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 شنیده ها حاکی از آن است که با وجود به تعویق افتادن انتخابات، فرصتی برای ثبت نام مجدد کاندیداها وجود ندارد 
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 تعویق زمــان برگزاری انتخابــات اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی یک اقدام مثبت و 
تدبیرشده بود که در هفته گذشته بعد از مدت ها 
اخبــار دلســردکننده موجــب امیــدواری شــد. 
امیدواری به اینکه در یک زیست بوم نوآورانه، برای 
رسیدن به تصمیم هایی که بر کار و فعالیت همه 
بخش های آن تأثیرگذار است، باید خرد جمعی در 
پیش گرفت و از حرکت های انفــرادی دوری گزید. 
حرکت هایی کــه تا همین جا به جایگاه و شــأنیت 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی لطمه های سختی 
وارد کرده است. نهادهای صنفی جز با همراهی و 
حمایت های جمعی به بیراهه می روند. مثال های 
آن هــم در بخــش ســنتی اقتصــاد 
زیادند. بســیارند اتحادیه هایی که 
یــک نفــر در آنهــا نشســته و خــود 
می بُرَد و خود مــی دوزد. نتیجه هم 
و  اجبــاری  عضویت هــای  جــز 
جریمه ها و پلمب های خسارت بار 

چیزی نیست.

 اما حــاال که انتخابــات به 
تعویق افتاده، شاید تدبیر 
درست تر این باشد که نقدها و درخواست هایی که 
از ســوی زیســت بوم آنالین ایــران دربــاره برگزاری 
وجود داشت هم مورد توجه قرار بگیرند. از جمله 
امکان و تسهیل ثبت نام متقاضیانی که به دلیل 
اطالع رسانی نامناسب از قافله کاندیداها جا مانده 
بودند و البته رسیدگی مجدد به ردصالحیت هایی 
کــه برخــی مدعــی بودنــد بــا متــر و معیارهــای 
غیرکسب وکاری صورت گرفته است. این مسیر 
درســت برگــزاری یــک انتخابــات ســالم و مــورد 
حمایت زیست بوم است و باید طی شود تا اعتماد 

خدشه دارشده مجدداً احیا و تقویت شود.

 گرانی اینترنت که همچون خون برای یک 
زیســت بوم آنالیــن و نــوآور محســوب 
می شــود، یک شــوک تمام عیــار بــه این فضــا در 
روزهــای گذشــته بــوده اســت. بســیاری از 
زیرساخت های این دست کسب وکارها یا بر بستر 
اینترنت اســت یــا راه دسترســی کاربــران آنها به 
خدمات این کسب وکارها تنها و تنها استفاده از 
اینترنت است. گران کردن اینترنت بدون مقدمه و 
گرفتــن مشــورت از ذی نفعــان ایــن زیرســاخت 
حیاتی، تنها تحمیل هزینه های پیش بینی نشده 
به این کسب وکارهاست. اســتدالل هایی هم که 
درباره وضعیت شرکت های ارائه دهنده اینترنت 
ثابــت و ناکافی بــودن درآمدهــای آنها بــا توجه به 
گرانی هایی که در ســال های اخیر در حوزه تأمین 
زیرســاخت ها و دســتگاه های مورد نیازشــان )که 
اغلب هزینه های دالری دارند(، می شود، اگرچه در 
برخی موارد پذیرفتنی است، اما راهکار حمایت از 
آنهــا انداختــن هزینــه بــه دوش کاربــران ایرانی و 

کسب وکارهای نوآور نیست.

 حرف مشــخص اینکه هر تصمیمی در 
این زیســت بوم نــوآور باید بــا همراهی و 
همفکری فعاالن واقعی آن گرفته شود. با همراهی 
آنها که کسب وکار دارند و تابلو و نام و نشان شان 
مشــخص اســت. ایــن روزهــا آدم هــای زیــادی 
داعیه دار خیر و صالح کســب وکارهای این حوزه 
شده اند، اما تصمیم ها و عملکردها نشان می دهد 
باید بیش از هر زمان دیگری به خود کسب وکارها 
و صاحبان آنها اعتماد کرد و از آنها در راهبری این 

فضا یاری گرفت.
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چالشی که باید آن را جدی بگیریم

چالش روبه رشد منابع انسانی

گران شدن اینترنت موبایل پس از افزایش تعرفه های اینترنت ثابت صورت گرفت

گرانی اینترنت و تأثیر آن بر کسب وکارهای نوآور

امسال اگر فقط یک چالش بتواند به تنهایی کسب وکارهای 
ایرانــی را زمیــن بزنــد، چالــش »منابــع انســانی« اســت. 
منابع انســانی در کســب وکارهای دانشــی اهمیــت باالیی 
دارد؛ تــا حدی که برخــی کســب وکارهای دانشــی را معادل 
دسترسی شان به منابع انســانی می دانند. به همین دلیل 

اســت که موضوع برند کارفرمایی در ســال های 
اخیر مهم شده و کسب وکارهایی که توانسته اند 
نام خوبی برای خود در فضای فعالیت اقتصادی 
فراهم کننــد، ایــن فرصــت را دارند کــه بهترین 

نیروهای موجود در بازار را جذب کنند. 
طبیعی اســت کــه شــرایط فعالیــت اقتصادی 
دیگر مانند گذشته نیست و پیش روی نیروهای 
حرفــه ای فرصت هــای متنوعــی قــرار دارد؛ از 
مهاجرت گرفته تا فعالیت به صورت فریلنسری 
یا فعالیت در بازارهای مالی و البته زندگی در ایران 

و کسب درآمد دالری. اقتصاد دیجیتال دریچه های جدیدی 
را به روی همه باز کرده و ما نمی توانیم انتظار داشــته باشیم 
کسی که یک بار آن ســوی دریچه را دیده اســت، خودش را 
به ندیدن بزند.  در گذشــته نه چندان دور که کســب وکارها 
صنعتی بودنــد و فرصت هــای فعالیت بــرای افــراد محدود 
بود، افراد در چهارچوب های مشخص می رفتند و جامه ای 
را کــه بــرای آنها دوخته شــده بــود، به تــن می کردنــد. اکنون 

شرایط تغییر کرده و فرصت های پرشماری پیش روی منابع 
انسانی قرار دارد. بنابراین کسب وکارها عالوه بر اینکه باید 
بــر حوزه هایی ماننــد مالی، اســتراتژی، مدیریــت مدل های 
کســب وکار، مشــتریان و بازاریابی مســلط باشــند، باید در 
حوزه منابــع انســانی نیز بــه برند خوشــنامی تبدیل شــده 
باشند. متأسفانه برخی کســب وکارهای نوآور 
ایرانی در زمینه منابع انسانی خوشنام نیستند 
و بــه ترمینــال تبدیــل شــده اند! جایی کــه افراد 
مــدت کوتاهــی در آن می ماننــد و بعــد از مدتی 
آنجا را ترک می کنند. ورود و خروج سریع افراد از 
کسب وکارها زمینه اضمحالل فرهنگ سازمانی 
آنها را فراهم می کند و به مرور کســب وکارهایی 
کــه داعیــه نــوآوری دارنــد، در روزمرگــی گرفتــار 

می شوند.
بنابرایــن منابــع انســانی مهم تریــن چالــش 
پیش روی کســب وکارهای نوآور اســت. نگهــداری منابع 
انسانی حرفه ای از هر زمان دیگری سخت تر شده است. 
برای اینکه بتوانیــم زمینه رشــد اقتصاد نــوآوری در ایران 
را فراهم کنیــم، مهم تریــن جایی کــه باید روی آن دســت 
بگذاریم، منابع انسانی است و یکی از موضوعات در این 
زمینه که باید بیش از گذشــته جدی گرفته شــود، بحث 

آموزش است.
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اینترنت گران شــد؛ این خبری اســت کــه در نگاه اول شــاید 
طبیعی به نظر برســد. در شــرایطی که همه اقالم مصرفی و 

خدمات با افزایش قیمت ها مواجه شــده اند، ممکن 
اســت از ایــن افزایــش قیمــت ناگهانــی تعجب 

نکنیم؛ اما مســئله اینجاســت که  این اتفاق 
جنبه های ناخوشایندی برای کسب و کارهای 

نوآور دارد.  
اول اینکــه کســب و کارهای نــوآور، خصوصــاً 

آنهــا کــه در دســته های کوچــک و متوســط قــرار 
می گیرند، در دوران شیوع کرونا و پس از آن به دورکاری 

روی آورده انــد و الاقل بخشــی از نیروهــای آنهــا در دفتر کار 
حضــور ندارند. حتی شــرکتی مانند اســنپ نیز هنــوز تمام 
نیروهــای خــود را بــه دفتــر کار فرانخوانــده اســت. بنابرایــن 
افزایش هزینه اینترنت بــه معنای افزایش هزینــه دورکاری 
اســت و نتیجــه منطقــی آن، راضــی شــدن نیروی انســانی 
متخصص با دستمزدهای بیشتر است. آن هم در شرایطی 
که همین حاال نیز جذب نیروی انسانی به معضلی اساسی 
تبدیل شــده اســت.  مضاف بر این، بخشــی از اینترنتی که 
کاربــران مصرف می کننــد، در راســتای اســتفاده از خدمات 

ایــن کسب و کارهاســت.  بنابرایــن افزایــش قیمت هــا 
می تواند به شکل غیرمستقیم بر میزان استفاده 

از خدمات این کسب و کارها اثرگذار باشد.  
خبرها حاکی از این است که تنها چند روز پس 
از آنکــه اپراتورهــای اینترنت ثابــت به صورت 
میانگین قیمت سرویس های خود را با راهکار 

تغییر نــام ســرویس 60 درصــد افزایــش دادند، 
اکنون نوبت به اپراتورهای موبایل رسیده که با ترفند 

حذف بسته های به صرفه اینترنت همراه، عمالً گرانی شدید 
اینترنت را رقم بزنند.

 دو اپراتور مسلط کشور )همراه اول و ایرانسل( اقدام به حذف 
بسته های به صرفه برای مردم کرده اند. هم اکنون بیشترین 

مدت اعتبار بســته های اینترنت همراه چهار مــاه )120 روز( 
است و همه بسته های بلندمدت گذشته از جمله بسته های 
شش ماهه و یک ســاله که خرید آنها اینترنت ارزانی 
در اختیار مردم می گذاشت، به طور کامل حذف 
شــده اند. کاربــران ایــن دو اپراتــور در حالی  که 
پیش از این بســته یک ماهه بــا 10گیگابایت 
ترافیــک را می توانســتند بــا قیمــت 29.500 
تومــان بخرند، اکنــون در بهتریــن حالت باید 
بســته یک ماهه با حجم هفــت گیگابایــت را با 
قیمت 2۸.200 تومان بخرند! این مسئله در مورد این 
بسته، افزایش قیمت هر گیگابایت اینترنت بیشتر از 36.5 

درصد را نشان می دهد.
پیــش از ایــن هــم در تیرمــاه 1399 ایــن دو اپراتــور دســت به 
اقدامی مشابه زده بودند که با شکایت دولت و در نظر گرفتن 
جریمه های سنگین برای آنها از سوی سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی، سرانجام بسته های به صرفه بار دیگر در 
دسترس قرار گرفتند. در آن زمان محمدجواد آذری جهرمی، 
وزیر وقت ارتباطات اعالم کرده بود که افزایش قیمت اینترنت 
موبایل با »تبانی« همراه اول و ایرانسل غیرقانونی است و این 
اپراتورها باید قیمت ها را به وضعیت گذشته بازگردانند.
خدمــات   ارائه دهنــدگان  گذشــته  هفتــه 
ADSL( هــم به صــورت  اینترنــت ثابــت )
میانگیــن ســرویس های خــود را 60 درصــد 
گران کردند. پــس از اعتراض هــای کاربران، 
سرانجام سازمان تنظیم مقررات  به صدور 
اطالعیه ای پرداخت. هرچند این ســازمان در 
اطالعیــه خــود تأکید کــرده کــه هنوز هیــچ مصوبه 
جدیدی بــرای افزایــش قیمــت اینترنت تصویب نشــده، 
اما به طــور ضمنی تأیید کــرده که افزایش قیمت از ســوی 
برخی شــرکت های ارائه دهنده خدمــات  اینترنت زیر نظر 

این سازمان بوده است.

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali
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انتخابات به تعویق افتاد
انتخابات اتحادیه کسب و کارهای 
مجــازی بــا پیگیری فعــاالن کســب و کاری 
به تعویق افتاد. بنــا به اعــالم اتحادیه قرار 
اســت 19 اردیبهشــت ماه ایــن انتخابــات 

برگزار شود.

برگزاری رویداد ابرآروان
امــروز، 2۸ فروردین ماه، پنجمین 
رویداد سوار بر ابرها برگزار می شود. در این 
رویداد متخصصــان ابــرآروان گزارشــی از 
جدیدترین دســتاوردهای آروان در ایران و 

بازار بین الملل ارائه می دهند.

سرمایه گذاری جدید یکتانت
یکتانت، پــس از ســرمایه گذاری 
در نوین هاب و ایران سامانه در سال 1400، 
در تازه ترین اقدام خود، بخشــی از ســهام 
رسانه ی »کار دات آی آر« را خریداری کرد.

جذب سرمایه مهدا 
از اسمارت آپ

اسمارت آپ روی »مهدا« ســرمایه گذاری 
کرد. »مهدا« یک پلتفــرم مدیریت ثروت 
است که در آن راهکارهای نوین مالی ارائه 

می شود.

در زمــان شــکل گیری اتحادیــه کســب وکارهای مجــازی 
به صراحت مخالفت خودم را با شکل گیری چنین اتحادیه ای 

اعــالم کــرده بــودم. همــان زمــان گفتــم کــه این 
اتحادیه تعریف مشخصی ندارد و محدوده آن 
روشن نیست و در نهایت ما مجبوریم به افراد 
اعتماد کنیم که ممکن است منشاء بسیاری از 
مشکالت، همین اعتماد باشد! اتحادیه ها اگر در 
چهارچوب های روشن و شفاف فعالیت نکنند، 
در نهایــت بــه محفلــی بــرای دورهمی عــده ای 
خاص تبدیل می شوند و ابزاری برای توزیع رانت 
خواهند بــود. بــا اینکــه آن زمان انتظار داشــتم 
اعضــای هیئت مدیــره ســازمان نظــام صنفــی 

رایانه ای به عنــوان نهــاد صنفی در حــوزه فنــاوری  اطالعات 
و ارتباطــات، رویکــرد فعال تــری در برابر شــکل گیری چنین 
اتحادیه ای داشته باشــند، متأسفانه اعضای هیئت مدیره 
وقت سازمان ترجیح دادند ســکوت کنند و در سکوت آنها 
این اتحادیه شــکل گرفت. البته بماند که آن زمان ســازمان 
نظام صنفی رایانه ای فعالیت های خود در حوزه های نوآورانه 
و استارتاپی را محدود به رویدادهایی مانند الکام استارز کرده 
بود و عمالً از فرایند تصمیم سازی های حوزه اقتصاد نوآوری 
خــودش را کنار کشــیده بــود. برخــی اعضــای هیئت مدیره 
سازمان نصر به صراحت می گفتند کسب وکارهایی مانند 

دیجی کاال و اسنپ هیچ ارتباطی به نصر ندارند! خوشبختانه 
آن طرز فکر مربوط به گذشته است و در سازمان نصر امروز 
شاهد حضور کسانی هستیم که حوزه فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات را بزرگ تــر می بیننــد و 
معتقدند این نهاد صنفی می تواند چتری برای 
همه فعالیت های صنفی در حوزه فناوری باشد. 
بــا ایــن حــال امــروز به دلیــل چالش هایــی کــه 
قانون گــذار ایجاد کــرده، ما شــاهد حضور چند  
نهاد صنفی موازی برای حوزه فناوری هستیم؛ 
اتحادیه فناوران رایانه اســتان تهــران و اتحادیه 
کشوری کســب وکارهای مجازی تنها دو نمونه 
از موازی کاری هایی هستند که قانون گذار باعث 
آن شده است. به عبارتی ما امروز برای یک حوزه مشخص، 
به حکم قانون چند نهاد صنفی داریم. سازمان نظام صنفی 
طبق قانــون حمایــت از حقــوق پدیدآورنــدگان نرم افزارهای 
رایانــه ای شــکل گرفته و آیین نامــه اجرایــی آن هــم مصوب 
هیئت دولت است و رئيس آن بعد از انتخاب توسط اعضا، 
از رئيس جمهور حکم می گیرد. از آن ســو به اســتناد قانون 
نظام صنفی اتحادیه هایی شکل گرفته که می خواهند فضای 
آشفته کســب وکارهای حوزه فناوری را سروسامان بدهند. 
متأســفانه این اتحادیه ها که قصدشــان سروســامان دادن 
اســت، در بی سروســامانی بــه ســر می برنــد! اینجــا تکــرار 

مکررات نمی کنم و از شما دعوت می کنم حرف های اعضای 
هیئت مدیــره دوره اول ایــن اتحادیــه و برخی افــراد مطلع را 
در کارنگ شــماره پیش بخوانید. اتحادیــه ای که کار خطیر 
تصمیم ســازی و کمک برای ریل گذاری حوزه هــای جدید را 
در دســت دارد و خودش باید الگویی برای ســایر اتحادیه ها 
باشد، شــروع به رفتن در همان راهی کرده که باقی می روند. 
اگر می گفتند اتحادیه بارفروشــان چنیــن انتخاباتی برگزار 
می کند، قطعاً نمی شــد هیــچ ایرادی بــه آنها گرفــت، ولی از 
تک تک اعضــای هیئت مدیــره فعلــی و وزارت صمــت باید 
به جد این موضوع مطالبه شود که اتحادیه ای که قرار است 
اوضاع کسب وکارهای فناوری را سروسامان دهد، چرا چنین 
انتخاباتی برگزار می کند؟! آن طور که به نظر می رسد، با اینکه 
اعتراض ها شنیده شده و زمان انتخابات عقب افتاده، گویا 
فرصتی برای ثبت نام دوباره به افراد داده نشــده اســت؛ اگر 
قرار اســت این انتخابــات بدون فرصــت دادن به همــه افراد 
برگزار شود، چگونه می توان به تأثیرگذاری چنین اتحادیه ای 

امیدوار بود؟
دقــت کنیــم کــه مســائل اتحادیــه کســب وکارهای مجازی 
صرفاً مرتبط به اعضایش نیست؛ اعضای یک اتحادیه به 
حکم عضویت حق دارند در انتخابات شــرکت کنند و حق 
رأی دارنــد، ولی فعالیت هــای اتحادیه قطعاً بــر زندگی همه 
کسب وکارهای حوزه فناوری تأثیر می گذارد؛ حتی آنهایی که 

عضو اتحادیه نیستند.
مثالً اتحادیه در سال گذشته شروع به فیلتر کسب وکارهایی 
کرد کــه عضو اتحادیــه نبودنــد؛ بنابراین گفتــن اینکه فقط 
افــرادی که عضــو اتحادیه هســتند، حــق دارنــد دربــاره این 
انتخابات حرف بزنند، نشان از همان منطق اشتباهی دارد 
که سال هاست باعث جلوگیری از رشد کسب وکارهای نوآور 

در ایران شده است.
امیــدوارم عالقه منــدان به خدمــت که پــا در ایــن انتخابات 
گذاشــته اند، بلندمدت نگاه کنند و  در همراهــی با آن ها که 
دغدغه یک اتحادیه قدرتمند را دارند فرصت حضور را برای 

همه متقاضیان نامزدی در این رویداد فراهم کنند.

گزارش سال 1400 لندو منتشر شد

رشد شش برابری 

کســب و کارهای آنالین بیمه، نیمه دوم فروردین مــاه 1401 را 
با التهاب شــروع کردند. بیمه مرکــزی کــه در روزهای پایانی 
ســال 1400 با اعــالم ممنوعیت همکاری شــرکت های بیمه 
با اپلیکیشن سکه به فعالیت خود پایان داده بود، در همان 
نخستین روزهای سال 1401 - در روزهایی که هنوز فعالیت 
شرکت های بیمه شکل و شمایل رسمی خود را پیدا نکرده 
بود - با اعالم هشدار به چهار تجمیع کننده فروش بیمه اعالم 
کرد که اگر کسب و کارهای فروش آنالین از اعمال تخفیف های 
خارج از حد تعیین شــده دســت نکشــند، با آنها برخوردی 
جدی و قانونی خواهد شــد. تب و تاب اعالم موضع رسمی 
نهاد ناظر به بزرگ ترین فروشنده های آنالین بیمه کشور هنوز 
نخوابیده بود که خبر منع فعالیت اپلکیشن بیمه چی ۷24 

نیز روی درگاه خبری بیمه مرکزی قرار گرفت. 
حاال نامه رســمی محمدجواد آقاجری، مدیر کل نظارت بر 

شــبکه خدمات بیمه ای بیمــه مرکزی به شــرکت های بیمه 
منتشر شده که گفته است: »این اپلیکیشن بدون داشتن 
هرگونه مجــوز فعالیــت در زمینــه عرضه خدمــات بیمه ای 
به صورت آنالین و برخط، اقدام به انجام تبلیغات و فعالیت در 
زمینه ارائه خدمات بیمه ای نموده و از آنجا که این امر مغایر با 
قوانین و مقررات مربوطه است، شرکت های بیمه و شعب و 
نمایندگان آنها از همکاری با آن منع می شوند. بدیهی است 
در صورت مشاهده هرگونه همکاری فعالین صنعت بیمه با 
این اپلیکیشن و عرضه بیمه نامه از طریق آنها، وفق مقررات 

با آنان رفتار خواهد شد.« 
تقابل و تعارض هر بــاره اســتارتاپ های بیمه با نهــاد ناظر و 
تنش هایی را که هرازگاهی میان شبکه فروش سنتی و برخط 
بروز می کند، شاید فقط یک جعبه شنی بتواند حل و فصل 
کند؛ سندباکس یا محیط آزمون. ایده تازه ای که کمتر از یک 

دهه پیش در صنایع مالی دنیا مطرح شد و امروز زمزمه های 
تدویــن و به کارگیــری آن در صنایع مالــی ایران نیــز به گوش 
می رسد که البته در میان فعاالن حوزه فین تک با واکنش های 

متفاوتی رو به رو بوده است.
ســندباکس محیطــی متشــکل از گــروه متخصــص بــرای 
ســنجش ایده هــای نوآورانــه جهــت شــروع موقــت 
کسب و کارهاست که در نهایت می تواند به رگوالتورها کمک 
کند تا در این محیط کنترل شــده آزمون، وضعیت فعالیت 
اســتارتاپ ها را زیر نظر بگیرند و مجوزهــای الزم را برای آنها 
صادر کنند.  اگرچه به عقیده عده ای از فعاالن حوزه نوآوری، 
ورود سندباکس می تواند دلیلی بر حضور بیشتر حاکمیت 
بر فضاهای کسب و کاری باشد، ولیکن در صنعتی مانند بیمه 
که نهاد ناظــر در تعامل هر بــاره با اینشــورتک ها به تعارض 

می رسد، داشتن فضای شنی می تواند مفید واقع شود. 

»آپ« از انجام فعالیت در حوزه بیمه منع شد

بیمه مرکزی رودرروی کسب و کارهای آنالین قرار گرفته است؟

لندو گزارش ســال 1400 خــود را منتشــر کرد. بر اســاس این 
گزارش، مجموع وام پرداخت شــده به مشــتریان نسبت به 
سال قبل شش برابر رشــد داشته اســت. لندو در بهمن ماه 
1400 حــدود ۷00 میلیاردتومــان درخواســت وام داشــته و 
تعداد کاربران لندو نسبت به سال گذشته 200 درصد بیشتر 
شــده اند. ایــن پلتفــرم در زمینــه تعــداد درخواســت وام هم 

نسبت به سال قبل 524 درصد پیشرفت ثبت کرده است. 
میانگین مبلغ وام دریافتی از لندو از سال 139۷ تا سال 

1400، 540 درصد رشــد داشــته اســت. براساس 
آمارهای لندو آقایان بیشتر از خانم ها به خرید 
اقســاطی عالقه مندنــد و مشــتریان لنــدو را 
۷9 درصد آقایان و 21 درصد خانم ها تشــکیل 
می دهند که بیشتر در بازه سنی 30 تا 40 سال 

قرار دارند.
طبق اعالم لندو، در سال 1400، 6۷ درصد مشتریان 

لندو اقساط شان را به موقع یا زودتر از موعد پرداخت کرده اند. 

همچنیــن نــرخ نکــول لنــدو، یعنــی درصــد مشــتریانی که 
بعــد از شــش مــاه هنــوز قســط پرداخت نشــده 
دارند، تنها 0/5 درصد بوده است. مشتریان 
خوش حساب لندو معموالً اقساط خود را 

15روز زودتر از موعد پرداخت می کنند.
بــر اســاس اطالعــات گــزارش 1400 لندو، 
صنعت لندتک تقریباً 5 درصد از ســهم 
بازار وام خرد در جهــان را به خود اختصاص 
داده اســت. اما در بازار ایران، این نســبت به 0.1 

درصد می رسد. 

رضا قربانی

@mediamanager_ir

بزنگاه تاریخی اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی 

 شنیده ها حاکی از آن است که با وجود به تعویق افتادن انتخابات 
فرصتی برای ثبت نام مجدد کاندیداها وجود ندارد
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اجرای آزمایشی خدمات 
کسب و کار »زی رو«

  موتورسواری 
با کربن صفر

 کسب و کار »زی رو« در راستای 
دســتیابی بــه حمل و نقــل بــا 
کربن صفر، امکان دسترسی همگانی 
به موتورهــا و دوچرخه های برقــی را در 
سطح شــهر فراهم می کند و قرار است 
به شــکل آزمایشی در بخشــی از شهر 
تهــران، کار خــود را آغــاز کنــد. یعقوب 
آزاده دل، سرپرســت معاونت توســعه 
حمل ونقل پاک شهرداری تهران گفته 
اســت: »ســامانه موتور برقی اشتراکی 
هوشــمند از ابتــدای ســال جدیــد بــا 
همــکاری شــرکت نوســازی اراضــی 
بیشــتر  آشــنایی  بــرای  عباس آبــاد 
شــهروندان و همچنیــن تحلیــل رفتــار 
آنهــا در اســتفاده از ایــن شــیوه، در 
صــورت  بــه  مشــخص  مســیر های 

آزمایشی در حال اجراست.« 

 آزاده دل ادامه داد: »با توجه به 
مشــخصات و چهارچوب های 
فنــی و ایمنــی مــورد نظــر ســازمان 
حمل ونقل و ترافیک، تنها یک شرکت 
توانســت مجوز الزم را کسب کرده و در 
نوروز سال 1401 وارد فاز آزمایشی شود. 
البته ســایر شــرکت های فعال در حوزه 
میکروموبیلیتی و حمل ونقل اشتراکی 
هوشــمند همچنــان می تواننــد بــرای 
اجــرای سیســتم حمل و نقلی خــود در 
شهر تهران اقدام به اخذ مجوز کنند.«

»ســرویس  افــزود:  وی   
موتور های برقی اشتراکی با نام 
»زی رو« به شــهروندان اجــازه می دهد 
در مکان هــای تعیین شــده، ســفر های 
درون شــهری خــود را به راحتــی و بدون 
واســطه و تنهــا بــا چنــد کلیــک در 
اپلیکیشــن اختصاصــی آن انجــام 

دهند.«

 بــه گفتــه آزاده دل، طــی مدت 
کوتاه راه اندازی آزمایشــی این 
سامانه، حدود 650 کاربر، 2500 دقیقه 

سفر ثبت کرده اند . 

REPORTگزارش

صنعت لجستیک کشور سال 1400 را با ارسال شش میلیارد 
مرسوله پشت سر گذاشته که بخش عمده ای از آن مرسوالت 
از طریق باربری ها و شرکت های پست اتوبوسی جابه جا شده 
و بخش کوچکی از آن نصیب شرکت پست و تیپاکس شده 
 اســت. این آمار برای شــرکت پســت جمهوری اســالمی که 
بزرگ ترین بازیگر صنعت لجســتیک ایران اســت، بســیار 
ناچیز است. بابک عقیلی نسب مدیرعامل و هم بنیان گذار 
پستکس با توجه به رشد صنعت لجستیک در سال گذشته 
پیش بینی می کنــد، از آنجا کــه کرونا به جهش بــازار کمک 
زیادی کرده، در سال 1401 با رشد 35 تا 40 درصدی در صنعت 

لجستیک کشور مواجه باشیم. چه آنکه امسال نیز از همان 
ابتدای سال، با رشد فزاینده مرسوالت پستی مواجه شده ایم. 
عقیلی نسب در گفت و گوی پیش رو، در خصوص اقدامات و 

عملکرد پستکس توضیح می دهد.

پستکس چه کاری انجام می دهد؟
پستکس یک پلتفرم اســت که به کاربر اجازه می دهد، بعد 
از مشــخص کردن مبدأ و مقصد مورد نظر، از نوع پیمایش 
مرســوله بــه مقصــد و اینکه بــا چه شــرکت پســتی، بــا چه 
قیمــت و در طول چه مــدت زمــان و با چــه محدودیت هایی 

مرسوله پستی اش به محل می رسد، آگاه شود. بعد از آنکه 
تقاضای مشتری در پلتفرم ثبت شد، مرسوله از درب مبدأ 
به درب مقصد ارسال می شود. خدمات پستکس به صورت 
درون شهری، پســت بین شــهری و بین المللی ارائه می شود 
و بیش از 23 شــرکت پســتی در پلتفرم پســتکس بــه مردم 

خدمات ارائه می دهند.

پلتفرم پستکس چطور ایجاد شد؟
این ایده که یک ایرانی برای اســتفاده از خدمات پستی باید 
سرویس پستی خود را آگاهانه انتخاب کند، در ذهن ما این 

گفت و گو با بابک عقیلی نسب، مدیرعامل و هم بنیان گذار پستکس از رشد صنعت 
لجستیک و برنامه هایی که این کسب و کار برای نوآوری در صنعت لجستیک دارد

در انتظار  جهش لجستیک

ردپای بالکچین
 در زنجیره تأمین
درباره کسب و کار »وی چین«

در حالــی کــه اغلــب اوقــات نــام بالکچیــن بــا ارزهــای 
دیجیتال گره خورده، اما استفاده های دیگری نیز از آن 
می شود. به عنوان مثال، بالکچین در جهت شفافیت 

و سهولت در زنجیره تأمین کاربرد دارد. 

صنعت لجســتیک بــا چالش هــای متعددی 
همچــون جمــع آوری داده هــای اشــتباه، 
نامطمئن و غیرشفاف مواجه است.  اغلب، داده ها با 
کیفیت یا کمیــت پایین )یا حتــی کامالً اشــتباه( ارائه 
می شــود و تمام ذی نفعان نمی توانند به آن دسترسی 

پیدا کنند.

 پلتفــرم مبتنــی بــر بالکچیــن »وی چیــن« 
)VeChain( بــا نمــادVET، بــه دنبــال بهبــود 
فرایندهــای مدیریــت زنجیــره تأمیــن بــا عملکردهای 
تخصصی است. کاربرد اصلی آن برای تعیین اصالت 
و کیفیــت محصــوالت خریداری شــده بــا تکیــه بــر 

دفترحساب توزیع شده غیرقابل دستکاری است. 

 نحــوه کار وی چیــن این گونــه  اســت کــه هــر 
محصولی در شبکه یک شناسه یکتا دارد که 
VID نامیــده می شــود و می توانــد بــرای شناســایی و 
رهگیری محصــول و تاریخچــه مالکیت آن اســتفاده 

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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جرقه را زد که پلتفرم پستکس را ایجاد کنیم. البته من و برادرم 
بهرنگ، قبل از تولد پستکس به مدت دو سال روی چگونگی 
اجرایی شدن پروژه کار تحقیقاتی انجام دادیم و توانستیم کار 
را به گونه ای پیش ببریم که ظرف دو سال و نیم که از اجرایی 

شــدن آن می گــذرد، تعــداد پرســنل شــرکت از 
هفت نفر به 300 نفر برسد.

در مدتی که این کسب و کار را 
اداره می کنیــد، آیــا بــه ایجــاد امکانات 
بــرای  لجســتیکی  اختصاصــی 
کســب وکارهای اینترنتــی نیــز فکــر 

کرده اید؟
بلــه، یکــی از امکانــات مهــم و کاربــردی کــه 
پستکس برای راحتی کسب وکارهای اینترنتی 
در اختیــار صاحبــان مشــاغل اینســتاگرامی 

و فروشــگاه های اینترنتی قرار داده، طرح ســابکس اســت. 
سابکس به فروشگاه های اینترنتی یا مشاغل اینستاگرامی 
ایــن امــکان را می دهــد کــه یــک فروشگاه ســاز بــا دامنــه و 
وب ســایت اختصاصی در اختیار داشــته  باشــند و آدرس 
وب ســایت را در بیوگرافــی اینســتاگرام خــود قــرار دهند تا 
وقتی مشتری سفارش خود را ثبت می کند، نیاز نباشد در 

دایرکت پیگیر شود.
در این صورت نیازی نیست برای کنترل ثبت سفارش ها به 
دایرکت مراجعه کنید؛ وب سایت برای شما امکان انبارداری، 
حســابداری و مدیریــت نــاوگان و حتــی کنتــرل مدیریــت 
ادمین ها و تحویل ســفارش ها را فراهم می کنــد و همه اینها 
فرایندها و امکاناتی است که پستکس در اختیار صاحبان 

کسب وکارهای اینترنتی قرار می دهد.
در طــرح دیگری که پســتکس راه انــدازی کرده، اگر مشــتری 
سفارش های فروشگاهی انبوه و ســازمانی و تله شاپینگ به 
صورت آنالین داشته  باشد، کلیه خدمات پســتی از درب تا 
درب توسط پستکس و در قالب طرح شاپکس انجام می گیرد. 
همچنین از طریق پســتکس امــکان جابه جایی مرســوالت 
آزمایشــگاهی، پزشــکی و مواد غذایی که نیاز به نگهداری و 
انتقــال در دمای پایین دارنــد، در قالب پســت بیولوژیکی یا 

پست سرد فراهم شده  است.
اجماالً آنچه امروز در پستکس انجام می دهیم، یک بیزینس 
پلتفرمی )نه خطی(، مبتنی بر توانایی های پستی کشور است. 
در حال حاضر پســتکس رتبه هفتم را در خدمات پستی و 
لجستیک خرده فروشی کشــور دارد و ســال گذشته حدود 

یک میلیون مرسوله توسط پستکس جابه جا شده  است.

ارزش این شرکت چه میزان است؟ 
مطابق آخریــن برآوردهای مالــی، حدود 200 میلیــارد تومان 
ارزش  این برند تشخیص داده شــده و در حال حاضر چهار 
ســرمایه گذار در حــوزه لجســتیک توســط شــتاب دهنده 
ســرمایه گذاری، ســرمایه گذاری کالنــی را انجــام داده انــد. 

شــابکس، بیولوژیــک و... چنــان کــه پیش تر توضیــح دادم، 
مجموعه هایی هستند که راه اندازی شــده اند و توانسته ایم 
برای اولین بار در کشور پست تلفیقی را نیز راه اندازی کنیم. 

در مــورد پســت تلفیقــی بیشــتر 
توضیح می دهید؟

مثالً می خواهید باری را از تبریز به زاهدان ارسال 
کنید و می دانید هیچ شرکت پستی نمی پذیرد بار 
را ظرف ســه روز منتقل کند؛ در اینجا پستکس 
از طریــق پســت تلفیقی ایــن فرایند را تســهیل 
می کنــد و بــار را از طریــق پســت اتوبوســی ظرف 
10 ســاعت به تهــران منتقــل می کنــد و از تهران 
با هواپیما به زاهــدان می فرســتد و از زاهدان نیز 
نماینده پستکس، بار را دریافت کرده و به مقصد 
می رساند. پستکس این امکان را فراهم کرده برای 
اولین بار در ایران اســتفاده از پســت تلفیقی قابل استفاده 

باشد.

پرچمــدار لجســتیک در ایران هنــوز هم 
سنتی ها هستند و به نظر می رسد بین لجستیک 
سنتی و فناوری روز دنیا پیوند ایجاد نشده است. به 

چگونــه  شــما  نظــر 
می تــوان ایــن پیونــد را 

ایجاد کرد؟
جواب این سؤال را می خواهم با 
طرح یک سؤال پاسخ دهم. امروز 
اگر شما بخواهید قیمت یک کاال 
را بدانید، اولین کاری که می کنید 
چیست؟ آیا به صورت حضوری 
به فروشگاه ها مراجعه می کنید 
یا بــه جــای مراجعــه حضــوری، 
در اینترنــت کاالی مــورد نظــر را 
جســت و جو کــرده و قیمت هــا و 
تنوع محصول را چک می کنید 

و بعد تصمیم می گیرید کدام محصــول را از کجا به صورت 
آنالین یا فیزیکی بخرید؟

پستکس نیز این امکان را به شما می دهد که سیستم پستی 
خود را هوشمندانه و بســته به بودجه و زمانی که برای آن در 
نظر گرفته اید، انتخاب کنید. درست است که امکان پست 
یک مرسوله به صورت سنتی نیز وجود دارد، اما از مزایایی که 
لجستیک با فناوری روز به شما می دهد دیگر خبری نیست. 

مهم تریــن دغدغه ای کــه در حیــن کار با 
شرکت های پستی یا کسب وکارهای اینترنتی با آن 

مواجه شدید، در کدام بخش بوده  است؟
پــس از آنکــه مدتی بــا شــرکت های پســتی و فروشــگاه های 
اینترنتی کار کردیم، به این نتیجه رسیدیم یکی از مهم ترین 

دغدغه های شرکت های پستی و کسب وکارهای اینترنتی، در 
بخش لست مایل دلیوری است. از آنجا که توزیع مرسوالت 
توسط شــرکت های پســتی در ســاعات محدود از شبانه روز 
انجام می شود و مشتری ها اغلب در آن ساعت از روز در منزل 
حضور ندارند و بســته برگشــت می خورد، بنابراین تصمیم 
گرفتیم با شرکت گنجه، همکاری استراتژیکی را آغاز کنیم و 
الکرهایی را در سطح شهر تعبیه کردیم تا مشتری این امکان 
را داشته باشد ظرف 4۸ ساعت بدون محدودیت ساعت در 

شبانه روز بسته خود را از داخل الکر بردارد.
پستکس اولین الکرهای خود را در انبار شرکت کاالرسان در 
پارک سوار بیهقی در میدان آرژانتین تهران نصب کرده  است.

چــه برنامه هایــی بــرای آینــده پســتکس 
دارید؟

مـــی خواهـــــــیم تعــــــــداد نمایندگی های خود را به 400 شعبه 
برســانیم. همچنین النــچ کردن چنــد مــاژول پیچیــده را در 
دستور کار داریم. مثالً سال گذشته استارت پست تلفیقی را 
به صورت محدود زدیم، اما در برنامه امسال آن را به صورت 
گســترده تر در کشــور بســط خواهیم داد. همچنیــن برنامه 
داریم پست بیولوژیکی و فردی را گسترش دهیم و همچنین 
بــرای کاهــش هزینه هــای جمــع آوری و توزیــع نماینــدگان 
پستی، نشــر و گســترش هوش 
مصنوعــی مســیریاب را بــرای 
سرعت بخشیدن به مسیرها در 

دستور کار داریم. 
ســال گذشــته بــا اســتفاده از 
نرم افزار هوش مصنوعی آپتایم 
برای کوتاه کردن مسیر و سرعت 
بخشــیدن بــه کار، توانســتیم 
2۸ درصــد از هزینه هــای خود را 
کاهش دهیــم. بــه این معنــا که 
توانسته ایم بیش از یک میلیون 
کیلومتر کاهش پیمایش مسیر 
و بــه تبــع آن، کاهــش مصــرف 

حامل های سوخت را تجربه کنیم. 

آیا برنامه ای برای جذب سرمایه دارید؟
بله. ســال گذشــته ســرمایه گذاری مشــترکی را به مبلغ دو 
میلیون دالر با یک شرکت هندی پیش بردیم. توافقات اولیه 
انجام شده و قراردادها بسته شده و درصدد هستیم ادامه 
کار را امســال پیش ببریم و در کنار راه انــدازی خانه خالق و 
نوآوری پست لجستیک پیشرفته کشــور، این کارها را نیز 
انجام دادیــم. با چند وی ســی نیز به توافق رســیده ایم برای 
اینکه بتواننــد در شــرکت های نــوآور خانه خــالق و نوآوری 
ســرمایه گذاری کنند. با شــرکت ســرمایه گذاری بــوم اولین 
توافق در این زمینه انجام شده و به زودی خبرهای خوشی از 

اولین تجربه وی سی ها را خواهیم داد.

REPORTگزارش

تقویت نقش حمل و نقل 
ترکیبی در صنعت

 حرکت حمل و نقل 
کامیونی به سمت 
حمل و نقل ترکیبی

شرکت های حمل و نقل کامیونی این روزها 
در حال توســعه فعالیت های چندوجهی 
یا ترکیبــی در محورهــای جدید هســتند. 
آنچه در ســال های اخیــر شــاهد بوده ایم، 
تغییر چشمگیر بازار از حمل و نقل داخلی 
به حمل و نقل بین المللــی و کامیونی بوده 
 است. یک تحلیلگر امور شهری حمل و نقل 

می گوید تا پایان سال جاری، 
بنا بــه دالیــل متعــدد و نیاز 
بــازار، سیســتم چندگانــه 
داخلــی تحــت پشــتیبانی 

سیستم ریلی قرار گیرد.

