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در بحثــی کــه حــول برگــزاری یــا عــدم برگــزاری 
انتخابــات اتحادیــه کســب وکارهای مجــازی 
شــکل گرفت، بیــش از رقابــت بر ســر تصاحب 
کرسی های هیئت مدیره که امری طبیعی و از قضا 
ضروری اســت، خطر گسســت در اکوسیستم 
کسب وکارهای آنالین در کمین نشسته. در هر 
صورت این انتخابــات باید برگزار شــود. حتی تا 

همین جا هم در برگزاری آن تعلل شده است. 

 واقعیت این است که زمانی ما صرفاً در 
این اکوسیســتم یــک اتحادیــه صنفی 
می خواســتیم کــه گفتمــان کســب وکارهای 
استارتاپی را درک کند. آن زمان در 
ایــن بــاره صحبــت می شــد کــه 
نهــادی  شــکل گیری  خواهــان 
هستیم که در دوره اول کمک کند 
مفهــوم و فضــای اســتارتاپی جــا 
بیفتــد و در دوره بعــدی بــا حضور 
حداکثری و اعتماد کنشگران این 
اکوسسیتم به آن، قدرتمندتر شود. 
در طــول چهــار ســال اول فعالیت 
اتحادیــه، در کنــار همــه کارهــای 
ارزشمند، خطاهایی نیز رخ داد، اما با وجود این، 
اســتدالل کردیــم کــه در دوره اول بــروز چنیــن 
خطاهایی طبیعی است و در دوره دوم با حضور 
پرشور و حداکثری آنها که دغدغه کسب وکارهای 
آنالین را دارند، وضعیت اتحادیه بهبود خواهد 

یافت. 

 حاال حرف فعاالن این حوزه این است که 
شــاید بتــوان بــا اطالع رســانی دقیق تــر 
درباره فرایند و پاسخگویی به دغدغه ها، انتخابات 

پرشورتری برگزار کرد و نگذاشت با یک انتخابات 
پرحرف و حدیث اصل اتحادیه تضعیف شــود. 
چراکه اگــر انتخابات به این شــیوه برگزار شــود و 
زمان بنــدی و فرایندهــای تأییــد صالحیــت آن 
این چنین محل ســؤال باشــد، اتحادیــه چگونه 
می توانــد قدرتمنــد باشــد و در برابــر ســیل 
چالش های اکوسیستم نوآوری، کنشگریِ مؤثری 

داشته باشد؟ 

 اگر هر اتفاقی غیر از این بیفتد، ما با یک 
گسســت صنفی روبه رو خواهیم شد. 
گسستی که متأسفانه هر دو سر آن فعاالن همین 
اکوسیستم خواهند بود و این تقابل به نفع این 
فضا نیســت. نبایــد فرامــوش کرد شــکل گیری 
نهادهای صنفی زیر سایه ســنگین اما و اگرها و 
پرسش های بی پاسخ می تواند دست این نهادها 
را در بزنگاه هــای مهــم خالــی نگــه دارد و قــدرت 
چانه زنی را از آنهــا بگیرد. این نکته ای اســت که 
امروز دغدغه کسانی است که باور دارند می توان 
با فرصــت دادن بــه منتقــدان و آنهــا کــه از روند 
ثبت نام باز مانده اند، امکان های بیشتری را برای 

شکل گیری یک اتحادیه قدرتمندتر فراهم کرد.

 در ایــن میــان نبایــد دچــار خطــای 
محاســباتی شــد و به جای نقــد فرایند 
برگزاری، به کسانی تاخت که در این انتخابات به 
میدان آمده و کاندیدا شده اند. کنشگری صنفی 
در ایران گرفتاری های زیادی دارد. نباید کاری کنیم 
آنهــا کــه داوطلــب قبــول ایــن زحمت شــده اند، 
دلسرد شوند. باید درهای گفت وگو و مباحثه را 
باز گذاشت اما اصل محوری را هم شفافیت در 

نظر گرفت و آن را قربانی مصلحت ها نکرد.
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کمپینهاینوروزیچطورعملکردند؟

خالقانه ترین کمپین تبلیغاتی نوروز؛ بود و نبود اسنپ!

نشستچالشهایمالیاتیفروشگاههایآنالینکوچکوخانگیبرگزارشد

امکان کاهش سقف 5 میلیاردتومانی بعید نیست!

اســفندماه گذشــته یکــی از داغ تریــن ماه هــای چند ســال 
اخیر برای کمپین های تبلیغاتی بود. بعــد از مدت ها توقف 
صنعت گردشگری، کسب وکارهای آنالین و نوآور این حوزه 
فرصت پیدا کردند تا بیلبوردهای خود را باال ببرند و به دنبال 
پیش افتادن در فروش نوروزی باشند. از علی بابا تا سفرمارکت 
که هنوز هم بیلبوردهایــش در اتوبان هــا دیده می شــود و از 
فالیتیو تا ســه کلیک و هومســا، همه تالش کردنــد بگویند 
نه تنها گردشگری زنده است، بلکه با پیشنهادها و بسته های 

متنوع تر برای سفر نوروزی ایرانی ها تمام قد ایستاده است.
در بین استارتاپ ها و کسب وکارهای نوآور گردشگری علی بابا 
با جایزه یک میلیارد تومانی و طراحی کمپین جالب  توجهی 
برای جاباما در دی ماه و ابتدای اسفندماه خودنمایی بیشتری 
کرد؛ کمپینی که تأکیدش روی یادآوری و نوستالژی مکان ها 
و نام های آشــنای گردشــگری کشــور و ویژگی هــای آنها بود. 
از رشــت بارونی گرفته تا جنوب گردی و... بــا تأکید بر همان 

شعار و نام جاباما.
اما در روزهای پایانی اسفندماه و نزدیک شدن به پیک خرید 
بلیــت و رزرو اقامتــگاه، ســفرمارکت و فالیتیــو عــرض اندام 
بیشــتری کردند. ســفرمارکت با یک مزیــت رقابتی جدید 
کمپینــش را برپا کــرده بــود؛ االن ســفر بــرو، بعــداً پرداخت 
کن. قسطی کردن ســفر برای ایرانی هایی که روزهای سخت 
اقتصادی ای را پشت سر می گذارند، احتماالً تمهید موفقی 
بوده اســت. هرچند باید منتظر ماند و دید آیا آمــاری از هر 
یک از ایــن کمپین ها و میزان موفقیت شــان بیــرون می آید 
یا نه. اســنپ هم با بیلبوردهای »پــرواز با همــون قیمت که 
نظرته« تالش کرد با یک صمیمیت و لحــن خودمانی روی 
مزیت رقابتــی قیمت ها در اســنپ تریپ مانور دهــد؛ کاری 
که سه کلیک با شــعار »این فرصت رو تور کن« و با تمرکز بر 

پکیج های سفرش سعی کرد انجام دهد.

  نوستالژی قصه های قدیم
امــا بیــرون از دنیــای پرتقاضــای گردشــگری در ایــام نــوروز، 
کمپین هــای تبلیغاتی دیگری هــم در حوزه خرده فروشــی در 
تهــران برپــا شــد. از تضمین چی کــه روی فــروش امــن تمرکز 

کرده تا اسنپ که روی اسنپ مارکت و اسنپ فودش حسابی 
گردوخاک کرد، شهر پر شد از بیلبوردهای متنوع. در این میان 
شاید بتوان موفق ترین کمپین تبلیغاتی اسفند و فروردین را 
کمپین »بود و نبود« اسنپ نامید؛ کمپینی که با قافیه ساختن 
از نام اسنپ فود و خاطره یکی بود و یکی نبود قصه گویی آشنای 
ایرانی ها تالش کرد بار دیگر روی تنوع خدمات و محصوالتی 
که ارائه می دهد از یک ســو و حضور همیشــگی اش از سوی 
دیگر تأکید کند.  برای نمونه بنگرید به این کرشمه محتوایی 
روی یکی از بیلبوردهای این کمپین: »شــیر بود...موز نبود... 
اسنپ فود!« یا »صبح بود... نون نبود... اسنپ فود«؛ کمپینی 
کــه تیزرهــای تلویزیونــی آن  هم به نســبت موفق عمــل کرد و 
بازخوردها و شوخی ها و واکنش های کاربران آن  هم با نگاهی 
مثبت به این کمپین نشان داد که تیر اسنپ به هدف نشسته 
است. از این رو می توان »بود و نبود« اسنپ را خالقانه ترین 
کمپین نــوروزی کســب وکارها لقــب داد؛ نوروزی کــه تقریباً 
بیشــتر برندهــای شناخته شــده در آن خــوب و موفق عمل 
کردند. هرچند بودند نام های تازه واردی چون »پیله های عصر 
پرواز« که حتی در نام گذاری هم ضدتبلیغ بودند تا چه برسد 
به بیلبوردهایشان که با وجود هزینه های زیاد توجه چندانی 

به خود جلب نکردند.
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پی پینــگ، کالب هاوســی دربــاره چالش هــای مالیاتــی 
کسب وکارهای خانگی، با هدف شفاف سازی، افزایش آگاهی 
و آموزش برگزار کرد تا مطالب مبهم عمومی برای کسب وکارها 
روشــن شــود. مهدی منفــرد، متخصــص مالیــات در حوزه 
کسب وکارهای آنالین در این نشست با بیان اینکه حساب 
بانکی شاهراه اصلی شناسایی  است، ادامه داد: »هر وجهی 
که به  حســاب بانکی واریز شــود، به صورت پیش فرض یک 
درآمد اســت، اما ســازمان امور مالیاتی این موضــوع را اصل 
قرار نداده و برای درآمد شمردن وجوه چند مالک تدوین کرده 
است. تراکنش های بانکی، اولین فیلتر سازمان امور مالیاتی 
است، مثالً اگر ورودی و خروجی چند حساب بانکی مربوط 
به یک فرد در یک سال شمسی بیشتر از پنج میلیارد تومان 
باشد، این حساب بانکی به عنوان یک حساب با تراکنش های 
مشکوک شناســایی و بررســی می شــود. در جریان بررسی، 
سازمان امور مالیاتی برای فرد دعوت نامه می فرستد تا او درباره 
مبالغ ورودی و خروجی حســابش توضیح دهد. فیلتر دوم، 

ابزار پرداخت است.«
منفرد افزود: »سازمان امور مالیاتی هر شخصی را که از ابزار 

پرداخت یعنی دستگاه کارت خوان و درگاه بانکی و پرداخت 
اینترنتی  استفاده می کند، با احتمال صاحب درآمد می داند 
و او را تحــت نظر می گیرد. ســازمان امور مالیاتی در راســتای 
تکامل این کانال شناسایی در بهمن سال گذشته اعالم کرد 
هر فردی که درگاه پرداخت جدید یا دستگاه کارت خوان جدید 
می خواهد، ابتدا باید پرونده مالیاتی تشکیل دهد، اما در دو 
ماه اخیر روش خود را تغییر داد و در اطالعیه ای اعالم کرد هر 
شخصی که قبالً درگاه پرداخت و دستگاه کارت خوان داشته 
نیز باید نســبت به تشــکیل پرونده مالیاتــی اقدام کنــد. در 
نتیجه تمام مشتریان پرداخت یارها ملزم به تشکیل پرونده 

مالیاتی شدند.«
منفرد با اشــاره بــه روش هــای نادرســت اجتنــاب از مالیات 
توضیح داد: »افراد تصور می کنند که با کنار گذاشتن ابزارهای 
پرداخت می توانند از پرداخت مالیات شانه خالی کنند، اما 
همان طور که اشاره شد، ســازمان امور مالیاتی در وهله اول، 
ورود و خروج حساب بانکی را مورد بررسی قرار می دهد. هیچ 
بعید نیســت که ســازمان امور مالیاتی ســقف پنج میلیارد 

تومانی را به یکباره کاهش دهد.«
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نظرها و خبرها
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A N D
N E W S

NEWSخبر

جذب سرمایه یوآیدی 
ســرویس احراز هویت دیجیتال 
یوآیــدی، در روزهای پایانی ســال گذشــته 
موفق به جذب سرمایه 1۳ میلیارد تومانی 
از ســه صندوق ســرمایه گذاری پیشــگام، 

نوآفرین و اسمارتاپ شد.

فهرست اعضایتان را بدهید
محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه 
فناوران رایانه می گوید نامه ای به ســازمان 
نصر ارســال کــرده که بــه موجــب آن، این 
ســازمان بایــد فهرســت اعضایــش را در 

اختیار آنها بگذارد!

 افشار مدیر جوانه شد
شرکت سرمایه گذاری جسورانه 
»جوانــه«، آریــن افشــار را بــه عنــوان 
مدیرعامل خود انتخاب کــرد. جوانه یکی 
از زیرمجموعه هلدینگ هزاردستان است.

سوار بر ابرها برگزار می شود
پنجمیــن رویــداد ســوار ابرهــا، 
2۸ فروردین 1401 توســط ابــرآروان برگزار 
می شــود. در ایــن رویــداد، متخصصــان 
ابــرآروان از به روزتریــن فناوری هــای ابری 

جهان و خدمات ابری آروان می گویند.

سهم دانش بنیان ها از صادرات 
کشور: فقط یک درصد!

نگاهیبهآماروارقامدانشبنیانهادربازار
سرمایهوبخشصادرات

در سال های اخیر شــرکت های دارای فناوری باال و پیشرفته 
بیش از دیگران مورد توجه بوده و این نگاه وجود دارد که آینده 
صنایع متعلق به این شرکت هاســت. بر اساس پیش بینی 
ســازمان اقتصــاد جهانــی، در ســال 20۳0 حــدود ۹0 درصد 
رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری و ۸۵ درصد مربوط به صنایع 
 های تک خواهد بود. توجه به صنایع فناوری محور، زمانی که 
دنیا با بحران کرونا مواجه شد، بیش از گذشته افزایش یافت. 
تا جایی که سهام این شرکت ها با چنان رشد و جهشی مواجه 
شــدند که در گذشته کمتر ســابقه داشــت. در حقیقت، از 
سال 1۹۹۳ که اولین شرکت اینترنتی جست وجوگر به بورس 
آمریکا راه یافت تا سال 2000 که حباب شرکت های اینترنتی 
ترکید و ســبب ســقوط شــدید شــاخص های بورس آمریکا 
و جهــان در 10 مــارس ســال 2000 شــد، همواره شــرکت های 
های تک روبه رشد بودند. اما نکته مهم تر اینکه رتبه نخست 
صادرات محصــوالت های تک در ســال های اخیر در اختیار 
آمریکا نبوده و چین و آلمان در صادرات، پیشروتر از آمریکا 
بودند. بر اســاس این گــزارش، چیــن از ســال 200۷ تــا 201۸ 
معــادل ۵۳۷ میلیــارد دالر صــادرات محصــوالت های تــک  
داشته که سهم جهانی آن 2۳/11 درصد بود. در همین دوره 
صــادرات آلمان نیز 1۹4 میلیــارد دالر بوده که ســهم جهانی 
۸/۳۷ درصدی داشته و در رتبه سوم نیز آمریکا با 1۸1 میلیارد 

دالر صادرات و ســهم جهانــی ۷/۸ درصدی، کــره جنوبی با 
صادرات 1۳۷ میلیارد دالری و سهم جهانی ۵/2۹ درصدی و 
سنگاپور با 1۳۳ میلیارد دالر و سهم جهانی ۵/۷4 درصدی 

در رتبه های بعدی در سطح جهانی قرار داشتند.

  عقب نشینی صنایع های تک در ایران
اما ایران در این حوزه یکی از ضعیف ترین عملکردها را داشته 
و در رتبه شــصتم )60( جهانی قرار داد. در دوره مورد بررسی 
ســال 200۷ تــا 201۸ ایــران تنها ۳6۵ میلیــون دالر صــادرات 
داشته که سهم جهانی ایران 0/01۵ درصد بود. محمدرضا 
مودودی، سرپرست سابق سازمان توســعه تجارت ایران در 
خصوص نقش صنایع های تک در صادرات کشور، چندی 
پیش گفته بود کــه از میــان بیش از 2۵00 شــرکت فعــال در 
حوزه صنایــع های تــک و فناوری محور کمتــر از 20 درصد به 
فعل صادرات مشغول هستند که حجم کل صادرات آنها در 
سال های اخیر به کمتر از 1۵0 میلیون دالر رسید. همچنین 
شــافعی، رئیس اتــاق بازرگانــی ایــران در آخریــن واکنش به 
وضعیت صنایع های تک در سال گذشته گفته بود که سهم 
کشــورمان در صــادرات دانش بنیان هــا و صنایــع های تــک 
)فناوری باال( حدود یک درصد از صادرات ایران برآورد می شود 

که رقمی ناچیز است.

  وضعیت بورسی دانش بنیان ها
در بازار ســهام آمریکا، بورس نزدک شــامل بیــش از ۳200 
شــرکت دارای فنــاوری بــاال در زمینــه فعالیــت ارتباطــی، 
مخابراتی، حمل ونقل، خدمات مالی و... اســت. بر خالف 
بــازار وال اســتریت و بــورس نیویــورک، بــازار نــزدک کامــالً 
الکترونیکــی اســت. نــزدک دومین بازار ســهام بــزرگ دنیا 
از لحــاظ ارزش کل بــازار اســت و گاهی اوقــات به این بــازار، 
فرابورس یا OTC هم گفته می شــود. در بازار ســرمایه ایران 
حدود 40 شرکت دانش بنیان وجود دارد که ارزش آنها بالغ  
بر ۳00 هزار میلیارد تومان اســت که حدود چهار درصد از 
ارزش کل بازار ســرمایه را تشــکیل می دهد. این شــرکت ها 
هم از زمــان ورود به بازار بــورس ارتقــای ارزش چندبرابری و 
نجومی داشته اند که همین تفاوت ماهیتی در شرکت های 
دانش بنیان و استارتاپ هاست که باعث رشد نجومی آنها 
در بازار بورس شده است. یکی از مهم ترین گروه شرکت های 
فناوری محور و های تــک در ایران در زیرمجموعه شــاخص 
رایانــه قــرار دارنــد. 16 شــرکت در این گــروه فعال هســتند. 
به پرداخــت ملــت، پرداخــت الکترونیــک ســامان کیــش، 
آسان پرداخت پرشین، ایران ارقام، توسعه فناوری خوارزمی 
و تجارت الکترونیک پارسیان کیش از جمله این شرکت ها 

هستند.

 هشتادویکمین گزارش اقتصادی شاپرک تصویری روشن 
از نظــام پرداخت و مبادله پول در کشــور می دهد. گزارشــی 
که نشان می دهد سلطان بالمنازع پرداخت الکترونیک در 
کشــور کماکان کارت خوان های فروشگاهی با سهم بیش از 
۹0 درصدی هســتند! 10 درصد باقی مانده  هم به درگاه های 
پرداخت اینترنتی و اپلیکیشن های موبایلی پرداخت تعلق 
دارد که ســهم درگاه های اینترنتی دو برابر ابزارهای موبایلی  

است.
اگر می خواهیــد بدانید شــاپرک و عــدد و رقم هایش چقدر 
مهم اند، کافی است بدانید کل اسکناس هایی که در دست 
مردم جابه جا می شــود، تنها یــک درصد نقدینگی کشــور 
اســت اما حجم تراکنش های شــاپرک حدود 14 درصد این 
نقدینگی است. از طرفی ارزش کل پولی که ساالنه در شاپرک 
جابه جــا می شــود، بیــش از 10 درصــد از جی دی پی کشــور 
اســت! فقط در اســفند ارزش اســمی تراکنش های شاپرک 

حدود ۷44 هزار میلیارد تومان بوده است.
اما این گزارش تازه نشان می دهد که با محدودیت هایی که 
در زمستان گذشته و با جمع آوری دستگاه های کارت خوان 
فروشگاهی از یک سو و اجباری شــدن اینماد از سوی دیگر 
اعمال شد، چه تعداد درگاه پرداخت از دور خارج شده اند و 

چه تعداد نتوانسته اند درگاه جدید بگیرند.
اگرچه بــر اســاس ایــن گــزارش در اســفندماه 1400، بالغ بر 
۳/60۵ میلیون تراکنش با ارزش ۷/440 هزار میلیارد ریال 
در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت 

به بهمن ماه رشد 11/۸4 درصدی در تعداد و 16/۹۵ درصدی 
در ارزش ریالی داشته است، اما تعداد ابزارهای شاپرکی در 
مجموع نســبت به بهمن ماه رشــد منفــی 4/۵۳ درصدی 
داشــته. به نظر می رســد ســبب این تغییــر، کاهــش 1/4۵ 

درصدی تعداد ابزار کارت خوان فروشگاهی است. 
اما اصل ماجرای آمار نزولی گزارش شــاپرک را باید در حوزه 
سایت ها و فروشگاه های آنالین جست وجو کرد که از ابزاری 
بــه نــام »درگاه پرداخــت اینترنتــی« اســتفاده می کننــد که 
مدت هاست زیر ضرب اینماد وزارت صمت قرار گرفته است.
بر اساس گزارش تازه شاپرک، ابزارهای پذیرش اینترنتی در 
اسفند 1400 نسبت به بهمن ماه 1400 رشد منفی 1۸/1۷۹ 
درصدی را تجربه  کرده اند. تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در 

مدت مشابه با کاهش ۳2/۵1 درصدی همراه بوده است.
رشــد منفــی 1۸/۷۹ درصــدی ابزارهــای پذیــرش اینترنتی 
در یک مــاه، در حالی اتفاق افتــاده که در گــزارش اقتصادی 
بهمن ماه شــاهد رکورد بی ســابقه منفی ۵0/11 بوده ایم. به 
عبارتی ابزارهای پذیرش اینترنتی در طول دو ماه رکورد منفی 
6۸ درصــدی را تجربه کرده انــد و در یــک سراشــیبی نزولــی 
قرار گرفته اند. کاهش تعداد درگاه های پرداخت به واســطه 
اجباری شــدن اینماد را می توان توجیه منطقی  رشد منفی 

ابزارهای پذیرش اینترنتی دانست. 
در بخش عملکرد ماهیانه شرکت های پرداختی، با مطالعه 
شــاخص های عملکــرد تعــدادی و مبلغــی شــرکت ها در 
کل و همچنیــن به تفکیــک هر یــک از ابــزار پذیــرش و نوع 

نگاهیبهآخرینگزارششاپرک

 پیشتازی پرداخت الکترونیک سامان و به پرداخت ملت

سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت 
الکترونیکی کارت ترسیم شده است.

در شاخص ســهم تعدادی تراکنش ها، شــرکت »پرداخت 
الکترونیــک ســامان« بــا ســهم 20/۸ درصــدی همچنــان 
جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. در مؤلفه سهم 
مبلغی نیــز همانند گذشــته شــرکت »به پرداخــت ملت« 
با اختصــاص ســهم 1۹/۸4 درصــدی از مبلــغ تراکنش ها، 
بیشــترین ســهم را به خود اختصــاص داده اســت. در این 
ماه اختالف ســهم مبلغی شــرکت »پرداخــت الکترونیک 
سامان«، دومین شرکت بازار، با این شرکت حدود ۳ درصد 
است. این شاخص در مؤلفه تعدادی معادل 1/۳۹ درصد 

گزارش می شود.
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رويداد
E V E N T

عادلطالبی،دبیرانجمن
صنفیکسبوکارهای

اینترنتی

لزوم به تأخیر 
انداختن انتخابات

در اســفند 1۳۹۵ 
متوجه شدیم که 
طبــق قانــون قــرار 
است شرکت های 
شبکه ای اتحادیه 
تشــکیل دهنــد. در واقــع شــرکت های 
شــبکه ای برنامه ریــزی کــرده بودنــد کــه 
اتحادیه تشــکیل دهند و کسب وکارهای 
آنالین ذیــل آنها قــرار گیرنــد. بنــده، آقای 
الفت نســب، آقــای اعتدال مهــر، خانــم 
ســولماز صادقی نیا و سایر اعضا تشکیل 
جلسه داده و این کار را خطرناک تشخیص 
دادیم. البته من به شــرکت های شبکه ای 
اهانــت نمی کنــم، هرچنــد ممکن اســت 
بعضی  از دوستان با این شرکت ها مشکل 
داشته باشند. در نهایت ما به این نتیجه 
رســیدیم که مجموعه ای از استارتاپ های 
جدی را فهرست کنیم و کمک کنیم که این 
فهرســت رأی بیــاورد. در ایــن فهرســت 
نام هایــی مثــل آقــای اعتدال مهــر، آقــای 
الفت نســب، آقــای ســعیدنژاد )بــازرس(، 
آقای حمید محمدی، آقای شهرام شاهکار 
و آقای کرمی و غیره وجود داشت. بعضی ها 
می گفتند که آقای حمید محمدی نمی آید. 
ولی مــن صددرصد موافق حضور ایشــان 
بودم. بنابراین از ایشان درخواست کردیم 
که حتمــاً حضور داشــته باشــند. زیــرا ما 
می خواستیم که اتحادیه وزن داشته باشد 
و بتواند در این تالطم کار را پیش ببرد و رأی 
بیاورد. در مجموع چهار نفر، به عالوه آقای 
وکیل زاده که در فهرست نبودند، آمدند و 
اتحادیه بدین ترتیب تشــکیل شد. آقای 
اعتدال مهــر نیــز عضــو علی البــدل یــک 
اتحادیه بودند. آن زمان به دوستان گفتم که 
به اتحادیه در دوره اول امیدی نــدارم؛ زیرا 
این اتحادیه الزم اســت که طی ســه چهار 
سال آینده با اتحادیه طال و جواهر، با بانک 
مرکــزی و بــا وزارت کشــور بجنگــد.  نظــر 
شــخصی  مــن آن اســت کــه بــا توجــه بــه 
چهارچوب هــای بســته قانــون و شــرایط 
جامعه اتحادیه نمره قبولی می گیرد؛ البته 
باید پذیرفت که اتحادیه در مواردی به ویژه 
در برابر بانک مرکزی ضعیف عمل کرد. در 
مجموع، بــه نظر مــن خیلــی نمی تــوان از 
هیئت مدیره اول توقع داشت. همین  که در 
برابر اتحادیه سنتی و اتاق اصناف جایگاه 

خود را تثبیت کرد، کافی است.
ادامه در صفحه بعد

ADVICEتوصیه

رضا قربانی
عضو هیئت مدیره نصر تهران

 15 فروردین از برگزاری انتخابات مطلع شدیم!

در این روزها حاشیه های زیادی مطرح شده است. بعضی از 
این حواشی به صورت مکتوب و بعضی در شبکه های مجازی 
مطرح شــده اند. اما آنچه ما این روزها به دنبالش هســتیم، 
هدایت رگوالتوری به مســیر صحیح اســت. در اتاق اصناف 
فلســفه غلطی وجود دارد. آنها لباســی را دوخته اند و گمان 
می کنند این لباس باید به اجبار به تن هرکســی کــه در حال 
فعالیت اقتصادی است، پوشانده شود. این مسئله مربوط 
به اشــخاص و این انتخابات نیســت؛ بلکه مربوط به نوعی 
رگوالتوری است که در سال های گذشته با منطق جدیدی به 
وجود آمده و خود را به بسیاری از حوزه ها تحمیل کرده است. 
این رویه که قانون نظام صنفی تحمیل شــود و بر اساس آن 
کسب وکارها تهدید شوند و مرزی میان خود و دیگری کشیده 
شود، همواره وجود داشته است. گاهی رگوالتوری به سمت 
بخش خصوصی می آید و در بسیاری از اتحادیه ها موجب 
می شود که روابطی شبیه به زدوبند شکل بگیرد. قاعدتاً برای 
ما که در فضای استارتاپی و اقتصاد نوآوری فعالیت می کنیم، 
شــفافیت اصل اول اســت. بعضی از حواشــی مطرح شــده 

مهم و جدی هستند، برخی را نیز در این مدت بارها شنیده 
بودیم و اکنون دوباره مطرح شــده اند و اگر اتفاقی بابت شان 
رخ دهد دامن گیر اتحادیه خواهد بود و موجب تضعیف آن 
خواهد شد. اما فارغ از این حواشی، مهم ترین موضوعی که 
باید درباره اش صحبت کرد، این است که چرا در 2۵ اسفند 
1400 خبری منتشــر می شــود که ما و افرادی مانند ما در 1۵ 
فروردین از آن مطلع شــدیم. محتوای این خبر آن اســت که 
2۳ فروردین انتخابات برگــزار خواهد شــد. روی صحبت ما 
با کســانی نیســت که در انتخابات شــرکت می کننــد، بلکه 
منظورمــان هیئت مدیره فعلــی و مهم تــر از آن نهــاد ناظر بر 
انتخابــات اســت. در یــک اکوسیســتم اقتصــاد نــوآوری و 
استارتاپی، این غیر قابل  قبول است که یک نهاد صنفی که 
قاعدتاً متکی بر ایده فاصله گرفتن از چهارچوب های سنتی 
و کمک کــردن به کسب وکارهاســت، خودش انتخابــات را با 
چنین رویکردی برگزار کند. چنین رویکردی درباره مشاغل 
سنتی و محلی شاید قابل قبول باشــد، اما وقتی از اتحادیه 
کشــوری کســب وکارهای مجازی صحبــت می کنیــم که در 
سال های گذشته مدعی تغییر منطق بسیاری از امور بوده، 
چنین رویکردی تناقض را نشان می دهد و به نوعی چند پله 
پایین تر از اتحادیه های موجود در کشور قرار دارد و تکرار همان 
اشتباه قدیمی محسوب می شود. باید توجه داشت که ما در 
سال های اخیر درباره یک رگوالتوری نوین صحبت کردیم، نه 
درباره دکان درست کردن برای برخی افراد از طریق اتحادیه ها. 
در سه، چهار سال گذشــته ما به صورت جدی بحث کردیم 

که این اتحادیه باید از این اکوسیســتم دفاع کنــد. در دولت 
قبل نیز کسانی بودند که نشــان دادند فضای کسب وکاری 
نوین را درک می کنند و البته سر بزنگاه ها نیز این درک کردن 
تأثیرگذار بود. اما اکنون ما با اتحادیه ای سروکار داریم که کمتر 
از دو ماه پیش دستور فیلترینگ داد؛ این برای ما قابل  هضم 
نیست؛ زیرا این اتحادیه دست به کاری زده که حتی نهادهای 
دولتــی، به دلیــل برندینگــی کــه در این اکوسیســتم شــکل 
گرفته، حاضر نیستند آن را انجام دهند؛ چنان  که بسیاری 
از مدیــران بانک مرکزی به دلیل امتنــاع از انجام ایــن کار، در 
معرض تخلف ترک فعــل قرار گرفتند؛ زیرا حاضر نیســتند 
بار این بدنامی را به دوش بکشند. اما اتحادیه کمتر از دو ماه 
پیش این دستور را صادر کرده؛ حتی اگر قانون این اجازه را به 
اتحادیه داده، موضوع قابل قبولی نیست. همان طور که در 
ابتدای صحبتم اشــاره کردم، ما نمی توانیم یک لبــاس را به 
همه بپوشانیم؛ یعنی لباسی که به اصناف سنتی پوشانده 
می شود، قرار نیســت بر تن کســب وکارهایی پوشانده شود 
که ادعای تحول اقتصادی دارند. چگونه می توان پذیرفت که 
این اتحادیه دستور فیلترینگ بدهد و انتخابات را با چنین 
شــیوه ای برگزار کند. مخاطب این ســخنم هم هیئت مدیره 
فعلی است که می بایســت در برابر این موضوع می ایستاد 
و هم نهاد برگزارکننده انتخابات. به نظر من بهترین تصمیم 
عقب انداختن انتخابات است. چنان  که اکنون نیز یک سال 
از زمــان قانونی برگزاری انتخابات گذشــته و در هیئت مدیره 
اتحادیه شــکلی از بالتکلیفی وجــود دارد. این نهــاد باید در 

بیشترفعاالناکوسیستمآنالینایرانبه
فرایندثبتنامهاوزمانبندیبرگزاری

انتخاباتاتحادیهکسبوکارهایمجازی
نقدهایجدیدارند

به تعویق بیندازید!

اگر اتحادیه اهمیت و جایگاه درخوری دارد، الزم است کسانی که قصد دارند در هیئت مدیره آن باشند، پیش از انتخابات در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند، نقدهای خود را به 
ساختار فعلی بیان کنند و برنامه های خود را برای تغییر یا ادامه وضع موجود اعالم کنند، هم در بعد رسانه ای و هم در بعد افکار عمومی. منتقدان برگزاری شتاب زده انتخابات 
پیش  روی اتحادیه کسب وکارهای مجازی می گویند نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه مسیر ثبت نام و احراز صالحیت و زمان بندی برگزاری مبهم و مورد انتقاد بسیاری از فعاالن 

اکوسیستم بوده است. همچنین برخی دیگر این انتقاد را مطرح کردند که از برخی افراد خواسته شده از کاندیداتوری کناره گیری کنند.  در حالی که به نظر می رسید که اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی پس از حواشی ماجرای فیلترینگ برخی سایت ها به دستور این اتحادیه، تالش دارد از چالش ها و حواشی عبور کند و به مسیر باثباتی قدم بگذارد، دوباره 
درگیر یک حاشیه بزرگ تر و البته مهم شده است. عالوه بر موضوع زمان بندی فشرده برگزاری انتخابات در جبهه ای دیگر مجتبی توانگر، نماینده مجلس، در توییتی نامه ای را که 

به وزیر صمت نوشته بود، منتشر کرد که در آن به گفته او از تخلفات متعدد اتحادیه رونمایی کرده است. نامه ای که در آن او هم مانند بسیاری از فعاالن استارتاپی خواستار به 
تعویق افتادن انتخابات این اتحادیه شده است.  در یک بحث داغ کالب هاوسی که چهارشنبه شب هفته گذشته در اتاق کارنگ برگزار شد، تعدادی از چهره های شناخته شده 
اکوسیستم آنالین ایران نقدهای جدی ای به روند و فرایند برگزاری این انتخابات وارد کردند و خواستار به تعویق افتادن آن شدند. البته چهره های دیگری هم با اشاره به ضرورت 
درآمدن اتحادیه از بالتکلیفی فعلی برگزاری هرچه زودتر انتخابات را تنها چاره کار عنوان کردند. متن کامل موارد مطرح شده در این رویداد آنالین را می توانید در سایت کارنگ 

بخوانید.
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رويداد
E V E N T

نهایت چکیده یا نماینده کسانی باشد که در این اکوسیستم 
فعالیت می کنند، نه آنکه از افراد خواهش شود تا در فهرست 
اتحادیه قــرار گیرنــد. در چنیــن صورتــی، ایــن اتحادیه تنها 
یک مانع جدید در کنار موانع دیگــر خواهد بود. من چنین 
اتحادیه ای را هم راستا با طرح صیانت می دانم. به تعبیر دیگر 
این اتحادیه یک مانع اساسی بر ســر راه کسب وکارهاست 
و صرفاً وانمود می کند که می خواهــد از این فعالیت ها دفاع 
کند و اگــر حضور نداشــته باشــد، دیگــران بــه فعالیت های 
این اکوسیســتم ضربه خواهنــد زد. من به عنوان کســی که 
سال هاست در این فضا فعالیت می کنم، این تهدید را خالی 
از معنا می دانم. زیــرا اوالً حتی نهادهــای دولتی نیز به دلیل 
اطالع رسانی های گسترده ای که در این ســال ها انجام شده 
دســت به چنین کاری نزده اند، از جملــه تاکنون دکمه فیلتر 
کردن اینستاگرام را نفشرده اند. در صورتی که در کمتر از دوماه 
پیش، همین اتحادیه حاضر شــد چنیــن کاری کند. همین 
رویکرد موجب شده که اتحادیه از اهداف اولیه خود دور شود. 
به همین دلیل، دوره دوم اتحادیه بسیار تعیین کننده است. 
یعنی ما یــا اتحادیه نیرومندی خواهیم داشــت کــه در برابر 
زورگویان دولتی و غیردولتی می ایستد یا اتحادیه ای خواهیم 
داشت مثل 6۳00 صنف دیگر که صرفاً وجود دارند و نفس 
می کشند و در جاهایی که چیزی توزیع می شود، حضور پیدا 
می کنند. در این صورت ما به عنوان فعاالن این اکوسیستم، 

باید از مسیرهای دیگری حق و حقوق خود را دنبال کنیم. 

مهدی شریعتمدار 
مدیرعامل جیبیت

تأخیر در انتخابات به نفع همه است

 ابتدا می خواهــم درباره نکته آخــری که مطــرح کردید، نگاه 
دیگری را مطرح کنم. به نظر من، عدم حضور و عدم مشارکت 
کســب وکارهای بــزرگ موجب می شــود کــه در نهایــت این 
کسب وکارها مسائل خود را از مسیرهای خاصی با استفاده 
از قدرت البی خودشــان دنبال کنند. باید قبول کنیم که این 
عدم حضور، اتحادیه را ضعیف می کند. منظور من از حضور 
پذیرفتن مسئولیت نیست؛ اما حضور در جلسات اتحادیه و 
توجه به آن به عنوان محل کار صنفی واجد اهمیت است. من 
عضو اتحادیه نیستم، اما فعالیت آن را دورادور رصد می کنم؛ 
بر این اســاس چند نقد دارم کــه مایلم در این جلســه آنها را 
مطرح کنم: نقد اول معطوف به انتخابات اســت. انتخابات 
یک صنف باید بسیار پرهیجان برگزار شود و پر از البی کردن 
و تیم ســازی باشــد. شــرکت های مختلــف منافــع مختلفی 
دارند و همین باید موجب شــود که انتخابات پرشــور باشد. 
دست کم در حوزه کاری ما این گونه است و از دو سه هفته قبل 
از برگزاری انتخابات، شور و هیجان به وجود می آید و خیلی 
زودتر تاریخ آن مشخص می شود. اما به نظر می رسد که این 
انتخابات به صورت مدیریت شــده برگزار خواهد شد؛ البته 
درباره تاریخچه این اتحادیه اطالع ندارم و نمی  دانم پیش از 
این چگونه بوده است. نقد بعدی ام متوجه موضع اتحادیه 
و ماهیت آن اســت. اتحادیه یا نهادی اســت که حق بخش 
خصوصی را پیگیری می کند، به ویژه در کشور ما که ۷0 درصد 
از اقتصاد کشور دولتی است؛ یا آنکه به سوی حاکمیت میل 
پیدا می کند؛ در این صورت قدرت البی بیشتری دارد و تالش 
می کند که حق رأی داشته باشند. در کمیته مقررات زدایی، 
چهــار نهاد بخــش خصوصی حضــور دارنــد که از حــق رأی 
برخوردارند. من فکر می کنم این اتحادیه هیچ یک از این دو 
نیست. گاهی محتاط بوده و نتوانسته برای بخش خصوصی 
بجنگد و در عین حال نتوانسته با وجود جایگاه قانونی خوبش 
حــق رأی بگیرد. مــن فکر می کنــم انتخابــات باید بــه تأخیر 
انداخته شود. پیشــنهاد بعدی ام تشــکیل کمیسیون های 
تخصصی در اتحادیه، یا تخصصی شــدن اتحادیه هاست. 

در صورتی کــه اتحادیه ها تخصصی شــوند، بعدها از جمع 
این اتحادیه ها فدراسیون شکل می گیرد. طبق اطالعاتی که 
من دارم، این فدراسیون نهاد قدرتمندتری است و در وزارت 
صمت )صنعت، معدن و تجارت( هم تعریف شــده است. 

البته این نهادها عموماً مربوط به اتاق بازرگانی هستند. 

