

هم دست
 شد!

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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 اینماد در دیوان عدالــت اداری تأیید 
شــده و گویا بازی کســب وکارها با این 
مجــوز سفت وســخت در حــوزه تجــارت 
الکترونیــک بــا شکســت تالش هــای فعــاالن 
کســب وکاری پایان خواهد یافت. تالش هایی 
که در ماه های گذشته همگرایی کم نظیری را در 
اکوسیستم نوآوری کشور رقم زده بود، حاال با 
یک ناامیدی بــزرگ احتماالً به پســتو خواهد 
خزید و فرم ها و درخواست های بیشتری برای 
مهاجــرت در روزهــا و ماه هــای پیــش  رو پــر 

خواهند شد! حیف...

 سازمان امور مالیاتی با 
کمــک شــاپرک بســتن 
درگاه هــای پرداخــت اینترنتی را 
شروع کرده. احتماالً صدهاهزار 
درگاه در ایــن عملیــات بــزرگ 
محدودســازی، بســته و هــزاران 
خــرد  و  کوچــک  کســب وکار 
اینترنتــی از چرخــه اقتصــاد 
آنالین ایران حذف خواهند شد. مدت ها بود 
کــه پرداخت یــاران و فعــاالن صنفــی حــوزه 
فین تک کشور فریاد زدند که راه رصد مالیاتی 
هرچه باشد، بستن درگاه اینترنتی تفاوتی با 
بستن و تعطیل کردن یک کســب وکار ندارد، 
امــا گویــا کســی نشــنید و آنچــه بایــد اتفــاق 
می افتــاد و آنچــه تصمیــم گرفتــه شــده، 

سرانجام عملیاتی خواهد شد.

 طرح صیانت با روتــوش و بزک تازه و 
حتــی بــا نام هــا و القــاب طنزآمیــزی 

چــون صیانت پــالس در بیــن مدافعــان و 
طراحــان آن دست به دســت می شــود و در 
کالب هــاوس و دیگــر شــبکه های مجــازی 
بســیاری از مدافعانــش بــا بدتریــن القــاب 
مخالفان آن را می نوازند که فریب خورده غرب 
و شــرق اند و در تــالش بــرای ضربــه زدن بــه 
کشــور! یکــی از مدنی تریــن و بزرگ تریــن 
حرکت هــای اعتراضــی در برابر طرحــی که از 
اصولگــرا تــا اصالح طلــب و از خانــه دار تــا 
اســتارتاپی مخالــف آن هســتند، بــه همیــن 
راحتی برچســب و انــگ می خــورد و احتماالً 
دور از انتظــار نخواهــد بــود که این طــرح هم 
کــه  بشــود  همان گونــه  ســرانجام 

تصمیم گیرانش میل و اشتیاق آن را دارند.

 مــا فعــاالن کســب وکارهای نــوآور بــه 
سخت جانی شهره ایم، اما این درجه از 
تاب آوری دیگر نه کار ما کــه کار هیچ مدعی ای 
قدرقدرتی نیست. ما مدام در حال فتح قله های 
بلندتری از شگفتی و ناامیدی و تحیریم! مدام 
می میریم و باز از رو نمی رویم. چه کسی فکرش 
را می کرد ما تا ایــن اندازه ســخت جان و »از رو 

نرو« باشیم؟! 
اما راستش ما هم کم آورده ایم. اگرچه هنوز سر 
پا ایستاده ایم و لنگ لنگان پیش می رویم، اما 
حسابی کم آورده ایم. کاش موتور ناامیدی ساز 
جبهــه مقابل مــا یک ســقف و حدوحــدودی 
داشــت و مــا می دانســتیم بلندتریــن قلــه 
سخت جانی مان را در چه ارتفاعی باید تعریف 
کنیم؟ حداقل این یکی خواسته چندان زیادی 

نیست...

INTROسرآغاز

از اینماد تا صیانت پالس و مالیات، همه شمشیر به روی کسب وکارهای 
نوآور ایرانی کشیده اند

واقعاًچرامااینقدرسختجانیم؟

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

پس از کش و قوس های فراوان

دیوانعدالتاداریقانونیبودنالزاماینمادراتأییدکرد

پروژه »ِکلکین«  با تمرکز بر مهارت و فرصت شغلی در حوزه دیزاین شروع می شود

فراخوانحمایتکسبوکارهاینوآورایرانی
اززنانافغانستان

ایستگاه پایانی جشنواره

جشنوارهوبوموبایل،کاندیداهایخودراشناخت

دیوان عدالــت اداری بــر قانونی بــودن الزام نمــاد اعتماد 
الکترونیکی مهر تایید زد. اینماد به عنوان مجوز فعالیت 
کسب وکارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت، 
پــس از گذشــت دو ســال از تصویــب آیین نامــه اجرایی 
قانون مبارزه با پول شویی آذرماه امسال برای شرکت های 

پرداخت یار اجرایی شد.
طبــق مــاده ۱۰۳ آیین نامــه اجرایــی مــاده ۱۴ الحاقــی 
قانــون مبــارزه بــا پول شــویی مصــوب ۱۳۹۸ کــه مصوب 
شــورای عالــی پیشــگیری و مقابلــه از جرائم پول شــویی 
و تأمیــن مالــی تروریســم بــوده و پــس از تأییــد رئیــس 
قوه قضائیــه بــه تصویــب هیئت وزیران رســیده اســت، 
به صراحت ارائه ابــزار پذیرش مجــازی )درگاه پرداخت( 
بــه کســب وکارهای اینترنتــی، منــوط بــه داشــتن مجوز 
نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی شــده اســت و در تبصــره ۲ 

این مــاده وزارت صنعت، معــدن و تجارت مکلف شــده 
وضعیت اعتباری اینماد )اعم از تعلیق، انقضا و ابطال( 
را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد 
و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار 

پذیرش مجازی جلوگیری کند.
در ادامه، شــش شــرکت پرداخت یار همــراه پــرداز زرین 
)زرین پال(، مانــا تدبیر آواتــک )پی  پینگ(، راهــکار نوین 
زیبــال )زیبــال(، تجــارت الکترونیک ارســباران )ونــدار(، 
ایوان رایان پیام )جیبیت( و فنــاوری همراه همتا پردازش 
)باهمتا( بــا گرفتن وکیــل به همــراه برخی افــراد حقیقی 
دیگر، طی پنج پرونده مستقل از مصوبه مذکور شکایت 
کردنــد ولــی دیــوان عدالــت اداری بــارأی قطعــی هیئــت 
تخصصی خود، حکم به رد شــکایت آنها و قانونی بودن 

الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی کرد.

»کِلکین« یــک دوره ســه ماهه مهارت آمــوزی »دیزاین« 
است که به صورت  آنالین و داوطلبانه از سوی جمعی از 
طراحان و کسب وکارهای نوآور ایرانی برای حمایت از حق 
تحصیل و کار دختران و زنان افغانستان برگزار می شود. 
زنــان و دخترانــی که بــه واســطه  حضــور طالبــان در یک 
سال گذشــته  از ادامه  تحصیل در مدارس و دانشگاه ها 
بازماندند و بسیاری شغل های خود را و همچنین درآمد 
و اســتقالل مالی شــان را نیــز ماننــد دیگر حقوق شــان از 

دست دادند. 
پروژه مسئولیت اجتماعی »کِلکین« همزمان با ۸ مارس، 

روز جهانی زن آغاز به کار می کند. 
طراحــان پــروژه اعــالم کرده انــد از آنجایــی کــه یکــی 
نکــردن  رهــا  کلکیــن،  در  از مهم تریــن دغدغه هــا 
فارغ التحصیــالن بعــد از اتمــام دوره و مهیــا کــردن 
فرصت هــای شــغلی بــرای دانش آموختــگان از طریــق 
دورکاری اســت، بنابرایــن شــرکت های نــوآور ایرانــی کــه 
مایل بــه همراهــی بــا پــروژه کلکیــن هســتند، می توانند 
در قالــب مســئولیت اجتماعی  خود به عنــوان »حامیان 
پروژه کلکین« شــانس دسترســی فارغ التحصیالن را به 

فرصت هــای شــغلی در مجموعه خویــش فراهــم کنند. 
حامیان پروژه کلکین - به  دور از هرگونه تعهد الزام آوری - 
با حمایت خود از پروژه، تنها این امکان را مطرح می کنند 
که چنانچه نیاز به همکار پروژه ای یا ثابت دورکار داشتند، 
فارغ التحصیالن این دوره را هم پــس از ارائه گواهی نامه 

اتمام دوره آموزشی در اولویت انتخاب قرار دهند.

جلسه شورای داوری چهاردهمین جشــنواره وب و موبایل 
ایــران ۹ و ۱۰ اســفند ۱۴۰۰ بــه صــورت آنالین برگزار شــد و با 
مشخص شــدن کاندیداهای چهاردهمین جشــنواره وب و 

موبایل ایران به کار خود پایان داد.
در چهاردهمین جشنواره وب و موبایل ایران ۱۶۳۸ اثر شامل 
وب سایت و اپلیکیشن شــرکت کردند و پس از بررسی های 
اولیه، ۱۳۲۷ وب ســایت وارد مرحله داوری شدند. در داوری 
مرحله اول بــرای ۳۲۵ وب ســایت گزارش حذف ثبت شــده 
بود که پس از بررسی مجدد ۴۶ وب ســایت از پروسه داوری 

حذف شدند.
در مرحله دوم داوری که توســط شورای داوری چهاردهمین 
جشــنواره وب و موبایــل ایــران صــورت گرفــت نیــز گــروه  
وب ســایت های شــخصی به دلیل نرســیدن به حــد نصاب 
شرکت کننده از دور رقابت ها حذف شدند، همچنین چهار 

وب سایت که در تاریخ ثبت نام فعال بودند، به دالیلی نظیر 
فعال نبودن  هاست یا مشکل SSL، در زمان شورای داوری از 

رقابت کنار گذاشته شدند.
از میــان ۱۲ اثر برتر هر گروه، پنج اثر توســط اعضای شــورای 
داوری انتخاب شدند و به مرحله سوم داوری راه یافتند. پنل 
مرحله ســوم داوری از ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ در دســترس کاربران 
قرار خواهد گرفت و تمام داوران مرحله اول تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ 
فرصت دارند تا از بین این پنج اثر یک اثر را به عنوان بهترین 

اثر انتخاب کنند.
 در نهایــت در ۲۱ اســفند ۱۳۹۹ در هــر گــروه یــک برنــده بــه 
عنوان بهترین سایت یا بهترین اپلکیشــن معرفی خواهد 
شد. همچنین با مراجعه به صفحه کاندیدا، می توانید اثر 
انتخاب شــده را به تفکیک گــروه، همــراه با لینــک پروفایل 

مشاهد کنید.
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برگزاری هلثی پنل
ســومین هلثــی پنــل ســالمت 
دیجیتال با موضوع نــوآوری در تجهیزات 
پزشکی برگزار می شود. در این رویداد بهروز 
سبک دســت، محمودرضا مرآتــی، جالل 

جعفری و بهزاد سیفی حضور دارند.

آتش سوزی و قطعی اینترنت
صبح ۱۳ اســفند آتش ســوزی در 
مرکز انقــالب اســالمی شــرکت ارتباطات 
زیرساخت به قطعی و اختالل در اینترنت 

ثابت و همراه منجر شد.

 سهم فتا از تراکنش ها
نمایندگان مجلس بــرای بودجه 
۱۴۰۱ موافقــت کردنــد که تمامــی بانک ها 
و مؤسســات اعتبــاری ۲ درصــد از درآمــد 
حاصل از تراکنش ها را برای تقویت پلیس 

فتا به خزانه داری واریز کنند.

400 هزار درگاه غیرفعال
شــرکت های  بــه  شــاپرک 
پرداخت یــاری، لیســت پذیرندگانی را که 
پرونــده مالیاتی شــان بــه درگاه پرداخــت 
متصل نشده، اعالم کرد تا قطع شوند که 
حــدود ۴۰۰ هزار درگاه پرداخت را شــامل 

می شود. 

سه راهکار برای 
احیای اقتصاد محتوا

 مهدی سالم، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات می گوید در جهت درآمدزا کردن 

محتوا برای تولیدکنندگان خرد باید چاره ای اندیشید
سال هاست سیاست گذاران فرهنگی و اقتصادی در حوزه 
وب فارســی بر این نکته تأکید دارند که سهم ما از محتوای 
شــبکه جهانی وب تناســبی با جمعیت کشــورمان ندارد. 
به خصوص وقتی پای تولید محتوای ویدئویی در میان باشد، 
مسئله بغرنج تر هم می شود. محتوایی که از تولید تا توزیع 
آن هم نیازمند زیرساخت های فنی و کسب وکاری قدرتمند 
است و هم اقتصاد و مدل های درآمدی که این جریان را به 

پیش ببرد.
مهدی سالم، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات می گوید در رده سنی نوجوانان، محتوای ویدئویی 
کمتری نسبت به رده کودک و بزرگسال تولید شده  است و 
با وجود اینکه این بخش نیاز مبرمی بــه محتوای ویدئویی 
دارد، اما باز هم از حمایتی که به ایجاد حرکتی در این بخش 
منجر شده  باشد، خبری نیست. الزم به ذکر است که سالم 
ســابقه مدیریــت شــبکه امیــد صداوســیما و عضویت در 
هیئت مدیره کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان را در 

کارنامه خود دارد. 

 اقتصاد محتوا در ســال های گذشته در 
ایران رشد خوبی را تجربه کرده است. اما این رشد 
متقــارن نبــوده اســت و بخــش خانــواده، کــودک، 
نوجوان و بزرگسال، حوزه هایی هستند که به توجه 
و حمایــت بیشــتری دارنــد امــا تولیدکننــدگان 
محتواهــای ویدئویی داخلی، انگیــزه چندانی برای 
کار در این حوزه ها ندارند. چطور می توان این بخش 
از محتــوای ویدئویی فارســی را تقویــت و قدرتمند 

کرد؟
اصل ماجــرا که تردیــدی نیــز در آن وجود ندارد، این اســت 

که محتوای ویدئویی مناســب برای خانواده ها به خصوص 
برای رده سنی نوجوان با کمبودهایی روبه روست و در همه 
جای دنیا، تولیدات محتوایی به سمت رفع کمبودهای این 
بخش در حال حرکت اســت. اما در ایران اتفاق خاصی در 
این زمینه نیفتاده است. مهم ترین چالش  آن هم موضوع 
سرمایه گذاری در تولید برای پروژه های بزرگ و البته درآمدزا 
کردن محتوا بــرای تولیدکنندگان خرد اســت. یعنــی ما به 
موازات حمایت از پروژه های مختلف بزرگ، باید امکان هایی 
را برای درآمدزایی کاربرانی به وجود آوریم که در حوزه تولید 

محتوای ویدئویی فعال هستند.

 بــرای ایجاد انگیــزه بــرای تولیدکنندگان 
محتواهای ویدئویی به خصوص در سطح خرد، چه 

راهکارهایی پیشنهاد می دهید؟
اگر قرار باشد در این زمینه کاری انجام شود، باید به سمت 
اقتصاد خودگردان محتوا برویم و تولیدکننده نباید منتظر 
کمک های دولتی بماند. اگر تولیدکننــده بخواهد روی پای 
خــود بایســتد، باید بتوانــد چرخــه اقتصــادی اش را تأمین 
کند. راه های مختلفی برای تأمین مالی بخش تولید محتوا 
تعریــف شــده و یکــی از ســاده ترین راه ها بــرای رســیدن به 
درآمد، تقسیم درآمد ترافیک اینترنت بین تولیدکنندگان 
محتــوا و پرووایدرهاســت. به عبارتــی بایــد اپراتورهــا و 
سرویس دهندگان اینترنت در کشور را که بیشترین درآمد 
از اقتصاد محتوا به جیب آنها می رود، مجــاب کرد تا برای 
حمایت از محتوای فارســی، بخشــی از درآمدهــای خود از 

ترافیک را در بین تولیدکنندگان توزیع کنند.
اما مسلماً این تنها راه نیست و تأمین درآمد تولیدکنندگان 
محتوا بایــد از طریق پرداخت حق اشــتراک صــورت گیرد. 

تجربه نشان داده که بسیاری از خانواده های ایرانی حاضرند 
برای مسئله آموزش و تربیت فرزندان خود هزینه پرداخت 
کنند، زیرا این موضوع برایشان اهمیت زیادی دارد که هم 
اوقــات فراغت فرزندان شــان به نحــوی پر شــود و هم جنبه 

آموزشی و سرگرمی محتوا مورد تأیید آنها باشد. 
در قــدم ســوم می تــوان بــرای تأمیــن مالــی، روی مــدل 
اسپانســرینگ محتــوا حســاب بــاز کــرد. حتــی محتــوای 
آموزشی یا سرگرمی جذاب ویدئویی برای رده سنی کودک 
یــا نوجــوان می توانــد در امتــداد درآمدزایی خــود، در حوزه 
بازارهای جنبــی مرتبط مانند لوازم التحریر، اســباب بازی و 
حتی پوشاک نیز اسپانسر داشته باشد و درآمد خوبی برای 

تولیدکنندگان و سازندگان محتوا ایجاد کند. 

 تقســیم درآمدهــای ناشــی از ترافیــک 
اینترنت، یکی از روش هایی اســت که در دنیا برای 
حمایت از تولیدکنندگان محتواهای ویدئویی وجود 
دارد. ما در ایران در این زمینه در کجای مســیر قرار 

داریم؟
بلــه. ایــن نــوع کســب درآمــد یکــی از روش هــای کارآمــد و 
سریع اســت که به کار گرفته می شــود اما باید دید رقمش 
بــرای تولیدکننــده محتــوا چقــدر جــدی خواهــد شــد. در 
حال حاضر برخــی پلتفرم ها و ارائه دهنــدگان محتوا بابت 
ترافیک اینترنت و تبلیغات قبل و بعد ویدئوها به سازندگان 
مبلغــی را می پردازند، امــا رقم پرداختــی ناشــی از ترافیک 
اینترنت قابل توجه نیست. به عبارتی تا زمانی که اپراتورها 
و شــرکت های بــزرگ اینترنتــی کشــور و البتــه پلتفرم هــا 
یک راهکار مشــخص بــرای این موضوع نداشــته باشــند، 

درآمدهای این حوزه قابل توجه نخواهد بود.

شــماره ۵۵ و ۵۶ ماهنامــه عصر تراکنش که شــماره ویژه 
پایان سال ۱۴۰۰ این ماهنامه است، منتشر شد. در این 
شــماره ویژه، گزارش هــای آمــاری از صنایع مالی کشــور 
ارائه شده و مهم ترین روندهای هر یک از صنایع بانک، 
بورس، بیمــه، پرداخت، فین تــک و رمزارز مورد بررســی 

قرار گرفته است. 
عصر تراکنش در بخش »دیدبان«، مروری بر مهم ترین 
اخبــار ســال ۱۴۰۰ در صنایــع مالــی کشــور داشــته و در 
بخــش »بانــک«، در میزگــردی بــه بررســی وضعیــت 
مدیریت خدمات فناوری اطالعات در صنعت بانکداری 
کشــور پرداختــه اســت. در ایــن بخــش، گزارش هایی از 
شــرکت های رادین، ســنباد، فناپ تــک، ناواکــو، تجارت 
الکترونیک و فناوری اطالعات ملل )فام(، فرابوم، داتین، 
رایانــه خدمــات امیــد، ابــردراک، ســککوک، آســیاتک،  

رمیس و فناپ تلکام را می خوانید.
ایــن شــماره از ماهنامــه در بخش »بــورس« به بررســی 
روندهــای مهم صنعــت بــورس پرداختــه و در گزارشــی 

آمــاری، عملکــرد کارگزاری هــای بــورس در ســال ۱۴۰۰ را 
بررسی کرده است. در این بخش گزارشی نیز از شرکت 
توســن در گفت وگــو بــا ســیدروح هللا فاطمــی اردکانــی، 
مدیرعامل این شرکت بعد از پنج ماه که از بورسی شدن 

این شرکت می گذرد، داشته است.
در قسمت »بیمه« به بررسی روند صنعت بیمه کشور 
در یک ســال گذشــته پرداخته شــده و درباره مهم ترین 

روندهای صنعت بیمه در دنیا بحث شده است. 
عصــر تراکنــش در تازه تریــن شــماره خــود در بخــش 
»پرداخــت«، آمــاری از عملکرد هــر یک از شــرکت های 
پی اس پی کشــور در دی ماه ۱۴۰۰ داشته است. عالوه بر 
این، گزارش هایــی از شــرکت های پرداخــت الکترونیک 
ســامان، ســابین تجــارت آریــا، عصــر داده، تجــارت 

الکترونیک سرمایه، دیما، بارای و تندر نور می خوانید.
ایــن ماهنامــه در بخــش »رمــزارز« نیــز بــه ســراغ 
صرافی هایــی رفتــه  اســت کــه احتمــاالً در حیــات 
کسب وکاری خود سال ۱۴۰۰ را به عنوان یک سال خاص 

سال، سال شماست

ویژهنامهپایانسال۱۴۰۰عصرتراکنشمنتشرشد
به یاد خواهند آورد و گزارش هایی از شرکت های والکس، 
رمزینکس، اکسکوینو، صرافی سیتکس، نیک اندیش، 
ایرانی متا، بیت مکس، اوکی اکسچنج، بیت پین، اکسیر، 

مزدکس و نوبیتکس را ارائه داده است.
الزم بــه ذکــر اســت کــه آخریــن شــماره ایــن ماهنامــه را 

می توانید از فروشگاه راه پرداخت خریداری کنید.
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 کسب وکارهای
اينستاگرامی

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

چند تکنیک برای رشد 
برند شما در شبکه های 

اجتماعی 
 بارشدپلتفرمها
شمانیزرشدکنید

یکی از مواردی که کاربران بیشتری را هر روز 
به سمت استفاده از شبکه های اجتماعی 
سوق می دهد، مسئله تطبیق و تکامل این 
شــبکه ها بر اســاس تغییر مصرف کننده 
اســت. در حقیقــت رشــد رســانه ها و 
شــبکه های اجتماعــی حــاال به ما نشــان 
می دهد کــه برندها نقــش مهمــی در این 
پلتفرم ها ایفا می کنند. چیزی که بیشتر از 
همه توجه مصرف کنندگان این پلتفرم ها 
را به خود جلــب می کند، قابلیــت اتصال 

به برندها از طریق همین شبکه هاست.
برندهــا بــه چنــد دلیــل مهــم بــه ســمت 
شبکه های اجتماعی می روند؛ دسترسی 
به مصرف کنندگان، تجربه خرید متفاوت 
برای خریداران و رونق تجارت الکترونیک 
از مهم تریــن این دالیــل اســت. اما چطور 
می تــوان از این رســانه های کارآمــد و به روز 

برای رشد برند استفاده کرد؟ 

 اولیــن مســئله، تمرکــز روی 
محصوالت محبوب، اما کم هزینه 
اســت. ایــن را به خاطر داشــته باشــید که 
مردم صرفــاً بــرای خریــد از یک برنــد وارد 
شــبکه های اجتماعــی نمی شــوند. آنهــا 
دوســت دارنــد عکاســی فوق العــاده ایــن 
شبکه ها را ببینند و با دوستان خود ارتباط 
برقرار کنند. بیشــتر این کاربــران به دنبال 
خرید بزرگ نیستند. برند شما می تواند از 
این مسئله اســتفاده کند و محصوالتی را 
ارائه دهد کــه می داند پیــش از این تجربه 

شده است. 

 مسئله دیگر استفاده از پلتفرمی 
مثل اینستاگرام برای ایجاد یک 
فروشــگاه اســت. خود اینســتاگرام اعالم 
کرده که ۶۰ درصد کاربران بالفاصله بعد از 
دیدن یک چیــز و الهام گرفتــن از آن، برای 
خرید اقدام می کنند. این نکته را در خاطر 
داشــته باشــید کــه اگــر محصــول شــما 
خاصیــت بصــری دارد، حضورتــان در 

اینستاگرام مفیدتر خواهد بود. 

 نکته دیگر اینکه مصرف کنندگان 
وقتی تجربه خریدشان شخصی 
شــود، هزینه بیشــتری می کنند. از این رو 
بهتر است در صورت امکان از ربات چت 
اســتفاده کنیــد تــا بتوانیــد به صــورت 

مستقیم با کاربر در ارتباط باشید. 

ADVICEتوصیه

برندی که با مخاطبانش هم دست شد!
قصه برند یک ساله عاطفه و فرهاد که به تولید کیف های تمامًا دست ساز می پردازند

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

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

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

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

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

کنند.
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ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

بان  کتاب فین تــک به ز
ساده با حمایت شرکت 
فــن آوا کارت منتشــر 
شده و ناشــر اصلی آن 
انتشــارات وایلی  است

سوزان چیستی 
فین تکاستیون اوهنلون

 به زبان ساده
حسن موحد

مرتضی حمزه سرکانی

آموزش مبانی فین تک برای فعالیت حرفه ای در دنیای 
فناوری های مالی
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پیشنهاد ویژه 
به مناسبت انتشار چاپ جدید

»دانلــد میلــر«، نویســنده کتاب هــای برندینــگ در جایــی 
گفته اســت: »مشــتریان معموالً اهمیتی به داســتان شما 
نمی دهند؛ مهم  داستان خودشان است. قهرمان داستان، 
بایــد مخاطب تــان باشــد.« همیــن توصیــف را می تــوان در 
کلیت برند »ژوآســا« به وضوح دید؛ برندی کــه در مخاطب 

گره خورده و با مشتریان هم دست شده است!
عاطفه و فرهاد حدود یک ســال اســت که برند ژوآســا را به 
شــکل فعلی هدایت می کنند. عاطفه عموحیدری ۱۶ سال 
فعالیت به عنوان طراح گرافیک، مدیر هنری و کپی رایتری را 
داشته و ادامه دغدغه هایش در حوزه برندینگ را به سمت 
ژوآســا کشــانده اســت. فرهاد بیــات زاده، طراحــی صنعتی 
خوانده و یک سالی است که در کنار عاطفه به فکر گسترش 
کار ژوآساست. فرهاد پیش از این تجربه طراحی و ساخت 

کیــف دست ســاز را داشــت. اینکــه چه شــد نــام ژوآســا بر 
محصــوالت این دو شــریک قــرار گرفت، به چند ســال قبل 
بازمی گــردد کــه بــرای نام گــذاری برنــد از یــک تیــم حرفه ای 
برندینــگ کمــک گرفتنــد و در نهایت بــه این نام رســیدند. 
عاطفه و فرهــاد از همــان ابتدا و با بررســی های انجام شــده 
احساس می کردند جای خالی تولید محصولی دست ساز 
و تمیــز خالــی اســت. احســاس می کردند جــای محصولی 
خالی است که کیفیت کارهای صنعتی را داشته باشد، ولی 
دقت بیشــتری به خرج دهد تا محصولی که خلق می شود 
بر پایه دســت باشــد. فرهاد می گویــد بر خالف تصــوری که 
در ایــران وجــود دارد، در همه دنیــا کارهای دست ســازی که 
توسط استادان حوزه انجام می شود، همیشه از کار صنعتی 
دقیق تــر و باکیفیت تر اســت.  بــه نظرشــان برخــی این طور 

تصور می کنند که محصوالت دست ساز الزاماً با خطا همراه 
هســتند. تصوری که هر دو خالق ژوآســا در تالش هســتند 
تا آن را کنار بزنند. صفر تا صد برند ژوآســا با دســت است. 
دوخت با نخ و سوزن است و رنگ لبه با دست زده می شود. 

 مخاطبانی که دغدغه قیمت ندارند
عاطفه می گوید در خارج از کشور برندهای لوکسی هستند 
که محصوالت تماماً دست ساز تولید می کنند و فرهنگ شان 
جا افتاده، اما دســت کم تــا امروز اتفــاق مشــابه آن به ندرت 
در ایــران افتــاده اســت. می گویــد دل شــان می خواســت که 
فرهنگ اســتفاده از کاالی مدرن، تمیز و کمی دور از فناوری 
و تولید صنعتی را جا بیندازند. بازخورد کارشان هم تا اینجا 
دلگرم کننده بوده است. با وجود دغدغه ای که هر دو داشتند 

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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و تالش کردند تا طبقه متوســط از برندشــان اســتفاده کند، 
شرایط اقتصادی مانع کار شد. حاال بیشتر مخاطبان ژوآسا از 
طبقه ای هستند که خیلی دغدغه قیمت محصول را ندارند.  
نکته ای که به نظر خالقان ژوآســا در تولیدات دست ساز کم 
بود، نداشــتن یک طراحی منحصر به فرد برای برندهاست. 
عاطفه می گوید بخش زیادی از کارها نمونه برداری از کارهای 

خارجــی اســت. می گوید دوســت داشــتند این 
فرهنگ را جا بیندازند که دیزاین برای خود برند 
باشــد و به ارزش اصل بودن طراحی در یک برند 

احترام گذاشته شود. 

 به مخاطب گره می خوریم
»دســت ها قصــه می ســازند.« ایــن شــعار 
ژوآساست. خالقان این برند باور دارند که برای 
ماندگاری یک کاال و استفاده طوالنی مدت از آن، 
نیاز است که آن را به قصه ساختش گره بزنیم. 

اینکه به عنوان مخاطب، یک خاطره و داســتان از محصول 
بدانیم، ما را با گره محکم تــری به محصول متصل می کند؛ 
مثل سوزنی که به همه کارهای ژوآسا متصل است. عاطفه 
می گوید: »ژوآســا دغدغه مد پایــدار را هم دارد. به واســطه 
مراحل طوالنی کار، قصه ها به دست افراد کمتری می رسد. 
ما ایــن دغدغــه را نداریــم که مشــتری بارهــا به مــا مراجعه 
کنــد. می خواهیم محصولــی ارائه دهیم که ماندگار باشــد. 
هر محصول یک قصه اســت که با دست خلق می شود و با 
رسیدن به دست مخاطب، سرنوشــت جداگانه ای دارد. به 
همین خاطر سوزنی که محصول با آن دوخته شده، بعد از 
پایان کار به همراه محصول ارسال می شود.« خالقان ژوآسا 
بر محصوالت خود نام »قصه« را می گذارند. قصه های ژوآسا 
در مجموعه های مختلف خلق شده؛ انگار که در فصل های 
مختلف یک سال باشد. ســه فصل در ژوآسا سپری شده؛ 
فصل اول مربوط به عناصر طبیعی بود، از شــاخه و برگ تا 
باهار )بهار(. در فصل های بعد سراغ نام مکان هایی رفته اند 
که حاال به دست فراموشی سپرده شده اند. مثل رادیوسیتی 
و گراندهتــل. فصــل ســوم مربــوط بــه نام هــای مانــدگار در 
فیلم هاست. کیفی ساخته شد به نام پالپ فیکشن. قصه ها 
این طور با نام اتفاقاتی که در ذهن ماندگار شــده، به خاطره 

مخاطب گره می خورد و محکم تر می شود. 

 همه چیز از دست هاست
ژوآسا فلســفه و نگاه ویژه ای به دســت به عنوان یک عنصر 
خــالق دارد. پیــش از ایــن در شــرح یکــی از پست هایشــان 
نوشــته بودند: »تنها انسان است که دســت دارد و کارهای 
ما دست ســاز اســت! تنها ما انســان ها با دســت مان حرف 
می زنیم و اسباب و اثاثیه می سازیم. ما برای گفتن »بیا با هم 

دوست باشیم«، به سمت غریبه ها دســت دراز می کنیم و 
تنها ما با دست هامان فکر می کنیم.« عاطفه درباره دست و 
اهمیت آن در برند ژوآسا می گوید: »تأکید بر دست ساز بودن 
به معنای عقب گرد به گذشته نیست، بلکه اهمیت دست 
را به عنوان یک ویژگی انســان نشــان می دهیــم.« تمایل به 
اتصال به مخاطب، فراتر از یک سوزن ساده و سنجاق کردن 
آن به محصول است. ژوآسا در دی ماه رویدادی 
برگزار کرد تا گره محکم تری با مخاطبانش برقرار 
کند. ویترینــی در کنار خیابان بــه کارگاه تبدیل 
شد و کل مراحل طراحی، نمونه سازی و ساخت 
یــک کیــف از ابتــدا تــا انتهــا در ایــن دو روز در 
پشت ویترین انجام شد. عاطفه می گوید دلیل 
انتخاب ویترین در خیابان، ارتباط با مخاطبانی 
بود که می توان در کف خیابــان آنها را پیدا کرد.  
عاطفه در مورد اســتفاده از پلتفرم اینستاگرام 
می گوید: »اینستاگرام پلتفرم پرمخاطبی است 
و عمده مخاطبــان در آن حضــور دارند. البتــه نمی گویم کار 
کردن در آن آسان است. چون حجم محتوای واردشده در آن 
زیاد است. همین باعث می شود دیده شدن سخت تر شود، 
اما برای برند ژوآســا مؤثر بوده و یــک حداقل هایی را برای ما 

فراهم کرده است.«

 پای برندمان ایستادیم
بــه اعتقــاد خالقــان ژوآســا، راه انداختــن یک کســب وکار و 
ایستادن به پایش، آن هم در شرایط فعلی اقتصادی سخت 
است. انگار که نیاز به کفش آهنی داشته باشد. از مشکالت 
که صحبت می شود، عاطفه به وام هایی اشاره می کند که به 
گفته او انگار برای قشــر خاصی برنامه ریزی شده و اصالً به 
دست همه کارآفرینان نمی رسد: »وام های کارآفرینی دارای 
فرایندی سخت و پیچیده هســتند و حتی به ضمانت های 
عجیبی نیاز دارند. در واقع برای افراد عادی ســخت اســت. 
انگار این وام ها برای افرادی طراحی شده اند که خیلی دغدغه 
مالی ندارند.« چشــم انداز ژوآســا آن طور که این دو شریک 
می گویند، گســترش و بزرگ تر کــردن کارگاه و تولیدات برند 
اســت. هرچند تأکید می کنند افزایش تولیدشــان به اندازه 
تولیدات صنعتــی نخواهد بود، چون کیفیــت برای خالقان 
ژوآسا مهم است. عاطفه معتقد است که دیزاین در دنیای 
امــروز از آرت مهم تــر اســت. می گوید شــاید دیزایــن همان 
چیزی باشــد که بتواند فرهنگ ها را نجات دهــد.  اتصال با 
مخاطب و رویــدادی که ژوآســا برگــزار کرده، درســت همان 
چیزی اســت که برندها بــه آن نیــاز دارند. مانــدگار در ذهن 
مخاطب با یک گره محکم. درســت مثل این شعر که »من 
رشته محبت تو پاره می کنم/ شاید گره خورد به تو نزدیک تر 

شوم«.

فرصتی به بزرگی بیش از نصف جمعیت زمین!
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تجــارت در شــبکه های اجتماعــی یــک فرصــت 
۱.۲ تریلیــون دالری اســت کــه می توانــد انقــالب 
بعدی خرید در جهان را دگرگون کند. این را یکی 
از مقــاالت جدید مجلــه فوربس عنوان کــرده که 
نشــان می دهد فضای اینترنت در حال رســیدن 
به یک انقالب جهانی اســت. طبق آمارهای این 
مقاله، تقریبــاً تمــام ۴.۸ میلیارد کاربــر اینترنت 
در شــبکه های اجتماعی حضور دارند. یعنی ۵۷ 
درصد کل مردم جهان، در این شبکه ها حاضرند. 
در حقیقــت شــبکه های اجتماعــی خــود را بــه 
منزله ورودی اینترنت قرار داده اند. طبق آمارهای 
منتشرشــده، ۹۶ درصد کاربران جهانی اینترنت 
از پلتفرم هــای شــبکه های اجتماعــی اســتفاده 
می کنند. پلتفرم های چت و پیام رسان با تصاحب 
۹۵ درصد از کاربران و بعد از موتورهای جست وجو 

در رتبه دوم قرار دارند. 
از طرفــی طبــق آمارهایی که ســایت استاتیســتا 
منتشر کرده، کاربران شبکه های اجتماعی معموالً 
۲.۵ ساعت در روز را در این شبکه ها می گذرانند. 
البتــه برندهــا به خوبــی می داننــد که چقــدر این 
شــبکه های اجتماعــی بــرای رشدشــان مفیــد 
اســت، اما شــاید چندان با مفاهیم ایــن انقالب 
اجتماعی آنالین آشنا نباشــند. طبق برآوردهای 
صورت گرفته، برندها رقمــی معادل ۵۳۷ میلیون 
دالر در ســال برای تبلیغات دیجیتــال خود خرج 
کرده اند، اما کمتر از یک ســوم این رقــم مربوط به 

تبلیغات در شبکه های اجتماعی است. 
این نکته را هم در نظر داشــته باشید که مشکل 
تبلیغات در شــبکه های اجتماعی هدایت مردم 
از یک صفحه به وب سایت است؛ درست مانند 
وقتــی مــردم در بزرگــراه رانندگــی می کننــد و بعد 
بــه مســیر دیگــری منحــرف می شــوند. در واقــع 
اگــر شــبکه های اجتماعــی بزرگــراه مــورد عالقــه 
کاربران است، خارج کردن آنها از چنین بزرگراهی 
بی معناست. تجارت در شبکه های اجتماعی هم 
همین اســت. آنها را در بزرگراه نگاه می دارد تا در 
حین معاشرت با دوستان و آشنایان، در مکانی که 

دوست دارند، بمانند. 

گفته می شــود تجارت در شــبکه های اجتماعی، 
انقالب بعدی دنیای دیجیتال است و رفتار مردم 
را به همان شــدتی تغییــر خواهــد داد کــه خرید 
اینترنتی در ۲۰ ســال گذشــته با رفتار مــردم کرد؛ 
هرچنــد باید گفــت درســت ماننــد هــر انقالبی، 
تغییرات پیش بینی  نشــده ای را به همراه خواهد 

داشت و آسیب هایی هم ایجاد می کند. 
طبــق آمــار، در ســال ۲۰۲۱ فــروش تجــارت در 
شبکه های اجتماعی به ۴۹۲ میلیارد دالر رسید، 
اما طبق یــک مطالعه جدیــد انتظار مــی رود این 
رقم تا ســال ۲۰۲۵ تقریباً ســه برابر شــود و به ۱.۲ 
تریلیــون دالر برســد. مُــرداک کــه به عنــوان رهبر 
صنعــت نرم افــزار شــناخته می شــود، می گوید: 
»افزایش مداوم زمانی که در شبکه های اجتماعی 
می گذرانیم، نشــان دهنده اهمیت این پلتفرم ها 
در زندگــی ماســت. ایــن شــبکه ها مــدام در حال 
تغییر شکل هستند و فرصت های جدیدی را برای 

تجربه کاربران ایجاد می کنند.«
بگذارید حاال که به اهمیت این شــبکه ها اشــاره 
کردیم، سه مدل برای حضور در این شبکه ها را هم 
با هم مرور کنیم. اولین مدل، مدل محتواســت. 
شاید این روش، آسان ترین راه برای برندها باشد، 
چون همین حاال با پست های اینستاگرامی خود 

این روش را امتحان می کنند.
مــدل دوم، اســتفاده از تجربــه کاربــران اســت. با 
استفاده از پخش زنده یا واقعیت مجازی می توان 

مشتریان را بیشتر از قبل درگیر کرد. 
مدل سوم، مدل شبکه است که به کاربران قدرت 
و کنتــرل بیشــتری بــرای انجــام کارهــا می دهد. 
در مجمــوع ایــن را بــه خاطــر داشــته باشــید که 
تجــارت در شــبکه های اجتماعــی، خالقیــت و 
نبــوغ مــردم را هدایــت می کنــد و در عیــن حال، 
بــه برندهــای کوچــک قــدرت می دهــد. هرچند 
برندهای بزرگ هم می توانند از این راه ارتباطات 
خود را دوباره مورد ارزیابی قرار دهند. همه اینها 
مســتلزم آمادگی برای یک انقالب بزرگ است. 
آیا برند شما آماده انقالب تجارت در شبکه های 

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

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

سپیده اشرفی

Sepideh.ashrafi64
@gmail.com
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خردهفروشی
R E T A I L

 کی مارت تنها چهار فروشگاه دارد که پس از اعالم 
تعطیلــی دو فروشــگاه، هنــوز در ایــاالت متحده 
فعــال هســتند. ایــن اعالمیــه پــس از چندین دهــه عدم 
موفقیــت زنجیــره خرده فروشــی دائم التخفیف منتشــر 
شد. این فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی زمانی نزدیک 

به ۲۴۰۰ فروشگاه در ایاالت متحده داشت 
و در دوران اوج آن، مشتریان ساعت ها صف 
می کشــیدند تــا از تخفیف های ویــژه آن روز 
مطلع شــوند. کی مــارت در ســال ۱۹۹۳، ۳۷ 
میلیارد دالر ارزش داشــت، اما مجبور شــد 

صدها فروشگاه خود را تعطیل کند.

