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 در مســتندی کــه اخیــراً از زندگــی و 
کســب وکار جــف بــزوس، بنیان گــذار 
آمازون دیدم، یکی از نقاط عطــف تاریخ آمازون 
ســال 2003 میالدی عنوان شــد؛ ســالی کــه این 
کسب وکار اینترنتی موفق شد در یک قرارداد 600 
میلیون دالری به عنوان پیمانکار ارائه بخشی از 
خدمات مورد نیــاز آژانس امنیت ملی آمریکا یا 
همان سی آی ای انتخاب شود. به  عبارتی آمازون 
وب سرویس قراردادی را با این نهاد بزرگ امنیتی 
آمریــکا بــه امضا رســانده بود کــه به موجــب آن 
خدمات ابــری مــورد نیاز ایــن آژانــس را بــرآورده 
می کرد. فارغ از رقم خیره کننده این قرارداد، یکی 
از اتفاق هایی که بعــد از این ماجرا 
برای آمازون و شــخص بزوس رقم 
می خورد، افزایش اعتماد عمومی و 
بخــش خصوصــی نســبت بــه 
آنهاست. به عبارتی نه تنها کسی 
بــه آمــازون فحــش و بدوبیــراه 
نمی گویــد کــه چــرا بــا یکــی از 
پرحاشیه ترین نهادهای بین المللی 
کــه یکــی از مهم تریــن اقداماتش 
جاسوسی و جمع آوری اطالعات از 
کشورها و شــرکت ها و نهادهای مختلف است، 
همکاری کرده؛ بلکه این اعتبار برای آمازون هم به 
دســت می آید که بتواند در آینده با شــرکت ها و 
نهادهای خصوصی و عمومی بیشتری همکاری 

داشته باشد.

 کار کردن با دولتی ها در همه جای جهان 
برای کســب وکارهای بخش خصوصی 
هم اعتبــار و خوش نامی مــی آورد و هم ســرمایه 
اجتماعی شرکت ها را باال می برد و هم سود آنها را. 

در ایران اما هر وقت بخش خصوصی به سمت 
دولت رفته، یا دچار بوروکراسی و عدم شفافیت 
معمــول دولت شــده یــا با چــوب افــکار عمومی 
حسابی نواخته شده است. نهاد دولت )فارغ از 
اینکه کدام دولت باشد و از کدام جناح( آن قدر در 
بخش اقتصادی-اجتماعی کارنامه بدی بر جای 
گذاشته که همکاری با آن حتی در حوزه های تماماً 
تخصصی، جز حاشــیه برای بخش خصوصی 
چیزی ندارد. نمونه های مختلفی را می توان مثال 
زد کــه دولت ها به جای اســتفاده از ظرفیت های 
تخصصــی کســب وکارهای بخــش خصوصــی 
ترجیــح داده انــد بــا ورود دســتوری یــا ابالغ هــا و 
حکم هــای شــبانه صرفــاً بــه اعتبــار و ســرمایه 

اجتماعی کسب وکارها آسیب بزنند.

 شــاید ایــن روزها بیشــتر از اینکــه باید 
کســب وکارهای بخــش خصوصــی را 
نواخت کــه چــرا در برخــی حوزه هــا بــا دولتی ها 
همکاری می کنید، باید به این سؤال پاسخ داد که 
اصوالً چرا همکاری با دولت ها تا این اندازه برای 
بخش خصوصی کشــور هزینه زا شــده اســت. 
از  مهمــی  بخــش   B2G کســب وکارهای 
اکوسیســتم های نوآوری در جهان هســتند. در 
ایران اما این کسب وکارها بدنامی رانت و استفاده 
ابزاری توسط دولت مردان و فشار و قضاوت افکار 
عمومــی را بایــد تحمــل کننــد و مــدام بابــت 
اشــتباهات دولتی ها پاسخگو باشــند. عملکرد 
غیرقابــل دفــاع دولت هــا در برهه هــای مختلف 
باعث شــده تا فرصت های همکاری با دولت  در 
بخش هــای تخصصــی اقتصــاد نــوآوری بــرای 
کسب وکارهای ایرانی به یک زمین بازی سوخته 

و بی اعتبار تبدیل شود.

INTROسرآغاز

درسی که باید از قرارداد 600 میلیون دالری
 آمازون با سی آی ای گرفت

کسب وکارها و مراوده دوسر باخت با دولت

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

رابطه همگرایی نهادهای صنفی و رشد اکوسیستم ها

اهمیت نهادهایی مانند اتحادیه کسب وکارهای 
مجازی در اقتصاد ایران چیست؟

هفتــه گذشــته نشســت مشــترکی داشــتیم با 
حضــور بنــده و جنــاب آقــای اســالمی، رئيــس 
ســازمان نصر تهــران و آقایان محمــد خلــج، مدیرعامل 
اســنپ و رضا الفت نسب، ســخنگوی اتحادیه کشوری 
کســب وکارهای مجــازی. در ایــن نشســت به صراحــت 
درباره اتحادیه کســب وکارهای مجازی و نقش مهم این 
نهاد صنفی برای آینده کسب وکارهای نوآورانه صحبت 
کردیــم. مــوارد و حاشــیه هایی هم بــود کــه به صراحت و 
بدون پرده پوشــی مطرح شــد. خالصه این نشست این 
بود که مــا همه در یک جبهه می جنگیــم و باید مراقبت 

کنیــم کــه خــدای ناکــرده ســوءتفاهم ها بــر 
ارتباطات ما ســایه نیندازد؛ ما همه ســوار بر 
یک کشــتی هســتیم و می خواهیــم با کمک 
هــم شــرایطی را ایجــاد کنیــم تــا بتوانیــم بــه 
توسعه اقتصاد نوآوری در ایران کمک کنیم. 
دربــاره محتــوای جلســه اجــازه دهیــد فعــالً 
چیزی نگویــم تا از طریق کانال های مناســب 
رسانه ای و به صورت رســمی اطالع رسانی ها 

انجام شود.

آنچه می خواهم به بهانه این جلسه 
بگویــم ایــن اســت کــه مــا همــه در یــک جبهــه 
مشــخص فعالیت می کنیــم. در فضــای اقتصادی ســه 
ســتون اصلی داریم؛ دولت و نهادهــای ناظر حاکمیتی، 
کسب وکارها و فعاالن اقتصادی و نهادهای صنفی و در 
نهایت مــردم و مصرف کننــدگان و نهادهــای حمایتی از 
حقوق مردم. در ایــن مثلث مردم و کســب وکارها از یک 
جنــس هســتند. این حــرف بــه معنــای اینکه کســی در 
مقابل کس دیگری قرار دارد، نیســت؛ منظور این است 
کــه کســب وکارها و فعــاالن اقتصــادی دغدغه هــای 
نزدیک تری بــه دغدغه هــای مردم دارنــد و در ایــن میان 
حاکمیــت و نهادهــای نظارتی وجــود دارند تا شــرایط را 
تســهیل کنند. موضوعاتــی مانند انحصار باید توســط 
دولت دنبال شــود و جلوی آن گرفته شود. دولت کارش 
ایــن اســت کــه شــرایط را بــرای فعالیــت کســب وکارها 
تســهیل کند؛ البته در عمــل می بینیم که چقــدر از این 
حرف دور هستیم و متأسفانه هر روز شاهد این هستیم 
که بخشی از دولت چگونه چوب الی چرخ کسب وکارها 

می گذارد.

علی  ایحــال با اینکــه هیچ کدام از این ســه رأس 
مثلث در مقابل هم نیستند و هدف نهایی همه 
هم رشــد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم است، 
ولی الزم است در بخش کسب وکارها با هماهنگی و در 

راستای منافع عموم حرکت کنیم.

نهادهایی مانند اتحادیه کشوری کسب وکارهای 
مجازی در کنــار نهادهایی مانند ســازمان نظام 
صنفی رایانــه ای می توانند زمینه مطالبه گری بیشــتر را 
فراهم کنند. نهادهای صنفی بایــد از دولت و حاکمیت 
مطالبه گری کننــد. یک کســب وکار به تنهایی نمی تواند 
این نقش را بازی کند و جمع شدن کسب وکارها زیر یک 
پرچم به آنهــا جرئت و جســارت مطالبه گــری می دهد. 
همه ما تجربه کرده ایم و می دانیم که ادبیات رگوالتورها 
در ایران تا چه حد از باال به پایین است و متأسفانه برخی 
که فرصت نزدیکی به رگوالتورها را پیدا می کنند، به جای 
مطالبه مطالبات صنفــی، معموالً مطالبه گر 
کســب وکاری  و  شــخصی  خواســته های 
خودشان هســتند. صنف و اصناف با وجود 
همه چالش ها و محدودیت هایی که دارند تا 
همین امروز هم توانسته اند حتی به صورت 
نیم بند پرچــم مطالبه گری را باال نگــه دارند؛ 
به عنوان نمونه در ماجرای طرح صیانت، اگر 
نبــود ایــن هم گرایــی مثال زدنــی نهادهــای 
صنفــی در مخالفت با طرح، شــاید تا همین 

امروز طرح تصویب شده بود و تمام.

با اینکه قانون در زمینه کسب وکارهای مجازی و 
مبتنی بر فنــاوری تناقض دارد، ولــی ما چاره ای 
نداریم کــه تا زمان اصــالح قوانین در همیــن چهارچوب 
به صورت مسالمت آمیز فعالیت کنیم. سازمان نصر بر 
مبنــای قانــون حمایــت از حقــوق پدیدآورنــدگان 
اتحادیــه  و  گرفتــه  شــکل  رایانــه ای  نرم افزارهــای 
کسب وکارهای مجازی و اتحادیه فناوران رایانه بر مبنای 
قانون نظام صنفی. حاال اینکه چرا قانون گذار پیش بینی 
این تناقض هــا را نکرده که این چنین ما را دچار مشــکل 
کند، موضوع این یادداشت نیســت و اصالح آن هم در 

کوتاه مدت ممکن نیست. 

تــا آن زمــان دوســتان مان، چــه در اتحادیــه 
کســب وکارهای مجــازی، چــه در ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای باید تالش کنند مطالبه گر خواسته های 
کســب وکارها و صدای رســای آنهــا در برابــر حاکمیت و 

رگوالتورها باشند.

امیــدوارم با حضور افــرادی ماننــد محمد خلج، 
رضــا الفت نســب و میــالد منشــی پور و ســایر 
کســانی که دغدغــه صنفی دارند، شــاهد تشــکیل یک 
اتحادیــه قــوی و بــه دور از حاشــیه باشــیم کــه بتواننــد 
مطالبه گر خواســته های کسب وکارها باشــند، نه اینکه 

خود به مانعی بر سر راه کسب وکارها تبدیل شوند.
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عرضه اولیه آسیاتک
 هفتم اردیبهشــت 300 میلیون 
ســهم شــرکت انتقــال داده هــای آســیا 
معــادل 1۵ درصــد ســهام ایــن شــرکت، با 
نماد معامالتی آســیاتک در بورس تهران 

عرضه می شود.

رفع تعلیق بیمه دات کام
بر اســاس نامــه ای کــه مدیــر کل 
نظارت بر شــبکه خدمــات بیمــه ای بیمه 
مرکزی به مدیرعامل بیمه دات کام ارسال 
کرده، این شرکت بعد از گذشــت دو روز از 

منع فعالیت، رفع تعلیق شد.

 سرویس جدید مایکت
مایکــت بــا راه انــدازی ســرویس 
»بک لینک«، راه درآمدزایی جدیدی را برای 
توسعه دهندگان این فروشگاه اندرویدی در 

نظر گرفته است.

 رویداد کارن کراد 
اولیــن رویــداد جــذب ســرمایه 
حوزه نوآوری های حقوقی قضایی به همت 
کارن کراد برگزار و توافق نامه سرمایه گذاری 
مجموعه داوین روی دو استارتاپ امضانو و 

دادیاب امضا شد.

سال سرنوشت
ایــن ســال ها وقتــی پــای صحبــت صاحبــان کســب وکار 
می نشســتیم، از تحریم هــا به عنــوان بزرگ تریــن مانــع 
فعالیت شان می گفتند. این چند سال افزایش هزینه ها و تورم 
افسارگسیخته جای تحریم ها را گرفته و امسال هم اقدامات 
عجیب وغریــب و اصرار بــه طرح های ناپخته و پوپولیســتی 
همچون افزایــش 60 درصــدی دســتمزدها کســب وکارها را 
در یک دوراهی قرار می دهــد. در حوزه در حال رشــد تجارت 

الکترونیکــی هم مــواردی ماننــد اینمــاد، ایجاد 
محدودیت هــای گســترده و ســخت گیری های 
شــدید مالیاتــی بــرای کســب وکارها شــرایط را 
دشــوارتر کرده اســت. آنچه به نظر می رسد این 
است که در نهایت فضای کسب وکار در ایران هر 

روز سخت تر و سخت تر می شود.
متأســفانه از دون پایه تریــن کارمنــد نهادهایــی 
ماننــد ســازمان امــور مالیاتــی و ســازمان تأمین 
اجتماعی گرفته تا باالترین افراد در این نهادها، 
به کسب وکارها، نگاهی طلبکارانه، قیم مآبانه و 

از باال به پایین دارند. دون پایه ترین کارمند این نهادها چنان 
جســارتی یافته که وقتی اســتیصال کارفرمایــان و صاحبان 
کســب وکارها و مدیــران آنهــا در برابــر انبــوه بخشــنامه ها و 

دستورالعمل ها را می بیند، طلبکارانه می گوید »نمی توانید، 
نکنید«! این جمله را تقریباً تمام کارآفرینان ایرانی برای یک 
بار هم که شده از یک کارمند دولت شنیده اند؛ کارمند دولتی 
که حقوقش را ما می دهیم! کارمند دولتی که هست که بخش 
خصوصی فعالیت کند و چرخ های اقتصاد کشور بچرخد. 
کسی که قرار است خدمتگزار مردم باشد، خودش را آقاباالسر 
و والی مردم می بیند و گستاخانه به کارآفرینان کشور دشنام 
می دهــد و متأســفانه عزیزان مــان در دنیــای 
فرهنگ، رسانه و سینما هم کم نگذاشته اند و در 
این سال ها کارخانه دار و فعال اقتصادی را معادل 
زالویی تصویر کرده اند کــه در حال مکیدن خون 
مردم و به طور خاص کارگران اســت. متأســفانه 
این روزها! افکار پوســیده، غیرکاربــردی و نخ نما 
که برای محافل جذابیت بســیار باالیــی دارند و 
در شــبکه های اجتماعی قــدرت جــذب فالوور؛ 
خریداران بیشتری نسبت به افکار بنیادی و قوی 
دارند. این روزها فشــارها در حال خم کردن کمر 
کارآفرینان ایرانی است و متأسفانه به نظر نمی رسد بهبودی 

در آینده نزدیک حاصل شود.
چند روز پیش دیدم یکی از مدیران دولتی که اخیراً به بخش 

اخطار پلمب برای برخی کســب وکارهای فعــال در حوزه 
آی تی به دلیل نداشــتن مجوز از ســوی اتحادیه فناوران، 

اتفاقی است که از ابتدای امسال رخ داده است.
صادق فرامرزی، عضو هیئت مدیره ســازمان نصر تهران 
و قائم مقام نصر کشــور در خصوص اختالف بر سر نهاد 
مرجع مجوز در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات توضیح 
می دهد: »در حــوزه فعالیت ICT در کشــور یک مصوبه 
قانونــی بــرای تشــکیل ســازمان صنفــی رایانــه ای وجود 
دارد که پیرو آن اســاس نامه این ســازمان هم به تصویب 
هیئت وزیران و تأیید شورای نگهبان رسیده است. طبق 
این اساس نامه در ذیل معرفی شــاخه فروشگاه ها گفته 
شــده که این دســته از ارکان صنعــت باید بــرای فعالیت 
از اتحادیــه مرتبــط پروانه کســب بگیرند؛ اما برای ســایر 
کســب وکارهایی که مشــغول بــه ارائــه ســرویس در این 
حوزه هســتند، این الزام وجود نداشــته و ســامان دهی و 
نظم بخشــی بــه فعالیت ایــن کســب وکارها طبــق قانون 
بر عهــده ســازمان نظــام صنفی رایانه ای گذاشــته شــده 

است.«
او اضافــه می کنــد: »امــا بعــد از تصویــب قانــون فــوق و 
اســاس نامه نظام صنفی رایانــه ای، در ســال 13۹2 قانون 
نظــام صنفــی کشــور به عنــوان قانــون مــادر اتحادیه هــا 
اصالح شــد. به شــکلی که ضمن گســترش دایره شمول 
حوزه های تحت پوشــش، در آن مقرر شده شرکت هایی 
که مشمول این قانون هستند و مستقیم یا غیرمستقیم 
بــه مصرف کننــده نهایی ســرویس ارائــه می دهنــد، باید 
از اتحادیــه مجــوز بگیرنــد. دقیقــاً بحــث حقوقــی ما در 
همین جاست. ما معتقدیم این تغییرات مشمول نظام 
صنفی رایانــه ای و قانــون و اســاس نامه قبلی نمی شــود؛ 
چراکه به لحــاظ حقوقی قانــون قبلی که از دیــد ما قانون 

خاص محســوب می شــود، بایــد به صراحــت و با اشــاره 
مســتقیم، در این قانون مورد اشــاره قرار می گرفت که از 
درجه اعتبار ســاقط اســت، امــا در قانون اصنــاف چنین 
اشــاره مســتقیمی نشــده اســت. در نتیجه بنا بــه اصل 
وحــدت رویــه، قانــون مربــوط بــه تشــکیل نظــام صنفی 
رایانه ای و فعالیت های پیش بینی شده برای آن بر اساس 

اساس نامه مصوب کماکان معتبر است.«
به گفته فرامــرزی در هر صــورت بعد از مطرح شــدن این 
موضوع در هیئــت عالی نظــارت، این هیئــت رأی بر این 
داد که تمامــی کســب وکارهای حوزه فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات بایــد از اتحادیه مجــوز دریافت کننــد. معنای 
ایــن رأی ایــن اســت کــه نه تنهــا اعضــای نظــام صنفــی 
رایانه ای، بلکه شرکت هایی نظیر اپراتورهای تلفن همراه، 
ارائه دهنــدگان اینترنــت و... کــه از مراجع دولتــی مجوز 
و پروانــه فعالیــت می گیرنــد نیــز بایــد از اتحادیــه مجوز 

فعالیت بگیرند.
او در خصوص ایــن رأی توضیح می دهــد: »ما معتقدیم 
خروجی این اتفــاق، حتماً می تواند مجدد مورد بررســی 
قرار بگیرد و قابلیت اصالح و رفع ایرادات شکلی و قانونی 
را دارد؛ به خصوص اینکه در مورد چگونگی تشکیل این 

جلسه نیز ایراداتی داریم که اعالم کرده ایم.«
این عضــو هیئت مدیره ســازمان نصــر پیشــنهاد خود را 
در خصوص نقطه پایان اختالفات میــان دو نهاد عنوان 
می کند و توضیح می دهد: »خواســته مــا حفظ احترام و 
به رسمیت شناختن هر دو طرف این ماجراست. در یک 
حالت آرامش و بدون اختالف و درگیری برای هر دو طرف 
بنشینیم و الیه ها و سطوح مختلف فناوری اطالعات در 
کشور را مشخص کنیم و متخصصان مورد تأیید طرفین 
این تقســیم بندی و افراز را انجام دهند. معتقدیم قانون 

توضیحات صادق فرامرزی درباره رویکرد سازمان نصر نسبت 
به پلمب کسب وکارها توسط اتحادیه فناوران 

کمیته مستقل برای تقسیم وظایف تشکیل شود

خاص بــودن نظــام صنفــی رایانه ای بایــد پذیرفته شــود. 
آنجا که اتحادیه مسئول است، ما همکاری کامل انجام 
می دهیم، اما جایی که در حوزه تخصص نصر است، ما 
مسئول هستیم. بدیهی است باید تالش کنیم در نهایت 
نهادی مانند نظام مهندسی در این صنعت نیز تشکیل 

شده و به رسمیت شناخته شود.«
فرامــرزی در پایان تأکیــد می کنــد: »ما معتقدیــم برخی 
اقداماتــی کــه صــورت گرفتــه، ناشــی از شــتاب زدگی و 
به نوعی خوشحالی غلط از مصوبه ای است که به معنای 
پیروزی دوســتان ما در اتحادیه تعبیر شده، در حالی که 
این پیروزی نیســت. اختالف بین دو نهاد به نفع کشــور 
نیســت. باید این جــدال دوســر باخت را متوقــف کنیم. 
این مدل شــتاب زدگی در عمل کار غلطی است. دو نهاد 
اتحادیــه فناوران و نظــام صنفــی رایانه ای قبــالً توافقاتی 
کرده بودند، اما متأسفانه به آن عمل نشد. ااکنون انتظار 
داریم هیئت نظــارت با توجه بــه این توضیحــات در رأی 
صادره بازنگری کرده و سپس کمیته ای برای تقسیم بندی 

وظایف این دو نهاد تشکیل شود.«

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

مسیر کسب وکارهای خوب  و کسب وکارهای  بد از هم جدا می شود؟

نیمه خصوصی پیوســته، توییــت زده بــود کــه کاش مدیران 
دولتی قبل از اشــتغال در بخش دولتی حداقل نان یک نفر 
را داده باشند. واقعیت این است که عموم مدیران دولتی در 
طول زندگی شــان نان حتی یک نفر را هم نداده اند و درکی از 
اقتصاد و کسب وکارها ندارند و با تصمیمات خود می خواهند 
ایران را به بهشت برین تبدیل کنند. همین افراد با تصمیمات 
غیرعملیاتی خود نه تنها ایران را بهشت فعالیت اقتصادی 
نمی کننــد، بلکــه مــدام گرهــی بــه گره هــای موجــود اضافــه 

می کنند.
علی  ایحال این مــوارد را نگفتم که بر ســبیل تکرار بــروم و از 
وضعیت خراب فعالیت و کسب وکار در ایران بگویم؛ این موارد 
در سال های گذشته هم بوده و امسال هم خواهد بود. آنچه 
می خواهم بگویم این است که امسال سال سرنوشت است؛ 
امسال بسیاری از کسب وکارها که نمی توانند خودشان را با 
شرایط همیشه در حال تغییر تطبیق دهند، نابود خواهند 
شــد. امســال مواردی ماننــد افزایــش حقــوق ، عیــار واقعی 
بسیاری از کسب وکارهای غیررانتی را مشخص خواهد کرد. 
تکلیف کســب وکارهای رانتی و متصل به چاه هــای نفت از 
همین االن هم روشن است. آنچه مسیر مه آلودی پیش روی 
کسب وکارها قرار داده، امسال در باالترین حد خود نسبت 

به سال های گذشته قرار دارد.
برای عبور از این گردنه سخت باید استراتژی متناسب داشت؛ 
باید بتوانیم با قــدرت از این گردنه ســخت عبور کنیم. البته 
کســب وکارهایی که تکلیف شــان روشــن اســت و می دانند 
حساب شــان با خودشــان چند چنــد اســت و روی موضوع 
درستی تمرکز کرده اند، قطعاً از گردنه این سال نیز به سالمت 

می گذرند.
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رويداد
E V E N T

برگزاری سوار ابرها 
و شروع انتقادات

 چرا ابر آروان؟

هرچند می تــوان انتقادهایــی را متوجه 
نحــوه اجــرا و برگــزاری رویداد ابــر آروان 
دانســت، اما نمی تــوان از ایــن موضوع 
چشم پوشــی کــرد که شــاهد رویــدادی 
متفــاوت و جالب توجه بوده ایم. شــاید 
همیــن هــم باعث شــد تا بــار دیگــر این 
کســب و کار در مرکــز توجــه قــرار بگیــرد 
و در فضــای مجــازی بــا مــوج انتقــادات 

روبه رو شود.
البتــه خودشــان می گویند منتظــر این 
اتفاقات بودند و هجمه هــا از چیزی که 
در ابتــدا فکــر می کردنــد، بســیار کمتر 
بوده است. اما سؤال اصلی اینجاست 
کســب و کار  یــک  نــام  چگونــه  کــه 
زیرســاختی این قــدر بــرای مردم آشــنا 
شــده و هر حرکــت آن زیر ذره بیــن قرار 
می گیرد؟ چرا این اتفاقات مشابه برای 
کســب و کارهای دیگــری کــه خدمــات 
زیرســاختی ارائه می دهند، نمی افتد و 
مردم عادی گاهــی حتی نــام آنها را هم 
نمی دانند؟ چرا با وجود توضیحات پویا 
پیرحسینلو در این رویداد در خصوص 
اینکــه شــرکت زیرســاخت ابــری هیــچ 
ارتباطــی بــا محدودســازی اینترنــت 
ندارد، از حجم هجمه ها کاسته نشد؟

مضــاف بــر اینهــا، در ایــن رویــداد 
خبــر خوشــایندی بــرای اکوسیســتم 
اســتارتاپی کشــور گفتــه شــد و آن 
ســرمایه گذاری 1۵00 میلیــارد تومانــی 
فناپ روی ابر آروان بود. اما باز هم گویا 
تعداد کمی از این خبر خوشحال شدند 
و بیشــتر افراد بــه دنبال راهــی بودند تا 
صحــت ایــن خبــر را زیــر ســؤال ببرند. 
بعضی گفتند سرمایه گذاری های فناپ 
واقعــی نیســت و در نهایــت مبلغی به 
عنوان نقدینگی به ابر آروان نمی رســد 
و همــه ایــن کارهــا بــرای بــاال بــردن 
ارزش ایــن شــرکت اســت و برخــی هــم 
ارزش گــذاری 1۵00 میلیــاردی ابر آروان 
را غیرواقع بینانــه می دانســتند و به آن 

اعتراض داشتند.
بــا توجــه بــه ایــن هجمه هــا و انتقادها، 
کارنگ به عنوان رســانه ای که هم متن و 
هم حواشی اکوسیستم نوآوری ایران را 
در نظر دارد، به دنبال یافتن پاسخ هایی 
برای این انتقادات، تصمیم گرفت با پویا 
پیرحسینلو و کیوان جامه بزرگ، رئیس 
هیئت مدیــره ابــر آروان گفت و گــو کند. 
پاسخ ســؤال های ابتدای این یادداشت 

را می توانید در این گفت و گوها بیابید.

COMMENTنظر

رویداد »ســوار ابرها« همان طور که خود شرکت ابر آروان نیز 
پیش بینی می کرد، با بازخوردهای متفاوتی مواجه شد. یکی 
از مسائلی که در این میان مطرح می شد، خبر سرمایه گذاری 
1۵00 میلیاردی فناپ روی آروان و ارزش گذاری 1۵00 میلیاردی 
این کسب و کار بود. در گفت و گوی پیش رو کیوان جامه بزرگ، 
معاون توسعه راهبردی فناپ و رئیس هیئت مدیره ابر آروان 
توضیح می دهد که سرمایه یادشده به چه طریق در اختیار این 
کسب و کار قرار می گیرد. همچنین توضیحاتی در خصوص 

روش ارزش گذاری این شرکت ارائه می دهد. 

گفتــه می شــود ســرمایه گذاری های فناپ 
چندان واقعی نیست و صرفاً از یکسری از امکاناتش 
استفاده می کند و اسمش را سرمایه گذاری می گذارد و 
از ایــن طریــق تنهــا ارزش شــرکت را باالتــر می بــرد؛ 
اصطالحاً از این جیب به آن جیب می کند. پاسخ تان 

به این انتقادات چیست؟
اینکه بگوییم فنــاپ از این جیب بــه آن جیب می کنــد و این 
اسمش ســرمایه گذاری نیســت، حرف عجیبی است؛ حتی 
اگر فرض بگیریم که این حرف درســت اســت، چیــزی که در 
جیب فناپ بوده که گذاشته در جیب ابر آروان، از کجا آمده 

اســت؟ خــب آن هــم ســرمایه گذاری فناپ بــوده که حــاال به 
یکــی از شــرکت هایش واگذار کرده اســت. با تغییر ســاختار 
فناپ در ســال های گذشــته، در داخل هلدینــگ فناپ دیگر 
کسب و کاری وجود ندارد. این هلدینگ قبالً مستقیماً موضوع 
تولیــد محصــوالت و خدمــات را دنبــال می کــرد و اصطالحاً 
Production House بــود کــه در حوزه هــای مختلــف وارد 
می شد، تیم می ساخت و واحد کسب و کاری راه اندازی می کرد. 
این تیم ها هم بسته به اینکه موفق بودند یا نه، مسیر رشدی 
را طی می کردند و اسپیناف می شــدند. برای مثال »داتین«، 
اولین اسپیناف فناپ، در ابتدای امر واحد راهکارهای بانکی 
فناپ بوده است. بنابراین من از این موضوع فرار نمی کنم که 
فناپ بخشی از دارایی ها یا سرمایه های خود را به شرکت های 
تخصصی خودش منتقل می کند. این دارایی با سرمایه گذاری 

فناپ ایجاد شده و قاعدتاً نزوالت آسمانی نبوده است.
حتی بعضی وقت ها فناپ ریسک بخشی از سرمایه گذاری ها 
را بــر عهــده می گیــرد و بعد ایــن را بــه شــرکت هایش منتقل 
می کند یا در تأمین مالی سرمایه گذاری هایشــان مشــارکت 
می کند. اینکه اینها واقعی هســت یا نیست، بحث دیگری 
است. ما سال گذشته کارخانه فناپ تک را در اروند تأسیس 
کردیــم. چطور می شــود ایــن را منکر شــد که فقــط در حدود 

گفت و گو با کیوان جامه بزرگ، معاون توسعه راهبردی 
فناپ درباره سرمایه گذاری جدید روی ابر آروان

کمترین تعامل با حاکمیت 
را در حوزه کاری آروان داشته ایم

   عکس:  نسیم اعتمادی

I N T E R V I E W

120 میلیــارد تومان بــرای خود کارخانه ســرمایه گذاری شــده 
است؟ این یک دارایی مشهود است. دیتاســنتری که آروان 
در منطقه ویژه پیام ساخته یا دیتاســنتری که فناپ در حال 
ایجاد در پارک پردیس اســت، ابعاد سرمایه گذاری اش کامالً 
قابل اندازه گیری و مشــهود اســت. می تــوان از آن بازدید کرد 
و ابعاد و تأسیســات آن را مورد بررســی قرار داد. اگر همه این 
مبلغ دارایی نامشهود بود، اثباتش چالش برانگیز می شد، اما 
اتفاقاً راند آخر سرمایه گذاری فناپ روی آروان، عمدتاً دارایی 
فیزیکی اســت؛ یا دیتاسنتر اســت یا تجهیزات فعال داخل 
دیتاســنتر، البته به همراه وجه نقد برای هزینه های توســعه 
محصــول. بنابراین ادعــای غیرواقعی بــودن ســرمایه گذاری 

فناپ، مبنایی ندارد. 

در این رویداد گفته شد که ارزش ابر آروان 
نیــز 1500 میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت. ایــن 

ارزش گذاری بر چه مبنایی صورت گرفته؟
در مورد عدد ارزش گذاری و محاسبات آن باید بگویم که در راند 
قبلی ســرمایه گذاری که راند A آروان بود، اگر به خاطر داشته 
باشید، روی وب سایت آروان حتی نحوه محاسبه ارزش شرکت 
و فرمول های محاسبات نیز گذاشته شد. حتماً در این مرحله 
نیز بعد از ثبت نهایی افزایش سرمایه، باز این اتفاق می افتد. 
درست است که گاهی آروان چوب شفافیتش را می خورد، ولی 
بعضی مواقع این شفافیت کمک می کند به یکسری از این 

سؤاالت و ابهامات پاسخ داده شود. 
امــا پیــش از اینکــه جزئیــات روی ســایت ابــر آروان نمایــش 
داده شــود، باید بگویم که در کمیته ســرمایه گذاری فناپ در 
حدود چهــار ماه کار تحلیلــی انجام شــد. پیــش از آن هم در 
هیئت مدیره آروان این تحلیل ها با روش های مختلف صورت 
گفت. معموالً برای شرکت های اســتارتاپی و در حال رشد به 
سراغ مدل های تنزیل شده جریانات نقدی )DCF( می روند. 
 FCFE )Free Cash Flow to ،روشــی که ما اســتفاده کردیم
 )Equityاســت. البته ســایر روش هــا نظیر ضرایــب درآمد و 
سود و... در ارزش گذاری سهم داشته اند و در صحت سنجی 
 از روش های دیگر اســتفاده شــده اســت. عــدد خوش بینانه
 Post-money Valuation آروان از ســمت شــرکت 2700 
میلیــارد بــود و در فنــاپ 2۵00 میلیــارد تومــان. در حالــت 
واقع بینانه ایــن ارزش به 2300 میلیارد می رســید و در حالت 
بدبینانه 1۵00 میلیارد تومان بود. ایــن را هم تأکید کنم که در 
استارتاپ ها ارزش گذاری در هر راند ســرمایه گذاری در قالب 
Post-money Valuation برآورد می شــود ولی بســیاری از 

مواقع پیش فرض افراد Pre-money Valuation است. 
بنابراین با افزایش سرمایه ۵00 میلیارد تومانی و تأمین مالی 
1000 میلیارد تومانی، در بدبینانه ترین حالت، ارزش شرکت 
ابر آروان 1۵00 میلیارد تومان برآورد شد. انگار داریم درباره یک 
ارزش Pre-money هــزار میلیــاردی صحبت می کنیم که با 
سرمایه ۵00 میلیاردی و آن تأمین مالی فوق الذکر که به شرکت 

تزریق می شود، به 1۵00 میلیارد تومان می رسد. 
در نهایت همان طور که عرض کردم این ارزش با متدهای دیگر 
نظیر DDM و... هم تقابل داده شــده و همه موارد محاســبه 
شــده اســت. باز هم تأکید می کنــم که ایــن کســب و کار را در 
حال رشد در نظر گرفته ایم، نه یک کسب و کار بالغ. عملکرد 
دو ســال گذشــته بیزینس IaaS آروان و اینکه از هــر رک این 
شرکت چه مقدار درآمد دارد و ســرمایه گذاری روی هر واحد 
رک دیتاســنتر در چــه دوره زمانــی برگشــت داده می شــود، 
مشــخص اســت. آروان شــرکتی اســت که در ســال گذشته 
حدود 72 میلیارد تومان درآمد و 20 میلیارد تومان سود داشته 
است و در پنج ســال گذشته هم هر ســال عدد درآمدش 2 یا 
2/۵ برابر رشد کرده اســت. حاال ما به آن ۵00 میلیارد تومان 
ســرمایه تزریق می کنیم و هزار میلیارد تومان هم آن را تأمین 
مالی می کنیم. اینکــه مجموع ایــن دو عدد با ارزش شــرکت 
برابر شده، اتفاقی است. شما فرض کنید بخش بزرگی از یک 
دیتاسنتر ۵44 رکی به عالوه هزار میلیارد تومان تجهیزاتی که 
این هزار میلیارد برای حــدود 220 رک اولیه کفایت می کند و 
در ادامه از درآمد 220 رک اولیه، می توان باقی رک ها را تجهیز 



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 46
4 اردیبهشــت 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

5

رويداد
E V E N T

کرد، داخل دارایی های شرکت برود، با همان راندمانی که فعالً 
دارد - با فرض اینکه طرح های فناورانه ای که در حال توســعه 
آن است که حتماً حاشیه سود بیشتری دارند، هیچ کدام موفق 
نشود و صرفاً بخواهد سرویس IaaS را با این سرمایه توسعه 
دهد - ارزش هزار میلیارد تومانی Pre-money برای آن کامالً 

بدبینانه است. 

کســب و کار  آروان  می رســد  نظــر  بــه 
اســتراتژیک فناپ در مراوداتش با حاکمیت اســت. 
عده ای هم می گویند این طور نیست و این کسب و کار 
مثل باقی کسب و کارهایی اســت که فناپ نقشی در 
ایجاد یا توسعه شان داشته است. نظر شما چیست؟ 

فناپ چه برنامه های توسعه ای برای آروان دارد؟
حتماً حوزه زیرســاخت ابری یکــی از حوزه های اســتراتژیک 
فناپ است و مثل بسیاری از بیگ تک هایی که در سال های 
گذشــته روی این حوزه ســرمایه گذاری کرده انــد، فناپ هم به 
سراغ آن رفته است. نمونه های جهانی را مثال بزنم، می توانم 
به آژور مایکروسافت اشاره کنم یا AWS که سود اصلی آمازون 
را می ســازد یا گــوگل کالود و... بنابرایــن این حوزه بــرای فناپ 
استراتژیک است، اما تنها حوزه استراتژیک آن نیست و ما 
از سال های گذشته روی 5G، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا 
و... سرمایه گذاری هایی داشته ایم، ولی سرویس ابری از اینها 
قدیمی تر بوده و ما از سال ۹4 به سمت سرویس ابری حرکت 
کرده ایم. سایر حوزه هایی که گفتم، طی یکی دو سال گذشته 
بیشتر روی آنها تمرکز شده و تا زمانی که به بار بنشینند، زمان 

می خواهند.
اما اگر بخواهیم از زاویه تعامل با حاکمیت به ابــر آروان نگاه 
کنیم، باید بگویم اتفاقاً ضعیف ترین و کمترین تعامل مان با 
نهادهای حاکمیتی در حوزه کاری آروان بوده است. مثالً پروژه 
Core Banking سپه و بانک های ادغام، بسیار مهم تر بوده و 
حساسیت های حاکمیتی روی آن بیشتر بوده است و ما هم 
برای آن انرژی بیشتری در دو ســال گذشته گذاشته ایم. ولی 
خب چنین پروژه هایی کمتر مورد توجه جامعه استارتاپی قرار 
می گیرد که طبیعی هم هســت. یا مثــالً پروژه هایی که فناپ 
در حوزه دولت الکترونیک با وزارتخانه های مختلف داشته، 
خیلی جدی تر بوده اســت. امــا هیچ تعاملی بــا حاکمیت در 
موضوع ابــر آروان نداشــته ایم و این کســب و کار فقط در یک 
مزایده به نام ابر ایران شرکت کرد که تعدادی از دیتاسنترهای 
بالاستفاده سازمان فناوری اطالعات وزارت آی سی تی که در 
استان ها حضور داشت، به مرحله بهره برداری برساند. یکی 
از اپراتورها آسیاتک بود و دیگری آروان. تمام حجم کاری هم 
که آنجا انجام می شود، تقریباً ۵ درصد ظرفیت دیتاسنترهای 
ایران است و حتی برای خود حاکمیت هم میزان اهمیتش به 

اندازه همان ۵ درصد است. 
همان طور که گفتم، حتماً زیرســاخت ابــری موضوع مهمی 
اســت و فناپ نگاه ویژه به آن دارد. این سرمایه گذاری هم که 
روی زیرســاخت های فیزیکی انجام شــد، به این دلیل است 
که باالخره شــرکت به حدی از بلــوغ در حوزه فناوری رســیده 
و بایــد زیرســاخت های آن توســعه پیــدا کنــد. اتفاقــاً بخش 
زیادی از میــزان نقدینگی که بــه آروان پرداخت می شــود، به 
ســرمایه گذاری های بین المللی اش تعلق دارد و آماده ســازی 

آروان برای این است که بتواند به بازارهای جهانی وارد شود.

از آن 1500 میلیــاردی کــه گفته شــد، هزار 
میلیارد قرار است صرف ساخت و تجهیز دیتاسنتر 
شــود. از مابقی این ســرمایه، چه رقمی برای توســعه 
فنی، گسترش نیروی انسانی یا مواردی از این دست 

به شکل نقدینگی در اختیار آروان قرار می گیرد؟
دقیق تر بخواهم بگویم، آن هزار میلیارد تومان تجهیزات، در 
قالب اجاره به شــرط تملیک در اختیــار آروان قــرار می گیرد. 
در اصل تجهیــزات خریداری می شــود و به آروان اجــاره داده 
می شود و در نهایت با اتمام اجاره، در لیست دارایی های خود 

آروان قرار می گیرد.
از آن عدد ۵00 میلیارد تومان که به عنوان افزایش سرمایه از آن 

یاد کردیم، حداقل 100 میلیارد تومان نقدی پرداخت می شود. 
با این پرداخت و افزایش سرمایه، ظرفیت دریافت تسهیالت 
آروان نیز افزایش می یابد و حداقل می تواند 100 میلیارد تومان 
نیز به شکل تسهیالت دریافت کند تا بتواند روی توسعه فنی 
سرمایه گذاری کند. آنچه از ۵00 میلیارد تومان باقی می ماند، 
عمالً ســرمایه گذاری ای بــوده که چه مــا، چــه آروان باید برای 
توسعه دیتاسنتر انجام می دادیم و مشخصاً دارایی فیزیکی 

است که ریز اقالم آن مشخص است.

ظاهراً آروان تنها داستان موفقیت فناپ در 
اکوسیستم استارتاپی است. البته کسب و کاری مانند 
داتین مد نظر نیســت، بلکه منظور کسب و کارهایی 
است که خارج از فناپ شکل گرفته اند و بعدتر فناپ 
روی آنها ســرمایه گذاری کرده اســت. آیا این موضوع 
حقیقت دارد یا ســایر کســب و کارها آنچنان که باید 

دیده نشده اند یا در ابتدای راه هستند؟
در حالت کلی فناپ وی ســی نیســت و قــرار هم نبــوده که به 

عنوان وی سی در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر وارد شود. 