فرشاد وکیل زاده
عضو هیئت مدیره اتحادیه 

کسب وکارهای مجازی

 جلسات طبق مقررات برگزار نمی شد

 اتحادیه دوره اول از کافه ریرا شــکل نگرفت، بلکه از ائتالفی 
شــکل گرفــت کــه در آن آقــای حمیــد محمــدی، آقــای رضا 
الفت نســب و آقای شهرام شــاهکار حضور داشــتند. آقای 
شــاهکار ابتدا در اســنپ بودند، امــا بعد به مجموعــه دیوار 
)زیرمجموعه ســرآوا( منتقل شــدند. من چهار ســال درگیر 
کارهای اتحادیه دوره اول بودم. آقای محمــدی از روز اولی که 
آمدند، فرصت نداشتند، چنان  که اخیراً در توییت خودشان 
هم اعــالم کردنــد. ســاختار اتحادیــه آن بــود که ایــن ائتالف 
نهایتاً کار را به آقای الفت نســب واگذار کند، اما ورود من به 
اتحادیه، خارج از آن ائتالف، موجب شد که دیگر از نظر قانونی 
پتانسیل این واگذاری وجود نداشته باشد. در نتیجه به من 
فشار آوردند که من با ریاست آقای الفت نسب در اتحادیه 
موافقت کنم، اما من مخالفت کردم. به همین دلیل در اولین 
جلسه هیئت مدیره اتحادیه، بحث سخنگوی اتحادیه مطرح 
شد که سمت جدیدی بود. تا آن زمان چنین سمتی در هیچ 
اتحادیه ای وجود نداشــت. تعریف این سمت به منظور دور 
زدن قوانین انجام شــد. در واقع قصدشــان آن بــود که فردی 
کــه عمــالً اداره اتحادیه را بــر عهــده دارد، آقای الفت نســب 
باشد. این موضوع میسر نشد. یکی دو سال بعد با پیگیری 
من ســمت ســخنگو باطــل شــد. در مجمــوع، آقــای کرمی، 
محمدی و ســایر دوســتان هیــچ گاه حضور نداشــتند. طبق 
قانون، اتحادیه باید هر دو هفته حداقل یک جلسه تشکیل 
دهد. ما این قانون را رعایت نکردیــم و این جزء تخلفاتی بود 
که به هیئت مدیره تفهیم اتهام شد. وقتی به میزان حداقلی 
جلسه تشکیل نمی شد، چگونه انتظار داریم که این اتحادیه 
نوپا این طیف وســیع فعالیت هــا، اعم از تاکســی اینترنتی، 
فروشــگاه اینترنتی، نیازمندی ها، خدمات خانگــی و غیره را 
پوشش دهد. آقای کرمی در خارج از ساعات هیئت مدیره که 
آن هم به تعداد حد نصاب تشکیل نمی شد، مجموعاً یک 
هفته نیز حضور نداشتند و هر جلسه فراموش می کردند که 
در جلســه قبل درباره چه چیزی صحبت شــده است. اکثر 
مصوبات هیئت مدیره، زمانی که من دبیر اتحادیه بودم، امضا 
نداشت. من تا شش ماه قبل این موضوع را پیگیری می کردم، 
اما دوستان برای امضا کردن تردید داشتند. زیرا در یک سال 
اخیر من بســیار پیگیر تخلفات بودم. چنان که نامه تفهیم 
اتهامات نیز پیرو پیگیری من بــود. در نتیجه این پیگیری ها 
بخشــی از تخلفاتی که هیئت مدیره داشــت، بررســی شده 
بود و قرار بود مراحل بعدی نیز انجام شــود که محقق نشد. 
در مجموع به دلیــل کوتاهی نهادهای نظارتی و ســایر اعضا 
عمالً پیگیری خاصی وجود نداشت. نهایتاً من نیز در شش 
ماه اخیر در جلســات هیئت مدیره شــرکت نکــردم؛ زیرا کار 
صنفی انجام نمی شد و هرکسی به دنبال منافع و دیدگاه های 
شخصی خود بود. به عبارت دیگر، عده ای حضور نداشتند و 
عده ای نیز صرفاً تقسیم کار کرده بودند تا مسیری را که از قبل 

برنامه ریزی کرده بودند، جلو ببرند. 
در کل کســب وکارها )ســه الی چهار هــزار عضوی کــه وجود 
دارد(، فارغ از آخریــن ارزیابی من تا تیرماه، ۵00 کســب وکار 
سایت و اپلیکیشن نداشتند )که حداقلی ترین زیرساخت 
برای دریافت پروانه است( و ۸0 درصد نیز فعالیتی نداشتند؛ 
یعنی اپلیکیشن آنها نصب نشده یا از سایت شان بازدیدی 

نشده است. بنابراین شاید بهتر باشد که واژه نوآوری را به این 
گروه نسبت ندهیم و این استدالل را مطرح نکنیم که اتحادیه 
جلوی فعالیت برخی سایت ها را گرفته است. به نظر من وقتی 
سایت ها فعالیت های قانونی را مختل می کنند، صددرصد 
باید جلوی آنها را گرفت. وقتی کسی فروشگاه آنالین راه اندازی 
می کند، باید قوانین زیادی را در حوزه پایانه های فروشگاهی، 
ســامانه جامــع گارانتی، ســامانه جامــع نظــارت و... رعایت 
کند. در چنین شــرایطی اگر اجازه دهیم افرادی بدون پروانه 
فعالیت کنند، ظلم به همه افرادی است که قانونی فعالیت 
می کنند. من به عنوان کسی که 4 سال در هیئت مدیره بودم 
و 10 سال اســت درگیر فعالیت صنفی هستم، فکر می کنم 
بهتر است امشب روی موضوعاتی که بر انتخابات تأثیرگذار 
هستند، تمرکز کنیم و جلوی مسائلی را بگیریم که تکرار آن 
بسیار خطرناک است. من درباره دوره دوم اتحادیه هشدار 
داده بودم که اگر این بار افرادی بیایند که صاحب صالحیت 
نیستند، اتحادیه به شــدت آســیب می بیند. آسیب دیدن 
اتحادیه به معنای آسیب دیدن کل صنف است. من این خطر 
را احساس می کنم که ممکن است افرادی سرکار بیایند که 
منافع شخصی را برتر از منافع صنفی ببینند. در این باره به 
یک مثال ساده اشاره می کنم؛ ما در بخش بازاریابی شبکه ای 
مشکالت زیادی داشتیم. یکی از مواردی که بسیار اهمیت 
یافت، شــرکت بادران بود که درباره آن از مجلس به اتحادیه 
نامه ارســال شــد و آقای توانگر نیز به آن اشــاره کــرده بودند. 
در ایــن نامه - نامــه ای که من بــرای هیئت مدیره فرســتادم و 
نامه ای که از مرکز اصناف بازرگانان آمده بود - به شدت درباره 
کینگ مانی و شــرکت بادران اخطار داده شد. من پیگیر این 
موضوع بودم. در اتحادیه آقای شاهکار و آقای محمدی و آقای 
کرمی عمالً حضور نداشتند و تنها آقای الفت نسب مخاطب 
من بودند. دوستان دیگر به عنوان اعضای هیئت مدیره صرفاً 
تأییدکننــده حرف هــای آقــای الفت نســب بودند؛ زیــرا یک 
تقسیم کار بین آنها وجود داشت. با وجود هشدار چندباره 
این تخلفــات، هیئت مدیــره کاری انجــام نــداد و مداخله ای 
صورت نگرفت. من با استناد به صورت جلسه این مسئله را 
تذکر دادم؛ همچنین درخواست کردم که این موارد را شخصاً 
پیگیری کنم و به هیئت مدیره گزارش آنهــا را بدهم؛ اما برای 
پیگیری این مــوارد نیز به من اجــازه داده نشــد. جالب آنکه 
چندی پیش آقای الفت نسب با خانم موسوی و فرزندشان 
شرکت مشــترکی را تأســیس کردند. همچنین شنیده شد 
که بعضی از افــراد در حال پیش بردن منافع شــخصی خود 
هستند. این هیئت مدیره ظاهراً متشکل از اسم های بزرگ و 
چهره های صنفی است، اما اگر درباره آن جزئیات را ندانید، 
قضاوت هایتان لزوماً درست نیست. من بسیار پیگیر بودم 
که جلسه آنالین برگزار کنیم و به کل اعضای اتحادیه گزارش 
بدهیم، اما محقق نشد. من به عنوان عضو هیئت مدیره برای 
اولین بار با نامه مرکز اصناف بازرگانان توانستم به اطالعات 
اتحادیه دسترسی پیدا کنم. این دسترسی بعد از چهار سال 
به من داده شد و در نامه ای اعالم شد که اعضای هیئت مدیره 

اجازه دسترسی به اطالعات اتحادیه را دارند. 
من آمــار را به صــورت ریــز به شــما ارائــه می دهم. ما از ســال 
1۳۹۹ 2 الی 2.۵ برابر مجوز صادر کردیم. طبق آمار ما هرقدر 
به انتخابات نزدیک شدیم، تعداد پروانه های زیادی را صادر 
کردیم. این پروانه ها فعالیت ندارند. تنها یک سایت دارند و با 
پرداخت یک مبلغ جزئی پروانه گرفته اند؛ آنها به این واسطه 
در انتخابات شرکت می کنند. وقتی تیم خاصی رأی می آورد 
تا چهار سال می تواند از ابزار اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
برای پیشــبرد اهداف خود استفاده کند. در ابتدای تشکیل 
اتحادیه، شــیپور اعــالم کرد کــه از عملکــرد کافه بــازار راضی 
نیســت، زیرا تعرفه های درون اپلیکیشــنی باالیی می گیرد. 
من فردای آن روز مصاحبه و اعالم کردم که این موارد از سوی 
اتحادیه قابل بررسی است. آرمندهی و آقای حمید محمدی 
که هر دو زیرمجموعه ســرآوا بودند و ســرمایه گذار مشترک 
داشتند و دوست صمیمی بودند، تماس گرفتند و پرسیدند 
که چــرا ایــن حــرف را زده ام. بالفاصلــه آقای الفت نســب در 

مصاحبه ای سخنان مرا تکذیب کردند .

ADVICEتوصیه

ادامهازصفحهقبل

 لزوم به تأخیر 
انداختن انتخابات

 ما امیدوار بودیم در دوره اول هیئت مدیره 
شــکل بگیــرد و این نهــاد جــا بیفتــد و در 
دوره دوم افــرادی از صنــف کــه مشــتاق و 
پیگیر هســتند، وارد شــوند. اکنــون خطر 
مهمــی کــه آقــای وکیــل زاده نیــز بــه آن 
اشــاره کردند و بــه نظر من نیز صنــف ما را 
تهدید می کند، این اســت که در فهرست 
موجود افراد شــاخصی وجود ندارند. من 
به شــخصه از 26 نفــری کــه در فهرســت 
هســتند، به جز پنج نفــر را نمی شناســم. 
البته ادعا نمی کنم که صرفاً هرکسی را که 
من بشناسم قوی است. اما ما انتظار داریم 
که در این مسیر پرپیچ وخم، این افراد صدا 
و نماینــده ما باشــند. امــا من تنهــا آقایان 
صادق محمــدی، الفت نســب، وکیل زاده 
و آقــای خلــج را می شناســم.  امــا در ایــن 
فهرســت 26 نفره این ویژگــی را نمی بینم. 
دربــاره فرایند شــکل گرفتن این فهرســت 
نیــز بررســی هایی کــردم. در این فهرســت 
حداقل الزامات قانون رعایت شده است. 
برای مثال طبــق قانون، این فهرســت باید 
در یــک روزنامــه رســمی چاپ می شــد که 
شــده اســت )روزنامه فناوران(. البته آقای 
حمیــد اعتدال مهــر می تواننــد اطالعات 
دقیق تری ارائه کنند. تعدادی از دوســتان 
می گویند که عضو اتحادیه هستند و مایل 
بــه مشــارکت بودنــد، امــا پیامک بــه آنها 
نرسیده است. در مقابل آقای الفت نسب 
می گویند که پیامک اتــاق اصناف به همه 
افــراد واجــد شــرایط ارســال شــده اســت. 
به هــر ترتیب به نظر می رســد که می شــد 
اطالع رسانی کرد و از پتانسیل ها سود برد؛ 
یعنی می شد نامزدهایی را آورد که صنف 
با آنها همراهی کند. با چنین شرایطی، من 
حتی در صورت رأی دادن نیز حس مثبتی 
به انتخابم ندارم. اگر شور انتخابات نباشد 
و اگر نتوانیم هیئت مدیره  ای داشته باشیم 
که حس مان به آن مثبت باشد، نمی توانیم 
از آن حمایــت کافــی کنیــم. بنابرایــن بــه 
نظر مــن انتخابات بایــد به تعویــق بیفتد 
و اعضایــی کــه به تازگــی اضافــه شــده اند، 
فرصت کاندیدا شدن داشــته باشند و ما 
بتوانیم هیئت مدیره قوی داشــته باشــیم 
که به آن احســاس مثبتی داشته باشیم. 
اتحادیــه قوی ترین نهاد صنفی ماســت و 
قرار اســت برای حق مــا بجنگــد و در برابر 
زیاده خواهــی نهادهــا و ارگان هــای دولتی 
بایســتد. مهم ترین مشــکلی کــه دغدغه 
مــن باشــد و روی آن اصــرار کنــم، همیــن 

موضوع است.



شــــــــــــــمــــــــــــاره 44
21 فروردیــن 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

6

میالدمنشیپور
مدیرعاملتپسی

انتخابات را به تعویق بیندازید

من قصــد دارم مشــاهدات خــودم را از تاریخچه تشــکیل 
اتحادیه و ادامه روند آن بیان  کنم. اگر در ادامه فرصتی باشد، 
شــاید بتوانم نتیجه گیری و تحلیل خودم را نیز ارائه دهم. 
پیش از تشــکیل اتحادیه نیــز کارهای زیادی انجام شــده، 
اما تاریخچــه اتحادیه نشــان می دهد اوج بحث تشــکیل 
اتحادیه مقارن با رشــد یکباره تاکســی های آنالین بود. آن 
زمان شــرکت های تاکســی آنالین مورد هجمه شــهرداری 
قرار گرفتند و دفتر اســنپ در تهران و دفتر تپســی در کرج 
و مشهد چندین بار پلمب شــد. دادستان فضای مجازی 
وقت، جلســات متعــددی تشــکیل داد. در این جلســات 
مطرح شــد که کســب وکارهای مجازی جدیــد نمی توانند 
مجوز خــود را از نهادهای ســنتی بگیرند؛ زیــرا در واقع این 
اخذ مجوز از رقیب شان محسوب می شود؛ درست مانند 
وی اودی )VOD( که صداوسیما نهاد ناظر و مجوزدهنده آن 
است. با مداخله رئیس جمهور قرار شد که الگو و ساختاری 
برای این موضوع دیده شــود. این مســئله با وزارت صمت 
مطرح شد و قانون نظام صنفی بستر مناسبی دیده شد؛ 
در نتیجه تصمیم گرفته شد که این کسب وکارها زیر نظر 
نظام صنفی رایانــه ای قرار بگیرند. نتیجه گیــری آن بود که 
برای مقابله با قوانین نیرومنــدی مانند قانون حمل ونقل، 
قانون نیرومند مشابهی مثل قانون نظام صنفی الزم است 
تا پایگاه کسب وکارهای مجازی را مستحکم کند. این اتفاقاً 
محقق شد. مشاهدات من از اتحادیه محدود به این موارد 
بود: کســب وکاری مثل تاکســی اینترنتی کــه چالش های 
زیادی داشــت، کمک زیادی از اتحادیه دریافت نمی کرد. 
البته این مســئله طبیعی بود، زیــرا دوره اول اتحادیه بود و 
محدودیت هایی وجود داشت. البته باید اشاره کنم که موارد 
معکوسی هم وجود داشت. زمانی که قوانین نظارتی تاکسی 
آنالین مصوب شد، یکی از اعضای اتحادیه در توییتر از آن 
با عنوان خیانت یاد کــرد. در مجموع عمالً کمک چندانی 
وجود نداشــت. در مســائل متعــددی که ما دربــاره پلیس 
امنیت اماکــن، بحث ســوخت و ورود اســتارتاپ به بورس 
داشتیم، اتحادیه کمکی به ما نمی کرد. همچنین آن زمان 
سخنان متفاوتی درباره اتفاقات درون اتحادیه گفته می شد، 
با این مضمون که اتحادیه بیشــتر به درون خود مشــغول 
است و هدف اصلی اش آن نیست که مشکل شرکت هایی 
را که با چالش های اساســی روبه رو هستند و وجودشان یا 
مدل کسب وکارشــان در معرض تهدید اســت، حل کند. 
همان طور که آقای وکیل زاده اشــاره کردند، تابســتان سال 
گذشته متوجه شدیم که اتفاقات درون اتحادیه به تفهیم 
اتهامات و مستندســازی هایی منجر شــد. آن زمان از من 
به صورت غیرمنتظره ای خواسته شد که به دلیل استعفای 
برخی اعضــا وارد اتحادیه شــوم و کمک کنم تا شــرایط به 
حالت عــادی بازگــردد و انتخابــات برگزار شــود. یــک ماه و 
نیم طول کشید تا این پیشــنهاد را قبول کنم. مهرماه من 
به عنوان عضو جدید اتحادیه وارد آن شــدم. آن زمان آقای 
اعتدال مهر چند هدف را مطرح کردند. اقدامات مورد نظر 
ما برای تغییر شرایط این بود که اوالً آرامش برقرار شود، دوم 
به فرایندها و امکان تغییرشان فکر شود و سوم به مسائل، 
ورودی مفهومــی داشــته باشــیم؛ یعنــی بــه ایــن موضوع 
پرداخته شــود که چرا اتحادیه نقش بزرگ تری ایفا نکرده 
است. اولین کاری که من کردم، دعوت از اعضای اتحادیه و 
گفت وگوی فردی با آنها بود. من با آقای حمید محمدی که 
احترام زیادی برایشان قائلم، صحبت کردم. ایشان گفتند 
نمی تــوان در این ســاختار کار شــاخص و متفاوتــی انجام 
داد. من آن زمان فکر می کردم که اگر هیئت مدیره شــرایط 
دیگری داشــت، می شد درباره مســائل اساسی مثل طرح 

صیانت کاری کرد. پس از آرامش هیئت مدیره، ما به صورت 
مفهومی به مسائل وارد شدیم؛ اما حاصلش مشاهدات 
امیدوارکننــده ای نبود. بــرای مثال روزی بحثــی درباره یک 
مجوز شکل گرفت. بررسی ما نشان می داد که کسب وکار 
مربوطه از جای دیگری نتوانسته مجوز بگیرد، زیرا نوع کار و 
خدمتش برای مصرف کننده نهایی خطرناک است و آشکار 
بود که به دلیل عدم توفیق در مجوز گرفتن از نهادهای دیگر، 
به اتحادیه کسب وکارهای مجازی مراجعه کرده است. بر 
این اساس تصمیم گرفتیم این موضوع را بررسی کنیم که 
سه هزار و اندی عضو کنونی اتحادیه چگونه مجوز گرفتند. 
یک تیم به مــدت یک ماه وب ســایت ها و اعضا را بررســی 
کرد. البته این کار زمان بر بود؛ زیرا ممکن است یک سایت 
معرف یک کســب وکار باشــد، اما پس از بررسی مشاهده 
شود که کاال و خدماتی در این سایت ارائه نمی شود و سایت 
یک زیرساخت ظاهری اســت. حتی بعضی سایت ها باز 
نمی شــدند. ما از مجموع کارها نتیجه گرفتیــم که فرایند 
صحیحی در حال رخ دادن نیست. موضوع دیگر نپرداختن 
به موضوعات اساسی در جلسات اتحادیه بود. برای مثال 
در جلسات اتحادیه این موضوع مطرح می شد که مثالً آیا 
اتحادیه  از فالن نمایشگاه حمایت کند یا نه، اما بحث فیلتر 
کردن وب سایت ها در این جلسات مطرح نمی شد. یا برای 
مثال بحث چهارچوب و الگوی مجوز دادن به کسب وکارها 
نیز مطرح نمی شد. کنکاش بیشتر نشــان می دهد که در 
حال حاضر یک خطر اساســی در برابر اکوسیستم وجود 
دارد. بــرای باز کــردن این مســئله، مثالی خــارج از اتحادیه 
می آورم. در سال 1396، در بحبوحه رقابت تاکسی آنالین و 
اتحادیه سنتی، مذاکره کننده ای پیش آمد تا آژانس ها را به 
سمت ما هدایت کند و عضوگیری انجام شود. مشخص 
نشد که این فرد چه کسی بود )آیا عضوی از اتحادیه سنتی 
بود یا نه مشخص نیست( اما پیامی که به ما منتقل شد، 
این بود کــه در ســال 1396 کــه دالر 3500 تومان بــود، ما به 
هفت عضو اتحادیه، نفری یک میلیارد تومان بدهیم تا این 
همکاری انجام شود. من طی مشاهداتی که طی چند ماه 
گذشته از اتاق اصناف داشتم، فکر می کنم که اتحادیه ها و 
اتاق های اصناف به سمت وسوی مطلوب ما پیش نمی روند و 
این یک مسئله ساختاری است. به نظر می رسد که به دالیل 
متعدد، کسانی که کسب وکار واقعی دارند، در اتحادیه وقت 
نمی گذارند. در مقابل کسانی در اتحادیه وقت می گذارند 
که کســب وکاری ندارند و در نتیجه اتحادیه به محل امرار 
معاش آنها تبدیل می شود. در چند هزار اتحادیه موجود 
ســاختار بســترها بدین شــکل اســت. همان طور که آقای 
طالبی گفتنــد قانــون نظــام صنفی بســتر مناســبی برای 
کسب وکارهای آنالین نیست و محدودیت های خودش را 
دارد. البته من بررسی نکرده ام که جایگزین آن چه می تواند 
باشد. در مجموع، من با توجه به مشــاهداتی که داشتم، 
بســیار نگرانم. اگر افــراد به دنبال منفعت طلبی باشــند و 
اتحادیه را به کســب وکار خود بدل بکنند، بسیار ناپسند 
است. این اکوسیستم از مناظر مختلف مثل رگوالتوری و... 

آسیب پذیر است.

حسیناسالمی
رئیسنصرتهران

 مجدداً از کاندیداها ثبت نام شود

فارغ از آنکه زیرساخت های اتحادیه برای کسب وکارهای 
مجازی مناسب نیست، دوستان را به توییت های رئیس 
اتحادیه، آقای محمــدی، ارجاع می  دهم. بــه نظر من خط 
قرمز ما حرکت بخش خصوصی در سایه است. ما همواره 
دولتی هــا را متهــم می کنیم کــه پنهــان کاری می کنند. من 
نمی گویم در این زمینه عمدی در کار بوده اســت، اما سهو 

نیز باید از ما دور باشد. توصیه من آن است که دوستانی که 
می خواهند منتخب مردم باشند، با داشتن اعتماد مناسب 
از ســوی رأی دهندگان کار خود را جلو ببرند. در چهار سال 
آینده آنها نیازمند آن هستند که اعتماد و آرای باال داشته 
باشند. آرای پایین و کم کیفیت موجب می شود که قدرت 
اتحادیه در برابر مجموعه هایی مثل قوه قضائیه کم باشد. 
به نظر من حتماً دوباره ثبت نام انجام شود و افراد جدیدی 
ثبت نام کنند. در این صورت حتی اگر همین ائتالف برنده 
شــود، اعتماد بیشــتری به آن  خواهد شــد. ما نیز در نظام 
صنفی حمایت ویژه ای از آن خواهیم کرد. من اعتقاد دارم 
که اگر انتخابات به درســتی برگزار شــود و افــرادی که واقعاً 
صاحب کســب وکار هســتند به افراد رأی دهند، دوستان 
منتخب در دوران فعلی و آتی منشأ تأثیرات پرثمر خواهند 
بود و ما نیز به سوی آنها دست یاری به آنها دراز می کنیم. 
به نظر من ریاست اتحادیه حتماً باید کسب وکاری باشد، 
واقعیت آن اســت که وقتــی دوســتان کســب وکاری وقت 
نمی گذارند، دوستانی که غلبه صنفی دارند کار را به دست 
می گیرند. در مجموع ترکیب باید متعادل باشد. چنان که 
مجموعه هــای بــزرگ و مجموعه هــای کوچــک هــردو باید 
حضور داشــته باشــند.  فیلتر و پلمپ ابزارهای خطرناکی 
است که در قانون صنفی وجود دارد. فردی که می خواهند از 
این ابزارها استفاده کنند باید از منظر مالی قدرتمند باشد و 
حس دقیقی از کسب وکار داشته باشد. چنان که در شرایط 
فعلی که آقای محمدی به عنوان رئیس هیئت مدیره حضور 
داشتند، اتفاقاتی رخ داد که ایشان جبران کردند. عرایضم 
را در اینجا ختم می کنم و آرزوی ســالمتی برایتــان دارم. ما 
زحمات شما فراموشمان نشده است. این منافاتی با نقد 
نــدارد. تنها چیزی که قابل دفاع نیســت حرکت در ســایه 
قبل از انتخابات اســت. ما در نظام صنفی شش ماه برای 
انتخابات می جنگیدیم و سه ماه مناظره برگزار می کردیم. 
برای مثال با وجود آنکه در انتخابات اخیر دو گروه در برابر 
یکدیگر قرار داشتیم، تعداد رأی آخرین نفر از تعداد آرای 
نفر اول در انتخابــات دوره قبلی بیشــتر بــود؛ در حالی که 
انتخابــات قبلی را یــک ائتــالف آن را برگزار کــرد. در نتیجه 
کیفیت آرا مهم است. مهم ترین انتقاد به فهرست موجود 
آن اســت که باید به افراد بیشــتری اجازه ورود داده شــود. 
من خود به سختی  6-7 نفر را در این فهرست می شناسم. 
این ســؤال وجود دارد کــه آیا این افــراد به انــدازه کافی برای 
نمایندگی شــناخته شــده هســتند؟ آخرین موضوع این 
است که رئیس اتحادیه فرد کسب وکاری باشد و نخواهد از 
قدرت خود به صورت تمام قد استفاده کند، به ویژه در جایی 
که نیاز به همدلی و همراهی و رفع موانع برای کسب وکارها 

وجود دارد.

غالمحسینبشیرنژاد
نایبرئیسکمیسیونرسیدگی

بهشکایاتاتحادیه

انتخابات را به تعویق بیندازید

من 25 ســال در صنف کامپیوتر یا فناوران فعالیت کرده ام 
و از جــوازداران اتحادیــه فنــاوران بــوده ام، و االن نیــز در 
کسب وکارهای مجازی در خدمت شما هستم، همچنین 
در کمیســیون رســیدگی به شــکایات در اتحادیه فنــاوران 
و اخیراً در کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات در اتحادیه 
کســب وکارهای مجازی در خدمت شــما بــوده ام. من فکر 
می کنــم مــا بعضــاً دربــاره تالش هــای دوســتان کم لطفــی 
می کنیــم و زحماتشــان را نادیــده می گیریم. تجربــه ای که 
دوست دارم با شــما به اشتراک بگذارم آن اســت که در دو 
دوره یا سه دوره اخیر اتحادیه فناوران که تعداد اعضایش 
از این اتحادیه کمتر است، انتخابات برگزار شده و آحاد این 
اعضا با توجه به توانمندی و بضاعت این اتحادیه در جریان 

COMMENTنظر

صادق محمدی 
مدیرعامل مدیانا

 اتحادیه باید صدای 
کسب وکارهای خرد 

باشد
به نظر من نباید 
بگذاریم اتفاقات 
گذشــته موجب 
شــود کــه همــه 
بکشــند.  کنــار 
اتفاقاتی کــه افتاده نگرش افــراد به این 
فضــا را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. 
ســیطره  تحــت  اتحادیــه  اینکــه 
کســب وکارهای بــزرگ اســت، نقــد 
درستی است. ما باید به کسب وکارهای 
خرد میدان بدهیم. زیرا کسب وکارهای 
دارنــد،  تریبــون  خودشــان  بــزرگ 
صدایشان شــنیده می شود، و بیرون از 
نهادهای صنفی نیز می توانند گفت وگو 
کننــد. ایــن اتحادیــه بایــد صــدای 
کسب وکارهای خرد باشد. گزارش دهی 
مداوم و توانمندســازی کسب وکارهای 
خرد مهم اســت. ما طی مسئولیتی که 
در اتحادیــه داشــتیم، بــا مدل هایــی از 
کسب وکار آشــنا شــدیم که باز کردن و 
شــفاف کردن آنها دیدن مشکالتشــان 
زمان بــر بــود. فکــر نمی کنــم هیــچ نهاد 
دیگری قدرت آن را داشته باشد که این 
کسب وکارها را رشد دهد؛ خیلی از این 
کســب وکارها لبــه فنــاوری هســتند و 
بیزینس هــای مطــرح دنیــا را بنچ مارک 
کرده اند و قصــد دارند آنهــا را با قوانین 
قدیمــی در این کشــور اجــرا کننــد. این 
اتفــاق بایــد به صــورت خــاص بررســی 
شود. من کمتر دیدم در گفت وگوها به 
کســب وکارهای خــرد توجــه شــود و 
مسائلشان مطرح شود. از اصلی ترین 
اهــداف و برنامه هــای ائتــالف تــاد کــه 
به تازگــی تشــکیل شــده، حمایــت و 
توسعه و توانمندسازی کسب وکارهای 
خرد است. ما همه صاحب کسب وکار 
هســتیم و دغدغه هــای آن را در ســال 
جدید داریم. اما دغدغه های صنفی و 
فراتر از کســب وکار بودن موجب شــده 
که ما در این فضا حضور داشته باشیم. 
مــن 5 ســال در اتحادیــه بــودم؛ مــا در 
اتحادیه، حتی در دوره کرونا، به صورت 
میانگیــن ماهــی 2 الــی 3 بــار به صورت 
کامل حضور داشتیم؛ جوازها را بررسی 
می کردیــم و موضوعــات را پیگیــری 
می کردیــم. اتحادیــه باید این قــدرت را 
داشته باشــد که کسب وکارهای خرد را 
حمایــت کنــد و ســازوکارهای درســتی 

داشته باشد.

رويداد
E V E N T
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محمد خلج، مدیرعامل اسنپ

 باید همه در کنار هم به تشکیل یک اتحادیه 
قدرتمند کمک کنیم

COMMENTنظر

من در زمــان قانونی برای 
عضویت در هیئت مدیره 
اتحادیــه ثبت نام کــردم. 
کسانی که هم اکنون عضو 
هیئت مدیــره اتحادیــه 
هستند، مســائلی را مطرح کردند که به نظر من 
بایــد در هیئت مدیــره جدیــد اتحادیــه مــورد 
رســیدگی قرار گیــرد. ایــن دوســتان در این مدت 
ســمت داشــتند و عضــو هیئت مدیــره بودنــد و 
بایستی اقداماتی را انجام می دادند که در راستای 
منافع صنف باشد؛ بنابراین جای سؤال است که 
چــرا خــود ایــن اعضــا مدعــی هســتند؟ اگــر مــا 
مشــتاقیم کــه افــراد جدیــدی بــر ســرکار آینــد و 
اتفاقات جدیدی در هیئت مدیره اتحادیه بیفتد، 
حتماً بایــد همگرایــی و وحدت نیرومنــدی میان 
تشکل های مختلف صنفی؛ اعم از سازمان نصر 
و اتحادیه  و انجمن های مختلف ایجاد کنیم. این 
اختالفات باید حل شود و ظرفیت های مختلف 
در تشکل های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. 
من بســیار برای تیمی که در ســازمان نصر فعال 
هستند، احترام قائل هستم. به نظر من ظرفیت 
خوبــی در ایــن ســازمان وجــود دارد و می تــوان 
تفکیــک وظایــف کــرد. صرف نظــر از آنکــه چــه 
توانایی و ظرفیتی در هر تشــکل وجود دارد، این 
نیاز وجود دارد که تشکل های مختلف یکدیگر را 
حمایــت کننــد و در جاهــای مختلــف تشــریک 
مساعی اتفاق افتد؛ مخصوصاً در سال جدید و 
قرن جدیدی که پیش رو داریم و به ویژه با توجه به 
اینکه سال جدید به اسم شرکت های دانش بنیان 
نام گذاری شده اســت. در نتیجه انتظار شخص 
من آن اســت که دوســتانی که اکنون در اتحادیه 
سمت دارند و دوستانی که در تشکل های دیگر 
دارای ســمت هســتند، یک تشــریک مســاعی 
جدی انجــام دهند و کمک کنند تــا اتفاق مهم و 
خوبــی در اتحادیه رخ دهــد. انتخابــات اتحادیه 
به موقع اطالع رسانی شد و بر اساس آن ثبت نام 
انجام شــد، ما مثل بســیاری از دوستان ثبت نام 
کردیم؛ برگــزاری این انتخابات به صــورت قانونی 
انجام می شــود. چنان  که در روزنامه رســمی نیز 
منتشــر شــده و ضروریاتــی کــه یــک انتخابــات 
مســتلزم آن اســت، انجام شده اســت. برای من 
جای سؤال است که چرا دوستان صاحب سمت 
در اتحادیــه ایــن مســائل را مطــرح می کننــد. 
مطرح شــدن این مســائل خود ضرورت برگزاری 
یک انتخابات خیلی منسجم را نشان می دهد تا 
در آن افراد، از شرکت های بزرگ و کوچک و از هر 
طیف و صنفی، شرکت کنند. انتظار ما از اتحادیه 
زیاد است و خواهد بود. ما انتظار داریم اتحادیه 
در کنــار ســایر تشــکل های صنفــی بــه حــل این 
مسائل کمک کند. دوستانی که در اتحادیه به هر 
شــکلی حضــور داشــته اند  یــا می خواهنــد بــا 

برنامه های مشخصی که دارند در این انتخابات 
رأی بیاورنــد، الزم اســت کمــک کننــد کــه ایــن 
انتخابات به صورت پرشور برگزار شود. اخباری که 
من این روزها می شــنوم، برایم ســؤال بزرگی را به 
وجــود آورده کــه چــرا دوســتان، اعــم از آنکــه در 
اتحادیــه ســمت دارنــد یــا نــه، ســعی می کننــد 
انتخابــات را لــوث کنند یــا وانمــود کنند کــه این 
انتخابات، انتخابات جامعی نیست. در صورتی 
که این انتخابات باید زودتر برگزار می شد، تأیید 
صالحیت ها باید روال قانونی خود را طی می کرد 
و ایــن اصــالً در اختیــار اتحادیه یــا هیئت مدیره 
فعلی آن نیســت؛ امــا االن شــاهد هجمــه ای در 
خصــوص برگــزاری انتخابــات هســتیم؛ آن هــم 
انتخاباتــی کــه به صــورت قانونــی و بــر اســاس 
مصوبات و آیین نامه ها برگزار خواهد شد. زمینه 
شکل گیری این ائتالف که من نیز عضو آن هستم 
)ائتالف توسعه اقتصاد دیجیتال( از خیلی قبل تر 
فراهــم شــده بــود. ایــن ائتــالف قــرار اســت بــا 
برنامه هایی که دارد، تحولــی را در اتحادیه ایجاد 
کند و به کسب وکارهای نوپایی کمک کند که در 
مرحله رشدشــان هســتند. امیدواریــم اتفاقات 
مثبتــی بیفتــد. برندینــگ اتحادیه بســیار مهم 
است. من بارها گفته ام که اتحادیه به عنوان یک 
تشــکل صنفــی می توانــد در هماهنگــی بــا 
تشکل های صنفی دیگر، با موضع گیری مشترک 
و هم افزایی ظرفیت هایش با آنها، به حل مسائل 
موجود کمک کنــد. برنامه ارائه شــده در ســایت 
ائتــالف در دســترس اســت. از زمانــی کــه اخبار 
برگزاری انتخابات منتشــر شــد )اســفندماه(، ما 
به صورت منسجم تر برنامه ها را مشخص کردیم 
و امیدواریم یک انتخابات پرشور داشته باشیم. 
از  بســیاری  کــه  می شــود  گفتــه  همچنیــن 
کسب وکارهای موجود در ائتالف، در حد و اندازه 
شــرکت ها و کســب وکارهای مهم نیســتند. این 
خود نشــان می دهد که اطالع رســانی الزم در آن 
زمــان انجام شــده اســت. امیــدوارم مــا حمایت 
همه جانبه کســانی را داشــته باشــیم کــه در این 
زیســت بوم فعالیت می کنند و مایل اند با ایجاد 
یک اتحادیــه منســجم و متحد، به همراه ســایر 
تشکل های این زیســت بوم، این اتفاق خوب رخ 
دهــد. مــن به عنــوان یــک فــرد غیرسیاســی فکر 
می کنــم کــه مســائل و مشــکالت مطرح شــده با 
برگزاری انتخاباتی حل می شود که هیئت مدیره 
فعلــی را جایگزین کنــد و تیم منســجم تری را بر 
سرکار آورد که برنامه داشته باشد و تعامل با سایر 
تشــکل های صنفــی و حمایــت از زیســت بوم 
فناوری کشور را در دستور کار خود قرار دهد. بدین 
منظور الزم اســت اختالفات شخصی، صنفی و 
رقابتــی کنــار گذاشــته شــود و دوســتان در ایــن 
انتخابات از این ائتــالف حمایت کنند و اتفاقات 

خوبی برای زیست بوم فناوری بیفتد.

انتخابات قــرار گرفتند و شــور و هیجــان خوبی نیــز در این 
رویدادها وجود داشت. اینکه چرا در اتحادیه کسب وکارهای 
مجازی، با توجه به رسانه و توانایی فناورانه ای که در اختیار 
دارد، اطالع رســانی کامــل انجام شــده، جای بحــث دارد و 
الزم اســت دوســتان به این موضوع پاســخ دهنــد. من نیز 
به شخصه بی اطالع بودم. اسفند خبرها منتشر شده و در 
هفته آینده )هفته جاری( نیز قرار است انتخابات به سرعت 
برگزار شود. بی اطالع بودن در فضای کسب وکاری که بیش 
از 3000 عضو دارد، باعث می شــود یک فهرســت 26 نفره 
داشته باشیم. نظر شخص من درباره تمدید زمان انتخابات 
مثبت است و به صالح صنف است که این تغییر ساختار 
انجام شــود. جناب هاتف نیــز اشــاره کرده اند که رســالت 
توانمندسازی، ساماندهی و وکالت اعضا باید در این تغییر 
ساختار دیده شــود تا بتوانیم مشــکالت صنف را بررسی 
و حل کنیم. به نظر می رســد که طرح بعضی نکات در این 
جلسه عقیم ماند. ما در کمیسیون رسیدگی به شکایات 
شــاید چندصد مورد پرونده داشــتیم. من به عنوان کسی 
که در تمام جلسات رسیدگی به شکایات اتحادیه حضور 
داشتم، درباره شرکت های شــبکه ای پرونده ای را ندیده  ام. 
البته قضاوتی ندارم، اما باید دید چرا این اتفاق افتاده است. 
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم، آن است که در ما در 
کشورمان شور و هیجان تشکیل تشکل ها را داریم؛ اما پس 
از تشکیل آنها پای کار نیستیم. این یکی از مسائلی است 
که هم در اتحادیه فناوران وهم در اتحادیه کسب وکار مجازی 
قابل مشــاهده اســت. به عبارتــی تصمیم گیری و ســکان 
هدایــت اتحادیه را با حضــور کمرنگ خویش بــه دیگرانی 
می سپاریم که بضاعت کمشان جوابگوی اهداف اتحادیه 
نیست. من نیز با دوستان موافقم که زمان انتخابات باید 
تمدید شــود و در چارچوب منافع صنف، تغییر ســاختار 
صورت بگیرد و از حضور اعضای صنف بهره مند شویم، تا 
ما بتوانیم به عنوان یک اتحادیه توانمند حضور پیدا کنیم و 
نتایج بهتری را به دست آوریم. به ویژه آنکه امروز حاکمیت 
نیز به بحث هــای دانش بنیان توجــه بیشــتری دارد و باید 

بتوانیم از این رویداد نهایت استفاده را بکنیم.

