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 سال هاســت کــه یــا روی بیلبوردهــا 
می بینیم شان یا در صفحات مجازی و 
پوســتر همایش ها و کنفرانس ها... آنها تجسم 
واقعی ابتذال حرفه ای اند. آنها که کت و شلوارهای 
ســاعت های  و  می پوشــند  گران قیمــت 
مارک دارشــان را جــوری می گیرنــد کــه در 
عکس هایی که برای پوسترهایشان 
آماده می کنند، حتماً دیده شوند. 
آنها یک قبیله خطرناک برای ذهن 
و روان ایرانی هایــی هســتند که از 
هزار و یک بال و مصیبت و گرفتاری 
به تنگ آمده و آزار دیده اند و در پی 
راه هایی برای التیام زخم های روان 
و ذهن خودند، اما به دام این قبیله 

گرفتار می شوند.

 صحبــت از روان شــناس هایی اســت که 
هفته گذشته سازمان روان پزشکی کشور 
در یــک حرکــت تحســین برانگیز فهرست شــان را 
بیرون داد و پته شــان را روی آب ریخت و اعالم کرد 
آنها اکثــراً وجاهــت علمــی و دانشــگاهی ندارند و 
مجوز قانونی ای برای کار در این حوزه در داخل کشور 

ندارند.

نام هایی چون هالکویی و شیری و انوشه   
و ماهــان تیمــوری کــه سال هاســت 
و  شــادابی  و  موفقیــت  زرد  روان شناســی 
برتری جویــی بــه ایرانی هــای خســته دل قالــب 
می کنند. یک دست مریزاد به این سازمان دولتی 
که جسارت به خرج داد و دست رؤیافروش های 

سبک زندگی را رو کرد... بیش باد!

 اما زردفروش ها در همه جا مشــغول به 
کارنــد. از  بــازار رمزارزهــا گرفتــه تــا بازار 
استارتاپ ها و کسب وکارهای نوآور. راستش من 
یکی که خسته شدم از بس نوشتم و گفتم یک 
روز باید با اسم و نام و نشان پته پکیج فروش ها و 
اســتادان کارآفرینــی زرد را روی آب ریخــت و 
اکوسیســتم نــوآوری کشــور را از دســت حضور 
نابهنجارشــان خــالص کــرد! درســت ماننــد 
روان شناســی زرد، کارآفرینــی زرد هــم یک بالی 
خانمان سوز است؛ تازه با ضرر و خسارت بیشتر. 

 استادانی که غوره نشده مویز شده اند 
و برای جوانان بیــکاری که تجربه حتی 
شــرکت  یــک  در  کارمنــدی  مــاه  شــش 
درســت ودرمان را ندارنــد، رؤیــای کارآفرینــی و 
استیو جابز شدن می بافند و فقط و فقط آنها را 

به معنای واقعی کلمه بدبخت می کنند!

 بایــد زیســت بوم نــوآوری و آدم هــای 
واقعی آن نترسند از اینکه کسانی را که 
بی پشتوانه و صرفاً برای پر کردن جیب خود، آن  
هم با تهییج مشتاقان کسب وکار، در این فضا 
دام »کارآفرینی زرد« پهن کرده اند، با انگشــت 
و با نام و نشان معرفی کنند و فضایی را که خود 
به اندازه کافی گرفتاری و مانع دارد، از یک آفت 

بزرگ پاک و مبرا سازند. 

کارآفرینی زرد درســت مثــل خوره روح 
ایــن فضــا را به آهســتگی می خــورد و 
می تراشد و می پوساند... پس باید ریشه اش را 

زد!

INTROسرآغاز

شاید وقت آن رسیده باشد همان طور که دست روان شناسان زرد رو شد 
زیست بوم نوآوری کشور به مقابله با فرمول فروش های کارآفرینی برود

کارآفرینی زرد!

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

با همکاری مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز
 میتاپ ایرانسل برگزار شد

ایرانسل در شیراز
 Irancell« ایرانســل، ســوم خــرداد، رویــدادی بــه نــام
Meetup«، را بــرای دیــدار و آگاهــی از ظرفیت هــای 
استارتاپ های شیراز برگزار کرد. این رویداد، عصر سه شنبه 
ســوم خــرداد ۱۴۰۱، بــا هــدف برقــراری ارتبــاط نزدیک تــر و 
گفت وگوی مستقیم با کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان، 
با همکاری مرکــز نــوآوری و کارآفرینی دانشــگاه شــیراز، از 
ساعت ۱۶ تا ۱۹، در تاالر کتابخانه خوارزمی دانشگاه شیراز 
برگزار شــد. در این رویــداد، ظرفیت های همــکاری موجود 
بررسی شــد و اســتارتاپ ها، ضمن معرفی و توضیح حوزه 

فعالیــت خــود، نیازهای خــود بــرای همــکاری با ایرانســل 
را مطــرح کردنــد و نظــرات مدیــران ایرانســل برای توســعه 
محصوالت و خدمــات این شــرکت ها، با آنها به اشــتراک 
 گذاشــته شــد. ایــن نشســت، دومیــن دور از رویدادهــای 
»Irancell Meetup« محســوب می شــود. نخســتین 
نشســت در این  رابطــه، روز ششــم اردیبهشــت ۱۴۰۱، در 
تهران و با حضور حدود ۳۰ نفر از زیســت بوم اســتارتاپی، 
برگزار شده بود و نشســت های بعدی در این  رابطه نیز، در 

شهرهای مختلف ایران برگزار خواهد شد.

هفته گذشته مؤسســه اعتبارســنجی رتبه بندی ایران طی 
نامه ای بــه پلتفرم های ارائه دهنده ســرویس اعتبارســنجی 
اعالم کرد که همــکاری خود بــا این پلتفرم ها را طبق دســتور 
بانــک مرکــزی متوقف می کنــد. ایــن اتفــاق در شــرایطی رخ 
داد که مؤسسه اعتبارســنجی رتبه بندی ایران تنها شرکت 
رسمی ارائه دهنده این سرویس با مجوز بانک مرکزی است. 
همچنین سرویس این پلتفرم ها در شرایطی متوقف شد که 

کماکان قرارداد میان دو طرف در جریان بود.

در همــان مقطع رئیس نصــر تهــران در نامه ای بــه معاونت 
نظارت بانک مرکزی این تصمیم را عجوالنه خواند و خواهان 
تجدیدنظر از ســوی بانک مرکزی شــد. حاال خبر می رسد با 
پیگیری های سازمان نصر تهران و در راستای همکاری بانک 
مرکزی در این خصوص مشکل پلتفرم های اعتبارسنجی تا 
زمان بررسی تمامی جوانب این موضوع برطرف شده است. 
ازجمله وحید عباس زاده، مدیرعامل پلتفرم آیس خبر داده 

سرویس های این پلتفرم متصل شده است.

دانشــگاه آزاد اســالمی در شــروع دهه پنجم حیــات خود و 
تولد چهل سالگی اش، به عنوان بزرگ ترین دانشگاه جهان، 
تصمیم گرفته است از دستاوردهای چهار هزار استارتاپ و 
تجارت فارغ التحصیــل این دانشــگاه در قالــب رویداد ملی 

امید رونمایی کند. 
این رویداد در مصلی تهران از ۸ تا ۱۱ خرداد برگزار می شــود. 
پســتکس از این رویداد ملی و آکادمیک به عنوان اسپانسر 
حمایت می کنــد. ســخنرانی و اســتیج پســتکس ۱۱ خرداد 

ساعت ۱۰ خواهد بود.
در این رویداد عــالوه بر ارائه دســتاوردهای فناورانه و نوآورانه 
دانشگاه آزاد اســالمی، برنامه تحول و تعالی، اسناد آمایش 
اســتان ها، تحوالت و مســیر آینده دانشــگاه ارائه می شــود. 
رویــداد ملــی گام دوم دانشــگاه بــا هــدف ایجــاد بســتری 
بــرای کســب و کارهای نوپــا و دانش بنیــان و فرصتــی بــرای 
اشتغال آفرینی دانشــجویان دانشگاه در چهلمین سالگرد 

تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی برنامه ریزی شده است.
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با تصمیم بانک مرکزی پلتفرم های اعتبارسنجی به کار خود ادامه می دهند

رفع یک محدودیت!

رویداد ملی دانشگاه آزاد اسالمی با حمایت پستکس برگزار می شود

نگاهی به دستاوردهای چهار هزار استارتاپ
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حرکت سازمان ثبت اسناد
ســازمان ثبــت اســناد و امالک 
کشــور خبر داده که اطالعــات صاحبان 
پلتفرم هــای  اختیــار  در  را  خــودرو 
ارئه دهنده خدمات خودرو قرار می دهد.

تغییر ادبیات
ایــران،  فرابــورس  مدیرعامــل 
مهم ترین چالش اســتارتاپ ها بــرای ورود 
بــه بــورس را »ســنتی بودن ادبیــات و نگاه 
بــه ارزش گــذاری دارایی هــای نامشــهود« 
دانست؛ چیزی که اســتارتاپ ها نیز به آن 

معترض اند.

 اعتراض به جبلی
صنف وی او دی ها یا همان شبکه 
نمایــش خانگــی در نامــه ای اعتراضــی به 
رئیس صداوســیما، صحبت های اخیر او 
درباره کیفیت سریال های این پلتفرم ها را 

به شدت زیر سؤال برده  اند.

محصوالت جدید آی تی ساز
چهار محصــول هوش مصنوعی 
اپراتور دانش بنیان آی تی ساز در نمایشگاه 
فناوری هــای حقوقــی  و قضایــی بــا حضور 

سورنا ستاری رونمایی شد.

اسنپ یکی از بزرگ ترین کسب وکارهای اینترنتی ایران، در 
هتل اسپیناس پاالس تهران میزبان رسانه ها و خبرنگاران 
بود تا در یک مهمانی شام، از آمارهای کسب وکارش بگوید.

تأکید روی آمارها و رکوردهای سفر روزانه اسنپ و مقایسه 
آن بــا برندهای بزرگ ایــن حوزه همچون اوبــر، موتیف این 
مراســم بــود. از جملــه محمــد خلــج، مدیرعامل اســنپ 
که با اشــاره به فشــارهای روی ایــن کســب وکار تأکید کرد 
موفقیت هــای رقم خــورده، خیره کننــده بوده اســت. یکی 
از مهم تریــن تمایزهای ایــن مراســم رونمایــی از دو چهره 
خارجی اســنپ بود که به عنوان بنیان گذاران گروه اسنپ 
معرفی شدند؛ ایاد الکسار و محمود فوز. چهره هایی که در 
سال های گذشته همیشه نام شان در میان بود، اما کمتر در 

رویدادهای اکوسیستم حاضر می شدند.
نکته قابــل توجــه دیگــر ایــن برنامــه، جمع شــدن تقریباً 
تمامی چهره های تأثیرگذار اســنپ در کنــار یکدیگر بود. 
از مدیــران اصلی گــروه تــا چهره هایی چون ســعید لطفی 
و مهــراد عبدالــرزاق از اســنپ فود، مســعود طباطبایی از 
اسنپ اکســپرس، علیرضــا صادقیــان از اســنپ ونچرز، 
مدیران اسنپ دکتر و تریپ و تیکت و... . اسنپ با مدیران 
بخش های مختلفش یک مانور قدرتمند نیروی انسانی 
برگزار کرد. مدیرانی که برخی از آنها در ســال های گذشته 
در استارتاپ های دیگری مشغول بودند و حاال از چهره های 
تأثیرگذار اســنپ محســوب می شــوند. آمارهــای گزارش 
جدید این کسب وکار نشان می دهد کماکان اسنپ ماشین 
و اســنپ فود پرمشــتری ترین خدمات این غول اینترنتی 

ایران محسوب می شوند.

 آمارهای جذاب اسنپ
تعــداد کل کاربــران اپلیکیشــن اســنپ )که 22 ســرویس 
مختلــف در آن تعریــف شــده( بیــش از 52 میلیــون نفــر 
است. حدود ۱۱ میلیون از این کاربران در سال ۱۴۰۰ اضافه 
شده اند. یک سال پربار برای اسنپ! اسنپ روزانه به طور 
متوسط سه میلیون سفر درون شــهری دارد. رکوردش در 
این حوزه هم ۳.2 میلیون ســفر بوده اســت. به گفته ایاد 
الکسار، تهران با روزانه یک میلیون ســفر، یک رکورد ویژه 
محســوب می شــود که حتی اوبر هــم در میان شــهرهای 
پرمسافرش نتوانسته به چنین رکوردی دست یابد. فقط 
سه درصد راننده های اسنپ زن هستند و تقریباً نیمی از 

۳.7 میلیون راننده آن هم غیرفعال اند.

با ایــن وجــود آمارهــای اســنپ را که یکشنبه شــب هفته 
گذشــته در هتــل اســپیناس پــاالس ارائــه شــد، می تــوان 
یک قدرت نمایی تمام عیار برای رقبای این کســب وکار در 
حوزه های مختلف؛ از گردشگری گرفته تا صنعت پرداخت، 

غذا و حمل و نقل دانست.

 اسنپ پی؛ سرویس آینده دار اسنپ 
اســنپ پی ســرویس BNPL را با نام ســرویس اعتبــاری با 
هدف شــمول مالی از ســال ۱۳۹۹ آغاز کرد. این ســرویس 
در حال حاضر برای خدمات درخواســت خــودرو و موتور، 
سفارش غذا، سفارش از سوپرمارکت و هایپراستار، پزشک 
و مشــاوره و ســفارش از داروخانه فعال اســت. اسنپ پی 
اعالم کرده که در ســال ۱۴۰۱ ســرویس های BNPL خود را 
گســترش خواهد داد. ســرویس اعتباری اســنپ بیش از 
چهار میلیون کاربر دارد. در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۰، ۱۹5 هزار 
و ۶2۱ تراکنش با سرویس اعتباری انجام گرفت. سرویس 
اعتباری در ســال ۱۴۰۰ رشــد بیــش از چهــار هــزار برابری 
داشته، همچنین این سرویس در ششمین جشنواره ملی 

نوآوری برتر ایران به عنوان نوآوری برتر ایرانی انتخاب شد.

 بنیان گذاران اصلی اسنپ
یکی از شاخص ترین نکات مهمانی هفته گذشته اسنپ 

را می تــوان ســخنرانی دو چهــره قدیمــی و خارجــی ایــن 
کســب وکار، یعنی ایــاد الکســار و محمــود فوز دانســت. 
الکسار در ســخنرانی کوتاه خود با اشــاره به اینکه اسنپ 
کسب وکاری اســت که با کمک نیروهای مستعد ایرانی، 
به خصوص مهندسانی بنا شده که نمونه آنها در دنیا کمتر 
پیدا می شود، رشد این کسب وکار را نتیجه یک کار تیمی 
بزرگ در چند سال گذشته عنوان کرد. الکسار تأکید کرد با 
وجود عدم دسترسی اسنپ به بازارهای جهانی، آمارهای 
آن بــا آمارهای رقبای بــزرگ این بــازار همچون اوبــر برابری 
می کند. از جمله رکورد یک میلیون ســفر روزانه در شــهر 
تهران که یک رکورد جهانی محســوب می شــود و اوبر هم 

نتوانسته به آن دست یابد.
در ســخنرانی دیگری محمود فــوز، دیگر بنیان گــذار گروه 
اسنپ با اشاره به حضور این شرکت در بازارهای مختلف، 
تجربــه کار در ایــران را یک تجربه جــذاب توصیف کرد که 
سختی های خاص خودش را داشته، اما دستاوردهای تیم 
آنها نشــان می دهد که نتیجــه آن در نهایت یــک پیروزی 
بزرگ بــوده اســت. ورود اســنپ بــه بازارهــای مختلف در 
سال های گذشته بخش دیگری از صحبت های فوز بود که 
تأکید داشــت فرصت های زیادی در بازار فناوری و نوآوری 
ایران وجود دارد که تجربه اسنپ نشان از امکان های بزرگ 

برای موفقیت در آنهاست.

در یک مهمانی شام، ایاد الکسار و محمود فوز از تجربه راه اندازی استارتاپ و فرصت های بازار ایران گفتند

رونماییاسنپازبنیانگذارانش

آشناییباتیملطیف
شماره پنجاه و هشتم عصر تراکنش منتشر شد

شماره پنجاه وهشتم ماهنامه عصر تراکنش با تصویری از تیم 
لطیف، بنیان گذار هلدینگ مکس منتشــر شد. تیم لطیف 
که بیش از 25 ســال در حوزه های مختلف تجربه کارآفرینی 
دارد و از آلمان تا ایران شــرکت های موفق و تأثیر گذار زیادی را 
راه اندازی کرده، ۱۶ سال پیش به ایران مهاجرت کرد و با آشنایی 
با ظرفیت های اقتصاد دیجیتال ایران، استارتاپ های موفقی را 
تأسیس کرد که در نهایت هلدینگ مکس برای توسعه هرچه 
بیشتر و بهتر این استارتاپ ها راه اندازی شد. در گفت وگویی 
که عصر تراکنش با لطیف داشته، ابتدا درباره مسیر حرفه ای 
که تاکنون طی کرده، صحبت شده و سپس به هلدینگ مکس 

و چشم اندازی که برایش متصور هستند، پرداخته است. 
همچنین در پنجاه وهشتمین شماره ماهنامه عصر تراکنش 

پرونده ای درباره پــروژه رمزریال بانک مرکزی را می خوانید که 
به ابعاد گوناگون ایــن پــروژه در گفت وگو با فعــاالن این حوزه 

پرداخته  است. 
»ارتباط فــردا«، »آی تی ســاز« و »تجــارت الکترونیک بهار« 
سه کسب وکاری هستند که عصر تراکنش در بخش باشگاه 
این شماره به ســراغ آنها رفته و در گفت وگو با مدیران آنها به 
مهم ترین اقدامات شان در یک سال گذشته و برنامه هایشان 
برای سال جدید پرداخته است. عالوه بر این، داستان زندگی 
مظاهر مرجانی، مدیرعامل پارمیس را می خوانید. در آخرین 
شماره عصر تراکنش گزارش ها، گفت و گوها و یادداشت های 
متنوعی دیده می شــود که برای عالقه مندان بــه فناوری های 

نوین مالی جذابیت خواهد داشت.
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لجستيک
L O G I S T I C

 صنعت لجســتیک بــرای آنهــا کــه بــا تجــارت الکترونیک 
و روش هــای نوآورانــه کســب و کار آشــنا هســتند، صنعتــی 
جــذاب محســوب می شــود. این صنعــت بــا جذابیت های 
منحصربه فــرد و آینــده رو به رشــدی که بــرای بازیگــران این 
صنعت دارد، مســیرها و افق های جدیدی بــه روی بازیگران 
غیرسنتی و نوآور این صنعت گشوده  است. یکی از افرادی 
کــه در طــول ســال های کاری خــود در حوزه هــای مختلفی از 
جمله ساختمان، مرغداری و استارتاپ ها فعال بوده، این بار 
با تجربه کار در صنعت لجستیک، این صنعت را به عنوان 
کسب و کار همیشگی و استارتاپ خود انتخاب کرده  است. 
علی حســینی، مدیرعامل و هم بنیان گذار لینک اکسپرس 
بعــد از آنکه مدتــی با اســتارتاپ اســپید همــکاری کــرده، از 
آن مجموعــه جــدا شــده و دفتــر مســتقلی اجــاره و در ابتدا 
به تنهایی کار را شروع کرده و سپس همسر او، نسیم حق نگر 
به عنوان هم بنیان گذار و مدیر عملیات و مهران زند به عنوان 
هم بنیان گذار فنی و مدیر فنی لینک اکسپرس به جمع اضافه 
شده و کار را به دست می گیرند و اکنون با سه هم بنیان گذار 
و ۱5 نفر نیروی دفتری و بیش از ۱۰۰ ســفیر فعال ماهانه، به 

کسب و کار مشغول هستند. 

از چه سالی استارتاپ خود را راه انداختید؟

از اردیبهشــت ســال ۹۸ کســب و کار خــود را در حــوزه 
لجستیک به طور مستقل شروع کردم. سرویسی که لینک 
اکسپرس ارائه می دهد، یکســری خدمات ویژه پستی برای 
ارســال مرســوالت کســب و کارهای فروشــگاهی آنالیــن بــه 
صورت تجمعی اســت. مشــتریان لینک اکســپرس عمدتاً 
فروشگاه های اینترنتی هستند. با توجه به نیازی که ما در این 
بازار دیده بودیم، لینک اکسپرس را ایجاد کردیم تا به صورت 

تخصصی تر به این نیاز پاسخ دهیم.

ایده این کسب و کار چگونه شکل گرفت؟
من به واسطه شغل قبلی ام رابطه جدی تری با کسب و کارهای 
اینترنتی برایم ایجاد شده  بود و دیده بودم که تب استارتاپ ها 
به حد باالیی رسیده است و نیاز بسیار جدی در زمینه ارسال 
مرسوالت کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد. این نیاز روز به 
روز بیشتر هم می شود. بنابراین با اطمینان از اینکه بازار به 
محصول ما نیاز دارد، لینک اکســپرس را راه اندازی و شروع 
به تیم سازی کردیم. فکر می کنم اوایل شهریور ۹۸ نیز اولین 

بسته ها از طریق پنل لینک اکسپرس ارسال شد.

ارسال مرسوالت چگونه انجام می شود؟
بعد از آنکه با فروشــگاه قرارداد بسته شــد، دسترسی پنلی 

گفت و گو با علی حسینی، مدیرعامل و هم بنیان گذار لینک 
اکسپرس؛ او می گوید با بهره گیری از هوش مصنوعی، کسب و کار 

خود را بهینه کرده است

لینک اکسپرس از بطن 
استارتاپ دیگری متولد شد

I N T E R V I E W

وود اسپون؛ اپلیکیشنی برای آشپزخانه های خانگی

چگونه پای غذاهای خانگی به یک اپلیکیشن باز شد؟
امره اوزونــداگ و یونــکا کوبوک از آشــپزخانه 
خانگی خود کسب وکار بیرون بر حرفه ای شان 
را اداره می کننــد. ایــن زن و شــوهر می گوینــد 
االن دارنــد رؤیــای کوچــک خــود را زندگــی 
می کننــد و همــه اینهــا بــه لطــف یــک برنامه 
تحویل غذاســت. زن و شــوهر ترک که ســال 
2۰2۰ بــه نیویــورک نقــل مــکان کــرده بودند، 
دیدند که به خاطر کرونــا در آپارتمان کوچک 
خود در بروکلین گیر کرده اند. آنها از دلتنگی 
و بــرای کنار آمــدن بــا اســترس های قرنطینه، 
شــروع بــه پخــت بیشــتر و بیشــتر غذاهــای 
ترکی کردنــد و این برای کمک به 
خودشــان  »یک ضرورت ذهنی 

در دوران پاندمی بود«. 