 عواملــی همچون 
هـــــــزینه هـــــــــــای 
سوخت، تحوالت محیطی، 
اجتماعی و دولتــی ESG به 

خاطــر درخواســت مشــتری و رگوالتــوری 
دولتی، فشــار زیــادی به سوخت رســان ها 
برای خنثی کردن کربن سوخت ها آورده اند 
و همین تحوالت باعث شده این تحوالت 
موردپسند قرار گیرد. اما تصور این است که 
این تحوالت در مســیر ریلی و حمل و نقل 
کامیونی با هم اجرایی شــوند، در حالی که 
هنوز فشــارهای ســنگینی روی کمپین ها 
برای کمک به منابع محیطی، اجتماعی و 

دولتی وجود دارد.

 شرکت JB Hunt در حال ارتقای 
40 درصدی وضعیت حمل و نقل 
چندگانه ظرف ســه تا پنــج ســال آینده به 
عنوان بخشــی از فعالیت های مشترک با 
شرکت ریلی است. حمل و نقل چندوجهی 
یــا ترکیبــی یکــی از مصادیــق گســترش 
زیرســاخت های موردنیــاز بــرای توســعه 
خدمــات تجــارت خارجــی و ترانزیــت 
بین المللــی و داخلــی اســت. حمل و نقــل 
ترکیبــی در هر کشــور واســطه داد و ســتد 
صنایع آن کشور است که چرخ تولید را به 
حرکــت درآورده و موجبــات توســعه 
کســب وکار و اقتصــاد را در جامعــه فراهم 
می کند. اگر پایه مناسبی برای حمل و نقل 
چندوجهــی وجــود داشــته باشــد، در 
مســیر های دریایی طوالنی از کشــتی، در 
مســیر های طوالنی زمینی از راه آهــن و در 
مســیر های کوتــاه و خــاص از حمل و نقــل 

جاده ای می توان بهره برد.

شــود. می تــوان ایــن شناســه را توســط یک کــدQR یا 
برچسب RFID به محصول الصاق کرد و سپس در 

هر مرحله از زنجیره تأمین )تولید مواد اولیه، 
توســط  پخــش  و  انتقــال  انبــارداری، 
کانال های توزیع( از تجهیزات متصل به 
اینترنــت اســتفاده کــرد و محصــول را 

ردیابی و مشاهده کرد. 

 استفاده از حسگرها کمک می کند 
تا بتوان تمام اطالعات مربوط به محصول 

را به طور مــداوم کنترل کــرد. این اطالعــات به صورت 

وجود مشکالت می توانند به ذی نفعان مربوطه اطالع 
داده شــوند. مثالً اگر یک دارو خــارج از محدوده 
دمــای الزم نگهــداری شــود یــا یــک عامل 
بیمــاری زا در محصوالت غذایی کشــف 
شــود، از تولیدکننــدگان گرفتــه تــا 
مشــتریان از آن مطلــع می شــوند و به 
این ترتیب امکان تشخیص زودهنگام 
فراهــم  کیفیــت  کنتــرل  و  مشــکل 
می شــود. این اطالعــات به کســب وکارها 
حتــی امــکان مذاکــره بهتــر بــا شــرکت های 

بیمه گذار را می دهد.

 خرده فروشــی والمــارت شــعبه 
چین، هم اکنــون برای رهگیری 23 
گروه از محصوالت از این پلتفرم اســتفاده 
می کنــد و ایــن اطالعــات را در اختیــار 
مشــتریان نهایــی هــم قــرار می دهــد. 
همچنین خودروســاز چینــی BYD و گروه 
BMW از وی چیــن بــرای تأییــد اصالــت 
کارکرد و ســوابق خودروها در بــازار ثانویه و 
همچنین ثبــت ردپــای کربنــی خودروها و 
اهــدای امتیــاز بــه راننــدگان اســتفاده 

می کنند.

پستکس رتبه هفتم 
را در خدمات پستی و 

لجستیک خرده فروشی 
کشور دارد و سال 
گذشته حدود یک 

میلیون مرسوله توسط 
پستکس جابه جا شده 
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استارتاپ Xata  و 30 
میلیون دالر بودجه جدید 

ً زنانه  کامال
مونیــکا ســاربو پــس از پنج ســال فعالیت 
 ،)Elastic( در شــرکت نرم افزار االســتیک
متوجــه یــک الگــوی ناراحت کننده شــد؛ 
بیشــتر زنان قبل از رســیدن به نقش های 
رهبــری، صنعــت را تــرک می کردنــد. او 
می خواست به تغییر این وضعیت کمک 
کنــد. در اواســط ســال 2020، او کار خود را 
رها کــرد و Tupu.io را راه انــدازی کرد؛ یک 
ســازمان غیرانتفاعی کــه کارگــران فناوری 
را بــا مربیــان دارای پیشــینه های مختلف 
مطابقــت می دهد، امــا ســاربو و تیمــی از 
داوطلبان به سرعت متوجه شدند که زمان 
خــود را صرف ایجــاد اتصــاالت دســتی از 
طریــق ایمیــل کردنــد. او می گویــد: »برای 
رشد واقعی جامعه، باید پلتفرمی بسازیم 

که کامالً خودکار باشد.«

ابــزار  هیـــــــــــچ  کــه  ساربــــــــــو 
رضایت بخشــی در بــازار پیــدا 
نکرد، تصمیم گرفت خودش آن را بسازد. 
چندی پیش شرکت جدید او Xata اعالم 
کــرد کــه شــرکت های ردپوینــت ونچــرز و 
ایندکس ونچرز یک دور 30 میلیون دالری 
سرمایه گذاری سری A را رهبری کرده اند. به 
گفته یک منبع آگاه، این استارتاپ که در 
دسامبر 2020 تأسیس شد، اکنون ارزشی 

بین 150 تا 200 میلیون دالر دارد.

دیگــر  خانــم  دو  و  ســاربو 
هیئت مدیــره  Xata را تشــکیل 
می دهنــد. ســاربو می گوید: »مــا باالترین 
پیشنهاد ارزش گذاری را انتخاب نکردیم، 
اما پیشــنهادی را که احســاس می کردیم 
برای ایجاد یک کسب وکار موفق بلندمدت 
بهترین اســت، برگزیدیم. یک گزارش در 
 VC Work-Bench سال 2021 از شــرکت
نشــان داد کــه کمتــر از دو درصــد از 
استارتاپ های فناوری سازمانی که جذب 
سرمایه  کرده اند، یک زن هم بنیان گذار در 

هیئت مدیره خود دارند.« 
او همچنین می گوید: »داشتن یک زن در 
صدر یک مجموعه، تیم های متنوع تری را 

جذب می کند.«

جاومکان نوآوری
I N N O V A T I O N 

L O C A T I O N

افزایش تعداد افراد تحصیل کرده، مخصوصاً در 50 سال 
گذشــته، فکر ایجــاد مراکز نــوآوری را در بیــن محیط های 
آکادمیک و صنعتی شــکل داده اســت؛ چراکه ایده های 
گذشــته بشــر دیگــر کارایــی الزم در بعضــی از زمینه ها را 
نداشته اند. به عنوان مثال، مراکز آموزش عالی از این ابزار 
برای گســترش توانایی های خــود اســتفاده کرده اند. آنها 
اســتراتژی های مختلفــی را بــرای پیشــرفت در روش های 
نوین آموزشی و پیشرفت در صنعت آموزش برای برخورد 
با تعداد بیشــتری دانش آموز و دانشــجو به کار برده اند و 
همچنین دانشــگاه ها با ایجاد مراکز کارآفرینی و نوآوری 
میــان حــوزه نظــری و بــازار کار دانشــجویان پلــی ایجــاد 

کرده اند.
دانشــگاه کردســتان هــم نزدیــک بــه دو دهــه اســت بــا 
ایجاد مرکز کارآفرینی، دانشــجویان را پــس از اتمام دوره 
تحصیل شان به نزدیک ترین محل کار یعنی همین مرکز 
کــه در محیــط دانشــگاه وجــود دارد، هدایــت می کند. با 
زاهد شــمی، مدیر واحد توســعه کارآفرینی، مراکز رشد و 
نوآوری دانشــگاه کردســتان درباره عملکرد و چالش های 

این مجموعه گفت وگو کردیم.

مرکــز از چــه ســالی و بــا چــه رویکــردی 
فعالیت خود را آغاز کرد؟

واحــد کارآفرینــی دانشــگاه کردســتان ماننــد تمــام 
دانشــگاه های دیگر در ابتدا زیرمجموعه واحــد ارتباط با 
صنعت بود و از ســال 13۸2 فعالیــت خود را آغــاز کرد. با 
افتتــاح مرکز رشــد در ســال 13۸۸ و ســپس مرکز نــوآوری 
در مهرماه 13۹۷ توســعه این واحدها ادامه پیدا کرد و در 
نهایت در سال 13۹۸ تمام این سه مرکز یکپارچه شدند. 
در چارت جدید دانشگاه تصمیم گرفته شد که با توجه به 
نقش به هم پیوسته  این مراکز، بهتر است که در یک راستا 
حرکت کنند و در نهایت بــه یک مقصد مطلوب یا همان 

مجموعه کارآفرین ختم شود. 

این ســه مرکز که در حال حاضر در یک 
نقطه متمرکز شده اند، هر کدام چه خدماتی ارائه 

می دهند؟
معموالً کار مراکز نوآوری جذب ایده و توانمندسازی افراد 
از طریق فراخوان های مختلف است. مراکز نوآوری فضای 
اشــتراکی دارند؛ بنابراین بایــد ایده  ها را جــذب و توانمند 
کنند. ما ســعی می کنیم با برگــزاری کارگاه های آموزشــی 

تیم های خود را توانمند کنیم تا وارد بازار کار شوند.
خروجــی این تیم ها در دانشــگاه کردســتان به دو مســیر 
ختم می شود؛ یک مسیر این است که خود واحد نوآوری 
ســرمایه گذاران خطرپذیر را پیدا کنــد و ایده هــا را به آنها 
واگذار کنــد و حالت دوم این اســت کــه اگر ســرمایه گذار 

خطرپذیر نبود، آن را به مرکز رشد تحویل بدهد.
مــا در مرکز رشــد بــه تیم هایــی کــه در مرحله پیش رشــد 

گفت وگو با زاهد شمی، مدیر واحد توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری 
دانشگاه کردستان که معتقد است برگزاری جشنواره ها و رویدادها در 

تهران شانس برنده شدن کمتری به تیم های شهرستانی می دهد

مهجور ماندن مراکز 
نوآوری در استان ها

علی قلی زاده گردرودباری

آینده نگری در 
جهان متغیر
خرید 5/4 میلیارد 
دالری یک شرکت 
امنیت سایبری توسط 
گوگل

در حالــی که رهبــران فنــاوری برای تشــدید 
تهدیدات دیجیتال آماده می شوند، گوگل، 
زیرمجموعه آلفابت، اعالم کرده که شرکت 
برجســته امنیــت ســایبری »مندیانــت« 
)Mandiant( را در یــک معامله تمام نقدی 
خریداری می کنــد که در این صــورت ارزش 
این شــرکت به 5.4 میلیارد دالر می رســد. 
این قرارداد که قرار اســت اواخر سال جاری 
بسته شود، باعث می شود گوگل در زمانی 
کــه جنــگ روســیه در اوکرایــن نگرانی های 
گســترده ای را در مــورد افزایــش تهدیــدات 

ســایبری ایجاد کرده، جایزه ای را به دســت 
آورد. پیشــنهاد گوگل برای مندیانت چند 
هفته پس از شایعاتی منتشر شد مبنی بر 
اینکه مایکروسافت، رقیب اصلی در امنیت 
و رایانش ابری، به این تجارت چشم دوخته 
تــا پیشــنهادهای امنیتــی خــود را بیشــتر 
تقویت کند. زمانی که اخبار مربوط به عالقه 
ادعایی مایکروسافت در فوریه منتشر شد، 
پیشنهاد گوگل با قیمت 23 دالر به ازای هر 

سهم را نشان می دهد.
مندیانــت پیشــنهادهای امنیتــی گــوگل 

کلود را تقویت می کند؛ زیرا به دنبال رقابت 
تهاجمی تــر بــا مایکروســافت، آمــازون 
وب ســرویس و ســایر غول های ابری است. 
توماس کوریــان، مدیرعامل گــوگل کلود در 
بیانیــه ای که ایــن معاملــه را اعالم کــرد، نام 
تجاری مندیانت را »مترادف با آینده نگری 
بی نظیــر بــرای ســازمان ها«یی خوانــد کــه 
به دنبال حفظ امنیت خود در یک محیط 

دائماً در حال تغییر هستند.
ایــن محیــط ممکــن اســت به دلیــل حمله 
روسیه به اوکراین سریع تر از همیشه شروع 

   عکس:  نیکو قادری
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۲0۲۱؛سال شلوغ سرمایه گذاری کشورهای نوردیک 

شمال اروپا در کانون توجه سرمایه گذاران

REPORTگزارش

منطقــه نوردیــک کــه معمــوالً بــا کشــورهای 
اســکاندیناوی به صــورت هم معنــی بــه  کار 
مــی رود، در ســال 2021 یــک ســال برجســته 
بــرای ســرمایه گذاری خطرپذیــر بــا ســطوح 
ســرمایه گذاری بی ســابقه و اعداد و ارقام باال را 

پشت سر گذاشت.
افزایش سرمایه گذاری در مراحل آخر، افزایش 
مشارکت ســرمایه گذاران غیرسنتی و خارجی 
و دورهــای بــزرگ ســرمایه گذاری بــه افزایــش 
فعالیت در این منطقه کمک کرد. سوئد، نروژ، 
دانمارک، فنالند و ایسلند کشورهایی هستند 

که به آنها منطقه نوردیک می گویند.
در ادامــه نگاهــی بــه روندهــای کلیــدی در 
منطقــه  ایــن  ســرمایه گذاری  اکوسیســتم 

می اندازیم:

 سرمایه سرمایه گذاری بیش از دوبرابر 
رکورد قبلی

سرمایه گذاران خطرپذیر در ســال 2021، 11.۹ 
میلیــارد یــورو )حــدود 13 میلیــارد دالر( روی 
اســتارتاپ های نوردیک ســرمایه گذاری کردند 
که نســبت به رکورد قبلی آن که در سال 2020 
ثبــت شــده بــود، 10۹ درصــد افزایش داشــت. 
انتظــار مــی رود ارزش معامــالت در مســیر 
صعودی خود ادامه یابد، چراکه سرمایه گذاران 
غیرســنتی و خارجی به دنبــال بازارهای جدید 

برای سرمایه  های خود هستند.

 ســرمایه گذاری های مرحله آخر سهم 
بیشتری دارند

بخش اعظم رشــد ســرمایه این منطقه ناشــی 
از انبــوه ســرمایه گذاری های دورهــای مرحلــه 
آخر بــود کــه ۸2 درصــد از ارزش کل معامالت 
وی ســی را تشــکیل می داد. نوردیک هــا اکنون 
خانــه برخــی از باارزش تریــن اســتارتاپ های 
اروپا هســتند. بــرای مثال شــرکت های کالرنا و 
Northvolt  به ترتیــب بــا ارزش 45.6 میلیارد 
دالر و 11.۷5 میلیارد دالر از شرکت های باارزش 
ایــن منطقــه هســتند و شــهرت ایــن منطقــه 

به عنــوان یــک کانــون وی ســی در چنــد ســال 
گذشــته به طــور قابــل توجهــی افزایــش یافتــه 

است.

 ســوئد رتبــه اول و شــکوفایی بــرای 
سایرین

ســوئد از لحاظ تاریخی همســایگان خــود را از 
نظر فعالیت معامالت وی ســی کوچک تر کرده 
و در حالــی کــه 6.۷ میلیــارد یــورو جمــع آوری 
شــده، هنــوز اکثریــت کل ســرمایه منطقــه در 
ســال 2021 را تشــکیل می دهــد، البتــه ســایر 
کشورها در حال جبران هستند. ارزش معامله 
دانمــارک در این ســال ســه برابر شــد و بــه 2.1 
میلیــارد یــورو رســید، در فنالنــد به رکــورد 1.6 
میلیارد یورو رســید و بــرای اولین بــار در نروژ از 
مرز یک میلیارد یورو گذشــت. معامالت قابل 
توجه شــامل جمع آوری ســرمایه 530 میلیون 
 Wolt دالری استارتاپ تحویل غذای فنالندی
و اســتارتاپ فین تک Pleo با 350 میلیون دالر 

در سری C بود.

 مقدار خروج از رکوردها کمتر است
تعــداد خروجی هــای تحــت حمایــت 
وی ســی در نوردیک در ســال 2021 به باالترین 
حــد خــود رســید، امــا ارزش کل خروجــی ۸.۹ 
میلیــارد یورویــی، از بهتریــن خروجــی قبلــی 
منطقــه کــه در ســال 201۸ تنظیــم شــده بــود، 

بسیار کمتر بود.

 سال خوب منطقه شمال اروپا
در حالــی کــه اســکاندیناوی ها به طــور 
ســنتی به عنوان کانــون جمــع آوری کمک های 
مالــی شــناخته نمی شــدند، شــتاب در ایــن 
منطقه در حال افزایش است، به گونه ای که دو 
رقم بزرگ ســاالنه، برای جمــع آوری کمک های 
مالی در سه سال گذشته ثبت شده است. در 
ســال 2021 در مجموع 1.۷ میلیــارد یورو از 25 
وسیله نقلیه جمع آوری شد که دومین مجموع 

ساالنه از نظر ارزش و حجم است.

 سرمايه گذار
نوآوری

I N N O V A T I O N 
I N V E S T O R

هستند، فضای اشتراکی و وام 10 میلیونی با چهار درصد 
اعطــا می کنیــم و همچنیــن بــا برگــزاری کارگاه هــا، آنها را 
توانمند می کنیم، اما در مرحله رشد فقط فضای اشتراکی 

به تیم ها می دهیم.

چند تیم فعال در مجموعه دارید؟
تا به حال 32 تیم پذیرفته شدند و سه تیم هم در فهرست 
داریم تــا اینهــا را وارد فضای اشــتراکی کنیم. 12 شــرکت 
رشدیافته داریم که پنج شرکت دانش بنیان  هستند و 16 

شرکت پیش رشدی هم داریم.

وجــود مرکــز نــوآوری بــرای 
دانشگاه  کردستان چه امتیازی دارد؟ 

نه تنها دانشــگاه مــا، بلکــه هیچ دانشــگاهی 
از مراکــز نــوآوری عایــدی مــادی نــدارد، امــا 
رســالت دانشــگاه این اســت که دانشجوها، 
دانش آ موختــگان و اعضــای هیئــت علمی را 
وارد فضــای کارآفرینــی و کســب وکار کننــد. 
رســالت دوم مــا هم این اســت کــه جامعــه را 
وارد فضای کسب وکار کنیم. به همین خاطر 
وجود مراکــز نوآوری برای دانشــگاه ها بســیار 

ضروری است. 
ما در شــهر ســنندج )خارج از محیط دانشــگاه( هم یک 
پردیس نــوآوری و فنــاوری داریــم و نــگاه ما این اســت که 
نوآوری را باید به بطن جامعه برسانیم. یعنی می خواهیم 
شــهروندان را هم وارد فضای کســب وکار کنیم و از طریق 
ذهنیت هــای نویی کــه هــر کــدام دارنــد، در اکوسیســتم 
کارآفرینی از آنها بهره ببریم. ما در آن مرکز نوآوری فضای 
تخصصی بــرای شــرکت های رشــدی، فضای اشــتراکی و 
بخشی را هم برای کلینیک های تخصصی داریم تا افراد 

مختلف مانند فن بازار کردستان از آن استفاده کنند.
همچنیــن مرکــز نــوآوری فــرش بیجار کــه در شهرســتان 
بیجار است، به تازگی تأیید شده که فعالیت آن به صورت 

تخصصی روی فرش است.

همکاری هایــی کــه بــا مراکــز مختلــف 
داشته اید، به چه صورت بوده است؟

عــالوه  بــر مراکــزی کــه خــود دانشــگاه دارد، دو مرکــز 
خصوصــی هــم در دانشــگاه بــا مــا در ارتبــاط هســتند. 
مرکز نوآوری و توسعه تعاون یا منتا یکی از آنهاست که 
در همکاری با اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســت و 
همچنین یک مرکز نوآوری داریم که دانشگاه کردستان 
تنها جایی اســت کــه آن را دارد؛ مرکز نوآوری پیشــرفت 
منطقه ای توســعه برکت کــه در همکاری بــا بنیاد برکت 
است. رسالت این مرکز توانمندســازی اقشار روستایی 
است و به دانش آموختگان دانشگاه کردستان ارتباطی 

ندارد. 

مهم ترین مشــکالتی که در مجموعه با 
آنها مواجه هستید، کدام اند؟

یکی از مشکالتی که شرکت ها یا واحدهای فناور ما دارند، 
در ارزیابی هایی است که به مناسبت های مختلف انجام 
می شود و تیم ها در این رویدادها داوری و ارزیابی می شوند 
که در نهایت تسهیالتی به  دست می آورند یا در رتبه بندی 
جایگاهی کسب می کنند. این رویدادها عموماً در تهران و 
شهرستان هایی به غیر از سنندج برگزار می شــود و داوری 
آنها هم عموماً توسط ارزیاب های بومی ما انجام نمی شود. 
بــه  نظــرم ایــن مســئله در فراینــد کار تأثیــر می گــذارد و ما 
امیدواریم این مشکل به مرور حل شود و ما شاهد برگزاری 
این مراسم در کردستان و یا حضور ارزیاب های 

کردستانی در مراسم مختلف باشیم.
مشکل دیگر ما مسئله بودجه است که دامنه 
گسترده ای از مشــکالت ما را فرامی گیرد. برای 
مثال، ما اگر بودجه مناســب داشــته باشــیم، 
می توانیم تسهیالت بیشتری به تیم ها بدهیم. 
وزارت  علــوم، بودجــه ای بــه مراکز نــوآوری ارائه 
نمی دهد و بــار مالی تســهیالتی که بــه تیم ها 
می دهیم، بــر عهــده دانشگاه هاســت و اگر به 
بودجه ای هم نیاز داشته باشیم، معاونت علمی 
و فناوری جهت ساخت وســاز ســاختمان مراکز نوآوری به 
دانشگاه کمک می کند. به دلیل همین مشکالت مالی ما 
مرکز رشــد خود را با پارک علم و فناوری مشــترک کردیم تا 
شــرکت های ما هم مانند شــرکت های پارک علم و فناوری 

بهره مند شوند. 
مشکل مالی در بخش شــتاب دهنده ها هم خود را نشان 
می دهد. در شهرستان ها شتاب دهنده ها عالقه چندانی 
به فعالیــت ندارند و اگــر خود دانشــگاه بودجه ای داشــته 
باشد که شتاب دهنده خود را تأسیس کند، شرایط خیلی 
بهتری خواهیم داشــت. مانند دانشــگاه شــریف که یک 

شتاب دهنده خصولتی دارد.
ما در دانشــگاه ها به بودجــه نیــاز داریم تــا بتوانیم هیئت 
علمی های خود را وارد فضای مراکز نوآوری بکنیم. چه ایده 
بدهند و چه داور شــوند یا به عنوان کوچ یــا منتور فعالیت 
کنند یا اینکه شرکت  خودشان را راه بیندازند. ما به بودجه 
بیشتری نیاز داریم تا فضا را گسترش دهیم، البته باید بر 
این نکته تأکید کنم که معاونت علمی و فناوری نظر بسیار 

مثبتی به دانشگاه کردستان دارد.
مــا در بحث تیــم هم مشــکالتی داریــم. در شهرســتان ها 
یــا مراکز نــوآوری شهرســتان ها کلینیک توانمنــدی وجود 
ندارد. اگرچه در تهران هم همین گونه اســت. ما بودجه ای 
می خواهیم تا بتوانیم کلینیک کســب وکار خــود را افتتاح 
کنیم و در این کلینیک بتوانیــم داورهای خوبــی را آموزش 
دهیم و منتورها و کوچینگ های متعددی را توانمند کنیم؛ 
تنوعی از منتورها، مشاورها، کوچ ها و داورها تا هر موقع نیاز 

داشتیم، بتوانیم از آنها بهره مند شویم.

علی قلی زاده
گردرودباری

@Ali_Gholizadeh_

به تغییر کنــد. CIOها و افســران ارشــد امنیــت اطالعات 
)CISO( در شــرکت ها به دنبال اکوسیستم ارائه دهندگان 

امنیتی خود هســتند تا به آنها هشــدار دهند - و 
به دفاع از آنها - در برابر تهدیدهای دیجیتالی 

فزاینده کمک کنند.
مندیانــت کــه در ســال 2013 از شــرکت 
امنیــت ســایبری FireEye خــارج شــد و به 
سرمایه گذاران سهام خصوصی به قیمت 1.2 

میلیارد دالر فروخته شد، برای تجزیه وتحلیل 
هوشمند فعالیت های هکرها، از جمله فعالیت های 

گروه هایی از روسیه و چین، شهرت زیادی به دست آورده 

است. همچنین نقش برجسته ای در افشای چندین حمله 
سایبری برجسته، از جمله حمله به SolarWinds در سال 

2020، ایفا کرده است.
ایــن تجــارت کــه توســط مدیرعامــل کویــن 
ماندیا، یک رهبر امنیتی بســیار محترم 
رهبری می شود، دارای 600 مشاور است 
که بــه کســب و کارها کمــک می کننــد تا 
با هــزاران بحــران در ســال مقابلــه کنند. 
همچنیــن بیــش از 300 تحلیلگــر دارد کــه 
فعالیت های هکرها را ردیابی و خطرات در حال 

ظهور را عالمت گذاری می کنند.
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داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

هر چند نام فرودگاه پیام این مسئله را که 
اینجا تبدیل به یکی از لوکیشــن های اقتصــاد نوآور 
شده است، به ذهن متبادر نمی کند، اما می دانیم این 

منطقه مأموریت هایی دارد که اتفاقاً در 
راســتای رونق اقتصاد نوآوری اســت. در 
قدم اول خوب است پرونده این منطقه 
ویژه را بازخوانی کنیم و ببینیم چه زمانی 
این فرودگاه تأسیس شــد و در گذر زمان 
چــه تغییراتــی در مأموریت هــای آن رخ 

داد؟
ما تحت نــام حقوقی شــرکت خدمــات هوایی، 
پســت و مخابرات پیام فعالیــت می کنیم که در 
سال 6۹ تأسیس شده و در سال ۷4، اساس نامه 

آن در مجلس به تصویب رسیده است. هدف از شکل گیری 
این مکان، ایجاد هاب پستی در منطقه بود. جایی که ارسال 
مراسالت و تجزیه پستی در آن صورت گیرد و محل ارسال و 
دریافت بسته های پستی در این منطقه باشد. با پیشرفت 

تکنولوژی، ظهور اینترنت و تغییر پارادیم، اهداف این مکان 
نیز تغییر کرد. تا 30 سال پیش حتی برای ارسال یک نامه یا 
کاتالوگ هم از خدمات پستی استفاده می کردیم و فکسی 
که امروز منسوخ شده، به شکل گسترده وجود 
نداشــت.  در همان زمان برای رســیدن به هدف 
مدنظر، دو کار مهم انجام شده بود. یکی ایجاد 
یک ساختمان بزرگ برای تجزیه مبادالت پستی 
و دیگری تأســیس فــرودگاه و ایرالین پیــام. پنج 
هواپیمای باری برای این ایرالین خریداری شد که 
هرکدام ظرفیت جابه جایی دو تن بار را داشتند. 
البته یکی از این هواپیماها، به عنوان آمبوالنس 
هوایی در نظر گرفته شده بود.  اما همان طور که 
گفتم، پیشرفت تکنولوژی سبب شد این اهداف 
از اولویت خارج شوند و در سال ۸0 منطقه ویژه اقتصادی پیام 
ایجاد شد. فضایی که برای اینجا پیش بینی شده، بالغ بر ده 
هزار هکتار است که از جزیره کیش بزرگ تر است و برنامه های 
آینده نگرانه و بلندپروازانــه ای برای این منطقه در نظر گرفته 

شده که در حال حاضر بخش هایی از آن انجام شده است. 
آن بخشــی که ما فعالً در حــال عملیاتی کردن آن هســتیم، 
3600 هکتار است که حدود هزار هکتار آن متعلق به فرودگاه 
است و الباقی اراضی را برای منطقه ویژه در نظر داریم. سال 
۸0 مصوبــه ایجاد منطقــه ویژه پیــام به عنــوان نزدیک ترین 
منطقه ویژه اقتصادی به تهران گرفته شد و سال های ۸۸، ۸۹ 
زیرساخت های استقرار سرمایه گذاران و صنایع ایجاد شد و 
تقریباً حدود 12 سال است که اراضی اینجا به سرمایه گذاران 

واگذار می شود. 

سرمایه گذاران و کسب و کارهای حاضر در 
منطقــه ویــژه، بیشــتر در چــه حوزه هایــی فعالیــت 

می کنند؟
حدود 50 درصد فعاالن اقتصادی منطقه ویژه در حوزه های 
آی تی، آی سی تی و الکترونیک فعالیت می کنند و باقی آنها در 
حوزه های صنایع غذایی، آرایشی - بهداشتی، قطعه سازی 
و... فعال هســتند که این بخش چندان بــا مأموریت وزارت 

چرا فرودگاه پیام؟
وقتی صحبت از فرودگاه پیام می شــود، 
کمتــر کســی می دانــد کــه آنجــا منطقه 
ویــژه اقتصــادی اســت کــه تقریبــاً همــه 
شــرایط یــک منطقــه ویــژه را در نزدیکی 
تهــران دارد. جایــی کــه روزگاری قــرار بود 
تبدیــل بــه هــاب پســتی منطقــه شــود، 
حاال فضایی برای اســتقرار شرکت هایی 
اســت که امکانات و ویژگی های استفاده 
از منطقه ویژه را دارنــد. هر چند به گفته 
اکبر قنبرپور، مدیرعامــل این مجموعه، 
ایــن شــرکت دولتــی تحــت نظــر وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات فعالیــت 
می کند و قرار اســت از این بــه بعد تمرکز 
ویژه روی جذب شرکت هایی باشد که در 
زمینه های آی تی، آی سی تی، الکترونیک 

و فناوری های نوین فعالیت دارند.

اما نکتــه مهم در مــورد منطقه 
ویــژه پیــام، بــه جــز موقعیــت 
ویژه ای کــه بــرای تولیدکننــدگان جهت 
اســتقرار در ایــن منطقــه فراهــم آمــده 
است، برنامه هایی است که مدیرعامل 
منطقه ویژه پیام برای شــرکت های نوپا، 
استارتاپ ها و فریلنسرها دارد. از ایجاد 
فضاها و ســوله هایی برای اســتقرار آنها 
گرفتــه تــا برگــزاری کمپ هایــی کــه قــرار 
اســت نیــروی کار آموزش دیــده تحویــل 

صنعت بدهد.

قنبرپور که به مدت 14 سال در 
رده هــای مختلــف مدیریتی در 
پارک فنــاوری پردیس فعالیت داشــته، 
به خوبــی فضای اکوسیســتم نــوآوری را 
می شناســد و با نیازها و نقــاط ضعف و 
قوت شــرکت های نوآور و افراد مســتعد 
در  جهــت  همیــن  بــه  آشناســت. 
برنامه ریــزی برای حضور و اســتقرار این 
شرکت ها و افراد، سعی کرده این موارد را 
مد نظر قرار دهد و فضایــی را ایجاد کند 
کــه بــه کار اســتارتاپ ها و فریلنســرها 
بیاید. او ایــن مأموریــت را در کنــار باقی 
مأموریت های منطقه ویژه پیام که همان 
جذب ســرمایه گذار بخش خصوصی و 
توســعه اقتصادی منطقه است، انجام 

می دهد. 

وجود فضایــی بــا امکانات یک 
منطقه ویژه اقتصادی در جایی 
نزدیــک به تهــران، به خودی خــود حائز 
اهمیــت اســت. حــال اگــر ایــن منطقه 
برنامه های خاصی نیز برای اکوسیستم 
نــوآوری در ذهــن داشــته باشــد، در نظر 

کارنگ بر اهمیت آن افزوده می شود.

COVER STORYداستان جلد

پیش از آنکه نام اکبر قنبرپور را به عنوان مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام بشنویم، او را در سمت های مختلفی در اکوسیستم نوآوری دیده بودیم. او که دانش آموخته مهندسی صنایع از دانشگاه 
شریف است، تحصیالت خود را در زمینه مهندسی بیوتکنولوژی در دانشگاه علم و صنعت ادامه می دهد، ولی اواخر دوره کارشناسی ارشد به این نتیجه می رسد که عالقه اصلی او نه در حوزه 
مهندسی که در زمینه مدیریت است و به همین دلیل به تحصیل در رشته مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد می پردازد. او از سال 86 تا اسفند 1400 در پارک فناوری 
پردیس مشغول به کار بوده و از سمت کارشناس جذب و پذیرش تا ریاست مرکز فن بازار و معاونت توسعه نوآوری را در این مکان تجربه می کند. قنبرپور که چند ماهی است مدیریت منطقه ویژه 
اقتصادی پیام به او محول شده است، می گوید قرار است سهم صنایع آی تی، آی سی تی، الکترونیک و فناوری های نوین را از این منطقه افزایش دهند. مضاف بر این، هرچند منطقه پیام به عنوان 
مکانی برای شرکت های نوآور تعریف نشده بود، اما قنبرپور با مدد گرفتن از تجربه های گذشته خود می خواهد فضایی را به استارتاپ ها، شرکت های نوپا و فریلنسرها اختصاص دهد و منطقه پیام 

را به عنوان یکی از لوکیشن های نوآوری در اکوسیستم مطرح کند. 
او در گفت و گوی پیش رو از روند تحول این منطقه و برنامه هایی که برای آینده آن در نظر دارد، توضیح داده است. برنامه هایی که تنها یکی از آنها، رسیدن به سهم یک درصدی از تولید ناخالص 

ملی است.
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@gmail.com

گفت و گو با اکبر قنبرپور، مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی پیام؛ جایی که هر چند در اکوسیستم نوآوری 

به عنوان فضایی برای استقرار کسب و کارها شناخته 
نمی شود اما برنامه های متنوعی در این خصوص دارد

روی باند نوآوری



ارتباطــات همخوانــی نــدارد. تصمیــم داریم تــا ســال 1404 به 
نحوی سهم شرکت های آی تی، آی سی تی و الکترونیک را تا ۷0 
درصد افزایش دهیم و بخشی را هم برای صنعت قطعه سازی 
فرودگاهی و صنایع هوایی در نظر بگیریم. در نهایت سعی داریم 
بخش هایی را که ارتباط چندانی با مأموریت های این منطقه و 

وزارتخانه ندارد، تا حدود 20 درصد کاهش دهیم.

یعنی بــا افزایش تعداد شــرکت های آی تی و 
آی ســی تی می خواهید ایــن درصــد را افزایــش دهید و 

شرکتی حذف نمی شود؟
بلــه، هم بــا افزایــش شــرکت های مرتبــط بــا مأموریــت و هم با 
جلوگیری از ورود بیشتر شرکت هایی که ربطی به مأموریت های 
این منطقــه ندارنــد.  در حال حاضــر 244 ســرمایه گذار در این 
منطقه سرمایه گذاری کرده اند و نزدیک به ۸0 تقاضای عضویت 
داریم که اینها بی پاســخ مانده اند، زیــرا اراضی آمــاده واگذاری 
نداشته ایم. امسال در نظر داریم 50 هکتار زمین جدید را آماده 
کنیم که بتوانیم به تقاضای سرمایه گذاری و حضور شرکت ها و 

صنایع پاسخ دهیم. 
به طور کلی ما ســه بســته کســب و کاری )Business Unit( در 
منطقه ویژه پیام داریم. بسته اول که هم بزرگ است و هم برای ما 
اهمیت ویژه ای دارد، منطقه ویژه اقتصادی است که همه مزایای 
مناطق ویژه را دارد، مثل اختیاراتی که ما برای صدور مجوز ها و 
پروانه های ساخت و تأسیس داریم.  فعالیت دیگر این منطقه، 
مرتبط با موضوعات ترانزیتی اســت. ما اینجا ترانزیت زمینی 
و هوایی را داریم و گمرک منطقه ویــژه اقتصادی پیام در همین 
فضا فعالیت دارد و گمرک استان هم در اینجا قرار گرفته است. 
حدود 20 سوله برای انبار کردن کاالها در این منطقه وجود دارد 

که امسال در نظر داریم با همکاری بخش خصوصی، پنج هکتار 
به فضای انبار اضافه کنیم.  بسته سوم هم خود فرودگاه است 
که در حوزه آموزش، مسافربری و تا حدودی باربری فعال است. 
می خواهیــم چند مأموریــت دیگــر را هم به بخــش فرودگاهی 
بیفزاییم که یکی تاکسی هوایی است که به زودی مجوزهای آن 
صادر می شود و پیام را به پایگاهی برای تاکسی هوایی در کشور 
تبدیل می کند و دیگری مرکز تعمیرات و نگهداری هواپیماست 

که می توانیم در فرودگاه پیام فعال کنیم.

یکسری تسهیالت و معافیت های خاص برای 
شــرکت های مســتقر در این منطقه وجــود دارد. لطفاً 
بفرماییــد ایــن تســهیالت و معافیت هــا شــامل چــه 
چیزهایی می شود و چه شرکت هایی می توانند با ورود به 

این منطقه، از این مزیت ها سود ببرند؟
در حال حاضر کسی که می تواند در منطقه ویژه پیام حضور یابد، 
باید چند ویژگی داشته باشد. یکی اینکه در حوزه های فناورانه 
و صنعتی ای فعالیت کند که مد نظر ماست؛ آی تی، آی سی تی، 
الکترونیک، فناوری های نوین و حوزه هوایی و قطعه سازی برای 
این بخش. در قدم بعدی، شرکت باید توان مالی خوبی داشته 
باشد، زیرا قرار است چند هزار متر زمین از ما اجاره کند و باید 
این توان را داشته باشــد که در این فضا سرمایه گذاری و فضای 
مورد نیاز خود را بســازد و تجهیزاتش را مســتقر کند. مســئله 
دیگر تولیدات و محصوالت شــرکت اســت که باید تشخیص 
دهیم توان فنی و عمق تولید دارند. برخی از رده های تولید را در 
اینجا قبول می کنیم، به شرط آنکه در ادامه پیشرفت کند. اگر 
قرارداد بلندمدتی با تأمین کننده خارجی نداشــته باشد که در 
آینده به پیشرفت در تولید منجر شود، از ورود شرکت جلوگیری 

می کنیم.

منظورتان بخش تحقیق و توســعه شــرکت 
است؟

نه، اینها چیزهایی است که بیشتر در پارک های فناوری اهمیت 
دارد. چیزی که اینجا برای ما مهم اســت، این است که شرکت 
نمی تواند محصول نهایی را از چین وارد کند و فقط اینجا لیبل 
را عوض کند و در منطقه ویژه حضور داشته باشد. این نوعی از 
تولید هست ولی مورد پذیرش ما در منطقه نیست. حداقل باید 
محصول به صورت CKD یا SKD وارد شــود، به شرط اینکه در 
ادامه بخش هایــی از آن را بومی کند یا از داخل تأمین کند یا به 

نحوی دانش آن را به شرکت منتقل کند.
در مــورد تســهیالت بایــد بگویــم که مــا زمین هــا را فقــط اجاره 
می دهیم و شــرکت هایی که وارد منطقه ویژه می شــوند، از نرخ 
خوبی بهره می برند. نــرخ اجاره زمیــن در منطقه ویژه در ســال 
1400، هفت هــزار تومان بــه ازای هر متر مربع در ماه اســت که 
بنا داریم برای ســال جدید افزایش 50 درصدی داشته باشیم، 
زیرا سال هاست افزایش قیمت نداشته ایم. اجاره زمین ده هزار 
تومان به ازای هر مترمربع به این معناست که شما برای اجاره 
یک زمین هــزار متری، ماهــی ده میلیون تومــان می پردازید که 
هم پایه حقوق یک کارشــناس ســاده در شرکت اســت. به این 
شکل هم فشار زیادی به شرکت ها وارد نمی شود، هم اینکه توان 
مالی شرکت صرف اجاره زمین نمی شود و این توان را می تواند 
صرف ساخت وساز یا سرمایه در گردش کند.  مزیت دیگر اینجا 
این است که شــرکت ها می توانند برخی از مجوزهای خود را از 
منطقه بگیرند و نیازی به مراجعه به ادارات خارج از اینجا ندارند. 
مثالً وقتی می خواهند ساختمانی در منطقه احداث کنند، جواز 
ســاخت را از ما دریافت می کنند. پروانه ســاختمان و پایان کار 
نیز همین طور. در حوزه فعالیت های تولیدی هم جواز ساخت و 

پروانه بهره برداری را ما برایشان صادر می کنیم.
همچنین شــرکت های منطقه ویــژه از یکســری معافیت های 
گمرکی بهره مند هســتند. اگــر محصولــی را وارد منطقه کنند 
و خارج نشــود، معافیت 100 درصدی اســت. اگــر محصولی را 
بیاورند و ری اکسپورت کنند، باز هم معافیت 100 درصدی است. 
اگر محصولی را بیاورند، ارزش افزوده ای حاصل شود و بخواهند 
از منطقه خارج کنند، با فرمولی که بسته به محصوالت مختلف 
متفاوت اســت، می توانند از بخشــی از این معافیت استفاده 

کننــد.  مســئله دیگــر، انبــارش کاال در انبارهــای اختصاصــی 
شرکت هاســت. شــرکت ها می توانند در منطقه ویــژه در زمین 
خودشــان انبــار اختصاصــی داشــته باشــند و کاالیی کــه وارد 
می کنند، مستقیماً وارد این انبار می شود و فرایندهای گمرکی را 
همان جا طی می کند. این هم به اعتقاد من امکان دیگری است 
که از کلیه مبادی ورودی کشور می توانند محصول را مسقیماً به 

درب شرکت منتقل کنند.
معافیتی هم در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای مناطق 
ویژه در نظر گرفته شده که به موجب آن صنایعی که در مناطق 
ویژه مستقر هســتند، هفت ســال معافیت مالیاتی دارند. ما 
تاکنون نتوانســته ایم از این هفت سال اســتفاده کنیم، زیرا در 
همان قانون قید شده مناطق ویژه ای که در شعاع 120 کیلومتری 
تهران هستند، از این معافیت برخوردار نیستند. طبیعتاً از آنجا 
که ما داخل این شــعاع هستیم، نتوانســتیم این کار را بکنیم. 
به دنبال این هستیم که صنایع منطقه ویژه پیام نیز مشمول 
این قانون بشوند. نکته دیگر اینکه شــرکت های دانش بنیانی 
که وارد منطقه ویژه شوند، تا سقف 25 درصد در همه تعرفه ها 
اعم از اجاره زمین، گمرک و صدور پروانه ها از تخفیف استفاده 

می کنند.