حمیدرضااعتدالمهر
عضوهیئتمدیرهاتحادیه

کسبوکارهایمجازی

 یک نفر کوتاهی کرده است
 

من مایل بــودم آقای الفت نســب در این جلســه شــرکت 
داشته باشند. به ایشان نیز گفتم که مایلم حضور داشته 
باشــند تا شــاهد باشــند که من در طرح مباحث از مسیر 
انصاف خارج نشوم. من به عنوان یک ناظر مستقل بیرونی 
که کاندیدا نشده، فکر می کنم در ائتالف تاد )که آقای صادق 
محمدی به آن اشاره کردند( جای بسیاری از چهره ها خالی 
است. کاش برای حضور این دوستان، احترام به نظر جمع، 
احترام به نظر صنف و شفاف سازی، و برای آن که در اولین 
گام کار مثبتــی از آنهــا ببینیــم، در کنار ما می ایســتادند و 
درخواست می کردند که ابطال ثبت نام اولیه اتفاق بیفتد. 
من فکر می کنم دیگر برای بحث درباره قوی یا ضعیف بودن 
اتحادیه یا خوبی و بدی آن دیر شــده اســت. مسئله ای که 
االن در مقابل ما قرار دارد، این است که ما در حال به وجود 
آوردن ســازمانی هســتیم که حداقل های الزم را نــدارد؛ در 
این فهرســت 26 نفره از جمع 3500 نفره، من کســب وکار 
بسیاری از دوستان را نمی شناسم. در این فهرست نیاز به 
وجود تخصص های مختلفی هست که اکنون وجود ندارند. 
در این زمینه به یک مثال اشاره می کنم. آقای شاهکار زمانی 
که به اتحادیه آمدند، مدیرعامل اسنپ بودند. پس از مدتی 
آقای عالقبند جای ایشان را در اسنپ گرفتند. این فرایند که 
ما باالخره متوجه شویم ایشان به عنوان شخص در اتحادیه 

هستند یا به عنوان نماینده اسنپ، بسیار چالش برانگیز 
بــود و دو ســال طــول کشــید. آقــای وکیــل زاده در ایــن باره 
می توانند بگوینــد که این تغییر پســت و جابجایــی و حق 
امضا داشتن و نداشتن چه صدماتی را به هیئت مدیره زد و 
حتی موجب شد که جلسات هیئت مدیره تشکیل نشود. 
این تجربه را در انجمن صنفی نیز داشتیم. بعضی اوقات 
اینکه یک شخص مدیریت کجا را بر عهده دارد، چقدر در 
آن سمت خواهد بود و تجربه اش از آن سمت چیست، از 
تجربه شخص او مهم تر است. وقتی ما در این فهرست به 
حدود 5-6 نفر می رسیم که تنها آنها را به اسم می شناسیم 
و نمی دانیم چه سازمان هایی را با چه تخصصی و چه ابعادی 
اداره کرده اند، یک سؤال مطرح می شود که در ادامه به آن 
اشاره خواهم کرد. انجمن صنفی در سال 1392 با حدود 36 
نفر تشکل اول خود را تشکیل داد. دلیلش آن بود که کس 
دیگری برای عضویت و مشارکت حضور پیدا نمی کرد. االن 
بیش از 1000 نفر عضو انجمن هستند و با دریافت فراخوان 
در انجمن شرکت می کنند. اتحادیه دوبرابر ما عضو دارد و 
به انواع رسانه ها دسترسی دارد، باید به این سؤال پاسخ داد 
که چگونه این اعضا را خبر نکرده ایم و چگونه یک فهرست 
26 نفره بــا این مشــخصات از آنها انتخاب شــده  اســت؟ 
استدالل ما این نیست که کســی کوتاهی کرده است. من 
به شخصه فکر می کنم روش های اتاق اصناف برای اتحادیه 
مناسب نیســت و ممکن است بســیاری از مشکالتی که 
ما ذاتاً متوجــه اتحادیه می دانیــم، در الیه های باالدســتی 
باشــد. اینکه همه بپذیریم االن بزرگ ترین مشکل تعداد 
کاندیداها هست و باید برایش کاری انجام دهیم، به نظر من 
مهم ترین نتیجه این جلسات خواهد بود. در غیر این صورت 
باید چهار سال منتظر باشیم؛ دوستان عزیزی در اتحادیه 
هستند که من برایشان هم احترام قائلم، اما فکر می کنم 
همفکری آنها، بدون وجود نظر مخالف در ائتالفی که اکنون 
شاهدش هســتیم، می تواند مأمن اتفاقات ناخوشایندی 

باشد و نیاز و نظر گروهی دیده نشود. سپاسگزارم.

علیششکالنی
رئیسکمیسیونبازرسیاتحادیه

کسبوکارهایمجازی

  از برخی تخلفات چشم پوشی بکنیم
 

مســئله مهمــی کــه هیئت مدیــره بعــدی بایــد بــه آن توجــه 
داشته باشــد، آن اســت که گوش شنوا داشته باشــند. ما در 
هیئت مدیره قبلی گوش شنوا نداشتیم. در بسیاری از موارد 
ما درخواســت کردیم که هیئت مدیره به اســتعالم مــا درباره 
مشکالتی که کسب وکارها با آنها درگیر بودند، پاسخ بدهد؛ 
اما متأســفانه بعد از پنج ســال حتی یک پاسخ در خصوص 
استعالم ها از هیئت مدیره دریافت نکردیم. ما کسب وکارهایی 
داشتیم که نمی بایست فیلتر می شدند، اما شدند و بالعکس. 
برخی کســب وکارها تخلفات عدیده داشتند و چشم پوشی 
شد. این مواردی است که فارغ از هر ائتالف و سمتی نیازمند 
گوش شنواست. هیئت مدیره باید بتواند با سازمان ها و صنوف 
مشکالت را حل کند. چنان  که تاکنون مشکالت زیادی میان 
اتحادیه و ســازمان نصر و اتحادیه فنــاوران و... به وجود آمده 
است. هر کسب وکاری که قرار است راه بیفتد، به دنبال اخذ 
نماد اســت. چون بدون نماد درگاه بــه آن تعلق نمی گیرد؛ اما 
متأســفانه در اتحادیه که قدرت بیشتر و ســاختار نظام مند 
قانونی تری دارد و کارهای بزرگ تری می تواند انجام دهد، تنها 
سه هزار کسب وکار عضو هستند؛ در حالی که االن باید باالی 
30 هزار کســب وکار باشــند که اتحادیه را مأمن خود بدانند؛ 
نه آنکــه اتحادیــه بخواهد از ابــزار مــاده 27 اســتفاده کند که 

کسب وکار را در ذیل خود قرار دهد.
ادامهدرصفحه12

رويداد
E V E N T
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شــرکت هایی که با ســرعت بیشــتری بــه ســمت تغییر در 
زمینه لجســتیک می روند، مزیت رقابتی نســبت به سایر 
رقبا دارند و ممکن است به خاطر استفاده نکردن از چنین 
فرصت هایی، قافیــه را به رقبــای خود ببازنــد. بنابراین باید 
ســختی تغییر را بــه خود همــوار کننــد. به خصــوص وقتی 
بازار سنتی است، تغییرات نیز ســخت تر انجام می شود و 
شرکت ها باید زیرســاخت های خود را تغییر داده و در آنها 
بازنگری کنند. با توجه به ضرورت های تغییر که در این بخش 
وجــود دارد، ایــن تغییــرات چگونــه امکان پذیر اســت؟ برای 
رسیدن به پاسخ این سؤال و پرسش های دیگر حول نوآوری در 
صنعت لجستیک، گفت و گویی با محمد اتابکی، مدیرعامل 

و هم بنیان گذار آپتایم انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

ســامانهآپتایــمدرارتبــاطبــاصنعــت
لجســتیککشــورچــهخدماتــیارائــهمیدهــدو
توانستهچهمشکلیرادراینصنعتشناساییکند
وکارنوآورانهاشدربابحلمشکالتدراینصنعت

چهبودهاست؟
ســامانه آپتایــم، ســامانه مدیریــت نــاوگان حمل ونقل با 
اســتفاده از هــوش مصنوعــی اســت کــه ایده هایــی برای 
حل مشــکل لجســتیک در کشــور ارائه می دهد. آپتایم 
پس از بررســی هایی که انجام داد، متوجه شــد بســیاری 
از شــرکت هایی کــه بایــد کاالهــای خــود را در مقصــد بــه 
مشــتری تحویل دهند، به نوعی با دلیــوری و حمل ونقل 
کاال در ســطح شــهر درگیرند و عمدتاً مشــکلی که دارند، 

I N T E R V I E W

چرا از گراب هاب، اوبر ایتز و پست میتس شکایت شد؟

تنش میان رستوران ها و اپلیکیشن ها

REPORTگزارش

اپلیکیشــن های تحویل غذا باید نسبت به ادعای 
حقوقی اخیر پاسخگو باشند. چراکه این ادعا تأثیر 

منفی روی کسب وکار رستوران داران می گذارد.
روزنامه بلومبرگ در 30 مارس درباره اصل شکایت 
گــزارش داد: چــون رســتوران ها بــه ایــن بیزینــس 
وابســته اند و بابت آن هزینه های باالیــی کرده اند، 
مجبورند از مشتریان هزینه بیشتری نیز دریافت 
کنند، حتی اگر مشــتریان از طریق اپلیکیشــن ها 
ســفارش غذا نداده باشــند. این شــکایت بــه طور 
اختصاصی از طرف کسانی که از طریق اپلیکیشن 
و خود رستوران ثبت سفارش داشته اند، مطرح شد 

و از خود رستوران شکایتی گزارش نشده است.
فرانک ال ال پی به عنوان کارشناس رسیدگی به این 
شــکایات، این طور اذعان کرده که اپلیکیشــن های 
تحویل غذا حدود 13/5 تا ۴0 درصد از درآمد خود 
را از محل دلیــوری و قراردادها به دســت می آورند. 
شــرایط موجــود ایــن امــکان را ایجــاد نمی کنــد که 
پول کمتری از مشــتریانی که حاضر به صرف غذا 
در داخــل رســتوران نبودنــد، اخــذ شــود. بنابرایــن 
رستوران ها مجبورند مبلغ بیشتری برای زمانی که 
مشتری از طرق دیگر به غیر از اپلیکیشن پرداخت 
می کند، در نظر بگیرند. هرچند بــه دلیل باالرفتن 
قیمت هــا هزینه هایــی غیــر از برنامه هــای تحویل 
کاال دیگر رقابتی نیستند، ولی همچنان مشتریان 
تحقیق می کنند هزینه تحویل جنس کدام رستوران 
برایشــان مقرون به صرفه تر اســت. حتی زمانی که 
مشــتریان از طریق برنامه تحویل کاال سفارشی را 
نهایی می کنند، قیمتی که می پردازند همچنان دور 
از واقعیت است. چون افزایش قیمت و حمل ونقل 

هر دو در نهایت محاسبه می شود.
 گراب هاب، اوبر ایتز و پست میتس تالش می کنند 
ایــن شــکایت را مختومــه اعــالم کننــد، ولــی آقای 
لوییس. ای. کپلن قاضی دادگاه فدرال در نیویورک 

تأکید دارد حتماْ به این شکایات رسیدگی شود.
گراب هاب در بیانیه ای، این تصمیــم دادگاه را مایه 
ناامیدی دانسته و در عین حال تأکید می کند اقدام 
قانونی دادگاه علیه خود را به چالش خواهد کشید.

ایــن پرونده، نمونــه ای از تنــش بین رســتوران داران 
حرفــه  غذاســت.  تحویــل  اپلیکیشــن های  و 
رســتوران داری بــه دلیــل ویــروس کرونــا متحمــل 
خسارات سنگین شده و اپلیکیشن های حمل ونقل 

نیز با سوءاستفاده از این موقعیت قصد دارند این 
بیزینس را به انحصار و سلطه خود درآورند.

بــه عنــوان مثــال، در مــاه جــوالی هیئــت ناظــر در 
سانفرانسیسکو به این رأی داد که اپلیکیشن های 
مربوط به تحویل کاال، در رابطه با اعمال هزینه های 
خود ملــزم بــه رعایــت ســقف مشــخص و دائمی 
باشند. استداللی که در شکایت در مورد آن بحث 
شــده، این بود کــه پاندمــی کرونــا باعــث تغییرات 
اساسی در صنعت رســتوران داری شده و ساختار 
آن را متحول کرده است. اکنون اپلیکیشن ها یک 
ضرورت برای این کســب وکارها به شــمار می آیند 
و صرفاْ یک گزینــه لوکس و گران قیمت نیســتند. 
این تحول در روش کسب وکار سبب شده است تا 
اپلیکیشن ها سودهای بی سابقه ای به دست آورند. 
به عنوان نمونه، اپلیکیشن دُردش )DoorDash( در 
طول مدت پاندمی کرونا 25 درصد ســود بیشتری 

کسب کرده است.
با این حال به دلیل اینکه قیمت های بیرونی افزایش 
پیدا کــرده، اپلیکیشــن های تحویــل غــذا دیگر در 
حالت رقابتــی قــرار ندارنــد و مشــتریان بــه دنبال 
اپلیکیشن هایی هستند که هزینه کمتری برای آنها 
داشته باشــد. ولی حتی وقتی مشــتریان از طریق 
اپلیکیشن های تحویل غذا برای انجام یک معامله 
بهتر، سفارش خود را انجام می دهند، قیمت آنها 
هنوز مصنوعی اســت. زیرا هزینــه ای که پرداخت 
می شــود، فقط بــرای غــذا نیســت و بخشــی از آن 

همچنان به اپلیکیشن ها مربوط می شود.
زمانی که دردش در فیالدلفیا با محدودیت در سقف 
هزینه ای که از رســتوران ها می توانــد بگیرد مواجه 
شد، برای پاسخ به این سقف، »عوارض رگوالتوری« 

را به هزینه های مشتریان اضافه کرد.
امــا همان طــور کــه food & wine متذکــر شــده، 
چنیــن ســقف هایی می توانــد بــه این منجر شــود 
کــه اپلیکیشــن های دلیــوری بــرای جبــران درآمــد 
ازدست رفته، هزینه بیشــتری از مشتری دریافت 

کنند.
به دلیل جایگاهی که اپلیکیشــن های تحویل غذا 
برای خود تثبیت کرده اند، می توانند از مشتری ها 
هزینه اضافه تــر دریافت کننــد یا رســتوران ها را به 
سمت افزایش قیمت ها سوق دهند. به دلیل سلطه 

آنها بر بازار، هر دو حالت ممکن است.

گفت و گو با محمد اتابکی، هم بنیان گذار سامانه مدیریت 
ناوگان هوش مصنوعی آپتایم

چه کنیم قافیه را نبازیم

ارسال سریع خیلی 
هم آسان نیست!

در سال 2021 وی سی ها 9/7 
میلیارد دالر در حوزه تحویل 
سریع کاال پول ریختند اما نتیجه 
رضایت بخش نبوده است

در ســال 2021 بیــش از 9/7 میلیــارد دالر بــرای 
اســتارتاپ های ارســال ســریع کاال خــرج شــده امــا 
گویــا نتیجــه نــداده اســت. تــا همین چنــد مــاه پیش 
استارتاپ های زیادی با رؤیای حل چالش ارسال سریع 
کاال در حال خلق راهکارها و بیزینس مدل هایی بودند 
که بیــش از همــه، چشــم ســرمایه گذاران خطرپذیر را 
گرفتــه بودنــد. ســرمایه گذارانی کــه می داننــد در بازار 
لجســتیک تحویل کاال آن هم به شــکل فــوری رؤیایی 
است که هر کسی بتواند آن را محقق کند، سهم بزرگی 
از کیک خیلی بزرگ لجستیک نصیبش خواهد شد.
همیــن رؤیــا هــم بــود کــه باعــث شــد در ســال 2021 
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این است که برنامه ریزی برای ارسال بارها و مقاصدی که 
برای راننده ها تعریف می شود به صورت دستی و با درصد 
باالیی احتمال خطا انجام می شود، به طوری که در آن به 
آیتم هایی نظیــر ترافیک شــهری، اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت ناوگان، محدودیت های ترافیکــی منطقه و زمان 

موردنظر مشتری برای ارسال کاال و زمان توقف 
ماشین برای تحویل کاال توجه نمی شود.

تا قبــل از اینکــه ایــن کار توســط ســامانه هوش 
مصنوعی انجــام شــود، برنامه ریزی بــه صورت 
دســتی انجــام می شــد و یــک نفــر بایــد زمــان 
می گذاشت و یکســری از پارامترها را به صورت 
ذهنی حل می کرد. انجام این کار هم زمان بر بود و 
هم با توجه به ترافیک منطقه، امکان خطا وجود 
داشــت و حتــی بــرای حفــظ رضایت مشــتری، 
شــرکت ناچــار بــود از تعداد ماشــین بیشــتری 
برای انجام امور استفاده کند. بنابراین بهره وری 

به شــدت پایین می آمد و و چــون برنامه ریزی هــا دقیق نبود، 
کاالها دیرتر از حد مورد انتظار دســت مشتریان می رسید و 
بالتبع هم زمان طی شده و هم کیلومتر طی شده زیاد می شد 

و در مصرف سوخت و استهالک تأثیر داشت.
آپتایــم متناســب بــا هــوش مصنوعــی، برنامه ریزی هایــی 
انجام می دهد و در فاز بعدی، مقاصد را به صورت خودکار و 
هوشمند بین راننده ها تقسیم می کند و به هر یک از راننده ها 
به طور مجزا می گوید که مقاصد خود را با توجه به بار ترافیکی 
چگونه انتخاب کنند و با چــه ترتیبی حرکت کننــد و راننده 
دغدغه ای بابت انتخاب مســیر برای چنــد مقصد نخواهد 
داشت. ضمن اینکه، امکان رهگیری آنالین نیز به مشتری 

داده می شود.
به طــور خالصه، مــا در ســطح اول بــرای شــرکت هایی که در 
کســب وکار آنها به لجســتیک نیاز وجود دارد، برنامه ریزی 
خودکار با اســتفاده از هوش مصنوعی انجــام می دهیم. در 
ســطح دوم، ایــن برنامه ریزی قابــل رهگیری خواهد بــود و به 
موبایل اپلیکیشن راننده ها ارسال می شود و در سطح سوم، 
شــرکت ها می تواننــد از کل انجــام  فرایند، گــزارش لحظه به 

لحظه بگیرند.
 

مگراپلیکیشنهایمعمولیهمینکاررا
انجامنمیدهند؟

خیــر. مقاصــدی کــه بــا اپلیکیشــن های معمولــی انتخاب 
می شود، معموالً تک سفره اســت و بحث دلیوری ندارد. به 
عنوان مثال، وقتی درخواستی از سوی یک کاربر به مسیریاب 
ارسال می شود، فقط همین یک درخواست ثبت می شود و 
تک مقصد است. در حالی که سامانه آپتایم برای ناوگانی که 
چند مقصد به راننده و ماشــین می دهد، برنامه ریزی انجام 
می دهد. شرکت آپتایم در واقع یک داشبورد اختصاصی در 
اختیار دارد که کار برنامه ریزی، ثبت سفارش ها، مانیتورینگ 
و لجستیک را برای شرکت ها انجام می دهد و یک اپلیکیشن 

هــم دارد کــه بــرای ســفیر و راننده های آن شــرکت اســت که 
برنامه های حمل روزانه را به آنها نشــان می دهد. آپتایم این 
خدمــات را در اختیــار هر شــرکت کــه بحث دلیوری داشــته 
باشد، قرار می دهد و شرکت ها می توانند با این کار سیستم 
لجســتیک ناوگان خود را مدیریت کنند و چنــدان هم فرق 
نمی کند یک شرکت با سه پیک باشد یا با ده ها 

و حتی صدها پیک یا ناوگان.
 

درحــالحاضرکــدامشــرکتهااین
خدماترادریافتکردهاند؟

در بخــش فروشــگاه های آنالیــن با دیجــی کاال، 
خانومــی، مالتینــا و... همــکاری می کنیــم. در 
بخش خدمــات پســتی بــا شــرکت هایی مانند 
تیپاکس،ماهکــس  و... کار می کنیــم. در بخش 
پخش نیز با شــرکت های به پخش، زرماکارون و 
بهنوش و... و همچنین با شرکت ایران خودرو در 
زمینه انتقال خودروهای آنها از نمایندگی ها به سطح شهر 

همکاری هایی داریم. 

آمــاریازدلیــوریوارســالکاالتوســط
اپلیکیشندارید؟

در ماه حــدود دو تا ســه میلیون 
مقصــد در سیســتم آپتایــم 
پــردازش می شــود. بــه طــور 
میانگیــن توانســته ایم بــرای 
شرکت ها حدود 30 تا ۴0 درصد 
بهره وری ایجاد کنیم و حدود 20 
درصد در زمان انجام مأموریت و 
20 درصد در مســافت طی شده 

کاهش مشاهده می شود.

آپتایمازکیو
چگونــهشــروعبــهکار

کرد؟
حدود چهار پنج ســال پیش، با جمعــی از فارغ التحصیالن 
دانشــگاه تهران و شــریف تصمیم گرفتیم روی ایده سامانه 
مدیریت نــاوگان حمل ونقل با اســتفاده از هوش مصنوعی 
به صــورت آکادمیــک کار کنیم. بعــد از آن حدود یک ســال 
در شــتاب دهنده بودیم تا باالخره بهمن 99 شرکت آپتایم را 

ثبت کردیم.
 

اینایدهوفناوریآنراازنمونههایخارجی
کپیکردهاید؟

خیر. این سیســتم قابل کپی شــدن نیســت. با اینکه موارد 
مشــابه آن در دنیا وجــود دارد و ایــده برنامه ریزی خــودکار از 
کشــورهای دیگر گرفته شــده، اما اینکــه برای اجــرای آن چه 
تکنولوژی ای بــه کار برده شــود، چیزی نیســت که بتــوان در 

اینترنت یا جاهای دیگر پیدا کرد و ما توانسته ایم با تحقیق و 
توسعه به راه حل های دلخواه برسیم.

 
همبنیانگذارانوسرمایهگذارانآپتایمچه

کسانیهستند؟
محمد خادم، امیر رحیم پور و من از فارغ التحصیالن دانشگاه 
صنعتی شــریف و تهران و از هم بنیان گذاران شرکت آپتایم 
هستیم. جذب سرمایه اولیه آپتایم از دیجی نکست بوده و 
تاکنون جذب سرمایه دیگری نداشته ایم. اما به دنبال جذب 

سرمایه هستیم. 
 

آپتایمدرصنعتلجستیکایرانبهدنبال
چهجایگاهیاستوچهمقدارجایرشد دارد؟

جای رشد برای هوشمند شدن صنعت لجستیک در ایران 
بسیار زیاد و سهم بازار بالقوه و بالفعل نیز متفاوت است. اما 
به جرئت می توان گفت در بخش بهینه سازی لجستیک، ما 

خودمان را پیشرو در این  صنعت می دانیم.
 

صنعتلجســتیکیــکصنعــتکامالً
سنتیاستوبخشسنتیآنهمچنانحفظشده
اســت.شــمابهعنوانعضویاز
اینصنعت،تحــوالتراچگونه

میبینید؟
لجســتیک یــک اصطــالح کلی 
است و بیشــتر به زنجیره تأمین 
برمی گــردد و شــامل بخش های 
مختلف از جمله فرســت  مایل، 
مید مایل و لست مایل می شود. 
فرســت مایــل بــه بخش قبــل از 
ارســال و تأمین یا جمع آوری کاال 
برمی گــردد. میــد مایــل معمــوالً 
بین انبار به انبار یا شهر به شهر 
ارسال کاال انجام می شود. لست 
مایل هم به آخرین لحظه تحویل کاال گفته می شود و جایی 
اســت که کاال به دســت آخرین مصرف کننده )فروشــنده یا 

مصرف کننده( می رسد.
کسی که کسب وکار اینترنتی دارد و کار لجستیک انجام 
می دهــد، می داند حاشــیه ســود شــرکت های حمل ونقل 
کاال چندان زیاد نیست و علت آن نیز وارد نشدن فناوری 
به ایــن حوزه اســت و اگر شــرکتی بتواند خدمــات فناوری 
را به آنان ارائه دهد، بدون شــک از آن ســرویس اســتفاده 

می کند.
در همه جای دنیا هزینه نگهداری کاال در انبار، هزینه ناوگان، 
هزینه سوخت و همچنین هزینه دیر رسیدن کاال به دست 
مشتری بسیار باالســت. هر بخش بتواند بهبود پیدا کند، 
بهره وری بیشتری عاید شرکت می شود و حتی سنتی ترین 

کسب وکارها هم به این سمت تمایل پیدا خواهند کرد. 

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

شرکت آپتایم در واقع 
یک داشبورد اختصاصی 

در اختیار دارد که 
کار برنامه ریزی، ثبت 

سفارش ها، مانیتورینگ 
و لجستیک را برای 

شرکت ها انجام می دهد 
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هزینه های لجستیک 
کماکان در حال افزایش 

است

بحران مالی در 
زنجیره تأمین 

شاخص ها نشان می دهد فشار بر زنجیره 
تأمیــن، رکــورد ســخت ترین دوران خــود را 
زده اســت. شــرایطی همچون نابســامانی 
بازار، کاهش فضای انبار و کمبود بی سابقه 
سرســام آور  هزینه هــای  بــه  بودجــه، 

لجستیک منجر شده است.
آمار منتشرشده در پنجم آوریل از مدیران 
لجستیک دنیا نشان می دهد برای سومین 
ماه متوالی، شاخص هزینه های لجستیک 
افزایش بی سابقه داشته  است. منبع این 
گزارش توســط دانشــگاه کلرادو و وابســته 

به چهــار دانشــگاه دیگر در 
ایاالت متحده آمریکاست. 
در ایــن گــزارش از مدیــران 
تدارکات، در مورد موجودی، 
انبــارداری و حمل ونقــل، 
نظرســنجی  و  ســؤال 

می شود.
ایــن گــزارش تأکیــد می کند 
جریان هــای مختلفــی بــر 
اقتصــاد ایــاالت متحــده 

آمریکا تأثیرگذار اســت و افزایش تــورم در 
بخش لجستیک نیز باعث می شود تقاضا 

برای خرید و ارسال کاالها کاهش یابد.
عواملی همچون افزایش تقاضا، هزینه های 
متفرقه، قیمت زیاد انبارداری و حمل ونقل 
باعث شــده هزینه های لجستیک سر به 

فلک بکشد.
مطابق این گزارش، ظرفیــت انبارها در ماه 
مارس، دچار افت شــدیدی شــده و قیمت 
انبــار و فضــای ذخیــره بــه حداکثــر میزان 
خود رسیده  اســت.  با این حال پیش بینی 
می شود هزینه ها در یک سال اخیر بسیار 
باال باقی بماند. چالش های همه گیری کرونا 
باعــث شــده تأمین کننــده و خرده فروش، 
مشتریان خود را برای پرداخت مبالغ قابل 

توجه آماده کنند. 
زک راجرز، استادیار مدیریت زنجیره تأمین 
در ایالت کلرادو، درباره این مسئله توضیح 
می دهــد: »احتمــال تعدیــل قیمت ها که 
بتواند بخش های دیگر اقتصاد را تسکین 

دهد، وجود دارد.«
راجــرز می افزیــد: »قیمت ســوخت دیزل 
بــه 6۴ درصــد باالتر از یک ســال گذشــته 
رسیده  است و این افزایش قیمت می تواند 

چشم انداز حمل ونقل را مخدوش کند.«

وی سی ها و سرمایه گذارهای خطرپذیر مختلف بیش 
از 9/7 میلیــارد دالر در بخش ارســال ســریع صنعت 
لجســتیک پول بریزنــد. اما حــاال و تنها چنــد ماه بعد 
از این هیجــان بزرگ بــه نظر می رســد اوضــاع آن گونه 
کــه آنهــا و اســتارتاپ های ایــن حــوزه فکــر می کردنــد، 
پیــش نرفتــه اســت. گــزارش ســایت پیچ بــوک نشــان 
می دهد تعــداد زیادی از اســتارتاپ ها کوچک ارســال 
ســریع که برخی از آنها داعیه تحویل غذا و خریدهای 
ســوپرمارکتی را زیــر 15 دقیقــه داشــتند، یــا تعطیــل 
شده اند یا به دنبال این هستند که شرکت های بزرگ تر 

آنها را بخرند.

این گزارش نشــان می دهد فارغ از ســایز استارتاپ ها، 
بسیاری از شــرکت های نوپای این حوزه در حال تغییر 
بیزینس مدل های خود و رویارو شدن با واقعیت هایی 
هستند که هم در صنعت لجستیک دست وپای آنها 
را بســته و هم در فضاهای شــهری امکان های ارسال و 

تحویل کاال را محدود کرده است.
اهمیت ارسال سریع کاال و رسیدن به رکوردهای زیر 30 
دقیقه در فواصل نزدیک هنوز هم به عنوان یک متغیر 
تعیین کننده در صنعت لجستیک پابرجاست، اما به 
نظر می رســد راهکارهای فعلی چندان پاسخگوی این 

نیاز نیستند.

فرینوش امامی

farinoosh.emamii
@gmail.com
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فرش همراه دیرین زندگی ما ایرانی هاست، اما معموالً تصور ما 
از فرش قطعه ای بافته شده است که روی زمین پهن می شود. 
سارا هوشیار، زن نو آوری  است که عشق و عالقه اش به فرش، 
موجب شده تصمیم بگیرد، هر طرح خالقانه ای برای نمایش 
فرش، به جز زیر پا و تابلو فرش ها را امتحان کند و به ترکیبات 
بدیع و جذابی برای نمایش این هنر اصیل و زیبا دست یابد. 
او که متولد ۱۳۷۰ و اهل مشهد اســت، تحصیالت خود را تا 
مقطع کارشناسی ارشــد در زمینه طراحی فرش در دانشگاه 
هنر تهران ادامه داده و مدت ها به کار طراحی فرش مشغول 
بوده، ولــی همواره ایده  تأســیس برند »زیــوا« و نمایش فرش 

ایرانی در قاب های مختلف را در سر می پرورانده است. 

چطور شد تصمیم گرفتید زیوا را تأسیس 
کنید؟

من عالقــه زیــادی به طراحــی فرش داشــتم، به همیــن دلیل 
تحصیالتم را در این رشته ادامه دادم. همسرم نیز هم رشته 

من و یک هم فکر و هم تیمی خوب برایم بود. 
همیشــه فکر می کردم چرا این همه طرح زیبــای فرش، فقط 
روی زمین پهن می شــود. من دوســت داشــتم این طرح های 
بدیع، همه جا دیده شــود و این ایده  اولیه زیوا بــود. این ایده، 
شــش، هفت ســال پیش به ذهنم خطور کرد و خیلی عالقه 
داشتم این کار را امتحان کنم، اما درگیری تحصیلی و بعد از 
آن مشغولیت به کار کارمندی، باعث شد دست به اجرای این 
ایده نزنم. ولی یک روز تصمیم گرفتم که ایــده  خود را به اجرا 
برسانم و دست به کار شدم. از دو سال پیش به صورت رسمی 
کار را شــروع کردیــم و از تیــر ۱۴۰۰ تولیــدات را به بــازار عرضه 
کردیم. ایــده  ابتدایی من اجــرای کارهایی در ابعاد بــزرگ و در 
اجزای داخلی ساختمان بود، اما این کار بسیار هزینه بر بود و 
من نیز تجربه  کافی در این زمینه نداشتم و سعی کردم در ابتدا 
ریسک کار را کم کنم. اکنون کارهای تولیدی زیوا، محصوالت 
کوچک تری برای طراحی داخلی منزل هستند؛ موتیف هایی 
از قطعات و نقش هــای مختلف فرش که بــا قاب های برنجی 
ترکیب شــده اند و این قطعــات تزئینی بــرای طراحی داخلی 

استفاده می شود. 

چــه نیــازی در جامعــه دیدیــد کــه چنیــن 
ترکیبی را برای تولید این محصوالت خلق کردید؟

در حقیقت در ابتدای کار به نیاز جامعه فکر نکردم، آن قدر به 
زیبایی های فرش ایرانی عالقه داشتم که دلم می خواست نگاه 
خودم را به دیگران نشان بدهم و بگویم چگونه ممکن است 
فرش زیبای ایرانی، در جایی به جز روی زمین خودنمایی کند. 
خوشبختانه مورد استقبال مشتریان نیز قرار گرفت، ولی در 
ادامه مســیر ســعی کردم محصوالتی را که فروش بیشــتری 

داشت، بررسی کنم و در همان زمینه و کانسپت تولید کنم. 

زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

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

سوزان چیستی 
فین تکاستیون اوهنلون

 به زبان ساده
حسن موحد
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آموزش مبانی فین تک برای فعالیت 
حرفه ای در دنیای فناوری های مالی

درباره ابیگیل جانسون

زن قدرتمند
 و میلیاردر

ابیگیل پیرپونت جانسون، کسی که بعدها 
به تاجر میلیاردر تبدیل شد، در ۱9 دسامبر 
۱96۱ بــه دنیــا آمــد. جانســون در مدرســه 
خصوصــی باکینگهــام بــراون و نیکولز در 
کمبریــج، ماساچوســت تحصیــل کــرد و 
سپس از کالج هوبارت و ویلیام اسمیت با 
مدرک لیسانس هنر در تاریخ هنر در سال 
۱98۴ فارغ التحصیل شد. جانسون پس 
از کار به عنوان مشاور در بوز آلن همیلتون، 
جایی که با همسرش آشنا شد، MBA را در 

مدرسه بازرگانی هاروارد به پایان رساند.
او از ســال 2۰۱۴، رئیــس و مدیــر اجرایــی 
شرکت سرمایه گذاری آمریکایی فیدلیتی 
و رئیس بخش بین المللــی فیدلیتی بوده 
است. این شرکت توسط پدربزرگش، ادوارد 
جانسون تأسیس شد. پدر او، ادوارد سی. 
»ند« جانســون ســوم، تا زمــان مرگش در 
مارس 2۰22 رئیس بازنشسته FMR باقی 
مانــد. از مــارس 2۰۱۳، خانواده جانســون 
۴9 درصد از سهام شرکت خصوصی را در 

اختیار داشتند.
در نوامبر 2۰۱6، جانسون به عنوان رئیس 
انتخــاب شــد و مدیرعامــل باقــی مانــد و 
کنترل کامل فیدلیتی را با ۴5 هزار کارمند 
در سراســر جهــان بــه او داده شــد. ثــروت 
جانسون تقریباً 22/6 میلیارد دالر است 
که او را به یکی از ثروتمندترین زنان جهان 
تبدیل می کند. او در سال 2۰۱6 در فهرست 
»ثروتمندتریــن فــرد در 5۰ شــهر بــزرگ 
آمریکا« فوربس قرار گرفت و در سال 2۰2۱ 
در فهرست »زنان قدرتمند« رتبه ششم را 
داشت. او در سال 2۰2۰ ثروتمندترین فرد 

ایالت ماساچوست بود.
جانسون به عنوان عضوی از کمیته تنظیم 
بازار ســرمایه و به عنوان عضوی از هیئت 
مدیــره انجمــن صنعــت اوراق بهــادار و 
بازارهای مالی خدمت کرده است. او اولین 
و تنها زنی است که در هیئت مدیره انجمن 

خدمات مالی خدمت می کند.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با سارا هوشیار، صاحب برند زیوا؛ او می گوید عمر ما 
کوتاه تر از آن است که آن را صرف انجام کارهایی کنیم که به آن 

عالقه ای نداریم 

موتیف هایی از فرش
روی قاب های برنجی
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سرمایه اولیه این کار چقدر بود و چگونه آن 
را مهیا کردید؟

ما با سرمایه اندک شخصی این کار را شروع کردیم و چون یک 
ایده  جدید بود و قبالً شبیه آن انجام نشده بود، سرمایه مان 
به صــورت ذره ذره و بیشــتر بــرای آزمون وخطــا روی طرح هــا و 
متریال های مختلف صرف شد.  بخشی از سرمایه هم تالش و 

جست وجوی من برای یافتن راهی جهت اجرای 
ایده ام بود. به طوری که به یاد دارم روزی آن قدر از 
جست وجو در بین سازندگان و کارگاه ها خسته 
بودم که تصمیم گرفتم دست از کار بکشم، ولی 
اســتادکاری که در کارگاه آخر دیدم، به من گفت 
اگر این ایده  ذهن توست و توانسته ای ماکتش را 
بسازی، پس حتماً عملی می شود. بگرد و راهش 
را پیدا کن. ســرمایه اولیه مقداری پول شخصی 
بود به عــالوه تالش فــراوان بــرای یافتــن بهترین 

راه حل و متریال جهت اجرای ایده.

از بــازار کاری کــه در آن رقابــت می کنیــد و 
مزیت رقابتی زیوا برایمان بگویید.

کاری که من انجام می دهم، کار کامالً جدیدی اســت و شبیه 
آن تاکنــون انجام نشــده اســت. البته هر یــک از محصوالت 
زیوا یک اثر هنری محســوب می شــود. اگرچه فرش متریال 
اصلی بسیاری از هنرهای تزئینی است و کسانی هستند که 
با فرش و فلز کار می کنند و زیور فرش می سازند، ولی ایده هایی 
که مــن در ترکیــب فــرش و فلــز اجــرا می کنــم، کار را متفاوت 
می کنــد. هدف من این اســت کــه بــا الهــام از نقش مایه های 
فــرش محصــوالت کاربــردی پدیــد آورم و منبــع ایــن ایده ها، 
تجسم کردن نقش مایه های فرش در کاربری هایی جز فرش زیر 
پاست. من به دنبال لذت مشتری، از بدیع بودن و دیدن فرش 

و نقش مایه های فرش در جایی هستم که توقعش را ندارد.

زیوا در حــال حاضر در چــه وضعیتی قرار 
دارد؟

ما بیش از شش هزار دنبال کننده در اینستاگرام داریم که با 
توجه به استقبال مخاطبان، کســانی که به محصوالت زیوا 
عالقه مندند، تعداد زیادی از محصوالت را خریداری کرده اند 
و ما با ســرعت خوبی بالفاصلــه پس از تولید، محصــوالت را 
می فروشیم و در بسیاری مواقع سفارش ها را پس از ارائه نمونه 

ثبت می کنیم و سپس می سازیم و ارسال می کنیم.

چه چشــم انداز و برنامه ای بــرای ادامه کار 
دارید؟

در درجــه اول می خواهــم ایده هــای بزرگــی را کــه در ابتــدا در 
ذهن داشتم و به دلیل تجربه کم و هزینه  زیاد، اجرایی نشد، 

محقق ســازم و به صورت تخصصی به طراحــی داخلی ورود 
کنم. سپس محصوالت مختلف بر پایه فرش را وارد طراحی 

داخلی کنم.
افتتاح شــو روم نیز در اولویت کارم اســت، زیرا دیدار رودررو و 
شنیدن بازخورد ها و هم صحبتی با مشتری، قطعاً به من در 

پیشرفت کارم بسیار کمک خواهد کرد.

چه مشکالتی در مســیر رسیدن به 
این چشم انداز وجود دارد؟

مشکالت به صورت روزمره همواره وجود دارند، 
ولی من سعی می کنم مشکالت کوچکی را که 
در مســیر دارم، حل کنم تــا بتوانم محصوالت 
را به اجرا برســانم. اما مشــکل من و بسیاری از 
کســب وکارهای دیگر، عدم ثبات قیمــت و باال 
رفتــن لحظــه ای قیمــت مــواد اولیه و دســتمزد 
خدمات اســت، مخصوصــاً مواد اولیــه کار من 
که از فلزات است و نوسانات قیمت زیادی دارد. این باعث 
می شود که برنامه ریزی و قیمت گذاری محصوالت سخت 

شود.

آیا به عنــوان یــک خانــم چالش هایی در 
زمینه کاری خود داشته اید؟

واضح است که کار کردن مخصوصاً کارهایی که بخشی از آن 
کارگاهی انجام می شود، در ایران برای آقایان راحت تر است 
و من نیز چالش هایی به واسطه  جنسیتم داشته ام. با توجه 
به اینکه کارهای خرید ورق ها و کارگاه ها، همه مردانه هستند 
و فضــای مردانه بــر آن حاکم اســت، چالش ها بیشــتر نیز 
می شود. ابتدای کار برایم خیلی سخت بود، ولی با مشورت 
با استادان کار و افراد اهل فن، توانستم مسیر را بیابم و  آن را 
با توان زنانه خود پیش ببرم و خدا را شکر تا االن توانسته ام 

کار را به انجام برسانم.

آیــا توصیــه ای بــرای خانم هــای شــبیه 
خودتان دارید؟

من در درجه اول به همــه خانم ها توصیه می کنم که عالقه  
خود را بشناســید و در راه اندازی و ادامه کسب وکار عنصر 
عالقه را دســت کم نگیرید. عمر مــا کوتاه تر از آن اســت که 
عالقه  خود را نادیــده بگیریــم و کاری را که دوســت نداریم، 
انجام دهیم و هدف هایمان را کنار بگذاریم. ریســک کنید 
و نترسید؛ وقتی قدم های اولیه را بردارید، مسیر برای شما 

هموار می شود.
نکته دیگر اینکه، تعلل نکنید! اگر عالقه  خود را می دانید، 
زودتر شــروع کنید. هر چقدر زودتر شــروع کنید، حسرت 

کمتری دارید و احتمال موفقیت تان باالتر می رود.