 به گفته خانوم کوبوک، 
آنهــا بــرای پخــت غــذا 
برای دوســتان به سراســر شــهر 
ســر زدنــد و بازخــورد فوق العاده 
مثبتــی گرفتنــد. ســپس آنهــا 
تصمیم گرفتند این کار را به یک 
حرفه تبدیل کنند. با وجود اینکه هیچ کدام از 
آنها بــه عنــوان سرآشــپز حرفــه ای کار نکرده 
 بودند، اما ســال 2۰2۱ تصمیم گرفتند دست 
به کار شوند و کسب وکار خود را با یک برنامه 
جدیــد تحویل غــذا به نــام وود اســپون امضا 

کنند .

 مــدل کســب وکار وود اســپون کامــالً 
متفــاوت از بزرگ ترین رســتوران های 
زنجیره ای در ایاالت متحده بود. وود اســپون 
در شــروع ســال 2۰2۰ راه انــدازی شــد تــا 
آشــپزهای خانگــی، افرادی کــه از آشــپزخانه 
منزل یــا آپارتمان خــود آشــپزی می کنند، به 
مشــتریانی کــه غــذای آمــاده خانگــی تــازه 
بیرون بــر می خواهند، وصــل شــوند. کاربر از 
طریق برنامه وود اسپون که جزئیات مربوط را 
به سرآشپزخانه ارسال می کند، سفارش خود 
را کامل می کند. سپس وقتی غذا پخته شد، 
توســط راننــده وود اســپون تحویــل داده 

می شود.

 وود اســپون در حال حاضر در سراسر 
شــهر نیویورک به نیوجرسی با بیش از 
۱2۰ آشــپز، مشــغول به کار اســت و به زودی در 

فیالدلفیا گسترش خواهد یافت.

 آنها چهار روز در هفته غذاهای خانگی 
خــود را ارائــه می دهنــد و ســه روز دیگــر 
هفته، روی دستورالعمل های جدید کار می کنند. 
خانــم کوبــوک می گویــد سرشــان آن قدر شــلوغ 
است که اخیراً در چهارمین سالگرد ازدواج خود 
مجبــور شــده اند کار کنند اما بــا این حــال از وود 
اسپون ممنون اند که مجبور نیستند هزینه اجاره 
یک محل تجــاری را بپردازنــد . او می گوید: »وود 
اسپون پلتفرم و صدایی به ما می دهد تا داستان 
خــود را بگوییم. مــا چیزی بیشــتر از کبــاب و پلو 
هســتیم و پرفروش ترین غذای ما سوپ عدس و 
خــورش پرتقــال اســفناج اســت کــه هــر دو برای 

گیاهخواران مناسب است .«

 بنیان گــذار وود اســپون، لــی رشــف 
می گوید: »راه اندازی همزمان با شروع 
همه گیری در واقع مفید بود. مــا به اندازه کافی 
خوش شــانس بودیم تــا بــه بســیاری از کارگران 
رستوران که نیاز داشتند یک خط درآمد جدید 

پیدا کنند، کمک کنیم.«

 قبــل از اینکــه سرآشــپزهای خانگــی 
توسط وود اسپون پذیرفته شوند، باید 
مدرکــی مبنــی بــر آمــوزش ایمنــی مــواد غذایی 
نشــان دهند و شــرکت شــخصی را بــرای انجام 
می فرســتد.  آنهــا  آشــپزخانه  از  بازرســی 
سرآشــپزها نیز باید کسب وکارشان را در دولت 
محلی ثبت کننــد و تحت آزمایش های رســمی 

بهداشت مواد غذایی قرار گیرند.

 در حالی که وود اسپون در حال حاضر 
بــر توســعه در ایــاالت متحــده آمریــکا 
متمرکــز اســت، امــا بــه نظر می رســد مــدل این 
کسب وکار می تواند در بریتانیا نیز جواب بدهد 
چراکــه در آنجــا اجــرای کســب وکار غذایــی در 

ملک مسکونی هم قانونی است .

REPORTگزارش

فاطمه یادگاری

ftmeydgr
@gmail.com
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لجستيک
L O G I S T I C

به آنها داده می شــود و می توانند ســفارش های خود را ثبت 
کنند. سپس بسته ها توسط ســفیران ما به صورت یکجا از 
فروشگاه ها جمع آوری شده و به واحد سورتینگ انتقال داده 
می شــود. این قســمت روزانه دو بار پر و خالی می شود. یک 
بار ظهر و یک بار عصر، بسته ها وارد مرکز سورت می شود و 
ظرف یک ساعت تا یک ساعت و نیم به سفیرها تحویل داده 
می شود و ســفیرها برای ارســال بســته ها به آدرس و نواحی 

مشخص شده، وارد مرحله ارسال می شوند. هر 
سفیر با خود حدود ۳۰ مرسوله را به محدوده ای 
که برایش در نظر گرفته شده می برد و بسته ها به 

آدرس مورد نظر تحویل داده می شود.

فرق شــما با اپلیکیشــن های 
دلیوری چیست؟

سرویس های ما سرویس پستی است و دلیوری 
نیســت. لجســتیک خیلــی گســترده اســت و 
بخش هــای زیــادی را در بــر می گیــرد و بازیگران 

زیادی دارد. لینک اکســپرس یک گوشــه از بازار را هدف قرار 
داده کــه تخصصــش را دارد و برایش جذاب اســت. در واقع 
وقتی یک یا چندین خرید اینترنتی انجام می شود، از طریق 
فروشگاه به لینک اکسپرس اطالع داده می شود و سفیر ما 
به فروشگاه مراجعه می کند و بسته ها را یکجا برمی دارد و به 
مرکز سورت آورده و مسیرها طبقه بندی و به آدرس مورد نظر 

ارسال می شود.

معموالً بســته ها چند ســاعته به دســت 
مشتری می رسند؟

به طور کلی سرویس  شرکت های پستی به روز، به دو بخش 
Next-Day Delivery و Same-Day Delivery تقســیم 
می شــود. در ســرویس تحویــل در همــان روز، قبــل از ظهــر 
سفارش ها ثبت می شود و بعد از جمع آوری عصر همان روز 
به گیرنده تحویل داده می شــود. ولی در سرویس تحویل در 
روز بعد، بســته ها تا عصر آمــاده می شــوند و روز کاری بعد، 

در فاصله  صبح تا ظهر به گیرنده ها تحویل داده می شوند. 
بنابرایــن در لینــک اکســپرس در خوشــبینانه ترین حالت، 
بسته ها دو ساعت و نیمه و در بدبینانه ترین حالت، ۱۸ ساعته 

به دست مشتری می رسد.
 

وضعیــت فعلــی صنعــت لجســتیک را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

به طور کلی صنعت لجستیک به خصوص در بخش دولتی 
چندان به روز نشده و مغفول مانده و بازیگران خیلی سنتی و 
قدیمی گردانندگان آن هستند. البته اخیراً با درک تغییرات 
بازار، شــرکت پســت جمهوری اســالمی نیز تصمیم گرفته 
نوآوری را وارد سازمان عریض و طویل خود کند. اما همان طور 
که می دانیم هر قدر یک ســازمان بزرگ تر باشد، چابکی اش 
کمتر است و کمتر به فضای راه حل محور فکر می کند. پست 
با ارائه قیمت بســیار پایین، مشــتریان خــود را حفــظ کرده  
است.  در کل، بازار لجستیک بازار جذابی است و بازیگران 
جدی و نــوآور در آن کمتر وجــود دارد و اکثراً ســنتی و دولتی 
هستند. ولی کالً اوضاع اقتصادی به گونه ای است که انواع 
و اقسام فشارهای اقتصادی به کســب و کارها وارد می شود. 

علی الخصوص کسب و کاری مانند ما که رقیب دولتی دارد.

شــما در کســب و کار خــود چــه کارهــای 
نوآورانه ای وارد کرده اید؟

ما به عنوان اولین کســب و کار پســتی که لوکیشن بیس کار 
می کند، برای تمام سفارش هایی که وارد سیستم می شود، با 
استفاده از الگوریتم هایی که در بازار از سرویس های نقشه ای 
گرفته ایم، لوکیشن دقیق را از داخل نقشه مشخص می کنیم. 
وقتی بخواهیم پلن کنیم، با الگوریتم های کالســترینگ که 
توسعه داده ایم، مرسوله ها با توجه به پراکندگی و ابعادشان 
محدوده بنــدی می شــوند و در نهایــت بــا توجه به یکســری 
الگوریتم های بهبودیافتــه هوش مصنوعی، ترتیب مســیر 

ســفیرها را مشــخص کرده ایم که ســفیر می تواند بــا همان 
ترتیب با صرف زمان و هزینه کمتر به همه مقاصدش مراجعه 
کند. در کل، همه این بهره گیری ها از هوش مصنوعی باعث 
شده ما بتوانیم هزینه ها را پایین آورده و کیفیت را باال ببریم 
و این می تواند سرویس را برای کسب و کارها جذاب تر کند. به 
عنوان مثال، وقتی شما یک خرید اینترنتی انجام می دهید و 
قرار است بسته شما بین ساعت ۸ تا ۱۴ به دست تان برسد، 
یعنی در یک بازه زمانی شش ساعته باید منتظر 
ارسال بسته تان باشید. اما وقتی می خواهیم از 
الگوریتم ها برای چیدن مسیر سفیرها استفاده 
 )ETA( کنیم، می توانیم زمان دقیق تر ارسال بسته
را به مشتری اطالع دهیم. به این صورت که یک 
لینک برای  مشتری ارسال می شود و بازه زمانی 
کوتاه تــری بــرای انتظــار مشــتری در نظــر گرفته 
می شود. همچنین نیاز نیست سفیر مسیرها 
و خیابان هــای تهــران را بشناســد و می توانــد با 
مسیریاب کار کند. به این ترتیب هزینه کمتری 
بابت سوخت می پردازد و نسبت به لجستیک سنت، در بازه 
زمانی کوتاه تری بســته ها را تحویل می دهد. به همین دلیل 

می توانیم موقعیتی رقابتی تر در بازار داشته  باشیم.

در بخش خرده فروشی های آنالین، رقابت 
بین لجســتیک برای فروشــگاه مزیت رقابتی ایجاد 
می کند. به نظر شــما چه مزیــت رقابتی بایــد وجود 

داشته  باشد که در موقعیت برنده قرار گیرید؟ 
در صنعت لجستیک، رقابت تنگاتنگ است و مشتری ها 
حســاس شــده اند. حتی یک تجربه تلخ ممکن اســت برای 
همیشه مشتری را از خرید آنالین منصرف کند و ما فقط یک 
بار این شانس را داریم که خود را به مشتری ثابت کنیم. امروزه 
فروشگاه سازهای زیادی شکل گرفته اند که روی مسائل فنی و 
تجربه خرید که مشتری بتواند به راحتی کاال را انتخاب کرده و 
به درگاه اینترنتی متصل شود و پرداخت انجام دهد، خدمات 
خوبی ارائه می دهند و نمی شود مزیت رقابتی چندانی ایجاد 
کرد. اما وقتی روی کارهای عملیاتی مانند بسته بندی مرسوله 
و تحویل به موقع و صحیح به سفیر، تمرکز و تخصص پیدا 
می کنیم، فروشگاه  مسلماً به دنبال کیفیت در تحویل کاالی 
خود به مشــتری می گــردد. بنابرایــن بــا ارائــه کار باکیفیت، 
مشتری ماندگار می شود و ما را به دیگران نیز معرفی می کند.

این موضوعی است که باید فرایندهای زیادی برای آن در نظر 
گرفته شود و با فیلترها و فرایندهای زیاد، بی کیفیتی و احتمال 
خطا را به کمترین حالت ممکن رســاند. ضمن آنکه همواره 
باید به فکر بهبود فرایند باشیم تا بتوانیم بهترین سرویس را 
ارائه دهیم. ما در لینک اکسپرس، بازخوردهایی که از سوی 

فروشگاه ها داشتیم، در حد مورد قبول و عالی بوده  است.

بازیگران ســنتی در ایــن مــورد چگونه کار 
می کنند؟ 

شــرکت هایی که بــه صــورت ســنتی کار می کنند، بــه دنبال 
تحلیــل داده های خــود نمی روند و حتــی بعضاً داده هــا وارد 
کامپیوتر نیز نمی شود و محدوده های توزیع از پیش تعریف 
شده است. در این صورت ممکن است سفیر در یک روز ۱5 
بسته در محدوده خود داشته  باشد و در روز دیگر ۱۰۰ بسته 
و یک روز بســته ها را زود برســاند و روز دیگر بــه دلیل تعداد 
بسته ها دیرتر. در حالی که بازیگران نوآور با استفاده از هوش 

مصنوعی این مشکالت را رفع کرده اند.

سهم لینک اکسپرس از بازار لجستیک 
چقدر است؟

معیار سنجش بازار لجستیک ممکن است معیار صحیحی 
نباشــد اما با توجه به مناطقی که پوشــش می دهیم، روزانه 
بیــش از دو هــزار مرســوله در تهــران و البــرز توســط لینــک 
اکسپرس جابه جا می شــود. می توان گفت به طور تقریبی، 
حدود 5 درصد از سهم بازار در تهران دست لینک اکسپرس 

است.  

منیره 
شاه حسینی  

m_shah1358 
@yahoo.com

از زمانــی کــه ساتوشــی ناکاموتــو در ســال 2008 وایت پیپــر 
بیت کویــن را بــا عنــوان »بیت کویــن: سیســتم پــول نقــد 
الکترونیــِک همتابه همتا« منتشــر کرد تاکنــون که بیش 
از 13 ســال از زمان انتشــار آن می گذرد، پادشــاه ارزهــای دیجیتال 
بــا چالش هــا و موانــع متعــددی رو بــه رو بــوده، امــا توانســته از این 
فرازونشــیب ها جــان ســالم بــه در ببــرد. طبــق برآوردهــا، قیمت 
بیت کویــن از زمــان عرضه تابه حــال از هیچ بــه هزاران دالر رســیده 
است؛ همین موضوع باعث شده بسیاری از افراد در سراسر جهان به 
بیت کوین روی خوش نشــان داده و به واسطه ماهیت ضدتورمی 
آن حتــی بخشــی از ســبد ســرمایه گذاری خــود را بــه آن اختصاص 
دهنــد. با این حــال بــرای ورود به دنیــای ارزهــای دیجیتال الزم اســت 
تا حــدودی با ماهیــت آن آشــنا باشــیم؛ کتاب یک ساتوشــی از 
معــدود کتاب های تألیفــی در حــوزه ارزهای دیجیتال اســت که در 
کشور منتشر شــده و به زبانی ســاده و قابل فهم مفاهیم اصلی 
و بنیادیــن ارزهای دیجیتــال را بــرای خوانندگان توضیح داده اســت. 

کتــاب  هفتــم  چــاپ 

یک ساتوشی 
راهنمــای ورود بــه دنیــای 
بیت کوین، اتریوم و ارزهای 
دیجیتــال بــرای مبتدی هــا

منتشر شد

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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کسبوکار
B U S I N E S S

گفت و گو با علی آیتی، هم بنیان گذار نیوکاش؛ این کسب و کار به حل مشکالت 
بانکی گردشگران عرب زبان و ارائه خدمات مالی به آنها می پردازد 

سفر با نیوکاش بـدون پـول نـقد

 علی آیتی از آینده 
نیوکاش می گوید

هدف گذاری 
دومیلیون دالری 

نیوکاش
 علــی آیتــی تــا پیــش از آنکــه 
بخواهد برای گردشــگران کاری 
انجام دهد، مشــاور حقوقی بــود؛ اما بر 
خــود،  شــخصی  عالیــق  اســاس 
برنامه نویســی نیــز می دانســت. زهــرا 
کاظمــی نیــز مترجــم زبــان فرانســه و 
گرافیست بود و در بخش تولید محتوا، 
ترجمه و طراحی هنری برای خبرگزاری ها 
و مطبوعــات کار می کــرد و همزمان یک 
ماهنامــه نیز به نــام افق گلبهار منتشــر 
می کــرد. هــر دو بعــد از اینکــه ایــده 
اپلیکیشن نیوکاش در فکرشان می آید، 
تمــام تمرکــز خــود را می گذارنــد تــا آن را 

عملی سازند. 

آیتــی می گویــد: »کارت هــای 
نیــوکاش به اپلیکیشــن متصل 
است و مکمل یکدیگرند. بنابراین بسیاری 
از مشــکالتی که به دالیل مقررات بانکی 
برای گردشگر محدودیت و مشکل ایجاد 
می کنــد، در داخــل اپلیکیشــن رفــع و 
خدمات مناســب به گردشــگر ارائه شده  
است.حجم گردش مالی که ما در سال اول 
هدف گــذاری کرده ایم، حــدود دو میلیون 
دالر بــوده اســت که بــا روندی کــه در حال 
حاضر داریــم به آن خواهیم رســید. اما با 
توجــه بــه ارزش بــازار فعلــی حــدود یــک 
میلیارد دالری، آن هم تنها در حوزه زیارت 
و نــه ســایر بخش ها که توســط گردشــگر 
عــرب وارد کشــور می شــود، پیش بینــی 
واقع بینانه ما این اســت کــه بتوانیم 1/5 
درصد از این ظرفیت ورود پول به کشور را 

توسط نیوکاش مدیریت کنیم.«

 او در خصوص برنامه های آینده 
نیوکاش می گوید: » قصد داریم 
دامنه خدمات خود را البته با ایده هایی 
نــو در حوزه هــای جــذب  و  جــذاب 
خدمــات  خارجــی،  ســرمایه گذار 
دانشجویی، سفر و گردشگری سالمت 
شــبکه  توســعه  دهیــم.  گســترش 
نماینــدگان در ســایر کشــورها از جملــه 
قطــر، کویــت، ســوریه و لبنــان، از دیگــر 
برنامه های ماست. به دنبال این هستیم 
تمــام نیازهــای زائر و گردشــگر عــرب در 
نیوکاش تأمین شــود تا در نهایت حس 
خوبی از زیارت و ســیاحت یــا درمان در 

سفر به ایران داشته  باشند.«

REPORTگزارش

سفر همیشه با هیجان و خوشحالی همراه است، اما وای از 
موقعی که به کشوری خارجی سفر کرده اید و از بابت حمل 
پول نقد و احتمال از دســت دادن آن نگرانــی دارید و از همه 

بدتر زبان مردم آن کشور را هم نمی دانید!
علی آیتی و همســرش زهــرا کاظمــی در طول ســال هایی که 
محل سکونت شان نزدیک به بارگاه مطهر امام هشتم)ع( در 
شهر مشهد بوده، مراوداتی با گردشــگران عرب داشته اند و 
مشکالت آنها را از لحاظ دریافت خدمات بانکی و بسیاری 
از خدمات معمولی گردشگری به عینه دیده و درک کرده اند 

و همیشه دوست داشته اند برای توریست های 
خارجی کاری انجام دهند تا مشکالت آنان رفع 
شود. همین باعث می شود »نیوکاش« را ایجاد 
کنند. اپلیکیشن نیوکاش و کارت بانکی متصل 
به آن، با توجه به نیاز گردشــگری عرب زبانان به 
خدمات مالی و بانکی، امکان جابه جایی پول به 
بانک های عضو شتاب ایرانی، شارژ کیف پول در 
کشــور مبدأ و امکان خرید و برداشت وجه نقد 
در ایران، رزرو هتل و خرید بلیت هواپیما، قطار و 
خدمات دیگری متناسب با نیازهای گردشگران 

را فراهم می آورد.
علی و زهرا در مــدت زمانی کوتــاه موفق می شــوند در رویداد 
فین تک در دی ماه 1400 شــرکت کنند و در همــان رویداد به 
عنــوان تیم منتخــب شــناخته و از شــرکت مدیریــت ثروت 
ستارگان و 100 استارتاپ، جذب سرمایه کنند و در بهمن 1400 
در پارک علم و فناوری به عنوان شــرکت فنــاور در حوزه مرکز 

رشد فرهنگی و زیارت پذیرفته می شوند.

در حال حاضر چه امکانــات و خدماتی از 
طریق اپلیکیشــن نیوکاش به گردشــگران عرب زبان 

ارائه می دهید؟
خدمات ما به گردشگران خارجی عرب زبان در مبداء سفر آنان 
ارائه می شــود، به همین دلیل با فعال کردن نمایندگی هایی 
در کشــورها و شــهرهای مختلــف، کار را شــروع کردیــم. در 
حال حاضر بیش از 16 نماینده در کشورهای عراق و عمان و 

تعدادی از شهرهای توریستی و زیارتی در ایران، به گردشگران 
عرب قبل از شروع سفر، خدمات مالی و بانکی را ارائه داده و 
آنها در طول مدت ســفر از این بابت احساس امنیت روانی 

دارند. 
گردشــگران عــرب بعــد از نصــب اپلیکیشــن نیــوکاش روی 
گوشــی های خود، کیف پــول خــود را بــه دالر یا تومان شــارژ 
می کننــد و کارت بانکی ای را کــه متصل به همــان کیف پول 
است، از نماینده های ما در کشور مبدأ دریافت می کنند. بعد 
از آنکه وارد ایران شدند، با همان کیف پول، خدمات دریافت 
می کنند. عمده خدمات این اپلیکیشن در حوزه 
جابه جایی پول است، زیرا از طریق آن می توانند 
از تمام حساب ها پول جابه جا کنند. همچنین 
می توانند لیست تمام تراکنش های خود را چه 
از طریق دستگاه های پوز یا اپلیکیشن، دریافت 
کنند. تمام تراکنش ها نیز به زبان عربی و معادل 
دالری انجام می گیرد و نیاز به نصب سیم کارت 
ایرانی وجود ندارد و با همان سیم کارت خودشان 
خدمات را دریافت می کننــد. در حوزه خدمات 
ســفر نیز پشــتیبانی 24 ســاعته به زبان عربی، 
امکان خرید بلیت هــای هواپیما، هتل، قطار، شــارژ موبایل 
و حتی تهیه ســیم کارت ایرانی از طریق اپلیکیشن نیوکاش 

ایجاد شده   است.