بــازوی  به عنــوان  را  شناســا  امــا 
سرمایه گذاری اش در اختیار دارد.

شناســا در اصل بازوی ســرمایه گذاری خطرپذیر گــروه مالی 
پاســارگاد اســت که البته در فناپ تأسیس شــده و فناپ هم 
ســهام دار اســت امــا فنــاپ آنجــا ســهام دار حداقلی اســت 
و ایــن ســهم کمتــر از 20 درصــد اســت. خود شناســا هــم با 
سیاست هایی که بانک پاسارگاد داشته، بیشتر بر حوزه هایی 
تمرکز کرده که اتفاقاً در فضای اقتصاد نوآوری، اقبال کمتری 
به آن می شده اســت. مثالً در حوزه ســالمت روی تجهیزات 
پزشکی سرمایه گذاری کرده یا روی موضوعاتی چون کیدتک، 
اج تک، مدیریت منابع طبیعی و آب و... اینها حوزه هایی است 
که از فضــای دیجیتــال دورتر اســت و اخبــار آن کمتر پخش 
می شود و حتی ریســک بازگشت بیشــتری هم دارد. این در 
ماهیت گروه مالی پاســارگاد و فناپ هم بوده اســت. مثالً در 
بحران اقتصاد جهانی 200۸ تا 2010 کــه طرح های فوالد دنیا 
داشــت متوقف می شــد و همه واهمه داشــتند که دنیا دارد 
وارد دوره رکودی می شــود و همزمان چین هم سرمایه گذاری 
سنگینی روی فوالد کرده و نباید وارد این حوزه شد، پاسارگاد 
هلدینــگ عظیــم »میدکــو« را تأســیس می کنــد کــه االن به 
بزرگ ترین هلدینگ  معدنی بخش خصوصی تبدیل شــده 
است.  از بحث دور نشویم؛ در هر حال فناپ وی سی نیست که 
بخواهیم درباره موفقیت یا عدم موفقیت سرمایه گذاری های 
خطرپذیرش صحبت کنیم، ولی علت اینکه آروان بیشتر دیده 
می شود، این است که قدیمی ترین سرمایه گذاری سی وی سی 
فناپ بوده، چون حوزه زیرساخت ابری بخشی از زنجیره ارزش 
ما بوده است. ماهیت خود آروان هم این بوده که روابط عمومی 
فعال تری داشته و بیشتر هم دیده شده است. ولی ما »نشان« 
را هم در پورتفوی ســرمایه گذاری فناپ به عنوان سی وی سی 
داریم. پادرو را هم داریم که اول از حوزه لجستیک شروع کرد 
و االن در حــال دنبال کردن موضوع سوشــال کامرس اســت. 
به تازگی تبلیغات محیطی آن شروع شده و طول می کشد تا 
به نتیجه برسد. ما در حوزه اینترنت اشیا کسب و کار لینک اپ 
را داریــم کــه ایــن ســرمایه گذاری بــا همــکاری شناســا انجام 
شده، البته بازار IoT هنوز آن قدر بزرگ نشده است، بنابراین 
پروژه های بین المللی لینک اپ از پروژه های داخل کشــورش 
کم کــم بزرگ تــر می شــود، امــا در آنجا چنــدان ســروصدایی 
نمی کنیم. یا زیتل که خارج از فناپ استارت خورده و بعداً فناپ 
روی آن سرمایه گذاری کرده است و در حال حاضر از نظر دانش 
فنی و پلتفرم های مخابراتی، از همه اپراتورهای کشور با فاصله 
جلوتر اســت و یک اپراتور دانش بنیان است که رشد آن طی 
دو، سه سال اخیر از هر نظر کامالً مشهود بوده است. اسپارا 
که حاصل ادغام اســتارتاپ رها در واحــد راهکارهای امنیتی 
فناپ زیرســاخت بــود، نمونه دیگری اســت که رشــد بســیار 

خوبی داشته است.
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چرا فعالیت ابر آروان ربطی به محدودیت های اینترنت ندارد 

گذر از مباحث شبه فنی درباره سرویس های ابری  

REPORTگزارش

پنجمیــن رویــداد ســوار ابرهــا بــا ســخنان پویــا 
پیرحســینلو، هم بنیان گــذار و مدیرعامــل ابــر 
آروان آغاز شــد. او بــا بیان اینکــه اینترنت ایــران و 
اتصالــش بــه خــارج از کشــور در انحصار شــرکت 
ارتباطات زیرساخت است، به طرح صیانت که آن 
را تأسف برانگیز خواند، اشاره کرد و گفت: »شرکت 
ارتباطات زیرســاخت اینترنــت را بیــن اپراتورهای 
موبایــل و FCPهــا توزیــع می کنــد تــا اینترنــت از 
این طریــق بین مــردم و دیتاســنترها توزیع شــود. 
سرویس های ابری در الیه بعد از دیتاسنترها قرار 
دارند، بنابراین از نظر فنی نمی توانند هیچ ارتباطی 
با قطــع  و وصــل و محدودســازی اینترنت داشــته 

باشند.«
او در ادامــه و در توضیــح اســتدالل ارتبــاط 
غیرمستقیم و کاهش هزینه های اجتماعی قطع 
اینترنــت پــس از قــدرت گرفتــن زیرســاخت های 
ابری گفــت: »این هــم یــک دروغ بزرگ اســت. در 
Gatewayها یا همان دروازه های ورود اینترنت به 
کشــور، تجهیزاتی از جمله روترهــا و فایروال هایی 
وجود دارد که مشخص می کند چه ترافیکی ارسال 
شود یا نشود. به زبان ساده این درگاه ها در همین 
لحظه هم به آسانی قابل کنترل و تنظیم هستند. 
به راحتی می توان لیستی از سایت های مهم تهیه 
و مشخص کرد در زمان قطع اینترنت کدام سایت 
در دســترس باشــد یا نباشــد. می توان اینترنت را 
قطع کرد، اما اجازه داد سرویس هایی مثل اسنپ 
و تپسی در دسترس باشند، بدون اینکه اهمیتی 
داشته باشد این سرویس ها خارج از کشور میزبانی 
می شــوند یــا در داخــل کشــور در یک دیتاســنتر 

اختصاصی یا یک سرویس ابری قرار دارند.«
پس از این مقدمه، مدیرعامل ابر آروان با بیان اینکه 
کســب وکارهای جهانــی همــواره تــالش می کنند 
با رعایــت قوانیــن و پروتکل های جهانــی در نقطه 
بهینه محرمانگی اطالعات و امنیت قرار بگیرند، 
گفــت: »در ایــن  راســتا ابــر آروان از زمســتان ۹۹ و 
به عنوان اولین شرکت ایرانی و همگام با بزرگ ترین 
شرکت های ابری جهانی، به صورت فصلی شروع به 
انتشار گزارش شفافیت کرد؛ در این گزارش ها اعالم 
می شود چه درخواســت هایی از نهادهای قانونی 
داخلی و بین المللی به دست ما رسیده است و بر 
چه اساس، با چه درخواست هایی موافقت و با چه 

مواردی مخالفت می شود.«

پیرحســینلو از انطبــاق ابــر آروان بــا ســاختارها و 
قوانین GDPR، قوانین حفاظت اطالعات اتحادیه 
اروپــا خبــر داد و گفــت : »ایــن قــدم بــزرگ دیگری 
در مســیر حراســت از حریــم خصوصــی کاربــران 
خواهد بود. ضوابط GDPR از ایــن پس برای تمام 
کاربران ابر آروان، از جمله کاربران ایرانی نیز رعایت 
خواهد شــد.«   به گفته پیرحســینلو، پیش از این 
تمرکز ابر آروان، بر ســرویس دهی به کشورهای در 
حال توسعه بود. از امروز و با ســازگاری ابر آروان با 
GDPR، اروپا و آمریکای شمالی هم به کشورهای 
تحت پوشش ابر آروان اضافه می شوند و آروان با 
داشتن ده ها پاپ سایت در نقاط مختلف جهان، 
وب سایتی به هشــت زبان مختلف و ســازگاری با 
قوانین بین المللــی، پرقدرت تر به فعالیت جهانی 

خود ادامه میدهد.
پیرحســینلو در ادامــه بــه بارزتریــن ویژگی هــای 
 محصــوالت ابــر آروان پرداخــت؛ او دربــاره
 Object Storage ابــر آروان توضیــح داد: 
»محصول فضای ابری آروان یکی از اقتصادی ترین 
محصــوالت جهــان در ایــن بخــش اســت. آروان 
 AWS 30 درصد از دیجیتال اوشــن و 7۹ درصد از

ارزان تر است.«
بــه گفته پیرحســینلو، پلتفــرم ویدئــوی ابــر آروان 
شامل پنج محصول اصلی استریم و تصویر است. 
اگرچه پابلیک پلتفرم ها مانند یوتیوب بیشترین 
سهم را از بازار جهانی دارند، برای  کسب وکارهایی 
که به دنبــال امکانات حرفــه ای یا اســتفاده از برند 
اختصاصی خودشــان هســتند، ابر آروان یکی از 
بهترین انتخاب هاســت. پلتفرم ویدئــوی آروان با 
 Cloudflare امکانات بیشتر، حداقل ۸0 درصد از
اقتصادی تــر قیمت گــذاری شــده اســت. به عالوه 
محصول کانتینر ابری آروان با بیش از هفت امکان 
جدید، به عنوان یکی از کامل ترین کانتینرهای ابری 
دنیا با 40 درصد امکانات بیشتر از هیروکو، کمتر از 

نصف آن قیمت گذاری شده است. 
او در مورد شبکه  توزیع محتوا ابر آروان )CDN( که 
از آن به عنوان محصول پرچم دار فناوری آروان یاد 
کرد، گفت:  »آروان در بیشــتر شــاخص ها جزو ده 
 CDN برتر دنیاســت؛ همچنین هشتمین CDN
بزرگ دنیا، جزو ســه CDN های تک دنیا و باالخره 
اقتصادی تریــن CDN بــا ترافیــک رایــگان در تمام 

نقاط جهان.«
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چــرا از میــان کســب و کارهایی کــه در حــوزه خدمــات ابــری 
فعالیت می کنند، نام ابر آروان بیش از همه شناخته شــده 
است و آماج حمالت قرار می گیرد؟ این سؤال اساسی ما از 
پویا پیرحســینلو، مدیرعامل ابر آروان بود. او معتقد است 
ابــر آروان از آنجا کــه لیدر این بازار اســت، مــورد هجمه قرار 
می گیرد، اما هیچ کــدام از این اتفاقات باعث نمی شــود این 
کسب و کار سکوت اختیار کند. او معتقد است به عنوان یک 
تک کمپانی باید هرســاله رویدادی برای معرفی محصوالت 
خود برگزار کنند و فارغ از تمام این هیاهوها، این روند ادامه 

خواهد یافت.

ما در کشور، شــرکت های کوچک و بزرگ دیگری 
هم داریم که زیرســاخت خدمات ابری ارائه می دهند. فکر 
می کنید چرا ابر آروان آماج حمالت است و حتی عده ای در 
این حمله ها گاه تا آنجا پیش می روند که از کسب وکارتان به 

عنوان »ابزار سرکوب« یاد می کنند؟
شما در رویداد سوار ابرها، صحبت های ابتدایی من درباره 
بی ارتباطی کســب وکارهای ابری با قطع و وصــل اینترنت و 
محدودسازی را شنیدید؟ آیا از توضیحاتی که در مورد تأثیر 
مستقیم یا غیرمســتقیم آروان و شرکت های مشــابه ارائه 
دادم، قانع شــدید؟ موضوع برایتان شــفاف شــد و آیا این را 
قبول دارید که آروان مستقیم یا غیرمستقیم نمی تواند هیچ 

تأثیری روی محدودیت اینترنت داشته باشد؟

به عنوان یک فرد عادی، صحبت های شما قانعم 
کرد. فقط یک ســؤال همان زمان ذهنم را به خود مشــغول 
کــرده بــود. طبــق صحبت هــای شــما ســایت هایی مثــل 
فیس بــوک و توییتــر کــه فیلتــر هســتند، از طریــق شــرکت 
ارتباطات زیرساخت که مسئولیت ورود اینترنت به کشور را 
بــر عهــده دارد، فیلتــر می شــوند و ایــن حتــی در حــوزه 
فعالیت های اپراتورهای تلفن همراه و ارائه دهندگان اینترنت 
ثابــت نیســت. پــس چــرا در دوره هایــی مثــالً می توانیــم با 
اینترنت موبایــل یک ســایت فیلترشــده را باز کنیــم ولی با 

اینترنت ثابت نه؟
این تجهیزات )تجهیزات فیلترینگ(، توزیع شده هستند. 
اگــر بخواهــم بــه شــکل ســاده توضیــح دهــم، بایــد بگویــم 
تجهیــزات فیلترینــگ بــه جــای اینکه فقــط در یــک نقطه 
)نقطــه ورودی اینترنــت( قــرار بگیرنــد، آن را توزیع شــده و 
در ورودی اینترنــت اپراتورهــا قــرار می دهند. ما ســه اپراتور 
مویابل و ۱۱ اپراتور ثابت داریم. برای همین است که ممکن 
است در زمان خاصی روی یکی از این ارتباطات، رفتار کمی 
متفاوت مشاهده کنید. در 99 درصد مواقع این تجهیزات 
بــا هــم ســینک هســتند ولــی یــک درصــد ممکــن اســت 
ناهماهنگی هایی پیــش بیاید. حتــی ورودی اینترنت هم از 
یک مسیر نیست و از مرزهای مختلف اینترنت به کشور ما 
وارد می شود؛ تبریز، مشهد، خلیج فارس و... اما در نهایت 

در شبکه »شرکت ارتباطات زیرساخت« تجمیع می شود که 
به شکل شماتیک سعی کردم توضیح دهم. اما انتظار من از 
یک رسانه فنی و تخصصی این است که در برابر موضوعی 
به این روشنی موضع گیری کنند. من واقعاً مسئله ای ندارم 
که حتی مجله شــما بگوید ما از نظر فنی بررســی کرده ایم و 
پویا پیرحسینلو دروغ می گوید. اما اگر به عنوان یک خبرنگار 
به دنبال حقیقت هستید، بررسی کرده اید و به این نتیجه 
رســیده اید که من راســت می گویــم، انتظــار دارم هزینه این 
موضوع را به عنوان خبرنگار بپردازید و صحت گفته های من 
را تأیید کنید. تصورم می کنم برای بیشتر خبرنگاران آی تی، 
صحت گفته های من مثل روز روشن است. خیلی  از فعاالن 
رســانه ای به من پیغام داده انــد و همدلی کرده انــد، اما فقط 
چند نفر حاضر شده اند به شکل عمومی این را اعالم کنند 
که متأســفانه مورد فحاشــی هم قرار گرفته اند. به نظرم اگر 
حقیقتی وجود دارد، رسانه الزم است موضعش را مشخص 

کند، فارغ از اینکه هزینه اش چیست. 

چرا باقی شرکت های مشابه آروان، این حاشیه ها 
را ندارنــد؟ چــرا از میــان همه این شــرکت هایی کــه خدمات 
زیرساختی ارائه می دهند، ابر آروان بیشتر از همه به چشم 
می آیــد؟ اصــالً چــرا بایــد مــردم این قــدر بــا شــرکتی کــه 
بیزینس مدل B2B دارد، درگیر باشند و این قدر عکس های 
یادگاری شــان دست به دســت شــود؟ ریشــه ایــن موضــوع 
کجاســت؟ آیــا در روابــط عمومــی و تبلیغات خــود مرتکب 

اشتباه شده اید؟
آیا شــرکت بزرگی را در ایران می شناســید که در نمایشــگاه 
الکامــپ شــرکت نکنــد؟ بازدیــد وزیــر یــا رئیس جمهــور از 
نمایشــگاه و غرفه های آنها یک موضوع طبیعی و هر ساله 
اســت و در نتیجه گرفتن عکــس و انتشــار آن طبیعی ترین 
اتفاقی اســت که بعید اســت شــرکت مهمی در ایــران پیدا 
کنید کــه از این روند به دور باشــد.   شــما می گویید اشــتباه 
روابــط  عمومی داشــته اید. مــن نمی گویم چنین اشــتباهی 
نداشته ایم، حتماً در این میان مرتکب اشتباهاتی شده ایم، 
اما سهم اشتباهات ما در این اتفاقات چقدر است؟  در اصل 
برای سؤال شما جواب قطعی و مشخصی وجود ندارد و من 
فقط می توانم نظر شخصی ام را بگویم. تحلیل من این است 
که ما دو جنــاح داریم که ایــن دو جناح با وجــود تفاوت های 
ظاهری شــان، اتفاقــاً بســیار بــا هم متحــد عمــل می کنند. 
تندروهای داخلی و خارجی اهداف مشترکی دارند. اقدامات 
رسانه های افراطی فارسی زبان در داخل و خارج کشور، نتایج 
یکسانی دارد و در بسیاری جهات با یکدیگر در ناامید کردن 
مردم هماهنگ عمــل می کننــد. یکــی از موقعیت هایی که 
این دو طیف هماهنگ رفتــار می کنند، جایی اســت که هر 
چیز امیدبخــش و هر جریان آلترناتیو را ســرکوب می کنند. 
مثالً اصغر فرهادی به عنوان یک کارگردان ایرانی فیلم های 
تأثیرگــذار می ســازد و جوایــز بین المللــی کســب می کنــد. 

همزمان هــردو گروه شــروع بــه تخریب ایــن فــرد می کنند. 
درست است که این دو گروه در ظاهر تفاوت زیادی دارند، اما 

در موارد قابل توجهی ظاهراً منافع یکسانی دارند.
یا دیجی کاال را به عنوان یک شرکت بزرگ که باعث تحول 
در کشــور شــده در نظر بگیریــد؛ در دوره ابتدایــی کرونا که 
ماسک کم است و دولت نتوانسته ماسک مورد نیاز مردم 
را تأمین کند، بخش خبری اخبار صداوسیما یک گزارش 
غیرواقعی و پــر از دروغ تهیــه می کند، به یکــی از انبارهای 
دیجی کاال می رود و می گوید ما اینجا صدها هزار ماســک 
کشف کردیم. بعداً مشخص می شــود کامالً دروغ است، 
اما مثل همیشــه خبر تکذیبیــه خیلی دیده نمی شــود. از 
آن طرف یکی از شــبکه های ماهواره ای هم برای دیجی کاال 
مســتند خبری تهیه می کند تا این کســب و کار را تخریب 
کنــد. پــس فرقــی نمی کند شــما اصغــر فرهــادی باشــید،  
دیجی کاال یا مؤسس خیریه محک و... هرکسی که صدای 
آلترناتیــوی دارد، باید هزینه بدهد. اینجــا آروان دو ویژگی 
دارد که برای اینکه سیبل این اتفاقات شود، جذاب است. 
یکی اینکه آروان بــه اینکه تنها تِک کمپانی باشــد، راضی 
نیســت و می گویــد مــن راجــع بــه فرهنــگ، آزادی آدم ها، 
توانمندسازی، صلح پایدار، تحول اجتماعی و مسائلی از 
این دست حرف می زنم و وظیفه ام است به عنوان شرکتی 
کــه در ایران فعالیــت می کند، بــه جامعــه ام اهمیت دهم. 
پس شــرکتی اســت که دغدغه اجتماعــی دارد. دلیل دوم 
این اســت که لیدر بازار اســت؛ همان طور که به دیجی کاال 
فحاشــی می کننــد امــا بــه ســایر فروشــگاه های اینترنتــی 
نمی کنند یا از میان صدها کارگردان ایرانی، اصغر فرهادی را 
تخریب می کنند، یا بین خیریه ها روی محک بیشتر تمرکز 
می شود و... قاعدتاً برای تخریب هر بخشی، سراغ لیدر آن 
قســمت می روند. آروان هم به دلیل داشتن این دو ویژگی 

سوژه جذابی می تواند باشد. همان طور که هست.

اگــر بخواهیــد عملکــرد خــود آروان در برابر این 
حمالت را تحلیل کنید، آیا جایی هست که دوست داشته 
باشــید تصحیح کنید؟ یعنــی به نظرتــان بیاید کــه با یک 
سیاست متفاوت، می توانســتید بازخورد بهتری بگیرید 

و...
بسیاری از تصمیم ها درست و غلط ندارند و وقتی نتیجه 
تصمیم را می بینید، گاهی به این فکر می کنید که شاید باید 
تصمیم دیگری می گرفتید. چون نتیجه تصمیمی که گرفته 
نشده، مشخص نیست، می توان درباره آن خیال بافی کرد. 
قاعدتاً ما در طول شش سال گذشته تصمیمات مختلفی 
گرفته ایم که امروز می توان درباره بسیاری از این تصمیم ها 
نشســت و صحبت کرد. اما نمی توان با قطعیت گفت که 
فالن تصمیم در فالن زمان اشــتباه بوده و بایــد کار دیگری 
انجام می شد، زیرا داریم درباره موضوع پویایی مثل جامعه 
صحبت می کنیــم؛ درباره گروهــی حرف می زنیــم که برای 
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رونمایی از نسل جدید 
محصوالت 

 همکاری زیتل 
و ابر آروان

شمســی،  محمدعرفــان   
محصول بان سرور ابری آروان در 
سخنرانی خود در رویداد سوار ابرها گفت: 
»نســل جدید ســرور ابــری آروان، در کنار 
کمک به مشتریان در گرفتن یک بک آپ 
فوری یا زمان بندی شــده، دانلود بک آپ را 
هم ممکن می کند. از این مهم تر، ابر آروان 
امکانــی را فراهــم کــرده اســت تــا بک آپ 
به شکل مستقیم به Object Storage ابر 
آروان، S3 آمازون و Space دیجیتال اوشن 
منتقل شود. در نســل جدید سرور ابری، 
مشــتریان می توانند عــالوه  بــر ابرک ها از 
 SnapShot دیســک های ابری خــود نیــز
بگیرند یا اگر نیاز به دیســک های بســیار 
پرســرعت دارنــد، ابرک هایــی با دیســک 

Local بسازند.«

 Dedicated شمســی از ارائــه 
Server Cloud خبر داد و گفت: 
»ابر آروان برای پاسخ به نیاز مشتریان به 
 Dedicated Server،ســرور اختصاصی
Cloud را ارائــه می دهــد.« او از آچــاره 
به عنوان یکی از مشــتریانی نام بــرد که با 
استفاده از بیشتر این امکانات و به کمک 
بیش از ۵۰ هزار نیــروی متخصص، به دو 
میلیــون مشــترک خــود ســرویس دهی 
می کند. همچنیــن در این رویــداد حمید 
رســتمی، معمــار کســب وکار ابــر آروان و 
میــالد  اصانلــو، معــاون تجــاری زیتــل از 
همکاری استراتژیک ابر آروان و زیتل خبر 

دادند.

ایــن  در  رســتمی،  به گفتــه   
پارتنرشیپ، شــبکه 5G زیتل و 
زیرساخت ابری آروان در کنار یکدیگر قرار 
می گیرند. این همکاری یک مسیر R&D و 
اجرایی پنج ساله دارد. میالد اصانلو گفت: 
»ما می خواهیم به کمک ابر آروان بستری 
بســازیم کــه اینترنــت اشــیا، بازی هــای 
آنالیــن، Industry4 و چیزهایــی که تا به 
امروز شــبیه رؤیا بودند، در عمــل اجرایی 

شوند.«

 رستمی از یکپارچگی کیف پول 
پی پاد و ابــر آروان به عنوان نمونه 
دیگــری از شــبکه شــرکای آروان نــام برد و 
گفــت: »مشــتریان می تواننــد از درگاه 
داخلی پــاد و کیف پول پی پــاد برای خرید 

محصوالت ابر آروان استفاده کنند.«

رويداد
E V E N T

گفت و گو با پویا پیرحسینلو، هم بنیان گذار و مدیرعامل 
ابر آروان؛ او می گوید این کسب و کار و شرکت های مشابه 

نمی توانند دخالت مستقیم یا غیرمستقیمی در محدودسازی 
اینترنت داشته باشند

چرا سیبل شدیم؟
I N T E R V I E W



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 46
4 اردیبهشــت 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

7

بهره برداری از دیتاسنتر اختصاصی ابر آروان 
و تأمین سرمایه 500 میلیارد تومانی

طرح های توسعه ابر آروان در راه اند
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محمد عرفان شمســی، محصول بان ســرور ابری 
آروان در رویــداد ســوار ابرهــا، از افتتاح دیتاســنتر 
بامداد، اولین دیتاســنتر اختصاصی ابــر آروان در 
منطقــه ویژه اقتصــادی پیــام و به کمــک نتیکس، 
از پارتنرهای ابــر آروان، خبر داد و گفــت: »از امروز 
می توانیــد اولیــن ابــرک خــود را روی دیتاســنتر 
بامــداد ایجــاد کنیــد.« محمــد عرفــان شمســی 
افزود: »امروز AZ1 بامداد افتتاح شــده اســت و در 
آینده AZ2 هم در این دیتاســنتر افتتاح می شــود 
تا کســب وکارها بتوانند ســناریوهای Multi AZ را 
راحت تر پیاده سازی کنند.« شایان رضایی، راهبر 
دیتاسنتر ابر آروان با بیان اینکه یکی از ویژگی های 
بسیار مهم بامداد پایداری ارتباطات است، گفت:  
»دیتاسنتر بامداد از سه مسیر با دو مرکز شرکت 
ارتباطات زیرســاخت در ارتباط اســت تــا پایداری 
اینترنــت بامــداد بــه بهترین شــکل حفظ شــود. 
طراحی ژنراتورها با سه منبع متفاوت انجام شده 
که هنگام اختالل برق در هر منبع، وجود الیه های 
دیگر فعالیت مســتمر بامداد را پوشش می دهد. 
کولینگ های نصب شده در دیتاسنتر  بامداد ۱۲۰ 
ُــن ظرفیت دارنــد که هماننــد رک ها از ســه منبع  ت

متفاوت تأمین می شوند.«
محصول بان ســرور ابری آروان دربــاره  بهره برداری 
از نســل جدیــد دیتاســنترهای ابــر آروان در ایران 
و اروپــا، گفــت:  »از مهر ســال گذشــته فــروغ را در 
تهران راه اندازی کردیم. سپس از ابتدای دی ۱۴۰۰، 
شهریار در تبریز به زیرســاخت ابری آروان اضافه 
شد. از امروز هم عالوه  بر بامداد، سیمین در تهران 
در دسترس اســت. عالوه بر آن امســال سهراب را 
در اصفهان افتتاح خواهیم کرد و در سال ۱۴۰۲ هم 

سراغ سعدی در شیراز می رویم.«
محمدعرفــان شمســی همچنیــن از افزایــش 
منابــع ســخت افزاری دیتاســنتر هرمــان در هلند 
و اضافه شــدن یــک  دیتاســنتر جدیــد در اروپــا به 
زیرســاخت بین الملل ســرور ابــری آروان در آینده 

نزدیک خبر داد.

 سرمایه گذاری در حوزه دیتاسنتر ابری
پــس از ایــن، کیــوان جامه بــزرگ، رئیس 
هییت مدیره ابر آروان، از طرح های توســعه ای این 
کسب و کار خبر داد. جامه بزرگ از تصویب آخرین 

مرحلــه افزایــش ســرمایه آروان در هیئت مدیــره 
شــرکت و ارزش گــذاری ۱۵۰۰ میلیــارد تومانــی ابــر 
آروان در پروسه جذب سرمایه  گفت: »گروه فناپ 
در ایــن مرحلــه از افزایــش ســرمایه، ۵۰۰ میلیــارد 
تومان به شکل مستقیم برای تأمین مالی طرح های 
توسعه ای داخلی و بین المللی آروان سرمایه گذاری 
می کند. همچنین جدا از بحث افزایش ســرمایه، 
فنــاپ در نقــش شــریک اســتراتژیک ابــر آروان 
۱۰۰۰ میلیــارد تومان تجهیــزات ســخت افزاری در 
اختیــار آروان قــرار میدهــد تــا یکــی از بزرگ تریــن 
دیتاســنترهای ابری خاورمیانــه را به بهره بــرداری 
رســاند.« به گفته کیــوان جامه بــزرگ، دیتاســنتر 
نیما در پــارک فنــاوری پردیــس، با ســرمایه گذاری 
۳۰۰ میلیــون دالری و ظرفیــت ۵۴۴ رک راه انــدازی 
خواهد شــد. دیتاســنتر نیما، مجهز بــه دو ماژول 
۲۰۰ رکی بــرای خدمــات Public Cloud و ۶ ماژول 
۲۴ رکــی بــرای خدمــات Private Cloud خواهــد 
بود. این دیتاسنتر با زیربنای شش هزار و 8۰۰ متر 
مربع و با ۴/۵ مگاوات برق طراحی شده و در حال 

اجراست.«
او بــا بیــان اینکــه آروان وارد ســطح تــازه ای از بلوغ 
شــده اســت، گفــت: »در مرحلــه ای هســتیم کــه 
بــا ســرمایه گذاری در اســتارتاپ های دیگــر تالش 
می کنیــم زنجیــره محصــوالت و فنــاوری خــود 
را با ســرعت باالتــری تقویت کنیــم. اســپارا اولین 
ســرمایه گذاری آروان در این مســیر بود؛ جایی که 
آروان در کنار پنج شــرکت دیگر گــروه فناپ کمک 
کردند تا یک شرکت امنیتی بزرگ و قدرتمند شکل 
گیرد.« جامه بزرگ، گام بعدی سرمایه گذاری آروان 
 DBaaS را خریــد ۱۰۰ درصــد ســهام یــک شــرکت
برای کاهش time to market آروان در گســترش 

زنجیره محصوالتش اعالم کرد.
او در جمع بندی صحبت هایش با انتقــاد از طرح 
صیانت و مسئولیت آروان در کنار سایر شرکت های 
گروه فناپ در کمک به صنعت در فرایند دگرگونی 
دیجیتالــی و آغــاز فرایند انقالب صنعتــی چهارم 
گفت: »امــروز و در این وانفســای تحریم خارجی 
و خود تحریمی داخلی، سیل مهاجرت نخبگان و 
زوال سرمایه اجتماعی، گروه فناپ رسالت خودش 
را در ســه کلمه تعریف کرده اســت؛ اینکه سکوی 

خلق آینده باشد.«

بسیاری از اقدامات برنامه ریزی کرده اند و عکس العملی در 
برابر رفتار شما انجام نمی دهند بلکه عمل خود را مستقل 
از اینکه شــما چه بگویید یا چه کاری انجــام دهید، انجام 

می دهند. 
بــرای اینکــه صحت ایــن حــرف من بــه شــما ثابت شــود، 
مثالــی می زنــم. ما بــرای همیــن برنامــه ســوار ابرها، ســال 
گذشــته تبلیغات کردیم و گفتیم 8 اســفندماه این برنامه 
را برگزار می کنیم. از قبل هم می دانســتیم کــه موج بزرگی 
از هجمه ها در ایــن تاریخ به ســمت ما خواهد آمد. ســوار 
ابرها اسفندماه ســال گذشــته به علت کرونا لغو شد و ما 
هشــتم اســفند رویــداد را برگــزار نکردیــم. اما از ششــم تا 
هشتم اسفندماه بیش از ســه هزار توییت فحاشی به ابر 
آروان را داشــتیم، بدون اینکــه اصالً برنامه ای برگزار شــده 
باشد و محتوایی منتشر شده باشــد. ممکن است کسی 
کــه از دور هجمه های این روزهــا را می بیند، بــا خود بگوید 
آروان رویدادی برگزار کرد، محتوای خاصی منتشــر کرد و 
دوباره در مرکز توجه قرار گرفت و افرادی شروع به فحاشی 
کردند. ولی با مثالی که زدم، می بینید که این اتفاقات علت 
و معلولی نیســتند و عده ای فارغ از عملکرد ما، به شــکل 

مستقل رفتار می کنند. 
شــاید بگویید بنابراین برای پایــان دادن به ایــن هجمه ها، 
بایــد تصمیم بگیریــد اکــت و عملی نداشــته باشــید و در 
ســکوت مطلق باشــید اما این تصمیــم ابر آروان نیســت. 
آروان حاضر نیست سکوت کند، زیرا به مسیر و هدفی که 

دارد، اعتقاد دارد.

هدف تان از برگزاری ایــن رویداد چه بود و چقدر 
به آن اهدافی که در ذهن داشتید، رسیدید؟

ما یــک تک کمپانــی هســتیم و شــرکت هایی ماننــد ما در 
همه جای دنیا رویدادهای مشابه برگزار می کنند و در این 
رویدادها از نسل جدید محصوالت و فناوری شان رونمایی 
می کنند. ســؤال اصلی این اســت که چرا ما به عنوان یک 
تک کمپانی نباید این کار را بکنیم؟ چطور ممکن است یک 

تک کمپانــی از محصوالت و خدمــات جدیدش 
رونمایی نکنــد؟ آیا باید به ایــن تن بدهیم 

کــه دربــاره همــه چیــز ســکوت کنیــم و 
خودمان را به طور کامل حذف کنیم؟
ایــن را بگویــم کــه بــا وجــود اینکــه 
رویدادمان را در رویال هال اسپیناس 
پــاالس برگزار کردیم کــه بزرگ ترین 

ســالن تهــران اســت، بــاز هم 
مجبور بودیم تعداد مدعوین 
را محدود کنیم و نتوانستیم 
به همه تقاضاها برای حضور 
در ایــن رویداد پاســخ مثبت 

بدهیــم و پاســخگوی 

تمامــی درخواســت های مشــتریان مان و طرفــداران حوزه 
فناوری باشــیم. من فکر می کنــم آلترناتیوی وجــود ندارد؛ 
ما یک تک کمپانی هســتیم و همه تک کمپانی ها در تمام 
دنیا هر ساله رویدادهای مشــابه برگزار می کنند و در آن از 
محصوالت و خدمات جدید خود رونمایی می کنند. آروان 

هم با افتخار این کار را انجام می دهد. 

کمی هم درباره دستاوردهایی که در این رویداد 
به آنها اشــاره کردید، جزئی تر صحبت کنیم. شما به یک 
گواهینامه بین المللی اشاره کردید و اینکه برای کشورهای 

دیگر نیز میزبانی خدمات ابری را انجام می دهید.
آروان تــا االن بــرای بخــش بین الملــل روی کشــورهای در 
حال توسعه تمرکز داشــته اســت. ما بارها گزارش هایی از 
مشتریان خود منتشر کرده ایم و گفته ایم بیشتر مشتریان 
مــا در کشــورهایی چــون هنــد، ترکیــه، برزیــل، آرژانتیــن، 

اندونزی و... فعالیت دارند. 
در گام بعدی خودمان را با قوانیــن GDPR اتحادیه اروپا 
سازگار کردیم. با این اقدام، حاال این اجازه را داریم که به 
شــهروندان اتحادیه اروپا هم ســرویس ارائــه دهیم. این 
مقدماتی اســت بــرای قدم بعدی مــا که گســترده تر وارد 
بازار جهانی شــویم و بتوانیم در بــازاری بزرگ تر فعالیت 

کنیم.
قوانیــن GDPR برای حمایــت از حریم خصوصــی و موارد 
دیگری به وجود آمده و متشــکل از هشــت سند است که 
هرکــدام از ایــن ســندها حــاوی پروتکل ها و ســاختارهایی 
اســت که برای اخذ این گواهی باید رعایت شوند. متناظر 
با آنها یکسری اقدامات در الیه های زیرساختی مان انجام 
دادیم که توضیح همه آنها از حوصله این گفت و گو خارج 
اســت. در نهایــت خودمــان را بــا ایــن ســاختار هماهنگ 
کردیم تا بتوانیم اجازه داشته باشیم در بازار جهانی بیشتر 

فعالیت کنیم.
به طور کلی ابر آروان یک زیرســاخت یکپارچه ابری است 
و مــا ســرویس های بســیار گســترده  ای را به کســب و کارها 
ارائه می دهیــم؛ از کســب و کارهای کوچــک گرفته تا 
شرکت های بسیار بزرگ. با توجه به اینکه 
به علت شــیوع کرونا یک ســال رویداد 
برگزار نکردیم، زمان کافی برای اینکه 
از تمــام محصــوالت و فیچرهــای 
کنیــم،  رونمایــی  جدیدمــان 
نداشــتیم. مجموع دستاوردهای 
آروان در حــوزه فناوری، بســیار 
گسترده تر از چیزی بود که در 
رویداد به آنها 

اشاره شد. 

رويداد
E V E N T
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لجستيک
L O G I S T I C

سرمایه گذاری روی یک 
استارتاپ مالی مختص 

رستوران های بیرون بر

 رستوران بیرون بر 
صنعتی که رشد کرد

چنــد شــرکت ســرمایه گذاری در آمریــکا 
در زمینــه یــک اســتارتاپ مالــی بــرای 
رســتوران های بیرون بر، ســرمایه خود را تا 

سقف ۲/۵ میلیون دالر افزایش دادند.

 این استارتاپ در بخش رو به رشد 
زیرزمینــی،  آشــپزخانه های 
محصــوالت بانکــی ارائــه می دهــد و برای 
خدمات رســانی بــه مشــتریان از طریــق 
اپلیکیشــن تحویــل غــذا 
شــده  داده   اختصــاص 
 اســت.  ایــن اســتارتاپ در 
شــهر تگزاس فعالیت های 
تجــاری  کوچــک 
رســتوران های بیرون بر را با 
بیمــه، وام هــا، کارت هــای 
اعتباری و دیگر محصوالت 

مالی تأمین می کند.

 در دوران همه گیــری کرونــا، 
رستوران های بیرون بر رشد کردند 
و تعداد بسیار زیادی از این رستوران ها برای 
برطــرف کــردن تقاضــای مــردم بــه وجــود 
آمدنــد. این رســتوران ها بــا رســتوران های 
سنتی تفاوت داشــته و صرفاْ روی تحویل 

غذا تمرکز دارند. 

 رئیــس ایــن اســتارتاپ مالــی 
می گویــد: »ایــن تجــارت جــوان 
اغلب از طریق پول نقد، چک و کارت های 
اعتباری لیست نیازهای اولیه رستوران ها را 
خریــداری می کننــد. چیــزی کــه بــه نظــر 
می رســد وجــود نــدارد، الیه هــای شــفاف 
بانکی و مالــی برای پشــتیبانی از صنعت 

رستوران های مجازی است.«

 خبرگزاری رویترز گزارش داده که 
طــی  ســنتی  رســتوران های 
ســال های اخیر به دلیــل عوامــل محرکی 
همچون هزینه هــای اولیه پاییــن و هزینه 
نیــروی کار، ایــن رســتوران های مجــازی و 

بیرون بر را پذیرفته اند.

 هر چند تحویــل غذا بــه صورت 
بیرون بــر در دوران همه گیــری بــه 
محبوبیت رسید، اما تا کنون هیچ عالمتی 
از اینکه این صنعت در حال افول باشــد، 

نیست. 

NEWSخبر

صنعت لجســتیک نه تنهــا در ایران، بلکــه در تمام دنیا 
با توجه به رشد کســب و کارهای آنالین و اینستاگرامی، 
امکان باالیی برای رشــد دارد. از زمانی که یک ســفارش 
ثبت می شــود تا هنگامی که آن کاال بخواهد به مشتری 
تحویل داده  شــود، زنجیره تأمین قادر اســت یک خرید 
را کامــل کنــد. اما آنچــه ایــن زنجیــره را کمی حســاس و 
شکننده کرده، حاکمیت شرایط سنتی در کسب و کاری 
مدرن است که گویی با ادبیات یکدیگر چندان آشنایی 
ندارند و همین تناقض و شرایط دیگری که این صنعت با 
آن دست به گریبان است، باعث شده حال این صنعت 

چندان خوب نباشد.
ســعید ناســوتی، مدیرعامل برند PPT یا همان پیشــرو 
پســت تهــران در گفت و گــوی پیــش  رو، در ایــن بــاره 

توضیحات جامعی ارائه می دهد.    
 