 کی مارت، یک فروشــگاه زنجیره ای 
خرده فروشــی دائم التخفیــف کــه 
زمانی با بیش از دو هزار فروشگاه در سراسر 
ایاالت متحده بســیار محبوب بــود، آخرین 

قربانی آخرالزمان خرده فروشی شده اســت و تنها چهار 
فروشگاه آن هنوز فعال هســتند. این غول خرده فروشی 
اخیراً اعالم کرده که دو فروشگاه دیگر خود را نیز می بندد 
و تنهــا دو فروشــگاه در نیوجرســی، یکــی در النگ آیلنــدِ 
نیویــورک و یکــی در میامیِ فلوریــدا باقی می مانــد. گفته 
می شــود ناکامــی ایــن خرده فــروش دائم التخفیــف بــا 
قیمت های پایین، با رشــد اینترنت و ناتوانی فروشگاه در 

برندسازی مناسب تشدید شد.
کی مــارت از ابتــدای هــزاره ســوم تاکنــون دو بــار اعــالم 
ورشکســتگی کرده اســت، زیرا حاشــیه ســود جهانی آن 
از ۴۹ میلیارد دالر در ســال ۲۰۰۵ به تنهــا ۳/۲6 میلیارد 
دالر در ســال ۲۰۲۰ کاهش یافته اســت. ســهام کی مارت 
که در ســال ۲۰۰۵ با فروشــگاه بزرگ ســیرز ادغام شد، از 
اکتبر ۲۰۲۱ کمتر از یک ســنت رکود داشته است. این در 

حالی اســت که قیمت ســهام تارگت ۱۹۴ دالر و والمارت 
۱۳6 دالر بود.

کی مــارت در ســال ۱۸۹۹ توســط سباســتین اســپرینگ 
کرسگ به عنوان شــرکت اس اس کرســگ تأسیس شد. 
این فروشــگاه که در حومه دیترویت بــود، نیازهای روزانه 
خریداران مانند لوازم خانه، لباس و اسباب بازی 
را تأمیــن می کــرد. کرســگ در ســال ۱۹۲۵ 
بازنشسته شــد و شــرکت به هنری کانینگهام 
واگــذار شــد. در دهــه ۱۹6۰، ایــن شــرکت بــه 
کی مارت تبدیل شد و به دنبال تسلط بر بخش 
خرده فروشــی با قیمت هــای پایین بــود و در آن 

موفق شد.

 آخرالزمان خرده فروشی، بسته شدن 
بســیاری از فروشــگاه های قدیمــی و 
سنتی، به ویژه فروشــگاه های زنجیره ای بزرگ 
در سراســر جهان اســت که از حدود ســال ۲۰۱۰ شــروع 
شد، زیرا تعداد بیشتری از مشــتریان به آمازون و سایر 
خرده فروشان آنالین مراجعه کردند. پس از سال ۲۰۱۹ و 
شــیوع ویرانگر کرونا کــه باعــث تعطیلی بیــش از ۹۳۰۰ 
فروشــگاه شــد، خرده فروشــان بزرگ در ســال ۲۰۲۰، ۱۲ 
هزار فروشگاه دیگر را نیز تعطیل کردند. طبق گزارشی از 
شــرکت خدمات مالی UBS، ۸۰ هزار فروشــگاه دیگر در 
ایــن رونــد، طــی پنــج ســال آینــده و بــا رشــد تجــارت 
الکترونیک بسته خواهند شد. شولتز گفت: »کی مارت 
کامالً در بازار تخفیف دار خرده فروشــی برتری داشــت. 
تمرکز آنها این بود کــه فروشــگاه دائم التخفیف آمریکا 

باشند.
 آنها می خواستند انحصار این صنعت را داشته باشند 

و به نظر می رسید که توانایی اش را دارند.«

 این فروشگاه زنجیره ای در اوایل دهه ۱۹۹۰ به اوج 
شکوفایی خود رسید؛ زمانی که نزدیک به ۲۴۰۰ 
فروشــگاه را اداره می کرد و حدود ۳۵۰۰ کارمند در ایاالت 
متحده و کانادا داشت و حتی فروشگاه های دیگری مانند 
پی لــس دراگ اســتورز، کتابفروشــی زنجیــره ای بــوردرز و 

اسپورتس آتوریتی را خریداری کرد.

 وب سایت کی مارت می گوید در ســال ۱۹۹۱ یک 
میلیــارد دالر ســهام از طریــق عرضــه ســهام 
ترجیحی قابل تبدیل به دست آورد و تا سال ۱۹۹۳ حدود 
۳۷ میلیــارد دالر درآمد داشــت. اما ســال بعد شــروع به 
بستن صدها فروشگاه خود کرد؛ روندی که در طول دهه 
بعد تســریع شــد. طبق گــزارش وال اســتریت، مدیریت 
نتوانســت پولی را برای مدرن کردن فروشــگاه ها و ارتقای 
فنــاوری که بــه آنهــا اجــازه پیگیــری دقیق تــر موجــودی و 

خرده فروشی ها را می دهد، هزینه کند.

 تا سال ۲۰۰۲، این شرکت جایگاه خود را به عنوان 
دومین خرده فروش بزرگ پس از سیرز به والمارت 
داده بــود و اعالم ورشکســتگی کرد. بدهــی آن در نهایت 
توسط ادی لمپرت پرداخت شد که کی مارت را با سیرز در 
یک معامله به ارزش ۱۱ میلیارد دالر ادغام کرد. اما لمپرت 
که همچنان مالک شرکت است، نتوانست آن را احیا کند 
و سیرز و کی مارت دوباره در سال ۲۰۱۸ اعالم ورشکستگی 
کردند. اکنون طرفداران فروشگاه که تقریباً از بین رفته، در 
رســانه های اجتماعــی بــه یــاد دوران طالیــی کی مــارت 
افتاده انــد و عکس هایــی از جمعیتی که زمانی فروشــگاه 
جــذب می کــرد و بخشــنامه های قدیمــی را بــه اشــتراک 
می گذارند و از بسته شدن فروشگاه های محلی خود ابراز 

تأسف می کنند.

سرنوشت فروشگاه های زنجیره ای کی مارت که نتوانست خود را با تغییرات روز 
هماهنگ کند و از تجارت الکترونیک شکست خورد

پایانامپراتوریکیمارت

ترانه احمددوست
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REPORTگزارش

الوفرش و خواربارفروشی 
آنالین در اندونزی

همکاری 
یک میلیاردر

 و  یک یونیکورن
خرده فروشــی ترانــس اندونزی که توســط 
میلیاردری به نام چیرول تانجونگ مدیریت 
می شــود، بــا شــرکت تجــارت الکترونیک 
ســرمایه گذاری  شــرکت  و  بوکاالپــاک 
خطرپذیر گروثوم کپیتال پارتنرز مســتقر 
در سنگاپور همکاری می کند تا یک پلتفرم 
خواربــار فروشــی آنالین به نــام الوفــرش را 

راه اندازی کند.
جزئیــات مربــوط بــه مالکیــت الوفــرش 
فاش نشده است. شــرکای سرمایه گذاری 
گفته اند که الوفرش ســرمایه اولیــه 6۹/۷ 
میلیون دالری خواهد داشــت. این پلتفرم 
بیــش از ۱۵۰ هــزار کاال از حــدود ۱۰ هــزار 
تأمین کننــده را بــا گزینه هــای تحویــل در 

سراسر اندونزی ارائه می دهد.
تانجونگ، رئیس سی تی کورپ، در بیانیه ای 
گفت که این سرمایه گذاری مشترک منجر 
بــه تغییــر الگــوی مصــرف خواهــد شــد و 
جوابگــوی نیاز بــه ارائه یک تجربــه آفالین 
و آنالیــن بــه صــورت توأمــان خواهــد بــود. 
تانجونگ گفت: »با مشارکت با یک بازیگر 
فناوری با درک عمیق از رفتار کاربران آنالین 
و یک ســرمایه گذار مالی که از نزدیک بازار 
را می شناســد، به آینــده با هــم خوش بین 
هســتیم؛ به ویــژه زمانی کــه در دهــه آینده 
بخش هــای بزرگ تــری از بــازار بــه صــورت 

آنالین درمی آیند.«
بوکاالپاک اولین یونیکورن در اندونزی بود 
کــه در آگوســت ۲۰۲۱، ۱/۵ میلیــارد دالر 
ســرمایه جذب کــرد. ایــن پلتفــرم در حال 
حاضر بــه بیــش از ۱۰/۴ میلیون شــرکت 
خــرد، کوچــک و متوســط آفالیــن و 6/۷ 
میلیون تاجر آنالین و بیــش از ۱۰۰ میلیون 

کاربر در اندونزی خدمات ارائه می دهد.
اولیویــه لگرانــد، عضــو مشــاور تراکنــش 
گروثوم کپیتال پارتنرز گفته است در حالی 
کــه در ســال های اخیــر فعالیــت تجــارت 
الکترونیــک در اندونــزی افزایــش قابــل 
توجهی داشــته اســت، مقدار کمــی از آن 
در بازار خواربارفروشــی آنالین بوده است. 
او گفت کــه چنین فعالیتی در مقایســه با 
۱۴ درصد در کره جنوبی، ۱۱ درصد در چین 
و ۱۰ درصــد در ژاپــن، کمتــر از ۲ درصــد از 
کل هزینه های خرده فروشــی مــواد غذایی 
اندونزی را تشکیل می دهد. لگراند افزود: 
»در آسیای جنوب شرقی، خواربارفروشی 
۵۰ درصد از کل هزینه های خرده فروشــی 

است.«
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این هفته، خرده فــروش محبوب »تارگت«، نتایج مالی ســه 
ماهه چهارم را اعالم کرد که بیش از برآوردهای تحلیلگران بود.
طبق این گزارش، پس از رشــد نزدیک به ۲۸ میلیــارد دالر یا 
بیش از ۳۵ درصد در دو سال گذشته، مجموع فروش به ۱۰6 
میلیارد دالر رسید. فروش قابل مقایسه ۸/۹ درصد افزایش 
یافت، یعنی بیش از ۲۰/۵ درصد در سه ماهه چهارم ۲۰۲۰. 
عــالوه بر ایــن، در ســال ۲۰۲۱ هر پنج دســته کاالهــای اصلی 
رشد دو رقمی در فروش، باالتر از رشد در سال ۲۰۲۰ را نشان 

داده اند.
ســود هر ســهم برای ســه ماهه چهارم از ۲/6۷ دالر در سال 
۲۰۲۰ به ۳/۱۹ دالر رسید. مجموع سود هر سهم تعدیل شده 
از ۹/۴۲ دالر در ســال ۲۰۲۰ بــه ۱۳/۵6 دالر بــرای کل ســال 

۲۰۲۱ رسید.
همان طور که برایان کورنل، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
تارگت، در بیانیه ای پس از انتشار درآمد اعالم کرد، عملکرد 
خوب سه ماهه چهارم تارگت به دنبال عملکرد قوی چندین 

فصلی است که »دوام« مدل تجاری آن را تقویت می کند.
کورنل گفته است: »عملکرد قوی سه ماهه چهارم ما باعث 
شــد در ســال ۲۰۲۱ رکورد رشــد را بزنیم و متضمن دوام مدل 
کســب وکار و اعتمــاد مــا بــه رشــد ســودآور بلندمدت شــد. 
همان طور که به آینده نگاه می کنیم، به سرمایه گذاری و انجام 
کاری که باعث شــده وفاداری و اعتماد مشــتریان خــود را به 
دســت آوردیم، ادامه می دهیــم. این امر با تیم برجســته ما 
شروع می شود و شامل تمایز مداوم از طریق مقرون به صرفه 

بودن، طبقه بندی، سهولت و راحتی است.«
مدل کسب وکار تارگت دارای چندین عنصر است که به این 
شرکت کمک کرده تا قلب و کیف پول خریداران آمریکایی را 
تســخیر کند. اولین ویژگی »فروشــگاه یک جا« است که به 
خریداران امکان می دهد همه چیــز، از مواد غذایی گرفته تا 

دارو و پوشاک را در یک مکان خریداری کنند.
بعــدی عنصر ترکیب خریــد آنالین بــا خرید آفالین اســت. 
مشــتریان کاال را به صــورت آنالین ســفارش می دهنــد و آن 
را از داخــل فروشــگاه های محلی یــا در کنار خیابــان تحویل 
می گیرند. بیــش از ۹۵ درصد از فروش آنالین تارگت در ســه 
ماهه چهــارم توســط فروشــگاه های آن انجام شــد و در طول 

فصل تعطیالت به علــت قرنطینه بــه تارگت برتــری رقابتی 
نسبت به آمازون داد.

بــرت رز، کارشــناس خرده فروشــی می گویــد: »تارگــت در 
تعطیالت بر آمازون پیروز شد. با باز شدن دوباره جهان، مردم 
می خواســتند بیرون بیایند و افزایش فروش در فروشگاه ها 
اجتناب ناپذیر بود. این آخرین باری نیست که ما از این نوع 
اعــداد خواهیم دیــد. فــروش ســنتی در فروشــگاه ها پس از 
تعطیلی، ظرفیت محدود و عجله دیوانــه وار به آنالین بودن 

همه چیز برای جلوگیری از کووید، با قدرت بازمی گردد.«
ادغام فروش آنالیــن و آفالین، فروشــگاه های خرده فروشــی 
ســنتی را به دارایی های گران بهایی تبدیل می کند که قبل از 

ورود آمازون به خرده فروشی بودند.
جو ایوب، مدیر ارشد درآمد در سرچ آی او می گوید: »استراتژی 
خرده فروشی تارگت نقش مهمی در موفقیت فعلی آن داشته 
است. آنها به طور مؤثر تجربه خرده فروشی آنالین و آفالین 
را ادغام کرده اند که خریداران در طول همه گیری به آن عادت 
کرده اند. به منظور رقابت، سایر خرده فروشان بزرگ از جمله 
آمازون نیز باید در تجــارت الکترونیــک و روش های آنالینی 
ســرمایه گذاری کننــد که از فــروش در فروشــگاه پشــتیبانی 

می کند.«
رز می افزاید: »خرده فروشی آنالین نمی تواند با تجربه خرید 
واقعی و قدم گذاشتن به فروشگاه رقابت کند. مهم نیست 
که چقدر تالش می کنند، این چیزی نیست که بتوان آن را به 
صورت آنالین جایگزین کرد. این، همراه با تحویل در همان روز 

و تحویل در خیابان، فروش تارگت را افزایش داد.«
ریــک واتســون، کارشــناس ای کام و بنیان گــذار آر. ام. دبلیو 
کامرس کانسالتینگ می گوید: »رویکرد آمازون خرده فروشی 
آنالین است و رویکرد تارگت خرده فروشی مبتنی بر فروشگاه. 
هر دو در حوزه های خود بسیار نوآور هستند و از آن برای رشد و 
افزایش سهم بازار استفاده می کنند. با این حال، تارگت همه 
این کارها را با بهبود حاشیه سود انجام می دهد، در حالی که 
آمازون راضی است که پول زیادی به دست نیاورد. همچنین 
قابل توجه اســت که والمــارت به خوبــی از هر دو رویکــرد وام 
گرفته است که بسیاری از شرکت ها نمی توانند انجام دهند، 

اما شرکتی به اندازه والمارت می تواند.«

تارگت سوار بر روند خرده فروشی جدیدی است که می تواند 
آمازون را شکست دهد

محبوبیتترکیب
خردهفروشیآنالین-آفالین

فناوری جدید در هول  فودز و تسلط بیشتر غول آنالین 
بر فضای خرده فروشی

اولین فروشگاه بدون صندوق دار آمازون

NEWSخبر

اولین فروشــگاه بدون صندوق دار آمــازون، هول 
 فــودز )Whole Foods( اکنــون بــرای عمــوم بــاز 
اســت. ایــن نــوآوری در طــول پاندمــی کرونــا کــه 
همچنان ادامــه دارد، بســیار مهم اســت زیرا به 
مصرف کننــدگان اجــازه می دهــد بــدون نیــاز بــه 
تماس فیزیکی برای تســویه قبوض خود، خرید 

کنند.

 آمازونفرشچهمیکند؟
خریــداران در فروشــگاه آمازون فــرش 
)Amazon Fresh( که صدها محصول متعلق به 
آمازون و غیر از آن را عرضه می کند، هنگام ورود 
با یک برنامه تلفن هوشــمند پذیرش می شــوند 
و بــدون نیــاز بــه اســکن اقــالم جداگانــه، هنگام 
خروج به طور خودکار صورت حســاب را دریافت 
می کنند. این غــول تجارت الکترونیــک در چند 
سال گذشته از فناوری بدون صندوق خود )فقط 
بــرو بیــرون؛ Just Walk Out( اســتفاده کــرده 
کــه در حــال حاضــر در فروشــگاه های آمازون گو 
)Amazon Go( و آمازون فــرش قابــل مشــاهده 
اســت. اکنــون این شــرکت بــزرگ خرده فروشــی 
فنــاوری دامنــه  تــا  اســت  گرفتــه   تصمیــم 
 Just Walk Out خــود را بــا ادغــام آن در 
ســوپرمارکت هول  فودز برای اولین بار گســترش 
دهد. طبق آخرین گزارش، آمازون در ســال ۲۰۱۷ 
فروشــگاه هــول  فــودز واقــع در محلــه گالور پارک 
دی ســی را به قیمــت حــدود ۱۳/۷ میلیــارد دالر 
خریداری کــرد. پس از اعــالم این خریــد، آمازون 
یک بار دیگر بخش خرده فروشی را به لرزه درآورد. 
او این خواربارفروشی لوکس ایاالت متحده، هول 

فودز مارکــت را که به عرضه کاالهــای گران قیمت 
ارگانیک مشهور بود، در راستای نفوذ فزاینده خود 

در بخش خرده فروشی خریداری کرد.

 برداروبرو!
با این حال، این شرکت واقعاً آن را تغییر 
نداد. پس از خریــد میلیــارد دالری، آمازون فقط 
تخفیف هــای خــود و امتیــازات تحویــل رایــگان 
مشــترکین پرایــم را در ســوپرمارکت ادغــام کــرد. 
اکنــون آمــازون در حــال بهبــود فروشــگاه هــول 
فودز خود اســت. اگر از بــازار مواد غذایــی بازدید 
Just Walk Out  کنیــد، می توانیــد از ویژگــی
در تجــارت الکترونیــک اســتفاده کنیــد. امــا اگر 
مصرف کننــدگان نخواهنــد از ســرویس بــدون 
صنــدوق دار اســتفاده کننــد، همچنان مجــاز به 

انتخاب صندوق های خودسرویس هستند.
از ســوی دیگر، برخــی از کارکنان فعــال همچنان 
در این منطقه مشغول به کار هستند. آنها برای 
کمک به افرادی که با نحوه عملکرد فروشگاه های 

آمازون هول فودز آشنایی ندارند، وجود دارند.
وب ســایت رســمی آمــازون توضیــح داد کــه 
ســرویس پیشــرفته  Just Walk Outمی توانــد 
تشــخیص دهد که آیا مصرف کنندگان اقالمی را 
از سوپرمارکت ها و سایر فروشگاه ها بیرون می برند 
یا خیــر. ایــن فنــاوری متکی بــه یک ســبد خرید 
مجازی است که نشان می دهد خریدار کاالیی را 
از قفســه برمی دارد یا نه و چه زمانی محصوالت 
بازگردانده می شوند. قبل از خروج، هزینه خرید 
مصرف کننــدگان بــر اســاس اقــالم موجــود در 

سبدهای مجازی آنها محاسبه می شود.
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ایدهاولیهنماتکچهبودوچطورشــدکه
اینپلتفرمراراهاندازیکردید؟

محمدحسین برمایون: من از سال ۹۴ وارد فضای کارآفرینی 
شــده بودم و در حوزه های مختلفی چون سالمت و انرژی در 
همکاری با چند تیم متفاوت اســتارتاپی، ایده هایی را پیش 
می بردم. هم بنیان گذار دیگر نماتک، مجید گودینی هم در 

حوزه اتوماسیون مدرس بود و دوره های آموزشی 
برگزار می کرد. او نیز تقریباً از همان ســال ۹۴ در 
چند اســتارتاپ کــه حوزه کاری شــان مربــوط به 
قطعات صنعتی بــود، فعالیت داشــت. او پس 
از برگزاری چند دوره، متوجه نیازی شده بود؛ آن 
نیاز این بود که برخی از افراد امکان حضور در این 
کارگاه ها را نداشتند و به دنبال فیلم آموزشی این 
دوره ها می گشــتند. مجید گودینــی در آن زمان 
دوره ای را کــه برگــزار می کــرده، ضبــط می کنــد و 
برای فروش می گذارد که با اســتقبال مخاطبان 

مواجه می شود. در ســال ۹6 که این موضوع را برایم تعریف 
کرد، ایده نماتک شکل گرفت. برنامه مان این بود که دوره های 
آموزشــی مختلف را ضبط کنیم و آنها را به فروش برسانیم. 
نماتک با این رویکرد در دی ماه سال ۹6 شکل گرفت و اولین 

فیلم آموزشــی هم که روی آن آپلود شــد، دوره آموزشی او در 
حوزه اتوماسیون بود. 

چشــم انداز مــا در آن زمــان ایــن بــود کــه دوره های آموزشــی 
بیشــتری را در این قالــب بیاوریم و بــه فروش برســانیم. زیرا 
یکــی از نیازهــای بزرگــی کــه حــس می شــد و در دوره کرونــا 
شــدیدتر شــد، همین مســئله آموزش غیرحضــوری بود که 
در آن زمــان ارجحیــت نداشــت. امــا از آنجا که 
دریافته بودیم در کشــور عدالت آموزشی وجود 
ندارد و اساتید خوب در مراکز استان ها مستقر 
هستند، تصمیم داشــتیم با نماتک در جهت 
ایجاد عدالت آموزشــی حرکت کنیــم. به عالوه 
چنانچه کسی در این دوره های حضوری شرکت 
می کرد، اما بخشــی از جلســات را به هر شکلی 
فرامــوش می کــرد یــا از دســت مــی داد، دیگر به 
آن دوره دسترســی نداشــت. در نهایت ما تمام 
مشــکالتی که مخاطبان در آموزش حضوری با 
آن درگیر بودند، شناســایی کرده بودیم و ســعی داشــتیم در 
نماتک آنها را حل کنیم.  روند کار به این صورت بود که استاد 
ســرفصل های آموزشــی را ارائه می داد و این ســرفصل ها در 
تیم فنی یک شرکت صنعتی به تصویب می رسید. سپس 

ایــن دوره آموزشــی ضبــط می شــد و آن را بــه شــکل آفالیــن 
برای مشــتریان مان ارســال می کردیم. کم کم بر اســاس نیاز 
مخاطبان، قابلیت هایی به نماتک اضافه شد. مثالً کارآموزان 
می گفتند که می خواهند با استاد در ارتباط باشند. بنابراین 
فرومی تشکیل شد تا هر کارآموز در هر زمانی که نیاز داشت، 
سؤال خود را در این فروم بپرسد تا استاد مربوطه به آن پاسخ 
دهــد. مورد دیگــر این بــود که عــده ای پــس از گذرانــدن دوره 
آموزشی به دنبال گواهینامه معتبر بودند که نشان دهد آنها 
این دوره را گذرانده اند، زیرا متأسفانه همچنان داشتن مدرک 
بر میزان مهارت شــخص ارجحیــت دارد. به همین دلیل ما 

ارائه مدرک رسمی را هم به نماتک اضافه کردیم. 
همان طور کــه اشــاره کــردم، کار بــا فیلــم دوره های آموزشــی 
در حــوزه اتوماســیون شــروع شــد و کم کــم مباحــث بــرق به 
آن افــزوده شــد. ســپس وارد حوزه هایــی چــون مکانیــک، 
شیمی، مواد، عمران، معماری، کامپیوتر، صنایع و مدیریت 
شــدیم و آموزش هایی را که نیاز صنعت و بــازار کار بود، ارائه 
دادیم. در حال حاضر هم تصمیم داریم به سمت مباحث 
غیرمهندســی حرکت کنیم. اکنون ۹۰ دوره آموزشــی جامع 
تخصصی در نماتک عرضه شده که در مجموع چهار هزار 
ساعت فیلم آموزشی را شامل می شود. نکته مهم اینکه چون 

چرا نماتک؟
حــوزه آمــوزش در ایــران همــواره بــا دو 
مســئله دســت بــه گریبــان بوده اســت. 
یکی فاصله میان مباحث آموزشی و نیاز 
واقعی صنعت و بازار کار اســت و دیگری 
در دســترس نبــودن آمــوزش بــرای همه، 
زیرا اساتید برجســته در شهرهای بزرگ 
فعالیت می کنند و همین باعث می شود 

از عدالت آموزشی دور بمانیم.
نماتک با این هدف تشــکیل شده است 
کــه دقیقــاً همیــن دو مشــکل بــزرگ را تا 
جایــی کــه در تــوان دارد، حــل کنــد. آنها 
اســاتید برجســته را از سراســر کشــور 
جذب می کنند، از آموزش های آنها فیلم 
می گیرند و به شــکل پکیج های آموزشی 
روی پلتفرم خود به فروش می رســانند تا 
هر کسی فارغ از مکانی که در آن سکونت 
دارد، بتوانــد از ایــن آموزش هــا اســتفاده 

کند. 
هــر چنــد شــیوع کرونــا و روی آوردن دنیــا 
بــه ســمت آمــوزش از راه دور، سبب ســاز 
جهشی در استقبال از ویدئوهای نماتک 
شــده اســت، اما نمی توان مزیت های این 
پلتفرم را نادیده گرفت. بنیان گذاران نماتک 
در چهار ســالی که از شــروع فعالیت شان 
می گــذرد، بــه شــکل مــداوم در حــال 
بررسی های نیاز بازار آموزش و برطرف کردن 
این نیازها بوده اند. همین هم سبب شده 
تا ارائه گواهینامه معتبر، گارانتی آموزشی، 
ارتباط مداوم با اساتید و پشیبانی دائمی را 

به مرور به پلتفرم خود اضافه کنند. 
شکی نیســت که راه شکوفایی صنعت، 
از مســیر نیروهــای متخصــص و خبــره 
می گــذرد. بــدون چنیــن نیروهایــی، 
سرمایه گذاری یا ذخایر عظیم زیرزمینی 
راه بــه جایــی نمی برنــد. از آنجــا کــه طی 
ســال های اخیــر، مهاجــرت نیروهــای 
متخصص شدت گرفته است، اهمیت 
تربیــت چنیــن افــرادی بیــش از پیــش 
احساس می شــود. بنیان گذاران نماتک 
می گوینــد بــا توجــه بــه اینکــه در حــال 
حاضر مشــتریانی از صنایع نفت، گاز و 
پتروشــیمی، برق، مواد غذایــی و صنایع 
فلــزی داشــته اند، مشــخص اســت کــه 
توانســته اند در ویدئوهای آموزشی خود 
نیازهای صنعت را تا حد خوبی پوشــش 
دهند. به عقیده آنها، تعداد بــاالی افراد 
بیکار در جامعه در حالی که صنایع نیاز 
شــدیدی بــه نیــروی کار دارنــد و هــر روز 
آگهی های استخدامی منتشر می کنند، 
نشان می دهد که مسئله اصلی بازار کار ما 
کمبود شغل نیست، بلکه حرفه ای بودن 
افراد جویای کار است که آموزش شان در 

جامعه مغفول مانده است.
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گفت و گو با  محمدحسین برمایون و مجید 
گودینی هم بنیان گذاران نماتک؛ آنها می گویند 

اگر همین امروز شرکت های بزرگ روی تربیت 
نیروی انسانی ماهر سرمایه گذاری نکنند، فردا 

چالش های بزرگی خواهند داشت

کارمانآموزش
تخصصیاست!



پس از تدوین فیلم ها، قســمت های اضافــه را حذف می کنیم، 
می توانم بگویم هیچ زمانی در فیلم های آموزشــی صرف گفتن 

موارد غیرمفید نشده است.

نحوهانتخابمباحثواساتیدبهچهشکل
استوچهاستانداردهاییدارید؟

برمایون: همــواره دو مــورد را در نماتــک ارزیابی می کنیم؛ یکی 
اساتید و دیگری سرفصل ها و موضوعات آموزشی. زیرا هدف 
اصلی ما بر خالف دانشگاه ها و آموزشگاه های دیگر، این است 
که چیــزی را آمــوزش دهیــم کــه در صنعت مــورد نیاز اســت. 
آن قدر روی نیاز صنعت تأکید داریم که پیش آمده به فیلم های 
آموزشی قبلی مان بخش هایی را اضافه کرده ایم و این بخش های 
جدید را در اختیار مشــتریان قبلی مان نیــز قــرار داده ایم. زیرا 
هدف مان این اســت که افراد با تماشای این آموزش ها بتوانند 
جذب بازار کار شــوند. بــه همین دلیل هــم از دوســتانی که در 
صنایع بزرگ داریم و اساتید دپارتمان های آموزشی فنی کمک 
گرفته ایم و نیازشان را می پرسیم؛ اینکه در چه بخش هایی نیاز 
به نیــروی کار دارنــد یا در چــه بخش هایی می خواهنــد نیروی 
انســانی خــود را از نظــر حرفــه ای ارتقــا دهنــد. بر این اســاس، 
مباحث آموزشــی انتخاب می شــود. ســپس با مدرســانی که 
در آموزشــگاه ها و شــرکت ها دوره برگزار می کنند، وارد مذاکره 
می شــویم. معموالً این اســاتید از میان پنج نفــر اول هر حوزه 
برگزیده می شوند. از این اساتید درباره آموزشی که قرار است 
ارائه دهند، اطالعات می گیریم و دوره را ضبط می کنیم. روی این 
مسئله نیز تأکید کنم که ما برای انتخاب اساتید خود را به یک 
جغرافیای خاص محدود نکرده ایم و اولویت ما حرفه ای بودن 
اساتید است. به همین دلیل بسیاری از استادان نماتک ساکن 

شهرهای دیگری هستند که برای ضبط مجموعه آموزشی شان 
به تهران رفت و آمد دارند. سرفصل ها و رزومه اساتید نیز توسط 
دپارتمانی که شامل استادان قبلی و نمایندگان صنعت است، 

ارزیابی می شود.

پلتفرمهاوسایتهایدیگرینیزوجوددارند
کهمشــابهفعالیتشــماراانجاممیدهنــدودرحوزه
آموزشیفعالهستند.مزیترقابتینماتکرادراین

میانچهمیدانید؟
مجید گودینی: من سایت هایی را که در حوزه آموزش فعالیت 
دارند، بــه دو دســته تقســیم می کنم. یــک گــروه آموزش های 
شــخصی ضبط می کنند و در خصوص یک مبحــث خاص، 
فیلم هایــی را ارائــه می دهنــد. در این مــورد کیفیــت فیلم های 
ضبط شده در سطح پایینی قرار دارد، در حالی که ما در نماتک 
بسیاری از دوره های آموزشــی مان را در کارخانجات و کارگاه ها 
ضبط می کنیم. حتی در استودیومان قطعات صنعتی را داریم 

و حین آموزش آنها را نشان می دهیم. 
دسته دوم پلتفرم های آموزشی هستند که مزایای خاص خود 
را دارند، ولی می توانم بگویم ما آن VOD هســتیم که خودمان 
انتخاب می کنیم چه آموزش هایی را داشته باشیم که مراحل 
آن را پیش تــر توضیــح دادم. در حالــی که در بیشــتر پلتفرم ها 
اساتید خودشان انتخاب می کنند که چگونه و در چه محورهایی 
آموزش را ارائه دهند. ما سعی کردیم چیزی را آموزش دهیم که 
دقیقاً نیاز صنایع باشد و مورد تأیید آنها نیز قرار گیرد. به عالوه 
دوره های آموزشی ویدئویی ما همیشه در دسترس هستند و 
مخاطبان دوره ها می توانند بارها و بارها به این ویدئوها رجوع 
کنند و آنها را چندباره ببینند. ما پشتیبانی دائمی نیز داریم و 
اساتید همواره در دسترس مشــتریان ما هستند تا سؤاالت و 
مشکالت آنها را حل کنند. در نهایت اینکه ما گارانتی آموزشی 
ارائه می دهیم، به این معنی که اگر کســی مدعی شد که پس 
از دیدن دوره ها آموزش الزم را دریافت نکرده است، وجهی که 

پرداخت کرده، به او بازگردانده می شود.  

تابهحــالچقدرفــروشداشــتهایدوباچه
شرکتهاییدرتعاملبودهاید؟

 گودینی:   تا امروز حدود هشت هزار پکیج آموزشی فروخته ایم 
که مشتری حدود ۵۰۰ پکیج، شرکت های بزرگ و معظم بوده اند. 
در سایت ما لوگوی شرکت هایی که با ما طرف قرارداد بوده اند و 
گواهی حســن انجام کار، وجود دارد. عمده مشتریان شرکتی 
ما در صنایع نفت و گاز هستند و اگر بخواهم به چند شرکت 
اشاره کنم، می توانم از شرکت نفت ستاره خلیج فارس، پاالیش 
گاز ایالم و پاالیش گاز بیدبلند نام ببرم. برخی از مشتریان ما در 
صنایع فلزی فعالیت دارند مانند شرکت فوالد مبارکه، شرکت 
ملی صنایع مس ایران و شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر. در 
صنعت برق نیز شرکت توانیر و مپنا جزو مشتری های پکیج های 
آموزشی مان بوده اند. از میان شرکت هایی که با آنها همکاری 
داشــته ایم و برای ذهن مخاطبان آشــنا هســتند، می تــوان به 

طبیعت سبز میهن، بوتان و کیسون اشاره کرد. 

شمادرسایتخودبهایناشارهکردهایدکه
درصورتدریافتبستههاوگواهینامه،افرادبهبازارکار

وصلمیشوند.دراینبارهتوضیحمیدهید؟
گودینی: از آنجا که تأییدیه سرفصل های آموزشی مان را از منابع 
انسانی شرکت های بزرگ می گیریم و قسمت زیادی از فیلم های 
آموزشی را به تأیید این شرکت ها می رسانیم، در نهایت کسانی 
که از این دوره ها فارغ التحصیل می شوند، مناسب کار در این 
شــرکت ها خواهند بود. حتی در مــواردی آگهی دعــوت به کار 
شرکت ها تأکید می کند چنانچه فرد گواهی فالن دوره آموزشی 
نماتک را داشته باشــد، نیازی به حضور در آزمون ندارد و تنها 
در مصاحبه شرکت خواهد کرد. به عالوه با توجه به مسیری که 
طی می شود تا فیلم یک دوره آموزشــی روی پلتفرم قرار گیرد، 
افراد با گذراندن این دوره ها برای کار در صنعت آماده می شوند 
و شرکت ها برای استخدام چنین فردی تمایل خواهند داشت.

دقیقاً یکی از چالش های بازار کار کشور ما این است که کارجوها 

مدعی اند شغلی پیدا نمی کنند، در حالی که روزانه آگهی های 
استخدام بسیاری منتشر می شود که نشــان می دهد نیاز به 
نیروی کار متخصص وجود دارد. گمان می کنم این گپ بزرگ 
میان نیاز بــازار و تعــداد افراد بیــکار جامعه به دلیل نداشــتن 
مهارت برای آن موقعیت های شغلی است. هدف ما در نماتک 
پر کردن این فاصله اســت. بازخوردی که تا اینجا از مشتریان 
خود گرفته ایم هم تأیید کرده که به هدف خود تا حدود خوبی 
نزدیک هستیم؛ این افراد گفته اند که یا مشغول به کار بوده اند 
و به واسطه دریافت این آموزش ها، ارتقای شغلی پیدا کرده اند، 

یا بیکار بوده اند و توانسته اند جذب صنایع مختلف شوند. 

آمــاریهــمازکســانیکــهبــهایــنشــکل
استخدامشدهاند،دارید؟

برمایون: متأسفانه ما هنوز نتوانسته ایم قشر دانشجو را جذب 
کنیم. عمده مشــتریان ما در ســنین ۲۷ تا ۳۰ ســال هســتند 
که صنعت را از نزدیــک دیده اند و می دانند برای اســتخدام یا 
ارتقای شغلی به چه آموزشی نیاز دارند. حتی از آنجا که برخی 
آموزش های ما در حوزه نظام مهندسی است، مشاهده کرده ایم 

که عــده ای با ایــن آموزش هــا پروانه 
خود را دریافت کرده و کسب و کاری 
راه انداخته انــد. بازخوردهایی که از 
افراد فاقد کار گرفتیم، به ما می گوید 
کــه حــدود ۵۰۰ نفــر از کســانی کــه 
بیکار بوده اند، پــس از گذراندن این 

دوره ها مشغول به کار شده اند. 