نکات مهم بیانیه ماه مارس سازمان ملل

نابرابری جنسیتی؛ تشدیدکننده بحران های جهانی

ANALYSISتحلیل

بیانیه سازمان ملل در 8 مارس 2۰22 پیرامون نکته 
مهم و ظریفی بود؛ »توانمندســازی زنان، موجب 
ارتقای وضع منابع طبیعی و بهبود شرایط مراقبتی 
برای طبیعت و انسان ها می شود.« سازمان ملل 
امسال از همه کشورها درخواست کرد که با توجه 
به چهــار ســرفصل مهــم، تســهیالت و اقدامات 

اساسی برای توانمندسازی  زنان در نظر بگیرند.
خالصه پیام بدین شرح بود: برای افزایش حضور 
زنان در ســطوح رهبری و تصمیم گیــری در جهت 
توزیع مجدد منابع مراقبتی و تولیدی و پیشرفت 
به ســوی آینده ای برابر و پایدار بــرای زمین، باید از 

همین امروز اقدام کنیم.
شــاید این ســؤال در ذهن ما شــکل بگیرد که چه 
ارتباطی بین توانمندسازی زنان و بحران آب وهوا و 
منابع تغذیه جهان وجود دارد؟ در بسیای از نقاط 
جهان، کشاورزی خرد به دست زنان اداره می شود 
و آموزش و تقویت مهارت زنان در شناخت علمی 
فرایند کشاورزی و آشنایی آنان با نحوه اداره زمین 
زراعی خود، قدمی بــزرگ در حفظ منابع طبیعی 

چون آب و خاک محسوب می شود.
سازمان ملل در این بیانیه چهار محور اصلی برای 
اجرایی شدن برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان 

را مطرح کرده است.

 توانمندسازی زنان خرده مالک
در گینــه، زنــان روســتایی تعاونی هایی را 
تشکیل داده اند که اعضای آن یاد می گیرند چگونه 
درختی غنی از ویتامیــن به نام مورینــگا بکارند و 
چگونه برگ های آن را تمیز کنند و پس از خشک 
کــردن، بفروشــند. مشــتریان در سراســر جهــان 
مورینگا را به عنوان دارو یا مکمل غذایی استفاده 
می کنند و این تجارت عالوه بر درآمدزایی، موجب 
تنوع زیستی گیاهان منطقه می شود و از فرسایش 

خاک نیز جلوگیری می کند.
طی چند دهه گذشته، 55 درصد از بهبود امنیت 
غذایــی در کشــورهای در حــال توســعه ناشــی از 
برنامه های ارتقای توانمندسازی زنان بوده است. 
ســازمان خواربــار و کشــاورزی جهــان پیش بینی 
می کند کــه اگــر زنــان کشــاورز بــه منابــع تولیدی 
دسترسی برابر داشته  باشند، بازده مزرعه آنها 2۰ 
تا ۳۰ درصد افزایش می یابــد. این می تواند غذای 
کافی برای جلوگیری از گرســنه مانــدن ۱۰۰ تا ۱5۰ 
میلیون نفر را فراهم کند و ۱2 تا ۱۷ درصد گرسنگی 
جهانی را کاهــش دهد. افزایــش ظرفیت تولیدی 
زنان خرده مالک نیز به ترویج شیوه های کشاورزی 

پایدار کمک می کند.

 در کارهای مراقبتی سرمایه گذاری کنید
اقتصاد جهانی به کارهای مراقبتی بدون 
حقوق و دســتمزدی که عمدتاً توســط زنان انجام 
می شــود، وابســتگی دارد. امــا بــا وجــود ماهیــت 
اساســی فعالیت های مراقبتی، ایــن کار مطابق با 
ارزش واقعی قیمت گذاری نمی شــود و متأسفانه 

مانند یک کاالی بی حد و حصر است که می تواند 
بدون هزینه یا پیامد استفاده شود.

در این میــان، دولت هــا باید بــا کار مراقبتی مانند 
یک کاالی عمومی رفتار کنند و دسترسی به  آن را 
برای همه گسترش دهند و از کسانی که این کارها 
را انجام می دهند، به قدر کافی حمایت کنند. این 
شامل سرمایه گذاری در گسترش خدمات مراقبتی 
و همچنین افزایش حمایت از مراقبان بدون مزد 
است که از طریق مرخصی با حقوق و ترتیبات کار 

انعطاف پذیر میسر می شود.

 از رهبری زنان حمایت کنید
به نظر می رسد که حضور و رهبری زنان، 
هم در ســطح ملی و هم در ســطح جامعــه، نتایج 
زیســت محیطی بهتری به همراه دارد. بررسی ها 
نشان می دهد در کشورهایی که درصد بیشتری 
از نمایندگان مجلــس را زنان تشــکیل می دهند، 
سیاست های ســخت گیرانه تری برای رفع بحران 
تغییر آب وهــوا اتخاذ می شــود. در ســطح محلی 
نیز، مشــارکت زنان در مدیریت منابع طبیعی به 
حکمرانــی عادالنــه و فراگیری بهتــر منابع منجر 

می شود.

 از سالمت زنان محافظت کنید
شــواهد حاکــی از آن اســت کــه زنــان بار 
ســنگین پیامدهــای منفــی بهداشــتی مرتبط با 
آب وهــوا را متحمل خواهند شــد. پــس اقدامات 
مؤثر کشورها در راستای جلوگیری و رفع مشکالت 
مرتبط بــا آب وهوا یک اقــدام ناگزیر اســت و برای 
تقویت ســالمت زنان و به تبع آن، قدرت باروری و 
آفرینش نســل ســالم و قدرتمند بعدی، باید این 

اقدامات در اولویت قرار گیرد.
به طور کلی زنان بیشــتر در معرض خطر مرگ در 
بالیای طبیعی هستند. تحقیقات همچنین نشان 
می دهد کــه تغییــرات آب وهوایی تأثیــرات منفی 
بر سالمت جنســی و باروری زنان خواهد داشت. 
دمای باالتــر باعث افزایــش شــیوع بیماری هایی 
می شــود کــه تأثیر منفی مســتقیم بــر بــارداری و 
زایمان دارند. بروز مرده زایــی در این مواقع، مانند 
ســایر بحران هــا و بالیــا، آســیب پذیری زنــان را 
افزایش می دهد. در عین حال بالیای آب وهوایی، 
بحران هایــی را بــه وجــود مــی آورد کــه تأثیــرات 
منفی بیشــتر بر بهداشــت و ســالمت جســمی 
زنان می گــذارد که با بدتر شــدن بحــران تغییرات 
آب و هوایی، تقویت و گســترش این خدمات برای 
کمــک بــه حفــظ ســالمت و امنیــت زنان بســیار 

مهم تر جلوه می کند.
ســازمان ملل بــا این بیانیه ســعی کــرده تــا توجه 
سیاست گذاران را به جنبه مهمی از توانمندسازی 
زنان جلب کند تا بتوانند با حمایت و آموزش این 
بخش مهم و کمتر دیده شــده جامعه، پتانسیل 
فوق العــاده زنــان را برای حــل بحران هــای اقلیمی، 

آزاد کند.

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.

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com
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خرده فروشی
R E T A I L

با حرکت دنیای خرده فروشی به ســوی آینده ای مستقل تر، 
ِشــکِل بریــن وی )Shekel Brainweigh( بــا فناوری هــای 
نوآورانه اش برای این بخش، در خط مقدم تحول قرار دارد. بازار 
خرده فروشــی در آســتانه یک انقالب خرید دیجیتال است 
و ِشــکِل بخش نوآوری های خرده فروشی خود را برای توسعه 

فناوری هایی ایجاد کرده است تا پیشرو باشد.
ِشکِل در حال حاضر یک حضور جهانی با مشتریان وفادارش 
در ایاالت متحده، اروپا، اســترالیا، ژاپن و برزیل دارد. چندین 
محصــول نوآورانــه خرده فروشــی آن نیــز در بریتانیــا، اروپا و 
استرالیا به سرعت در حال گسترش است. پیش بینی می شود 
که تراکنش های خرده فروشی به تنهایی از طریق فناوری های 
پرداخت مســتقل، از دو میلیارد دالر در ســال 2۰2۰ به ۳8۷ 

میلیارد دالر در سال 2۰25 افزایش یابد.

برای تسهیل این تغییر به سمت خرید بدون تماس، انتظار 
مــی رود خرده فروشــان حــدود 2۳ میلیــارد دالر در هــوش 
مصنوعی سرمایه گذاری کنند که این رقم در سال 2۰2۰، پنج 
میلیارد دالر بوده اســت. فرصت دیگــر در این تحول جهانی 
خرده فروشــی به اتوماسیون، بیگ دیتاســت که شکل قصد 

دارد از آن سود خود را کسب کند.

  متناسب با تغییر ذائقه مشتریان
به گفته رامی بهار، مدیر توسعه کسب و کار شکل، تقاضا برای 
خواربارفروشــی های شــهری کوچک برای خدمات رسانی به 
خانواده های جوان و کوچک »افزایش قابل توجهی« داشته 
است. با خانه های کوچک تر و برنامه های فشرده، خریداران 
به دنبال خرید شــام و گاهی اوقات غــذای تازه و ســالم آماده 

در همــان روز در نزدیکــی خانــه خود هســتند. کمــک به این 
حرکت، باعث رشد ارائه محصوالت فروشگاه ها، با تمرکز بر 
محصوالت سالم تر و سفارشی تر باشد. در راستای این تغییر 
ذائقه مصرف کننده، فناوری های جدیدی افزایش یافته است 
که امکان اتوماســیون در پرداخت ها و مدیریــت موجودی را 
فراهم می کند. آقای بهار توضیح داد: »این خواربارفروشی های 
کوچک با انتخــاب محــدود و ترافیک خریــداران نمی توانند 
خدمات فشرده را بپردازند و مدل های مغازه های مستقل برای 
ارائه بازده واقعی سرمایه گذاری حیاتی هستند. راه حل های 
شکل را می توان در همه جا در بازارهای خرده فروشی جهانی 
یافت؛ از مراکز خرید بدون نظارت گرفته تا مدل های متعدد 
فروشــگاه های مــواد غذایــی خــودران و ترکیبــی و همچنیــن 
گاری هــای هوشــمند در هایپرمارکت هــا.« آقای بهــار افزود: 

درباره »ِشِکل برین وی« که می خواهد با حرکت به سوی فناوری های نو، درآمدش 
را از خرده فروشی افزایش دهد

خرده فروشی؛ سوار بر جریان نوآوری

ادامه از صفحه7

 از برخی تخلفات 
چشم پوشی بکنیم

 طبــق قانــون نظــام صنفی، مــا بایــد تعداد 
دیگــر  کمیســیون  و  کارگــروه  زیــادی 
می داشــتیم. جنــاب آقــای اعتدال مهــر  
قطعاً مرا تصدیق می کنند که در نمایشگاه 
الکامپ در سه سال پیش که آقای طالبی نیز 
حضور داشتند، من در غرفه به ایشان گفتم 
که میــان انجمــن و اتحادیه باید شــرایطی 
به وجود بیایــد که بتوانیــم از تجربیات هم 
استفاده کنیم؛ اما برعکس افتراق به وجود 
آمد. هر یک از دوســتان، آقای وکیــل زاده و 
آقای اعتدال مهــر و آقای صــادق محمدی، 
به مسائل چهار سال گذشته اشاره کردند؛ 
فارغ از این مسائل، اگر کسانی که قرار است 
هیئت مدیره را تشــکیل دهند، شرایطی را 
فراهم کنند که تنها صدای یک نفر به گوش 
برســد، شــرایط مطلوبــی حاصــل نخواهد 
شــد. همچنین بــازرس هیئت مدیــره باید 
نظارت صددرصدی بر عملکرد هیئت مدیره 
داشته باشد. اگر بازرس نیز همسو با اهداف 
هیئت مدیره باشــد، مسلماً شــرایط سالم 
و کافــی بــرای پیشــرفت اتحادیه بــه وجود 
نخواهد آمد. فــارغ از اینکه چه کســی قرار 
اســت در اتحادیه باشــد، بزرگ یا کوچک، 
افــراد بایــد زمــان کافــی بــرای صرف کــردن 
در اتحادیــه داشــته باشــند، مشــکالت و 
دغدغه هــای کســب وکارها را بداننــد، 
بتوانند برای کســب وکارها امتیــاز بگیرند، 
در ســازمان ها و نهادها برای کســب وکارها 
ســینه ســپر کنند. در دوره اول نیز می شــد 
بسیاری از کارها را انجام دهیم که متأسفانه 
میســر نشــد و بالعکس. اگر بابت شرایط 
امروز فرد خاصی را مورد عتاب و خطاب قرار 
دهیم، به این معناست که در هیئت مدیره 
یک فــرد می توانســت تصمیم گیــری کند 
و فردی عمل کنــد؛ علت اصلی نــه آن فرد، 
بلکه تیــم ضعیفی اســت که بایــد تعاملی 
کار می کــرد و ایــن کار را انجام نداده اســت. 
خواهــش می کنــم فــارغ از آنکــه انتخابات 
به تعویــق بیفتد یــا خیــر و ثبت نــام ابطال 
بشود یا نه، دوســتان با اشراف کامل به این 
مسائل حضور پیدا کنند. خواهش دیگری 
دارم که دوستان فعال در فضاهای آنالین و 
رسانه ها در این زمان باقی مانده مصاحبه و 
نظرخواهی انجام دهند و برنامه های اعضا 
را بررسی کنند تا بتوانیم اتحادیه قدرتمندی 
داشــته باشــیم تا به صــورت صددرصــد از 
منافع کســب وکارها دفاع کنــد. همچنین 
نباید فراموش کنیم که بعضی کسب وکارها 
که به راحتی با گرفتن دامنه پروانه می گیرند، 
خسارات جبران ناپذیری به مردم می زنند. 
باید همه مــوارد به صورت صحیــح و کامل 

اجرا شود.

COMMENTنظر

یک جریان
 درآمدی بزرگ
اینستا کارت تمرکز خود را 
روی رسانه های خرده فروشی 
گذاشته است

حاضران در آخرین شاپ تاک که هفته گذشته در الس وگاس 
برگزار شد، چندین موضوع را مطرح کردند که باعث نگرانی 
خرده فروشــان شــد، اما هیچ یــک به انــدازه بحــث در مورد 
رسانه های خرده فروشــی توجه ها را به خود جلب نکرد. آیا 
اینســتا کارت با محور دو طرفه خــود برای تبدیل شــدن به 
یک پلتفرم تجارت الکترونیک برای خواربارفروشان همراه 
با جمع آوری درآمدهای رسانه های خرده فروشی در مسیر 

درستی قرار دارد؟
لورن وینــر از بی ســی جی گلوبــال پیش نمایشــی از گزارش 
جدیدی از شرکت خود را به اشتراک گذاشت که چشم انداز 
صعودی را برای رشد رسانه های خرده فروشی ارائه می دهد. 

این گــزارش درآمدی بالغ بــر ۱۱۰ میلیارد دالر تا ســال 2۰26 
پیش بینی می کند که 2۰ درصد از هزینه دیجیتال را تشکیل 
می دهــد. او تأکید کرد که حاشــیه ســود برای ایــن فعالیت 
احتماالً بسیار بیشتر از میزان فروش کاالست که به میزان 

۷5 میلیارد دالر در سال 2۰26 می رسد.
عالقه بــه رســانه های خرده فروشــی با ایــن انتظــار افزایش 
یافته اســت کــه کوکی ها دیگــر راه قابــل قبولی بــرای حفظ 
ارتباط بــا مصرف کننــدگان دیجیتــال نیســتند و آگاهی از 
جریان های درآمدی که توسط تبلیغات جست و جو شده در 
آمازون دات کام و والمارت دات کام ایجاد می شوند، افزایش 
یافته است.  فیجی سیمو، مدیرعامل اینستا کارت در این 
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جلسه، توضیح داد که چرا شرکت او در پاییز گذشته عرضه 
اولیه عمومی برنامه ریزی شــده را به تأخیر انداخت و مدل 
کسب وکار خود را با تأکید شدید بر رسانه های خرده فروشی 
به عنوان بزرگ ترین جریان درآمد مورد انتظار خود، مجدداً 
تغییر داد. در همین حال، هفته گذشته اینستا کارت خبر 
از برنامه های خــود را برای پایــان دادن به فرصت رســانه ای 
خرده فروشــی داد. هدف این اســت که با پیاده ســازی یک 
پلتفرم »قدرت یافته توسط اینستا کارت« که تبلیغ کنندگان 
برند می توانند از آن برای پخش پیام هــای خود در چندین 
خرده فروشی استفاده کنند، »جریان درآمدی افزوده ای را 

در اختیار خواربارفروشان« قرار دهند.

پلتفرم اینســتا کارت، بــه جای انجــام ســفارش و خدمات 
شخص ثالث، اکنون به عنوان یک راه حل اصلی ارائه شده 
برای خرده فروشــان ظاهر شده اســت. خانم سیمو گفت: 
»در ۱۰ سال گذشته، ما در حال توسعه فناوری بوده ایم که 
اکنون می توانیم آن را در اختیار خواربارفروشان قرار دهیم. 
البته هدف این اســت که بخــش بزرگــی از درآمد تبلیغات 
رســانه های خرده فروشــی را نیز حفظ کنیم. اینستا کارت 
به عنوان یک پلتفرم جمع آوری و فروش رسانه ای، پیش بینی 
می کند که پیام هــای تبلیغاتــی هدفمند و پیشــنهادهای 
شخصی سازی شده از برندها را می توان مستقیماً در سبد 

خرید قرار داد.«

سرمایه گذاری گروه بزرگ خرده فروشی لولو در تامیل نادو

ایجاد 15 هزار فرصت شغلی ظرف سه سال

REPORTگزارش

گروه بزرگ خرده فروشــی لولــو در حال حاضر 
بیــش از 225 هایپرمارکــت و مرکز خریــد را در 
خاورمیانه، مصر، اندونزی، مالزی و هند اداره 

می کند. 
از  به تازگــی  امــارات  در  مســتقر  لولــو 
سرمایه گذاری ۳5۰۰ کرور روپیه در تامیل نادو 
برای راه انــدازی مراکــز خریــد، هایپرمارکت ها 
و پــارک لجســتیکی غذایــی خبــر داد. ایــن 
شــرکت در بیانیــه ای اعــالم کــرد، یادداشــت 
تفاهمــی در ایــن زمینــه روز دوشــنبه هفتــه 
گذشــته توســط پوجا کولکارنــی، مدیرعامل و 
مدیر ارشــد اجرایــی دفتــر هدایــت صنعتی و 
توســعه صــادرات تامیــل نــادو و اشــرف علی، 

مدیر اجرایی گروه لولو امضا شد.
این تفاهم نامه با حضور ام کی استالین، وزیر 
ارشد تامیل نادو؛ وزیر صنعت تانگام تناراسو؛ 
یوســف علی ام ای، رئیــس گــروه لولــو و دیگــر 
مقامــات بلندپایــه اتــاق بازرگانــی ابوظبــی در 

ابوظبی امضا شد.
طبق این تفاهم نامه، اولین مرکز خرید تا سال 
2۰2۴ در چنای راه اندازی می شود، در حالی که 
انتظار می رود اولین هایپر مارکت تا پایان سال 
جاری در مجتمع لکســمی میلز در کویمباتور 

افتتاح شود.
گروه لولو همچنین مراکز پردازش و لجستیک 
مواد غذایی را برای تهیه و فرآوری محصوالت 
کشاورزی و صادرات به کشــورهای خاورمیانه 

راه اندازی خواهد کرد.
یک هیئــت بلندپایــه از لولو بــه زودی از ایالت 
بازدیــد خواهــد کــرد تــا مکان هــا و تشــریفات 

مربوطــه را نهایــی کننــد. یوســف علی گفــت: 
»ایالت تامیل نادو زیرســاخت ها و پشتیبانی 
عالــی را بــرای ســرمایه گذاران فراهــم می کنــد 
و مــا بســیار خوشــحالیم کــه فرصت هــای 
ســرمایه گذاری بزرگ تــری را نه تنهــا در چنــای 
بلکه در شهرهای ردیف دوم مانند کویمباتور، 
ســالم، مــادورای و تریشــی کشــف می کنیــم. 
هدف ما ارائــه بیش از ۱5 هزار فرصت شــغلی 
مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان تامیل در 

سه سال آینده است.«
گــروه لولــو در حــال حاضــر بیــش از 225 
هایپرمارکــت و مرکــز خریــد را در خاورمیانــه، 
مصر، اندونزی، مالزی و هند اداره می کند. این 
گروه بیش از 5۷ هزار کارمند در سراسر جهان 
دارد. آنها ســرمایه گذاری 2۰۰۰ کرور روپیه در 
نزدیکی احمدآباد را بــرای راه اندازی یک مرکز 
خرید مدرن اعالم کرده اند و به سرمایه گذاری 
5۰۰ کرور روپیــه بــرای راه اندازی یــک کارخانه 
فــرآوری مــواد غذایــی در گریــت نویــدا، اوتــار 

پرادش متعهد شده اند.
در هند، گروه لولو در حــال حاضر دارای چهار 
مرکــز خریــد عملیاتــی در کوچــی، تریســور، 
تریوانــدروم و بنگالــورو اســت. مرکــز خرید در 
بنگالــورو متعلق به گــروه لولو نیســت، اما این 

مرکز آن را مدیریت و اداره می کند.
مجموعــه تجــاری ایــن گــروه از عملیــات 
هایپرمارکــت گرفتــه تــا توســعه مراکــز خرید، 
تولید و تجارت کاال، کارخانه های فرآوری مواد 
غذایی، توزیع عمده فروشی و توسعه امالک و 

مستغالت را شامل می شود.

»هیچ شــرکت دیگری چنین چیزی را ارائه نمی دهــد.« بازار 
دســتگاه های فــروش هوشــمند در حــال حاضر حــدود ۱/6 

میلیارد دالر است و پیش بینی می شود این میزان 
در سال 2۰2۷ به سه میلیارد دالر افزایش یابد. 

  ِشکِل در خط مقدم تحول جهانی
ِشکِل با بهره گیری از فناوری های هوش مصنوعی 
و یادگیری ماشین همراه با دهه ها دانش و تجربه 
در ارائــه راه حل هــای مهــم، یــک بخش نــوآوری 
خرده فروشــی را بــرای تجــارت خــود ایجــاد کرده 
است. این بخش قبالً مجموعه ای از محصوالت 
اتومــات را ایجاد کرده اســت که هــدف آن تغییر 

بخــش خرده فروشــی اســت. امســال شــاهد افتتــاح اولیــن 
فروشگاه مســتقل در ایاالت متحده بودیم که از راه حل های 
هوشمند شکل برای شناسایی و جابه جایی محصول استفاده 
می کرد. افتتاح فروشگاه ایاالت متحده در ژانویه باعث جلب 
توجه رسانه ها و عالقه عمومی شدید شد و شکل پیش بینی 
کرد که پتانســیل افتتاح فروشــگاه های مســتقل بیشــتر در 
سراســر کشــور وجــود دارد. در همیــن حــال، یک فروشــگاه 
مســتقل در اواخر ســه ماهه جــاری در رژیم صهیونیســتی 
رونمایی خواهد شد. قرار است فروشگاه های مستقل جدیدی 

هم در فرانسه و آلمان افتتاح شوند.
فروشگاه های مستقل از »قفسه های آگاه از محصول« شکل 
به همراه فناوری ردیابی مصرف کننده هیتاچی و راه حل های 
دیجیتال UST استفاده می کنند. مشتریان از یک اپلیکیشن 
موبایل بهــره می برنــد، از قفســه های آگاه از محصول خرید 

می کنند و به صورت دیجیتال پرداخت می کنند.

  فناوری آگاه از محصول
فناوری آگاهی از محصوالت شکل شامل اینترنت اشیا، هوش 
مصنوعی، قفسات الکترونیک، نرم افزار و الگوریتم ها است. 
این فناوری قادر به شناسایی محصوالت و تشخیص حرکت 
در قفسه هاست. با استفاده از این فناوری، شکل »خلیج آگاه 
از محصول« را ایجاد کرده است که تا هشت قفسه را شامل 
می شــود. این خلیج ها هستند که در فروشــگاه های خودکار 

استفاده می شوند.
دیگر نوآوری هایی کــه فناوری آگاهی از محصول شــکل را در 
خود جــای داده انــد، یخچال های هوشــمند اینونــدی و هابز 
هستند. این یخچال های هوشــمند به عنوان »روش جدید 
فــروش« توصیــف شــده اند و در حال حاضــر در کشــورهای 
متعددی مورد اســتفاده قرار می گیرند. وندینگ ماشین ها، 
خنک کننده هــای میکروهوشــمند بــدون مراقبت هســتند 
که به مالکان امکان می دهند غذا و نوشیدنی ها را نزدیک تر 
به مشــتریان ارائه دهند. مصرف کنندگان با کشــیدن کارت 
اعتباری خود، یخچال را باز می کنند. سپس می توانند غذا و 
نوشیدنی را مستقیماً از یخچال بردارند و خریدهای آنها در 
هنگام برداشتن هر مورد شناسایی و محاسبه می شود. اقالم 

برداشته شده به طور خودکار محاسبه می شوند و پس از بسته 
شــدن درب یخچال، کارت اعتباری مشــتری به طور خودکار 
شــارژ می شــود. دارنــدگان دســتگاه های فروش 
خودکار برای ســخت افزار و یک نرم افزار در حال 
توســعه، هزینه ای را به عنوان اشــتراک خدمات 
به شــکل پرداخت می کنند. بــا اســتفاده از این 
فناوری ها، شکل کپسول میکرومارکت را توسعه 
داده است که یک فروشگاه خودکار برای خریدار 
است. کپسول میکرو مارکت شامل خلیج آگاه از 
محصول، واحدهای اینوندی و فناوری خودپرداز 
اســت. آقای بهــار توضیــح داد: »فروشــگاه های 
خودکار و هیبریدی شکل به خرده فروشان امکان 
می دهد یک نقطه فروش مقرون به صرفه، با کمترین هزینه 
مالکیت و سودآوری واضح را در اختیار داشته باشند. شکل با 
اجتناب از تجزیه و تحلیل فایل های ویدئویی پرهزینه و زمان بر، 
تجربه ای آســان را ارائه می دهد و وضعیت ســبد خرید را در 
زمان واقعی به خریداران نشان می دهد و در عین حال حریم 

خصوصی آنها را با دقت حفظ می کند.«

  سبد خرید هوشمند
شکل همچنین در خط مقدم فناوری سبد خرید هوشمند 
برای فضای خرده فروشی قرار دارد. فناوری هوشمند ای تو زی، 
سبد خرید هوشمند کاست تو میت را توسعه داده است که 
از فناوری های مهم شــکل، از جمله ترازوهای قانونی تجارتی 
و امنیتی استفاده می کند. شــکل می گوید چرخ دستی های 
هوشــمند امکان خرید کارآمد، دقیق و بدون دردسر را فراهم 
می کنند و نیاز به وزن کشــی با ترازو و صف های پرداخت را از 
بین می برند. این واحدها دارای داده های پیشرفته هستند و 
با مدیریت فروشگاه ارتباط برقرار، از تقلب جلوگیری و به طور 

خودکار هشدارهای ذخیره سازی مجدد را صادر می کنند.
در اوایل این ماه، شکل اولین سفارش خود را برای واحدهای 
توزین خود از ای تو زی دریافت کرد. کاست تو میت اولین سبد 
خرید ثابت در حال استفاده از تلفن همراه است که در سراسر 
سوپرمارکت های زنجیره ای در ایاالت متحده عرضه می شود.

  فناوری های خودپرداز
ِشــکِل عــالوه بــر ســایر فناوری هــای خرده فروشــی نوآورانــه، 
مقیاس های امنیتی را برای پرداخت های شخصی و فناوری 
پیشرفته تر فست ترک توسعه داده است. آقای بهار گفت: 
»شــکل بر خودپرداز خرده فروشــی های مواد غذایی تســلط 
دارد.« اکثــر راه حل هــای خودپرداز در حــال حاضر به بینایی 
رایانــه، برچســب های RFID و مقیاس هــای ســنتی متکــی 
هستند که برای رسیدن به آستانه های دقت تالش می کنند. 
فناوری فست ترک ِشکِل در ژانویه در بزرگ ترین کنوانسیون 

خرده فروشی در نیویورک در سال 2۰22 راه اندازی شد.
ایــن فنــاوری بــا یادگیــری عمیــق تعبیه شــده در آن، دارای 

قابلیت های بصری تشخیص میوه و سبزیجات است. 
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اروپای مرکزی و شــرقی منطقه ای اســت که بین کشــورهای 
بسیار توســعه یافته و ثروتمند اروپای غربی و مرزهای غربی 
فدراســیون روســیه واقع شــده اســت. این منطقه تقریباً به 
وسیله 20 کشور به شدت تکه تکه شــده که هر یک از آنها از 
زبان و نظام حقوقی متفاوتی استفاده می کنند، پر شده است. 
ســطح توســعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگ های تجاری 
غالب نیز یکسان نیست. در این میان به نظر می رسد تنها 

دو کشــور لهســتان و اوکراین پدیده های مهمی 
هســتند که در این تصویر چهل تکه متمایزند. 
در روزهایــی کــه جنــگ بــا همســایه قدرتمنــد 
شــمالی بر اوکراین ســایه انداخته، حضــور این 
کشــور در صحنه اقتصاد جهانی و اکوسیستم 
کسب وکارهای نوآور مورد توجه قرار گرفته است. 
گرچــه راهی که اوکراین و لهســتان بــرای متمایز 
کردن خود در بین کشــورهای شــرق اروپا دنبال 
کرده اند موفقیت های زیادی به همراه داشته، اما 
حتی پیش از بروز جنگ با ابرقدرت سابق شمالی 

نیز دشواری های زیادی برای توسعه کسب وکارهای نوپا در این 
کشور وجود داشت، با این حال بسیاری اوکراین را تک شاخ 

اکوسیستم نوآوری شرق اروپا می دانند.

   زمینه های حرکت به سوی اقتصاد نوآوری
لهســتان در 30 ســال گذشــته به شــکلی تدریجی اقتصاد 
خــود را دگرگون کرد؛ این کشــور بــه اتحادیه اروپا پیوســته و 
موفقیت هــای اقتصادی قابل توجهی کســب کرده اســت. 
در همین حــال اقتصاد لهســتان مانند آهنربای قــوی برای 

سرمایه گذاری های خارجی عمل کرده است. از سوی دیگر 
اوکراین که در ســال 2022 سی امین ســالگرد استقالل خود 
را جشن گرفت، در جایگاه کشــوری نسبتاً جوان به شکلی 
مســتمر تالش هایــی در زمینــه مدرن ســازی و اصالحــات 
انجــام داده اســت. اوکرایــن یکــی از بزرگ تریــن کشــورهای 
اروپایی با جمعیت زیاد و تحصیلکرده اســت که نه تنها بر 
توانمندی های خود در زمینه صنایع فضایی و نظامی تکیه 
دارد، بلکه تالش کرده به مرکز توسعه فناوری های 
پیشرفته و کسب وکارهای نوپا تبدیل شود. نگاه 
گذرا به اکوسیستم کسب وکارهای نوپا حکایت 
از حضــور قدرتمنــد اوکرایــن دارد. تعــدادی از 
یونیکورن های دنیای فناوری ریشــه در اوکراین 
دارنــد. بر اســاس داده های اســتارتاپ رنکینگ 
)Startup Ranking( اوکرایــن در ســال 2018 با 
داشتن 258 کسب وکار نوپا در رتبه 43 کشورها 
قرار گرفــت و در نیمه اول ســال 2019 این تعداد 
به 320 مورد رســید. در این بین یونیکورن هایی 
همچــون گرامرلــی، گیت لــب و جنســیس را می تــوان نــام 
برد که مــورد توجه بــزرگان دنیای فنــاوری و کاربــران جهانی 
قــرار گرفته انــد. کســب وکارهای بــزرگ دیگری در فهرســت 
اوکراینی های دنیای فناوری قرار دارند، تا آنجا که شرکت های 
بزرگی مانند IBM و گوگل در جست و جوی کسب وکارهای 
نوآورانه جدید همواره در این کشــور حضوری پررنگ دارند.  
همه کشورهایی که صحنه حضور پررونق کسب وکارهای نوپا 
هستند، یک نقطه مشترک دارند و آن دانشگاه ها هستند 
که تعداد زیــادی کارمنــد توانمند فنــاوری تولیــد می کنند. 

هر چند اوکراین در شرق اروپا درگیر مسائل اقتصادی و سیاسی فراوان است، اما 
تالش های گسترده ای برای نقش آفرینی در اکوسیستم نوآوری انجام داده است
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چرا زیست بوم نوآوری اوکراین مورد توجه است؟

اوکراین؛ یک دوره رشد بدون توقف 
کارآفرینــی نوآورانــه در اوکرایــن بــا وجــود 
مشــکالت فــراوان اقتصــادی بــه شــکلی پویــا 
توسعه می یابد. در چند سال گذشته تعدادی 
یونیکــورن در زیســت بوم نــوآوری ایــن کشــور 
ظاهر شد و برخی طرح های دیگر نیز در آستانه 
تبدیل شــدن بــه کســب وکارهای برتــر جهانی 
هســتند. از ســال 2015 بازار فنــاوری اطالعات 
اوکراین رشــدی دو برابری داشــته و آنچه مهم 
است این است که سرعت رشد کاهش نیافته 
اســت. بــر پایــه داده هــای ســال 2018 بخــش 
فناوری اطالعات اوکراین 19 درصد رشــد کرده 
است. اما چرا زیست بوم نوآوری اوکراین تا این 

اندازه قابل توجه است؟ 
گزارشــی از پایــگاه خبــری اخبــار و تحقیقــات 
دیجیتــال شــرق و غــرب نشــان می دهــد کــه 
اوکرایــن در ابتــدای ســال 2018 همچنــان در 
فهرســت کشــورهایی بــا زیســت بوم نوظهــور 
قرار داشــت. در همین حال روســیه، لهســتان 
و مجارستان در فهرست کشورهایی بودند که 
زیســت بوم کســب وکارهای نوپا در آنها شکل 
گرفتــه و بــالروس به عنــوان کشــوری شــناخته 
می شــد که زیســت بوم فعــال در حال توســعه 
داشــت. با این حــال در طــول ســال های 2018 
- 2019 وضــع تغییــر کــرد. در بهــار 2019 کیف 
در رتبه بنــدی شــهرهای دارای اکوسیســتم 
نوآورانــه دنیــا کــه توســط شــرکت تحقیقاتــی 
استارتاپ بلینک انجام شد، رتبه 34 را در بین 
بیش از هزار شهر به دســت آورد. عالوه بر این 
اوکرایــن در رتبه بندی کشــورها نیــز در رتبه 31 

قرار گرفت.
اوکراین از نظر تعداد برنامه نویسان رتبه چهارم 
را در جهان دارد. در آغاز سال 2019 حدود 184 
هزار نفر در چهار هزار شرکت فناوری اطالعات 
کار می کردند و بخش فنــاوری اطالعات در این 
کشــور ســاالنه به طور متوســط 20 درصد رشد 
می کند که ایــن رقم بــرای اروپا 6 درصد اســت. 

بر پایــه داده هــای آی تــی مارکــت، بیــش از 100 
شرکت که در رتبه بندی فورچون 500 قرار دارند، 
از خدمات توسعه دهندگان اوکراینی استفاده 
می کنند. اوکراین با اســتناد به اطالعات همین 
منبــع، رتبــه 24 را در رتبه   بنــدی جذاب تریــن 

کشورها برای توسعه نرم افزار دارد.
در حالــی کــه بنیانگــذاران بــرای توســعه و 
راه انــدازی کســب وکارهای نوپــا بــا مشــکالت 
فراوانــی روبه رو هســتند، این کشــور توانســته 
است پایگاه علمی قدرتمند خود را حفظ کند و 
برنامه نویسان واجد شرایط زیادی وجود دارند؛ 
با این حال بسیاری از کسب وکارهای اوکراینی 
مجبــور بــه تمرکــز بــر غــرب و جســت و جوی 
ســرمایه در خــارج از کشــور هســتند، زیــرا 
فرصت هــای جــذب ســرمایه بــرای طرح هــا در 
این کشــور به اندازه غرب نیست. عالوه بر این 
بســیاری از برنامه نویســان اوکراینــی در خارج 
از کشــور کار پیــدا می کننــد و در تــالش بــرای 
راه اندازی و توســعه طرح های خــود را در خارج 

از کشور هستند. 
اکوسیســتم کســب وکارهای نوآورانــه اوکراین 
در چند ســال گذشته شــروع به توســعه فعال 
کرده اســت. اکنون اوکراین تعــداد زیادی طرح 
ابتــکاری منحصربه فــرد را راه انــدازی کــرده که 
بســیاری از آنهــا موفــق بــوده و برخــی حتی به 
یونیکــورن تبدیــل شــده اند. در حــال حاضــر 
این کشــور از نظر تعــداد افراد شــاغل در حوزه 
فنــاوری اطالعــات یکــی از پیشــتازان جهــان 
اســت و بســیاری از ســرمایه گذاران آمــاده 
سرمایه گذاری در پروژه های نوآورانه در مراحل 
اولیه توسعه هستند. در سال های اخیر، اولین 
شتاب دهنده ها و انکوباتورها در اوکراین ظاهر 
شــدند و بســیاری از پروژه های فارغ التحصیل 
توانستند نه تنها محصوالت خود را راه اندازی 
کنند، بلکه سرمایه گذاری ها را نیز جذب کرده 

و وارد بازار جهانی شوند.
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نظام آموزشــی فنــی اوکراین قوی اســت و بر اســاس گزارش 
Ukraine Digital News، 402 مؤسســه آموزش عالی این 
کشــور ســاالنه بیش از 36 هزار فارغ التحصیل فنــی دارند. 
عالوه بر این افراد زیادی نیز به دلیل ثبات و دستمزدهای باال 
وارد مشــاغل حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات می شــوند، 
برخی دیگر نیز در مدارس فنی خصوصی پرشمار در سراسر 
کشــور تحصیل می کنند که همه چیــز از توســعه نرم افزار و 
تضمین کیفیت تا طراحی گرافیک و مدیریت پروژه را آموزش 
می دهند و به طور کلی برای سازگار کردن برنامه های خود با 
تقاضاهای در حال دگرگونی بازار نیز بسیار سریع تر هستند. 
بر پایه گزارش DOU.UA )بزرگ ترین انجمن توسعه آنالین 
اوکراین( تنها در ســال 2017 تعداد متخصصان فناوری 27 
درصد رشد داشته و در ســال 2019 تعداد کل متخصصان 
فناوری به 130 هزار نفر نزدیک شــده است. در همین حال 
برخی منابع وجود دســتمزدهای نســبتاً متوســط را عامل 
شماره یک در آوردن مشــاغل غربی به اوکراین طی ده سال 
گذشته می دانند که امروز قطعاً تبدیل به توانمندی برای این 

کشور شده است.

   سرمایه گذاری گسترده داخلی و خارجی
اوکراین به تعدادی کســب وکار نوآورانه می بالد که راه تبدیل 
شــدن بــه نخســتین یونیکورن هــای کشــور را می پیمایند و 
نام آنهــا زنگ خطر را برای بســیاری بــه صدا درآورده اســت. 
کسب وکار نوپای گرامرلی توانسته 110 میلیون دالر سرمایه 
جذب کند و جنســیس، bpm، جوبل، ریــدل و پاپ تاپ نیز 
به محل جذب سرمایه از کشــورهای غربی تبدیل شده اند. 
تنها در ســال 2018 نزدیک به 290 میلیون دالر برای توسعه 
کسب وکارهای نوپای اوکراینی ســرمایه گذاری شد. به گفته 
یوگن سیسویف، شریک مدیریت شــرکت اونچرز کپیتال: 
»این واقعیت که در سال های پیشــین بیش از 630 میلیون 
دالر در کســب وکارهای نوپای اوکراینی سرمایه گذاری شده، 
نشــان دهنده انعطاف پذیــری صنعت در میــان چالش های 
اقتصادی و سیاسی این کشور است.« بازیگران بزرگ حوزه 
فنــاوری دائمــاً بــه اکوسیســتم محلی نــوآوری عالقه نشــان 
می دهند. طی چند سال گذشته خریدهای بزرگی انجام شده 
و شرکت گوگل اقدام به خرید Viewdle کرده که یک شرکت 
محلی تشــخیص چهره اســت؛ اســنپ چت Looksery را 
خریده که امکان ویرایش بالدرنگ عکس ها را فراهم می کند 

و اوراکل اقدام بــه خریــد Maxymiser کرده کــه ارائه دهنده 
نرم افزار مبتنی بر رایانش ابری برای بازاریابان است. 