ویــژه  منطقــه 
اقدامــات زیرســاختی نیــز 
انجــام داده و در حــوزه 
خدمــات هاســتینگ وارد 
شده اســت. یکی از مسائل 
انجــام  نیــز  توجــه  قابــل 
فعالیت هــای ماینینــگ در 
منطقــه پیــام اســت. قــرار 
است چه اتفاقات دیگری در 
این مجموعه رخ دهد؟ آیا در 

نظر دارید خدمات دیگری را ارائه دهید؟
به طور کلی چند دسته زیرساخت در منطقه پیام وجود دارد. 
دسته اول زیرساخت های تأسیساتی اســت. ما در اینجا برای 
تأسیســاتی مثل برق و آب و فیبر و ارتباطات و گاز و زمین قابل 
توسعه، محدودیت نداریم. به زودی 30 مگاوات به ظرفیت برق 
اینجا اضافه خواهیم کرد و پست جدیدی هم قرارداد می بندیم 
که اینجا ایجاد شــود. یک مســیر فیبر هم کامل برقرار است و 

مسیر دوم را نیز به زودی ایجاد می کنیم.
دســته دوم زیرســاخت های فنی است که به شــرکت ها کمک 
می کند در اینجا مســتقر شــوند که شما به هاســتینگ اشاره 
کردید. سه نقطه در کشور به عنوان قطب مرکز داده توسط وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات انتخاب شدند که یکی از این نقاط، 
منطقه ویژه پیام است. پیش بینی شده که در پیام به عنوان یکی 
از مراکز قطب داده در کشور، حداقل پنج هزار رک مستقر شود. 
امسال ما به 500 رک می رسیم، یعنی 10 درصد از تکلیفی را که 
داریم، محقق می کنیــم. از آنجا که به ماینینگ اشــاره کردید، 
باید بگویم که در حال حاضر سه مجوز ماینینگ در این منطقه 
صادر شده و در قالب قوانین کشور مشغول فعالیت هستند. 
خدمات فنی دیگــری نیز در نظــر داریم که به تدریج گســترش 
پیدا خواهد کرد.  دسته ســوم خدماتی است که کسب و کارها 
نیاز دارند. مــا االن در منطقه ویــژه به اندازه نیاز کســب و کارها، 
این دسته از خدمات را ارائه نمی دهیم. منظورم خدماتی چون 
حسابداری، تأمین منابع انسانی یا نوشتن بیزینس پلن و تهیه 
مستندات است. ما نیاز به یک مرکز خدمات کسب و کار داریم 
که به صنایعی که در اینجا مستقر هستند، سرویس های مورد 

نیازشان را ارائه دهد. 

آیا در اهداف تان هست که برای شرکت های 
کوچک تر یا استارتاپی نیز خدماتی داشته باشید؟

بعضی از شــرکت ها، خصوصاً آنها که نوپاترند، ممکن اســت 
برای اســتقرار در پیام، فضایی برایشان ایجاد نشــده باشد. ما 
در نظر داریم که توسط ســرمایه گذاران سوله هایی ایجاد کنیم 
و این سوله ها را به این دسته از شــرکت ها اجاره دهیم. در حال 
حاضر منطقه ویژه 1۷ سوله ساخته که در اجاره تولیدکنندگان 

است، اما می خواهیم توسعه این سوله ها را با مشارکت بخش 
خصوصی ادامه دهیم. چیز دیگری که در پیام به دنبال تحقق 
آن هستیم، ایجاد جریان نوآوری و استارتاپی در منطقه است. 
سه هدف کلی نیز در این قســمت داریم. اول اینکه تعدادی از 
رویدادهای حوزه نــوآوری و فناوری کشــور را بتوانیم داخل پیام 
برگزار کنیم. دوم اینکه ما به یک مرکز نوآوری در پیام نیاز داریم 
تا کمک کند فریلنســر ها مستقر شــوند، اســتارتاپ ها شکل 
بگیرند و سرمایه گذاران وارد شوند. برای این کار فضایی نیز در 
نظر گرفته ایم. در نهایت نیز می دانیم که کشور با خالء نیروی 
انسانی در حوزه آی سی تی مواجه است و ما می خواهیم بخشی 
از این خــأ را پر کنیم و حداقل بتوانیم در محدوده اســتان های 
تهــران و البرز اثرگذار باشــیم. در همین راســتا فضایــی مجزا را 
برای کمپ های برنامه نویســی در نظر گرفته ایم تا افــرادی را که 
مستعد هستند، حتی در سنین پیش از دانشگاه، شناسایی 
و جذب کنیم و در کمپ های فشرده چند هفته ای در این فضا 
آموزش های متناســب با بــازار کار را به آنها ارائه دهیــم. پس از 
آن نیز به شرکت هایی که به چنین نیروهایی نیازمند هستند، 
معرفی شوند. حتی شاید بتوانیم با همکاری همین چند شرکت 
آی تــی کــه االن در پیــام اســتقرار 
دارنــد، این افراد را بــه نحوی بورس 
کنیم و در ازای آن هزینه، متعهد به 
خدمت در این شــرکت ها باشند. 
اینهــا جــزو برنامه های امســال ما 

خواهد بود.

در میان صحبت هایتان 
بارهــا از ســرمایه گذاری بخــش 
خصوصی گفتید. تا اینجا مزایایی 
بــرای  پیــام  در  حضــور  کــه 
کســب وکارها دارد، تــا حــد زیادی 
مشخص است. اما برای سرمایه گذاران چه مزیت هایی 
وجــود دارد و بــرای کامــل کــردن زنجیــره ارزش تــان چه 
جاهایی به حضور این سرمایه گذاران نیازمند هستید؟

برنامه ای که ما خدمت دکتر زارع پور هم ارائه دادیم، می گفت 
مــا باید بــرای حضــور ســرمایه گذار بخــش خصوصــی در پیام 
 رویکرد مشــارکت های عمومــی - خصوصــی را در نظر بگیریم
 )Public-Private Partnership :PPP( که نمود بارزش حوزه 
)BOT )Build-Operate-Transfer است. عمدتاً قراردادهای 
BOT در کشــور در حوزه انرژی و راه و شهرســازی اتفــاق افتاده 
اســت. ما در قالب قــرارداد مشــارکت عمومــی - خصوصی به 
دنبال ایجاد فضاهای جدیدی برای جذب سرمایه گذار هستیم. 
در این مدل، سرمایه گذار بابت زمین پولی نمی پردازد و زمین در 
اختیار او قرار می گیرد تا یک فرصت اقتصادی را آنجا رقم بزند و 
از درآمدهای آن منتفع شود تا زمانی که به اصل سرمایه و سود 
آن برسد و سپس آنجا را تحویل منطقه ویژه می دهد. مواردی 
که در نظر داریم، یکی همان سوله هایی است که پیش تر گفتم.  
در قسمت هواپیمایی نیز نیاز به فضاهایی مانند ترمینال بار و 
آشــیانه داریم که ســرمایه گذاران می توانند به این قسمت نیز 
وارد شــوند. در قســمت انبــارش کاال در گمرک نیز به ســاخت 
فضا نیاز داریم و آن پنج هکتار زمینی که قبالً گفتم، با مشارکت 
بخــش خصوصــی ایجــاد می شــود. در واقــع پیشــنهاد مــا به 

سرمایه گذاران، مشارکت است. 

برای این منطقه هدف گــذاری اقتصادی نیز 
دارید؟

یک هدف گذاری اقتصادی ســخت داریم و می خواهیم سهم 
پیــام را از اقتصاد کشــور به یک درصــد از تولیــد ناخالص ملی 
برسانیم. در حال حاضر این عدد در حدود 0/15 درصد است. 
کار دیگری که به دنبال عملی کردن آن هستیم، ارتباط با بخش 
بین الملل است. منطقه ویژه ما مزیت های زیادی برای استقرار 
شرکت های خارجی یا حتی جذب سرمایه گذاران خارجی دارد. 
می خواهیم کمــک کنیم تــا شــرکت های مســتقر در واردات و 
صادرات خود، بسیار سریع تر عمل کنند. اینها کارهایی هستند 

که حتی در دوره تحریم نیز می توان آنها را انجام داد. 

I N T E R V I E W

سه نقطه در کشور به 
عنوان قطب مرکز داده 
توسط وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات 
انتخاب شدند که یکی 

از این نقاط، منطقه 
ویژه پیام است

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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B U S I N E S S

اگر خاطره اندکی از دهه 60 داشته باشید، احتماالً طرح 
چینی گل سرخی هم برایتان خاطره انگیز است. روزگاری 
بود که سفره ای پهن می شد از این ســر تا آن سر خانه و 
روی آن خوراک اصیل ایرانی روی چینی های گل سرخی 
نقش می بست. به مرور که زمان گذشت و خاطره ها کمی 
رنگ باختند، اگر کسی می خواست خاطره ای نگه دارد، 
چینی های گل ســرخی جهاز مادر یا مادربزرگ را داخل 

دکور می گذاشت تا به یادگار بماند.
برند نیکســا اما کار جدیدی می کند. شــش سال است 
که از ایــن چینی هــا و خاطره ها طــرح زیورآالت را شــکل 
می دهــد تــا خاطــره ســفره های رنگارنــگ مادربــزرگ در 
دست و گردن مان باقی بماند. نیکسا برندی است که با 
چینی های شکسته گل سرخی، زیورآالت تولید می کند؛ 

از انگشتر تا گوشواره و دستبند. 

  از لیسانس اقتصاد تا کارهای هنری
نیکسا را یک پدر و پســر بزرگ کرده اند. معز نیکبخش 
تهرانــی در کنــار پــدرش محســن، نیکســا را به ایــن روز 
رسانده است. خودش می گوید تحصیالت هنری ندارد 
و اقتصــاد خوانــده اســت. از نوجوانی در کنــار درس، به 
کارهای هنری عالقه داشت. پدر در این زمینه فعال بوده 
و کارگاهــی داشــت کــه کارهای هنــری می کــرد. فعالیت 
نیکســا هم بــه واســطه فعالیت پدر شــکل گرفــت. پدر 
ساخت زیورآالت فلزی را خوب می دانست. مدتی فعال 
بود و بعد به پســر پیشــنهاد کرد که همراه شــود و کار را 
جدی تــر جلو ببرند. همان جــا بود که جرقه برند نیکســا 

زده شد.
معز می گوید ایده برند نیکسا کامالً اتفاقی شکل گرفته 
است. یک روز ظرف شکسته ای در کارگاه دست گرفتند 
و تــالش کردنــد تکــه ای از آن را در یــک فریــم فلــزی قرار 
دهند و بــه زیــور تبدیل کننــد. نتیجــه قابل قبــول بود و 
تصمیم گرفتند کارهای دیگری هم انجام دهند. به مرور 
این زیورآالت به مجموعه تبدیل شــد و کار رونق گرفت. 
پسر شروع به عکاسی کرد و فکری برای فروش نداشت. 
قصدش این بود که کارها را به نمایش بگذارد. عکس ها 
که آماده شــد، جایی برای آن در اینســتاگرام باز کردند؛ 
بنابراین صفحه نیکسا شکل گرفت و برند رسماً کارش 

را آغاز کرد.

  ســاخت زیــورآالت بــه قصــد خاطــره و 
بازیافت

خودشان می گویند کار روی دست دوتایشان می چرخد. 
خبــری از نیــرو و کارگاه گســترده نیســت. البتــه گاهــی 
همکارانی در کنارشــان قرار می گیرند و گاهــی هم کارها 

پیش بینی تجارت در 
شبکه های اجتماعی 

تا 2025

رشد 34 میلیارد 
دالری

تجــارت در شــبکه های اجتماعــی حاال 
یک ســر و گردن از تجــارت الکترونیک 
فراتــر رفتــه اســت. هــر چقــدر میــزان 
اســتفاده از شــبکه های اجتماعی برای 
ارائه برندها و فروش بیشــتر می شــود، 
آمار تجارت در این شــبکه ها هم باالتر 

می رود.

تجارت در شبکه های اجتماعی 
تجــارت  بــزرگ  چتــر  یــر  ز
الکترونیک قرار دارد و مربوط به زمانی 
اســت که تجربه خرید به طور کامل در 
پلتفــرم یکــی از رســانه های اجتماعــی 
شــکل می گیــرد. آمریــکا در تجــارت و 
خرید از شبکه های اجتماعی یک روند 
روبه رشــد دارد. هرچند چین و روســیه 
فعالیــت بیشــتری نســبت بــه آمریــکا 
دارند؛ تــا جایــی کــه 51 درصــد کاربران 
شــبکه های اجتماعی از طریــق یکی از 
کانال های این شــبکه ها اقدام به خرید 

می کنند. 

آن طور که برخــی پیش بینی ها 
نشان می دهد، رقم تجارت در 
شــبکه های اجتماعــی آمریــکا تا ســال 
2025 بــه رقــم 79/64 میلیــارد دالر 
خواهــد رســید. هرچند گفته می شــود 
برنامــه طوالنی تا رســیدن بــه این عدد 
الزم اســت. رقــم فعلــی تجــارت در 
شــبکه های اجتماعــی آمریــکا حــدود 
45/74 میلیــارد دالر اســت. یعنــی به 
نظر می رسد طبق پیش بینی ها طی سه 
ســال 34 میلیــارد دالر رشــد کنــد.  
برندهــای مختلــف در این میــان تالش 
می کننــد تــا از فرصــت ایجادشــده 
اســتفاده بیشــتری کنند. با ایــن حال، 
هیچ اســتراتژی مشــخصی را نمی توان 
برای کلیه برندهــا تجویز کــرد. اما همه 
برندها می توانند از فرصت های مشابه 

استفاده بهینه داشته باشند. 

بــر اســاس نظرســنجی ها، 70 
درصــد کاربــران اینترنــت در 
آمریــکا به صــورت منظم پیگیــر فعالیت 
اینفلوئنسرها هســتند. به همین خاطر 
است که پیش بینی می شــود هزینه های 
آمریکا در بخش اینفلوئنسر مارکتینگ 
به حدود 4/14 میلیارد دالر افزایش یابد. 

REPORTگزارش

معز نیکبخش تهرانی، خالق برند نیکسا، از داستان 
کسب و کارش می گوید که بر اساس ثبت خاطره با چینی های 

شکسته شکل گرفته است

بازیافت خاطرات

انتشارات

حضور انتشارات راه پرداخت در سی و سومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
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برون ســپاری می شــوند. پســر می گویــد کــه اســتفاده از 
چینی های شکسته گل سرخی به قصد بازیافت است. 
اما نکته اصلی خاطره انگیز بودن ایــن ظروف برای چند 
نسل است که در حافظه نقش بسته است. بسیاری از 
ما ظروف گل سرخی را که می بینیم، یاد همان سفره های 
طویــل مادربزرگ هــا می افتیــم. خاطره هایی کــه به مرور 
ویترینی شدند و گاهی کناره های ظروف با گذشت ایام، 

لب پر شد یا شکست. اما تعلق خاطر باعث 
شــد دور ریختــه نشــوند. همیــن هــم جرقه 
اصلــی خلــق برند نیکســا شــد تــا بــا تبدیل 
ظروف بــه زیورآالت، ماندگاری شــان بیشــتر 
شــود و خاطره هــا عمــر طوالنی تــری داشــته 

باشند. 
چینی هــای مــورد نیــاز بــرای ســاخت ایــن 
زیــورآالت گاهــی خریــده می شــوند و گاهــی 
هم توســط همیــن خاطره بازها برای نیکســا 
ارســال می شــوند. در مرحلــه بعــد، قطعات 

قابل اســتفاده جدا می شــوند و در قاب های دست ســاز 
قرار می گیرند تا زیور ساخته شود. 

  کارهایی که بازار جهانی دارد
خالقان نیکســا می گوینــد بعــد از بازاریابی جــدی برای 
کارهــا، متوجــه شــدند کــه ایــن کار در کشــورهای دیگــر 
هــم انجــام می شــود. کارهایــی بــا شیشــه و چینی هــای 
شکســته؛ هرچنــد مزیــت نیکســا در خاطره ســازی آن 
اســت. خودشــان می گویند تنها برند ایرانی هستند که 

به صورت جدی روی این مسئله متمرکز شده اند. 

  چینی بفرستید، خاطره تحویل بگیرید
خالقان نیکسا می گویند بخش مهمی از کار آنها که در 
ســال جاری قرار اســت وســعت بیشــتری هم پیدا کند، 
مربوط به مشتریانی است که از یک ظرف گل سرخی یا 
چینی خاطره دارند. می توانند این ظروف را برای نیکسا 
بفرستند و خاطره هایی در قالب زیورآالت دریافت کنند. 
البته بــازار کار نیکســا بــه واســطه مشــکالت اقتصادی 
قــدری نســبت بــه قبــل راکدتــر اســت. آن طــور کــه معز 
نیکبخــش می گویــد، در مــاه حــدود 15 تــا 20 ســفارش 
از طریــق اینســتاگرام برایشــان می رســد. گاهــی فروش 
حضوری را هــم اضافه می کننــد تا این کســری را جبران 

کنند. 

  پلتفرم اینستاگرام در کار برندهایی چون 
نیکسا

هرچه باشد، برند نیکسا یک برند اینستاگرامی است. 

معز می گویــد همه گیر بــودن پلتفرم اینســتاگرام باعث 
شــد بــه ســمت آن بیاینــد. اینســتاگرام از نظــر خالقان 
نیکســا به یک بازار آنالین تبدیل شــده کــه همه چیزی 
می توان در آن پیدا کرد. نیکسا هم به واسطه اینستاگرام 
مخاطبان بسیاری دارد. می گویند بیشترشان مشتریان 

واقعی این برند هستند و کارها را دوست دارند.
معــز نیکبخــش می گویــد چندیــن ســال روی پیــج کار 
کــرده و تــالش کــرده تــا مخاطــب بیشــتری 
را بــه ســمت آن بکشــاند. وی در مــورد 
محدودیت های این پلتفــرم می گوید: »همه 
شــبکه ها محدودیت هایی دارنــد، اما همین 
محدودیت هــا جــزء مشــخصات آنهاســت. 
تصور نمی کنم پلتفرم بهتری در ایران با این 
ابعاد باشد. در کشــورهای دیگر پلتفرم های 
تخصصــی و جذاب تری بــرای ارائه محصول 
وجــود دارد، ولــی به دلیــل محدودیت هایــی 
کــه مــا داریــم، اینســتاگرام تــا میــزان زیادی 
جوابگــوی کار بــوده و البتــه مــا هــم انتظــار یــک پلتفرم 

تخصصی را از آن نداریم.«

  آینده نیکسا 
با وجــود فشــارهای اقتصادی، نیکســا قصد دارد ســال 
جدیدی را برای خود بســازد. خالقان این برند می گویند 
قدری فشار اقتصادی در ایران باعث شده بازار زیورآالت 
تحت تأثیر قرار گیــرد، اما امیدوار به ادامه کار هســتند 
و تالش می کنند در ســال جدید مجموعه های جدیدی 
تعریف کنند. برخی کارهای تلفیقی با هنرهای کالسیک 
و قدیمی ایرانی مثــل قلم زنی هم در برنامه های امســال 

نیکسا قرار دارد. 
معز می گوید امیدوار است سال 1401 سال ورود نیکسا 
بــه بازارهــای جهانــی باشــد. می گویــد ایــن آرزوی همــه 
افرادی است که در این حوزه کار می کنند. دیده شدن از 
سمت بازارهای غیرایرانی همیشــه هدف آنهاست و به 
نظرشــان حیف اســت که مهارت هــای این چنینی دیده 
نشــود. البته خــوب می دانند که کار ســختی اســت، اما 

قصد دارند امسال قدمی جدی برایش بردارند.  
بســته بندی های نیکســا هم قدری خالقانه تر از کارهای 
دیگــر اســت. بــا مُهرومــوم ســنتی روی جعبــه نقــش 
می بندنــد تــا کارها شــکل کالســیک بیشــتری بــه خود 
بگیرند. نیکســا حــاال قــد و قواره یــک کودک دبســتانی 
را دارد که بــا دســت هایش خاطره های بســیاری را ابدی 
می کند. خاطــره ســفره های قدیمــی و دورهمی هایی که 
تنهــا نشــان باقی مانــده از آن، همین ظروف گل ســرخی 

است. 

یک فرصت 1/2 تریلیون دالری در پیش است

انقالب بزرگی به نام تجارت اجتماعی

REVIEWبررسی

اینترنت در شــرف یک انقالب اجتماعی اســت. 
تقریباً تمام 4/8 میلیارد کاربر اینترنت در سراسر 
جهان در رسانه های اجتماعی حضور دارند؛ رقمی 
معادل 4/5 میلیارد نفر. این یعنــی 57 درصد از 
کل مردم جهان از رسانه های اجتماعی استفاده 

می کنند. 

طبق آمارهــا، تا جــوالی 2021 حــدود 96 
درصــد کاربــران جهانــی اینترنــت، از 
پلتفرم هــای شــبکه های اجتماعــی اســتفاده 
می کردنــد. پلتفرم هــای چــت و پیام رســان بــا 95 
درصد در رتبه دوم و موتورهای جست و جو با 84 
درصد در رتبه سوم قرار دارند. آن طور که آمارهای 
وب ســایت استاتیســتا نشــان می دهد، کاربران 
معمولی رسانه های اجتماعی حدود 2/5 ساعت 
در روز را صرف گشتن در این شبکه ها می کنند.  با 
وجود اینکــه برندها اهمیــت این انقــالب را درک 
کرده انــد، اما گاهی مفاهیم آن را به درســتی درک 
نمی کنند. کمااینکه در مجموع رقم 537 میلیارد 
دالر در سراسر جهان برای تبلیغات هزینه شده، 
امــا تنهــا یک ســوم آن مربــوط بــه تبلیغــات در 
رسانه های اجتماعی است. تجارت در شبکه های 
اجتماعی در واقع دومین انقالب خرید دیجیتال 
خواهد بود که رفتار مردم را به همان شدت خرید 
اینترنتی دســتخوش تغییر می کنــد. باید توجه 
داشــت کــه ایــن انقــالب هــم ماننــد هــر انقالب 
دیجیتال دیگری، آسیب هایی جانبی در پی دارد 
و تغییرات پیش بینی  نشده ای را از سر می گذراند. 

در ســال 2021، تجــارت در شــبکه های 
اجتماعی جهانی بــه 492 میلیــارد دالر 
رســید، اما طبــق یک مطالعــه جدید بایــد انتظار 
داشت که تا ســال 2025 تقریباً سه برابر شود و به 
1/2 تریلیــون دالر برســد. امــروزه تجــارت در 
شــبکه های اجتماعی 10 درصد از فــروش تجارت 
الکترونیک را تشکیل می دهد، اما سهم آن تنها 
در سه سال به 17 درصد رسیده است. این نکته هم 

جای تأمل بسیار دارد که برندهای خرده فروشی در 
بازارهای توسعه یافته، مانند ایاالت متحده، بریتانیا 
و اروپــا، در بهره بــرداری از فرصت هــای مربــوط به 
تجارت در شبکه های اجتماعی از بازارهای در حال 
توســعه عقب تر هســتند. برندهایی که قدم های 
اولیه در تجارت اجتماعی را برداشته اند، قدرت این 

شبکه ها را به خوبی می دانند. 

اما برندها چطور می توانند در این رقابت 
پیروز شــوند؟ یک تکنیک مهــم در این 
میان می تواند به صاحبان برندها کمک کند تا از 
فرصت ایجادشــده برای تجــارت در شــبکه های 

اجتماعی استفاده کنند. 

اولیــن تکنیک، توجــه به مســئله تولید 
محتوا در این شبکه هاست. این تکنیک، 
آســان ترین و مؤثرترین راه برای ماندگاری برند در 
ذهن مخاطب اســت. تولید محتــوا در این میان 
می توانــد بــه برندها کمــک کند تــا مخاطبــان به 

سمت یک خرید مطمئن حرکت کنند. 

تکنیک دیگر، اســتفاده از تجربه خرید 
مشــتریان اســت. به عنوان مثال برخی 
اینفلوئنسرهای زیبایی با حضور در پخش زنده، 
از تجربــه خریــد خــود می گوینــد و از ایــن طریــق 
برندهــای مشــخصی را بــه مخاطبــان معرفــی 

می کنند. 

تکنیــک دیگــر اســتفاده از یــک مــدل 
شبکه ای است که می تواند مخاطبان را 
به فعالیت ترغیب کند و قدرت بیشــتری به آنها 
بدهــد.  تجــارت در شــبکه های اجتماعــی بــا 
ترفندهای بســیاری که هرروزه در حال گســترش 
اســت، فضای رقابتی جدی را میان برندها ایجاد 
کرده اســت. این درســت همان انقالبی است که 
ابتدای مطلــب از آن صحبــت کردیم. آیا شــما و 

برندتان آماده این انقالب هستید؟

سپیده اشرفی

Sepideh.ashrafi64
@gmail.com

کوین میتنیک، یکی از مشــهورترین مهندسان اجتماعی جهان، عبارت 
»مهندســی اجتماعی« را ابداع کرد. او می گوید فریب دادن آدم ها برای 
اینکه خودشان رمز عبور سیستم شان را به شما بدهند راحت تر از تالش 

برای هِک سیستم آنهاست. 
مهندسی اجتماعی ابزاری مثل چکش، بیل، چاقو یا حتی اسلحه است. 
هرکدام از این ابزارها برای هدفی ساخته شده اند و می توان از آن ها برای 
ساختن، نجات دادن، تغذیه یا بقا استفاده کرد، در عین حال هم برای 
آسیب زدن، کشتن، خراب و نابود کردن. برای درک اینکه چطور می توان 
از مهندسی اجتماعی برای ساختن، تغذیه و بقا یا نجات استفاده کنید، 
باید هر دو نوع استفاده را یاد بگیرید. صحت این گفته زمانی مشخص 
می شــود که هدف تان دفاع کردن باشــد. برای محافظــت از خودتان و 
دیگران در برابر استفاده  مخرب از مهندســی اجتماعی، ابتدا باید سویه 
تاریک آن را بشناسید تا تصویری روشن از نحوه بهره مندی از آن به دست 

بیاورید.
چند دهه بیشتر از عمر هک  کردن نمی گذرد، اما قدمت هک کردن انسان 
به ابتدای خلقت بازمی گردد. این کتاب می تواند آماده تان کند، از شــما 
محافظت کند و به شما آموزش بدهد چطور خطر های ناشی از مهندسی 
اجتماعی را شناسایی کنید، آثارشان را کاهش دهید و از خودتان در برابر 
این خطرات دفاع کنید. این کتاب روش های مختلفی را برای فریب دادن 
قربانی های بی دفاع برمی شمرد و از سوی دیگر روش هایی را برای خنثی 

کردن تهدیدهای مهندسی اجتماعی می آموزد.
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ناشــر اصلی کتــاب مهندســی 

اجتماعی انتشــارات  وایلی  است

مجید جعفریان ، محمد رهبان، شیرین سجودی  کریستوفر هدنگی

علم هک کردن انسان
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با ظهــور فناوری های جدید، نیازهای مشــتریان در حال تغییر اســت و 
شــرکت ها در صنایع بیشــتر و بیشــتری روش های قدیمی خود را برای 
کســب درآمد در معرض خطر می بینند. در این کتــاب، آرنود دی مایر و 
پیتر جی ویلیامسون توضیح می دهند که چگونه کسب وکارها می توانند 
با ایجاد اکوسیستمی بزرگ و پویا از شرکا با این چالش ها مقابله کنند؛ 
شــرکایی که نوآوری را در مواجهه با اختالالت مداوم تقویت و تشویق 

می کنند.
این کتاب نشــان می دهد که چگونه مدیران بایــد مفاهیم فرماندهی و 
کنترل را به نفع استراتژی هایی که باعث جذب شرکا، تحریک یادگیری 
و ارتقای سالمت کلی شبکه می شــوند، کنار بگذارند. با پیروی از اصول 
بیان شده در این کتاب، رهبران می آموزند که چگونه نوآوری سریع ایجاد 
کنند، از منابع جدید و اصلی ارزش بهره ببرند و انعطاف پذیری سازمانی را 
تمرین کنند. در نتیجه شرکت ها می توانند به خلق و مدیریت اکوسیستم 
دســت یابند که امتیازی مهم در واکنش به چالش هایی است که همه 

کسب وکارها با آن مواجه هستند. 
برای کمک به فهم گام های عملی ای که مدیران کسب وکارها می توانند در 
جهت تحقق این هدف بردارند، نویسندگان این کتاب روی هشت شرکت 
مطرح در ســطح جهانی، از جمله آمازون، علی بابا و رولزرویس تمرکز 
کرده اند و به صورت مصداقی عملکرد آنــان در زمینه ایجاد و مدیریت 

اکوسیستم را مورد بررسی قرار داده اند.

شهرام خلیل نژاد ، سیدمجتبی میری آرنود دی مایر، پیتر جی ویلیامسون

حفظ رقابت پذیری در مواجهه با گسست

خلق و مدیریت 
اکوسیستم
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کتاب خلــق و مدیریت 
اکوسیســتم با حمایت 
شــرکت داتکس منتشر 
شده و ناشــر اصلی آن 
انتشارات استنفورد  است

یر
ما

ی 
د د

نو
آر

ن
سو

ام
لی

وی
ی 

 ج
تر

پی
 

م
ست

سی
کو

ت ا
یری

مد
و 

ق 
خل

ت
شارا

انت

چرا شرکت های قدرتمندی مانند موتوروال، نوکیا و کداک ناگهان پس از 
موفقیت تجاری در چند دهه، به تدریج از صحنه کسب وکاری دنیا محو 
شدند. چه چیزی اشتباه پیش رفت؟ پاســخ، اگرچه دردناک اما ساده 
است. این شرکت ها نتوانستند مدل های کسب وکار خود را با تغییرات 
محیط اطراف خود، انطباق دهند. آنها از تجارب گذشــته خود استفاده 
می کردند؛ چیزی که دیگر بقای کسب وکار را تضمین نمی کند. هدف این 
کتاب این اســت که یک روش شناسی به شــما معرفی و در ایجاد مدل 
کســب وکار به روش ســاختاری کمک تان کند. نوآوری مدل کسب وکار 
مبتنی بر ۶۰ الگوی تکرارشــونده اســت و کتاب اهمیت نوآوری در این 
حوزه را برجسته می کند و زمینه مشترکی برای تعریف این مفهوم فراهم 
می آورد. کتاب سعی کرده به سه سؤال پاسخ دهد: چگونه شرکت من 
می تواند بازی را تغییر دهد؟ چگونه می توانم شرکتم را به یک الگو برای 
صنعت تبدیل کنم؟ در یک کالم، چگونه می توانم در مدل کســب وکار 

نوآوری کنم؟
کتابی که در دست دارید، به معرفی ۶۰ الگوی مدل کسب وکار پرداخته 
است. مطالعه این کتاب عالوه بر آنکه به درک شما از مفهوم مدل کسب 
وکار عمق خواهد بخشید، توانمندیتان در حوزه های طراحی و بازطراحی 
مدل کسب وکار را نیز ارتقا خواهد داد. باید گفت در یکی، دو دهه اخیر، 
نوآوری در مدل کســب وکار، بیش از نوآوری در محصــول یا نوآوری در 

فرایندها، در رشد و موفقیت کسب وکارها تأثیرگذار بوده است.

الیور گاسمن ، کارولین فرانکن برگر، میکال سیک

90درصدشرکتهایموفقدنیاچگونهکارمیکنند؟

الگوی مدِل   
60کسب وکار
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مترجمان: مازیار نوربخش،  محمدرضا درخشان
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مترجمان این کتاب که بیش از یک دهه اســت که از جمله مشتاقان 

نظری و عملی مبحث جذاب مدل کسب وکار  هستند، با مشاهده 

نبــوغ فوق العاده الیــور گاســمن و همکارانش در خلــق این اثر 

یق جمع بیشتری  ارزشمند، تصمیم به ترجمه آن گرفتند تا از این طر

از فارسی زبانان موفق به مطالعه، آموختن و لذت بردن از آن شوند.
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90درصدشرکتهایموفقدنیاچگونهکارمیکنند؟

کار  شما رامتحول می کنند.
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که 

60 مدل 

تصور اینکه زنی پنجاه و خورده ای ساله به یکباره از کارش به عنوان یک 
مدیر ارشد عملیات در بانکی مطرح استعفا دهد، خانه خود را بفروشد 
و همه امید، آرزو و رؤیایش را صرف ساختن بانک خودش کند، بیشتر 
از آنکه جالب باشد، به یک جنون آنی شبیه اســت. داستان این جنون 
آنی که در نهایت به یک هدف خارق العاده تبدیل شد را می توانید در این 
کتاب بخوانید. این کتاب داستان تولد یکی از اولین بانک های موبایلی در 
جهان است و »آن بودن« همان زن میانسالی است که این کار فوق العاده 
را انجام داد. بودن بنیان گذار و مدیرعامل بانک چالشگر یا همان نئوبانک 
استارلینگ در بریتانیاســت که پس از تحمل سختی ها، نامالیمتی ها و 
بی وفایی دوستانش، ســرانجام در ســال 2017 موفق به تأسیس بانک 
خودش شد و حال پس از گذشت چند سال و جذب صدها هزار مشتری 
به این بانک موبایلی، تصمیم گرفته کتابی بنویسد تا خاطرات خود را در 

آن به ثبت برساند.
نوع روایت این کتاب به قدری جذاب و هیجان انگیز است و خواننده را 
به دنبال خود می کشاند که به قول نویســنده مجله آبزرور می تواند به 

فیلمنامه یک سریال تلویزیونی تبدیل شود.  
این کتاب همچنین از طرف روزنامه تایمز، جزو پنج کتاب برتر کسب و 
کاری در سال 2020 قرار گرفته است. چالش هایی که بر سر راه آن بودن در 
تأسیس یک نئوبانک در بریتانیا وجود داشته و به سختی آنها را از پیش رو 
برداشته، می تواند الهام بخش افراد و کسب و کارهایی باشد که در اندیشه 

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

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

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

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

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

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

سوزان چیستی 
فین تکاستیون اوهنلون

 به زبان ساده
حسن موحد

مرتضی حمزه سرکانی

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

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

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

آینده تحت سلطه دولت ها نخواهیم بود. 
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آمازون، غول خرده فروشی مدت هاست که در شکست دادن 
سازمان دهی اتحادیه ها موفق بوده است. این بار اما شرایط 
متفاوت است. یک انبار آمازون در شهر نیویورک  تاریخ ساز 
شــد. کارگــران گفتنــد رأی را بــرای تشــکیل اولیــن اتحادیــه 
ایــن غــول خرده فروشــی بــه دســت آورده اند؛ پیشــرفتی که 
نشان دهنده احیای سیستم حمایت از اتحادیه های کارگری 

در آمریکاست.
ســازمان دهندگان ایــن اتحادیه گفتند کــه بیــش از دو هزار 
کارمند در مرکزی موسوم به JFK8، پس از مواجهه با ماه ها پیام 

خصمانه که کارگران می گویند شامل جلسات اجباری روزانه 
با مشاوران ضداتحادیه آمازون بود، به تشکیل اتحادیه رأی 
دادند. این گروه مردمی توســط کارگران  فعلی انبار و جمعی 
از کارگران ســابق رهبری می شــود. آنها نبرد سختی را انجام 
دادند که بــه نبــرد داوود با یک جالــوت 1/6 تریلیــون دالری 

معروف شده بود.

 تشکر از بزوس برای سفر به ماه!
در خــارج از دفتــر شــورای ملــی روابــط کار در بروکلیــن، 

جذب نیروی انسانی متخصص یک بحران جهانی است

مسابقه دستمزد برای جذب نیروی متخصص

REVIEWبررسی

جــوی نــازاری، بنیان گــذار اســتارتاپ پراپتــک 
بریتانیایی، شووِر )Showhere(، به شدت در تالش 
اســت 16 نفــر از ترکیب توســعه دهندگان ســطح 
ارشد، مدیران پروژه و طراحان را استخدام کند، اما 
تعداد نامزدهــای او رو به اتمام اســت. او می گوید: 
»استخدام افراد جدید هرگز سخت تر یا پرهزینه تر 
از حاال نبوده است. شما همچنین باید از کسانی 
که در حال حاضر دارید حمایت کنید، زیرا آنها به 

شما ایمان دارند.«
نازاری یکی از کارفرمایانی است که برای جایگزینی 
موج کارگرانی که در ماجرای »استعفای بزرگ« سال 
گذشته دست از کار کشیده اند، با سختی روبه رو 
شده اســت. در ایاالت متحده، تعداد کارگرانی که 
در حال ترک شغل هستند، اکنون از باالترین حد 
قبل از همه گیری برای هشــت مــاه متوالــی، فراتر 
رفته است. داســتانی مشــابه در بریتانیا رخ داده 
است. سانجی راجا، اقتصاددان ارشد بریتانیایی 
در دویچه بانک، گزارشــی را در ژانویه منتشــر کرد 
که نشان می داد مردم با باالترین نرخ از سال 2009 
استعفا می دهند. تعداد زیادی در حال ترک بازار 
کار هســتند و بیــش از 80 درصد آنها - بر اســاس 
تحلیل رجا، باالترین میزان رکورد از سال 1993 به 

بعد - شغل نمی خواهند. 
اســتعفای بــزرگ شــکاف بیــن عرضــه و تقاضای 
کارگران فناوری را افزایش داده و کارفرمایان را وادار 
کرده است که برای استخدام هرچه بیشتر آنها به 
انگیزه ســازهای شــدیدی متوسل شــوند. تنها در 
بخش فنــاوری اطالعــات، 31 درصــد از کارگران به 
طور فعال بین جوالی و ســپتامبر سال گذشته به 
دنبال شغل جدید بودند. بر اساس تحلیل گارتنر، 
این باالترین میزان در بین تمام صنایع اســت. در 
همیــن حــال، داده هــای شــرکت آموزشــی گلوبال 
نالج نشــان داد که 76 درصد از تصمیم گیرندگان 
فناوری اطالعات جهانی با شکاف های مهارت های 
حیاتی در تیم های خود سروکار دارند. این مشکل 
در سایر نقش های فناوری چند برابر است و واضح 
اســت که کمبود مهارت ها احتماالً قبل از بهبود، 

بدتر می شود.
نــازاری می گویــد پاداش هــای ثبت نام شــوور مؤثر 
نبوده اســت، زیــرا نامزدهــا به دنبــال بــه حداکثر 
رساندن فرصت برای دریافت حقوق بسیار باالتر 
در جاهــای دیگــر هســتند. او اکنــون در عــوض 
طیف گسترده تری از تاکتیک ها را اتخاذ می کند، 
مانند پیشنهاد دادن نقش های ارشد به نامزدها 
در اولیــن مصاحبــه تلفنی شــان. پیــش از این، 
اســتخدام کارمنــدان از خــارج از کشــور و انجام 

فرایند ویــزا بــرای آنها اصطــکاک بیش از 
حــد بــه نظــر می رســید، امــا اکنون 

اجتناب ناپذیر است.
موریــن کارول، مدیــر ارشــد 
جــذب اســتعدادهای جهانی 
در شــرکت آمریکایی ویســتا، 
متخصص خدمات دیجیتال 

برای کســب وکارهای کوچک و متوســط، توضیح 
می دهد: »پســت های دائمــی از راه دور در ایاالت 
متحده در طول سه ماهه آخر سال 2021، دو برابر 
شــده و از 9 درصد به 18 درصد رســیده اســت و تا 
سال 2022 می تواند به 25 درصد افزایش یابد. این 
اتفاق برای این است که گزینه های استخدام خود را 
در سطح جهانی گسترش دهیم و به یک مجموعه 
استعداد در یک زمینه محدود نشویم.« این تغییر 
به معنای افزایش 300 درصدی در درخواست های 

شغلی بوده است. 
در گزارش هایی که در اوایل فوریه برای سهامداران 
منتشــر شــد، آمازون، پی پل، اینتل و پینترســت 
اذعان کردند کــه نپذیرفتــن کار از راه دور در مبارزه 
بــرای جــذب اســتعدادها، بــرای آنهــا گــران تمــام 
می شود، به ویژه که فیس بوک، توییتر و شاپیفای 

آن را عادی کرده اند. 
بر اســاس گزارشــی از بازار شــغلی فناوری دایس، 
میانگین دستمزد مشاغل فناوری ایاالت متحده 
بیــن ســال های 2020 تــا 2021 تقریبــاً 7 درصــد 
افزایــش یافته اســت کــه میانگیــن آن 6707 دالر 
برای هر کارمنــد در ماه اســت. این گزارش نشــان 
می دهد که میانگین دستمزد »شخصی که کارش 
 شــامل اداره یــا اســتفاده از اطالعــات می شــود« 
)Knowledge Worker( در ایــن صنعــت در 
حال حاضر 104 هزار و 566 دالر در ســال اســت و 
توسعه دهندگان وب بیشــترین افزایش را پس از 
افزایش 21/3 درصدی حقوق ساالنه شان نسبت 

به سال گذشته دریافت می کنند.
میک جــردن، مدیر ارشــد پلتفــرم پروداکتســاپ 
مســتقر در برلین، معتقد اســت که هیچ راه حل 
سریعی برای شرکت هایی که در حال ازدست دادن 
بهترین نیروهای کار خود هســتند، وجــود ندارد. 
او می گویــد: »جــذب نامزدهــا بــا امتیــازات اداری 
مانند ارائه یک نوشــیدنی خنک در آشپزخانه یا 
سیاســت های انعطاف پذیــر کار از خانــه، قدیمی 
شده است. مردم از کار زیاد و دستمزد کم خسته 
شــده اند و کارفرمایی می خواهند که به رفاه کلی و 

موفقیت آینده آنها اهمیت دهد.«

با وجود مخالفت های آشکار و نهان جف بزوس با تشکیل 
اتحادیه کارگری، باالخره یک اتحادیه کارگری ایجاد شد

 نبرد با جالوت
 1/6 تریلیون دالری

این به نفع 
کارمندان نیست
قرارداد عجیب چیزکیک 
فکتوری و حواشی پیرامونش

 یک تیک تاکر می گوید: »من هرگز چنین چیزی ندیده ام. 
قرارداد کاری چیزکیک فکتوری کارگران را استثمار می کند.