چهچشماندازی
بــراینماتــکداریــدودر
قدمهــایبعــدیتصمیــم
داریــدچــهفعالیتهایــی

انجامدهید؟
برمایــون: طرح جدیــدی را ســه، چهار ماه گذشــته بــه نماتک 
افزوده ایــم کــه شــامل کمپ های آموزشــی فشــرده می شــود. 
اســتارت ایــن پــروژه را بــا برنامه نویســی جاوااســکریپت 
)JavaScript( زده ایم. اینجا افراد عالقه مند را تعلیم می دهیم 
و مبلغ آموزش را پس از اینکه استخدام شدند، از آنها دریافت 
کنیم. این مدل به شکل آزمایشی کلید زده شده است و نگاه مان 
به دانشــجویان بود که ممکن اســت توانایــی پرداخت هزینه 
دوره را نداشته باشند یا کسانی که هنوز نمی توانند به دوره های 
ما اعتماد کنند. فاز بعدی این اســت که خود ما ایــن افراد را به 
صنایع معرفی کنیــم. اتفاقاً از شــرکت هایی کــه در حوزه های 
مختلف کار می کنند، درخواست های بسیاری داریم که نیروی 
کار متخصص برای بخش های گوناگون خود می خواهند. برنامه 
داریم که برای ســال آینده حدود پنج هزار نفر را به این شــکل 
تعلیم دهیم و به صنایع معرفی کنیم؛ به خصوص در حوزه هایی 
چون برنامه نویسی، بازرسی، تعمیرات و... که با کمبود نیروی 
کار مواجه هستیم.  در کنار این کمپ آموزشی، با برند دیگری 
شــروع به ضبط همیــن دوره ها بــه زبــان انگلیســی کرده ایم و 
مشتریان خارج از کشور را هدف قرار داده ایم. زیرا ایرانیان خارج 
از کشور از پکیج های آموزشی مان استقبال بسیاری کرده بودند 
و می گفتند یا این آموزش ها به شکلی که نماتک ارائه می دهد، 
وجود ندارد یا هزینه اش بسیار سنگین است. به همین دلیل 
استارت برند بین المللی نماتک را زده ایم تا خألهای بازار خارج 
از کشور را نیز پر کنیم؛ زیرا اساتید ما به خصوص در حوزه های 
نفت و گاز و صنایع فلزی، خبره و در ســطح جهانی هســتند.  
به عالوه با هدف مهارت آموزی به دانش آموزان، سرفصل های 
آموزشی را طراحی کرده ایم و در حال ضبط فیلم هستیم، زیرا 
معتقدیم آنچه نیاز بازار کار است، قابل آموزش دادن به افراد 
در سنین پایین تر نیز هست؛ مثل مدارس فنی - حرفه ای که 
لزوماً فارغ التحصیالن آن نیازی به حضور در دانشگاه ندارند و 

می توانند جذب بازار کار شوند. 

تابهحالجذبسرمایهکردهاید؟
برمایــون: نماتــک تــا امــروز بــا ســرمایه گذاران بســیاری، از 

خصوصــی گرفتــه تــا دولتــی و حاکمیتــی، پــای میــز مذاکــره 
رفته، ولی به نتیجه نرســیده اســت. خوشــبختانه تا اینجای 
کار توانســته ایم بــه شــکل بوت اســترپ کار را پیــش ببریــم و 
اســتقبال مخاطبان، به خصوص در یکی، دو ســال اخیر نیاز 
مالی ما را برطرف کرده است. بنابراین بیشتر از اینکه به دنبال 
سرمایه صرف باشیم، خواهان اسمارت مانی هستیم؛ یعنی 
سرمایه گذاری که بتواند به شکل راهبردی در پیش برد اهداف 
توســعه ای به ما کمک کند. مثالً در پــروژه بین المللی نماتک 
دسترســی های چندانی نداریم و به دنبال افرادی هستیم که 
تجربه همکاری با شرکت های بین المللی را داشته باشند؛ یا در 
خصوص کمپ های آموزشی، نیاز به کمک افرادی داریم که به 
ما اعتماد داشته باشند و مدل استارتاپ آموزشی را درک کنند.  
بر اســاس اعالم دولت، برای آنکه یک نفر وارد بازار کار شــود، 
حدود ۴۰ میلیون تومان از بودجه کشور هزینه می شود و ما در 
نماتک در حال کاهش این هزینه ها هستیم. بنابراین به دنبال 
سرمایه گذاری می گردیم که این موضوع برایش جذاب باشد. 
به همین دلیل با وجود اینکه ارقام پیشنهادی تاکنون جذاب 
بوده است، اما بیشتر به دنبال کسی هستیم که ویژگی هایی 

که اشاره کردم، داشته باشد.

اندازهبازاریکهنماتک
درآنفعالیــتمیکنــد،چقــدر
اســتوشــماچــهســهمیازآن
داریــد؟اعــدادمشــخصیدر

دسترسهست؟
برمایون: برآورد حجم بازار آموزش 
دشــوار اســت. تخمین زده اند که 
حجم آموزش الکترونیک در دنیا 
تــا ســال ۲۰۲۵ می توانــد بــه ۳۷۵ 
میلیارد دالر در سال برسد. معموالً 
اگر نتوانیم برآوردی از بازار در ایران داشــته باشیم، به نسبت 
ســهم جی دی پی ایــران در جهــان، بــرآورد جهانی را تقســیم 
می کنیم و ســهم ایران را به دســت می آوریم. بر این اساس تا 
سال ۲۰۲۵، سهم ایران در حدود دو میلیارد دالر در سال خواهد 
بود. چیزی که ما برای نماتک هدف گذاری کرده ایم، سهم پنج 
میلیون دالری است که می شود ۰/۲۵ درصد از کل بازار بالقوه 
داخلی. ما تا اینجا توانسته ایم به ۰/۱ هدف گذاری خود برسیم 

و درآمد ساالنه ۵۰۰ هزار دالری داریم. 

درحالحاضربرایرسیدنبهاهدافتانچه
خألهاییاحساسمیکنید؟

برمایون: خلئی که در حال حاضر در کشور احساس می کنیم، 
مشارکت بخش منابع انسانی شرکت ها در ساخت ویدئوهای 
آموزشی است که نیاز شرکت خودشان است. برای صنایعی 
که توانسته ایم با آنها ارتباط بگیریم و خودمان آشنایی داریم، 
توانسته ایم این کار را انجام دهیم ولی برای صنایع دیگر، ممکن 
است نیاز آنها را به طور کامل ندانیم و درک نکنیم، زیرا از بیرون 
به آن صنعت نگاه می کنیم. حتی به نظرم بهتر است بخش 
منابع انســانی این شــرکت ها در برگزاری کمپ های آموزشی 
نیز حضور و مشــارکت جدی داشــته باشــند. منابع انسانی 
شــرکت ها می توانند میزان نیازشــان بــه نیروی انســانی، نوع 
تخصص و حتی شهر مورد نظرشــان را با ما مطرح کنند تا ما 
پکیج یا کمپ آموزشی مورد نیاز آنها را طراحی کنیم. حتی این 
آمادگی را داریم که به شکل اختصاصی برای هر شرکتی کمپ 
آموزشی برگزار کنیم. این نکته را یادآور شوم که بوت کمپ های 
ما به شــکل بســیار فشــرده برگزار می شــود و شــبیه بــه دوره 
سربازی، افراد را در مدت زمان کوتاهی تعلیم می دهد تا بتوانند 
مهارت مــورد نیاز را کســب کننــد و این برای شــرکت ها مفید 
خواهد بود. البته در حال حاضر با شرکت های مختلفی مذاکره 
کرده ایم و سعی داریم این مسئله را به نحوی حل کنیم. در حال 
حاضر بسیاری از شــرکت های طرف همکار ما این موضوع را 
درک کرده اند و حتی پکیج های آموزشی ما را به نیروی انسانی 
خود هدیــه می دهند، اما تصمیــم داریم بازار خــود را بزرگ تر 

کنیم و در این میان همکاری بیشتر شرکت ها ضروری است.

 خلئی که در حال 
حاضر در کشور 

احساس می کنیم، 
مشارکت بخش منابع 
انسانی شرکت ها در 
ساخت ویدئوهای 

آموزشی است

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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دهه هاست که نوآوری در عرصه پزشکی و درمان به سوی 
مطالعات بنیــادی رفتــه، در چند ســال اخیــر مطالعات و 
دســتاوردهای های تک به جهان ســامت ســام کرده اند 
و صــدای رنســانس پزشــکی بــه گــوش می رســد. در ایــن 
گفت وگــو بررســی می کنیم کــه چــه علومی به ایــن جهان 
جدید پل می زنند. دکتر حسین قنبری، رئیس دانشکده 

فناوری هــای نویــن پزشــکی دانشــگاه علــوم 
نانوپزشــکی  متخصــص  تهــران،  پزشــکی 
بازساختی از دانشگاه UCL انگلستان، عضو 
هیئت علمی گروه نانوفناوری پزشکی، مسئول 
دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش پزشــکی 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران و از پایه گذاران 
پایان نامه هــای محصول محــور این دانشــگاه 
است. دانشکده فناوری های نوین پزشکی در 
سال 88 رسماً تأسیس شد و پیش از تأسیس 
رســمی، رشــته نانوفناوری پزشــکی راه اندازی 

شده بود.

در جهان دانشگاه های نسل سوم در حوزه 
فناوری هــای نوین پزشــکی چه ســهمی در اقتصاد 
ســامت دارنــد و در ایــران بــا شــکاف عمیــق میــان 
صنعت و دانشگاه، نسل سومی بودن دانشگاه به 
معنای محصول گرایی، تولید علم و کارآفرین پروری 

چقدر به واقعیتی که باید باشد، نزدیک است؟

در یکــی دو دهــه گذشــته ایــران بــه فناوری هــای پزشــکی 
توجــه جــدی نشــان داده اســت، ولــی ســاختار و ســنت 
دانشــگاه های ما بــا دانشــگاه های جهان متفاوت اســت. 
شاید دانشکده ای با این نام در دانشگاه های دنیا نداشته 
باشیم که این نشــان از توجه به حوزه های جدید دانش و 
فنــاوری در ایــران دارد. فنــاوری در معنــای عام، کاربســت 
دانش در زندگی بشر است. در علوم پزشکی 
کاربســت فناوری هــای نوین روزبه روز بیشــتر 
می شــود و به نظر می رســد که در پیشــگیری، 
تشــخیص، درمــان، بازســازی و بازتوانــی، 
افزایــش کیفیــت و طــول زندگی یــک انقاب 
پزشــکی در راه اســت. در فناوری هــای نویــن 
پزشــکی بــا یــک دیســیپلین آموزشــی ســاده 
نمی تــوان متخصص خــوب تربیت کــرد. زیرا 
اوالً های تــک و چندرشــته ای هســتند و دوم 
اینکــه بــه دلیــل حرکــت در مرزهــای دانــش، 
محتــوای دانشــی آمــاده بــرای آمــوزش وجــود نــدارد و بــا 
پژوهش بایــد تولیــد علــم انجــام شــود. مطالعاتــی که در 
راستای حل مسئله است، آزمایشگاه ها، زیرساخت ها و 
منابع بســیار قوی می خواهد. پژوهش های نوین پزشکی 
بســیار گران هســتند. ما نیروی انســانی قــوی داریم، ولی 
در زیرســاخت های مطالعاتی و آزمایشــگاهی مشکاتی 
وجــود دارد. بــا وجــود ایــن دو، یعنــی نیــروی انســانی و 
زیرساخت است که اهداف تأسیس این گونه دانشگاه ها 

دست یافتنی می شود.

پس بــه واقعیتی کــه باید باشــد، چندان 
نزدیــک نیســت. در ایــن میــان صحبــت از بودجه 
ناکافی دولتی بــرای پژوهش هــم موضوعی تکراری 
است. قاعدتاً باید راهکارهای جایگزین برای تأمین 

منابع وجود داشته باشد.
در دانشــگاه های دنیا هم منابع دولتی بخــش ناچیزی از 
هزینه های پژوهش را تأمین می کنند. منابع دانشــگاه ها 
ابتــدا از ارتبــاط آنهــا با صنعــت، ســپس دریافــت گرنت 
از نهادهــای حامــی پژوهــش، خیریــن و فارغ التحصیان 
پیشین تأمین می شود. ولی در کشــور ما حمایت صنایع 
از پژوهش به چند دلیل نهادینه نشده است. اوالً صنعت 
ما در حوزه های دانشــی جدید و های تک ضعیف اســت. 
صنایعــی کــه بــه دانــش جدیــد ورود کــرده باشــند، بــرای 
توســعه محصوالت فناورانه به دانشــگاه نیاز دارند. مثاً 
واکسن های نسل جدید کرونا محصول فناوری های نوین 
بود. ایــن یعنی هــم تحــول جدیدی کــه در واکسن ســازی 
ایجاد شــده، هم صنعت به تحقیقات وابســته اســت که 
در بــروز مشــکل می توانــد پاســخ گوی نیــاز باشــد. ارتباط 
دانشــگاه بــا صنعــت و البتــه خیریــن و منابــع غیردولتی 
نیازمنــد تشــکیاتی اســت که میــان آنهــا زبان مشــترک 
ایجــاد کنــد و ایــن حلقــه در ایــران مفقــود اســت. یعنــی 
نیازهــای صنعــت و توانمندی هــای دانشــگاه بــه صــورت 

سالمت
H E A L T H

NEWSخبر

ارزیابی دیجیتال آمادگی بدنی 
Spry توســعه دهنده ابزارهــای 
ارزیابی فیزیکــی هند، برنامــه خودارزیابی 
ســامت حرکت را شــامل ارزیابی تحرک، 
انعطاف، قدرت و استقامت عرضه کرد که 

قابل شخصی سازی است.

ســرمایه گذاری روی بیماری هــای 
اعصاب

 MindMaze برنامــه دیجیتــال نوروتراپــی
مبدع ابزارهای ارزیابی توانبخشی و درمان 
آسیب ها و بیماری های عصبی، سرمایه 105 

میلیون دالری جذب کرد.

داده های علمی رایگان
شــرکت داده پــردازی و شــبکه 
داده هــای مراقبــت بهداشــت H1 کــه 
اکنــون مرجــع مقــاالت معتبــر پزشــکی و 
زیست شناســی اســت، بــه شــکل رایگان 
داده هــا را در اختیار اعضــای هیئت علمی 

دانشگاه های بریتانیا می گذارد. 

Foxconn در جنوب شرق آسیا
شــرکت ثروتمنــد Foxconn کــه 
تولیدکننده ســخت افزارهای الکترونیکی 
پزشکی است، با ورود به جنوب شرق آسیا، 
به همکاری با شرکت بیوفوتونیک و مؤسسه 

تحقیقات فناوری صنعتی می پردازد. 

   عکس:  پریا امیرحاجلو

 پریسا
امام وردیلو

parisa.emamverdi
@gmail.com

حسین قنبری، رئیس 
دانشکده فناوری های 

نوین پزشکی می گوید 
که ارتباط صنعت ما در 

حوزه های دانشی جدید 
و های تک با دانشگاه 

ضعیف است، به همین 
دلیل صنعت کمتر سراغ ایده های 

دانشگاهیان می رود

انقالب پزشکی

در راه است

I N T E R V I E W
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ساختارمند معرفی و عرضه نمی شود. البته رویدادهایی 
مانند فن بازار ملی ســامت در این راســتا برگزار می شود. 

زیرا آینده پزشکی در دست فناوری های نوین است.

در پزشکی این ارتباط چندوجهی است. 
این زنجیر ارتباطات چگونه باید شکل گیرد تا یک 
ایده دانشگاهی بتواند به عنوان یک بازیگر نوآور در 

پزشکی و سامت  ظهور کند؟
دانشگاه های نســل جدید به دنبال پاسخ به نیاز واقعی و 
ایجاد ارزش افزوده هستند تا ماندگار شوند. در سامت، 
ارتبــاط بالین و پزشــکی بــه دلیل ادغــام درمان بــا آموزش 
پزشــکی تا اندازه ای برقرار شده اســت. ولی علوم پزشکی 
فقط خدمات بالینی نیســت. صنعت ســامت و توسعه 
درمان هــای نوین هــم هســتند و دانشــگاه علوم پزشــکی 
متولی توســعه آنهاســت. در اینجا هم میــان فناوری های 
نوین پزشــکی که علــم یا فــرآورده تولید می کننــد، با حوزه 
درمان ارتباط مؤثری شکل نگرفته است. مثاً درمان های 
نوینی مانند پزشکی بازساختی و نانوپزشکی اگر بخواهند 
در پزشــکی بنشــینند، باید با بالین ارتباط داشته باشند 
که متأسفانه ارتباط پایه و بالین هم در دانشگاه های علوم 
پزشکی مشکل دارد. بنابراین شــاید تنها در بعد آموزش 

پزشکی و بالین ارتباط بهتری داریم.

از میان خروجی های دانشــگاه شــما چه 
تعداد ایده موفق و در چه گرایش هایی وارد بازار شده 
یا قابلیت ورود به بازار را دارد و آمار فروش و گردش 

مالی آنان چقدر است؟
در ایــن دانشــکده گروه هــای نانوفنــاوری پزشــکی، 
بیوتکنولوژی پزشــکی، علوم ســلولی کاربردی، مهندسی 

بافت، پزشکی مولکولی و علوم 
اعصــاب و مطالعــات اعتیــاد 
داریم و در واقع مجری آموزش 
هشــت رشــته در شــش گــروه 
هســتیم. همــه ایــن رشــته ها 
هم بــه بالیــن و هم بــه صنعت 
قابلیت ورود دارند. به زودی دو 
رشــته علوم داده در پزشــکی و 
زیست مواد نیز اضافه خواهد 
شــد و رویکــرد مــا پرداختــن 
بــه مطالعــات چندرشــته ای و 

میان رشــته ای اســت. اکنون در مراکز رشــد و شرکت های 
دانش بنیــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 16 شــرکت 
دارویی، 14 شــرکت تجهیزات پزشــکی و چهار شرکت در 
گروه سایر ملزومات پزشکی فعال هستند که بیش از 200 
محصول فناورانه عرضه کرده اند و بــرای بیش از هزار نفر 
اشتغال زایی شــده اســت. حجم فروش این شرکت ها در 
ســال 99 حدود دو هزار میلیــارد تومان بــود. صرفه جویی 
ارزی ناشــی از فعالیت این شــرکت ها در ســال نزدیک به 
300 میلیــون دالر و صــادرات آنها بالغ بــر 20 میلیون دالر 
اســت. محصوالت بیولوژیک مبتنی بر بیوتکنولوژی نیز 

رشد صعودی دارند.
در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران چندیــن شــرکت 
دانش بنیان توســط اســتادان تأســیس شــده و در سطوح 
پایین تر هسته های دانشجویی فناور که ایده آن متعلق به 
دانشکده ماست، شکل گرفته اند. ما اکنون حدود هشت 
شــرکت دانش بنیــان وابســته بــه اعضــای هیئــت علمــی 
دانشــکده داریم. یکی از آنها در حوزه تولید واکســن های 
کوویــد فعــال اســت. در گــروه نانوفنــاوری دانشــکده یک 
شــرکت قدر نانوفیبر و نانوالیاف توســط یکی از اســتادان 
تأسیس شده که برای تولید نانوفیبر دستگاه های های تک 
آزمایشــگاهی و صنعتــی تولید می کنــد و به کــره جنوبی، 
چین و چند کشور دیگر صادر می کند. ما هم در پژوهش، 
هــم تولیــد فنــاوری و هــم فــروش تکنولــوژی نمونه هــای 
موفق ملــی در این دانشــکده داشــتیم. تاش بــرای تولید 

کیت هــای تشــخیص ســریع و دقیــق بیمــاری و مطالعــه 
روی توسعه نســل جدید ایمپانت ها مانند استنت های 
جذب پذیر قلبی با فنــاوری های تک نمونه هــای دیگر این 
دستاوردهاســت. بیشــترین کوشــش مــا ایــن اســت کــه 
دانشــجوی فناور تربیــت کنیــم. بنابراین هســته فناورانه 
را حول یــک ایــده محــوری زیــر نظر یک اســتاد تشــکیل 
می دهیم تا فنــاوری را بیاموزنــد و به محصــول فکر کنند. 
عاوه بر این دروس، کســب وکار را به برنامه آموزشی وارد 

کردیم.

کســب وکارهای های تک و مبتنی بر مرز 
دانــش امــروز چگونــه در ســامت عمومــی نقــش 

می آفرینند؟
امروز هیــچ محصول تازه ای در صنعت ســامت نیســت 
کــه فناوری هــای پیشــرفته بــه نوعــی در تولیــد آن دخیــل 
نباشد. برای نمونه واکسن های کرونا را اگر تنها از دید نانو 
بخواهیم بشناســیم، 26 واکســن کــه حامل آنهــا نانوذره 
اســت، وارد کارآزمایی بالینی شــدند. بیش از 60 واکســن 
در حال توسعه هســتند که در آنها نانوفناوری به کار رفته 
اســت. نانوداروها مدت هاســت که وارد بــازار دارویی دنیا 
شــده اند. FDA بیــش از 20 داروی جدیــد را که بــا فناوری 
ســلول درمانی و ژن درمانــی ســاخته شــده اند، تأیید کرده 

است.

روند محصــوالت فناورانــه در جهان چه 
هستند و به طور کان با ورود ایده های نوآور، مسیر 
ســامت عمومی در جهان چــه تغییراتــی را تجربه 

خواهد کرد؟
رونــدد بــازار دارو، داروهــای بیوتکنولوژی اســت. در حوزه 
پزشکی بازساختی محصوالت 
و  ســلول درمانی  بــر  مبتنــی 
ترنــد هســتند و  ژن درمانــی 
به ســرعت بــه ســوی بالینــی 
شــدن می رونــد و البتــه بســیار 
گران انــد. مثــاً بــرای درمــان 
SMA درمــان مؤثــری بــر پایــه 
ژن درمانــی توســعه یافتــه کــه 
هزینــه آن حــدود دو میلیــون 
دالر است. ولی این درمان ها 10 
ســال پیش اصاً شناخته شده 
نبودنــد. بســیاری از بیماری هــای العــاج و صعب العاج 
در آینده با این روش های نوین درمان خواهند شد. اکنون 
کشــورهای کوچک همســایه ما ســرمایه گذاری هنگفتی 
در توســعه فناوری هــای نویــن پزشــکی می کننــد. ماننــد 
جذب متخصص، اعطــای گرنــت و ایجاد زیرســاخت که 
برای تبدیل شــدن به بازار درمان های نوین اســت. غفلت 
باعث عقب افتادن اســت و عقب ماندن باعث می شــود 
که نتوانیم پاســخ گوی نیاز ســامت جامعه باشیم. بیمار 
اگر تمکن مالی داشته باشد، به دنبال درمان به هرکجای 

دنیا سفر می کند.
از دیــد مــن همه گیــری کرونــا تغییــرات را ملمــوس کــرد. 
در آمــوزش دانشــگاهی پارادایم شــیفت بزرگــی را تجربــه 
می کنیــم و بــه ســوی آموزش هــای مهارتــی و کاربــردی 
می رویم. عصر مدرک محوری به پایان می رسد. با پیدایش 
روش هــای تشــخیصی، درمانی و بازســازی نویــن و دقیق، 
ســنت امروز پزشــکی تغییــر می کند. مثــاً نانــوذره ای که 
برای تشــخیص وارد بدن شــده، در همان مرحله درمان را 
هم انجام می دهد. حتی شاید سرطان را در همان آغاز که 
چند سلول در حال تکثیر هستند، درمان کنیم. مشکات 
ناشی از پیری و نارسایی بافت ها و اندام ها تا اندازه زیادی 
مهار شده و با پزشــکی بازســاختی جلوی عوارض پیری و 
نارســایی ارگان ها گرفته خواهد شــد. افراد به دنبال طول 
عمر و کیفیت زندگی خواهند بود و حتی تعریف بیماری 

تغییر می کند.

امیر فرشچی مدیرعامل آریوژن فارمد می گوید که بها دادن به بلوغ 
و نبوغ دانش بنیان ها باعث تولد شرکتی چون مدرنا می شود

ترند بیماری ها تعیین کننده سرمایه گذاری های 
دارویی است

INTERVIEWگفت و گو

شاید این همه گیری کرونا بود که دوباره نگاه جامعه 
جهانی را بــه صنعــت دارو خیره کرد. ولــی فعاالن 
باهوش اقتصادی از دو سه دهه پیش دریافته بودند 
که صنعت دارو یکی از بزرگ ترین صنایع تحول گرا 
خواهد شــد و به کمک فناوری های نوین برگ های 
تازه ای در صنعت ســامت رو می کنــد. دکتر امیر 
فرشــچی، مدیرعامــل شــرکت داروســازی آریوژن 
فارمــد و تولیدکننــده آنتی بادی هــای مونوکلونــال 
بیوســیمیار و داروهای اســتراتژیک بیماری های 
خــاص دربــاره نــوآوری در صنعــت دارو می گویــد: 
»اقتصاد نوآور به تعبیر بهتر اقتصاد صنعت محور 
است که در خود نوآوری دارد. صنعت باید درون زاد 
و همراه با برون گرایی دانش باشــد. درون زاد یعنی 
دانش بنیان باشد و برون گرا یعنی صادرات، فروش 
و ارزش ایجاد کند. در صنعت امروز دارو حوزه های 
نوترکیب و صنعت بیوتکنولوژی هستند که نوآوری 
در ذات آنهاست. در جهان هم این صنعت به سوی 
خلق ارزش افزوده بیشــتر با شاخص های انسانی 
مانند ســامتی پایــدار، افزایش طــول عمــر افراد، 
کاهش عوارض جانبی و کاهش مرگ ومیر ناشی از 

بیماری های شایع می رود.«
فرشــچی دربــاره تولــد شــرکت های نــوآوری چــون 
مدرنا در همه گیری کرونا گفت: »وقتی سیاســت 
یــک جامعه بــر اســاس بهــا دادن بــه بلــوغ و نبوغ 
دانش بنیان هــا باشــد، شــرکت هایی چــون مدرنــا 
پدیــد می آینــد و بــه بازیگــران مهم جهــان تبدیل 

می شوند.«

 بیوتکنولــوژی رونــد معاصــر دارویی 
است

امــروز صنعــت دارو یکــی از حوزه هــای جــذاب 
بــرای ســرمایه گذاران خطرپذیر اســت و فرشــچی 
دلیــل آن را ترنــد بیماری هــا و کاهش ریســک این 
ســرمایه گذاری ها می دانــد: »بــا توجــه بــه رونــد 
مشــخص بیماری ها، بســیاری از ســرمایه گذاران 
جهــان در دو دهــه اخیــر بــه حــوزه دارو عاقه مند 

شدند. اقتصاد دارو بســیار رو به رشد است 
و با توجه به اینکه روند بیماری ها با مسیر 
خاصــی مشــخص اســت، شــاید حتــی 
ریســک ها نســبت به گذشــته کم شــده 
باشد. زیرا همه می دانند که سرمایه گذاری 

دیابــت،  ســرطان،  حــوزه  در 
بیماری هــای قلبــی و عروقــی و 

کــه  دیگــری  بیماری هــای 
باعث ناتوانی یــا مرگ ومیر 
بــاال می شــوند، چنــدان 
هــم ریســک به حســاب 

نمی آید.«
مدیرعامل آریوژن فارمد 
دربــاره ســرمایه گذاری 

در حــوزه بیوتکنولــوژی نیــز 

می گوید: »بیوتکنولوژی بر لبه علم حرکت می کند 
و مطالعــات آن اگرچــه ارزش افزوده زیــادی ایجاد 
می کنند ولی نتیجه زودرس ندارند و به هزینه های 
باال و سرمایه گذاری بیشــتری نیاز دارد.« او ضمن 
ارزیابی سرمایه گذاری دارویی در ایران اشاره می کند 
که سرمایه گذاری در ایران از پایه خطرپذیر است: 
»با شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناپایدار 
ایــران، ســرمایه گذاری بــا انــواع ریســک ها روبه رو 
اســت. از دید کســی که از بیــرون نــگاه می کند، ما 
که در این اتمســفر ســرمایه گذاری و رشــد کردیم، 
منطــق و عقل ســلیم نداریــم. ولــی از دیــد فعاالن 
داخل کشور کسانی که اهداف بزرگی دارند و همه 
درآمد شرکت را برای توسعه خطوط و محصوالت 
جدید ســرمایه گذاری می کنند، به مردم و بیماران 
متعهدند. دارو مثل ملک و زمین نیست که رشد 

خود را داشته باشد.«

 پرچمداران نوآوری صنعت دارو چه 
کسانی هستند؟

فرشــچی می گویــد کــه در 10 ســال گذشــته 
شــرکت هایی که محصول دانش بنیانی داشتند، 
بیشترین رشــد را تجربه کردند: »داشتن مجوز از 
معاونت علمی نشــانه دانش بنیان بودن نیست. 
بلکه منظــور ذات و سرشــت آن کار اســت. حدود 
نیمی از شــرکت هایی که نه تنها عدد فروش، بلکه 
بیشــترین میزان رشــد را داشــتند، در بخش های 
نوآورانه ســرمایه گذاری کرده اند. مهم ترین ویژگی 
محصول دانش بنیان این است که نو باشد، رقبای 
زیادی نداشته باشد و تکنولوژی آن به راحتی قابل 

کپی کردن نباشد.«
مدیرعامل آریوژن فارمد درباره ارزش های خلق شده 
شــرکت خــود می گویــد: »مــا بافاصلــه پــس از 
همه گیری کرونا تاش برای تولید داروی توسیلیزومو 
را آغاز کردیم که با نام تجاری تمزیوا وارد بازار شد. 
نــام برنــد خارجــی آن اکتمــرا اســت و در فــاز حــاد 
ریوی بسیار مؤثر است. در پیک های کرونا هر روز 
800 تا هزار نفر در بخش های مراقبت های 
ویژه با این دارو نجــات یافتند. ما دومین 
برند تولیدکننده این دارو پس از شرکت 
سوئیسی روش هستیم. محصول اخیر 
ما دنوزونــاو در چند ماه گذشــته وارد بازار 
شــد که هم برای پوکی اســتخوان و 
هم روماتوالرتوسیســی کاربرد 
دارد و یکــی از ســخت ترین و 
پیچیده ترین محصوالت بازار 
دارو در جهان است که آن هم 
یک تولیدکننده در دنیــا دارد و 
مــا تولیدکننــده دوم آن در حوزه 
بیوتکنولوژی در جهان هستیم. 
اســاس کار مــا در بیوتکنولــوژی 

حرکت روی لبه علم است.«

 با پیدایش روش های 
تشخیصی، درمانی و 

بازسازی نوین و دقیق، 
سنت امروز پزشکی 

تغییر می کند
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دولت امارات متحده عربی 12 نوع مجوز فعالیت کاری 
را اعام کرد. این مجوزها به کارمندان بخش خصوصی 
این امــکان را می دهد که طبــق قانون کار جدیــد، از بین 

شش مدل کاری مختلف انتخاب کنند.
قوانین کار اصاح شده که برای اولین بار توسط دولت در 
ماه نوامبر ارائه شد، گزینه هایی را ارائه می دهد که قباً 

در دسترس نبود و حقوق کارمندان را تقویت می کند.
دکتــر »عبدالرحمن االعــور«، وزیــر منابع انســانی این 
کشــور می گوید: »این سیســتم مدل هــای کاری متنوع 
انعطاف پذیــری را فراهــم آورده تا هم نیازهــای مختلف 
را بــرآورده کــرده و هــم اســتعدادها را از سراســر جهــان 

جذب کند.«
شــش مدل کاری ارائه شــده عبارت اند از: کار تمام وقت 
معمولی، کار از راه دور، مشــاغل مشــترک، قراردادهای 

کاری پاره وقت، موقت و منعطف.
نمونه ای از یکی از مجوزهای جدید شامل مجوزی است 
که به نوجوانان بین 15 تا 18 سال داده می شود تا اجازه 
کار در مؤسسه ای که در این وزارتخانه ثبت شده است، 

داشته باشند. 

  شش مدل کار موجود چیست؟
 تمام وقــت: کار بــرای یــک کارفرمــا بــرای یــک روز کاری 

کامل.
کار از راه دور: ایــن طرح کارمندان تمام وقــت و پاره وقت 
را قادر می ســازد تا در صورتی که ماهیت کارشان اجازه 
می دهــد، به طــور کامل یــا جزئــی در خــارج از دفتــر کار 

کنند.
مدل شغلی مشــترک: تقسیم مســئولیت های شغلی 

و پرداخــت بین بیش از یــک کارمند بر اســاس توافق با 
کارفرمــا. قراردادهــای کارمندان تحت این مدل توســط 

مقررات مشاغل پاره وقت کنترل می شود.
پاره وقت: کار برای یک یا چند کارفرما در تعداد ساعت 

یا روز مشخص.
کار موقت: قــراردادی بــرای یــک دوره زمانی 
خاص یا برای یک پروژه که بــا تکمیل کار به 

پایان می رسد.
 کار منعطف: بر اساس قراردادی که ساعات، 
روزها و وظایف مورد نیاز را پوشش می دهد، 
بســته بــه شــرایط و الزامــات شــغلی، بــه 
کارمنــدان آزادی کار در زمان هــای مختلــف 

را می دهد.
االعور می گوید: »قانون کار جدید به شکلی 
انعطاف پذیرنــد کــه می تواننــد نیازهــای 

کارمندان و کارفرمایــان را برای تعیین نــوع قراردادی که 
منافع هر دو طرف را برآورده کند، پوشش دهند.«

وی ادامــه می دهــد: »آیین نامــه اجرایــی کــه اخیــراً بــه 
تصویب هیئت وزیران رسیده، شرایطی را که بر هر مدل 
شــغلی حاکــم اســت و وظایــف کارکنــان و کارفرمایان را 

مشخص می کند.«

  شرایطی برای جذب نیروی خارجی
جهت اجازه آموزش و استخدام نوجوانان باالی 15 سال 
توســط مؤسســات ثبت شــده در وزارت منابع انسانی، 
اکنون می توان مجوز آموزش دانشجویی نیز درخواست 
داد. همچنیــن بــرای به کارگیــری شــهروندان اماراتــی، 
شــهروندان کشــورهای شــورای همکاری خلیج فارس و 

دارندگان ویزای طایی، مجوز این وزارتخانه الزم است.
ســاکنانی کــه مایل اند بــدون حمایــت مالی یــا امضای 
قــرارداد بــا کارفرمــا بــا ویــزای شــخصی خــود کار کنند، 

می توانند برای مجوز کسب وکار مستقل اقدام کنند.
مجوزهای دیگر شــامل یک مجوز برای استخدام کارگر 
از خــارج از کشــور، انتقــال شــغل کارگــر از 
یــک مرکــز ثبت شــده در وزارتخانه بــه مرکز 
دیگــر و مجــوز بــرای افــراد غیرشــهروندی 
تحــت حمایــت یکــی از اعضــای خانــواده 
می شود. همچنین در این لیست یک مجوز 
کار موقــت و یــک مجــوز »یک مأموریتــی« 
گنجانــده شــده کــه بــه کارفرمایــان اجــازه 
می دهد فردی را از خارج از کشور برای کار در 
یک شــغل خاص تا زمان تکمیــل آن یا برای 

مدت زمان مشخصی استخدام کنند.
بر اساس قانون جدید، انعام پایان خدمت و تخصیص 
مرخصی ســاالنه هر مــدل شــغلی در قــراردادی تعیین 
می شود تا حقوق هر دو طرف را حفظ کند. این تغییرات 
بــه کارمنــدان اجــازه می دهد تــا زمانی کــه بیــش از 48 
ســاعت در هفتــه کار نمی کننــد، بیــش از یــک مــدل 
شغلی را ترکیب کنند. آنها همچنین می توانند با توافق 
کارفرمــای خــود قراردادها را از یــک مــدل کاری به مدل 
دیگــر تغییر دهنــد. امــارات متحــده عربی چند ســالی 
است که در پی تسهیل فضای کسب و کار و فعالیت در 
این کشور است تا بتواند نیروهای کار فعلی را نگه دارد 
و افراد مستعد را به شــکل های مختلف وارد این کشور 
کنــد. سیســتم جدیــد کاری این کشــور نیز در راســتای 

سیاست های پیشین آن است.

قوانین کار جدید امارات متحده عربی به کارمندان شش مدل متناسب با بازار کار 
انعطاف پذیر ارائه می دهد

به هر شکلی 
مشغول شوید...