اکنون در چه مرحله ای قرار دارید؟
برنامه نویسی و تولید نیوکاش را اواخر سال 1399 آغاز کردیم، 
ولی به خاطر محدویت های ســفر، بعــد از اینکه همه گیری 
ویروس کرونا کمتر شــد، نیوکاش را رونمایی کردیم و تاکنون 
توانســته ایم بیــش از 3000 کاربر عــرب از کشــورهای عراق، 
عمان و قطر داشته   باشــیم که از ما خدمات دریافت کرده یا 
می کنند. ضمن آنکه توانسته ایم تراکنش مالی قابل توجهی 
از عرب ها جذب کنیم و از طریق نمایندگانی که در شهرهای 
مختلف عراق و عمان داریم، اعتماد خیلی خوبی نیز در این 
کشورها ایجاد کرده ایم. البته فعالً تمرکز عمده ما روی توسعه 
بازار در کشور عراق و عمان اســت و چون سفر عمده آنان به 

مشهد، شــیراز و قم اســت، تمرکز اصلی ما بر این سه شهر 
بوده اســت. در طول این مــدت نیز شــبکه ای از نماینده ها را 
تشــکیل دادیم تا بتوانیم این خدمات را در کشور خودشان 
ارائه دهیم. 13 نماینده در عراق، یک نماینده در عمان و یک 
نماینده نیز در شیراز و یک نماینده در مشهد داریم. االن در 
حال توسعه شبکه خود در سایر کشورها و شهرها هستیم 

و به طور تقریبی هر دو هفته، یک نماینده اضافه می شود. 

آیا تاکنون جذب سرمایه کرده اید؟
بله. در اســفند 1400 از شــرکت مدیریت ثروت ستارگان که 
یک سرمایه گذار تخصصی در حوزه فناوری های مالی است و 
همچنین صندوق پژوهش و فناوری کارآفرینی ستارگان )100 

استارت آپ(، جذب سرمایه یک میلیارد تومانی داشته ایم.

ایده کارت های توریستی برای گردشگران 
از قبل نیز وجود داشته، اما هیچ کدام برای عرب زبانان 
نبوده است. به دلیل ویژگی های خاصی که کشورهای 
عرب زبان دارند، بحث اعتمادسازی برای آنها خیلی 
خاص و دشــوار اســت. شــما چگونه توانســتید این 

اعتماد را ایجاد کنید؟
ما کارهای مختلفی انجام دادیم. از جمله اینکه من و همسرم 
با زبان و فرهنگ آنها در طول سالیان طوالنی که با آنان مراوده 
داشــتیم، آشــنا بودیم. اما شــاید مهم تریــن کار را در جهت 
اعتمادســازی، نمایندگان مــا در مبــدأ و در اکثر اســتان های 
عــراق و عمان ایجــاد کردند. ایــن نماینده ها برای مــردم آنجا 
شناخته شده  و معتبر هستند و قرارداد همکاری با نمایندگان 
معتمد در این اعتمادســازی مؤثر بود. دریافــت خدمات در 

شهر خودشان نقش مهمی در این اعتمادسازی داشت.
ما ســعی کردیم کوچک تریــن و جزئی تریــن موضوعاتی که 
برای گردشگر عرب زبان اهمیت دارد در اپلیکیشن بگنجانیم 
و در واقــع بومی ســازی مناســب اپلیکیشــن بــرای عرب هــا 
بیشتر از خود محصول اهمیت دارد. بنابراین در نظر گرفتن 
جزئی ترین نیاز و خدمات برای گردشگران عرب زبان، باعث 

جذب آنها شد. 

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com
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افزایش هزینه های بیمه درمانی در کنتیکت آمریکا
 صاحبان کسب و کارهای کوچک را زمین گیر می کند

یا بیمه ندارید یا پولش را خودتان بدهید!

REPORTگزارش

از آنجا کــه طبــق قوانین جدیــد، هزینــه مزایای 
ســالمتی در ایالــت کنتیکــت آمریــکا افزایــش 
می یابد، کسب وکارها و سازمان های غیرانتفاعی 
بودجه هــا را ارزیابــی می کننــد تــا تعییــن کننــد 
چقــدر می تواننــد مزایــای کارمنــدان را در ایــن 

خصوص افزایش دهند.
فرد کارستنســن، مدیر این پــروژه می گوید: »در 
نظر بگیریــد هزینــه مراقبت های بهداشــتی در 
آمریــکا چقــدر موقعیــت رقابتــی مــا را ضعیف 
می کنــد. کســب وکارها و مالیات دهنــدگان در 
هیچ کشــور دیگری نباید این هزینــه هنگفت را 
متحمل شــوند؛ این امر آمریکا را با ضرر 7 تا 10 
درصدی نسبت به سایر کشورها مواجه می کند. 
در عین حال، میانگین ســالمت آمریکایی ها )و 
امیــد به زندگــی( ضعیف تر از ســایر کشــورهای 
توســعه یافته اســت و همین امر باعث می شود 
بهره وری کمتری داشــته باشیم. هزینه هایی که 
ما با این سیستم مراقبت های بهداشتی به خود 

تحمیل می کنیم، ظاهراً بی پایان است.«
اندرو مارکوفسکی، مدیر ایالتی فدراسیون ملی 
تجارت مستقل کنتیکت، گفت که این بدترین 
زمــان بــرای اضافــه کــردن بــار دیگــری بــر دوش 
صاحبان مشــاغل کوچک اســت. مارکوفسکی 
افــزود: »آخریــن نظرســنجی فدراســیون ملــی 
تجــارت مســتقل نشــان می دهــد کــه صاحبان 
مشــاغل کوچک که انتظار شــرایط کســب وکار 
بهتر را در شــش مــاه آینده دارنــد، با ایــن قانون 
ســطح امیدواری شــان نســبت به بهبود شرایط 
در آینــده بــه پایین تریــن ســطح ثبت شــده در 
49 ســال اخیر می رســد. عالوه بر این، صاحبان 
مشــاغل کوچک با تورم، مشــکالت اســتخدام 
کارگران و مشکالت زنجیره تأمین دست وپنجه 

نرم می کنند.«
هزینه هــای مراقبت های پزشــکی بــرای چندین 
دهه ســریع تر از نرخ تــورم افزایش یافته اســت. 
کارستنســن گفــت واضح اســت که بســیاری از 

مشاغل کوچک تر نمی توانند بیمه درمانی ارائه 
دهند و بخش فزاینده ای از مشاغل کوچک تر به 
پوشــش بیمه ای کارکنان خود خاتمه می دهند. 
دیگران ســهمی را کــه کارمنــدان بایــد بپردازند، 
افزایش می دهند و برنامه هایی را به همان اندازه 

که اوباماکر اجازه می دهد، ارائه می دهند.
مارکوفسکی گفت: »صاحبان مشاغل کوچک 
کنتیکت همچنان با چالش ارائه پوشــش بیمه 
درمانــی مقرون به صرفــه بــرای کارکنــان خــود 
مواجه هســتند. از زمان تصویب قانون مراقبت 
مقرون به صرفــه، صاحبــان مشــاغل کوچک ما 
با کمتر از 50 کارمند به طور متوســط 42 درصد 
افزایــش یافته انــد، اما تعــداد مشــاغل کوچک 
ارائه دهنده پوشــش بیمــه درمانی بــه 31 درصد 

کاهش رسیده اند.«
با باال رفتن نرخ های پوشش، معموالً کارفرمایان 
بخشی از هزینه های اضافی را به دوش کارکنان 
می اندازنــد. شــرکت ها مجبــور شــده اند یــا 
هزینه های اضافی را تقبل کنند یا شرکت را سرپا 

نگه دارند و این پول را از کارمندان خود بگیرند.
کارستنســن گفــت: »روزبــه روز بــر تعــداد 
کســب و کارهایی کــه هزینه پوشــش بیمــه ای را 
نمی پذیرند، افزوده می شــود. واقعاً هیچ راه حل 

درستی برای این مشکل وجود ندارد.«
مارکوفســکی گفــت: »نکتــه اصلــی این اســت 
کــه مشــاغل کوچــک بــه بیمــه درمانــی ای نیــاز 
دارنــد کــه مقرون به صرفــه، منعطــف و قابــل 
پیش بینــی باشــد. ایــن بــه معنــای راه حل هــای 
مبتنــی بر بــازار و همچنیــن بررســی هزینه های 
اساسی مراقبت اســت. فدراسیون ملی تجارت 
مستقل از قوانینی حمایت می کند که مقررات 
دســت و پاگیر کنتیکت را کاهش دهــد تا امکان 
ایجــاد برنامه هــای ســالمت انجمــن مطابــق بــا 
قوانین فــدرال فراهم شــود؛ قوانینی در راســتای 
ارائــه گزینه هــای دیگــر بــه برخــی از صاحبــان 

مشاغل کوچک برای خرید بیمه درمانی.«

برندکارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

با عبور از شرایط ویژه همه گیری کرونا، شرکت های کوچک 
و بزرگ دست به تعدیل کارمندان خود می زنند تا روی 

سودآوری تمرکز کنند؛ اما این به نفع برند کارفرمایی شان نیست

اخراج های پساکرونا 
و بدنامی شرکت ها

پس از دو سال پررونق برای کسب و کارهای حوزه فناوری و 
رسانه، اکنون با موجی از اقدامات برای کاهش هزینه در این 
صنایع مواجه ایم که از جمله آن اخراج و تعدیل کارمندان 
است. این کسب و کارها با این اقدام خود می خواهند روی 
ســودآوری تمرکز کنند، اما ایــن رفتار می تواند به شــهرت 

شرکت ها در بازار کار فشرده این روزها، آسیب بزند.

  هزینه های باال و بهره وری پایین
متا در یــک اقــدام نــادر، رونــد اســتخدام خود 
را متوقف کــرده و اخیراً کســب و کار پادکســت 
خود را تنها پس از گذشــت یک ســال تعطیل 
کرده اســت. نتفلیکــس چندیــن کارمنــد تازه 
استخدام شده برای طرح وبالگ نویسی تودوم 
را اخراج کرد. اظهارات اخیر دارا خسروشاهی، 
مدیرعامــل اوبــر مبنــی بــر اینکــه این شــرکت 
اســتخدام را بــه عنــوان یــک »امتیــاز« تلقــی 
خواهد کرد نیز به معنی توقف یا کاهش سرعت 
استخدام است. رسانه اجتماعی و اپلیکیشن 
ویدئویی کمئو نیز هفته گذشــته 87 کارمند را 

اخراج کرد که تقریباً یک چهــارم نیروی کار خــود آنها بود. 
شرکت های خرده فروشی از جمله گوپاف، پلوتون، تراسیو و 
ریف همچنین در حال تجدید نظر در تعداد کارکنان خود 
هســتند، زیرا شــرایط اقتصادی آنها تغییر کرده و چاره ای 
ندارند جز اینکه حواس خود را روی سودآوری متمرکز کنند. 
افزایش زمان استفاده از اینترنت و رونق تجارت الکترونیک 
در روزهــای اولیــه همه گیــری کرونا باعــث رونق بســیاری از 
شرکت های فناور شد. همین امر آنها را وادار کرد تا به سرعت 
کارمندان خود را افزایش دهند و بتوانند پاسخگوی تقاضای 
بازار باشند. به عنوان مثال، آمازون تعداد نیروی کار خود را در 
دو سال گذشته تقریباً دو برابر کرده است. از آنجا که تعدادی 
از کارمندان مراکز به مرخصی های مرتبط با کووید-19 رفتند، 
شرکت کارمندان جدیدی را استخدام کرد. اما غیبت ها بعداً 
کاهش یافت و آمــازون با وضعیتی مواجه شــد که بیش از 
نیازش کارمند داشت. همین مســئله به بهره وری پایین تر 

منجر شد و هزینه هایش را افزایش داد.

شرایط اقتصادی تغییر می کند
این اقدامات در راســتای کاهش هزینه،  در حالی صورت 
می گیرد که بازار کار همچنان فشــرده اســت و بسیاری از 
شــرکت ها برای اســتخدام نیروی مــورد نیاز خود تالشــی 
مضاعــف می کننــد. ایــن بــه افزایــش دســتمزدها منجر 

می شود که به نوبه خود سبب ساز افزایش تورم است.
برای مهار این تورم، فــدرال رزرو ایاالت متحده قصد دارد 
با افزایش پیوســته نرخ بهره در طول ســال جاری )شامل 
افزایش 50 واحدی در هفته گذشته( به آرامی 
ترمز اقتصــاد را بکشــد. ایــن امــر هزینه های 
اســتقراض را افزایــش می دهــد کــه باعــث 
می شود شــرکت ها روند ســرمایه گذاری خود 

را متوقف کنند.
ممکــن اســت بــازار شــرکت ها را بــه ســمت 
کاهش هزینه ها سوق دهد، اما روابط کارفرما و 
کارمند دیگر یک موضوع نگران کننده داخلی 
نیســت، بلکه در توانایی شــرکت برای جذب 
استعدادهای برتر در آینده و در تصویر آن نزد 
عموم نقــش دارد.  به عنوان مثــال بتــر را در نظر بگیرید؛ 
استارتاپ وام مســکن و بیمه که در ماه دسامبر برای یک 
تمــاس ویروســی زوم کــه در آن مدیرعامــل 900 کارمند را 
اخــراج کرد، ســرفصل خبرها شــد و جرقــه مباحث هایی 
را درباره روابط کارکنــان زد. اما این همه ماجــرا نبود و این 
شــرکت دوبــاره در ماه مــارس به دلیــل اخــراج کارکنان در 

کانون توجه قرار گرفت.
همه گیری کرونا باعث شــده است بســیاری از کارمندان 
به دنبال شرایط بهتر، کار فعلی خود را رها کنند و این امر 
بازار کار فشــرده ای ایجاد کرده شــد که قدرت بیشتری را 
در دستان کارمندان احتمالی قرار می دهد و بر شرکت ها 
فشار می آورد تا نه تنها آنها را جذب کنند، بلکه در حفظ 
آنهــا نیز بکوشــند. تغییــر شــرایط اقتصاد به ایــن معنی 
اســت که شــرکت ها توجه بیشــتری بــه درآمدهــای خود 
دارند، اما اخراج های بزرگ و تعطیلی سرمایه گذاری های 
جدیــد می تواند در آینده جــذب اســتعدادها را برای آنها 

سخت تر کند.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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داستاناصلی
L E A D  S T O R Y

 برخــی کســب و کارهایی کــه در فضاهایی 
مانند پارک ها مستقر هســتند، می گویند نام گذاری 
امسال باعث شده تعداد زیادی بازدید داشته باشند 
که بعضاً افرادی هستند که ارتباط و آشنایی با این فضا 
ندارند و توصیه های اشتباه می کنند و زمان زیادی را از 
آنها می گیرند. نظر شــما در این باره چیســت؟ نقاط 
مثبت و منفی بازدیدهای این چنینی را چه می دانید؟

اتفاقاً من عکس این را فکر می کنــم. بازدیدها و فعالیت های 
این چنینی را مثبــت می دانم. ما بایــد نوع نگاه مــان را تغییر 
دهیم. امســال کل جامعه اعم از مردم، جامعه دانشگاهی، 
جامعه استارتاپی، فضای سیاست گذاری، مسئوالن اجرایی 

و... دارند به این موضوع توجه می کنند و همین باعث می شود 
در الیه های ذهنی مدیران جامعه این موضوع اولویت باالتری 
پیدا کند. اگر بخواهم شــاهدی برای ادعایم بیاورم، می توانم 
از قانون جهش تولید دانش بنیان یاد کنم که چند روز پیش 
از طــرف مجلــس بــه رئیس جمهــور ابــالغ شــد. اینکــه الیه 
سیاســت گذاری، اجرایی و مدیران باالدســتی به این مسئله 
توجه کردند، هم در تنظیم قانون نقش داشت و هم در تصویب 
و ابالغ آن. معتقدم بازدیدهایی هم که اتفاق می افتد، این پیام 
را می دهــد که اقتصــاد دانش بنیــان موضوع محــوری و مهم 
ماست. اگر این فعالیت های ترویجی اتفاق نیفتد و بازدیدها 
انجام نشــود، ما چطور می خواهیم این فرهنگ را بســازیم؟ 

گفت و گو با مجید دهبیدی پور، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه 
شریف درباره برنامه های این پارک و بررسی روندی که اکوسیستم 

نوآوری در چند سال گذشته طی کرده است

سخـــــــت افزار
ونسل نوین استارتاپ

اگر هفت، هشت سال پیش به منطقه ای که به آن ناحیه نوآوری شریف گفته می شد، سر می زدید، احتماالً به عنوان یک 
مخاطب عادی چیز زیادی از آن فضا دستگیرتان نمی شد؛ اما امروز لوکیشن های متعددی که در این منطقه محفلی برای 
تیم ها و کسب و کارهای نوآور شده اند و حضور گسترده جوانان در خیابان ها و محله های اطراف که شکل و فرهنگ آنجا را 
تحت تأثیر قرار داده اند، شاهدی بر درستی ادعایی است که سال ها پیش بر زبان آمده بود؛ اینکه قرار بود منطقه اطراف 

دانشگاه شریف با کسب و کارهای دانش بنیان و نوآور و مراکز نوآوری پر شود. هر چند هنوز هم راهی طوالنی برای رسیدن 
به نقطه ایده آل در پیش است، اما تغییرات چند سال اخیر کامالً به چشم می آید. یکی از کسانی که در تمام این سال ها 
در اکوسیستم نوآوری شریف حضور فعال و مستمر داشته، مجید دهبیدی پور است. او که هم اکنون رئیس پارک علم و 
فناوری دانشگاه شریف است، در گفت و گوی پیش رو از برنامه های پارک می گوید و نگاهی به روندی دارد که اکوسیستم 

نوآوری کشور در چند سال گذشته طی کرده است.

عکس:حامدکریمزاده

I N T E R V I E W

 نقاط عطف
 اکوسیستم نوآوری کشور

دولتی ها شروع 
کردند، خصوصی ها 

ادامه دادند
 مجید دهبیدی پور، رئیس پارک 
علم و فناوری شریف با نگاهی به 
تاریخ حدوداً 20 ساله اکوسیستم نوآوری 
در کشــور، چنــد نقطــه عطــف در آن 
می بیند. اکوسیستمی که هر چند با یک 
حرکــت از ســوی دولت پــا گرفت، امــا در 
ادامه با همت بخش خصوصی رشد کرد 

و سر و شکل امروزی اش را یافت.

 او درباره این نقاط عطف توضیح 
می دهد: »یک دوره به سال های 
دهه 80 برمی گردد که مراکز رشد و پارک ها 
ایجاد شدند. چیزی که در این دوره برایم 
خیلــی پررنــگ اســت، شــروع رفتــن بــه 
ســمت اقتصــاد دانایی محور اســت. در 
برنامه چهــارم توســعه رد پــای واژه هایی 
مثــل اقتصــاد دانایی محــور را می بینید. 
نکتــه دومــش این این اســت که بیشــتر 
توســط بخش دولتــی ایجــاد و مدیریت 

می شد.

 در دوره دوم کــه تقریبــاً در 
ســال های 90 تا 92 اتفــاق افتاد، 
یکسری استارتاپ های باپتانسیل شکل 
گرفتند. ما با شکل جدیدی از کسب و کار 
آشــنا شــدیم. می تــوان گفــت یکســری 
درختچه و بوته شکل گرفتند که مشخص 
بود سرعت رشدشان نسبت به سایرین 
باالتر است؛ مثل دیجی کاال و اسنپ. این 
نقطه عطف بعدی بود که به دست بخش 

خصوصی اتفاق افتاد.

 از حــدود ســال 93 نهادهــای 
حمایــت از کســب و کار توســط 
بخــش خصوصــی ایجــاد شــدند. زیــرا 
فعالیت هــای فنــاوری در کشــور در حال 
رشــد بــود و نمونه هــای موفقــی وجــود 
داشت، بنابراین بخش خصوصی به این 
نتیجــه رســید کــه ایــن حــوزه می توانــد 

سودده باشد. این نقطه عطف سوم بود.

 تقریبــاً از ســال 98 به بعــد ما با 
سرمایه گذاری شرکت های بزرگ 
و اقتصاد سنتی روی کسب و کارهای نوپا 
مواجه ایم. من به این موضــوع به عنوان 
یک روند جدید نگاه می کنم. موفق بودن 
یا نبودن آن بعداً قابل ارزیابی است، ولی 

این اتفاق مهم رخ داده است.«

COMMENTدیدگاه

در هر سازمانی که اگر قرار باشد اتفاق مثبتی بیفتد، توصیه 
می کنند که در ابتدا فرهنگ آن را ایجاد کنند. در حال حاضر 
به نظرم همه اتفاقات در راستای توسعه فرهنگ دانش بنیان 
است و اگر این به عنوان زیرساخت اتفاق بیفتد، خیر و برکت 
بسیاری دارد. بنابراین اتفاقاتی را که امسال می افتد فرصت 

بالقوه ای می بینم که امیدوارم اثرات ماندگاری داشته باشد.
می خواهم مثالی بزنم تا موضوع روشن تر شود. رهبری سال 
87 را بــه نام ســال نــوآوری و شــکوفایی نام گذاری کردنــد. نام 
صندوق نوآوری و شکوفایی از نام همان سال گرفته شد و در 
حال حاضر نهادی مالی است که خدمات مالی و اعتباری به 
کارآفرینان اعطا می کند. فکر می کنم بعد از گذشت 14 سال، 
نیازهای جامعه کارآفرینی و اســتارتاپی کشور بسیار متنوع 
شده اســت و همه فعاالن باید از این فرصت استفاده کنند؛ 
اگر مسئله سیاست گذاری و قانون گذاری وجود دارد، حلش 
کنند؛ اگر در جایی نیازمند تسریع فعالیتی هستیم، این کار 
صورت پذیرد؛ اگر حمایتی الزم است که تا االن به آن فکر نکرده 
بودیم، به آن بیندیشیم؛ اگر تحقق موضوعی نیاز به همکاری 
بین دستگاهی داشته، در حال حاضر بهترین موقعیت برای 
ایجاد این همکاری است. بنابراین من هرطور که به این موضوع 

فکر می کنم، خیر و برکت می بینم.

 به نظر می رسد پارک علم و فناوری شریف 
در حال پوست اندازی است و برنامه های متنوعی هم 
دارد. کمــی دربــاره راه رفتــه و مســیر پیــش روی پارک 

صحبت می کنید؟ 
ســابقه فعالیت های کارآفرینی در شــریف به 22 سال پیش 
برمی گردد. مرکز کارآفرینی دانشگاه در سال 79 شکل گرفت. 
اتفاقی که در شــریف رقم خورده، این اســت که متناســب با 
گذشــت زمان و نیازهایی که ایجاد شــده، نوآوری های نهادی 

اتفاق افتاده است. 