لطفاً دربــاره فعالیــت PPT و کاری که در 
زنجیره تأمیــن کاال بــرای کســب و کارهای اینترنتی 

انجام می دهد، توضیح دهید.
برند »پیشــرو پســت تهــران« یــا به اختصــار PPT، یک 

شــرکت حمل و نقــل درون شــهری )متمرکــز روی شــهر 
تهران( اســت کــه در ســال ۱۳9۵ بــا همــکاری هلدینگ 
یارا در تهران راه اندازی شــده  است و من دو سال بعد در 
کسوت مدیرعاملی  به شرکت ملحق شدم. این شرکت 
در طول پنج ســال فعالیت خود هم اکنــون در جایگاهی 
قرار دارد که روزانه ۱۳۰ فروشگاه اینترنتی و اینستاگرامی 
به صورت هــر روزه یــا چنــد روز در هفته بــا آن همکاری 

می کنند و تعامل دارند.
این شــرکت خدمات خود را با ناوگانی حــدود ۳۰ موتور 
و پنــج وانــت انجــام می دهــد و کار ارســال بســته ها را از 
ســه شــعبه یا ســه انبار به اقصــی نقاط شــهر تهــران بر 
عهــده دارد. وجود این ســه هــاب، مزیــت فوق العاده ای 
برای فروشــگاه ها و کســب و کارهای اینترنتی محســوب 
می شود؛ زیرا رانندگانی که با ما همکاری دارند، اجناس 
را از انبــار نزدیک تر تحویــل می گیرند و همیــن امکانات 
باعث شده آنها زودتر به مقصد موردنظر برسند و کمتر 

در ترافیک بمانند و سوخت کمتری نیز مصرف کنند. 
موقعی کــه بســته بــه انبار پیشــرو پســت تحویــل داده 
می شــود، بــرای مشــتری پیامــک ارســال می شــود کــه 

بســته شــما به پســت تحویل داده شــده و برای ارســال 
آن مجدداً پیامــک می رود و بــازه حدودی زمــان تحویل 
بســته بــه مشــتری اطــالع داده می شــود. مــا همچنین 
مجوز پیشــخوان دولت داریم که بسته ها با پست برای 

شهرستان ها ارسال می شود. 
مشتریان ما عموماً فروشگاه ها و پیج های اینستاگرامی 
یا شــرکت ها هســتند که ســفارش های خــود را از طریق 

پنل ثبت کرده اند.  

آیــا صنعت لجســتیک، بــرای صاحبان 
کسب و کار حمل و نقل، صنعتی پربازده محسوب 

می شود؟
متأســفانه خیــر. معمــوالً شــرکت های حمل و نقــل 
درون شــهری زیــان ده هســتند، چــون فروشــگاه های 
اینترنتــی و اینســتاگرامی و آنالین شــاپ ها می خواهند 
با قیمت پایین تر بســته را به دســت مشــتری برســانند 
و حاضر نیســتند قیمت را افزایش دهند و شــرکت های 
حمل و نقــل نیــز ناچارند نرخ را بــه اندازه ای که مشــتری 
قبول کند، کاهش دهند و با هر قیمت که آنها بخواهند 

گفت و گو با سعید ناسوتی، مدیرعامل شرکت پیشرو پست؛ او می گوید قیمت 
غیرواقعی پست، کار را برای کسب و کارهای خصوصی در این بخش دشوار کرده است

نمره لجستیک ایران
حداکثر 13 است!

نگین نظری

Neginnazari29
@gmail.com

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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کار کنند. 
اکثــر شــرکت های حمل و نقــل درون شــهری و پســتی با 
تزریــق ســرمایه هایی کــه از طــرف ســرمایه گذاران خــود 
داشته اند، توانسته اند خود را ســر پا نگه دارند وگرنه تا 

االن به ورشکستگی کشیده شده  بودند.
حتــی در این صنعــت، شــرکت هایی وارد شــده اند که با 
ســختی های کار آشــنایی نداشــته اند یــا تصــور دیگری 
از وضعیــت موجــود داشــته اند و بعــد از مدتــی مجبور 
شــده اند کســب و کار خود را تعطیل کنند. البته بازدهی 
شــرکت های بزرگی ماننــد تیپاکس که بیش از ۵۰ ســال 
اســت در ایــن عرصــه حضــور دارد، بــا شــرکت های نوپا 
تفاوت دارد و مســلماً شــرکت های نوپا به پول بیشــتری 

نیاز دارند تا سر پا بمانند.

وضعیت شرکتی مانند پیشرو پست که 
تقریباً نوپاست، چگونه است؟ 

در طول مدت پنج سالی که با هلدینگ یارا همراه بودیم، 
به جز ســال گذشــته که با نقطه سربه سر به 
پایان رساندیم، هر ســاله مبلغی را به عنوان 
کمک هزینــه  از هلدینــگ دریافــت کرده ایم. 
به عنوان مثــال، دو ســال پیــش ۱۰۰ میلیون 
تومان و ســه ســال پیش حدود ۳۰۰ میلیون 
تومــان از هلدینــگ یــارا دریافــت کردیــم تــا 
بتوانیــم به نقطــه سربه ســر برســیم و روی پا 
بایستیم. اما از سال گذشته به طور کامل از 

هلدینگ جدا و مستقل شده ایم.
حمل و نقــل  شــرکت های  اکثــر  البتــه 

درون شــهری همیــن وضعیــت را دارنــد و بــا زیــان روی 
پــا ایســتاده اند یــا از طــرف یــک ســرمایه گذار حمایــت 

می شوند.
اما االن ما هم درصدد هستیم سرمایه گذار جذب کنیم. 
بیزینس پلــن و شــیب رشــد ایــن شــرکت نیز مشــخص 
است. از لحاظ مالی نیز پرونده شفافی داریم. به عنوان 
مثال، سال گذشــته حدود ۱۰ میلیارد تومان درآمد و در 
همین حدودها نیز هزینه داشته ایم و در نقطه سربه سر 
قرار داشته ایم. اما اگر بخواهیم کار خود را توسعه دهیم، 

نیاز به سرمایه گذار داریم.

بــرای اینکــه بتوانیــد بــه حاشــیه ســود 
بیشتری برسید، روی چه نقاط قوتی تمرکز دارید؟

به طــور معمــول ما بایــد تبلیغــات خــود را بیشــتر کنیم 
تا بتوانیم کســب و کارهای آنالین و مشــتریان بیشــتری 
جــذب کنیــم تــا بــا مــا همــکاری کننــد. در ایــن صــورت 
اســت کــه هزینه هــای شــرکت سرشــکن می شــود و 
کم کم به حاشــیه سود مشــخص می رســیم. مثالً وقتی 
از فروشــگاه های بیشــتری بــار قبــول کنیــم، بــه خاطــر 
هزینه هــای ثابتی ماننــد اجاره انبــار و... که داشــته ایم، 
می توانیــم بــه کار بیشــتر و حاشــیه ســود باالتر دســت 

یابیم.
هر چقدر بار بیشتری جذب شود، می توانیم با رانندگان 
بیشتری همکاری کنیم و انگیزه کار کردن رانندگان نیز با 
ما بیشتر می شود. این اتفاق با تبلیغات بیشتر و کاهش 

نرخ کرایه بار امکان پذیر است. 

صنعت لجســتیک در شــرایط بینابین 
سنتی و مدرن در حال دست وپا زدن است. شرکت 
پیشرو پست تهران در کجای این طیف قرار دارد؟ 

در حال حاضر بخش اعظمی از کار شرکت پیشرو پست 
تهران از حالت ســنتی خارج شــده و قبول سفارش ها و 
پیگیری ها توسط پنل اپلیکیشــن انجام می شود. البته 
سرمایه گذاری در این بخش می تواند به ما کمک زیادی 

کند تا بتوانیم کار را گسترش دهیم.

آیا تاکنون به دنبال سرمایه گذار بوده اید؟

ایــن تمایــل از جانــب مــا در راســتای توســعه کار وجــود 
داشته  است، اما هیچ وقت تمایل خود را ابراز نکرده ایم و 
به دنبال جذب سرمایه گذار نبوده ایم یا برایمان شرایطی 
ایجاد نشده که سرمایه گذار به سمت ما جذب شود. در 
واقع در کسب و کارهای لجستیک تا موقعی که تبدیل به 
برند معروفی نشده  باشید، زمینه برای کار کردن چندان 
همــوار نیســت و از لحــاظ جذب مشــتری با مشــکالت 
زیادی مواجه هستید و همین مشکالت باعث می شود 

حاشیه سود نیز کم شود.
 

آیا پیشــنهادی بــرای بــاال بردن حاشــیه 
سود در بخش لجستیک دارید؟ 

یکــی از راه ها برای باال بردن حاشــیه ســود در این بخش 
این اســت که ســرعت کار باالتر رود. به عنوان مثال، هر 
قدر  بسته ها زودتر به دست مشتری برسد، هم مشتری 

راضی تر است و هم راننده. 
در حال حاضر در حال ارتقای پنل پیشرو پست هستیم 
تــا بتوانیــم ســرعت انجــام کار را بــاال ببریــم 
و امــکان اســتفاده از کیــف پــول و... را بــرای 
مشــتری فراهــم ســازیم. منتها مشــکلی که 
وجود دارد، نبود ســرمایه کافی برای سرعت 
بخشــیدن بــه پــروژه اســت و امیدواریــم بــا 
همــکاری و جذب ســرمایه گذار این مشــکل 

برطرف شود.
شرایطی که این شــرکت برای جذب سرمایه 
دارد، با توجه به آینده صنعت لجستیک در 
ایران، بسیار درخشان است و چشم اندازی 
واضح دارد. بنابراین ما همچنان برای توسعه کار در این 

شرکت در انتظار جذب سرمایه هستیم.

پیش بینــی شــما از رشــد ایــن صنعــت 
چیست؟

ایــن صنعت بــا توجه بــه رشــد کســب و کارهای آنالین و 
اینســتاگرامی، امــکان باالیــی بــرای رشــد دارد. پیشــرو 
پست نیز برنامه های زیادی برای توسعه کار در این فضا 
دارد و ما این امکان را برای سرمایه گذارانی که بخواهند 

وارد این عرصه شوند، باز می گذاریم.

در این عرصه چــه مشــکالتی از نظرتان 
چشمگیر است؟

در حال حاضر یکی از مشــکالت این بخــش، انجام کار 
لجســتیکی توســط شــرکت پســت جمهــوری اســالمی 
با مبالــغ غیرواقعــی اســت. در واقــع ارائه قیمــت پایین 
توســط پســت، امکان توســعه کار و حتی انگیزه کافی را 
از شرکت های مشابه ما سلب کرده  اســت. زیرا معموالً 
هر مبلغی که برای شــرکت های حمل و نقل درون شهری 
بــرای ارســال بســته ها مقــدور باشــد، شــرکت پســت با 
نصف قیمت همان کار را انجام می دهد. نزدیک شــدن 
قیمت های شرکت پست به مبلغ واقعی می تواند اوضاع 
را کمی بهبود بخشد، زیرا همه کسب و کارهای اینترنتی 
درصددند هزینه کمتری برای ارسال بسته های خود به 

دست مشتری پرداخت کنند.

 چه نمره ای به صنعت لجســتیک ایران 
می دهید؟

اگــر بخواهــم عادالنــه بــه ایــن صنعــت امتیــاز دهــم، 
نمــره ای بیشــتر از ۱۳ بــه ایــن صنعــت نمی دهــم. زیــرا 
این صنعت بــه دلیل مشــکالتی که با آن دســت وپنجه 
نرم می کنــد، شــرایط ایده آلی نــدارد و اکثر شــرکت ها با 
کمک ســرمایه گذار توانســته اند ســر پا بماننــد. تحمل 
این شرایط برای پیشرو پســت که یک سالی می شود به 
طور کامل روی پای خودش ایستاده، کمی دشوار است. 
اما به هــر حــال امیدهایــی بــه بهبــود شــرایط داریم که 

توانسته ایم تاب بیاوریم.

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

تالش های غول آمریکایی برای دستیابی به کربن صفر ادامه دارد

سرمایه گذاری آمازون برای لجستیک بهینه

REPORTگزارش

 صنــدوق پیمــان آب وهــوا از ســرمایه گذاری های 
 ،Resilient Power شــرکت های  جدیــد 
ماشــین آالت سی ام ســی )CMC Machinery( و 
اینفینیــوم )Infinium( برای توســعه فناوری های 
پایدار در شــرکت آمازون که به لجســتیک بهینه 

منجر می شود، خبر داده است.

 گسترش خودروهای برقی 
شــرکت آمــازون بــا اســتفاده از فنــاوری  
Resilient Powerاین پتانسیل را دارد که ناوگان 
دلیوری خودروهای برقی خود را در سال های پیش  
رو گســترش دهد. صنــدوق پیمان آب وهــوا اولین 
دور از ســرمایه گذاری های خــود را بــه ایــن فنــاوری 
اختصاص داده  و آن را گامی به سوی هدف آمازون 
در استقرار ۱۰۰ هزار وسیله نقلیه الکتریکی تا سال 
۲۰۳۰ می داند. با اســتفاده از این فنــاوری، آمازون 
اطمینان حاصــل می کند که خودروهــا می توانند 
از شارژ الکتریکی بهره مند شده و برای پشتیبانی 
و تحویل بسته های پستی به سرعت شارژ شوند. 
این فناوری باعث می شود زیرساخت شارژ سریع 
خودروهــای الکتریکی بــا یک دهــم انــدازه و زمان 
نصب فناوری شارژ خودروهای الکتریکی سنتی 
فراهــم شــده و نــاوگان قــادر به شــارژ همزمــان ۲۴ 
خودرو بدون نیاز به ارتقای شبکه توزیع گران قیمت 

باشد.

 طراحی و تولید جعبه هایی متناســب با 
سفارش

 استـــــفاده آمــــــــــازون از فنــــــــاوری تولیــــــــد 
CMC Machinery باعــث شــده ایــن شــرکت 
از جعبه هایی متناســب با ابعاد بســته ســفارش 
داده شده استفاده کند. پیش بینی آمازون تا پایان 
سال ۲۰۲۲ این اســت که این فناوری بتواند حجم 
هر جعبــه را به طور متوســط تــا ۲۴ درصد کاهش 
دهد. بــه همیــن ترتیــب پیش بینی می شــود این 
فناوری تا پایــان این ســال، اســتفاده از حدود یک 

میلیارد محافظ بادی پالستیکی را کاهش دهد.
تولیــد  و  طراحــی  امــکان  فنــاوری،  ایــن  بــا 
بسته بندی هایی با اندازه های دقیق به وجود می آید 
کــه نیــاز بــه بســته بندی های پالســتیکی یک بــار 
مصرف را از بین می برد و در عین حال از بســته ها 

هنگام حمل ونقل محافظت می کند.

 ارسال بسته های آمازون با سوخت سبز
دسته جدیدی از سوخت ها این پتانسیل 
را دارنــد کــه تالش هــای آمــازون را بــرای ارســال به 
شبکه جدید حمل ونقل ارسال بسته های پستی 
تسهیل کنند. ســوخت های الکتریکی جایگزین 
مناسبی برای ســوخت های فسیلی مرسوم نظیر 
دیــزل و ســوخت جــت هســتند. این ســوخت ها 
دارای کربــن بســیار کمــی هســتند )کربــن صفــر 
خالص( که می تواند در حمل ونقل هوایی، دریایی و 
ناوگان کامیون های سنگین استفاده شود. فناوری 
اینفینیوم از انرژی تجدیدپذیر برای تولید هیدروژن 
ســبز اســتفاده می کند.   با ایــن تغییرات، شــاهد 
کاهــش ۳۰۰ هــزار تنــی دی اکســید کربــن در جــو 
خواهیم بود که به تنهایی معادل کاشت حدود پنج 
میلیون نهال درخت است که به طور میانگین رشد 

هر کدام حدود ده سال به طول می انجامد.
 با اضافه شــدن ایــن شــرکت ها، صنــدوق جهانی 
آب وهوا در ۱۱ کســب وکار مختلف سرمایه گذاری 
کرده  است که همه محصوالت و خدمات، پیشگام 
برای تســهیل جهان در گذار به اقتصــاد کم کربن 
هســتند. صنــدوق پیمــان آب وهــوا بــا دو میلیارد 
دالر ســرمایه شــرکت آمــازون در ســال ۲۰۲۰ بــه 
منظور ســرمایه گذاری روی محصــوالت، خدمات 
و فناوری هایی که به حفاظت از زمین می پردازند، 
کار خود را شروع کرد. این برنامه روی شرکت هایی 
سرمایه گذاری می کند که محصوالت و راه حل های 

آنها اقتصاد کم کربن را تسهیل می کند.

 نسل جدید هواپیما در لجستیک آمازون
مجموعه ای از ابزارهای پیچیده به انتقال 
ســریع و کارآمــد ســفارش های مشــتریان کمــک 
می کنــد و فناوری های پشــت آن به طور مــداوم در 
حال پیشرفت هستند. آمازون در راستای توسعه 
راه هــای جدید دلیــوری، در حال تکمیل و توســعه 
نسل جدید ربات ها و هواپیماهای بدون سرنشین 
برای ارسال مستقیم بســته های پستی به دست 
مشتریان است. در سال ۲۰۲۱ شرکت آمازون برای 
توزیع حدود ۴۵ میلیون بسته پستی به مشتریان 
خــود در انگلیــس از وســایل نقلیــه بــا آالیندگــی 
صفــر، از جمله بیــش از هــزار ون برقــی، دوچرخه 
بــاری، اســکوترهای الکترونیکــی و واکر اســتفاده 

کرده است.  
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وقتی می گوییــم نوآوری در تدریس، چــه چیزی به ذهن 
متبــادر می شــود؟ روش هــای خالقانــه و جــذاب بــرای 
بیــان مفاهیــم کســل کننده و تکــراری؟ گفت و گــوی این 
شماره کارنگ با زنی اســت که در کسب وکارش، درخت 
خالقیت را از ریشه اصالح کرده و برای جذابیت بیشتر، 
منابع کسل کننده را حذف کرده است. فهیمه فرهمند، 
مدیر آموزشگاه زبان انگلیسی باتیس در مشهد است 
که در ایــن مصاحبه از کســب وکار و مســیر شــغلی اش 

گفته است.
ایــن زن 27 ســاله، در 19ســالگی ازدواج کرده و در رشــته 
آموزش زبان انگلیســی مدرک کارشناســی ارشد گرفته 
اســت، اما در زمانی که دانشــجوی دکترا بــوده، از ادامه 
تحصیل انصراف داده اســت. فرهمند دوره های تألیف 
محتــوای آموزشــی و تربیــت مــدرس را خــارج از کشــور 
گذرانــده  و مؤلــف کتاب هــای آموزشــی اســت. او قریب 
به 60 عنــوان کتاب در بخش کودک و دانشــگاهی دارد، 
ویراســتار کتاب های متعــددی در حــوزه آمــوزش بوده و 
با شــیوه های مــدرن روز، افراد زیــادی را جهــت تدریس 

آموزش داده است.

کسب و کار شما در حال حاضر در چه 
وضعیتی قرار دارد؟

مــن مدیــر یــک مؤسســه آموزشــی - انتشــاراتی زبــان 
انگلیسی به نام باتیس هســتم. ما به صورت تخصصی 
در زمینه آموزش زبــان به کودکان فعالیــت می کنیم. در 
همین حــوزه کتاب هایــی را نیــز تألیف و چــاپ کرده ایم. 
کتاب های باتیس مناســب با الگوهای یادگیری کودکان 
ایرانی طراحی شــده و این منابع بر اســاس متدهای روز 
دنیــا ولی متناســب بــا فرهنــگ و شــیوه یادگیــری ایران 
توسط آموزشگاه ما، برای اولین بار در ایران، تألیف شده 
است و توسط مدرسین آموزشگاه تدریس می شود. ما 
عالوه بر آموزش مستقیم کودکان در آموزشگاه باتیس، 
در مهدکودک ها نیز دوره های آموزشی برگزار می کنیم.

کتاب و مؤسسه آموزش زبان در کشور 
بسیار زیاد اســت. چه نیازی را در جامعه دیدید 
که حس کردید اگر کسب وکاری در این زمینه راه 

بیندازید، موفق می شوید؟
موضوع پایان نامه من در زمینه محتوای آموزشــی بود 
و من تعدادی از کتاب های وارداتی آموزش زبان را مورد 
بررسی قرار دادم و مشکالت این کتاب ها را چه در زمینه 
فرهنگی و چه زمینه الگوهای یادگیری شناسایی کردم. 
ایــده باتیــس از همان جا شــکل گرفت. نکتــه مهم این 
است که زبان انگلیسی در کشــور ما یک زبان خارجی 
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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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درباره جانیس هاروید

ساختن از هیچ
موفقیت زنان آفریقایی تبار از ســایر زنان 
دشــوارتر اســت. امــا در ایــن میــان زنــان 
آفریقایی تبار خودساخته ای وجود دارند 
که به موفقیت های بزرگ دست می یابند. 
جانیس برایانت هاروید در سال 1952 در 
تاربــرو، کارولینای شــمالی در خانــواده ای 
13نفره به دنیا آمد و تا کالس یازدهم را در 
مدرسه سیاه پوســتان درس خواند. پدر و 
مــادرش همــواره او را به داشــتن خالقیت 
و بزرگ فکر کــردن تشــویق می کردند و به 
قول خودش، به او یاد می دادند »چگونه از 

هیچ، چیزهای زیادی درست کند«.
او پس از گذراندن کالــج تصمیم می گیرد 
کســب وکار خود را راه اندازی کنــد. او ایده 
یک شرکت کاریابی را در سر می پروراند، در 
حالی که حتی پولی برای اجــاره یک دفتر 
کــه بتوانــد از آدرس آن برای کار اســتفاده 
کند، نیز ندارد. هاروید 900 دالر از مادرش 
قرض می گیرد تا با 1500 دالری که داشته، 
یک اتاق از دفتر فرش فروشی در بورلی هیلز 
اجاره کند. یک دســتگاه فکس می خرد و 

کار خود را آغاز می کند.
ACT-1 نــام شــرکت اوســت کــه اکنــون 
بزرگ ترین بنگاه کاریابی در جهان است. 
هاروید می گوید بســیاری از تکنیک های 
تعامل و جذب مشتری را وامدار آموزه های 
مادرش است: »او به ما بسیاری از اصول 
ساختن پول از هیچ را آموخت. نه تنها در 
مورد اینکه چگونه کســب وکارم را بسازم، 
بلکه درباره توسعه نیز به من خیلی چیزها 

آموخت.«
40 سال از تأسیس این شرکت می گذرد و 
هاروید بی وقفه آن را توسعه داده و توانسته 
بازارهای داخلی آمریکا و سپس بازارهای 
جهانــی را یکی پــس از دیگری فتــح کند و 
به ثروت باالیی دست یابد. اکنون شرکت 
او 1/1 میلیــارد دالر فروش خالــص دارد و 
دارایی خالص هاروید طبق گزارش فوربس، 

420 میلیون دالر است.
او معتقــد اســت یکــی از مهم تریــن 
عوامل موفقیت شــرکت او، این است که 
متقاضی کار را در مرکز توجه قرار می دهد. 
هاروید می گویــد: »وقتی برای شناســایی 
اســتعدادها بــا شــرکت ها کار می کنیــم، 
این بــدان معناســت کــه هــر فردی کــه به 
دنبال شغل می گردد در کانون توجه 
ماست. افراد را مانند قطعاتی پویا 
برای تکمیل پــازل کارفرمایانی 
کــه بــه دنبــال نیــرو هســتند، 
می بینیم و مــدل تفکر ما 
باعث شــده کــه بتوانیم 

رشد کنیم.«

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با فهیمه فرهمند که در آموزشگاه زبان انگلیسی خود 
به دنبال روش های نوین و منحصربه فرد آموزشی است

مانعی به نام مجوز
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محسوب می شود، در حالی که همه کتاب های وارداتی 
برای کودکانی که زبان دوم آنها انگلیسی است، طراحی 
شــده اســت. بنابراین ما تصمیــم گرفتیم آمــوزش را از 

سطح کتاب ها تغییر دهیم تا نتیجه بهتری بگیریم.

مزیت رقابتی شما کتاب هاست؟
در حقیقــت یکــی از مزیت هــای رقابتــی ما 
کتاب هــا هســتند. بــرای آمــوزش زبــان، مــا 
بــه ســه رکــن کتــاب، مــدرس و محیــط اتکا 

می کنیم. 
عالوه بر کتاب ها، مدرســین هــم طبق روش 
مناســب آمــوزش می بیننــد و در رابطــه بــا 
محیط نیز، مــا تعامــل خوبی بــا خانواده ها 
داریم و یکســری منبع آموزشــی به صورت 
ســرگرمی های داخــل منــزل بــه والدیــن 
می دهیم که کودک در خانه همان منابع رو 

ببیند و بشــنود و در معرض زبان انگلیسی قرار بگیرد. 
با توجه به این ســه مؤلفه، کودکانی که در مؤسســه ما 
آموزش می بینند، نسبت به سایر بچه ها خیلی زودتر 
توانایی صحبــت کــردن و اســتفاده از آموزه هــا رو پیدا 

می کنند.

عالوه بــر ایــن نــکات، چــه نــوآوری در 
کسب وکار باتیس می بینید؟

ما متریال آموزشی را فقط محدود به زبان روزمره 
نکرده ایــم و بــر اســاس آخریــن تئوری آموزشــی 
دنیــا، مباحــث علــوم، فنــاوری، ریاضیــات، هنر 
و تفکــر خــالق را هــم در کتاب هــا ارائــه داده ایم. 
عــالوه بــر ایــن، بخشــی از کتاب هــا معطــوف به 
ارزش های زندگی اجتماعی مانند احترام به پدر 
و مادر یا طبیعت اســت و در خصــوص نهادینه 
شدن این ارزش ها، کالس ها را به صورت دوره ای 
بــه ایــن امــور اختصــاص می دهیــم و عــالوه بــر 
ظاهــر کالس ها، تماریــن و مباحث نیــز پیرامون 
ایــن ارزش هــا طراحــی می شــود و ایــن باعــث 

منحصر به فرد شدن کار می شود.

در حال حاضر باتیس فقط در مشهد 
است؟

دفتر مرکزی ما مشــهد اســت، اما در اکثر مراکز استان 
نماینــده داریــم و در مهدهــای طــرف قــرارداد فعــال 
هســتیم. 60 مدرس در سراسر کشــور داریم. در دوران 
کرونا نیــز اســتقبال خوبــی از کالس های آنالین شــد و 

ماهانه 20 کالس آنالین تشکیل دادیم.

کار  ایــن  بــرای  چشــم اندازی  چــه 
می بینید؟

آرزوی مــن ایــن اســت کــه همــه بچه هــای کشــور از 
فرصت های یکسان آموزشــی برخوردار باشند. حاال که 
روش و متریال آموزشی مان را امتحان کردیم و به مفید 
بودن آن مطمئن شدیم، وقت آن رسیده که با گسترش 
ایــن کتاب هــا و روش آموزشــی، اینهــا را برای 
تقویت زبان بــه همــه بچه های ایــران عرضه 
کنیــم و در مراکــز آموزشــی بســیار بیشــتری 
ایــن روش را تدریــس کنیــم. بــه ایــن منظــور 
هم اکنون در حــال رایزنی بــا آموزش وپرورش 

هستیم.

مســیر  در  مشــکالتی  چــه 
فعالیت تان می بینید؟

مشکل اصلی کسب وکار ما مجوزهای قانونی 
است که فرایند اخذ آن بسیار زمان بر و فرسایشی است. 
از ســوی دیگــر هزینه هــای چاپ کتاب بســیار باالســت 
کــه ایــن شــامل هزینه هــای تصویرســازی و طراحــی نیز 
می شــود. اگــر حمایت هــای دولتــی را در ایــن خصوص 
داشــته باشــیم، بخش زیادی از دغدغه ما کم می شود. 
من به خاطر ســنم نیز بســیار بــه مشــکل برمی خوردم. 
اکثر مجوزهــا را فقط بــه افراد بــاالی 30 ســال می دهند 
کــه دقیقــاً نمی دانم به چــه دلیلــی ایــن قانون گذاشــته 

شده است؟ 

چــه توصیــه ای بــه زنانــی داریــد کــه 
می خواهند کسب و کار خود را شروع کنند؟

از ایده آل گرایی بپرهیزید. صبر نکنید تا همه چیز عالی 
و کامل باشد و بعد شــروع کنید. من طی این چند سال 
فعالیت فهمیدم که هیچ چیزی آنچنان کامل نمی شود 
که بگوییــم دیگر بهتــر از این نیســت. اگر صبــر کنیم تا 
ایــده آل رخ بدهــد، احتماالً هرگــز شــروع نمی کنیم. اگر 
شروع کنید، می توانید کار را به 100 درصد برسانید. اگر 
شــروع نکنید، اتفاقی نمی افتد. چنانچه دوست دارید 
کار خودتان را شــروع کنید، نترســید و از دایره امن خود 

خارج شوید.
نکته آخری کــه الزم می دانم بگویم این اســت که همراه 
بسیار مهم اســت. قدر همراهان همدل خود را بدانید. 
خوشــبختانه همســر من همراه بســیار خوبی هستند. 
در زمــان مجردی خواهــر بزرگــم در بســیاری از بزنگاه ها 
مــن را همراهی کــرد تــا ادامــه دهــم و پــس از ازدواج نیز 
همســرم بــا همراهی مــن، تحمل ســختی های مســیر را 

برایم آسان کرد.

جنبش می تو و تأثیرات مثبت و منفی آن بر محیط کسب وکار
مسیر دشوار زنان

REVIEWبررسی

چهارســال پیش افشــاگری ها پیرامــون آزا رهای 
جنســی در هالیوود آغاز شــد و در ابتــدا با انکار 
سخت و متهم کردن راویان مواجه شد. اما پس 
از طــرح شــدن اولیــن داســتان ها از آزار زنــان در 
بزرگ ترین مرکز ســاخت محصوالت ســرگرمی 
دنیا، روایت های بســیاری یکی پس از دیگری از 
زنان سرشــناس علیه مردان سرشناس هالیوود 
شنیده شد. در این میان مانند همه جنبش های 
اجتماعــیِ هیجان محور، داســتان های درســت 
و غلطی مخابره شــد. افراد زیادی در پی کشــف 
صحت این داستان ها برآمدند و افرادی نیز همه 
قضایا را آن گونه که قربانیان روایت کرده بودند، 

پذیرفتند.
طی چند ماه گذشــته در ایران نیز چنین اتفاقی 
رخ داد و در پی افشاگری هایی در صنعت سینما، 
این بحث در ایــران نیز باال گرفت، به شــکلی که 
پــس از صــدور بیانیــه زنان ســینماگر علیــه این 
اتفاقات، گروهی پنج نفره از زنان فعال در سینما، 
مســئول پیگیری مطالبات و یافتــن راهکار برای 

برون رفت از این اتفاقات شدند.
طی بررسی های نشــریه فوربس در ســال 2019، 
این اتفاقــات تأثیرات مثبــت و منفی بــر فضای 
کسب و کار گذاشته است که در ادامه به بررسی 

آنها می پردازیم. 

 تأثیرات مثبت
شــفافیتی امن: از این پس متخلفان از 
پنهان ماندن تخلف خود مطمئن نیســتند و به 

همین دلیل تخلفات کاهش پیدا می کند.
مهارت های واقعی تعیین کننــده: ذهنیت غلط 
برخی زنان مبنی بر لزوم استفاده از جذابیت های 
جنســی برای کســب شــغل یا ارتقای شــغلی از 
بین می رود و همیــن امر موجب محدود شــدن 

این گونه آزارها در محیط کار می شود.
فشــار مشــتریان بــرای ایجــاد امنیــت زنــان: 
زنــان عــالوه بــر اینکــه بخشــی از نیــروی کار را 
تشــکیل می دهند، بخش بزرگ تــری از جامعه 
مصرف کننــده یــا مؤثــر بــر سیاســت مصــرف را 
شــامل می شــوند. همیــن امــر باعــث می شــود 
ســازمان ها نیز بــرای خوش نامــی و مصونیت از 

اتهاماتی پیرامون آزار جنسی زنان، سیاست ها 
و نظارت بیشتری را اعمال کنند تا به محبوبیت 
بیشتری در بین زنان مصرف کننده برسند و بازار 

را حفظ کنند.

 تأثیرات منفی
بی گناهــان محکــوم: در جنبش هــای 
این چنینی معموالً داســتان های درست و غلط 
در هم تنیده می شوند و گاهی به عمد یا غیرعمد، 
جزئیــات غیرواقعــی از ســمت افشــاگران طرح 
می شود که این امر باعث آســیب های فراوان به 
افراد یا برندهای بی گناه می شــود. متأسفانه در 
مورد آزارهای جنسی، این موضوع چندان قابل 
پیگیــری و اثبات نیســت و ممکن اســت حقوق 
افراد یا کسب و کارهای زیادی در این بین پایمال 
شــود. محدودیت های خانوادگی: در جامعه ای 
مثل ایــران، این جنبش هــا تأثیر مســتقیمی بر 
میزان اشتغال زنان خواهد داشت. در جامعه ای 
ســنتی و مذهبی، زنان همــواره با اجــازه و گاهی 
کنترل مردان خانواده در محل کار حضور دارند و 
به واسطه پیام مخابره شده این جنبش ها مبنی 
بر ناامن بــودن فضای کار بــرای زنان، بــه صورت 
کلی ممکن است تمایل خانواده ها برای موافقت 
با اشــتغال زنانِ خانواده تحت تأثیــر منفی قرار 

گیرد.
عــدم تمایــل کارفرمایــان بــه اســتخدام زنــان: از 
طرفــی کارفرمایان مــرد به خاطر شــنیده شــدن 
داســتان های درســت و غلــط فــراوان، ترجیــح 
می دهند از استخدام زنان صرف نظر کنند و خود 

را در مظان اتهام احتمالی قرار ندهند.
در کل با توجه به همه معایب و مزایای این گونه 
جنبش ها، رسیدن به تعادل جنسیتی و فضای 
امن کاری برای مردان و زنــان، ما مجبوریم با این 
افشــاگری ها بــه ســمت محیــط امــن کاری قدم 

برداریم و هزینه های آن را نیز پرداخت کنیم.
موفقیــت در کســب و کار دشــوار اســت امــا 
متأســفانه مطالعات نشــان می دهنــد که موفق 
شدن و طی کردن مسیر ارتقای شغلی برای زنان 
بســیار ســخت تر از مردان اســت و ایــن در تمام 

مطالعات انجام شده به تأیید رسیده 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.
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خرده فروشی
R E T A I L

تجارت اجتماعی یا سوشــال  کامرس، شاخه ای جدید از 
تجارت الکترونیکی است که از سال 200۸ به وجود آمد. 
این تجارت ترکیبــی از تجارت الکترونیکی با ســایت های 

شــبکه های اجتماعــی به منظــور تســهیل 
در خریدوفــروش محصــوالت و خدمــات بــا 
اســتفاده از فناوری هــای مختلــف اینترنــت 

است. 
اینســتاگرام، محبوب ترین شبکه اجتماعی 
در این حوزه است و کسب وکارهای بسیاری 
در سراســر جهان از این پلتفرم بــرای فروش 
محصوالت شان اســتفاده می کنند. همگام 
بــا محبوبیــت روزافــزون اینســتاگرام در 
تجــارت اجتماعــی، ســرویس های متنوعــی 

جهت بهبــود و تســهیل فراینــد خریدوفروش ســاخته 

و ارائــه می شــوند. پــادرو، ابــزاری در حــوزه فــروش و 
ارســال ســفارش های آنالیــن اســت و بــه فروشــگاه های 
اینترنتی و فروشندگان در شبکه های اجتماعی، امکان 
مدیریت و نظارت بــر فرایند فروش و ارســال 
ســفارش ها را می دهــد. پادروشــاپ، یکــی از 
محصوالت پادرو و سیستمی هوشمند برای 
مدیریت و ارسال ســفارش های فروشندگان 

اینستاگرامی است. 
پشــوتن پورپزشــک، مدیرعامل پادرو، درباره 
جزئیات و خدمات این محصول در گفت وگو 
با کارنگ توضیح می دهد و می  گوید محصول 
پادروشــاپ تولیــد شــده تــا فروشــندگان 
اینســتاگرامی بتواننــد فروشــگاه خــود را 

به صورت اتوماتیک بسازند.

گفت وگو با پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو درباره 
پادروشاپ و اتفاقات جدیدی که قرار است در این 

کسب و کار رخ دهد

یک فروشگاه ساز 
متصل به اینستاگرام

ادامه از صفحه 5

کمترین تعامل با 
حاکمیت ...

با توجه بــه هجمه هایی 
که پس از این رویداد به سمت آروان 
سرازیر شد، شما چقدر این رویداد 

را موفقیت آمیز می دانید؟ 
صادقانــه بگویــم کــه نه تنهــا انتظــار ایــن 
هجمه ها را داشــتیم، بلکه فکــر می کردیم 
بسیار شدیدتر از این باشــد یا استقبال از 
رویداد به این خاطر کم باشــد. ساعت پنج 
و نیم که قرار بود رویداد شــروع شود، سالن 
تقریبــاً پر شــده بــود و حتــی عــده ای بدون 
دعوت و هماهنگی قبلی آمده بودند. آن هم 
در شرایطی که همچنان کرونا وجود دارد و 
ایام ماه رمضان است و در نتیجه از رویدادها 
کمتر استقبال می شود. حدود هشت هزار 
نفر هــم بازدیدکننــده آنالیــن داشــتیم. از 
این جهت بســیار موفق بوده است. حتماً 
می توان نقدهایی را به محتــوا یا نحوه اجرا 

وارد کرد ولی من آن را موفق می دانم. 
کشور به این اتفاقات نیاز دارد. اگر در سایر 
حوزه ها هم دیگران ورود نکنند، خود فناپ 
پیش قدم خواهد شد، زیرا ما در حوزه هوش 
مصنوعی و اینترنت اشیا و حوزه هایی از این 
دســت نیز نیازمند برگــزاری رویــداد در این 
ابعاد هســتیم. امیــد و انگیزه ای کــه به این 
وسیله به اکوسیستم استارتاپی کشور پمپاژ 
می شود، بسیار بیشــتر از سودی است که 

خود آروان از این رویداد می برد. 
واقعیت این است که ما در کشور بضاعت 
محــدودی داریــم تــا از ایــن فرصــت رشــد 
حــوزه اقتصاد دیجیتــال بهره مند شــویم. 
متأسفانه یک عده آگاهانه در حال ضربه 
زدن هســتند و تالش می کنند هر داستان 
موفقیت در کشور را به نحوی مورد هجوم 
قرار دهند که نشان دهند در ایران نمی توان 
کار کرد. کسی که فکر می کند باید در کشور 
ماند، کار کرد و ساخت، باید به این اتفاقات 
واکنش نشــان دهد و ســکوت نکند. البته 
خوشــبختانه بعــد از رویــداد می دیــدم که 
بحث هــا در حــال جدی تــر شــدن و فنی تر 
شــدن اســت و کســانی که به رویداد آمده 
بودنــد، خودشــان وارد بحث شــده بودند. 
کاری به کســانی که نفرت پراکنی می کنند 
و فحــش می دهند، نــدارم؛ امــا در هر حال 
گفتمانی شــکل گرفت که کم کم می تواند 
ســازنده باشــد. به نظرم اگر کسی انتخاب 
کرده که در کشور بماند و کار کند، باید یک 
مقدار مشارکت فعال تری در این بحث ها 
داشته باشد. امیدوارم کم کم جنبه تخریبی 
و نفرت پراکنــی ایــن نزاع هــا کاهــش یابد و 
تبدیل به گفتمان سازنده شــود و برنده آن 
اقتصــاد دیجیتال کشــور و مردم باشــند و 

اکوسیستم رشد کند. 

COMMENTنظر

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com

 لطفــاً بــرای شــروع دربــاره عملکــرد 
پادروشاپ توضیح دهید. این محصول چگونه به 

وجود آمد؟ 
همــواره یکــی از هدف هــای مــا در پــادرو، ارائــه خدمت به 
کســب وکارهای کوچــک و متوســط بــوده اســت. از ابتــدا 
هم پادرو با همیــن نگاه، یعنی ارائه خدمت به این دســته 
از کســب وکارها تأســیس شــد. اینســتاگرام، یکــی از 
 پلتفرم هایی اســت که در آن، فروشــندگان خُرد و کوچک
 )Micro Sellers( کــه روش آنالیــن را بــه عنــوان یکــی از 
روش هــا )یــا تنهــا روش( فــروش خــود انتخــاب کرده انــد، 
مشغول به کار هستند. اینستاگرام تبدیل به بازار بزرگی 
شده است که چندصدهزار فروشــنده فعال دارد. یکی از 
برنامه های ما این بود که به فروشنده هایی که در این حوزه 
در شــبکه های اجتماعی فعالیت می کنند، خدمات ارائه 
دهیم. قاعدتاً اینستاگرام شبکه اجتماعی اصلی و پیش رو 
در حوزه تجارت اجتماعی در ایران و بسیاری از کشورهای 

دیگر است.
بر این اســاس، مــا ابــزاری را بــرای کمک به فروشــنده های 
اینســتاگرامی  توســعه دادیم. بــا این ابــزار بــه آنها کمک 
می کنیم فروش راحت تری را در اینستاگرام تجربه کنند. به 
این ترتیب محصول پادروشاپ تولید شد تا فروشندگان 
اینســتاگرامی را قــادر ســازد فروشــگاه خــود را از طریــق 
پادروشــاپ به ســادگی و به صورت اتوماتیک بســازند. به 
تعبیری دیگر، پادروشاپ عمالً یک فروشگاه ساز متصل به 
اینستاگرام است و امکان ساخت فروشگاه آنالین مناسب 
برای شبکه های اجتماعی را در اختیار این فروشندگان قرار 
می دهد. فروشــنده به راحتــی می تواند با اســتفاده از پیج 
اینستاگرام خود، یک فروشگاه بسازد و امکانات و خدماتی 
مانند لینک اختصاصی، پرداخت امن، ارسال یکپارچه و 

مدیریت سفارش را یکجا دریافت کند.
در خارج از دنیای پادروشاپ، فروشندگان معموالً از طریق 
دایرکت از مشتریان سفارش می گیرند و پرداخت از طریق 
شــماره کارت و خدمــات کارت بــه کارت انجــام می شــود. 
درواقــع در ایــن روش تمــام مراحــل به صــورت دســتی و 
می تــوان گفــت غیراســتاندارد و غیرایمــن پیش مــی رود. 
اما کاربــری پادروشــاپ برای فروشــندگان اینســتاگرامی، 
ساختن فروشگاه آنالین متناسب است که به اینستاگرام 
آنها متصل می شود و تجربه امن و خوبی را برای فرشنده و 

مشتری آن به وجود می آورد.