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

 سیاست حمایتی جدید 
ام اند اس

دستمزد بیشتر و 
مزایای گسترده تر

ام انداِس اخیراً اعام کرده که همه کارکنان 
ایــن فروشــگاه در سراســر اســکاتلند و 
ســایر مناطــق بریتانیــا می تواننــد انتظار 
افزایش دســتمزد ســاعتی 50 درصــدی را 
در ماه هــای آینــده داشــته باشــند. پس از 
اینکه سوپرمارکت های زنجیره ای در ژانویه 
امســال اعام کردند که نرخ ساعتی خود 
را بــه 10 پوند در ســاعت افزایــش خواهند 
داد، ام انداس اعام کرد که از ابتدای آوریل 
حقوق و مزایای ســامتی 40 هــزار همکار 
خود را افزایش خواهد داد. موریسونز نیز 
ســال گذشــته ایــن حرکــت را انجــام داد و 
اولین سوپرمارکتی بود که حداقل ساعتی 
10 پونــد را ارائــه می دهــد. همــه همــکاران 
فروشــگاه ام انداس خارج از لندن در حال 
حاضر نرخ ســاعتی 9.50 پوند را دریافت 
می کنند، امــا آنهــا شــاهد افزایــش آن به 
10 پوند در ســاعت خواهند بــود. نرخ های 
جدیــد پرداخت ام انــد اس باعــث خواهد 
شد که سطح دستمزد آنها از دستمزد ملی 
در بریتانیا فراتر رود کــه اخیراً برای مناطق 
خارج از لندن بــه 9.90 پوند افزایش یافته 
است. افزایش دستمزدها بخشی از بسته 
پاداشــی اســت که ام انداس قصد دارد به 
کارمندان خود ارائه دهد. این خرده فروش 
گفته است که بسته مزایای آنها بر حمایت 
از ســامت و رفاه همکاران تمرکــز خواهد 
کرد، زیرا آن را به عنوان یکی از اولویت های 

خود می داند.
عاوه بر پرداخت حقوق اضافی،  کارکنان به 
خدمات پزشک عمومی مجازی، غربالگری 
سامت و مشاوره در مورد مدیریت مالی 
دسترسی خواهند داشــت. »استیو رو«، 
مدیرعامل این شــرکت می گوید: »کمکی 
که تیم های مــا برای حمایت از مشــتریان 
و یکدیگــر هــر روز و در زمان هــای واقعــاً 
چالش برانگیز انجام داده انــد، قابل توجه 
بوده اســت. با ســرمایه گذاری مجدد روی 
منابع انسانی و ارائه پیشنهادهای بهتربه 
همــکاران خــود در فروشــگاه ها، مطمئــن 
می شویم که هر همکار هر کاری که انجام 
می دهــد ، به درســتی پــاداش دریافــت 

می کند.«

REPORTگزارش
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E E

B R A M D

NEWSخبر

قوانین سفت و سخت 
ایالت نیوجرسی، شرکتی 

را به پرداخت غرامت 
وادار کرد

جریمه 700 هزار 
دالری

دادگاه فدرال، یک شرکت در نیوجرسی و 
مدیران مشترک آن را به دلیل انکار عمدی 
پرداخت اضافه کاری، به پرداخت 712 هزار 

دالر به کارکنان محکوم کرد.
وزارت کار گفــت کــه یــک شــرکت در ایــن 
ایالــت، قوانیــن کار را بــا پرداخت نکــردن 
حقــوق کارکنــان بــرای تمــام ســاعات 
کارشــان نقــض کــرده اســت. وزارت کار 
در دادخواســتی گفــت کــه ایــن شــرکت 
همچنیــن نتوانســته ســوابق دقیقــی از 

ساعات و دستمزد کارکنان داشته باشد.
وزارت کار در دادخواســتی کــه اولین بــار 
در ماه مــی 2020 ثبت شــد، اعــام کرد که 
اف تی آر الکتریکال سرویسز و اچ وی ای سی 
با محدود کردن دستمزد کارکنان در هشت 
ســاعت در روز، صرف نظــر از مدت زمانــی 
که واقعــاً کار کرده اند، قوانیــن کار را نقض 

کرده است.
وزارت کار گفــت کــه کارمنــدان به طــور 
منظم بین 45 تــا 54 ســاعت در هفته کار 
می کردنــد، امــا شــرکت اضافــه کاری را بــه 

حقوق کارکنان اضافه نمی کرد.
وزارت کار گفــت که یک شــرکت مســتقر 
در نیوجرســی که خدمات بــرق، گرمایش 
و تهویــه مطبوع ارائــه می دهــد، کارکنان را 
ملزم به »کار غیرســاعتی« کرده و ســوابق 
دقیــق ســاعات کار و پرداخــت دســتمزد 
را حفــظ نکــرده اســت. دادگاه منطقــه ای 
ایاالت متحده بــرای ناحیه نیوجرســی به 
این شــرکت دســتور داد تــا 355,846.92 
دالر به عنوان دســتمزد عقب افتــاده برای 
اضافه کاری پرداخت نشده و 355,846.92 
دالر دیگر به عنوان خسارت منحل شده به 
89 کارگر آســیب دیده، بپردازند. شرکت و 
مدیران مشــترک نیز باید تقریباً سه هزار 
دالر به عنــوان ســود در کنــار 16450 دالر 

جریمه پرداخت می کردند.
متهمــان بــر اســاس پرونــده »ادوارد 
اس کیل«، قاضــی دادگاه ایــاالت متحده، 
موافقت کرده بودند که پرداخت ها را انجام 
دهنــد. »پائــوال رافیــن«، مدیــر منطقه ای 
بخــش دســتمزد و ســاعت وزارت کار در 
»ماونتن ساید نیوجرسی« گفت: »شرکت 
و مدیــران مشــترک آن عمــداً دســتمزد 
اضافه کار را به کارمندان پرداخت نکردند و 
آنها را از حقوق اولیه خود برای کار سختی 

که ارائه می دادند، محروم کردند.«

رهبــران اتحادیه هــا در بریتانیا خواســتار حق جدیدی 
شــدند که به موجب آن کارکنان می توانند در ســاعات 
خــارج از زمــان کاری، فعالیتــی نداشــته باشــند، زیــرا 
تحقیقــات جدیــد نشــان می دهــد کــه کارفرمایــان در 
سال گذشته به دلیل اضافه کاری بدون دستمزد از 27 

میلیارد پوند نیروی کار رایگان برخوردار بوده اند.
کنگــره اتحادیه هــای کارگــری گفــت مطالعــات نشــان 
می دهد 3/8 میلیــون نفــر در ســال 2021 اضافه کاری 
بدون حقــوق انجــام داده اند کــه به طور متوســط 7/6 
ســاعت بــدون حقــوق در هفتــه، معــادل 7100 پونــد 
در ســال اســت. ایــن ســازمان صنفــی گفــت کــه ایــن 
ارقــام نشــان می دهــد وعده های دولــت برای بازســازی 
حقوق دریافتی کارگران برای تمام ســاعات کار، محقق 

نمی شود.
کنگره اتحادیه های کارگری این ارقام را در روز »ساعات 
مناسب خودت کار کن« منتشر کرد؛ روزی که کارگران 
تشــویق می شــوند با حمایــت کارفرمایــان، کار خــود را 
به موقع به پایان برسانند. در این گزارش آمده است که 
اضافه کاری بدون دستمزد بیشتر از سال 2020 بود که 
به دنبال کاهش ســاعات کاری در ســال اول همه گیری 
رخ داده بود. این کنگره نشان داده بین سال های 2020 
تا 2021 تعــداد کارگرانــی که اضافــه کاری بــدون حقوق 
انجام می دهند بــه 427 هزار نفر افزایش یافته اســت. 
مانند ســال های گذشــته معلمان و مدیران رتبه باالیی 
در لیســت افرادی که کار بدون حقوق انجام می دهند، 
داشــتند و افرادی کــه از خانــه کار می کنند، بیشــتر در 
معرض اضافه کاری بدون حقوق هســتند، در حالی که 
افرادی که هرگــز از خانه کار نکرده اند، بیشــتر احتمال 

دارد اضافه کاری با حقوق انجام دهند.

کنگره اتحادیه های کارگری از دولت خواســت تا الیحه 
اســتخدامی را کــه مدت هــا وعــده آن را داده بــود، ارائه 
دهد و حمایت ها را در برابر کار بیش از حد و فرسودگی 
شــغلی، از جمله حــق یــک روزه بــرای کار انعطاف پذیر 
تقویــت کنــد. فرانســیس اوگریــدی، دبیــر کل کنگــره 
اتحادیه های کارگری گفت: »بیشتر ما خوشحالیم که 
در صورت نیــاز وقت اضافــه می گذاریم، امــا هیچ کس 
نبایــد در نهایــت کاری را انجام دهــد که بــرای آن پولی 
دریافت نمی کند. بنابراین امروز از مردم می خواهیم که 
از کل زمان ناهار خود استفاده کنند و به موقع به خانه 
بروند. از مدیران می خواهیم که کارکنان خود را تشویق 
کنند تا به موقــع کار خود را بــه پایان برســانند و با رفتار 

خود الگوی آنها باشند.«
اوگریــدی افــزود: »بریتانیا اکنون بــا کمبود نیــروی کار 
و بحــران هزینه زندگــی مواجه اســت. اگر دولــت برای 
حمایت از کارگران اقدامی نکند، آنها در نهایت ساعات 
بیشتری را با دستمزد کمتر کار خواهند کرد.« او تأکید 
کرد که صدراعظم باید از بیانیه بهاری خود برای تعیین 
برنامه هایی برای مقابله با کمبود نیروی کار در خدمات 
عمومــی و تأمین بودجه آمــوزش در مــواردی که کمبود 

مهارت وجود دارد، استفاده کند. 
در طول همه گیــری، شــاهد افزایش ســاعات کار بدون 
حقوق در خانه بوده ایم. با توجه به اینکه انتظار می رود 
دورکاری مشــاغل پس از همه گیری نیــز همچنان باقی 
بمانند، مهم اســت که کارفرمایان به حق ساعت پایان 

کار در خانه نیز احترام بگذارند.
دکتــر مــری بوســتد، دبیــر کل مشــترک اتحادیــه ملی 
آمــوزش، گفــت: »معلمــان در فهرســت مشــاغلی کــه 
بیشترین اضافه کاری بدون حقوق را دارند رتبه بسیار 

باالیی دارند. این مشکلی اســت که دهه هاست ادامه 
دارد.« ایــن امــر را فرهنــگ مســئولیت پذیری بیــش از 
حد ایجاد کرده اســت که باعث می شــود افراد ساعات 
طوالنــی کار کننــد. محققــان می گوینــد ایــن وضعیت 
پایــدار نخواهــد بــود و بــه فرســودگی شــغلی منجــر 

می شود.
دولــت تاش هایی را بــرای مقابله بــا حجم زیــاد کار در 
ســال 2015 آغاز کرد، اما به یک حرکت بی تأثیر تبدیل 

شد و دستاورد بسیار کمی داشت. 
آنجا راینر، معاون رهبر حزب کارگر و وزیر امور خارجه 
گفت: »تقویت حقــوق در محل کار، کنترل بیشــتر بر 
زندگی و تعادل بهتر بین کار و زندگی به کارگران امنیت 
شغلی و احترامی که سزاوار آن هستند، خواهد داد. کار 
منعطف فقــط کار کردن از خانه نیســت، بلکه به جای 
اینکه کار نحوه زندگی مــا را دیکته کنــد، باید با زندگی 
ما هماهنگ باشــد. در دنیای دیجیتــال جدید، حقوق 
شغلی ما باید حفظ شود. ما می دانیم که کارگران باید 
بتواننــد ارتبــاط کاری خــود را در خانــه قطــع کننــد، به 
همین دلیل ساسیت گذاری ما باید به همه کارگران حق 

قطع ارتباط کاری در خارج از ساعات کاری را بدهد.«
ســخنگوی دولت گفت: »ما به تقویت حقــوق کارگران 
و اطمینان از اینکه همه کارمنــدان می توانند از تعادل 
عادالنــه بیــن کار و زندگــی برخــوردار شــوند، متعهــد 
هســتیم. به همین دلیل اســت که بر کار انعطاف پذیر 
تأکید داریــم، مگر اینکــه کارفرمایان دلیــل خوبی برای 
انجام ندادن آن داشته باشند. ما همچنین یک کارگروه 
»کار انعطاف پذیــر« راه انــدازی کرده ایم تا بــه ما کمک 
کند تغییرات عمیق در روش هــای کاری را که در نتیجه 

همه گیری پدیدار می شود، به درستی درک کنیم.«

رهبران اتحادیه های کارگری در بریتانیا به دنبال حذف فعالیت کاری در ساعات خارج از معمول 
هستند، زیرا این مسئله به فرسودگی شغلی و اضافه کاری بدون دستمزد می انجامد

حدو حدود مسئـولـیـت پذیری 
را کجا تعریف کنیم؟
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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

در طول قرن بیســتم نوآوری هایی در فناوری ایجاد شــد که 
تأثیرات شگرفی بر تولید صنعتی داشت. در نخستین گام 
باید یادآور شــد که مفهوم نخستین در ســازمان صنعتی، 
نوآوری خودآگاهانه بود و ســازمان ها تــاش می کردند تا با 
به کارگیری روش های بهبودیافته، بهره وری خود را افزایش 
دهنــد. روش هــای مطالعــه کار در پایــان قــرن نوزدهــم در 

آمریکا به شکلی ســاختارمند بررسی شد و در 
نیمه نخســت قرن بیستم به شــکلی گسترده 
در ســازمان های صنعتــی آمریــکا و اروپــا مورد 
اســتفاده قــرار گرفــت. ایــن روش ها به ســرعت 
به مدیریت علمــی و مطالعات نویــن مدیریت 
صنعتــی، ســازمان ها و روش هــا و شــیوه های 
مدیریتــی ویژه تبدیل شــد. موضوع ایــن کارها 
آن بود کــه کارایــی صنعــت و در نتیجه ســود و 
بهره وری افزایــش یابد و جای تردیدی نیســت 
که موفقیت های چشــمگیری داشتند. تبدیل 

کارگاه های کوچــک قرن نوزدهمی به مؤسســات غول پیکر 
مهندسی قرن بیستم با خطوط مونتاژ و فناوری های تولید 
انبوه، بدون داشتن این سازمان صنعتی شدنی نبود. یکی از 
ویژگی های صنعت در قرن بیستم خردمندانه کردن تولید 
بود؛ این ویژگی زاییده به کار گیری روش های نوینی است که 

بخشی از تاریخ فناوری از ابتدای قرن را تشکیل می دهد.

 گسترش عظیم برق
در قرن نوزدهم روی همه اصول تولید برق )الکتریسیته( 

کار شــده بود، اما در پایان آن قــرن تولید بــرق در مقیاس 
بزرگ به تازگی آغاز شــده و قرن بیســتم شــاهد گسترش 
عظیم تولید و توزیع برق بــود. در آن دوره الگــوی کلی کار 
شامل ایجاد واحدهای بزرگ  تر تولید بود که بخار برگرفته 
از دیگ هــای بخار حرارت داده شــده توســط زغال ســنگ 
یا نفــت را بــه  کار می گرفتند. تمایــل به ایجــاد واحدهای 
بزرگ تر با گرایش به صرفه جویی در مقیاس و 
بهره وری فیزیکی بیشتر همراه شد و دستیابی 
به دما و فشار بخار باالتر را تشویق کرد. تجربه 
ایاالت متحــده بیانگر ایــن روند اســت که در 
دهه نخست قرن بیســتم یک واحد تولید با 
ظرفیت 25 هزار کیلو وات و فشار بخار 200 تا 
300 پوند بــر اینچ مربع در گرمــای 400 تا 500 
درجــه فارنهایت بــه عنــوان یک واحــد تولید 
بزرگ در نظر گرفته می شد؛ اما در سال 1930 
بزرگ تریــن واحد 208 هزار کیلو وات با فشــار 
1200 پونــد بر اینــچ مربع در دمــای 725 درجــه فارنهایت 
بود. این در حالی است که میزان سوخت الزم برای تولید 
یک کیلو وات ساعت برق و در نتیجه بهای مصرف کننده 

به شدت کاهش یافته بود. 
همراه با گســترش بازار بــرق، بر میــزان مســافتی که باید 
انتقال داده می شد نیز افزوده شد و بهره وری در انتقال به 
معنای ولتاژهای باالتر بود. در نتیجه مولدهای برق کوچک 
که برای سامانه های شهری برق مستقیم تولید می کردند، 
جــای خــود را بــه ســامانه های جریــان متنــاوب دادند که 

یکی از ویژگی های صنعت در قرن بیستم خردمندانه کردن تولید 
بود، این ویژگی زاییده به کار گیری روش های نوینی است که بخشی

از تاریخ فناوری از ابتدای قرن را تشکیل می دهد
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 ارتباط متقابل و فراگیر اختراعات و پیشرفت های قرن بیستم 
و امیدها و نابسامانی هایی که پدید آوردند

چرخه دشواری ساز نوآوری و خلق نیاز در قرن بیستم
واســاو اســمیل نویســنده کتاب »دگرگونــی قرن 
بیستم« درباره موضوع اصاح و تشدید استفاده 
از اختراعــات و فرایندهای پیشــین معتقد اســت 
آینده به جای اینکه زمانی برای رشد تقریباً غیرقابل 
تصــور باشــد، مشکل ســازتر می شــود، در غالــب 
مــوارد هزینه هــای زیســت محیطی رشــد در نظــر 
گرفته نشــده و توضیــح دقیق مفاهیــم اقتصادی، 
اجتماعی و زیست محیطی هر نوآوری به دلیل این 
ارتبــاط متقابل فراگیــر ناممکن می شــود. در طول 
قرن بیســتم پیشــرفت های فنی به عوامل کلیدی 
ســاختار و پویایی اقتصادهای تبدیل شدند که به 
شکلی حیرت انگیز مولد و به  طور فزاینده ای وابسته 
به یکدیگر بودند و میزان قابل توجهی از ثروت خلق 
کرده و زندگی با کیفیت باالتر را به ارمغان آوردند. در 
هیچ دوره زمانی دیگری این تعداد از مردم )حدود دو 
میلیارد تا اواخر دهه 1990( از چنین سطح رفاهی و 
گستره غذای ارزان، امکان انتخاب کاالها و خدمات 
و این میزان دسترسی به آموزش و اطاعات، تحرک 
بســیار و آزادی هــای سیاســی برخــوردار نبوده اند. 
مقایســه ها در جهــان غرب نشــان می دهــد که در 
طول قرن بیستم امید به زندگی از نیمه دهه 40 تا 
اواخر دهه 70 افزایش یافت. هزینه غذا که ســهم 
قابل توجهــی از درآمد را در بر می گرفــت بین 60 تا 
80 درصد کاهش یافــت. تقریباً همــه خانوارها به 
برق دسترسی پیدا کردند و تلفن، رادیو، تلویزیون، 
یخچــال، لباس شــویی و اجاق هــای مایکروویــو به 
فراوانــی در خانه هــا یافت شــد. ســهم جمعیت با 
مدارک تحصیلی تکمیلی )بسته به کشور( سه تا 
پنج برابر افزایش یافت و سفرهای تفریحی از یک 
رخداد نادر تبدیل به بزرگ ترین فعالیت اقتصادی 

جهان شد.
این دســتاوردها حــاوی امید و بشــارتی ملموس از 
پیشرفت های آینده بود که در پایان این شیوه زندگی 
رشک برانگیز زندگی را در اختیار بقیه جامعه بشری 
قرار دهد. جهش اقتصادی بزرگ چین پس از سال 

1980 - با تقلید از پیشرفت های پیشین ژاپن، تایوان 
و کره جنوبی - شــاید بهترین نمونه از این بشارت 
بوده است. مهم تر از همه آنکه با دو برابر و سپس 
چهار برابر شدن متوسط درآمد قابل دسترسی در 
آمریکا، موجی از ثروتمندی بدوی مناطق ساحلی 
را فرا گرفت که در آن خانوارهای شهری از پنکه های 
برقــی و تلویزیون های رنگی اشــباع شــدند: میزان 
مالکیت آنها بر لباس شــویی و یخچال از مقداری  
ناچیز در ســال 1980 به بیش از 75 درصد تا ســال 
2000 رســید. شــاید بتــوان روند پیشــروی ســریع 
توســعه آنها را به بهترین شــکل از طریق تقاضای 
سرکوب شده و قابل توجه برای اتومبیل های سواری 
بیان کرد. تولید انبوه خودروها ابتدا به بزرگ ترین و 
پردرآمدترین صنعت ساخت قرن بیستم تبدیل 
شد، اما در ادامه پیشران ماشینی کردن و ساخت 
ربات ها شــد تا نیــروی کار را کاهش دهــد. افزایش 
ترافیــک نیــاز بــه ســاخت جاده هــای آســفالته در 
مقیاس بزرگ را ایجاد کرد که منجر به افزایش عظیم 
استخراج ماسه، سنگ و سنگ آهک شد که اینک 
جــرم آن بر تولید مــواد معدنی جهان غلبــه کرده و 
سهم بزرگی از حمل ونقل بار را به خود اختصاص 
می دهد. شبکه های جاده ای گسترده جریان های 
جابه جایی مــردم و کاالهــا را دگرگون و رشــد حومه  
شــهرها را تحریک کرد. چمن های کنار جــاده ای و 
زمین های گلف بــه یکــی از بزرگ ترین محصوالت 
)اما صرفاً زینتی( آمریکای شــمالی تبدیل شدند. 
چمن هایــی کــه پســماندهای نیتــروژن و کودهای 
آفت کش را شسته و جایگزین تنوع زیستی طبیعی 
شدند.  تولید برق کارآمدتر به مولدهایی نیاز داشت 
که در فشــارها و دماهای باالتــر کار کننــد، از این رو 
باید از فوالدهای بهتر ساخته شوند. انتقال برق با 
کمترین تلفات منجر به معرفی رســاناهای جدید 
از جملــه ســیم های آلومینیومــی شــد، امــا ذوب 
آلومینیوم نسبت به تولید فوالد به انرژی بیشتری 

نیاز داشت که به معنای تولید برق اضافی است.
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قادر به ســازگاری با ولتاژهای باال بودند. در سال 1908 در 
کالیفرنیا امکان انتقال از طریق یک خط 250 کیلومتری 
با ولتاژ 110 هزار کیلو وات ایجاد شــد و در دهه 1930 ســد 
هوور خط انتقال به طول 480 کیلومتر بــا ولتاژ 287 هزار 
کیلو وات را به  کار گرفت. سد هوور یادآور استفاده از نیروی 
آب بود که با فروریختن به پایین موجب به حرکت درآمدن 
توربین های آبی می شد که انرژی برق تولید می کردند و در 
آن منطقه جغرافیایی امکان ترکیب کردن تولید با شیوه 

انتقال آسان را ممکن ساخت. 
ساختار جدید امکان دستیابی به سطوح کارایی باالتری 
را فراهــم کــرد. یکــی از پیامدهــای مهــم افزایــش رو بــه 
رشــد مصرف برق در کشــورهای صنعتی، پیونــد خوردن 
ســامانه های محلی برای ایجاد شــبکه های برق است که 
می تــوان به وســیله آن بــرق را در اختیار نیازهــای در حال 

دگرگونی محلی قرار داد. 

 قدرت هسته ای
بــرق و موتورهــای احتــراق داخلــی تــا ســال 1945 منبــع 
اصلــی تولیــد نیــرو بــرای صنعــت و حمل ونقــل در قرن 
بیســتم بودند، گرچــه در همــان زمــان برخی شــهرهای 
صنعتــی جهــان همچنــان از نیــروی بخــار و موتورهــای 
قدیمی نخســتین بهره برداری می کردنــد. پژوهش های 
ابتدایی در زمینه فیزیک هسته ای بیش از آنکه فناورانه 
باشد، علمی بود و کمتر مورد عاقه و توجه عمومی قرار 
گرفت. تــا زمــان نخســتین آزمایش هــای موفقیت آمیز 
شــکافت اتم هــای ســنگین در آلمــان در ســال 1938 
و کارهــای ارنســت رادرفــورد و اینشــتین، توانمنــدی 

مهندسی این زمینه چندان مورد توجه قرار نداشت. 
جنگ جهانی بــه اجرای طــرح منهتــن و تولیــد بمب بر 
پایــه شــکافت هســته ای منجــر شــد کــه در آالموگوردو 
منفجر شــد. ابن برنامــه در مراحــل پایانی خــود، زمانی 
که باید مشکات ساخت رآکتورهای بزرگ و کار با مواد 
رادیواکتیو حل می شــد، تبدیل به یک موضوع فناورانه 
شــد. در این مرحله نیز بــه دلیل هزینه های ســنگین به 
یک موضوع سیاسی اقتصادی نیز تبدیل شد، بنابراین 

در رویــداد سرنوشت ســاز میانه قرن بیســتم ســرانجام 
همگرایی بین علم و فناوری و اقتصاد رخ داد.

نــوآوری بــزرگ نیمــه نخســت قــرن در زمینــه انــرژی، 
بهره گیــری از قــدرت هســته ای بــود. نخســتین بمــب 
هسته ای تنها شکلی خام از شکافت هسته ای را نشان 
داد که انرژی مواد رادیواکتیو را بادرنگ و در شــکل یک 
انفجار آزاد می کرد. اما به سرعت مشخص شد که انرژی 
حاصل از یک پیل اتمی، توده ای از گرافیت جاذب انرژی 
نوترون های ساطع شده از مواد رادیواکتیو می تواند گرما 
تولید کند و این گرما به نوبه خود قادر به ایجاد بخار و به 
حرکت درآوردن توربین هایی است که انرژی هسته ای را 

به برق قابل استفاده تبدیل می کند. 
نیروگاه های برق هسته ای در دنیای پیشرفته صنعتی بر 
این پایه ساخته شد و هنوز در حال اصاح است. گرچه 
انرژی اتمی تاکنون امیدهای بسیاری را که به عنوان یک 
منبع اقتصادی تولیــد انرژی به آن شــده پاســخ نداده و 
مشــکات بســیاری در زمینه دفع و نگهداری زباله های 
اتمی ایجاد کرده، به نظر می رسد تاش  های انجام شده 
برای آزمایش روش های مســتقیم تر شــکافت هسته ای 
احتماالً در پایان نتایجی برای حوزه انرژی داشته باشد. 
 در همیــن حــال فیزیــک هســته ای در حــال بررســی 
گزینه هــای امیدوارکننده تــر مهــار قــدرت هم جوشــی 
هســته ای بود کــه در آن اتم های ســاده هیــدروژن با هم 
ترکیب شوند و با آزادســازی انرژی، اتم های سنگین تری 
ایجــاد شــود. ایــن روش ماننــد آن اتفاقــی اســت کــه در 
ســتارگان رخ می دهــد و بــه صــورت ســاختگی از طریــق 
ایجــاد یــک واکنــش هم جوشــی بــا گرمــای شــدید و بــه 
شــکل لحظــه ای توســط انفجــار شــکافت هســته ای 
ایجاد می شــود. این ســاختار بمب هیدروژنی اســت که 
دانشــمندان تاکنون راهی برای مهار آن ایجاد نکرده اند 
تا بتوان انرژی پیوسته و کنترل شده ای از آن کسب کرد. 
پژوهش هــا در زمینــه فیزیک پاســما و تولیــد نقطه ای 
دارای گرمای شــدید از الکترون های حبس شــده در یک 
میدان مغناطیسی قدرتمند، امیدهایی را در این زمینه 

به وجود آورده است.
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کتاب حاضر تالشــی بــرای راهنمایی افرادی اســت کــه تنها در حد 
شــنیدن واژه بیت کوین یا دنبال کردن قیمــت ارزهای دیجیتال با 
این فناوری آشــنا هســتند و به دنبال شــناخت جنبه های بیشتر و 
روش های سرمایه گذاری در آنها می گردند. از کوچک ترین واحد پولی 
بیت کوین به پاس خدمات سازنده آن تحت عنوان »ساتوشی« یاد 
می شود. یک ساتوشی جزئی از صد میلیون واحد کوچک دیگر است 
که در کنار یکدیگر یک واحد بیت کوین را تشکیل می دهند. انقالب 
پولی که بیش از یک دهه قبل شروع شــد، هم اکنون به جایگاهی 
رســیده که رســانه ها؛ رویدادها و حــوادث آن  را از نزدیــک دنبال 
می کنند و چشم های بســیاری به آینده آن دوخته شده است. یک 
ساتوشی نمادی برای سهیم شــدن در این انقالب است؛ مشارکتی 
که با کوچک ترین واحد پولی آغازگر این انقالب انجام می شود. یک 

ساتوشی می تواند دارایی ارزشمندی در آینده باشد.
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یکساتوشی
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اتـریوموارزهایدیجیتالبرایمـبتدیها

چاپ ششم  منتشرشد

پیشنهاد ویژه 
به مناسبت انتشار چاپ جدید
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

بیمه تعهدی را قبول کرده و چشنده جان هم قبول کرده بیش از ظرفیت توی آن خندق 
بال خالی نکند و معده را به فنا ندهد؛ این کجایش مشکل دارد؟  وصایای ملک نیکبخت 

سپاس دار باش تا 
سزاوار نیکی باشی 

مرزبان نامــه اثــری ارزنــده از نثــر فارســی 
است که نویســنده، گوینده و ادیب توانا 
ســعدالدین وراوینــی آن را بازنگاشــته 
اســت. مرزبان نامــه در میانــه ســال های 
617 تا 622 هجری قمری از گویش طبری 
باســتان به پارســی دری برگردانیده شد. 
مرزبان نامه در شــیوه نوشــتار پیرو روش 
نصرهللا  بن عبدالحمید منشی مترجم 
کلیله و دمنه از عربی به فارسی است. در 

باب دوم مرزبان نامه می خوانیم:
»آورده اند که ملکی بود از ملوک ســلف، 
شش فرزند خلف داشت... چون ملک را 
نوبت پادشاهی به سر آمد و... هنگام آن 
فراز آمد که ازین جهان بگذرد و بر دیگران 
بگــذارد، فرزنــدان را بخوانــد و بنشــاند و 
گفــت: بدانید کــه مــن از جهــان نصیبِ 
خویــش یافتــم و آنــچ انــدر ازل مقســوم 
بــود، خــوردم، ســرد و گــرمِ روزگار دیــدم و 
تلخ و شیرین او چشیدم... اکنون از شما 
می خواهــم که وصایــای مــن در قضایای 
امور دنیــا نــگاه داریــد و معلــوم کنید که 
بهترین گلی که در بوستانِ اخاق بشکفد 
و به نســیم آن مشــامِ عقل معطر گردد، 

سپاس داری و شکرگزاری ست. 
و گفته اند: سپاس دار باش تا سزاوار نیکی 
باشی،... و بردبار شــو تا ایمن شوی و داد 
از خویشــتن بده، تــا داورت بــه کار نیاید 
و از خــود به هــر آنچ کنــی راضی مشــو تا 
مردمت دشــمن نگیرند... و باددســتی و 
تبذیر از جود و ســخا مشــمر،... و بخل و 
امساک از کدخدائی مدان و عدالت میان 
هر دو صفت نگــه دار... و گفتــار با کردار 
برابر دار... و بدان که دروغ مظنّه کفرست 
و ضمیمه ضــال... و حقیقت بــدان که 
عیب که از یــک دروغ گفتن بنشــیند به 
هزار راست برنخیزد و آنک به دروغگوئی 
منسوب گشت، اگر راست گوید، ازو باور 
ندارنــد... و تا توانی با دوســت و دشــمن 
راهِ احســان و اجمال می ســپر کــه هم در 

دوستی بیفزاید و هم از دشمنی بکاهد.

HINT نکته

ریسک بیمه ای  خندق بالی مستر

1
یادش بخیر آن وقت ها که بچه بودیم، تا پیچ تلویزیون را باز 
می کردیم، یک آقا با سبیل های قابل توجه توی چشم مان 
زل مــی زد و می خواند: »چرا هســتی ناراحــت؟ بیمه کند 
حمایــت...« شــما یادتــان نمی آیــد امــا مــا این طــوری بــا 

اهمیت صنعــت بیمه و نقــش آن در زندگی 
مدرن آشنا شدیم.

2
10، 12 ســال قبــل بــود کــه تعــدادی از 
شــرکت های بیمــه بســته های جدیــد بیمــه 
بازنشســتگی برایمان رو کردند که در لحظه 
هرچه زوائد داشــتیم ریخت. این بیمه های 
جدیــد این طــوری بودنــد کــه شــما ده ســال 

حق بیمــه می دادیــد و بعد هم مســتمری بازنشســتگی 
می گرفتید و هم با اعتبار سپرده تان وام های آنچنانی ای 
کــه قفلــش فقط بــرای از مــا بهتــران بــاز اســت، دریافت 

می کردید. 
خاصه کلی از »ما«ها در این بیمه ها اسم نوشتیم و پول 
دادیم اما حاال بعد از ده سال اگر شما پول بازنشستگی 

دیدید، ما هم دیدیم!
البته نه به این دلیل که زبانم الل شرکت های بیمه خلف 
وعده  کرده باشند؛ نه! بلکه به این خاطر که خیلی ها مثل 
بنده مدتــی حق بیمــه را پرداختنــد و بعــد از مدتی حال 

ادامه دادن نداشــتند. دنبال پول شــان هــم نرفتند. بس 
که بخشنده و الرج و گیوه گشاد بودند.

3
همــه اینهــا را نوشــتم تــا بدانیــد کــه ایــن بنــده خــدای 
گوشه نشــین )یعنــی خــودم(، کم بــا صنعت 
بیمه آشنایی ندارد و برای خودش کارشناس 
مســائلی اســت. حــاال از هفتــه قبــل خبــر 
بیمه شــدن معــده مبارک یکــی از شــاخ های 
اینســتاگرامی افــکار عمومــی را در بهــت و 

حیرت فرو برده است.

4
من واقعاً بعضی  وقت هــا از دیدن این حجم 
از بیگانه پرســتی ناراحــت می شــوم و مثــل ســریال های 
خانگی با دو انگشتم شقیقه ام را می گیرم و هی متأسف 

می شوم.
 آخر شما بفرمایید چطور ســال ها از بیمه شدن بعضی 
اعضــای بــدن بعضــی از آدم هــای مشــهور بعضــی از 
عرصه ها که حتی آوردن اسمش هم قباحت دارد، شاکی 
نمی شــدید و تازه برایش کروکی تصادف از پشــت را هم 
می کشیدید، اما امروز از بیمه شدن معده جناب تِیستر 
یا تســتر یا تیســتر یــا اصاً هــر چــه، تعجــب می کنید و 

شاکی می شوید؟ 

5
جناب چشنده )کیف کردید چطور تیستر را فارسی  کردم؟( و 
بیمه تعاون با هم به توافقی رسیده اند که مبارک شان باشد. البد 
بیمه تعهدی را قبول کرده و چشنده جان هم قبول کرده بیش 
از ظرفیت توی آن خندق با خالی نکند و معده را به فنا ندهد. 

خب این کجایش مشکل دارد؟ 

6
جایی خواندم: »در ســرزمینی که هنرمندانش بیمــه ندارند، 
تیســترهایش بیمه معده دارند.« خب راســتش من شخصاً 
حدس می زنــم که این متــن را باجناق چشــنده  نوشــته وگرنه 
چــه کســی جلــوی هنرمنــدان موســیقی و تئاتــر و نگارگــری و 
خوشنویسی و... را گرفته که خودشان یا قسمتی از خودشان 
را بیمه نکنند؟ راه باز جاده دراز؛ پول ندارند؟ خب این مشکل 
خودشان است. به جای سیاه نمایی سرشان را بگذارند زمین 
و زحمــت را کم کنند و هی دنبــال بیمه و بیمه بــازی و مال دنیا 

نیفتند.

7
پر شد به سر سفره دو تا نیمه معده

دل شد پس از این نیز سراسیمه معده
تا بیخ گلو آمده انگار غذایت

عالی است اگر که بکنی بیمه معده

شب نوشته های یک بچه نوآور! )35(

خودقرنطینگی و 
خودسهامی عام پنداری

چند روزی که سامان خودش را فرستاده بود دورکاری، 
ما مانده بودیم و کامیار که کم شیطنت نکرده و فریبا و 
سمیرا هم نبودند که هرازگاهی نگاه فیلسوفانه ای به او 
بیندازند و برای چند دقیقه ای ساکت شود. در آخرین 
گفت وگــوی تصویــری از ســامان پرســیدم: 
»حاال الزم بود بمونــی و از خونه کار کنی؟« 
گفت: »این رو شما خودقرنطینگی حساب 
کن. با خوددرمانی هم فرق داره و بسیار هم 
سودمنده. یک فایده اش هم اینه که من دور 
از مزاحمت کامیار کار می کنم، مقداری هم 
روی پیشنهاد واگذاری سهام فکر کرده ام.« 
قرار گذاشــتیم امروز ســامان خوددرمانی را 
به نفع گروه ســاماندهی کند و جلسه مهم 
تصمیم  گیــری بگذاریم. هنوز همــه بچه ها 
نرسیده بودند که از سامان پرسیدم: »چرا خودت فکر 
کردی بیمار شدی و رفتی قرنطینه خونگی؟ اصاً دکتر 

رفتی؟ تست دادی؟« از آن پوزخندهای خردکننده زد 
و گفت: »مطالعات خودم و ارزیابی آماری نشــان داد 
باید مراقب باشم.« وقتی دید من مقداری حیرت زده 
هســتم، بی درنــگ گفــت: »آمــار وزارتــی رو نمی گــم، 
اونها به درد روابط عمومی می خوره، بی دلیل باال میره 
و با دلیــل پایین میــاد؛ من خــودم دارم هــر چند وقت 
یک بــار آمار می گیــرم و فهمیــدم این روزا بایــد مراقب 
باشــم. حوصله مریضی و تســت و هزینه هاش رو هم 
ندارم. پس رفتم خودقرنطینگی! اما نتیجه اینکه هم 
کارها پیش افتــاد و هم توی این مطالعــات یقین کردم 
باید شــرکت مون را بکنیم ســهامی عام، ســهام مون را 
بفروشــیم و بزنیم بــه یک زخمــی به اضافه گســترش 

کار!«
در همین وقت سمیرا و محمد هم رسیدند، فریبا هم 
کامیــار را تحت  الحفظ آورده بــود که شــیطنت نکند. 
و ســامان ادامــه داد: »ما کــه خودمــون فکــر می کنیم 
خیلــی خفــن هســتیم کــه هســتیم؛ تبلیغــات هم که 
خیلی می کنیم، اگر بگید نــه، این محمد را باید اخراج 
کنیم؛ اسم و رسم مون هم که قشنگ و دلبرانه هست، 
خارجکی و دهن پرکن و امروزی؛ شرکای کاردرستی هم 
داریم؛ چرا نباید ســهامی عام بشــیم؟ مگه از دیگران 

چی کم داریم؟«

فریبا گفــت: »ســهامی  عام شــدن مثل خواســتگاری 
رفتــن خیلــی از شــما پسرهاســت. نشســتید و فکــر 
می کنیــد همین کــه کفــش و کاه کنید بریــد در خونه 
یــک نفــر، حلــوا حلواتــون می کننــد. نــه عزیــزم، تــازه 
اگر همه چیز خــوب باشــه و مامان جونتون گیــر نده و 
خانم هــای دیگــه بپســندند و چــای نریزه توی ســینی 
و... نصف راه را رفتــه ای، عروس خانم هم باید بله بگه 
که به این ســادگی نمی گه. گیرم که با اجازه بزرگ ترها 
گفت بلــه، بقیه ش چــی می شــه؟ ازدواج کنــی که چه 
گلی به ســر خودت و دختر مردم بزنــی؟« فریبا چنان 
تندتند می  گفت که نمی شد جلوش را بگیری. وقتی که 
نفســی تازه کرد، گفتم: »گرچه بقیه توی حال و هوای 
ازدواج نیســتیم، ولی فهمیدیم چی میگی.« ســامان 
گفت: »یعنــی اینکــه بعضی ها هر چند وقــت یک بار 
می گن قراره سهامی عام بشن، کشــکه؟ هنوز عروس 
جواب نداده؟« ســمیرا ادامه داد: »دارن خودشــون را 
لــوس می کنــن، تبلیغات بــرای مهم بــه نظر رســیدنه. 
هنوز تکلیف خیلی چیزاشون روشــن نیست، هر روز 
مصاحبه می کنند؛ خانواده دختر هم که جواب نداده 
و می پرســه برنامه ت برای بعد از مراسم چیه؟ فعاً در 
حــد خودســهامی عام پنداریــه. ضمناً عــروس خانوم 

می خواد درسش رو ادامه بده!«

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007
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تحلیل هفتگی 
بازار رمزارز ها

ان اف تی در 
مستطیل  سبز
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اوپن سی ایرانیان 
را تحریم کرد!

1/34 میلیارد دالر دیگر  
وارد اقتصاد کریپتو شد!

جای خالی  برخی بازیگران
اکوسیستم رمزارز ایران 

و مسیرهای پیش رو در سال ۱۴۰۱

بزرگ تریـن بازارگاه خریدوفروش ان اف تـی در جهان در خود 
را بـه روی هنرمنـدان ایرانـی بسـت، متاماسـک امـا می گویـد 
تحریـم نکـرده و محدودیت ایجاد شـده برطرف شـده اسـت

منتظر ویژه نامه 
خاص رمزارز باشید

حساب های اجاره ای 
در دنیای رمزارزها

خالصه 
سرمایه گذاری 

در حوزه 
رمزارزها در یک 

هفته گذشته
A N A L Y S I S

رقابت با بایننس!

گفت و گو با  بردیا سیداحمدنیا، هم بنیان گذار 
شرکت والکس که هشدارهای مهمی درباره 

اهمیت رگوالتوری در این بازار می دهد

12 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شـــــماره دوازده
پانــزده اســفند
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

15

تحریم های بین المللی روسیه 
به فضای رمزارزی کشیده 

می شود؟

رمزارزها؛ سالح 
قرن بیست ویکم

7

برخالف دیجی کاال که آمازون رقیبش محسوب 
نمی شود ما در جذب کاربر با خارجی ها رقابت 
می کنیم؛ پس دولت کاری نکند، ما کاربران 

ایرانی را به صرافی های خارجی ببازیم!