   زیرســاخت های کســب وکارهای نوپــا در 
اوکراین

در حالی که شرکت هایی چون IBM و مایکروسافت به راحتی 
می تواننــد دفاتــر تحقیــق و توســعه خــود را در اوکرایــن بــاز 
کننــد، بســیاری از شــرکت های کوچک تــر از طریق شــرکای 
فنــی، گروه هــای مهندســی خــود را در ایــن کشــور راه اندازی 
کرده انــد. عالوه بــر این انــواع مراکز رشــد و شــتاب دهنده ها 
در اوکراین در این کشــور ظهور کرده اند که ناشــی از توســعه 
اکوسیســتم و عالقه به کارآفرینــی نوآورانه و ابتــکار جامعه 
مدنی و بســیاری از ســازمان های تجــاری و غیرانتفاعی بوده 
اســت. مرکز رشــد موســوم به Open Incubator 1991 یک 
مرکز رشد غیرانتفاعی اســت که در سال 2016 تأسیس شد 
و به ایجــاد ارتباطات تجــاری جدیــد در محیــط کارآفرینی و 
همچنین در بخش عمومی کمــک می کند. این مرکز رشــد 
ده ها برنامه موفق را با مشارکت مقامات دولتی، سازمان های 
بین المللی و جامعه تجاری برگزار کرده و تا سال 2019 بیش 
از 150 طرح از این مرکز رشد بیرون آمده که در مجموع بیش 
از یک میلیون دالر سرمایه جذب کردند. پارک نوآوری یونیت 
سیتی )Unit City( در سال 2017 در کیف تأسیس شد تا روی 
کســب وکارهای نوآورانه در حوزه هوش مصنوعی، یادگیری 
 SaaS ،ماشین، اینترنت اشیا، واقعیت های افزوده و مجازی
و امنیت سایبری کار  کند. هدف یونیت سیتی تبدیل شدن 
به یکی از بزرگ ترین مراکز نوآوری در منطقه و نقطه ورود به 
اوکراین برای شرکت ها از سراسر جهان است. شتاب دهنده 
ســکتور ایکس )SectorX( که با پشــتیبانی یونیت ســیتی 
و شــرکت ســرمایه گذاری یــو فیوچــر )UFuture( راه انــدازی 
شده، به کسب وکارهای نوپای اوکراینی کمک می کند تا وارد 
بازارهــای اروپا و اوکراین شــوند. حتی کســب وکارهای نوپای 
بــدون محصول نیــز می تواننــد در این برنامه شــرکت کنند. 
این شــتاب دهنده در حوزه هــای AR، VR، AI، بینایــی رایانه، 
بیگ دیتا، روباتیک، اینترنت اشــیا و بالکچیــن کار می کند. 
اســتارتاپ اوکراین )Startup Ukraine( یک مرکز آموزشی 
برای کارآفرینان اســت که در ســال 2012 شــروع بــه کار کرد. 
از آن زمان تا ســال 2019 بیــش از 17 هــزار نفــر در رویدادها و 

برنامه های این مرکز شرکت کرده اند. 

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

اولین باری کــه نام بیتکوین را شــنیدیم به ســادگی 
از کنار آن رد شــدیم تا چند ســال بعد همــه نگاه ها از جمله 
نگاه حســرتآمیز مــا دوبــاره بــه آن جلب شــد. کتاب
یکساتوشــی تالشــی بــرای راهنمایــی افرادی اســت 
که تنهــا در حــد شــنیدن واژه بیت کویــن یــا دنبال کردن 
قیمــت ارزهایدیجیتــال با این فناوری آشــنا هســتند. 
از کوچک تریــن واحــد پولــی بیت کوین به پــاس خدمات 
ســازنده آن تحــت عنــوان »ساتوشــی«یــاد می شــود.
یک ساتوشی جزئی از صد میلیون واحد کوچک دیگر است 
که در کنــار یکدیگر یــک واحــد بیت کوین را تشــکیل 
می دهند.یــک ساتوشــی نمــادی بــرای سهیم شــدن در 
ایــن انقــاب اســت؛ مشــارکتی کــه بــا کوچک تریــن 
واحــد پولــی آغازگــر ایــن انقــالب انجــام می شــود. یــک 
ساتوشــی می توانــد داراییارزشــمندیدرآینده باشــد.
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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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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

اول عید من هم مثل بقیه بازنشسته ها حسابم خالی بود. البته امروز وضع فرق کرده و 
همین االن هم که دارم این ستون را برای شما پر می کنم، حسابم خالِی خالی است اهمیت دانش در نگاه 

حکیم ابی الخیر

درختی ست دانش 
به پروین سرش

حکیم ایرانشــان ابن  ابی الخیر از شــاعران 
پایان قرن پنجم و آغاز قرن ششــم هجری 
قمری است که با سلطان ملکشاه  سلجوقی 
هم عصــر بــوده اســت. نــام ایــن شــاعر در 
دست نوشــته های »مجمل التواریــخ و 
القصــص« آمــده، امــا پیرامــون زادگاه وی 
سخنی بیان نشده است. اما رحیم عفیفی 
در پیش گفتار »بهمن نامه« بر پایه برخی 
شواهد چنین پنداشته که ایرانشان برادر 
»شــهمردان بــن  ابی الخیــر« نویســنده 
»نزهت نامه عالیی« و در نتیجه رازی )اهل 
ری( بوده است. از ایرانشان دو اثر به نام های 
»بهمن نامــه« و »کوش نامــه« در دســت 
اســت. کوش نامه منظومه ای حماســی به 
فارســی اســت که در ســال های 501 تا 504 
هجری قمــری بر وزن شــاهنامه فردوســی 
ســروده شــده و داســتان کوش پیل دندان، 
پســر کوش و بــرادرزاده ضحاک اســت که 
در روزگار فریــدون و پیــش از او بــر خاندان 
جمشید شورید. این اثر با ویرایش و مقدمه 
محققانــه جــالل متینــی در ســال 1377 
 منتشر شده اســت. شــعر زیر در اهمیت 

دانش از سروده های این حکیم است.

بدین سر همه دانش آموز و بس
که جز دانِشت نیست فریادرس

به دانش به یزدان توانی رسید
چو دانش جهان آفرین نافرید

درختی ست دانش، به پروین سرش
همه راستکاری ست بار و برش

که سرمایه مرد دانش بود
دلِ دانشی پر ز رامش بود

ز دانش گریزان بود اهرمن
ز دانش فروزان بود انجمن

اگر دانش از خود بدانستمی
به مینو رسیدن توانستمی

خرد پرور و هوش و آموزگار
رسیدن بدین هر سه زی کردگار

چنین گفت شاگرد را سندباد
که شاگرد شو تا شوی اوستاد

چه گفته ست پیغمبر پاکدین
که دانش بجوی ار بیابی به چین

HINT نکته

صدسالبهاینسالهایعجیبوغریب

1
»امیدوارم ســالی تــوأم با موفقیــت و بهــروزی در انتظار 
شــما و خانــواده محتــرم باشــد.« خداوکیلــی چنــد تا از 
این »امیدوارم «ها برای ملت فرســتادید؟ جان خودتان 

نباشــد، جــان خــودم، از اینکه ایســتگاه آن 
دوســت عزیز را گرفتید، تــوی دل تان چقدر 

خندیدید؟ 

2
البته مــن کــه می دانــم 99 درصدتــان اصالً 
همین را هم ننوشتید و از جایی کپی کردید. 
آخر زحمتی که کشــیدید این بــوده که بعد 
از عبارت »با احترام« اســم آن بنده خدایی 

که به شــما احترام گذاشــته و متنی از خودش نوشته را 
برداشته اید و اسم خودتان را جایگزینش کرده اید. یک 
درصدتــان همیــن کار را هم فرامــوش کرده ایــد و از طرف 
مثــالً »روابط عمومی شــرکت زامیــاد« به صغیــر و کبیر 

پیام تبریک فرستادید. 

3
واقعاً این بــود آرمان اســتفاده از تکنولــوژی؟ کپی و بعد 
هــم پِیســت؟ خداییــش زحمت تــان نمی شــود؟ البــد 
می خواهیــد بگویید از آن تی شــرت ها که رویش نوشــته 

»فامیــل عزیز به شــما ربطــی نــدارد چــرا زن نمی گیرم و 
شوهر نمی کنم و بچه دار نمی شــوم و بچه دوم نمی آورم 
و...« هــم خریده ایــد و در طــول عیــد تن تــان کرده اید تا 
خیال تان بابت سؤاالت شــب اول قبر... ببخشید شب 

اول مهمانی راحت باشد.

4
باشــد؛ باشــد؛ اذیت تــان نمی کنم. اصــالً به 
مــن چــه کــه حــال نداریــد بــرای دوســتان و 
آشــناهایتان پیام تبریک خاص بنویســید؟ 
االن یکــی از خودم بپرســد حال چــی داری؟ 
چه جوابی بدهم؟ بگویم حوصلــه ام از روند 
طوالنی »عملیات خیلی ویژه« عزیزان روس 
ســر رفته؟ بگویم حــال ادامــه دادن خواندن 
اخبار شــل کن ســفت کن مذاکرات وین را ندارم؟ کدام را 

بگویم؟ من هم یکی مثل شما؛ درب و داغون!

5
راستی ســال نو مبارک! صد ســال به این ســال هایی که 
کلی هیجان داریم و هر روز خبرهای عجیب و غریب تر از 
دیروز می شنویم. طاعات و عبادات تان قبول باشد. چه 

خبر از نانوایی بربری سر کوچه تان؟ 
زولبیــا بامیــه مــاه رمضان تــان را خریده ایــد یــا هنــوز 
فرصت نکرده اید؟ ســفره افطارتــان را چیده ایــد یا هنوز 

وقت نکرده ایــد؟ ســحری خورده اید؟ قبلی هــا چه؟ آنها 
خورده اند؟ 

6
اول عید من هم مثل بقیه بازنشســته ها حسابم خالی 
بــود. البته امــروز وضــع فــرق کــرده و همیــن االن هم که 
دارم این ســتون را برای شــما پــر می کنم، حســابم خالیِ 
خالی اســت. یعنــی اگــر بتوانم داخل حســابم بشــوم و 
فریاد بزنــم: آیا امید رســتگاری نیســت؟ صــدای خودم 

برمی گرد د و می گوید: گاری نیست... اری نیست...
راســتی گفتم گاری، یاد خودروســازان داخلی افتادم که 
نتیجه تــالش شبانه روزی شــان را بــه نتایج تــالش ملت 
گره  زدنــد و شــرط بچــه  دوم  را چســباندند تنگ شــروط 
قبلی شــان. می ترســم در مرحله بعد بگوینــد: جلوی در 
کارخانه تیربار نصب می کنیم. همه تان حمله می کنید. 
هر کدام زنده رسیدید، برنده یک دستگاه پراید یا سمند 

می شوید تا - دور از جان همه - آن تو بمیرید. 

7
دل تان تا همیشه بی لک باد

اسم تان در همه جهان تک باد

صبح تا شب صفامفا بکنید
سال نو بر شما مبارک باد

شب نوشته های یک بچه نوآور! )37(

چرندیات باورپذیر
بچه های گروه هنوز در حال و هوای تعطیالت نوروزی 
هســتند. چشــمان خواب آلود و ســکوت غیرمعمول 
ظهرگاهــی و دیرکــرد صبح گاهــی و پایــان دادن بــه 
کار درســت وقتــی که آفتــاب هنوز تنــد و تیــز می تابد 
توی فــرق ســر، از نشــانه های انکارنشــدنی ایــن حال 
و هواســت. ولی از همه آشــکارتر گرایــش همگانی به 
گفت وگوهــای گاه و بی گاهی اســت که این 
روزها کامیار و سامان پای ثابت آن هستند.

کامیــار کــه می گویــد مــن و ســامان دو روح 
ســرگردان هســتیم در چند بدن، ولی پس 
از یک هفته ســفر گروهــی تــازه فهمیده ام 
ســامان چــه جواهــر کمیابــی اســت. گویــا 
دســت پخت مادر ســامان به دهــان کامیار 
خیلی مــزه کــرده و از پذیرایــی جانانــه آنها 
خیلــی نمک گیر شــده که با ســامان چنین 
صمیمی تر شده است؛ به همین دلیل هم 
سمیرا فلسفه بافی درباره دسته ای از مردان را شروع 
کرده که راه ورود به قلب شان از شکم مبارک می گذرد. 

اما گفت وگوهای پرشــمار این روزهــا را محمد و فریبا 
وارد مرحله متفاوتی کردند، وقتی از شرکت کردن در 

انتخابات صنفی گفتند. 
دیروز وقتی که محمد تازه سینه را صاف کرده بود تا با 
صدای رساتر درباره لزوم شرکت در انتخابات صنفی 
و حاشــیه هاش صحبت کنــد، ناگهان محســن از آن 
گوشــه اتاق صندلــی اش را عقــب داد و رو بــه دیگران 
پرســید: »چــرا این همه ســازمان صنفی داریــم وقتی 
اتفــاق ویــژه ای رقــم نمی خــورد؟ اگر قــرار اســت جای 
دیگــری درســت شــود کــه هربــار برویــم و موجودیت 
و درســتی خودمــان را اثبــات کنیــم، بهتــر اســت کــه 
تشــکیل نشــود! مرکز صــدور مجــوز و گواهینامه کم 
اســت که یکی دیگــر هــم اضافه شــود؟« ســمیرا هم 
بالدرنــگ اضافه کرد: »بلــه دیگر، همیــن اداره فالن و 
صنِف بهمان و نمادِ چنان و مرکزِ چنین که یکی صادر 
می کند دیگری پاره می کند، آن یکــی بیانیه می دهد، 

بقیه تکذیب می کنند، کافی است.« 
حــال محمــد و فریبــا را وقتی بــا ایــن گفته هــا روبه رو 
شدند می فهمیدم. می دانســتم چقدر سخت است 
که به بچه هــا بگویید تجربــه همین روزهــای خودتان 
را کنــار بگذاریــد و دنبال احتمــاالت بروید کــه کامیار 
مثل همیشــه با شــیطنت گفــت: »داداش مــن بهتر 

نیست یک نفر از جنس خودمان باشد که پاره کند؟ 
تازه وقتی مجوز را خودی ها پــاره کنند و نامه بزنند که 
ببندید، بهتر اســت، چون دو روز بعد از پایین فشــار 
می آوریــم و از بــاال می زنیــم تــوی چانه شــان، پســت 
اینســتا می گذارند که سرمان شــلوغ بود نفهمیدیم؛ 
ولی اگر پای بقیه بیاید وسط، پاره می کنند و می روند 

انگار که از اول نبوده.« 
ســامان ادامه داد: »ولی من از دید فنی بــا این قضایا 
مشــکل دارم. همین جا که چند همکار هســتیم، من 
هر روز فراکسیون عوض نمی کنم، ولی چطور زودتر از 
تغییر فصل ائتالف و فراکسیون درست می شود؟ نگاه 
نکنید این کامیار ســریش شــده و توی این تعطیالت 
بیشــتر از مــن ســر ســفره بــا مــادرم نشســته، شــاید 
فردا سلفی شــان هم نشــانم بدهد که نوشــته »من و 
مامان ســامان و ســبزی های پاک شــده، یهویــی!« اما 
خود مــا هنــوز یک تیــم درســت و حســابی نشــدیم، 
چطــور آدم هایی که اصالً پایشــان را تــوی رختکن هم 
نگذاشتند حاال عضو تیم هستند؟ به قول ورزشی ها 

اصالً یک عکس با شورت ورزشی دارید؟« 
حاال که در نیمه شب در حال نوشتن اینها هستم، به 
نظرم می رسد که در یک بعدازظهر خواب آلود بهاری 

چقدر چرندیات باورپذیر گفتیم!

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007
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رمزارزها  
چگونه 
است؟

رمز و راز 
سرمایه گذاری رمزارزی

 گفت وگو با مصطفی قمری، مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست 

چارت ها و نمودارها 
را  خوش بینانه 
تفسیر کنیم یا هنوز 
برای این کار زود 
است

می توانیم جهانی 
را تصور کنیم که 

اشکال کنونی پول 
در آن  وجود ندارد و 
اقتصاد آن کماکان 

پابرجاست
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ضرورت تالش برای ایجاد شفافیت و فضای قانونی رمزارزها

استارباکس 
با ان اف تی به 

چه می اندیشد؟ 
بازگشت هاوارد شولتز، مدیرعامل 

افسانه ای قهوه فروش معروف 
زنجیره ای همزمان شده با ورود این 

برند به دنیای توکن های غیرمثلی

ناگفته های 
جدیدی از مافیای 
صنعت استخراج 

ارز دیجیتال
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نیازهای 
سخت افزاری 
وب 3 را ببینیم

بازار پر مشتری 
هدست ها
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استوی می خواهد 
ان اف تی اولین 

توییت را  48 میلیون 
دالر بفروشد!
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مقررات رمزریال 
ابالغ شد!

همان مقررات ناظر بر 
انتشار، نگهداری و توزیع 

اسکناس و مسکوک

6
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   عکس:  پریا امیرحاجلو

14 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
شــــماره چهارده

یـــــک  بیست و
فروردیــــــــن
1 4 0 1
16  صفـــــحه
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تا اینجای کار، برندهای بزرگ 
پیشتاز در دنیای ان اف تی

 بیشتر از دنیای مد آمده اند 

خوش پوش ها 
عاشق ان اف تی اند! 
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برخی تصــور می کننــد آینــده پول یــک دنیای 
تمام دیجیتالی اســت که بسیاری از مشکالت 
پول هــای فعلــی در آن حل شــده اســت. پیش 
از رمزارزها بســیاری بــرای این دنیا نــام جامعه 
بــدون پول نقــد را انتخاب کــرده بودنــد؛ از نظر 
آنها تصور می شد که پول نقد باید با ابزارهایی 
ماننــد پول هــای موبایلــی جایگزیــن شــود. در 
ســال های گذشــته هم تا حــد خوبی پــول نقد 
در جهان کمرنگ شــد و حتی همه گیری کرونا 
بــه ایــن روند شــدت بخشــید. بــا این وجــود با 
گســترش رمزارزهــا نــوع دیگــری 
از راه حــل پیــش روی همــه قــرار 
اخیــر  ســال های  در  گرفــت؛ 
برخــی بهشــت گم شده شــان را 
در رمزارزهــا جســت وجو کردند؛ 
متوجــه  زود  خیلــی  هرچنــد 
شــدیم بخش هــای زیــادی از این 
بهشــت، ســرابی بیش نیســت. 
مــا هنــوز نتوانســته ایم بــه آن 
چیــزی کــه رمزارزهــا وعــده اش را 
داده بودنــد، برســیم؛ قــرار بــود رمزارزهــا ابــزار 
پرداخت بین المللی باشند که فراتر از مرزهای 
جغرافیایــی و سیاســی فعالیــت می کننــد. در 
حالی که هر روز مرزهای جغرافیایی، سیاســی 
و نــوع نــژاد در این فضا مهــم می شــود. هر روز 
کســب وکارهای بیشــتری ایرانی هــا را تحریــم 
می کنند و به آنها ســرویس نمی دهند. هر روز 
محدودیت های حکومت ها بیشــتر می شود و 
ما نمی توانیم انتظار داشــته باشیم که دنیایی 
که این چنین دستخوش سانسور شده است، 

همان بهشت برین وعده  داده شده باشد.
رمزارزهــا کــه قــرار بــود ابــزار پرداخت باشــند، 
در حــال حاضر به ابــزار ســرمایه گذاری تبدیل 
شــده اند و این چرخــه اگــر جایی دچــار تحول 
جدی نشود و کارکردهای رمزارزها در جامعه به 

واقعیت تبدیل نشود، این قصر پوشالی دیر یا 
زود از هم می پاشد. قاعدتاً ما به آینده این دنیا 
اعتقاد داریم و تصور می کنیم در شــرایطی که 
پول های ملی مشکالت زیادی ایجاد کرده اند، 
پول هایی کــه با خــرد جمعــی اداره می شــوند، 
ســالم تر خواهند بــود و آســیب های کمتری به 
مردم و جامعه و جهان وارد می کنند. ولی هنوز 
در ابتــدای راه هســتم و اتفاقاً مســائل بغرنج و 
حل نشــده زیادی پیش پــای ماســت؛ از انرژی 
مصرفــی ماینینگ گرفتــه تا ســرعت غیرقابل 
قبــول تراکنش های کریپتویی. درســت اســت 
که برای تمام مســائل راه حل هایی وجود دارد، 
ولی هنوز نمی توانیم از حل شدن کامل مسائل 

صحبت کنیم.
بنابرایــن آینــده پــول چه شــکلی خواهــد بود؟ 
زمانــی کــه رمزارزهــا جــدی نبودنــد، همــه در 
همــان چهارچوب های مرســوم فکــر می کردند 
و نهایتــاً بــه جــای کارت هــای پالســتیکی قــرار 
بــود موبایل هــای هوشــمند جایگزیــن شــوند. 
ولی بــا رشــد رمزارزها بــه نظر می رســد دریچه 
جدیدی به روی ما باز شده؛ ما آن سوی دریچه 

را دیده ایم. 
گیریــم همه چیز تــار و مبهــم بوده اســت، ولی 
مــا فهمیده ایــم کــه جهانــی ممکــن اســت کــه 
در آن پول هــای ملــی وجــود نداشــته باشــند. 
سؤال اینجاست؛ چقدر طول می کشد دنیایی 
بســازیم کــه پول هــای ملــی در آن جایگاهــی 
نداشــته باشــند و مســائل امــروز رمزارزهــا را 
هــم نداشــته باشــیم؟ چقدر زمــان نیــاز داریم 
که فنــاوری، ســاختارهای سیاســی، اقتصادی 
و اجتماعــی به گونــه ای زمینه رشــد این دنیای 
جدید را فراهم کنند؟ به نظر می رسد آینده ای 
که رمزارزهــا تصویر می کننــد، دیــر و زود دارد، 
ولــی ســوخت و ســوز نــدارد. ســؤال اصلی هم 

اینجاست: چقدر زمان نیاز داریم؟

INTROسرآغاز

می توانیم جهانی را تصور کنیم که اشکال کنونی پول در آن 
وجود ندارد و اقتصاد آن کماکان پابرجاست

آینده پول چگونه است؟

رسالتی که بار اصلی آن بر دوش اکوسیستم رمزارز ایران است

ضرورت تالش برای ایجاد 
شفافیت و فضای قانونی رمزارزها

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

 در حــال حاضــر آرامــش نســبی بــر فضــای 
کســب وکارهای رمزارز ایران حاکم شده است؛ 
ولی این آرامش آتش زیر خاکستر است و قطعاً دو گروه 
مایل نیســتند ایــن آرامــش ادامــه داشــته باشــد؛ یکی 
آنهایــی کــه منفعت شــان در گــرو فضــای غبارآلــود و 
غیرشفاف است و دیگری آنهایی که آگاهی کافی ندارند 

و بولتن هایی که به دست شان رسیده، به طور 
کلی یک ذهنیت منفی نســبت به فناوری و 
مصداق هایــی ماننــد بالکچیــن و رمــزارز 
برایشــان ایجاد کرده است. متأســفانه گروه 
اول که منافع شــان را بــه عدم شــفافیت گره 
زده اند، توانسته اند با بمباران محتوای منفی 
زمینه ســنگ اندازی بــر ســر راه فعالیت های 

قانونی را فراهم کنند. 

 در همه جای جهان کسب وکارها در 
تعامل با رگوالتور در حال چاره جویی 

بــرای مســائل دنیــای جدیــد هســتند و در هیچ کــدام از 
کشــورهای توســعه یافته رویکرد قهری و برخورد ســلبی 
انتخــاب نشــده اســت؛ حــاال اینکــه مــا می خواهیــم 
تجربه های جهانــی را نادیده بگیریــم و راه خود را برویم، 
موضــوع دیگری اســت؛ اما حداقــل بدانیم کــه دنیا چه 
مســیری را رفتــه و چــه راهــی را انتخــاب کــرده اســت. 
متأسفانه برخی فرصت های این فضا را درک کرده اند و 
وارد این فضا شــده اند، ولی تصور می کنند سودشان در 
این اســت که فرد دیگــری وارد این فضا نشــود؛ بنابراین 
تــالش می کنند تا حــد ممکن بــا ایجــاد محدودیت ها و 
کوبیدن بــر طبل منفی بافی زمینه پســرفت بیشــتر این 

حوزه را فراهم کنند.

 متأسفانه رگوالتورهای کشور هم عموماً ارتباط 
جــدی بــا حوزه هــای جدیــد ندارنــد و فعــاالن 
حوزه های جدید نیز تعامل جدی با رگوالتورهای سنتی 
ندارنــد. برخــی قدرت طلبی هــای صنفــی و برخــی 

فعالیت های انحصارطلبانه هم کار را سخت تر کرده و در 
چنیــن فضــای مبهمــی نمی تــوان از فعالیــت قانونــی 

صحبت کرد.

 قاعدتاً دنیای جدید چالش های جدی خودش 
را دارد و نمی توانیــم انتظــار داشــته باشــیم کــه 
زمینــه  مناســب  بــدون چهارچوب هــای 
مدیریت کژکارکردها را فراهم کنیم. بنابراین 
همان انــدازه که از دنیــای جدیــد می گوییم، 
باید زمینه مدیریت کژکارکردها را هم فراهم 

کنیم. 

هــر راه حلــی مســائلی بــا خــودش 
می آورد که برای حل آنها نیز باید به 
راه حل هایــی متوســل  شــویم کــه آنهــا هــم 
مســائل خودشــان را به همراه می آورند. این 
چرخه پایانی نداشــته و هیچ راه حل جامع و 
مانعی وجود ندارد؛ مهم جریان داشتن است و پیوسته 
در مســیر بــودن و اصــالح اشــتباهات قبلــی و انتخــاب 

راه های جدید.

بنابراین اکوسیســتم رمزارز ایــران باید خودش   
دست به کار شود و زمینه رشــد قانونی را فراهم 
کنــد؛ در صورتــی کــه ایــن فضا، یلــه و رهــا به حــال خود 
گذاشــته شــود و عدم تعامــل، افتخــار برخی باشــد، در 
نهایت شاهد این خواهیم بود که با یک حرکت انقالبی 
زمینــه نابــودی همــه کســب وکارها فراهــم شــود. مافیــا 
فعالیــت خــود را بــا قــدرت ادامــه می دهــد و از ناآگاهی 
تصمیم گیــران و تصمیم ســازان سوءاســتفاده می کنــد. 
کسب وکارهایی که می خواهند در فضای قانونی و شفاف 
فعالیــت کننــد، بایــد زمینــه رشــد تصمیم گیــران و 
تصمیم سازان را فراهم کنند؛ چراکه با کناری نشستن و 
غــر زدن و گفتــن اینکــه مســئوالن ایــن فضاهــا را درک 

نمی کنند، چیزی حل نمی شود.

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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ایــن روزهــای ابتدایــی ســال کــه فعــاالن در گیــرودار 
برنامه های توسعه ای خود تا پایان سال ۱۴۰۱ هستند و 
تصمیم می گیرند که چه بکنند و چه مسیری را بروند، 
بهترین زمان جهت تذکر این موضوع است که به عنوان 
بازیگران و فعاالن صنعت باید در برنامه ها و محصوالت 
جدید خود، حمایت و همراهی با کسب وکارهای متنوع 
و جدید در این صنعت را نیز ببینیم و به آنها و رشدشان 
توجه داشته باشــیم. این روزها دو گروه در اکوسیستم 
رمــزارز و بالکچیــن ایــران پررنگ تــر و فعال تر هســتند؛ 
صرافی هــا و ماینرهــا! اینهــا دو گــروه بــزرگ و حیاتی از 
این اکوسیســتم هســتند که عمــده توجه و ســرمایه ها 
به سمت آنها هدایت شده است که در مرحله اول نیز 
منطقی به نظر می رسد. اما در ادامه این مسیر و رسیدن 
به یک اکوسیســتم واقعی، اگــر بخواهیم اکوسیســتم 
رمزارزی کشــور را به یک ماهیت ملمــوس، مثالً خودرو 
تشــبیه کنیــم، متوجــه کم وکاســت های زیــادی در این 

اکوسیستم می شویم.
یعنی اگــر صرافی هــا و ماینرها را دو بخــش خیلی مهم 
این خودرو - مثــالً معادل موتــور و گیربکــس - بدانیم، 
متوجــه خواهیــم شــد کــه این خــودرو بــرای حرکــت به 
صدهــا قطعه کوچــک و بــزرگ دیگر نیــز احتیــاج دارد. 
درســت اســت کــه موتــور را می تــوان پیچیده تریــن و 
گرانبهاترین بخش یــک خودرو و بعــد از آن، گیربکس 
را نیز در این جایگاه دانســت، اما بــرای همه ما مثل روز 
روشــن اســت که به هنــگام حرکت یــک خــودرو، حتی 

کوچک ترین و ســاده ترین قطعات نیز اهمیــت ویژه ای 
دارند که نمی توان آنها را نادیده گرفت. برای مثال شما 
حتــی اگر تمــام قطعــات یک خــودرو را ســر هــم کنید و 
بهترین موتــور و گیربکس را رویش نصــب کنید، وقتی 
پلوســی بــرای انتقــال قــدرت از گیربکــس بــه چرخ هــا 
وجود نداشــته باشــد، آیــا می تــوان توقع حرکــت از این 
خودرو را داشت؟ آیا برای خودرویی که یک موتور شش 

ســیلندر 3/۸ لیتــری بــا ۴۸۰ اســب قــدرت 
موتــور دارد، می تــوان از پلوســی ضعیــف که 
بــرای یــک خــودرو ۱/6 لیتــری با ۱۰۰ اســب 
قدرت موتور مناسب است، استفاده کرد؟ با 
اولین فشار این موتور 3/۸ لیتری، این پلوس 
ضعیف در انتقال قدرت بیش از حد توانش، 
متالشــی خواهــد شــد و خــودرو از حرکــت 
خواهــد ایســتاد. ایــن مثــال بدیهــی را بیان 
کردم که بگویم اکوسیستم رمزارز ایران و هیچ 
اکوسیســتم دیگــری از این قاعده مســتثنی 

نیست؛ فقط چون هنوز این اکوسیستم از بیرون برایمان 
ملموس نیســت، ممکن اســت متوجه کمبود یا چنین 
نقصان هــای واضحــی نشــویم. از همیــن رو، در ابتدای 
ســال ۱۴۰۱ مهم تریــن توصیه ام بــرای کســب وکارهایی 
که به دنبال ورود و گرفتن سهم شان از این اکوسیستم 
هستند، این است که دست از تمرکز روی اقیانوس های 
قرمز بردارنــد و روی نقاط کمتر دیده شــده تمرکز کنند. 
برای مثال بنا بر شنیده ها و شواهد بیش از 3۵۰ صرافی 

داخلی در این بازار فعال هســتند که بیش از ۹۰ درصد 
این بــازار در اختیــار حــدود ۲۰ صرافــی اســت و به نظر 
می رســد 33۰ صرافی دیگر بــرای گرفتن سهم شــان در 
آن ۱۰ درصد باقیمانده دست وپا می زنند. در صورتی که 
همین صرافی های فعلی نیازهای روشنی دارند یا حتی 
جای خالی ده ها و صدها ســرویس در این اکوسیســتم 
به روشــنی دیده می شــود. مثالً آیا ابزاری داخلی وجود 
دارد کــه کاربــران بتواننــد ســبدهای خــود در 
صرافی هــای مختلــف را بــه شــکل یکپارچــه 
مدیریــت و تریــد کننــد؟ یــا ســرویس احــراز 
هویت یکپارچه ای وجود دارد کــه کاربران در 
صــورت احــراز هویــت در یــک صرافــی، نیاز 
بــه احــراز هویــت مجــدد در ســایر صرافی ها 
نداشــته باشــند؟ و همچنــان ده هــا و صدها 
»آیــا«ی دیگــر کــه پاســخ روشــنی برایشــان 

وجود ندارد. 
اما این فقط یک طرف ماجراســت. حتی اگر 
پاسخ به این ســؤال ها این اســت که »بله، وجود دارد«، 
چقــدر ایــن محصــوالت در ایــن اکوسیســتم از ســوی 
بازیگران بزرگ مقبول هستند؟ پس طرف دیگر ماجرا، 
بازیگران فعلی این اکوسیستم هستند که باید از حضور 
و ورود بازیگــران و فعــاالن در بخش هــای مختلــف ایــن 
اکوسیســتم حمایت و دفاع کنند و در صورت داشــتن 
رفتــار غیرحمایتــی، فقــط بــه ایــن اکوسیســتم ضربــه 

خواهند زد.

برای حرکت یک خودرو، پلوس همان قدر مهم است که موتور یا گیربکس! 

چرا به حضور کسب وکارهای متنوع در صنعت رمزارز ایران نیازمندیم؟

تحليل
A N A L Y S I S

 رمــزارز؛ هفته نامه اکوسیســتم بالکچیــن و رمــزارز ایران

محصولــیازگــروهرســانهایراهپرداخت

اشتراک هفته نامه کارنگ و رمزارز را از فروشگاه اینترنتی انتشارات  راه پرداخت   بخرید

w a y 2 p a y . s h o p

POINT OF VIEWزاویه دید

در چند سال آینده یکی از 
بازارهای پرمشتری

هدست ها  و عینک های 
وب 3 خواهد بود

نیازهای سخت افزاری 
وب 3 را ببینیم

جنگ سختی میان گوگل و اپل 
درگرفتــه. این  بــار بر ســر وی آر 
ابزارک هــای  همــان  یــا  هدســت ها 
پوشیدنی که مثل عینک یا گوشی روی 
ســر قــرار می گیرنــد و امــکان ارتبــاط 
کاربــران را بــا دنیــای وب 3 و متــاورس 
فراهــم می کننــد. در واقــع درســت بــه 
موازات نبرد پروژه های مختلف رمزارزی 
و بالکچینی برای سهم گرفتن از فضای 
جدیــد،  جهــان  ایــن  نرم افــزاری 
شــرکت های بزرگ حوزه فنــاوری تالش 
دارند در بحث تأمین سخت افزار مورد 
نیاز این فضا از یکدیگر پیشی بگیرند.

این همان جنگ 
و  بیــل  قدیمــی 
کلنگ فروش هــای عصــر 
طالســت.  جوینــدگان 
شرکت های بزرگ متوجه 
شــده اند که همان طور که 
روزگاری بــازار مــودم و 
ســخت افزارهای ارتباطی 
داغ بود، حــاال بــا ورود به 
ایــن   3 وب  دنیــای 

ابزارک هــای پوشــیدنی )از عینــک و 
هدســت و دســتکش گرفتــه تــا...( 
خواهنــد بــود کــه بــه یکــی از ملزومات 
اولیه ورود به این دنیا بدل خواهند شد. 
سرمایه گذاری های هنگفت برای تولید 
سخت افزارهای سبک و کاربرپسند که 
امــکان پــردازش گرافیکــی باالیــی هــم 
داشــته باشــند، حــاال یــک رقابــت 
تعیین کننده بــرای برنــدگان نهایی این 

فضا شده است.

شــاید بد نباشــد شــرکت های 
داخلــی و حتــی حاکمیتــی که 
این روزها بــرای تولید مــودم و ابزارهای 
شــبکه و... وارد میــدان شــده اند، کمی 
آینده را هم ببینند و بــرای بازاری بزرگ 
که یک بار دیگر مختصــات اقتصاد در 
دنیای وب را از نو بازنویسی خواهد کرد 
هم برنامه داشــته باشــند؛ بــازی ای که 
فعــالً در نقطــه آغــاز اســت و می توانــد 
بــرای ســرمایه گذاران و پیشــتازان آن 
فرصت های زیادی را فراهــم کند. البته 
اگر این فرصت ها به موقع تشــخیص و 

برای تصاحب آنها برنامه ریزی شود.

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
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آموزش
E D U C A T I O N

نسخه شانزدهم کریپتو 
داشبورد منتشر شد

با همکاری 
کریپتوکالج

 نشــریه کریپتــو داشــبورد، 
محصول مشترک دو مجموعه 
کوین پــالس و کریپتوکالــج، گزارشــی 
تحلیلی از بازار رمزارزهاســت که هر دو 
هفته یک  بار منتشر می شود. محتوای 
ایــن نشــریه شــامل بررســی داده هــای 
آن چیــن، تحلیل تکنیــکال بــازار، ارائه 
واچ لیســت از ارزهــای مســتعد رشــد، 
بررســی حوزه های بــه روز و فناوری های 
نویــن دنیــای بالکچیــن، مصاحبــه بــا 
فعاالن حــوزه و رویدادهــای مهم پیش 

روی رمزارزهاست.

در نســخه شــانزدهم کریپتــو 
یــم  حر حــوزه  داشــبورد 
خصوصی و دالیل رشــد پروژه های این 
حوزه مورد بررســی قــرار گرفتــه و موارد 
تأثیرگــذار روی صعود این ارزهــا، نظیر 
تحریم های روسیه و فرمان اجرایی کاخ 
سفید نیز بررسی شده است. همچنین 
در این نســخه پروژه بیم به عنوان یکی 
از پروژه هــای قدرتمنــد حــوزه حریــم 
خصوصی معرفی و تحلیل فاندامنتال 
ایــن رمــزارز در قالــب ویدئو ارائه شــده 

است.

بررســی  بــه  نیــز  ادامــه  در 
شــاخص های آن چیــن و رفتار 
هولدرهای بلندمدت بیت کوین و مقدار 
عرضه در گــردش تحــت مدیریت آنها 
پرداخته شده تا موضع سرمایه گذاران 
در شرایط فعلی مورد ارزیابی قرار گیرد. 
ذکرشــده  مــوارد  تمامــی  کنــار  در 
واچ لیســتی از ارزهــای دارای پتانســیل 
دارای  کــه  شــده  تهیــه  بــاال  رشــد 
بــا  قابلیت هــای معامالتــی، همــراه 
اســتراتژی ورود و خــروج بــه آن ارز 

هستند.

افــزون بــر مــوارد ذکرشــده، 
بررسی عمیقی از تلفیق حوزه 
ان اف تــی و حریــم خصوصی بــه همراه 
کاربردهــای حریم خصوصــی در حوزه 
ان اف تــی در ایــن نســخه از کریپتــو 
داشــبورد بیــان شــده اســت. در ادامــه 
مطالب این نسخه، طی مصاحبه ای با 
بنیان گــذار  بهرام گیــری،  محســن 
عضــو  و  کریپتوکالــج  مجموعــه 
هیئت علمی دانشــگاه شــریف، آشــنا 

می شوید.

NEWSخبر

گذشت زمان موجب شــده بســیاری از مبانی مختلف 
تجــارت تغییــر کنــد و مشــاغل و برندهــای مطرحی که 
نمی خواهند از این روند جا بمانند، سعی می کنند خود 
را بــا آن تطبیــق دهنــد! در ســال های اخیــر، محبوبیت 
بالکچین ها و توکن هــای غیرقابل معاوضه یــا ان اف تی ، 
دوچندان شده و از این رو، بسیاری از برندها در صنعت 
مد، تالش زیادی برای جذب، تأیید و ارتباط با مشتریان 
از سراسر جهان از طریق این فناوری های جدید کرده اند؛ 
حــال ممکــن اســت کــه ســؤاالتی در ذهــن شــما نقش 

ببنــدد؛ نظیر آنکه کــدام برندهــا ان اف تی ها 
را در ســبد محصوالت شــان جــای داده انــد 
یــا بهتریــن ان اف تــی در بیــن آنهــا کدام هــا 
هســتند؟! اگر کنجکاوید تا با پنج ترند برتر 
مد ان اف تی  آشنا شوید، ادامه این متن را از 

دست ندهید.