 در حال حاضر چه تعداد کســب وکار با 
پادروشاپ همکاری می کنند؟

تــا االن بیــش از 15 هــزار فروشــنده اینســتاگرامی  در 
پادروشاپ ثبت نام کرده اند.

 بــه نظــر شــما چــرا کســب وکارهای 
اینســتاگرامی  باید از پادروشــاپ اســتفاده کنند؟ 

مزیت پادروشاپ برای آنها چیست؟
در حــال حاضر فروشــندگان ایســنتاگرامی  با مشــکالت 
متعددی روبه رو هستند. تمامی  ارتباطات بین فروشنده 
و مشــتری در دایرکت اینســتاگرام یا واتس اپ است. این 
ارتباطات گسسته اســت و بازده مناسبی ندارد. در حالی 
که اگر مراحل ســفارش گیری در پادروشــاپ انجام شــود، 
سرویس مدیریت ســفارش پادرو، سفارش ها را تجمیع و 
مدیریت می کند، پیامک وضعیت سفارش برای مشتری 
و فروشــنده ارســال می شــود، تعداد آیتم های باقی مانده 
و فروخته شــده محصــول مدیریــت می شــود و بســیاری 
از دغدغه هــا از بیــن مــی رود. قابلیــت پرداخــت امــن این 
محصول نیز برای هر دو طرف، فروشنده و مشتری، مفید 
خواهد بود. با این ســرویس، از یک سو فروشندگان دیگر 
فیش جعلــی دریافــت نمی کنند و مشــتری هم بــه جای 
گرفتن شــماره کارت و طی کردن فراینــد غیرقابل پیگیری 
کارت بــه کارت، از طریــق درگاه بانکــی، پرداخــت آنالین را 

انجام می دهد.

I N T E R V I E W

عکس:حامدکریمزاده
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خرده فروشی
R E T A I L

اوبر از طرح جدید جسورانه خود رونمایی کرد

از فروشگاه تا منزل در یک ساعت

REPORTگزارش

 عصر گسترش اوبر فرا رسیده است. اوبر، 
تشــدید  از  پــس  فنــاوری،  غــول 
محدودیت های خــود در بخش های حمل ونقل و 
مهمان پذیری، برنامه هایی را برای به دست آوردن 
بخش های جدیدی از بازار طراحی کرده است. این 
غــول فنــاوری می خواهــد در همــکاری بــا نرم افزار 
حمل ونقــل شــیپیت و صدهــا خرده فــروش 
استرالیایی، »تحویل یک ساعته« را در سراسر این 

کشور ارائه دهد.

 به گفته این کســب و کار، این شراکت که 
اولین در نوع خود است، به خرده فروشانی 
که از نرم افزار شیپیت استفاده می کنند، این امکان 
را می دهد تا مشتریان شان گزینه تحویل با اوبر را 
هنگام پرداخت انتخاب کننــد. دقیقاً مانند مدل 
اوبر ایتــس، قیمت ها و زمان تخمینی رســیدن در 
سبد خرید مشتری قابل مشاهده است و بسته ها 
بــا اســتفاده از GPS در پلتفــرم ردیابی می شــوند. 
مشتریان همچنین می توانند پس از ساعات کاری 
و در تعطیالت آخر هفته، بسته های درخواستی را 

تحویل بگیرند یا تحویل آنها را رزرو کنند.
 به نظر می رسد گزینه »از فروشگاه تا منزل در یک 
ساعت« یک گزینه قابل توجه باشــد. پیراهنی را 
که دوســت دارید و آن را آنالیــن می بینید، با چند 
کلیک می خرید و ظرف یک ساعت با اوبر به دست 

شما می رسد. 

 همه گیــری کوویــد-19 صنعــت تجــارت 
الکترونیک را به طور قابل توجهی تقویت 
کرده است و مشتریان به طور فزاینده ای به دنبال 
گزینه حمل ونقــل فوق ســریع هســتند. در واقع، 
شــیپیت ادعــا می کنــد کــه طــی 12 مــاه گذشــته، 
ســفارش های رزرو شــده روی پلتفــرم خــود را بــا 
اســتفاده از تحویــل در همــان روز، 234 درصــد 
نسبت به سال قبل افزایش داده است. پیش بینی 
این روند در گزارش اخیر تحویل آینده در سال 2022 
نیز نشان می دهد که افزایش سرعت تحویل در پنج 
سال آینده در راه اســت. به گفته لوکاس گرونولد، 
مدیــر کل منطقــه ای خرده فروشــی اوبــر ایتــس، 
ســرعت بخشــیدن به بازه زمانی تحویــل، یکی از 
راه های نگه داشتن پول در بوتیک هاست تا بازی را 

به فروشگاه های تماماً آنالین نبازند.

 گرونولــد می گویــد: »ایــن قطعــاً بــه 
خرده فروشان کمک می کند تا با برخی از 
بازیگــران بزرگ تــر رقابت کنند. همچنیــن به آنها 
برتری می دهد، زیرا خرده فروشــان یک فروشــگاه 
حضوری هــم دارند. بــا فعال کردن تحویل لســت 
مایل، خرده فروشــان ناگهان می توانند کارهایی را 
انجام دهند که برخی از بازیگران بزرگ بین المللی 
قــادر به انجامش نیســتند. زیــرا آنها به مشــتری 
نزدیک هستند و می توانند خیلی سریع محصولی 
را از فروشگاه به درب منزل مشتری ارسال کنند.«

 بــا ایــن حــال، ایــن مشــارکت جدیــد 
نگرانی های مشابهی را با آنچه در بخش 
صنایع غذایی مشاهده می شود، ایجاد می کند. با 
توجه به اینکه اوبر احتماالً بخشی از سود فروش هر 

یــک از اقــالم لبــاس را می خواهــد، 
خرده فروشان ممکن است خود را 
در چنــگال هیوالی آنالیــن بیابند. 
عالوه بر ایــن، این مفهــوم، ویترین 
فروشــگاه ها را به انبارهای کوچکی 
تبدیــل می کند کــه باید ســهمی را 
نه تنهــا بــرای مشــتریان فیزیکــی، 
بلکه کسانی که مشتاقانه در فضای 
وب منتظرند، در نظر داشته باشد. 
گرونولــد تصدیــق می کنــد کــه در 

آینده ممکن اســت ایــن اتفاق بیفتــد، اما معتقد 
اســت که فعــالً ایــن روش ســبب جذب مشــتری 
بیشتر می شود که فروشگاه ها به دنبال آن هستند. 

 او می گویــد: »ایــن روش بــه اولویــت 
و  می دهــد  پاســخ  مصرف کننــده 
خرده فروش هایی که به ســرعت پاســخ می دهند، 
پاداش بزرگی دریافت می کنند، زیرا آنها ترجیحات 
مصرف کننــده را زود متوجــه می شــوند. اما آنچه 
هیجان انگیــز اســت ایــن اســت کــه واقعــاً بــرای 
خرده فروشانی که به آن تمایل دارند، برتری ایجاد 
می کند. ما داده هایی داریم که نشان می دهد وقتی 
به طــور ناگهانی گزینــه تحویل یــک ســاعته را در 
هنگام تسویه حساب دارید، ســبد خرید شما به 
میزان قابل توجهی تغییر می کند.« نکته مهم این 
است که خرده فروشان استرالیایی در حال حاضر 

به این گزینه توجه نشان داده اند. 

با توجه به اینکه مــا محصول دیگری به نــام پادروپین نیز 
داریم، ارســال ســفارش هم تســهیل می شــود. پادروپین 
خدمــات لجســتیک را پشــتیبانی می کنــد و محصــول 
پادروشاپ با آن یکپارچه است. یعنی زمانی که سفارشی 
در پادروشــاپ ایجــاد می شــود، بــه طــور اتوماتیــک بــرای 
پادروپین هم درخواســتی ارســال می شــود و درخواســت 
ارسال متناظر با سفارش نیز پس از آماده سازی محصول 
توســط فروشــنده، در پادروپین ثبت و پردازش می شود و 

جمع آوری سفارش ها از محل فروشنده انجام می شود.
موضوع مهم تر اینکه هر کدام از فروشنده ها در پادروشاپ 
برای خود یــک لینک اختصاصــی یا بهتر اســت بگوییم 
فروشــگاه آنالیــن اختصاصــی دارنــد و ســفارش هایی که 
در اینســتاگرام قبالً به صورت دســتی مدیریت و پردازش 
می شــد، از این به بعد به ســادگی در پنل پادروشاپ خود 
مدیریت می کنند. یعنی پادروشاپ، کل زیرساخت فروش 
دستی را اتومات کرده و با راحت کردن خیال فروشندگان 
از این بابت، به ایشان این امکان را می دهد که تمام تمرکز 
خود را روی فروش محصوالت شان بگذارند که این موضوع 
در افزایــش بهــره وری تأثیر زیــادی خواهد داشــت. عالوه 
بر این، پس از ثبت ســفارش توسط مشــتری، یک لینک 
رهگیری سفارش هم به مشــتری داده می شــود و از آن به 
بعد، برای پیگیری سفارش خود نیاز به تماس از روش های 

مختلف با فروشنده ندارد.

 پس می تــوان گفــت پادروشــاپ باعث 
رشد و توسعه بیشتر پادروپین نیز می شود.

بله، قطعاً. گفتیم که طبق برآوردها روزانه بیش از 750 هزار 
تراکنــش در این فضا وجــود دارد و ایــن بــازار از نظر تعداد 
تراکنش تقریباً پنج تا شش برابر بازار تجارت الکترونیک 
ایران اســت. قطعاً ایــن محصول در راســتای توســعه کل 
سبد محصول پادرو بوده اســت. با توجه به اینکه بخش 
مدیریت ارسال سفارش هایی که در پادروشاپ ایجاد شود، 
به پادروپین سپرده می شود، تعداد سفارش های پادروپین 
نیز قاعدتــاً افزایــش می یابــد. از نظر ســاختار محصول و 
قابلیت ها و ویژگی ها، پادروپین هم بخشی از سرویس ها 
و قابلیت های خــاص محصولش را فقط برای پادروشــاپ 

توسعه داده است.

 بر اســاس گفته های شــما، پادروشــاپ 
برای فروشندگان ضمانت و امنیت به وجود می آورد 
و باعث می شــود فروشــندگان از صحت پرداخت 
اطمینان حاصل کنند. این محصول برای مشتریان 
چه مزیت هایــی دارد؟ آیــا ضمانتی بــرای آنان نیز 

ایجاد می کند؟
مــا فروشــندگان را احــراز هویــت می کنیــم. احــراز هویت 
باعث می شــود که اگــر از طریق فروشــندگان کالهبرداری 
صــورت گیــرد، مشــتری امــکان پیگیــری داشــته باشــد. 
البته پادروشــاپ در نقطه ای وارد می شــود که فروشنده و 
خریدار در پیج اینستاگرام با هم مرتبط شده اند و مشتری 
می خواهد نسبت به خرید اقدام کند، ولی با توجه به اینکه 
فروشــندگان احــراز هویت می شــوند، اگر اتفاقــی بیفتد، 

مشتری می تواند پیگیری کند.

 پادروشاپ نمونه خارجی هم دارد؟ 
بــازار تجــارت اجتماعــی بــزرگ اســت و روزانــه شــاهد 
ســرمایه گذاری های عجیب وغریبــی در این بــازار در تمام 
دنیا هستیم. زمانی که کارمان را شروع کردیم، محصوالت 
مشابهی وجود نداشت، اما امروز در جاهای مختلف روی 
چنیــن محصوالتــی کار می کنند. ایــن محصــوالت الزاماً 
شبیه پادروشاپ نیستند و بســته به منطقه ای که در آن 

هستند، نگاه و مسیر متفاوتی دارند.
قاعدتاً هنوز این بازار در کل دنیا بســیار جوان اســت و در 
اوایل موج توسعه خود قرار دارد. برای مثال، در چین حجم 
بازار تجــارت اجتماعــی ســاالنه 360 میلیارد دالر اســت. 

حجم بازار تجارت اجتماعی در سال 2021 نزدیک به 500 
میلیارد دالر بــوده که از این مقدار 360 میلیــارد دالر فقط 
در چین و 36 میلیارد دالر آن در آمریکا در جریان اســت. 
فاصله چین با بقیه کشورها بســیار زیاد است و می توان 
گفــت حــدود یــک دهــه از بقیــه کشــورها جلوتر اســت. 
باقیمانده این عدد هم در کشــورهای دیگر تقســیم شده 
است. در همه کشورها این بازار به سرعت رشد می کند و 
نرخ رشد آن هم عجیب است. برآورد می شود در دو یا سه 
سال آینده این بازار رشدی را تجربه کند که چند برابر رشد 
تجارت الکترونیک است و تا سال 2025 رشد 2/5 برابری 

را در دنیا خواهد داشت.
این بازار جــوان، جــای کار بســیار دارد و ما در تالشــیم که 
در این بازار با هوشــمندی حرکت کنیم، پیش رو باشــیم و 
قدم به قدم ساختار توسعه را طوری بچینیم که بیشترین 

بازده را داشته باشیم.

 آیا آمار جدیدی در مورد تعداد، متوسط 
فروش و گردش مالی کسب وکارهای اینستاگرامی 

 در ایران دارید؟
آمار و ارقــام در مــورد فروشــگاه های اینســتاگرامی متغیر 
اســت. اتفاق نظرات مبنــی بر این اســت که بیــش از یک 
میلیون فروشگاه اینترنتی در شبکه های اجتماعی وجود 
دارد. گاهی می شنویم که این تعداد به یک میلیون و 700 
هزار نیز می رســد. اما تعداد فروشــگاه های اینستاگرامی 
فعال حدود 300 تا 350 هزار اســت. فعال از این منظر که 
فروش از طریق این شــبکه اجتماعی را انجــام می دهند و 
از این طریق درآمد کسب می کنند و این درآمد در زندگی 

آنها اثرگذار است.
تقریبــاً روزانــه در اینســتاگرام 750 هــزار تراکنــش اتفــاق 
می افتد و سفارش ثبت می شود. با توجه به اینکه میانگین 
ارزش ســفارش ها در اینســتاگرام حــدود 150 هــزار تومان 
است، برآورد شده است که فروش ساالنه کسب وکارهای 
اینستاگرامی  بیش از 40 هزار میلیارد تومان باشد. با توجه 
به میانگین 150 هــزار تومان بــه ازای هر ســفارش و تعداد 
2/5 سفارش در روز، میانگین 10-11 میلیون فروش ماهانه 
برای فروشندگان فعال اینستاگرامی  منطقی به نظر می آید 
که البته قطعاً بخشــی از این مبلغ به عنوان حاشیه سود 
آنها در نظر گرفته می شــود که با توجه بــه نوع محصول و 

خدمت، این درصد متغیر است.

 آیا قصد دارید امسال محصول دیگری 
که مکمل پادروپین و پادروشاپ باشــد، راه اندازی 

کنید؟
بله، ما الین سوم محصول را نیز داریم که در زنجیره ارزش 
پادروپین و پادروشاپ به صورت مشترک قرار دارد و بیشتر 
جهت تسهیل زنجیره لجستیک کسب وکارهای کوچک 
و متوســط اســت. احتمــاالً طــی یکــی دو مــاه آینــده آن را 
معرفی می کنیم. در ســال 1401، ما با ســه محصول پیش 

خواهیم رفت.

 پادروشــاپ با چــه چالش هایــی مواجه 
بوده است؟

پادروشــاپ یک چالش بزرگ دارد. ما عمــالً به عنوان یک 
شــرکت پیــش رو و اولیــن در ایــن بــازار، وظیفــه داریــم که 
برای توســعه دامنــه عملکرد خــود فرهنگ ســازی کنیم و 
ایــن محصــول را به بــازار مخاطــب بشناســانیم. این یک 
چالش بسیار بزرگ است و در بعضی نقاط سرعت شما 
را به شدت کاهش می دهد. دســت وپنجه نرم کردن با این 
مسئله، فرهنگ سازی و معرفی تجارت اجتماعی سخت 
اســت. مخصوصــاً اینکــه بــا تعــدادی زیــادی از بازیگران 
)فروشندگان و مشتریان( با پراکندگی بسیار باال سروکار 
دارید. البته این چالش همه »اولین ها« است که وظیفه 
اصلــی فرهنگ ســازی را ناخــودآگاه بــر عهــده می گیرند و 

مسیر را برای بازیگران بعدی نیز هموارتر می کنند.
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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

تاریخ و انسان شناسی نمونه های بسیاری از اقتصادهایی را 
نشان می دهد که بر پایه بازارها و تجارت شکل نگرفته اند. 
به عنــوان مثال ممکن اســت تبــادل هدایا بیــن جوامع با 
منابع مختلف را شــبیه تجــارت بدانیــم، به ویــژه در تنوع 
بخشــیدن به مصرف و تشــویق تخصــص در تولیــد که از 
جنبه موضوعی معنای متفاوتی دارد. وقتی گفته می شود 
شرافت در ارائه نهفته است، بنابراین دریافت کردن باری 
را تحمیل می کند. در اینجا رقابت بر ســر آن است که چه 
کسی سخاوت بیشتری ابراز می کند، نه اینکه چه کسی 

سود بزرگ تری کســب می کند. نوع دیگری از 
تبادل غیرتجــاری پرداخت بــرای ادای احترام 
یــا بــرای ادای دین بــه یک مقــام سیاســی بود 
که آنچــه را جمع آوری کــرده، در بین ســایرین 
توزیع می کرد. بر این اساس تمدن های بزرگ، 
پیچیده و ثروتمنــدی به وجــود آمده اند که در 
آن تجارت تقریباً ناشناخته بوده، به این معنا 
که شــبکه عرضه و توزیع از طریق نظام اداری 
مدیریت می شــد؛ آن گونه که هرودوت گفته، 
پارسیان بازاری نداشتند. ویژگی متمایزکننده 

تجارت این اســت که کاالها نه بــه عنوان یــک وظیفه یا 
برای اعتبار یــا ابراز مهربانی نســبت به همســایه، بلکه 
به منظور کسب قدرت خرید ارائه می شــوند. در چنین 
نظامی برای همه اقشار راحت تر آن است که یک واحد 
ارز - کاال ایجــاد کنند. آنــگاه که چنین دارایــی به عنوان 
پــول پذیرفتــه شــد، اســتفاده از آن بــرای ذخیــره قدرت 
خریــد، هــدف کاربــردی ابتدایــی اش را تحت الشــعاع 
قــرار داد و کاربــری آن به عنوان یک دارایی شــبیه ســایر 
دارایی ها متوقف شد و به تجسمی از ارزش تبدیل شد.

   خاستگاه بازارها
بــه نظــر می رســد بازارها بــه عنــوان مراکــز بازرگانی ســه 
خاســتگاه جداگانــه داشــته اند. نخســتین شــکل آن 
نمایشــگاه های روســتایی بــود. یــک کشــاورز معمولــی 
غذای خانواده اش را تأمین می کرد و پرداخت به صاحب 
ملک و فردی که از او وام گرفته بود، با محصولش انجام 
می داد. در حاشــیه نیــز محصوالتی قابل فــروش فراهم 
می کرد و نیازهایی هم داشــت که خودش نمی توانست 
بــرآورده ســازد. بنابراین رفتــن به بــازاری کــه در آن افراد 
بســیاری امــکان خریــد و فــروش داشــتند، 

برایش مناسب بود.
شــکل دوم ارائــه خدمت بــه صاحــب ملک 
بود؛ اجــاره با غالت پرداخت می شــد و حتی 
آنگاه که به پول تبدیل می شــد نیز همچنان 
فروش غالت بــرای تأمیــن منابع مالــی مورد 
نیاز کشاورز ضروری بود. پرداخت اجاره بها 
معاملــه ای یک طرفه بود که توســط صاحب 
ملــک تحمیــل می شــد، امــا وی نیز بــه نوبه 
خود از اجاره بها برای نگهداری جنگجویان، 
مشــتریان و صنعتگران خودش اســتفاده می کــرد؛ این 
روند موجب رشد شهرها به عنوان مراکز تجارت و تولید 
شد. شهر بناشده با استانداردهای زندگی توسعه یافته، 
ســاکنان را قادر می ســازد نیازهــای یکدیگــر و همچنین 

صاحبان امالک و مقامات را تأمین کند.
تجــارت بین الملــل ســومین و اثرگذارتریــن خاســتگاه 
بازارها بــود. بازرگانــان ماجراجــو )فینیقی ها، اعــراب( از 
گذشــته های دور برای حمل محصوالت یــک منطقه به 
منطقه دیگر جان و ســرمایه خود را به خطــر انداختند. 
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نگاهیبهوضعیتبازاردرسیستمیکهمیخواستنظام
سرمایهداریراکناربزند

بازارهای نظام سوسیالیستی
بازارهــا بــرای نظــام شــرکت های آزاد ضــروری 
هستند. آنها رشد کردند و همراه با آن گسترش 
یافتنــد. گرایش بــه »حمل ونقــل، مبادلــه کاال و 
مبادله یک چیز با چیــز دیگر« آن گونــه که آدام 
اســمیت می گفت، با آمــوزه ی الیســه فر به یک 
اصل تمدنی تبدیل شــد که بر پایــه آن، تعقیب 
منافــع شــخصی توســط فــرد می تواند به ســود 
همگانی منجر شــود. در اتحاد جماهیر شوروی 
و سایر کشورهای سوسیالیســتی نوع دیگری از 
اقتصاد وجود داشت و دیدگاهی متفاوت حاکم 
بود. در اقتصاد اتحاد جماهیر شــوروی دو نظام 
درهم تنیــده وجــود داشــت: یکی بــرای صنعت 
و دیگری برای کشــاورزی که در ســایر کشورهای 

سوسیالیستی نیز از همین الگو پیروی شد. 
از نظر صنعتی تمام تجهیزات و مواد در اختیار 
دولت بــود و تولید بــر اســاس یک طــرح مرکزی 
هدایــت می شــد. از جنبــه نظــری پرداخــت بــه 
کارگران به عنوان سهم آنها از کل تولید اقتصادی 
در نظــر گرفته شــد. با ایــن حــال در عمــل نظام 
دستمزد بسیار شــبیه به صنعت سرمایه داری 
بود، با این تفاوت که نرخ ها به عنوان یک قاعده 
به شکل دســتوری تعیین می شد و فضای کمی 
برای چانه زنی مدیران شــرکت ها وجود داشــت. 
ممکــن بــود کارگــران بــه جســت و جوی شــغل 
برآیند اما »بازار کار« به معنای مرســوم در نظام 
ســرمایه داری وجود نداشــت. مواد و تجهیزات 
توســط دفاتر برنامه ریزی دولتی بین شــرکت ها 
توزیع می شد. )برنامه ریزی نادرست باعث ایجاد 
واسطه هایی می شــد که بین شرکت ها فعالیت 
می کردند، اما این هیچ شباهتی با بازارهای بسیار 
توســعه یافته مواد، قطعات و تجهیزات در نظام 

سرمایه داری نداشت.(
از ســوی دیگــر کاالهــای مصرفــی توســط بــازار 
خرده فروشی بین خانوارها توزیع می شد. اگرچه 
برخی از سوسیالیست های آرمان گرا که خرید و 

فروش را جوهره سرمایه داری می دانند، طرفدار 
کنار گذاشتن کامل پول هستند، اما ثابت شده 
که در یک جامعه بزرگ، عرضــه درآمد در قالب 
قدرت خریــد و اعطــای اختیار خریــد کاالیی که 
می پســندد از بین کاالهای در دسترس آسان تر 
اســت. اقتصاددانــان کالســیک معمــوالً ادعــا 
می کننــد مزیــت نظــام بــازار خرده فروشــی ایــن 
اســت که خود را بــدون مقــررات بیــش از اندازه 
اداره می کنــد. مصرف کنندگانــی کــه بــه خریــد 
می رونــد، مســئولیت پــول خــود را دارنــد و برای 
کارهایی که بــا آن انجــام می دهند بــه هیچ کس 
نیاز ندارنــد. بازارهــای خرده فروشــی در اقتصاد 
شــوروی بــا بازارهــای اقتصادهای ســرمایه داری 
تفاوت داشــتند؛ در حالــی که خریــدار در هر دو 
نظام اصل است، اما در الگوی شوروی فروشنده 
یک عامل بــود. خرده فروشــان و تولیدکنندگان 
همگــی بــه عنــوان عوامــل همــان قــدرت )طــرح 
مرکزی( خدمت می کردند. فروشندگان به جای 
اینکــه در تالش بــرای جــذاب کردن کســب وکار 
خود و جلب رضایت مشــتری باشند، به روشی 
تا حدی دلخواه کاالهــا را وارد مغازه ها می کردند 
و مشــتریان آنچه را می خواســتند، جست و جو 

می کردند.
کشاورزی اتحاد جماهیر شوروی بر پایه اصولی 
متفاوت از نظام تولید کار می کرد. مزارع گروهی 
اگرچه به شیوه ای مستبدانه اداره می شدند، اما 
مانند تعاونی هایی بودند که اعضای آن بر اساس 
»امتیازهــای کاری« کــه هــر کــس می توانســت 
بــه  دســت بیــاورد، در درآمــد مزرعــه ســهیم 
بودند. امتیازهای کاری تحــت تأثیر قیمت های 
تعیین شــده برای محصــوالت مزرعه بــود که به  
جای عوامــل اقتصادی، بر پایه عوامل سیاســی 
تعیین می شــدند. بنابراین قیمت هــا پایین نگه 
داشته می شد تا برای بخش صنعتی نامطلوب 

نباشد.
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اهمیت تجارت بین المللی برای توسعه نظام بازار در این 
بود که توسط اشــخاص ثالث انجام می شــد. معامالت 
تجاری در یک کشــور با ثبات بر پایه حقــوق، تعهدات و 
رفتار مناسب مهار می شــد. برای نمونه در اروپای قرون 
وسطی معامالت با استفاده از مفهوم »قیمت عادالنه« 
تنظیــم می شــد؛ یعنــی نظــام ارزش گــذاری کــه تضمین 
می کــرد تولیدکننــدگان و بازرگانــان درآمــد کافــی بــرای 
حفظ زندگی شان را در سطحی مناسب با موقعیت های 
مربــوط در جامعــه داشــته باشــند. امــا در تجارتــی کــه 
فروشنده در هر دو طرف مشمول هیچ تعهدی نمی شود، 
هیــچ قیدی وجــود نــدارد و اصول تجــاری آزادانــه به کار 
گرفته می شــود. اصل تجارت در جریان فعالیت تجاری 
)به عنوان نمونه صادرات پشــم انگلیســی بــه بافندگان 
ایتالیا( مفاهیم فئودالی حقوق و وظایف را تضعیف کرد. 
بر پایه مشاهده آدام اسمیت، زمانی که تجارت نیروهای 

تولید صنعتی را آزاد کرد، یک جهش بزرگ رخ داد.
روابط بین تاجر و تولیدکننده در طول تاریخ و با پیشرفت 
روش ها و تغییر در قدرت اقتصادی طرفین، دگرگون شده 
اســت. قرن نوزدهم اوج تجارت واردات و صــادرات بود. 
بازرگانان یک کشــور بــزرگ می توانســتند در یــک مرکز 
خارجی مستقر شوند و با شــناخت نیازها و امکانات با 
گستره بزرگی از تولیدکنندگان و مشتریان سروکار پیدا 
کرده و در مقیاس کوچک با هر یک از آنها معامله کنند. 
دامنــه کار بازرگانــی با رشــد شــرکت های بــزرگ محدود 
شد. وظایف بازرگانان به میزان زیادی توسط بخش های 

فروش مؤسسات صنعتی دنبال شد. 
نمایشــگاه های بین المللی امروزی که در آن محصوالت 
صنعتــی بــرای بازبینــی توســط مشــتریان بــه نمایــش 
گذاشــته می شــود، نســخه ای بــزرگ و باشــکوه از بــازار 
روســتایی اســت. بــا ایــن حــال تجــارت بــه جــای خرید 
در محــل، شــامل ســفارش دادن و حمــل کاال بــه خانــه 
اســت. کارکــرد عمده فروشــان مســتقل، ماننــد تاجران 
کاهش یافتــه، زیرا کســب وکارهای خرده فروشــی بزرگ 
بــه مقیاســی رشــد کرده انــد کــه بتواننــد مســتقیماً بــا 
تولیدکنندگان معامله کنند. اما مبادالت تخصصی برای 

کاالهای اساسی هنوز مهم است.

   بازارهای کاال
کل کاالهــای کشــاورزی تحــت شــرایط رقابتــی توســط 
کشــاورزان خرد تولید می شود که در ســطح گسترده ای 
پراکنده شــده اند. خریــداران نهایی نیز پراکنــده و مراکز 
مصــرف هــم دور از مناطــق تولیــد هســتند؛ بنابرایــن 
وجود واســطه ها ضروری اســت و نســبت به فروشــنده 
در موقعیــت اقتصــادی قوی تــری قــرار دارنــد. آنــگاه که 
تولیدکننده دهقان فاقد دانش تجاری و توان مالی است، 
شرایط به گونه ای قابل توجه چنین است و تولیدکننده 
ناگزیر اســت محصولش را به محض رسیدن بفروشد؛ 
گرچه در مــزارع ســرمایه داری که تنهــا منبــع درآمد آن 
یک محصول ویژه است، این وضع کمتر صدق می کند. 
بــازار وســیله ارتبــاط خریــداران و فروشــندگان و تبــادل 
کاالها و خدمات اســت. این اصطالح در اصل به مکانی 
گفتــه می شــود کــه در آن محصــوالت خریــد و فــروش 
می شــد. امروزه بازار به هــر عرصه ای حتــی انتزاعی نیز 
گفته می شود که در آن خریداران و فروشندگان معامله 
می کننــد. بــه عنــوان نمونــه بورس هــای کاال در لنــدن و 
نیویورک بازارهای بین المللی هســتند کــه در آن دالالن 
با تلفن، رایانه و تماس مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار 
می کنند. بازارها نه تنها در کاالهای ملموس مانند غالت 
و دام، بلکه در ابزارهای مالی مانند اوراق بهادار و ارز نیز 
معامله می کنند. اقتصاددانان کالســیک نظریه رقابت 
کامل را توسعه دادند که در آن بازارهای آزاد را مکان هایی 
تصــور می کردند کــه در آن تعداد زیــادی از خریــداران و 
فروشــندگان به راحتی با یکدیگر ارتبــاط برقرار می کنند 
و کاالهایی را که به راحتی قابل انتقال هســتند، معامله 
می کننــد. در چنیــن بازارهایــی قیمت هــا تنهــا بــر پایــه 

عرضه و تقاضا تعیین می شود. 
از دهه 1930 اقتصاددانان بیشتر بر نظریه رقابت ناقص 
تمرکــز کرده انــد کــه در آن عرضــه و تقاضــا تنهــا عوامل 
اثرگذار بر عملیات بازار نیستند. در رقابت ناقص، تعداد 
فروشــندگان یــا خریــداران محــدود اســت، محصوالت 
رقیب )از نظر طراحی، کیفیت، نام تجاری و غیره( متمایز 
می شــوند و موانع مختلف از ورود تولیدکنندگان جدید 

به بازار جلوگیری می کند.
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در اقتصاد دیجیتال برای کودکان جایی دیده ایم؟

ANALYSISتحلیل

بنا بر آخرین سرشــماری انجام شــده، کودکان 
و نوجوانــان زیــر 15 ســال چیزی در حــدود 20 
میلیون نفر از جمعیت کشــورمان را تشــکیل 
می دهنــد. بــرای درک ایــن عــدد کافــی اســت 
بدانیــم کــه تعــداد کــودکان زیــر 15 ســال مــا 
به تنهایی از جمعیت 175 کشــور دنیا بیشــتر 

است!
با آغاز بــه کار دولت جدیــد، یکــی از اقدامات 
درخور تقدیــر، تشــکیل کارگروه ویــژه اقتصاد 
دیجیتــال بود. هرچنــد گام نخســت را معاون 
اول رئیس جمهــور با ابالغ  مصوبه تشــکیل و 
تعیین ترکیب کارگروه ویــژه اقتصاد دیجیتال 
و حدود اختیارات آن برداشت، اما از آن تاریخ 
تــا امــروز چیــز زیــادی از ایــن کارگروه منتشــر 

نشده است. 
البته گفته شــده که هدف این کارگروه رسیدن 
بــه ســهم 10 درصــدی از کل اقتصــاد کشــور 
اســت، اما هنــوز برنامه مشــخصی از ســمت 
این کارگروه آغاز نشده اســت. هرچند مطابق 
ابالغیــه مذکــور، ایــن کارگــروه موظــف اســت 
گــزارش عملکرد خــود را بــه صــورت ماهانه به 
رئیس جمهــور ارائــه دهــد کــه امیدواریــم این 

گزارش ها در رسانه ها نیز منتشر شود.
بــا چنین مقدمــه ای، نیــاز بــه تکملــه نخواهد 
بــود؛ اما ایــن موضوع شــاید دغدغه بســیاری 
از فعــاالن اکوسیســتم کــودک و نوجــوان و 
به خصــوص توســعه دهندگان پلتفرم هــای 
آنالیــن باشــد کــه آیــا در برنامه هــای اقتصــاد 
دیجیتال دولــت، جایگاهی برای اکوسیســتم 

کودک و نوجوان دیده شده است؟
حساســیت و ظرافت کار برای این رده سنی را 
اگر به مشکالت فعلی جامعه فناوری اطالعات 
ایران اضافه کنیم، رشد و توســعه پلتفرم های 
این حــوزه را عمــالً غیرممکن می کنــد؛ چرا که 

از طرفــی می بایســت خالقیــت و نــوآوری را 
به عنوان یک اصل در توسعه هر پلتفرمی برای 
این رده ســنی در نظــر گرفت تا بتــوان کودکان 
سخت پســند امروزی را جــذب کــرد و از طرف 
دیگر می بایســت مجموعــه وســیعی از نکات 
ریز و درشت تربیتی، اخالقی و دینی را در تهیه 
و تولید محتوای این پلتفرم ها مدنظر قرار داد.
اما در رابطه با مدل توســعه اقتصاد دیجیتال 
در ایران باید بگویم، معتقدم توســعه اقتصاد 
دیجیتــال از مســیر توســعه فرهنگــی مــی 
گــذرد. بــه عبارتــی مــا بایــد بــا فرهنگ ســازی 
همه جانبه، هم افزا و بلند مدت، سبد اقتصاد 
دیجیتــال خانوار را بــرای یک نســل از جامعه 
خــود تعریف کنیم و ســپس به دنبال توســعه 

جایــگاه آن از کل اقتصاد کشــور 
باشیم. وقتی جامعه ما احساس 
نیازی بــه بهره گیــری از ابزارهای 
دیجیتــال نداشــته باشــد، وقتی 
بازار مخاطبان این حوزه محدود 
و کم رونــق باشــد، طبیعی اســت 
کــه اساســاً جریان کســب وکاری 
شکل نگیرد که حاال ما بخواهیم 
این جریــان را تقویت کــرده یا به 

سمت خاصی هدایت کنیم.
بــا تمــام ایــن نــکات، همچنــان ایــن واقعیــت 
پابرجاســت که جامعه بزرگ کودکان و فعاالن 
و توســعه دهندگان ایــن حــوزه می توانند امید 
دولــت بــرای تحقــق اهــداف توســعه اقتصــاد 
دیجیتــال باشــند. میلیون هــا کــودک ایــن 
ســرزمین نیازمنــد و الیــق زیســت دیجیتــال 
هســتند و اگــر دولــت خــود را مســئول و 
دغدغه مند ایــن حــوزه می داند، باید ســهمی 
بــرای آنهــا در آینــده اقتصــاد دیجیتــال قائــل 

شود.

محمدمیرزاخانی
مدیر محصول درسابازار 

mhd.mzk
@gmail.com
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

یکیازنمایندههایمحترمفرموده:»قیمتاینترنتدرحدحقوقوزیراستونهکارگر
وکارمند«،اماخبماکهازسایتهایخبررسانداخلیاستفادهمیکنیموصیانت

سرخودیم،میدانیموزراحقوقینمیگیرند

توصیههاینظامی
درخردنامه

دلیری َمده بر خود 
اوباش را

حکیم نظامی گنجوی شــاعر و فیلســوف 
قــرن ششــم هجــری قمــری در خردنامــه 
گفتارهایــی از اندیشــمندان بــزرگ نقــل 
می کنــد؛ او در گفتــاری بــه نــام »خردنامه 

سقراط« می گوید:

به سقراط فرمود دانای روم
که مُهری ز خاتم درآرَد به موم

نویسد خردنامه ارجمند
ز هر نوع دانش ز هر گونه پند
چنین راند بر کاغذ سیم سای

سواد سخن را به فرهنگ و رای
تو را کز بسی گوهر آمیختند

نه از بهر بازی برانگیختند
چو دریا مکن خو به تنها خوری

که تلخست هرچ آن چو دریا خوری
حریصی مکن کاین سرای تو نیست

وزو جز یکی نان برای تو نیست
مده تن به آسانی و لهو و ناز

سفر بین و اسباب رفتن بساز
سخن تا توانی به آزرم گوی

که تا مستمع گردد آزرم جوی
سخن گفتن نرم فرزانگی ست
درشتی نمودن ز دیوانگی ست

سخن را که گوینده بدگو بُوَد
نه نیکو بُوَد گر چه نیکو بُوَد

ز شغلی کزو شرمساری رسد
به صاحب عمل رنج و خواری رسد

ز هرچ آن نیابی شکیبنده باش
به امید خود را فریبنده باش

ستم کارگان را مکن یاوری
که پرسند روزیت ازین داوری

عنان کش دوان اسبِ اندیشه را
که در ره خََسک هاست این بیشه را

ز دونان نگهدار پرخاش را
دلیری مَدِه بر خود اوباش را

HINT نکته

ماجرایپختهشدنقورباغهبیادب

1
دانشــمندان بــرای امتحــان نمی دانــم چــه، قورباغــه ای را 
یکهــو داخــل آب داغ انداختنــد. قورباغــه هــم یکهویی تر 
خودش را انداخت بیرون و شروع کرد فحش های منشوری 
بــه دانشــمندان زحمتکــش دادن. دانشــمندان وضــع را 

این طوری که دیدند، نگاهی به هم انداختند و 
تا پختن قورباغه بی ادب آرام نگرفتند.

 

2
آنهــا ســپس بــه قورباغه گفتنــد: مــا متوجه 
کارهای زشت مان شده ایم و از آن پشیمانیم. 
برای عرض عذرخواهی هم این استخر با آب 
ولرم را برای تو آماده کرده ایم. قورباغه ترسیده 
بی ادب، اول نوک انگشــت پایش را به آب زد 
و وقتی مطمئن شــد آب ولرم اســت و نیاز به 

فحش  خاصی نیست، پرید داخل آب. آن وقت دانشمندان 
در حالی که شست شان را همزمان به همدیگر و به قورباغه 

نشان می دادند، آرام آرام شعله را زیاد کردند. 
قورباغه پخت بدون اینکه بتواند به کسی فحش  بدهد.

3
اگر خیــال می کنیــد من ایــن حکایــت را بــرای گران شــدن 

اینترنت و اجرا شدن زیرپوستی طرح صیانت و امثال این 
چیزها نوشتم، باید ســری به عالمت تأسف تکان بدهم و 

بگویم: بله، دقیقاً درست فکر کرده اید. 

4
یکــی از نماینده های محترم فرمــوده: »قیمت 
اینترنت در حد حقوق وزیر اســت و نه کارگر و 
کارمند.« اما خب ما که از سایت های خبررسان 
داخلی استفاده می کنیم و صیانت سرخودیم، 

می دانیم وزرا حقوقی نمی گیرند.
 

5
در اینترنت های صیانت شده بیشتر مسئوالن 
فقــط بــرای خدمتگــزاری و خدمت گــذاری! 
البتــه در همیــن نت هــای  کار می کننــد. 
مزخــرف خارجی هم ما بــه غیــر از این فکر نمی کنیــم. کالً 
مسئول جماعت به جز اینکه چطوری خدمت مردم برسند، 

فکر دیگری ندارند. 