موج استقبال از 
ان اف تی و درآمدزایی 

با آن در بین 
باشگاه های فوتبال 

و بازیکنان این ورزش 
با چه انگیزه هایی راه 

افتاده است؟
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KARANG

2

راه انــدازی  به دنبــال  پیــش  مدت هــا  از 
هفته نامــه ای بــا موضــوع ســواد مالــی بودیــم؛ 
آن زمــان می خواســتیم بــا تمرکــز بــر موضــوع 
ســواد مالــی بتوانیم نقــش خودمــان در زمینه 
آموزش را جدی تر بازی کنیم. اسفندماه ۱۳۹۹ 
و در اوج کرونــا، همــراه با رضــا و رســول قربانی 
گفت وگوهای مستمری با رضا جمیلی داشتیم 
و خوشــبختانه او قبول کرد ما را در این مســیر 
سخت همراهی کند. با پیشنهاد رضا جمیلی 
نــام هفته نامه از ســواد مالــی به کارنــگ تغییر 

پیدا کرد. 
کارنــگ واژه ای فارســی و کمتــر شنیده شــده 
بــه معنــای فصیــح و زبــان آور اســت. در دل 
ایــن واژه کار و رنــگ هم وجــود دارد کــه برای ما 
جذاب اســت؛ موضوع هفته نامه هم از دل آن 

گفت وگوها تغییر کرد و شد اقتصاد نوآوری.
کارنــگ در ســال ۱۴۰۰ ســنگ بزرگــی بــود کــه 
برداشــتیم، چنــد بــار نیــز بــه دالیــل گوناگــون 
تصمیــم گرفتیــم کار را ادامــه ندهیــم. حداقل 
دو، ســه بحران جدی را پشــت ســر گذاشتیم، 
ولی همدلی رضــا جمیلــی و تیــم همراهش ما 
را در ایــن مســیر نگه داشــت. در 
ادامــه تصمیــم گرفتیــم آن ایــده 
اولیه در زمینه توسعه سواد مالی 
را به شکل دیگری ادامه دهیم که 
در قالب رسانه »رمزارز« خودش 
را نشان داد. رســانه رمزارز تالش 
می کنــد رســانه رســمی رمــزارز 
ایران باشــد و در مدت کمی که از 
شروع به کار این رسانه می گذرد، 
توانســته جایــگاه مناســبی در 
بیــن تصمیم ســازان و تصمیم گیــران کشــور 
بیابد. امیدواریم این رســانه بتواند به توســعه 
اکوسیســتم رمــزارزی ایــران کمــک کنــد و در 

نهایت به رشــد اقتصاد نوآوری در ایران منجر 
شود.

این یادداشــت بهانــه ای اســت برای تشــکر از 
همــه آنهایــی کــه در ایــن مدت بــا ما همــکاری 
کردنــد؛ چــه در کارنــگ و رمــزارز چــه در دیگــر 
رســانه های گروه راه پرداخت. مــا تالش کردیم 
رســانه های باکیفیتــی را بســازیم کــه بتواننــد 
به صورت مستمر تولید محتوا کنند و در زمینه 

آموزش گام های جدی بردارند. 
قاعدتــاً اگــر حامیــان کارنــگ و راه پرداخــت 
نبودند، هیچ کدام از این رســانه ها به این نقطه 
نمی رســیدند؛ جایی که از نظر ما هنوز آغاز راه 
است و تصور می کنیم هنوز راه سختی در پیش 
داریم. کارنگ برای همه ما در حکم بیرون آمدن 
از حریم امنی بود که در سال های گذشته برای 
خودمان ســاخته بودیم. رمزارز ادامه راه قبلی 
ما به شــیوه ای دیگر بود. حاال در آســتانه سال 
۱۴۰۱ هر دو رسانه کارنگ و رمزارز ویژه نامه های 
پایان ســال مفصلی را آمــاده کرده اند که هفته 
آخــر ســال توزیــع خواهد شــد. هــر دو رســانه 
تالش می کنند جمع بندی خوبی از سال ۱۴۰۰ 
ارائــه بدهنــد و بتوانند نقشــه راهی برای ســال 

۱۴۰۱ پیش روی مخاطبان بگذارند.
عــالوه بــر همــه حامیــان و کســب وکارهایی 
که مــا را در ایــن راه یــاری کردنــد، الزم اســت از 
تیــم همراه مــان تشــکر کنــم. کارنگ توانســت 
در ایــن ســال نســل خوبــی از نویســندگان و 
روزنامه نــگاران حرفــه ای را دور خــود جمع کند 
که امیدواریم در سال ۱۴۰۱ این روند با قدرت و 

قوت بیشتری ادامه یابد.
از همه شــما دعوت می کنیــم در ادامــه این راه 
همراه ما باشید و هر همراهی هرچند کوچک، 
کمک بزرگی بــه ما برای ادامه این راه ســخت و 

دشوار است.

INTROسرآغاز

تشکر از همه همراهان کارنگ 
و رمزارز در سال ۱۴۰۰

امید برای تداوم این راه...

اکوسیستم رمزارز ایران و مسیرهای پیش رو در سال ۱۴۰۱

جای خالی
 برخی بازیگران

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

سال ۱۴۰۰ سال مهمی برای اکوسیستم رمزارز ایران بود؛ 
در این ســال شــاهد رشــد کســب وکارهای صرافی رمزارز 
بودیم و از ســوی دیگر شــاهد بــه محاق رفتــن ماینینگ. 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران وارد معرکه شد و با 
سروصدای زیاد از رمزپول خود پرده برداری کرد که تا زمان 
نوشــتن این یادداشــت هنوز چیزی از آن به دست مردم 

نرسیده است.

 در ســال ۱۴۰۰ شــاهد رویش هــا و 
ریزش هــای زیــادی بودیــم و ماننــد 
سال های قبل باال و پایین های زیادی را دیدیم 
و رکوردهای گوناگونی شکســته شد. در سال 
۱۴۰۰ باالخــره قفــل مقررات گــذاری در حــوزه 
و  شــد  شکســته  رمــزارز  اکوسیســتم 
صحبت های غیررسمی از نهادهایی به غیر از 
بانک مرکزی برای رگوالتوری این حوزه شنیده 
شد. سال ۱۴۰۰ را از هر سو که نگاه کنیم، سال 
مهمــی بــرای اکوسیســتم رمــزارز ایــران بود و 

قطعاً در سال ۱۴۰۱ شاهد نقاط عطف جدی تری خواهیم 
بود.

 برخی می گفتند محدودیت های جدی در زمینه 
رمــزارز تا پایان ســال ۱۴۰۰ اعمال می شــود که به 
نظر می رسد آگاهی رسانی در این زمینه جلوی بسیاری از 
رفتارهای هیجانی را گرفته است. متأسفانه سوی بد ماجرا 
این است که همزمان با رشد و توســعه این اکوسیستم و 
اقبــال مــردم بــه آن شــاهد رشــد و گســترش انــواع 
کالهبرداری هــا هســتیم و خواهیــم بــود. راه حل هــای 
پرهزینــه ای ماننــد رمــز دوم پویــا هــم نتوانســت گــره از 
مشــکالت باز کنــد و انواع چالش هــا در حوزه مهندســی 

اجتماعی بستر فوق العاده جذابی یافته است.

 متأسفانه در خالء تنظیم گری صحیح و عدم ارائه 
آموزش هــای اصولی توســط رســانه های رســمی 
شاهد بلبشو در این حوزه هستیم. البته سال ۱۴۰۰ برنامه 
رمز و ارز توسط تلویزیون ساخته شد که قدم قابل قبولی 
بــرای اثرگذارتریــن رســانه کشــور بــود. بــه نظــر می رســد 
تلویزیون در این حوزه بر خالف رفتار معمول تالش می کند 
اطالع رسانی و آموزش را دنبال کند و به جای پرونده سازی 
و اطالع رســانی های هیجان انگیز، زمینه رشــد و توســعه 
مخاطبان خــودش را فراهم کند.  این ســال با 
همه فرازوفرودهایش در حال به پایان رسیدن 
اســت و احتمــاالً ســال ۱۴۰۱ مســیر های 
متفاوتی پیش روی این اکوسیســتم نوپا قرار 

می گیرد.

 شــاید اگر بخواهم مهم تریــن ویژگی 
ســال ۱۴۰۰ را بیــان کنــم، جدا شــدن 
مســیر کســب وکارها از افراد بود؛ اکوسیستم 
رمزارز ایران در سال های گذشته بسیار متکی 
بر افراد و چهره ها بود. در سال ۱۴۰۰ کسب وکارها در کانون 
توجه قرار گرفتند و پیام مهمی را بیان کردند؛ حاال این زمین 
بازی کسب وکارهاســت، نه افراد و چهره هــای عالقه مند. 
همان گونــه کــه از ســال های قبــل هشــدار داده بودیــم که 
ماینینگ زمین بازی بزرگان است، نه افراد و گوش نکردن به 
توصیه ها باعث ایجاد بحران برای کشــور شــده است. در 
حالی که صنعت ماینینگ به محاق رفته، ماینینگ خانگی 
بیداد می کند و ما شاهد رشد و گسترش برق دزدی در کشور 
هستیم. آنهایی که می خواهند قانونی فعالیت کنند، دچار 
مشکل شده اند و آنهایی که بدون پرداخت هزینه برق از 
آن استفاده می کنند، این روزها میدان دار عرصه ماینینگ 
غیرقانونــی شــده اند. راه حل هــای پلیســی وزارت نیرو هم 

صرفاً به وخیم تر شدن اوضاع کمک می کند و بس.

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا قربانی

@mediamanager_ir

2 ضمیمــه رایگان   
هفته نامه  کارنگ  
در حوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شــــــماره دو
پنجـــــــم دی
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفــــــحه
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نظر رئیس جمهور 

مثبت است!
دادستان کل کشور  درخواست کرد

 بانک مرکزی تکلیف 

رمزارزها را روشن کند

14

10

بالکچین منهای 
رمزارز هیچی 

نیست!
هسته مرکزی بازارهای 

مالی را نمی توان پس زد

رمزارز ملی ؛ چرا مهم است 
و ما چه باید بکنیم؟

خبر خوش برای اکوسیستم نوآوری رمزارزها در ایران: 
محسن رضایی می گوید چهارماهه این حوزه را رگوله خواهند کرد

A N A LY S I S

استارتاپ رمزارزی؛ ترند جدید 
پولدار شدن در سیلیکون ولی!

مدیران عامل صرافی ها
9 از اولویت های رسانه ای گفتند

بیت کوین تا پایان 1400 
به چه قیمتی می رسد؟

6

بررسی کوین های 
برتر هفته

کدام شبکه های بالکچینی 
در هفته گذشته بازار 
جذاب تری داشتند؟

3

آب به آسیاب چه 
کسی می ریزیم؟

برخی نمی خواهند 
کسب وکارهای رمزارزی 
در ایران قانونی باشند...

A N A LY S I S

8

2
4

که بیت کوین را چنین خونین جگر کرد؟

فرصت را 
از دست 

ندهیم

گفتگوبابنیامینعباسی،مدیرعاملبیتمکس

1014

ریسکوسود
دوروییک
سکههستند

سخنی با آنها که از آینده 
بازار می پرسند

گفتوگوباوحیدوالی
مدیرعاملهلدینگ

نیکاندیش

بازیرمزارزها
بزرگمیشود

عکس:حامدکریمزاده

ضدیتما
وتالشآنها

 متاورس زودتر 
از انتظار  ما 
خواهد آمد

3
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بررسی رمزارز تون کوین که این روزها 
هر کانال تلگرامی را که باز کنید 

تبلیغات آن را می بینید!  

آیاتونواقعاًیک
توکنارزشمند

است؟

1 ضمیمــه رایگان   
هفته نامه  کارنگ  
در حوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
یک شــــماره 
بیست وهشتم آذر
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفــــــحه
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آواالنچ
قاتلاتریوم
آنچه باید درباره 

پدیده رمزارزها  در 
هفته گذشته بدانید

13

بازاررمزارز
درسال۲۰۲۲
تحلیلی از  روند رشد 

کریپتوکارنسی ها 
در سال آینده میالدی

بازاربرمیگردد؟وقتیبیتکوینازرویدستآمازوننگاهمیکند

10

14
چراآنهافیسبوک
راترککردند؟

DAO حکمرانی غیرمتمرکز  یا
 چالش ها و فرصت های یک آینده

4

ممنوعیت کامل  یا محدودیت شدید؟

5 7 2

شاخص ترس و 
طمع خبر از ترس 

می دهد!
همه از خود می پرسند آیا 
واقعًا بازار صعودی است

رمزگشایی از  رمزریال 
محافظه کاری در باالترین سطح!

6

رمزارزها و 
تجارت خارجی 

ایران 
اتاق بازرگانی ایران  

بررسی کرد

رمزریال راهکار 
میانه نیست، یک 

راهکار اشتباه 
است

   بنیان گذاران استارتاپ بالکچینی 
مایستن لبز می گویند می خواهند 
رقیب اتریوم و سوالنا باشند

A N A LY S I S

8 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شـــــماره هشت
هفده بهمـــــن
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

9

   ConsenSys کیف پول 
منبع باز اتریوم را جهت 

گسترش خریداری می کند

متاماسک 
مای کریپتو را خرید 

مراقب باشید کسب وکارهای
 ایرانی نابود نشوند!

طرحهای
رویمــیز

بررسی اقدامات احتمالی رگوالتورها در حوزه رمزارز

8

12 10 14

ورق  در روسیه 
برگشت!

روس ها در آستانه 
به رسمیت شناختن 

رمزارزها 

رمزارزها را 
سیاسی نکنیم 
توصیه نامزد سابق 

ریاست جمهوری 
آمریکا

4 7

3

در حاشیه لغو یک رویداد بالکچینی و آسیب هایی که ورود شتاب زده 
چهره ها، نام ها و نهادهای جدید به این عرصه می زند

رمزارزها هم  نه هر که آینه سازد سکندری داند
تنظیم پذیرند 

هم  قانون پذیر!
گفت وگو با 
مدیرعامل 

انجمن بالکچین

در مسیر رگوالتوری 
کسب وکارهای رمزارزی

درخواست کسب وکارها و تشکل های 
صنفی برای  مقررات گذاری حوزه رمزارز 

و دوری از رفتارهای هیجانی

کسی جلودار ماینینگ خانگی 
و روستایی نیست؟

2

بیت کوین 
بیشتر از 

گذشته ابزار  
پرداخت می شود

I N T E R V I E W

چراغ خاموش 
حرکت نکنیم

 گفت وگو با نریمان امانی مدیرعامل صرافی رمزارز سیتکس

9 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
نه شـــــــماره 

ر  چهــا بیـست و
بهمـــــن۱۴۰۰
۱6  صفـــــحه

6

رئیس سازمان بورس پیشنهاد 
معامله رمزارزها در قالب صندوق 

سرمایه گذاری را مطرح کرد

امکان مبادله رمزارزها  
در بورس ایران 

تحلیل هفتگی بازار

چارت ها به 
اوکراین چشم 

دوخته اند!

 عضو فراکسیون اقتصاد 
دانش بنیان مجلس:

به شدت با 
محدودسازی 

مخالفم
   عکس:  پریا امیرحاجلو

4  دانش عمومی 5
در حال افزایش است 
امین زربخش و علی ذاکری 
هم بنیان گذاران کوین پالس 
درباره فعالیت های این 
کسب و کار و لزوم آگاه سازی 
در خصوص رمزارزها و فناوری 
بالکچین می گویند

10

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

4

 نکاتی درباره آخرین نسخه سند رگوالتوری رمزارزها

هفت خوان رگوالتوری رمزارزها

6

3 2 12

خروج ارز 
از اتهام 
تا واقعیت

مرز داخل و خارج 
در بحث رمزارزها 

کجاست؟

عیار مدعیان!
چرا سندی با 

عنوان رمزارزش یا 
رمزدارایی در مجلس 

و دولت تصویب 
نمی شود و چه باید 

کرد؟

بالکفای ۱۰۰ 
میلیون دالر 
جریمه شد

 SEC جریمه
برای  یک کسب وکار

رمزارزی

فرصتی کم نظیر برای 

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

عکس:حامدکریمزاده

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

14

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

کرده که حوزه اصلی اش رمزارزهاست

وقتی مرگ موش هم 
شیرین می شود! 

A N A LY S I SA N A LY S I S

3

10

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

باید شرکت های بزرگ صنعتی جای ماینرهای خانگی را بگیرند

برق دزدی برای ماینینگ؟!

تحلیلبازار:خرسنربزرگبهخوابزمستانیمیرود؟
5

ضرورت به رسمیت 
شناختن  دارایی دیجیتال   

2

فیشینگ
صید رمزارز با 
طعمه طمع!

آموزشی کاربردی برای 
امنیت کاربران ایرانی

6

داستان 
رمزارزی 

کامیون دار ان 
کانادا

14

UBI: آیا واقعا 
می توان ثروت  را 
با کمک بالکچین 

توزیع کرد؟

12

 درس هایی 
برای رمزریال
 چرا بهتر است بانک 

مرکزی عجله ای برای 
این کار نداشته باشد

7

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

12

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

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

این بازار را بیشتر خواهد کرد

بازار بزرگ تر می شود

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

برای رمزارزها می گوید

تحلیل 
به جای

 توییت

A N A LY S I SA N A LY S I S

فرصت طالیی 
ایران برای 
کنشگری در 
یک صنعت 
روبه رشد

وال استریت 
 چطور 

با رمزارزها 
مواجه شده 

است؟
 کشورها در برابر 
رمزارزها چه 
سیاست هایی 
می توانند در 
پیش بگیرند؟

درس هایی از 
یک اقتصاد 

قدرتمند برای 
رگوالتوری 

صنعت کریپتو

8

 آیا بازار رمزارزها وارد دوران فرسایشی ریزش شده یا مسیر صعودی خودش را پیدا می کند؟

تحلیل هفتگی بازار:آرامش نسبی پس از توفان

رادین: 
از رمزنگاری 

و کلیدگذاری 
تا رمزارزها

گفت وگو با میثم رجبی

6

یک بررسی از محمد قاسمی، بنیان گذار 
و مدیرعامل صرافی مزدکس  

به این اکوسیستم 
جدید خوشامد 

بگوییم!

باید نقشه راه 
درستی داشته 

باشیم!
یادداشتی از 

امیرحسین مردانی

2

عینک بدبینی 
را برداریم!

تحلیلی از امیرحسین 
راد، مدیرعامل 

نوبیتکس

14

نوآوری ممنوع!
تحلیلی بر دو 

بند پر ابهام 
نامه رئیس دفتر 
ریاست جمهوری

2

کارآفرینان 
میلیونر

یک فهرست جمع وجور 
از ثروتمندان دنیای 

روبه رشد رمزارزها

4

اشمیت در لینک!

ده
مزا

ری
دک

ام
ح
س:

عک


ANALYSIS

0

ANALYSIS

1014

چین لینک یکی از پروژه های داغ بازار رمزارزها 
مدیرعامل سابق گوگل را به تیم خود اضافه کرد

ANALYSIS

ضمیمــه رایگان   
هفته نامه  کارنگ  
در حوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شــــماره صفر
بیست ویکم آذر
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفــــــحه

4

پیش بینی جی پی  مورگان از قیمت بیت کوین: عقب نشینی از ۱۵۰ هزار دالر به ۳۸ هزار دالر!

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

جا نمانیم!

8

8

6

15

بایدن فرمان 
می دهد

کسب وکارهای 
آمریکایی در انتظار 

فرمان اجرایی بایدن 
در خصوص رمزارزها

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

جذب سرمایه خارجی
 از طریق رمزارزها

تجارت جهانی به پلتفرم های 
جدید کوچ خواهد کرد

بیت کوین داران 
بیشتر می شوند 

اما سلطه 
بیت کوین کمتر!

5

A N A LY S I S

گفت و گو با رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق تهران

7 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شـــــماره هفت
ده بهمــــــــن
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

10

   گفت و گو با پارسا عباسی 
بنیان گذار کسب و کار اینوتوکن 
که در خانه نوآوری مستقر است

  جذب سرمایه 

با کمک توکن

7

نتیجه یک 
ممنوعیت:

کوچ به ناکـجا!
 آغازموج

مهاجرت ماینرهای روسیه

12

لوگوی 
پولکادات 

روی پیراهن 
بارسلونا؟

پیشنهاد میثم حامدی، از مدیران مرکز پژوهش سازمان بورس 

8

7

  دبیر سابق کمیسیون امنیت معامالت آمریکا می گوید توانایی رمزارزها در 
حذف بسیاری از مشکالت مالی جهان اجتناب ناپذیر است

رمزارزها می مانند

15 14 11

همکاری 
مسترکارت با 
کوین بیس در 
بازار ان اف تی

سوالنا سهم 
بازار اتریوم 
را خواهد 

خورد

خیز 
مایکروسافت 
برای بازی های 
دنیای متاورس

رگوالتور خوب به جای 
سهم خواهی مطالبه گری می کند! 

گفت وگو با سهیل نیکزاد

12

کاسبان دنیای دربسته متاورس در ایران
12

آیابایدمنتظربیتکوین
۲۹هزاردالریباشیم؟

ریزشاخیررمزارزهاچهپیامیدارد،تاکجاادامهدارد
کاربرانچهرفتاریرابایددرپیشبگیرند؟

واردات با رمزارز 
منع شرعی ندارد

کانال 
سرد 

30 هزار

4
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6 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شــــماره شش
ســه بهمـــــن
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

6

 گفت و گو با محسن لطفی
 تهیه کننده برنامه رمز و ارز

  آگاهیبخشی

بهمردمومسئوالن

رقبا زیر یک سقف

بدون قانون نه غیرقانونی!
رگوالتوری چه چالش هایی برای کسب وکارهای 

رمزارز و بالکچین ایران ایجاد کرده است؟ بایدهای 
شکل گیری اکوسیستم رمزارزی  چیست؟ مدیران 

10 صرافی رمزارز داخلی پاسخ می دهند...

دورهمی کسب وکارهای رمزارزی و بالکچین ایران برگزار شد  مجتبی توانگر، رئیس کمیته 
اقتصاد دیجیتال مجلس: 

حاال نوبت ریال 
دیجیتال است

 رضا باقری اصل، دبیر شورای 
اجرایی فناوری اطالعات دولت: 

 اگر قانون ننویسید 
برایتان قانون می نویسند

107

تصویرسازی:شیرینزندهدل

5 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شــــــماره پنج
بیست و شش دی
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

5

 مدیرعامل شرکت 
خدمات انفورماتیک اعالم کرد  

   توزیع رمزارز 

ملی، درست 
مثل اسکناس 

عکس:نسیماعتمادی

4 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شــــماره چهار
دی نــوزده  
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

6

درگاه پرداخت سیتکس بسته 
شد ... ادامه شرایط فعلی 
یعنی از بین رفتن اقتصاد 

دیجیتال کشور 

اینماد  به مسیر 
عقالنیت برگردد

4

امیر موسویان مدیرعامل 
کسب وکار »بالکچین بلورین« 
از ماجرای بسته شدن درگاه این 

کسب وکار می گوید

 راه رفتن روی 

لبه  معلق  فناوری!

 ۲۰۲۲؛ سال تثبیت رمزارزها
13

وی سی ها ۳۳ میلیارد دالر به بازار رمزارز آوردند
8

رئیس سابق SEC؛ مدافع امروز رمزارزها!
12

بازار در هفته گذشته :زمستان در راه است؟

9 10
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 رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
ایران گفته  رمزارزها می توانند به 

کمک تجار ایرانی بیایند 

رمزارزها 
تضمین کننده 
تهاتر می شوند

مدیرعامل صرافی اکسیر از پیش بینی خود هم درباره قیمت 
بیت کوین و هم ورود کاربران جدید به این بازار می گوید

بازار در مسیر بلوغ 

باید بپذیریم 
بالکچین و رمزارز 
یک پدیده نوظهور و 
منحصربه فرد در طول 
تاریخ است 

14

برنامه  اپراتور بزرگ کشور برای 
راه اندازی یک پلتفرم بالکچینی 

همراه اول توکن 
اختصاصی خود 
را عرضه می کند!

۲۰۲۱ سال رمزارزها بود!

ترا رمزارز داغ 
سال ۲۰۲۲ 
خواهد بود؟

 پیش بینی مدیرعامل 
پنتراکپیتال

8

مسیر درست 
قانون گذاری 

رمزارزها
قانون چقدر  با مفهوم  
رمزارز همراهی می کند؟

8

در سال جدید میالدی، صرافی های 
بزرگی چون بایننس برای بازار 

خاورمیانه دورخیز کرده اند

3 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شــــــماره سه
دی دوازده  
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

8

2

سال آلت کوین ها 
و ان اف تی

کدام شبکه های بالکچینی در سال گذشته  بیشتر از همه مورد توجه 
قرار گرفتند و بازار جذاب تری داشتند؟



شــــــــــــــمــــــــــــــــــاره 12
15 اســــفــــنــــد 1۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

3

سیستم بانکی کشور با وجود تمام فرایندهای حقوقی 
و قانونــی کــه دارد، تــا امــروز نتوانســته جلــوی پدیده 
حساب های اجاره ای را بگیرد و حاال پای این پدیده به 
دنیای رمزارزها نیز باز شده که باید در خصوصش به 
مردم و کاربران هشدار داد. پدیده حساب های اجاره ای 

عمدتاً به این شکل اســت که کالهبرداران 
با فریــب مــردم بــه بهانه هــای مختلــف یا 
سوءاســتفاده از حــس طمــع کاری افــراد، 
اطالعــات حســاب بانکــی آنهــا را دریافت 
می کننــد و در ازای مــدت کوتاهــی مبلــغ 
نســبتاً چشــم گیری را به صاحب حساب 
پیشــنهاد می دهند که در عمــده نمونه ها 
آن مبلغ را هم به فرد اجاره دهنده پرداخت 
نمی کنند. کالهبــرداران برای پول شــویی و 
گم کردن رد پول های غیرقانونی یا دزدی، از 

این حساب ها اســتفاده می کنند که در فضای بانکی 
اغلب صاحبان حساب ها معتادان هستند.

حاال پای ایــن پدیده به دنیــای رمزارزها نیز باز شــده و 
شــیادان اغلب مردم ضعیف را با این توجیه که شــما 
هم بدون ســرمایه می توانید وارد دنیا رمزارزها شــوید 
و کسب سود کنید، اغفال می کنند و کاربر از همه جا 
بی خبر نیز به امید یک درآمد شیرین در دام می افتد، 
ولی غافل از اینکه شریک جرم یک کالهبردار شده و 
ده ها یا حتی صدهــا برابر چیزی را که قــرار بود گیرش 

بیاید، باید بابت تاوان این بی دقتی بپردازد.
عمدتاً کالهبــرداران با دسترســی به اطالعــات کارت 

بانکی افراد، اقدام به خرید رمزارزها توسط یوزرهای 
احــراز هویت شــده ای می کننــد که اجاره ای هســتند 
و بعد از خریــد نیز رمزارزهــا را فوراً به یــک کیف پول 
بیرونــی منتقــل می کننــد. فــردی هــم کــه اطالعــات 
کارت بانکی اش به ســرقت رفته و بــا کارتش اقدام به 
خرید شده، با پیگیری قضایی به صاحب 
حســاب احــراز هویت شــده ای در یــک 

صرافی می رسد.
افرادی کــه با قرار دادن اطالعات شــخصی 
و بانکــی خــود در اختیــار کالهبــرداران، به 
پول شویی و فیشــینگ توســط آنها کمک 
می کننــد، خــواه بــا آگاهــی از کالهبــردار 
بودن اشــخاص فریب دهنده و خواه بدون 
اطالع از این مســئله، مطابق قانون به جرم 
مشارکت در کالهبرداری به حبس و جرائم 
مختلفی محکوم می شــوند. جرائم حساب اجاره ای 
ارز دیجیتال عبارت اند از: »استرداد تمام وجوه مورد 
مبادله به همراه سود بانکی آنها« و »پرداخت مالیات 
وجوه مورد معامله و پرداخت یک چهارم یا 25 درصد 
کل مبلغ مورد تراکنش تحت عنوان عواید حاصل از 
جرم«. فرد محکــوم تا زمان شناســایی مجــرم اصلی 
پرونــده یا ســایر تحقیقــات تکمیلــی می بایســت در 
زندان محبوس باشــد، ولی در صورت ارائــه وثیقه ای 
به ارزش تمــام دارایی های مــورد تراکنش قــرار گرفته، 
می توانــد تــا زمــان برگــزاری دادگاه، آزادی موقــت و 

مشروط داشته باشد.

 کالهبرداران با شعارهایی همچون درآمد رمزارزی بدون سرمایه اولیه
مردم را قربانی حساب های اجاره ای می کنند

حساب های اجاره ای در دنیای رمزارزها

تحليل
A N A L Y S I S

 رمــزارز؛ هفته نامه اکوسیســتم بالکچیــن و رمــزارز ایران

محصولــیازگــروهرســانهایراهپرداخت

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

با بیش از ۲۵۰ صفحه مجله 
و کتاب، هفته  آینده منتشر 

خواهد شد
منتظر ویژه نامه خاص 

رمزارز باشید!

رمزارز هفته آینده آخرین شماره 
خــود را در ســال ۱۴۰۰ منتشــر 
خواهــد کــرد؛ شــماره ای ویــژه  کــه حجــم 
صفحــات آن دوبرابــر شــماره های معمول 
خواهد بود و از سوی دیگر یک ضمیمه 2۰۰ 
صفحــه ای هــم در قالــب کتــاب خواهــد 
داشت. کتابی که تالش دارد دانش و آگاهی 
در این حوزه را که مشکل بزرگ آن ابهامات 

و اطالعات نادرست است، افزایش دهد.

ایــن کتاب بــا حمایــت ۱۰ صرافی 
بزرگ رمزارزی کشور منتشر شده 
و به طور رایگان در اختیار مخاطبان رمزارز 
قرار خواهد گرفت. از ابتدای فعالیت رمزارز 
تا پایان سال ۱۴۰۰ در مجموع و با احتساب 

پیش شــماره ای که منتشــر 
کردیم، ۱۴ شــماره مجله در 
حوزه ای منتشر کردیم که تا 
پیش از این تجربه رسانه ای 
رســمی و اختصاصــی را 
نداشته اســت. تالش ما در 
رمزارز این بوده و خواهد بود 
که یکــی از حوزه های جدید 
اقتصاد جهان را با تمرکز بر 
و  ایرانــی  داشــته های 

داخلی مــان و فرصت هایــی کــه این بــازار و 
صنعت می تواند در اختیار کسب وکارها و 
کاربــران ایرانــی بگــذارد، مــورد توجــه قــرار 

دهیم.

تجربه رمزارز در همین چند ماه به 
ما نشــان داده که پشــت کردن به 
نــوآوری در هر حــوزه ای جز خســارت برای 
کشور و اقتصاد آن آورده و نتیجه ای نخواهد 
داشت. هرچقدر هم که یک حوزه جدید با 
بــا  باشــد،  همــراه  ریســک  و  ابهــام 
خاموشــی گزیدن و دوری کــردن از آن 
نمی توان ابهامات و ریسک های آن را برای 

ذی نفعان داخلی کشور برطرف کرد. 

تالش رمزارز در سال ۱۴۰۰ این بوده 
که به دور از هیجان و بزرگ نمایی و 
تحلیل های توییتــری و تلگرامــی راه را برای 
شکل گیری یک گفتمان تحلیلی مبتنی بر 
کسب وکار در این حوزه باز کند؛ راهی که در 
ســال آینده پرقدرت تر ادامه خواهیم داد. 
منتظر ویژه نامه نوروزی و کتاب همراه آن در 

هفته آینده باشید!

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

 سال ۱۴۰۰ کسب وکارهای صرافی رمزارز جایگاه 
واقعی خود را پیدا کردند و ما شاهد این بودیم که 
همراه با دنیا این کسب وکارها توانستند پاسخگوی نیاز 
کاربران ایرانی باشند. قاعدتاً مهم ترین مسیر پیش روی 
ایــن کســب وکارها در ســال ۱۴۰۰ رسمیت بخشــی بــه 

آنهاست و ایجاد چهارچوب های دقیق و شفاف.
ولی آنچــه به نظــرم مهم ترین چالش ســال ۱۴۰۱ خواهد 
بود، رشد متوازن اکوسیستم است. حاال که اکوسیستم 
کســب وکارهای رمــزارزی ایران شــکل گرفته و ما شــاهد 
طیــف وســیع و متنوعی از کســب وکارها هســتیم، زمان 
آن رســیده که مراقبت کنیــم این اکوسیســتم به صورت 
متوازن رشد کند. اگر بخشی از اکوسیستم رشد کند، در 
حالی که بخش هــای دیگر آن رشــد نکرده اند، در نهایت 

کل اکوسیستم دچار مشکل می شود.

 اکوسیســتم رمزارز ۱2 بخش دارد که در شرایط 
ایده آل همه بخش ها متناسب رشد می کنند و 
شــاهد هماهنگی بیــن بخش های گوناگون اکوسیســتم 
خواهیم بود. در حال حاضر در بخش تبادل و صرافی های 
کســب وکارهای  شــکل گیری  شــاهد  رمــزارزی 
شناخته شــده ای هســتیم و در بخــش ماینینــگ نیــز 
فعالیت هایی شــروع شــده که البتــه همه آنهــا در زمینه 
روابــط عمومــی ضعــف جــدی دارنــد؛ ضعفــی کــه در 

کسب وکارهای صرافی رمزارزی کمتر دیده می شود.
بخش هایی از این اکوسیستم که باید رشد کنند، شامل 
ارائه دهندگان زیرساخت، ســرویس دهندگان پرداخت 
و ارائه دهنــدگان خدمــات کیف پــول و مدیریــت دارایی 

است. 
همچنین این اکوسیســتم به نقش آفرینــی کارآفرینان، 
و  اینفلوئنســرها  پژوهشــگران،  ســرمایه گذاران، 
توســعه دهندگان نیاز دارد. ما نمی توانیم شاهد توسعه 
اکوسیستم رمزارزی باشیم، ولی اهمیت پذیرنده های این 
حوزه را نادیده بگیریم. ما برای توســعه این اکوسیســتم 
نیاز داریم که مانند رشــد و توسعه پذیرندگان کارت های 
شــتابی شــاهد رشــد پذیرنــدگان کریپتویــی باشــیم. در 
صورتی کــه ایــن بخش رشــد کنــد، بــه معنای آن اســت 
که ســایر بخش های اکوسیستم کارشــان را خوب انجام 
داده اند و ما شــاهد نفــوذ دارایی های دیجیتــال در میان 

مردم هستیم.

 امیــد دارم ســال ۱۴۰۱ ســال بهتــری بــرای 
اکوسیستم اقتصاد نوآوری ایران و به طور خاص 

اکوسیستم دارایی دیجیتال ایران باشد.



شــــــــــــــمــــــــــــــــــاره 12
15 اســــفــــنــــد 1۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول
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آموزش
E D U C A T I O N

انقالب رمزارزی برزیل

رمزارزها قانونی 
می  شوند؟

 وقتی نایب بوکله، رئیس جمهور 
دورافتــاده  و  کوچــک  کشــور 
السالوادور، این کشــور را به اولین کشوری 
تبدیل کرد کــه بیت کویــن در آن وضعیت 
قانونی دارد، بســیاری در طبقات سیاسی 
بین المللی روی خوشی به او نشان ندادند. 
از آن زمان هم تعداد کشورهایی که جا پای 
او گذاشته اند، بســیار کم بوده و هیچ کدام 

هم از اقتصادهای برتر جهان نبوده اند. 

 حاال اما به نظر می رسد که برزیل 
در اقدامــی نامنتظــره در آســتانه 
تبدیل شــدن به اولیــن اقتصاد پیشــرو در 
جهان است که رمزارزها را به شکلی قانونی 
می کند. این در حالی است که سیاست ها 
و شــخصیت جنجالی »ژایر بولســونارو« 
همواره ضدیتی قوی با رمزارزها داشته و در 
پی محدودسازی استفاده از آنها در کشور 
برزیل بوده است. با این حال گویا دو حزب 
کارگر و سوســیال دموکرات توانســته اند با 
همــکاری هم دســت بــه تنظیــم الیحه ای 

بزنند که در سنای این کشور بررسی شود.

 مجلس سنای برزیل قرار است در 
مورد این الیحه  رأی دهد که هدف 
و  خــاص  قوانیــن  تنظیــم  آن 
مشروعیت بخشــیدن بــه دارایی هــای 
دیجیتال و رمزارزها در بزرگ ترین اقتصاد 
آمریکای التین اســت. این الیحه که با کد 
2۰۱۹/۳825  شــناخته می شــود، پــس از 
تأیید کمیته امــور اقتصادی کشــور در روز 
سه شــنبه در صحن علنی مجلس سنای 
برزیــل بــه رأی گیــری گذاشــته می شــود و 
دســتورالعمل های نظارتی خاصــی را برای 
بــازار دارایــی دیجیتــال برزیــل، از جملــه 
پیاده ســازی یــک سیســتم صــدور مجــوز 

مبادله پیشنهاد می کند.

 ایــن الیحــه کــه توســط ســناتور 
»فالویو آرنس« ارائه شده، به طور 
خاص به دنبــال قانون گــذاری بــر خدمات 
مربوط به عملیات انجام شــده با رمزارز در 
پلتفرم های تجارت الکترونیکی است. این 
اولین بــار اســت کــه چنیــن الیحــه ای در 
آمریکای جنوبی مورد بررسی قرار می گیرد.
 در این الیحه آمده است: »نظارت و بازرسی 
دارایی های دیجیتال بر عهده بانک مرکزی 
کشور و همچنین کمیسیون بورس و اوراق 
 SEC کــه معــادل )CVM( بهــادار برزیــل

آمریکاست، خواهد بود.«
ادامه در صفحه 5
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با وجــود اطالع رســانی های زیــاد، همچنان بســیاری از 
کاربــران با وجــود شــناخت از روش فیشــینگ، توانایی 
شناســایی و جلوگیــری از آن را ندارنــد. در بخــش دوم 

گزارش فیشینگ به معرفی راهکارهایی برای 
اطالعات بیشتر در مورد برخی از روش های 
فیشینگ و نحوه  مقابله با آنها می پردازیم.

از  جلوگیــری  راهکارهــای   
فیشینگ

به جرئت می توان گفت در بیش از ۹۰ درصد 
کالهبرداری هــا با فیشــینگ، مقصــر اصلی 
خودِ کاربر است؛ چراکه با کمی تأمل و توجه، 
می تــوان از وقوع آن جلوگیری کرد. همیشــه 

باید نســبت بــه وارد کــردن اطالعات هویتی و حســاس 
خــود در پیام هــا، وب ســایت ها یــا تماس هــای تلفنــی 
دقت بیشــتری داشته باشــید. نباید اجازه دهید تا یک 
پیشنهاد وسوسه کننده یا احساس جاماندن از بقیه و از 
دست دادن فرصت، منطق را از شما بگیرد! اما برای درک 
بهتر روش های شناسایی و جلوگیری از وقوع فیشینگ، 

این موارد را هم در نظر بگیرید:

  بــه نتایــج تبلیغاتــی )AD( در موتورهــای 
جست وجو اطمینان نکنید!

ممکــن اســت در زمــان جســت وجوی عنوان یــک برند 
یا مــوارد دیگــر در موتورهــای جســت وجو مثــل گوگل، 
لینک هــای تبلیغاتــی را در ابتــدای صفحــه مشــاهده 
کنید که با یک آیکون »آگهی« یا »AD« در کنار عنوان 
ســایت از ســایر نتایج، قابل تفکیــک هســتند. یکی از 
روش هــای قدیمی بــرای فیشــینگ، اســتفاده از همین 
تبلیغــات فریبنــده اســت. فیشــر بــا پرداخــت هزینــه 
می تواند صفحه تقلبی خود را در موتورهای جست وجو 
با هزینه  اندکــی، باالتر از ســایت اصلی به کاربر نشــان 
دهد. گرچه در چند ســال اخیــر گوگل تالش کــرده تا با 
احراز هویت صاحبان سایت ها و تبلیغ دهنده ها، مانع 
از وقوع فیشــینگ از طریق تبلیغات جست وجو شود، 
اما کالهبرداران همیشه راه دومی برای دور زدن قوانین، 
در جیب خود دارند؛ بنابراین باید گفت که به هر لینک 

تبلیغاتی اعتماد نکنید!