 رابطه دنیای مد با فناوری بالکچین 
و ان اف تی 

 تجربه معامله در فضاهــای دیجیتال بدون 
مرز، مزایــای بســیاری از جمله ایجاد فرصت هــای تازه، 
امکان خریدوفــروش در نقاط مختلف جهــان و ارتباط 
بیشتر برندها با مخاطبان و همچنین تبلیغات مؤثرتر و 

امکان دیده شدن را به ارمغان آورده است.
بســیاری از برندهــای مطــرح صنعــت مــد بــه دنیــای 
تجارت دیجیتــال عالقه مند شــده اند و یا وارد آن شــده 
یــا برنامه هایــی بــرای ورود بــه ایــن عرصــه در آینــده ای 
نزدیــک دارنــد؛ به عنــوان مثــال، برندهایی نظیر پــرادا، 
ریچمونــت و LVMH و برنــد مشــهور لویــی ویتــون از 
ان اف تی هــا و اســتفاده از فنــاوری بالکچیــن به عنــوان 
بخشــی از اســتراتژی تجاری خــود اســتقبال کــرده و با 
همکاری یکدیگر گروه بالکچین Aura  را ایجاد کرده اند 
تا مشتریان و طرفداران بتوانند از خدمات آنها استفاده 

کنند.
این عرصه به مشتریان اجازه خواهد داد تا تاریخچه و 
اصالت محصول را ردیابی کرده و منشاء مواد خام مورد 
اســتفاده برای ســفارش خرید خود را شناســایی کنند. 
البته به آنها فرصت جســت وجو و مشاهده یک کاالی 
خاص در یــک فروشــگاه و فعالیت های تجــاری در بازار 

مصرف شده را نیز هدیه خواهد داد!
فناوری بالکچین و ان اف تی ها برای برندهای صنعت مد 
و هنرمندان این امکان را به وجــود آورده تا کارهای خود 
را بــه نمایش گذاشــته و به فــروش برســانند و به همین 
 Bulgari، دلیل، برندهــای لوکس صنعت مد همچــون
Cartier، Hublot، Louis Vuitton و Prada همگــی 

بــه ایــن بــازار پیوســته اند. همچنیــن برندهایــی ماننــد 
Burberry،Coach  وLongines  شــروع بــه فــروش 
ان اف تی  در نمایشــگاه مد مجازی خــود از طریق دنیای 
مجازی متاورس کرده اند. حال می خواهیم به فهرستی 
شــامل پنج مورد از بهترین ان اف تی هــای این صنعت، 

اشاره ای داشته باشیم.

 پنج ترند برتر مد ان اف تی 
 با توجه به شرایط جدید فعالیت های تجاری و همچنین 
با وقــوع همه گیــری کوویــد ۱۹، هفتــه مد به 
فرمــت دیجیتــال تغییــر کــرد و ان اف تی هــا 
نقش بســیار مهمی در ایــن صنعت یافتند 
کــه از جملــه آنهــا می تــوان بــه هفتــه مــد 
پاییــز و تابســتان ۲۰۲۲ در پاریــس و ســایر 

نمایشگاه های این چنینی اشاره کرد.
امــا پنــج مــورد از بهتریــن ان اف تی هــا در 

صنعت مد:
RTFKT .1

برند RTFKT در ســال ۲۰۱۹ تأســیس شد و 
پس از مدتی، به یکــی از بهترین های فروش کفش های 
کتانــی مجــازی بــدل شــد. در اوایــل ســال ۲۰۲۱، ایــن 
کســب وکار یک پــروژه همــکاری بــا Fewocious، یک 
هنرمند در عرصــه رمزارزها، راه اندازی کــرد تا به یکی از 
بهترین ان اف تی های بازار نیز تبدیل شــود. ســه کفش 
کتانــی مجــازی طراحــی شــد کــه پیشــنهاددهندگان 
می توانستند آنها را از طریق اسنپ چت امتحان کرده و 

پس از تأیید، برای خرید وارد حراجی شوند.
ســپس باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نیــز این شــانس 
را بــه دســت مــی آورد تــا جفــت کفــش کتانــی فیزیکی 
را خریــداری کنــد؛ ایــن همــکاری بــا فــروش 6۰۰ جفت 
کفــش کتانــی در کمتــر از هفــت دقیقــه و رســیدن بــه 
درآمد 3.۱ میلیون دالری، یک موفقیت بزرگ برای این 
 مجموعه به شــمار می رفت. اکنونRTKFT  با همکاری
 The Fabricant برای ایجاد مجموعه جدیدی از هفت 
آیتم مجازی با دریافت هشــت میلیون دالر در آخرین 
دور جمع آوری سرمایه، محصوالت خود را توسعه داده 
اســت. همچنین گفتنی اســت کــه کمپانــی آمریکایی 
نایکی قصد دارد به جوامع خالق RTFKT خدمت کرده 
و در توســعه آن ســهیم باشــد و ردپای دیجیتال خود را 

گسترش دهد.
Gucci .2

گوچی، برند مطرح ایتالیایی، اولین برند لوکسی بود که 
وارد دنیای ان اف تی ها شد و فیلمی با همکاری الساندرو 
میکله به نمایــش درآورد؛ این کلیــپ چهاردقیقه ای در 

حراج کریســتی به قیمت ۲۵ هزار میلیون دالر فروخته 
شد.

3. لویی ویتون و بازی جمع آوری ان اف تی 
 ،Louis the Game برند مشهور لویی ویتون، با معرفی
بازی ای در سبک ماجراجویی، دو دنیای مد و فناوری را 
ترکیب کرد و گذشــته از آنکه بازیکنان برای جمع آوری 
۲۰۰ شــمع به عنوان نماد تولد ۲۰۰ســالگی این برند، به 
سرزمین های مختلف ســفر می کنند، این ماجراجویی 
شــامل 3۰ ان اف تــی  مخفــی بــا ۱۰ ان اف تی  بــا همکاری 
»بیپل«، هنرمند محبوب ان اف تی  همــراه خواهد بود. 
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه ان اف تی هــا در ایــن بــازی برای 
جمــع آوری کامــالً در دســترس بــوده و به منظــور فروش 

عمومی نیستند!
H&M Looop Island .4

یکــی از بزرگ تریــن برندهــای صنعت مد در ســال های 
اخیــر ابتــکارات بســیاری را رو کــرده کــه از جملــه آنهــا 
می تــوان بــه راه انــدازی یــک سیســتم بازیافــت در 

فروشگاهی به نام Looop اشاره کرد.
H&M Looop با Animal Crossing همکاری کرد تا از 
طریق ترغیب مشتریان، اولین ایســتگاه بازیافت بازی 
ترویج کند تا نه تنهــا در دنیای فیزیکی، بلکــه در دنیای 
دیجیتالی که اخالق و ارزش ها را به اشــتراک گذاشــته، 
فرهنگ بازیافت و بازســازی و اســتفاده دوبــاره را ترویج 
کرده و به عنوان یکی از بهتریــن ان اف تی های این حوزه 

شناخته شود.
UNXF در  Dolce & Gabbana .5

برند مطرح Dolce & Gabbana مجموعه ای شــامل ۹ 
قطعه را در هفته مد ونیز، با قیمت ۵.۵6 میلیون دالر به 
حراج گذاشته و خریداران هر ان اف تی  نه تنها ان اف تی ، 
بلکه نسخه های فیزیکی اقالم و دسترسی انحصاری به 
رویدادهای D&G را دریافت کردند. عالوه بر این، پلتفرم 
لوکــس NFT UNXD برنامه ریزی کرده که یک صندوق 
فرهنگی ۱۰ میلیون دالری با هدف گسترش استفاده از 

ان اف تی  در صنعت مد راه اندازی کند.

 هم هنرمندان و هم تولیدکنندگان
 برخــی افــراد بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه ان اف تــی  تنها 
برای هنرمنــدان مناســب خواهد بــود، اما بــا نگاهی به 
خانه های مد و مشاهده مواردی از بهترین ان اف تی های 
بــازار در ایــن عرصــه و اخبــاری کــه از ادامــه ایــن روند و 
حتــی برنامه ریــزی برندهــای بیشــتر برای ملحق شــدن 
فناوری بالکچین و توکن های غیرقابل معاوضه به گوش 
می رســد، نمی توان آینده صنعت مــد را از ایــن فناوری 

جدا دانست.

تا اینجای کار، برندهای بزرگ 
پیشتاز در دنیای ان اف تی بیشتر از 
دنیای مد آمده اند 

خوش پوش ها 
عاشق 
ان اف تی اند! 

کارن آهنگری  
مدیر آکادمی بیت پین

@karenahangari
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بازیگران آینده

دوپروژه شاخص 
متاورس در ۲۰۲۲

پــروژه  بزرگ تریــن  ســیلکز، 
متاورسی سال 2۰22

Silks یک پروژه در دست توسعه است 
که به نظر می رســد در پی موفقیت های 
بازی هــای Play to earn )بازی کــردن 
بــرای کســب درآمد( ســاخته می شــود. 
به زبان ســاده ســیلکز یک بازی مبتنی 
بــر بالکچیــن اســت کــه یــک متــاورس 
مســابقات  ویژگی هــای صنعــت  بــا 
اسب ســواری را ارائــه می دهــد. در ایــن 
متــاورس بازیکنــان بــا خریــد آواتارها و 
اسب های Silks که نمایشی دیجیتالی 
به صــورت ان اف تی از اســب های اصیل 
دنیای واقعی هستند، آنها را از آن خود 
می کنند. این ویژگی سبب می شود تا در 
این متاورس، بازیکنان اســب های خود 
را معامله کننــد و از افزایــش ارزش آنها 
بهره مند شوند. پیوند اسب های دنیای 
ســیلکز از طریــق داده هایــی اســت کــه 
حــاوی اطالعاتی در مورد اصل و نســب 
اســب ها، تاریخچه و نتایج مســابقه به 
دســت می آینــد. اگرچــه ایــن مجموعه 
داده هــا در ابتــدا به صــورت متمرکــز 
هســتند، اما در طول زمان و با گسترش 
ایــن متــاورس و رشــد کاربــران، کامــالً 

غیرمتمرکز می شوند.

دیســنترالند، دنیــای متــاورس 
پتانســیل  بــا  ســه بعدی 

درآمدزایی
از دیگــر پروژه هــای بــزرگ امســال 
می تــوان بــه Decentraland اشــاره 
کــرد. دیســنترالند یــک دنیــای مجازی 
ســه بعدی اســت که بر بســتر بالکچین 
اتریوم جریان دارد. این متاورس در سال 
۲۰۲۰ راه اندازی شد، اما در سال گذشته 
به دلیل محبوبیت  متاورس ها به شهرت 
رســید. در این دنیا، بازیکنان می توانند 
با ســاخت آواتار خود و خریداری زمین 
و امالک، بــه تولید محتــوا بپردازنــد و از 
طریق آن درآمدزایی کنند و از آنجایی  که 
آیتم های این متاورس به صورت ان اف تی 
هستند، این اکوسیستم بسیار فعال تر 
بوده و سبب می شود بازیکنان به درآمد 
باالیــی دســت یابنــد. بازیکنــان در این 
 MANA متاورس می توانند با استفاده از
که واحد پول اصلی دیسنترالند است، 
به دادوستد بپردازند. همچنین مالکیت 
زمین در این متــاورس می تواند با انجام 
تبلیغــات و ســایر فعالیت هــای درآمدزا 

همراه باشد.

آن طــور کــه از وضعیــت بازارهــای آتــی بیت کویــن 
پیداســت، معامله گــران حرفــه ای هنــگام جهــش 
قیمت در روزهای اخیر، اعتماد چندانی به این روند 
صعودی نداشتند و اکنون هم این شرایط ادامه دارد. 
ضمن اینکه تغییر مجدد احساسات معامله گران از 
صعودی به نزولی، استقبال از آلت کوین های بازار را 

هم با کاهش مواجه کرده است.
به گزارش کوین دسک و به نقل از سایت ارزدیجیتال، 
عملکرد قیمتی روز گذشته ارزهای دیجیتال، از ارزی 
به ارز دیگــر متفاوت بــود و این در حالی اســت که از 
اواسط هفته گذشــته به نظر می رسید فشار فروش 

در بازار در حال افزایش است.
ســقوط روز جمعــه بیت کویــن پــس از عبــور موقتی 
قیمــت از مقاومــت ۴۴.۰۰۰ دالری اتفــاق افتــاد. 
بــا کاهــش قیمــت بیت کویــن، »نیــر  همزمــان 
پروتکل«)NEAR Protocol(  جهشــی ۲۰ درصدی 

را تجربه کرد و قیمت ویــوز )WAVES( و ریپل نیز در 
این مدت به ترتیب ۱۰ و 3 درصد کاهش یافت.

فروکش کــردن رونــد روبه رشــد چنــد روز اخیــر 
ارزهــای دیجیتــال نشــان دهنده بازگشــت مجــدد 
احســاس بی اعتمــادی بــه ســرمایه گذاران اســت و 
تأثیــر ایــن تغییــر احساســات را می تــوان به وضــوح 
در ســقوط هشــت درصدی بیت کویــن در هفت روز 
گذشته مشــاهده کرد. عالوه بر این، با تغییر دوباره 
احساسات سرمایه گذار از صعودی به نزولی، توجه 

به آلت کوین های بازار هم کمتر از قبل شده است.
شــاخص بورســی »S&P۵۰۰« روز گذشــته تقریبــاً 
بــدون نوســان بــود، از ســوی دیگــر، قیمــت دالر و 
طــال در بازارهــای جهانــی افزایــش یافــت. بازدهــی 
ســرمایه گذاری در اوراق قرضــه دولتــی آمریــکا بــا 
سررسید ۱۰ساله به باالترین سطح سه سال گذشته 
خــود در ۲.7 درصــد رســیده اســت. یکــی از دالیــل 

اصلی این اتفاق، ســرمایه گذاری کمتر فعــاالن بازار 
در ایــن شــکل از اوراق بهــادار اســت. کاهــش عالقه 
ســرمایه گذاران بــه اوراق قرضــه دولتــی آمریــکا هم 
عمدتاً تحت  تأثیر افزایش تورم در ماه های گذشته و 
تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نــرخ بهره بانکی 

در ماه های آینده است.
شــرایط در بازارهــای آتــی )Futures( بیت کویــن 
آرام بــه نظــر می رســد کــه نشــان می دهــد جهــش 
3۰درصدی قیمت بیت کوین از کف 33.۰۰۰ دالری 
۲۴ ژانویه )۴ بهمــن(، کار معامله گــران بازارهای آنی 
)Spot( بــوده اســت. تحلیلگــران می گوینــد میــزان 
اســتفاده از اهرم هــای معامالتــی )Leverage( نیــز 
میان معامله گــران بازارهــای آتــی بیت کوین کاهش 
یافتــه و همیــن موضــوع نشــان می دهد کــه جهش 
چند روز پیش قیمت از نظر ســرمایه گذاران چندان 

مطمئن نبوده است.

تحلیل هفتگی بازار رمزارزها

بازگشت بی اعتمادی یا اصالح موقت؟

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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پذیرش بیشتر رمزارزهای ملی از سوی بانک های مرکزی ادامه دارد

یک گام به جلو
 مدت هاســت کــه بانک هــای مرکــزی 
کشــورها در اندیشــه پذیــرش یــا عدم 
پذیرش رمزارزها، بحث های مختلفی را در الیه 
سیاســت گذاری مالــی و پولی دنبــال می کنند. 
بانک هایــی که حــاال به نظر می رســد بــا عرضه 
رمزارزهای ملی نه  تنها اصل ماجرای رمزارزها را 
پذیرفته انــد، بلکــه خــود می خواهنــد بازیگــر 

مهمی در این فضا باشند.

 به گفته تحلیلگران شرکت حسابداری 
بــه اتفــاق  PwC، اکثریــت قریــب 
بانک هــای مرکــزی کشــورها در حــال بررســی 
 CBDC راه اندازی یک ارز دیجیتال ملی یا همان
هســتند. تحلیلگــران PwC در گزارش ســاالنه 
خود درباره رمزارزهای ملی و استیبل کوین ها که 
هفتــه گذشــته منتشــر کرده انــد، گفته انــد: 
»CBDCهــا پرداخت های بین المللــی مؤثرتر و 
کم هزینه تــر را بــرای صنعــت خدمــات مالــی 
تســهیل می کننــد. انتظــار مــی رود CBDCهــا 
تجارت بین المللی را روان تر و جذاب تر کنند.«

 طبق گــزارش ایــن مؤسســه پروژه های 
خــرد CBDC کــه بــر طراحــی ارزهــای 
دیجیتــال بــرای اســتفاده عمــوم تأکیــد دارند، 
نســبت به پروژه هــای کالن رمزارزهــای ملی که 
ارزهای دیجیتالی هستند که توسط مؤسسات 
مالــی دارای حســاب در بانک هــای مرکــزی 
اســتفاده می شــوند، به ســطوح بلوغ بیشتری 
رسیده اند. اگرچه در سال های اخیر نمونه های 
آزمایشــی رمزارزهــای کالن ملــی افزایش یافته 

است.

 چیــن اولیــن اقتصــاد بزرگــی بــود کــه 
CBDC خــرد را در ســال ۲۰۲۰ بــا یوان 
دیجیتال آزمایش کرد و این طرح از مارس ۲۰۲۲ 
در ۱۲ شــهر ایــن کشــور اجــرا و عملیاتــی شــد. 

Sand Dollar کــه توســط بانک مرکــزی باهاما 
به عنوان پول قانونی در اکتبر ۲۰۲۰ صادر شد، 
اولیــن پــروژه در نــوع خــود بــود. بانــک مرکــزی 
نیجریه بالفاصله پس از آن اولین رمزارز ملی را 

در آفریقا به نام eNaira راه اندازی کرد.

 در بخــش رمزارزهــای کالن ، تــالش 
مشــترک اداره پول هنگ کنگ و بانک 
تایلند برای راه اندازی mBridge را می توان یک 
همکاری موفق نامید. دیگر پروژه های برتر و قابل 
توجه این حوزه، این روزها در کانادا، ســنگاپور، 
فرانســه و آفریقــای جنوبــی در حــال توســعه 
هســتند. حتی این روزها بانک هــای مرکزی در 
حــال کار روی توســعه یک نمونــه اولیــه اثبات 
مفهوم هســتند تــا امــکان پرداخت هــای ارزی 
برون مرزی در زمــان واقعی روی فناوری دفترکل 

توزیع شده را فراهم کنند.

 تحلیلگــران PwC بــرای اولین بــار یک 
نمای کلی از استیبل کوین را در گزارش 
و  گنجاندنــد   CBDC شــاخص  ســاالنه 
خاطرنشــان کردنــد کــه توکن هــای صادرشــده 
خصوصــی به تکامــل خــود در کنــار CBDC ها 
ادامه خواهند داد. در این گزارش اشاره شد که 
اســتیبل کوین ها در اوایل ســال ۲۰۲۲ به ارزش 
بازار حدود ۱۹۰ میلیارد دالر رسیدند و همچنان 
به رشــد خود ادامه می دهند؛ زیرا این توکن ها، 
بسیاری از مزایای مشابه رمزارزهای ملی را بدون 
نظارتی که همراه با ارز صادرشده توسط دولت 
ارائه می شــود، عرضه می کنند. مت بلومنفلد، 
مدیــر و متخصــص دارایی هــای دیجیتــال در 
PwC گفت: »نقش استیبل کوین در بازارهای 
رمزنگاری بــا افزایش پذیــرش کریپتو، به رشــد 
خــود ادامــه خواهــد داد و نقــش برجســته تر 
استیبل کوین ها در اکوسیستم مالی بزرگ تر را 

همه گیر می کند.« 

REPORTگزارش

مقررات ناظر بر عرضه 
رمزریال همان مقررات 

ناظر بر انتشار، نگهداری و 
توزیع اسکناس و مسکوک 

خواهد بود

مقررات 
رمزریال 
ابالغ شد!

بانک مرکــزی مقررات انتشــار رمزریــال را منتشــر کرد. 
بر این اســاس رمزریال به عنــوان اســکناس الکترونیک 
با اســتفاده از فناوری دفترکل توزیع شــده توســط بانک 
مرکزی منتشــر خواهد شــد و بانک مرکزی مجاز اســت 
بخشــی از پول را به صــورت رمزریــال مؤسســه اعتباری 
عرضه کند. بعد از بحث های چندین ساله در خصوص 
عرضه رمزریــال، انتشــار و ابــالغ ایــن مقــررات به نوعی 
اولین و جدی ترین قدم عملیاتی بانــک مرکزی در حوزه 

رمزریال است. 

مدت هــا از آغــاز بحــث راه انــدازی رمزریــال در ایــران 
می گذرد و حاال به نظر می رســد بانک مرکزی رسماً وارد 
فاز اجرایی این پروژه فناوری محور شده است. پاییز سال 
گذشــته رئیس بانک مرکــزی اعالم کرده بــود: »رمزپول 
ملــی در دســتور کار بانک مرکزی اســت و زیرســاخت و 
دســتورالعمل های مربوط به آن تدوین شــده و در آینده 

نزدیک به صورت آزمایشی راه اندازی خواهد شد.«
بعــد از ایــن اظهارنظــر رئیــس کل بانــک مرکــزی، بحث 
راه انــدازی رمزریــال به صــورت جســته گریخته ادامــه 
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داشت و البته مخالفانی نیز داشت. بسیاری از فعاالن 
حــوزه رمــزارز معتقد بودنــد، این اقــدام بانــک مرکزی با 
توجه به اینکه هنوز تکلیف رگوالتور و قوانین آن با دنیای 
کریپتوکارنســی مبهم اســت، اقدام عجیبی اســت، اما 
در مقابــل بانــک مرکزی هدف خــود از طراحــی رمزریال 
را تبدیل اســکناس به یک موجودیت قابل برنامه ریزی 
و برنامه نویســی اعــالم کرده تــا با ایــن فرایند پــول دارای 

موجودیت هوشمند شود.
حاال بانــک مرکــزی در تازه تریــن اقدام، ســندی محتوی 
بر مقررات انتشــار رمزریال را منتشــر کرده و بسیاری از 
جزئیات نحوه انتشــار و توزیــع آن را اعالم کرده اســت. 
ایــن نهــاد بــا اســتناد بــه مــاده )۲( قانــون پولــی و بانکی 
کشور، به منظور تسهیل مبادالت بازرگانی و بهره گیری 
حداکثــری از ظرفیت هــای فناوری هــای نویــن در ارائــه 

خدمات بانکی، مقررات رمزریال را تدوین کرده است.

 تعییــن حداکثــر ســقف مجــاز عرضــه 
رمزریال با بانک مرکزی است

 بر اســاس این مقررات ، بانک مرکزی مسئولیت نظارت 
بر میزان رمزریال انتشــاریافته و تعیین حداکثر ســقف 

مجــاز رمزریــال در گــردش در 
کشــور را بر عهــده دارد و طبق 
ایــن مقــررات مجاز بــه عرضه 
قالــب  در  پــول  از  بخشــی 
رمزریال به مؤسســه اعتباری 

است. 
طبــق آنچــه از جزئیــات ایــن 
ســند برمی آید، مقــررات ناظر 
یــال همــان  بــر عرضــه رمزر
مقــررات ناظــر بــر انتشــار، 
نگهداری و توزیع اســکناس و 

مسکوک خواهد بود. 
رونــد کار هــم بــه ایــن صــورت 
خواهــد بــود کــه زیرســاختی 
مبتنــی بــر فنــاوری دفتــرکل 
توزیع شــده وجــود دارد کــه 

مؤسســات اعتباری کــه پیش تــر از بانک مرکــزی مجوز 
دریافــت کرده اند، عضــو آن خواهنــد بــود و قراردادهای 
هوشــمند جهت اجرا در اکوسیســتم مورد پذیرش قرار 

می گیرند. 
عضویت مؤسسه اعتباری نیز به دو شیوه عضو عادی و 
عضو متولی است. مؤسسه اعتباری عضو متولی قرارداد 
هوشمند بر پایه رمزریال و توسعه کیف رمزریال جهت 
ارائه به شــخص متقاضی را تعریف می کند و مؤسســه 
اعتباری به عنوان عضو عادی موظف است امکان انجام 
انواع تراکنش ها و فعال ســازی کیف رمزریال را از طریق 

عضو متولی برای اشخاص متقاضی فراهم کند.
مؤسســه اعتبــاری به عنــوان عضو متولــی نیز عــالوه بر 
وظایف عضــو عــادی، موظف بــه نگهداری یک نســخه 
از دفتــرکل توزیع شــده و مشــارکت در فراینــد تأییــد 

تراکنش ها خواهد بود. 
در این مقررات نامه تأکید شــده، ارائه خدمات مرتبط با 
رمزریال و کیف رمزریال از جمله انجام انواع تراکنش ها، 
صرفاً پس از شناسایی شخص متقاضی در چهارچوب 
مقــررات مبــارزه بــا پول شــویی خواهــد بــود. مؤسســه 
اعتباری موظف است در زمان فعال سازی کیف رمزریال 
بــرای شــخص متقاضی، نســبت بــه ثبــت و نگهــداری 
اطالعات هویتی و اطالعات شناسه کیف وی اقدام کند. 

 اســتفاده از رمزریــال صرفــاً در محــدوده 
جغرافیایی ایران

 البته استفاده از رمزریال توسط اشخاص جهت انجام 
انواع تراکنش نیــز صرفاً در محــدوده جغرافیایی داخل 

کشور مجاز است. 

 در این مقررات نامه مرجع تمامی امور مربوط به رمزریال 
بانک مرکزی معرفی شــده، اما در مورد جزئیات بیشتر 
آن صحبتی نشده است، به طوری که گفته شده شرایط 
عضویت مؤسســات اعتبــاری به عنــوان عضو عــادی یا 
متولی در اکوسیســتم بر عهده بانک مرکزی اســت، اما 
در توضیح این شــرایط در این مقررات نامه به ذکر اینکه 
مؤسســه اعتبــاری از قبــل بایــد از بانــک مرکــزی مجوز 
داشــته باشــد، اکتفــا شــده و توضیــح بیشــتری نیامده 

است.
همچنیــن تأکید شــده، نحوه عرضــه رمزریــال، حداکثر 
تعداد رمزریــال عادی و کیــف رمزریال تجــاری و کارمزد 
ارائه کلیــه خدمات مرتبط  توســط بانک مرکــزی تعیین 
و ابالغ می شــود، اما در این متن هیچ جزئیات بیشتری 
ذکر نشــده  و گفته شــده: »مــواردی که در ایــن مقررات 
مسکوت است، تابع احکام ناظر بر اسکناس و مسکوک 
مقــرر در قانــون پولــی و بانکــی کشــور و ســایر قوانیــن و 

مقررات ذی ربط است.«
در نهایــت در ایــن مقررات نامــه آمــده، بانــک مرکــزی 
مسئول پایش اثرات اقتصادی رمزریال و مدیریت اثرات 

آن متناسب با سیاست های پولی است. 
یــال  انتشــار رمزر مقــررات 
بانــک مرکــزی در جلســه روز 
بیســت ویکم دی مــاه ۱۴۰۰ 
شــورای پــول و اعتبــار مطــرح 
و تصویــب شــده و حــاال در 
تازه تریــن اتفــاق نیــز بانــک 
مرکــزی متــن آن را ابــالغ کرده 

است. 
نیــز صالح آبــادی،  پیش تــر 
رئیــس کل بانک مرکــزی خبر 
یــال ملــی از  داده بــود رمزر
اوایل امســال راه انــدازی و این 
رمزریال توســط بانــک مرکزی 

منتشر می شود.
صالح آبــادی،  گفتــه  طبــق 
یــال، افــراد  بــا انتشــار رمزر
اســکناس ریال خود را تحویل بانک مرکــزی می دهند و 
رمزریال تحویل می گیرند که این رمزریال قابل استفاده 
برای سرمایه گذاری نیســت و صرفاً جایگزین اسکناس 
خواهد شد. معاون فناوری های بانک مرکزی نیز توضیح 
داده بود: » در رمزریالی که در داخل گوشی قرار می گیرد، 
بانک به عنوان شــخص ســوم و واســط که امکان انتقال 
وجه را فراهم می کند، حذف و عین پول و اسکناســی که 
در جیب داریم، به صورت الکترونیک منتقل می شود.«

 کــدام مــوارد هنــوز نیــاز بــه شفاف ســازی 
بیشتری دارند؟

مصطفی قمری  وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی 
نیز در تکمیل این توضیحات عنوان کرده: »ویژگی های 
این ابزار جدید پولی، سرعت باالتر در انجام پرداخت از 
سوی مشتری و امنیت باالتر و فراهم شدن فضایی نوین 
برای توسعه تجارت الکترونیک است. در رمزریال؛ اصل 
و ذات پول به صورت الکترونیکی منتقل می شــود و نیاز 
به تسویه بین بانکی نیست. همچنین کسبه بالفاصله 
می تواننــد وجــوه تراکنشــی را کــه بــه واســطه رمزریــال 
انجام می شــود، دریافت کنند و پرداخت نیز برای مردم 

به صورت آنی انجام می شود.«
با توجه به انتشار و ابالغ مقررات انتشار رمزریال توسط 
بانــک مرکزی به نظر می رســد پــروژه راه انــدازی و عرضه 
رمزریال یک قدم دیگر به عملیاتی شــدن نزدیک شده، 
اما بررســی جزئیاتی که شــرحش رفت، نشــان می دهد 
هنوز هم جزئیات مبهم مانند سقف و تعداد کیف  پول و 
حجم مورد عرضه و نحوه انتشار و عرضه رمزریال وجود 

دارد و نیاز به تدقیق بیشتر دارد. 

رئیس کمیسیون بالکچین و رمزارز سازمان نصر مطرح کرد

ناگفته های جدیدی از مافیای 
صنعت استخراج ارز دیجیتال

REPORTگزارش

الیحه ها و مقررات زیادی برای فعاالن صنعت 
اســتخراج در ســال های گذشــته تدوین شــده 
است؛ برنامه هایی که فعالیت صنعتگران خرد 
را نابود کرده اســت، اما از سویی منافع عده ای 
خاص را تأمین می کند. در نتیجه مافیا در این 
صنعت شــکل گرفته اســت. با فعالیت هرچه 
بیشــتر مافیا، فعالیت زیرزمینی بیشــتر شده 
اســت. همچنیــن متخصصــان ایــن حــوزه بــا 
ناامیدی جذب کشورهای همسایه می شوند. 
افشــین آشــوری، رئیس کمیســیون بالکچین 
و رمــزارز ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای در 
گفت وگــو در این رابطــه گفت: »در متن ســند 
تحول که در تاریخ ۸ اسفندماه ۱۴۰۰ ابالغ شد، 
به رمزارزها یا رمزارزش ها پرداخته شده است. 
پرداختــن به این موضــوع اتفاق خوبی اســت، 
اما این سند کلی و باالدستی است. احکام این 
سند به درستی مطرح نشده است. در قسمت 
اســتخراج رمزارز قوانین به درستی اجرا نشده 
اســت. مقررات جدیدی در حال تدوین اســت 
که بدتر از قوانین قبلی اســت. قوانین قبلی به 
استخراج دو هزار مگاوات به صورت زیرزمینی 
منجــر شــد. از ســویی مافیــا در ایــن صنعــت 
هماننــد مافیــای دارو، تجهیــزات پزشــکی و 

خودرو شکل گرفته است.«

 کسب سود مافیا با انرژی مفت
مافیــا  »ایــن  کــرد:  اظهــار  آشــوری 
نمی خواهــد صنعــت اســتخراج رمــزارز در ایران 
توســعه یابــد. مافیــای صنعــت اســتخراج ارز 
دیجیتال با انرژی مفت و امکانات کســب ســود 
می کند. مافیای مذکور مرتبط با بخش خصوصی 
اســت و ارتباطــی بــا نهادهــای دولتــی، امنیتی و 
نظامــی نــدارد. انرژی مفــت در اختیار آنهاســت 
و بر اســاس قانــون اصــل ۱۴۴ بخــش خصوصی 
تجهیــزات نیروگاهــی کســب کــرده و صنعــت 

استخراج رمزارز را نیز تصاحب کرده اند.«

وی افزود: »بخش خصوصی عــادی جامعه از 
ایــن تجهیــزات بهره مند نیســت. ایــن مافیا با 
بیت المال کسب سود می کنند و برای جامعه 
تعیین تکلیف می کنند. از هشــت سال پیش 
مافیا شــکل گرفتــه و متأســفانه در ایــن دولت 
هم سرکار هستند. با این روش نه تنها صنعت 
اســتخراج رمــزارز توســعه پیــدا نخواهــد کرد، 
بلکــه زیرســاخت های انــرژی مــا نیــز آســیب 

خواهد دید.«

 چرا گاز را ار صنعت گران رمزارز دریغ 
می کنند

رئیس کمیســیون بالکچیــن و رمزارز ســازمان 
نصر خاطرنشــان کرد: »به نحوی قانون گذاری 
می کننــد کــه بــرای هیــچ صنعتگــری ورود بــه 
استخراج رمزارز ســودآور نباشــد. در چند روز 
گذشــته فاطمی امین، وزیر صنعــت، معدن و 
تجــارت بــرای فوالدی هــای صادرکننــده، گاز را 
۱۰ تومــان اعالم کــرد. اقدام خوبی بــود، اما چرا 
این گاز را از صنعتگران رمــزارز دریغ می کنند. 
حداقل صنعتگران این حوزه را در حد عراقی ها 
بدانید. با این رونــد هیچ صنعتگری عالقه مند 

به فعالیت نیست.«
آشــوری در پایــان تأکیــد کــرد: »اگــر محســن 
رضایــی، معــاون اقتصــادی دولت که مســئول 
ارزهای دیجیتال شــده اســت، با مافیــا مقابله 
نکند، صنعت اســتخراج رمــزارز توســعه پیدا 
نخواهد کــرد. در نهایت هم از شــخص معاون 
اقتصادی دولت هزینه می کنند و بدون اطالع، 
هزینــه ایــن مافیاهــا را پرداخت خواهنــد کرد. 
به صورت زیرپوســتی جــوری نفــوذ کرده اند که 
در بدنــه دولــت هیچ کــس مطلــع نیســت. مــا 
مطلع هســتیم و یک روزی اســامی این افراد را 
رسانه ای خواهیم کرد. از کل صنعت استخراج 
رمزارز باید ۲۰ درصد در ایران باشــد، اما با این 

روند تنها مافیا رشد می کند.«

مؤسسه اعتباری 
به عنوان عضو عادی 
موظف است امکان 

انجام انواع تراکنش ها 
و فعال سازی کیف 
رمزریال را از طریق 
عضو متولی برای 
اشخاص متقاضی 

فراهم کند
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کسبوکار
B U S I N E S S

رمز و راز سرمایه گذاری رمزارزی
گفت وگو با مصطفی قمری، مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست 

NEWSخبر

برخی تصور می کننــد ورود بــه بازار کریپتوکارنســی چیزی 
شــبیه به قمار اســت، در حالی کــه ورود به این بــازار ممکن 
است از دید فردی که میزان سرمایه اش ناچیز است، تفاوتی 
با قمار نداشته  باشد، اما در مورد کسی که سرمایه هنگفتی 
به این بازار آورده، نه تنها چنین گزاره ای صدق نمی کند، بلکه 
مدیریــت ســرمایه یــک دانــش میان رشــته ای و تخصصی 

محسوب می شود که باید آن را به اهالی فن سپرد.
با رشــد اکوسیســتم رمزارزها، شــرکت های مشــاوره نیز در 
ایــن حــوزه فعــال شــده اند و کار مدیریــت ســرمایه را بــرای 
ســرمایه گذاران در ســطح حرفه ای انجــام می دهند تــا آنها 
بتوانند با مدیریت ســرمایه خود از فشــار و تالطم  بازارهای 

مالی، با آرامش عبور کنند و به نقطه مطلوب برسند.
یکی از شرکت های فعال در زمینه مشاوره مدیریت سرمایه 
در بازار ارز دیجیتال، شــرکت بینوســت )binvest( اســت. 
مصطفــی قمــری، مدیرعامــل ایــن شــرکت در گفت وگــو با 
»رمزارز« از چرایی و چگونگی شکل گیری بینوست و مسیری 
که طی کرده، می گویــد و از اینکــه ضرورت هــای ورود به این 
بازار بــرای ســرمایه گذاران بــزرگ و جدی چیســت. او تأکید 
دارد برندگان واقعی این بازار کسانی هستند که فناوری ها و 
تحوالتی را که پروژه های بزرگ رمزارزی رقم خواهند زد، ببینند 

و چندان فریفته هیجان های چارت ها و نمودارها نباشند.

 شرکت مشاوره سرمایه گذاری بینوست 
به طور مشــخص در چه حــوزه ای از ســرمایه گذاری 

فعال است؟ 
بینوست به طور اختصاصی در حوزه رمزارزها فعالیت دارد. 
کاری که شــرکت مشــاوره ســرمایه گذاری ارزهای دیجیتال 
انجام می دهد، این است که برای آن دسته از سرمایه گذارانی 

که تمایــل دارند در بــازار کریپتوکارنســی ها ســرمایه گذاری 
معقولــی انجام دهنــد، امــا دانــش و زمــان کافــی در اختیار 
ندارند، مدیریت سرمایه انجام می دهد. خدمات بینوست 
بیشتر برای افرادی مناسب است که ترکیبی از سرمایه های 
مختلف با ارقام باال در بازار دارند اما زمان کافی برای مدیریت 
سرمایه گذاری ندارند و می خواهند از سرمایه گذاری خود در 
بلندمدت ســود ببرند و از طرفی نیز نمی خواهند نوسانات 
بسیار زیاد بازار رمزارزها سرمایه گذاری آنها را به خطر اندازد. 
این افراد حقیقی یا حقوقی می توانند از تجربه متخصصان 
بینوســت برای ســبدگردانی بــا کمترین ریســک و بهترین 
سودآوری بهره مند شوند. در بینوست برای مدیریت سرمایه 
به هیچ وجه به واریز اصل سرمایه ســرمایه گذار به حساب 
سبدگردان یا اشتراک گذاری شناسه و رمز عبور صرافی نیاز 
نیست و حق برداشت سرمایه صرفاً در اختیار سرمایه گذار 
اســت. در ســبدگردانی ویــژه عــالوه بــر اهــداف بلندمدت و 
میان مدت، بخشــی از ســرمایه با هدف ســودآوری بیشــتر 

به صورت روزانه معامله گری می شود.
 

 از چه زمانی کار خود را شروع کردید و آیا 
تغییراتی از ابتدای کار تاکنون داشته اید؟

مجموعــه بینوســت از دو ســال و نیــم پیــش کار خــود را بــا 
حضور تعــدادی از فعــاالن حوزه مالی و کســب وکار شــروع 
کرده  است. وقتی بازاری جدید شکل می گیرد، خواه ناخواه 
کســب وکارهایی کــه حــول آن بــازار شــکل می گیرنــد، برای 
ساخت محصول متناسب با بازار هدف، نیازمند آزمون وخطا 
و تجربــه هســتند. بــه ایــن معنــا کــه در مراحــل اول کار، 
آزمون وخطا صورت می گیرد و محصوالت مختلف راه اندازی 
و میزان موفقیت آن سنجیده می شود تا زمانی که به بهترین 

محصول ممکن برای مخاطب هدف دست پیدا کنند.
مجموعه مشاوره سرمایه گذاری رمزارز بینوست کاری که در 
مدت دو ســال و نیم فعالیت به آن مشغول بوده، این است 
که راه های مختلف برای رسیدن به سود حداکثری با ریسک 
معقــول بــازار را آزمــوده تا بــرای مشــتریان خــود محصولی 
مناسب ارائه دهد. در این سال ها تغییرات مختلفی داشته   و 
به نوعی در حال کسب تجربه و خودشناسی در کسب وکار 
بوده و در حال حاضر در کنار اینکــه به یادگیری مداوم خود 
ادامه می دهد، به حدی از ثبات در محصول و مخاطب هدف 

رسیده  است.
 

 در حال حاضر در کجای مسیر قرار دارید؟
در حال حاضــر همان مســیر ادامــه دارد و هنوز تا رســیدن 
به ثبات، فاصلــه زیادی وجــود دارد؛ به ایــن دلیل که فضای 
کســب وکار در حوزه فناوری و به خصوص رمزارزها دائماً در 
حال تغییر است و بینوست نیز در حال تالش است که در 
عین تغییر مــداوم، حضوری باثبات در بازار داشــته  باشــد. 
البته برنامه های زیادی برای ادامه مســیر بینوست در نظر 

داریم که قاعدتاً به مرور سراغ آنها خواهیم رفت.