6
به ســالمتی و مبارکــی باخبر شــدیم یکــی از مســئوالن در 
آســتانه پدربزرگ شدن هســتند. خب خدا را شــکر، ما که 

خیلی خوشحال شدیم. بترکد چشم حســود. به هر حال 
در این فضای شــیر تو خر مجازی خبر رسید که متعلقات 
محترم برای خرید سیسمونی یک تک پا تا کشور دوست و 
برادر رفته اند و با کلی بار برگشته اند. متأسفانه همین عناصر 
ناآگاه و فریب خورده از حرکت خاندان دکتر خلبان این طور 
برداشــت کرده اند که البد لولهنگ حســاب بانکی ایشــان 
خیلی آب برمی دارد و وضع اقتصادی شان خوب است. در 
حالی که اصالً این طور نیست و این سفر نشانه ای قوی برای 
فقر مالی این عزیزان است. ایشان که یک بار در انتخابات 
ریاست جمهوری مبلغ حساب شان را اعالم کردند. در این 
میان گروهی سؤال می کنند پس چرا و چطور آن عزیزان سر 
از ترکیه درآورده اند؟ برای جواب این  ســؤال کافی اســت که 
سری به خیابان بهار تهران یا بقیه بازارهای لوازم بچه و نوزاد 
بزنید تا هم با دیــدن قیمت ها فک و کرک و پشــم تان با هم 

بریزد و هم به حقانیت آن عزیزان بی پول پی  ببرید. 
آن وقت خواهید دید که پول بلیت ترکیــه از هزینه متروی 

دروازه دولت تهران کمتر آب می خورد. 

7
عزای خانه دار و بچه دار است

بهای شورت نوزاد این هوار است
اگر رفتی بپوشان خوب، خود را

زمستان سمت بازار بهار* است
*بازار خیابان بهار تهران، راسته لباس و لوازم نوزاد و کودک

شبنوشتههاییکبچهنوآور!)39(

قیمت گذاری 
فلسفی رقابتی

بــاورم نمی شــود در همیــن روزهــای اندکــی کــه از بهار 
گذشته، آن قدر خبر و ماجرای ناخوشایند پیش بیاید 
که گاهی اوقات در میانه روز دنبال کامیار بگردم تا کمی 
چرندیات بگوید و حتی حاضر باشــم بــه قول خودش 
در منطقه سیگاری های منفور لختی فورفور 
دود کنیم و دلشوره بسوزانیم؛ ولی امروز برای 
چندمین بار در این هفته این اتفاق رخ داد. 
حاال بی آنکــه بفهمــم کار آن قدر بــاال گرفته 
که سمیرا هم به شــوخی می گوید: »حیف، 
پســر خوبی بود. از دســت رفت، داره معتاد 
می شــه!« واقعاً قرار نیســت معتاد یا حتی 
دودی شــوم، ولــی هنــوز چند هفته از ســال 
نو نگذشــته، به نظــرم به اندازه آخر اســفند 
یک سال پرتنش خسته هستم؛ حاال چرا؟!

ایــن روزهایی کــه گذشــت، چشــم ها و گوش هــا را روی 
اخبار بستیم، نشستیم در خلوت خودمان کار کنیم و 

برسیم به مشتریان گرامی و حواسمان باشد که موضوع 
چشم غره سمیرا و فریبا قرار نگیریم و جلسات محاکمه 
کوتاه درباره خدمت رسانی به مشتری تشکیل نشود. 
اما گروه نه چندان بزرگ شرکت ها و افرادی که مشتری 
ما هســتند و باید نگه شــان داریم، هر روز آب می رود و 
قیمت گذاری جدید بــرای ما بیشــتر از آنهایی که باید 

پرداخت کنند، سخت شده است. 
امــروز در همان خلــوت بی خبری خودمان جلســه ای 
گذاشتیم تا ببینیم تکلیف قیمت گذاری خدمات چه 
می شود. سامان که پس از 10 روز هم سفر و هم سفره 
شدن با کامیار گاهی می خندد و شوخی هم می کند، 
وقتی هنوز همه ســر جایشان ننشســته بودند، رو به 
من کرد و پرســید: »مگر از چند شــب پیش قرار نبود 
قیمت ها پایین بیاد؟ پس ما چرا بکشیم باال؟ تازه مگر 
قیمت گذاری با همه قواعد و ریزه کاری ها نباید رقابتی 
باشه و مشــتری ها رو هم نپرونه؟ کســی به اینها فکر 
کرده؟« محمد هنوز ســرپا بــود که گفــت: »من کاری 
ندارم که یک وزیر می گه گرون بشه، معاون یکی دیگه 
می گــه از امشــب ارزونــش کنید، فــردا صبــح معاون 
همون اولی گرون شــدن رو توجیه می کنه؛ ولی بهتره 
ما تــالش کنیم قیمت هــا را نکشــیم باال، حتــی اگر از 

سودمون کم بشه.« 

همه که ســر جاهایشــان نشســتند، فریبا شــروع کرد 
و از هزینه و برنامه توســعه و... گفــت؛ محمد هم آمار 
نظرسنجی مشتریان را داد و از وضع رقبا گفت. سامان 
هنوز می گفت: »بهتره نکشــیم باال«، اما کامیار پرید 
وســط که من برای افزایش قیمت دالیل فلسفی دارم! 
وقتــی که همــه از تعجب ســاکت شــدند تا ببیننــد آیا 
توجیهات فلســفی برای افزایش قیمت یکــی از همان 
شــوخی های همیشــگی کامیــار اســت یــا بــه احتمال 
یک در میلیون حرفی درســت و شــنیدنی، خــودش با 
آرامش توضیح داد: »مگر نشنیدید درباره گران شدن 
اینترنت معاون وزیر گفته اصالً گرانی در کار نیســت، 
چون پیشــتر خیلی کاهــش داده بودند کــه از کف زده 
بود پایین تر؟ گفته بودیم سه سال همون جا بمونند تا 
بفهمند دیگه سرخود به چیزی دست نزنند. حاال که 
فهمیده اند نباید قیمت رو خیلی بکشند پایین و الزمه 
افزایش بدهند تا حقوق مشتریان حفظ بشه، جریمه 
تمام شــده! چــون اون کاهــش فلســفه ای غیررقابتی و 
برخالف منافع مشتری داشته، به خاطر رعایت رقابت 
و منفعت مشتریان باید قیمت ها افزایش پیدا کنه.« 

همــه رفتنــد کمــی بــه فلســفه قیمت گــذاری رقابتی و 
افزایشــی فکر کننــد تــا جلســه را در روز دیگــری ادامه 

دهیم.

مهرانامیری

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا
مقدمی


@moghaddamy0007
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جذابیت پاریس
 برای ژائو

سرمایه گذاران بیش از حد مشتاق  چه 
ضرری  برای اکوسیستم رمزارز دارند؟

2

11 3

کلیک راست، 
ذخیره!

بحث مالکیت ان اف تی ها 
یک معضل جدی برای 

پلتفرم ها شده است 

از پادشاهی با 
کینگ مانی تا اوین

6

چینی ها و 
اکوسیستم 
رمزارزی دنیا

خوانش فهرست 
بنیان گذاران رمزارزی

مدیرعامل بایننس اعتقاد دارد رفتن 
به اروپا یک تصمیم درست بوده است

A N A LY S I S

8

رؤیای بوکله
بیت کوین چقدر توانسته به اهدافی که 

سیاست مداران السالوادوری به دنبال آن بوده اند 
کمک کند؟

السالوادور یک درصد بیت کوین ها را می خواهد 

12

16 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
شــماره شانزدهم
چهارم اردیبهشت
1 4 0 1
16  صفـــــحه

13

  بر اساس یک 
کتاب پرفروش 

شرکت
 ریدلی اسکات

 فیلم اتریوم را می سازد

4

مسئله ای مهم 
به نام  سواد مالی 

در دنیای رمزارز
بررسی نتایج یک 
تحقیق در کانادا
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 اخیــراً محققــان بــا بررســی آلیــاژ 
ســکه های باســتانی، پــرده از بحران 
مالــی عصر امپراتــوری روم برداشــتند! هفته 
گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی 
بر اینکه گروهی از محققان با تجزیه وتحلیل 
ســکه های به دســت آمده از عصــر امپراتوری 
روم می گویند درک تازه ای از بحران های مالی 

۲۱۰۰ سال پیش به دست آورده اند.

 پژوهشگران در دو دانشگاه وارویک 
و لیورپول در بریتانیا با بررسی دقیق 
کوچــک  نقــره ای  ســکه های 
یــوس« در  موســوم بــه »دنار
سیســتم مالــی امپراتــوری روم 
دریافته انــد ســکه هایی کــه بــه 
دوره زمانی قبل از سال ۹۰ پیش 
از میــاد تعلــق دارنــد، نقــره 
خالــص بوده انــد. ایــن در حالی 
است که ســکه های ضرب شده 
در پنــج ســال بعــد از آن از 
حــدود۱۰ درصد مس تشــکیل 
شده اند؛ امری که نشان از افت 

ارزش پولی این دوره زمانی دارد.

 پروفســور »کوین بوچر« از دانشگاه 
وارویــک در این بــاره می گویــد: »این 
کشــف، معنــی واقعــی اظهــارات سیســرو، 
سیاســت مدار رومــی دربــاره بحــران مالی در 
ســال ۸۶ قبل از میاد را معلوم می کند. او در 
یکــی از آثــار خــود نوشــته بــود: »افــراد 
سکه هایشــان را بــه اطــراف پــرت می کردند و 
دیگر معلــوم نبود هرکســی واقعــاً چقدر پول 
داشته است. مورخان مدت ها در مورد اینکه 
منظــور سیســرو چــه بــوده اســت، بحــث 
می کردند و مــا معتقدیــم اکنون ایــن معما را 

حل کرده ایم.«

 دکتــر »متیو پونتینگ« از دانشــگاه 
لیورپول می گوید: »رومی ها به ضرب 
ســکه های نقــره بســیار خــوب عــادت کــرده 
بودنــد، بنابرایــن ممکــن اســت وقتــی ســکه 
خالص نبوده، اعتماد خود را به سکه از دست 
داده باشند. به این معنی که سکه را تقلبی و 
بی ارزش دانســته اند که دیگر از نقــره واقعی 
ســاخته نشــده و به همین خاطر آنها را پرت 

کرده اند.«

 تاریــخ تحول پــول درس هــای زیادی 
بــرای مــا دارد. اخیــراً انتشــارات 
دانشگاه هاروارد کتابی منتشر کرده با عنوان 

»آینده پول«. قصه تحــول در نظام پرداخت 
به کمــک فنــاوری، داســتانی قدیمی اســت. 
قرن ها پیش، زمانی کــه چینی ها پول کاغذی 
را بــرای رونــق دادن بــه تجــارت در آســیا، 
جایگزین ســکه های فلزی کمیاب و ســنگین 
کردند، نخســتین فین تک پا به عرصه وجود 
گذاشت. اما قصه تحول نظام پولی به دست 

فناوری، این بار متفاوت است. 

تکانه های قبلی با حفظ نظام موجود، 
کارکرد آن را ارتقا می دادند؛ حال آنکه 
پایان عمر پول نقد )ســکه و اســکناس( ظرف 
یــک تــا دو دهــه آتــی، بــه اعتقــاد »اِســوار 
پراســاد«، نویســنده کتــاب تازه منتشرشــده 
آینده پــول، بــه منزله انقابــی در نظــام پولی 
جهان است. نخستین نشانه های انقاب در 
ســال ۲۰۰۹ بــا معرفــی فنــاوری باکچیــن و 
رونمایــی از بیت کوین شــروع شــد. موج های 

بعدی هم از پی آن آمد.

 در کتــاب اســتاندارد بیت کویــن، 
ســیف الدین آمــوس بعــد از معرفــی 
دوره های تاریخی که پشت سر گذاشته ایم و 
اســتانداردهای متنوعــی کــه آزموده ایــم، 
پیشــنهاد می کنــد اســتاندارد بیت کویــن را 
جایگزیــن اســتاندارد طــا کنیــم. روایتــی که 
آموس از تاریخ دارد، تقریباً این گونه است که 
اســتاندارد طا اســتاندارد بهتری نسبت به 
زمانی بوده که پول های فیات و بدون پشتوانه 

در جهان رواج یافته است.

 با آنچه امروز محققان دانشگاه های 
وارویک و لیورپول به آن رســیده اند، 
ایــن ایــده کــه اســتاندارد طــا اســتاندارد 
مطمئنــی بــوده اســت هــم بــا شــک روبــه رو 
می شود. اگر یک دولت برای تحمیل تورم به 
مــردم می توانــد پــول بیشــتری چــاپ کنــد، 
دولت هــای قدیــم هــم در ســکه ها ناخالصی 

وارد می کردند. 

 حــال ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه 
سیســتم های مبتنــی بــر دفاتــر کل 
توزیع شــده چگونــه می خواهنــد پاســخگوی 
اعتمادی باشــند که در دو هزار سال گذشته 
کمتــر و کم رنگ تــر شــده اســت. پــول یکی از 
مهم تریــن دســتاوردهای بشــری اســت کــه 
تاریخــش آغشــته بــه دروغ و خیانــت و 
جنگ های ناتمام بوده اســت. آیا باکچین و 
رمزارها توان این را دارند که به این تاریخ پر از 

فریب پایان بدهند؟

INTROسرآغاز

درباره یک چالش قدیمی

آیا بالکچین و رمزارز می توانند مسئله 
تاریخی اعتماد را حل کنند؟

در فهرست ثروتمندان و بنیان گذاران کسب وکارهای رمزارزی، چینی ها 
حسابی به چشم می آیند

شفافیت؛ حلقه مفقوده توسعه 
کسب وکارهای رمزارزی ایران

تحليل
A N A L Y S I S

 شــفافیت موضــوع روتیــن و معمولــی در ایران 
نیست؛ تا جایی که ما می دانیم همه حوزه های 
اقتصادی در ایران تاریکخانه ای اداره می شوند؛ معموالً 
چند نفری و چند کســب وکاری کار را دست می گیرند و 
تمام ارتباطــات را هم برقــرار می کنند و در تمــام حوزه ها 
حضور فعال دارند. بقیه هم به دست و فرمان آنها نگاه 
می کننــد. ولــی اینترنــت و کســب وکارهای اینترنتــی 

تغییرگــر این فضــا بودنــد. اینترنت بــا وعده 
ایجاد شــفافیت، دنیای جدیــدی پیش روی 
همــه مــا قــرار داد؛ در نهایــت اینترنــت و 
کســب وکارهای اینترنتــی جهــان را تغییــر 
دادند، ولی نتوانستند شفافیتی را که وعده 
داده بودند، تمام و کمال پیاده کنند. هرچند 
کیفیت زندگی بعــد از اینترنت افزایش پیدا 
کــرد و جهــان بــه دهکــده ای تبدیــل شــد که 
دسترس پذیری بیشتری به همه چیز می داد، 

ولی مشکات زیادی هم خلق شد. 

 وقتی بــه کســب وکارهای بــزرگ اینترنتــی نگاه 
می کنیــم، در مقایســه بــا همــه کمپانی هــای 
صنعتــی بــزرگ قبلــی شــفافیت کلیــدواژه قابــل قبولی 
است. بسیاری از کســب وکارهای اینترنتی توانسته اند 
گام مهمی در توسعه شفافیت در جهان بردارند، هرچند 
برخــی از فعالیت هــای خــود ایــن کســب وکارها شــفاف 
نیســت. به عنــوان مثــال در ســال های اخیــر فیس بوک 
ســابق و متای فعلــی آمــاج بســیاری از نقدهــا در زمینه 
سوءاســتفاده های گوناگون بوده است. کسب وکارهایی 
که بــه اطاعــات گســترده ای از مــردم جهان دسترســی 
دارند، زیر این نقد جدی دســت وپا می زننــد که در حال 
سوءاستفاده از داده های مردم هستند. به همین دلیل 
حاکمیت هــا هم تاش می کننــد با توســعه تنظیم گری، 
هــم زمینــه سوءاســتفاده ها و انحصارگری هــا را کاهش 

دهند و هم از حقوق مردم دفاع کنند. 

 قاعدتاً حــوزه ای ماننــد باکچین و رمــزارز که با 
وعــده شــفافیت بیشــتر از دنیــای جدیــدی بــر 
بســتر اینترنت صحبت می کند، خود باید الگویی برای 
شــفافیت باشــد. همان گونــه کــه تمــام تراکنش هــای 
بیت کویــن بــر بســتر باکچین شــفاف و قابل مشــاهده 
توسط همه است و هر کسی هم که بخواهد 
نقشی در این اکوسیستم بازی کند، ورودش 
توســط هیــچ نهــادی کنتــرل و محــدود 
نمی شــود، پــس بایــد شــاهد شــفافیت 
خیره کننــده از فعــاالن ایــن حــوزه باشــیم. 
هــم  حــوزه  همیــن  عمــل  در  متأســفانه 
تاریکخانه هایــی دارد کــه تــا حــدی طبیعــی 
است. کسب وکارها و این اکوسیستم جدید 
در حال شکل گرفتن است و نمی توان انتظار 
داشــت که همه فعاالن و کســب وکارها همه 
آنچه را در چنته دارند، رو کنند. موضوع این یادداشت 
جهان نیست و فعاً کاری به کشورهای دیگر نداریم؛ در 
این یادداشــت صرفاً می خواهم نگاهی داشته باشم به 

ایران.

 در ایران در ستاد تحول دولت در کنار حدود 35، 
3۶ اولویتی کــه در حــال کار روی آنها هســتند، 
موضوع رمزارزها هم در دستور کار قرار گرفته و مطالبی 
به صورت غیررسمی از این ستاد به بیرون درز می کند و 
صحبت هایی مطرح می شود که دولت می خواهد چنین 
کند و چنان، ولی هیچ گاه به صورت رسمی هیچ نوشته ای 
از این ستاد در زمینه رمزارزها منتشر نشده است. یا در 
کمیســیون اقتصــاد دیجیتال دولــت گفته می شــود که 
موضوع دارایی دیجیتال در دســتور کار قرار گرفته، ولی 
مشخص نمی شود که تعامل این دو نهاد چگونه خواهد 
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ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

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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بالکچین در حال تغییر دنیای کسب وکار است. 

استراتژی شــما چیست؟ رهبران ســازمان های 

آینده نگر در حال بررســی این موضوع هســتند 

که بالکچین چگونه می تواند کســب وکار آنها را 

متحول کند. این کتاب یکی از اولین کتاب هایی 

ین برای  اســت که در مورد این فناوری تحول آفر

رهبران کسب وکاری نوشته شــده است. دیوید 

یو، نویســندگان  یســتوف اوزور فورالنگر و کر

کتاب، هر دو در شرکت مشهور گارتنر کار می کنند.

این کتاب به شما کمک می کند:

یابی کنید که بالکچین چگونه بر کسب وکار     ارز

شما تأثیر می گذارد.

   گزاره ارزش پیشنهادی بالکچین را کشف کنید.

   سرمایه گذاری های نزدیک و میان مدت در این 

حوزه انجام دهید.

   ســازمان خود را در یک فضــای رقابتی جدید 

قرار دهید.

با مطالعه این کتاب پتانســیل های بالقوه فناوری 

قدرتمند بالکچین را درک کرده و راه های بهره گیری 

ید. از این فناوری را در کسب وکار خود فرابگیر

پول دیجیتال چطور می تواند 
فایننس را متحول کند

طی دهه گذشته رشد مداوم کریپتوکارنسی به عنوان شکل جایگزین ارز  را 
شاهد بوده ایم. اما کریپتوکارنسی دقیقًا چیست و پتانسیلش برای تغییر 
دنیای پول چگونه اســت؟ در این کتاب جیان ولپیسلی، از نشریه وایرد، 
هر چیزی را که باید درباره کریپتوکارنســی بدانید توضیــح می دهد. او به 
شکل گیری و توسعه این نوع پول اشاره و توضیحی دقیق درباره کارکرد 
آن ارائه می دهد. همچنین ابهامات پیرامــون اصطالحات این حوزه، از 
بالکچین، بیت کوین و استیبل کوین تا استخراج، قراردادهای هوشمند 
و فورک را از بین می برد. همین طور مروری بر ایدئولوژی های سیاســی و 
اقتصادی ای ارائه می دهد که محرک کریپتوکارنسی ها هستند و به سؤالی 
اساسی اشاره می کند: آیا کریپتوکارنســی تأثیر تحول آفرین اقتصادی و 

اجتماعی ای را که طرفدارانش ادعا می کنند، دارد؟
کتــاب »کریپتوکارنســی« را می توان کتــاب آموزش الفبــای مهم ترین 
دوره ها در تاریخ کریپتوکارنســی تلقی کرد که از دهه ۱۹۹۰ شروع و تا به 
امروز می رسد. نویســنده دورنمایی را به تصویر می کشد که به ساخت 
بیت کوین توسط ساتوشی ناکاموتو منجر شد و به حباب عرضه اولیه 

سکه و استیبل کوین رسید و به لیبرا و دیفای ختم شد. 

جیان ُولپیسلی
محمد رهبان

 کریپتوکارنسی 

ISBN  978-622-7702-15-6 

7021569  786227
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روایتی تاریخی و کمتر دیده و شنیده شده از پول؛ تالشی برای معرفی 
تاریخچه ناشناخته ر مزارزها و روایتی از رسیدن به مفهوم پول نقد 

دیجیتال! 
پول دیجیتال، مفهومی است که در عصر ما به وفور به کار برده می شود. 
هنگامی که صحبت از پول دیجیتال به میان می آید، بیت کوین اولین 
چیزی است که به ذهن بسیاری می رســد، اما آیا در واقعیت بیت کوین 

اولین پول دیجیتالی است که ایجاد شده است؟
برخی تصــور می کننــد ر مزارزهایی ماننــد بیت کویــن مفهومی جدید 
هســتند؛ چیزی که این کتاب تالش می کند آن را رد کند و با اســتناد به 
وقایع تاریخی نشان می دهد که بیت کوین ریشه تاریخی بیش از آن چیزی 
دارد که ما در ذهن خود متصور هستیم.این کتاب، داستان ناگفته پول 
دیجیتال و افرادی را تعریف می کند که به دنبال ساختن آن بودند. هدف 
بعضی از آنها زمین زدن دولت ها و ایجاد آرمانشهری رمزنگاری شده بود. 
برخی نیز می خواســتند ماشــینی را پدید بیاورند که بتوانند بــا آن تا ابد 

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

فلسفه و تاریخچه ر مزارزها را بدانند.

ایجاد و درست کردن یک واحد پول، نیاز و واقعیتی ذهنی است که 
در ذهن و تصورات افراد ریشه دارد.

ISBN 978-622-97220-7-7

7220779 786229
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تاریخچه غریب هرج ومرج طلبان، آرمانگرایان و متخصصان 
فناوری که رمزارز  را به وجود آوردند

دارایــی  دیجیتــال مفهومــی اســت که در ســال های گذشــته با رشــد 
رمزارزهایی مانند بیت کوین مورد توجه قرار گرفته؛ حاال بســیاری از ما 
در کنار دارایی های فیزیکی، چیزهایی درباره دارایی دیجیتال شنیده ایم. 
زمانــی دارایی خالصه شــده بــود در ارز، زمیــن و ملک، کســب وکار و 
سهام، طال و خودرو؛ ولی حاال شرایط تغییر کرده است. اکنون در کنار 
دارایی های فیزیکی، دارایی هــای دیجیتال نیز در دنیای کســب وکارها 
نقش آفرینی می کننــد. همان گونه که در دنیای فیزیکی طــال داریم، در 
دنیای دیجیتال هم طال داریم. در سال های گذشته برخی معتقد بودند که 
بیت کوین طالی دنیای دیجیتال است. امروز به این نتیجه رسیده ایم که 
دنیای دارایی های دیجیتال می تواند به فراتر از بیت کوین هم فکر کند. 

این روزها مفاهیمــی مانند دفترکل توزیع شــده، توکن، رمــزارز و ارز 
دیجیتال بانک مرکزی مصداق هایی از دارایی دیجیتال هستند. 

آشــنایی با مفاهیم مرتبط با دارایی دیجیتال برای شناخت این دنیای 
جدید، هدف اصلی این کتاب اســت. این کتاب تالش می کند شــما را 
با مفاهیم مرتبط با دارایی دیجیتال آشــنا کند و یکی از کسب وکارهای 

پیشروی ایرانی در زمینه دارایی دیجیتال را نیز به شما بشناساند. 
مهم ترین چالش پیش روی دارایی های دیجیتال رگوالتوری این حوزه 
جدید است. همان گونه که دارایی های فیزیکی را مدیریت و رگوالتوری 
می کردیم، نمی توانیم به سراغ دنیای دارایی های دیجیتال برویم. اولین 
قدم در راه رگوالتوری صحیح و اثربخش دارایی دیجیتال هم شناخت 
مفاهیم بنیادین این جهان جدید است. در صورتی می توانیم ابزارها و 
کســب وکارها و صنایع مرتبط با دارایی دیجیتال را رگوالتوری کنیم که 

لمفاهیم پایه ای آن را بشناسیم. 
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دارایی  دیجیتال
آشنایی با دفترکل توزیع شده، توکن و رمزارز و ارز دیجیتال بانک مرکزی

گروه بالکچین مرکز نوآوری پل وینو با همکاری ققنوس
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کتاب دارایی دیجیتال  

نــوآوری  مرکــز  در 

پل وینــو تولیــد و با  

ققنــوس    حمایــت  

منتشــر شــده است

ISBN 978-622-7702-10-1

7021019 786227
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بیت کوین ارزی اســت که تحت کنترل هیچ دولتی قرار ندارد، اما شاید 
این پرســش به وجود آید که طال، نقره و دیگر ارزهای خــارج از کنترل 
دولت ها چه ایرادی داشتند تا بتوان ایجاد سیستمی مثل بیت کوین را 
توجیه کرد؟ مشکل اینجاست که وقتی کسی در بورس هنگ کنگ فلزی 
مثل طال را خریداری کند، ضمانت نامه ای دریافت می کند و می تواند آن 
را در بورس دیگری مثل نیوجرسی بفروشد. در این میان، بانک ها متولی 
محافظت از دارایی های افراد هستند و دولت های مرکزی نیز بانک ها را 
کنترل می کنند؛ بنابراین واضح است که تراکنش های بیت کوین مزیت 
زیادی نســبت به تراکنش های طال و دیگر فلزات دارند؛ زیرا در شــبکه 
بیت کوین نیازی به حضور یک متولی واسط نیست و بنابراین دولت نیز 

نمی تواند کنترلی روی آن داشته باشد. 
شکی نیست که بیت کوین با موانع و مشکالتی روبه رو خواهد شد، ولی 
می دانیم که خود را به راحتی با شــرایط جدید مطابقت می دهد. شــاید 
بیت کوین در حال حاضر برای انجام تراکنش های روزمره مناسب نباشد 
و نوسان زیادی از خود نشــان دهد، ولی می دانیم که اولین ارز ارگانیک 

است. 
وجود بیت کوین به دولت ها یادآور می شود که دیگر انحصار پول را در 
اختیار ندارند و این امر به ما مردم عــادی این اطمینان را می دهد که در 

آینده تحت سلطه دولت ها نخواهیم بود. 

علیرضا کاظمی نیاسیف الدین آموس

جایگزینی غیرمتمرکز برای بانکداری مرکزی

استاندارد 
بیت کوین

ISBN 978-622-7702-16-3

7021639 786227
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در طول تمام هشــت، نه ســالی که در خصوص رمزارزها 
نوشته ام، از ورود یک گروه به حوزه رمزارزها ترس داشته ام 
و آن هم »سرمایه گذاران بیش از حد مشتاق« هستند؛ 
گروهــی کــه معتقــدم چــه ســود کننــد، چــه ضــرر، برای 
اکوسیستم رمزارز در کان چیزی جز ضرر در طوالنی مدت 
ندارند! اما چرا از ورود این گروه به حوزه رمزارزها استقبال 

نمی کنم؟
قبل از پاســخ به این ســؤال باید تأکید کنم 
کــه رمزارزهــا اصــوالً بــا اهــداف مهمــی از 
جملــه تمرکززدایــی، افزایــش شــفافیت، 
ایجــاد راهکارهــای پرداخــت بین المللی و 
اهدافی از این قبیل ایجاد شدند و به مرور با 
نزدیک شدن شان به این اهداف، ارزش آنها 
نیز بــاال رفت و در بســیاری از موارد شــاهد 
رشد و صعود یکباره بسیاری از این رمزارزها 
بودیم که ثروت های میلیونــی یا میلیاردی 
را برای بســیاری بــه ارمغــان آوردنــد. اما در 
همین روند، شــاید بــا نســبت های خیلی 

بیشتر و قوی تر شاهد زمین خوردن و نابودن شدن ارزش 
بسیاری از همین رمزارزها بودیم که از دست رفتن سرمایه 

سرمایه گذاران شان را حاصل شد.
 باید بگویم در هر دو سناریوی باال، حاصل چیزی جز به 
ضرر ماهیت این اکوسیســتم نخواهد بــود. این گروه که 
از آنها بــا عنوان ســرمایه گذاران بیش از حد مشــتاق یاد 
می کنم، اصوالً با هیجان زیاد وارد این حوزه می شــوند و 

همین امر باعث می شــود در ورودشان رفتارهای پرخطر 
و پرریســکی داشــته باشــند و اغلب در بســیاری از آنها 
شاهد هستیم که دار و ندارشان را وارد این حوزه کرده اند؛ 
از پس انداز دوران بازنشســتگی گرفته تا فروش ماشین 
زیر پا یا خانه مسکونی شان. در سناریوی اول، عمده این 
گروه بعد از مدتی کوتاه یا بلند با ضررهای سنگین از این 
فضا خارج می شــوند و دار و ندارشــان را به باد می دهند. 
اما ضربه اصلی تــر این گــروه آنجایی اســت که 
بعــد از دود کــردن سرمایه شــان در یــک رفتــار 
هیجانــی، فضای رمــزارز را کاهبــرداری یا حتی 
دزدی می دانند و خودشــان را کــه بدون توجه به 
هیچ توصیه ای با چشمان بســته وارد این حوزه 

شده اند، در جایگاه مظلوم یا فریب خورده!
امــا در ســناریوی دوم شــاهد رشــد چنــد ده و 
چند صد و در مواردی معــدود چند هزار برابری 
سرمایه شان هستیم. حاصل چیست؟ ثروتی 
که بدون دانش و فقط بر پایه ریســک دیوانه وار 
به دســت آمده. با ایــن حال تــا اینجــای کار هم 
مشــکلی نیســت و نــوش جان شــان، اما مســئله اصلی 
از اینجا شــروع می شــود که این گــروه عمدتــاً به نمایش 
ثروت شــان که از این حــوزه حاصل شــده، می پردازند که 
ویتالیک بوترین، خالق اتریوم آن را »نمایش بی شرمانه 
ثروت!« می نامد. این رفتار نیز در طوالنی مدت به نفع این 
فضا نیست و بسیاری را با آرزوهای واهی در صف همین 

سرمایه گذاران بیش از حد مشتاق قرار می دهد.

سرمایه گذاران بیش از حد مشتاق  چه ضرر ی برای اکوسیستم رمزارز دارند؟

سرمایه گذاران بیش از حد مشتاق!

تحليل
A N A L Y S I S

POINT OF VIEWزاویه دید

خوانش فهرست 
ثروتمندان و بنیان گذاران 

کسب وکارهای رمزارزی 

چینی ها و اکوسیستم 
رمزارزی دنیا

 اگر به فهرست ثروتمندان دنیای 
رمــزارز نگاهــی بیندازیــد، برای 
شما یک الگوی خاص روشن می شود که 
بــرای  به خصــوص  آن،  بــه  توجــه 
سیاست گذاران داخلی این حوزه خالی از 
لطف و ظرایف نیست! چندین چینی در 
فهرست میلیاردرهای این حوزه و صدها 
چینــی دیگــر در فهرســت کارآفرینــان و 
هم بنیان گــذاران  و  بنیان گــذاران 
کسب وکارهای رمزارزی دیده می شوند. 
نقشه کسب وکارهای موفق رمزارزی را که 
ترســیم کنید، چینی ها با چگالی بسیار 
زیادی نقش مهمی در این اکوسیســتم 

روبه رشد بازی می کنند.

 چینی ها که حدوداً 3۰ سال پیش 
بازی دات کام را به سیلیکون ولی 

واگذار کرده بودند، حاال زود 
شست شان خبردار شده و 
فهمیده انــد کــه فرصــت 
رمزارزها و جهان غیرمتمرکز 
بــه  نبایــد  را  باکچیــن 
آمریکایی هــا تقدیم کنند. 
ســرمایه گذاری های عظیم 
آنهــا از یــک ســو و ورود 
نیروهای متخصص و نوآور 
آنها از ســوی دیگــر، باعث 

شده تا جهان کســب وکارهای رمزارزی با 
وزنــه ســنگین چینی هــا روبــه رو شــود. 
چینی ها خوب متوجه شده اند که انقاب 
آینده فنــاوری و نــوآوری چــه جهت هایی 
دارد و برای در دست گرفتن بازی در هر یک 

از این بازارها و صنایع چه باید کرد.

 درســت اســت که نوآوری را در 
حوزه هایی چون رمزارز نوآوران 
و کارآفرینــان بخــش خصوصــی پیــش 
می برنــد، امــا نبایــد فرامــوش کــرد در 
جغرافیایی چون ایران کــه حکم و اباغ 
سیاست گذاران می تواند به معنای بود 
و نبود کسب وکارها باشــد، چقدر مهم 
اســت که این فرصت کوتــاه در صنعت 
رمزارز و باکچین درســت شناســایی و 
فهم شــود تــا مــا ایرانی هــا هم ســهمی 
هرچنــد انــدک از ایــن بــازار بــزرگ و 
مســتعد داشــته باشــیم. جز این باشد 
یــک ســطر دیگــر بایــد بــه دفتــر بلنــد 
حســرت های اقتصــادی ایــران در حوزه 

نوآوری اضافه کرد!

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

انتشارات

حضور انتشارات راه پرداخت در سی و سومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بود. یا مثاً شــنیده می شــود کــه وزارت اقتصــاد و چند 
وزارتخانه دیگر هم طرح هایی در پیش گرفته اند و بانک 
مرکزی هم بــا مصوبه شــورای پــول و اعتبار در حــال کار 
کــردن روی رمزریــال اســت! همــه اینهــا در حالــی رخ 
می دهد که فعاالن صنفی و کسب وکاری مصداق واقعی 
ما هیچ، ما نگاه هستند. متأسفانه هر نهادی به فراخور 
ارتباطاتــی کــه دارد، از برخــی چهره هــای صنفــی و 
کســب وکاری دعــوت می کنــد به عنــوان مدعــو حضــور 
داشته باشند و معموالً هیچ گاه حق رأی ندارند. فعاالن 
کسب وکاری باید در این جلسه ها حضور داشته باشند 
و ببینند که چگونه برخی در دولت و حاکمیت برای آنها 
تصمیم می گیرند. از آن سو کسانی که به این جلسه ها 
راه پیــدا می کننــد، بعــداً بایــد پاســخگوی خیــل عظیــم 
کسانی باشند که برایشــان سؤال می شود که چرا فانی 

در فان جلسه ها حضور داشته است.

 در این شرایط به نظر شــما چگونه می شود کار 
کــرد؟ اگــر بخواهیــم منافــع عمومــی و همــه 
کســب وکارها را دنبــال کنیم، چگونــه می توانیــم در این 
یــم؟ برخــی کســب وکارها به دلیــل  مســیر گام بردار
ارتباطاتی که دارند، می توانند مســائل خود را به صورت 
شــخصی دنبال کنند، ولی آیا این روش خیر عمومی در 
خــودش دارد؟ از دولت کــه نمی توان انتظاری داشــت و 
معمــوالً افــراد حاضــر در حاکمیــت تــاش می کننــد 
بخش های گوناگون کسب وکاری را به جان هم بیندازند. 

 در این شرایط فعاالن بخش خصوصی باید با الگو 
قرار دادن شفافیت و تاش برای ایجاد شفافیت، 

زمینه رشد بیشتر برای همه کسب وکارها را فراهم کنند.
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آموزش
E D U C A T I O N

هشدار متاماسک به 
دارندگان محصوالت اپل: 

تنظیمات آی کالود را 
تغییر دهید

اخیراً یک مشکل امنیتی برای دارندگان 
محصــوالت شــرکت اپــل کشــف شــده 
که نشــان می دهد کلمــات بازیابی کیف 
پول متاماســک کاربــران این دســتگاه ها 
به طــور خــودکار در ســرویس  آی کاود 
)iCloud( ذخیــره می شــود. متاماســک 
هشــدار داده کاربــران برای پیشــگیری از 
سرقت دارایی هایشان باید تنظیمات این 

سرویس را تغییر دهند.
بــه گــزارش کویــن تلگــراف، شــرکت 
 ،)ConsenSys ( کانسنســیس 
توسعه دهنده کیف پول ارزهای دیجیتال 
متاماسک، به مشتریان محصوالت اپل 
که از سرویس آی کاود استفاده می کنند، 
دربــاره یک مشــکل امنیتی کــه به تازگی 

کشف شده، هشدار داده است.
مشکل امنیتی تلفن های همراه آیفون، 
لپ تاپ هــای مــک و آیپدهــا به خاطــر 
تنظیمات پیش فرض این دستگاه هاست. 
اگــر کاربــران گزینــه بکاپ گیری خــودکار 
سرویس آی کاود را برای داده های مربوط 
به اپلیکیشن هایشان فعال کرده باشند، 
کلمات بازیابی یا رمز عبور متاماسک آنها 

نیز در این سرویس ذخیره می شود.
شــرکت متاماســک در ۱۸ آوریــل )۲۹ 
فروردین( در توییتر توضیح داد که اگر رمز 
 )Apple ID password( عبور اپل آی دی
کاربران به  اندازه کافی قوی نباشد و مهاجم 
بتوانــد اطاعــات موجــود در حســاب 
آی کاود آنها را سرقت کند، ممکن است 

سرمایه خود را از دست بدهند.
تیم متاماسک گفته  اســت: »اگر گزینه 
بکاپ گیــری ســرویس آی کاود را بــرای 
داده های خود فعال کرده ایــد، در جریان 
باشید که این بکاپ گیری شامل رمز عبور 
کیف پول متاماسک شــما نیز می شود. 
اگر رمز عبور حســاب تان به  انــدازه کافی 
قوی نیست و شخصی داده های سرویس 
آی کاود شــما را ســرقت کنــد، می توانــد 

ارزهای دیجیتال تان را هم بدزدد.«
متاماســک زمانــی ایــن مســئله را اعام 
 »revive_dom« کرد که کاربــری به نــام
در توییتــر گــزارش داد کــه کل ســرمایه 
کیف پولش را از این طریق از دست داده  
اســت. او کــه بــه جمــع آوری توکن هــای 
غیرمثلــی )NFT( مشــغول اســت، در 
۱5 آوریــل )۲۶ فروردیــن( اعــام کــرد کــه 
به خاطــر ایــن مشــکل ۶5۰ هــزار دالر از 
دارایی هــای دیجیتــال و ان اف تی هــای او 

دزدیده شده اند.

NEWSخبر

جمله بســیار تکرارشــونده در دنیای رمزارزها این اســت: 
اینجا بازاری اســت بســیار پرریســک و هنوز رگوله نشده 
که می تواند سرمایه های افراد را در یک شب بر باد بدهد. 
تنها راهکاری هم که برای مقابله با این ریسک مدام تکرار 
می شود، آموزش و آگاهی بخشی به کاربران و ارتقای سواد 
مالی آنهاست. اما حاال یک تحقیق مفصل نشان می دهد 
حتی در کشورهای توسعه یافته  هم سواد مالی کاربران در 

دنیای کریپتو پایین است.
تحقیقــات بانــک مرکــزی کانــادا حاکــی از آن اســت کــه 
احتماالً کانادایی هــای جوان، مرد، شــاغل، تحصیل کرده 
دانشــگاهی، برخــوردار از درآمد باال و ســواد مالی نســبتاً 
پایین، بیت کوین دارند. به گزارش کوین تلگراف، این مطالعه 
نشــان داد کــه بیت کویــن داران غالباً ســواد مالــی کمتری 
نســبت به ســایر افراد جامعــه دارند. ایــن نتایــج از چهار 
نظرســنجی ســاالنه بین ســال  های ۲۰۱۶ )۱3۹۴( تا ۲۰۲۰ 
)۱3۹۸( به دست آمده است. حجم نمونه پاسخ دهندگان 
این نظرســنجی ها بین ۱.۹۸7 تا 3.۸۹3 نفر بوده اســت. 
نســخه کامل ایــن تحقیــق بــا نــام »آگاهــی از بیت کوین، 

مالکیت و نحوه استفاده از آن« منتشر شده است.
یکی از عبارات قابل توجه در نسخه کامل این تحقیق این 
نکته بود: »بیت کوین داران نسبت به دیگر افراد، اطاعات 
بیشتری در مورد شبکه بیت کوین داشتند، اما در آزمون 

سواد مالی، امتیاز کمتری کسب کردند.«

 رد شدن در آزمون سواد مالی
 آزمون ســواد مالــی مورد اشــاره، در واقع تنها ســه ســؤال 
انتخابی چندگانــه درباره نــرخ بهــره، تــورم و درک مفهوم 
ســهام/ ســرمایه گذاری مشــترک و ســه ســؤال مرتبط با 
بیت کویــن نیــز ناظــر بــر موضوعاتی چــون نحــوه عرضه، 
دفترکل دیجیتال و برخــورداری شــبکه از حمایت دولتی 

بود.