 به روزرســانی مرورگرهــا و اســتفاده از 
آنتی ویروس ها را جدی بگیرید!

نصب آنتی ویروس ها و به روز نگه داشتن مرورگرهای وب، 
تا میزان زیادی در مقابله با فیشینگ به شما 
کمک می کند. مرورگرهــای پرطرفداری مثل 
فایرفاکس و کــروم در به روزرســانی های خود 
به صورت مدام الگوریتم و الگوهای مبارزه با 
فیشینگ را بهبود می بخشــند. همین طور، 
آنتی ویروس هــا در مبــارزه بــا بدافزارهــای 

فیشینگ، تأثیرات خوبی دارند.

  نرم افزارهای نامعتبر و ناشناس 
را نصب نکنید!

در طول اســتفاده یا دانلــود از اینترنت، ممکن اســت با 
پیام هایی مبنی بر دانلود به شرط نصب نرم افزار، روبه رو 
شــوید! برای جلوگیری از فیشــینگ، پیشــنهاد می کنم 
به هیچ وجــه نرم افزارهای ناشــناس را از منابــع نامعتبر 
دانلود و نصب نکنید. حتی اگر برای اتمام مرحله دانلود 
فایل مورد نظر، نیاز به نصب یک نرم افزار خاص بود، از 
خیر دانلود بگذرید. نرم افزارهای مورد نیاز خود را تنها از 
منابع رسمی دریافت و از نصب نرم افزارهای مشکوک و 
غیررسمی مانند نسخه های مختلف تلگرام، به طور جد 

خودداری کنید!

 قبل از کلیک، کمی بیشتر فکر کنید!
آدرس هر سایتی را که درخواست ورود اطالعات حساس 
و هویتی شما را داشت، با دقت بیشتری بررسی کنید و 
به تمام حروف آن دقت داشته باشید. به لینک هایی که 
فاقد گواهی SSL هســتند و با HTTP شــروع می شوند، 
وارد نشــوید و حتماً HTTPS آن  را بررســی کنیــد. البته 
 SSL تضمیــن امنیــت ســایت هایی کــه گواهی امنیتــی
را دارنــد و بــا HTTPS شــروع می شــوند، وحــی منــزَل 
نیســت؛ زیرا اگرچــه این بــه معنی یــک اتصــال ایمن و 
رمزنگاری شــده اســت، امــا مجرمــان ســعی می کننــد با 
روش های مختلف، این گواهی را برای سایت فیشینگ 

خود اخذ کنند. این هشدارها را جدی بگیرید!
همچنیــن در زمان اجــرای لینک هــای کوتاه مشــکوک، 
ســعی کنید از حالــت امنیتــی Incognito یا ناشــناس 

مرورگرها اســتفاده کنید؛ چراکه ممکن است به سمت 
یک لینک مخرب، هدایت شود.

 با زبان فیشینگ آشنا شوید
حمالت فیشــینگ می تواند به شــکل عجیبی، کاربران 
را در کلیــک روی طعمــه، قانــع و تحریک کننــد. یکی از 
ساده ترین روش ها برای شناســایی ایمیل ها یا پیام های 
مشــکوک، آشــنایی بــا زبان فیشــینگ بــوده که شــامل 

موارد زیر است:
 پیام هایی که در آن به  جای اســتفاده از نام حقیقی، از 

شما به عنوان مشتری یاد می  شود.
  پیام هایی که از شــما تأیید اعتبــار و اطالعات هویتی، 
آدرس، اطالعــات بانکــی و ســایر اطالعــات مهــم را 

درخواست می کنند.
 اشتباهات، خطاهای دستوری و اصطالحاتی که امروزه 

کاربرد زیادی ندارند.

 مراقب پاپ آپ ها باشید!
بــا وجــود اینکــه پنجره هــای پــاپ آپ دیگــر مثل ســابق 
کاربــرد ندارنــد، امــا هنــوز بعضــی از ســایت های 
شناخته شــده، ایــن تبلیغــات را در ســایت خود نشــان 

می دهند. 
در زمــان وارد کردن اطالعات درون این پنجره ها بســیار 
حساس باشــید؛ چراکه بســیاری از حمالت فیشینگ 
با کمک همیــن پنجره های پــاپ آپ و در حالــی که خود 
را بخشــی از یک ســایت معتبر معرفی می کنند، اتفاق 

می افتد.
در بخش دوم این گزارش، سعی کردم تا در مورد روش های 
شناسایی فیشــینگ و جلوگیری از آن، اطالعات مفیدی 
را در اختیــار کاربــران بــازار رمزارزهــا قــرار دهــم. بــا توجــه 
بــه خطاهــای شــناختی و ناخــودآگاه انســان، همچنــان 
کالهبرداری ارزهای دیجیتال از طریق فیشینگ، یک روش 
رایج و مؤثر محسوب می شود.  گرچه استفاده از افزونه ها 
و آنتی ویروس هــا در جلوگیری از حمالت فیشــینگ مؤثر 
هستند، اما هیچ چیز به اندازه آشنایی با زبان فیشینگ، 
در شناســایی آن تأثیرگــذار نیســت. همیشــه در زمــان 
اســتفاده از اینترنت، حریم خصوصــی و حفظ اطالعات 

خود را در اولویت قرار دهید تا در دام فیشینگر نیفتید.

در گزارش هفته  قبل، یک سناریوی فیشینگ را از برنامه ریزی تا اجرا، مرور کردیم
 اما برای جلوگیری از فیشینگ باید چه اقداماتی را در نظر داشته باشیم؟

عملیات پاتک به فیشینگ 

کارن آهنگری  
مدیر آکادمی بیت پین

@karenahangari
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بازار
M A R K E T

در هفته گذشته بیت کوین، روز جمعه با کاهش قیمت 
به زیــر ســطح ۳۹.۰۰۰ دالر اصالح شــد. اکنــون حجم 
تغییرات ماهانه قیمت به پایین ترین سطح خود رسیده 
و آن طور که پیداست، قرار نیست روند بازار برای دو ماه 

پیش  رو نیز صعودی شود.
از دیگر دالیلی که باعث اصالح بازار شد، 
می توان تأثیر گرفتــن از عوامل اقتصادی 
کالن، ماننــد همبســتگی بــا شــاخص 
بــازار ســهام را عنــوان کــرد. بــا ایــن حــال، 
سیاســت های پولی فــدرال رزرو نیز تا حد 
زیادی در رونــد نزولی بازار تأثیر گذاشــته 
اســت. بیت کوین در ســه روز گذشــته در 
حالــی کــه گاوهــا دنبــال پیــروزی بــر بــازار 
بودنــد، بالــغ  بــر ۱2 درصــد ســقوط کــرده 

اســت. همزمان با اصالح کلی بــازار، 6۰۰62 معامله گر 
متحمل ضررهای سنگین شده اند. بازار کریپتو پس از 
ناکامی در  مومنتوم صعودی خود، تحت تأثیر افزایش 
فشار فروش، سقوط کرد. ارزش کلی این بازار روز جمعه 
65 میلیارد دالر کاهش  یافته و به زیر ۱.8 تریلیون دالر 

رسیده است.
در نتیجــه ایــن اتفــاق، بیــش از 22۱ میلیــون دالر از 
پوزیشــن های معامــالت آتی در بــازار کریپتــو لیکوئید 
شده است. نزدیک به ۹۳.۱2 میلیون دالر از این رقم به 

پوزیشن های معامالتی بیت کوین مربوط بوده است.
در ادامه به بررســی چند شــاخص مهم برای داده های 

شبکه می پردازیم.
با در نظر گرفتن میــزان ورودی و خروجی برای بانک ها 
نســبت بــه صرافی هــا، هر بــار این شــاخص رشــدی را 
تجربه کرد، یعنی بانک ها پول های خود را وارد صرافی ها 

کرده اند که این نشان دهنده فروش است. این موضوع 
هم یکــی از دالیلی اســت باعث اصــالح بازار شــد، اما 
با توجــه به اصــالح اخیر، این شــاخص رشــد چندانی 
نداشــته و حالت طبیعــی و نرمــال خــود را ادامــه داده 

است.
 )FUNDING RATE( از طرفی فاندینگ ریت
مثبت شــده و این برایمان خبر خوشایندی 
نیســت، زمانــی کــه مثبــت باشــد بیشــتر 
معامالت، پوزیشــن های شــورت هســتند و 
به این معنی اســت که دیــدگاه معامله گران 
شورت و نزولی بوده و زمانی که فاندینگ ریت 
نزولــی باشــد، بیشــترین دیدگاه هــا روی 
پوزیشن های خرید هستند. به همین علت، 
این موضوع می تواند کمی اصالح بیت کوین 

را ادامه دار کند.
در ادامــه اگر به حرکــت ماینرها دقت کنیــم، زمانی که 
این میانگین از عدد ۳k باالتر رود، این حجم، زیاد تلقی 
شــده و احتمال اصالح مارکت نسبت به این شاخص 

هم وجود دارد.
ورودی پول هــای ماینــر بــه صرافی هــا هــم به ما نشــان 
می دهد که این حجم، زیادی بوده و  باالی میانگین 5۰۰ 
قرار گرفته که بــاز انتظار اصالح را از نظر این شــاخص، 

خواهیم داشت.
سختی استخراج شــبکه بیت کوین هم از نوامبر 2۰2۱ 
شش دوره صعودی متوالی را پشت سر گذاشته بود و 
موفق به رسیدن به ســقف تاریخی خود شده بود. این 
پارامتر شبکه BTC روز پنجشنبه با افتی ۱.۴۹ درصدی 
روی میزان 27.55 تریلیون تنظیم شد و روند صعودی 

خود را شکست.

میانگین هش ریت شبکه بیت کوین نیز طی دو هفته 
گذشــته به عدد ۱۹7.۱۹ اگزاهش بر ثانیه کاهش پیدا 
کرده بود. سختی استخراج BTC به  گونه ای هر دو هفته 
یک  بار تنظیم می شــود که هــر بلوک این شــبکه در ۱۰ 
دقیقه استخراج شود. شــایان ذکر است در حدفاصل 
ماه های می تا جوالی  و تحت تأثیر ممنوعیت استخراج 
بیت کوین در چین، هش ریت این شــبکه به طرز قابل 
 توجهی افت کرد، اما با مهاجرت ماینرها به کشورهایی 
نظیر قزاقستان و کانادا، طی مدت کمتر از دو ماه سختی 
شبکه ۳۱ درصد رشد کرد. در حال حاضر رقابت بر سر 
تولید دســتگاه های پرقدرت اســتخراج بیت کوین بین 

شرکت ها داغ شده است.
از طرفی با افزایش قیمت در هفته گذشته، احساسات 
معامله گران در شــبکه های اجتماعی منفی بــوده و در 
حال حاضر به پایین ترین سطوح خودش بعد از ریزش 

کرونا رسیده است.
این کاهش هیجانات مثبت می تواند اتفاق خوبی باشد 
و زمانی کــه بازار وارد فــاز ناامیدی شــود، روند صعودی 

آغاز خواهد شد.
در کنــار تمامی ایــن واقعیات، بایــد در نظــر بگیریم که 
با وجــود رشــد ۱5درصدی قیمــت بیت کویــن در هفته 
گذشته که از دیدگاه بســیاری از کارشناسان علت آن، 
احتمال روی آوردن روســیه به دارایی هــای دیجیتال در 
پی تحریم های جدید نسبت داده شده است، اما آنچه 
در واقعیت رخ داد این بود که حجم معامالت رمزارزها 
در روسیه عمالً به نصف کاهش یافت؛ این یعنی رفتار 
قیمتــی اخیــر بیت کویــن، بیشــتر ناشــی از انتظــارات 
سرمایه گذاران از افزایش تقاضا در روسیه بوده، نه خود 

تقاضای واقعی در این کشور.
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بررسی هفتگی بازار رمزارزها نشان می دهد احتماالً ادامه روند نزولی آن محتمل تر باشد

افزایش فشار فروش

NEWSخبر

ادامه از صفحه ۴

انقالب رمزارزی 
برزیل

 بــه گفتــه موافقــان، هــدف این 
الیحه، تنظیم جرائــم مرتبط با 
رمزارزهــا و تحــت نظــر قــرار دادن بــازار 
غیرقابل تنظیم زیر نظر ناظران مالی در 
تالش برای مدیریت و نظارت بر صنعت 
نوپاست. این دســتورالعمل ها تعاریف 
دقیقی از آنچه ارائه دهنــدگان خدمات 
دارایی مجازی، ماننــد صرافی ها و آنچه 
رمزارز را تشکیل می دهد، ارائه می کند؛ 
از جملــه اقداماتــی بــرای مبــارزه بــا 
پول شویی و سایر فعالیت های غیرقانونی 
بــرای  مجازات هایــی  همچنیــن  و 
»متقلبانه« یــا »مدیریت بی مالحظه« 
مبادالت رمزارزها در قانون پیشــنهادی 
در نظر گرفته شده اند. این الیحه پس از 
تصویــب بالقــوه در مجلــس ســنا، باید 
مجلــس  و  ُســفلی  مجلــس  توســط 
نمایندگان برزیل؛ متشکل از نمایندگان 
تمام ایالت های برزیل و منطقه فدرال نیز 
بــه تصویــب برســد. پــس از ایــن دو 
تصویــب، سرنوشــت ایــن الیحــه در 
دستان »ژایر بولسونارو«، رئیس جمهور 
این کشــور  خواهد بود کــه می تواند این 

الیحه را تأیید یا وتو کند.

 »رافائــل بــزرا«، مدیــر نظــارت 
شورای کنترل فعالیت های مالی 
برزیل در یک پیام ویدئویی گفت: »جهان 
منتظر کشــورهای عقب مانده نمی ماند. 
مهم اســت که در آینده نزدیک خود را در 
حوزه رمــزارزی  در میان آنها قــرار ندهیم. 
هرچند تعداد کشــورهایی که به رمزارزها 
رسمیت بخشیده اند کم است، اما عموم 
کشورهای پیشرو به طور مستمر در حال 
تحقیق و توسعه برای به کارگیری رمزارزها 
به شکل کنترل شده تری هستند. برزیل،  
به عنــوان اقتصــادی پیشــرو، نمی توانــد 
عقب مانــدن و ضررهــای بالقــوه آن را در 

زمینه رمزارزی متحمل شود.«

 در عین حال، بسیاری هستند 
عبــارت  می گوینــد  کــه 
»قانونی کــردن« تنهــا بخشــی از تالش 
دولــت برزیــل بــرای جلوگیــری از فــرار 
مالیاتی با اســتفاده از رمزارزها و کنترل 
بیشــتر بر این فضاســت. ادبیــات مورد 
اســتفاده در ایــن الیحــه به وفــور بــه این 
تمایالت اشاره دارد و بسیاری به سوابق 
و اظهارنظرهای جنجالی ژایر بولسونارو 
اشاره می کنند تا بدبینی های خود درباره 

این الیحه را ابراز کنند.

علیرضا 
محمدی  

تحلیلگر و کارشناس بازار رمزارزها

@alirezatrading
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محســن رضایی صدرآبادی، مــدرس دانشــگاه و آینده پژوه 
اقتصــاد فضــای مجــازی در گفت وگــو بــا راه پرداخــت در 
خصوص ماهیــت و رویکــرد طرح ســامان دهی زیســت بوم 
رمزارزش ها توضیحاتی ارائه کرده و معتقد است اگر این طرح 
به سرانجامی برسد، می توان تا حدی به رگوالتوری در عرصه 
رمزارزها امیدوار بود تا به این واســطه فضای مواجهه با این 

پدیده در ایران شفا ف تر و روشن تر شود.
بحث رگوالتوری رمزارزها با روی میز قرار گرفتن چند طرح در 
حوزه تبادل رمزارزها جدی تر از قبل شده است. هرچند دنیای 
رمزارزها به یکی از فضاهای جذاب برای برخی کاربران ایرانی 
تبدیل شده، اما همچنان تکلیف رگوالتور با این اکوسیستم 
روشن نیست. طیفی از تصمیم گیران که بانک مرکزی نیز در 
آن قرار می گیرد، همچنان مخالف تبادل رمزارزها هستند و 
طیفی دیگر در بدنه دولت به دنبال تنظیم گری و شناخت مزایا 
و مخاطرات این پدیده هســتند. در حال حاضر، هم جریان 
مخالف و محافظه کار و هم جریان منعطف تر طرح هایی را روی 
میز بحث و نظر و تنظیم دارند، با این تفاوت که در طرح های 
طیــف اول جایــی از حضور بخــش خصوصــی نمی بینیم و 
در مقابــل در طیــف دوم فعاالن بخش خصوصــی حضور و 

مداخله مستمری دارند.
طرح جــدی که اکنــون در حوزه تبــادل رمزارزهــا میان بخش 
دولتی و خصوصی بر سر آن بحث است، بحث طرح ستاد 
تحول است. این ستاد بر مبنای شــناخت پدیده رمزارزها و 
شناســایی مزایا و مخاطرات آن به دنبال تنظیم گــری در این 

عرصه است.

 آینده از آن رمزارزهاست
محســن رضایی صدرآبادی، مــدرس دانشــگاه و آینده پژوه 
اقتصاد فضای مجازی با مروری بر تاریخچه پدیده رمزارزها در 
گفت وگو با راه پرداخت از جایگاه آن در اقتصاد ایران می گوید 
و معتقد اســت آینده اقتصاد فضای مجازی با این فضا گره 
خورده اســت. او توضیح می دهد: »فناوری بالکچین بر پایه 
دو اصل مزیتی بنیادی پول شکل گرفته؛ یکی اینکه هزینه 
مبادالت در سطوح بین المللی از این طریق به شدت کاهش 
می یابد و دیگر اینکه سرعت مبادالت افزایش پیدا می کند. 
علم اقتصاد به ما نشان می دهد، هر چیزی که این دو مزیت، 
یعنی کاهش هزینه مبادالت و افزایش ســرعت مبادالت را 
داشته، مردم به سمت آن جذب شده اند و به عنوان ابزار پول 
از آن استفاده کرده اند. روزی مردم حاضر شدند ارزش ذاتی 
طال را نادیده بگیرند و سراغ پول کاغذی بروند. با ترویج فناوری 
چاپ، اســکناس به وجود آمد و مردم ســراغ اسکناس هایی 
رفتنــد کــه هیــچ ارزش ذاتــی نداشــت و فقــط دارای امضای 
دولت ها بود. اسکناس سرعت مبادالت را باال برد و از هزینه 
مبادالت کاســت و مانــدگار شــد؛ بنابراین تا زمانــی که درک 
نکنیم، این تغییرات و دگرگونی ها در تاریخ پول همواره وجود 
داشــته و وجود خواهد داشــت، نمی توانیم خودمان را با آن 
هم قدم کنیم. به هرحال ما چه بخواهیم، چه نخواهیم، آینده 
از آن رمزارزهاست و روزی این رمزارزها همه پول های موجود 
را پشت سر می گذارند؛ بنابراین ما باید رویکرد بازی نسبت 
به این مسئله داشته باشیم و به  جای حذف صورت مسئله، 
به دنبال شــناخت فرصت هــا و تهدیدهایی باشــیم که این 

وزارت صمت اعالم کرده ازسرگیری فعالیت ماینرها از ۱۵ اسفند 
و صرفاً با انرژی تجدیدپذیر مجاز است

بازگشایی مزارع از امروز؟
وزارت صمــت به تازگــی شــیوه نامه ای را ویــژه 
صــدور مجــوز فعالیــت مــزارع اســتخراج ارز 
دیجیتــال با انــرژی تجدیدپذیر منتشــر کرده 
اســت. طبق این شــیوه نامه، مزارعی که مایل 
به دریافــت مجــوز و ازســرگیری فعالیت خود 
هستند، می توانند صرفاً از طریق نیروگاه های 
تجدیدپذیر، برق مورد نیازشان را تأمین کنند.

 شیوه نامه چه می گوید؟
شــیوه نامه اجرایــی صــدور مجــوز 
فعالیــت اســتخراج رمزارزهــا با تأمیــن برق از 
نیروگاه هــای تجدیدپذیــر رســماً ابــالغ شــد. 
در ایــن شــیوه نامه تأکیــد شــده، کســانی کــه 
می خواهنــد مــزارع اســتخراج رمزارز داشــته 
باشــند، می توانند برق خود را صرفــاً از طریق 
نیروگاه هــای تجدیدپذیر تأمین کننــد و برای 
این موضوع نیز حتماً باید با ســازمان ســاتبا 

قرارداد خرید تضمینی برق بسته باشند.
وزارت صمــت بــرای صــدور مجــوز مــزارع 
اســتخراج رمــزارز بــا تأمیــن بــرق از طریــق 
نیروگاه های غیرتجدیدپذیر مثل نیروگاه های 
تولیــد پراکنــده، تصمیمــی نگرفتــه و بــه نظر 
می رسد به  خاطر مشــکالتی که در خصوص 
تأمیــن گاز ایــن واحدهــا وجــود دارد، دولــت 
همچنــان اجــازه اســتخراج رمــزارز از طریــق 

نیروگاه های گازی را ندهد.
ایــن در حالــی اســت کــه توجیــه اقتصــادی 
اســتخراج رمزارزهــا بــا نیروگاه هــای گازی و 
 کوچک مقیاس با قیمت هــای فعلی گاز بهتر 
از نیروگاه هــای تجدیدپذیــر بــوده و می تــوان 
از ایــن فرصــت بــرای توســعه قابــل  توجــه 

نیروگاه های تولید پراکنده استفاده کرد.
در شــیوه نامه جدیــد ابالغیــه وزارت صمــت 
اعــالم شــده کــه از ۱۵ اســفندماه امســال، 

ممنوعیــت فعالیــت ماینرهــای ارز دیجیتال 
رفــع می شــود و امــکان صــدور مجــوز بــرای 
مزارعی کــه می خواهنــد برق خــود را از طریق 
کننــد،  تأمیــن  نیروگاه هــای تجدیدپذیــر 
وجــود دارد. در ایــن ابالغیــه تأکیــد شــده که 
نیروگاه های قبلی تجدیدپذیــر هم می توانند 
با عقد قراردادی نســبت به اســتخراج رمزارز 

اقدام کنند.

 انرژی مازاد؟!
بــرق  تضمینــی  یــد  خر قــرارداد 
نیروگاه های تجدیدپذیر با سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری ایران )ساتبا( به عنوان 
قرارداد پشتیبان این مزارع مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت و اگر انرژی مصرفی آنها بیشتر 
یا کمتر از مقدار انرژی تزریق شده نیروگاه به 
شبکه باشد، باید مابه التفاوت انرژی مصرفی 

یا تولیدی، پرداخت یا دریافت شود.
احتماالً حداقل ظرفیت صــدور مجوز مزارع 
اســتخراج رمزارز که قبالً ۱۰۰ کیلووات تعیین 
شده بود، در این صورت برداشته خواهد شد 
و همه می توانند بــا تأمین برق خــود از طریق 
نیروگاه هــای تجدیدپذیــر حتی با یــک ماینر 

اقدام به ماینینگ کنند.
ظرفیت فعلی برق مورد نیاز مزارع اســتخراج 
رمزارزهــا حداقــل ۱۵۰۰ مــگاوات اســت که با 
این ابالغیه و با فرض اینکه تمام نیروگاه های 
تجدیدپذیر ایران نیز بخواهند برای ماینینگ 
مورد اســتفاده قرار گیرند، باز هــم کمتر از ٢٠ 
درصــد ظرفیــت بــرق مــورد نیــاز مــزارع قابل 
تأمیــن اســت؛ بنابرایــن باید روش هــای دیگر 
تأمین برق مزارع استخراج رمزارز پیش بینی 
و قانونی شود، وگرنه همچنان زیرزمینی بودن 

آنها ادامه خواهد یافت.

REPORTگزارش

سامان دهی رمزارزها  در 
گفت وگو با محسن رضایی 

صدرآبادی 

تهدیدانگاری 
رمزارزها

را کنار بگذاریم!

I N T E R V I E W
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پدیده می تواند برای حکمرانی کشــور در پی داشــته باشد و 
ابزارهای کنترلی الزم برای مواجهه با این تهدیدات و استفاده 

از فرصت های ناب را تعریف کنیم.«

 ضرورت تغییــر رویکرد ســلبی در مواجهه با 
رمزارزها

این کارشــناس حوزه دیجیتال در ادامه با مــروری بر رویکرد 
رگوالتور در ایران توضیح می دهد:»نوع سیاست گذاری که تا 
امروز در ایران به طور عام میان رگوالتور و بخش خصوصی، در 
مواجهه با این پدیده در جریان بوده، شامل سه رویکرد است. 
رویکرد کلی رگوالتور این بوده که رمزارزها را کامالً تهدید بدانیم 
و آن را ممنوع کنیم. این رویکردی است که در بانک مرکزی، 
چــه در دولت قبل و چــه در دولت فعلی دنبال می شــود، اما 
ما معتقدیم این رویکرد سلبی به جای حل مسئله در حال 
پاک کردن صورت مسئله است. نمی توانیم مشکل را از جلوی 
رویمان برداریــم و آن را بگذاریم پشــت ســرمان و خیال مان 
راحت باشد که دیگر مشکل وجود ندارد. رویکرد دوم را بنده 
رهاســازی و وادادگــی نام گــذاری می  کنــم که در میــان برخی 
فعاالن بخش خصوصی وجود دارد. نزدیکان به این رویکرد 
معتقدند اصالً دولــت نباید دخالت کند، آنها با اســتناد به 
ماهیت آنارشی کریپتوکارنسی، خواهان حذف کامل مداخله 
دولت هســتند. در نهایت رویکرد ســوم، رویکردی است که 
به دنبال تنظیم گری است و ما خودمان را نزدیک به این رویکرد 
تعریف می کنیم. با توجه به مستندات جهانی و تنظیم گری 

هوشــمندانه معتقدیم سرمایه 
مردم به سامان دهی راهبردی نیاز 
دارد، به طوری که هم به نفع مردم 
باشد و هم به نفع کشور. ما با آن 
دسته از افرادی که رویکرد سلبی 
یا آزادسازی کامل دارند، به لحاظ 
مبنایی مشــکل داریم؛ بنابراین 
جامعه هدف تعاملی خــود را در 
تدوین طرح، آن دسته از فعاالن 
بخش خصوصی قــرار دادیم که 
به رویکرد سوم یعنی تنظیم گری 

باور دارند.«
اســتفاده از دانــش و اطالعــات 

فعاالن بخش خصوصی
او با شرحی از چگونگی شکل گیری طرح تبادل رمزارز ادامه 
می دهــد: »انجمن هــا و فعاالن این حــوزه با آگاهــی کامل به 
تجربه کشورهای دیگر در بحث تنظیم گری واقف هستند و 
بسیاری از آنها به صورت مستقیم و شخصی شاهد تجربه 
کشــورهای اروپایــی، آمریکایــی و حتــی آســیایی در بحــث 
تنظیم گری بودند و دانش خود را به ما انتقال دادند. تقریباً 
اکثر کشورها به سمت تنظیم گری رفته و تنها کشور خالف 
جریان چین است که این پدیده را در کشور خود ممنوع اعالم 
کرده، اما باید توجه کنیم که مدل حکمرانی چین به صورتی 
است که اگر مثالً گوگل را ممنوع می کند، در مقابل نسخه ای 
را راه انــدازی می کنــد که مــورد اقبال عمومــی قــرار می گیرد. 
در واقــع یعنی بــا ممنوع کــردن پدیــده ای، بدیلــی در مقابل 
آن قرار می دهد، این کامــالً با ممنوع کردن به طــور تام و تمام 
متفاوت اســت. ســؤال بنده از بانک مرکزی همین جاســت 
که اگر می گوید تبادل رمزارزها ممنوع است، چه بدیلی برای 
آن تعریف کرده اســت؟ آیا بدیلی برای ارائه دارند؟ نمی توان 
پدیده ای را بدون ارائه یک بدیل سرکوب کرد. نیاز به فناوری 

یک نیاز واقعی است و نمی توان آن را سرکوب کرد.«
به گفته صدرآبادی گزاره غلطی در ذهن افــراد وجود دارد که 
در آینده شــاهد رمزارزهای ملــی و پول هــای دیجیتال بانک 
مرکزی به جای رمزارزهای دیگر هستیم؛ »به نظرم این گزاره 
غلط است. ما در آینده سه نوع پول خواهیم داشت. یک نوع 
آن ارزهای عمومی در بالکچین مثل بیت کوین است که چه 
بخواهیم، چه نخواهیم، بخشــی از مردم دنیا آن را به عنوان 
پول و دارایی پذیرفته اند. یک حوزه دیگر پول های شــبکه ای 
را خواهیم داشت، پول هایی که در فضاهایی امثال متاورس 

وجود دارد. بعد سوم رمزارزهای بانک های مرکزی دنیاست که 
ابرقدرت هایی مانند چین و آمریکا زودتر برای آن برنامه ریزی 
کرده اند. مجموع این پول ها به خوبی نشان می دهد که اگر ما 
رویکرد سیاست گذاری فعاالنه نداشته باشیم، کامالً از این 

دگرگونی جا خواهیم ماند.«

 ســپردن برقراری امنیــت رمزارزهــا به بخش 
خصوصی

دبیر کارگروه رمزارزش ها در ستاد تحول دولت با اشاره به طرح 
تدوین شــده از سوی این ســتاد در خصوص تبادل رمزارزها، 
توضیح می دهد: »این سند بر خالف اسنادی که تا به امروز 
تهیه شده یا در حال تهیه است، با کمک بخش خصوصی 
و نظرخواهی از آنها تنظیم شده است. نسخه اولی که تهیه 
شــد، حاوی ایراداتــی بــود. در واقــع در نســخه اول مدلی که 
طراحی شــده بود، مثل یک شــرکت بورســی با مشخصات 
شرکت سرمایه گذاری بود که از نظر فعاالن این طرح مشکل 
داشــت. ایــراد اصلــی هم وجــود یــک منبــع مرکــزی در این 
نســخه بود و خود این مرکزیت باعث می شــد تمامــی اجزا 
مورد شناســایی و تهدید قرار بگیرنــد؛ بنابراین نقطه نظرات 
جمع آوری شد و مدل جایگزین این شد که بخش خصوصی 
خــود اقداماتــی را انجــام دهد. بــرای ســامان دهی یکســری 
محدودیت هایی هم گذاشته شده بود که برای کوتاه مدت آن 

محدودیت ها نیز حذف شد.«
او ادامه می دهد: »بحث رصد و کنترل برای ما خیلی مطرح 
بود. به هرحــال یکــی از مباحث 
مهم کشورمان مباحث امنیتی 
است و ما باید مالحظات امنیتی 
را به طور جدی لحاظ می کردیم. 
البته این بحث امنیت مختص 
کشــور ما نیســت و این مسائل 
برای تمامی کشــورها در اولویت 
اســت. در آمریکا و اروپــا این کار 
توســط شــرکت های خصوصی 
انجام می شود؛ بنابراین این مدل 
بســتری شــد تا مــا ظرفیت های 
موجــود در این بــاره را بررســی 
و شناســایی کنیــم. اواخر ســال 
میالدی گذشته آمریکا هزار میلیارد دالر برای زیرساخت های 

مالی تراکنشی سرمایه گذاری کرد.«
رضایی صدرآبادی معتقد است این موارد امنیتی اما در مورد 
شبکه بانکی نیز وجود دارد و نباید برای ما آن قدر نشدنی به 
نظر برســد. او اضافه می کند: »اگر از همین اطالعات بانکی 
مراقبت نکنیم، امکان به اصطالح لورفتن وجود دارد؛ کمااینکه 
تاکنون هم مواردی بوده که اطالعات فاش شده است، بنابراین 
به جای حذف مســئله در خصوص رمزارزهــا، باید به دنبال 
تعریف ابزارهای کنترلی باشیم و زیرساخت های الزم را فراهم 
کنیــم و از شــرکت های خصوصی بــرای تأمیــن امنیت بهره 
بگیریم.« به گفته رضایی صدرآبادی؛ »احکام سامان دهی 
زیست بوم رمزارزش ها«ی ستاد تحول منطبق بر سند تحول 
دولت مردمی با نگاه تحولی نوشته شده است؛ » در کشور تا 
به امروز نگاه به بخش خصوصی منفی بوده، اما این نگاه باید 
اصالح شود. نگاه حکمرانی تحولی ما باید به این صورت باشد 
که قدرت فعال سازی ظرفیت بخش خصوصی را پیدا کند و 
این اتفاق به سادگی به دست نخواهد آمد. باید همدلی و وفاق 

بین تصمیم گیران شکل بگیرد.«
او در توضیــح اینکه چه چشــم اندازی برای سرنوشــت طرح 
ستاد تحول متصور هستید، عنوان می کند: » باید ببینیم 
دو طیفی که عرض کردم یکی رویکرد ممنوعیت دارد و یکی 
رویکرد آزادســازی کامل، تا چه حد بر ســر کار سنگ اندازی 
خواهند کرد. کمااینکه تاکنون هم کم نگذاشته اند، اما با توجه 
به نگاه تحولی دولت و نهایی شدن سند تحول رمزارزش ها و 
ابالغ آن از سوی ریاست محترم جمهوری، معتقدم که نگاه 
تنظیم گری و ســند احکام ســامان دهی موجــود به تصویب 

خواهد رسید. البته این امر باید به مرور زمان روشن شود.«

بزرگ ترین بازارگاه خریدوفروش ان اف تی در جهان در خود را 
به روی هنرمندان ایرانی بست

اوپن سی ایرانیان را تحریم کرد!

INTRODUCTIONمعرفی

دنیــای عجیبــی اســت. در حالــی کــه بــا وجــود 
تحریم هــای خردکننــده جامعــه جهانــی علیه 
روســیه، شــهروندان ایــن کشــور هنــوز قادرنــد 
به راحتــی از صرافی هــای بین المللــی رمــزارزی 
استفاده کنند، خبر آمده که بزرگ ترین پلتفرم 
و مارکت پلیس خریدوفــروش ان اف تــی به روی 
کاربران ایرانی بســته شده اســت. راست است 
که می گویند هر کسی هر جای دنیا یقه شخص 
دیگــری را بگیــرد، تهــش یــک ایرانــی متضــرر 

می شود! 

 داستان از چه قرار است؟
اوپن ســی )OpenSea(، بزرگ تریــن 
بــازار توکــن غیرمثلــی )NFT( جهــان، اعــالم 
کرده کاربرانی را که کشورهایشــان در فهرســت 
تحریم هــای ایــاالت متحــده اســت، مســدود 
می کند. این اقدام اوپن ســی اعتراضات فعاالن 
ایــن حــوزه را در پــی داشــته اســت. پــس از این 
اقــدام، بحث هــای پیرامــون تمرکززدایی از ســر 

گرفته شد ه اند.
به گزارش کوین تلگراف، اوپن ســی بازار ان اف تی  
مستقر در ایاالت متحده، فرایند قطع دسترسی 
کاربــران ایرانی از این پلتفرم را آغاز کرده اســت. 
این اقدام اعتراض فعاالن این حوزه را برانگیخته 
و بحث های جدیدی درباره تمرکززدایی از حوزه 

ارزها و دارایی های دیجیتال به راه افتاده است.
بامداد پنجشــنبه، کاربــران ایرانی اوپن ســی در 
توییتر، خبر از غیرفعال یا حذف شدن اکانت های 
خود بدون هیچ هشدار قبلی دادند. »بورنوسور« 
)Bornosor( هنرمند ایرانی که در توییتر ۴,۷۰۰ 
دنبال کننده دارد، در توییتی که به سرعت مورد 
توجه قرار گرفتــه و در عرض چند ســاعت ۳۷۸ 
بار ری توییت و بیش از ۱,۴۰۰ بار پسندیده شد، 
درباره وضع موجود ابراز ناامیدی کرد و نوشت: 
»از خواب بیدار شدم و متوجه شدم که حساب 
تجاری من در اوپن سی بدون اطالع قبلی یا هیچ 

توضیحی غیرفعال/حذف شده است.«
گزارش هــای این چنینــی دیگــری نیــز از ســایر 
ایرانیان هنرمند و مجموعه دار به  گوش رسیده 
است. آیا اوپن سی کاربران را بر اساس کشورشان 
مســدود می کند؟ در پاســخ یکی از سخنگویان 
اوپن ســی گفتــه  کــه آنهــا حــق مسدود ســازی 

کاربران بر اساس تحریم ها را دارند.
او گفتــه اســت: »در قســمت شــرایط خدمات 
ما صراحتــاً گفتــه  شــده کــه می توانیــم کاربران 
تحریم شــده یــا کاربرانــی را کــه در مناطــق 
تحریم شــده ســاکن اند، مســدود کنیــم. مــا به 
هیچ وجه به کاربــران یا نهادهای تحریم شــده و 
ساکنان کشورهای تحت تحریم اجازه استفاده 
از خدمات  مــان را نمی دهیم. اگر متوجه شــویم 
کاربرانی هســتند که خط مشــی تحریم  های ما 

را نقــض می کنند، ســریعاً بــرای مســدود کردن 
حساب های مرتبط با آنان اقدام می کنیم.«

 تحریم ها در بازار رمزارزها؟
تحریم های فعلی ایاالت متحده نشان 
می دهد کــه شــرکت های آمریکایی مجــوز ارائه 
کاال یا خدمات به هیچ کاربر ساکن در کشورهای 
تحریمی، از جمله ایران، کره  شــمالی، ســوریه و 
به تازگی روســیه را ندارند. اوپن سی یک شرکت 
آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در نیویورک 

قرار دارد.
اقــدام اخیــر اوپن ســی باعــث ازســرگیری 
بحث هایــی پیرامــون حــد غیرمتمرکــز بــودن 
شرکت ها و ســرویس دهندگان خدمات مبتنی 

بر بالکچین شده است.
اخیراً گزارش هایی منتشــر شده مبنی بر اینکه 
کیــف  پــول متاماســک )MetaMask(  نیــز بــه 
بهانه این تحریم ها به محدودســازی کاربرانش 
پرداختــه اســت، امــا چنــدی بعــد مســئوالن 
متاماســک اعالم کردند که این مشــکل مربوط 
به اشتباه یکی از ارائه دهندگان خدمات مرتبط 
با نودهای اتریوم بوده اســت. ظاهراً تحت  تأثیر 
این اشتباه برای مدتی دسترسی برخی کاربران 

ونزوئالیی به متاماسک مسدود شده بود.
حســاب توییتــری متاماســک هــم در این بــاره 
بیانیه ای منتشر کرد و افزود که کاربران تصادفاً 
از دسترســی به کیف  پول متاماسک خود منع 
شــدند و در حال حاضر این مشــکل رفع شــده 
اســت. این اشــتباه پس از آن رخ داد که شرکت 
 )Infura( »توسعه خدمات بالکچینی »اینفیورا
به طور اتفاقی و به اشتباه دامنه  تحریم های خود 

را گسترش داد.