 نوآوری نهادی به چه معنا؟
ســال 79 که مرکــز کارآفرینــی را ایجــاد کردیــم، کارش ترویج، 
فرهنگ ســازی و آموزش بود. می خواست به بچه ها ذهنیت 
بدهد که موضوع کارآفرینــی و ارزش آفرینــی داخل مرزهای 
کشور یک راه خوشبختی است. می خواست به آنها بگوید 
که می توانند کســب و کار خود را داشــته باشــند. به عــالوه به 



بچه ها مهارت های نرم را آموزش می داد. در نتیجه این آموزش ها 
و فعالیت های ترویجی، تعدادی تیم دانشجویی شکل گرفتند 
که می خواستند ایده شــان را عملیاتی کنند، اما مکان استقرار 
و منابــع مــورد نیــاز بــرای ایــن کار را نداشــتند. بــه همیــن دلیل 
مرکز رشد شریف در سال 82 شــکل گرفت تا به نیازی که مرکز 

کارآفرینی ایجاد کرده بود، پاســخ دهد. مرکز رشــد 
هم بنــا به وظیفــه ای کــه داشــت، فضــا و امکانات 
در اختیار تیم ها گذاشــت تا شــکل بگیرند و رشد 
کنند.  وقتی شــرکت ها به اندازه خاصی رســیدند، 
متوجه شدیم که نیاز مالی دارند و خدمات مالی - 
اعتباری می خواهند. پای موضوعات دیگری چون 
ضمانت نامه، سرمایه گذاری، وام و... پیش کشیده 
شــد. به همین دلیل ســال 88 صنــدوق پژوهش و 
فناوری ایجاد شد. چرا؟ زیرا فعالیت مرکز رشد این 

نیاز را ایجاد کرده بود. 
ســال 95 به نقطــه ای رســیده بودیم کــه المان های 

مختلــف بــرای توســعه نــوآوری را در اختیــار داشــتیم. مرکــز 
کارآفرینــی، مدرســه اشــتغال، صنــدوق پژوهــش و فنــاوری، 
شــتاب دهنده، مجتمع خدمات فناوری و... داشــتیم. تعدادی 
شرکت اطراف دانشگاه مستقر شده بودند و مجوز پارک را سال 
95 گرفتیم. این طور نبود که اول پارک را تأســیس کنیم و بعد با 
شرکت های مختلف آن را پر کنیم. بلکه کارمان پیش رفته بود و 
شرکت ها و نهادهای مختلف بودند و متوجه شدیم نیاز است 
چتری باالی سر آنها قرار داده شــود. عمالً آنچه در حال حاضر 
پیش می بریم، این است که ناحیه اطراف دانشگاه تبدیل شود به 
جایی که تراکم شرکت های دانش بنیان و فناور باال برود. در حال 
حاضر حدود 600 کسب و کار اطراف دانشگاه مستقر هستند. 
از یک تیم دو نفره گرفته تا شرکتی بزرگ که چند صد نفر نیروی 

انسانی دارد. 
همین طور که پیش می رویم، می بینیــم نهادها نیازهایی ایجاد 
کرده اند که به ایجــاد نهادهای جدیدی برای پاســخ به آن نیازها 
منجر شده است. من به این روند توسعه نهادی می گویم که البته 

همراه با نوآوری بوده است. زیرا نیاز مادر نوآوری است.

 پــارک شــریف چــه ویژگی هایــی دارد و چــه 
امکاناتی را در اختیار تیم ها و کسب و کارها قرار می دهد؟

اولین و یکــی از مهم ترین برنامه هــای ما افزایــش ضریب نفوذ 
برنامه هــای کارآفرینی میان دانشــجویان اســت. مــا معتقدیم 
همچنان روی مسئله توانمند کردن دانشجویان باید بیشتر از 
گذشته کار کنیم. دانشجویان نیاز به اصالح ذهنیت و آموزش 

مهارت های کارآفرینی دارند. 

 به چه شکل این کار را انجام می دهید؟
با افزایش میزان کالس هایی که برگزار می  شود. اگر قبالً به عنوان 
مثال 20 هزار نفر-ساعت آموزش کارآفرینی داشتیم، این عدد 
باید به 40 هزار نفر-ساعت برسد. این ضریب نفوذ باید افزایش 

پیدا کند. 

 از نظر کیفی هم تغییری می کند؟
طبیعتاً بله. از قدیم گفته اند کار نیکو کردن از پر کردن است. وقتی 
کاری را به شکل مدوام و مستمر انجام می دهید، به مرور متوجه 
ایرادهایش می شــوید و آنها را اصالح می کنیــد. همین حاال که 
دانشگاه ها باز شده اند، یک فرصت فوق العاده برای ماست که 

آموزش ها را توسعه دهیم.
موضوع دیگری که مد نظر ماست، توسعه زیرساخت های دوره 
رشــد اســت. حجم تقاضاهای حال حاضر مرکز رشــد بســیار 
باالســت، ولی جایــی برایشــان نداریم. ایــن یعنی زیرســاخت 
فیزیکی مرکز رشد ما کافی نیســت و باید آن را ارتقا دهیم. االن 
صفی طوالنی پشــت در مرکز رشد تشکیل شــده است. وقتی 
فضایــی در اختیار تیــم نوپــا قــرار می دهیم، خــود تیــم کارهای 
مختلفــی انجــام می دهد و بــه یک محصــول قابــل قبول بــازار 

می رسد.
موضوع سومی که امسال بنا داریم آن را ادامه دهیم، همکاری 
با بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های شرکت های دوره 

رشد است. ساختمانی که االن در آن استقرار داریم، 25 هزار متر 
مربع است که با ســرمایه گذاری کامل بخش خصوصی ایجاد 
شــده و شــرکت های خصوصــی هــم واحدهــای آن را خریداری 
کرده اند. دولت هیچ سرمایه گذاری ای در این بخش نکرده است. 
ما می خواهیم مدل های این چنینی را تکرار کنیم. هدف مان هم از 

ایجاد این نواحی، همجواری شرکت هاست. 

 آیا به بخش خصوصی امکاناتی هم داده 
می شود؟ مثل تسهیل صدور مجوزها و...؟

آن قــدر ایــن موضــوع کشــش بــازار دارد کــه بــرای 
ســرمایه گذار جذاب اســت و نیاز به انجــام کاری از 
ســوی دولت نیســت. ســرمایه گذار زمین را بخرد و 
ساختمان بسازد، در میان شرکت های دانش بنیان 
آن قدر متقاضــی دارد کــه برایش صرفــه اقتصادی 

داشته باشد.
یکی از مهم ترین برنامه های مــا، افزایش ارتباطات 
میان بازیگران ناحیه نوآوری شریف است. از 600 کسب و کاری 
که در این بخش مستقر هستند، معتقدیم بسیاری ارتباطات 
نظام مند ندارند یا ممکن است از حضور همدیگر اطالع نداشته 
باشند. ممکن است استارتاپی به دنبال سرمایه گذار بگردد و خبر 
نداشته باشد که سرمایه گذارش در همین ناحیه مستقر است. 
به همین دلیل توسعه شبکه بازیگران ناحیه نوآوری شریف را در 

دستور کار خود داریم.  
اتفاقــی در کشــور افتــاده، این اســت کــه اســتارتاپ هایی که در 
طول 10، 12 ســال اخیر شکل گرفته اند و رشــد کرده اند، بیشتر 

در حوزه فناوری اطالعــات بوده اند. 
طبیعــی هــم هســت. پهنــای باند 
افزایش پیدا کــرده و فضای مجازی 
رشــد یافته و بازار نیــاز داشــته و در 
نتیجه این گونه از استارتاپ ها رشد 
بیشتری داشته اند. اما این به معنای 
این نیســت کــه مــا فقــط در حــوزه 
فنــاوری اطالعــات ظرفیــت داریم، 
بلکــه در حوزه هــای ســخت افزاری 
نیز پتانســیل و توانمندی بسیاری 
داریــم. یکــی از برنامه های امســال 
ما ایجاد کمپ های ساخت و تولید 
است. یعنی فضاهایی که امکانات 
ساخت، تولید و نمونه سازی دارند. 
جایی که این امکانــات و تجهیزات 
برای ساخت نمونه اولیه وجود دارد، 

کارگاه یا کمپ سخت افزاری نام دارد. در اصل ما به دنبال ایجاد 
نسل نوینی از استارتاپ ها هستیم و باید بسترسازی کنیم که این 

نسل جدید از شرکت های نوپا بتوانند شکل بگیرند. 
در حال انجام کار دیگری نیز هســتیم که من عنوان مسئولیت 
اجتماعی را به آن اطالق می کنم. معتقدم اگر شــریف در حوزه 
نوآوری پیشــتاز اســت، این موضــوع برایش مســئولیت آفرین 
اســت و حتماً باید تجربیاتش را به نهادها و دانشگاه ها و سایر 
مکان هایی که می خواهند در این مســیر حرکــت کنند، انتقال 
دهد. بر این اســاس مــا کمک بــه دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و 
نهادهایی که می خواهنــد از فعالیت های ما الگوبــرداری کنند، 
جزو وظایف خود تعریــف کرده ایــم و آماده ایم ایــن تجربیات را 
در اختیار متقاضیان قرار دهیم.  موضــوع دیگر، تربیت نیروی 
انسانی است. به نظر من اکوسیستمی که در حال حاضر شکل 
گرفته و شــامل همه بازیگران اعم از شــتاب دهنده ها، پارک ها، 
کســب و کارهای کوچــک و بــزرگ، صندوق های ســرمایه گذاری 
خطرپذیر، دانشگاه ها، رسانه و... می شود، نیازمند نیروی انسانی 
با دانش و تجربــه و مهارت هســتند. برنامــه ای را از چند ســال 
پیش آغاز کرده ایم و بنا داریم امسال آن را ادامه دهیم و آن هم 
توانمندسازی و کمک به پرورش نیروی انسانی برای فعالیت در 
بخش های مختلف این اکوسیستم است. مثل کسی که بتواند 
مدیر برگزاری رویداد در یک شــتاب دهنده باشــد یا کارشــناس 
ارزیابی طرح کســب و کار یا خبرنــگار حرفه ای حوزه نــوآوری و... 
طرح کیمیا در این راستاست که چند دوره در گذشته برگزار شده 

و امسال هم یک دوره دیگر آن برگزار می شود.

 چه فرصت ها و تهدیدهایی را در مسیر خود 
می بینید؟ 

اولین فرصت، نام گذاری ســال اســت که بســیار فرصت بزرگی 
اســت و توجه قشــرهای مختلف را به این موضــوع جلب کرده 
است. ما باید از این توجه اســتفاده کنیم. فرصت دوم ما ابالغ 
قانون جهش تولید است. فرصت سوم جواب گرفتن از کارهایی 
است که تا چند سال پیش واهمه داشتیم سراغ آنها برویم ولی 
در حال حاضر انجامش داده ایم. همین ساختمانی که 80، 90 
شرکت در آن مستقر هستند، سه چهار سال پیش با خوف و رجا 
به سراغش رفتیم؛ ولی االن انجام شده و نتیجه اش را دیده ایم. 
انجام کاری برای اولین بار بسیار سخت است، ولی برای دفعات 
بعدی بسیار ساده تر می شود. ما در حال حاضر نمونه ای داریم 
که انجام فعالیت مشــابه و تکــرار آن را راحت تــر می کند. نکته 
بعدی فرهنگ حاکم بر جامعه است که نسبت به 10، 15 سال 

پیش تغییر کرده و این مسئله به ما کمک می کند.
اگر بخواهم از تهدیدها بگویم، الزم است به موضوع امید اشاره 
کنم. ما باید تالش کنیم سطح امیدواری را در میان نسل جوان 
افزایش دهیم. این کار هم با شــعار دادن ممکن نیســت، بلکه 
با عملکرد و واقعیت ملموس اتفــاق می افتد. یکی از مهم ترین 
مســائلی که امــروز تمام کســانی کــه در حــوزه نــوآوری فعالیت 
دارند، باید به آن توجه کنند، این است که تهدید ناامیدی را در 
جامعه داریم که در دو ســال اخیر متأسفانه شیوع کرونا نیز به 
آن کمک کرد. متوسط امید در سطح جامعه کاهش یافته و اگر 
اقدامی نکنیم و با عملکردمان سطح 
امیــدواری را افزایــش ندهیم، همه 
فرصت هایــی کــه من بــه آن اشــاره 
کردم، از دســت مــی رود و نتایج مد 

نظر را نمی گیریم. 

 در حال حاضر خدماتی 
کــه در پــارک شــریف در اختیــار 
شــرکت ها می گذاریــد، شــامل چه 
چیزهایی می شــود و چه تغییراتی 

نسبت به گذشته کرده است؟
گفتــم کــه در شــریف متناســب 
بــا نیــاز، نهــاد ایجــاد شــده و ایــن 
نهادها سرویس های مختلف ارائه 
می دهند. مــا پنج دســته مخاطب 
داریم که به هردسته سرویس های 
متفاوتی عرضه می کنیم. دسته اول مخاطب ما، تیم های نوپای 
دانشجویی هستند. ما فضای استقرار اشــتراکی، سیدمانی و 
خدمات منتورینگ به آنها ارائه می دهیــم و کمک می کنیم در 
راندهای بعدی بتوانند سرمایه گذار جذب کنند. این خدمات را 

از طریق شتاب ددهنده ها ارائه می دهیم. 
دســته دوم شــرکت های نوپا هســتند که هویت حقوقی دارند. 
به این دســته فضای اســتقرار می دهیم که اختصاصی است، 
خدمات مشــاوره و تجاری ســازی، تســهیالت مالــی و کمک به 
بازاریابی را نیــز در اختیار آنهــا قرار می دهیــم. هرچند خدمت 
آخری که به آن اشاره کردم، نسبت به باقی خدمات ضعیف تر 
اســت و نمی توانم ادعا کنم به شــرکت های دوره رشد سرویس 
بازاریابی قوی ارائه داده ایم یا به توسعه بازارشان کمک کرده ایم.  
دسته ســوم شــرکت های رشــدیافته هســتند که دیگر مسئله 
فضای اســتقرار ندارند و باید این فضا را خودشان تأمین کنند. 
اینها از خدمات قانونی پارک بهــره می برند، مثل معافیت های 
مالیاتــی. هم افزایی و همکاری بین شــرکتی نیــز در اینجا اتفاق 
می افتد، زیرا آنها عالقه مند هستند تا با سایر شرکت های نوپا 
یا استارتاپی همکاری کنند. ما اتصال این شرکت ها به یکدیگر 
را تسهیل می کنیم.  دسته چهارم مخاطبان ما، تأمین کنندگان 
خدمات هســتند. اینها مجموعه هایی هســتند که بــه نیابت 
از مــا بــه شــرکت ها و اســتارتاپ ها ســرویس می دهنــد، مثــل 
صندوق های پژوهــش و فناوری، شــتاب دهنده های خصوصی 
)در حال حاضر حدود 15 شتاب دهنده خصوصی در ناحیه فعال 

هستند(، مجموعه های ارائه دهنده خدمات حقوقی و خدمات 
تجاری سازی. کسب و کار آنها این است که در پارک حضور داشته 
بشند و خدمات خود را به شرکت ها و استارتاپ های متقاضی 
بفروشند. گاهی ما بخشی از هزینه خدمات آنها را می پردازیم.

 MCI« دسته پنجم دفاتر نوآوری صنایع اند، مثل همراه اول که
Lab« را اینجا ایجاد کرده که به اعضای هیئت علمی گرنت بدهد، 
استارتاپ های خوب را شناسایی و روی آنها سرمایه گذاری کند 
و... . اینها مثل دسته چهارم بیشتر سرویس دهنده هستند تا 

سرویس گیرنده. 

 نقاط قوت و ضعف اکوسیستم نوآوری شامل 
چه چیزهایی می شود؟

اگر بخواهم از نقاط قوت صحبت کنــم، اینکه حاکمیت توجه 
به این مســئله را در دســتور کار خــود قــرار داد، مثبت می بینم. 
به عالوه در 20 سال گذشته فرهنگ سازی خوبی در این خصوص 
صورت گرفت کــه به اعتقاد من نقطــه قوت دیگری اســت. این 
فرهنگ سازی سبب شد تا رویکرد اقتصاد نوآوری به یک گفتمان 
تبدیل شود. نقطه قوت بعدی را حضور پررنگ بخش خصوصی 
در اکوسیســتم نــوآوری کشــور می دانــم. همچنیــن معتقــدم 
معاونت علمی و فناوری طی سال های گذشته کمک شایانی به 
تسریع این فعالیت ها و شکل گیری این فرهنگ و گفتمان کرد. 
بنابراین فعالیت های هفت، هشت سال گذشته معاونت علمی 
را مثبت و بدیع می بینم، زیرا کاری کرد که ادبیات اقتصاد نوآوری 

در همه ارکان جامعه و حاکمیت رسوخ کند.
اما معتقــدم از جمله نقاط ضعف این اکوسیســتم این اســت 
کــه در برخی مواقع فــرم بر محتوا پیشــی گرفته اســت. مثالً ما 
شتاب دهنده هایی داریم که کارنامه خوبی ندارند و خروجی شان 
مقبول نیســت. معتقدم که ظرف و مظــروف  یا قالــب و محتوا 
باید با هم رشد کنند. اما در مورد بعضی از شتاب دهنده ها این 
اتفاق نیفتاد. به عالوه حد و حجم منابعی که الزم بود چه از سوی 
حاکمیت و چه از ســوی بخش خصوصی وارد این اکوسیستم 
شود، خیلی محدود بود. حجم سرمایه گذاری ها هنوز به آن نقطه 
ایده آل نرسیده و ظرف نوآوری کشور صالحیت جذب سرمایه 

بسیار بیشتری داشت.

 بخشی از آن به خاطر تحریم ها نیست؟ چون 
ما در کشورهای دیگر هم می بینیم که سرمایه گذاری روی 
استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا لزوماً از سمت بخش 

خصوصی همان کشور اتفاق نمی افتد.
می تواند یکی از دالیلش همین باشد. به طور کلی وقتی موضوع 
ســرمایه گذاری را واکاوی می کنیم، چند راه برای تأمین ســرمایه 
وجود دارد؛ یا ســرمایه گذار خارجی این مبلغ را می پــردازد، یا از 
ســمت شــرکت های بزرگ و کســب و کارهای ســنتی ایــن اتفاق 

می افتد یا به سراغ مردم می روند که همان بورس است.
من اعتقــاد دارم مــا جذب ســرمایه از مــردم را مورد غفلــت قرار 
داده ایم. یکی از مسیرهایی که می تواند جریان سرمایه سمت 
اکوسیســتم نوآوری را باز کند، بورس اســت و اگر این مسیر باز 
نشود، استارتاپ هایی که بزرگ شده اند و پیش رفته اند، از کجا 
قرار اســت نقدینگی خود را تأمین کننــد تا دوباره روی کارشــان 
سرمایه گذاری کنند؟ مثل جاده ای است که همه در حال حرکت 
در آن هستند. اگر شما ته این جاده را ببندید، ترافیک و دردسر 
ایجاد می کنید. انتهای این راه باید باز باشد تا استارتاپ هایی که 
بزرگ شــده اند، به بورس بروند و از محل نقدینگی که کش اوت 

می کنند، دوباره روی کسب و کارشان سرمایه گذاری کنند. 
نقطه ضعــف دیگــری که مــن متوجه خودمــان، یعنــی جامعه 
دانشــگاهی می دانــم، ایــن اســت کــه در ارتباط بــا آمــاده کردن 
دانشــجویان و فارغ التخصیالن مــان بــرای ورود بــه عرصــه 
کســب و کار کــم کاری کرده ایــم. حداقــل در مــورد خــودم در 
دانشــگاه شــریف معتقدم که این کم کاری را انجــام داده ام. اگر 
انتظار داریم کسب و کاری موفق شــود، پیش از آن باید اعضای 
تشکیل دهنده اش مهارت ها را بدانند و توانمند شوند و کارآموزی 
کنند. دوره چهار ســالی که دانشــجو مهمان ماســت، نباید به 
تمامی صرف خواندن دروس شود. ما در دانشگاه ها مهارت های 

خیلی بیشتری را می توانستیم به دانشجویان بیاموزیم.

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

همین طور که پیش 
می رویم، می بینیم 

نهادها نیازهایی ایجاد 
کرده اند که به ایجاد 

نهادهای جدیدی برای 
پاسخ به آن نیازها منجر 
شده است. من به این 
روند توسعه نهادی 

می گویم که البته همراه 
با نوآوری بوده است
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ما به شنیدن نام زنان در تولید لباس عادت داریم، اما معموالً 
حضور زنــان را در کســب و کارهای خرد تولید پوشــاک فرض 
می کنیــم. اما مرســده حیــدری طراح لباســی اســت کــه روی 
طراحــی لبــاس بــرای برندهــای تولیــد انبــوه متمرکز اســت و 
هم بنیان گذار مؤسســه طراحان مد خالق اســت که با هدف 
تولید محتوای معتبر و آموزش طراحان لباس و آماده ســازی 
آنان برای ورود به بازار صنعتی تولید پوشــاک تأسیس شده 
اســت. او دانش آموختــه کارشناســی معمــاری اســت، امــا 
سپس به طراحی لباس عالقه مند شده و در دوره آکادمی مد 
استانبول و دوره تخصصی مد و لباس دانشگاه علم و فرهنگ 

 شرکت می کند. بالفاصله وارد شرکت ناریان می شود و پس از 
آن در کاسپین مد، به مدت دو سال طراحی لباس و کالکشن 

انجام می دهد.

لطفاً درباره خانه طراحان مد خالق توضیح 
دهید.

ما از ســال ۹۹ این مؤسسه را تأســیس کردیم. برای برندهای 
معتبر ایران، کالکشن طراحی می کنیم و در کنار این فعالیت 
به صورت محدود تدریس دروســی را که به صــورت کاربردی 
تدوین شــده و بر پایه تجربه ما و نیازهای بــازار کار طرح ریزی 

شده است، انجام می دهیم. ضمناً پروژه های طراحی پارچه و 
طراحی شال و روسری نیز در فهرست کارهای ماست.

بخش دیگر کار ما، تولید محتوای به روز در صنعت مد است. 
به همــراه خانــم فغانی خانــه طراحان مــد را تأســیس کردیم 
و ســپس با خانم ترکمنی، رســانه ای به نام فشــن اینســایدر 
بنیان نهادیم و ماهیانه برنامه های آموزشی در قالب الیوهای 
محتوایی داریم که به صورت عمیق محتواهای روز را تحلیل 
 می کنیم و این اطالعات را در اختیار همراهان قرار می دهیم. 
افراد با پرداخت حق اشتراک، مسیر به روز بودن در صنعت 
مد را همراه ما طی می کنند. تاکنون 1500 مشترک داشته ایم.

زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

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

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

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

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

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

کنند.
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انتشارات
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ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

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

سوزان چیستی 
فین تکاستیون اوهنلون

 به زبان ساده
حسن موحد

مرتضی حمزه سرکانی

آموزش مبانی فین تک برای فعالیت حرفه ای در دنیای 
فناوری های مالی
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آموزش مبانی فین تک برای فعالیت 
حرفه ای در دنیای فناوری های مالی

درباره الهام کادری

زنی دوستدار 
محیط زیست

معموالً وقتی از آلوده شدن آب های زمین 
حرف می زنیم بالفاصله نام شــوینده ها و 
کارخانه های مواد شــیمیایی به ذهن مان 
خطور می کند. اما مدیر یکی از بزرگ ترین 
کارخانه هــای مواد شــوینده  و شــیمیایی 
اروپا، رسالت اصلی خود را حفظ محیط 

زیست قرار داده است.
الهــام کادری تاجر مراکشــی - فرانســوی 
می خواهــد صنعــت مــواد شــیمیایی را 
متحــول کنــد. او در ســال 1۹۹۷ دکتــرای 
مهندســی شــیمی گرفت و وارد صنعت 
مواد شــیمیایی شــد. ابتــدا در بلژیک در 
کارخانــه داچ شــل مشــغول به کار شــد و 
توانســت فرمول مناســبی بــرای درپوش 
بطری بسازد که مانع انتشار قارچ و باکتری 
شــود. ســپس بــه پســت های بازاریابی و 
توســعه تجــارت روی آورد و کم کــم مدیــر 
محصول شــد. او در صنایــع رنگ تجربه 
کســب کرد و بــه شــرکت داو رفــت و پس 
از چندیــن بــار ارتقــا، مدیــر کل بازاریابی 
منطقــه خاورمیانــه شــد و کارخانه هــای 
تصفیــه آب را در امــارات متحــده عربــی 
ســاخت. الهام بر توســعه در کنیــا، غنا و 
نیجریــه نظــارت داشــت و پروژه هــای آب 
را در کویــت، مراکش، عمان، قزاقســتان و 
آذربایجــان توســعه داد. او در ســال 201۹ 
مدیرعامل سولوِی شد و بالفاصله با تعهد 
به توافق نامه آب و هوای پاریس گام مهمی 
در مسیر پایداری و در عین حال تضمین 
سودآوری برداشــت. الهام معتقد است 
چون صنایع شیمیایی در همه تولیدات 
مربــوط بــه زندگــی نقــش دارنــد، اصالح 
این صنعــت موجــب تحول عظیمــی در 
دنیا می شــود. به همین دلیل همــواره در 
پــی یافتــن راه هایــی بــرای بازگشــت مواد 
دورریز به چرخه مصرف است. او می گوید: 
»چــون مــن در کازابالنــکا متولــد شــدم و 
در محیطــی بســیار کم برخــوردار زندگی 
کردم، حفــظ آب و غــذا در آن زمــان برایم 
اهمیت زیــادی داشــت. به همیــن دلیل 
ایــن رســالت را بــرای حفــظ زمیــن 
بــر  دوش خــودم احســاس 
می کنــم.«  الهــام متأهل 
و مادر دو فرزند اســت و 
معتقد اســت اگر زنان 
تنهــا بــه پیشــرفت و 
هدف گذاری فکر کنند، 
مانعــی به نام ســقف 
شیشــه ای برایشان 
مشکل ساز نخواد 

شد. 

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با مرسده حیدری، هم بنیان گذار خانه طراحان مد خالق؛ او معتقد است زنان می توانند 
با اعتمادبه نفس به جایگاهی برابر با مردان در صنعت پوشاک دست یابند

قاچاقبزرگترینضربهرابهمامیزند
   عکس:  نسیم اعتمادی

I N T E R V I E W
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

سرمایه اولیه را از کجا به دست آوردید؟ 
ما برای تأسیس مؤسسه نیاز به سرمایه اولیه داشتیم که البته 
مبلغ کمی هم نبود؛ اما چون درآمد چندین سال کارمان را برای 
این امر اختصاص دادیم، توانستیم هزینه های اولیه تأسیس 
را تأمین کنیم. البته بیشترین سرمایه طراح لباس، خالقیت 
و پشتکار است و برای شــروع، هزینه های کمتری نسبت به 

هزینه راه اندازی یک مؤسسه تولید انبوه لباس نیاز است.

چه شد که به فکر راه اندازی این کسب و کار 
افتادید؟ 

طراحــی لباس پوشــیدنی، در ســطح عمــوم جامعــه آنچنان 
شناخته شده نیست و آموزش های این حوزه برای 
طراحی کالکشن و آماده سازی طرح ها برای برش 
و دوخت در فرایند صنعتی، چندان جایگاهی در 
آموزش های مرسوم طراحی لباس ندارد. از سمت 
دیگر به دلیل فرهنگ خاص کشور ما، ایده گرفتن 
یا شبیه ســازی خیلی از لباس ها در ایران برای ما 
کارایی ندارد و طراح لباس موفق در ایران نمی تواند 
به صورت سطحی به ایده پردازی یا الگو برداری از 
ایده ها و تغییرات مد در دنیا اکتفا کند و باید عالوه 
بر به روز بودن، توان تحلیل عمیق اطالعات دنیا را 

نیز داشته باشد که در مسیر طراحی لباس، مؤثرتر ظاهر شود.

حجم معامالت بــازاری کــه در آن فعالیت 
می کنید چقدر اســت؟ برنامــه ای برای گرفتن ســهم 

بیشتری از بازار دارید؟
ما برای تأثیرگذاری درســت از ابتدا می بایست در زمینه های 
مختلفی وارد می شدیم تا بتوانیم همه نیازهای یک طراح لباس 
که قرار است در بازار کار تولید پوشاک فعال باشد، تأمین کنیم. 
به  همین  دلیل در بخش های گسترده ای وارد شدیم و همین 
امر باعث می شود نتوانیم میزان درستی را برای وسعت بازار 
تخمین بزنیم. اما برای حضور در این بازار و پیشرفت باید به 
همین گستردگی پای بند باشیم و سعی داریم با برنامه ریزی 
بلند مدت در همه این شاخه ها، سهم بازار و طبعاً تأثیرگذاری 
بیشتری داشته  باشیم. به طور مثال ما در سال 1۴00 همکاری 
خودمان را بــا دانشــگاه آزاد واحد تهران غرب رســمی کردیم 
تا بتوانیم به تعداد بیشــتری از هنرجوها دسترســی داشته 
 باشیم. در فشــن اینســایدر در ابتدا 200 مخاطب داشتیم و 

طی پنج ماه به 1500 مخاطب رسیدیم.
 

چه چشــم اندازی بــرای آینده کســب و کار 
خود متصورید؟

ما در نظر داریم که به عنوان یک واحد دانشگاهی فعالیت 
کنیم و بتوانیم آموزش هایمان را به تعداد زیادی هنرجو در 

قالب رسمی یک دانشگاه ارائه دهیم که به نظرم این امر با 
برنامه ریزی ای که داشته ایم، دور از ذهن نیست.

چه موانع و مشکالتی را برای رسیدن به 
این چشم انداز پیش روی خود می بینید؟

اولیــن مانع بــزرگ این اســت کــه ارگان هــای دولتــی، نگاه 
حمایتی به کسب و کارهای نوپای صنعت پوشاک ندارند 
و مســیر اخذ مجوز ها آنچنان پیچیده اســت که بیشــتر 
بــه ســنگ اندازی پیــش پــای کســب و کار شــبیه اســت تا 
کمکــی بــرای شــکوفایی. اگــر هــم تســهیالت، امکانــات 
و حمایت هایــی در ایــن صنعــت وجــود داشــته باشــد، 
معموالً به کسب و کارهای قدیمی تر اختصاص 
پیدا می کند و کســی از کســب و کارهای جوان 
حمایت نمی کند. در حالی کــه طراحان جوان 
عالوه بــر داشــتن خالقیــت، با مشــکالت روز 
مشتریان و بازار پوشاک بیشتر آشنا هستند 
و می تواننــد تحول زیــادی رقم بزننــد و کارایی 

داشته باشند.
همــواره قاچــاق کاال بزرگ تریــن ضربــه  را بــه 
صنعت طراحی لباس و تولید پوشاک می زند. 
وقتی تولید کننده متوجه می شود که با صرف 
هزینه و زمان کمتر می تواند یک لباس را وارد کشور کند، 
دیگــر زمانــی بــرای پیش تولیــد و طراحــی لباسِ مناســب 
صرف نمی کند و ایــن امر، ضربــه بزرگی به کســب و کار ما 

وارد می کند.

سال های اخیر با شــناخت و استقبالی 
که از طراحی لباس رخ داده، اوضاع بهتر نشده؟

در دو سال اخیر برندهای زیادی به طراحی لباس روی  آورده 
و به طراحان جوان هم میدان داده اند. همچنین در راستای 
بهبود کیفیت نیز تالش های خوبی شده است. البته این 
اصالً کافی نیست، چون هنوز آن گونه که شایسته است، 
شرکت های طراحی لباس شناخته نشده اند و به سودآوری 

نرسیده اند.

آیا تا به حال جــذب ســرمایه کرده اید یا 
برنامه ای برای این کار دارید؟

تاکنون برای هیچ یــک از فعالیت های مان جذب ســرمایه 
نکرده ایم و برنامه ای هم برای این کار نداریم. به این دلیل 
کــه هنوز رشــد شــرکت بــه مرحلــه ای نرســیده که نیــاز به 
افزایش سرمایه داشته  باشیم و برنامه های امسال را بدون 
افزایش سرمایه پیش خواهیم  برد؛ ولی قطعاً اگر در برنامه 
شــرکت جهش هایی را طرح ریزی کنیم که نیازمند جذب 
سرمایه هستند، از این فرصت نیز استفاده خواهیم کرد.

توصیه هایی برای تنوع جنسیتی در شرکت های فناوری محور

مسیر حضور پررنگ تر زنان در شرکت های نوآور

ADVICEتوصیه

تحقیقات ثابت کرده اســت که ایجــاد یک تیم 
با تنــوع جنســیتی مزایــای قابــل توجهــی برای 
کســب وکارهای نوآور و خــالق دارد؛ امــا همواره 
این یــک چالــش مهم بــرای اکثــر ســازمان های 
فنــاوری اطالعــات بــوده  اســت. در دســامبر 
2021 مطالعــه ای روی 6۴ هــزار و ۴61 ســؤال 
Stack Overflow  طرح شــده توســط ســایت
صــورت پذیرفت کــه به نحــو متمرکــز اطالعات 
را از متخصصــان کامپیوتــر و برنامه نویســان 
در شــرکت های فنــاوری اطالعــات سراســر 
جهان اخــذ می کــرد. طبق ایــن پاســخ ها ۷1/۴ 
درصــد از کارمنــدان مــرد بودنــد، 21/6 درصــد 
جنسیت شــان را مشــخص نکردنــد و ۷ درصد 
را نیز زنان تشــکیل می دادند. محققان در نظر 
داشــتند کــه چرایــی حضــور کمرنــگ زنــان در 
ایــن صنعــت را کشــف کننــد. بــه همیــن دلیل 
تخصص هــای محبــوب زنــان و مــردان را بــه 
تفکیــک امتیازدهــی کردنــد.  تخصص هــای 
محبــوب زنــان بازاریابــی و فــروش، متخصــص 
داده، تحلیلگــر، طــراح، محقق، توســعه دهنده 
فرانت انــد، تضمیــن کیفیــت و مــدرس بــود. 
نقش هایی با محبوبیت متوسط عبارت بودند 
از مهنــدس داده، توســعه دهنده فول اســتک، 
توســعه دهنده موبایــل و مدیــر ارشــد اجرایــی. 
تخصص هــای غیرمحبــوب نیز توســعه دهنده 
بک اند، توسعه دهنده بازی، مدیر محصول و... . 
طبق این بررسی مشخص شد زنان به نقش های 
میان رشته ای و دارای ارتباط با سایر افراد رغبت 
بیشتری نشان می دهند و از تخصص های صرفاً 
کدنویسی کمتر استقبال می کنند. بر این اساس 
پیشــنهادهایی بــرای تســهیل حضور زنــان در 

شرکت های آی تی مطرح شده است.

 نقش هــای درون ســازمان خــود را عمیقاً 
بشناسید 

وظایــف و مســئولیت ها را تجزیه و تحلیــل کنید؛ 
درکی عمیق تر از وظایف و مسئولیت های روزانه تیم 
فعلی تان به دســت آورید و در میــان وظایفی که با 
نقش ها مطابقت دارد، وجوه مشترکی پیدا کنید که 

برای متقاضیان زن جذابیت بیشتری دارد.

 جایگاه هایی میان رشته ای و متناسب با 
کسب و کار خود بسازید

نقش های ارتباطی و فناوری اطالعات را با هم ترکیب 
کنید. به عنــوان مثال یــک مدیر محصــول منابع 
انســانی هم به تخصص و پیشــینه قبلی در حوزه 
منابع انسانی و هم به تخصص فنی مورد نیاز برای 
مدیریت محصول فناوری اطالعات نیاز دارد. این 
رویکرد عالوه بر مزایای تنوع جنسیتی، شکاف های 
ارتباطی و تخصصی بین تیم ها را نیز پر می کند و به 

نتایج نهایی بهتر کسب وکار منجر می شود.

 فرایند توسعه را به صورت جدی و هدفمند 
اجرا کنید

هنگامــی کــه زنــان بیشــتری را بــا نقش هــای 
میان رشته ای به سازمان خود جذب کردید، به آنها 
فرصت های توسعه بدهید تا به سمت نقش هایی 
برونــد که ماهیــت »کدگــذاری خشــک« قوی تری 
دارنــد. از تیم منابع انســانی و فنی خــود بخواهید 
که برنامه توســعه فنی برای آموزش زنان مســتعد 
جهت مهارت های فنی جدید ارائه دهد تا شرایط 
مورد نیاز نقــش جدید زنان ایجاد کنــد. در صورت 
لزوم چنین برنامه هایی را تشــویق کنید. اطمینان 
حاصل کنید که از فرایند منتورینگ در این مسیر 

غافل نشده اید.

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

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

فاطمه 
طالبی پور  

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

خریــداران خواربارفروشــی دیجیتــال بیــش از نیمــی از 
جمعیت ایاالت متحده را تشــکیل می دهند. اما تحوالت 
سال 2021 در عرصه خرده فروشی سبب شده خرده فروشان 
بــرای واکنــش نشــان دادن بــه آن عجلــه داشــته باشــند و 
به سرعت برنامه هایی اجرا کنند که از بازار رقابت جا نمانند. 
»آمازون فرش« در چند سال آینده، ده ها فروشگاه فیزیکی 
جدید در سراسر کشــور افتتاح خواهد کرد. استارتاپ های 
خواربارفروشــی فوق العــاده ســریع، با ســرویس تحویل در 
کمتر از 15 دقیقه، در حال پشــت سر گذاشــتن زیان هایی 
قابل  توجه در بازاری رقابتی هستند و جریان های درآمدی 
جدیدی را بررسی می کنند. بازیگران اصلی مانند اوبر ایتس 

و گوپوف در حال گســترش خدمات خود برای تحویل مواد 
غذایی هستند. چه از طریق خرید اینترنتی و چه از طریق 
تحویل سریع، خواربارفروشی دیجیتال - سفارش هایی که 
از طریق هر کانال آنالینی انجام می شود؛ از موبایل گرفته تا 
برنامه ها و دستیارهای صوتی - در مسیر افزایش فروش قرار 
دارد و در سال های آینده شاهد رشــد دو رقمی آن خواهیم 
بود. انتظار می رود بین سال های 2021 تا 2025، این صنعت 
در ایاالت متحده تقریباً دو برابر شــده و به رقمی در حدود 

121 میلیارد دالر برسد.
از آنجــا که محرک کلیــدی پذیرفته شــدن خواربارفروشــی 
دیجیتال، شیوع سویه اومیکرون و کار از راه دور بود، ممکن 

است تغییر شرایط اقتصادی سبب شود پیش بینی ها ناکام 
بمانند و سهم بازار آن به رقمی که گفته می شود، نرسد. اگر 
تورم و مشکالت زنجیره تأمین به افزایش قیمت محصوالت 
مواد غذایی بینجامد و ایــن روند ادامه یابد، ممکن اســت 
مصرف کننــدگان تمایل کمتــری بــه پرداخت هزینــه برای 
خدمــات خواربارفروشــی دیجیتــال داشــته باشــند، زیــرا 
هزینه های تحویل نیز به سبد خریدشان افزوده می شود. 
به عالوه ممکن اســت هزینه های اضافی که پرداخت آنها 
بر دوش مصرف کننده گذاشــته می شــود، بیش از گذشته 
رواج  یابد، زیرا کمبود نیروی کار، رانندگان تحویلدهنده و... 

کسب و کارها را با مشکل مواجه کرده است. 

روند خواربارفروشی در حال تغییر است و کسب و کارها می کوشند از بازار رقابت جا نمانند

خواربارفروشیدیجیتال:نبردبزرگان

خرده فروش استرالیایی 
در تالش برای کاهش 

ضایعات

کولز و حمایت از 
اقتصاد چرخشی

 ســوپرمارکت های »کولــز« کیســه های 
پالســتیکی ساخته شــده از 20 درصــد 
زباله هــای دریایی و 80 درصد پالســتیک 
بازیافتی را در فروشگاه های سراسر کشور 
عرضــه خواهند کرد. کیســه خریــد قابل 
استفاده مجدد دریایی از پالستیک های 
بازیابی شــده از آبراه هــای داخلــی و 
اقیانوسی، عمدتاً در مالزی ساخته شده 

است.

 تینوس کیو، مدیر ارشد پایداری، 
دارایی و صــادرات کولز، گفت که 
کیسه های پالستیکی جدید راهی »عملی 
و راحــت« بــرای خریــد مشــتریان ارائــه 
می دهد و در عین حــال از اقتصاد دورانی 

نیز حمایت می کند.

 او گفت: »ما مشــتریان خــود را 
تشویق می کنیم تا حد امکان از 
کیسه های خود دوباره استفاده کنند، اما 
وقتی عمر مفیدشــان به پایان رسید، این 
کیسه ها را می توان از طریق مجموعه های 
پالستیکی نرم در هر یک از فروشگاه های 
مــا در محــل تحویــل ردســایکل بازیافت 

کرد.«

 ایــن خرده فــروش 10 درصــد از 
فــروش هــر کیســه خریــد قابــل 
اســتفاده مجــدد دریایــی را در حمایت از 
برنامه پاک سازی خرید بازیافتی استرالیا 
اهدا خواهد کرد. او همچنین کیسه های 
مشــبک قابــل اســتفاده مجــدد را بــه 
مشتریان عرضه می کند تا در هنگام خرید 
میوه و ســبزیجات از آنها استفاده کنند. 
کیسه های توری از ۹0 درصد مواد بازیافتی 
کاهــش  بــه  کــه  شــده اند  ســاخته 
پالســتیک های یــک بــار مصــرف کمــک 

می کنند.

 کیسه های خرید زباله دریایی با 
قیمت بیست و پنج سنت، برای 
خرید در همه ایالت ها به جز اســترالیای 

غربی موجود است.

NEWSخبر

سیلندر در قاهره 
جذب سرمایه کرد

ایجاد ارزش افزوده در بازار 
خودروی دست دوم

مصر با بیش از شــش میلیون خودرو در جاده هایش، یکی 
از بزرگ ترین ناوگان های خودرو آفریقــا را در خود جای داده 
است. بر اساس این یافته، بیشتر خودروها فرسوده هستند. 
نســبت آنها به وســایل نقلیه جدید 3 به 1 اســت. امــا بازار 
خودروهای دست دوم نه تنها در مصر، بلکه در هر کشوری با 
جمعیت زیاد در سطح جهان وجود دارد. با دیجیتالی شدن 
ســریع این بازار، چندیــن اســتارتاپ ایجاد شــده اند؛ مانند 
کازو در بریتانیا، کارز 2۴ و اســپینی در هند، اینســتاکارو در 
برزیل و کاواک در مکزیک. »سیلندر« مستقر در قاهره یک 
بازیگر جدید در بازاری اســت که فروشندگان سازمان یافته 
و غیرمتشــکل حجم فــروش غالب را در دســت دارنــد. این 
کسب و کار که به مشتریان امکان فروش و خرید خودروهای 
دست دوم را می دهد، در مرحله بذری، مبلغی بالغ بر 12/6 

میلیون دالر جمع آوری کرده است.

شــرکت ســرمایه گذاری خطرپذیــر رایــد ونچرز مســتقر در 
عربســتان ســعودی این دور را در مراحل اولیه رهبــری کرد. 
شــرکت های ســرمایه گذاری خطرپذیر الجبــرا ونچــرز، نووا 
کپیتال، 1۹8۴ ونچرز و گلوبال فاندرز کپیتال به همراه چندین 

سرمایه گذار منطقه ای و جهانی نیز شرکت کردند.
عمر ال دیفروی، یکــی از بنیان گذاران و مدیرعامل شــرکت 
در مصاحبه ای گفت: »مشــکل اصلی که ما در تالش برای 
رفع آن در مصر هستیم، بی اعتمادی کامل بین خریداران و 
فروشندگان خودروهای دست دوم در بازار است. چشم انداز 
ما به عنوان یک شرکت این است که به سرعت به معتبرترین 
خرده فروش خودروهای دست دوم در مصر و منطقه تبدیل 
شویم.« مدل های محبوب خودرو در مصر به طور متوسط 
حدود 15 هزار دالر قیمت دارند و برای بسیاری از مصری ها 
که درآمد ســاالنه کمتر از آن دارند، ایــن مبلغ قابل توجهی 
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خرده فروشی
R E T A I L

سموسا؛تجارتی که از یک مغازه کوچک شروع شد

بلندپروازی سمبوسه فروش در بازار خرده فروشی

REPORTگزارش

یــک تجــارت سمبوســه در پــی ســفارش های 
روبه رشــد در بریتانیــا و خــارج از ایــن کشــور، 
از طرح هــای خــود بــرای تأســیس کارخانــه دوم 
رونمایــی کــرده اســت. »سموســا« مســتقر در 
پونتــی کالن، در ســال 200۹ توســط یــک زن و 

شوهر، سخی و گلدی ساندو تأسیس شد.
داســتان تجارت این زوج به دهه 1۹۷0 در کانادا 
برمی گردد؛ زمانی که آنها بــرای اولین بار فروش 
سمبوسه به مشتریان را از فروشگاه مواد غذایی 
خود در تورنتو آغاز کردند. این زوج در دهه 1۹80 
به بریتانیا بازگشتند و مغازه های محلی کوچک 

متعددی را در پایتخت افتتاح کردند.
ایــن کســب وکار بــه قــدری موفــق بــوده کــه این 
خانواده بار دیگر به دنبال گســترش آن اســت. 
پسر آنها و مدیر عملیات، تی ســاندو که اکنون 
این تجارت را به همراه والدینــش اداره می کند، 
گفت: »ما از آشــپزخانه مرکزی در پشت مغازه 
خلیــج کاردیــف سمبوســه درســت می کردیم و 
سپس در تمام مغازه هایمان می فروختیم. مردم 
می آمدند و برای مهمانی ها و مراسم خود به ما 
ســفارش می دادنــد. از آنجا به نوعــی جرقه این 

ایده برای انجام کاری متفاوت زده شد.«
آنهــا در ســال 200۹ تصمیم گرفتند سموســا را 
راه انــدازی کنند. مغازه هــای خــود را در کاردیف 
فروختنــد و یــک کارخانــه در پونتیکلــون بــا 12 
پرســنل افتتاح کردند و قبل از گســترش دامنه 
کارشان به ساخت ترشی ها، چاتنی ها، سس ها 
و غذاهای آماده، تولید سمبوسه را شروع کردند.