 مزیت رقابتی شرکت بینوست چیست و 
در بــازاری که پیش بینی و تحلیل به دلیل نوســانات 
زیاد آن کار بسیار سخت و پیچیده ای است، چطور 

می خواهد به ذی نفعان خود کمک کند؟
نکته مهمی که در مورد ســرمایه گذاری وجــود دارد را با ذکر 
مثال می گویم. وقتی می خواهید در بازار بورس سرمایه گذاری 
کنید، قاعدتاً بابت سرمایه گذاری خود هدفی دنبال می کنید 
و می خواهید ظرف دو سه سال آینده به سود قابل توجهی 

خریدوفروش ماشین با رمزارز
یک شــرکت فروش ماشــین های 
دست دوم در ملبورن استرالیا به مشتریان 
خود این امکان را داده تا با استفاده از رمزارز 
ماشــین بخرند. این اولین بار است که در 

این بازار این اتفاق می افتد.

 بیت کوین در هندوراس
 هندوراس اعــالم کرده اســتفاده 
از بیت کوین در منطقه ویژه اقتصادی این 
کشــور قانونی خواهــد بود. ایــن منطقه با 
هدف جذب سرمایه گذاران خارجی طراحی 

و راه اندازی شده است.

اســتوی ان اف تی اولین توییت را 
می فروشد؟

بلومبرگ اعالم کرده ان اف تی اولین توییت 
جک دورســی، بنیان گــذار توییتــر که قبالً 
توسط سینا اســتوی خریداری شــده بود، 
حاال به مبلــغ ۴۸ میلیــون دالر به معرض 

فروش گذاشته شده است.

گاو بیت کوینی هم آمد
شــهر میامــی از مجســمه گاو 
بیت کوینی خود که مشابه گاو وال استریت 
اســت، رونمایــی کــرده اســت. میامــی 

می خواهد پایتخت رمزارز آمریکا باشد. 

   عکس:  پریا امیرحاجلو

I N T E R V I E W
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برسید، یا حداقل می خواهید ارزش دارایی تان در مقابل تورم 
کمتر نشود. رســیدن به چنین هدفی، نیازمند مدیریت در 
سرمایه گذاری اســت. خرید یک ســهام و کنار گذاشتن آن 
بدون توجه به اتفاقات حول آن ســهام، مفهوم جاافتاده ای 
در سرمایه گذاری محســوب نمی شود و هر ســرمایه گذاری 

نیازمند مدیریت است.
 نکته بعدی این اســت که به عنوان مثــال، در فضای بورس، 
نهاد قانون گــذاری و متولی وجود دارد و نهادهایی هســتند 
که قبل از اینکه سهام شرکت ها در بورس عرضه شود، آنها 
را رصد می کننــد و از این جهــت خیال ســرمایه گذار راحت 
است که اگر روی نماد مشخصی سرمایه گذاری می کند، آن 
نماد کالهبرداری نیست و عقبه ای دارد. اما در حوزه رمزارزها 
این طور نیست و نهاد متولی وجود ندارد و به دلیل اینکه هر 
کسی می تواند برای خود رمزارزی داشته  باشد و با تبلیغات 
و سروصدا، دیگران را برای ســرمایه گذاری متقاعد کند، کار 
کردن اندکی سخت تر است و بسیار مهم است که پیش از 
سرمایه گذاری از گزینه سرمایه گذاری اطمینان حاصل شود.
افرادی که بــا ارقام باالتر و به صورت حرفه ای ســرمایه گذاری 
می کنند، اولین نکته برایشــان این اســت کــه نمی خواهند 
با پول خود قمار کننــد و می خواهند اصطالحاً با چشــمان 
باز ســرمایه گذاری کنند. تحقیق درباره رمزارزها و اطمینان 
خاطر ســرمایه گذار روی ارزهایی که ســرمایه گذاری می کند 
از این حیث که پشتوانه معقولی داشته  باشد، ریسک های 
بنیادین غیر قابل پیش بینی نداشته  باشد و ... بسیار مهم 

است .
جاهایی که تصور می شــود بازار »اور ولیــو« )قیمت باالتر از 
ارزش واقعی( اســت باید ســرمایه گذاری را مقداری کاهش 
داد و زمانی که احساس می شود »آندر ولیو« )قیمت کمتر از 
ارزش واقعی( است، سرمایه گذاری را بیشتر کرد. این مقوله 
برای بازار پرنوسانی مثل رمزارزها بسیار مهم است، چون هر 

روز شاهد کاهش و افزایش مداوم قیمت ها هستیم .

 برای شکل گیری اکوسیستم رمزارزی در 
ایران، به جز صرافی ها چه کسب وکارهای دیگری باید 

تقویت شده و راه بیفتد؟
کسب وکارهایی مانند بینوست مهم ترین نقشی که دارند 
این اســت که جریان پول واردشــده به رمزارزها را به ســمت 
ایجاد ارزش و ارزآوری بیشــتر در بلندمدت هدایــت کرده و 
ســرمایه ها را از کالهبرداری ها و ریســک های زیاد این حوزه 
دور کنند و یقیناً برای ساخت یک اکوسیستم معقول دور از 

احساسات نیاز به چنین بازیگرانی وجود دارد. 
نکته بعدی حائز اهمیت این است که اگر کسب وکارهایی 
که راهکارهایی بر پایه بالکچین و رمزارزها ارائه می دهند، در 
کشور توســعه پیدا نکنند، این اکوسیستم عقیم می ماند؛ 
زیرا این کسب وکارها در زندگی انسان امروزی تأثیر مثبتی 
دارند. البته برای بسیاری از مشکالت موجود کنونی می توان 
راه حلی با استفاده از فناوری های غیرمتمرکز توزیع شده ارائه 
داد. زمانی می توان از بلوغ این اکوسیستم صحبت کرد که 

این کسب وکارها شکل گرفته و توسعه پیدا کنند.

 رونــد قیمتــی در بــازار در ســال 2۰22 را 
چگونه برآورد می کنید؟

واقعیت این اســت که مجموعه مشــاوره بینوست معموالً 
تالش می کنــد به عنوان مدیــر ســرمایه گذاری از پیش بینی 
بازار فاصله بگیرد و به جای آن درایورها )عوامل پیش برنده در 
بازار( و سناریوهای مختلف بازار در بازه های زمانی مختلف را 
تعریف و رصد کند. چند درایور قوی وجود دارد که هر کدام از 

اینها می تواند روی بازار تأثیر قیمتی بگذارد.
نکته مهمی که در بحث درایورها در ســال ۲۰۲۲ وجود دارد 
این است که وقتی تنش هایی در سطح جهان شکل می گیرد، 
خودبه خود نظم پیشین دنیا دستخوش تغییر می شود. از 
طرفی یکی از قابلیت های رمزارزها و فناوری بالکچین به عنوان 
یک فناوری غیرمتمرکز توزیع شده این اســت که برای افراد 
مختلف دنیا بــدون نیاز به واســطه، دسترســی مالی ایجاد 

می کند. وقتی یک تنش در دنیا در ســطح روســیه و آمریکا 
به عنــوان دو ابرقدرت شــکل می گیرد، قاعدتــاً به دلیل آنکه 
شاهرگ های حیاتی اقتصادی در دنیا در دست آمریکاست 
و اقتصاد دنیا به خصوص در حوزه نفت و گاز بر مبنای واحد 
پول کشــور آمریکا می چرخد، آمریــکا از این ابزار اســتفاده 
می کند و به کشــوری مانند روسیه فشــار می آورد. اما نکته  
مهم تر این است که شرایط دنیا در ۲۰۲۲ نسبت به سال های 
قبل از آن تغییر کرده و یک مقدار دنیا پوست اندازی کرده و 
این پوست اندازی تبعات جنگ روسیه و اکراین را به نسبت 
جنگ هایی مثل جنگ افغانستان و عراق و... باالتر خواهد 

برد.

 دلیل آن چیست؟
مهم ترین تفاوت ۲۰۲۲ این اســت که این بار روســیه ابزاری 
به نام رمزارزها را برای عقب نماندن از جریان اقتصادی دنیا 
در اختیــار دارد و می توانــد از این ابزار اســتفاده کنــد. مردم 
روسیه از بســیاری از خدمات مالی جهانی محروم شده اند 
و حساب هایشــان محدود شــده و به همیــن جهت حجم 
مبــادالت رمزارزها در روســیه و همچنین اوکرایــن )دو طرف 
جنگ( بســیار باال رفتــه و در صــورت طوالنی شــدن جنگ، 
کارایی رمزارزها و میزان استفاده از آن هم خواه ناخواه باالتر 

خواهد رفت.
از این وقایع در دنیا می توان چنین استنباط کرد که اتفاقات 
مهمی برای رمزارزها در ســطح جهانی در حال وقوع است. 
کشــوری مانند روســیه و همچنین مردم این کشور متوجه 
شده اند می توانند از رمزارزها استفاده کنند و از زیر سیطره 
اقتصادی آمریکا تا حدودی بیرون آیند. این می تواند هم نکته 

مثبت داشته  باشد و هم نکته منفی. 

 چرا تبعات منفی؟
زیرا آمریکا و اتحادیه اروپا، احتماالً با ســرعت بیشــتری به 
سراغ قانون گذاری و رگوالتوری خواهند رفت و قانون گذاری ای 
که در شرایط بحران و جنگی ایجاد شود، قاعدتاً تا حدودی 
شــرایط ســلبی ایجاد خواهد کرد. چه آنکه اگر کشورها در 
شــرایط عادی و با نرمش بیشــتری قانون گذاری می کردند، 

احتماالً ضرر کمتری متوجه بازار کریپتو می شد.
 CBDC از طرف دیگر، کشورهای مختلفی شروع به عرضه
یا همان رمزارزهــای ملی خــود کرده اند، از جملــه چین که 
دیجیتــال یــوان را به صــورت محــدود عرضــه کــرده و نکته 
مهم این است که عرضه رمزارزهای بانک مرکزی می تواند 
تأثیرات ضدونقیضی روی بازار رمزارزها داشــته  باشــد که 
قبل از هــر تحلیلی، باید چنیــن تحوالتی به صــورت کامل 

رصد شود.
همــه اینهــا را گفتــم کــه بگویــم بازارهــا و باالخــص بــازار 
کریپتوکارنســی، ۲۴ ســاعته و معطوف بــه فناوری اســت و 
خیلی سریع در حال تغییر و تحول است؛ بنابراین نمی توان 
با قطعیت در مورد ســناریوهای مورد نظر صحبت کرد و به 
همین دلیل هم است که پیش بینی ها در این بازار معموالً با 

شکست مواجه می شوند .

 بــرای اقتصــاد ایــران مهم تریــن فرصــت 
رمزارزها یا موضوعاتی مانند دیفای چیست؟ تا چه 
اندازه می توان امیدوار بود اقتصاد ایران بتواند از این 

فرصت استفاده کند؟
اگر سؤال این است که حاکمیت در قبال رمزارزها که پدیده ای 
کنونی و مربوط به همین االن اســت، چــه تصمیم گیری ای 
خواهد داشت، بنده دانشــی ندارم، اما اگر سؤال این است 
که آیا استفاده از این فناوری می تواند به سود و منفعت برای 
مردم و کشور منجر شود، پاسخم مثبت است .این فرصتی 
است که بدون شــک بخش خصوصی تالش می کند از آن 
اســتفاده کند و فرصت بزرگی هم خواهد بــود. اگر دولت یا 
حاکمیت هم بــدون پیــش داوری بتوانــد فرصت هــای آن را 
برای اداره کشور و تقویت اقتصاد آن دریابد، قاعدتاً می تواند 

چنین بهره ای را از آن ببرد. 

کدام استارتاپ ها وال استریت را به دنیای کریپتو 
نزدیک تر خواهند کرد؟

مسیر وال استریت به دنیای رمزارز

REPORTگزارش

بنگاه های وال استریت در زمینه پذیرفتن فناوری 
کریپتو و امور مالی غیرمتمرکز در یک نقطه عطف 
ویــژه قــرار دارنــد و بــرای طی کــردن ایــن بخــش از 
مسیر نیازمند اندکی کمک هستند. این بنگاه ها 
نیازمند ایجاد زیرساخت این دو فناوری هستند و 
تعداد زیادی از فین تک ها می توانند در این زمینه 

تأثیرگذار باشند. 
بــه گــزارش بیزینــس اینســایدر صنعــت کریپتو 
توانست در ســال ۲۰۲۱ ســرمایه زیادی را از سوی 
بنگاه های مالی سنتی مانند گلدمن ساکس و بانک 
آمریکا جذب کند، اما در کنار آن در جذب سرمایه 
خصوصــی هم رکــورد شکســت. ســرمایه گذاری 
خطرپذیر جهانی روی استارتاپ های بالکچین در 
سال ۲۰۲۱ به رکورد ۲۵.۲ میلیارد دالری رسید که 
نسبت به سال ۲۰۲۰ رشدی 7۱3 درصدی را نشان 
می دهد. در ادامه با اســتارتاپ هایی بیشتر آشنا 
می شویم که به نظر سرمایه گذاران می توانند گذار 

وال استریت به فناوری کریپتو را تسریع کنند.

)Alchemy(  الکمی 
و  شــرکت ها  بــه  الکمــی  اســتارتاپ 
توسعه دهندگان فعال در آن ابزارهای زیرساختی 
را ارائــه می دهــد کــه بــه کمــک آنهــا می تــوان 
اپلیکیشــن هایی را مبتنــی بــر اتریــوم و دیگــر 
بالکچین ها ایجاد کــرد. این اســتارتاپ در آخرین 
مرحله جذب سرمایه خود توانست ۲۰۰ میلیون 
دالر دریافت کند و به این طریق به ارزشی بیش از 
۱۰ میلیارد دالر رسید. این فین تک در حال حاضر 
محبوبیــت خاصــی بیــن شــرکت هایی دارد کــه 
کامالً روی بالکچین تمرکز دارند، مانند بازار توکن 

غیرمثلی اوپن سی و والت رمزارز تراست والت.

)Bloq(  بالک 
فین تک بالک با ارائه API این کسب وکار 
به بنگاه های مالی، امکان اتصال آنها به شبکه های 
محبوب بالکچین و داده های موجود در زنجیره آنها 
را فراهم می کند. عالوه بر این، استارتاپ بالک قصد 
دارد خدماتــی را هــم در زمینه قدرت محاســباتی 
خــارج از زنجیــره و غیرمتمرکــز و همچنیــن 
محصوالت مربــوط بــه ذخیــره غیرمتمرکــز ارائه 
دهد. این فین تک همین حاال هــم در بنگاه هایی 
نظیر سیتی گروپ، فیدلیتی و دیسکاور فعالیت 

می کند. جــف گارزیــک، بنیان گــذار و مدیرعامل 
بالک، آشنایی قابل توجهی با فناوری بک اِند دارد.

)Checkout.com(  چک اوت دات کام 
استارتاپ چک اوت دات کام پیشاپیش به 
یکی از بازیگران مهم فضای پرداخت کسب وکار 
به کسب وکار )B۲B( تبدیل شده است. چک اوت 
دات کام حــاال قصــد دارد با اســتفاده از ایــن توان 
خود، ســراغ زیرســاخت هایی مشــابه برود که به 
مصرف کننده هــا و تاجــران هــم امــکان تراکنــش 
به صورت رمزارزی را می دهد. خدمات پرداختی این 
فین تک همین حاال هم در بسیاری از صرافی های 
بزرگ رمزارز دنیا اســتفاده می شود که از بین آنها 
می تــوان بــه کوین بیــس، اف تی ایکــس، کریپتــو 

دات کام و بایننس اشاره کرد.

)Compound Labs(  کامپوند لبز 
فین تک کامپوند لبز به بنگاه های مالی این 
امکان را می دهد که با ارائه حساب های خزانه داری، 
با وام دادن به سازوکارهای غیرمتمرکز، سود کسب 
کننــد. بنگاه هــای مالــی بــا اســتفاده از خدمــات 
 ،)Compound Treasury( خزانه داری کامپونــد
می توانند حســابی را با ســود ثابت چهــار درصد 
افتتــاح کننــد. ایــن ســود ناشــی از وام دادن روی 
بازارهــای پولــی کامپونــد اســت. ســازوکار ایــن 
سرمایه گذاری به طور کلی این است که دالر آمریکا 
به سکه باثبات USDC تبدیل می شود و پس از آن 
در پروتکل مالی غیرمتمرکز کامپوند سرمایه گذاری 
می شــود و در نهایت دقیقاً مشــابه کســب سود 

حساب های پس انداز، سود ایجاد می کند.

)FalconX(  فالکن ایکس 
فالکن ایکــس بــرای مؤسســات مالــی 
و شــرکت هایی کــه حجــم زیــادی رمــزارز در 
خزانه داری های خود دارند، امکان معامله، کارگزاری 
و سپرده گذاری را در قالب کریپتو، فراهم می کند. 
جدای از این خدمات، شاخه اعتباری فالکن ایکس 
به بنگاه ها امکان تأمیــن مالی کوتاه مــدت را برای 
تجارت ارائه می دهد. این فین تــک در حال ایجاد 
مجموعــه ای از خدمــات اســت کــه در نهایــت 
می توانند مانند یک کارگــزاری قدرتمند در زمینه 

دارایی های دیجیتال عمل کنند.
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 ان اف تی های سوالنا 
در کانون توجه سرمایه گذاران

جذب سرمایه 35 میلیون دالری توسط فراکتال؛ بازار ان اف تی های بازی سوالنا
 رشــد توقف ناپذیــر ان اف تــی  به عنوان یــک طبقه 
دارایــی، بــه نظــر می رســد حبابی باشــد کــه هنوز 
)حداقــل در حال حاضر( نترکیده اســت. با این حــال، بازار 
ان اف تی ها همچنان مورد توجه سرمایه گذاران است و آنها 
را جذب می کند. این جذابیت در قســمت هایی که رهبران 
بازار به آن وارد نشده اند، دوچندان می شود. در هفته های 
اخیــر، توجه هــا بــه ســمت ان اف تــی  اکوسیســتم ســوالنا 

معطوف شده است. 

Fractal(، بــازاری بــرای   پلتفــرم فراکتــال )
ان اف تی هــای بــازی سوالناســت کــه توســط 
»جاســتین کان« راه اندازی شده است. هفته گذشته، این 
پلتفرم توانســت 3۵ میلیون دالر ســرمایه جذب کند. این 
سرمایه گذاری به رهبری پارادایم و مولتی کوین و با مشارکت 
کوین بیس، سوالنا، آنیموکا و اندریسن  هوروویتز انجام شد. 
 )Magic Eden( »دو هفته قبل از این اتفاق، »مجیک ادن
محبوب ترین فروشگاه ان اف تی  سوالنا، یک دور ۲7 میلیون 
دالری بــه رهبــری پارادایــم جمــع آوری کــرد. عــالوه بــر این 
ســرمایه، مجیــک ادن توانســت بودجــه اضافــی هــم از 

»سکویا« دریافت کند.

 سوالنا نه تنها از مشتریان کارمزدهای ناچیزی برای 
تراکنش دریافت می کند، بلکه سرعت را نیز برای 
آنها افزایش می دهد. سوالنا یکی از موفق ترین شبکه ها در 
اکوسیستم بالکچین در سال های اخیر محسوب می شود، 
چون توانسته توسعه دهندگان و سرمایه گذاران بسیاری را 

به خود جذب کند. بسیاری از بازیکنان، جایگزین الیه یک 
)L۱(  را یک  هاب بهتر به جای تالش های ان اف تی  می دانند. 
چون این تالش ها اغلب باعث ایجاد فشار قابل توجهی در 
شبکه اتریوم شده و در نهایت به هزینه های سنگین و زمان 
انتظار طوالنی تــر در کل شــبکه منجــر می شــوند. کان، در 
مصاحبه ای با تک کرانچ گفت: »ما با سوالنا شروع کردیم؛ 
زیــرا فکــر می کردیم کــه ایــن بهتریــن تجربــه کاربــری برای 

کاربران، گیمرها و شرکت های بازی است.« 

 بــا وجــود اینکــه تمــام توجهــات بــه ســمت 
سرمایه گذاری ها در اســتارتاپ های جدید ان اف تی  
سوالنا جلب شده اســت، اما اقدامات شرکت های بزرگ نیز 
قابل توجه هستند. هفته گذشته، اوپن سی در توییتر اعالم 
کرد که در هفته های آینده از بالکچین سوالنا پشتیبانی خواهد 
کرد.اوپن سی همچنان سهم اصلی از فروش کلی  ان اف تی  را 
در اختیــار دارد؛ مجمــوع حجــم تراکنش هــای آن به شــدت 
افزایش پیدا کرده و ارزش شرکت را به ۱3.3 میلیارد دالر سوق 
داده است. اما این اســتارتاپ هنوز راه زیادی در پیش دارد تا 
بتواند مصرف کنندگان را به این فناوری مشتاق کند. در طول 
3۰ روز گذشته، این پلتفرم ۲.۵ میلیارد دالر در ۴۵۰ هزار کیف 
پول، تراکنش داشت. این رقم نشان از یک افزایش قابل توجه 
نسبت به سال گذشته اســت، اما نشــان دهنده انزوای بازار 

ان اف تی  در این مقطع زمانی هم هست. 

 جالب اســت بدانیــد که مجیــک ادن تنها کســر 
کوچکی از اوپن سی است. به طور مثال در طول ماه 

گذشته ارزش معامالت اوپن سی ۴۱ میلیون دالر و مجیک 
ادن ۲.۵ میلیارد دالر بود. با این حال ۹۵هزار معامله گر فعال 
در مجیــک ادن نشــان می دهنــد کــه ایــن پلتفرم بــا وجود 
میانگین تراکنش های بسیار پایین تر، توانسته کاربران را به 

این فناوری عالقه مندتر کند.

 یکی از سؤاالتی که پاســخ به آن آسان نیست، در 
مــورد چالش هــای بــازار ان اف تــی  در مواجهــه بــا 
ان اف تی های اسپم اســت. در واقع، چگونگی رفتار عوامل 
مدیریتــی بــا ایــن نــوع ان اف تی ها مشــخص نیســت. طی 
سال های گذشته، اوپن سی به شدت به هزینه های مربوط 
بــه اســتخراج ان اف تــی  در اتریــوم به عنــوان ابــزاری بــرای 

مدیریت بازار خود متکی بوده است. 

 در طول سال گذشته، اوپن ســی سعی کرد با ارائه 
 یــک فراینــد ســاده تر بــه نــام »لیــزی منتینــگ«
 )lazy minting( هزینه هــا را کاهــش دهــد، امــا در ژانویــه 
مجبــور شــد ایــن ویژگــی را مهــار کنــد؛ زیــرا ۸۰ درصــد 
ان اف تی  های ایجادشده با اســتفاده از این تکنیک، اسپم، 
جعلی یا دزدی تشخیص داده می شوند. سوالنا، به  خاطر 
هزینه های کم، احتماالً برخی از این مسائل را برای بازارهای 
بزرگ تســریع و تســهیل  کند. به عالوه، می توانــد بازارهای 
بزرگ را به ایجاد فیلترهای محتوایی قوی تر ملزم کند. شاید 
ســوالنا بــا ایــن کار بتوانــد فضایــی را بــرای افــراد تــازه کار با 
جایگاه هــای تعریف شــده تر یــا تاکتیک هــای مدیریتــی 

شدیدتر، ایجاد کند.

دوج کوین به ۱۸۰۰خودپرداز 
صرافی بیت کوین آمریکا 

متصل شد

خبر خوش برای 
دوج بازها

از این پس می توان ارز دیجیتال دوج کوین 
را در دســتگاه های خودپردازی که توسط 
صرافی ارز دیجیتال »بیت کوین آمریکا« 
اداره می شود، معامله کرد. خبری خوش 
برای یکی از پرخبرترین توکن های بازار که 

همیشه به خبرسازی شهره بوده است.
به گزارش کوین دسک، قیمت دوج کوین 
یک روز پس از اینکه صرافی ارز دیجیتال 
»بیت کوین آمریکا« اعــالم کرد که قصد 
دارد بــا بیــش از ۱۸۰۰ دســتگاه خودپرداز 
در 3۱ ایالــت آمریــکا از ایــن ارز دیجیتال 
پشــتیبانی کنــد، بــه باالتریــن ســطح 
یک ماهه خود رسید. بالفاصله بعد از این 
اعالم خبر قیمت دوج کوین چهار درصد 
افزایــش یافــت و حتــی در ســاعتی از روز 
بــه ۰.۱۴۱ دالر رســید. این عــدد باالترین 
قیمت دوج کویــن از ۲۱ فوریه تــا آن موقع 
بود. اگرچه قیمت این رمــزارز در ماه های 
گذشــته به شــدت تحــت تأثیــر خبرها و 
جنجال هــای چهره های مختلف بــوده و 
نمی توان این روند را یک روند تثبیت شده 

برای آن دانست.
بیت کوین آمریکا که خــود را یک صرافی 
ارز دیجیتــال معرفــی می کنــد، به عنوان 
یک ارائه دهنــده خدمات پولــی در وزارت 
خزانــه داری ایــاالت متحــده ثبــت شــده 
است. طبق اعالم بیت کوین آمریکا، این 
صرافی محبوبیت روزافــزون دوج کوین را 
تشــخیص داده و بــه این نتیجه رســیده 

که زمان پرداختن به آن فرا رسیده است.
مشــتریان می تواننــد بــا دســتگاه های 
خودپــرداز، انــواع خاصــی از ارزهــای 
دیجیتال را با پول نقــد خریداری کنند یا 
آنها را به صورت نقدی برداشت کنند. اتر، 
توکن بومی شبکه اتریوم نیز در ماه اکتبر 
به شــبکه خودپرداز ایــن صرافــی اضافه 
شد. همچنین، در هفته های اخیر قیمت 
دوج کویــن پــس از اینکــه ایالن ماســک، 
مدیرعامــل تســال، در توییتی اعــالم کرد 
کــه دارایی هــای رمزنــگاری خــود از جمله 

دوج کوین را نمی فروشد، افزایش یافت.

NEWSخبر
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منتظر چقدر تغییر باشیم؟!
می گویند دنیای وب 3 با تکیه بر مفهوم متاورس زندگی ما را دگرگون 

خواهد کرد، آیا واقعًا چنین است؟

نمایندگان پنسیلوانیا و اورگن درصدد جلوگیری از رگوالسیون 
سنگین رمزارزها

حمایت سناتورها

ANALYSISتحلیل

»پــت تومــی« ســناتور جمهوری خــواه ایالــت 
پنســیلوانیا پیش نویــس جدیــدی از قانــون 
پیشــنهادی اســتیبل کوین ها را فاش کرده که به 
گفتــه او انعطاف پذیــری بیشــتری در خصــوص 
افــراد و ارکان مجــاز به انتشــار اســتیبل کوین ها 
را فراهــم می کنــد. این طــرح پیشــنهادی که روز 
چهارشــنبه منتشــر شــد، در صــورت تصویب، 
مجوز فدرال جدیدی را ایجــاد می کند که به طور 
خاص برای صادرکنندگان استیبل کوین طراحی 
شــده و در عیــن حــال وضعیــت انتقال دهنــده 
پــول ثبت شــده در ایــن ایالــت را بــرای اکثــر 
صادرکننــدگان اســتیبل کوین حفــظ می کنــد. 
عالوه بر این، پیش نویس الیحه تصریح می کند 
که مؤسســات سپرده گذاری بیمه شــده مجاز به 
انتشــار اســتیبل کوین هســتند. ایــن پیشــنهاد 
قانونــی در حالی ارائه می شــود کــه قانون گذاران 
همچنان بــه بحــث دربــاره الزاماتــی می پردازند 
که بــه مؤسســات اختیار صــدور اســتیبل کوین 
را می دهــد. »ژان نلی لیانگ«، معــاون وزیر امور 
مالــی داخلــی در وزارت خزانــه داری آمریــکا، در 
ماه فوریه برای دفاع از توصیه های استیبل کوین 
از ســوی گــروه کاری رئیس جمهــور در بازارهــای 
مالــی  در مقابل کنگــره آمریــکا حاضر شــد. در 
ایــن گزارش پیشــنهاد شــد کــه تنها مؤسســات 
ســپرده گذاری بیمه شــده فــدرال بایــد مجــاز به 

انتشار توکن ها باشند.
تومــی تنهــا ســناتور فعــال در دفــاع از رمزارزهــا 
نیست. بسیاری از سناتورهای دیگر نیز در قبال 
ایجــاد محدودیت هــای گســترده رغبت نشــان 
نداده انــد. امــا ســناتوری کــه بزرگ تریــن متحــد 
تومی در سنای این کشور است و تنها به سکوت 
راضی نیســت،  در کمال تعجب از حــزب رقیب 
اوســت. ســناتور »ران وایــدن« از ایالــت اورگــن 
به وفور در خصوص بدبینی خود در حوزه ایجاد 
محدودیت های رمزارزی سخن گفته و همواره از 
قدرت رأی  خود بــرای رأی منفــی دادن در چنین 
الیحه هایــی، خصوصــاً الیحه جنجالی ســناتور 

الیزابت وارن استفاده کرده است. 

نگرانی از رگوالتوری با مترومعیار 
بانک ها

تومــی دربــاره الیحه هــای پیشــین 
می گوید: »این پیشنهادها به نظر من 

بسیار محدودکننده بود. نگران بودم 
که این الیحه ها می تواند زمینه ساز 
فرایندهــای  از  عظیــم  موجــی 

رگوالتــوری را کــه بانک هــا در معــرض 
آن هســتند، وارد فضــای رمــزارزی کنــد، 
خرجی عظیم و زمان بر که تنها نظارتی بر 

اســتیبل کوین ها داشــته باشــیم. 
ایــن بــرای مــن منطقــی 

نبــود.«  پیشــنهاد 

تومی همچنین مجموعه ای از دستورالعمل های 
کلــی را بــرای صادرکننــدگان اســتیبل کوین، 
صرف نظــر از اینکــه آنهــا یــک ارز محلــی ایالتی 
هستند یا مجوز فدرال جدید دریافت می کنند، 
ایجــاد می کند. اینها شــامل افشــای اجباری در 
مورد دارایی های ذخیره پشــتوانه استیبل کوین 
و قرار دادن آنهــا در ممیزی های معمول توســط 
شــرکت های حســابداری عمومــی ثبت شــده 

است.
تومــی در جریــان یــک ویدئــوی اینترنتــی در 
رسانه ها در روز چهارشنبه گفت: »فکر نمی کنم 
اســتفاده از رژیــم گزارش دهــی تراکنش هــای 
قدیمی موجود کــه امروزه در سیســتم پرداخت 
وجــود دارد، بــرای فناوری هــای جدیــدی ماننــد 
اســتیبل کوین ها اعمال شــود. صادقانــه بگویم، 
ما باید آن رژیــم را به روز کنیم، نــه اینکه آن را در 
یک فناوری جدید بگنجانیم. پیش نویس الیحه 
تصریح می کنــد که اســتیبل کوین های پرداخت 
نبایــد به عنــوان اوراق بهادار طبقه بندی شــوند؛ 
تمایزی که به تشــویق نوآوری در فضای رمزارزی 

کمک می کند.«

باید رمزارزها را جور دیگر دید
می کنــم  فکــر  »مــن  گفــت:  تومــی 
شفاف سازی در مورد اینکه چه چیزی در فضای 
دارایی دیجیتــال، امنیت را ایجــاد می کند و چه 
چیزی تأثیر معکوس دارد، بسیار مهم است. من 
فکر می کنم که این موضوع در حال حاضر تأثیر 
وحشــتناکی بر توســعه پروتکل ها و نوآوری های 
جدیــد دارد. SEC ادعــا می کنــد کــه اساســاً هر 
دارایی دیجیتال یک ضمانت نامه مالی اســت، 

فکر می کنم این موضع غیرقابل دفاع است.«
وایدن نیــز در حمایــت از طــرح تومــی گفته که 
ظهور ارزهای دیجیتال شــبیه بــه روزهای اولیه 
اینترنت است، زمانی که او و همکارانش بخش 
۲3۰ قانــون ارتباطــات را ایجــاد کردنــد؛ قانونــی 
کــه از شــرکت های رســانه های اجتماعــی در 
برابر شــکایت به خاطــر مطالبی که کاربــران در 
پلتفرم هایشان پست می کنند، 
محافظت می کنــد.   وایدن 
گفت: »بدیهی اســت که 
بحــث در مــورد مقــررات 
ســخت گیرانه تر وجــود 
دارد، اما من می خواهم 
در کنار جریــان مبتکر 
ایستادگی کنم. همان 
کاری را که در زمان ظهور 

اینترنت انجام دادم.«

حدس می زنید آورده های سال ۲۰۲۱ غیر از همه گیری ویروس 
کرونا، بحران زنجیره ای تأمین حداقل های زندگی، تورم و... 
چه چیزی بــود؟ معرفی وب 3 بــه عموم مــردم. یک مفهوم 
کامالً نــو و جدیــد. وب 3 اخیراً به لطــف حامیــان رمزارزها و 
بالکچین به عنوان آینــده اینترنت، بســیار جنجال برانگیز 
بوده است. ایده این مفهوم ساخت یک شبکه غیرمتمرکز 
و مکانــی اســت کــه در آن کاربــران بتوانند بــدون مزاحمت 
محدودیت هــا و موانــع، اطالعــات را از یــک ســرویس بــه 
سرویس دیگر انتقال دهند. این موضوع ترکیبی از NFTها تا 

متاورس را شامل می شود که توجه شرکت های 
ســرمایه گذاری ریســک پذیر قدرتمنــد را بــه 
خود جلــب کرده اســت؛ گرچه ایــن موضوع با 
مخالفان بزرگــی از جمله ایالن ماســک، مدیر 
تسال رو به رو شده است. او در تاریخ ۲۲ دسامبر 
بــه »بابیلــون بــی« گفــت: »وب 3 بیشــتر از 

واقعیت شبیه به بازاریابی است.«
با این تفاسیر آیا وب 3 صرفاً به ما تحمیل شده 
است؟ یا آیا واقعاً نوع جدیدی از اینترنت است 
که دنیا را تغییر می دهد؟ واقعیت این است که 

هر دو پاسخ صحیح هستند.

 وب 3؛ خط شکن بعدی
پیش از بررســی مزایا و معایــب وب 3، اجــازه دهید نگاهی 
به دلیل این نام گذاری داشته باشیم. این نام برگرفته از وب 
۱ یا وب ۱.۰ اســت که نام نســخه اورجینال اینترنتی بود که 
به شــما اجازه می داد ســایت های GeoCities یــا بازی های 
ســاده مرورگر مبتنی بر »فلــش« را تجربــه کنید. ایــن دوره 
به نوعی عصر حجر اینترنت بــود.   وب ۲ که به نــام وب ۲.۰ 
هم شناخته می شود، از وب ۱ پیشرفته تر است و امکاناتی 
همچون فیس بوک، اوبر و ونمو و به عبارت دیگر تمام چیزی 
را که امروز به صــورت آنالین وجــود دارد، ارائــه می دهد. وب 
3 تکامل بعدی اینترنت است. نتیجه وب ۲.۰، بر این ایده 
اســتوار اســت که فنــاوری بالکچیــن و توکن هــای دیجیتال 

می توانند اینترنت غیرمتمرکز را تقویت کنند.
در حالی کــه وب ۲ اینترنتی را که ما امروزه می شناســیم، به 
ما هدیه داد، بار سنگینی را هم بر دوش ما گذاشت. امروزه 
تعــداد انگشت شــماری از شــرکت های بــزرگ مثــل گوگل، 
آمازون، اپــل و فیس بوک اینترنــت را کنترل می کننــد و این 
دلیلی است که این شرکت ها سعی می کنند اوضاع تغییر 
پیدا نکند. مشکل حال حاضر فقدان قابلیت انتقال داده ها 
یا به عبارتی به همراه داشتن اطالعات از طریق دستگاه های 
مختلف اســت. این یعنی اگر شــما اپلیکیشــنی را در یک 
پلتفــرم خریداری کنیــد، ممکن اســت در پلتفــرم دیگر کار 
نکند. شــرکت های فنــاوری بــزرگ بــا اطالعاتی که شــما در 
اختیار آنها می گذارید، رشد زیادی می کنند و شرکت هایی 
مثل گوگل و فیس بوک بیشتر درآمدشان از طریق تبلیغاتی 

به دســت می آید که بــر اســاس اطالعات شــما بــه نمایش 
گذاشــته می شــوند. وب 3 اما اجازه می دهد که ســایت ها و 
سرویس ها در میان کامپیوترهای غیرمتمرکز موجودیت پیدا 
کنند و با استفاده از فناوری بالکچین اعتبار اطالعات کاربران 
را به تأیید برساند. در حالت ایده آل افرادی که از سایت ها و 
اپلیکیشن ها استفاده می کنند، می توانند به صاحبان آنها 
تبدیل شوند. تنها با شرکت در یک اجتماع آنالین، شما قادر 
هستید تا بخشی از آن را به صورت یک توکن دیجیتالی به 
دســت آورید و در این حالت مصرف کنندگان می توانند به 
جای یک شرکت بزرگ، آن سرویس را اداره کنند.

 پس متاورس کجای ماجراست؟
متاورس یک شــبکه جهانی متصل از دنیاهای 
آنالین است که همه افراد بزرگ به آن عالقه مند 
شــده اند. برای تحقق یافتــن متاورس شــما باید 
حساب خود یا به عبارتی آواتار و اطالعات تان را 
از جایی به جای دیگر منتقل کنید. شرکت های 
فردی ای که صاحب بخش های مختلف متاورس 
هستند این کار را غیرممکن می کنند. به عنوان 
مثال شــرکت متا هرگز اجازه نمی دهد که کاربران اطالعات 
خود را بــا شــرکت های اپیک گیمز یــا روبالکس به اشــتراک 
بگذارند. اینجا لحظه ای است که اینترنت غیرمتمرکز وب 3 
وارد عرصه می شود. اگر مرجع واحدی برای کنترل سایت ها 
و اپلیکیشــن های متــاورس وجــود نداشــته باشــد، کاربران 
به راحتی می توانند میان دنیاهای مختلف جابه جا شوند. 
روش پرداخت در وب 3 به چه صورت است؟ البته با ارزهای 
دیجیتال. این موضوع طرفداران ارزهای دیجیتال را به وب 3 

عالقه مند کرده است. 

 آینده اینترنت
طرفداران وب 3 خواهند گفت که این شکل غالب اینترنت 
در آینــده خواهــد بــود، امــا احتمــاالً ملغمــه ای از وب ۱، وب 
۲ و وب 3 به وجــود خواهد آمد. شــرکت های بــزرگ فناوری 
قبل تر از اینهــا ســرمایه گذاری بــر وب 3 را شــروع کرده اند و 
طبیعتــاً شــرکت های تریلیــون دالری نمی خواهنــد کنترل 
اکوسیستم اینترنت را از دست بدهند. واقعیت این است 
که وب 3 شکل پیشرفته اینترنت نیست تا ما به سمت آن 
حرکت کنیم؛ بلکه رشد اینترنت فعلی اســت و احتماالً به 
قدری نامحسوس خواهد بود که  شما متوجه آن نخواهید 
شد. دقیقاً همان طور که از وب ۱ به وب ۲ رسیدیم. در حالی 
که فرصت های زیــادی بــرای نوآوری هایی مثــل ارائه کنترل 
ســرویس هایی که مردم بــا آنها ســروکار دارند به خودشــان 
وجود دارد، به نظر می رسد آرمان شهر طرفداران وب 3 تحقق 
نخواهد یافت. این موضوع کامالً درست است که اینترنت 
به زودی تغییر می کند، اما تغییرات آن به اندازه ای که اینترنت 

تا به امروز تغییر کرده، چشم گیر نخواهد بود.