البته این نکته که با توجــه به تعداد ســؤاالت محدود، آیا 
واقعاً سواد مالی به درستی سنجیده شــده است یا خیر، 
هنوز مورد بحث است. از طرف دیگر باید توجه داشت که 

این سؤاالت بسیار آسان بوده اند.
محققــان بانــک مرکــزی کانــادا بــر ایــن نکتــه کــه حضور 
در بازارهــای مالــی نیازمنــد برخــورداری از ســواد مالــی 
اســت، تأکید کردند، زیــرا خطرات زیــادی می توانــد افراد 
آموزش ندیــده را تهدیــد کند کــه از طریق آموزش بیشــتر 
می توان بر این تهدیدات فائق آمد. این تحقیق نشان داد 
که طی چهار سال مورد بررسی، متوسط تعداد دارندگان 
بیت کوین ۱۸ تا 3۴ســاله کاهش یافته  و مردان حداقل دو 
برابر زنان به جرگه ســرمایه گذاران بیت کوین می پیوندند. 

البته وجود شــکاف جنســیتی 
موضوعــی اســت کــه به طــور 
گســترده در تاریــخ نه چنــدان 
طوالنی مدت ارزهای دیجیتال 

مورد بحث قرار گرفته است.
به طــور کلــی، اثــرات جانبــی بــا 
یافته های توصیفی مورد بحث 
ســازگار اســت. در این گــزارش 
آمــده کــه احتمــال مالکیــت 
بیت کوین با زن ، مســن و بیکار 

بودن کاهش می یابد.
این گــزارش نشــان می دهد که 
مــردان تحصیل کــرده جــوان 
که بالغ بــر 7۰ هــزار دالر درآمد 

داشته و ســواد مالی نســبتاً پایینی نیز دارند، بزرگ ترین 
گروه دارندگان بیت کوین در کانادا را تشکیل می دهند.

در گــزارش بــه ایــن نکتــه اشــاره می شــود: »احتمــاالً 
کانادایی هــای جــوان، مــرد، شــاغل، تحصیل کــرده 
دانشــگاهی، برخــوردار از درآمد باال و ســواد مالی نســبتاً 

پایین، بیت کوین دارند.« طبق آنچــه در این گزارش به آن 
اشاره شده، در ســوی دیگر طیف، کســانی که در امتحان 
سواد مالی امتیاز باالیی به  دست آوردند، احتماالً آگاهی 
باالیــی از بیت کویــن داشــته، امــا روی آن ســرمایه گذاری 

نکرده اند.

 مسئله و اهمیت اعتماد دولت
 شــایان ذکــر اســت کــه دالیــل ایــن افــراد بــرای نخریــدن 
بیت کوین، لزومــاً ضدیت بــا آن نبوده، بلکــه دالیلی مثل 
عدم درک یا رضایت از روش های پرداخت فعلی، از جمله 
مهم ترین دالیــل این امر عنوان شــده اند. دلیل ســوم این 
افــراد بــرای ســرمایه گذاری نکردن در بیت کویــن نیــز ایــن 
بود کــه آنــان قــادر نیســتند به 
ارزی که توســط دولت حمایت 

نمی شود، اعتماد کنند.
در این تحقیق آمده است: »ما 
متوجه شدیم که بین سال های 
۲۰۱۸ )۱3۹۶( تــا ۲۰۲۰ )۱3۹۸(، 
ســطح آگاهــی مــردم کانــادا از 
بیت کویــن و همچنیــن میــزان 
سرمایه گذاری آنان ثابت مانده 
است. ۹۰ درصد مردم کانادا با 
بیت کویــن آشــنا هســتند، در 
حالی که تنها پنــج درصد آنان 
در آن سرمایه گذاری کرده اند.«
پیــش از ایــن نیــز نتایــج یــک 
نظرســنجی دیگــر از ایــن مطالعات بــا نام »نظرســنجی 
جایگزین نقــدی« در کوین تلگــراف منتشــر و در آن ادعا 
شــده بود کــه کانادایی هایــی کــه درک پایین تــری از امور 
مالی دارند، احتماالً دو برابر بیش از ســایرین در ارزهای 

دیجیتال سرمایه گذاری می کنند.

مسئله ای مهم به نام 
سواد مالی در دنیای رمزارز

 تحقیقات بانک 
مرکزی کانادا حاکی 

از آن است که احتماالً 
کانادایی های جوان، 

مرد، شاغل،  برخوردار 
از درآمد باال و سواد 
مالی نسبتاً پایین، 

بیت کوین دارند

نتایج یک تحقیق نشان می دهد کانادایی های فعال در صنعت کریپتو سواد مالی قابل قبولی ندارند
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NEWSخبر

ماه گذشته ۴۰۰ پروژه و ۱۰۰ 
هزار کیف پول جدید در شبکه 

کاردانو ساخته شده است

کاردانو به پیش 
می تازد

با وجود عملکرد ضعیف کاردانو در جذب 
 )NFT( کاربران بازار توکن های غیرمثلــی
و برنامه های غیرمتمرکز، تعــداد پروژه ها 
و کیــف پول هــای جدیــد آن در یــک مــاه 
گذشته به طور چشم گیری افزایش یافته  
اســت. چارلز هاسکینســون، بنیان گذار 
کاردانــو می گوید به روزرســانی بعدی این 
شبکه که قرار است تا دو ماه دیگر انجام 
شــود، می تواند شــرایط کاردانو را بهتر از 

قبل کند.
بــه گــزارش کوین تلگــراف، فعالیت هــای 
مربــوط بــه باکچیــن کاردانــو به طــور 
چشــم گیری در حال افزایش بوده و تنها 
در یــک مــاه گذشــته، ۴۰۰ پــروژه و ۱۰۰ 
هزار آدرس جدید در این شــبکه ساخته 
شده است. شرکت »این پوت اوت پوت« 
)IOHK(، توسعه دهنده باکچین کاردانو، 
در ۱۹ آوریل )3۰ فروردین( در توییتر اعام 
کــرد حــدود ۹۰۰ پــروژه در حــال  توســعه 
در شــبکه کاردانو وجــود دارد. آن طور که 
پیداست، تعداد این پروژه ها در مقایسه 
با ۱۱ مــارس )۲۰ اســفند ۱۴۰۰( ۴۰۰ مورد 
بیشــتر شــده اســت. در این تاریخ »تیم 
هریسون«، معاون نایب رئیس این پوت 
اوت پوت، در شــبکه اجتماعی لینکدین 
اعــام کــرده بــود کــه 5۰۰ پــروژه در حــال 

توسعه در این شبکه وجود دارد.
کاردانــو یــک باکچیــن غیرمتمرکــز و 
عمومی است که از سازوکار اثبات سهام 
اســتفاده می کند. چارلز هاسکینسون، 
در ســال ۲۰۱7 و بعد از آنکه تیم اتریوم را 
به خاطر اختافات پیش آمده در رابطه با 
مســیر آینده این ارز دیجیتال ترک کرد، 
توانست کاردانو را راه اندازی کند. این پوت 
اوت پوت با اشاره به برخی پیشرفت های 
مثبــت کاردانــو در ۱۰ روز گذشــته، روی 
شش پروژه تأکید ویژه ای کرده است. این 
پر وژه ها در زمینه های مختلفی از جمله 
معامله توکن ها و دیگر بخش های دیفای 
)DeFi( فعال هســتند که بخشی از آنها 
وارد شــبکه اصلی شــده اند، تعدادی در 
شبکه های آزمایشی قرار دارند و برخی هم 
نسخه بتای برنامه خود را عرضه کرده اند.

بیت کوین مقاومت ۴۲.5۰۰ دالری را شکست، اما موفق 
به عبور از مقاومت ۴3.۲۰۰ دالری نشد. در نتیجه اصاح 
شــدید قیمت آغاز شــد تا در حال حاضــر بیت کوین در 
محدوده 3۹.5۰۰ دالر معامله شود. سرعت افت قیمت 
بیت کوین در حال حاضر برابر با سه درصد در روز تخمین 
زده می شود. سود هفتگی این ارز دیجیتال نیز اکنون به 

دو درصد کاهش یافته است.
به گــزارش کریپتونیــوز، روند قیمت اکثــر آلت کوین های 
اصلی بازار نیز معکوس شــده اســت. حمایت اتریوم در 
3.۰5۰ دالر پابرجا نماند. حمایت ایکس آرپی )XRP( در 
۰.75 دالر شکســته شــد تا روندی نزولی در پیش گیرد. 
کاردانو نیز با کاهش قیمت به حمایت ۰.۹۰ دالری خود 

نزدیک می شود.

 قیمت بیت کوین
 بــه گــزارش ارز دیجیتال پــس از آنکــه بیت کوین از ســد 
مقاومــت ۴۲.5۰۰ دالری عبــور کــرد، فروش هــا شــدت 
گرفت. بیت کوین تا سطح ۴3.۰۰۰ دالر نیز باال آمد، اما از 

پس مقاومت ۴3.۲۰۰ دالری برنیامد و موج نزولی شدید 
قیمــت را بــه ســطح ۴۱.۰۰۰ دالری بازگردانــد. حمایــت 
کلیدی پیش روی بیت کوین در 3۹.5۰۰ دالر قرار دارد و اگر 
این حمایت شکسته شود، سرعت افت قیمت بیت کوین 
افزایش پیدا می کنــد. نزدیک ترین مقاومــت پیش روی 
بیت کویــن نیــز در ســطح ۴۱.۲۰۰ دالری قابل مشــاهده 
اســت. مقاومــت کلیــدی بعــدی می توانــد ۴۱.5۰۰ دالر 
باشد که در صورت شکست این مقاومت، روند صعودی 

بیت کوین شدت می گیرد.

 قیمت اتریوم
 اتریوم نیز پس از آنکه توانســت مقاومت 3.۱5۰ دالری 
را پشت  ســر بگذارد، با فشــار فروش در محدوده 3.۱۸۰ 
دالر مواجه شــد. قیمت اتریوم به زیر ســطح 3.۱۰۰ دالر 
بازگشته و حتی کمتر از 3.۰5۰ دالر نیز معامله شد، اما 
نمودار قیمت این ارز دیجیتال سعی در باقی ماندن باالی 
سطح 3.۰۰۰ دالر دارد. اتریوم ســه درصد در شبانه روز و 
یک درصد در هفته اخیر کاهش قیمت داشــته اســت. 

حمایت کلیــدی بعــدی آن نیــز در محــدوده ۲.۹5۰ دالر 
اســت. اما اگر قیمــت رونــدی صعــودی در پیــش گیرد، 
ســطح 3.۰5۰ احتماالً به یــک مقاومت تبدیــل خواهد 
شــد. مقاومت کلیدی بعدی نیز در محدوده 3.۱۲۰ دالر 

پیش بینی می شود.

 قیمت آلت کوین ها
 کاردانو از پس مقاومــت ۰.۹۸ دالری برنیامد. با کاهش 
قیمت این ارز دیجیتال به زیر سطح ۰.۹5 دالر، حمایت 
۰.۹۰ دالری بســیار نزدیــک بــه نظــر می رســد. بی ان بی 
)BNB( در تــاش بود باالی مقاومــت ۴۲5 دالری تثبیت 
شود. طرفداران کاهش قیمت ها یا به اصطاح خرس های 
بازار این ارز دیجیتال اما توانستند قیمت را به زیر سطح 
۴۱۲ دالر برســانند. اگــر این رونــد نزولی ادامه دار باشــد، 
امکان رســیدن بــه حمایــت ۴۰۰ دالری نیــز وجــود دارد. 
قیمت سوالنا نیز که نتوانست مقاومت ۱۱۰ دالری خود را 
پشت سر بگذارد، روندی نزولی در پیش گرفت و حال در 

نزدیکی حمایت ۱۰۲ دالری اش به  سر می برد.

تحلیل هفتگی بازار از احتمال ادامه روند نزولی قیمت ها خبر می دهد

مقاومت ها شکسته می شوند؟

روند ارزش بازار رمزارزها در هفته گذشته روند ارزش بازار آلت کوین ها در هفته گذشته روند تغییرات سلطه بیت کوین در هفته گذشته
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

پای بازار مکاره حساب های اجاره ای به دنیای 
رمزارز فارسی هم کشیده شد

حسابم مال تو!
تــازه وارد  دنیــای  بــه  اجــاره ای  حســاب های 
کریپتوفارســی هــم رســیده و هــر روز بــر تعــداد 
آگهی هــای وسوســه برانگیز آن اضافــه می شــود. 
مستأجران این حســاب های اجاره ای چه کسانی 
هستند و با چه ترفندهایی اقدام به جذب مشتری 
می کنند؟ مشتری آنها چه کسانی هستند؟ درآمد 
اجــاره حســاب چقــدر اســت؟ بــا این حســاب ها 
رمــزارز خریدوفــروش می شــود یــا محلــی بــرای 
تطهیر پول های کثیف هســتند؟ قانون گــذار برای 
مقابله با حســاب های اجاره ای چه می کند؟ اینها 
پرســش هایی اســت کــه در ایــن گــزارش بررســی 

کرده ایم.
نام خــود را کارآفرین گذاشــته اند، در اینســتاگرام 
صفحه دارنــد و تلگــرام مهم تریــن محل شــکار و 
ارتباط گیری آنهاست. »درآمد حقیقی در کمترین 
زمان و با کمترین فعالیت«؛ این شــعار آنهاست. 
تــا پیــش از ایــن نــام حســاب های اجــاره ای را در 
جریــان دادگاه هــای پرونده هــای فســاد اقتصادی 
و شــرکت های کاغــذی و صــوری شــنیده بودیــم و 
همچنین اجاره حساب در سایت های شرط بندی 
در سال های اخیر بحث برانگیز شده بود، اما حاال 
این ترفند نه تنهــا نقطه پایانــی نداشــته؛ بلکه به 
دنیای کریپتوفارسی هم رسیده است. هر روز مانند 
قارچ گروه ها و کانال های تلگرامی سبز می شوند که 
فعالیت خود را در زمینه ارزهای دیجیتال تعریف 

کرده اند و بی هیچ ابایی حساب اجاره می کنند.

 یک مشاهده واقعی
برای اینکــه از ســازوکار دقیــق این کانال هــا باخبر 
شــویم، به ســراغ یکی از پرعضوترین این کانال ها 
رفتیم که تعداد اعضای آن بیش از ۹۱ هزار نفر درج 
شده است. در این کانال برای اجاره حساب آگهی 
وسوسه برانگیز درآمد شش میلیون تومانی در ماه 
ثبت شده است. به مدیر این کانال تلگرامی پیغام 
می دهم و خودم را یک زن خانه دار معرفی می کنم 

که عاقه مند به داشتن این درآمد ثابت هستم.
به پنج ثانیه هم نمی کشد که مدیر کانال پیغامم را 
پاسخ می دهد و با زبانی نرم می گوید: »اتفاقاً ما هم 
کارمان را جــوری تعریف کرده ایم که کســانی مثل 
شما که خانه دار هستند، درآمد ثابت و مستقلی 
داشته باشند.« از او می پرسم برای شروع کار چه 
کاری باید انجام دهم که توضیح می دهد به حساب 
بانکی و ثبت نام در یک سایت صرافی نیاز است. 
در ادامــه هــم تأکیــد می کنــد کــه »همراه بانــک و 
اینترنت بانک هر حساب را باید با شماره همراهی 

که ما به شما می دهیم، باز کنید.«
از او می خواهم که درباره ماهیت کار بیشتر توضیح 
دهــد، چــون همســرم تردیــد دارد و بایــد برایــش 
توضیحــات کامل بدهــم تا راضی شــود ایــن کار را 

انجام دهد.
می گوید: »کاماً حق دارید و درک می کنم. ساکن 

کدام شهرید؟«

+ »تهران«
- »کار مــا در زمینــه ارز دیجیتــال و بــورس اســت. 
ارزهــای دیجیتــال آینــده دنیــا هســتند. ســقف 
کارت به کارت ۱۰ میلیون تومان اســت. از حســاب 
شما زمانی استفاده می شود که سقف حساب ما 

پر شده باشد.«
+ »چه استفاده ای؟«

- »خدمت تــان عــرض کــردم فعالیت هــای مــا ارز 
دیجیتال و بورس است.«

+ »کار اصلــی شــما چیســت کــه بــه ایــن همــه 
جابه جایی پول در روز نیاز دارد؟ اگر بانک چک کند 
و بفهمد فرد دیگری از حسابم استفاده می کند و 

حسابم دست من نیست، چه اتفاقی می افتد؟«
- »این همه حساب به طور مستقل کار می کنند، 
حتی خود بانک. فکر کنید حساب مشترک دارید، 

مگر بانک به حساب مشترک گیر می دهد؟«
در ادامه بیشــتر درباره روند کار می پرســم و اینکه 
ممکن اســت این کار چه عواقبی داشــته باشــد و 
اینکه از کجا مطمئن باشــم درآمد شــش میلیون 

تومانی که می گوید را حتماً پرداخت می کنند.
جوابــی بــا لحنــی نســبتاً تنــد انتخــاب می کند و 
می گوید: »ما هم از کجا مطمئن باشیم پولی را که در 
حساب شما واریز کردیم، شما برداشت نمی کنید؟ 
مبنای کار ما بر صداقت است. ما اعتماد می کنیم و 
انتظارمان از مشتری هم اعتماد است. اصراری هم 

نداریم، انتخاب با خودتان است.«
با کمی وقفه در پاسخ می گویم: »می خواهم اعتماد 
کنم، چون به این پول نیاز دارم. چه کاری باید انجام 

دهم؟«
جــواب می دهــد: » قطعاً، چــون االن وضــع درآمد 
خیلــی از افــراد واقعــاً پاییــن اســت و به شــما حق 

می دهیم و کمک می کنیم.«
در ادامــه مشــخصات کامــل و یــک عکــس 
می خواهــد و می گویــم: »امــکان ارســال عکــس 
نــدارم.« لینــک صرافــی …. را فرســتاد و گفــت: 
»عکس بــرای ثبت نــام و احراز هویــت در صرافی 
اســت؛ بنابرایــن خودتــان در این ســایت مراحل 
ثبت نــام را انجــام دهید، ولــی در قســمت ایمیل 
آدرس… را ثبت کنید. یک کد به ایمیل می آید که 
برایتان می فرستم. حساب بانکی تان هم فعاً یا 
حساب بانک … باشد یا …. ممکن است در ادامه 
حســاب از بانک دیگری هم الزم شــود که بهتان 

اطاع می دهم.«
بــازار اجــاره حســاب بانکــی در فضای مجــازی و 
کانال های تلگرامی بســیار داغ اســت و این فقط 
مشــتی نمونه خروار بــود. در بررســی ایــن ماجرا 
بدیهی تریــن و اولیه ای تریــن ســؤال ایــن اســت 
که آیــا از ایــن آگهی هــا اســتقبال می شــود و چه 
کسانی حاضر هستند مستأجرانی بی نام ونشان 
برای حساب های بانکی شــان بیاورند؟ قانون چه 

می گوید؟
ادامه در صفحه بعد

REPORTگزارش

نگاهی به یکی از پرونده های 
جنجالی حوزه رمزارزها در 

سال های اخیر که حاال با 
دستگیری شهره موسوی وارد 

فاز جدیدی شده است

از پادشاهی با 
کینگ مانی تا اوین

نایب رئیس فدراسیون فوتبال بازداشت شد؛ این خبری 
بود کــه خبرگــزاری صداوســیما در ابتدای هفتــه جاری 
اعام کرد. فیلم منتشــره از ســوی این خبرگزاری نشــان 
می داد شهره موسوی ســوار بر اتومبیل وزارت اطاعات 
به زندان اوین برده می شــود و پس از آن نیز گزارش شــد 
وثیقــه هــزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی برای شــهره موســوی 
صادر شــد و به دلیل عدم تودیع وثیقه این فرد به زندان 
برده شده است. اما نکته مهم این بود که شهره موسوی 
بــرای اقدامــات اقتصــادی غیرفوتبالــی خــود بازداشــت 

شده است.
شــهره موســوی، از اعضای هیئت مدیره شــرکت بادران 
است؛ همان شرکتی که با پرونده »کینگ مانی« یا همان 
پادشاه پول بر ســر زبان ها افتاد و زمستان سال گذشته 
مدیــر دیگــر ایــن شــرکت، فریــدون قربانیــان مشــهدی 
یعنی همســر شــهره موســوی هم در جریان این پرونده 
بازداشت شده بود و حاال نوبت به شهره موسوی رسید. 
»کینگ مانی« در واقع رمزارز ابداعی اســت که شــرکت 
»بادران گســتر« اعضایــش را بــه خرید آن دعــوت کرده 
و در نهایــت بــا شــکایت هــزاران مال  باختــه و از دســت 
رفتن سرمایه شــان پــای این پرونده و رؤســای شــرکت را 
به میز قضا و بازداشت کشــاند. این گزارش با مروری بر 
تاریخچه شرکت بادران و سوابق اجرایی شهره موسوی 
و دیگر شــرکایش »کینگ مانی« را بررســی کرده اســت؛ 
اینکه چه شد که شــهره موسوی و همســرش از مشهد 
به تهران رســیدند و بعد به دنیــای فوتبال و حــاال هم به 

زندان.

 از فروش لوازم آرایشی تا فدراسیون فوتبال
 داســتان خلــق کینگ مانــی یــا همــان پادشــاه پــول بــه 
مدیریت شهره موســوی و فریدون قربانیان مشهدی از 
سال ۱3۸۶ و تحت عنوان شرکت »مجتمع نیروگاه های 
فراگامان« آغاز شد. آن زمان این زوج در مشهد شرکت 
فراگامان را داشتند که با اســتفاده و جذب سرمایه های 
مردم در زمینه نیروگاه های برقی و آبی، وعده سوددهی 

بــاال می دادنــد و خــود را »اولیــن شــرکت ســهامی عــام 
ایــران در خصــوص اســتفاده از انرژی هــای نــو شــرکت 
مــادر تخصصــی و دانش بنیــان« معرفــی می کردند. در 
ســال ۱3۹۲ مدیریت این شــرکت به صورت شــفاهی به 
ســهام داران اعــام ورشکســتگی کــرده و اینجــا بــود که 
شــهره موســوی و فریدون قربانیــان و دیگر شــرکا بــا نام 

»بادران« به تهران آمدند.
جالــب اینکه ایــن افراد بــاز هــم خــود را به عنــوان اولین 
معرفــی کردنــد؛ »اولیــن شــرکت بازاریابی شــبکه ای در 
ایــران« و حــاال بــا محصوالتــی آرایشــی و بهداشــتی بــا 

اسامی و نام های مختلف.

 شهره موســوی و شــرکت های زیرمجموعه 
بادران

 هرچنــد از همــان ابتــدای کار ایــن شــرکت بحث هایــی 
مبنــی بــر هرمی بــودن ایــن شــرکت و غیرقانونی بــودن 
فعالیت هرمی مطرح بود، اما ادعای خود شهره موسوی 
طبــق صحبت هایــش در یــک مصاحبــه این بــود: »اوالً 
شرکت های بازاریابی شبکه ای قانونی هستند و سیستم 
نظارتی دقت و کنترل خاصی روی آنها دارد تا از مســیر 
درســت و اصولــی خــارج نشــوند. ثانیاً بــه فــروش کاال و 
حتــی ارزآوری در کشــور کمــک می کننــد. یعنی ســبب 
شکوفایی چرخه تولید و اقتصاد داخل می شوند. ثالثاً با 
نظارت های بایسته خود شرکت ها رفتار های دون اخاق 
اســامی در آنها رخ نمی دهــد. اطاعات مالی شــفاف و 

قابل پیگیری دارند و بسیاری از مزایای دیگر.«
تا به اینجای کار بادران باز هم مسئله ساز نبود؛ تا جایی 
که حتی شهره موسوی جایزه کارآفرین برتر کشور و نیز 

ارزهای دولتی دریافت کرده است.
اوایل نیمه دوم دهه ۹۰ شهره موسوی کم کم به یک آدم 
شهره تبدیل شد؛ هم برای فعالیت های اقتصادی اش و 

از آن مهم تر برای بازشدن پایش به دنیای فوتبال.
عمر فوتبالی شــهره موســوی از مدیرعاملی یک باشگاه 
تا نایب رئیســی فدراســیون فوتبال بســیار کوتاه و البته 
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شــتابان و پرســرعت بود. در ســال ۱3۹5-۱3۹۴ شرکت 
بادران باشــگاه فوتبال بادران را راه انــدازی کرد و با خرید 
ســهمیه لیگ دویی ایران جوان خورموج پــای به عرصه 
فوتبال ایران گذاشت و گرچه چندین بار با خرید امتیاز 
تاش کرد به لیگ برتر برود، اما موفق نشــد. با این حال 

برای گردانندگانش بخت و اقبال داشت.
شــهره موســوی مدیرعامــل باشــگاه فوتبــال بــادران در 
فضای رسانه ای از این منظر که یک زن، مدیرعامل یک 
باشگاه فوتبال است، حسابی سروصدا به پا کرد. البته 
همین کارنامه امتیاز دیگری نیز برایش به همراه داشت. 
شهره موسوی به فدراســیون فوتبال رفت و با کسب 7۰ 
رأی کرسی نایب رئیس ســوم این فدراسیون را به دست 

آورد و تاکنون هم این سمت را داراست.

 پرونده پادشاه پول چطور به میز قضا رسید؟
 حــاال بعــد از تمامی ایــن ماجراهــای فوتبالی برســیم به 
فعالیــت اقتصادی شــهره موســوی کــه به گفتــه مراجع 
امنیتــی بــرای همیــن فعالیت هــا حــاال در زندان به ســر 

می  برد؛ پرونده پادشاه پول )کینگ مانی(.
شرکت بادران از زمان تأسیس تا تقریباً حدود سال ۱3۹۸ 

در فضــای پررونقی به فعالیت 
صداوســیما  می پرداخــت. 
بارهــا بــه روش هــای مختلــف 
در برنامه هــای خــود بــه تبلیغ 
شرکت بادران پرداخته و عاوه 
بر تبلیغات در بخش آگهی های 
تلویزیــون، در برنامه هــای زنده 
نیــز بــا دعــوت از اعضــای ایــن 
شــرکت آن را معرفی کرده بود. 
شبکه بادران طبق آماری که تا 
ســال ۱3۹5 در وب ســایت این 
شــرکت اعام شــده بود، بیش 
از ۴۰۰ هــزار عضــو داشــت. تــا 
اینکه در رســانه ها گزارش های 
مختلفــی از افــراد عــادی بــه 
گوش می رسید که این شرکت 

فعالیت های ابهام آلودی انجام می دهد.
ماجــرا هــم از این قــرار بود کــه بــادران رمــزارزی به اســم 
»کینگ مانی« را به شبکه زیرمجموعه اش معرفی کرد تا 
کارمزد های ارزی را از این طریق با شبکه اش تسویه کند. 
این شرکت اعضایش را به خرید این رمزارز تشویق کرده 
و وعده داده بود با خرید این رمزارز می توانند درآمدشان 
را چندین برابر کنند. بادران ابتدا وب سایتی برای خرید 

و تبدیل رمزارز به بازاریاب ها معرفی کرد.
 utbyte.io بــرای خریــد کینگ مانــی بایــد از ســایت
بیت کویــن را بــه کینگ  مانــی تبدیــل می کردنــد. ســرور 
وب سایت utbyte و وب ســایت کینگ  مانی نیز متعلق 
به شــرکت Sweden invest group AB ســوئد است. 
گفته می شد گردانندگان کینگ مانی، با ایجاد نوسانات 
قیمتی، اشــتیاق و رغبــت مضاعفی در اعضای شــرکت 
بــرای ســرمایه گذاری بیشــتر در ایــن رمــزارز بــه وجــود 
می آوردند، به طــوری  که قیمت هر واحــد کینگ مانی در 
چند مــاه تنها در شــبکه، از چهــار یورو بــه چندین هزار 
یورو افزایش یافت. در آن ســایت کاربران می توانســتند 

کینگ مانی را به بیت کوین تبدیل کنند.
اما سرمایه گذاران ضربه آخر را زمانی خوردند که به ناگاه 
سایت اعام کرد برداشت بیت کوین بسته شده و همین 

اتفاق جمعیتی از مال باختگان را شکل داد.

 ورود مجلس نشینان به ماجرا
 در اواخــر تابســتان ۱۴۰۰ابوالفضــل ابوترابــی، نماینده 
مجلس از رمزارزی به نام کینگ مانی، به عنوان رمزارزی 
یاد کرد که در مدتی کوتاه، قیمتی غیرواقعی و افزایشی 
را ثبــت کــرده بــود: »متأســفانه بســیاری از مــردم کــه 

خانه خود را فروخته یا از دســترنج خــود در کینگ مانی 
سرمایه گذاری کرده اند، اکنون به مال باختگان این رمزارز 

تبدیل شده اند.«
ایــن نماینــده مجلــس گفتــه بــود: »یــک شــرکت 
شناخته شده که در حوزه بازاریابی شبکه ای فعال است، 
پشــتوانه این رمزارز بوده و اساســاً اقبال عمــوم مردم به 
کینگ مانــی به دلیل حمایت این شــرکت بوده اســت.« 

اما نام و آدرسی از این »شرکت شناخته شده« نداد.
بعــد از ایــن صحبت هــا خبــر ممنوع الخروجــی شــهره 
موســوی، نایب رئیس فدراســیون فوتبال منتشــر شــد، 
اما شهره موسوی در یک پست اینســتاگرامی این خبر 
را تکذیب کــرد و گفــت: »ممنوع الخروجی من درســت 
نیســت و مشــکلی هم نــدارم. هــر کســی کار اقتصادی 
می کند، راجــع به او صحبت می کنند و االن هم بیشــتر 
در این باره حرف زده می شود تا شیرینی پیروزی تیم ملی 
و ملی پوشان را زیر سؤال ببرند. برخی فکر می کنند با این 
شــایعات به من ضربه می زنند، در حالی که بدون شک 
به فوتبال کشــور ضربه وارد می کنند. کسانی که چنین 
حرف هایی می زننــد، می خواهند مدیریت خــوب من را 
زیر سؤال ببرند و خدا را شکر در فارسی ضرب المثل های 
خوبی داریم که یکی از آنها در 
جواب به این افراد حاشیه ساز 
ایــن اســت کــه جــواب ابلهان 

خاموشی است.«
امــا در ادامــه بیانیــه وزارت 
اطاعــات همه چیــز را شــفاف 
 ۱۴۰۰ مهــر  هفتــم  کــرد. 
اطاعــات شــایعات  وزارت 
مطرح شــده در ایــن مــورد را با 
صــدور بیانیــه ای تأییــد کــرد. 
در آن بیانیــه آمــده بــود: »بــا 
اشــراف اطاعاتــی ســربازان 
گمنــام امــام زمــان )عجــل هللا 
تعالــی فرجه  الشــریف( یکــی 
شــبکه های  بزرگ تریــن  از 
ســازمان یافته کاهبرداری در 
ســطح کشــور شناســایی و مورد ضربــه قرار گرفــت. این 
باند بــا فریب افــکار عمومــی و تشــویق افراد بــه خرید و 
ســرمایه گذاری در رمز ارز مجعول »کینگ مانی«، مبالغ 
هنگفتــی را از زیر مجموعه هــای خــود کســب کــرده و با 
ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام 
به خریدوفروش آن کرده است. در این عملیات اعضای 
این باند با حکم مرجع قضایی دستگیر و به  دلیل تعداد 
زیــاد مال باختــگان، پرونــده آنــان در حــال ســیر مراحل 

قضایی است.«
از همــان روز هفتــم مهرمــاه بــه بعــد هــم مال باختــگان 
زیادی با برگزاری تجمعات مختلف؛ از جلوی فدراسیون 
فوتبال گرفتــه تا قوه قضائیه، در پی رســیدگی به پرونده 
پادشاه پول و بازگشت اموال از دست رفته شان هستند. 
بســیاری از این مال باختگان شهره موســوی را »پادشاه 
جعل کننده« معرفی می کنند که فعالیت  او و همســر و 
شرکایشــان به از دســت رفتن ســرمایه آنها منجر شده 
اســت. هرچند برخی هــم معتقدنــد ایــن مال باختگان 
ریســک بزرگی کرده انــد که به شــرکتی با چنین ســوابق 
و عــدم شــفافیتی اعتمــاد کرده انــد. در مقابــل، عــده 
دیگــری نیز معتقدنــد در وضعیت اقتصــادی نامطلوب 
و فشــارهای معیشــتی فعلی و همچنین عدم شفافیت 
و نظارت کافی، بســیاری از ســر اســتیصال برای کســب 
اندک ســود و حفــظ ارزش پول بــه چنیــن فعالیت هایی 
اعتماد می کنند، کمااینکه تجربه پیشینی آن را در مورد 
مؤسســات اعتبــاری یا حتــی بــورس در ســال ۱3۹۹ هم 
شاهد بودیم. اما آنچه یک واقعیت ملموس است، مال و 
دارایی اندک هزاران مال باخته است که به نظر نمی  رسد 

به این سادگی قابل بازگشت باشد.

ادامه از صفحه قبل

حسابم مال تو!

REPORTگزارش

در میــان صحبت های ایــن مدیر تلگرامــی اجاره 
حساب، این نکته به چشم می خورد که بانک اگر 
بفهمد هیچ جرمی معطوف به صاحب حســاب 
نیست. جالب اینجاســت که تقریباً درست هم 

می گفت، هرچند همه واقعیت را نمی گفت.

 اجاره حساب جرم نیست
محمدجعفر نعنــاکار، حقوقــدان در گفت وگو با 
راه پرداخت در رابطه بــا همین موضوع می گوید: 
»ما در حال  حاضر قانونی نداریم که بگوید شما 
نمی توانیــد دسترســی حســاب بانکی تــان را بــه 
شــخص دیگری بدهید. مطابق مــاده »۲« قانون 
مجازات اســامی زمانی شــما مجرم هستید که 
فعل یا ترک فعل شما در قانون جرم انگاری شده 
باشــد، اما در قانون ما اساســاً جرمی به نام اجاره 
حســاب وجود ندارد و در واقع جرم انگاری نشده 
است. این حتی نامش طبق مفاد حقوقی حساب 
اجاره ای هم نیست، اعطای دسترسی به حساب 
مالی یا بانکی است و کاماً جایز و قانونی است.«

بنابراین طبق صحبت های نعناکار در متن قانون با 
خأل مواجه هستیم و اساساً جرمی به نام حساب 
اجاره ای نداریم، اما طبق قانون مبارزه با پول شویی 
حساب های بانکی که به طور ناگهانی و مشکوک 
از نظم روتین خود خارج شده، از طرف بانک باید 
در دست بررسی قرار بگیرد. فرض کنید در همان 
مثالی کــه پیش تر درباره اش توضیــح دادیم، یک 
زن خانــه دار که تراکنــش بانکی اش در ماه شــاید 
تاکنون پنج میلیون تومان بوده، ناگهان به واسطه 
اجاره دادن حسابش به تراکنش های باالی یکصد 
میلیــون تومــان در مــاه می رســد. آیــا بانــک ایــن 
حساب را یک حساب مشــکوک دانسته و مورد 

پیگرد قانونی قرار می دهد؟
نعنــاکار در ایــن رابطــه توضیــح می دهــد: »طبق 
قوانین مبــارزه با پول شــویی، هر گاه رفتــار بانکی 
شــخصی از نرم خارج شــود، دســتگاه اطاعاتی 
می توانــد ورود کنــد. شــخص را از طریــق شــعبه 
احضار می کنند و از او توضیح می خواهند. حاال 
اگر فرد توضیح دهد که حسابم را اجاره داده ام، از 
او می پرسند به چه کسی اجاره داده و او می گوید 
به فان فرد. حاال در موردی که شما گفتید، یعنی 
حســاب اجاره ای بــرای کریپتــو، باز هم مشــکلی 
وجود ندارد؛ کمااینکه در حــال حاضر هیچ کدام 
از صرافی های رمزارز در ایران مجــوز ندارند. مگر 
اینکه در فرایند آن معامات نشانه هایی از جعل و 
سرقت ببینید و بر اساس آن اقدام کنید؛ بنابراین 
در کل در مــورد هیچ کــدام از اینهــا جرم انــگاری 

نشده است.«

 چهــار عامــل شــکل گیری زنجیــره 
حساب اجاره ای

به گفته نعنــاکار اصــوالً این نوع بده بســتآن های 
مالی و کســانی که در این زمینه در حال فعالیت 
هســتند، در واقــع از خألهــای قانونــی اســتفاده 

می کنند و کار خود را پیش می برند، اما این بدان 
معنا نیســت که کســی که حســاب خود را اجاره 
می دهد، همــواره می تواند در حاشــیه امن قانون 

قرار داشته باشد.
او توضیح می دهد: »مطابق اصول حقوقی )که با 
اصول قانونی متفاوت است(، اشخاص نمی توانند 
از قانون سوءاستفاده کنند، یعنی زمانی که در مورد 
چیزی قانون وجود ندارد، نمی توان استمساک به 
عدم قانون کرد و کسب وکار مشکل دار را تعریف 
کنیم. دسترســی به حســاب بانکی و مالی در هر 
جای دنیا قبول نمی شــود. در ایران نیز اگر خاف 
این عرف و عقل سلیم اقدام کنید، برآیند فعالیت 
شما قابلیت انتساب به جرم های مختلف را دارد. 
مثاً در این مورد دسترسی به حساب را می دهید 
و خود ایــن کار به لحــاظ قانونی جرم نیســت، اما 
احتماالً به واسطه حساب شما پول شویی انجام 
می شود. یعنی پولی در حساب شما چرخش پیدا 

می کند تا اصطاحاً تطهیر شود.«

 عوامل شــکل گیری یک کسب وکار 
غیررسمی

این حقوقدان چند عامل اصلی را ریشه و اساس 
شــکل گیری این کســب وکار غیررســمی می داند 
و می گویــد: »دلیل اول فقر فهم حقوقی اســت و 
بسیاری از افراد آگاه نیستند و به همین نکته اتکا 
می کنند که در قانون اجاره حساب جرم نیست. 
عامل دوم وضــع آشــفته و نامناســب اقتصادی 
کشور اســت. هرچقدر وضعیت اقتصادی بدتر 
شود، فضا برای جوالن دادن این نوع کسب وکارها 
بیشتر می شــود. عامل سوم که بســیار هم مهم 
اســت، ضعف قانون در نظام قانون گذاری است. 
یعنی بانک مرکزی به جای اینکه نظارت کند، بر 
اولویت های دست چندم متمرکز می شود. عامل 
چهــارم هم خــاء قانونی اســت. یعنی مــا در این 
زمینه در واقع هیچ قانون مشخص و مستقیمی 
نداریم و همگی این عوامل زنجیره بقا و پیشرفت 

این ماجرا را فراهم می کند.«
امــا آیــا واقعــاً در ایــن خــاء قانونــی هیــچ راهکار 
نظارتی وجود نــدارد؟ بانک مرکــزی در این زمینه 

چه ابزارهایی در دست دارد؟
نعناکار در این رابطه توضیــح می دهد: »در وهله 
اول ما به قانون نیاز داریم. یعنی باید نظام رگوالتور 
در متن قانون مســتقیماً مشــخص کنــد اعطای 
حق دسترســی به حســاب  بانکی و مالی توســط 
چه کسانی جایز است؟ مثاً اشخاص می توانند 
به کارگزاری های رسمی سازمان بورس دسترسی 
حســاب دهند، دسترســی بــه حســاب بانکی به 
وکیــل جایز اســت، بــه خانــواده درجه یــک جایز 
است. یعنی باید طبقه بندی و دسته بندی شود. 
اما در حــال حاضر اعطای دسترســی به طور کلی 
بامانع است و هیچ منع قانونی برای آن تعریف 
نشــده و به همین دلیل هم ما شاهد رشد چنین 

ماجراهایی هستیم.«

گفته می شد 
گردانندگان کینگ مانی 

با ایجاد نوسانات 
قیمتی، اشتیاق و 

رغبت مضاعفی در 
اعضای شرکت برای 

سرمایه گذاری بیشتر 
در این رمزارز به وجود 

می آوردند
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رؤیای بوکله
بیت کوین چقدر توانسته به اهدافی که سیاست مداران السالوادوری 

به دنبال آن بوده اند، کمک کند؟

NEWSخبر

وقتــی »رومــن مارتینــز« در ال زانته، روســتای ســاحلی 
کوچکی در الســالوادور بزرگ می شــد، رؤیای آمریکایی 
بســیار باشــکوه بــه  نظــر می رســید. در ال زانتــه به جــز 
صنعت ماهیگیری محلی که والدیــن مارتینز در آن کار 
می کردنــد، فرصت های زیــادی وجود نداشــت. مارتینز 
می گویــد: »جوان هــا می خواســتند آنجا را تــرک کنند و 
به ایــاالت متحــده برونــد، اما حــاال رؤیای الســالوادوری 

داریم.«
رؤیای السالوادوری رؤیایی با محوریت بیت کوین است. 
دو سال پیش، خَیِری آمریکایی برای کمک به برنامه های 
اجتماعــی بیــش از یکصــد هــزار دالر در قالــب ایــن ارز 
دیجیتال یــا رمــزارز غیرمتمرکز به ســازمان مردم نهادی 
فرستاد که مارتینز در ال زانته برای آن کار می کند. وقتی 
این سازمان شروع به ترغیب خانواده ها و کسب وکارها 

به اســتفاده از بیت کوین کرد، بســیاری از ساکنان شهر 
که بیشترشان هرگز حســاب بانکی نداشتند، شروع به 
پس انداز پول شان در قالب این رمزارز کردند و با افزایش 
ارزش آن ســود بردند. گردشــگران کنجکاو دسته دسته 
به این شــهر آمدنــد و کســب وکارهای خارجــی در آنجا 
شــعبه زدند. این پروژه باعث شد ال زانته با نام مستعار 
»ساحل بیت کوین« شناخته شــود که همزمان تاشی 
انسان دوســتانه و یکی از بزرگ تریــن تجربه های محلی 

رمزارزی جهان بود.
مارتینــز در تماســی ویدئویــی و در حالــی  کــه تی شــرتی 
مشــکی با لوگوی نارنجی بیت کوین پوشــیده، می گوید: 
»افــراد کم درآمــدی کــه بــه سیســتم مالــی دسترســی 
نداشتند، با معادل پنج دالر بیت کوین می توانند شروع 
بــه ســاختن چیــزی کنند کــه می توانــد ارثیــه آنهــا برای 

فرزندان شان باشد.«
تجربــه ال زانتــه یکــی از عواملــی بــود کــه باعــث شــد 
الســالوادور در هفتم ســپتامبر به اولین کشوری تبدیل 
شــود که بیت کوین را به عنوان پول قانونــی می پذیرد. تا 
پیش از این و از ســال ۲۰۰۱ دالر آمریکا پــول قانونی این 
کشور بود. قانون بیت کوین الســالوادور امکان پرداخت 
مالیات هــا در قالــب بیت کویــن را فراهــم مــی آورد، همه 
کســب وکارها را ملــزم بــه پذیــرش بیت کویــن می کنــد و 
مســیر دولت برای توزیــع یارانــه در ایــن قالــب را هموار 
می سازد. دولت شــبکه ای از ۲۰۰ خودپرداز بیت کوین و 
 Chivo اپلیکیشن کیف پول بیت کوین دیجیتالی به نام
ایجاد کرده که از طریق آن معــادل 3۰ دالر بیت کوین به 
همــه شــهروندان الســالوادور پرداخت کرده تــا اقتصاد 

بیت کوینی را روی غلتک بیندازد.