امــروزه، ایــن تجــارت در سراســر ولــز و بریتانیــا 
فروش دارد و آنها محصوالت خود را به بازارهایی 
در هلند، اســپانیا، ســنگاپور و به زودی امارات و 
بلژیک صادر می کنند. پیش بینی می شــود که 
گردش مالی ساالنه آن در پایان امسال بین ۷00 

هزار تا ۷50 هزار پوند باشد.
تی گفــت: »ما شــروع به جــذب چند مشــتری 
دیگر کردیم و یکــی از اولین مشــتریان بزرگ ما 
کاستل هاول بود. ما سمبوسه منجمد را به آنها 
عرضــه کردیــم و ســپس از طریق ســود حاصل 
از فــروش آن، طیف وســیعی از غذاهــای آماده، 

چاشــنی ها و پیــاز تخم مرغ های اســکاچ باجی 
را که اکنــون بســیار محبوب هســتند، توســعه 

دادیم.«
ایــن کســب وکار قصــد دارد تــا اواخر امســال با 
افتتــاح دومیــن کارخانه مــواد غذایــی در مرتیر 
تیدفیــل، تولیــد غذاهــای آمــاده و محصــوالت 
میان وعده خود را گسترش دهد. سایت جدید 
2500 فــوت مربعــی در شــهرک صنعتــی پنــت 
مستقر خواهد شد و چهار تا شش کارگر جدید 

استخدام خواهد کرد.
هنگامی که سموسا برای اولین بار راه اندازی شد، 
عمدتاً خدمات پذیرایی ارائه می داد و به ســهم 
ناچیزی از بازار خرده فروشی بسنده کرده بود. اما 
هنگام همه گیری که بخش بزرگی از مشــتریان 
خود را از دست داد، خانواده مجبور شد تجارت 

خود را در بازار خرده فروشی متمرکز کند.
تی افزود: »ما یکسری محصوالت غذایی سرد 
ارائه دادیم که شــامل هفت ظرف غذای گیاهی 
جدید بود. مــا همچنین تخم مرغ های اســکاچ 
باجی پیاز خود را برای خرده فروشی تغییر دادیم 
و طیف جدیدی از ترشی ها، چاتنی ها و سس ها 
را عرضه کردیم.« از آن زمان محصوالت سموسا 
در ســوپرمارکت های بــزرگ عرضــه می شــود و 
فروشگاه های موریسونز در ولز و اوکادو و کستکو 
در ســطح ملــی، ایــن مــواد غذایــی را بــه فروش 

می رسانند.
این شــرکت همچنین ایده های بلندپروازانه ای 
برای رشــد ســبد صادراتی خود دارد؛ اگرچه در 
حال حاضر ظرفیت صادراتی آن ناچیز اســت. 
تی گفت: »صــادرات یک چالش بزرگ اســت. 
صــادرات هــر چیزی همیشــه بــه معنــی یافتن 
شریک مناسب در آن بازار است.« اما در داخل 
ولز، این کسب وکار با همکاری بانک توسعه ولز 
و برنامه شتاب دهنده بانک نات وست، حمایت 
و سرمایه گذاری دریافت کرده است. این شرکت 
همچنیــن توانســته از مزایایی که دولــت ولز به 
کارآفرینان ارائه می دهد، اســتفاده کند؛ به ویژه 
شــرکت در رویدادهای تجاری دولــت ولز مانند 

تیست ولز. است. ال دفروی که با امر مازن، »سیلندر« را در نوامبر 2021 
تأســیس کرد، اضافه کرد: »تصور کنید امکان تأمین مالی 
فراهم شــده و خودروها برای مردم بسیار مقرون به صرفه تر 
شــوند. این ارزش اصلی ای اســت که ما می خواهیم رویش 

تمرکز کنیم.«
این استارتاپ نوپا قصد دارد از خرده فروشی، نمایندگی ها 
و فروش B2B کسب درآمد کند. سیلندر همچنین ممکن 
اســت به جریان های درآمدی جانبی مانند سود حاصل از 
تأمین مالی، بیمه، هزینه های امداد جاده ای و سایر خدمات 
ارزش افزوده توجه کند. وی خاطرنشــان کرد: »ما به دنبال 

توسعه این کسب و کار در حین حرکت هستیم.«
عمر الماجدویی، شریک مدیریت راید ونچرز در بیانیه ای 
گفــت: »بــازار ثانویــه خــودرو بســیار پراکنــده اســت و مــا 
هیجان زده هستیم که بخشی از سفر سیلندر باشیم، زیرا 

آنها استانداردی کامالً جدید برای بازار خودروهای دست دوم 
تعیین می کنند.« بنیان گذاران گفته اند که درآمد حاصل از 
سرمایه گذاری صرف افزایش قابلیت های عملیاتی، توسعه 
زیرســاخت های فنــی، افزایش ســرمایه در گــردش و ایجاد 
کانال های خرده فروشی می شود. سیلندر در بیانیه ای گفت 

که به دنبال افزایش دو برابری تیم خود تا پایان سال است.

 انــدازه صنعــت خواربارفروشــی دیجیتــال 
ایاالت متحده

خواربارفروشــی دیجیتــال ســریع تر از خواربارفروشــی به 
شیوه سنتی رشد می کند و در طی زمان درصد بیشتری از 
سهم فروش کلی بخش خواربارفروشی را می گیرد. امسال، 
فروش دیجیتال 11/2 درصد از 1/32 تریلیون دالر فروش 
خواربارفروشی ایاالت متحده را تشکیل می دهد؛ سهمی 
که از دسته های خرده فروشی رشدیافته دیجیتال عقب تر 
است. با توجه به ضریب نفوذ پایین کاربر در حال حاضر، 

هنوز فضای قابل توجهی برای رشد وجود دارد.
سال 2020 با افزایش ۴2/6 درصدی خریداران نسبت به 
سال گذشته، برای کسانی که برای اولین بار به صورت آنالین 
خواربار می خریدند، یک موهبت بود. همه گیری این روند 
را به جریان اصلی تبدیل کرد، به همین دلیل است که رشد 
آن در سال های بعد چندان قابل توجه نبوده و نخواهد بود. 
رشــد ســاالنه مصرف کنندگان خواربار دیجیتال در آینده 
کاهش می یابــد و در ســال 2022 بــه ۴/1 درصد، در ســال 

2023 بــه 2/8 درصد و در ســال 202۴ به 2/5 
درصد می رسد.

اکثریــت جمعیت خریــداران خواربارفروشــی 
آنالین را نســل هزاره )متولدیــن 1۹80 تا 1۹۹6( 
تشــکیل می دهنــد کــه بــر اســاس گزارش هــا، 
ارزش زیادی برای تحویل در همان روز نســبت 
به نســل های دیگر قائل هســتند و بــه مراتب 
پذیــرای گزینه های نوظهــور تحویــل در خانه و 
ویژگی های خرده فروشــی جدید هستند. این 
گروه سنی همچنین احتماالً در جوامع شهری 

زندگی می کنند که در آن مجموعه ای از خدمات تحویل با 
پیشنهادهای متفاوت برای جلب توجه مشتری به رقابت 

با یکدیگر می پردازند.

 روند خرید دیجیتالی مواد غذایی
اکنون که خریداران دیجیتال سهم خود در مصرف کنندگان 
مواد غذایــی را افزایــش داده اند، حتــی با افزایــش فروش، 
پذیرش کاهش می یابد؛ به این معنی که خریداران خواربار 
دیجیتــال موجود، بــازار را بــا بودجه هــای بزرگ تر حمایت 
می کنند. در واقع، در ســال 2025، میانگین هزینه ساالنه 
هر خریدار خواربار دیجیتال از 856/۴۷ دالر در سال 2021 

به 152۴/8۴ دالر افزایش خواهد یافت.
هــم خرده فروشــان و هــم شــرکت های تحویــل شــخص 
ثالــث تأثیــر ایــن رونــد را احســاس می کننــد و بــا وجــود 
محدودیت هــای همه گیــر مالیم تر، شــاهد تغییــر درصد 
بیشــتری از فــروش خواربــار به صــورت آنالیــن خواهنــد 
بــود. فــروش اینترنتی یــک محرک مهــم خواهد بــود و به 
عنــوان یک نقطــه ورود بــرای خرده فروشــانی که هنــوز در 

خدمات تحویل ســرمایه گذاری نکرده انــد، عمل می کند. 
هزینــه و تــدارکات لســت مایــل دلیــوری، آن را دشــوارتر 
می کنــد، در حالــی کــه فــروش در وب ســایت ســودآورتر 
است و خواربارفروشان قدیمی با فروشــگاه های بزرگ که 
می خواهند کار خود را در بخش دیجیتال گسترش دهند، 

حرکت آسان تری در پیش دارند.
در رقابــت برندهــا بــرای دســتیابی به ســهم بازار بیشــتر، 
وفاداری مشتری به محل اصلی تمرکز کسب و کارها تبدیل 
خواهد شــد. در نتیجه غول هایی مانند آمازون و والمارت 
در برنامه های عضویت خود ســرمایه گذاری می کنند و به 

مزایای اشتراک و مشوق های تخفیف می افزایند.

 برترین شــرکت های خرید دیجیتالی مواد 
غذایی

والمارت )شامل سمز کالب( در سال 201۹ از آمازون پیشی 
گرفت و به عنوان رهبر فــروش دیجیتالی خواربارفروشــی 
ایاالت متحده، 28/۹ درصد از بازار را در ســال گذشــته به 
خود اختصاص داد. عالوه بر اینکه ردپای این 
خرده فروشی عظیم با بیش از 5000 فروشگاه 
در سراسر کشور دیده می شود، آنها برنامه هایی 
برای بازگشایی مراکزی دارند که بتوانند خود را 
با تغییرات ناگهانی دیجیتالیــزه کردن همگام 

کنند.
آمازون که 23/8 درصد از سهم بازار را به خود 
اختصــاص داده و در رتبــه دوم را دارد، تنهــا 
خرده فروش بومی دیجیتالــی در بین پنج برند 
پیشــرو اســت. آمازون بیش از 500 هول فودز 
و 18 آمازون فرش، موقعیت مناســبی برای پاســخگویی به 
تقاضای فزاینده جهت فروش از طریق وب سایت ندارد. به 
همین دلیل است که رشــد فروش مواد غذایی این برند تا 

سال 2023 نسبتاً ثابت باقی خواهد ماند.
کروگر در تجارت الکترونیک خواربارفروشــی سوم است 
و ایــن رتبــه تــا ســال 2023، زمانی کــه فــروش دیجیتالی 
مواد غذایی کروگر تنها 53/13 درصــد از فروش آمازون 
اســت، تغییر چندانی نخواهد کرد. کروگر یکی از اولین 
کسب و کارهایی بود که در فضای دیجیتال سرمایه گذاری 
کــرد و همین امــر بــه آن مزیت رقابتــی بزرگی نســبت به 
ســایر خواربارفروشــان قدیمــی داد. آنهــا همچنــان بــه 
نــوآوری از طریــق خدمــات مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی 

ادامه می دهند.
تارگت و آلبرتسون که هر دو رشــد قابل توجهی را در طول 
همه گیری مشاهده کرده اند، تقریباً در جایگاه چهارم قرار 
دارند. پیش بینی می شود که هر دو خرده فروش که از نظر 
حضور فیزیکی قوی هستند، رشد ساالنه بیشتری نسبت 

به والمارت، آمازون و کروگر در سال 2022 داشته باشند.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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گردشگری
T O U R I S M

توســعه GDP از طریق گردشــگری، یکــی از ایده های نوین 
اقتصاد ایران است. مقاله جامع FBJ با محوریت وضعیت 
گردشــگری در جهان، این صنعت را در رتبه ســوم صنایع 
بزرگ بر پایه صادرات قرار داد. گردشگری ترکیبی از صنایع 
مختلــف اســت و تنهــا در اقامــت و حمل و نقــل خالصــه 
نمی شود. صنایع غذایی، صنایع خدماتی مختلف و حتی 
بدنه های تجــاری گوناگون )مثــل بازارهای ســنتی( همگی 
از گردشــگری بهره می برند و گردشــگری می تواند موتوری 

قابل اتکا و پایدار برای اقتصاد یک کشور باشد.
به عنوان مثال کشور فرانسه ســاالنه بیش از ۲۰۰ میلیارد 
دالر از صنعت گردشــگری خود درآمــد دارد. ایــن را با آمار 
رسمی بودجه ایران مقایسه کنید. رقم کل بودجه ایران در 
ســال ۱۴۰۱ با رشدی ۸ درصدی نســبت به سال گذشته با 
نرخ دالر ۳۰ هزار تومانی، تنها ۱۲۱ میلیارد دالر بود. حاال این 
رقم را تقسیم بر تعداد نفرات کنید. فرانسه ۶۷ میلیون نفر 
جمعیت دارد و ایران ۸۴ میلیون نفر. صنعت گردشــگری 
به صورت ساالنه برای هر فرانســوی ۲۹۸۵ دالر آورده دارد، 
در حالی که کل بودجه ایران تقســیم بــه تعداد جمعیت، 

۱۴۴۰ دالر است.
این اختــالف فاحــش در دسترســی بــه منابــع درآمــدی و 
مالی چیزی است که سطوح مختلف کشــورداری را ایجاد 
می کند و رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قــرار می دهد و یکی 
از اصلی ترین دالیل مهاجرت گســترده ایرانیــان به خارج 
از کشور اســت. مطمئناً گردشــگری ایران نیازمند سال ها 

فعالیت برای رسیدن به سطح گردشگری کشورهای اروپایی 
اســت، اما در مقایســه با منطقه چطــور؟ فالیتیو چندین 
سال است که تمرکز خود را به گردشگری خارجی معطوف 
کرده، اما گردشــگری ورودی هــم اهمیت باالیــی دارد. این 
گزارش حاصل مطالعات تیم فالیتیو برای درک بهتر منظره 

گردشگری ایران است. 

  گردشگری ورودی و مسئله پایداری
ابتدا به تعداد گردشگر ورودی بپردازیم. نزدیک ترین داده 
قابل بررسی و قابل اعتماد به سال ۲۰۱۹ بازمی گردد. از سال 
۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ داده فراوانی در مورد گردشگری ورودی به ایران 
منتشــر شــده، اما تأثیر کرونا روی این داده باعث می شود 
نتوانیم به صورت منطقــی به ایــن داده تکیه کنیــم و باید 

بررسی را عمیق کنیم.
بر اســاس داده World Bank در ســال ۲۰۱۹ ایران نزدیک 
به ۹ میلیون گردشــگر ورودی داشــته، این در حالی اســت 
که عربســتان ســعودی این رقم را به ۲۰ میلیون نفر رساند 
و امارات هم بیش از ۲۵ میلیون گردشــگر ورودی داشــت. 

حتی کویت ۸/۵ میلیون نفر را به عنوان مسافر پذیرفت.
اما مســئله مهم تــر پایــداری گردشــگر ورودی اســت. بعد 
از انعقاد برجام، گردشــگری ایران از ۵ میلیــون ورودی به ۹ 
میلیون ورودی رسید. طبعاً این رشد امیدوارکننده است، 
اما تمامی معــادالت با ورود تنها ۱/۵ میلیون گردشــگر به 

ایران در سال ۲۰۲۰ به هم ریخت.

  هتل داریم، اما کیفیت کجای کار است؟
طبق اسناد گزارش عملکرد وزارت گردشگری ایران، در سال 
۱۴۰۰، ۱۴۰۴ هتل فعال در کشور وجود داشته که رقم چندان 
بدی نیســت. البته تعــداد هتل ها بــر اســاس داده داخلی 
فالیتیو در فاصله ســال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ رشــد داشــته و تعداد 
اقامتگاه های بوم گردی در کشور هم ۲۹۱۹ عدد است. حاال 

اجازه دهید این رقم را با امارات مقایسه کنیم. 
امارات چند سالی است که رشــدی آرام را در زمینه هتل ها 
تجربــه کــرده و بــر اســاس داده استاتیســتا در ســال ۲۰۲۰ 
نزدیــک بــه ۱۰۸۹ هتــل در امــارات فعال بــوده اســت. البته 
برای رسیدن به مقیاس درســت باید تعداد اتاق هر هتل و 
همچنین سطح خدمات هتل ها را بررسی کنیم. اما با یک 
محاســبه سرانگشــتی می توان متوجه شــد کــه برندینگ 
هتل ها و امکانات آنها مطمئنــاً در تعداد گردشــگر ورودی 
تأثیر دارد. چــون بر اســاس داده خــام، امارات توانســته در 
سال ۲۰۱۹ با یونیت هتل کمتر نســبت به ایران، ۲/۵ برابر 

گردشگر ورودی بیشتری را جذب کند.

  حجم مخارج گردشگران
حاال به قسمتی می رسیم که فاکتورهای اصلی آن ارزش پول 
ملی یک کشور و میزان پیشنهادهایی است که یک کشور 
به توریست می دهد. مخارج یک گردشگر در کشوری تازه، 
در وهله اول به هزینه اقامت بازمی گردد. اقامت در هتل ها و 

اقامتگاه های ایرانی ارزان تر از دیگر کشورهاست.

 بررسی آینده گردشگری ایران در رقابت با کشورهای منطقه 
در گزارشی تحلیلی از سایت فالیتیو که به تازگی تهیه شده است

گزارش جامع گردشگری ایران
 چرا از رقبای منطقه ای جا ماندیم؟

چند نکته درباره فم تریپ

تجربه منحصربه فرد 
ایجاد کنید

به شکل کالســیک، فم تریپ به معنای 
میزبانی یک مقصد یا برند گردشــگری 
از رســانه ها، آژانس هــای مســافرتی یــا 
تأمین کننــدگان بــرای درک یــک تجربه 
اســت. این می توانــد چیزی به ســادگی 
یک پیاده روی بعدازظهر باشد یا صرف 
یک شــام از مزرعه به میز یا سفری یک 
هفته ای با پرداخت تمام هزینه ها به یک 
اســتراحتگاه مجلل در تایلند. ایده این 
اســت که پوشــش رســانه ای این اتفاق، 
به رزروهای بیشــتر منجر می شود، زیرا 
حاضران در فم تریپ، اطالعات بیشتری 
در مــورد محصوالتی ارائــه می دهند که 

می تواند فروش را افزایش دهد.

 کیــرون ویدنــر از فرســت نیچر 
تورز که یکی از شــرکای قدیمی 
می گویــد:  اســت،  سشــنز  گلوبــال 
»لجستیک و زمان بندی عوامل بسیار 
مهمــی در اجــرای یــک فم تریــپ موفق 
هســتند. شــرکت مــا بــا ســازمان های 
حرفه ای متشکل از راهنمایان حرفه ای و 
سرویس های حمل و نقل لوکس همکاری 
می کند. باید در نظر داشــته باشــید که 
کارها اغلــب بیــش از حــد انتظــار طول 
می کشــند. بنابرایــن مهــم اســت کــه 
مقاصد و جاذبه ها را به خوبی بشناسید 
تــا بــر اســاس آن برنامه ریــزی کنیــد. 
همچنیــن، برقــراری روابــط بــا شــرکای 
کلیدی می تواند به میزبانــی گروه و ارائه 
تجربــه ای کــه شــرکت کنندگان واقعــاً 

مجذوب مقصد شوند، کمک کند.«

 در سمت رسانه، روزنامه نگاران 
از کمــی انعطاف پذیــری و زمان 
آزاد که در برنامه ها گنجانده شده تا زمان 
کافی برای کاوش را بر اساس عالیق شان 

به آنها بدهد، قدردانی می کنند.

 راجر رابینــز، روزنامه نگار به یاد 
مــی آورد: »یکــی از بهتریــن 
فم تریپ هایی که در آن حضور داشتم، 
دو برنامه نیم روزه متفاوت را ارائه می داد 
کــه می توانســتیم از بیــن آنهــا انتخاب 
کنیم. یــک برنامه آشــپزی بــود، دیگری 
ســفر خانوادگــی؛ یکــی ماجراجویی در 
فضــای بــاز بــود و... . همــه بــه گروه های 
مختلفی تقســیم شدند و ســبک مورد 
عالقه خود را تجربه کردند.« او می افزاید 
یک تجربه منحصربه فرد برای او ارزش 

بیشتری دارد

HINT نکته
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رقم درســتی از درآمد به ازای هر توریســت در ایران از سال 
۲۰۱۸ بــه بعد وجــود نــدارد. پس به عنــوان یک نقطــه داده 
صحیح، باید ســال ۲۰۱۸ را در نظر بگیریم. در این سال هر 
توریست به طور متوسط در ســفر به ایران ۷۲۰ دالر هزینه 
کرده، این در حالی است که گردشگران در امارات ۱۴۹۹ دالر 
خرج کرده اند و هزینه یک گردشــگر در عربستان، عمان و 

قطر به ترتیب ۹۶۶ دالر، ۸۸۶ دالر و ۸۳۷۸ دالر بوده است.
با اینکه ایران کشور وسیع تری است و شهرها و جاذبه های 
بیشــتری نســبت به هر کدام از کشــورهای دیگــر دارد، اما 
همچنان گردش در ایران )با دالر سال ۲۰۱۸( همچنان ارزان تر 
از کشورهای اصلی منطقه است. احتمال می دهیم که در 
بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ هم همچنان ایــن ارزانی ادامه پیدا 
کرده و به خاطر ارزش پایین ریال، ایران به عنوان یک کشور 

ارزان قیمت برای سفر شناخته شده باشد.
امارات و قطر با اینکه سطح خاکی کمتری دارند، اما همچنان 

بــه ترتیــب ۲ و ۱۰ برابــر از ایــران 
گران تر هستند. قطر به قدری در 
دو سال اخیر گرانی را تجربه کرده 
که در ســال ۲۰۲۰ درآمد به ازای 
هر توریست قطر نزدیک به ۲۵ 

هزار دالر بوده است.