کسری حسنی  

@kasrahsni
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

سخت گیری در شبه قاره 
مالیات 3۰ درصدی هند بر سود رمزارزی اجرایی شده و این موضوع نگرانی های زیادی در 

بین فعاالن این بازار ایجاد کرده است
طــرح مالیاتــی هنــد بــر ارزهــای رمزنگاری شــده روز 
پنجشنبه اجرایی شد و باری سنگین را بر دوش مشاغل 
و ســرمایه گذاران انفــرادی اضافه کرد.  ایــن مالیات بالغ 
بر 3۰ درصد ســود ناشــی از معامالت رمزارزی را شــامل 
می شود. عالوه بر مالیات بر عایدی سرمایه، شهروندان 
هند مجبور به پرداخت یک درصد مالیات کسرشده در 
مبدأ )TDS( نیز خواهند بــود که این طرح  از اول جوالی 
اعمال می شــود. چنیــن مالیاتی در خصــوص رمزارزها، 

ســرمایه گذاران ایــن حــوزه را 
ملــزم بــه پرداخــت مالیــات 
بــرای هــر تراکنش می کنــد. از 
جمله زمانی کــه ارز دیجیتال 
خریــداری می شــود، بــه کیف 
پول دیجیتال منتقل می شود 
یــد توکن هــای  یــا بــرای خر
 )NFT ( معاملــه  غیرقابــل 

استفاده می شود.
»مارینــا کوالنکــو«، مدیــرکل 
شرکت Kova Tax درباره این 
الیحــه می گویــد: »هنــد یکی 
از بزرگ تریــن اقتصادهــای در 

حال رشــد دنیاســت و هرج ومرجی کــه رمزارزهــا در این 
کشــور ایجــاد کــرده بودنــد، بی همتا بــود. قانــون جدید 
هند تا حد بســیار زیادی این هرج ومرج را خنثی کرده و 
رویه ای از ثبات را به آن اضافه خواهد کــرد. با این حال، 
درک دولت هنــد از ثبات، با آنچه عموم ســرمایه گذاران 
و کســب وکارهای رمــزارزی در پــی بــه دســت آوردن آن 
بودنــد، متفاوت اســت. فکــر می کنــم اضافه شــدن این 
مالیات در مبدأ باعث ایجاد فاصلــه میان فعاالن بازار و 
اداره کنندگان آن خواهد شد و در بلندمدت فرصت های 
بسیاری را در اکوسیستم رمزارزی، از هند سلب خواهد 

کرد.«

 جبران ضرر سخت می شود
کوالنکو همچنین گفت که یکی دیگــر از تأثیرات مهم بر 
سرمایه گذاران، »قرنطینه کردن ضررهای دارایی« است، 
به این معنی که سرمایه گذاران دیگر قادر به جبران ضرر 
از یک رمزارز به رمزارز دیگر مانند جبــران ضرر در اتریوم 
در برابــر ســود بیت کوین نخواهنــد بود. بــر اثر مفــاد این 
الیحــه هندی ها اجــازه کســر هزینه ها یــا کمک هزینه ها 
را در هنگام محاســبه درآمــد ارزهای دیجیتــال نخواهند 
داشت و تنها می توانند هزینه 
به دست  آوردن این دارایی ها را 
از حســاب مالیاتی خود کســر 
کننــد. کوالنکــو گفــت: »ایــن 
باعث می شود ســرمایه گذاران 
ریســک دارایی های جدیدتر را 
به حد نامطلوبی برسانند، زیرا 
ممکن است زیان متحمل شده 
هرگز دوباره بازنگردد و استفاده 

نشود.«
»نیتیــن  جملــه  از  برخــی، 
آرگاوال  نیتیــن  آرگاوال«، 
یــک شــهروند هنــد و یکــی از 
بنیان گذاران بانک اف وی، الیحه پیشنهادی و خصوصاً 
بخــش مربــوط بــه مالیــات یک درصــدی مبــدأ را یــک 
حرکــت بســیار مترقــی از ســوی دولــت می داننــد. او در 
این بــاره گفــت: »بــا داشــتن یــک درصــد مالیــات مبدأ 
بــر نقل وانتقــاالت، مکانیســمی بــرای ردیابــی و گزارش 
نقل وانتقــاالت رمزنــگاری توســط صرافی هــا وجــود 
خواهد داشــت و تا حد زیادی تراکنش هــای غیرمجاز و 
فعالیت های قانونی که از طریق رمزارزها پیش می روند، 

از بین خواهند رفت.«
»نیرمــاال ســیتارامان«، وزیــر دارایــی کــه در ابتــدا ایــن 
پیشنهاد را در الیحه مالی کشور ارائه کرد، هفته گذشته 

ایــن تغییــرات را از طریــق رأی پارلمانی به قانــون تبدیل 
کرد. سیتارامان ماه گذشته گفت که »میزان و فراوانی« 
تراکنش های ارزهای دیجیتال و فعالیت های معامالتی 
که در بازار شــاهد بودیــم، در نهایت دولــت را مجبور به 

ارائه یک رژیم مالیاتی خاص کرده است.

 هندی هــا بــه بهشــت های رمــزارزی کــوچ 
می کنند؟

در این حال بسیاری در هند  از فرار کارآفرینان داخلی و 
استارتاپ های رمزارزی به بهشت  های مالیاتی مترقی از 
جمله پرتغال، آلمان یا ســنگاپور می ترســند. »سامیت 
گوپتا«، مدیرعامل CoinDCX، اولین شرکت کریپتویی 
در هنــد، روز سه شــنبه در واکنــش به ایــن الیحه گفت: 
»مقــررات ســنگین مالیاتــی یــک چالش بــرای صنعت 
کریپتــو اســت. نرخ ثابــت 3۰درصــدی مالیــات مطمئناً 
رشد را متوقف می کند و ما قبالً شاهد خروج بسیاری از 

شرکت های رمزارزی از هند بوده ایم.«
برخی محافل سیاسی هند، از جمله تعدادی از اعضای 
»لــوک ســبها«، مجلــس ســفلی ایــن کشــور نیــز از این 
تغییر انتقاد کرده اند. در زمان ارائه این الیحه، منتقدان 
گفتند که ایــن مالیات در صورت اجرا بــه صنعت نوپای 
رمزارزها در هند پایان خواهد داد. گوپتا گفت که انتظار 
می رود حجم معامالت نیز در نتیجه این مالیات ضربه 
بخــورد و باعث شــود کشــور »فرصت هــای بــزرگ« را از 
دســت بدهد. به گفتــه او، کریپتــو نوعی بــازار مبتنی بر 
حدس و گمان نیست، بلکه رشــد کرده تا بتواند به یک 
صنعت نامــدار »در ســطح جهانــی و شناخته شــده« و 

اکوسیستمی »محترم« تبدیل شود.
او گفت: »نرخ مالیــات باید حداقل با نــرخ درآمد عموم 
ســرمایه داران رمــزارزی هماهنگ شــود تا تأثیــر مالی بر 
ســرمایه گذارانی که تحــت باالترین ســطح مالیــات قرار 

نمی گیرند، به حداقل برسد.«

بسیاری در هند  از فرار 
کارآفرینان داخلی و 

استارتاپ های رمزارزی 
به بهشت  های مالیاتی 
مترقی از جمله پرتغال، 

آلمان یا سنگاپور 
می ترسند

الیحه دو عضو مجلس 
نمایندگان آمریکا علیه 

السالوادور

ادامه تنش رمزارزی 
السالوادور و آمریکا

 دو عضــو کنگــره آمریــکا روز 
دوشنبه یک الیحه همراه را به 
مجلس نمایندگان ارائه کردند که در آن 
به دنبــال »کاهــش خطــرات« ناشــی از 
پذیــرش بیت کویــن در الســالوادور 
به عنــوان ارز قانونــی در ســال گذشــته 
الیحــه  بودنــد.  کشورشــان  بــرای 
پاســخگویی برای ارزهــای دیجیتال در 
السالوادور )ACES( که در ماه فوریه به 
ســنا ارائه شــد، بــه وزارت امــور خارجه 
آمریــکا دســتور می دهــد تــا تحلیلی از 
قانون بیت کوین السالوادور ارائه دهد.

پــس از الیحــه ســنا، نایــب بوکلــه، 
رئیس جمهــور الســالوادور، اظهــارات 
این سناتورها را »قمپز در کردن« خواند 
و از آنها خواســت تا از »امــور داخلی« 

کشورش دوری کنند.

 السالوادور در هفتم سپتامبر 
۲۰۲۱ و پــس از تصویــب قانون 
بیت کویــن این کشــور از طریق مجلس 
رســماً  را  بیت کویــن  قانون گــذاری، 
به عنــوان یــک ارز قانونــی بــه رســمیت 
شــناخت. ایــن حرکت توســط حامیان 
رمزارز در سراســر جهان تحسین شد، 
در حالــی کــه توســط دیگــران به عنوان 

تهدیدی برای ثبات مالی تلقی شد.

توســط  کــه  الیحــه  ایــن   
نماینــدگان، »نورما تــورس« و 
»ریــک کرافــورد« بــه صحــن مجلــس 
نمایندگان آمریکا ارائه شــد، همچنین 
به دنبال تجزیه وتحلیل خطرات مربوط 
بــه امنیــت ســایبری، ثبــات اقتصــادی 
جهانــی و حکومت هــای دموکراتیــک 
ناشــی از تصمیم ایــن کشــور آمریکای 

التین است.

 کرافورد پس از ارائه الیحه گفت: 
»الســالوادور یــک دموکراســی 
مســتقل اســت و مــا بــه حــق آن بــرای 
خودمختــاری احتــرام می گذاریــم، امــا 
ایــاالت متحــده بایــد برنامــه ای بــرای 
محافظت از سیستم های مالی خود در 
برابر خطرات این تصمیم داشته باشد. 
بــه نظــر می رســد اقدامــات ناگهانــی 
السالوادور بیشتر یک قمار ساده لوحانه 

باشد تا یک روشنفکری اقتصادی.« 

NEWSخبر
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

قدم بعدی گنسلر
دورخیز بریتانیا برای فتح بازار روبه رشد ان اف تی 

با راهکارهای متنوع دنبال می شود

ضرب ان اف تی دولتی 
در دستور کار بریتانیا

REPORTگزارش

بــر اســاس گفته هــای »جــان گلــن«؛ »ریشــی 
ســوناک«، وزیر دارایی بریتانیا در جریــان رویداد 
فناوری فین تک از ضرابخانه سلطنتی این کشور 
درخواســت کرده تــا تابســتان پیــش رو بــه تولید 
و عرضــه دســته ای از ان اف تی هــا بپردازنــد. وی 
همچنین گفت که به زودی جزئیات بیشــتری در 
خصوص این برنامــه دولتی در دســترس خواهد 

بود. 
به گفته گلن، ابتــکار فعلــی در دولــت بریتانیا در 
خصوص ان اف تی ها بخشی از تالش گسترده تر 
ایــن دولت بــرای تبدیل شــدن بــه یک پیشــرو  در 
حوزه رمزارزی اســت. در این راســتا وزیــر اقتصاد 
بریتانیــا اعــالم کــرده کــه بریتانیا بــرای قــرار دادن 
دارایی های دیجیتال تحت نظارت بیشتر گام هایی 
را برخواهد داشت. در میان این گام ها تالش بیشتر 
برای خنثی سازی اســتیبل کوین ها، تشکیل یک 
کارگــروه جهانــی رمــزارزی بین المللــی، وارد کردن 
دائوها به قانون اقتصادی کشور، بررسی چگونگی 
اعمال مالیات بر فضای دیفای، تشکیل یک گروه 
نظارتی بر رمزارزها شــامل وزرای کابینه و بررســی 
نقش مثبت احتمالــی رمزارزهــا در کنترل قرض 
ملی به چشــم می خورد که در کنار هم این الیحه 
پیشنهادی را به یکی از پر و پیمان ترین بسته های 
پیشــنهادی تاریــخ رمزارزهــا از ســوی یــک دولت 

تبدیل کرده است.

 در جستجوی مقررات منعطف 
گلن گفت: »ما نباید به مقررات به عنوان 
یک چیز ثابت و ابدی فکر کنیم. در عوض، باید به 
فرایند نظارتی فکر کنیم که در صورت نیاز، اصالح 
و بازنویسی خواهد شد. هنوز هیچ کس به طور قطع 
نمی داند که وب 3 چگونه خواهد بود، اما شانس آن 
وجود دارد که نقش بالکچین در توسعه آن حیاتی 
باشــد. ما می خواهیم کشــور جلوتر از باقی رقبا و 

به دنبال بهترین فرصت های اقتصادی باشد.«
»مائوریســیو ماگالدی«، مدیر استراتژی جهانی 
ارزهــای دیجیتــال در شــرکت مشــاوره رمــزارزی 
فین تــک، دیدگاهی بدبینانه در مــورد برنامه های 
ان اف تــی  دولــت دارد. او در یــک بیانیــه اینترنتی 
در این بــاره گفت: »بــه نظر می رســد این تصمیم 
چیزی بیش از یک بازی برای جلب انظار عمومی 
نیســت. با این وجود دیالــوگ مســتمر در دولت 

برای تبدیل کردن بریتانیا به یکی از پایتخت های 
رمزارزی دنیا، نویدبخش است.«

 ســیگنال های مختلــف از گوشــه و کنار 
دنیای سیاست

در حالــی کــه سیاســت گذاران در سراســر جهان 
شــروع به نگاه دقیق تر به بــازار دو تریلیــون دالری 
رمزارزها می کنند، رهبران این صنعت خواســتار 
شفافیت در مورد موقعیت دولت بریتانیا در قبال 

کریپتو شده اند.
مــاه گذشــته، جــو بایــدن، رئیس جمهــور ایاالت 
متحده، با امضای یــک فرمان اجرایی، خواســتار 
هماهنگی سراسری دولت در مورد تنظیم مقررات 
ارزهــای دیجیتال شــد. این حرکت به طــور کلی از 
سوی رهبران رمزارزی منفی تلقی نشد. در همین 
حال، قانون گذاران اتحادیه اروپا اخیراً به اقداماتی 
که آینده ماینینگ رمزارزها را بــه خطر می اندازد، 
رأی منفی دادند. با این حال، آنها همچنین قوانین 
جدیدی را برای سرکوب نقل وانتقاالت رمزنگاری 
ناشــناس تصویب کردند. در بریتانیا، رگوالتورها 
لحن تنــدی در مــورد دارایی های دیجیتــال اتخاذ 

کرده اند.
بــرای مثــال اداره امور مالــی این کشــور از اکثریت 
قریب بــه اتفــاق شــرکت های رمزنــگاری کــه برای 
ثبت نام در ســازمان دیدبان درخواست می کنند، 
اجتنــاب کــرده و هشــدار داده کــه نگــران اســت 
بسیاری از »جرایم مالی« مورد توجه قرار نگیرند. 
هفته گذشــته، FCA، یک ضرب االجــل حیاتی را 
برای کســب وکارهای رمزنگاری خود در یک دفتر 
ثبت موفق بریتانیایی که شامل شرکت های بزرگ 
دیگری ماننــد روولوت و کاپر نیز می شــود، تمدید 
کرد تا مجوز کامل دریافت کنند. فیلیپ هاموند، 
وزیــر دارایی ســابق بریتانیا، مشــاور شــرکت کاپر 
 اســت. در همین حــال چندیــن شــرکت از جمله  
Blockchain.com، B2C2  و Wirex، پــس از 
ناکامی در ثبت نام نهایی، مجبور به توقف عملیات 
رمزارزی خــود در بریتانیا و نقل مکان بــه خارج از 
کشور شده اند.  در حالی که از یک سو الیحه هایی 
مانند طرح فعلی ان اف تی در جریان اند و از سوی 
دیگر تنهــا 33 شــرکت موفــق بــه اخذ مجــوز کار 
رمزارزی در بریتانیا شده اند، آینده این صنعت در 

این کشور از همیشه نامعلوم تر است.

 چهار سؤالی که ذهن رئیس SEC را به خود مشغول کرده است

این روزها در میان جامعه رمزارزی آمریکا، گری گنسلر، 
رئیــس SEC یکــی از اصلی تریــن ســلبریتی های درگیــر 
تنظیم بازار است. حاال او از کارکنان آژانس خود خواسته 
تا چهار حوزه جدید را برای مقررات جدید بالقوه ارزهای 

دیجیتال بررسی کنند.
اما چــرا ایــن موضــوع اهمیــت دارد؟ کاخ ســفید در ماه 

مــارس بــه چندیــن آژانــس دســتور داد تــا 
توصیه هــای بیشــتری بــرای اداره صنعــت 
جدیــد ارائــه کننــد کــه نشــان می دهــد 
ظرفیت ها و خطرات بالکچین به طور یکسان 

در باالترین سطح جدی گرفته می شوند.
گنســلر در اظهــارات آماده شــده خــود در 
روز دوشــنبه در کنفرانــس ســاالنه انجمــن 
بازارهــای ســرمایه Penn Law در دانشــگاه 
پنســیلوانیا گفت: »هیــچ دلیلی بــرای رفتار 
متفاوت با بازار رمزارزی وجود ندارد. ما نباید 

فقط به دلیل اســتفاده از فناوری های جدید، نســبت به 
این بــازار خنثی باشــیم. در این راســتا دســتور داده ام تا 
به چهار سؤال اصلی کمیســیون درباره فضای رمزارزی 

توجه و پردازش رگوالتوری صورت گیرد.«

 محافظــت معامله گــران کوچــک در بــازار 
رمزارزی

قصد کمیسیون در این حوزه محافظت از سرمایه داران 
به همان شــیوه ای اســت که در دیگــر بازارهــا محافظت 
می شوند. به عنوان مثال، بورس و اوراق بهادار نیویورک 
به گونه ای تنظیم می شــود که صرافی ها رمــزارزی مانند 

کوین بیس یا کارکن از آن فارغ هستند.

 همکاری با کمیسیون معامالت آتی کاال
اسکات اشنایدر، از مقامات کمیسیون توضیح می گوید 

تا زمانــی کــه بازارهــای رمــزارزی در کار نبودنــد، کاالها و 
اوراق بهــادار در یــک مــکان معامله نمی شــدند. بــا این 
حال، از آنجایی که اکنون آنهــا در پلتفرم های رمزنگاری 
به شــکل توکــن در کنــار یکدیگــر معامله می کننــد، این 
دو تنظیم کننــده بایــد راه هایی برای همــکاری با یکدیگر 

بیابند.

 سامانه نگهبانی از دارایی ها
رمزارزهــا ماننــد ســامانه هایی هســتند کــه 
دارایی هــا را همچون یک فایــروال محافظت 
می کننــد، در حالــی کــه صرافی هــای ســهام 
تنظیم شــده ایــن کار را نمی کننــد. کریپتــو 
اغلب از چنیــن مبادالتی به ســرقت می رود 
و ســرمایه گذاران را در معــرض خطــر قــرار 
می دهــد. گنســلر می خواهد قوانیــن مربوط 
بــه جداســازی وظایــف مبادلــه و حضانت را 

به دقت بررسی کند.

 بازارسازی جداگانه 
صرافی هــای تنظیم شــده، به عنــوان محــل مالقــات 
خریــداران و فروشــندگان عمــل می کننــد، امــا برخــی 
صرافی هــای رمــزارزی نیــز خریدوفــروش را بــرای حفــظ 
جریــان نقدینگــی انجــام می دهنــد. گنســلر از کارکنان 
خود خواســته تا بررســی کنند که آیا تفکیک این توابع 
در کریپتو نیز مناسب اســت یا خیر. گنسلر در بخشی 
دیگر از بیانیه خود گفت: »فناوری های جدید همیشه به 
وجود می آیند؛ سؤال این اســت که چگونه با آن فناوری 
جدید ســازگار می شــویم. کریپتــو ممکن اســت راه های 
جدیــدی را بــرای کارآفرینــان جهــت افزایش ســرمایه و 
ســرمایه گذاران برای تجارت ارائه دهد، ولی ما همچنان 

به حمایت از سرمایه گذار و بازار نیاز داریم.«

پارسا خاک نژاد
 

Parsa.khaknezhad
@gmail.com
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NEWSخبر

از دولت به کریپتوکارنسی
جی اس تــی کپیتــال کــه یــک 
شرکت سرمایه گذاری و مدیریت دارایی 
در حــوزه دارایی هــای دیجیتــال اســت، 
مارتیــن گرنــت را از بانــک فــدرال رزرو 

نیویورک استخدام کرده است. 

استخدام با دغدغه رگوالتوری
دیجیتال پرایــم تکنولوژی هم که 
در حــوزه مدیریــت دارایی هــای دیجیتال 
فعال است، یک چهره دولتی دیگر یعنی 

گلن گارافالو را استخدام کرد.

هم خرده فروشی، هم کریپتو
اعضــای  از  کــه  فریــر  ســارا 
بــه  اســت،  والمــارت  هیئت مدیــره 
هیئت مدیــره شــرکت کانسن ســیس 
پیوسته تا اتصال فعالیت های این شرکت 

به وب 3 را دنبال کند.

از مایکروسافت به بایننس
بایننس اعالم کــرده روهیت واد 
از مدیــران ارشــد ســابق مایکروســافت را 
به عنوان مدیر ارشــد فنی خود استخدام 
کــرده اســت. همچنیــن مایــور کامــات از 
شرکت گردشگری آگورا به بایننس آمده 

است.

استارباکس با ان اف تی 
به چه می اندیشد؟ 

بازگشت هاوارد شولتز، مدیرعامل افسانه ای قهوه فروش معروف زنجیره ای همزمان شده 
با ورود این برند به دنیای توکن های غیرمثلی

اسنوپ داگ، رپر آمریکایی، می خواهد 
موزیک هایش را در بستر کاردانو 
به صورت ان اف تی عرضه کند

ارائه موزیک با 
ان اف تی های 
سفالی

این روزها اســم اســنوپ  داگ را زیــاد در کنــار  ان اف تی 
می شنویم. این رپر آمریکایی هر کاری در این زمینه؛ از 
ســرمایه گذاری در بالکچین گرفته تا ســاختن متاورس 
شــخصی )اســنوپ ورس( و تشــکیل دائــو انجــام داده 
اســت. پس از انتشــار یک موزیک ویدئــو در متاورس، 
اکنــون اســنوپ داگ از بالکچیــن کاردانــو پشــتیبانی 
می کند. او قصــد دارد موزیک های منتشرنشــده خود 
را به صورت ان اف تی روی بستر بالکچینی کاردانو ارائه 
دهد. این اقدام در راســتای همکاری اســنوپ با پلتفرم 
کلی نیشــن )Clay Nation( انجام می شــود. اسنوپ و 
چارلز هاسکینسون و کلی نیشن مؤسس کاردانو، قرار 

است در جلسه ای در توییتر اسپیس در مورد این اقدام 
صحبــت و از محصــوالت رونمایــی کننــد.  اســنوپ در 
این باره گفته اســت: »کاردانو و مســائل پیرامون وب 3 

مرا به وجد می آورند.« 
اســنوپ با کلی نیشــن برای ایجاد یک ان اف تــی در این 
پلتفــرم همــکاری می  کــرد. ایــن ان اف تــی مجموعــه ای 
از ۱۰ هــزار فیگــور دیجیتالــی سفالی شــکل اســت کــه 
به صورت الگوریتمی  توسط کلی نیشن ساخته شده اند. 
مجموعه اصلی این فیگورها فروخته شــده، ولی برخی 
از ان اف تی هــا در بازارهــای ثانویــه معاملــه می شــوند. 
ان اف تی های اســنوپ، قــرار اســت مــدت کوتاهی پس 

اســتارباکس نیــز ماننــد بســیاری از شــرکت ها به دنبال 
نــوآوری و ایجــاد تغییــرات در تجربه مشــتریان اســت. 
چندی پیش، پس از پایان دوره پنج ســاله ریاست کوین 
جانســون،  هــاوارد شــولتز کــه ســال ها مدیرعامــل ایــن 
شــرکت بوده یــک بــار دیگر بــه این غــول خرده فروشــی 

بازگشــت و به عنــوان مدیرعامــل موقــت ایــن شــرکت 
انتخاب شــد. بخشــی از برنامه های شــولتز در راســتای 
نــوآوری در تجربه کاربــری اســت. او روز دوشــنبه هفته 
گذشــته، ضمن اشــاره به نیاز به ایجاد تغییــر در تعامل 
مشتریان و کارمندان با استارباکس گفت: »استارباکس 

امسال به ان اف تی وارد می شود.« 
اســتارباکس  اعــالم کــرده کــه ایــن شــرکت در کنار ســایر 
ابتــکارات خــود، می خواهــد روی »نــوآوری دیجیتــال از 
طریق ان اف تــی« کار کنــد و در هفته های آتــی جزئیات را 

اعالم خواهد کرد.
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از اینکه شــبکه کریپتوها بــه نقطه عطف برســد، ارائه 
شوند. 

به گفته »مورگان شوفیلد«، رئیس رشد اکوسیستم در 
کاردانو، بیش از چهار میلیون توکــن غیر قابل معامله 
و توکن غیر ADA اکنون در کاردانو در گردش هســتند. 
کاردانو از لحاظ قیمت عملکرد خوبی داشته و توانسته 
برای مدت کوتاهی آلت کوین های بزرگ را رهبری کند. 
عملکــرد کاردانــو ممکن اســت مربوط به اکوسیســتم 
مالــی غیرمتمرکــز پررونــق آن باشــد کــه اخیــراً از مــرز 
3۰۰ میلیــون دالر عبــور کرده اســت. اوایل ایــن هفته، 
کوین بیــس کاردانو را به پیشــنهاد ســهام خــود اضافه 

کرد و بــه کاربــران ایــن امــکان را داد تــا با مشــارکت در 
مکانیسم اثبات سهام، بازدهی دارایی های ADA خود 

را در صرافی کسب کنند.

 ورود استارباکس به دنیای ان اف تی ها
شولتز در کنفرانس باز شرکت که روز دوشنبه برگزار شد، 
اظهار کرد: »ما تا پایان امسال، به دنیای تجارت ان اف تی 
وارد خواهیم شد.« جردن زاکارین، گزارشگر و تهیه کننده 
مور پرفکت یونین )More Perfect Union(، یک سازمان 

خصوصــی،  خبــری  رســانه 
ویدئویــی از اظهــارات شــولتز 
درباره ان اف تی در این جلســه، 

منتشر کرده است. 
شــولتز در ادامــه گفــت: »بــه 
افــراد  برندهــا،  شــرکت ها، 
مشــهور و اینفلوئنســرهایی 
کــه در تــالش بــرای ایجــاد یک 
پلتفرم دیجیتال و کســب وکار 
مبتنــی بــر بالکچین هســتند، 
نــگاه کنیــد. وقتــی دقــت کنید 
متوجه می شــوید که هیچ کدام 
به انــدازه اســتارباکس ثــروت و 
محصــوالت ارزشــمند ندارند. 
در واقع استارباکس دارایی های 

زیادی دارد که قابل توکنایز شدن هستند و راه های جدیدی 
را بــرای ارتباط با مشــتری به وجــود می آورنــد.« او خطاب 
بــه کارکنان شــرکت ادامــه داد: »مــا در حال مطالعــه روی 
کســب وکار دارایی هــای دیجیتــال هســتیم.«  الزم بــه 
ذکــر اســت کــه بــازار ان اف تی  هــا یــا توکن هــای مبتنــی بر 
بالکچین در سال ۲۰۲۱ رونق گرفت. ان اف تی به دارندگان، 
حقــوق نمایش هــای دیجیتالــی موســیقی، هنــر و ســایر 
 کلکســیون ها را می دهــد. بــر اســاس گزارشــی در ســایت
 Nonfungible.com، حجــم معامــالت ایــن بــازار از 
۸۲ میلیــون دالر در ســال ۲۰۲۰، بــه ۱7.6 میلیــارد دالر 
 افزایــش یافتــه اســت. بــرای مثــال می تــوان بــه مجموعه
 Bored Ape Yacht Club و مجموعــه هنــری »کریپتــو 
پانگ« اشاره کرد که جزء محبوب ترین ها از نوع خود است. 
این مجموعه سال گذشته توانست یک اثر هنری ان اف تی 

را  بیش از 6۹ میلیون دالر به فروش برساند.

 تغییر در تجربه کاربری استارباکس
شــولتز در این کنفرانــس گفت: »مــا باید در مــورد تجربه 
دیگران از اســتارباکس، به خصوص تجربه همکاران مان، 
تجدیدنظر کنیم. این تجدیدنظر فقط در مورد دستمزدها 
نیســت، بلکــه محیــط فروشــگاه هــم مهــم اســت و باید 
آن را دریابیــم. محیــط فروشــگاه بایــد شــاد، اجتماعــی و 
رضایت بخش باشد. مهم تر اینکه طرف مقابل باید حس 
کند که مــا نیازهــای او را در نظر گرفته ایم و بــه آنها احترام 
گذاشــته ایم. متأســفانه مشــتریان، اســتارباکس را دیگر 
خانه سوم خود نمی دانند. قبالً استارباکس، بعد از خانه 
و محل  کار، سومین مکان و مرکز اجتماعی برای مشتریان 

بود. پــس ما بایــد تجربه فروشــگاه خــود را از نــو تعریف و 
طراحی کنیم. 

ســایت »د اســپون« بــرای اینکــه اســتارباکس بتوانــد از 
ان اف تی به خوبی استفاده کند، چهار ایده پیشنهاد داده  

است.

  استارباکس می تواند 
به مشــتریان وفادار خود 

ان اف تی پاداش بدهد
زمانــی کــه آدام براتمن کــه قبالً 
اســتارباکس دیجیتــال را اداره 
می کــرد و اکنــون مدیرعامــل 
یــک   - برایتلــوم  شــرکت 
شــرکت سرمایه گذاری شــده 
توســط اســتارباکس - اســت، 
 The Spoon در پادکســت
پیشــنهاد کرد که فروشــگاه ها 
یــک  صــدور  بــا  می تواننــد 
ان اف تــی بــه مشــتریان وفــادار 
خود پاداش دهند. شــولتز هم 

در صحبت هایش به این مسئله اشاره کرده است.

  ایجاد باشگاه عضویت قهوه
یکــی دیگــر از راه هــای بالقــوه بــرای ان اف تی اســتارباکس 
می تواند یک باشــگاه قهوه اشــتراکی باشــد. این باشــگاه 
می تواند یک سرویس اشتراکی مبتنی بر ان اف تی باشد که 

قهوه را برای دارندگان ان اف تی ارسال می کند. 

  دسترسی به تجربه دیجیتال منحصربه فرد 
ان اف تــی اســتارباکس همچنیــن می توانــد بلیتــی بــرای 
تجربه هــای آنالین منحصربه فــرد مانند گشــت وگذار در 
مکان های قهــوه یا رویــداد آنالین مجــازی با کارشناســان 
قهوه باشد. آدام براتمن در این باره گفته بود که »اگر من در 
متاورس استارباکس باشم، فقط قهوه سرو نمی کنم، بلکه 
قهوه می کارم و به مردم بلیت تور گشت وگذار در مزرعه ام 

در کاستاریکا ارائه می دهم.«

  ان اف تی هــا می تواننــد بینــش عمیقــی در 
مورد قهوه استارباکس باشند

ان اف تی ها می توانند اثبات کنند قهوه از کجا تهیه شــده 
و بینش عمیقی در مورد زنجیره قهوه، نگهداری و منشأ، 
به خریدار قهوه ارائه می دهد. این یکی دیگر از کاربردهای 
این توکن ها برای غول قهوه فروشــی دنیاست؛ غولی که با 
بازگشــت مدیرعامل ســابقش که روزگاری ایــن کمپانی را 
به قله موفقیت رســاند، حاال می خواهــد در دنیای جدید 
کسب وکارهای مبتنی بر بالکچین هم مسیرهای جدیدی 

را برای خود باز کند.

کشوری با شهروندی مبتنی بر  ان اف تی، اقتصاد رمزارزی و مهم تر از 
آن دموکراسی مبتنی بر بالکچین 

جزیره ساتوشی

ANALYSISتحلیل

توسعه دهندگان می خواهند جزیره ای را در نزدیکی 
وانواتو، واقع در جنوب اقیانوس آرام، به »بهشــت 
کریپتوکارنسی« تبدیل کنند. اقتصاد این جزیره 
مبتنی بر رمزارز و دموکراسی آن مبتنی بر بالکچین 
خواهد بــود. خانه های این جزیره پیش ســاخته و 

معماری آنها به صورت سایبری است.
 Satoshi Island Holdings Limited شــرکت
نیز اخیراً برای توسعه جزیره ساتوشی چراغ سبز 
دریافت کرده است. جزیره ساتوشی قطعه زمینی 
دورافتاده به وسعت ۸۰۰ هکتار در جنوب اقیانوس 
آرام است که به اسم مستعار بنیان گذار بیت کوین 
نام گذاری شده است. این جزیره قرار است بزرگ تر 
شود و در نهایت به شکل لوگوی بیت کوین دربیاید. 

 یک کشور سبز و محیط زیستی
خانه هــای جزیــره، مــدوالر و شــبیه 
کانتینرهــای لوکس طراحــی شــده اند. قیمت این 
خانه ها از 6۰  هزار دالر شــروع می شوند. طراح این 
سازه های کوچک، »جیمز ال«، یک معمار سایبری 
اســت. این خانه هــا می تواننــد در هــر جایــی قرار 
بگیرند و کاربری مورد نظر افراد را داشــته باشــند. 
معمار ســایبری، بــرای معماری بــه کار مــی رود که 
بتوانــد نــوآوری در معمــاری مــدوالر را بــا فنــاوری 
طراحی پایدار و پارادایم طراحی مبتنی بر متاورس 

ترکیب و در نهایت یک شهر غیرمتمرکز بسازد. 
ویژگی هــای ســبز ماننــد پنل هــای خورشــیدی، 
سیســتم های زبالــه تخصصــی و دیوارهــای 
شیشــه ای می تواننــد پایــداری جزیــره را افزایش 
 دهند. یک شــرکت هنگ کنگــی ایــن ماژول ها را 
به عنوان آینده برنامه ریزی شهری معرفی می کند 
و می گویــد کــه آنها بر خــالف انــواع معماری های 
ســنتی، زمــان ســاخت و ردپــای کربــن را کاهــش 

می دهند.
در ویدئوی تبلیغاتی جزیره ساتوشی گفته می شود: 
»جزیــره ساتوشــی بــه خانــه اصلــی حرفه ای ها و 
عالقه مندان به ارزهای دیجیتال در سراسر جهان 
تبدیل خواهد شد. این جزیره مکانی برای بازدید، 
کار و زندگی خواهد بود که حول یک سیستم مالی 
کامالً غیرمتمرکز و دموکراسی مبتنی بر بالکچین 

ساخته شده است.«
 

 چه کسانی شهروندی می گیرند؟
توسعه دهنده این جزیره قصد دارد ۵6۲۰ 
ان اف تی  شهروندی رایگان را بین متقاضیان دارای 
کیف پول معتبــر اتریوم که در ســال گذشــته یک 
ان اف تی را در اوپن سی خریداری، فروخته یا ضرب 
کرده اند، توزیع کند. اینفلوئنسرهای کریپتویی که 
حداقل ۲۱ هزار فالوور در توییتر داشته باشند نیز 
در صورت درخواست، به صورت خودکار  ان  اف تی 

شهروندی دریافت خواهند کرد.
جزیره ساتوشــی اولین مــورد رمزنگاری شــده ای 
نیســت کــه بــه ســاخت ریزکشــورهای در حــال 
رشــد عالقــه نشــان می دهــد و مطمئنــاً آخرین 

مورد نیــز نخواهد بود. بــرای مثال 
نزدیک بــه ۸۰ هزار برای پیوســتن 
 )Liberland( »لیبرلنــد«  بــه 
درخواست داده اند. لیبرلند، یک 
ریزکشور خالی از ســکنه بین مرز 
کرواســی و صربســتان اســت کــه 
توسط ویت یدلیکا، سیاست مدار 
چــک، تأســیس شــده اســت. او 
از گــروه معمــاری »زاهــا حدیــد« 
دعوت کــرده تــا یک طــرح مجازی 
آینده نگرانه برای این دولت شــهر 

ناشناخته طراحی کنند. ویت از معماران خواسته 
کــه ایــن طــرح آوانــگارد، بایــد شــامل اتاق هــای 
معامالتی  ان اف تی و برج های اداری  بزرگ باشد تا 
در نهایت این طرح به امضای شرکت تبدیل شود. 
السالوادور هم در حال برنامه ریزی برای ساخت 
»بیت کوین ســیتی« با نیروی آتشفشان است. 
بخشی از هزینه این شهر با یک میلیارد دالر اوراق 
قرضه با پشتوانه بیت کوین پرداخت شده است.

سازه های کوچک و زیبای جیمز ال در جزیره کریپتو، 
باعث شــده جزیره کریپتــو تقریباً قابل ســکونت 
شود. این ویژگی هایی اســت که کریپتولند از آنها 
بی بهره اســت. کریپتولند  یک جزیره خصوصی 
فیجی را به عنوان یک آرمان شــهر رمزنگاری شــده 

کلیشه ای به تصویر می کشد.

شولتز: متأسفانه 
مشتریان، استارباکس 

را دیگر خانه سوم 
خود نمی دانند. 

قباًل استارباکس، 
بعد از خانه و محل  

کار، سومین مکان و 
مرکز اجتماعی برای 

مشتریان بود 

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com
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اثبات کارطالی دیجیتالارز۹ %۱.۱۸۹۸۰۸ میلیاردBTCبیت کوین۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۸ %۹۰3۸۸ میلیونETHاتریوم۲

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰ %۲۸۸۲.۵ هزارUSDTتتر3

قابل سفارشی سازیپرداختارز۱۰ %۲۱37 هزارXRPریپل۴

اثبات سهامانتشار استیبل کوینتوکن کاربردی۱۵ %7.۲3۴ میلیونLUNAترا۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۲۱ %3.۱36 میلیونSOLسوالنا6

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰ %۲۸۵۱ هزارUSDCیو اس دی کوین7

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱۲ %۲۹3۵ هزارADAکاردانو۸

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱۸ %3.۲۲3 میلیونAVAXآواالنچ۹

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱6 %۵۴۹۱۹ هزارDOTپولکادات۱۰

قابل سفارشی سازیپرداختارز۱3 %۵.۸۵ هزارXLMاستالر۱۱

اثبات کارمیم کوینارز۱ %۴۱۹ هزارDOGEدوج کوین۱۲

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری۱3 %۴3۰7 هزارLINKچین لینک۱3

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی۱۴ %۴۱۱۱ هزارMATICپلی گان۱۴

اثبات کارمیم کوینارز۱۱ %6.7۱3 ریالSHIBشیبا اینو۱۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز۱7 %۵۰۴۴ هزارICPاینترنت کامپیوتر۱6

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری۱۰ %763۸ هزارATOMکازموس۱7

اثبات کارطالی دیجیتالپلتفرم نرم افزاری۱۲ %3.۱۸ میلیونLTCالیت کوین۱۸

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز۱۸ %۲۲۵ هزارALGOآلگورند۱۹

توکن کاربردی۱۵ %6۵۴ هزارMANAدیسنترالند۲۰

در اولین نسخه رمزارز ۲۰ ســال ۱۴۰۱ یک تغییر مهم داشــته ایم؛ چهار شــبکه رمزارزی بیت کوین کش، فایل  کوین، اتریوم کالسیک و اتریوم از فهرست ما خارج شــده اند و جایشان را 
امیدهای دیگری گرفته اند؛ شبکه های آواالنچ، دیسنترالند، شیبا اینو و ترا به فهرست ما اضافه شده اند. تغییر مهم دیگری در این فهرست خواهیم داشت که فعالً اجازه دهید تا زمان 

عملیاتی شدن درباره آن صحبت نکنیم.
از آخرین شماره رمزارز ۲۰ تا امروز بازار رمزارز باال و پایین های زیادی را پشت سر گذاشته است و ما شاهد صعود و بعد اصالح قیمت بودیم. به نظر می رسد با این وجود بازار رمزارزها 
در حال حاضر نظاره گر تحوالت جهان است؛ آنچه در جهان رخ می دهد، بیم ها و امیدهای زیادی را زنده کرده است؛ برخی معتقدند برای کشورهایی مانند اوکراین رمزارزها توانسته اند 
نقش خوبی بازی کنند و برخی این دســتاوردها را ناچیز می دانند. از آن ســو تنظیم گری و رگوالتوری در جهان در حال ایجاد محدودیت های گوناگون است و این موضوع ممکن است 

برخی جذابیت های این بازار را کم کند، ولی از سویی دیگر زمینه حضور گسترده تر مردم در این جهان را فراهم می کند.
مانند همیشه تأکید می کنیم که بازار رمزارزها بازاری پرریسک اســت و حضور در این بازار بدون آموزش کافی، زمینه ایجاد مشکالت بسیار را فراهم می کند؛ هرگز به صرف شنیده ها 

وارد این فضا نشوید.

رمزارز ۲۰
۱.۱۸۹ میلیارد

۴۰۰ میلیارد دالر

3۰۰ میلیارد دالر

۲۰۰ میلیارد دالر

۱۰۰ میلیارد دالر

۰