محدود کردن روس ها
بایننــس اعــام کــرده در پــی 
تحریم هــای جدیــد اتحادیــه اروپــا ارائــه 
خدمــات بــه کاربــران روســی ایــن صرافی 
دیجیتال را محدود خواهــد کرد. بایننس 
به کاربران روسی یک فرصت ۹۰روزه برای 

خروج از برخی معامات داده است.

  عربستان و بالکچین
بر اســاس گفته بندر بن عبدهللا 
المشــاری، دســتیار وزیــر کشــور در امــور 
فنــاوری عربســتان ســعودی، ایــن کشــور 
در نظــر دارد ارزهــای دیجیتــال و فنــاوری 

باکچین را به  کار گیرد. 

کامرزبانک هم آمد
کامرزبانــک آلمان اعــام کرده به 
دنیای کریپتو وارد می شــود. ارائه خدمات 
ســازمانی در حــوزه رمزارزهــا بــه برخــی 
شرکت هایی که با این بانک کار می کنند، 

اولین گام اعام شده است.

مسدودسازی هکرهای کره ای
وزارت خزانه داری ایاالت متحده 
آمریکا سه آدرس اتریوم منتسب به یک 
گروه هکری کره شمالی مرتبط با دزدی ۶۰۰ 
میلیــون دالری از ســایدچین رونیــن بازی 

ایکس اینفینیتی را تحریم کرده است.
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اقتصاد
E C O N O M Y

 چرا بیت کوین؟
 رئیس جمهور نایب بوکله، حامی این سیاست، می گوید 
بیت کوین به مردم السالوادور کمک می کند کارمزدهای 
پرداختی برای ارسال و دریافت رمیتنس را کاهش دهند 
)که شــامل حــدود ۲۲ درصــد از تولید ناخالــص داخلی 
الســالوادور می شــود و اغلب مبداء آنها ایــاالت متحده 
اســت( و بــرای 7۰ درصد مــردم الســالوادور که حســاب 
بانکــی ندارنــد، راهی بــرای دسترســی به خدمــات مالی 

فراهم می کند.
او در حمایت از رمزارزها به عنوان راه توســعه اقتصادها 
بــرای دور زدن سیســتم مالــی جهانــی تنهــا نیســت. 
در سیســتم مالــی جهانــی دسترســی بــه خدمــات و 
ســرمایه گذاری برای کشــورها و افراد ثروتمندتر آسان تر 
اســت. کریپتــو در کشــورهایی بــه باالتریــن نــرخ نفــوذ 
دســت یافته کــه در آنها سیســتم های بانکــی، پرهزینه 

و پیچیده اند یا اقتصادها و ارزهای محلی ناپایدارند.

 منتقدان چه می گویند؟
البته منتقــدان می گوینــد تبدیل  بیت کوینی که بســیار 
پرنوسان است و تحت نظارت بانک های مرکزی نیست، 
به پول قانونی، قمــاری توجیه ناپذیر بــرای اقتصاد بیمار 
السالوادور است. ۲۰۰ میلیون دالر پول مالیات دهندگان 
کــه مجلــس این کشــور بــه ایــن پــروژه تخصیــص داده، 
معادل ۲.7 درصد کل بودجه دولت برای ســال ۲۰۲۱ یا 
تقریباً ســه برابر بودجه وزارت کشــاورزی برای این ســال 
اســت. عدم قطعیت ناشــی از بیت کوین باعث ســقوط 
قیمــت اوراق قرضــه دولتــی شــده و مذاکــرات در مــورد 

آیا بیت کوین می تواند تولید ناخالص یک کشور را 
25 درصد افزایش دهد؟

السالوادور یک درصد بیت کوین ها را می خواهد

REPORTگزارش

 شبی که پروژه بیت کوین در السالوادور 
شــروع شــد، »نلســون رادا«، خبرنگار 
روزنامه مستقل El Faro به یک مهمانی رفت. 
هــواداران کریپتــو و ســلبریتی های اینترنتــی از 
ایــاالت متحــده، از جملــه »لــوگان پــل«، چهره 
مطرح یوتیوب در بار هتلی زیبا در کنار اســتخر 
بی انتهایی مشرف به اقیانوس آرام در ناحیه »ال 
لیبرتاد« آتش بازی تماشا کردند تا لحظه مهمی 
را برای رمزارز جشن بگیرند. برخی سربندهایی 
پوشــیده بودنــد و نشــان های نارنجی بــا لوگوی 
بیت کویــن بــه همــراه داشــتند. تقریبــاً همــه 
انگلیســی صحبــت می کردنــد. رادا می گویــد: 
»محل مهمانی ســاحلی در السالوادور بود، اما 
می شــد هر جای دیگری در دنیا باشــد. جامعه 
کریپتــو می خواهد این تصویر را از خود ترســیم 
کند که آینده و توســعه را از طریق بیت کوین به 
الســالوادور می آورد و به نوعی منجی این کشور 
اســت. امــا بیشترشــان اهمیتــی به این کشــور 
نمی دهنــد، بــرای آنهــا فقــط کســب وکار مهــم 

است.«

 نایب بوکله، رئیس جمهور السالوادور 
از ورود ایــن کســب وکارها اســتقبال 
می کنــد. او مدعــی اســت کــه اگــر یــک درصــد 
بیت کوین جهان در الســالوادور سرمایه گذاری 
شــود، تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور ۲5 
درصــد افزایــش می یابــد. هــر کســی کــه ســه 
بیت کوین )در ۱۲ اکتبر، معادل ۱۶۸ هزار دالر( در 
این کشور هزینه کند، می تواند اقامت دائم این 
کشــور را بگیــرد. از آنجایــی  کــه در الســالوادور 
بیت کویــن نه دارایــی ســرمایه گذاری، بلکه پول 
قانونی است، بوکله می گوید در صورتی که ارزش 
ایــن رمــزارز افزایــش یابــد، خارجی هایــی که به 
السالوادور نقل مکان کنند، مجبور نیستند در 
این کشــور مالیات بر عایدی ســرمایه پرداخت 
کننــد. بوکلــه در توییتــی عــاوه بــر ایــن مزیــت 
فهرســتی از دالیــل شــامل »آب وهــوای عالــی، 
بهترین ســاحل های موج ســواری دنیــا و اماک 
کنار ســاحل بــرای فــروش« را ذکــر کرده بــود که 
کارآفرینــان باید به واســطه آنهــا به الســالوادور 

بیایند.

 بــه  نظر می رســد مــردم الســالوادور در 
مــورد ایــن لحــن عمل گــرای شــبیه 
فروشــنده های بوکلــه، نظــر مســاعدی دارنــد. 
هرچند تا ســال ۲۰۱۸ شــهردار پایتخت، یعنی 
سان سالوادور بوده، اما در ســال ۲۰۱۹ به عنوان 
بــرای  سیاســت  دنیــای  در  غریبــه ای 
ریاســت جمهوری نامــزد شــد و از ارتبــاط 
مســتقیمش بــا میلیون هــا دنبال کننــده در 
رسانه های اجتماعی استفاده کرد تا با دو حزبی 
مبارزه کند که از زمان جنگ داخلی السالوادور 

در دهــه ۱۹۸۰ بــر ایــن کشــور حکمرانــی کــرده 
بودند. آن جنگ که ایاالت متحده با تأمین مالی 
نقــش  چپ گــرا  شورشــیان  مخالفــان 
سرنوشت ســازی در آن ایفا کرد، بذر بسیاری از 
مشــکات الســالوادور را کاشــت. از جملــه این 
مشــکات می تــوان بــه رشــد اقتصــادی کــم  
ادامــه دار، نهادهــای ضعیــف مســتعد فســاد، 
بدترین نرخ خشونت گروهی در جهان و یکی از 
کمترین سطوح سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در آمریکای مرکزی اشــاره کرد. بوکله به  شــکل 
متقاعدکننــده ای اســتدالل کــرده بــود کــه 
دولت های بعــد از جنگ نتوانســته اند در طول 
ســه دهــه پاســخ درخــوری بــه ایــن مشــکات 

بدهند.

 بوکله از وقتی به قدرت رسید، تصویری 
از بهــره وری بی رحمانــه را بــه نمایــش 
گذاشــت. در فوریــه ۲۰۲۰ بــه همــراه گروهــی از 
ســربازان مســلح بــه مجلــس یــورش بــرد تــا به 
قانون گذاران برای تصویب بودجه فشار بیاورد. 
همچنین نرخ قتــل را از 5۱ نفر در هــر صد هزار 
نفر در سال ۲۰۱۸ به ۲۰ نفر در هر صد هزار نفر 
در سال ۲۰۲۰ رسانده است )متخصصان تردید 
دارند کــه ایــن اتفــاق نتیجــه سیاســت امنیتی 
بوکلــه، روندهــای مربــوط بــه دارودســته های 
جنایتکاری مســتقل از او یا بده بســتانی پنهان 
میان او و رهبران این دارودسته ها باشد(. بوکله 
واکنــش سرســختانه ای بــه کوویــد ۱۹ داشــت؛ 
دســتور اجــرای یکــی از ســخت گیرانه ترین 
قرنطینه هــا را داد و بــه نیروهــای امنیتــی ایــن 
اختیــار را داد کــه متخلفــان را بــه بازداشــتگاه 
بفرســتند؛ اقدامــی کــه ناظــران حقــوق بشــر 
می گویند به ســرکوب خشــونت بار افــراد منجر 

شده است.

 رادا می گوید محبوبیت بی سابقه بوکله 
به او ایــن امــکان را داده که ســریع تر از 
یــکای التیــن گام هــای  ناظــران آمر انتظــار 
غیردموکراتیکی مثل مداخلــه در نظام قضایی 
بردارد: »برای بسیاری از دولت های اقتدارگرای 
این منطقــه ســال ها طول کشــید تــا کارهایی را 
انجــام دهنــد کــه بوکلــه به ســرعت انجــام داد. 
سرعت این اقدام ها بدون شــک غافلگیرکننده 

است.«

 آنهایــی کــه بیــش از همــه بــه قانــون 
بیت کوین بوکله بدبین هستند )یعنی 
اقتصاددانــان محافظــه کار(، آن را حرکتــی 
ســابقه دار از رهبران اقتدارگرای پوپولیســت در 
آمریکای التین، اما در ظاهری جدید می دانند. 
سرمقاله ای از وال استریت ژورنال این سیاست 

را »کاهبرداری بیت کوینی« خوانده بود.

قراردادی با صنــدوق بین المللی پول برای تزریق بیش از 
یک میلیــارد دالر به بودجه عمومی این کشــور را تعلیق 
کرده اســت. نظرسنجی ها نشــان می دهند که فقط سه 
نفر از هر ۱۰ الســالوادوری از قانون بیت کوین پشتیبانی 

می کند.

 یک رئیس جمهور امروزی
 امــا از نــگاه ایــن رئیس جمهــور ۴۰ســاله بــا پوششــی 
غیررســمی و ســبک ارتباطــی جســورانه کارآفرینــی در 
حوزه فناوری، سیاست بیت کوین فراتر از آثار اقتصادی 
فــوری اســت؛ فرصتــی اســت تــا برنــد الســالوادور را از 
کشــوری که بیشتر با خشــونت های گروهی و اقتصادی 
راکد شناخته می شود که عامل مهاجرت افراد به ایاالت 
متحــده اســت، بــه قطــب مــدرن نــوآوری تغییــر دهــد. 
برای جوانــان اهل الســالوادور مثل مارتینــز این فرصت 
بــه معنــی ســاختن رؤیــای الســالوادوری اســت. بــرای 
جامعه بین المللی اعتراضی به نظمی جهانی اســت که 
السالوادور را به حیاط خلوت ایاالت متحده تبدیل کرده 
اســت؛ تصوری کــه بوکلــه بعــد از قدرت گرفتن در ســال 
۲۰۱۹ به آن حمله کرده اســت. بوکله در عوض کشورش 
را بــا جامعــه ضدتشــکیات کریپتــو همســو می کند که 
اعضــای آن در ماه هــای اخیــر فوج فــوج بــه الســالوادور 
آمده انــد یا در ماه نوامبــر برای همایــش کریپتوی بزرگی 
به این کشــور برمی گردنــد. مارتینز با هیجــان می گوید: 
»به اینکه رویدادهای جدید در ایــاالت متحده یا کانادا 
اتفاق بیفتند، عــادت داریم. اکنون دیدگاه ها را نســبت 
به السالوادور تغییر داده ایم و به جلو حرکت می کنیم!«
اما اتفاق دیگری هم در الســالوادور در جریان اســت. از 
ماه فوریه که حــزب بوکله، یعنی »ایده هــای جدید«، در 
انتخابــات مجلس پیــروزی بزرگی به  دســت آورد، بوکله 
به ســرعت در حــال تضعیــف ســاختارهای دموکراتیک 
السالوادور است. در ماه می مجلس رأی داد که متحدان 
بوکله را جایگزین قاضی های وابســته بــه جناح مخالف 
در دادگاه عالی کنــد و با این کار همــه اهرم های قدرت را 
در اختیــار او قــرار داد. در ماه ســپتامبر، چنــد روز پیش 
از شــروع پــروژه بیت کویــن، همیــن دادگاه بــا تفســیری 
بحث برانگیــز از قانــون اساســی الســالوادور حکــم داد 
که بوکلــه می توانــد در ســال ۲۰۲۴ بــرای دوره دوم نامزد 
انتخابات شــود. این اقدام اعمال تحریم هایی را از طرف 
ایاالت متحده به دنبال داشــت. بوکلــه همچنین حمله 
به رســانه ها را افزایش داده و از جمله خبرنگاران منتقد 

را از این کشور اخراج می کند.

 بیت کوین و تقویت استبداد؟!
 تحلیلگران می گویند تجربه بیت کوین بخشی از مسیر 
بوکله به سمت استبداد است. »تیزیانو بردا«، تحلیلگر 
آمریــکای مرکــزی در گــروه بین المللــی بحران، ســازمان 
غیرانتفاعی تحقیقاتی و حمایتی مســتقر در بروکسل 
می گوید: »عاشق قدرت خودش شــده و می خواهد این 
تصویر رئیس جمهور باحال و نســل هزاره ای را از طریق 

ماجراجویی در دنیای بیت کوین تقویت کند.«
البتــه تــا حــدی بــرای بوکلــه کارســاز بــوده اســت. قانون 
بیت کوین باعــث شــکل گیری اولیــن اعتراضــات عمده 
در دوران ریاســت جمهوری اش شــده اســت. در روز 
۱5 ســپتامبر حدود هشــت هزار نفــر در سان ســالوادور 
تظاهرات کردند که برای کشــوری کــه تظاهرات خیابانی 
در آن غیرعــادی اســت، رقــم قابــل توجهــی محســوب 
می شــود. امــا نــرخ رضایــت از رئیس جمهــور همچنــان 
بیــش از ۸5 درصــد اســت. بوکله بــا وجود ایــن حمایت 
مردمی بــا بی خیالی نگرانی جهانی دربــاره رهبری اش را 
بی اهمیت می انــگارد. روز ۱۸ ســپتامبر بیــوی توییترش 
را بــه »دیکتاتــور الســالوادور« تغییــر داد که به روشــنی 
تمسخر رسانه های بین المللی بود. چند روز بعد دوباره 

بیو را به »باحال ترین دیکتاتور جهان« تغییر داد.
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حرکت میان شبکه های بالکچینی
هر آنچه می خواهید درباره سلر و کاربردها و جزئیات فنی آن بدانید

Celer یــک پلتفــرم الیــه ۲ اســت کــه در راســتای اهــداف 
 )DeFi( عملیاتی در بسیاری از شبکه های مالی غیرمتمرکز
ساخته شده  است. سلر در جهت تسهیل قابلیت همکاری 
میــان باکچین هــا بــا هزینه کــم و ســرعت بــاال از فنــاوری 
کانال های دولتی استفاده می کند. عملکرد اپلیکیشن های 
کاربردی در ســلر بــه اتریوم، پولــکادات و زنجیره هوشــمند 
بایننس اطاق می شوند. این شبکه در عین حال کاربران را 

در فضای بازی های کامپیوتری جذب می کند.

  مزایای الیه ۲ بودن سلر
 پلتفرم های الیه ۲، پلتفرم های قابل اندازه گیری 
و مقیاس پذیری هستند که به باکچین الیه ۱ 
موجود در بیت کوین یا اتریوم اضافه می شوند. 
این پلتفرم ها بــدون نیاز به ایجــاد تغییرات در 
سطح پایه، بر تعامات خارج از زنجیره از طریق 
قراردادهــای هوشــمند تمرکز می کننــد. هدف 
اصلی الیه ۲ و ســلر ارتقــای کارایــی و بهره وری 

شبکه های موجود است.

 کارایی سلر چیست؟
 امروزه کارایی الیه ۱ به سرعت در حال اشباع شدن است. در 
نتیجه سرعت پایین معامات و کارمزدهای باالی آن سبب 
ایجاد مشــکل برای دنیای رمزارزها شده اســت. در این زمان 
وجود یک پلتفرم زنجیره ای مانند سلر که ارتباطات متقابل 
زنجیره ای را تســهیل می کنــد و در عین حال که اســتقرار آن 
ارزان است، ســریع است، برای شــبکه های الیه ۱ یک امتیاز 
 Avalanche، Arbitrum، محسوب می شود. مشارکت سلر با
Ethereum، BSC و بســیاری دیگــر گواهی بــر این واقعیت 
است که برنامه الیه ۲ در سراسر شبکه ها مورد استقبال قرار 
گرفته است. شبکه سلر همچنین با فعال کردن نسل بعدی 
دیفای، GameFi )شبکه بازی های غیرمتمرکز( و راه حل های 

انجام تراکنش ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

  مهم ترین داشته ها و موارد کلیدی در شبکه 
سلر چیست؟

  مؤسســان خبــره: شــبکه ســلر در ســال ۲۰۱۸ توســط 

تیمــی از مهندســان بــا تجربــه فنــی تخصصــی و مدرک 
دکترا از دانشــگاه های برجســته مانند MIT، پرینستون 
و… تأسیس شد. از جمله بنیان گذاران این تیم مو دانگ 

است.
 رعایــت حریــم خصوصــی: ســلر عــاوه بــر اینکه یک 
پروتــکل منبع بــاز اســت، گزینــه DApps بــا قابلیــت 
 DAapps .حفظ حریــم خصوصی را نیــز ارائه می دهــد
اپلیکیشــن های غیرمتمرکــزی هســتند کــه 
کارکــردی مشــابه اپلیکیشــن های عــادی 
ارائــه می دهنــد، امــا تفــاوت اصلــی آنهــا در 
ایــن اســت کــه در یــک شــبکه همتابه همتــا 
ماننــد باکچین، اجرا می شــوند. این شــبکه 
همچنیــن معامــات خصوصــی خــارج از 

زنجیره را تسهیل می کند.
 بهره وری بیشــتر: توســعه DApp می تواند 
با ســلر بسیار ســریع تر شــود. با ســلر امکان 
انتخاب از میان طیف گسترده ای از کیت های 
توســعه نرم افــزار وجــود دارد و ایــن کیت هــا 
بسیار مقرون به صرفه و ایمن هستند و اپلیکیشن های 

تعاملی را در مدت زمان کوتاه تری ایجاد می کنند.
ایــن   :Layer2.Finance  دخالــت اپلیکیشــن 
اپلیکیشن برای حل مشــکات دیفای که شامل کارمزد 
بــاال و عــدم اســتفاده راحــت از آن می شــود، طرح ریزی 
شده اســت. این اپلیکیشــن می تواند با ایجاد تحول در 
پروتکل هــا، هزینه هــای موجــود را تــا حد بســیار زیادی 

کاهش دهد.
 اســتفاده ازcBridge : انتقــال میــان باکچین هــا 
 cBridge هرگــز مقرون به صرفــه و ســریع نبــوده، امــا
ایــن پتانســیل را دارد کــه انتقــال فــوری بین هر شــبکه 
غیرمتمرکــز را در آینــده تســهیل کنــد. cBridge یــک 
پل شــبکه ای غیرمتمرکز اســت کــه از بیــش از ۸۰ توکن 
در بیــش از ۲۰ باکچیــن در مجموعه الیه ۲ پشــتیبانی 

می کند.
  اثبات کار محول شــده )DPoS(: اثبات کار گونه ای دیگر 
از الگوریتم اثبات کار اســت کــه به عنوان راهــی برای تأیید 
تراکنش ها و ارتقای ســازمان باکچین اســتفاده می شود. 

DPoS به عنوان دموکراسی مبتنی بر فناوری طراحی شده 
که از فرایند رأی گیری و انتخابات برای محافظت از باکچین 

در برابر استفاده متمرکز و مخرب ایجاد شده  است.
  نقدینگی: با ایجاد قابلیت همکاری میان باکچین ها، 
ســلر می توانــد بــر نقدینگــی کارآمــد تمرکــز کنــد و بازار 
گسترده تری را به دســت آورد. این مورد به طور خودکار، 
قابلیت سازگاری، پوشش شبکه و امنیت آن را افزایش 

می دهد.

 الیه های شبکه سلر
   CStack: ایــن الیــه بــرای اطمینــان از ســودآوری و 

سرعت باال ایجاد شده  است.
 cChannel: ایــن الیــه مســئول تعامــل بــا باکچیــن 
است. شبکه های خصوصی روی این الیه کار می کنند و 
تمام کانال های دولتی و زنجیره های جانبی شــبکه سلر 

در اینجا فعالیت می کنند.
 cRoute: ایــن الیــه بــرای اپلیکیشــن های غیرمتمرکز 
بسیار ضروری است؛ چراکه سرعت و حجم تراکنش ها 
توسط این الیه هدایت می شــوند. cRoute اجرای روان 
و کارآمــد سیســتم را خصوصــاً در زمــان حجــم بــاالی 

تراکنش ها تسهیل می کند.
  cOS: باالتریــن الیــه cStack اســت کــه مســتقیماً 
اپلیکیشن های غیرمتمرکز را در شبکه ایجاد می کند. کل 
چهارچوب توســعه ای که از اپلیکیشــن های غیرمتمرکز 
پشــتیبانی می کنــد، در این الیه قــرار دارد. cOS هســته 

اصلی شبکه است که مسئول گردش کار است.

)Celer( توکن های شبکه سلر 
 توکن  هــای Celer حداکثر می توانند تــا ۱۰ میلیارد توکن 
عرضه شوند و در حال حاضر حدود ۶.5۲ میلیارد توکن 
در حــال گــردش اســت. همچنیــن ایــن توکن یــک توکن 
ERC-20 است. استاندارد ERC-20 فهرستی از قوانینی 
است که باید روی یک توکن پیاده سازی شود تا بتواند روی 
ERC- اکوسیستم اتریوم فعالیت داشته باشد. توکن های

20 به دلیل امکان استفاده در عملیات های جذب سرمایه 
یا عرضه اولیه سکه بسیار کاربردی هستند.

۱/2 میلیارد دالر ارزش ذخیره 
کریپتویی تسالست

تسال 
بیت کوین هایش را 
نگه داشته است!

تسا، شرکت سازنده خودروهای برقی، 
طی یــک  ســال گذشــته بیت کوین های 
موجود در ترازنامه خــود را حفظ کرده و 
دست به خرید یا فروشی نزده است. روز 
چهارشنبه شــرکت تســا گزارش سود 
فصل اخیــر خود را منتشــر کــرد و طبق 
این گزارش، ارزش ذخایر بیت کوین این 
شــرکت ۱.۲۶ میلیارد دالر اعام شد که 
یعنی برای دومین فصل متوالی تغییری 
در مقــدار ایــن ذخایــر صــورت نگرفتــه 

است.
بــه گــزارش کوین دســک، هــم در فصــل 
اخیــر و هــم در فصــل انتهایــی ســال 
میادی گذشته، تســا هیچ بیت کوینی 
خریدوفــروش نکرده اســت. بــا توجه به 
این نکتــه که قیمــت بیت کوین نســبت 
به فصل پیش تقریباً ثابت مانده است، 
کاهشــی در میــزان ارزش دارایی هــای 
بیت کوینــی ایــن شــرکت خودروســازی 

مشاهده نمی شود.
در ســه ماهه سوم ســال میادی گذشته 
نیز بر حجم ذخایر بیت کوین تسا افزوده 
یا کاسته نشد؛ اما به دلیل کاهش قیمت 
این ارز دیجیتال، این شرکت موظف شد 
5۱ میلیون دالر کاهش قیمــت را گزارش 
کند. طبق قوانین حسابداری دارایی های 
دیجیتال، اگر قیمت یک دارایی در طول 
یک فصــل کاهش یابد، شــرکت موظف 
به گــزارش کاهــش ایــن ارزش اســت، اما 
اگر قیمــت دارایی افزایش یابــد، تا پیش 
از فــروش دارایــی مــورد نظر الزم نیســت 

سودی در ترازنامه گزارش شود.
شــرکت تســا در مــاه فوریــه )بهمن ماه( 
ســال میادی گذشــته اعام کرد که ۱.5 
میلیــارد دالر بیت کویــن خریــداری کرده 
اســت. در ســه ماهه بعدی، این شــرکت 
حجم ذخایر بیت کوین خود را ۱۰ درصد 
کاهش داد. با فروش این مقدار بیت کوین 
درآمد فصل این شرکت ۲7۲ میلیون دالر 
افزایش یافت. در این سه ماهه تسا هیچ 

بیت کوینی خریدوفروش نکرد.
در مجموع، ســود تعدیل شــده هر سهم 
تسا در ســه ماهه ابتدایی سال میادی 
به 3.۲۲ دالر رسید، حال آنکه تحلیلگران 
انتظــار داشــتند ایــن مقــدار ۲.۲۶ دالر 
باشد. همچنین در حالی که تحلیلگران 
درآمــد کلــی شــرکت را ۱7.۸5 میلیــارد 
دالر تخمین می زدند، درآمد تسا ۱۸.۸ 

میلیارد دالر اعام شد. 

NEWSخبر

کسری حسنی  

@kasrahsni
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کلیک راست، ذخیره!
بحث مالکیت ان اف تی ها یک معضل جدی برای پلتفرم ها شده است 

کاربران توییتر اولین کسانی هستند 
که از پشتیبانی استرایپ استفاده می کنند

پشتیبانی استرایپ از دالر دیجیتال

ANALYSISتحلیل

شــرکت پرداخــت اســترایپ قصــد دارد به زودی 
پرداخت های رمزنگاری شده را در یواس دی کوین 
یــا همــان دالر دیجیتــال )USDC( فعــال کنــد. 
جالــب اســت بدانیــد ســازندگان توییتــر اولیــن 
کســانی هســتند کــه از ایــن ســرویس اســتفاده 

خواهند کرد. 
»کاران شــارما«، مدیــر محصــول اســترایپ، روز 
جمعــه ۲۲ آوریــل در یــک پســت بــاگ گفــت: 
»تاکنــون فراینــد پرداخــت بــرای طرفــداران، 
مشتریان، فریلنسرها و فروشندگان به خصوص 
در خــارج از بازارهای اصلی تا حدی دشــوار بوده 
اســت، اما با توجــه به اهمیــت روزافــزون ذخیره 
ارزش رمزارزهــا، در تاشــیم کــه بــه چشــم انداز 
»مسیرهای مالی آزاد جهانی« تحقق بخشیم و 

امیدواریم این امر رضایت بخش باشد.«
در همین راســتا، اســترایپ قرار اســت پرداخت 
رمــزارزی را بــه کانکــت )Connect( اضافه کند. 
کانکــت، پلتفــرم پرداخــت اســترایپ اســت کــه 
در ســال ۲۰۱5 ســاخته شــد. در حــال حاضــر، 
کســب وکارها از کانکــت بــرای انجــام عملیــات 
پرداخت به 7۰ کشور اســتفاده می کنند. الزم به 
ذکر اســت که ایــن پرداخت هــا با ارزهــای محلی 

کشور مقصد انجام می شوند.
اولیــن شــریک اســترایپ کــه گروهــی از کاربران 
توییتــر هســتند، می تواننــد از مســیرهای مالــی 
مبتنی بر رمزارز برای دریافت درآمد رســانه های 
اجتماعی اســتفاده کننــد. البته توییتــر در حال 
حاضر هــم از کانکت بــرای انجــام پرداخت های 
خود اســتفاده می کند. ایــن پرداخت ها از طریق 
محصــوالت توییتــر یعنــی »تیکتــد اسپیســز« 
 Super( »و »ســوپرفالوز )Ticketed Spaces(

Follows( انجام می شوند.
بــه گفتــه ایــن شــرکت، پرداخت هــا ابتــدا در 
اســتیبل کوین USDC از طریــق شــبکه پلــی گان 
MATIC( پشــتیبانی می شــوند. دریافتی هــا  (
نیز بــه کیف پول هــای ســازگار بــا پلــی گان مانند 

 متاماســک  کوین بیــس ولــت و رین بــو ولــت 
)Rainbow Wallet( واریز می شوند. سازندگان 
می تواننــد درآمــد خــود را به عنــوان USDC نگه 

دارند یا آنها را به ارز محلی تبدیل کنند.
»جرمی  آلیــر«، مدیرعامل ســیرکل )Circle( در 
توییتــر گفــت: »ظهور ارزهــای دیجیتالــی مانند 
USDC باعــث می شــوند کــه هــر فــردی در هــر 
نقطه ای از جهان بتواند به راحتی پول دریافت یا 
پرداخت کند. سیرکل یک شــرکت فناوری مالی 
جهانی است که در زمینه نوآوری ارز دیجیتال و 
زیرساخت های مالی باز فعالیت می کند. در واقع 

این شرکت، حامی  دالر دیجیتال است.«
آلیر در توییت دیگری توضیــح می دهد: »اینکه 
یکــی از مهم تریــن شــرکت های پرداخــت در 
جهــان USDC را پذیرفتــه اســت، نویدبخــش 
اتفاقات بســیار خوبی اســت. ما با اســترایپ در 
مأموریت شان برای رشد تولید ناخالص اینترنت 
همکاری می کنیم و بــاور داریم که دالر دیجیتال 
قرار است به یکی از ارکان اصلی تجارت اینترنتی 

تبدیل شود.«
شــارما اظهار داشــته که اســترایپ قصد دارد به 
مــرور زمان مســیرهای مالــی و ارزهــای پرداختی 
بیشتری را به این شرکت اضافه کند. او افزود که 
استرایپ تا پایان ســال از پرداخت های رمزارزی 

در بیش از ۱۲۰ کشور پشتیبانی خواهد کرد.
قابل توجه اســت که اســترایپ ماه گذشته برای 
ارائه پشتیبانی از صرافی ها، رمپ ها، کیف پول ها 
و بازارهای توکن غیرقابل معاوضه شــراکت خود 

با اف تی ایکس و باکچین دات کام را آغاز کرد.
اســترایپ اولیــن شــرکت پرداختــی بــزرگ در 
جهــان بــود کــه در ســال ۲۰۱۴ از پرداخت هــای 
بیت کوینــی پشــتیبانی کــرد، امــا در ســال ۲۰۱۸ 
بــه ایــن پشــتیبانی خاتمــه داد و اعــام کــرد: 
»بیت کویــن تکامل یافته تر از آن اســت کــه ابزار 
مبادلــه باشــد. بیت کویــن بیشــتر یــک دارایــی 

محسوب می شود.«

تــب داغ ان اف تــی کم کــم دردســرهایش را هــم رو می کنــد. 
در آخریــن مــورد یکــی از مدیــران ارشــد صرافــی غیرمتمرکز 
اف تی ایکس اعــام کرده در حــال حاضــر بزرگ ترین چالش 
آنها شناسایی اصالت آثاری است که توسط کاربران به عنوان 
ان اف تی فهرست می شود. در واقع آن گونه که فضاهای وب 3 
و ان اف تی به رشد خود ادامه می دهند، زیرساخت های مورد 
نیاز گســترش نمی یابند و همین عقب ماندگی باعث ایجاد 

دردسر برای بسیاری از کسب وکارهای این فضا می شود.
»راین میلر«، مشــاور عمومــی صرافی در جریــان یک بحث 
در کنفرانس باکچین کرنــل در نیویورک، با اشــاره به چنین 
معضاتــی گفتــه اســت: »بزرگ ترین مشــکلی کــه صرافی 
متمرکز NFT FTX با آن مواجه اســت، اطمینان از این است 
که کاربران فقط محتوایی را فهرست می کنند که واقعاً مالک 
آن هســتند.« او با اشــاره بــه اینکه مــردم چگونــه می توانند 
ان اف تی )توکن غیرقابل معاوضه( دیگری را کپی کنند و آن را 
به عنوان دارایی خود عرضه کنند، با طنز گفته: »کلیک راست، 
ذخیــره«. بــه گفتــه او »بزرگ ترین مشــکل ما این اســت که 
مطمئن شویم مردم ان اف تی هایی را که حق چاپ آنها را ندارند، 
فهرست نمی کنند، در حال حاضر این یک فرایند کاماً دستی 
است که زحمت و انرژی می خواهد.« میلر گفته، یک راه حل 
بالقوه این است که یک سیستم تعدیل مبتنی بر انگیزه ایجاد 
شــود تا در آن کاربران بتوانند یکدیگر را کنترل کنند؛ مشابه 

سیستم فعلی مجموعه های تأییدشده  در پلتفرم اوپن سی.

 اهمیت ان اف تی های کاربردی
 »جیمز راتمل«، مشــاور Haun Ventures هــم در این باره 

تأکیــد کــرده اســت: »در نهایــت، آنچــه مالکیــت معنــوی 
به دنبال آن است، این است که جامعه و کاربران تشخیص 
دهند که چه چیــز واقعی اســت و چه چیز واقعی نیســت؛ 
چراکه در نهایــت، این جامعه اســت که در مــورد چیزهایی 
که شــما مالــک آن هســتید و چیزهایی کــه نداریــد، توافق 
می کند.«  میلــر گفت کــه مصرف کنندگان نیــز باید هنگام 
تعامل با این بازارها آگاهی کامل داشــته باشند، اما قوانین 
حمایت از مصرف کننده در نهایــت می آید و پلتفرم ها باید 

آماده شوند.
او گفته باید بــه خریــداران ان اف تی ها گفته شــود که حتماً 
تحقیقات خــود را انجام دهند؛ چراکــه در حال حاضر تنها 
چاره کارســاز همین اســت. به اعتقــاد او، »خــودت تحقیق 
کن« فعاً راه حل خوبی است، اما پیش از آن باید دولت ها و 

افراد نظارت بر مصرف کننده وارد عمل شوند.
البته در همین کنفرانس تأکید شــده که برخــی ان اف تی ها 
به گونه ای طراحی شده اند که کاربردی در بازی ها یا صنایع 
مختلف داشــته باشــند، بنابراین اگرچه ممکن اســت یک 
کپی شبیه به آن هم در دست کاربر دیگری موجود باشد، اما 
با قراردادهای هوشمند این نسخه های کپی شده عماً کاربرد 

نسخه اصلی را نخواهند داشت. 
راتمل تأکیــد دارد که این فضا بســیار ســریع تر از مقررات و 
رگوالتورها در حال حرکت اســت. به همین خاطر پلتفرم ها 
و رگوالتورهای وب 3 باید درک متقابلی از خطراتی که سعی 
در کاهــش آن دارند، داشــته باشــند. او تأکیــد می کند باید 
اطاعات موجود را با بازار به اشتراک گذاشت تا همه در یک 

زمین بازی باشند.

بنیان گذاران شرکت تحلیلی گلســنود که یک پلتفرم آنالیز 
داده های باکچینی است، به معامله گران بیت کوین هشدار 
داده اند که عوامل اقتصادی موجود می توانند شروع کننده 
یک سقوط بزرگ برای این ارز دیجیتال باشند. این در حالی 
است که سرمایه گذاران همچنان در حال برداشت بیت کوین 
از صرافی های متمرکز هستند. »یان هاپل« )Jan Happel( و 
»یان آلِمان« )Yann Allemann(، هم بنیان گذاران گلسنود، 
در آخریــن خبرنامــه ایــن شــرکت گفته اند که همبســتگی 
بیت کوین با دارایی های ریسکی همچنان باالست و این نشان 
می دهد که در صورت شــروع یک روند نزولــی در بازار بورس 

آمریکا، احتماالً بیت کوین نیز سقوط خواهد کرد.

 تأثیر دیگر بازارها
آنها گفته اند: »تحلیل های ما همچنان نشان دهنده 
این موضوع هستند که حساسیت عملکرد قیمت بیت کوین 
به ریســک های بازار و احتمــال باالی شــکل گیری یک روند 
نزولی به خاطر نبود اعتماد نیســت؛ بلکه عوامل اقتصادی 
کان روی روند این ارز دیجیتال تأثیر گذاشته است.« به  گفته 
بنیان گذاران گلسنود، به دنبال اعامیه بانک مرکزی آمریکا 
مبنی بر کاهش ماهانه ۹5 میلیــارد دالر از رقم ترازنامه خود 
برای مقابله با تورم، چشم انداز شرایط اقتصادی متزلزل به 
نظر می رسد. آنها همچنین به افزایش خطر حمله روسیه به 

دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز اشاره کرده اند.
مدیران گلسنود گفته اند در نتیجه چنین شرایطی، در هفته 
گذشــته بیش از ۱۰۰ میلیــون دالر از بــازار ارزهــای دیجیتال 
خارج شــده و بیت کوین بیشــترین حجــم خروج ســرمایه را 

ثبت کرده است.

 خروج معنادار سرمایه ها
هاپــل و آلِمــان افزودنــد: »با مشــاهده آمــار فضای 
ارزهای دیجیتال، شاهد خروج ســرمایه ۱3۴ میلیون دالری 
در هفته گذشــته بودیم که دومین جریان خروجی هفتگی 
بزرگ در ســال ۲۰۲۲ اســت. صندوق های مبتنی بر ســوالنا 
3.7 میلیون دالر ورود ســرمایه ثبت کرده انــد و آلت کوین ها 
)صندوق هــای مبتنی بــر چند دارایــی مختلف( نیــز جریان 
ورودی پنج میلیــون دالری داشــتند. این در حالی اســت که 
۱3۱ میلیون دالر سرمایه از محصوالت مربوط به بیت کوین 
خارج شده است. با وجود تصویر مبهمی که از آینده اقتصاد 
کان وجــود دارد، به  گفتــه آلِمــان داده هــای درون زنجیره ای 
همچنان نشان می دهند که بیت کوین توانسته قدرت خود 
را حفظ کند. وی افزود که ســرمایه گذاران بیت کوین در حال 
خروج دارایی های خود از صرافی ها هســتند و نرخ خروج به 
رقمی تاریخی رسیده است. همین موضوع نشان می دهد که 
احتماالً بیت کوین به نزدیکی کف قیمت خود رسیده است.