  مدل ترکیه
ترکیــه در حــال حاضــر فاصلــه 
کمــی بــرای رســیدن بــه برنامــه 
۲۰۲۳ خود دارد. طبق این برنامه 
ترکیه بایــد تبدیل بــه پنجمین 
مقصد محبوب بین گردشگران 

در سرتاســر جهــان شــود. ترکیــه در حــال حاضــر در رتبه 
ششــم قرار دارد. تعداد گردشــگران ورودی ترکیه در ســال 
۲۰۰۴ نزدیــک بــه ۱۸ میلیــون نفــر بــود. ایــن رقم رشــد ۱۱۵ 
درصدی را در یــک دهه تجربه کــرد و در ســال ۲۰۱۴ به ۳۷ 
میلیون گردشگر در روز رسید. این رقم در سال ۲۰۱۹ بیش 
از ۵۱ میلیون گردشگر ساالنه بود. در سال ۲۰۱۹ تنها شهر 
استانبول توانست بیش از ۱۴ میلیون نفر را پذیرا باشد. این 
رقم از کل گردشگر ورودی ایران در سال ۲۰۱۹، پنج میلیون 
نفر بیشــتر اســت. اما مدل ترکیه چیســت؟ همه چیز به 
یک ســند با عنوان »Vision 2023« بازمی گردد. ســندی 
که سال آینده به ســرانجام خود می رســد و ترکیه احتماالً 
بتواند اصلی ترین اهداف این سند را به دست آورد. در این 
سند، تمامی پتانسیل های ممکن گردشگری ترکیه بررسی 
شده است؛ از گردشــگری ساحلی گرفته تا حمام های گرم 
و قایق سواری  روی تنگه بسفر، همه و همه در این سند ذکر 
شده اند. همچنین در این سند دولت مرکزی در تالش بوده 
تا نیازمندی های گردشگری را کامالً مشخص کند و با ارائه 
یک مسیر راه کامالً مشخص، ســرمایه گذاری خصوصی 
را به کانال های مورد نیاز کشور منتقل کند. سرفصل های 
کلی این سند شامل تحقیق و توسعه در زمینه گردشگری 
پایدار، بهبود خدمات دهی و رشد کسب و کارهای خدماتی، 
قدرتمندســازی حمل و نقــل در سرتاســر کشــور، آمــوزش 
در سطح عمومی و برندینگ و هویت ســازی برای شهرها، 
متنوع ســازی فرم هــا و فعالیت های گردشــگری، بازســازی 
ساختارهای گردشــگری فعلی و بهبود وضعیت خدمات 

مقاصد فعلی می شود.
در حقیقت برنامــه Vision 2023 بر پایه ایده گردشــگری 
پایدار بنا شده است. طبق این ایده و طبق این برنامه، تمامی 
ســرمایه گذاری ها باید توانایی بهبود وضعیت اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی کشور ترکیه را داشته باشند. سپس 
با بهبود این زیرساخت ها، هویت شهرهای مختلف ترکیه 
ایجاد می شود و بازاریابی سنگینی روی این هویت ها شکل 
می گیرد. یک برنامه که تمــام تالش ســازمان های دولتی و 
ســرمایه گذاران خصوصی را متمرکز می کند. این تمرکز از 
هدررفت ســرمایه جلوگیری کــرده و باعث شــده ترکیه در 

چندین مرحله ۱۰ ساله به اهداف اصلی خود برسد.

اصلی ترین تغییری که بعد از رونمایی از سند اعمال شد، 
تغییر برخورد نســبت به شهرهای گردشــگری بود. ترکیه 
به جای اینکه نقاط مختلف شهرها را به فضایی مناسب 
گردشــگر تبدیــل کنــد، کل شــهر را بــر پایه پذیــرا بــودن از 
گردشــگر بنا می کند. همچنیــن ســرمایه گذاری ها باید با 
تحقیقات جامع روی پتانســیل فرهنگی و اجتماعی یک 
منطقه انجــام شــود. یک ســرمایه گذار اگــر قصــد دارد در 
استانبول سرمایه گذاری کند، می تواند با تکیه بر موتیف ها 
و دارایــی فرهنگی و اجتماعــی این شــهر ایده های خــود را 
پرورش دهد. هر ســاله ایــن برنامه ضمیمه هایــی دریافت 
می کند. این ضمیمه ها عموماً شامل برنامه های تشویقی 
برای سرمایه گذاران اســت. در هر سال شهرهای مناسب 
ســرمایه گذاری تغییــر می کننــد و معافیت هــا و طرح های 
تشویقی باعث شده که ســرمایه گذاران با همراهی دولت 
مرکزی ســرمایه خود را به نقاط درخواســتی منتقل کنند. 
NGO این روند توســط دولت و

های مردم محور بررسی می شود 
و نظــارت دقیقــی روی اجــرای 

Vision 2023 وجود دارد.

  بازنگری برای آینده
عربستان ســعودی برنامه دارد 
تا پایان ســال ۲۰۲۲ بیــش از ۷۰ 
میلیــون گردشــگر خارجــی را 
جذب کنــد. بخشــی از این رقم 
از سمت جام جهانی قطر ۲۰۲۲ 
تأمین خواهد شد. خود کشور 
قطــر برنامــه دارد کــه در همین 
ســال ۲۰۲۲ بیش از ۱/۵ میلیون گردشــگر را پذیرایی کند. 
ممکن است که ۱/۵ میلیون رقمی کم نسبت به ۷۰ میلیون 
عربســتان به نظر برســد، اما میانگین هزینه هر گردشگر 
در قطر به شــدت باالتــر از هر کشــور دیگــری خواهــد بود. 
اما چــه راهکارهایــی در حال حاضــر وجــود دارد؟ مطمئناً 
کاهــش ارزش ریال به رشــد گردشــگر کمک خواهــد کرد. 
ایران همچنان تا چندین ســال آینــده، ارزش پولی کمتری 
نســبت بــه دیگــر کشــورهای خاورمیانــه خواهد داشــت. 
جام جهانــی قطر مطمئنــاً فرصتی ارزشــمند بــرای جذب 
گردشــگر بــا میانگیــن هزینــه باالســت. با ایــن حــال باید 
برنامه ای طوالنی مدت تنظیم شود که شامل فعالیت های 
سازمان های دولتی و خصوصی باشد. چند پیشنهاد در این 

خصوص وجود دارد.
تمرکز رســانه ای قوی تر: اصلی ترین اقدام که می تواند بین 
سازمان ها و شرکت های خصوصی مشترک باشد، تمرکز 
رســانه ای بهتر و قوی تــر از گذشــته روی برند ایران اســت. 
در حال حاضر دو پروژه قابل اشــاره وجــود دارد. اولی پروژه 
Majestic Iran که برندی برای ایران است. این برند از سوی 
وزارت گردشگری طراحی شده، اما جزئیات زیادی در مورد 
آن وجود ندارد و گستره ارتباطی آن خارج از چند خبرنامه 
داخلی نرفته است. در مقابل پروژه فم تریپ و Feeliran که 
در سال ۱۳۹۸ برگزار شد و فالیتیو هم بخشــی از این پروژه 
بود، یک مدل موفق اســت. ایــن پروژه همچنان هــم ادامه 
دارد و طی مرور زمان، گردشگران بیشتری را به ایران سرازیر 

خواهد کرد.
بهبــود زیرســاخت اقامتــی و حمل و نقــل: هتل هــا بایــد 
بهبود پیدا کنند. بازسازی هتل های قدیمی و اضافه کردن 
هتل هایی که خدماتی درخور یک سفر گران قیمت دارند، 
باید در اولویت باشد. فضای اقامتی گران قیمت، میانگین 

درآمد از هر توریست را به مراتب افزایش خواهد داد.
اصــاح قوانیــن بــرای بهبــود تجربــه گردشــگر: ایده هــای 
مختلفــی بــرای اصــالح قوانیــن در نقــاط اصلــی کشــور یا 
مناطق آزاد وجود دارد. در حال حاضر مناطــق آزاد ایران از 
آزادی های اقتصادی بیشــتری بهره می برند. این انعطاف 
قانونی می تواند گسترش پیدا کند و فعالیت های تفریحی 

گردشگران را هم در بر بگیرد.

گردشگری
T O U R I S M

اصلی ترین اقدام که 
می تواند بین سازمان ها 
و شرکت های خصوصی 
مشترک باشد، تمرکز 
رسانه ای بهتر و قوی تر 

از گذشته روی برند 
ایران است

برنامه های فالیتیو در آستانه جام جهانی قطر

فم تریپ؛ مسیر ورود ایران به بازار جهانی توریسم

ANALYSISتحلیل

در پروسه گردشگری، افراد تا موقعی که با 
مقاصد ســفر خود آشنا نباشــند، به آن 
مقصد سفر نمی کنند. به عنوان مثال، مقصدی 
مانند ســریالنکا هیچ گاه برای گردشــگران جذاب 
نبوده چون شناختی درباره این مقصد نداشتند. 
اما از موقعی که تعدادی گردشــگر اینفلوئنسر به 
آنجــا رفتنــد و از قطــار معــروف آن بازدیــد کردند و 
عکس هایی در فضای مجازی منتشر کردند، این 
مقصد معروف و باعــث رونق آن شــد و در نهایت 
افراد زیادی با این مقصد گردشگری آشنا شدند. 
در نهایــت ســریالنکا بــه عنــوان یکــی از مقاصــد 
توریستی برای هر فرد که قصد سفر دارد، در نظر 
گرفته می شود. در دنیا کشــورهای مختلفی برای 
تبلیغــات گردشــگری خــود بازاریابــی مقصــد 
)destination marketing( انجــام می دهند. به 
عنوان مثال، کشــور ســوئد چند ســال قبل، پروژه 
دولتی call sweden را اجرا کرد. به این صورت که 
وقتــی بــه شــماره تلفنــی کــه از ســوی دولــت بــه 
گردشگران معرفی شده  بود زنگ می زدی، به یکی از 
شهروندان سوئدی وصل می شد و می توانستی با 
او گفت و گــو کنــی. نکتــه اینجاســت کــه بــا وجود 
کــه در دســت  و رســانه هایی  سوشــال مدیا 
اینفلوئنســرها و افــراد مســتقل قــرار دارد، ایــن 
کمپین ها از حالت دولتی خارج شده و گردشگران 
و شــرکت های گردشــگری در رأس انجــام چنیــن 

کمپین هایی قرار دارند.
وجود رســانه های غیردولتی مانند اینستاگرام که 
بیش از دو میلیارد کاربر دارد و هیچ رسانه ای در دنیا 
به این بزرگی نیست و میلیون ها نفر می توانند با این 
مقصد فقط با یک پست ساده آشنا شوند، بسیار 

کمک کننده است.

ایران نیز در طول این سال ها، از سوی دولت 
پروژه هــای مختلفــی را به صورت ســنتی 
انجام داده و کتابچه های معرفی جاذبه ها در اختیار 
توریست های خارجی قرار می گرفت و توریست ها 
معموالً با در دست داشتن کتابچه های گردشگری 
ایران به جاهای دیدنی می رفتند. یکی از این پروژه ها 
باشــعار majestic iran  )ایــران باشــکوه( مقداری 
پیــش رفت، امــا طبیعی اســت ماننــد بســیاری از 
کارهــای دولتی دیگر با شکســت مواجه شــود. اما 
 ســال ۱۳۹۸یک گروه اینســتاگرامی فعال با شعار
 feel iran از گروهــی اینفلوئنســر اینســتاگرامی 
دعوت کــرد به ایــران بیاینــد. این حرکــت، بازخورد 
بسیار خوبی داشت. چون این دعوت از طرف افراد 
آشنا به مفهوم فم تریپ انجام شده  بود و این افراد 
توانستند جاذبه های توریستی واقعی ایران را به دنیا 
بشناسانند. هدف این تیم، مخابره یک پیام دولتی 
به دنیا نبود بلکه شناساندن جاذبه های واقعی ایران 
به تمام جهــان بود. ایــن پروژه تــا حــدی موفق تر از 
پروژه های قبلی بود و شــرکت فالیتیــو در این پروژه 
مشــارکت کوچکی داشــت. من فکر می کنــم برای 

شناساندن ایران واقعی به دنیا یکی از بهترین راه ها 
فم تریپ خواهد بود. در واقع، گردشــگری کاری به 
اشاعه ایده ای خاص ندارد و بیشتر به دنبال کشف 
جاذبه هاست و اگر گردشگر دیدن مکانی توریستی 
برایش جذابیت داشته  باشــد و با سلیقه اش جور 
باشد، سفر می کند. سفر از دید فالیتیو، یک کشف 

است. کشف دنیای بیرون و دنیای درون.

با توجه به اینکه جام جهانی قطر در آبان 
ماه امسال است و تا چند هفته قبل و بعد 
از آن ادامــه پیــدا می کنــد، مســافران زیــادی وارد 
منطقه خاورمیانه خواهند شد. فالیتیو نیز همگام 
با برنامه های جام جهانی، این ظرفیت را ایجاد کرده 
تا از طریق فم تریــپ قبل از اینکه گردشــگران وارد 
منطقه خاورمیانه شوند، ایران را به صورت مقصد 

هدف گذاری شده به گردشگران دنیا معرفی کند.
بــا شــرکت ها و  ایــن راســتا  در 
اینفلوئنسرهای مختلف همکاری 
می کنیم و هــدف این اســت که این 
توریست ها برای سفر از ظرفیت های 
گردشــگری ایــران اســتفاده کنند و 
ایــن باعــث می شــود ایــران نیــز از 
کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه 
عقب نیفتد. چه آنکه برای گردشگر 
خارجــی نیــز هزینه ســفر بــه ایران 
خیلی ارزان تر از سفر به کشورهای 

دیگــر اســت و ایــن پتانســیل بزرگــی بــرای رشــد 
گردشگری کشور ایجاد می کند. 

از همان سال ۹۸ که همکاری کوچکی با 
پیــج اینســتاگرامی Feel iran و یکی از 
نــام هــدی رســتمی  بــه  تیــم  ایــن  اعضــای 
)اینفلوئنســر و جهانگرد( آغاز کردیــم، به دلیل 
اهداف همسویی که فالیتیو و گروه feel iran در 
جهــت رونــق گردشــگری در ایــران و افزایــش 
گردشگر با یکدیگر داشتند، امسال نیز همزمان 
با برنامه ریزی برای جام جهانی تصمیم گرفتیم 
در کنار مجموعه اینستاگرامی feel iran باشیم 
تا با ایجاد کمپین های تبلیغاتی، توریســت های 
بیشتری به ایران جذب شوند. در وهله نخست، 
کســب وکارهاها باید توجه کنند فارغ از هرگونه 
جهت گیــری یــا مســائل خــارج از کســب وکار 
بتواننــد تصمیم گیری کننــد و خود را به ســمت 
رونق یا نوآوری بیشــتر هدایت کننــد. در همین 
پــروژه در ســال ۹۸ نیــز دیدیــم کــه فیدبک هــای 
منفــی زیــادی به ســمت مــا آمده  بــود امــا نکته 
اینجاســت کــه ما بــه دنبــال این هســتیم کــه از 
راه هــای خالقانــه و متدهایــی کــه االن در دنیــا 
استفاده می شود، برای رونق گردشگری استفاده 
کنیم. کســب وکارهای نوآور دیگر نیز باید توجه 
کنند و ظرفیت هایــی را که وجود دارد، کشــف و 

بررسی کرده و به کار گیرند. 

مهیار محمدی 
مدیر مارکتینگ فالیتیو

mahyar
@flightio.com
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

هفته قبل به این گذشت که باالخره ورود محصوالت اپل به ایران ممنوع شده است یا نه؛ اولش گفتند که 
ممنوع شده، بعد گفتند که ممنوع نشده، بعدتر گفتند ورود مسافری ممنوع نشده اما ورود تجاری... نصایح عمادالدین 

نسیمی

 فتوت جان 
انسان است

علــی  عمادالدیــن نســیمی ) ۸۰۷-۷۴۷ 
ه. ق.( از شاعران و صوفیان قرن هشتم 
هجری بود. برخــی او را متولد شــیراز یا 
تبریــز و یا دیــار بکر می دانند. نســیمی 
برخاسته از مکتب حروفیه بود. مکتب 
حروفیــه بــر اســاس آموزه هــای شــیخ 
فضــل هللا نعیمــی اســترآبادی شــکل 

گرفت. 
 آنهــا در شــرح وقایــع عالــم و اســرار 
هســتی از ۳۲ حرف الفبای فارســی با 
مهارت اعجاب انگیز بهره برده و تالش 
می کردند علت دستورهای الهی را به 
وســیله اعداد و حروف توضیح دهند. 
مانند اینکــه نمــاز یومیه چــرا باید ۱۷ 
رکعت باشــد، تعداد حروف بسم هللا 
الرحمــن الرحیــم بیانگــر چیســت و 

مانند اینها.

فتوت دار آن باشــد که علمش با عمل 
باشد

کــه جاهــل ره نمی یابــد در ایــن معنی 
به جز دانا

فتــوت دار آن باشــد کــه خیــر مردمان 
گوید

اگر زهرش به پیش آیــد، نصیب خود 
کند آن را

فتوت دار آن باشــد که نان و سفره اش 
باشد

اگــر حاصــل کنــد نانــی، نجویــد تــره و 
حلوا

فتوت دار آن باشد که در خاطر نیارد او
که من به از کسی باشم ز بهر حشمت 

دنیا
فتــوت دار آن باشــد کــه عــزت دارد و 

حرمت
اگر عالم، اگر جاهل، اگر پیر و اگر برنا

فتوت دار آن باشد که اندر غیبت مردم
نگردانــد زبــان خود بــه هجــو و فحش 

و نازیبا
فتــوت دار آن باشــد کــه جــرم مردمان 

بخشد
اگر صالح اگر فاسق نبیند او به جز زیبا
فتوت چیســت؟ خوش خویــی؛ فتوت 

چیست؟ حق جویی
فتــوت چیســت؟ کم گویــی؛ فتــوت 

چیست؟ عنبرسا
فتــوت اصــل ایمــان اســت؛ تمامــی 

صورت و جان است
فتوت جان انسان است؛ فتوت همچو 

خور زیبا

موردعجیبسیبهاHINT نکته
1

از روز اول آدمیــزاد عالقه خاصی به ســیب داشــته اســت. 
الکردار نوع بشر را هر کاری اش بکنی، به نوعی قل می خورد 

و می رســد بــه ســیب. یعنــی شــما فکــرش را 
بکنیــد اگــر آن روز شــوم ایــزاک نیوتــون زیــر 
درخت سیب ننشسته بود و آن سیب فضول 
و بی قرار خودش را وسط فرق ایزاک فوق الذکر 
نکوبانــده بــود و نیوتــون هم بــه جــای زل زدن 
به ســیب، یک گاز گنــده بــه آن زده بــود، االن 
بچه هــای مــردم تــوی مدرســه ها در حــال چه 
عشق و حال هایی که نبودند. آن وقت به جای 
اینکــه نظریات مســخره جاذبه و کلــی فرمول 
پــرت و پــال را حفــظ کنند، یــک متــن پرمعنا و 

کاربردی حفظ می کردند که هم خودشان خوش شان بیاید، 
هم مسئولین مدرسه. اما چه فایده؟

2
با همیــن فرمان تصــور کنیــد روزی را کــه خواهر اینشــتین 
از او خواســت که به همراهش به بازار بیاید تا کمی ســیب 
بخرند اما آن خیرندیده خواهر بیچاره را پیچاند و نشست 
و تیر خالصی بر پیکره درس فیزیک زد و نظریه نسبیت را 
مطرح کرد. بله دوســتان؛ ۹۰ درصد محتوای درس فیزیک 
به خاطــر این اســت کــه دو نفر ســیب دوســت نداشــتند. 
خواهش می کنم به من نگویید که شاید نیوتون بعد از رفتن 

در بحر تأمل، آن ســیب کذایی را زده بر بدن خســته. عمراً 
چنین چیزی امکان ندارد. آدم عاشق تا محبوب برسد از آن 

استفاده می کند؛ نمی نشیند و به آن زل بزند که.
 

3
حــاال چــرا یــاد ســیب افتــادم؟ بــرای همیــن 
ســیب گاززده آن مرحــوم مغفــور خلدآشــیان 
جنت مــکان خــدا بگویم چــه کار نکــرده که کل 
بشــریت را عالف دســتاورد شــرکت خود کرده 

است.

4
شاید استیو جابز وقتی داشت اولین گازهایش را از »اپل« 
می زد، هیچ وقت فکرش را نمی کرد بیل بیلک اختراعی اش 
جریان اقتصادی کشــورها را دچار نوســان بکنــد. واقعاً آن 
چیزی که بعداً به  آن گفتند »گوشــی هوشمند« به صورت 
منطقــی نمی توانســت بــر مغزهــا و قلب هــا حکمفرمایــی 

کند، اما کرد.

5
کل خبرهــای هفته قبــل به این گذشــت کــه باالخــره ورود 
محصــوالت اپل بــه ایران ممنوع شــده اســت یا نــه. اولش 
گفتند که ممنوع شده، بعد گفتند که ممنوع نشده، بعدتر 

گفتنــد ورود مســافری ممنــوع نشــده امــا ورود تجــاری... 
خالصه همین طور ما بودیم و یویوی خبر ممنوعیت و آزادی 
ورود گوشی های اســتیو جابز. حاال ما با توییت وزیر سابق 
ارتباطات کاری نداریــم که فرمودند آخرین بــاری که تالش 
شــد واردات آیفون ممنوع شــود، یکــی از عزیــزان مخالف 
ورود این گوشــی اســتکباری، چند ماه قبل مقدار زیادی از 
آن را وارد کرده بود. شــاید آن شــرکت دلش می خواست با 
خریــدن آن همه آیفــون کاری کند که محصــول نامردان در 

اختیار مردم دنیا قرار نگیرد. 