او گفته که پــس از اطالع از اینکــه قــرارداد کاری آن چگونه 
از کارگران برای کســب ســود بهره کشــی می کنــد، از کار در 
چیزکیک فکتــوری خــودداری می کند. آســتین نیوتاف در 
یک تیک تاک وایرال که روز یکشــنبه پست شد و بیش از 
450 هزار بازدید داشت، توضیح می دهد که به او پیشنهاد 
شــغلی در چیزکیک فکتوری داده شــد تا پــس از خواندن 

قرارداد کاری، آن را امضا کند.
به گفته نیوتاف، این قرارداد شــامل بندهایی مانند داوری 
اجباری است، به این معنی که اگر تعارضی مانند تبعیض 
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کریــس اســمالز، رئیــس اتحادیــه کارگــری آمــازون و ســایر 
ســازمان دهندگان، پــس از رسمی شــدن این اتفاق، جشــن 
گرفتند. اســمالز در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران 
گفت: »این اتفاق تنها مربوط به من نیست و خواسته تمام 
کارگران بوده است، هرچند آمازون از روز اول سعی کرد آن را به 
من ارتباط دهد. من هرگز نگفتم که آمازون در مقابل کریس 
اســمالز قرار گرفته اســت. آمازون همیشــه در مقابــل مردم 
خواهد بود و امروز مردم صحبت کرده اند و مردم خواهان یک 

اتحادیه هستند.«
رئیــس اتحادیــه جدیــد طــی ســخنان خــود، 
بنیان گذار میلیاردر آمازون را مورد هدف قرار داد 
و گفت: »ما می خواهیم از جف بزوس برای رفتن 
به فضا تشکر کنیم، زیرا زمانی که او آنجا بود، ما 

در حال ثبت نام از افراد برای اتحادیه بودیم.«
آمــازون قبــالً موضــع خــود را در مخالفــت بــا 
اتحادیه سازی کامالً واضح اعالم کرده بود. چندی 
پیش، سخنگوی آمازون در بیانیه ای گفت: »ما از 
نتیجه انتخابات در استتن آیلند ناامید هستیم، 
زیرا معتقدیم داشتن رابطه مستقیم با شرکت 

برای کارمندان ما بهتر از آن اســت که  خواسته هایشان را از 
طریق اتحادیه بیان کنند. ما در حال ارزیابی گزینه های خود 
هستیم، از جمله اینکه اعتراض خود را  به نفوذ شورای ملی 
روابط کار اعالم می کنیم؛ نفــوذی که ما و ســایرین )از جمله 
فدراسیون ملی خرده فروشی و اتاق بازرگانی ایاالت متحده( 

در این انتخابات شاهد بودیم.«

تسلط آمازون بر انتخابات کارگری
آمازون به عنوان دومین کارفرمای بزرگ کشور پس از والمارت، 
قبــالً از محرک هایی برای تشــکیل اتحادیه جلوگیــری کرده 
است؛ از جمله در مرکز اجرای BHM1 در بسمر، آالباما، جایی 
که انتخابات نهایی برای پیوستن به اتحادیه خرده فروشی، 
عمده فروشــی و فروشــگاه های بزرگ بســیار نزدیک بود. به 
گفته مقامات کارگــری، 993 رأی »خیــر« و 875 رأی »آری« 
وجود داشت، اما حداقل 400 رأی اعتراضی قابل بررسی بود. 
ظرف چند هفته آینده، در جلسه ای سرنوشت آرای معترض 

مشخص خواهد شد.
ســال گذشــته، آمازون تالش هــای اتحادیه ســازی بســمر را 
شکست داد، اما شورای ملی روابط کار پس از اینکه متوجه 
شــد غول تجــارت الکترونیــک به طــور نامناســبی، به ویژه با 
نصب یک صندوق پســتی بــدون عالمت خدمات پســتی 
ایاالت متحده در مقابل انبار، در انتخابات اول دخالت کرده، 
دستور به رأی گیری مجدد داد. کارمندان آنجا از طریق پست 
رأی می دادنــد و برخــی گفتند که صندوق پســتی پوشــیده 
از چادر به آنها این تصور را می دهد که شــرکت بــر آرای آنها 

نظارت می کند.
کارگران استتن آیلند می گویند آمازون تاکتیک های ترساندن 
زیادی را در شمال آمریکا به کار گرفته است، از جمله تماس 

با پلیس برای آزار اســمالز هنگام تحویل غــذا در یک رویداد 
اتحادیه، تنبیه چندین کارمند که سازمان دهندگان اتحادیه 
هستند و میزبانی جلساتی که در آن مشاوران کارگری آمازون 
هشدار دادند اتحادیه می تواند به کاهش دستمزد کارگران به 

حداقل دستمزد منجر شود.
دومین انبار آمازون در اســتتن آیلند، معروف بــه LDJ5، ماه 
آینده در مورد پیوستن به اتحادیه کارگری آمازون رأی خواهد 

داد.
در JFK8، حرکــت ســازمان دهی اتحادیــه در آغاز همه گیری 
شــروع شــد؛ زمانــی کــه اســمالز به دلیــل آنچه 
کارمنــدان آن را شــرایط کاری ناامــن شــرکت 
توصیــف می کردنــد، کناره گیــری کــرد. آمــازون 
بالفاصله پس از اعتراض به دلیل شکست خود 
در رعایت پروتکل های ایمنی بیماری همه گیر، 
اســمالز را اخراج کرد. شــکایت اســمالز در مورد 
این حادثــه - کــه در آن او تبعیض نــژادی را ادعا 

کرد - در فوریه رد شد.

تالش های نافرجام بــرای بی اعتبار 
کردن اسمالز

پس از آنکه آمازون به کار اسمالز 
پایــان داد، مدیــران شــرکت از 
جمله بنیان گــذار میلیــاردر آن، 
جف بزوس در جلساتی شرکت 
کردنــد تــا بــه تبلیغــات منفــی 
پیرامــون اخــراج اســمالز، کووید 
19 و تــالش فزاینــده بــرای ایجاد 
اتحادیــه انبــار اســتتن آیلنــد 
رسیدگی کنند. یک رسانه فاش 
کــرد کــه مدیــران دربــاره طرحی 
بــرای بی اعتبار کــردن اســمالز و 
تبدیل او به »چهره کل جنبش 
اتحادیه/ سازمان دهنده« بحث 

کردند. کمپیــن بدنام کننده ادعایی آمازون علیه اســمالز که 
آفریقایی تبار است، نوعی نژادپرستی شناخته شد.

اسمالز قبالً گفته بود: »از قضا، آنها من را چهره ای در تالش 
برای اتحادیه سازی معرفی کردند. بنابراین من گفتم باشد، 

اتفاقاً ایده خوبی است.«
اسمالز افزود: »فراتر از آن، فکر کردم مهم است که تجربه و 
داستانم را بعد از اخراجم به اشــتراک بگذارم، زیرا آمازون با 
این چیزها کنار می آید؛ مردم را اخــراج می کند و زندگی آنها 
نابود می شود. آنها زندگی من را برای همیشه تغییر دادند. 
من نمی خواستم صرفاً کارگر دیگری باشــم که اخراج شده و 

شکایت کرده است.«

نگرانی بزرگ برای همه شرکت ها
فشار اتحادیه در آمازون بخشی از موج بزرگ تر سازمان دهی 

اتحادیه هــا در دوره همه گیــری در شــرکت های سراســر 
آمریکاســت. در مــاه دســامبر، یک فروشــگاه اســتارباکس 
در بوفالوی نیویورک، اولیــن فروشــگاهی در تاریخ قهوه های 
زنجیــره ای بود که اتحادیــه تشــکیل داد. از آن زمــان تاکنون 
هشــت مغازه دیگر از جمله یک فروشــگاه در سیاتل، شهر 
زادگاه شرکت، به تشکیل اتحادیه رأی داده اند؛ حتی با وجود 
اینکه کارگران می گویند مدیران با کاهش دادن ساعات کاری، 
نامه های انضباطی و در برخی موارد خاتمــه کار، این اقدام را 

تالفی می کنند.
 )REI( »در نیویــورک، کارمنــدان فروشــگاه پرچــم دار »ری
در منهتــن، اخیــراً بــه عضویــت در اتحادیه خرده فروشــی، 
عمده فروشــی و فروشــگاه های بــزرگ رأی داده انــد. کارکنان 
فناوری نیویورک تایمــز به اتحادیه ســازی تحت انجمن نیوز 
گاید نیویورک رأی دادند. نظرسنجی ها حاکی از آن است که 
حمایت عمومی از اتحادیه ها در حال افزایش اســت، حتی 
اگر سهم آنها از نیروی کار در ســال های اخیر نوسان داشته 
باشد. »کیت برونفنبرنر«، مدیر تحقیقات آموزش نیروی کار 
و مدرس ارشد دانشکده روابط صنعتی و کار دانشگاه کرنل، 
گفت که نارضایتی در میان کارگران آمازون برای مدت طوالنی 
باعث برانگیختگی آنها شــده اســت. او به »دیلی بیست« 
گفت: »ایــن اتفاق بــا همه گیری 
شروع نشد، اما دستمزدها برای 
مدت طوالنی راکد بوده و شرایط 
بــرای مــدت طوالنــی بدتر شــده 
است. با این حال، خشم پیرامون 
ایــن بیمــاری همه گیــر، انگیــزه 

تشکیل اتحادیه را بیشتر کرد.«
برونفنبرنــر گفــت: »کارگــران 
مجبــور بودند جــان خــود را برای 
انجام کارشــان به خطر بیندازند 
و آمازون اهمیتی به این موضوع 
نمــی داد. ایــن شــرکت در طــول 
کووید به سودهای کالن می رسید 
و تجهیزات حفاظت فردی ارائه نمی کرد... جف بزوس و دیگر 
رهبران ارشد شرکت، بی رحم تر از همیشه به نظر می رسیدند. 
تا حدی که جف بزوس در زمانی که کارگران بیشتر از همیشه 

در معرض خطر قرار داشتند، به ماه رفت.«
با این حال، آمازون انتظار نداشــت که تشــکیل اتحادیه در 

بسمر تا این حد به پیروزی نزدیک شود.
برونفنبرنر گفت: »آمازون در شــوک است، زیرا می توانم به 
شما بگویم حتی انتخابات بسمر که به نظر می رسد باخت 
بوده است، نهایی نیســت.« او گفت که پیروزی تاریخی در 
استتن آیلند الهام بخش اثر دومینویی اتحادیه ها، نه تنها در 

آمازون، بلکه در سایر شرکت های بزرگ خواهد بود.
برونفنبرنر گفت: »اگر جای والمارت بودم، نگران می شدم و 
نیز هر کارفرمای بزرگ دیگری که فکر می کرد برای همیشــه 
می تواند کارگرانش را خارج از اتحادیه های کارگری نگه دارد. «

کارگران استتن آیلند 
می گویند آمازون 

تاکتیک های ترساندن 
زیادی را در شمال 

آمریکا به کار گرفته 
است، از جمله کاهش 

دستمزد کارگران

REPORTگزارش

بررسی پرونده حقوقی 
والمارت 

به زنان باردار کار 
سبک بدهید!

کمیسیون فرصت های شغلی برابر می گوید 
والمارت باید توضیح دهد که چــرا کارگران 
باردار اخراج شــدند. اســتدالل کمیسیون 
فرصت های شــغلی برابــر مبنی بــر اینکه 
والمارت طرفدار تبعیض بارداری است، با 
شــک و تردید مواجه شــد، زیرا نتوانست 
به صراحــت بــه ایــن موضــوع بپــردازد کــه 
چرا نیروهای باردار را از پوشــش سیاستی 
که به طــور موقــت وظایــف ســبکی را برای 
کارمندانی که در حین کار آسیب دیده اند، 
کنار گذاشته اســت. تصمیم دادگاه عالی 
ایاالت متحده در سال 2015 در مورد یانگ 
علیه شرکت یونایتد پارسل سرویس نشان 
داد که تنها گفتن اینکه چرا یک سیاست 
فقط شامل کارگران خاصی می شود، کافی 
نیست. وکیل جیمز دریسکول مک آکرون 
بــه دادگاه اســتیناف ایــاالت متحــده 
 LP گفــت: »فروشــگاه های والمارت شــرق
هرگز دلیلــی ارائه نکردنــد که چــرا کارگران 
بــاردار در یــک مرکــز توزیع ویسکانســین 
نمی توانستند تحت خط  مشی جایگزینی 
موقــت وظایــف قــرار بگیرنــد. ایــن یــک 
واقعیت مشخص است که کارهای سبک 

نامحدودی در این مکان وجود دارد.«
قضات در یانگ گفتند که آنها طرح اثباتی 
را کــه معمــوالً در مــوارد تعصــب شــغلی 
عمدی مورد اســتفاده قرار می گیرد، زمانی 
کــه مســئله بــارداری مــورد بحــث اســت، 
اصالح کرده اند. آنها تصریح کردند که یک 
کارفرمــا نمی توانــد بگوید یک خط  مشــی 
کاری با هدف بارداری نبــوده، بلکه در مورد 
یک موضوع شــغلی دیگر مانند انطباق با 
آســیب های حیــن کار اســت. دریســکول 
مک آکرون گفــت کــه کارفرما باید بــه طور 
خاص توضیح دهــد که چرا کارگــران باردار 
کنار گذاشته شده اند. او افزود: »والمارت در 
نهایت این سیاست را تغییر داد تا کارگران 
باردار را نیز شامل شود و نشان داد که آنها 
می توانســتند در تمــام مــدت کار ســبکی 

داشته باشند.«

یــا آزار و اذیت ایجاد شــود، کارمنــدان باید قبــل از مراجعه 
به مجــری قانون، حــوادث را به شــرکت گــزارش دهنــد تا با 
یــک میانجــی بــه آن رســیدگی شــود؛ در غیر ایــن صورت 

خطر خاتمه کار آنها وجود دارد. نیوتاف همچنین 
می گوید یک »بند رســانه های اجتماعی« برای 
چیزکیک فکتوری وجــود دارد که حــق ورود به 
حساب های شخصی کارکنان و فروش اطالعات 

آنها را به اشخاص ثالث دارد.
نیوتاف در این کلیپ می گوید: »من مدت زیادی در 

این صنعت بوده ام و چیزهای زیادی دیده و شنیده ام، 
امــا هرگز چنیــن چیزی ندیــده بــودم. آنها ســعی می کنند 

این موضوع را با لفاظی پنهان کنند و بگویند این اقدامات 
برای بهترین تجربه شــما در چیزکیک فکتوری است و در 
تجربه تان به شــما کمک کنند، اما بر اســاس اطالعاتی 

که به آنها می دهید، چک دریافت می کنند.«
نیوتاف می گویــد که بیــش از 10 ســال تجربه 
آشــپزی و چهار ســال تجربه مدیریــت دارد 
و بــه دنبــال شــغلی پاره وقــت بــرای تکمیــل 
کار تمام وقت خود بــوده اســت. او می گوید: 
»امیــدوارم متوجــه شــده باشــید کــه ایــن 
به هیچ وجه درست نیست و بهتر است کارکنان آن 

از آنجا خارج شوند.«

برخی از تیک تاکرها در نظرات با نیوتاف موافق بودند. یک 
تیک تاکر نوشت: »این هرگز به نفع کارمندان نیست. برای 
شرکت همه کارمندان قابل تعویض هســتند. ما برای آنها 

معنایی نداریم.«
تیک تاکر دیگری نوشت: »بسیاری از شــرکت ها این کار را 

انجام می دهند. این واقعاً مشکل است.«
دیگران اشــاره کردند که چگونه اکثــر قراردادهای کارمندان 
دارای شروط داوری مشابهی هستند. فردی نوشت: »داوری 
به معنای واقعی کلمه در هــر قراردادی کــه امضا می کنید، 
وجود دارد. هر گونه شرایط خدمات را برای هر پلتفرم آنالینی 

که استفاده می کنید، بخوانید.«

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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کریس پال جز بازی در لیگ حرفه ای بسکتبال، فعالیت های 
تجاری بسیاری دارد

امپراتوری تجاری 
یک ستاره بسکتبال

نگاهی به محصوالت غول فناوری که با وجود ابتکار و نوآوری 
در ساخت آنها با شکست مواجه شده اند

بدشانسی های مایکروسافت
مایکروســافت یکی از باارزش ترین شرکت های 
بــا  را  کارش  شــرکت  ایــن  اســت.  جهــان 
سیســتم عامل های دی اواس )DOS( و  وینــدوز 
)Windows( آغاز کرد و در زمینه بازی، رباتیک، 
کشــاورزی، واقعیت افزوده و غیره فعالیت خود 
را توســعه داد. در واقــع وقتــی 180 هــزار کارمند 
داشــته باشــید، ایده هــای جدیــد زیــادی بــرای 
توسعه وجود خواهد داشت.  اما در مسیر سلطه 
جهانی، مایکروســافت مجبور شــد بســیاری از 
محصوالتــش را از دور خارج کند. می توانید این 
محصــوالت را کــه کم هــم نیســتند، در ســایت 
Killed by Microsoft مشــاهده کنیــد. کارکرد 
 Killed by Google این سایت مشــابه ســایت
اســت و محصــوالت قدیمــی  مایکروســافت را 
مرور می کند. در ســایت »به قتل رسیده توسط 
مایکروسافت« فهرســت بلندی از محصوالتی 
وجود دارد که مایکروسافت سال هاست آنها را 

خاک کرده است. 
البته، Killed by Microsoft  همه محصوالتی 
را که این شــرکت از زمان تأســیس )ســال 1۹۷۵( 
ساخته است، نشان نمی دهد. برای مثال جای 
Tay در ایــن فهرســت خالــی اســت. Tay یــک 
چت بات نژادپرستانه بود که در سال ۲01۶ از آن 
رونمایی شــد و حســابی در توییتر جنجال به پا 
کرد. نسخه های منتشرنشده ویندوز محصوالت 
دیگری هستند که در این فهرست از آنها نامی 
به میان نیامده است. حتی رابط کاربری مترو در 
ویندوز 8 که بسیار منفور بود هم در این فهرست 
نیســت. همچنیــن جــای بســیاری ازXbox هــا 
یــا هدســت های  AR HoloLensدر فهرســت 

خالی است.
با این حال، این فهرســت شــامل ۷0 محصولی 
است که مایکروسافت از سال 1۹۹۲ تولیدشان 
را متوقــف کرده اســت. این فهرســت شــما را به 
سفری دور می برد و محصوالتی را به شما نشان 
می دهد که احتماالً خیلی از آنها را به یاد ندارید. 
با اینکه توقف تولید این محصوالت کار درستی 
بوده، امــا می توان گفت کــه آنها نشــانه فناوری 

بسیار پیشرفته مایکروسافت هستند.
کامیک چت )Comic Chat( را به خاطر دارید؟ 
این محصول که بین سال های 1۹۹۶ تا 1۹۹۹ ارائه 
شــد، یک نرم افزار چــت متنــی بــرای رایانه های 
رومیــزی بــود. کامیک چــت شــبیه پیام رســان 
محبوب آن زمان )AOL )AIM  بود؛ با این تفاوت 
که از کلمه اســتفاده نمی کرد و متن را به تصویر 
تبدیــل می کرد. عــاوه بــر کلمات، می توانســت 
حالت های چهره را نیز به تصویر تبدیل کند و به 
کلمات حس بیشتری بدهد. برای مثال اگر شما 
»lol«  را تایــپ می کردیــد، یــک تصویــر خندان 

ایجاد می کرد. 
کامیک چت شــاید نتوانسته باشــد AIM  را که 
بزرگ تریــن پیام رســان آن دوران بود، کنــار بزند، 
امــا می توانیــد ببینیــد کــه ایده هــای آن بیش از 
یک دهــه بعــد اجــرا شــد. می بینیــد که امــروزه 
بیت موجی و مموجی ها، حالت ها و سخنان شما 
را به اجرا درمی آورند. جالب است بدانید که خود 
بیت موجــی در ابتدا به عنوان یــک کتاب مصور 
آناین آغاز به کار کرد. یکی دیگر از محصوالتی 
که از زمان خود جلوتر بود، یک دوربین ردیاب به 
نام Kinect بود. کینکت حرکات بدن را ضبط و 
به دســتورات صوتی گوش می کرد. ایــن دوربین 
نتوانســت صنعت بازی را متحول کنــد و تولید 
آن در ســال ۲01۷ متوقــف شــد، اما ایــن فناوری 
را می توان در دوربین ســلفی گوشــی های آیفون 
مشاهده کرد. این فناوری دوربین را قادر می سازد 

تا با ردیابی حرکات صورت، مموجی بسازد. 
 امــا اگــر دقــت کنیــد، ضعیف تریــن محصــول 
مایکروسافت در ۲0 سال گذشته، موبایل است. 
اشــتباهات مایکروســافت در فنــاوری موبایل با 
طراحــی Zune شــروع شــد. زون در ســال ۲00۶ 
به بازار عرضه شــد و رقیب آی پاد مایکروسافت 
بود. زون بدنه ای شــیک و رابط تایپی درخشانی 
داشــت که هنوز هم امروزی به نظر می رسد. اما 
زون پنج ســال پس از اولین آی پاد وارد بازار شــد 
که کمی  دیر شــده بــود و در نهایت تولیــد آن در 

سال ۲01۵ متوقف شد.

REVIEWبررسی
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روزهای تعطیل فونیکس سانز )Phoenix Suns( تنها فرصت 
کریس برای انجام کارهای عقب افتاده است. کریس از زمانی 
که به خانه جدیدش آمده، فرصت نکرده که کمد کفش های 
ورزشی خود را مرتب کند. پس روزهای تعطیل برای او بهترین 
فرصــت اســت. در ایــن کمــد صدها جفــت کفش ورزشــی 
وجود دارد که 1۳ جفت از آنها نایکی هستند. جالب است 
بدانید این 1۳ جفت را خودش طراحی کرده است. کریس از 
اینکه فرصتی پیدا کرده تا کفش های جدیدش را هم امتحان 
کند، خوشــحال اســت؛ زیرا تمام ایــن فصل نتوانســته بود 

کفش هایش را از جعبه خارج کند.
بــا اینکــه کریس بــه خاطر شکســتگی انگشــت شســتش 
نتوانست در 1۵ بازی شــرکت کند، اما به سانز کمک کرده تا 
رکورد 1۴-۶1 را به دست آورد و در پلی آف کنفرانس غرب، که 
از 1۶ آوریل آغاز می شــود، رتبه اول را کسب کند. این ستاره 
مسابقات آل استار، به خاطر رقابت تنگاتنگش در زمین بازی، 
ســه گام های فوق العاده  و رویکرد تدافعی شطرنجی معروف 
است.  شاید کنجکاو باشید بدانید که کریس پال، این بازیکن 
فوق العاده بسکتبال، مشغول چه کارهایی بوده که نتوانسته 
حتی کفش های ورزشی خود را از جعبه بیرون بیاورد؟! باید 
گفت کــه کریس افــزون بر کســب موفقیــت در پلــی آف )که 
باعث شــد بیش از ۳00 میلیــون دالر از بازی لیــگ حرفه ای 
بسکتبال بزرگساالن آمریکا به دســت آورد( یک امپراتوری 
تجاری هم ساخته است. این امپراتوری تجاری بسیار متنوع 

و گسترده است.

  نگاهی به پورتفوی کریس پال
در اینجا برخی مشارکت ها و سرمایه گذاری های کریس را با 
هم مرور می کنیم تا متوجه شویم زمانی که  او در زمین حضور 
ندارد، مشــغول چــه کارهایی اســت. کریــس در زمینه های 
مختلفی از جمله رسانه، تغذیه، خانواده و کودک، کاالهای 

ورزشی، تأثیرات اجتماعی و غیره فعالیت می کند.
رسانه: حضور فعاالنه کریس پال در رسانه بسیار چشم گیر 
اســت. به نحوی که وقتی در حال تماشــای زنده برنامه های 
ورزشــی هســتید، به ندرت پیش می آید که او را در تبلیغات 
نبینید. او یک شــرکت تولیــد برنامه هــای تلویزیونــی به نام 
اوه دیپ )Ohh Dip!!!( دارد که طیف وســیعی از برنامه های 
تلویزیونی، از مستندهای ورزشی گرفته تا فیلم نامه را پوشش 
می دهد. یکی از برنامه های تلویزیونی کریس، »من چگونه به 
اینجا رسیدم؟« نام دارد که در آن کریس با ورزشکاران و بزرگان 

 کسب وکار مصاحبه می کند.
تغذیه: به عنــوان یک ســرمایه گذار، نــگاه او به شــرکت ها )و 
تأثیرات اجتماعی ابتکارات آنها( نشان از ارزش های او دارد. 
کریس چهار ســال پیش گیاه خوار شــد و دلیل آن را تقویت 
بیشــتر حرفه اش بیان می کند. او در کسب وکارهایی مانند 
 Bowery ،)تولیدکننــده گوشــت گیاهــی( Beyond Meat
 Current تولیدکننــده صیفی جــات خانگــی( و( Farming

Foods )تولیدکننده غذاهای دریایی با منشاء گیاهی( 
سهام دار است.

کودک و خانــواده:  کریس متأهل اســت و  دو فرزند 
)یــک دختر و یــک پســر( دارد. به همین دلیــل او با 
کسب وکارهایی که در زمینه کودک و خانواده فعالیت 

می کنند، همکاری خوبی دارد. برای مثال می توان 
 Life۳۶0 و MaxOne، Goalsetter بــه

اشــاره کــرد. مکــس وان یــک پلتفــرم 
آناین مربی گری ورزشی، گل ستر یک 
اپلیکیشن مالی برای تمام خانواده 

و الیف ۳۶0 یک اپلیکیشن برای 
ردیابی اعضای خانواده است. 
کاالهــای ورزشــی: عاقــه 
کریس به عنوان یک ورزشکار 

بــه کاالهــای ورزشــی و تجــارت 
آنها، قابل درک است. کریس پال در 

کارنامه تجاری خود همکاری و سهام داری 
 Fanatics، DIBBS، Eastside Golf، در

Move و SV Sports را دارد. تمــام ایــن شــرکت ها در زمینه 
تولیــد و تجــارت کاالهــا و اکسســوری های ورزشــی فعالیت 

می کنند.
تیم ها: اگر نمی دانستید که کریس به کریکت هم عاقه مند 
اســت، باید بدانید که او در لیگ برتر هند راجســتان رویالز 
ســهام دارد. به عاوه، کریــس پــال در ســال ۲018 عضو تیم 

مربی گری لیگ بیسبال Dash در وینستون سالم شد. 
تأثیــرات اجتماعــی: شــرکت هایی کــه در زمینــه تأثیــرات 
اجتماعی فعالیت می کنند هم از همکاری با کریس بی بهره 
 Turner Impact Capital، نمانده اند. کریس با شرکت های
Uncharted Power، Wellness و AARMY همکاری دارد. 
در ســال ۲01۷، ترنر ایمپکت کپیتــال از بودجه یک میلیون 
دالری برای ارائه مالکیت خانه به نیروی کار در ایاالت متحده 

خبر داد و در همان زمان کریس به این شرکت پیوست. 
سایر فعالیت ها: افزون بر تمام مواردی که گفته شد، کریس 
در زمینــه پلتفرم هــای دیجیتــال )Greenfly( و ســاعت 
)WatchBox( هم فعالیت دارد. الزم به ذکر است که کریس 

با برند ریانا )Rihanna( نیز همکاری می کند.
می توان گفت کریس پال نه تنها یک ستاره بسکتبال است، 
بلکه تجربه زیادی هم در فعالیت های تجاری دارد. در ادامه، 
توصیه های تجــاری کریــس پــال را که بــر اســاس تجربیات 

شخصی خود ارائه کرده، می خوانیم.

  مغرور نباشید و از دیگران کمک بخواهید
  در ســال ۲011، پــس از معاملــه بــا لس آنجلــس کلیپــرز 
)Los Angeles Clippers(، کریــس نکتــه ای کشــف کــرد و 
در رابطه با آن گفــت: »همه فکر می کنند کــه مدیران عامل 
سرشان شلوغ است و هیچ کس به آنها پیامک نمی دهد، اما 
این طور نیست و آنها می خواهند حرف های شما را بشنوند.« 
کریس از باب ایگر، مدیر اجرایی شرکت والت دیزنی )که در آن 
زمان مدیرعامل والت دیزنی بود( درخواست کرد که مربی او 
باشد. کریس می گوید: »من به کسی نیاز دارم که بتوانم با او 
در مورد تجارت صحبت کنم. من به کسی نیاز دارم که بتوانم 
از او بیاموزم.« اما ایگر که در مورد این پیشنهاد تردید داشت، 
گفت: »افراد زیادی این حرف ها را می زنند، اما بعد می روند 

و غیب می شوند.« 
کریس مقاالت ایگر را خواند، مصاحبه هــای تلویزیونی او را 
تماشــا کرد، از او ســؤال پرســید و در نهایت کتاب ۲01۹ او با 
عنوان »سواری یک زندگی: درس هایی که از 1۵ سال به عنوان 
مدیرعامل شرکت والت دیزنی آموخته است« را هم مطالعه 
کرد. در واقع ایگر مربی کریس بود، اما در خارج از زمین بازی. 
آنها در مورد موضوعات مختلفی از جمله فناوری های مخرب، 
استارتاپ ها، فرصت های سرمایه گذاری، طرح های تجاری، 
عرضه هــای اولیه عمومــی، مدیریــت افراد، ریســک پذیری 
و تصمیم گیری صحبــت کردند. ایگر و کریــس کم کم با هم 
دوســت شــدند و ایگر در این باره می گوید اغلب افــرادی که 
به آنها مشــاوره می دادم، در دیزنی بودند و به ندرت پیش 
می آمد که آنها را دوست صدا کنم، ولی تجربه ای که با 

کریس داشتم، متفاوت بود. 
ایگر درس های مهمی  به کریــس آموخت که یکی از 
آنها در مورد تعادل بین کار و زندگی است. کریس در 
مورد ایگر می گوید: »اولویت ایگر همیشه خانواده و 
فرزندانش است. حتی در سفری که با هم 
به شانگهای داشتیم، زمان سفر طوری 
تنظیم شده بود که به موقع برای بازی 

بسکتبال پسرش به خانه بازگردد.«

  اصــول اولیــه را تمریــن 
کنید و دلیــل کارهایتــان را 

بدانید
کریس دوســت دارد بر اساس 
کتاب معروف سایمون سینک؛ 
»بــا چرا شــروع کنیــد«، عمل 
کند و در مورد چرایی مسائل 

بپرسد. کریس همیشه از خودش و بازیکنان جوان تر، دلیل و 
چرایی کارها را می پرسد. کریس می گوید: »دوست دارم برای 
دیگران تکیه گاه باشم و به آنها آموزش دهم. خیلی وقت پیش 

فهمیدم که من به تنهایی به جایی نرسیده ام.« 
کریس همیشــه در ماقاتــش با رهبــران شــرکت ها در مورد 
سال های اولیه، چگونگی رشد و نقطه شروع آنها می پرسد. 
او دائماً ســؤال می پرســد و به دنبال یادگیری اســت. ایگر در 
مورد ایــن ویژگی های کریــس می گوید: »کنجــکاوی کریس 
»فوق العــاده« اســت. او وقتــی بــه چیــزی عاقــه دارد، آن را 
دنبال و افکارش را عملی می کند. بــرای مثال وقتی او در نظر 
دارد که در یک شرکت سرمایه گذاری کند، به تمام جوانب و 
تأثیرات آن بر زندگی اش فکر می کنــد.«  به گفته کریس هر 
کسی دوســت دارد با آدم های خوب شریک شود. همیشه 
همه چیز بی نقص نیســت، امــا کنار آمــدن با کســانی که با 
آنهــا کار می کنیــد و از کار کــردن در کنار آنها لــذت می برید، 
بسیار ارزشمند است. این سخنان اهمیتی را که کریس به 
خانواده اش می دهد، به خوبی نشان می دهد. سی جی، برادر 
کریس، تعدادی از فعالیت های تجاری او را انجام می دهد و 
ظاهراً کریس از این همکاری خشنود است. البته کار کردن با 
اعضای خانواده همیشــه نتیجه خوبی به دست نمی دهد. 
اگر خطایی از آنها سر بزند، نمی توان به راحتی آنها را اخراج 
کرد. اما در مورد کریس و سی جی می توان گفت که این گونه 
نیست، چون هدف مشترکی دارند و به همین علت همکاری 

آنها نتیجه بخش بوده است. 
کریس دوست دارد کارکنانش بتوانند به اندازه او موفق شوند. 
به عقیده وی شرکت ها باید روی کارکنان شان سرمایه گذاری و 
به رشد آنها کمک کنند. او توضیح می دهد: »کار تیمی  مرا به 

وجد می آورد. من دوست دارم تیمم رشد کند.«
 

  زمان را دریابید 
 پال به مدت هشــت ســال رئیس اتحادیه بازیکنان بــود. او 
توضیح می دهد: »در اتاقی با ۳0 مربی و ۴۵0 بازیکن نشسته 
بودم. این افراد در مورد مسائل اتفاق نظر نداشتند و دیدگاه 
آنها به مســائل متفاوت بود. اما می بایست برای یک هدف 
مشــترک گــرد هــم می آمدنــد. در هــر تیمــی  ممکــن اســت 

اختاف نظرهایی وجود داشته باشد.«
گام بعدی مدیریت شخصیت های متفاوت یک تیم است. 
به گفته کریس داشــتن یک تیم حرفه ای باعث می شود که 
رقابت کمتری بین افراد احســاس شود. ورزشــکاران تقریباً 
در تمام زندگی خود در حال رقابت هستند، اما وقتی دست 
از رقابت می کشند، خأل و شکست بزرگی را حس می کنند. 
این یک چالــش بزرگ اســت. به همین علــت کریس قصد 
دارد نسل جدیدی از رقابت را به وجود آورد. او مربی آکادمی 
 بســکتبال کریــس پــال اســت و در ســطح ابتدایــی آموزش 
می دهد. خانواده کریس، برنامه بسکتبال جوانان و نوجوانان 
را در وینستون اداره می کنند. او می گوید که از دیدن موفقیت 
دانش آموزانش لذت می برد.  کریس حامی  سرسخت کالج ها 
و دانشگاه های تاریخی سیاه پوست )HBCU( است. در طول 
همه گیری کرونا، او در یکی از این دانشگاه ها ثبت نام کرد و در 
آنجا تحصیات خود را در رشته ارتباطات که در دانشگاه ویک 
فارست شروع کرده بود، تکمیل کرد. کریس تصریح می کند: 
»کالج ها و دانشــگاه های سیاه پوســت برای من بسیار مهم 
هستند؛ زیرا من در یک کشور سیاه پوست به دنیا آمده ام.« 
کریــس در حــال  حاضــر میزبــان اردوهــای آموزشــی بــرای 
بازیکنان HBCU است و با میشل اوباما، در راستای ترغیب 
دانشجویان دانشگاه های سیاه پوست به رأی دادن و افزایش 
رأی دهندگان، تاش می کنند. به عاوه، تهیه کنندگی دو فصل 
از سریال »چرا ما نه؟« )Why Not Us( را بر عهده گرفت که 
در مورد چالش های بازی برای تیم های بسکتبال و فوتبال بود. 
کریس پال از باخت متنفر است. او تاش می کند و تا زمانی 
که حلقه قهرمانی بسکتبال را به دست نیاورد، دست از تاش 
برنمی دارد. او می گوید: »وقتی به بازنشستگی فکر می کنید، 
به این معناست که به آن مرحله رسیده اید، اما من هنوز به 

آنجا نرسیده ام.«

 درباره سرنا ونچرز و دیگر 
سرمایه گذاری های سرنا 

ویلیامز

شرکت 
سرمایه گذاری یک 

ستاره تنیس
سرنا ونچرز، یک شرکت  سرمایه گذاری و 
متعلق به سرنا ویلیامز، تنیسور آمریکایی 
اســت. ایــن شــرکت  ســرمایه گذاری 
خطرپذیر در ســال ۲01۴ تأســیس شــد. 
تمرکز سرنا ونچرز بر شرکت هایی است 
که در مرحلــه بذری یــا مراحل اولیــه قرار 
دارنــد. ایــن شــرکت بیشــتر بــه دنبــال 
 ســرمایه گذاری در محصوالت مصرفی، 
خدمــات مصرف کننــده، مراقبت هــای 
بهداشــتی، فنــاوری اطاعــات، TMT و 

تجارت الکترونیک است.
سرنا ونچرز تاکنون بر ۶0 برند  در ۲۷ حوزه 
مختلف ســرمایه گذاری کــرده اســت. از 
 HUED جمله این شــرکت ها می توان به
)پلتفرمــی بــرای تنوع بخشــی ارتباطات 
بیماران و پزشــکان رنگین پوست(، کوپی 
کنانگان )یک شــرکت قهوه در اندونزی(، 
ایسوسو )یک پلتفرم فناوری مالی( و اوری 
مادر )برنامه غذایی و ورزشی برای مادران 

باردار( اشاره کرد.
ســرنا در ده یونیکورن جهانی ســهامدار 
اســت کــه از میــان آنهــا می تــوان کویــن 
ترکر )پلتفرمی  بــرای ردیابــی رمزارزها در 
تمام مبــادالت(، نوم )یــک برنامه موبایل 
بــرای پایش ســامتی( و دیلی هاروســت 
)ســرویس غذاهــای گیاهــی( را نــام بــرد. 
همچنیــن پیش بینــی می شــود که ســه 
شــرکت دیگر هم از بین شرکت هایی که 
سرنا در آنها  سرمایه گذاری کرده، در آینده 

نزدیک به جمع یونیکورن ها بپیوندند. 
شــرکت  کــه  بدانیــد  اســت  جالــب 
 ســرمایه گذاری ســرنا ونچرز تنها یکی از 
 ســرمایه گذاری های تجاری سرنا ویلیامز 
است. بر اساس گزارش فوربس، در سال 
۲0۲1 این قهرمان تنیس ۴۵ میلیون دالر 
به دست آورد و رتبه دوم را پس از نائومی  
اوزاکا در بین ورزشــکاران زن، کسب کرد. 
ویلیامــز یکی از ســهامداران تیــم میامی 
دلفین ها و عضو هیئت مدیره پوشمارک 
اســت. افزون بر این، در آوریل ۲0۲1 یک 
قرارداد تلویزیونی هم با آمازون امضا کرد.