مراقب سقوط بزرگ باشید
تحلیلگران می گویند ممکن است عوامل اقتصادی و بازارهای 

دیگر فرش را از زیر پای بیت کوین بکشند!
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چهرهها
F I G U R E S

جذابیت پاریس برای ژائو
مدیرعامل و بنیان گذار بایننس اعتقاد دارد رفتن به اروپا یک تصمیم درست بوده است

ممکن است تصور کنید با باز شدن پای مقررات به دنیای 
رمزارزها، این حوزه به طور کامل به حاشیه رانده می شود، اما 
رؤسای چند شرکت بزرگ رمزارزی اعام کرده اند که پس از 
سرکوب های مکرر در این حوزه، رویکرد مثبت تری نسبت 
به رمزارزها دیده می شود. در حالی که چین رمزارزها را کاماً 
ممنوع کرده، کشــورهایی ماننــد ایاالت متحــده و بریتانیا 
اقداماتی را برای اعمال نظارت بر این بازار نوپا انجام داده اند.
ژائو، مدیرعامل بایننس، بزرگ ترین صرافی رمزارز جهان، 
 CNBC در حاشــیه اجاس هفته باکچین در پاریس بــه
گفــت: »مواضــع  قطعــاً در حــال تغییر هســتند.« ســال 
گذشــته رگوالتور های بریتانیا، بایننــس را از انجام هرگونه 
فعالیت تنظیم شــده در این کشــور منع کردنــد، در حالی 
که در ســنگاپور، بایننس خدمات خــود را پس از هشــدار 
بانک مرکزی که ممکن است مقررات محلی را نقض کند، 

محدود کرد.
ژائو در سخنرانی روز چهارشنبه در آغاز این رویداد گفت که 
بحث های نظارتی در مورد رمزارزها از منفی به مثبت تغییر 
کرده است. با همه اینها دنیای رمزارزها همچنان تا رسیدن 
به مقبولیت گسترده راه زیادی در پیش دارد و سرنوشت این 
صنعت تا حد زیادی به رویکردهایی بستگی دارد که توسط 

رگوالتورهای مختلف جهانی اتخاذ خواهد شد.

 دولت ها و نوآوری رمزارزی
 »نیــکاس کــری«، یکــی از بنیان گــذاران والــت  باکچین 
دات کام به CNBC گفت: »ســرعت رگوالتوری در سراســر 
جهان در حال افزایش است. دولت بریتانیا هفته گذشته 
اعام کرد که اســتیبل کوین ها - دارایی هــای دیجیتالی که 
قیمت ارزهای موجود مانند دالر آمریکا را ردیابی می کنند - 

را به سیستم پرداخت محلی وارد می کند.«
»ریشــی ســوناک«، وزیر دارایی بریتانیا نیــز از ضرابخانه 
ســلطنتی که مســئول تولید ســکه های این کشــور است، 

خواسته است تا یک ان اف تی ایجاد کند.

ایــن مدیــران همچنیــن بــه CNBC گفتنــد کــه دولت هــا 
می خواهنــد نــوآوری را در بازارهای مالی و نســل احتمالی 
بعدی اینترنت، معروف به وب 3 را تقویت کنند، اما آنها در 
مورد جنبه تاریک این صنعت از جمله پول شویی و سایر 

معامــات غیرقانونــی و تأثیــر 
اســتخراج بیت کوین بر محیط 

زیست نیز محتاط هستند.
در ایــاالت متحده، جــو بایدن، 
رئیس جمهــور آمریــکا اخیــراً 
فرمــان اجرایــی ای را امضــا 
کــرده کــه در آن درخواســت 
هماهنگی گســترده دولــت در 
زمینــه دارایی هــای دیجیتــال 
داده شــده اســت. بــه گفتــه 
کارشناسان، نگرانی اصلی برای 
رگوالتورهای غربی، استفاده از 
دارایی های دیجیتال برای فرار از 

تحریم های روسیه است.
»آرتــور بریتمــن«، یکــی از بنیان گــذاران تــزوس، پروتــکل 
باکچین رقیب اتریوم، به CNBC گفت: »من فکر می کنم 
سیاســت گذاران شــروع به جدی گرفتن رمزارزها کرده اند، 
اما فکر نمی کنم رویکرد صمیمانه ای نسبت به آن داشته 

باشند.«

 چرا پاریس؟
 بــه گفته ژائــو، فرانســه بســیار مترقی اســت و نســبت به 
رمزارزهــا بســیار خوش بیــن اســت. آنهــا درک بهتــری از 
این مســائل دارند. بایننس در هفته گذشــته با راه اندازی 
 یک برنامــه شــتاب دهنده بــا همــکاری Station F بــه نام

 web3 and crypto، مورد اســتقبال بسیاری قرار گرفت. 
این در حالی است که این شــرکت که قباً به داشتن دفتر 
مرکزی رســمی افتخــار می کــرد، اکنــون در جســت وجوی 

یک دفتر اصلی جهانی اســت. ژائو در این بــاره اعام کرد: 
»ما قطعاً مقــر منطقه ای خود را بــرای اروپــا در پاریس قرار 
خواهیم داد. ما ابتدا تعدادی دفتر مرکزی منطقه ای را قبل 
از جهانی شدن ایجاد خواهیم کرد.« بایننس اکنون دارای 
مجوز در بحرین و دبی و تأییدیه 
موقت در ابوظبی است. در اروپا، 
توســط رگوالتورهای لیتوانیایی 
مبــارزه بــا پول شــویی نظــارت 
می شود و به دنبال ثبت در ناظر 

خدمات مالی سوئد است.

 مشــکل رگوالتورهــا با 
رشد سریع رمزارزها

 به گفته »برد گارلینگ هاوس«، 
مدیرعامــل کمپانــی باکچیــن 
ریپــل، همــه رگوالتورها با رشــد 
سریع رمزارزها موافق نیستند. 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
ایاالت متحده، گارلینگ هاوس و یکی از بنیان گذاران ریپل 
به نام »کریس الرسن« را به اتهام فروش غیرقانونی بیش 
از یک میلیارد دالر از رمزارز ریپل به دادگاه کشانده  است. 
گارلینگ هاوس گفت: »بــه کارآفرینانی کــه در فکر ایجاد 
یک شرکت باکچین هستند، توصیه می کنم که در ایاالت 
متحده این کار را انجام ندهند؛ زیرا فقدان شفافیت و عدم 
اطمینانی که در ایاالت متحده وجود دارد، شما را در معرض 

خطری که برای ما اتفاق افتاد، قرار می دهد.«
ریپل در حال حاضر در حال بررسی انتقال دفتر مرکزی خود 
به خارج از ایاالت متحده اســت. لندن و سنگاپور در میان 
نامزدهای احتمالی قرار دارنــد. گارلینگ هاوس همچنین 
گفــت: »ریپل امســال 3۰۰ نفــر را اســتخدام خواهــد کرد 
که بیــش از نیمــی از آنها خــارج از ایاالت متحده مســتقر 

خواهند بود.«

بحث های نظارتی در 
مورد رمزارزها از منفی 
به مثبت تغییر کرده 

است. با همه اینها دنیای 
رمزارزها همچنان تا 
رسیدن به مقبولیت 

گسترده راه زیادی در 
پیش دارد
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ثروت 65 میلیارد دالری
نشریه فوربس فهرست جدیدی 
از ثروتمندتریــن افــراد دنیــای ارزهــای 
دیجیتال منتشر کرده است. چانگ پنگ 
ژائو، مدیرعامل و بنیان گذار بایننس، با ۶5 
میلیارد دالر همچنان ثروتمندترین مرد در 

صنعت ارزهای دیجیتال است.

نفر دوم لیست
ســم بنکمــن فریــد، بنیان گــذار 
و مدیرعامــل صرافــی »FTX«، بــا ثــروت 
خالص ۲۴ میلیــارد دالری در جایگاه دوم 
پس از ژائو قرار دارد. کســی که بارها گفته 

همه این ثروت را خواهد بخشید.

نفر سوم لیست
برایــان آرمســترانگ، مدیرعامل 
و بنیان گــذار صرافــی کوین بیــس، هــم بــا 
۶.۶ میلیــارد دالر ثــروت، جایــگاه ســوم 
لیست ثروتمندان دنیای کریپتو را به خود 

اختصاص داده است.

نفر چهارم لیست
چهارمین ثروتمند دنیای کریپتو 
که اخیراً در باشــگاه میلیاردرهای فوربس 
قرار گرفته، گری وانگ از تیم بنیان گذاران 
صرافی اف تی ایکس با ثروت 5.۶ میلیارد 

دالری است.
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چهرهها
F I G U R E S

قبیله گرایی؛ مرگ کریپتو

ورود رگوالتورها به دنیای رمزارزها

بنیان گذار ریپل می گوید برخی هواداران، خطرناک ترین دشمن رمزارزها هستند

انتصاب رگوالتورهای مالی آمریکا و بریتانیا در بایننس

»برد گارلینگ هاوس« برای هواداران سرسخت بازار کریپتو 
چهره ای شناخته شده است؛ از برخی بیانیه های متناقض 
گرفته تا تاش مســتمر او برای پیــروزی در دادگاه جنجالی  
SEC علیه ریپل که کمــاکان برای بیش از یــک میلیارد دالر 
خسارت در جریان است. حاال گارلینگ هاوس بار دیگر در 
مرکز توجهات قرار گرفته. او می گویــد قبیله گرایی هواداران 
رمزارزهــای مختلف علیــه یکدیگــر نه تنها عاملــی مهم در 
عقب ماندن این بــازار دو تریلیون دالری از پیشــرفت، بلکه 
برگ برنده بزرگی در دســت رگوالتورهایی است که به دنبال 

محدود کردن بازار رمزارزی هستند.
گارلینگ هاوس گفت: »ایجاد قطب های مخالف به نظر من 
رفتاری سالم نیست. باور دارم که بازار و صنعت رمزارزها به 
رشد ادامه خواهد داد. همه می توانند در کنار هم پیشرفت 
کنند. این حرف را در مقام مدیرعامل ریپل می زنم. قباً که در 

یاهو کار می کردم هم به دنبال رشد به قیمت زمین زدن دیگران 
نبودیم. یاهو و ای بی، دو رقیب بزرگ در کنار هم رشد کردند. 
حاال احساس می کنم این نگرش را باید در بازار رمزارزی نیز 
منعکس کنم؛ چراکه درجه رقابــت افراطی و قبیله گرایی در 

بازار رمزارزی را در هیچ بازار دیگری ندیده ام.«
با توجه به اظهارنظرات برخی از شناخته شده ترین افراد بازار 
کریپتو مانند جک دورسی،  مدیرعامل سابق توییتر و حال 
حاضر اسکوئر و مایکل ســیلور،  یکی از شناخته شده ترین 
ســرمایه داران رمزارزی و مدیرعامل میکرواستراتژی، حرف 
گارلینگ هاوس چندان هم از واقعیت به دور نیست. سیلور 
و دورســی از جملــه انحصارطلبان بــازار رمزارز هســتند که 
فقط و فقط از بیت کوین حمایت می کنند. گارلینگ هاوس 
اما می گوید این مشکل تنها مربوط به رقابت بین رمزارزها 
نیســت و به پدیــده ای منجــر شــده کــه او آن  را »نمایندگی 

شــکننده« در برابــر رگوالتورها نام داده اســت  .از نظــر او در 
صورت ادامه این رونــد، البی گری صنعت رمــزارزی در برابر 

رگوالتورها با کمبود قوای مضاعف روبه رو خواهد شد.
او می گو ید: »صادقانــه بگویم، عدم هماهنگی بخش های 
مختلف بازار رمــزارزی در نمایندگی کــردن این صنعت در 
واشــنگتن در برابر قانون گذاران برایم شــوکه کننده است. 
به دولــت نگاه کنیــد. آنها به طــور یکپارچه در حــال تاش 
 SEC برای محدود کردن بازار هستند. نمی بینید گنسلر و
با گلن از وزارت خزانه داری و پاول از فدرال رزرو دعوا داشته 
باشند. همگی در یک راستا هســتند. بایدن هم با دستور 
اجرایی خود از آنها حمایت کرده است. در حالی که ما درگیر 
دادگاهی تاریخی هستیم، برخی به حمایت انحصاری از 
برخی ارزها می پردازند و مــا را تضعیف می کنند. این برای 

من تلخ است.

 بایننس اخیراً دو رگوالتور مالی را به عنوان مدیر 
سیاســت های نظارتــی و رئیس نظــارت بــر بازار 
منصوب کرده اســت. انتصاب ایــن دو فرد نشــان از ورود 

رگوالتورهای مالی به دنیای رمزارزها دارد.

 »مک ویرتــر« که به عنــوان مدیر سیاســت های 
نظارتی در بایننس منصوب شده است، نزدیک 
 )FCA( به یک دهه در ســازمان راهبرد امور مالی بریتانیا
کار می کــرد. آخریــن مســئولیت مــک در ایــن ســازمان، 
مدیریت اســتراتژی و تعامل در تنظیم گــری بخش داده، 
فناوری و نوآوری بود. »ست لوی« نیز قباً حدود پنج سال 

در سیتادل و شــرکت بازار سرمایه ســیتادل سکیوریتیز 
)Citadel Securities( به عنــوان رئیــس نظارت جهانی 
خدمــات مالــی کار می کــرد. او همچنیــن ۱۶ ســال را در 
سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی )FINRA(  گذراند و 
آخرین سمت او مدیر ارشد تجزیه وتحلیل معامات بود. 
ســت در حال حاضر به عنــوان رئیــس نظارت بر بــازار در 

بایننس انتخاب شده است.

 لوی در مورد انتصاب خود در بایننس می گوید: 
»ما می خواهیم از حفاظت کاربــران بایننس در 
برابر هــر نوع فعالیــت شــرورانه یــا بازیگران بــد، مطمئن 

شــویم. تاش می کنیــم تعامــل بیشــتر و ســازنده تری با 
تنظیم گران و سایر فعاالن بازار داشته باشیم تا یکپارچگی 
بازار، امنیــت کاربــران و اعتمــاد عمومی  بــه بازارهــای ارز 

دیجیتال افزایش یابد و تقویت شود.«

 صرافی ارز دیجیتال کراکن )Kraken( نیز »مایور 
گوپتا« را به عنوان مدیر مارکتینگ دیجیتال خود 
استخدام کرده است. گوپتا بیش از دو سال گذشته را در 
شرکت رسانه ای گانیت )Gannett(، مدیر ارشد بازاریابی 
و استراتژی شرکت بود. قبل از آن هم نقش های مشابهی 

در اسپاتیفای و فرشلی )شرکت تحویل غذا( داشت. 
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 بر اساس یک کتاب 
پرفروش 

شرکت ریدلی 
اسکات، فیلم 

اتریوم را می سازد
شرکت تولید فیلم و سریال های تلویزیونی 
بریتانیایی-آمریکایــی »اســکات فــری 
پروداکشــنز« در حــال کار روی یک فیلم 
بلند بــا الهــام از کتاب ماشــین بی نهایت 
اثــر »کامیــا روســو« اســت. کتابــی کــه 
داســتانش دربــاره این اســت کــه چگونه 
ارتش هکرهای رمزنگاری اینترنت بعدی 
را با اتریوم می سازد؛ کتابی پرفروش درباره 

اتریوم. 
گویا کارگردان و تهیه کننده شناخته شده 
هالیوود یعنی »ریدلی اسکات« به همراه 
»تــام مــوران« و »ورا مایــر« از اســکات 
فــری در تولید ایــن فیلم حضــور خواهند 
داشــت. »شــیام مادیراجــو« فیلم نامــه 
فیلم را می نویسد و کارگردانی می کند، در 
حالی که »فرانسیســکو گوردیلــو«، یکی 
از بنیان گــذاران صنــدوق ســرمایه گذاری 
رمــزارز Avenue Investment و روســو 
به عنــوان تهیه کننــدگان اجرایــی فیلــم 

حضور خواهند داشت.
روســو در مورد این پروژه ســینمایی گفته 
کــه حضــور اســکات و خدمــه اش بــرای 
تولید فیلم ماشــین بی نهایت فوق العاده 

هیجان انگیز است.
کتاب »ماشــین بی نهایت: چگونه ارتش 
هکرهــای رمزنــگاری اینترنت بعــدی را با 
اتریوم می ســازد« در ســال ۲۰۲۰ منتشر 
شــده اســت. این کتاب توضیــح می دهد 
کــه چگونــه ویتالیــک بوتریــن گروهــی از 
توســعه دهندگان و ســرمایه گذاران را 
متقاعــد کــرد تا بــرای ایجــاد یک شــبکه 
جهانی گرد هم آیند و چالش هایی را که در 
طول این مدت با آنها روبه رو بودند، شرح 
داده اســت. این کتاب مورد تمجید قابل 
توجه رسانه های برجسته دنیا قرار گرفته 
اســت. ازجملــه بلومبــرگ بیزینس ویک 

کــه آن را به عنــوان یکــی از 
۴۹ عنوان جذاب ســال 
۲۰۲۱ تحســین کــرد. 
وال اســتریت ژورنــال 
هم گفته کــه این کتاب 

بهتریــن معرفــی 
برای دنیای 

م  یــو تر ا
است.
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

جاسوس های دوگانه 
جنگ رمزارزها و رگوالسیون

آیا توسعه دهندگان رمزارزی به همکاری با رگوالتورها تمایل دارند؟
در محافل مختلف و بین المللی رمزارزی به خوبی پیش بینی 
شده بود که سال ۲۰۲۲ شــاهد توفانی از تقاهای رگوالتوری 
مختلــف به خصــوص در ایــاالت متحــده خواهد بــود. حاال 
پس از سه ماهه نخست ســال ۲۰۲۲ و الیحه ها و بحث های 
مختلف بســیار برای تصویب الیحه هــای رمزارزی از ســوی 
صنعت رمزارزی و سیاست مداران، یکی از روندهای نوی این 
صنعت شامل همکاری بسیاری از توسعه دهنده های رمزارزی 
با رگوالتورها برای محدودتر کردن صنعت رمزارزی است.  یکی 
از جنجالی ترین و شناخته  شده ترین نمونه ها، »آندره کرونژ«، 
ملقب به »پدرخوانده دیفای« است.  اوایل ماه گذشته بود که 
کرونژ به طور ناگهانی اعام کرد که در حال خروج از صنعت 
رمــزارزی و شــرکت خود اســت. او در طــول فعالیت خــود در 
بخش دیفای بیش از ۲5 اپلیکیشن طراحی کرده بود و یکی 
از پیشروترین توسعه دهندگان این حوزه به شمار می رفت. 
شــهرت و تأثیر او تا حدی اســت که بافاصله پــس از خروج 
او قیمت تعداد قابل توجهی از توکن هایی که به پروژه های او 

مربوط بودند، فرو ریخت. 
حاال کرونژ بــه یکباره دوبــاره وارد صنعت رمزارزی شــده، اما 
حتی طرفــداران او نیز نمی تواننــد تمایات جدیــد او را درک 
کنند. کرونژ که همواره ضدیت آشنایی با ساختارهای مالی 
متمرکز داشــته،  می گوید پروژه جدید او نه در حــوزه دیفای، 
بلکه در آن ســوی طیف قرار دارد. پروژه جدید او در راســتای 
رگوالســیون اســت. معلوم نیســت در طول ماه گذشته چه 
چیزی این تغییر شگرف را در جهت کاری کرونژ ایجاد کرده 
اســت. ماه گذشــته او به عنــوان فردی شــناخته می شــد که 
می توانســت با تحقق رؤیاهایی مانند مدالسیون های نوین 

توکنی، آینده این صنعت را بهبود بخشد.  کرونژ در پستی در 
باگ خود گفته که در حال کار روی چند پروژه جدید است که 
بر چندین وجه مختلف از فرایند رگوالسیون مانند اطمینان 
از صحت باکچین هــا و تولیــد باکچین های ملــی متمرکز 
است. کرونژ در بیانیه خود نوشت: »به جای جنگ بیهوده با 
قانون گذاران صرفاً به دلیل تاش  آنها برای رگوالسیون،  باید با 
آنها ارتباط برقرار کنیم و به آنان درباره زیروبم قانون گذاری در 

چنین صنعتی آموزش دهیم.«

  از مهاجم تا مدافع 
کرونــژ و داســتان او تنهــا نــوک یــک قله وســیع اســت. در 
بســیاری از نقاط دنیــا توســعه دهندگان رمــزارزی از آینده 
یــک رمــزارز قانون گذاری شــده بیمنــاک هســتند و از حاال 
در تاش انــد تــا جــای خــود را در نظــام رگوالتــوری رمــزارز 
بــرای آینــده رزرو کننــد؛ نظامــی کــه از نظــر آنهــا در تبدیل 
اکوسیســتم رمزارزی به یک محیط کنترل شده، موفقیت 
اجتناب ناپذیری خواهد داشت. برخی از آنها نیز از تمایات 
ســتیزه جویانه بخش هایــی از صنعــت کریپتــو در برابــر 
قانون گــذاران گلــه دارنــد؛ ذهنیتــی کــه به خوبی در پســت 
باگــی کرونژ نیــز دیده می شــود. بــه نظــر می رســد یکی از 
سرسخت ترین مهاجمان در تیم مقابله با رگوالتورها، حاال 

به یکی از مدافعان تیم حریف تبدیل شده است. 
او در پســت خــود نوشــت: »احســاس می کنم اشــتباهاتی 
امــروزه در میــان رهبران رمــزارزی دیده می شــود کــه بارها در 
گذشته نظیر آنها را دیده ایم. به نظرم می آید در روزهای آخرم 
در شرکت های دیفای، همکارانم کسانی بودند که با خواندن 

یک مقاله ویکی پدیا دربــاره نظام مالی قرض محــور یا دیگر 
بخش های نه چندان جذاب واقعیت مالی غالب در دنیا، به 
این نتیجه رسیدند که با چند خط کدنویسی می توانند نظام 

بهتری ایجاد کنند.« 
کرونژ از توانایــی رمزارزها در خلــق جایگزینی بهتر مطمئن 
نیســت. او می گویــد ایــن نظــام به دلیلــی وجــود دارد و از 
فردمحــوری و آزمنــدی رایــج در میــان هــواداران رمزارزها نیز 

گله دارد. 
کرونژ گویا درســی از تجربه خود گرفته اســت. او کــه یکی از 
بزرگ ترین توسعه دهندگان نظام های مالی غیرمتمرکز بود، 
می گوید که از کنایه آمیز بودن تغییر دیدگاه خود مطلع است.

  قانون گــذاری رمزارزهــا در برابــر رمــزارز 
قانون گذاری شده

راه حل بسیاری از مشکات موجود در اکوسیستم رمزارزی، 
رگوالســیون بیشــتر اســت. او گفت: »این رگوالسیون نباید 
تنهــا فراینــدی بــرای پیشــگیری، بلکــه بایــد فراینــدی برای 
محافظت کامل منافع باشد.« کرونژ همچنین از روندی که 
او »قانون گذاری رمزارزهــا« خوانده، انتقاد کــرده و این امر را 

غیرممکن دانسته است.
در عــوض او در پســت خــود از »رمــزارز قانون گذاری شــده« 
به عنوان تنها راه حل ممکن برای ایجاد یک اکوسیستم مالی 
ســالم یاد کرده اســت. نقل قولی که به خوبــی افراط نــو او در 
نگرش جدیدش به فضای رمزارزی را نشــان می دهد. کرونژ 
می گوید که منتقدان او یک روز به حرف او خواهند رسید، اما 

این روز به این زودی ها فرا نخواهد رسید.

بانکداران روسی
 به دنبال کیفری کردن 

فعالیت رمزارزی

 اولتیماتوم روسی

از جنــگ گرفتــه تــا وضعیــت متاطــم 
اقتصــاد و بــازار رمــزارزی روســیه، نــام 
این کشــور برای لحظه ای از اخبار محو 
نمی شــود. فعالیت هــای ضدرمــزارزی 
دولت روســیه که از ســال ۲۰۱۹ شــروع 
شــد، طــی ســال های اخیــر به طــور 
مضاعفی تشــدید شده اســت. در این 
بین، در طول ســه ماهه نخســت ســال 
۲۰۲۲، شــاهد بــازه ای بودیــم کــه در آن 
یــک بــازار نســبتاً قانون گذاری شــده با 
تنظیــم دولتــی، مســیر اصلــی روســیه 
بود. حتی شــاهد اظهارنظــرات مثبتی 
از ســوی والدیمیــر پوتیــن در راســتای 

ماینینگ ملی در سیبری بودیم. 
حاال امــا به نظــر می رســد فعالیت های 
یک جانبــه محورهــای قــدرت در ایــن 
کشــور علیه صنعت رمــزارزی بار دیگر 
با شدتی بیشتر از همیشه شروع شده 
است. روســیه همین حاال هم بسیاری 
از فعالیت های رمزارزی را با محدودیت 
قانونــی مواجــه کــرده اســت. امــا حــاال 
گروهی قدرتمند از بانکداران روسی در 
حال البی گــری بــرای کیفری کــردن این 

فعالیت های رمزارزی هستند. 
در صــورت تصویــب تاش هــای ایــن 
بانکــداران در بدنه هــای قانونــی ماننــد 
مجلس دومای روســیه، از این پس این 
فعالیت هــا نه تنهــا قانونــی نخواهنــد 
بــود، بلکــه مشــمول مجــازات کیفــری 
نیــز خواهند شــد. بر اســاس گزارش ها 
پیشــنهاد بانکداران ســنتی روســی که 
بــه منزلــه نوعــی اولتیماتوم در شــرایط 
ســخت فعلــی اقتصــاد روســیه تلقــی 
می شــود، از همین حــاال در وزارت امور 
داخلــه از حمایــت برخــوردار شــده و 
تاش هــای اولیــه بــرای تدویــن الیحه و 
ارائــه آن بــه مجلس دوما شــروع شــده 

است. 
در صــورت تصویــب چنیــن الیحــه ای، 
روسیه به اولین کشوری تبدیل خواهد 
شــد که برخی فعالیت های رمــزارزی را 

مشمول مجازات مستقیم می کند.

COMMENTنظر
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

قانون عطف به 
ماسبق نمی شود!
تالش  مدیران شرکت های رمزارزی اروپا  برای نفوذ در اتحادیه

آیا آمریکایی ها برای ورود به بازارهای رمزارزی آزاد 
مهاجرت می کنند؟

مهاجرت رمزارزی!

ANALYSISتحلیل

دفتر وکالت هاروی در ایالت فلوریدای آمریکا یکی 
از شناخته  شده ترین دفاتر حقوق این کشور است 
کــه در طول ســالیان اغلب به عنــوان انتخــاب اول 
نهادهایی که با شکایت از سوی دولت فدرال مواجه 
هستند، اعمال نقش کرده است. حاال در تحقیقی 
مســتقل کــه توســط بخــش اطاعــات و فنــاوری 
این دفتر صــورت گرفته،  گفته شــده که مهاجرت 
آمریکایی ها به خارج از این کشور هر سال با افزایش 
قابل توجهــی همراه اســت. این گــزارش به خودی 
خود تعجب آور نیســت. چیــزی که این گــزارش را 
از بسیاری از گزارش های مشــابه متمایز می کند، 
 تمرکــز بــر بــازار رمزارزهــا به عنــوان یکــی از دالیــل 
مهاجرت آمریکایی ها در سال ۲۰۲۲ است؛ بازاری 
که به گفتــه این تحقیــق یکــی از دالیل روبه رشــد 
مهاجرت آمریکایی ها به خارج از کشــور است.با 
وجود اینکه تحقیق دفتر هاروی به تازگی منتشــر 
شده،  اما این حقیقت به خوبی طی سال های اخیر 
توسط بسیاری از مناطق روبه رشد از نظر اقتصادی 
شــناخته شــده بــود. کشــورهایی مانند پرتغــال و 
برزیل نه تنهــا قوانین بســیار آزادی بــرای بازارهای 
رمــزارزی در نظــر گرفته انــد، بلکه به طور مســتمر 
سعی می کنند تا با تبلیغ این قوانین و اکوسیستم 
به جذب اســتارتاپ های رمــزارزی بپردازنــد که در 
کشــور خودشــان با محدودیت مواجه اند. استیو 
کوربین، وکیل ارشــد حوزه مهاجــرت دفتر هاروی 
در این بــاره می گویــد: »هــر ســال هــاروی بیــش از 
۱۰۰ شرکت مختلف را در صحنه قانون نمایندگی 
می کند. نزدیک به نصف اینها در سال های اخیر از 
استارتاپ ها و شرکت های رمزارزی تشکیل شدند. 
آمار به خوبی گویاست. کریپتو یکی از پرسودترین و 
داغ ترین حوزه های کاری جهان است. حاال همه این 
شرکت هایی که با رشد عظیم سهام خود به جایگاه 
نسبتاً تثبیت شده ای رسیده اند، نمی خواهند به 
یکباره با مالیات سنگین مواجه شوند. عموماً میل 
به عدم پرداخت مالیات از سرمایه در قالب رمزارز 
به طور گســترده وجــود دارد. برخی شــرکت ها هم 
اصــرار دارند که در صــورت اعمال مالیــات، درصد 
آن بســیار پایین باشــد.«جای تعجبی نیست که  
در پس زمینه تصویب الیحه هایی کــه دارایی های 
دیجیتــال را مانند ســایر شــکل های ارز مشــمول 

مالیات می کنند، حاال در سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش 
مهاجرت آمریکایی ها برای کار در اکوسیستم های 
لیبرال تر رمزارزی هستیم. عموم شرکت های مهاجر 
نیز لزومــاً تــازه کاران حوزه کریپتو نیســتند. اغلب 
شــرکت های مهاجر بیش از پنج ســال تجربه کار 

دارند که در حوزه جوان رمزارزی قابل توجه است.

 مهاجران کجا می روند؟
پرتغال عموماً به عنوان بهشــت رمزارزی 
اروپــا شــناخته می شــود. بــا وجــود عضویــت این 
کشــور در اتحادیه اروپا کــه آنهــا را وادار به قوانین 
ســخت گیرانه احتمالــی از ســوی ایــن اتحادیه در 
مورد رمزارزها می کند، پرتغال و نماینده آن در این 
اتحادیه همــواره رأی منفــی در چنین الیحه هایی 
داده انــد. در ایــن بیــن کشــوری مانند آنتیگــوا که 
لزومــاً تاشــی بــرای تبدیل شــدن به عنــوان یــک 
مقصد مورد اطمینان رمزارزی نداشته هم در حال 
تبدیل شــدن بــه چنین مقصــدی اســت. آنتیگوا 
هیچ مالیاتی بر درآمد، سود سرمایه و وراثت ندارد. 
دیگر مقاصد محبوب برای استارتاپ های رمزارزی 
شامل کشورهای حوزه کارائیب است. السالوادور 
با رئیس  جمهور جنجالــی خود که سوپراســتاری 
در میــان هــواداران رمــزارزی اســت،  یکــی از ایــن 
مقاصد اســت. هنــدوراس که به تازگــی در مناطق 
ویــژه اقتصــادی خــود کســب و کارهای رمــزارزی را 
کاماً قانونی کرده، در حال تبدیل شــدن به چنین 

مقصدی است. 

 مهاجرت شهروندی
به گفته کوربین، مهاجران رمزارزی عموماً 
شرکت ها و استارتاپ ها هســتند، اما درصد کمی 
از شــهروندان نیــز به دنبال مهاجــرت این چنینی 
هســتند. بســیاری از افــرادی کــه حــاال به عنــوان 
بخشی از »طبقه رمزارزی« جامعه آمریکا شناخته 
می شوند و از طریق خرید رمزارزها به ثروتی تا یک 
میلیون دالری رسیده اند،  ترجیح می دهند با یک 
سرمایه گذاری کوچک در برخی کشورهای مذکور 
پاسپورت این کشورها را دریافت کرده و سرمایه های 
رمزارزی خود را از آمریکا خارج کنند و به سمت این 

مقاصد بروند. 

یکی از غالب ترین روندهای قانون گذاری در بخش رمزارزی 
در سال ۲۰۲۲ تاش مستمر مدیران و توسعه دهندگان این 
حوزه برای اعمال نفــوذ در بدنه های قانون گذاری مختلف 
است. آمریکا دچار یک اپیدمی اعمال نفوذ و جهت دهی 
از ســوی البی گران کریپتویی در دولت های محلی و ایالتی 

خود شده است. 
از این ســو در اروپا شاهد تاش های مشــابهی از همتایان 
اروپایی این البی گران هستیم. اما تفاوت اصلی میان این 
دو تقا در نوع اعمال آن است. در  آمریکا این تاش ها در 
راســتای ایجاد یک جبهه مــوازی جهت مقابلــه با دولت 
مرکزی این کشــور اســت، اما در اروپا این تاش ها بســیار 
مســتقیم تر و در قلب کمیســیون اروپا اتفاق می افتد. در 
تاریخ ۱۸ آوریل، بیش از  ۴۰ تن از رهبران کســب وکارهای 
رمزارزی، با امضای نوشــته ای به طور مستقیم از اتحادیه 
اروپــا تقاضــا کردند تــا از تــاش مســتمر و هــدف دار برای 
محدود کردن سامانه های مالی غیرمتمرکز دست بردارند.

اتحادیــه اروپــا نیــز بــا تمــام کشــورها و مناطــق اقتصادی 
خــود، از رونــد تــاش بــرای محدودســازی چنیــن 
سامانه هایی مستثنی نیست و در تاش است تا صنعت 
افسارگسیخته کریپتو را رام کند. بسیاری اتحادیه اروپا را 
در کنترل اکوسیستم رمزارزی پیشروتر از ایاالت متحده و 

انگلستان می دانند. 
نامه ارســالی در تاریخ ۱۸ آوریل تنها نمونه از این تاش ها 
نیست. در همین ماه آوریل نامه  دیگری نیز از سوی بیش 
از ۲۰ مدیر کسب وکارهای رمزارزی به اتحادیه اروپا ارسال 
شــد که با بازخــورد مثبتــی مواجه شــد. بیــش از ۲7 وزیر 
اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه این نامه را خواندند و در 
جلسه FATF که پس از آن برگزار شد، بحث قانون گذاری 
رمزارزها  تنها محدود به تاش برای کنترل پول شویی بود. 

  آینده مه آلود
بــا این حــال نبایــد این موفقیــت لحظــه ای به عنــوان یک 
پیروزی مهم شــمرده شود. ماه گذشــته اتحادیه اروپا رأی 
داد تا از تاش های جدید برای ردیابی رمزارزها به خصوص 
بیت کوین پشــتیبانی گســترده کند. تصویب ایــن رأی با 

جنجال های خاص خود در کمیسیون اروپا همراه بود و در 
خارج از فضای سیاسی نیز در میان بسیاری از صرافی های 

رمزارزی بازخوردی منفی داشت. 
یکی از این صرافی ها صرافی آمریکایی کوین بیس گلوبال 
بود که بــاور دارد پیاده ســازی منابــع و ابزار مــورد نیاز برای 
تحقق چنین هدفی می تواند به ورشکســتگی عموم آنها 
در اروپا منجر شــود. بــاور صرافی هایی ماننــد کوین بیس 
گلوبال این اســت که هر صرافی عاقلی کار نکردن در اروپا 
را به پیاده ســازی چنین قوانیــن زمین گیرکننده ای ترجیح 
خواهــد داد. به عبــارت دیگر، چنیــن قوانینــی در صورت 
اجرای کامل، اتحادیه اروپا و کشورهای آن  را به یک باتاق 

رمزارزی تبدیل خواهد کرد.

  نبرد برای اروپا 
تقای شرکت ها و اســتارتاپ های رمزارزی و قانون گذاران، 
بــدون شــک در هــر نقطــه دیگــری از دنیا بــا جدیــت و در 
سطح باالتری درگرفته است. برخی متخصصان صنعت 
رمزارزی تاش های شدید دولت های اروپایی را نیز از همین 

رو می بینند. 
یورگن استفانســن، آنالیزور شــرکت  رمزارزی ســاتوس در 
کشور هلند در این باره می گوید: »اروپا پیشروترین منطقه 
رمزارزی دنیاست. به همین دلیل بازخورد و تاش ها برای 
کنترل آن نیز به اندازه همان پیشــروی تشدید می شوند. 
شاید تنها کشــوری که در جهان در حوزه رمزارزی توانایی 
برابری با اروپا را دارد، روسیه باشد. چین، آمریکا و جنوب 
شرق آسیا همگی با فاصله از این دو منطقه عقب هستند. 
در واقع می توان نبرد امروز میان کسب وکارهای رمزارزی و 
قانون گذاران را به عنوان یک نمونه مناسب برای پیش بینی 
حوادث رگوالتوری در آمریکا و دیگر مناطق استفاده کرد.«
رهبــران کســب وکارها همچنیــن در اعتراض بــه تصویب 
رأی ماه گذشته کمیســیون اروپا، در نامه ای که توسط ۴۶ 
مدیر امضا شده، گفته اند که چنین قوانینی تمام دارندگان 
دارایی های دیجیتال را به خطر جدی می اندازد و ماهیت 
خصوصی این صنعت را که به واســطه آن اســتوار است، 

از بین خواهد برد.
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اثبات کارطای دیجیتالارز0.69 %۱.۱۲775۹ میلیاردBTCبیت کوین۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری1.9۲ %۸3.۸35۸ میلیونETHاتریوم۲

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.0۲ %۲۸۸3 هزارUSDTتتر3

قابل سفارشی سازیپرداختارز7.3۲ %۲۰3۴ هزارXRPریپل۴

اثبات سهامانتشار استیبل کوینتوکن کاربردی14.47 %۲.۶3۲ میلیونLUNAترا5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری0.88 %۲.۹3۴ میلیونSOLسوالنا۶

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.07 %۲۸5۰ هزارUSDCیو اس دی کوین7

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری4.۲9 %۲5.53۰ هزارADAکاردانو۸

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3.98 %۲.۱۲۰ میلیونAVAXآواالنچ۹

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3.66 %5۴۱۱۹ هزارDOTپولکادات۱۰

قابل سفارشی سازیپرداختارز3.8۲ %5.55 هزارXLMاستار۱۱

اثبات کارمیم کوینارز4.77 %3.۸۱۸ هزارDOGEدوج کوین۱۲

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری۲.84 %3۸۴۶.۶ هزارLINKچین لینک۱3

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی1.10 %3۹۱۱ هزارMATICپلی گان۱۴

اثبات کارمیم کوینارز4.4۲ %۶۹۱3 ریالSHIBشیبا اینو۱5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز0.۲0 %۴۶۸۴ هزارICPاینترنت کامپیوتر۱۶

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری3.09 %۶5۸7 هزارATOMکازموس۱7

اثبات کارطای دیجیتالپلتفرم نرم افزاری4.85 %37 میلیونLTCالیت کوین۱۸

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز۲.06 %۲۰۴.۸ هزارALGOآلگورند۱۹

توکن کاربردی4.39 %57.۴۴ هزارMANAدیسنترالند۲۰

سایه ترس و وحشت هنوز بر بازار سنگینی می کند؛ در این میان برخی خبر از روزهای بدتر می دهند؛ مثاً مدیرعامل گِلَسنود اخیراً گفته که ممکن است بیت کوین با یک سقوط بزرگ 
مواجه شود! بنیان گذاران شرکت تحلیلی گلسنود به معامله گران بیت کوین هشدار داده اند که عوامل اقتصادی موجود می توانند شروع کننده یک سقوط بزرگ برای بیت کوین باشند. 
این در حالی است که سرمایه گذاران همچنان در حال برداشت بیت کوین از صرافی های متمرکز هستند. همچنین با وجود اینکه قیمت دوج کوین در روزهای اخیر به  لطف فعالیت های 
ایان ماســک افزایش یافته، روی نمودار این رمزارز یک الگوی نزولی دیده می شــود که ممکن است در ادامه قیمت را با ســقوطی 3۰درصدی مواجه کند. از هفته قبل هم این موضوع 

مطرح شد که احتمال سقوط قیمت اتریوم پس از عقب افتادن انتقال به اثبات سهام وجود دارد.
خاصه اینکه هفته گذشته اوضاع بر وفق مراد نبود و به نظر نمی رسد به این زودی ها هم بازار خودش را پیدا کند. مانند همیشه توصیه می کنیم بدون دانش و آگاهی وارد بازار رمزارزها 
نشوید؛ منتها اگر عاقه دارید با قبول ریسک وارد این بازار شوید ما ۲۰ رمزارز شناخته شده و مورد تأیید را در ادامه معرفی می کنیم. اگر می خواهید وارد بازار شوید حتماً سبد تشکیل 

دهید و برای تشکیل سبد می توانید نگاهی به این فهرست رمزارز ۲۰ بیندازید.

رمزارز ۲۰
۱.۱۲7 میلیارد

۴۰۰ میلیارد دالر

3۰۰ میلیارد دالر
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