 آینده رمزارزها و موضوع تحریم
ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتالی 
مثل ان اف تی ها همچنان تحت نظارت فزاینده 
دولت ایاالت متحده قرار دارند. با افزایش شدت 
تحریم ها علیه روسیه، این نظارت ها نیز افزایش 

پیدا می کند.
اوپن سی بزرگ ترین بازار ان اف تی جهان است و 
از زمان آغاز به  کار تاکنون میزبان  ان اف تی هایی 
بــوده کــه در مجمــوع بیــش از ۲۲ میلیــارد دالر 

فروش رفته اند.
ایــن نخســتین بــاری نیســت کــه صنعــت 
ارزهــای دیجیتــال بــا پیچیدگی هــای حاصل از 
تحریم های بین المللی دست وپنجه نرم می کند. 
صرافی هــای ارزهــای دیجیتال متعــددی درگیر 
بحث مسدودسازی دارایی های دیجیتال مردم 
روسیه شده اند. البته بزرگ ترین صرافی جهان، 
بایننــس، از مسدودســازی حســاب های مردم 

روسیه خودداری کرده است.

 رویکرد کلی رگوالتور 
این بوده که رمزارزها 
را کاماًل تهدید بدانیم 
و آن را ممنوع کنیم؛ 

این رویکردی است که 
در بانک مرکزی دنبال 

می شود
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رقابت با بایننس!
گفت و گو با بردیا سیداحمدنیا، هم بنیان گذار شرکت والکس که 

هشدارهای مهمی درباره اهمیت رویکردهای رگوالتور در این بازار می دهد

NEWSخبر

برخالف دیجی کاال که آمازون رقیبش محســوب نمی شود 
ما در جذب کاربر با خارجی ها رقابت می کنیم. پس دولت 
کاری نکند ما کاربران ایرانی را به صرافی های خارجی ببازیم!
با وجــود اینکه مدتی اســت وضعیــت بــازار رمزارزهــا قرمز 
اســت، اما همچنــان رمزارزها، کســب و کارهای این حــوزه و 
وضعیت رگوالتوری آن، بحثی داغ است. بردیا سیداحمدنیا، 
هم بنیان گذار و مدیر توسعه کسب وکار والکس ادعا می کند 
کــه در حال حاضــر شرکت شــان در وضعیتــی قــرار دارد که 
می تواند برای ســال آینده، رقابت با کسب و کارهای جهانی 
را برای خود هدف گذاری کند؛ شــرکتی که توانســته مرحله 
اســتارتاپی را به سرعت پشــت ســر بگذارد و امروز ساختار 

نظام یافته و منسجم یک شرکت را دارد.

والکس از کجا شروع شد؟
تیم والکس در تیرماه ۱۳9۷ شــکل گرفت و در پژوهشــگاه 

انــرژی دانشــگاه شــریف کار خــود را آغــاز کــرد؛ بردیــا 
سیداحمدنیا، هم بنیان گذار والکس می گوید: »در آذرماه 
۱۳9۷ والکــس را راه انــدازی کردیــم. والکــس در آن زمــان 
یک پلتفرم معامالتی و کامالً P2P بود. یعنــی افراد ریال یا 
کویــن واریز می کردنــد و به یکدیگــر می فروختنــد. در واقع 
ســفارش گذاری می کردند. از آن زمــان والکس با کوین های 
اصلی شــکل گرفت؛ بیت کوین، اتریــوم، الیت کوین، دش، 

تتر و...
آن زمــان بــازار خیلــی کوچــک بــود. عــده ای بیت کویــن 
خریدوفروش می کردند و حجم معامالتی به شــدت پایین 
بــود. تــا اینکــه در ســال ۱۳9۷ در نمایشــگاه های مختلفی 
شرکت کردیم. در مهرماه ۱۳9۷ هم دمویی از محصول مان 
را در نمایشــگاه جیتکس دبی ارائــه دادیم. مــا از طرف اتاق 
بازرگانی به عنوان استارتاپ برتر به این نمایشگاه رفته بودیم. 
در اردیبهشت ۱۳9۸ با شرکت در نمایشگاه بورس، بانک و 

بیمه رشــد خوبی کردیم و در واقع کسب وکارمان در مسیر 
رشد و پیشرفت قرار گرفت؛ اوایل حدوداً روزی ۲۰ ثبت نام 
داشــتیم و در ســال ۱۳9۸ به طور کل نزدیک بــه ۱۰ هزار نفر 

ثبت نامی داشتیم.

رقابــت در فضای جهانــی و یک صنعت 
بین المللی مانند رمزارز چه اقتضائاتی دارد و والکس 

چطور در این حوزه می خواهد پیش برود؟
واقعیت این اســت که بــرای ماندن در بــازار، باید بــه انجام 
کارهــای زیرســاختی پرداخــت و مقیــاس شــرکت خــود را 
افزایــش داد.  از ایــن رو والکس اوایل ســال ۱۳99 تغییراتی 
داشــت و تیــم آن از ۳۰ نفــر کــه نزدیــک بــه پنــج نفــر تیــم 
پشــتیبانی بودند و ۱۰ نفــر برنامه نویــس و مدیرمحصول، 
به یک تیــم ۲۳۰نفره تبدیل شــد کــه ۵۰، 6۰ نفــر از آنها در 
بخش برنامه نویســی و مدیرمحصولی فعالیــت دارند. در 

علیه بیت کوین های روسی
ســوئیس اعالم کرده اگــر بتواند، 
رمزارزهــای روس هــا را مســدود خواهــد 
کــرد. احتمــاالً ســوئیس صندوق هــای 
ســرمایه گذاری رمــزارزی مســتقر در ایــن 

کشور را تحت فشار خواهد گذاشت.

 مسدودسازی روس ها 
کره جنوبی هم در تالشی مشابه 
ســوئیس دسترســی کاربــران روســی را 
که بــا آی پــی ایــن کشــور وارد صرافی ها یا 
صندوق هــای ســرمایه گذاری می شــوند، 

محدود کرده است.

رمزارزها و دولت ویرجینیا
مجلس سنای ایالت ویرجینیای 
آمریکا درخواست اصالح الیحه ای را تأیید 
کرده که طبــق آن به بانک هــای دولتی این 
منطقه اجازه داده می شود خدمات امانی 

ارزهای دیجیتال ارائه دهند.

ان اف تی زیر ذره بین
کمیســیون بــورس و اوراق بهادار 
ایاالت متحده تحقیقات خود را برای یافتن 
موارد احتمالی اوراق بهادار ثبت نشده در 
بین ایجادکنندگان و بازارهای ان اف تی آغاز 

کرده است.
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متخصص به شدت کم اســت. دلیل این اتفاق مهاجرت 
افــراد از ایــران اســت. بــرای رقابت بــا بازارهــای خارجی به 
تیم متخصــص و فرایندهای درســت برای پیشــرفت نیاز 
داریم. شرکت شدن یعنی فرایندمحور شدن فعالیت ها. 
در یک شــرکت رفتار افراد به صورت یک فرایند درمی آید 
و همچنین دغدغه های درون سازمانی و بین تیمی بیشتر 
می شــود و هرچه افــراد متخصص تــر و متبحرتر باشــند، 
راحت تر می توان به رشــد شــرکت فکر کرد و این مســیر را 

پیمود.
اما کمبود نیــروی کار متخصــص تنها دغدغه مــا در تیم 
والکس نیست. دغدغه دیگر ما عدم قانون گذاری شفاف 
در حوزه رمزارز است. همین اتفاق باعث می شود به جای 
اینکه تمرکز ما روی بهبود محصول و رقابت با بازار جهانی 
باشــد، به دنبال این باشــیم که چگونه از ایــن معضل که 
وقت، انرژی و نیروی ذهنی ما را می گیرد، نجات پیدا کنیم.

رویکرد فعلی قانون گذار و رگوالتور نسبت 
به حوزه رمزارزها را چطور ارزیابی می کنید و این نگاه 

چقدر می تواند برای این صنعت آسیب زا باشد؟
باید پذیرفت که بسیاری از جنبه های بازار و حوزه رمزارزها، 
عمالً بــا قانون در تضاد اســت و این حــوزه آمده تــا با قانون 
خیلی کاری نداشته باشد. در چنین شرایطی، رگوالتور باید 
تالش کند بیشتر از اینکه دست وپای کسب و کارها و کاربران 
را ببندد، ناظــر خوبی باشــد و این نظارت به شــکلی اتفاق 
بیفتد که کسب و کارها به صورت خودجوش بتوانند با آنها 

ارتباط برقرار کنند و فضای تعاملی شکل بگیرد. 
در حال حاضر با وجود اینکه حوزه کســب و کاری ما قانون 
ندارد، ولی با پلیس فتا در ارتباطیم. اگر کاربری با مشــکل 
مواجه شود، می داند که می تواند به پلیس فتا مراجعه کند 

و آنها هم می دانند که چطور باید با ما ارتباط بگیرند.
یکی از بهترین سازوکارها که می توان به رگوالتور پیشنهاد 
داد، ســازوکاری مانند بازار بورس اســت. بــه این معنی که 
ساختار مالیاتی درستی وجود داشته باشد و شرکت ها را به 
رعایت آن ساختار ملزم کنند. این ساختار مالیاتی، فضای 
فعالیت کســب و کارها را شــفاف می کند و نشــان می دهد 
که هر شــرکت چقدر گردش مالی داشــته، چه تعداد نیرو 
دارد و چقدر بیمه رد کرده و... . همچنین نیاز به یکســری 
نظارت های دوره ای هم وجود دارد. دقیقاً مثل کاری که بانک 

مرکزی با بانک ها انجام می دهد.
این اتفاق باید در حوزه رمزارز کشــور هــم روی دهد. خیلی 
مهم است که بدانیم و دقت کنیم چنانچه برخورد سلبی 
در ایران شکل بگیرد، کاربران ایران از آن تبعیت نمی کنند. 
کاربران این حوزه بسیار باهوش هســتند و کار در این فضا 
هم آسان اســت. در نتیجه یا این حوزه زیرزمینی می شود 
که در نتیجه دیگر داده ای وجود نخواهد داشت، یا کاربران 
ایرانی وارد بازار های خارجی می شوند. پس به جای مسدود 
کردن و بستن فضا، بهتر است نظارت اتفاق بیفتد، چون به 
هر شکلی که جلوی آن را بگیرید، هم کاربر، هم فضا و هم 

کسب وکار راه خودش را پیدا می کند.

با این رویکرد و پیشــنهادی که دادید به 
نظرتــان کــدام نهــاد یــا گــروه در حاکمیــت بهتــر 
می توانند به رگوالتوری این حوزه کمک کنند و نگاه 
درست تر و کارشناسی تری به حوزه رمزارزها داشته 

باشند؟
جایــی مثــل بانــک مرکزی کــه وظیفــه خــود را تأمیــن پول 
و پاســداری از ارزش ریــال می دانــد، نمی توانــد تنظیم گــر 
درســتی برای این فضا باشد. نهادی مانند ســازمان بورس 
نیز دغدغه حفاظت از بازار بــورس را دارد و احتماالً تالش 
می کند تا سیستم ســرمایه گذاری را به ســمت بازار بورس 
ببرد، به همین دلیل آنها هم گزینه مناسبی برای رگوالتوری 
نیستند. از سویی دیگر سیستم قضایی نیز فقط می تواند 
ناظر باشد و این امکان را ندارد که وارد سیستم مالی و پولی 

کشور شود.

تنها جایــی کــه احتمــاالً می توانــد متولــی خوبی باشــد، 
وزارت اقتصاد اســت. آن هم در شــرایطی کــه یک کمیته 
ویژه نظــارت در حــوزه کریپتوکارنســی ایجاد کنــد و افراد 
متخصــص ایــن حــوزه در آن حضــور داشــته باشــند تــا 
بتوانند چارچوبی را پیاده سازی کنند. افراد در سازمان ها 
و نهادهای دیگر، نه دغدغه کاربــر را می دانند، نه دغدغه 
کسب وکار را و نه حتی با مسائل کالن این حوزه آشنایی 
دارنــد. پیشــنهاد می کنــم در وزارت اقتصــاد کمیتــه ای 
تشــکیل شــود که افراد حاضر در آن، هم فضای رمزارزها 
را درک کنند و هــم ذهن بازی برای پذیــرش موضوعات نو 

داشته باشند.

فکــر می کنیــد در ایــن راســتا و بــرای 
عملکــرد  حــوزه،  ایــن  درســت  قانون گــذاری 
کســب وکارهای بخش خصوصی چقدر تــا اینجا 

مؤثر بوده است؟
دربــاره همکاری کســب و کارها بــا نهادهــای تنظیم گر باید 
بگویم کــه ایــن کســب و کارها تا بــه امروز هــر کمکی کــه از 
دست شــان برمی آمــده، انجــام داده اند؛ مــا ســال ۱۳99 با 
آقای محرمیان، یک سند ۱۷۲بندی 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. این سند را به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ارائه 
دادیم، ولی در سال ۱۴۰۰ دیدیم که کسی به این سند توجه 

نمی کند.
خوب است به جز کاربران مان، مسئوالن و بدنه حاکمیت 
نیز ببینند که در این حوزه با کسب وکارهای کوچکی طرف 
نیستند؛ زیرا متأسفانه ما را در کنار موضوعاتی چون قمار 
و صرافی هــای ترکیــه قــرار می دهند. کســی نمی دانــد این 
فضا آنچنــان از نظر فناوری بزرگ اســت که امروز شــرکتی 
تحت عنوان والکس با ۲۲۰ نفر نیرو وجود دارد، مالیاتش را 

می دهد و کامالً اصولی پیش می رود.
البته مــن امیدوارم چراکــه می بینیم آن ها که کــه اکنون در 
وزارت اقتصاد ایــن حوزه را دنبال می کننــد، ذهن و رویکرد 
بازی بــه موضوع دارنــد و می داننــد با چــه موضوعی طرف 
هستند. هرچند باز هم دغدغه های کسب و کارها را کامالً 
در نظــر نمی گیرند، امــا تا حدودی بــا کســب و کارها همراه 
هســتند. در هــر صــورت ما بــه دنبــال گرفتــن مجــوز برای 
تشکیل صنف هستیم تا بتوانیم از این طریق با حاکمیت 
صحبت و دغدغه های کســب وکارهای بخش خصوصی 

را مطرح کنیم. 

برنامه های توسعه ای والکس چیست و 
منتظر چــه خدمات یــا محصــوالت تــازه ای باید از 

سمت تیم شما باشیم؟
اول باید تاکید کنم که رمزارز مانند طال، نوعی ذخیره سازی 
ارزش اســت و کارش کمــک به تولیــد نیســت؛ بنابراین به 
افرادی که دغدغه این را دارند که چگونه پول خود را مدیریت 
کنند، کمک می کند. ممکن است سرمایه گذاران ضرر هم 
بکنند؛ اتفاقی که ممکن است در سرمایه گذاری روی طال و 
بورس هم رخ دهد. کریپتوکارنسی یک کالس دارایی است 

و باید به این شکل به آن نگاه کرد.
اما درباره برنامه های آینده و چشم انداز والکس هم می توانم 
بگویم چشم انداز ما در سال ۱۴۰۱ این است که در مقیاس 
بازارهای خارجی رقابت کنیم. اما در بُعد کالن تر، به دنبال 
گسترش اکوسیســتم رمزارزی هســتیم، به این معنی که 
فقط درباره صرافی ها و تبادل صحبت نکنیم، بلکه راجع 
به سیستم وام هم حرف بزنیم. ماندن در حوزه تبادل برای 
ما جذاب نیست و می خواهیم به حوزه های دیگر هم وارد 
شــویم. برای مثال بایننــس بیــش از ۱۰ محصــول دارد که 
شــامل وام، ان اف تی، صرافی تبادل و... می شــود. عالوه بر 
اینها، کوین خودش را نیز دارد که به ارزش آن افزوده می شود 
و کوین های دیگر روی آن سوار می شوند. ما به دنبال این گونه 

پروژه ها هستیم.

   عکس:  پریا امیرحاجلو

ANALYSISتحلیل

 حذف بخش »ممنوعیت« 
از الیحه قانون گذاری 
رمزارزی اتحادیه اروپا

 اروپاکماکان 
مردد است

طی دو مــاه گذشــته یکــی از الیحه های 
بســیار زیــادی کــه در سراســر دنیــا در 
خصــوص رمزارزهــا در جریــان اســت و 
مورد توجه قابل توجهی هم قرار گرفته، 
الیحــه رگوالســیون فضــای رمــزارزی 

اتحادیه اروپا بود. 
با این حــال گنگی متن الیحه و بخشــی 
کــه اشــاره بــه ممنوعیــت بیت کویــن 
داشت، صدای بسیاری از فعاالن حوزه 
رمــزارزی را در فضــای آنالیــن درآورد. 
اشــارات بســیاری به زبان تازه کارانه این 
الیحه شد و بسیاری نتیجه گیری کردند 
که ایــن الیحــه، بــا تــوان رقــم زدن آینده 
فضــای رمــزارزی اروپــا، توســط عــده ای 
نوشته شــده که هیچ صالحیت دانشی 

و عملیاتی در این حوزه ندارند. 
برای بسیاری دیگر نیز سؤال بود که چرا 
این بخش به خصوص الیحه، دشــمنی 
خاصی با بیت کوین دارد و تنها به دنبال 
ممنوعیت آن اســت و دیگــر رمزارزها را 
به حــال خود رها کرده اســت. در پاســخ 
بــه انتقــادات گســترده بــه ایــن الیحــه 
نامحبــوب، حــاال در نســخه جدیــد آن 
که در پارلمــان اروپــا مورد بحث اســت، 
لفظ »ممنوعیت« به طور کلی به همراه 
بخــش جنجال   برانگیــز مذکــور از متــن 

الیحه حذف شده اند. 
در حالــی کــه بســیاری حــاال در حــال 
کشــیدن نفــس راحتــی هســتند، نباید 
فراموش شــود که ایــن الیحه که توســط 
اتحادیه سیاســی ای به رهبری اســتفان 
برگــر بــه پارلمــان پیشــنهاد شــده بــود، 
دوشــنبه هفته پیش در آســتانه به رأی 
گذاشته شدن بود و تنها اعتراض برخی 
دیگر از اعضــای پارلمــان به ایــن بخش 
خــاص از تصویــب بالقــوه آن جلوگیری 
کرد. این الیحه که با کد MiCA  شناخته 
قوانیــن  ایجــاد  به دنبــال  می شــود، 
یکدســت رمزارزی بــرای تمــام نهادهای 

مالی اتحادیه اروپاست.

حال حاضر بخش های مختلفی داریم و از استارتاپ به یک 
شرکت ساختارمند تبدیل شده ایم. معتقدم از اواخر سال 
۱۳99 که افزایش قیمت بیت کوین و سایر کوین ها باعث شد 
افراد زیادی با حوزه ارز دیجیتال آشنا شوند، اگر صرافی های 
داخلی مثل والکس، اکســیر، رمزینکس و... نبودند، افراد 
بسیاری همچنان در حال دریافت سرویس از صرافی های 
خارجی بودند. برای همین هم طی این مدت موضوعی که 
برای ما اهمیت داشــته، این بوده که چگونه زیرســاختی را 
ایجاد کنیم که بتوان از طریق آن، با رقبای خارجی خود رقابت 
کرد؛ چراکه رقابت اصلی با صرافی های خارجی اســت؛ در 
اکوسیستم رمزارزها فضا باز است و کم کم داریم به سمت 
غیرمتمرکز شدن پیش می رویم. در نتیجه رقبای قدرتمندی 
چون بایننس و کوکوین را داریم. اگر نتوانیم سرویس خوب 
ارائه دهیم، کاربر خیلی راحت می تواند از سرویس های رقبا 
استفاده 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 خواستیم فیچر 
یا کوینی را اضافه کنیم، الزم بود این کار را به ســرعت انجام 
دهیم و دغدغه نیرو نداشته باشیم. والکس در حال حاضر 
ماهانه حدود ۱۰۰ هزار کاربر فعــال دارد؛ کاربرانی که در ماه 
حداقل یک معامله انجــام می دهند. نزدیک بــه 6۰۰ هزار 

کاربر هم روی والکس رجیستر شده اند. 

مهم تریــن دغدغه هایــی کــه در ســطح 
مدیریــت والکــس بــا آن روبــه رو هســتید کدام هــا 

هستند؟
یکــی از دغدغه هــای والکــس ایــن اســت کــه نیــروی کار 
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

1/34 میلیارد دالر دیگر  
وارد اقتصاد کریپتو شد!

خالصه سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها در یک هفته گذشته
 مــاه مــارس بــرای بــازار رمزارزهــا بــا قــدرت آغــاز شــد؛ زیــرا 
شــرکت های ارز دیجیتــال و صندوق هــای ســرمایه گذاری، 
سرمایه های قابل توجهی را روانه بازار کردند. سرمایه گذاری 
در این هفته همچون هفته های گذشــته بســیار خــوب بود 
و مجموع ســرمایه ها به 1.34 میلیــارد دالر نزدیک شــد. بر 
اساس داده های PitchBook این مبلغ از مجموع 20 معامله 

و سرمایه گذاری حاصل شده است.

 سرمایه گذاری پرسروصدا
پرســروصداترین جــذب  ســرمایه ایــن هفتــه از ســوی 
»الکتریک کپیتــال« Electric Capital  صورت گرفت. این 
شرکت توانست یک میلیارد دالر برای راه اندازی دو صندوق 
ســرمایه گذاری جمع آوری کند؛ یک صندوق سرمایه گذاری 
مخاطره آمیــز 400 میلیــون دالری و یک صنــدوق توکن ۶00 
میلیــون دالری. الکتریک کپیتــال توانســت بــا جــذب ایــن 
ســرمایه وارد لــژ بــزرگ شــود و در کنــار صندوق هــای بــزرگ 
 ماننــد Andreessen Horowitz (a16z)، Paradigm و 

10T Holdings قرار بگیرد. 
شــرکت ســرمایه گذاری خطرپذیــر، اندریســن  هوروویتــز، 
روز پنجشــنبه 70 میلیــون دالر در پلتفرم ســهام داری لیدو 
ســرمایه گذاری کرد. این پلتفرم غیرمتمرکز، ســهام اتریوم و 
سایر دارایی های اثبات ســهام را از طریق ساختار حاکمیتی 
سازمان مستقل غیرمتمرکز (DAO) به کاربران ارائه می دهد. 
»جیکوب بلیش«، رئیس توسعه کسب وکار و مشارکت لیدو، 
به بالک ورکز گفت سرمایه ای که از اندریسن  هوروویتز جذب 
کرده ایم، برای ایجاد راه حل هایی برای سهام داری لیدو است. 
همچنین قصد داریم این ســرمایه را در  آماده سازی انتقال 
اتریــوم از روش اثبات کار به اثبات ســهام، بــه کار گیریم. هر 

دو روش اثبات کار و اثبات سهام، مکانیسم هایی برای تأیید 
تراکنش های انجام شــده در بالکچین، بدون نیاز به شخص 
ثالث (واسطه) هستند، اما روش دوم به سخت افزار و مصرف 
برق نیاز ندارد. بلیش در ادامه افزود اولویت نقشــه راه ســال 
2022 بر ارتقای شبکه اتریوم، تحقیق و ساخت راه حل های 
الیــه 2 و افزایــش تعــداد پروتکل هــای جدید اســت. بلیش 
 Kusama خاطرنشــان کرد که از آغاز ســال 2022، لیدو برای
و Polygon، سهام داری لیکوئید راه اندازی کرده است. لیدو 
 Polkadot، Avalanche ،2022 قصد دارد در نیمه دوم سال

و Cosmos را نیز به این فهرست اضافه کند.

 یک صندوق جدید رمزارزی
افزون بر این، یک شرکت ســرمایه گذاری خطرپذیر دیگر به 
نام »آکرانوم کپیتــال« (Arcanum Capital) اولین صندوق 
سرمایه گذاری رمزارزی خود را با ارزش 12 میلیون دالر در روز 
چهارشنبه راه اندازی کرد. آکرانوم کپیتال که در مرحله کشت 
ایده قرار دارد، هــدف این کار را تمرکز بر شــرکت های فناوری 
بالکچین در بازارهای نوظهور، به خصوص در هند، اعالم کرده 
است. »جیمز مک داوال«، شریک مؤسس آکرانوم کپیتال 
به بالک ورکز گفت ما این صندوق سرمایه گذاری را راه اندازی 
کردیم تا بتوانیم به وســیله آن ســرمایه نهادی قابل توجهی 
جذب کنیــم. ســپس به ســمت هنــد توســعه پیــدا کنیم و 

تأثیرگذار باشیم.
در صندوق این شرکت، ســرمایه گذاران برجسته ای حضور 
دارنــد که شــامل »ســندیپ نیلــوی« (بنیان گذار پلــی گان)، 
 Mirana تیــم دریپــر« (یــک ســرمایه گذار خطرپذیــر) و«
Ventures (بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر Bybit) هستند. 
آکرانوم کپیتال تابه امروز، حدود چهار میلیون دالر در بیش از 

20 استارتاپ سرمایه گذاری کرده است.
»مــک داوال« می ا فزاید: »ما شــاهدیم که فناوری بالکچین 
تقریباً در هر صنعتی اختالل ایجاد می کند. دیفای به تنهایی 
تریلیون هــا دالر از ســهم بــازار را در اختیــار دارد. عــالوه بــر 
توکن های غیرقابل معاوضه؛ بازی ها و برنامه های غیرمتمرکز 
هم هستند. مجموع این موارد نشان می دهد که بالکچین 
یک غول فناوری اســت کــه تــازه در مراحل اولیه رشــد خود 

قرار دارد.«
اما بازار در این هفته شــاهد جذب ســرمایه های قابل توجه 

دیگری هم بود که در ادامه آنها را با هم مرور می کنیم:
 دور ســرمایه 50 میلیون دالری VALR: والــر صرافی رمزارز 
آفریقای جنوبی، اخیراً اعالم کرد که 50 میلیون دالر سرمایه 

از Pantera Capital جذب کرده است.
 Thetanuts Finance دور جــذب ســرمایه 18 میلیــون 
دالری را کامــل کــرد: ایــن ســرمایه بــرای دموکراتیک کــردن 

محصوالت با ساختار دیفای، در نظر گرفته شده بود.
 Pantera Capital دور  سرمایه گذاری33 میلیون دالری را 
روی  Subspace Labsآغاز کرد: هدف پنتراکپیتال پیشبرد 

کارهایش در راستای وب 3 است.
 Multicoin Capital و Jump Crypto با همدیگر مرحله 
اول یک سرمایه گذاری 4.1 میلیون دالری را آغاز کردند: این 
سرمایه گذاری روی پروتکل پیام رسانی دیالکت انجام گرفته 

است.
 Ignite Tournaments یــک دور ســرمایه گذاری 10 
میلیون دالری را آغاز کرد: هدف این ســرمایه گذاری ساخت 
یک تورنمنت  esports و پلتفرم استریم است. این بازی ها 
به صــورت play-to-earn (بــازی کــن درآمــد کســب کــن) 

هستند. 

درخواست CVS برای دریافت 
عالئم تجاری مرتبط با  ان اف تی 

در متاورس

داروخانه زنجیره ای 
به متاورس می رود

ســی وی اس (CVS) شــرکت زنجیــره ای 
توزیــع داروی آمریکایــی، بــرای فــروش 
»کاالهــای مجــازی قابــل دانلــود« در 
متاورس درخواست عالئم تجاری داده 
اســت. CVS می خواهد به عنوان اولین 
داروخانــه مجــازی شــناخته شــود و در 
متــاورس دارو، محصــوالت مراقبتــی و 
بهداشتی عرضه کند. CVS قصد دارد 
فروش محصوالت خود را با استفاده از 

ان اف تی ها انجام دهد. 
بنیان گــذاران  از  یکــی  گینــور،  نــوا 
اســتارتاپ Parcel، به بالک ورکز گفت 
کــه درخواســت CVS نشــان می دهــد 
کــه شــرکت های بیشــتری به دنبــال 
»برافراشــتن پرچم خــود در متــاورس« 
هســتند. می توانــم بگویــم ایــن عمــل 
گــواه دیگــری بــر پیشــروی برندهــا بــه 
ســوی متاورس اســت. تمــام برندهایی 
که با مشــتری تعامــل مســتقیم دارند، 
صرف نظــر از نــوع صنعتــی کــه در آن 
مشغول هســتند، به متاورس به عنوان 
زمیــن دیگری برای جذب مشــتری نگاه 
می کنند؛ بنابراین این شرکت ها در حال 
ابداع یک استراتژی متاورسی هستند.
CVS نیــز دارد بــه جمــع  در واقــع 
خرده فروشان معروف، نایکی و والمارت، 
می پیونــدد و ماننــد آنهــا بــرای عالئــم 
تجاری متاورس درخواست داده است. 
شــرکت اســنیکرز هــم ســال گذشــته 
هفــت بــار بــرای پتنــت و عالئــم تجاری 
بر کاالهای مجــازی مانند لبــاس، کیف 

اسپرت و اکسسوری درخواست داد. 
»جنا پیلگریم«، مدیرعامل اســتارتاپ 
بــه   ،Rite Network بالکچینــی 
بالک ورکز گفت که افزایش درخواست 
بــرای ان اف تــی یــک ســیگنال مثبــت 
به بــازار اســت. ایــن نشــان می دهد که 
برندها بــه رفتارهــا و گرایش هــای مردم 
توجه می کنند و استراتژی خود را بر آن 
اســاس پیش می برنــد. به نظر مــن این 
اتفاق نوعی مشــروعیت بــرای متاورس 

به وجود می آورد.  

NEWSخبر
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بیت کوین کماکان 
در دسترس روس ها!

صرافی های بزرگ رمزارزی دنیا می گویند فعالً به تحریم ها علیه روسیه 
نپیوسته اند؛ چراکه این کار به شهروندان عادی آسیب می رساند

تحریم هــای بین المللــی علیــه روســیه به شــدیدترین و 
باالترین ســطح خود رســیده اســت. ناتو و آمریــکا که از 
ورود مســتقیم بــه جنــگ اوکرایــن خــودداری کرده انــد، 
تحریم هــای همه جانبــه ای را به خصــوص در صنعــت 
مالی علیه روســیه و شرکت ها و ســرمایه داران روسی در 
همه جای دنیا اعمال کرده اند؛ سخت ترین و بزرگ ترین 
تحریم هــای تاریخ! امــا به نظــر می رســد رمزارزها مفری 
بــرای دور زدن ایــن تحریم ها باشــد؛ چراکــه صرافی های 
ارزهــای دیجیتــال بــر ســر خــودداری از ممنوعیــت 

یک جانبه کاربران روسی سرسختانه  ایستاده اند.
به گفتــه برایان آرمســترانگ، مدیرعامــل کوین بیس که 
بزرگ ترین صرافی رمزارز دنیاســت، تقاضا برای ارزهای 
دیجیتال از ســوی کاربران روسیه در حال افزایش است 
که بــه گفتــه او ایــن موضــوع نشــانه ای از این اســت که 
دارایی های دیجیتال پناهگاهی امــن برای روبل در حال 

غرق شدن هستند.

  رمزارز؛ راه نجات
آرمسترانگ روز جمعه در توییتی گفته بود: »بعضی از 
شــهروندان معمولی روس  از رمــزارز به عنــوان راه نجات 
زندگی خود اســتفاده می کنند، حاال که واحد پول شــان 
سقوط کرده، آنها چاره ای جز این ندارند.« او در دفاع از 
اینکه چرا کوین بیس را به روی کاربران روسی نمی بندد و 
به تحریم های غرب علیه روســیه نمی پیوندد هم گفته: 
»بســیاری از آنها احتماالً بــا کاری که کشورشــان انجام 
می دهد، مخالف هســتند و ممنوعیت رمزارزها به آنها 

آسیب می زند.«
آرمســترانگ گفتــه ایــن اســتدالل کــه نهادهای روســی 
از رمزنــگاری بــرای دور زدن تحریم هــا اســتفاده 

می کنند، با توجه بــه ماهیت دفترکل ارزهــای دیجیتال 
بی اســاس اســت. او افزود که اگــر دولت ایــاالت متحده 
ممنوعیت هــای جدیــدی صــادر کنــد، کوین بیــس از آن 
پیروی خواهد کرد، ولی در حــال حاضر دلیلی نمی بیند 
شــهروندان معمولــی روســیه را مشــمول ممنوعیــت 

استفاده از این صرافی کند.

  کراکن هم علیه تحریم است!
جســی پاول، مدیرعامــل کراکن کــه یک صرافــی رمزارز 
شناخته شــده در دنیاســت هم در توییتی گفت که این 
صرافــی مســتقر در کالیفرنیــا »نمی تواند حســاب های 
مشتریان روسی خود را بدون الزام قانونی مسدود کند«.
بر اساس داده های شــرکت تحقیقاتی ارزهای دیجیتال 
Kaiko، حجــم معامالت بیــن بیت کوین و روبل روســیه 
در هفته گذشــته به باالترین ســطح 9ماهه خود رسیده 
اســت. همچنین حجم محبوب ترین جفــت معامالتی 
BTC/RUB کــه در صرافــی بایننــس معامله می شــود، 

بیشترین افزایش را از می 2021 نشان می دهد.
گویا نپیوستن به تحریم های بین المللی از سوی بازیگران 
بزرگ بــازار تبــادل، مختــص آمریکایی ها نبوده اســت. 
صرافی های غیرآمریکایی نیز موضعی مشابه کوین بیس 
اتخــاذ کرده انــد. ســخنگوی بایننس که در حــال حاضر 
هیچ دفتر مرکزی رسمی ندارد، گفته: »به طور یک جانبه 
حســاب های میلیون ها کاربر بی گناه را مسدود نخواهد 

کرد.«
اما یکی از سخنگویان FTX صرافی غیرمتمرکز مستقر 
در باهامــاس گفتــه اســت: »آنهــا برنامه ریزی شــان این 
خواهد بود که به تبعیت از قوانین مربوط به کشــورهای 

تحریم شده ادامه دهند.«

در چهارمین رویداد توکن تاک با موضوع »بازارهای تبادل 
رمزارزها« چه گذشت؟

راه طوالنی تنظیم گری

REPORTگزارش

چهارمین رویداد از توکن تاک با موضوع »بازارهای 
تبــادل رمزارزهــا« بــه میزبانــی ســهیل نیکــزاد، 
مدیرعامل اوپکس برگزار شــد. طی ایــن رویداد در 
پنلی بــا حضــور مهــدی شــریعتمدار، مدیرعامل 
پلتفــرم جیبیــت؛ امیرحســین راد، مدیرعامــل 
نوبیتکس؛ رضا قربانی، مؤسس رسانه راه  پرداخت 
و احســان قاضی زاده، مدیرعامل اکســیر، مسئله 
رگوالتــوری رمزارزهــا و چالش هــای آن بــه بحــث 
گذاشته شد. این رویداد با حمایت شرکت ققنوس، 

اوپکس و پلتفرم نوآوری باز پرابلم برگزار شده بود.

 چالش اصلی؛ نحــوه قانون گــذاری حوزه 
رمزارز

رضا قربانی در این پنل، با اشاره به اینکه حوزه های 
مالــی، بانکــی، بــورس، بیمــه، پرداخــت و نیــز 
رمزدارایی ها بر سه  پایه فنی، برندینگ و تنظیم گری 
اســتوار هســتند، توضیح داد: »در تمام دنیا نحوه 
تنظیم  گری حوزه دارایی های دیجیتال مورد سؤال 
اســت؛ چراکه این نوع از دارایی پدیــده ای متفاوت 
از حــوزه  بانکی با قدمتی حدود 400ســاله اســت و 
این نوع دارایی با ادبیات »تغییر و انقالب« پای در 
عرصه وجود گذاشته است، با این  حال این پدیده 
در دنیا جدای از بحث مفید یا غیرمفید بودن، مورد 
پذیرش قرار گرفته است.« بر اساس صحبت های 
او، بارهــا خبرهایی حاکــی از ایجــاد محدودیت در 
زمینه بیت کوین از کشور چین شنیده شد؛ از این  رو 
باید توجه کرد که با ممنوعیت در این حوزه نمی توان 
مسئله را حل شده فرض کرد. در زمینه دارایی های 
دیجیتال متن های مکتوب بســیار جدی و دقیقی 
نوشــته  شــده کــه به صــورت مــداوم به روزرســانی 
می شــوند، به طوری  که اســتانداردهای گزارشگری 
مالی بین المللی یا IFRS نیز بر همین اساس خود 
را به روزرسانی می کند، پس این گونه می توان گفت 
که این پدیده اتفاقی است که در سطح جهان افتاده 
است؛ از این  رو اینکه دارایی های دیجیتال در هیچ 
کشــوری به رسمیت شــناخته  نشــده و اقدامی به 
لحاظ تنظیم گری نیز صورت نگرفته، گزاره نادرستی 
به نظر می رســد. مهدی شــریعتمدار نیــز با تأکید 
بر اینکه باید برای تنظیم گری نســبت  به پدیده ها 
اشــراف کافی داشته باشــیم، گفت: »اینکه قواعد 
را به  گونه ای تنظیــم کنیم که اصل پدیــده توکن ها 

و رمزارزهــا طبق نظر مــا رفتار کنند، امری نشــدنی 
اســت، ولــی می تــوان آن قســمتی را که مربــوط به 
نحــوه اســتفاده از آن می شــود، قاعده مند کــرد؛ از 
این  رو می توان گفت که نگاه حاکمیت نســبت به 
این موضــوع به بلوغ رســیده اســت.« به گفتــه او، 
دارایی دیجیتال پدیده ای است که می تواند بانک 
مرکزی را تحت الشعاع قرار  دهد؛ از این  رو نمی توان 
با جرم انگاری آن، کاری کرد که این نــوع از دارایی از 
اساس وجود نداشته باشد و روند آن کامالً متوقف 
شــود، بــه همیــن دلیــل امــکان موفقیــت در انکار 
این موضوع وجود نخواهد داشــت کــه در غیر این 
صورت ، مســئله ای که برای موضوع ماهواره ایجاد 

شد، شکل می گیرد.