REPORTگزارش
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ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

طنزوحکمت
H U M O R
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W I S D O M

این طور که اوضاع پیش می رود، ظاهراً دو ماه دیگر باید به پستوی خانه برویم و خاک مودم های 
دایال آپ مان را بگیریم و گوش جان بسپاریم به نوای زیبای ِغرِغر و ُغرُغر این عزیزان دل  10 خصلت مهم به روایت 

مناقب الصوفیه

فرخ کسی که از 
عیب دیگری به عیب 

خود باز آید
قطب الدّیــن ابومنصور مظفر بن  اردشــیر 
ســنجی عَبّــادی مــروزی )۵۴۷-۴۹1 ه ق( 
معروف به امیر قطب الدین یا قطب  عَبّادى 
اســت کــه از ســوی ســلطان ســنجر بــرای 
وعظ به بغــداد رفت و ســه ســال در جامع 
قصــر و در دارالســلطنه موعظــه می کــرد. 
ابن جــوزى می گویــد: او زیبــاکام بــود و از 
مواعظ او مجلداتــى گــردآورى کرده اند. در 

کتاب مناقب  الصوفیه  وی آمده:
هــر آنکــه ظاهــر و باطــن آراســته گردانید، 
بهتریــنِ خلــق او باشــد و این معنــی در ده 

خصلت پدید آید.
  اول طمع بریدن از فضول دنیا که دنیا 

را خسیس خوانده اند.
  دوم خُلق نیکو است؛ یکی را از حکما 
پرسیدند که خُلق نیکو چیست؟ گفت در 

حق بدکننده خود نیکویی کردن.
  سوم چشم فروداشتن از عیب خَلق 
که رسول گفته است فرخ کسی که از عیب 

دیگری به عیب خود باز آید. 
  چهارم مروت؛ حکیمی را پرسیدند که 
مروت چیست؟ گفت شــرِّ خود از دیگران 

دور داشتن.
  پنجم حفــظ حــواس و نگاه داشــتن 

زبان از کلمات زشت.
 ششم سخاوت که هیچ راه نیست به 
رضای حــق ســبحانه  و  تعالــی، نزدیکتر از 

سخاوت.
  هفتــم قَمــع غضــب؛ و رســول گفته 
اســت که متابعت غضب نشــان ضالت 

است.
  هشــتم مخالفــت شــهوت؛ چــون 
شهوت غالب شود، مرد را به همه معاصی 

درکشد. 
  نهــم حلم اســت؛ دیگــری را از حکما 
سؤال کردند که حلم چیست؟ گفت نگاه 
داشتن خاطر از تفکر در چیزی که مردم را 

به خشم آرد.
  دهــم بازداشــتن زبــان اســت از قــول 

چیزی که عزم عمل ندارد. 
و این خصــال ده گانه را مراعــات کردن البد 

عقل است.

HINT نکته

امشب گودبای  پارتی جعفره

1
نصف شــب بود. مســافرها خواب بودند. راننده داشــت 
رانندگــی اش را می کــرد کــه ناگهــان کســی گفــت: »آقــا 
داری بــرای کــی رانندگی می کنــی؟ اینا که همــه خوابن.« 
هارهارهار... )یک جوری بخندید من فکر کنم تا حاال این 
لطیفه را نشــنیدید؛ ان شــاءهللا در شــادی هایتان جبران 

کنم. مرسی اَه.(

2
هفته قبل دنیای اســتارتاپ ها و کســب وکارهای مجازی 
با هیجان و استرس گذشت. فعاالن عرصه این چیزهای 
مملکت با هنرمندی فعاالن عرصه آن چیزهای مملکت 
سورپرایز یا شگفتانه شده بودند و شب خوابیده بودند و 
صبح جمعه متوجه شده بودند که »ای دل غافل! دیدی 
حواســم نبود و چنــد روز دیگــر زمــان انتخابــات اتحادیه 

کسب وکارهای مجازی شده؟ حاال چی بپوشم؟«
البته من یکی مانده ام این دوستان اگر واقعاً »فعال اند«، 
چرا از این چیزها بی خبرند و اگر بی خبرند چرا فعال اند؟ 
اگرچه ممکن است شما بفرمایید: »این تصمیمات پشت 
پرده و توی محفل و ته پســتو گرفته شــده و ما دسترسی 
به آنجاها نداریــم.« که خــب در جواب باید عــرض کنم: 
»پروانه هم اگــر جلوی پــرده فعالیــت کند، می آینــد و در 
پنجره را باز می کنند و پروانه اقامتــش را باطل می کنند و 

می اندازندش بیرون. شما که جای خود دارید.«

3
امــا حــاال از اینهــا گذشــته، راســتش مــن از دیــروز هرچه به 
ایــن واکنش هــا و مصاحبه هــای فعــاالن عرصه کســب وکار 
مجازی بــرای تعویق انتخابات فکر می کنم، بیشــتر خنده ام 
می گیرد. چه کنم؟ دســت خودم نیســت، یک کم بی ادبم و 

درست همان موقع که نباید، یاد لطیفه راننده و 
مسافران خوابیده اش می افتم؛ بعد یکهو بدون 
اینکه بخواهم زیر لب می گویم: »خب برای کی 
دارید انتخابات برگزار می کنیــد؟ اینها که همه 

دارند صیانت می شوند.«

4
»قیمت اینترنت باال رفت« 

»کیفیت اینترنت پایین آمد«
»فان اینترنت بهمان شد«

یعنی دوستان »فعال« این همه خبر باحال و پرهیجان در مورد 
اینترنت را می خوانند و باز هم دنبال تاریخ برگزاری انتخابات 
اتحادیه کســب وکارهای مجازی هســتند. به قــول قدیمی ها 

»خدا بده یه دل خوشی، بشینی زیر آفتاب شپش بکشی!«

5
این را هم خدمت تان عرض کنم که ظاهراً تاش های دوستان 
نتیجه داده و انتخابات به تعویق افتاده است. راستش من به 

این موضوع به شدت اعتراض دارم، فقط حیف که نه سر پیازم 
و نه ته پیاز. فقط جهت اطاع دوستان داخل پیاز باید عرض 
کنم که حرکت تان بــرای تعویق این انتخابات پرشــکوه خطای 
محاســباتی بزرگی بوده اســت. بعداً که انگشــت حســرت به 

دندان گزیدید، نگویید که نگفتی. بفرما! گفتم.

6
این طــور که اوضــاع پیش مــی رود، ظاهــراً دو ماه 
دیگر باید به پستوی خانه برویم و خاک مودم های 
دایال آپ مان را بگیریم و گوش جان بسپاریم به 
نوای زیبای غِرغِر و غُرغُر این عزیزان دل. آن وقت 
است که با خودتان خواهید گفت: »ای دل غافل! 
حاال بــا ســرعت ســی کیلوبیت بــر ثانیــه چطور 
انتخابات برگزار کنیم؟ چطور رأی بدهیم؟ اصاً 
برای چه باید انتخابات برگزار کنیم و رأی بدهیم 
وقتی کسی دوروبرمان نمانده و کاربرها یکی یکی از این دهات 
شکسته رفته اند؟« رفقا حواس شان نیست که به قول آن شاعر 

شهیر: »امشب گودبای  پارتی جعفره«.

7
هی قر بدهیم بر نی و تنبک تان 
احسنت بگوییم به نطق تک تان
دارید خیال خیر بر تک تک مان
داریم دعای خیر بر یک یک تان

شب نوشته های یک بچه نوآور! )38(

 ساتوشی
 یا همون فری؟

فریبــا هشــدار داده بود کــه برخــی از کارهــای خوب و 
قشنگ و امروزی درباره این گروه قابل اجرا نیست، اما 
من مثل خیلی وقت های دیگر گوش نکردم و نتایجش 
را هم دیدم. کســی نیست بپرسد اول ســال کدام آدم 
عاقــل و فرهیخته ای خــودش را درگیر کاری 
می کند که بیشتر به تاش مذبوحانه شبیه 
باشد و مشــت محکمی در دهانش بخورد 
که... گفته بود نکن و نمی شــود، ولی به هر 
حال ما که کردیم و شد آنچه نباید می شد. 

 گفتــم پــس از روزهــای کشــدار 
تعطیلی و دوری از فضای کار و حاال 
که بچه ها با توان بیشتری برگشته اند، مثاً 
یــک حرکتــی بزنم کــه هــم کارکــرد فرهنگی 
داشته باشــد و هم روحیه گروهی را تقویت کند. برای 
همیــن گفتــم بچه هــا بیاینــد یــک ســاعتی دور هــم 

بنشــینیم و گفت وگو کنیــم! هرکس از چیــزی که این 
روزها فکرش را مشــغول کرده بگوید، شاید برای بقیه 
کارســاز باشــد و از این جور چیزها. توی یکــی از همین 
بعدازظهرهــا که همگــی در آرزوی یک جای ســاکت و 
نشــمین گاهی نرم هســتند تا به قــول کامیــار »لختی 
بیاسایند و خواب از چشم بزدایند!« بچه ها را با هزار 
خواهش و قربان صدقه دور هم نشاندم که بیایید کار 

فرهنگی گروهی بکنیم. 

 پس از شرح ماجرا، درخواست کردم یک نفر 
صحبــت را شــروع کنــد. بگذریــم کــه محمد 
گفت بهتر اســت با قرعه کشــی شــروع کنیم و دوباره 
کامیار شوخی راه انداخته بود که در این روزهای مبارک 
نمی شود! باالخره بازی و شوخی کامیار هر جور بود به 
پایــان رســید و ســامان بــرای دیگران شــروع بــه گفتن 
درباره کتابی کرد که تازه خوانده بود. وقتی روشن شد 
که کتــاب دربــاره رمــزارز بــوده، انــگار خواب از چشــم 

برخی پرید و گوش ها تیز شد. 

 مقــداری درباره پیدایش آنها گفــت و تنها به 
یادم مانده که از کســی به اســم ساتوشی هم 
یاد کرد. در این بین مهدی و ســمیرا بیشــتر از دیگران 

کنجکاو بودند، اما محسن چنان بی حوصله بود که من 
مثــاً خواســتم او را داخــل گفت وگــو کنم و پرســیدم: 
»شما نظرت چیه؟« پیش از اینکه پاسخی بدهد، باز 
پرســیدم: »نظری درباره این موضــوع داری؟« درنگی 
کرد و هنوز پاسخ نداده بود که کامیار گفت: »باید سه 

بار بپرسی تا با اجازه بزرگ ترها جواب بدهد.«

 این بــار محســن گفــت: »تــوی تعطیــات 
فریــدون را دیدم کــه مکانیک سرشــناس در 
شهرســتان محل زندگی خانواده است. دیدم پشت 
میز کوچکی در انتهای مکانیکی نشسته، از لباس کار 
خبری نیســت و لباس معمولــی خودش را پوشــیده، 
دســت ها تمیــز و ذره ای روغــن و ســیاهی روی آنهــا 
نیســت و همچنــان کــه ســرش پاییــن و تا گــردن توی 
گوشــی بود، در جواب ســام من گفت: سام داداش 
امــروز نمی رســم ســرم شــلوغه! زدم روی شــانه اش و 
گفتــم: اوهــوی منــم. تحویــل بگیــر. معلــوم شــد آقــا 
جمشــید کار و کاســبی را رهــا کــرده و تصمیــم گرفته 
ســرمایه ســوخته در بورس را از رمــزارز دربیــارود و به 
جــای آچــار گوشــی دســت بگیــرد و بشــود یــک یقــه 
ســفید! می گفــت هنــوز تصمیــم نگرفتــه ام اســمم را 

بگذارم ساتوشی یا همان فری؟«

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007
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بیت کوین و سایر رمزارزها در سال  های گذشته 
بــه یکــی از بازارهــای ســرمایه گذاری تبدیــل 
شــده اند کــه هــر روز افــراد بیشــتری را جــذب 
خودشــان می کنند. این بازارها پیچیدگی های 
زیادی دارند که در گذشــته معمــوالً فقط افراد 
حرفــه ای وارد ایــن بازارهــا می شــدند و ورود 
به آنهــا نیز ســخت و دشــوار بــود. به مــرور و با 
گســترش فناوری هــای ارتباطــی، موانــع ورود 
کمتر شــده و بســیاری از مــردم به آســانی وارد 
ایــن بازارهــا می شــوند. تــب یک شــبه پولــدار 
شــدن هــم خیلی هــا را وسوســه 
کرده تا بتوانند سریع از این طریق 
پولدار شــوند؛ حــاال هرچقدر که 
ما بگوییــم این راهی برای ســریع 
پولدار شدن نیست و باید نگاهی 
بلند مدت و سرمایه گذارانه به این 
فضا داشــت، باز گوش بســیاری 
بدهکار ایــن حرف ها نیســت. به 
همین دلیــل بازارهــای کریپتو در 
جهــان و البتــه ایــران، بازارهایــی 

به شدت تابع احساسات هستند.
حاال احساســات معامله گــران بیت کوین چند 
روزی اســت که در ناحیــه »ترس شــدید« قرار 
دارد و قیمت هــم در بازه ای مشــخص در حال 
نوســان اســت. بــا توجــه بــه تحــوالت بــازار در 
روزهای اخیــر، تحلیلگران انتظــار دارند میزان 
نوســانات قیمــت بیت کویــن در ادامه بیشــتر 

هم شود.
در حال حاضــر، ایــن ارز دیجیتــال در نزدیکی 
محدوده حمایتی ۴۰ هزار دالر نوسان می کند 
که از کف  آن در زمســتان ۱۴۰۰ باالتر اســت. با 
این حــال، روند قیمت بیت کویــن زنگ خطری 
را بــرای برخــی معامله گــران بــه صــدا درآورده 
اســت. تحلیلگــران می گوینــد ممکــن اســت 
نوســان محدوده بیت کویــن در ماه هــای آینده 

بیشتر شود.
کــه  فضایــی  اســت؛  کریپتــو  فضــای  ایــن 
تغییــرات زیــادی دارد و آنهایــی کــه ایــن بــازار 
را لحظه به لحظــه دنبــال می کننــد، همیشــه 

شــگفت زده می شــوند. همیشــه مواقعــی را 
داریــم کــه تحلیل هــای تحلیلگــران معــروف و 
شناخته شــده هــم اشــتباه از آب درمی آیــد و 
زمان هایی را داریم که بسیاری از پیش بینی ها 
به واقعیت تبدیل نمی شــود. شــاید مهم ترین 
پیش بینی به واقعیت تبدیل نشــده بیت کوین 
۱۰۰ هــزار دالری باشــد که متأســفانه در ســال 
گذشــته به کــرات از دهــان بســیاری شــنیده 
می شــد. بیت کویــن شــاید زمانــی بــه ۱۰۰ هزار 
دالر برسد و شاید صفر شود؛ اینکه آینده کدام 
مســیر را انتخاب می کند، یک عالمت ســؤال 
است که پاسخ به آن به بررسی صدها فاکتوری 
نیاز دارد که همه آنها متغیر هستند و به راحتی 
نمی توانیــم دربــاره آینــده ایــن دنیــا اظهارنظر 
کنیــم. حواس مــان باشــد کــه حتــی ابزارهایی 
مانند تحلیــل تکنیــکال و تحلیــل فاندامنتال 
تنها ابزارهایی هستند که به ما کمک می کنند 
تا بتوانیم آینــده را پیش بینی کنیم و هیچ کدام 

۱۰۰ درصد قطعیت ندارند.
این بازار که باال و پایین زیادی دارد، بهترین جا 
برای رشد پروژه های کالهبرداری است؛ چراکه 
بســیاری تصــور می کننــد جــا مانده انــد و ایــن 
فرصت خوبی است برای اینکه خودشان را به 

قطار موفقیت برسانند.
هفته پیش رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری 
از جرائم سایبری پلیس فتا گفته بود اشخاصی 
که در فضای مجازی اقدام بــه تبلیغ پروژه های 
ارز دیجیتــال یــا طرح هــای ســرمایه گذاری 
می کننــد، در صورتــی کــه مشــخص شــود آن 
طرح کالهبرداری بوده است، مسئول هستند 

و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
این خیلــی خوب اســت کــه نهادهــای نظارتی 
به موقع ورود کنند و جلوی بسیاری از پروژه های 
کالهبرداری را بگیرند، ولی این ســؤال را باید از 
خودمان بپرسیم که در شرایطی که هیچ چیزی 
در دنیــای کریپتــو پیش بینی پذیــر نیســت، 
چگونــه برخــی بــا قطعیــت خبــر از پروژه هایی 
می دهند که فقط ســود می دهنــد و چرا برخی 

به آسانی این حرف ها را باور می کنند؟

INTROسرآغاز

چرا پروژه های کالهبرداری در حوزه رمزارز تا این اندازه 
در ایران جذاب می شوند؟

تالش برای رسیدن به قطار موفقیت

میکروارگانیسم ها نمی توانند نماینده یک اکوسیستم باشند

کسب وکارها تأثیرگذارترین بخش 
اکوسیستم رمزارز هستند

تحليل
A N A L Y S I S

 اکوسیســتم رمزارز در همه جای جهان تازه در 
ابتدای راه اســت؛ وقتی از اکوسیستم صحبت 
می کنیم، از مجموعه بازیگرانــی حرف می زنیم که با هم 

تعامل مثبت، منفی و گاهی خنثی دارند و در 
نهایــت آن چیــزی را می ســازند کــه بــه آن 
می گوییم اکوسیستم. در اکوسیستم هر نوع 
بازیگــری جایــگاه خــودش را دارد و خــود 
اکوسیستم هم مانند بازیگرانش زنده است 
و پویایی دارد. اکوسیستمی که پویا نباشد و 
ریزش و رویش نداشــته باشــد، اکوسیســتم 
مرده است و اهمیتی ندارد. اکوسیستم پویا 
شــاهد  و  شکل گیری هاســت  شــاهد 
از هم پاشــیدن ها. در نهایــت آن چیــزی کــه 

اهمیــت دارد، تکامــل و رونــد تکاملــی اســت کــه 
اکوسیستم های پویا به خوبی از آن بهره می برند. 

 شــاید بزرگ ترین اکوسیستم دنیای نوآوری که 
ما می شناسیم، اکوسیستم اینترنت باشد؛ این 
اکوسیســتم فراتــر و بزرگ تــر از همــه اکوسیســتم هایی 
اســت که در حوزه فنــاوری می شناســیم و در ســال های 
گذشــته زیراکوسیســتم های متعددی در آن خلق شده 
است؛ به عنوان نمونه اکوسیســتم وب یکی از پویاترین 
این اکوسیستم ها بوده و همین طور اکوسیستم موبایل. 

اکوسیســتم موبایــل و وب درهم تنیدگــی بســیاری پیدا 
کرده انــد و تشــخیص مــرز آنهــا گاهی ســخت و دشــوار 
می شود. بالکچین در دنیای اینترنت در حال تغییر دادن 
بســیاری از زیرســاخت های فکــری اســت؛ 
تغییرات پشت بند بالکچین به حدی است 
که بسیاری آن را هم عرض اینترنت و تحولی 
که شــروع کــرد، می پندارنــد؛ وب 3 وعد ه ای 
است که بالکچین به ما داده و بسیاری برای 
رســیدن بــه آن تــالش می کننــد. آنهایــی که 
رؤیــای خــود را در اینترنــت جســت وجو 
می کردند، به فکر جهانــی آزاد بودند تا همه 
فــارغ از نــژاد و جنســیت و ثــروت و دیگــر 
ویژگی هــای اکتســابی، از فرصت هــای برابــر 

بهره مند شوند. 

این رؤیای بسیاری از پیشــروان دنیای اینترنت 
بود؛ رؤیایی که هیچ گاه به طور کامل عملی نشد، 
ولی شــاهد بودیم کــه جهــان تغییرات اساســی کــرد. با 
اینکه سبک زندگی ما بعد از اینترنت متحول شد، ولی 
در نهایــت ایــن کســب وکارها بودنــد کــه بر مســند امور 
نشستند و پیشران بسیاری از موضوعات مهم شدند. 
در دنیــای اینترنت این کســب وکارهای بــزرگ و کوچک 
هســتند که تعیین کننــده بســیاری از امور هســتند. ما 

مینا والی
 مدیرمسئول
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 هشدار: بازار رمزارزها یک بازار پرریسک و 
قانون گذاری نشده است. بازاری که ممکن 

است به دلیل نوسانات آن همه سرمایه خود 
را در آن از دست بدهید. توصیه می کنیم 

قبل از هرگونه فعالیت در آن مطمئن شوید 
اطالعات کافی درباره آن را دارید.
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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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چگونه در عصر دیجیتال خلق ارزش کنیم

بالکچین برای کسب وکارها
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بالکچین در حال تغییر دنیای کسب وکار است. 

استراتژی شــما چیست؟ رهبران ســازمان های 

آینده نگر در حال بررســی این موضوع هســتند 

که بالکچین چگونه می تواند کســب وکار آنها را 

متحول کند. این کتاب یکی از اولین کتاب هایی 

ین برای  اســت که در مورد این فناوری تحول آفر

رهبران کسب وکاری نوشته شــده است. دیوید 

یو، نویســندگان  یســتوف اوزور فورالنگر و کر

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

این کتاب به شما کمک می کند:

یابی کنید که بالکچین چگونه بر کسب وکار     ارز

شما تأثیر می گذارد.

   گزاره ارزش پیشنهادی بالکچین را کشف کنید.

   سرمایه گذاری های نزدیک و میان مدت در این 

حوزه انجام دهید.

   ســازمان خود را در یک فضــای رقابتی جدید 

قرار دهید.

با مطالعه این کتاب پتانســیل های بالقوه فناوری 

قدرتمند بالکچین را درک کرده و راه های بهره گیری 

ید. از این فناوری را در کسب وکار خود فرابگیر

پول دیجیتال چطور می تواند 
فایننس را متحول کند

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

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

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

جیان ُولپیسلی
محمد رهبان

 کریپتوکارنسی 

ISBN  978-622-7702-15-6 

7021569  786227
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یپتوکارنســی کتــاب کر
 بــا حمایــت شــرکت 
ینگ منتشــر شــده  جیر
آن  اصلــی  ناشــر  و 
انتشــارات وایرد  اســت
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روایتی تاریخی و کمتر دیده و شنیده شده از پول؛ تالشی برای معرفی 
تاریخچه ناشناخته ر مزارزها و روایتی از رسیدن به مفهوم پول نقد 

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

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

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

فلسفه و تاریخچه ر مزارزها را بدانند.

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

ISBN 978-622-97220-7-7

7220779 786229
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کتاب پول نقد دیجیتال 

بــا حمایــت  بیــت راه   

منتشــر شــده و ناشر 

اصلــی آن انتشــارات 

دانشگاه پرینستون  است

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

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

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

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

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

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

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

نــوآوری  مرکــز  در 

پل وینــو تولیــد و با  

ققنــوس    حمایــت  

منتشــر شــده است

ISBN 978-622-7702-10-1

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

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

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

آینده تحت سلطه دولت ها نخواهیم بود. 

علیرضا کاظمی نیاسیف الدین آموس

جایگزینی غیرمتمرکز برای بانکداری مرکزی

استاندارد 
بیت کوین

ISBN 978-622-7702-16-3

7021639 786227
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اســتاندارد  کتــاب 
بیت کوین با حمایت 
اکسچنج اکسیر منتشر 
شده و ناشر اصلی آن 
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با وجود تمام هشــدارها و اخطارها که حوزه رمزارزها 
حــوزه پرریســکی اســت و ورود بــه آن اصالً بــه مردم 
عــادی توصیــه نمی شــود، ولــی بنــا بــر تحلیــل آمــار 
گزارش عملکــرد صرافی هــای مطرح ایرانــی می توان 
نتیجــه گرفت کــه حدود ســه میلیــون ایرانــی تجربه 
خریدوفــروش یــا ســرمایه گذاری روی رمزارزهــا بــه 
شکل خرد یا کالن را داشته اند. وقتی مردم در سطح 

کشــور با چنین حجمی با پدیده ای درگیر 
می شــوند، دیگر نمی تــوان آن را به راحتی 
نادیــده گرفــت و بایــد چهارچوب هــای 
حقوقــی و قانونــی درســتی برایــش در 
نظــر گرفت تا حــق و حقــوق مــردم در این 
حوزه پایمال نشــود. در نتیجــه دیر یا زود 
حاکمیت و دولتی ها به سراغش خواهند 
آمــد؛ همان طور که در یک ســال گذشــته 
نیز صحبت هــای جــدی در این خصوص 

افزایش یافت.
از همیــن رو وظیفــه تمــام بازیگــران کوچــک و بــزرگ 
اکوسیســتم رمــزارز ایــران اســت که بــا مدیران ســایر 
صنایــع و مدیــران دولتــی و حاکمیتی گفتمــان کنند 
تا هم نگاه درســت و واقعــی از این صنعــت پررمزوراز 
داشته باشند و هم از ریسک ها و پتانسیل های آن در 

بخش های مختلف آگاه باشند.
باید با مدیران سایر صنایع گفت وگو کرد تا با شناخت 
درســت و برهــم زدن تصــورات غیرواقعی از ایــن حوزه 
و افزودن به ذی نفعــان این صنعت در ســایر صنایع، 

بــه ایــن صنعــت و ســرویس هایش عمــق داد. هرچه 
ذی نفعــان و اســتفاده کنندگان ایــن صنعــت از مردم 
عادی به سمت صنایع هدایت شوند، صنعت رمزارز 
را می تــوان صنعت پایدارتــر و آینده دارتری دانســت؛ 

چراکه به سایر صنایع گره خواهد خورد.
از طرف دیگر با مدیران دولتی و حاکمیتی باید گفتمان 
کرد تا آنهــا نیز نــگاه و تصــورات درســتی در خصوص 
این صنعت و ریســک ها و پتانسیل هایش 
داشــته باشــند تا دیر یا زود که به ســراغش 
می آیند، با نگاه درست بیایند، نه با نگاهی 
مغرضانه یا بســته کــه بــه برخوردی از ســر 
واکننــده منجر شــود. بعیــد اســت مدیران 
دولتی و حاکمیتی بعد از شــناخت درست 
ریســک های این صنعت و از طــرف دیگر با 
آگاهــی از مزایــای آن برای صنایــع مختلف 
کشور، حاضر باشند رفتارهای محدودکننده 
یا هیجانی در خصوص ایــن صنعت انجام 
دهنــد. همان طــور کــه در خصــوص بســیاری از ســایر 
صنایــع اساســی شــاهد چنیــن رفتارهایی نیســتیم، 
اینجا هم اگر بتوانیم با گفتمان پیوسته تصویر درستی 
شکل دهیم، چنین رویکردی دور از تصور نخواهد بود. 
از همین رو بر همه بازیگران فعلی این صنعت واجب 
است به سهم خود، پیوســته به فکر گفتمان باشند و 
برایش انرژی بگذارند؛ اتفاقی که اگر امروز برایش وقت 
نگذاریم، فردا بایــد چندین برابر بــرای تغییر نگاه های 

اشتباه وقت صرف کنیم.

در اکوسیستم رمزارز ایران نباید فقط به جامعه محدود خودمان در این صنعت 
نگاه کنیم و باید برای دیگران وقت بگذاریم

اهمیت گفتمان با سایر صنایع

تحليل
A N A L Y S I S

POINT OF VIEWزاویه دید

دامنه تغییرات خیلی 
گسترده تر از چیزی است 

که امروز می بینیم

 کریپتواکونومی 
و آینده اقتصاد

رمزارزهــا کاربردهای زیــادی در اقتصاد و 
نظام هــای مالی دنیــا بازی خواهنــد کرد. 
این گزاره ای اســت که آن قدر تکرار شــده 
که اطمینان باالیی درباره تحقق آن شکل 
گرفتــه اســت. امــا وقتــی دربــاره دامنه و 
گســتره ایــن کاربردهــا دقیق می شــویم، 
می بینیــم بــدون پذیرفتــن رمزارزهــا در 
اقتصادهــای محلــی، شــکل قدرتمنــد 
اقتصــاد آینده کــه مبتنی بــر کاربردهای 
متنوع رمزارزها، به ویژه در حوزه توکن های 
حاکمیتــی و مفاهیمــی چــون تعلــق و 
مالکیت خواهد بود، چنین اقتصادهای 
جامانده از تغییر را به شکل بی رحمانه ای 

از قطار خود پیاده خواهد کرد.
این روزها که در داخل کشــور صحبت از 

ضرورت پذیرفتن رمزارزها 
به عنــوان بخشــی از ایــن 
اقتصــاد در حــال ظهــور 
است، مواردی از این دست 
نادیــده گرفتــه می شــود. 
بــدون پذیــرش رمزارزهــا، 
اقتصادهایی از این دست 
راهــی بــه ســوی توکن های 
غیرمثلی نخواهند داشت 
و محرومیت از ان اف تی ها 

هم یعنی از نیازها و مطالبات نسلی که بر 
پایه ان اف تی در حال بازتعریف مالکیت، 
وضعیت و روابط اقتصادی در شبکه های 
اجتماعی هستند، عقب مانده و کارکرد 

خود در نزد آنها را از دست خواهید داد.
مفهــوم اجتماع یــا همــان کامیونیتی در 
اقتصاد آینده یک مفهوم کلیدی است. 
ارزش هــا را جوامــع همســان و هم رنــگ 
شــکل می دهنــد و ایــن جامعه ســازی 
خود را تــا تعریــف پــول  خواهد کشــاند. 
آنجاســت کــه وقتــی دولت هــا و اقتصاد  
آنهــا از مفاهیــم تــازه  تعریف شــده در 
ایــن جوامع دیجیتــال جا مانده باشــند، 
اســتانداردها و پروتکل هــای مالی شــان 
هم در این فضاها بی رنگ و بو و خاصیت 
خواهنــد شــد. ایــن اتفاقــی اســت کــه با 
نادیده گرفتن مفهوم و اصل رمزارزها برای 
یک اقتصاد رخ خواهد داد. وگرنه بستن 
درهــا بــه روی آنچــه »دیگــر غیرضــرور« 
پنداشــته می شــود، این روزها برای هیچ 
مقام و مســئولی هزینه ای نــدارد و کافی 
اســت برای آن، در حــد یک نامــه و ابالغ 

وقت گذاشته شود!

رسول قربانی 
سردبیر راه پرداخت

@rasoulghorbani

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

نمی توانیم دنیــای اینترنت را بدون کســب وکارها تصور 
کنیم؛ افراد در این دنیا اهمیت محــوری ندارند با اینکه 
توهم مهم بودن دارند؛ ولی این کسب وکارها هستند که 

در نهایت بازیگران اصلی این اکوسیستم اند.

 در روزهــای ابتدایــی در اکوسیســتم بالکچین و 
رمزارز، افراد تعیین کننده بودند و هنوز هم سایه 
برخی افراد بر سر این اکوسیستم هست؛ به عنوان نمونه 
ویتالیک بوتریــن که معروف به شــاهزاده دنیــای کریپتو 
اســت و اخیراً هفته نامه تایــم او را روی جلد برده اســت. 
حیات و ممات این چهره بر کســب وکار اتریوم سنگینی 
می کنــد و گاهــی اوقــات حرف هــای او بــوی دیکتاتــوری 
می دهد و پیروانی که سینه چاکش هستند، خبر از ظهور 
فرقه گرایی های شناخته شده می دهند. با این حال حتی 
ویتالیک بوترین هم کســب وکاری شناخته شــده دارد و 
FTX  منافعش روشن است. یا مثالً خالق صرافی رمزارز
در سال های گذشته مهم ترین چهره دنیای کریپتو بوده 
است؛ کسی که به گفته خودش دیر وارد این جهان جدید 
شده، ولی با این حال بسیاری از او صحبت می کنند و ریز 
رفتارهــای او را زیــر نظــر دارنــد. او هــم بــه یــک کمپانــی 
مشــخص متصل اســت و گیریم که ۹۹ درصــد درآمد و 
ثروتش را صرف خیریه کند، اما مهم این است که منافع 

او هم در این اکوسیستم مشخص است. 

 قطعاً در هر اکوسیستمی بازیگران آزادی داریم 
کــه منافع آنها روشــن و مشــخص نیســت. هر 
اکوسیستمی میکروارگانیســم هایی دارد که وجود آنها 
برای پویایی اکوسیستم الزم است. منتها مشکل زمانی 
نمایندگــی  میکروارگانیســم ها  کــه  می آیــد  پیــش 

اکوسیستم را بر عهده بگیرند.

اکوسیســتمی  هــر  واقعــی  نماینده هــای   
کســب وکارهای کوچــک و بــزرگ فعــال در آن 
اکوسیســتم هســتند و افرادی کــه در این کســب وکارها 
فعالیت می کنند و منافع مشخص دارند. کسانی که در 
کســب وکارهای مشــخص و شــفاف و روشــنی فعالیت 
نمی کنند، راه های کســب درآمدشــان روشــن نیســت و 
اهــداف خیرخواهانــه و بشردوســتانه دارنــد، مصــداق 
همــان میکروارگانیســم هایی هســتند کــه اگــر در یــک 

اکوسیستم زیاد شوند، آن را می خورند. 

 اکوسیستم متعادل باعث می شود همه در کنار 
هم به بهترین شکل کار و زندگی کنند.

انتشارات

حضور انتشارات راه پرداخت در سی و سومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
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آموزش
E D U C A T I O N

چرا باید مفهوم آموزش 
در حوزه رمزارزها را بیش از 

همیشه جدی بگیریم؟

درباره یک وبینار 
آموزشی 

این روزها ضرورت آموزش های تخصصی 
در حوزه رمزارزها بیش از هر زمان دیگری 
در داخل کشور احساس می شود. سکه 
اقبال ایرانی هــا از رمزارزها یک روی دیگر 
هم دارد و آن خطراتی است که افراد ناآگاه 

را در این فضا تهدید می کند. 
کریپتــو یــک ارز دیجیتــال غیرمتمرکــز 
است که برای استفاده در خرید یا فروش 
کاالهــا و خدمــات اســتفاده می شــود. 
اســتفاده از ایــن ارزهــا روزبــه روز افزایش 
می یابــد و در حــال حاضــر، مــا در صــدر 
چرخه های تبلیغاتی بالکچیــن و ارزهای 
دیجیتــال قــرار داریــم. همان طــور کــه 
استفاده از ارز دیجیتال افزایش می یابد، 
ریســک های صنعت خدمات مالی نیز 
افزایش می یابد. شکی نیست که ارزهای 
دیجیتال، توکن های دیجیتال و مدل های 
بــر  مبتنــی  کســب وکار 
می تواننــد  بالکچیــن 
ماندگار باشــند، امــا درک 
اینکه چگونه ریسک های 
این بازار نوظهور را می توان 
مدیریــت کــرد تــا حــدی 
مشکل است. اما با وجود 
مشــکالت و چالش هــا، 
روش هایی برای فائق آمدن 
بــر ریســک های این بــازار 
و موفق شــدن در آن نیــز 
وجــود دارد. بــا شــناخت و دانــش کافــی 
از خــود و این بــازار می توان ریســک های 
 سرمایه گذاری بر رمزارزها را مدیریت کرد 

و به حداقل رساند.
مزدکــس یــک پلتفــرم معامــالت دارایی 
دیجیتــال اســت کــه در زمینــه آمــوزش 
بازار رمزارز هم فعالیت می کند. آکادمی  
مزدکــس، وبینارهــای آموزشــی در مــورد 
تحلیل بــازار رمزارزها و مســائل پیرامون 
آن برگــزار می کنــد. ایــن آکادمــی  در روز 
وبینــاری  فروردیــن،   25 پنجشــنبه 
ریســک های  موضــوع  راســتای  در 
 ســرمایه گذاری در بــازار کریپتــو و شــیوه 
مدیریت آنها برگزار کرد. مدرس این وبینار 
آموزشــی، عطــا شــاکری، تحلیلگر بــازار 
ســرمایه بود. او پس از مروری بر ماهیت 
کریپتــو، ریســک های بــازار رمزارزهــا و 
چگونگی تطبیق نیازهای یک  سرمایه گذار 
بــا ایــن ریســک ها را تشــریح کــرد کــه 
مهم ترین نکات ایــن نشســت آنالین را 

می توانید در همین صفحه بخوانید. 

NEWSخبر

نکته اساســی این اســت که آیــا بــازار کریپتو بــا دنیای 
کالسیک مالی در تضاد است؟ آیا نظریه ها را جابه جا 
می کند یا حرف جدیدی را با همان اصول می زند و فقط 
باید چهارچوب ها و شکل های آن را دوباره طراحی کرد 
تا بتواند مورد اســتفاده قرار گیرد. نکتــه ای که در مورد 
بازار کریپتو وجود دارد، این است که سرمایه گذاری در 
آن برای برخی افراد پیچیده و همره با ابهاماتی اســت. 

برخــی اصــالً نمی داننــد کــه در مقابــل یک 
گزینه قابل سرمایه گذاری قرار دارند یا خیر. 
برای اینکه به فهم عمیق تری در مورد بحث 
سرمایه گذاری در بازار کریپتو دست یابیم، 
بایــد مبانــی اقتصــادی ایــن جریــان را مرور 
کنیم. یکســری اســتدالل  وجود دارد که در 
ظاهــر درســت هســتند، امــا خالــی از ایراد 
نیســتند. برای مثال باال رفتــن قیمت ها در 
بازار بــر اثر عرضه و تقاضا، بیشــتر از اینکه 
یک اســتدالل علمی   باشــد، یک اســتدالل 

بدیهی از بعد اقتصادی اســت. مســئله این اســت که 
وقتــی مــا می خواهیــم تشــخیص دهیــم کــه روی یــک 
دارایی سرمایه گذاری یا روی پورتفوی افراد ارزش افزوده 
ایجــاد کنیم، در واقــع داریــم روندهای اصلــی عرضه و 

تقاضا را تخمین می زنیم. 
در این جریان دو سؤال اصلی وجود دارد. سؤال اول این 
اســت که آیا ما در مقابل کالس دارایی هســتیم یا یک 
دارایی ســفته بازی؟ و اینکه اگــر در مقابــل ارزش ذاتی 
قرار داریم، چگونــه می توانیم ایــن ارزش را اندازه گیری 
کنیم و آن را به دســت بیاوریــم؟ کالس دارایــی گروهی 
از دارایی هایی  است که رفتار، ویژگی، قوانین و مقررات 
مشــابهی دارند. یعنــی دارایی هایــی که در یــک طبقه 
قرار دارند، در شــرایط یکســان رفتار مشــابهی را نشان 

می دهند. 
ســؤال دوم در مورد این اســت که آیا غیرمتمرکز بودن، 
خــود به تنهایــی ارزش محســوب می شــود یــا خیــر. 
برای مثال، دو کشــور را در نظــر بگیرید که یکی ســطح 
دموکراسی و قانون گذاری باال و دیگری سیستم متمرکز 

حکومتی دارد. 
حتی اگــر بهتریــن حاکم دنیا در کشــور دوم باشــد، باز 
هــم تهدیداتی وجــود خواهد داشــت، اما در سیســتم 
غیرمتمرکز ســطح ریســک پایین اســت. اگر در مقابل 
ارزش ذاتــی قــرار داریــم، پــس می توانیــم بــا یکســری 
مفروضات سرمایه گذاری کنیم. پس ما در برابر دارایی 

سفته بازی صرف نیستیم. 

 در جســت وجوی ارزش ذاتــی و روش 
سرمایه گذاری

 اگــر مــا در برابــر کالس دارایــی قــرار داریــم، چگونــه 
می توانیــم آن را ارزش گــذاری کنیــم؟ وقتــی مــا در برابر 
کالس دارایــی قرار داشــته باشــیم، داســتان ریســک و 
بازده به وجود می آید. CFA در ســال 2۰2۰ مقاله ای در 
مورد پورتفوی های کریپتویی منتشر کرد که در آن چند 
روش ارزش گذاری معرفی شــده بــود. روش 
اول، دارایی مشــابه نام داشت که بر اساس 
آن می تــوان ویژگی هــای دو دارایــی را بــا هم 
مقایسه کرد و تشــخیص داد که می توانند 
هم ارزش باشند یا خیر.  مثالً اگر فایل کوین 
و دراپ باکس ویژگی های مشــابهی داشــته 
باشــند، می توانیم ایــن دو را با هم مقایســه 
کنیم و ببینیم مشابه و هم ارزش هستند یا 
خیر. از روش هــای دیگری که در ایــن مقاله 
مرور شــده بود، می توان به  بهای تمام شــده 
ماینینــگ بیت کویــن، مــدل موجــودی بــه جریــان و 

شاخص نسبت ارزش شبکه به تراکنش اشاره کرد. 

 ریسک پروفایل و سنجش ریسک پذیری 
افراد

 ریســک پروفایــل یــک روش کمّــی   اســت کــه انــواع و 
شــدت تهدیداتــی را کــه یــک ســازمان، فــرد، دارایی یا 
پروژه با آن روبه روست، تحلیل می کند. وقتی در بازاری 
ســرمایه گذاری می کنیــد، آن بــازار یکســری پروفایــل 
ریســک دارد. امــا چگونــه خودمــان را به عنــوان یــک 
سرمایه گذار، ریسک ســنجی کنیم؟ وقتی می خواهیم 
ســرمایه گذاری کنیــم، نبایــد هیجانــی رفتــار کنیــم و 
بایــد حــدود را بدانیــم. ریســک پروفایــل افــراد، ســه 
وجهه اصلی دارد؛ اولیــن وجهه روانی اســت، زیرا فرد 

می خواهد با این ثروت به آرامش و لذت برسد. 
وجهه دوم مؤلفه های پذیرش ریسک در فرد است که 
به موقعیت او مربوط است. مؤلفه های ریسک شامل 
توانایی تحمل ریسک، نیاز به ریسک و تحمل از دست 
دادن هستند. نیاز به ریسک با میزان بازدهی مورد نیاز 
فرد، محیط ریســک بازار و عواقب شکست در ارتباط 
اســت. نیاز به ریســک با هدف فرد و انتظــار او از بازده 
ارتباط مســتقیمی دارد. هرچه بازده مورد نظر بیشــتر 

باشد، نیاز فرد به ریسک پذیری نیز بیشتر می شود. 
توانایــی ریســک پذیری هــم بــه زمــان مــورد نظــر فــرد، 
نیاز به لیکوئیدیتــی و ظرفیت پذیرش ریســک مربوط 

می شــود. در ایــن مــورد بایــد توجــه کنیــد کــه طــی چه 
مــدت می خواهیــد بــه بــازده مــورد نظــر خود برســید؟ 
پول خود را چه مــدت می توانید ســرمایه گذاری کنید؟ 
مهم تریــن ســؤال ایــن اســت کــه میزان ســرمایه شــما 
چقدر بــا درآمد و ثروت شــما همخوانــی دارد؟ در واقع 
اصل نیــاز به ریســک پذیری به حد ثــروت و حد درآمد 

مربوط می شود.
مورد ســوم هم بحثــی روانی اســت و ارتباطی بــا ثروت 
ندارد. این مورد شامل حد تحمل فرد، ترجیح ریسک، 
دانش مالی، تجربه سرمایه گذاری و پیش بینی ریسک 
اســت و ذیــل مؤلفــه روانــی پذیــرش ریســک فــرد قرار 

می گیرد.
در نتیجــه بــا کمــک ایــن مؤلفه هــا فــرد می توانــد 
ریسک پذیری خود را بســنجد و تشخیص دهد تا چه 

مدت می تواند در این بازی دوام بیاورد. 

 چهار ریسک اصلی دارایی های مالی
 ریســک نقدشــوندگی: ریســک نقدشــوندگی یعنــی 
اینکه بتوان یک دارایی را به ســرعت خرید یا فروخت؛ 
بدون آنکه قیمت آن دستخوش تغییرات شدید شود. 
از همیــن دیــدگاه اســت کــه می گوینــد دارایــی مذکــور 
دارای قدرت نقدشوندگی باالیی اســت. برای مثال اگر 
بخواهید مســکن خود را بفروشــید، زمان زیــادی باید 
صرف کنید، اما اگر مسکن خود را زیر قیمت به فروش 
برســانید، ایــن رونــد کوتاه تــر خواهد شــد. ایــن تفاوت 

قیمت ریسک نقدشوندگی محسوب می شود.
ریســک بازار: تمام ایــن دارایی ها در معــرض تغییرات 
قیمت قرار دارند و این نوســانات قیمتــی مداوم، عامل 
اصلی ایجاد ریسک بازار هستند. برای مثال وقتی شما 
به نمودار تغییــرات قیمت می نگرید، بایــد توجه کنید 
که این نمودار یکنواخت است یا نوسانات زیادی دارد. 
ریسک فقط مربوط به کاهش قیمت نیست و افزایش 
قیمت را نیز شامل می شــود. وقتی نمودار دارایی شما 
مدام صعودی اســت، این امکان وجود دارد که ناگهان 

نزولی شود و با کاهش جدی و طوالنی مواجه شود. 
Operation Risk(: ریســک  ریســک عملیاتــی )
عملیاتــی، ریســک ناشــی از عــدم کفایــت یــا نقــص 
فرایندهای داخلی، افراد و سیستم ها یا از وقایع خارجی 
تعریف می شود. تعریف دیگری نیز از ریسک عملیاتی 
وجود دارد. ریسک عملیاتی یعنی امکان بالقوه توفیق 

در دسترسی به اهداف مأموریت. 
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درباره اهمیت نقش شناخت 
دقیق پروفایل ریسک 

در بازار رمزارزها

در برابر ریسک 
رمزارزها چه 

راهکارهایی داریم؟
پروفایــل ریســک بــازار کریپتو شــباهت 
بسیار زیادی به سرمایه گذاری جسورانه 
با نقدشــوندگی باال دارد. بــرای مثال اگر 
شما یک سرمایه گذار ریسک پذیر باشید 
و روی پروژه های مختلف ســرمایه گذاری 
کنید، می دانید که هر کدام ریسک خود 
را دارد و بــر آن اســاس پورتفوی ریســک 
خــود را تنظیــم می کنیــد. امــا در ســایر 
بازارها اگر سرمایه گذاری اشتباهی انجام 
داده باشــید، به راحتــی نمی توانیــد آن را 
بفروشــید و از بــازار خــارج شــوید.  یکــی 
از ویژگی هــای ســرمایه گذاری جســورانه 
این اســت که در مراحل ابتدایی قابلیت 
تخمین در مورد آینده شــرکت ها و پروژه 
وجود ندارد. نکته این است که مشخص 
نیســت پــروژه ای کــه در مقابــل آن قــرار 
گرفته ایــم، بــاارزش اســت یــا بــی ارزش. 
تخمین ما در مورد ارزش یک بازار فناوری 
که روزبه روز ابزارهای جدیدی بــه آن وارد 

می شود، آسان نخواهد بود.

 پروفایل فردی متناسب با بازار 
کریپتو

با توجــه به مفروضات یادشــده، ســؤال 
این اســت که چه کســانی برای این بازار 
مناســب هســتند و پروفایــل ریســک 
مناسب هر فرد چگونه خواهد بود؟ اول 
اینکه فرد بایــد ظرفیت ریســک پذیری 
باالیی داشته باشــد. یعنی اگر فردی در 
بازار کریپتو سرمایه گذاری کرد و مشکلی 
پیــش آمد، ضربه اساســی بــه زندگی او 
وارد نشــود. هنــوز مشــکالتی از قبیــل 
قانون گــذاری، هــک یا فیشــینگ وجود 
دارد. پــس بایــد احتمــال به وجودآمدن 
مشکل را در نظر گرفت. دوم اینکه باید 
صبــر افــراد هم زیــاد باشــد. مورد ســوم 
این اســت که افراد باید دانــش کافی در 
مورد کریپتو داشــته باشــند. افــراد باید 
بداننــد کــه در ایــن بــازار در حــال انجام 
چه کاری هســتند و مورد آخــر، توانایی 
استفاده صحیح از ابزار سرمایه گذاری و 
تکنیک های معامالتی است. در نتیجه 
اگر مــا بخواهیم کل سیســتم مدیریت 
ثروت و سرمایه گذاری را بسنجیم، باید 
بگوییم فردی که وارد این بازار می شــود، 

باید ریسک پذیر و ماجراجو باشد. 
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احساسات معامله گران بیت کوین چند روزی است که 
در ناحیه »ترس شدید« قرار دارد و قیمت هم در بازه ای 
مشخص در حال نوســان اســت. با توجه به تحوالت 
بــازار در روزهای اخیر، تحلیلگران انتظــار دارند میزان 

نوسانات قیمت بیت کوین در ادامه بیشتر شود.
بــه گــزارش کوین دســک )بــه نقــل از ارزدیجیتــال(، 
وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال جمعه برای دومین 
روز پیاپی نزولی بود و بیت کوین توانست مجدداً خود را 
به باالی ۴۰.۰۰۰ دالر برساند. قیمت بیت کوین که روز 
پنجشنبه 2.۹  درصد کاهش یافته بود، روز جمعه در 
باالترین سطح به ۴۰.86۹ دالر رسید. در حال حاضر، 
این ارز دیجیتال در نزدیکی محدوده حمایتی ۴۰.۰۰۰ 
دالر نوســان می کند که از کف های آن در سه ماهه اول 
سال 2۰22 )زمســتان ۱۴۰۰( باالتر اســت. با این حال، 
رونــد قیمــت بیت کویــن زنــگ خطــری را بــرای برخی 

معامله گران به صدا درآورده است.
»الکــس کوپتســیکویچ«، تحلیلگــر ارشــد بازارهــای 
مالــی در شــرکت اف ایکــس پــرو )FxPro(، در این باره 
گفته است: »تأیید شکسته شــدن حمایت ۴۰.۰۰۰ 

دالر می تواند به معنی سقوط احتمالی قیمت به زیر 
کف قبلی خــود، یعنی محــدوده 38.۰۰۰ دالر باشــد. 
برعکس، اگر بیت کوین بتواند از این روند نزولی خارج 
شــود و به ســمت باال حرکت کنــد، اهمیت ایــن روند 

صعودی متعادل بیشتر خواهد شد.«
شاخص ترس و طمع ابزار محبوبی است که وب سایت 
»Alternative.me« آن را ارائــه و احساســات 
معامله  گــران را نشــان می دهــد. روز شــنبه ۱6 آوریــل 
)2۷ فروردین(، این شــاخص به محدوده 22 رسید که 
نشــان دهنده ترس معامله گران اســت. گفتنی است 
میزان ترس ســرمایه گذاران بازار ارزهــای دیجیتال در 
مقایســه با هفته قبل  که در محدوده 3۷ قرار داشت، 

بیشتر شده است.
شــاخص مذکور عددی بین ۱ تا ۱۰۰ را نشــان می دهد 
که عدد ۱ نشان دهنده ترس شــدید معامله گران بازار 
ارزهای دیجیتال و عدد ۱۰۰ نشان دهنده طمع شدید 
آنهاست. به  عبارت دیگر، وقتی شاخص ترس و طمع 
به ۱ نزدیک می شود، معامله گران در حال فروش و وقتی 
در آستانه رسیدن به ۱۰۰ اســت، معامله گران در حال 

خرید هستند.
تحلیلگران می گویند ممکن اســت نوســان محدوده 
بیت کویــن در ماه هــای آینــده بیشــتر شــود. »پــل 
 ،)DailyFX( رابینسون«، استراتژیست دیلی اف ایکس
در ایــن زمینه گفتــه اســت: »بیت کوین در ســه ماهه 
چهــارم ســال 2۰2۱ بــا فشــار فــروش شــدیدی مواجه 
شد، اما در ســه ماهه اول ســال 2۰22 دوره ای را پشت  
سر گذاشــت که جهت گیری مشــخصی در آن دیده 
نمی شــد. تنگ ترشــدن محــدوده نوســانی قیمــت 
بیت کوین در سه ماه گذشــته می تواند در کوتاه مدت 
نوسانات بدون جهت قیمت را بیشتر هم بکند. با این 
حال باید بــه این نکته دقت کنیم که دامنه نوســانات 
دارایی های مالی با گذشت زمان افزایش می یابد و پس 
از دوره هایی با نوسان کم، دوره هایی با نوسان زیاد ایجاد 
می شــود. عالوه بر این، باید این واقعیت را هم در نظر 
بگیریم که داریم درباره بیت کوین صحبت می کنیم. 
با توجه به این نکات، می توان گفت که نوســانات این 
ارز دیجیتــال احتماالً تــا اواســط ســال 2۰22 افزایش 

می یابد.«

تحلیل هفتگی بازار رمزارزها نشان می دهد نوسانات بازار ادامه دار خواهد بود

فعالً همه ترسیده اند!

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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رضا قربانی؛ عضو هیئت مدیره نصر تهران: 
بانک مرکزی به دنبال تبدیل تمامی 

بانک ها به شعب خود
بحث خود را در خصوص موضوع رمزریال بانک مرکزی 
و مفهوم ابداعی آنها در ســه بخش توضیح می دهم. در 
بخش اول اشــاره ام فراتر از بالکچین به ساختار و فضای 
کلــی عرصــه عمومــی و تخصصی مان اســت. مــا با یک 
خمودگی مواجه ایم که نمودش را در اینجا هم می بینیم. 
در حالی  که اتفاقات مهمی بیخ گوش ما در جریان است، 
امــا کمتریــن واکنــش را در فضــای عمومــی و در فضــای 
تخصصــی به دنبــال دارد. به عنــوان مثــال مــدت زیادی 
است بحث رمزارز در ایران مطرح است و چندین صرافی 
در این زمینه کار می کننــد، اما هنوز تعیین تکلیفی برای 
این موضوع صورت نگرفته اســت. در مقابل شــاهد این 
هســتیم که بانک مرکــزی طرح هایــی را پیــش می برد که 
انتظــار مــی رود نقدهای جــدی را از ســمت متخصصان 
دریافت کند و فضای عمومی هم نسبت به آن حساس 
باشــد، اما در عمل آنچه اتفاق افتاد، یک سکوت فراگیر 
در برابر این طرح هاســت. این آن چیزی است که من نام 
خمودگی روی آن می گذارم و امیدوارم فضای تخصصی 
و عمومی مــا در ایــن زمینه از ایــن خمودگی نجــات پیدا 
کند؛ چراکه در این مسیر اتفاقات منفی در حال رخ دادن 

است.
بحــث دوم قصــه ورود بانک هــای مرکــزی دنیا بــه بحث 
رمــزارز اســت. تقریبــاً از ۱2، ۱3 ســال پیــش بالکچیــن 
به عنوان ابزاری بــرای جایگزینی بانک هــای مرکزی خلق 
شــد. در ذات کریپتوکارنســی هایی کــه ما می شناســیم، 
ایــن جایگزینــی دیــده شــده اســت. در مقابــل قاعدتــاً 
بانک مرکــزی به طور خــاص و ســایر بانک ها به طــور عام 

بیــکار نمی نشــینند کــه حــذف شــوند. در کنــار آنهــا از 
حدود پنج ســال پیش صنــدوق بین المللی پــول و بانک 
جهانی شروع به نشان دادن واکنش های عمومی و انجام 
کارهــای تحقیقاتــی کردند. بــا افزایــش اقبــال و توجه به 
کریپتوکارنسی، ترســی در دل دولت ها افتاد که نکند ما 
از این بازی عقب بمانیم. دولت ها اگر تــا دیروز با چیزی 
به اســم بیت کوین مواجه بودند که می توانستند برایش 
محدودیت بگذارند، حاال شاهد شرکت هایی هستند که 
وارد کار شــده اند؛ در نتیجــه بحــث جایگزینی بالکچین 
با بانک هــای مرکزی به بحث بســیار جدی تبدیل شــده 
است. بانک های مرکزی جهان شروع به پرورش یک ایده 
کردند. در این مسیر بانک مرکزی چین جزء پیشروترین 
بانک ها بــود. بانک مرکــزی چین شــروع به پیاده ســازی 
پروژه CBDC یا همــان رمزارز بانک مرکــزی )رمزارز ملی( 
کرد و سایر بانک های مرکزی دنیا هم با شک و تردید آن 
را زیر نظر داشتند. برای روشن شــدن ماهیت CBDCها 
دســته بندی ســاده ای از توکن های کریپتو ارائــه می کنم. 
از هر توکــن کوینی که در این فضا صحبــت می کنیم، آن 
را در یکی از پنج دســته ای که شــرح می دهــم، می توانیم 

می بینیم. 
دســته اول کریپتوتوکن هایــی هســتند کــه کاربردشــان 
برای پرداخت است. نمونه معروف آن بیت کوین است. 
آنها معموالً توزیع شــده هســتند و فضــای جایگزینی با 
پول را مطرح می کنند. درســت اســت که در حال حاضر 
اینها به عنوان ابزار ســرمایه گذاری شــناخته می شــوند، 
اما ارزش اصلی آن به عنوان ابزار پرداخت مطرح است و 
نگاه فعاالن این است که در آینده به این کاربرد می رسد.

دســته بعدی توکن هایی هســتند کــه پشــتوانه فیزیکی 
دارنــد. در ایــن دســته اســتیبل کوین ها فراگیر شــده اند. 

CBDCها نیز در این دسته قرار می گیرند، چون پشتوانه 
دارند. به عنوان مثال تتر از اســتیبل کوین هایی است که 

در دنیا معروف شده است. 
دسته بعدی یوتیلیتی توکن ها )توکن سودمند( هستند 
که سرویسی به واسطه آنها انجام می شود. یعنی دارایی 
پشــت آنها وجود نــدارد، بلکه صاحب توکن به  واســطه 
آن بــه سرویســی دسترســی دارد. هیبریدی توکن ها نیز 

قابلیت تغییر ماهیت دارند.
بنابراین در دسته بندی های معتبر دنیا پنج دسته توکن 
داریم و مفهومی به اســم رمزپول در هیچ ســندی وجود 
نــدارد. در واقع این مفهوم یک مفهوم ابداعی اســت که 
توسط بانک مرکزی ما ساخته شــده است. اولین بار هم 
چند سال پیش در یک رویداد به نام »انقالب بالکچین« 
کــه توســط پژوهشــکده پولــی و بانکی برگــزار شــده بود، 

مطرح شد. 
بخش سوم صحبتم درباره این اســت که رمزریال بانک 
مرکزی کجا را هدف گرفته اســت؟ به زعم بنده این پروژه 
نه تنها حــوزه کریپتــو را تحت الشــعاع قرار می دهــد و به 
معنــای بازشــدن درهــا نیســت، بلکــه مســیرهای خوب 
فعلی را نیز به بن بست خواهد کشاند. معتقدم این پروژه 
به دنبــال پیگیــری ایده ای اســت کــه سال هاســت بانک 
مرکزی به دنبال آن است؛ اینکه بتواند تمام بانک ها را به 

شعب بانک مرکزی تبدیل کند.
برای بسط دادن این گزاره از خود مقررات انتشار رمزپول 
بانک مرکزی مثال می آورم تا ادعای خود را بیشتر توضیح 
دهم. در وهله اول نکته ای را ذکر کنم که صدور پول جدید 
اسمش قانون است و در حیطه بانک مرکزی نیست، ولی 
آنچه بانک مرکزی تدوین کرده، از جنس مقررات است. 
مســئله ای کــه در سیســتم بانکــی کشــور داریــم و در 

در نشست کالب هاوس راه پرداخت بررسی شد؛ بایدها 
و نبایدهای رمزریال بانک مرکزی و ابهامات آن 

و راهکارهای پیش روی این پروژه

اهداف رمزریال 

 پروژه رمزریال بانک مرکزی با آغاز سال جدید با جدیت بیشتری از سوی بانک مرکزی پیگیری می شود. طبق گفته ها و اسناد بانک مرکزی رمزریال قرار است شکل دیجیتال 
ریال باشد و به عنوان ابزار پرداخت در تبادالت مورد استفاده قرار بگیرد و البته محدوده جغرافیایی آن فقط و فقط ایران است. بازیگر اصلی این پروژه نیز از طراحی تا عرضه، 
بانک مرکزی است. برای روشن تر شدن ابعاد این پروژه راه پرداخت با برگزاری یک نشست کالب هاوسی از کارشناسان و مسئوالن مختلف جهت صحبت درباره این موضوع 

دعوت کرد. در این نشست رضا قربانی، عضو هیئت مدیره نصر تهران؛ محمد صادقی، معاون فناوری های اطالعات بانک اقتصاد نوین؛ افشین آشوری، رئیس کمیسیون 
رمزارز و بالکچین نصر کشور؛ روح هللا جهنده، قائم مقام صرافی رمزارز رمزینکس؛ صابر صیادی و علی نریمانی از فعاالن حوزه رمزارز به بررسی پروژه رمزریال بانک مرکزی 

پرداخته و هر کدام از زوایای مختلف این طرح را با نگاه انتقادی بررسی کردند. نکته جالب این بحث چرخش استفاده از بالکچین در ایران است. در حالی که در ذات و 
فلسفه وجودی بالکچین حذف مرکزیت بانک های مرکزی دنبال می شود، حاال بانک مرکزی ایران به واسطه این بستر می خواهد بیشتر از قبل به عنوان نقش اول تبادالت و 

عرضه و نگهداری پول نقش آفرینی کند و به گفته رضا قربانی بانک ها را به شعب خود تبدیل کند.

روشن نیست

 معاون وزیر ارتباطات 
مطرح کرد

رمزارزها باید 
قاعده مند شوند

 رضــا باقری اصــل، معــاون وزیر 
ارتباطــات از قاعده منــد شــدن 
نگهداری و تبادل رمزارزها در کشور خبر 
داد و گفــت: »پرداخت بــا رمزارزهــا را به 

رسمیت نمی شناسیم.«

 رضا باقری اصل، معــاون وزیر 
ارتباطات و دبیر اجرایی فناوری 
اطالعــات در خصوص آخریــن مصوبه 
کارگروه اقتصاد دیجیتال درباره برخورد 
با رمزارزها گفت: »وقتــی خودمان روی 
رمزارز ملــی کار می کنیــم و رمــزارز ملی 
یــم، طبیعتــاً اجــازه  خودمــان را دار
نمی دهیــم کــه بــا رمزارز هــای غیرملــی 
پرداختــی صــورت گیــرد. اســتفاده از 
رمزارز خارجی خارج از حاکمیت و ضد 
قانــون پولــی و بانکــی کشــور اســت؛ 
بنابرایــن مــا بــه  هیچ وجــه هیــچ قانونی 
نخواهیــم داشــت کــه پرداخــت را بــا 
رمزارز هایــی کــه مربــوط بــه خودمــان 

نمی شود، به رسمیت بشناسیم.«

 باقری اصــل در خصوص اینکه 
اســت  ممکــن  می گوینــد 
رمزارز های رایج مورد استفاده قرار گیرند، 
توضیح داد: »ایران رمزارز ملی خودش را 
دارد، پــس هیــچ پرداختــی بــا رمزارزهای 

غیرملی انجام نمی شود.«

 معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: 
»نمی خواهیــم مــردم خدایــی 
نکرده متضرر شوند، چون رمزارزها دارایی 
دیجیتال هستند و کسی که می خواهد 
تبادل انجام دهد، باید مبتنی بر یکسری 
قواعد باشد. مثل قواعدی که در بورس و 
ســایر ارز ها وجود دارد، رمزارزها نیز باید 
قاعده مند شوند و نظامات بانکی در مورد 

آنها رعایت شود.«

 باقــری اصــل در پایــان گفــت: 
»همــکاری کاملــی بیــن وزارت 
ارتباطات و وزارت اقتصاد وجــود دارد که 
برای کار کمیته ای ذیل وزارت اقتصاد این 
پــروژه را بــا هماهنگــی معــاون اقتصادی 
رئیس جمهــور مدیریــت می کنــد و در 
نهایــت در کارگروهــی کــه وزارتخانه های 
ارتباطــات، رفــاه و تعاون، صمــت و بانک 
مرکزی و معاونت علمی ریاست جمهوری 

حضور دارند، تصویب خواهد شد.«

COMMENTنظر
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دیگر حوزه هــای مالی مانند بــورس ایــن درهم تنیدگی را 
نمی بینیم، این اســت که رگوالتور به طور کامل در فضای 
اجرا درگیر شده اســت. بانک مرکزی انبوهی سامانه در 
فضای بســته خــود ســاخته و ایــن نقش آفرینــی اش در 
پروژه رمزریــال به اغراق رســیده؛ تا جایی کــه در جاهایی 
که  انتظار داریم کلیت بانک مرکزی خیلی فعال حضور 
داشته باشد، این حضور را نمی بینیم و در مقابل در جای 
دیگری می بینیم بانک مرکزی به عنــوان یک بازیگر وارد 

بازی شده است. 
در بحث CBDCها مهم ترین مسئله پشتوانه است. چه 
جذابیتی دارد ریال را پشتوانه قرار دهیم؟ حتی اگر بانک 
مرکــزی می گفت پشــتوانه این رمــزارز دالر، طــال، نقره یا 

الماس است، احتماالً برای خیلی ها جذاب بود. 
در مقررات انتشــار رمزپول بانک مرکزی اشــاره شده که 
رمزریــال جایگزیــن همــان مســکوکاتی می شــود کــه در 
دست مردم است. توجه کنید که از کل حجم نقدینگی 
کشور 2۰ درصد آن پول اســت و بقیه آن شبه پول است 
که در واقع به ســپرده هایی گفته می شــود که به ســرعت 
در گــردش قــرار نمی گیــرد. از همیــن 2۰ درصد پــول هم 
نزدیک به ۱8 درصد آن ســپرده دیداری اســت که بخش 
زیادی از تراکنش ها به کمک همین پول انجام می شود. 
بنابراین فقط دو درصد از کل نقدینگی کشــور به شــکل 
سکه و اسکناس وجود دارد. یعنی عددی حدود ۹۰ هزار 

میلیارد تومان. 
همچنین در همین مقررات نامه که یک مقرره ۱5 ماده ای 
اســت، در بند بند آن نوشته شــده بانک مرکزی در مورد 
همه چیز تصمیم می گیرد. خب، اینکه بانک مرکزی برای 
همه چیز این پــروژه تصمیم بگیــرد، بالکچین ایــن پروژه 
که بر منطق توزیع شدگی می چرخد، کجا قرار می گیرد؟

در کنــار تمــام اینهــا هنوز مشــخص نیســت ایــن رمزارز 
چــه کاری قرار اســت بــرای متقاضــی انجام دهــد که فرد 

نمی تواند آن کار را با کارت بانکی خود انجام دهد؟ 
در کنار تمامی اینهــا یک نکته ریز دیگر نیــز وجود دارد. 
همواره بر ســر دالیــل افزایش حجــم نقدینگــی دعوایی 
وجــود دارد. بانــک مرکــزی معتقد اســت دلیــل افزایش 
حجــم نقدینگــی، بانک هــای خصوصــی بودند و بــا این 
توجیه به فضایی گلخانه ای فکر می کنند که آیا می توانیم 
پولی را داشته باشیم که به هیچ بانک خصوصی و دولتی 
نیاز نداشته باشــد و مردم با خود بانک مرکزی مستقیم 
طرف باشــند. تصــور می کنــم دوســتان در بانــک مرکزی 
در پروژه رمزریــال هم فرصتی دیدند کــه تمام بانک های 
کشــور را دور بزنند و بانک های کشــور را - که از نظرشان 
به انــدازه کافی بانک هــای خوبی نیســتند و خــود بانک 
مرکزی بهتر می تواند پول را توزیع کند - به شــعب خود 

تبدیل کنند. 

محمد صادقی؛معاون فناوری های اطالعات بانک اقتصاد نوین:
بانک ها هنوز اطمینانی به قابلیت ها 

و مزیت های رمزریال ندارند

پــروژه رمزریال بانــک مرکزی مدتی اســت کــه در جریان 
اســت و طی این مدت بانک مرکزی بــا واحدهای فناوری  
اطالعــات بانک هــا جلســاتی گذاشــته کــه مــا هــم در 
این جلســات حضــور داشــتیم. اما طــی این جلســات و 
صحبت ها ما هیــچ جمع بندی از مزیت هــا، قابلیت ها و 
ارزش افزوده ریال دیجیتال نسبت به اسکناس یا کارت 
بانکــی نتوانســتیم داشــته باشــیم. مــا هنــوز نمی دانیم 
رمزریــال چه کمکی قرار اســت به ما بکنــد؟ هیچ چیز در 
این ماجرا شــفاف نیســت و به نظر می رســد خــود بانک 
مرکزی هــم تمامی ابعاد برایش روشــن نشــده اســت. از 
جمله ابهامات این اســت کــه هنوز حجــم رمزریال قابل 
عرضه مشخص نیســت. فقط معاون فناوری های مالی 
بانک مرکزی یک بار به یک عدد صد هزار میلیارد تومانی 

اشــاره کرد کــه بانک ها هــر کدام بر حســب اعتبــاری که 
دارند، می تواند بخشــی از مبلغ را به عنوان ارز دیجیتال 
دریافت کنند. امــا در کل ما زیرســاختی ندیدیم و حتی 
اگر یک کریپتو محلی هم قرار اســت ســاخته شود، باید 
زیرساخت داشــته باشــد. فعالً تمامی این ابهامات ما را 
به این نتیجه رسانده که موضوع شفاف نیست و باید با 

احتیاط بسیار زیادی پیش برویم. 

افشین آشوری؛ رئیس کمیسیون رمزارز نصر کشور:
رمزریال شــاید بتواند رمزارزها را در 

جامعه جا بیندازد

ما به عنوان بخــش خصوصی در بخــش ماینینگ هنوز 
بالتکلیــف هســتیم و همچنــان بــر ســر اینکــه فرصــت 
هســتیم یا تهدیــد، کلنجار می رونــد. دوســتان در بانک 
مرکزی گفتند تکلیف رمزارزها به زودی مشخص می شود 
و امیدواریــم تا یک مــاه آینــده تکمیل تر بــه آن پرداخته 
شود. اما در خصوص رمزریال من می خواهم سعی کنم 
نیمه پر لیــوان را ببینم. بنــده به عنوان یــک واردکننده و 
صادرکننده و به عنوان استخراج کننده چهار سال است 
با تصمیم گیران و مســئوالن بحث دارم کــه این صنعت 
می تواند برای چرخه اقتصاد ایران ارزآوری داشته باشد. 
کسی که یک بیت کوین استخراج می کند، یعنی ۴۱ هزار 
دالر وارد کشور می کند و خلق ثروتی که انجام شده را به 
آمریکا می فروشد. در مقابل پول آن را بدون اینکه کسی 
بتوانــد بلوکــه اش کنــد، وارد کشــور می کند. حــاال اینکه 
از این رمزپول چطــور می توانیم اســتفاده کنیم، منی که 
واردکننده هستم و نیاز به ارز دارم و نمی خواهم به سمت 
ارز نیمایی بروم، می توانم از یک ماینر آن را دریافت کنم. 
ضمن اینکه به هرحال به این واســطه نــام کاربری رمزارز 

هم در جامعه جا می افتد. 
البتــه بانــک مرکــزی تصمیــم گرفتــه دایــره جغرافیایــی 
رمزریــال را به ایران محدود کند، اما این اشــتباه اســت و 
باید محدوده جغرافیایی اســتفاده از آن را آزاد بگذارند. 
اساســاً بــرای پولــی کــه مجــازی اســت، نمی تــوان دایــره 

جغرافیایی تعیین کرد، در واقع بی معناست.  

روح هللا جهنده؛ قائم مقام  رمزینکس:
شکست در پروژه رمزریال برای بانک 

مرکزی وجهه خوبی ندارد

نکته مهــم در ارزیابی پــروژه رمزریــال بانک مرکــزی این 
اســت که هنوز معلوم نیســت با چه اهــداف، قابلیت ها 
و ارزشــی ایــن پــروژه دنبــال می شــود. معایبی کــه برخی 
فعاالن ذکر کردند، کامــالً وجود دارد. امــا من می خواهم 
بیشــتر از زاویه دید کار خودمان موضوع را بررســی کنم. 
اگر بخواهیم راجع به استقبال عموم از رمزریال صحبت 
کنیــم، بحــث رمزارزها عمدتــاً در حــال حاضــر به عنوان 
ســرمایه گذاری اســتفاده می شــود. حــاال بانــک مرکــزی 
تصمیــم دارد از رمزریــال برای تبادل اســتفاده شــود، در 
حالــی که مــردم فعــالً تبادالت شــان بــا بانک هــا را انجام 
می دهند. آیا قرار اســت با رمزریال محدودیتی برداشته 
شــود؟ در واقع رمزریال چــه تفاوتی با تبــادل ریال دارد؟ 
حتی اگر محدودیت جغرافیایی آن هم برداشــته شــود، 
کدام تاجــر خارجی از مــا ریال می گیرد که حــاال بخواهد 

ریال دیجیتال بگیرد؟
طی سال های اخیر هم مردم با توجه به نوسانات زیادی 
که در حوزه سرمایه گذاری در بازارهایی مانند بورس، طال 
و دالر داشتند، به ســمت رمزارزها پیش رفتند. بنابراین 
اولویــت متقاضیــان در این مورد ســرمایه گذاری اســت، 

نه تبادل.
حاال اگــر برای بانــک مرکــزی این پــروژه جنبه آزمایشــی 

و تحقیقاتــی داشــته باشــد، خوب اســت، اما اگــر جنبه 
کاربــردی داشــته باشــد، فعــالً بــه نظــر نمی  رســد پــروژه 

موفقیت آمیزی باشد.  
در مورد اینکــه رمزریال آیــا قابلیت اســتفاده در صرافی 
رمزارز را دارد، باید بگویم برای ما رویکرد کاربران مان مهم 
اســت. بعد از درج خبر خلــق و عرضه رمزریــال، واکنش 
اکثریت کاربران مــا منفی بوده و قاعدتاً ما هم به ســمت 

کاری نمی رویم که برای کاربران مان وجهه خوبی ندارد. 
به نظر می رسد، رمزپول ملی شکل دیگری از ریال است. 
بایــد کاری می کردنــد کــه کاربرد ریال بیشــتر شــود، ولی 
وقتی به صورت کلی مردم می بینند ریال به نسبت نرخ ارز 
و تورم کاهش پیدا می کند و ارزشش رو به کاهش است، 
تغییر شکل آن هم برای مردم قابل قبول نیست. باید آیا 
دید در اجرا موفق می شود و استقبال مردم چطور خواهد 

بود، وگرنه وجهه بدی برای بانک مرکزی می سازد.

صابر صیادی؛ فعال حوزه فین تک:
بازگشت ایده گوس بانک شوروی

دوستان در خصوص این صحبت کردند که بانک مرکزی 
در پــروژه رمزریال به دنبــال افزایش قــدرت و نقش بانک 
مرکــزی اســت. امــا مــن می خواهــم بگویم سال هاســت 
رویکرد نظام بانکی همین بوده اســت. ما در کشــور یک 
قانون بانکداری اســالمی داریــم که در دهه 6۰ شمســی 
تصویب شــد و رویکرد نظریه پردازان این قانون این بوده 
که بانکداری اســالمی، بانکداری دولتی اســت. مســئله 
بعدی این است که تمام نرخ های کارمزد، نرخ تسهیالت، 
نرخ ســود و نرخ ســپرده را بانــک مرکزی تعییــن می کند. 
از دهه 6۰ تــا االن همــواره همین طور بــوده و در دوره ای با 
ورود بانک های خصوصی خواستند به این فضا ظاهری 
مــدرن ببخشــند. در نظــام پرداخــت هــم همیــن منطق 
دنبال شــده اســت. بنابرایــن پــروژه CBDC از ایــن زاویه 
بســیار پروژه جذابی برای خود بانک مرکزی اســت؛ زیرا 
با منویات ذهنی بانک مرکزی بسیار همخوان است. اما 
مسئله این است که طبق قانون، ریال پشتوانه طال دارد، 
اما در عمل این رعایت نمی شــود و ما هر روز شاهد افت 
بیشــتر ارزش پول در کشــور هســتیم. اگر با همین رویه 
می خواهند CBDC را هم بیاورند که ساده بگویم خدا به 
ما رحم کند. برخی در این زمینــه از رویکرد بانک مرکزی 
متعجب هستند. در جایی مانند فدرال رزرو سهام داران 
بانک های خصوصــی حضور دارنــد و ســاختار آن کامالً 
متفاوت است. اما پیشــنهاد من برای فهم بانک مرکزی 
ایــران این اســت که دوســتان تجربــه گوس بانک کشــور 
شــوروی را مطالعه کنند. این بانک هــم بانک مردم و هم 
بانک مرکزی و هم بانک ادارات دولتــی بود. به نوعی این 
تجربه در حال بازگشت اســت و در کشوری مانند چین 
نیز دنبال می شود. بانک مرکزی ما هم در چنین فضایی 

قابل درک است. 

علی نریمانی؛ فعال حوزه رمزارز:
به دنبال تغییر باشیم

اصالً مشــخص نیســت هدف از رمزریال چیســت. اگر 
هدف جدیدی اســت، باید کامل تشریح شــود تا بدانیم 
آیا بانک مرکزی قرار است رویه قبلی خود را اصالح کند؛ 
چراکه کارنامه درخشــانی ندارد که بخواهــد بر پایه روند 
قبلی حرکت کند. اما متأســفانه شــاهد این هستیم که 
حجم عــدم شــناخت از بالکچین مــوج می زنــد. نزدیک 
به پنج ســال اســت در این عرصه فعالم و خیلی دردناک 
اســت که می بینم طرح ها در راســتای تغییر نیست و در 
یک فضای بسته با پیامدهای صدها برابر بدتر از حالت 

فعلی ریال همه تصمیمات گرفته می شود. 

NEWSخبر

 هشدار پلیس فتا درباره 
ضرورت توجه مردم به 

هشدارهای امنیتی

تعمیرکار موبایل 
سارق ارزهای 
دیجیتال بود!

رئیس پلیس فتای پایتخت از شناسایی 
و دســتگیری فــردی کــه اقــدام به ســرقت 
معــادل ۴۰۰ میلیــون تومانــی رمــزارز از 
کیف پــول دیجیتال مشــتری خــود کرده 
بــود، خبــر داد. ســرهنگ داود معظمــی 
گودرزی، رئیــس پلیس فتــای پایتخت با 
اعــالم جزئیــات این خبــر گفــت: »در پی 
اعالم شــکایت یکی از شــهروندان مبنی 
بــر اینکه کیــف پــول الکترونیکــی او مورد 
ســرقت قرار گرفتــه، بالفاصلــه موضوع با 
جدیت در دستور کار کارشناسان  پلیس 

فتای پایتخت قرار گرفت.«
گودرزی ادامــه داد: »با توجه بــه اظهارات 
مال باختــه و همچنیــن ســرعت عمــل 
کارشناســان پلیــس فتــا، ســرنخ هایی از 

هویت متهم به دست آمد.«
او توضیح داد: »در بررسی های انجام شده 
مشــخص شــد کــه ســارق فــردی به جــز 
تعمیــرکار موبایــل گوشــی تلفــن همــراه 
هوشمند شاکی نبوده و به دلیل بی دقتی 
مال باخته در نگهداری کیف پول رمزارز و 
عدم گذاشتن رمز روی برنامه های کاربردی 
گوشی تلفن همراه، متأســفانه کیف پول 
دیجیتالــی او توســط تعمیــرکار گوشــی 
تلفن همــراه خالــی شــده اســت. در واقع 
این اهمال کاری شــاکی؛ تعمیرکار موبایل 
را وسوســه کــرده تــا موجــودی کیــف پول 
دیجیتــال او را خالی و ســرقت موصوف را 

رقم بزند.«
این مقــام مســئول ادامــه داد: »متهم در 
مواجهه با اســناد و مــدارک فنــی موجود 
بــه ســرقت معــادل ۴۰۰ میلیــون تومانــی 
ارز دیجیتــال از کیــف پــول الکترونیکــی 
این شــهروند اعتــراف و در نهایــت بعد از 
تشکیل پرونده به همراه مستندات جهت 
کســب تکلیف نهایــی به مرجــع قضایی 

معرفی شد.«
او بــا بیــان اینکــه افــرادی کــه در حــوزه 

خریدوفــروش یــا نگهــداری ارزهــای 
دیجیتال بدون دانش کافی و با غفلت 
از امنیت آن وارد می شوند، باید بدانند 
کــه ورود بــه دنیــای رمزارزهــا دانــش و 

تخصص خود را می طلبد و هرگونه 
بی دقتــی یــا اعتمــاد در این 

خصــوص مســاوی بــا از 
دســت رفتــن ســرمایه 

آنهاست.«
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شاهزاده 
کریپتو

نگرانی های  ویتالیک بوترین، بنیان  گذار اتریوم که روی جلد 
اولین شماره NFT مجله تایم رفته چیست؟

در روز چهارشــنبه، ۲3 مــارس، تایم اولین شــماره مجله 
 NFT کامالً غیرمتمرکــز خود را منتشــر کــرد و  به عنــوان
در بالکچین در دســترس قرار داد. مجله تایم قرار اســت 
روی بالکچیــن بــرود و از طریــق یک پروتــکل غیرمتمرکز 
میزبانی شود. بر این اساس خوانندگان می توانند مجله 
را به طور کامل از طریق یک ان اف تی تعاملی بخوانند. این 
شماره، عالوه بر خبرها و داستان های مهم، یک پیوست 
ویژه جالب هم دارد. این پیوســت با عنوان برشی از زمان 
)Slices of TIME( شامل تکه هایی از جلد مجله تایم از 

زمان تأسیس آن یعنی سال 19۲3 تا امروز است.
ایــن پیوســت به صــورت یــک ان اف تــی و بــه مناســبت 
صدســالگی تایــم ارائــه شــده اســت. هــدف از ایــن کار، 
نشان دادن عمر صدساله تایم به آیندگان است. دارندگان 
این ان اف تی، می تواننــد آن ضرب کنند، نگــه دارند یا در 
ازای جلدهای اصلی اســتفاده کننــد. الزم به ذکر اســت 
که این شماره با مشــارکت LITDAO ایجاد شده است. 
»لیتادو« یک پروژه ارز فرهنگی وب 3 و ان اف تی است که 
اولین کتاب کامالً غیرمتمرکز را در اوایل امســال طراحی 

و ایجاد کرد. 
نکته جالب دیگر این شماره این است که داستان اصلی و 
تیتر یک آن در مورد هشدارهای بنیان گذار اتریوم در مورد 
فضای رمزارزی است. اندرو شاو، ویراستار اینتو د متاورس 
)Into the Metaverse(، داســتان ویتالیک بوترین را با 
عنوان »نگرانی های شاهزاده کریپتو« روی جلد این شماره 

منتشر کرده است. 