کم کاری شده است
امیرحســین راد در ایــن پنــل بــا اشــاره به 
عدم تجربه موفــق از رگوالتــوری در حــوزه فین تک 
گفــت: »نمی تــوان توقع داشــت کــه در موضوعی 
مانند رمزارز که بخش های مختلفی از حاکمیت را 
درگیر خود می کند، بتوان به راحتی به نتیجه رسید؛ 
چراکه قانون گذاری در موضوعات ساده تری مانند 
اینشــورتک، لندتــک و احراز هویــت غیرحضوری 
به راحتی صورت نگرفته و همین مقدار قانون گذاری 

نیز با کلی اماواگر انجام  شده است.«
او همچنیــن معتقــد اســت: »اگــر مجــوزی بــرای 
کســب وکاری ماننــد نوبیتکــس تعریف  نشــده یا 
اینکه به مــا مجــوزی ندادنــد، بــه دســتگاه متولی 
مربوطــه برمی گــردد و وظیفــه قانون گــذاری در این 
حوزه بــر عهده او بــوده؛ بنابراین بایــد توجه کرد که 
این کم وکاســتی از سوی یک کســب وکار رخ نداده 
است.« احسان قاضی زاده با بیان اینکه رگوالتوری 
یک تخصص است و مانند هر کار فنی به شناخت 
کافی نیــاز دارد، گفــت: »پــل ارتباطــی بین بخش 
خصوصی و فناوران آن با بدنه حاکمیت نیز می تواند 
یک تخصص باشد، به  طوری  که کسب وکارهایی بر 
همین اساس شکل می گیرند و مدل کسب وکاری 
خود را تعریف می کنند.« به گفته او، حاکمیت در 
هر پدیــده ای عقب تر از بخش خصوصی اســت و 
تغییر این پارادایم ها به سختی اتفاق خواهد افتاد، 
اما روند روبه رشد آگاهی در بدنه حاکمیت همچنان 

امیدها را زنده نگه می دارد. 
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ان اف تی در مستطیل سبز
موج استقبال از ان اف تی و درآمدزایی با آن در بین باشگاه های فوتبال و بازیکنان این 

ورزش با چه انگیزه هایی راه افتاده است؟
این روزها در دنیای فوتبال هر مدیر و بازیکنی را ببینید به 
فکر ورود به بازار ان اف تی افتاده است. موج آن قدر فراگیر 
شــده که کریــم باقری ســتاره ســال های گذشــته باشــگاه 
پرســپولیس و تیم ملی ایران هــم می خواهــد از آن عقب 
نیفتد! اما ماجرای ان اف تی و فوتبال چیست و خطرها و 
فرصت های آن برای اکوسیستم رمزارزی دنیا چه می تواند 
باشــد؟ مهم تر اینکه کالهبرداران و فرصت جویان کجای 

میدان ایستاده اند؟

  فوتبال و کانال های درآمدزایی 
پخش تلویزیونی، درآمد ناشی از بلیت فروشی، تبلیغات 
محیطــی و روی پیراهــن از راه هــای عمــده درآمدزایــی در 
فوتبال هستند و حاال به نظر می رسد که یک مورد جدید 
هم به این فهرست اضافه شده است. لیگ ها، باشگاه ها و 
بازیکنان چگونه با »توکن های طرفداری« و »ان اف تی«ها 

درآمدزایی می کنند؟
بعد از باشگاه های فوتبال، حاال اتحادیه فوتبال اروپا هم 
وارد دنیای »توکن های طرفداری« شده است. یوفا بعد از 
قرارداد با شرکت »سوسیوس« از این پس در رقابت های 

باشــگاه های خود یعنی لیگ قهرمانان، لیگ اروپا و لیگ 
کنفرانس »توکن های طرفداری« خواهد فروخت.

شرکت سوســیوس به گفته خودش تاکنون برای بیش از 
120 سازمان ورزشی توکن طرفداری راه اندازی کرده است. 
در میان آنها باشگاه هایی مانند منچسترسیتی، آرسنال، 
بارسلونا، یوونتوس، اینترمیالن، آث میالن و پاری سن ژرمن 

هم دیده می شوند.

 توکن های طرفداری چرا محبوب شدند؟
»توکن« یک نــوع ارز دیجیتالی اســت که بــر خالف یک 
»کوین«، زنجیره بلوکی (بالکچین) مستقل خود را ندارد 
و روی شبکه های دیگر جابه جا می شود. سوسیوس که در 
کشور مالت ثبت شده، یکی از بزرگ ترین ارائه دهندگان 
ایــن توکن هــا در صنعــت ورزش و ســرگرمی محســوب 

می شود.
برای خریــدن این توکن هــای طرفــداری یک هــوادار ابتدا 
باید اپلیکیشــن سوســیوس را دانلــود کنــد و از طریق آن 
رمزارز »چیلیز« را بخرد. هر فرد بر اســاس میــزان دارایی 
خــود می توانــد ایــن توکن هــای طرفــداری باشــگاه ها یــا 

فدراسیون های مختلف را خریدوفروش کند.
این باشــگاه ها و ســازمان های طرف قرارداد با سوسیوس 
نیز با فروش توکن های طرفداری خود درآمدزایی می کنند. 
این توکن ها به خصوص در میان باشــگاه های ایتالیایی و 

اسپانیایی رایج شده است.

 وعده مشارکت در تصمیم گیری ها واقعی 
است؟

وعده  باشــگاه ها هم این اســت کــه یک طرفــدار می تواند 
بــا خریــد ایــن توکن هــا عــالوه بــر ســرمایه گذاری، در 
تصمیم گیری های باشگاه نیز مشارکت کند. برای همین 
شــرکت سوســیوس همــواره از هشــتگ »بیــش از یــک 

طرفدار باش« استفاده می کند.
اما تصمیماتی که طرفداران با استفاده از توکن می توانند 
در آنها مشارکت کنند، اغلب به مسائل کم اهمیت مربوط 
می شوند. طرفداران آرسنال چندی پیش درباره آهنگی که 

در رختکن تیم پخش می شود، رأی گیری کردند.
در منچسترسیتی نیز هواداران صاحب توکن توانستند 
در مــورد فهرســت آهنگ هایــی که بیــن دو نیمــه پخش 

NEWSخبر

سال خوب کره ای ها
شــرکت های ســرمایه گذاری 
رمــزارزی کــره جنوبــی اعــالم کرده انــد 
در ســال 2021 بیــش از 2.7 میلیــارد 
دالر ســود داده اند. کره جنوبــی یکی از 

هاب های رمزارزی در دنیاست.

پنترا در ریریفای
»دن مورهد«، مدیرعامل پنترا 
کپیتــال گفتــه اســتارتاپ ریریفــای که 
زیرساخت های ان اف تی ارائه می دهد، 
موفق شده در ســری A، 10 میلیون دالر 

از این گروه سرمایه  جذب کند.

استخراجی ها در بورس
شــرکت اســتخراج رمــزارزی 
»دیجی هاســت« قرار اســت در بورس 
آمریکا 250 میلیون دالر از ســهام خود 

را عرضه کند.

روسیه را تحریم کنید
معــاون نخســت وزیر اوکراین، 
میخایلــو فــدوروف بــا اعتــراض بــه 
صرافی های بــزرگ رمــزارزی گفتــه این 
شــرکت ها بایــد شــهروندان روســی را 
تحریــم و از معامــالت آنهــا جلوگیــری 

کنند.
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

درس هایی عبرت آموز از شهردار نیویورک که اقتصاد توکن را 
در کالن شهر تحت مدیریتش به کار گرفته است

توکنی برای نیویورکی ها 

ANALYSISتحلیل

 پــروژه »ســیتی کوینز« (CityCoins)، قصد دارد 
مردم را قادر ســازد تا با اســتخراج و خرید توکن ها 
بتوانند در نیویورک سرمایه گذاری کنند و از افزایش 
قیمت هــا منتفــع شــوند. درصــدی از توکن هــای 
ایجادشده برای سپرده گذاری در کیف پول رمزارزی 
طراحی شده اند. هدف از این عمل هم سودرسانی 

به نیویورک است.
یکی از کارهایی که سیتی کوینز در این راستا انجام 
داد، ایجاد توکــن NYCCoin در مــاه نوامبر 2021 
بود. توسعه دهنده پروژه سیتی کوینز می گوید این 
کار را بر اساس قول اریک آدامز، شهردار نیویورک، 
انجام داده اســت. اریــک گفته بود نیویــورک را به 
»مرکز صنعت ارزهای دیجیتال« تبدیل می کند، 
اما اکنون آدامز این کوین را تأیید نکرده و این سکه 
در حال حاضر هیچ ارتباط رسمی با سیتی کوینز 

ندارد.
ایــن کوین هــا توســط پروتــکل Stacks تأمیــن 
می شــوند که از قراردادهای به اصطالح هوشمند 
برای اتصال خــود به شــبکه بیت کوین اســتفاده 
می کنند. اما اکنون با تأیید نشدن این کوین، یک 
چالش به وجود آمده است. نیویورکی ها می توانند 
از طریق فرایند اســتخراج، کوین ایجــاد کنند، اما 
نمی توانند آنها را در یک صرافی معامله کنند؛ زیرا 
دولت تمام پلتفرم های معامالتی کریپتــو را ملزم 
می کند که بیت الیسنس داشــته باشند و تحت 
نظارت آن فعالیت کنند و هیچ کدام از صرافی های 
دیجیتالی که بیت الیسنس دارند، نمی توانند با 

نیویورک کوین معامله انجام دهند. 
نیویورک کوین یکی از 10  هزار توکن  دیجیتالی است 
که در سال های اخیر توسعه یافته اند. از زمانی که 
بیت الیسنس نیویورک اجرا شد، صنعت کریپتو 
به آن انتقاد کرد. اطالعات به دســت آمده نشــان 
می دهند که شــرکت های کریپتو در حال ساخت 
یک ارتش البی گری هستند تا بتوانند قانون گذاری 

دولت را تحت تأثیر قرار دهند. 
»پاتریــک اســتنلی«، یکــی از توســعه دهندگان 

جامعه ســیتی کوینز در مصاحبه ای به بلومبرگ 
گفت: »بیت الیسنس سرعت گیر نوآوری است. 
نیویورک در حال تجدیدنظر در مورد نحوه پذیرش 
و به کارگیــری بودجه اســت، اما اگــر از تخیل خود 
بهره نبریم، بایــد بگویم که میامــی  الگوی بهتری 
در این زمینــه خواهد بود. هرچند مقامات شــهر 
نیویورک به درخواست اظهارنظر در مورد این توکن 

پاسخ ندادند«.
ســیتی کوینز در مــاه آگوســت کوینــی بــه نــام 
MiamiCoin بــرای ســاکنان میامــی ســاخت. 
»فرانسیس ســوارز«، شــهردار میامی، این توکن 
را با آغــوش بــاز پذیرفته اســت. نزدیک بــه چهار 
میلیارد میامی کوین درخواست و تقریباً 12 میلیون 
توکن STX  در کیف پول اختصاصی شــهر جمع 
 MiamiCoin شده اســت. ســاکنان میامی  که به
دسترسی دارند، می توانند از نیویورک کوین هم در 
 CoinGecko معامالت استفاده کنند. داده های
و CoinMarketCap.com نشــان می دهنــد 
که عملکــرد هــر دو کوین بســیار بــد بوده اســت. 
حجم معامالت کاهــش یافته و تقریبــاً یک دهم 
شــده اســت. در صنعــت کریپتــو، اکثــر مواقع به 
سرمایه گذاران توکن های رایگان داده می شود. این 
کار نه تنها باعث تشویق سرمایه گذاران می شود، 
بلکه به پرجنب وجوش شدن بازار و افزایش تقاضا 

نیز کمک می کند.
میامی کویــن در روز جمعه بــه ارزش 0.0039 دالر 
معامله شد. قبل از اینکه آدامز به ِسمَت شهردار 
نیویورک منصوب شود، میامی کوین معادل 0.054 

دالر بود. 
ارزش نیویورک کویــن هم نســبت به ابتــدای دوره 
آدامز کاهش 50 درصدی داشته اســت. در اوایل 
دوره آدامــز، تقریبــاً ســه میلیــارد نیویورک کویــن 
درخواست شده بود و 14.5 میلیون STX  در کیف 

پول اختصاصی نیویورک جمع آوری شد. 
 شــاید باید از نــوع رابطه آدامــز با توکن هــا عبرت 

گرفت.  

می شــود، نظر بدهند و در بــرن، طرفداران تیــم یانگ بویز 
درباره طرح پیراهن تیم تصمیم گرفتند.

ارزش ســرمایه گذاری توکن هــای طرفــداری کــه در اصــل 
یک ارز دیجیتــال محســوب می شــوند، به دلیل نوســان 
قیمت آن، محدود است. به عنوان نمونه توکن طرفداری 
پاری ســن ژرمن بعــد از انتقــال لیونــل مســی به ایــن تیم 
به شــدت افزایش یافت، اما از آن زمان تاکنــون ارزش این 

توکن نصف شده است.

و  آرســنال  تجربــه  دربــاره  ابهــام   
کریستال پاالس

 یــک انتقــاد بــه ایــن توکن هــا 
ایــن اســت کــه از احساســات 
هــواداران بــرای تشــویق آنهــا 
بــه ســرمایه گذاری و در پــی آن 
درآمدزایی باشگاه ها استفاده 
می شود. این در حالی است که 
در بریتانیــا هنــوز در خصوص 
بازار توکن ها تنظیم گری نشده 
اســت. چندی پیش نهادهای 
ذی ربط در این کشور به باشگاه 
آرسنال حتی اجازه تبلیغ توکن 
طرفــداری را به دلیــل »توضیح 
ریســک «  دربــاره  ناکافــی 

ایــن توکن هــا ندادنــد. به خصوص بعــد از ورشکســتگی 
شــرکت »ایکونیــک« و ســقوط شــدید ارزش توکن هــای 
طرفــداری باشــگاه کریســتال پاالس کــه روی بســتر ایــن 
شــرکت خریدوفروش می شــد، صداها برای تنظیــم بازار 
این رمزارز در بریتانیا بلند شــد، اما اعتراض هواداران که 

توکن شان بی ارزش شــده بود، فایده ای نداشت و باشگاه 
کریســتال پاالس در نهایــت فقــط عرضه کننــده توکــن 
طرفداری خود را تغییر داد و با شرکت سوسیوس قرارداد 

بست.
یکــی از نماینــدگان »هولمزدیــل فناتیکــس«، یــک گروه 
افراطــی هــواداران باشــگاه کریســتال پاالس دربــاره ایــن 
توکن ها می گویــد: »در اصل با این سیســتم از هــواداران 
اخاذی می شود تا به یک سیستم ســرمایه گذاری رمزارز 
تحت لوای یک سیستم مشــارکت در ازای پول تن دهند 
و بــا ایــن کار هــواداران را بــر اســاس امکانــات مالی شــان 

طبقه بندی کنند.«
حاال این انتقادهــا به یوفا و قــراردادش با سوســیوس هم 
رسیده است. »اف اس ای«، گروه حامیان فوتبال اروپا، در 
یک اطالعیه اعالم کرده اســت: »ما از تصمیــم یوفا برای 
همکاری با سوسیوس شوکه شدیم. این اقدام هنگامی که 
فوتبال باید در برابر طمع رمزارزها محافظت شــود، قابل 

درک نیست.«
یوفا وعــده داده کــه طرفدارانی کــه توکن هــای رقابت های 
باشــگاهی اروپایی را بخرند، به ســفرهای وی آی پی پیش 
از آغاز فصل دسترســی پیدا می کننــد، می توانند از مقر 
یوفا بازدید کنند و با اســطوره های یوفا به صــورت مجازی 

مالقات کنند.

 بازار مکاره ان اف تی  بازیکنان
رواج دارایی هــای دیجیتــال و رمزارزها در فوتبــال فقط به 
محدود به توکن ها نمی شود. خریدوفروش »ان اف تی«ها 
هم متداول شده است. ان اف تی (NFT) مخفف »رمزارز 
غیر قابل معاوضــه« (non-fungible-token) یک نوع 
دارایی رمزنگاری منحصربه فرد است که تنها یک مالک 
دارد. ایــن دارایی دیجیتال هــم مانند رمزارزهــا از فناوری 
بالکچین استفاده می کند. یک تصویر، یک ویدئو و حتی 
یک سالح در بازی های کامپیوتری می تواند یک ان اف تی 
باشد. کارت های بازیکنان فوتبال که در گذشته به صورت 
چاپی وجود داشت، حاال به صورت یک کاالی دیجیتال و 

ان اف تی دادوستد می شود.
بر اساس عملکرد هر بازیکن قیمت این ان اف تی ها نیز در 
نوسان است. اگر بازیکنی در یک هفته خوب بازی کند، 
با یک گل یــا یــک پــاس گل، ارزش کارت و ان اف تی او هم 
افزایش پیدا می کند. به عنوان نمونه یــک ان اف تی کارت 
»ارلینگ هالند«، مهاجم نروژی تیم بوروســیا دورتموند 

چندی پیش به قیمت ۶14 هزار یورو فروخته شد.
خود بازیکنان فوتبــال هم با خریــد ان اف تی کارت ســایر 
بازیکنــان ســرمایه گذاری می کننــد. به عنــوان نمونــه 
»آنتــوان گریزمــان«، ســتاره فرانســوی اتلتیکومادریــد 
صاحــب ان اف تــی »جــود بلینگهام«، ســتاره انگلیســی 
بوروســیا دورتمونــد، »عثمــان دمبلــه« و »پــدری« دو 
بازیکن بارسلوناســت. بســته 
بــه عملکــرد ایــن ســه بازیکــن 
ارزش دارایی هــای دیجیتــال 
»گریزمــان« هــم بــاال و پاییــن 

می رود.
لیگ هــای  و  باشــگاه ها 
ورزشــی هــم در حــال بررســی 
مدل های مختلــف درآمدزایی 
 ،NBA .بــا ان اف تی ها هســتند
لیــگ بســکتبال آمریــکا در 
اســتفاده از ان اف تــی به عنوان 
منبــع درآمــدی جدید پیشــرو 
اســت. ایــن لیــگ صحنه های 
جذاب مسابقات خود را به عنوان ان اف تی عرضه و از این 
راه درآمدزایی می کند. فعالً فضا حســابی مبهم اســت و 
پول درآوردن به هر قیمتی بر سایر جنبه های این بازار سایه 
انداخته و چندان نمی توان درباره آینده ان اف تی در میدان 

فوتبال تحلیل روشنی ارائه داد.

وعده  باشگاه ها این 
است که یک طرفدار 

می تواند با خرید 
این توکن ها عالوه بر 
سرمایه گذاری، در 
تصمیم گیری های 

باشگاه مشارکت کند
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رهبر جدید لجر
»الکــس زایندر«، مدیر ســابق 
شــرکت بــاک بــه رهبــری شــرکت لجر 
منصوب شده است. او از سال گذشته 
در این شــرکت به عنوان یکی از مدیران 

ارشد فعالیت داشته است.

از IBM تا کریپتو
یـــپتــــویــــــــــی  کـــــر شـــرکــــــت 
فیشــر  جــودی  کامپس ماینینــگ، 
را به عنــوان مدیــر ارشــد مالــی خــود 
استخدام کرده است. فیشــر از مدیران 

سابق IBM است.

ترک بالک
»آلــن پاولیــن« کــه او هــم از 
مدیــران ســابق شــرکت بــاک اســت، 
مهندســی  ارشــد  مدیــر  به عنــوان 
رمــزارزی  پرداخــت  شــرکت  بــه 

»موبایل کوین« پیوسته است.

از گروه بانکی به بالکچین
مــورگان مک کنزی کــه پیش تر 
یکی از مدیران اجرایی گروه بانکی سیتی 
بوده، به عنوان مدیرعامل بنیاد باکچین 

پرووننس منصوب شده است.

راه فرار روسیه
کریپتو؛ دشمن دیروز و دوست امروز

اوکراینی ها از همیشه بیشتر 
بیت کوین می خرند

روی دیگر
 سکه جنگ

 )Arcane( »بر اساس آمار منتشره از دفتر آمار »آرکین
مربوط به شنبه گذشته،  موجی گسترده از اوکراینی ها 
وارد صرافی هــای رمــزارز، به خصوص صرافــی بایننس 
شــده و در حــال خریــد گســترده رمزارزهــا در حجــم 
بی سابقه ای هستند. اوکراینی ها که در بحبوحه جنگ 
از همیشه بیشــتر نگران از دســت رفتن ارزش ارز ملی 
خود، هریوانیا، هســتند، بیش از هر رمــزارز دیگری به 
تتر و بیت کوین عاقه نشان داده اند. امری که به خوبی 
انگیــزه اوکراینی هــا برای خریــد ایــن رمزارزها را نشــان 

می دهد؛ حفظ سرمایه.
بــر اســاس گــزارش آرکیــن،  حجــم معاملــه هریوانیــای 
اوکراین در برابر تتر که در روزهای پیش از جنگ حدود 

شــش میلیــون دالر بــود، حــاال بــه بیــش از 10 میلیــون 
دالر رســیده اســت. این حجــم معامله به ندرت از ســه 
میلیون دالر تجــاوز می کرد. حجم معاملــه هریوانیا در 
برابر بیت کوین نیز از سه میلیون دالر به نزدیکی هفت 

میلیون دالر رسیده است. 
ماننــد شــهروندان و کســب وکارهای روس کــه بــر اثــر 
تحریم هــا در حــال خریــد رمزارزها به شــکل گســترده 
هســتند، روی دیگــر ســکه یعنــی اوکراینی ها نیــز برای 
بقای اقتصادی خود به رمزارزها روی آورده اند. بسیاری 
در اوکراین در وحشــت اند تــا با قطعی کامــل اینترنت، 
شــبکه بانکی اوکراین به طــور کلی از بین بــرود و در این 
بین ماهیت دائمی، غیرمتمرکز و آسیب ناپذیر رمزارزها 

روســیه در میــان کشــورهایی بــوده کــه از ابتــدای ورود 
رمزارزهــا بــه جریــان اصلــی رســانه و اقتصــاد، همــواره 
نگرشــی منفی به آن داشــته و بــا وضــع ممنوعیت های 
بســیار در پــی در نطفــه خفه کــردن آن بــوده اســت. بــا 

این حــال، با وجود جو منفــی فزاینده در دولت روســیه، 
گهگاهی نظراتی مثبت و متناقض با جو حاکم، حتی از 
کسانی چون شخص والدیمیر پوتین درباره آنها شنیده 
می شد؛ امری که به روشنی نشــان می داد دولت روسیه 

لجباز نیست و در زمینه هایی که رمزارزها به کمک دولت 
و پروژه های آنها بیایــد، از آن نهایت اســتفاده را خواهد 
کرد. از ســوی دیگر پروژه رمزارز ملی آنهــا تا هفته پیش 
به عنوان یکی از نمونه های پیشرو برای سایر کشورها از 
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تنها راه امنیت مالی آنهاســت. بسیاری از پناهندگان 
جوان تر اوکراینی نیز ســپردن ســرمایه خود به دســت 
والت های رمــزارزی را به عنــوان راهی بــرای انتقال پول 

خود به کشور مقصد خود می دانند.
دولت اوکراین  نیز که همواره از حامیان سفت وسخت 
رمزارزهــا بــوده، حــاال اعــام کــرده کــه  پولــکادات - 
یازدهمین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار - را پس 
از اهدای بیش از ۲0 میلیــون دالر در قالب  بیت کوین، 
اتریــوم و تتر بــرای کمک به ارتــش این کشــور دریافت 
خواهد کرد. به طــور همزمان دولــت اوکراین از ظرفیت 
رمزارزها برای دشمن خود نیز آگاه است و از صرافی ها 

رمزارزی خواسته تا حساب های روسی را ببندند.

»جســی پاول«، مدیر صرافی رمــزارز کراکن در پاســخ 
گفتــه اســت: »مــن منطــق ایــن درخواســت را درک 
می کنــم، امــا بــا وجــود احتــرام عمیــق مــن بــرای مردم 
اوکراین، کراکن نمی تواند حساب های مشتریان روسی 
ما را بدون الزام قانونی برای انجام این کار مسدود کند. 
کاربــران روس ما نیــز در عیــن حال بایــد بداننــد که به 
وجــود آمدن ایــن الــزام قانونــی می توانــد قریب الوقوع 

باشد.«
صرافی هــا نیــز بــا فشــار فزاینــده ای بــرای اعمــال 
ممنوعیت هــای کلــی بــرای تراکنش هــای مربــوط بــه 
آدرس هــای روســی مواجــه شــده اند. کوین بیــس و 

بایننس هر دو  تاکنون جواب منفی داده اند.

جمله همتایان غربی به شــمار می رفت. همه اینها حاال 
با شروع جنگ تمام عیار در اوکراین تغییر کرده است.

شخص پوتین و نزدیکانش از زمان شروع جنگ تاکنون 
با موجی بی پایان از تحریم های دولتی و شخصی مواجه 
شــده اند که همراه با پیشــروی کُند پــروژه نظامی وی در 
اوکرایــن باعث شــده تا نــگاه آنها بــه راه حل هــای جدید 

باشد. 
در پس زمینــه حــذف بســیاری از بانک هــای روســیه از 
سیســتم بانکــداری بین المللــی کــه بــا نــام ســوئیفت 
شــناخته می شــود، امید متخصصان اقتصادی روسیه 

برای دور زدن موفق تحریم ها به رمزارزهاست.

 آیــا روســیه بــا رمزارزهــا تحریم هــا را دور 
می زند؟

»لیاه والد«، مدیرکل دفتر مدیریت دارایی های رمزارزی 
Valkyrie در این بــاره می گویــد: »همچنــان اســتفاده 

روســیه از رمزارزهــا بــرای دور 
زدن تحریم ها روشــن نیست، 
اما شخصاً فکر می کنم اکنون 
تبدیل شدن رمزارزها به عنوان 
ســتونی در اقتصاد روســیه از 
همیشــه محتمل تــر اســت. 
از طرفــی بایــد ریســک بــرای 
طرفیــن درگیــر در معاملــه بــا 
روســیه را نیــز در نظــر داشــته 
باشــیم. اســتفاده از رمزارزهــا 
به جــای دالر آمریــکا احتماالً 
از نظــر قانونــی  موجــه نباشــد 
و خشــم سیاســی آمریــکا را 

به دنبال خواهد داشت.«
لحــن مســئول دفتــر اصلــی 

مدیریت مالــی دارایی های خــارج از کشــور )OFAC( در 
قبــال مدیریــت  تحریم هــای آمریــکا در ایــن خصــوص 
واضح تــر اســت و به وضــوح بیــان می کنــد: »دفتــر 
مدیریــت مالــی دارایی های خــارج از کشــور بر ایــن باور 
اســت که تحریم های وضع شــده از ســوی دولــت فدرال 
بــه دارایی هــای دیجیتــال ماننــد رمزارزهــا نیــز اطــاق 

می شود.« 
»ایوان آبرامز«، وکیل اقتصادی در دفتر »وکالن استپ تو 
و جانسون« نیز در این باره شفاف سازی می کند: »وقتی 
پــای منافــع اســتراتژیک سیاســی و مالی دولــت فدرال 
در میــان باشــد، می توانیــم مطمئــن باشــیم کــه  آنها به 
هر تراکنشــی که با رمزارزها انجام شــود، به چشــم یک 

تراکنش دالری نگاه می کنند.«

 مخفی کاری
در ایــن بیــن ســؤاالت بســیاری دربــاره حــدود عملیاتی 

روســیه در اســتفاده موفــق از رمزارزهــا بــرای دور زدن 
تحریم ها وجود دارد. 

همین اواخر شاهد قدرت روبه رشد دولت های مرکزی در 
خصوص ضبط مبالغ باالیی بودیم که در مشــمول فرار 
مالیاتی می شدند؛ امری که می تواند نشانه ای بر احتمال 
ردیابی تراکنش های مشکوک به روسیه و بلوکه کردن آن 

در سمت دیگر باشد. 
با این حال والد که خود یک مشاور سابق بانک جهانی 
اســت، نظــر متفاوتــی دارد: »وقتــی شــرکت های بــزرگ 
روســی بــا حمایــت دولتــی چون روســیه یــا خــود دولت 
روسیه و با اهداف خاصی وارد حوزه رمزارزی می شوند، 
مخفــی کاری و دامنــه عملیاتــی آنهــا بســیار فراتــر از 
چند جوان آمریکایــی در حال فــرار مالیاتی اســت. این 
شــرکت ها و دولــت می تواننــد به راحتــی از صرافی هــای 
روســی اســتفاده کننــد تــا ارز فیــات را وارد چرخــه مالی 
کننــد یــا حتــی صرافی هــای خصوصــی و انحصــاری 
خــود را بســازند. ســپس از 
دارایی هــا از طریــق چندیــن 
صرافی غیرمتمرکز عبور داده 
می شــود و بــا احتمــال ردیابی 
بســیار پاییــن و بــدون نگرانی 
به دســت طرف دیگــر معامله 

می رسد.«
از ســوی دیگر راه انــدازی روبل 
دیجیتــال روســیه کــه توســط 
ایــن کشــور  مرکــزی  بانــک 
شــد،  خواهــد  پشــتیبانی 
بــر خــاف رمزارزهــا مشــمول 
تحریم هــا نخواهــد شــد و بــه 
بســیاری اجازه خواهــد داد تا 
حداقل از نظــر قانونی بتوانند 

با روس ها معامله کنند.

 روسیه  از پیش آمادگی داشته است
والد در ایــن مورد می گوید: »احتماالً گســترش توســعه 
روبــل دیجیتــال و همزمانــی آن بــا حملــه بــه اوکرایــن 
تصادفی نیســت. روســیه به خوبــی ضررهــای احتمالی 
خشــونت سیاســی خود را محاســبه کرده و از قبل برای 

مبارزه با عواقب آن آماده بوده است.«
آبرامز در خاتمه می گوید: »اگر فــردی در ایاالت متحده 
بخواهد بــا نهادهای روســی معامله کنــد، او می تواند با 
ریسک پایین این کار را انجام دهد، هرچند قانون کاماً 

ضد اوست.  
افــراد خــارج از آمریکا هــم کاماً خــارج از حــوزه نظارتی 
OFAC هســتند؛ بنابرایــن از خیلــی جهــات دســت 
آمریکایی ها برای اجرای تحریم های این چنینی بر امثال 

ایران و روسیه بسته تر از همیشه است.

تحریم های بین المللی روسیه به فضای رمزارزی کشیده می شود؟

رمزارزها؛ سالح قرن بیست ویکم

ANALYSISتحلیل

بــا شــدت گرفتن جنــگ میــان روســیه و اوکرایــن، 
ســؤاالت درباره ظرفیت های رمزارز بــرای کمک به 
هر دو طرف در حال افزایش است. تمرکز گسترده 
روســیه در ماه هــای پیش از شــروع حملــه در کنار 
اهمیت غیرمتمرکز رمزارزها، بسیاری را بر این باور 
داشته که روســیه می تواند تحریم ها را با رمزارزها 
دور بزنــد؛ بــاوری کــه توســط اظهــارات چهره های 

نامدار نیز تقویت می شود. 
در طــول یــک هفتــه ای کــه از جنــگ می گــذرد، 
کشورهای سراسر جهان به اعمال تحریم ها با هدف 
منزوی کردن اقتصاد روسیه از سیستم مالی جهانی 
ادامــه داده انــد. در این بیــن صرافی های رمــزارزی 
به عنوان یکی از راه های فرار بالقوه روسیه از تحریم 
با فشار دولت ها و حامیان صنعت برای رسیدگی 
به نگرانی های نقض این تحریم ها مواجه هستند.

تحریم های تهاجمی فزاینده، از جمله تحریم های 
وزارت خزانه داری ایاالت متحــده که بانک مرکزی 
روســیه را از انجــام معامــات بــا دالر آمریــکا منع 
می کند و مســدود کردن دارایی های مالی روســیه 
توســط ســوئیس، قانون گذاران و اعضای صنعت 
رمزارزی را به این فکر انداخته که آیا کسب وکارهای 
روسی برای دور زدن تحریم به سمت رمزارزها روی 

خواهند آورد یا نه.
»یانکون گوئو«، شــریک شــرکت حقوقــی »آیس 
میلر« در این مورد گفت: »می خواهم تا حد ممکن 
صریح باشــم. شــرکتی که با هــر گونه کســب وکار 
روسی یا دولت این شــرکت همکاری دارد، تخلف 
و قانــون آمریکا را نقض کرده اســت. البته با توجه 
بــه شــراکت های حیاتــی بعضــی بــا روســیه، ایــن 
احتمال وجود دارد که برخی شرکت ها سعی کنند 
با استفاده از رمزارز، تحریم ها را دور بزنند. هرچند 
تنهــا شــرکت هایی کــه می خواهنــد خطــر نقض 
تحریم هــا را بپذیرنــد، ایــن کار را انجــام می دهند؛ 
چراکه بــار حقوقی نقــض چنیــن تحریم هایی در 

آمریکا بسیار سنگین است.«
»میخایلو فــدوروف«، معاون نخســت وزیر و وزیر 
تحول دیجیتال اوکراین، صبح یکشنبه در توییتی 
از صرافی های رمزارزی درخواست کرد تا آدرس های 

کاربران روسی را مسدود کنند.

صرافــی  رمــزارزی مشــهور  بایننــس کــه در حــال 
حاضر هیچ دفتر مرکزی رسمی ندارد، در بیانیه ای 
کوتــاه گفــت: »اقدامــات الزم را انجــام خواهیــم 
داد تــا اطمینان حاصل شــود که ما علیه کســانی 
کــه تحریم هایی علیــه آنها وضــع شــده اند، اقدام 
می کنیــم؛ بــا ایــن حــال، ممنوعیــت کامــل همــه 
حساب ها در بین گزینه ها نیست. ما قصد نداریم 
به طــور یک جانبــه حســاب های میلیون هــا کاربر 
بی گناه را مســدود کنیم. رمزارزها به منظور ایجاد 
آزادی مالــی بیشــتر برای مــردم در سراســر جهان 
به وجود آمده انــد. تصمیم گیــری یک جانبه برای 
ممنوعیت دسترســی مردم به رمزارزشــان، دلیل 

وجود و رساله رمزارزها را نادیده می گیرد.«
در بخــش پایانــی بیانیــه بایننــس، بزرگ تریــن 
صرافی رمــزارزی جهان آمده اســت: »این صرافی 
تحریم های فعلی را رصد می کند و به هر موردی که 
در آینده صادر شــود، پایبند خواهد بود. بایننس 
همچنیــن روز دوشــنبه حداقــل 10 میلیــون دالر 
کمــک مالــی در قالــب پرداخت هــای رمــزارزی به 
سازمان های بین دولتی و سازمان های غیرانتفاعی 

در اوکراین کرد.«
صرافی مســتقر در باهاما بــا نام FTX نیــز رویکرد 
مشــابهی را در پیش گرفتــه و در بخشــی از بیانیه 
کوتاه خود گفته »برنامه هایی برای ادامه پیروی از 

قوانین مربوط به کشورهای تحریم شده« دارد.
ســم بنکمن-فریــد، مدیرعامــل FTX نیــز به طور 
مستقل گفت: »FTX به بانک های روسی خدمات 
 FTX فیــات نمی دهــد. اگــر افــراد تحریم شــده در
حساب داشتند، ما اقدام می کردیم، اما نمی توان 
در مــورد اینکــه چــه کســی حســاب FTX دارد یــا 
ندارد، اظهارنظر کرد.« بر اساس داده های شرکت 
تحقیقاتــی ارزهــای دیجیتــال Kaiko بــه نقــل از 
بلومبرگ، این تحریم ها در حالی صورت می گیرد 
که حجم معامات بین بیت کوین و روبل روســیه 
به باالترین حد خود در ۹ ماه گذشته رسیده است. 
 BTC/RUB حجم محبوب ترین جفت معاماتی
که در صرافی بایننس یافت می شود، افزایشی را در 
هفته گذشته نشــان می دهد که از اواسط ماه می 

۲0۲1 مشاهده نشده است.

 دفتر مدیریت مالی 
دارایی های خارج 
از کشور بر این باور 
است که تحریم های 
وضع شده از سوی 

دولت فدرال به 
دارایی های دیجیتال 
مانند رمزارزها نیز 

اطالق می شود



مکانیسم اجماعارزشنوعبازدهی )هفته گذشته(ارزش بازار )میلیارد دالر(قیمت )تومان(توکن/ کویندارایینماد

اثبات کارطای دیجیتالارز0.09 %1.017745 میلیاردBTC بیت کوین 1

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری4.33 %6۹31۹ میلیونETHاتریوم۲

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری1.29 %۲.3۲۹ میلیونSOLسوالنا3

قابل سفارشی سازیپرداختارز2.17 %1۹.536 هزارXRPریپل4

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.03 %۲67۹.7 هزارUSDTتتر5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری2.74 %۲۲.6۲۹ هزارADAکاردانو6

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.02 %۲653 هزارUSDCیو اس دی کوین7

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری6.90 %44۲17 هزارDOTپولکادات8

قابل سفارشی سازیپرداختارز7.52 %4.64.4 هزارXLMاستار۹

اثبات کارمم کوینارز2.77 %3.۲16.5 هزارDOGEدوج کوین10

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی2.96 %38.611.4 هزارMATICپلی گان11

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری2.21 %3656.6 هزارLINKچین لینک1۲

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز0.01 %45۹3.7 هزارICPاینترنت کامپیوتر13

اثبات کارطای دیجیتالپلتفرم نرم افزاری5.92 %۲.77.۲ هزارLTCالیت کوین14

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز7.8 %1۹.85 هزارALGOآلگورند15

اثبات کارپول اینترنتارز7.07 % 7.55.5 میلیونBCHبیت کوین کش16

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری6.32 %78۲8.6 هزارATOMکازموس17

قابل سفارشی سازیکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری1.48 %1۹13.3 هزارFILفایل کوین18

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری2.90 %7183.7 هزارETCاتریوم کاسیک1۹

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری6.12 %531.۹ هزارEOSایاس۲0

بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال در تاش برای حفظ روند صعودی هفته گذشته ناکام مانده  اند و مهم ترین دلیل آن را می توان تأثیر گرفتن از عوامل اقتصادی کان، مانند همبستگی 
با شاخص بازار سهام، عنوان کرد. با این  حال، سیاست های پولی فدرال رزرو نیز تا حد زیادی روی روند نزولی بازار تأثیر گذاشته است. به گزارش کوین دسک، بیت کوین، بزرگ ترین ارز 
دیجیتال از نظر ارزش بازار، در زمان انتشار این خبر با قیمتی حدود 3۹ هزار دالر معامله می شود و برای اولین بار از روز دوشنبه ۹ اسفند به زیر 40 هزار دالر سقوط کرده است. به طور 
همزمان، بازار جهانی ســهام نیز به دلیل جنگ در اوکراین در وضعیت نزولی قرار دارد. بیت کوین هفته گذشــته روندی پرنوســان را تجربه کرد و تحت  تأثیر جهش روزهای دوشــنبه تا 
چهارشنبه که قیمت را از 38 هزار دالر به باالی 45 هزار دالر رساند، حجم سفارش های خرید نیز افزایش یافت. با این حال، همبستگی بیت کوین با بازار سهام که در روزهای اخیر تقریباً 

از بین رفته بود، روز گذشته مجدداً افزایش یافت و قیمت همسو با بازار جهانی سهام شروع به ریزش کرد.
نکته مهم؛ همه داده ها، متن ها و محتواهایی که در این صفحه می بینید، اطاعات کلی از بازار هســتند و به  هیچ وجه توصیه ای برای ســرمایه گذاری نیســتند. همیشــه به یاد داشته 
باشید که اطاعات و شاخص های گذشته لزوماً در آینده هم همان مسیر را طی نمی کنند. ما در رمزارز ۲0 مهم ترین دارایی های دیجیتال بازار کریپتوکارنسی ها را معرفی می کنیم. این 
دارایی ها حدود ۹۹ درصد حجم بازار رمزارزهای جهان را دربر می گیرند و در صرافی های رمزارز معتبر جهان و ایران هم فهرست شده اند. هدف این فهرست این است که از رتبه بندی های 

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

رمزارز ۲۰
10.17

400 میلیارد دالر

300 میلیارد دالر

۲00 میلیارد دالر

100 میلیارد دالر

0

6۹