 بنیان گذار اتریوم به تایم چه می گوید؟
ویتالیک بوتریــن، خالق اتریــوم و یکــی از تأثیرگذارترین 
چهره های کریپتویی است. بوترین در مصاحبه ای که در 
هفته گذشته با مجله تایم داشته، گفته است که در مورد 
روندهای دنیای رمزارزها نگران اســت. او اظهار داشــت: 
»روندهایی که در دنیای کریپتو می بینیم، مرا نگران کرده 
اســت. اگر از کریپتو به درستی اســتفاده نشود، خطرات 
جدی در پی خواهد داشت.« بوترین با این سخنان زنگ 

خطر دنیای رمزارزها را به صدا درآورده است.
یکی از نمونه های این روند نگران کننده، انفجار در ارزش 
ان اف تی ها یا توکن های غیرقابل معاوضه است که مثال 
 Bored Ape .اســت  Bored Ape Yacht Club بــارز آن
Yacht Club )BAYC( یک مجموعه ان اف تی اســت که 
به تدریج از یک کنجکاوی در فضای دیجیتال به یک برند 
تأثیرگذار تبدیل شد.  این مجموعه 10 هزار ان اف تی دارد 
که شامل تصاویری از میمون ها با حاالت مختلف چهره 
هســتند. بوترین در این باره گفت: »خطر اینجاست که 
شــما با این میمون های ســه میلیون دالری قمــار کنید و 

خودتان ندانید. چون این نوع قمار متفاوت است و متوجه 
آن نمی شوید.«

به گــزارش تایــم، اخیــراً بوتریــن تالش کــرده تــا اطمینان 
حاصل کند که اتریــوم همچنان بــرای پروژه های مفید یا 
برنامه ریزی شهری استفاده می شود. او گفت: »اگر حرفی 
نزنیم، این روند ادامه می یابد و کم کم فقط چیزهایی وارد 
بازار می شوند که فقط سودآوری دارند. این چیزها سریعاً 
به سود می رسند، اما فرســنگ ها از نیاز دنیا و آنچه برای 

دنیا مفید است، فاصله دارند.« 
همــه بوتریــن را از ســال ۲013 کــه اتریــوم را خلــق کــرد، 
می شناســند. او در آن زمان 19 ســال داشــت و توانســت 
اتریوم، بالکچینی که اتر را تأمین می کند، به بازار وارد کند. 
بر اســاس کوین گیکو، این ارز اکنون با ارزش بازار 360.7 
میلیارد دالری، پس از بیت کویــن 808.8 میلیارد دالری، 

دومین ارز دیجیتال دنیاست. 
 CNBC Make It قبالً گزارش داده بود بیت کوین اغلب 
به عنــوان یــک سیســتم پرداخــت P2P مــورد اســتفاده 
قرار می گیرد، ولی بر خــالف آن، اتریوم می تواند به همراه 
ان اف تی  ها، برنامه های غیرمتمرکز ماننــد ابزارهای مالی 
و پلتفرم های رسانه های اجتماعی را تأمین کند و بسازد. 

 یک دست صدا ندارد
 بــا اینکــه بوتریــن فــرد تأثیرگــذاری در دنیــای رمزارزهــا 
محسوب می شود، اما یک دست صدا ندارد. او به تنهایی 
نمی تواند نظراتش را در مورد اتریوم اعمال کرده و از مسیر 
اتریــوم اطمینــان حاصــل کند. بــر اســاس گــزارش تایم، 
بنیان گــذار اتریوم اساســاً این ایــده را که »هر کســی باید 
قدرت یکجانبه داشته باشد«، رد می کند. باید اشاره کرد 
که اتریوم تعداد انگشت شماری از مردان سفیدپوست 
را به طــرز غیرقابل تصــوری ثروتمنــد کــرده، آالینده های 
بسیاری را به هوا پمپاژ کرده و به عنوان وسیله ای برای فرار 
مالیاتی، پول شویی و کالهبرداری های حیرت انگیز ظاهر 

شده است. 
قابل ذکر است که این نخستین بار نیست که بوترین با 
نگرانی در مورد رمزارزها اظهارنظر می کند. در سال ۲018، 
او به سرمایه گذاران در مورد نوسانات این فضا هشدار داد 
و به مردم گفت که »دارایی های سنتی« هنوز گزینه بهتری 

برای پس انداز زندگی آنهاست.
 بوترین بــه مــردم هشــدار می دهــد و می گویــد: »یادتان 
باشــد که ارزهای دیجیتال هنوز یک طبقه دارایی جدید 
و بسیار فرار هســتند و ممکن اســت در هر زمان سقوط 
کنند و تقریباً به صفر برسند. آن قدری پول وارد این فضا 
نکنید که اگر آن را از دســت دادید، به زندگی شما لطمه 

وارد شود.«

I N T E R V I E W

 معاون تسهیل تجاری 
مرکز توسعه تجارت 

الکترونیکی مطرح کرد

کسب وکارهای رمزارزی 
بدون اینماد، درگاه 
پرداخت می گیرند

بــه گفتــه محمدجــواد هــادی، معــاون 
تســهیل تجــاری مرکــز توســعه تجارت 
الکترونیکی، به علت عــدم قانون گذاری 
در حوزه رمزارز ها به این نوع کســب وکار 
ایــن  امــا  نمی شــود؛  داده  اینمــاد 
کســب وکارها همچنان می توانند درگاه 

پرداخت بگیرند.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
هــادی توضیــح داد: »بــرای حوزه هــای 
مقررات گذاری نشــده ماننــد رمز ارز هــا 
ســازوکاری را بــا همــکاری بانــک مرکزی 
و بخــش خصوصــی تحت عنوان ســایر 
حوزه های مالی طراحی کرده ایم که هنوز 
بــرای آن قانون گــذاری صــورت نگرفتــه، 
امــا جلــوی ارائــه درگاه پرداخــت آنهــا را 
نمی گیریم، بلکه وضع موجــود را حفظ 
و در ایــن حــوزه  نقشــی خنثــی ایفــا 

می کنیم.«
او ادامه داد: »با نظر بانک مرکزی امکان 
دریافــت درگاه پرداخــت بــرای ایــن نــوع 
ســازوکار ها وجــود دارد؛ بــه ایــن صورت 
که افــراد در داخل ســامانه اینماد ســایر 
حوزه هــای مالــی را انتخــاب می کننــد و 
بعد از طی فرایند و ثبت اطالعات شــان، 
الکترونیــک،  تجــارت  ســازمان 
اطالعات شــان را بــدون گرفتــن تعرفه ای 
از فرد درخواســت کننده به بانک ارجاع 
می دهد. اگر بانک مرکزی تأیید کند، این 
افــراد می تواننــد درگاه پرداخت بگیرند، 
در گذشــته بانک مرکــزی و شــاپرک این 

اختیار را داشته اند.«
بر اســاس قانــون شــورای عالی مبــارزه با 
پول شــویی و مصوبــه هیئــت دولــت در 
ســال ۱3۹8 خریدوفــروش رمزارز هــا در 
کشــور ممنــوع اســت، یــک روز پــس از 
تصویب مصوبــه هیئت دولت، شــبکه 
شــاپرک، بــه شــرکت های پرداخت یاری 
ابالغیــه ای ارســال کــرد کــه بــر اســاس 
آن، خدمــات پرداخــت الکترونیــک بــه 
پذیرندگان پشتیبانی شــده که خدمات 
فــروش رمــز ارز را ارائه می دهنــد، ممنوع 
اعالم شد، اما هم اکنون طبق گفته روابط 
عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، 
کسب وکار های فعال در حوزه های مالی 
جدید می توانند در صــورت تأیید بانک 
مرکزی )شــاپرک( بــدون دریافــت اینماد 

درگاه پرداخت دریافت کنند.

NEWSخبر
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نگاهی تحلیلی به گزارش سال صرافی رمزارزی نوبیتکس 
که داده های جذابی دارد

الگوهای خریدوفروش رمزارز در یک صرافی داخلی

REPORTگزارش

رفتار کاربران در تمام بازارهای مالی یکسان نیست. 
بازارهایی که برای سرمایه گذاری انتخاب می شوند، 
بسته به ریسک، سود و دیگر شرایط رفتار متفاوتی 
را می طلبند. همین گوناگونی هم باعث می شود تا 
تحلیل های کلی و جزئی از رفتار کاربران ارائه شود و 
مورد بررسی قرار گیرد. با محبوب شدن بازار رمزارز، 
ســرمایه گذاران این بازار نیز در یک ســال میالدی 
گذشــته، رفتارهای متفاوتی داشــتند؛ رفتارهایی 
کــه نوبیتکــس آن را در گــزارش ســال خــود ارائه و 
تحلیل کرده است.  یکی از موضوعات مهمی که 
در این گزارش به چشم می خورد، نقش جنسیت 
در تحلیل ها، سرمایه گذاری ها و در نهایت حضور 
مؤثر در این بــازار اســت؛ موضوع جذابــی که قرار 
اســت در ایــن گــزارش بــه آن بپردازیــم و بــا ابعاد 

مختلف آن آشنا شویم.

 مردان دوج کوینی، زنان اتریومی
بــر اســاس گــزارش ســال نوبیتکــس ۱6 
درصد کاربران این شــرکت را خانم ها و 8۴ درصد 
مابقی را آقایان تشکیل داده اند. همین آمار کوتاه 
نشــان می دهد که در قــدم اول، بــازار رمــزارز برای 
خانم هــا چنــدان بــرای ســرمایه گذاری محبــوب 
نیست. آقایان اما با 8۴ درصد بیشترین کاربران 
نوبیتکس را تشکیل می دهند و به این بازار عالقه 

بیشتری نشان داده اند.
بعد از بررسی تعداد کاربران بر اساس جنسیت، 
بخــش دیگــری از ایــن گــزارش ســال بــه بررســی 
ســبد کاربران خانم و آقا در نوبیتکــس می پردازد. 
موضوعی مهم که می تواند تحلیلی جالب درباره 
رمزارزهــای محبــوب بیــن خانم هــا و آقایــان به ما 
ارائه دهد. ســبد دارایی رمزارزی خانم هــا و آقایان 
با یکدیگر تفــاوت اساســی دارد. به نظر می رســد 
آقایان ریســک پذیرتر هســتند و بخــش بزرگی از 
سبد رمزارز خود را به دوج کوین اختصاص داده اند. 
بیت کوین و اتریوم در اولویت های بعدی آقایان قرار 
گرفته انــد. در حالی  که خانم ها بیشــترین ســهم 
دارایی رمزارزی خود را به اتریوم اختصاص داده اند 
و بعــد از آن بیت کویــن را بهترین ســرمایه گذاری 
می دانند. همان طور که می دانید بیت کوین و اتریوم 
دو رمزارز مهم در ایــن بازار هســتند و خریداری و 
نگهداری آنها می تواند ریسک کمتری نسبت به 
دیگر کوین ها داشته باشد. به همین دلیل هم زنان 
حوزه رمزارز محتاطانه ســراغ اتریــوم و بیت کوین 

رفته اند و بخش اصلی ســبد دارایی خــود را به آن 
اختصاص داده اند. مردان اما احتماالً تحت تأثیر 
تبلیغات و البته توییت های ایالن ماسک ریسک 
بیشتری به خرج داده اند و دوج کوین را در سبد خود 

نگهداری کرده اند.

 معامالت ریالی و تتری در چه وضعیتی 
است؟

ایــن امــا تمــام ماجــرا نیســت. نوبیتکــس رفتــار 
خریدوفروش کاربران خود را کمی جزئی تر بررسی 
کرده است. یکی دیگر از موضوعاتی که در گزارش 
ســال نوبیتکــس بــه آن اشــاره شــده، مربــوط بــه 
معامــالت ریالــی و تتــری و تفــاوت آن بــر اســاس 
جنســیت اســت. در بخش باال ما درباره رمزارزی 
که در سبد کاربران نگهداری می شود، حرف زدیم و 
حاال قرار است رفتار معامالتی آنها را بررسی کنیم. 
نوبیتکس می گوید از بین معامالت انجام شده در 
این صرافی ارز دیجیتال، 8۱ درصد توسط آقایان 
بوده و سهم خانم ها از خریدوفروش رمزارز معادل 
۱۹ درصد است. با توجه به اینکه خانم ها ۱6 درصد 
کل کاربــران را تشــکیل داده انــد، می تــوان گفــت 
خانم ها بیشتر اهل خریدوفروش رمزارز هستند. 
از نظر میزان تمایل به معاملــه در بازارهای تتری، 

تفاوت چندانی بین خانم ها و آقایان وجود ندارد.
همچنیــن دوج کوین چه بــرای آقایــان و چــه برای 
خانم های سرمایه گذار جذابیت بیشتری نسبت 
به سایر رمزارزها دارد و بیشترین سهم معامالت 
را چــه در بازارهای تتــری و چــه در بازارهــای ریالی 
به خود اختصاص داده اســت؛ امــا این میم کوین 
سهم کمتری در معامالت خانم ها دارد؛ به طوری 
که آقایــان 2۰ درصد معامــالت ریالــی و ۱۴ درصد 
معامالت تتری خــود را بــه دوج  کویــن اختصاص 
داده اند، اما برای خانم ها این نسبت به ترتیب ۱8 و 

۱3 درصد است.

 ســهم دارایی های رمزارزی زنــان و مردان 
چقدر است؟

زنــان دارایــی کمتــری وارد بــازار ارزهــای دیجیتال 
کرده انــد. در واقــع 85 درصــد دارایی هــای کاربران 
نوبیتکس در اختیار آقایان است و خانم ها سهم 
۱5 درصــدی از دارایی هــای رمــزارزی دارنــد. اینکه 
8۴ درصد کاربران نوبیتکس از آقایان هستند، در 
این مورد بی تأثیر نیست. از نظر شاخص ثروت یا 
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یک برتون وودز 
دیگر در راه است؟

درس های جنگ روسیه و اوکراین برای نظام مالی؛ یک جهان غیرمتمرکز
 یک ارز غیرمتمرکز می خواهد

هنگامی که تانک های روســی با هدف حمله همه جانبه 
وارد اوکرایــن شــدند، اعتراض هــا بــه ایــن اتفــاق و 
محکومیت جهانی آن مورد توجه قرار گرفت. کشورهای 
غربی روسیه را محکوم کردند، اما سایر کشورها رویکرد 
محدودتــری از خــود نشــان دادنــد. ســیریل رامفــوزا، 
رئیس جمهــور آفریقای جنوبی، اعالم کرد که کشــورش 
به دنبــال موضعی متــوازن در قبال جنگ اســت و چین 
ســکوتی سرســام آور را در پیش  گرفت. ژائیر بولسونارو، 
رئیس جمهــور برزیــل نیــز اظهــار کــرد کــه کشــورش به 
بی طرفی خود ادامه خواهد داد و اگر کمکی از دست شان 
برآیــد، از آن دریــغ نخواهنــد کرد. آنــدرس مانوئــل لوپز 
اوبــرادور، رئیس جمهــور مکزیــک نیــز از پیوســتن بــه 
تحریم هــای غرب خــودداری کرد و گفت: »مــا هیچ گونه 
ســتیز اقتصادی انجام نمی دهیــم؛ چراکــه می خواهیم 

روابط خوبی با همه دولت های جهان داشته باشیم.« 
افــرادی کــه عمدتــاً از رســانه های مغرب زمین اســتفاده 
می کننــد، ممکــن اســت تصــور کننــد کــه جهــان در 
محکومیت تهاجم روســیه بــه اوکراین متحد شــده، اما 
اگر کمی عمیق تر و با دقت بیشــتری مســئله را بررســی 
کنید، متوجه می شــوید چنین اتحادی در جهان وجود 
ندارد. ایــن اتفاق می توانــد پیامدهای مهمی بــر قوانین 
نظم جهانی پس از جنگ - که به رهبری ایاالت متحده 
صورت می گیرد - و آینده مالی بین المللی داشته باشد. 

از جمله این پیامدها می توان به بلوکه شدن ذخایر ارزی 
روسیه توسط ایاالت متحده و متحدانش اشاره کرد. 

 سلطه گری دالر
 دالر به قدری قدرتمند اســت که حتی در آستانه حمله 
روســیه به اوکراین، 25 درصد دارایی های روسیه به دالر 
بوده اســت، اما حــال مســکو متوجه شــده کــه دیگر به 
این دارایی ها دسترســی ندارد. مطمئناً ایــن اولین باری 
است که واشــنگتن از دالر به عنوان یک سالح استفاده 

می کند. 
پــس از خــروج نیروهــای آمریکایــی از افغانســتان، 
واشــنگتن تدابیــری را اتخــاذ کرد تــا منابع طالبــان را که 
اکثــراً به صــورت دالر بودنــد و توســط مؤسســات مالــی 
آمریکایی نگهداری می شــدند، مســدود کند. مســدود 
کردن دارایی های خارجی افغانستان توسط دولت بایدن 
ســبب شــد اقتصاد افغانســتان ویران شــود؛ به گونه ای 
که امروز ۹5 درصد از جمعیت افغانستان، غذای کافی 
برای خوردن ندارنــد. اعمال تحریم ها بر افغانســتان که 
یکصدوسیزدهمین اقتصاد جهان است، تأثیر چندانی 
بــر اقتصــاد جهانی نــدارد، امــا تحریم کشــوری همانند 
روسیه که در رتبه ۱۱ قرار دارد، می تواند عواقب جدی در 
جهان داشته باشــد. قدرت تحریم های آمریکا ناشی از 
تسلط دالر آمریکاست که پرکاربردترین ارز در تجارت، 

تراکنش هــای مالی و ذخایــر بانک های مرکزی اســت. با 
این حال، با استفاده آشکار دالر به عنوان سالح در برابر 
کشــوری به بزرگی روســیه، ایاالت متحــده و متحدانش 
در معــرض خطر واکنشــی قــرار می گیرند کــه در نهایت 
می توانــد باعــث تضعیف دالر آمریکا شــود و سیســتم 
مالی جهانی را به بلوک هایی غیرمتمرکز تبدیل کند که 
باعــث افزایــش ناکارآمــدی و افزایش خطر جنــگ ارزی 
شود. تاریخ مملو از فروپاشی سلطه گری ارزی، از رومیان 

تا بریتانیایی هاست.

 پایان امپراتوری دالر
 ژانــگ یانلینگ، معــاون اجرایی ســابق بانــک چین، در 
یک سخنرانی اعالم کرده که تحریم های غرب »باعث از 
دست دادن اعتبار ایاالت متحده و تضعیف سلطه گری 
دالر در بلندمــدت می شــود« و ایــن موضــوع نشــانگر 
توانایــی کمک چین به حذف ســریع تر ســلطه گری دالر 
اســت. لــری فینــک، مدیرعامــل بزرگ تریــن کمپانــی 
مدیریت دارایــی جهــان، BlackRock، در نامه ســاالنه 
خود بــه ســهام داران ایــن شــرکت اعــالم کــرد: »تهاجم 
روســیه بــه اوکراین بــه جهانی ســازی ای که در ســه دهه 
گذشته تجربه کرده ایم، پایان داده و این یعنی گسترش 

استفاده از رمزارزها.«
امــا چنیــن دیدگاهــی تأمیــن مالــی فرامــرزی را نیــز 

ادامه از صفحه 5

در برابر ریسک 
رمزارزها ...

ابتدا باید پاسخ خود را به سؤاالتی در مورد 
ظرفیــت ریســک پذیری، صبــر و دانــش 
کریپتویی بررسی کنیم. باید شرایط خود 
را بســنجیم و عواقــب اتفاقــات را در نظــر 
بگیریــم. در نتیجه میزان ریســک پذیری 
خود را مشــخص کنیم و تصمیم بگیریم 
وارد بــازار بشــویم یــا خیــر. در مرحلــه 
بعد، بایــد تخمینــی از وضعیت ریســک 
سیســتماتیک، ریســک بازار و نوسانات 
داشته باشیم. سال 2۰22 پرریسک ترین 
سال به دلیل جنگ اوکراین و قانون گذاری 
است. باید توجه داشت که  فقط ریسک 
نیست که در بازار نوسانات ایجاد می کند، 
بلکــه خبرهــا و روندها نیــز باعث نوســان 
در بــازار می شــوند. تخمیــن ریســک 
سیســتماتیک، بــازار و انطباق با شــرایط 
خــود، بــه شــما می گویــد کــه در بــازار وارد 
شوید یا خیر. آیا شــما می توانید ریسک 

سیستماتیک و بازار را بپذیرید؟ 
در وهلــه بعد وضعیت ریســک عملیاتی 
پــروژه بایــد شناســایی شــود. پــس از 
بررســی ایــن ریســک ها بــه وضعیــت 
کلــی ریســک پذیری خــود پــی می بریــم و 
متوجــه می شــویم چقــدر ســود بــرای مــا 
مهــم اســت. ســپس قالب هــای پورتفوی 
خود را می چینیم. یعنی اینکه قالب های 
پورتفوی را بر اساس ریسک و بازده طراحی 
می کنیــم. قالب بنــدی پورتفــوی یعنــی 
تقسیم بندی و تکه تکه کردن پورتفوی ها. 
یکی از قالب بندی هایی که روی پورتفوی ها 
انجام گرفته، شامل چند قالب است. قالب 
اول، بخش کم ریسک و مبتنی بر ابزارهای 
دالر و بهــره روی دالر اســت. قالــب دیگــر 
قالب لنگر اســت کــه شــامل بیت کوین و 
اتریوم، پرچم  داران بازار، است. این دو پروژه 
نوســان دارند، اما اتفاقــات دور از انتظاری 
در مورد آنها نمی افتد. پروژه های بنیادی، 
قالب دیگر پورتفوی محســوب می شوند. 
چهارمیــن قالــب اســتفاده از ابزارهــای 
مشتقه است. قالب آخر هم نوسان گیری 
است. این قالب ها به شما کمک می کنند 
که وضعیت بازار را ببینید و بر اســاس آن 

فعالیت خود را تنظیم کنید. 
مرحله بعد، طراحــی روش قــرار دادن حد 
ضرر اســت. یعنی مشــخص کنیم در هر 
شــرایطی حد ضرر مــا چقدر باشــد. پس 
از آن بــا توجه بــه جمع بنــدی از وضعیت 
بــازار و ریســک پذیری خــود و همچنیــن 
طراحی قالب ها، عددهای سرمایه گذاری 
را مشخص  می کنیم. مهم ترین قسمت، 

طراحی این قالب ها و پر کردن آنهاست. 

EDUCATIONآموزش
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به نظر می رسد به پایان افسانه ناشناسی در دنیای رمزارزها 
رسیده ایم؛ خبری بد برای مجرمان سایبری و پول شوها

رمزارزها دنیا را برای مجرمان ناامن می کنند؟!

ANALYSISتحلیل

کســانی کــه بــا باج افزارهــا بــه دیگــران حملــه 
می کننــد، پولــی را کــه می خواهنــد در قالــب 
رمزارزها و مخصوصاً بیت کوین طلب می کنند؛ 
به این دلیل که بیت کوین ناشناس است و قابل 
ردیابی نیســت. رمزارزها در سال 2۰22 به جای 
اینکه تسهیلگر فعالیت های مجرمانه باشند، 
ابزاری ارزشــمند برای مبارزه با جرائم سایبری و 
ریشه کن کردن فعالیت های غیرقانونی خواهند 
شــد؛ به این دلیل که رمزارزها آن قدرها که همه 

فکر می کنند، ناشناس نیستند.

 رمزارزها با استفاده از لجرهای بالکچین 
عمومی و تغییرناپذیر فعالیت می کنند 
کــه باعــث می شــود نســبت بــه دیگــر راه هــای 
جابه جایی پول بسیار آشکارتر باشد. با پیشرفت 
علم و توانایی های ردیابی دیجیتال، این آشــکار 
بودن ذاتی رمز ارزها به سرعت به فرصتی طالیی 
برای کســانی تبدیل شــد که بــرای پیشــگیری و 

ردیابی جرائم سایبری فعالیت می کنند.

 همه می توانیم با دنبال کردن مقدار پول 
جابه جاشــده در بالکچیــن، اطالعــات 
بســیار زیادی راجع بــه بعضــی از فعالیت های 
باج افزاری به دســت آوریم. برای مثال می دانیم 
که برخی ســازمان ها از مدل بدافزارها به عنوان 
یک سرویس )RaaS( استفاده می کنند. در این 
مدل  به اَتَکرها »اعضا« می گویند و همین اعضا 
حق استفاده از یک باج افزار را از سازنده یا مدیر 
آن باج افزار »اجاره« می کنند. این سازنده ها هم 
در قبال اجاره دادن باج افزار قسمتی از پولی را که 
از هر حمله موفق ایــن اعضا به دســت می آید، 
دریافت می کنند. این سازمان ها به فعالیت های 
قاچاقی شخص ثالثی هم وابسته هستند که به 
مجرمان سایبری کمک می کند حمالتی بزرگ تر 
و بهتر انجام دهند. کسانی که این سرویس های 
قاچاقــی را فراهــم می کننــد، حلقــه  اتصــال کل 
اکوسیســتم باج افزاری بــه هم هســتند و منبع 
اطالعاتــی که این اکوسیســتم را بــه هم متصل 

کرده، بالکچین های رمزارزهاست. اما این باعث 
نمی شود که کامالً از ردیابی شدن در امان باشند. 
با تحلیل داده های بالکچین می توانیم بازیگران 
و ســرویس های باج افزارها را شناسایی و مسیر 
حرکت شان را پیدا کنیم. با این کار می توانیم از 

حمالت آینده جلوگیری کنیم.

 گفته می شود که مجرمان به استفاده 
از کوین های شــخصی مثــل مونرو روی 
آورده انــد )کــه از یــک لجــر عمومــی بالکچیــن 
استفاده می کند، اما فناور ی ای برای مخفی کردن 
تراکنش هــا دارد(، امــا این روش هم مشــکالتی 
دارد. کوین های شــخصی به انــدازه بیت کوین و 
دیگــر رمزارزهــا لیکوئیــد نیســتند، مخصوصاً 
اینکــه بعضــی از صرافی هــا آنهــا را فهرســت 
نمی کنند یا به خاطر نگرانی  از شکستن قانون، 
آنها را از فهرست شان خارج  می کنند. رمزارزها 
فقط زمانی بــرای مجرمــان باارزش هســتند که 
بتوانند آنها را از قربانیان شان بگیرند و بعد برای 
خریدوفــروش کاال یــا خدمــات آن را بــه پــول 
بی پشــتوانه تبدیــل کننــد. انجــام ایــن کارها با 

کوین های شخصی بسیار سخت تر است.

 در سال 2۰22، قانون گذاران، نهادهای 
انتظامــی و ســازمان های مجــری قانون 
خواهنــد فهمیــد کــه دانــش بیشــتر و تدریس 
رمز ارزها تا چه حد برای  آنها و کارشان نیاز است. 
ما در شرکت چین آنااللیسیس متوجه شده ایم 
که وقتی این سازمان ها اســتفاده از رمز ارزها به 
نفع خودشان را یاد بگیرند، متوجه می شوند که 
رمزارزها می توانند به جای آسیب زدن به آنها به 
انجام مأموریت شــان در متوقف کردن مجرمان 
سایبری کمک کنند. باج افزارها به قسمت ثابتی 
از دنیای امروزی تبدیل شده اند، اما اگر پذیرش 
رمزارزها در دنیــا ادامه پیدا کنــد و آموزش دادن 
نهاد های مجری قانون بهبود پیدا کند، رمز ارزها 
در ســال 2۰22 به ابزاری حیاتی جهت مبارزه با 

جرائم سایبری تبدیل خواهند شد.

نادیــده می گیــرد. هنگامی کــه یــک ارز به طور گســترده 
مورد اســتفاده قــرار می گیــرد، از بین بــردن اثر شــبکه و 
زیرســاخت هایی کــه از آن پشــتیبانی می کنــد، ســخت 
می شــود. با وجود تحریم هایی که متحــدان غربی علیه 
روســیه اعمال کرده اند، خود روس ها راه هایــی برای دور 
زدن این تحریم ها پیدا کرده اند، به طوری که افراد عادی 
به رمزارزها روی آورده اند تا با ســقوط روبــل، ثروت خود 
را بــه خــارج از کشــور منتقــل کننــد. در حــال حاضــر با 
کنترل ســرمایه شــدید و افزایش نرخ بهره ای که مسکو 

در پیش گرفته، تقاضای اولیه 
رمزارزها کاهش یافته و ارزش 
روبل تا حد زیادی بهبود یافته 
اســت. بــا ایــن وجــود، برخــی 
نشــانه ها نشــان می دهنــد 
روســیه پیش تــر راه هایی برای 
دور زدن سیستم مالی ایاالت 
متحــده مبتنــی بــر دالر پیــدا 
کرده کــه یکــی از حوزه های آن 
تجارت است. به عنوان مثال، 
هند که به شدت به تسلیحات 
روسی متکی اســت و مشتاق 

حفظ اســتقالل سیاســت خارجی خود اســت، بــا ایده 
فراهم کــردن راه مخفــی پرداخت بــه روســیه درگیر بوده 
و مجارســتان موافقت کــرده که بــرای گاز روســیه، روبل 
پرداخت کند. احتمال دارد کشورهای بیشتری درصدد 

یافتن جایگزین های مناسب برای دالر باشند. 

 رؤیای تمرکززدایی از دالر و ضعف های یوان
یــادی را صــرف توســعه سیســتم   چیــن ســال های ز
پرداخت هــای بین بانکــی برون مــرزی خود با یــوان کرده 
و هــدف از ایجاد چنیــن سیســتمی، رقابت با سیســتم 
سوئیفت تحت تسلط غرب است و اکنون بیش از ۱2۰۰ 
 CIPS .مؤسسه در ۱۰۰ کشور عضو این سیستم هستند
و SWIFT هــردو شــبکه های پیام رســانی هســتند که از 
طریق آنهــا پرداخت هــای بین المللی آغاز می شــود، اما  
کاربردهای CIPS چین در مقایســه با ســوئیفت بسیار 
ناچیــز اســت؛ چراکه یــوان به طــور کامــل در این شــبکه 
قابل تبدیل نیســت و ترس پکــن از فرار ســرمایه، اجازه 

گسترش این سیستم را نمی دهد.
در این دو سیســتم طرفیــن می توانند بــدون نیاز به یک 
واســطه مالی، مبالغ هنگفتی را انتقال دهند، پیام های 
مورد نیاز را کم و اضافه کنند و برای تراکنش های فرامرزی 

بر قراردادهای هوشمند تکیه کنند. 
در حال حاضــر، با وجــود توانایی هــای بالقــوه رمزارزها، 
رقبای کمی برای دالر وجود دارد. با وجود سیاســت های 
پولی تطبیقی، بازارهای باز، بازارهای سرمایه عمیق و نقد 
و همچنین ارزی که به راحتی قابلیــت تبدیل دارد، هیچ 
جایگزین واقعی بــرای دالر وجود نــدارد. اقتصاد ایاالت 
متحده همچنیــن قوی ترین و نوآورتریــن اقتصاد جهان 
است. از ویژگی های اقتصاد آمریکا می توان به نهادهای 
مســتقل، قوانین و مکانیســم های کنترلی و متغیرهای 
تعادل ساز قوی اشاره کرد. در حال حاضر هیچ کشوری 
نمی تواند ادعا کند که این ویژگی ها را داراست. این نقطه 
دقیقــاً جایی اســت که بحــث بر ســر بیت کوین و ســایر 

رمزارزها آغاز می شود.

 بیت کوین وارد می شود...
 مادامی که بیت کوین به طــور بالقوه می توانــد با ارزهای 
فیات که از رمزارزهای معیار استفاده می کنند، به عنوان 
یک وســیله برای ذخیره ارزش عمل کند، سایر رمزارزها 
مانند اتریوم یا سوالنا می توانند در قراردادهای هوشمند 
برای تسهیل امور مالی غیرمتمرکز و تأمین مالی تجارت 
فرامرزی اســتفاده شــوند. امروزه، انتخاب ارز قراردادی 
بیش از هر زمان دیگری با مفهوم سیاست خلط شده و 

انتخاب یک ارز قراردادی، خطر کشاندن طرفین معامله 
را به یک میدان جنگ ایدئولوژیک دارد.

به جای ترســیم خطــوط سیاســی در معامــالت تجاری، 
طرفین قرارداد می توانند بدون الزام یا اجبار هر کشوری 
به ســادگی تصمیــم بگیرنــد کــه از انــواع رمزارزهــا بــرای 

دستیابی به هدف مورد نظر خود استفاده کنند.
اگرچــه الســالوادور اولیــن کشــوری در جهــان بــود کــه 
بیت کوین را ارز قانونی اعالم کرد، اما مکزیک نیز در حال 
بررســی حرکتی مشــابه اســت و اگر این حرکت کشــش 
کافــی ایجــاد کنــد، پتانســیل 
ایجــاد همان اثــرات شــبکه ای 
را دارد کــه دالر از آن برخــوردار 
است. همان طور که برتون وودز، 
سیســتم پولی جهانی مبتنی 
بــر پشــتوانه طــال، دالر را بــه 
مرکز زندگی اقتصــادی تبدیل 
کرد، یک »برتــون وودز جدید« 
بــه رهبــری رمزارزهــا می توانــد 
به طور بالقوه از تهاجم روســیه 
بــه اوکرایــن متولــد شــود. در 
اواخر جنگ جهانی دوم، نظام 
مدیریت پولی برتــون وودز قوانین روابط مالــی و بازرگانی 
میان کشــورهای ایــاالت متحده آمریــکا، کانــادا، اروپای 
باختری، استرالیا و ژاپن را مشخص کرد. نظام برتون وودز 
نخستین نمونه از یک نظام پولی کامالً مشورتی است که 
با هدف کنترل روابط پولی میان دولت-ملت های مستقل 
تأسیس شده  است. در دوره قبلی برتون وودز، دالر در طال 
تضمین می شد و ســایر ارزها از دالر اســتفاده می کردند 
تا از جنگ هــای ارزی ویران کننده ای که در شــروع جنگ 
جهانی دوم نقــش داشــتند، جلوگیری کننــد.  هنگامی 
که ایــاالت متحــده در ســال ۱۹۷۱ اســتاندارد طــال را کنار 
گذاشــت و عمالً به برتون وودز پایان داد، از جنگ ارزی تا 
حد زیادی اجتناب شد؛ زیرا جهان کامالً راضی بود که از 
دالر به عنوان ارز مرجع خود استفاده کند، حتی اگر دیگر 

از پشتوانه طال برخوردار نباشد.

 ظرفیت های بیت کوین برای جایگزینی دالر
 با توجه به اینکــه بیت کوین یــک ارز غیرمتمرکز اســت 
و به تعــداد 2۱ میلیــون محدود شــده، نــه در معرض آن 
نوع تحقیر ارزهــای فیات مانند دالر اســت و نه می توان 
از آن به همان شــیوه به عنوان یک سالح اســتفاده کرد. 
بر خالف دالر، هیچ مرجعی نمی تواند بیت کوین دیگری 
را مصادره کنــد، اما واشــنگتن توانســته ذخایر خارجی 

دالری دشمنانش را مسدود کند.
در حالــی کــه روس ها امــروز دیگــر ماننــد روزهــای اولیه 
تحریم هــا به دنبــال رمزارزها نیســتند، تأثیــر اقتصادی 
کامل این تحریم های غربی هنوز احساس نشده است. 
تنها با گذشــت زمــان اســت که محاصــره مالی روســیه 
به طور کامل توسط این کشور و مردم آن احساس خواهد 
شد و ایاالت متحده و متحدانش همچنان آماده اعمال 
همین تحریم ها علیه کســانی هســتند که به مسکو در 
فرار کمک می کنند. این موضوع در بلندمدت انگیزه ای 

برای جست وجوی فعال برای جایگزین ها خواهد بود.
زولتــان پــوزار، رئیــس جهانــی اســتراتژی نــرخ بهــره 
کوتاه مــدت در Credit Suisse Group، بــا نظــر لــری 
فینک از مدیران بالک راک موافق است. پوزار خاطرنشان 
می کنــد: »لــری فینک درســت می گویــد، یا بهتر اســت 
بگوییم احتماالً از همه ما در این انجمن آگاه تر است. من 
موافقم که جهانی شدن، همان طور که می دانیم، احتماالً 

به پایان خود رسیده است.« 
اگــر جهانی شــدن بــه پایــان برســد، احتمــاالً عصــر 
تمرکززدایی فــرا خواهد رســید و آن وقت اســت که باید 
گفت دنیــای غیرمتمرکز بــه ارز غیرمتمرکــز نیاز خواهد 

داشت.

  نظام برتون وودز 
نخستین نمونه از 

یک نظام پولی کاماًل 
مشورتی است که با 

هدف کنترل روابط پولی 
میان دولت-ملت های 
مستقل تأسیس شده
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R E G U L A T O R Y

بیت کوین سیاه
اقلیت های نژادی در آمریکا انگیزه بیشتری برای 

سرمایه گذاری روی رمزارزها دارند

شارلین فادریپو، یک زن بانکدار آفریقایی-آمریکایی است 
کــه ســال ها در دولت فــدرال این کشــور به عنــوان رگوالتور 
حوزه مالی فعالیت کرده است. او که مدتی است به عنوان 
مشاور و سرمایه گذار به دنیای رمزارزها ورود کرده، می گوید: 
»بیت کوین کامالً ابزاری برای عدالت اجتماعی است. اگر 
به سیاه پوســتان آمریکایی فکر می کنید، ما معتقدیم که 
بیت کوین به ما اجازه می دهد تا ثروت نسلی بسازیم؛ البته 
نه فقط برای سیاه پوستان آمریکا، آمریکای التین و جوامع 
بومــی، چراکه ایــن امر بــه ســایر جوامــع اقلیت نیــز اجازه 

رمزارزها با بانک ها 
چه کردند؟

پیش بینی یک 
میلیون  دالری 

کتی  وود
کتــی وود، مدیرعامــل Ark Invest اعالم 
کرده کــه رمزارزهــا در ابتــدا بــرای دور زدن 
مؤسسات قدیمی ایجاد شدند و به لطف 
آنهــا، بانک هــا در نهایــت ممکــن اســت 
احساس کنند که دچار اختالل شده اند.

وود کــه به دلیــل اســتراتژی درآمــد بــاال با 
ریسک بیشتر شــناخته می شود، هفته 
گذشته به برنامه »جهان رمزارز« تلویزیون 
سی ان بی سی آمریکا گفت که میزان عالقه 
ســرمایه گذاران بــه برنامه ها یا امــور مالی 
غیرمتمرکــز می توانــد دنیــای بانکــداری 
ســنتی را تهدیــد کنــد. وود در کنفرانــس 
بیت کوین 2۰22 در میامی گفت: »بانک ها 
به مشکل بزرگی برخورده اند. آنها به لطف 
رمزارزها در حال از دست دادن استعدادها 
و نیروی انسانی هستند، بنابراین مجبورند 
دســتمزدها را بــرای جــذب اســتعدادها 
افزایش دهند و کسب وکار خود را به امور 

مالی غیرمتمرکز واگذار کنند.«
از  وام دادن و پس انــداز و بســیاری 
اعمــال مشــابه به صــورت غیرمتمرکــز 
انجام می شــوند. امــور مالــی غیرمتمرکز 
یــک اصطــالح کلــی بــرای محصــوالت و 
خدمات مالی مختلف است که به صورت 
همتابه همتا، بر بستر بالکچین یا زنجیره 
بلوکی ساخته شده اند و نیاز به مؤسسات 
سنتی را که در طول تاریخ دسترسی به آن 
خدمات را فراهم کرده اند، از بین می برند. 
وود همچنیــن اضافــه کــرد کــه نهادهای 
سیاســی بخــش دیگــری از مشــکالت 
هســتند؛ چراکــه واکنــش مثبت تــری به 

رمزارزها نشان می دهند.
او همچنین به تغییر موضع جانت یلن، 
وزیــر خزانــه داری ایــاالت متحــده اشــاره 
کرد. یلن پیش تــر در مــورد رمزارزهــا ابراز 
نگرانــی کــرده بــود و از مشــکالت بالقــوه 
زیســت محیطی و خطــر فعالیت های 

غیرقانونی آن بیزار بود.
آرک اولیــن کمپانــی مدیریــت 
دارایــی عمومــی بــود کــه در 
ســراغ  بــه   2۰۱5 ســپتامبر 
بیت کوین رفت. وود گفت که این 
شرکت همچنان پیش بینی 
قیمــت  کــه  می کنــد 
بیت کویــن تا ســال 
2۰3۰ بــه یــک 
میلیــون دالر 

برسد.

NEWSخبر

گسترش دارایی های 
دیجیتال فیدلیتی نشنال 
به دنبال توجه بیشتر 
سرمایه گذاران به این صنعت

همکاری 
 فیدلیتی نشنال 
با فایربالکز

 فیدلیتی نشــنال، غول پرداخت، هفته گذشته 
همکاری خود را بــا فایربالکز آغاز کــرد تا بتواند 
راه حلی ســازمانی برای حفاظت از دارایی های دیجیتال 
ارائه دهد. مشتریان بازار سرمایه  فیدلیتی نشنال، اکنون 
دارایی هــای دیجیتــال را از طریــق خدمــات و کیــف پول 
فایربالکــز جابه جــا، ذخیــره و منتشــر می کننــد. این دو 
شــرکت در بیانیــه ای اعــالم کردنــد کــه مشــتریان 
 فیدلیتی نشــنال می تواننــد بــه ابزار هــای انباشــتی و 
وام دهی، دارایی های دیفای و ســایر اشــکال پیشرفته تر 

دارایی های دیجیتال، دسترسی داشته باشند.
 ناصر خــدری، رئیس بازار ســرمایه در  فیدلیتی نشــنال 
گفت: »با تبدیل شدن ارزهای دیجیتال به جریان اصلی 

بازار، شرکت های بازار سرمایه از یک مقصد واحد سود 
خواهند برد و این مقصد به آنها کمک می کند تا بسیاری 
از دارایی های دیجیتال را مدیریــت کنند. قرارداد جدید 
ما با فایربالکز نشان از تعهد ما به مشتریان جهانی  برای 
ســرمایه گذاری در رشــد قابلیت هــای دارایــی دیجیتــال 

دارد.«

 این قــرارداد جدید پــس از جذب ســرمایه 55۰ 
میلیون دالری توسط فایربالکز، بسته شد. این 
ســرمایه کــه ارزش فایربالکــز را به هشــت میلیــارد دالر 
رســاند، توســط   ســرمایه گذاران خطرپذیــری کــه تحــت 

حمایت فیدلیتی بودند، انجام شد.
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ریسک های رمزارزی

REPORTگزارش

 به زبــان ســاده تر یعنــی اینکه حاشــیه ســود 
یــک شــرکت چقــدر ثبــات عملیاتــی دارد 
و چــه ریســک هایی آن را از ارزش آفرینــی 

بازمی دارند. 
ریســک اعتبــاری )Credit Risk(: ریســک 
اعتباری را می تــوان به عنوان ضرر متحمل که 
در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می افتد، بیان 
کرد. رخداد اعتباری زمانــی اتفاق می افتد که 
توانایــی طــرف قــرارداد در تکمیــل تعهداتش 
تغییر کند. در واقع به آن، ریســک ریسک ها 
در ســایر بازارهــا گفتــه می شــود. شــما بایــد 
بدانید که فرد بدهــکار می تواند بدهی خود را 

پس بدهد یا خیر. 

 وضعیت ریسک  در بازار کریپتو
 در این بخش هر کــدام از ریســک های مذکور 
را در بــازار کریپتــو تعریــف می کنیــم و بــه ایــن 
یــم کــه چگونــه ایــن ریســک ها را  می پرداز
مدیریــت کنیــم. ســپس، بررســی می کنیم که 
چگونــه می توان فرایند و ســبد ســرمایه گذاری 
مورد نظر را با ریسک پروفایل خود تطبیق داد. 
ریســک بــازار در بــازار کریپتــو تقریبــاً ماننــد 
پول های ملی است. در واقع رمزارزها بازارپذیر 
و قابــل معامله هســتند. در نتیجــه اگر قیمت 
و تغییــرات قیمــت دارنــد، پــس ریســک بــازار 
هــم دارنــد. وضعیــت ریســک بــازار در بــازار 
کریپتو از سایر بازارها بدتر است. یعنی از نظر 
تغییرات و نوســانات قیمت با پرریســک ترین 
و پرنوســان ترین بازار مواجه هســتیم. اگر حد 
نوســان ها را در بــازار کریپتــو در نظــر بگیریــد، 
متوجه می شوید که نسبت به بازار سهام، طال، 

ارز و غیره نوسان بیشتری دارند. 
ریسک عملیاتی: ویژگی ریسک عملیاتی این 
است که در نهایت به ریســک اعتباری یا بازار 
منتهی می شــود. در مورد ریسک عملیاتی در 
بــازار کریپتــو می توان به قضیه شــبکه ســوالنا 
و تأثیــر آن بــر قیمت ها اشــاره کرد. بــرای مثال 
اگــر اتریــوم نتوانــد پنــج فــازی را کــه از آن یــاد 
کرده، عملی کند، قطعــاً روی بازار تأثیر خواهد 
گذاشت. مثال دیگری که می توان در این مورد 
به آن اشاره کرد، جدا شدن یکی از اعضای تیم 
فانتــوم و تأثیــر آن بــر قیمــت این کوین اســت. 
اتفاقات امنیتــی مانند هــک و دزدی دارایی ها 

هم بر بازار تأثیر می گذارد. 
ریسک اعتباری: در بازار کریپتو شاهد این نوع 
ریســک نیســتیم، زیرا معموالً ایــن پروژه ها با 
کمک یک سرمایه گذار ریسک پذیر راه اندازی 
شده و ادامه کار داده اند. در واقع بخش بدهی 
در ساختار ســرمایه آنها خیلی کوچک است. 
وقتی بخــش بدهی کوچک باشــد و بــه نتیجه 
رسیدن یا نرسیدن آن چندان مهم نباشد، پس 
ریســک اعتباری مســئله مهمی  نخواهد بود. 
این پروژه ها جریان نقد محســوب می شــوند و 

در واقع نمی توان روی آنها جریان نقد تعریف 
کــرد و دیــد کار مــورد نظــر را انجــام می دهنــد 
یــا خیــر.  اگــر روزی پــروژه ای درآمــد حقیقــی، 
ترازنامه، صورت مالی و غیره داشــته و بخواهد 
از بانــک وام بگیــرد، در آن صــورت ریســک 
اعتباری آن پروژه برای بانکدار مطرح می شود. 
البته ریسک اعتباری در مورد دیفای ها مطرح 
اســت که البته توانســته اند با روش هایی آن را 

مدیریت کنند. 
ریســک نقدشــوندگی: بــه مــدد فنــاوری، این 
مهم ترین ریسکی است که تقریباً در این بازار 
وجود ندارد. ریسک نقدشوندگی در این بازار 
کمتــر از ســایر بازارهاســت و فــرد به راحتــی بــا 
فشــردن چند دکمه می تواند در هر ســاعتی از 
شبانه روز کوین بخرد یا بفروشد و دارایی خود 

را نقد کند. 
نکتــه مهم تر ایــن اســت مــا در ایــن بــازار گپ و 
پیش گشــایش نداریــم. در تکنیــکال ایــن بــازار 
هر چهار گپ پیوسته هســتند. در سایر بازارها 
قیمت هــا در طــول شــبانه روز تغییــر می کننــد؛ 
قیمت گشایشی که صبح ها ارائه می شود، تحت 
تأثیر خبرهای شب قبل و قیمتی که شب ها ارائه 
و بسته می شــود، در راســتای خبرهای عصر آن 
روز است. اما در این بازار قیمت ها بدین صورت 
نیســت. برای مثــال اگــر تایم فریم چهارســاعته 
باشــد، هر اتفاقی که بیفتد، همان لحظه نشان 
داده خواهد شد. دیفای ها هم به همین صورت 
ریســک اعتباری را مدیریت می کنند. ریســک 
بازار را نیز از همین طریق می توان مدیریت کرد. 
در واقع عدم وجود ریسک نقدشوندگی در این 

بازار، یک فرشته نجات است. 
ایــن ریســک در  ریســک سیســتماتیک: 
ریســک های بــازار نمی گنجــد. بــه ریســک 
سیســتماتیک، ریســک غیرقابــل اجتنــاب 
یــا ریســک کاهش ناپذیــر نیــز گفته می شــود. 
ریســک سیســتماتیک ریســکی اســت کــه با 
تنوع بخشــی، قابلیت هــا و ابزارهــای مدیریت 
ســبد برطــرف نمی شــود. ایــن ریســک قابــل 
مدیریــت بــرای فضــای کالن اقتصــادی و 
سرمایه گذاری نیست. ریسک سیستماتیک 
در بازار کریپتو نســبت به ســایر بازارها بیشتر 
اســت. دلیل این مســئله قانون گذاری اســت. 
ولــی ایــن ریســک در بلندمــدت در ایــن بــازار 
کمتر خواهد شد. چون در حال  حاضر چالش 
قانون گــذاری را داریم و مســئله ارزش گذاری را 
نداریــم. وقتــی ریســک سیســتماتیک اتفاق 
می افتــد، این بــازار نســبت بــه بازارهــای دیگر 
دچار نوسان بیشتری می شود. در حال حاضر 
بــا بــازاری روبــه رو هســتیم کــه ریســک های 
سیســتماتیک آن، به خصوص به خاطر حوزه 
قانون گذاری باالســت. اما در چند ســال آینده 
ریسک های سیســتماتیک این بازار به مراتب 

از بازار سرمایه کمتر خواهد بود. 

ما معتقدیم که 
بیت کوین به ما اجازه 

می دهد تا ثروت نسلی 
بسازیم؛ البته نه فقط 
برای سیاه پوستان 

آمریکا، آمریکای التین 
و جوامع بومی

 مایــکل شــالوف، مدیرعامــل فایربالکــز بــه 
بالک ورکز گفت: »دیگر هر کســب وکاری باید 
بــا دارایی هــای دیجیتــال یــا رمــزارز کار کنــد و ایــن امر 

اجتناب ناپذیر شده است.« 
توجه بیشــتر   ســرمایه گذاران نهادی و مدیــران دارایی 
بــه صنعــت دارایی هــای دیجیتــال باعــث شــد کــه 
 فیدلیتی نشنال به گسترش دارایی های دیجیتال خود 
عالقه مند شود. بر اساس مطالعه دارایی های دیجیتال 
 ســرمایه گذاران نهــادی در ســال 2۰2۱، 8۴ درصــد از 
 سرمایه گذاران آمریکایی و اروپایی با سرمایه های کالن، 
عالقه مند به  ســرمایه گذاری بــر دارایی هــای دیجیتال 

هستند.

می دهد تا آنها که از سیستم بانکی تبعیض آمیز امروز ما 
کنار گذاشته شده اند، به ثروتمند دست یابند.« 

بــه اعتقــاد او دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه سیاه پوســتان 
اشــتیاق بیشــتری به رمزارزها نشــان داده انــد. او می گوید 
پذیــرش اینکــه حســاب کردن روی دالر آمریکا بــرده داری 

جوامــع  میــان  در  اســت، 
رنگین پوست این کشور به امری 
عادی تبدیل شده است: »برای 
من که از نــوادگان افراد بــرده در 
آمریکا هستم، این دردناک بود. 
این روزها در بین اقلیت ها درباره 
حاکمیــت، آزادی دالر آمریــکا، 
آزادی از تورم و اینکه تورم نوعی 
بــرده داری اســت، بحث هــای 
زیادی وجود دارد. سال هاســت 
که زمینه تاریخی سیستم پولی 
مرسوم از بحث های تخصصی 
در نظــام مالــی آمریــکا بیــرون 

کشیده شده اســت. واقعاً باید پرســید چگونه می توان در 
مورد بانکــداری، بدون صحبــت در مورد گذشــته تاریخی 

آن، سخن گفت؟!«
ایــن مســئله ای اســت کــه حــاال جمعیــت زیــادی از 
رنگین پوســتان آمریکا، هــم درباره آن صحبــت می کنند و 
هم تالش دارند با روی آوردن به رمزارزها و سرمایه گذاری در 
آنها از امکان های این جهان جدید برای دور زدن سیستم 
مالی ای که سفیدپوســتان بــا در نظــر گرفتــن اولویت های 
نــژادی خــود در دهه های گذشــته برپــا کرده اند، اســتفاده 

کنند.

 آنها چه می گویند؟
 در نشســت »بالکچین ســیاه« تقریباً هیــچ گفت وگویی 
دربــاره کســب درآمــد نیســت کــه در آن اشــاره ای بــه 
برابری خواهــی نشــود. صرفــاً گردهمایــی ای بــرای افــرادی 
نیســت کــه می خواهند بــا همــه فرازونشــیب ها و ســود و 
زیان های رمزارزها همراه شــوند. فضایی برای بحث درباره 
رابطــه میــان پــول و انســان، قدرت هایی کــه وجــود دارند و 
کارهایی اســت که این افراد با قدرت انجام داده اند. تقریباً 
۱5۰۰ نفر – اکثراً سیاه پوست – به صورت آنالین و حضوری 
در پردیس دانشــگاه هاروارد در واشــنگتن دی ســی جمع 
شــده اند تا درباره کریپتو به عنوان روشــی، هم برای کسب 
درآمد و هم برهم زدن الگوهای ظلم و نابرابری با چندین قرن 

سابقه بحث کنند.
»کریســتوفر ماپونــدرا«، دورگــه زیمبابوه ای-آمریکایــی و 
اولین سخنگوی رسمی این نشست می گوید: »اکنون باید 
از فناوری پشــتوانه بالکچین بــرای بهبود کیفیــت زندگی 
هم نوعان مان استفاده کنیم.« به عنوان مهندسی با موهای 
ســفید و حال وهــوای سیاســت مداری خوش صحبــت، 

بــه  نظــر می رســد اعتقــاد راســخ ماپونــدرا بــا همایشــی 
بــا مضمــون »غرامت هــا و انقالب هــا« بســیار تناســب 
داشــته باشــد.  ماپونــدرا به همــراه »ســینکلر اســکینر«، 
سازمان دهنده نشست، شرکت BillMari را بنیان گذاری 
کــرده کــه می خواهد انتقــال رمــزارز را بــه هر جــای دنیا که 
اهالــی آفریقــا در آن حضــور 
دارنــد، آســان تر کنــد؛ بنابراین 
هــواداران کلیشــه ای  آن  از 
بیت کویــن نیســت. بــر خالف 
تصویــری کــه از رمــزارز از زمان 
ورود آن بــه دایــره آگاهــی مردم 
عــادی ترســیم شــده، تقریبــاً 
هیچ کــس در ایــن نشســت از 
اهالی کت وشلوار و جلیقه پوش 
فایننس یا از نوع ایالن ماسک 
با بغضی نسبت به رگوالتورها 
نیســت. ایــن گــروه در واقــع 
بخشــی از دنیای معامله گران، 
مدرسان، بازاریابان و بازارسازان سیاه پوست حوزه کریپتو 
هســتند؛ دنیایی کــه بــه  نظــر می رســد در دوره همه گیری 
کرونا به سرعت رشــد کرده و حول این ایده متحد شده که 

آمریکای سیاه به موهبت کریپتو نیاز دارد.

 اشتیاق بیشتر اقلیت ها به رمزارزها
کــه  می دهنــد  نشــان  نظرســنجی ها  واقــع  در 
ســرمایه گذاری رنگین پوســت ها در رمــزارز از ســایر 
گروه هــا پیشــی گرفته یــا بــا آنهــا برابــری می کنــد؛ چنین 
رونــدی در مــورد بیشــتر محصــوالت مالــی دیگــر وجــود 
 نــدارد. بــر اســاس نظرســنجی مرکــز افکارســنجی ملــی 
)National Opinion Research Center( دانشــگاه 
شــیکاگو در مــاه ژوئــن، حــدود ۴۴ درصــد از دارنــدگان 
رمزارزهــا رنگین پوســت بودنــد. در ماه آوریل نظرســنجی 
شــرکت Harris Poll نشــان مــی داد کــه در مجمــوع ۱6 
درصــد از بزرگســاالن آمریکایــی رمــزارز دارنــد، امــا ۱8 
درصــد از آمریکایی هــای سیاه پوســت صاحــب رمــزارز 
 هســتند. »هیــل هارپــر«، بازیگــر مجموعــه تلویزیونــی
 The Good Doctor و از دوســتان بــاراک اوبامــا، 
رئیس جمهور اســبق آمریکا، در دانشــکده حقوق هاروارد 
متصدی جذب مشتری Black Wall Street است؛ کیف 
پول دیجیتال و ســرویس معامالت کریپتویــی که با کمک 
»نجاح رابرتس«، متخصص کریپتوی سیاه پوست توسعه 
داده شــده است. تابســتان امسال وقتی ســرویس انتقال 
وجه محبوب Cash App گزینــه خرید بیت کوین را اضافه 
کرد، انتخابش برای توضیح این اقدام »مگان دی استالین« 
)خواننــده و ترانه ســرای سیاه پوســت( بــود. او در تبلیغی با 
عنوان »بیت کوین برای جذاب ها« می گفت: »با دانش من و 
تالش خودتان خیلی زود امپراتوری تان را خواهید داشت.«
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جنـــــــــــگ ایالتی 
در اکوسیستم رمزارزی آمریکا

دولت های محلی آمریکا در حال تبدیل شدن به میدان نبردی در حوزه رگوالتوری هستند

السالوادور دیگر تنها بهشت رمزارزها 
در کارائیب نیست

هندوراس 
بیت کوین را 
قانونی کرد

جزیره ای در دریای کارائیب در سواحل شمالی هندوراس، 
بیت کوین را به عنوان ارز قانونی به رسمیت شناخته است.
بر اساس بیانیه روز پنجشنبه دولت هندوراس، در منطقه 
ویژه اقتصادی واقع در جزیره رواتان، معروف به پروسپرا، 
بیت کویــن و ســایر ارزهــای دیجیتــال اکنــون می تواننــد 
به عنوان نوعی پرداخت برای افراد و مشاغل مورد استفاده 
قرار گیرند. این روند به دنبال اقدامات سال گذشته  کشور 
همسایه آنها السالوادور صورت گرفته که بیت کوین را در 
هفتم سپتامبر سال گذشته به عنوان ارز قانونی اعالم کرد. 
بخش اقتصادی پروســپرا یک شــهرک تحــت مدیریت 
خصوصــی در هنــدوراس اســت کــه دارای سیســتم 

سیاسی خاص خود در سطوح قضایی، اقتصادی و اداری 
اســت. این منطقه تابع قانون منطقه اشــتغال و توسعه 
اقتصادی دولت ملی است که تالش می کند فرصت های 
ســرمایه گذاری و اشــتغال را در بخش هــای عمدتــاً خالی 
از ســکنه کشــور تقویت کند. در بخشــی از بیانیه دولت 
هندوراس  آمده است: »این شکل جدید سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجــی، همــراه بــا خدمــات عرضه شــده در 
پروسپرا، می تواند به تبدیل جوامع فقیر به مراکز شکوفایی 

نوآوری و شکوفایی کمک کند.«
شــهرداری های هنــدوراس نیــز اکنــون مجــاز بــه انتشــار 
اوراق قرضــه در بیت کویــن بــرای جــذب ســرمایه گذاری 

ماه قبل بود که در مجلس دولت محلی ایالت فلوریدا، یکی 
از جنجالی ترین ایــاالت در آمریکا، بحثی چهاردقیقه ای در 
خصوص تصویب یک قانون رمزارزی صــورت گرفت. از این 
چهار دقیقه، نزدیک به دو دقیقه آن صرف تشــکر دو طرف 
بحث از نــوآوران رمزارزی شــد و در ادامه بدون بحث اضافی 
قانون به طور محلی تصویب شــد. قانونی کــه خریدوفروش 
شهروندان فلوریدایی را از طریق رمزارزها از همیشه آسان تر 
می سازد. جان اشنایدر، نماینده پالم سیتی در مجلس دولت 
محلی فلوریدا گفت: »چه طرفدار دوج کوین، اتر یا بیت کوین 
باشید، این قانون حامی شماست. فلوریدا همان طور که در 
باقی زمینه ها ایالت مردم آزاده بوده، در زمینه رمزارزها هم این 
روند را ادامه خواهد داد.« بالفاصله الیحه به دفتر فرماندار 
ایالتی و ستاره این روزهای سیاست محافظه کار آمریکا، ران 

دسانتیس ارسال و امضا شد. 
رویدادهای فلوریدا تنها نمونه از نوع خود نیست. این روزها 
بیشتر و بیشتر شاهد تالش های نوآوران و مدیران شرکت ها 
و استارتاپ های رمزارزی آمریکایی برای پیشبرد رهنمودهای 
خود در دولت های محلــی و ایالتی آمریکا هســتیم. از زمان 
ورود جو بایدن به دفتر ریاست جمهوری،  به تدریج تالش برای 
رگوالسیون و قانون گذاری از سوی دولت فدرال رو به افزایش 
بوده اســت. به خصوص در ســال 2۰22، امثال گری گنسلر، 
رئیس SEC و جــروم پاول، رئیــس فــدرال رزرو بیش از پیش 
در تالش بوده اند تا در راه اســتارتاپ ها ســنگ اندازی کنند و 
در چندین مورد مهم، جروم  پاول با شــکایت از شرکت های 
رمزارزی آنها را به نیابت از فدرال رزرو آمریکا به دادگاه کشانده 
است. امید شــرکت های رمزارزی و مدیران آنها حاال در یک 

اســتراتژی نو نهفته است؛ اســتراتژی ای که شــامل دور زدن 
دولت فدرال و مرکزی آمریکا و البی گری در دولت های محلی و 
ایالتی آمریکاست. ماجرای ماه قبل در فلوریدا تنها یک نمونه 
از یورش این مدیران رمزارزی در سراسر کشور برای تصویب 

قوانین قابل انعطاف در تمامی ایاالت آمریکاست.   
جالب اینجاســت که بســیاری از این مدیران لزومــاً در حال 
فرار از رگوالســیون مرکزی و فدرال نیستند، بلکه تالش آنها 
در دولت های محلی از این تفکر نشــئت می گیرد که دولت 
فدرال از رگوالســیون مؤثــر بهره ای نبرده اســت. بســیاری از 
این مدیران که در ســالن های دولت فدرال البی می کنند، در 
واقع حامی رگوالسیون هســتند؛ تنها اعتماد آنها به دولت 
فــدرال خدشــه دار شــده و از همیــن رو به دولت هــای محلی 
پنــاه آورده اند.  تالش های مشــابه بــا تصویب قانــون مذکور 

 الیحه جدید کار 
استارتاپ ها را ُکند می کند

سنگ اندازی 
سنگاپور

 ســنگاپور اقداماتی را برای رفع 
یــک شــکاف قانونــی کــه بــه 
ارائه دهندگان خدمــات دارایی مجازی 
ثبت شــده داخلــی اجــازه مــی داد تــا 
کســب وکار خــود را در خــارج از کشــور 
ارائــه دهنــد و در عیــن حــال از نظــارت 
تنظیم کننده مالی این کشور در داخل 
فرار کنند، اتخاذ کرده است. اقدامی که 
بســیاری از شــرکت های رمزارزی فعال 
در ایــن کشــور را نیــز شــامل می شــود. 
بخش ۹ الیحه خدمات مالــی و بازارها 
کــه روز سه شــنبه از طریــق پارلمان این 
کشــور بــه تصویــب رســید، اکنــون این 
نهادهــا را ملــزم می کنــد بــرای اهــداف 
مبــارزه بــا پول شــویی و تأمیــن مالــی 

تروریسم مجوز بگیرند.

 آلوین تان، وزیــر امور خارجه و 
عضــو هیئت مدیــره کارگــروه 
مســئول ایــن الیحــه روز دوشــنبه در 
دومین جلسه قرائت این الیحه گفت: 
»این نهادها ممکن است ادعا کنند که 
مقر آنها در ســنگاپور اســت تــا تنها از 
اعتبار جهانی ســنگاپور استفاده کنند 
کــه می توانــد بــرای کشــور مــا خطــرات 

اعتباری جدی ایجاد  کند.«

 تان افزود: »این الیحه به دنبال 
کاهش ایــن خطرات بــا صدور 
مجوز ویژه برای این شرکت ها و تحمیل 
الزامات مبارزه با پول شــویی آنهاست. 
این الیحه همچنین اختیارات بیشتری 
را برای دولت فراهم می کند تا از تبعیت 
 ایــن مؤسســات مالـــــــــی رمــزارزی از 
قوانیــن کشــور و همچنیــن امنیــت و 
انعطاف پذیــری نهادهــای مالــی ایــن 
کشــور در برابــر هک شــدن جلوگیــری 
کند. جریمه در نظر گرفته شده برای هر 
شــرکت در صورت تخلف، بالــغ بر یک 
میلیون دالر اســت و به طــور قطع روند 
جذب کســب وکارهای رمزارزی توســط 

سنگاپور را کُند خواهد کرد.«
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خارجی هســتند. در بخشــی دیگر از بیانیه آمده است 
که همه شــرکت ها و دولت های محلــی، به جز آنهایی که 
در ایاالت متحده ثبت شده اند، واجد شرایط درخواست 
هســتند. اوراق قرضــه ابزارهــای بدهــی قابــل معاملــه 
هســتند که برای افزایــش ســرمایه در بازارهــای دولتی و 
خصوصی طراحی شده اند. یک ناشر اوراق قرضه را برای 
جمع آوری یا قرض گرفتن پول برای پروژه هــا در بازار اولیه 
به سرمایه گذاران می فروشــد. ســرمایه گذاران غرامتی را 
به صورت کوپن با نرخ ثابت دریافت می کنند که معموالً 

به صورت سه ماهه، دوساله یا ساالنه پرداخت می شود.
هم فروش اوراق قرضه و هم توانایی استفاده از بیت کوین 

به عنوان ارز قانونی »با اســتانداردهای ضدپول شویی در 
سطح جهانی و برای اطمینان از تطبیق با مقررات تحت 
نظارت خواهد بود.« نایب بوکله، رئیس جمهور السالوادور 
در نوامبر اعالم کرد که قصد دارد یک »شهر بیت کوینی« 
بسازد که عمدتاً از طریق فروش اوراق قرضه بیت کوین با 
نرخ بهره 6.5 درصد برای پنج ســال اول تأمین می شود. 
مبلغ یک میلیارد دالر جمع آوری شده به بودجه و ساخت 
شهر تقسیم می شود و نیمی دیگر برای خرید بیت کوین 
اضافی استفاده می شود. دولت بوکله عرضه اوراق قرضه 
را برای ماه مارس برنامه ریزی کرده بود، اما به دلیل شرایط 
نامطلوب بازار و جنگ در اوکراین، این کار به تعویق افتاد.

در فلوریدا، در دیگــر ایالت ها،  مانند وایومینــگ،  کارولینای 
شمالی، ایلینوی، می سی سی پی، کنتاکی و بسیاری دیگر نیز 
در جریان است. بر اســاس آمار کنفرانس ملی قانون گذاری 
ایالتی، تا اینجا در سال 2۰22، بیش از ۱53 الیحه پیشنهادی 
در خصــوص رگوالســیون رمــزارزی در ۴۰ ایالــت از 5۰ ایالت 
آمریــکا در دولت های محلی ارائه شــده اســت. هنوز معلوم 
نیســت چه تعدادی از این الیحه ها توسط البی گری فعاالن 
صنعت رمزارزی ارائه شده اند، اما با نگاهی به متن برخی از 
این الیحه ها، می توانیم ببینیم که در بسیاری از آنها ادبیات 
به کار رفته و نحوه پیشنهادها،  تقریباً کلمه به کلمه با بسیاری 
از وایت پیپر های منتشره طی سال های اخیر تطابق دارد. این 
روند تا حدی قابل مشاهده است که حتی یکی از الیحه های 
پیشــنهادی در مجلس محلی ایالت ایلینوی، در متن خود 
دقیقاً از متن یــک البی گر صنعت کریپتو کپی بــرداری کرده 

است. 

 ایالت هایی که برای رمزارزها می جنگند
 نیویورک یکی دیگر از مهم ترین ایاالت آمریکاست که در آن 
نیز چنین فعالیت های در سطح محلی به وفور دیده می شوند. 
به خصوص در نیویورک، تالش شــرکت های بــزرگ رمزارزی 
برای تأثیرگذاری در دولت محلی از طریق البی گران به خوبی 
قابل مشاهده است. شرکت های مانند Blockchain.com و 
Paxos بالغ بر ۱5۰ هزار دالر در ماه خرج البی گران استخدامی 
خود می کنند تا در سطح ایالتی بتوانند روند رگوالسیون را به 

سوی خود تغییر دهند. 
در همیــن حــال، بســیاری از قانون گــذاران فعلی و ســابق در 
آمریکا از فعالیت های شــرکت های رمزارزی احساس خطر 
کرده انــد. لــی راینــرز،  یکــی از ایــن افــراد اســت. او کــه زمانی 
به عنوان یک تحلیلگر مالی عالی رتبه در فدرال رزرو کار کرده، 
حــاال در دانشــگاه حقــوق دوک تدریــس می کنــد. او یکی از 
سرسخت ترین معترضان به موج البی گری صنعت رمزارزی 
اســت. او می گوید: »ایاالت مختلف به شــیوه های گوناگون 
در حال قانع شدن جهت حرکت به سمت یکسری شرکت 
خصوصی هستند. شعار این شــرکت ها این است که برای 
رقابتی ماندن در ســطح ایالتی، شــما بایــد بــا رمزارزها همراه 
باشید. حاال در عموم مجالس محلی برای این شرکت ها فرش 
قرمز پهن می کنند. هیچ کس در این مجالس نیست که بگوید 
این فناوری جوان و نابالغ است. یا کسی نیست که بگوید که 
این فناوری ریسک ها و خطرات مختلفی را برای شهروندان 
دارد. کسی نیست که بگوید این فناوری برای پول شویی، فرار 

مالیاتی و معامالت غیرقانونی استفاده می شود.« 

 همفکری ایالتی ها با بخش خصوصی حوزه 
رمزارز

 حداقل بخش اول حرف های راینرز دور از واقعیت نیســت. 
قانون گــذاران ایالتــی در بخش هــای مختلــف آمریــکا کــه تا 
پیش از این تقریباً تجربه قانون گذاری اقتصادی نداشته اند 

و سررشــته ای هم در صنعــت پیچیده رمــزارزی ندارنــد، در 
عموم موارد تصمیمات خود را بر اساس نظرات متخصصان 
صنعت رمزارزی می گیرند. حدود دو ســال پیش، جیســون 
ســین، یک نماینده محلی در مجلس کارولینای شمالی،  با 
دن اســپلر، نماینــده شــرکت Blockchain.com صحبــت 
کرد کــه می خواســت از طریــق او الیحــه ای را در مجلس این 
ایالت پیشــنهاد دهد. جیســون در همان زمان اقــرار کرد که 
هیچ دانشــی از مفاد این الیحه نداشت و عموم تصمیمات 
خود، مبنی بر نگارش و تنظیم آن  را، با همکاری اسپلر انجام 
داده بود. الیحه مذکور که درباره ایجاد محیط های کاری برای 
شــرکت های فناوری مالی بود، بدون آنکه نماینده پشت آن 

چیز زیادی از آن بداند، تصویب شد. 
در برخی از ایالت هایی که قوانین ارزهای دیجیتال تصویب 
شده اند، معماران این طرح ها به سرعت به سمت سود بردن 
از قوانین حرکت کرده اند. سال گذشته، کنتاکی دو الیحه را 
تصویب کرد که امتیازات مالیاتی برای شرکت های استخراج 
کریپتو ایجاد می کرد. یکی از آنها توســط براندون اسمیت، 
نماینــده جمهوری خــواه که کمیتــه منابــع طبیعــی و انرژی 
سنای ایالتی را رهبری می کند، حمایت شد. چند ماه پس از 
تصویب این الیحه، آقای اسمیت با Bitmain، تأمین کننده 
ســخت افزار اســتخراج رمزنگاری، همکاری کرد تا یک مرکز 
تعمیر تجهیــزات ماینینــگ مســتقر در کنتاکــی را احداث 
کند. آقای اسمیت در مصاحبه ای گفت که با توجه به اینکه 
فعالیت های او در زمینه کسب وکار شخصی اش با قوانینی 
که با کمک او تصویب شده، ارتباطی ندارند، ارتباطی هم میان 

این دو وجود ندارد.

 وایومینگ پیشرو در قانون گذاری
 حتی اگر این مــورد را نادیده بگیریم، هیــچ  ایالتی در آمریکا 
به اندازه ایالت وایومینگ، زمینه ســود فعــاالن قانون گذاری 
رمزارزی در سطح ایالتی از قوانین جدید را فراهم نکرده است. 
از ســال 2۰۱8، بیــش از 2۰ الیحــه جداگانه کــه فعالیت های 
شرکت های رمزارزی را آسان سازی می کند، در مجلس ایالتی 
تصویب شده اند. یکی از فعاالن اصلی تصویب این قوانین به 
نام کیتلین النگ در تصویب قانونی جنجالی که به بانک ها 
اجازه مــی داد تا در ایــن ایالــت وارد فعالیت رمزارزی شــوند، 
نقشــی مهم داشــت. بالفاصله پس از تصویب ایــن قانون، 
او دســت به احداث بانــک خــود بــه نــام  Avanti زد که حاال 
یکی از موفق ترین بانک های وایومینگ اســت.  بدون شک 
تالش فعاالن و مدیــران بخش رمزارزی برای پیشــبرد موازی 
قانون گذاری مفید در سطح ایالتی، جریانی مثبت برای آینده 
این صنعت تلقی می شود. اما در عین حال عدم دانش کافی 
نمایندگان در سطح ایالتی و سود مستقیم این شرکت ها در 
نتیجه البی گری، بدبینی را نسبت به این روند باال برده است. 
یکی دیگر از رویدادهای احتمالی و جذب رگوالسیون رمزارزی 
در آمریکا، احتمال جدال دولت فــدرال و دولت های محلی 

بر سر قانون گذاری رمزارزی طی سال های آینده خواهد بود.

بدبین تر شدن دولت بایدن 
به روند محبوبیت رمزارزها

هشدار یلن

ANALYSISتحلیل

جانت یلــن، وزیــر خزانه داری ایــاالت متحده، 
در اولیــن ســخنرانی خــود کــه بــر دارایی هــای 
دیجیتال متمرکز بود، دیدگاه های منفی برخی 
رهبــران دولــت فــدرال را تکــرار کــرد. در میــان 
ایــن دیدگاه ها، بــر ایجاد مقــررات در راســتای 
بــه حداقــل رســاندن ریســک ســرمایه گذاران 
تأکید تمرکز شده است. یلن که در رویدادی در 
دانشگاه واشنگتن دی ســی صحبت می کرد، 
گفت: »این رشــد جاری در خدمــات رمزارزها 
در فضــای دیجیتــال، دنیایــی از احتمــاالت و 
خطرات را بــاز کــرده که تنهــا چند دهــه پیش 

غیرممکن به نظر می رسید.«
اســتیبل کوین ها و رمــزارز احتمالــی تحــت 
پوشــش بانک مرکزی )CBDC( بخش کلیدی 
ســخنرانی یلن بودند که با توجه به بحث های 
اخیــر در کنگــره، رونــدی غیرقابــل تعجــب 
بــود. او گفــت کــه بــرای جلوگیــری از ســقوط 
اقتصــاد کشــور در آینــده، ضــروری اســت که 
صادرکننــدگان اســتیبل کوین بــرای حفــظ 
ذخایــر مالــی پاســخگو باشــند. یلــن گفــت: 
»این جریــان، یک فرضیه نیســت. یــک روند 
فروش باالی اســتیبل کوین ها کــه در ماه ژوئن 
2۰2۱ اتفــاق افتــاد، بــه کاهــش شــدید منابــع 
پشــتوانه این رمــزارز منجر شــد و بســیاری از 
درخواست های فروش با تأخیر محقق شدند و 
به زنجیره ای شدن روند کاهش سهم بازار این 
استیبل کوین منجر شد؛ روندی که در صورت 
ادامه بزرگ شدن حجم بازار استیبل کوین ها، 

می تواند تهدیدی برای امنیت دالر باشد.«
 TITAN احتمــاالً وزیــر خزانــه داری بــه توکــن
Iron Finance اشــاره می کــرد کــه پــس از از 
دست دادن برابری استیبل کوین IRON با دالر 
آمریــکا، از باالترین رقم معامله شــده خود که  
در اواســط ژوئــن 2۰2۱ بالغ بــر 65 دالر بود، به 
یکباره به نزدیک صفر سقوط کرد. یلن نظری 
در مــورد CBDCها بیــان نکــرد، اما خواســتار 
تحقیق و توســعه  بیشــتر در مورد نقشی شد 
که ممکن است توســط آنها در ایاالت متحده 

ایفا شود. 
او همچنیــن بــر برنامــه جــاری پرداخت هــای 
جدیــد FedNow کــه انتظــار می رود در ســال 
2۰23 راه انــدازی شــود، تأکیــد کــرد. او گفــت: 
»FedNow  پرداخــت را در آن لحظــه، به طور 
شــبانه روزی و در هــر روز از ســال در سیســتم 
پرداخــت ایــاالت متحــده انجــام دهــد.« یلن 
همچنین بر نیاز مبرم ایجاد مقررات »مستقل 
از فنــاوری« و اهمیت حمایــت از آمریکایی ها 
نسبت به ترویج تجارت تأکید کرد. وی افزود: 
»شــرکت هایی که دارایی هــای دیجیتالی را به 
نیابت از مصرف کننــدگان نگهداری می کنند، 
باید اطمینان حاصل کنند که این دارایی ها گم 
نمی شــوند، دزدیده نمی شــوند یا بدون مجوز 

استفاده نخواهند شد. باید اطمینان حاصل 
کنیم قوانینی که برای حفاظــت از یکپارچگی 
بازار تدوین می شوند، اسیر یک فناوری خاص 
نخواهند بود و بر پایه اصل و اساســی نوشــته 
می شوند که از آزمون زمانه و ایجاد فناوری های 

جدید سربلند بیرون خواهند آمد.«
 یلن در خصــوص چالش هــای مالیاتی فضای 
رمزارزی و اقتصاد غیرمتمرکز گفت: »رمزارزها 
به وضــوح رشــد عظیمــی در محبوبیــت میــان 
جمعیت داشــته و حاال نقشــی قابل توجه در 
اقتصاد دارد، نــه صرفاً در خدمــات پرداختی، 
بلکــه به عنــوان گزینه ای بــرای ســرمایه گذاری 
از ســوی میلیون هــا آمریکایــی. در ایــن بیــن، 
مالیات دهنــدگان بایــد همــان نــوع گــزارش 

مالیاتــی را در مــورد معامــالت 
دیجیتــال  ارز  دارایی هــای  
دریافت کنند که برای معامالت 
در سهام و اوراق قرضه دریافت 
می کننــد، به طــوری کــه آنهــا 
اطالعــات الزم را بــرای گــزارش 
درآمــد خــود بــه اداره مرکــزی 
مالیات فدرال داشــته باشند.« 
منعکس کننــده  یلــن  نظــرات 
احساسات مشــابه جروم پاول، 
رئیس فدرال رزرو و گری گنسلر، 

رئیس کمیســیون بورس و اوراق بهادار بود که 
هــر دو بــر نیــاز بــه دســتورالعمل های نظارتــی 
روشــن در سراســر صنعــت  رمــزارزی به وفــور 

تأکید کرده اند.
یلــن گفــت: »نوآوری هایــی کــه زندگــی مــا را 
بهبــود می بخشــند، بایــد پذیرفته شــوند. اما 
ایــن پذیــرش بایــد  در حالی صــورت گیــرد که 
ریســک ها را به درســتی مدیریــت می کنیــم و 
برای عواقب آنها آماده می شــویم. اما در عین 
حال ما همچنین باید توجه داشته باشیم که 
بســیاری از به اصطــالح »نوآوری هــای مالــی« 
گذشــته اغلــب بــه نفــع خانواده هــای طبقــه 
کارگری نبوده و گاهی اوقات نابرابری را تشدید 
کرده، خطرات مالی غیرقانونی را افزایش داده 
و ریســک مالــی سیســتمی را افزایــش داده 

است.«
با وجود نظرات امثال جروم پاول و گری گنسلر 
که به خــودی خود بــه قطب هــای قانون گذاری 
فضای رمزارزی تبدیل شده اند، تاکنون از یلن 
که به عنــوان وزیــر خزانــه داری جایگاه بســیار 
مهمــی را داراســت، بدیــن شــکل اظهارنظــر 
مســتقیمی در خصــوص رمزارزها نداشــتیم. 
حاال با همســو شــدن یلــن با پــاول و گنســلر و 
تشــکیل یک مثلث متعهــد به ایجــاد قوانین 
نظارتی جدی در درون دولت بایدن، فرضیات 
در خصــوص قانون گــذاری شــدیدتر در ســال 

2۰22 بر فضای رمزارزی تشدید شده است.

پارسا خاک نژاد
 

Parsa.khaknezhad
@gmail.com
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اثبات کارطالی دیجیتالارز5.6 %۱.۱2۱۷6۴ میلیاردBTCبیت کوین۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری6.7 %8۴.۴36۴ میلیونETHاتریوم2

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.0۲ %2883 هزارUSDTتتر3

قابل سفارشی سازیپرداختارز1.1۲  %2۱.53۷ هزارXRPریپل۴

اثبات سهامانتشار استیبل کوینتوکن کاربردی14.9 %2.22۹ میلیونLUNAترا5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری8.5 %2.83۴ میلیونSOLسوالنا6

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.03 %285۰ هزارUSDCیو اس دی کوین۷

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری8.8 %26.332 هزارADAکاردانو8

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری8.۲ %2.۱2۱ میلیونAVAXآواالنچ۹

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری6.1 %5۱۴۱8 هزارDOTپولکادات۱۰

قابل سفارشی سازیپرداختارز0.7 %5.65 هزارXLMاستالر۱۱

اثبات کارمیم کوینارز1.1  %۴۱۹ هزارDOGEدوج کوین۱2

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری8.7 %3۹۰6.5 هزارLINKچین لینک۱3

اثبات سهامشبکه الیه 2توکن کاربردی5.1 %38.۴۱۱ هزارMATICپلی گان۱۴

اثبات کارمیم کوینارز %۷۱۴ ریالSHIBشیبا اینو۱5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز7.6 %۴۷2۴ هزارICPاینترنت کامپیوتر۱6

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری5.7 %6۷۱6.۹ هزارATOMکازموس۱۷

اثبات کارطالی دیجیتالپلتفرم نرم افزاری0.6 %3.۱۷.8 میلیونLTCالیت کوین۱8

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز5.9 %2۰.5۴.۹ هزارALGOآلگورند۱۹

توکن کاربردی8.۲ %5۹.33.۹ هزارMANAدیسنترالند2۰

در  چهار شبکه رمزارزی بیت کوین کش، فایل  کوین، اتریوم کالسیک و اتریوم از فهرست ما خارج شده 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.

به نظر می رسد 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 دستاوردها را ناچیز می دانند. از آن سو 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
۱.۱2۱ میلیارد

۴۰۰ میلیارد دالر8۴.۴ میلیون

3۰۰ میلیارد دالر

2۰۰ میلیارد دالر

۱۰۰ میلیارد دالر

۰