6
به هر حال نوسان خبر ممنوعیت ورود آیفون، کار خودش 
را کــرد و این محصــول بــاز هــم گران تر شــد و مخالفــان آن 
باز هم خوشــحال تر شــدند و با رضایت بیشــتری بــه انبار 
آیفون هایشــان رفتنــد و ســر جعبه هــای پلمب آیفــون داد 
زدند: ننگ بر شــمایان باد! دیدید نابودتــان کردیم؟ دیدید 
چطور پوزه سازندگان تان را به خاک مالیدیم؟ اوف بر شما، 

تف بر شما! 

7
به شدت دشمن توتال و ِشل بود
رفیق تاژ و ارج و چسب هل بود
مخالف بود با آیفون به هر حال
ندانستم که در جیبش اپل بود

شب نوشته های یک بچه نوآور! )43(

یه بودجه تپل داری؟
این یکی دو ســال هــر وقت کســی می گویــد تپل، به 
یادش می افتــم. منظورم همــان خانم دکتری اســت 
که پــس از چنــد هفتــه تلفن بــازی موفــق شــدم با او 

قرار بگذارم. 
همه چیز خــوب پیــش می رفت تــا اینکه کلمــه تپل 
را به  کار بــرد! یعنی تــا آن لحظــه کمی هم 
احســاس خوبی درباره آن دیدار داشــتم، 
ولی یک مرتبه کاخ آرزوها فروریخت. البته 
برخــورد دوســتانه ای داشــت، گرچــه زود 
خودمانی شد و من را »تو« صدا می کرد که 
خوشــم نیامد از اینکه این قــدر زود تریپ 
رفاقتــی گرفته بــود؛ ولی مشــکلی نبــود تا 
آن کلمه تپل را گفــت و خیلی زود تصمیم 

گرفتم دیگر با او ادامه ندهم!
گفت وگوی امــروز هم با آن آقایــی که برای 
کار روی طرح جدیدمان آمده بود، خاطره خانم دکتر 

را زنده کرد.

 هنوز گفت وگو پــا نگرفته بود، با خنده پرســید: »یه 
بودجه تپل داری؟«

درســت همــان ماه هــای نخســت پــس از همه گیری 
کرونا، برای پیگیری بیماری به دنبال پزشک خوب و 
کاربلد تلفن خانم دکتر را از یک دوست گرفته بودم 
و پس از تالش زیاد توانســتم از منشــی گرامی شــان 
وقــت دیــدار )بــه قــول فرنگی هــا، ویزیــت( بگیــرم. 
خرســند از اینکــه باالخره یک پزشــک خــوب من را 
معاینه می کند و نظرش را مبنای درمان قرار می دهم، 
وارد شــده و ســالم محترمانــه ای کــرده و نشســته 
بودم. ولی وقتی که کمی از کار و ســن و سال پرسید، 
بی مقدمه گفــت: »بیمه کجا هســتی؟ اگــه یه بیمه 
تکمیلی تپل داری که بهت بگم بهترین درمان برات 

چیه.«
روشن بود که از چهره درهم رفته ام فهمید چه گافی 
داده اســت؛ آخر این چه چیزی بود کــه گفت؟ تپل، 
آن هــم بیمــه؟ یعنــی می گویــی کســی که بیمــه تپل 
نداشته باشد، درمان تپل نمی شود؟ حاال حرف های 
بودار را هم که کنار بگذاریم، اصالً تپل کجای گنجینه 
واژگان یک پزشک است؟ همین طور که ذهنم درگیر 
پردازش میزان نازیبایی این گفتار بود، چهره گرفته و 
اخم آلود کار خودش را کرده بود و خانم دکتر خودش 

را جمــع کــرد و یــک برگــه داد دســتم کــه بــروم بــرای 
آزمایشی که می دانست انجام نمی دهم. 

امــروز هــم ایــن آقــای جنتلمن مــان بــا کلمه تپــل به 
شــکلی خیلی مجلســی پرید میان کار و گره درست 
کــرد. جلســه کــه تمــام شــد، رو بــه محمــد کــردم که 
بپرســم نظرت چی بود؟ ولی فریبا زودتر شــروع کرد 
و گفت: چــرا همچین حرفــی زد؟ بودجــه تپل یعنی 
چی؟ چرا نپرســید برای انجام کار بودجــه دارید و به 
اندازه برآوردها امکانات در اختیار هســت؟« گفتم: 
»باشــه بابا، کمی آهســته. چرا از من می پرسی؟ من 
می خوام نظــر بدی، نه اینکه پرســش بارون بشــم.« 
محمد بــه کمــک آمــد و گفت: »هــر طرحــی بودجه 
می خواد. ولی آدم کاری و فکر خوب و برنامه درست 
باید باشــه تا بودجه به کار بیاد. اگه پیــش از همه از 
اینها بپرسیم بهتره. گرچه ما کار مهندسی می کنیم، 
برنامه ریــزی و محاســبه داره، بــا مشــتی بازی و مــن  
بمیرم تــو بمیری پیش نمــی ره؛ ســنجش و ارزیابی و 
کار گروهی می خواد، کارشــناس آشــنا به دانش روز 
می خواد. امیدواریم پاسخگوی بخشــی از نیاز بازار 
باشــه؛ قرار نیســت شــاخ بشــیم و بترکونیم. بودجه 
می خــواد ولــی ســنجیده و متناســب، نــه از جنــس 

بودجه تپل.«

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007
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تا وب 3 هنوز 
راه زیادی مانده 

است!
جهان غیرمتمرکز بالکچینی 
هزینه  و زمان زیادی نیاز دارد

متروپل 
دنیای دارایی 

دیجیتال
راهکارهای مدیریت 

ریسک در فضای رمزارزها

درباره یک شرکت ماینر که به دلیل استفاده از برق 
غیرقانونی محکومیت قضایی گرفته است

این رادین آن رادین نیست!
6

نیاز اکوسیستم رمزارزی بیش از مارکتینگ، آموزش است
3

21 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
شماره بیست ویکم 
هشــتم خــرداد
1 4 0 1
16  صفـــــحه

4

مدیرعامل بالکچین دات کام 
درباره امروز و فردای رمزارزها 
چه نظر و توصیه هایی دارد؟

فعالً اوضاع 
همین است!

A N A LY S I S

سقوط یک کوین 
را چماق نکنید!

رئیس صندوق بین المللی پول

  گفت وگو با علی جهانی، هم بنیان گذار بیت پین که 
می گوید بخشی از وظیفه آگاه سازی مردم به عهده فعاالن 

بازار و بخشی دیگر برعهده رسانه های رسمی است

آموزش را 
جایگزین 
ترس کنیم

8

10

پای رمزارز و 
ان اف تی  به 

وصیت نامه ها 
باز می شود
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 هفته گذشته فاجعه »متروپل« آبادان ما را 
داغدار کرد. این حادثه نه فقــط برای مردم 
آبــادان، بلکه بــرای همه ما فاجعــه ای دردنــاک بود. 
دربــاره ابعاد ایــن مصیبــت در رســانه های عمومی 
صحبت کرده اند و می کنند. درباره موارد غیرقانونی و 
در نظر نگرفتن ریسک ها و بسیاری از موارد دیگر هم 
حتمــاً شــنیده اید و امیــدوارم در ســریع ترین زمان 
ممکن مقصران واقعی این فاجعه مشخص و تنبیه 
شوند. هرچند تجربه نشان داده که در این گونه موارد 
در نهایت نه کسی تنبیه می شود، نه معلوم می شود 
که چگونه فرد یا گروهی همه مقررات و استانداردها 
را دور زده انــد. آن هم در صنعتی کــه مجهز به انواع 
روش های کنترل کیفیت و انبوهی استاندارد است. 
تقریبــاً بــرای هــر چیــزی در صنعــت ســاختمان، 
استانداردی مشخص وجود دارد. پس چگونه کسی 
توانسته این چنین جلوی چشــم همه در این ابعاد 

همه استانداردها را زیر پا بگذارد؟ 
 آنچه متروپل بار دیگر برای ما زنــده کرد، این بود که 
در برابر ریسک ها رویکرد مناسب 
را انتخاب نمی کنیم. ریسک بخش 
جدایی ناپذیــر زندگــی اســت و مــا 
نمی توانیم بدون توجه به آن زندگی 
کنیم. گاهی اوقات تصور می کنیم 
اگــر ریســک را نادیــده بگیریــم، 
مســئله را حــل کرده ایــم؛ غافــل از 
اینکــه مخاطــره نتیجــه طبیعــی 
فعالیت هــای ماســت و ریســک 
میــزان تحقق پذیــری مخاطــره را 

نشان می دهد.

 وقتــی بــه همیــن چنــد ســال اخیــر نــگاه 
می کنیم، متوجه می شــویم کــه حوزه های 
زیــادی بــوده کــه در آن موفــق بــه مدیریت ریســک 
نشــده ایم؛ به عنوان نمونه پاندمی کرونــا را ببینید؛ 
ببینیــد کــه چگونــه در برابــر ایــن پدیــده چه بــاال و 
پایین هایی تا امروز داشته ایم. یا مثالً حادثه پالسکو 
را فراموش نکرده ایم که چگونه بی توجهی به ریسک 
در نهایت فاجعه خلق کرد. اگر در صنایعی که تا بن 
دندان مســلح به انواع استانداردهاســت، این گونه 
است، تکلیف در صنعتی مانند دارایی دیجیتال که 

با انبوهی سؤال بی جواب روبه روست، چیست؟ 
 در دنیای دارایی دیجیتال اگر به ریسک ها بی توجه 

باشیم، فاجعه رخ می دهد. ممکن است فاجعه هایی 
کــه در دنیــای دارایی دیجیتــال رخ می دهنــد مانند 
»متروپــل« این چنیــن در کانون توجه قــرار نگیرند، 
ولی دنیای دارایی دیجیتال عالم پرریســکی اســت 
که برای موفقیت در آن الزم است حتماً ریسک های 
آن را مدیریــت کنیم. بخش مهمی از ریســک های 
این صنعت ریسک های سیستماتیک است که با 
پیاده سازی الگوها و روش های مناسب می توان آنها 

را مدیریت کرد.

 ســاده ترین راه مدیریت ریســک های این 
فضــا پیاده ســازی یکســری روش هــای 
حساب پس داده است. به عنوان نمونه بحث KYC را 
در نظر بگیرید که در سال های گذشته استانداردهای 
متنوعــی بــرای آن خلــق شــده اســت. پلتفرم هــای 
معامالتــی در جهــان چهارچوب هایــی را رعایــت 
می کننــد تــا ریســک ها از روی دوش آنها برداشــته 
شود. هر کسی هم که وارد معامالت دارایی دیجیتال 
و به طور خاص رمزارزها می شود، باید بداند که وارد 
فعالیت هایی پرریسک شده و با علم به آن ریسک ها 
باید معامالتش را انجام دهد. احــراز هویت و تأیید 
هویت اولین گام و ساده ترین کاری است که می توان 
انجام داد. خوشبختانه کسب وکارهای شناخته شده 
دارایــی دیجیتــال در ایــران ایــن موضــوع را جــدی 
گرفته انــد، ولــی چیــزی کــه جــای آن خالــی اســت، 
استانداردهاست. نهادهایی مانند FATF در زمینه 
هویت دیجیتال دستورالعمل هایی روشن دارند که 
تا حد خوبی مــورد قبول جهان قرار گرفته اســت. یا 
مثالً در زمینــه ثبت اســناد حســابداری نهادهایی 
ماننــد IFRS دســتورالعمل های روشــنی دارنــد کــه 

می توانند بسیاری از ریسک ها را کاهش دهند.
 متأسفانه تمرکز بسیاری از افراد و نهادها در زمینه 
رمزارزهــا و دارایــی دیجیتــال بر ماهیت آنهاســت. 
برخــی تصــور می کننــد تــا زمانی کــه ماهیــت یک 
پدیده، کامالً برای ما روشن نشده باشد، به هیچ وجه 
نباید از آن استفاده کنیم. در حالی که پرسش های 
بی پاسخ زیادی وجود دارد و اگر بخواهیم بنشینیم 
که همه چیز روشن و شفاف شود، دیگر زمان ورود را از 
دست داده ایم. درباره رمزارزها و دارایی های دیجیتال 
مهم تریــن کاری کــه نهادهای تنظیم گر بایــد انجام 
دهند، مدیریت ریســک و کاهش ریسک هاست. 

پاسخ سایر مسائل در طول زمان پیدا می شود.

INTROسرآغاز

راهکارهای مدیریت ریسک در فضای رمزارزها

متروپل دنیای دارایی دیجیتال

برای تکمیل زنجیره خدمات رمزارزی اولویت ها کدام اند؟

آنچه صرافی های رمزارز 
باید بر آن تمرکز کنند

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

چــه بخواهیــم، چــه نخواهیــم صرافی هــای رمــزارز امــروز 
مهم ترین بخش اکوسیستم دارایی دیجیتال در ایران و جهان 
هستند. رشد صرافی های رمزارز نسبت به دیگر بخش های 
اکوسیستم بیشتر بوده و ما امروز شاهد شکل گیری بازیگران 
بزرگ و شناخته شــده هــم در ایران و هم در جهان هســتیم. 

منتها موفقیت بزرگ مسئولیت بزرگ می آورد. 
در همیــن زمینه برخــی از مــواردی را کــه به نظر 
می رسد صرافی های رمزارز باید روی آنها تمرکز 

کنند، مرور می کنیم.
 افزایش کیفیت خدمات و تنوع آن: صرافی های 
رمــزارز بازارهــای تبــادل دارایی هــای دیجیتــال 
هستند. در سال های گذشــته منشاء بسیاری 
از تحــوالت همین صرافی هــای رمــزارز بوده اند. 
حــاال زمــان آن رســیده کــه پــای ســازمان ها و 
نهادهای بزرگ هم به این بازی باز شود. نهادهای 

ســرمایه گذاری جــزء اولیــن دســته ای هســتند که بایــد وارد 
بازی شــوند. متأســفانه در یک روند اشــتباه برخی به دنبال 
دوگانه ســازی هســتند، در حالــی که نهادهــای تخصصی و 
ورودشان به این عرصه در نهایت به افزایش بلوغ اکوسیستم 
منجر می شــود. صرافی های رمزارز با هوشمندی می توانند 
دروازه ورود سازمان ها و نهادها به عرصه دارایی های دیجیتال 
باشند. تا امروز تمرکز بر مدل های کســب وکار B2C بوده که 
باید مدل هــای B2B نیز مــورد توجه قــرار گیــرد. قراردادهای 
اختیــار معاملــه بیت کویــن و اتریــوم، ســرویس هایی مانند 
معامالت مارجین و شبکه ای یا گرید، سرویس های متعدد 
ســهام گذاری، محصوالت جدید برای مشتریان خُرد مانند 
کارت های اعتباری و پرداخت ها و خدمات سازمانی باید بیش 

از گذشته مورد توجه قرار گیرند.
  تســلط بر آینده فین تک: به آن دست کسب وکارهایی 
فین تــک می گوییــم کــه بــا اســتفاده نوآورانــه از فنــاوری 
تــالش می کننــد خدمــات مالــی را متحــول کننــد. تمــام 
کســب وکارهای فین تــک در چهارچــوب ارزهــای فیــات 
محــدود هســتند. کســب وکارهای حــوزه بالکچیــن بــرای 
اولین بــار از ایــن زنــدان بیــرون آمدنــد و توانســتند بــدون 

محدودیت هــای ارزهــای فیــات فعالیــت کننــد. هرچنــد 
حوزه هــای گوناگون دارایی هــای دیجیتــال مقررات گذاری 
نشده و ریسک های سیستمی زیادی در این حوزه وجود 
دارد، اما این حــوزه جدید می تواند آینده فین تک باشــد. 
در شرایطی که برخی از پایان فین تک و عده ای از فین تک 
2.0 صحبت می کنند، کسب وکارهای صرافی 
رمزارز می توانند همان نقشی را بازی کنند که 
کسب وکارهای پرداخت در سال های گذشته 
به عهده گرفتند. کســب وکارهای پرداخت در 
۱0 سال قبل کارهای ساده ای انجام می دادند، 
ولــی امــروز بــه کســب وکارهای زیرســاختی 
تبدیل شــده اند که اپلیکیشــن های آنها دیگر 
یــک اپلیکیشــن پرداخت ســاده نیســت و به 
ســوپراپ تبدیل شــده اند. ســوپراپ های مالی 
که همین امروز هم در ایران مــواردی را داریم، 
اپلیکیشــن هایی هســتند کــه همــه کار می کننــد و همــه 
نیازهای خدمات مالی را یکجا تأمین می کنند. صرافی های 
رمزارز می توانند در حوزه های دیگر  مالی مانند تأمین مالی 
خرد، اعتبارسنجی، پرداخت، تسهیالت و وثیقه گذاری و 

ده ها خدمت مالی دیگر وارد شوند.
 دیفــای، توکن هــای غیرمثلــی و وب  3.0: دنیــای بالکچین 
محدود نیست و هر روز مرزهای آن گسترش می یابد. کمتر 
کسی باور می کرد که ان اف تی ها یا همان توکن های غیرمثلی 
این چنین در جهان با استقبال مواجه شوند. هرچند مانند 
بســیاری از هایپ ها تب وتــاب روز اول به مرور کم می شــود، 
اما ان اف تی نشــان داد که توان پیوند زدن دنیای بالکچین با 
حوزه های دیگر را دارد. این فرصتی است که نباید به راحتی 
از دست داد. متأسفانه برخی افراد معلوم الحال چه در ایران 
و چه در خارج از ایران، پیشگام این عرصه ها بودند و ممکن 
اســت همین موضوع به مانعــی ذهنی بــرای ورود چابک به 
این عرصه ها تبدیل شود؛ در حالی که دیفای و وب  3.0 آینده 
وب هستند. اگر وب تا پیش از بالکچین وب محتوا بود، بعد 
از بالکچین بــه وب ارزش تبدیل می شــود. فرصــت محدود 
است و اتفاقاً صرافی های رمزارز می توانند بازیگران اصلی این 

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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هفتــه پیش بــود کــه ورود کاســبان بــرای سوءاســتفاده از 
وضعیت خاکســتری صنعت رمزارز را در همین نشــریه 
و در همیــن صفحــه هشــدار دادم! حــاال در هفتــه ای کــه 
گذشت شاهد برگزاری رویداد »متاراد« در سالنی کوچک 
در مرکــز نمایشــگاه های بین المللــی تهــران در حاشــیه 
نمایشگاه بزرگ تری در صنعت پزشکی بودیم؛ رویدادی 
که حتی نامش را از متاورس برداشته است و »متاورس«، 
»رمزارزش« و »اقتصاد دیجیتال« را سرفصل های اصلی 

برگزاری اولین دوره برگزاری خود می دانست.
فقط برای اینکه ببینید کاسبان چگونه بدون 
توجه به مسائل و دغدغه های کسب وکارها 
و اکوسیستم رمزارز ایران، فقط برای پر کردن 
کیسه هایشــان این نــام را انتخــاب کرده اند، 
کافی است جست وجو یا پرس وجو کنید که 
رویداد »متاراد« که اولین سرفصلش متاورس 
بود، دقیقاً چه دســتاوردی در حوزه متاورس 
داشــت؟ چنــد کســب وکار از محصــوالت 
و راهکارهــای واقعــی متاورســی خودشــان 

رونمایی کردند؟ ما به شما پاسخش را می دهیم؛ 
هیــچ! در حــوزه رمــزارزش چطــور؟ چــه چیــزی در حــوزه 
رمزارزش در این رویداد به نمایش گذاشته شد؛ تقریباً هیچ! 
البته در عوض تا دل تان بخواهد، ماینرفروش و نصاب ماینر 
و صداخفه کن ماینر و سیگنال فروش در این رویداد حضور 
داشــتند! از بهروز ماینر که شعارش »آموزش صفرتاصد 
نصب و راه اندازی به ما، برداشت درآمد با شما« گرفته تا 
رادین ماینر که محکومیت قضایی در خصوص استفاده 

غیرمجاز از برق برای ماینینگ برایش صادر شده است!
البته همان طور که پیش تر هم گفتم و تأکید داشــتم و باز 
هم تأکید می کنم، این یادداشــت به معنی نادیده گرفتن 
صنعت ماینینگ یــا بازیگــران آن، چــه در ســطح خرد یا 
کالن نیســت و بر هیچ کس پوشیده نیست که ماینینگ 
نیــز ماننــد ســایر بخش هــا، بخشــی جدانشــدنی از این 

اکوسیســتم اســت و بایــد آن را همچــون ســایر بخش ها 
ارزشمند دید. اما چیزی که اینجا محل نقد است، اینکه 
برخی با سودای سود برگزاری رویداد، موضوعاتی همچون 
متاورس، رمزارزش و اقتصاد دیجیتال را دســتمالی کنند 
و با پیام های اشتباهی، مسیر درســت را برای حرکت های 
آینده این صنعــت ببندند! اینکه رویــدادی در ظاهر برای 
متاورس و رمزارزش برگزار شود، ولی در باطن ماینرفروشان 
و سیگنال فروشان در آن جوالن دهند، عمالً مصداق »به 
اسم عیسی، به شکم موسی« است! این چیزی 
اســت که اکوسیســتم رمزارز ایران بایــد مراقب 
آن باشــد تــا ســودجویان نتواننــد ایــن صنعت 
تازه پــا را با اهــداف ســودجویانه خود، بــه بیراهه 
ببرنــد! هرچنــد در ایــن رویــداد به جز یــک برند 
که از نام های نســبتاً شناخته شده این صنعت 
اســت، برنــد شناخته شــده و مطــرح دیگــری از 
بازار حضور نداشــت و به نظر می رسد بازیگران 
اصلی و قوی این بازار، خودشان خوب می دانند 
که چطــور یــک رویــداد واقعــی را از یــک رویداد 
نمایشی تشــخیص دهند. شــاید انگشت اصلی 
نقدم به سمت برندهایی است که هنوز در ابتدای مسیر 
هستند و قدرت تشخیص درســتی را ندارند! راستی، در 
مسیرهای غیررسمی و درگوشی به شما هم گفته شده بود 
که CBDC بانک مرکزی قرار است در متاراد رونمایی شود 
و اگر حضور پیدا نکنید، یکی از بزرگ ترین اتفاقات تاریخ 
رمزارزی ایران را از دســت خواهید داد؟ رویداد تمام شد و 
  CBDC هیچ کسی از تیم برگزارکننده به روی خودش نیاورد
چه شد! و خب چون به شکل غیررسمی و درگوشی گفته 
می شــد، کســی هم مســئولیتش را بــر عهــده نمی گیرد! 
همان طور که قوه قضائیه و مجلس نیز هیچ نامه رسمی در 
خصوص حمایت رسمی خود از این رویداد ارائه نکردند و 
حضورشان مزین به کانترهای خالی در غرفه برگزارکننده 

نمایشگاه بود!

مثل متاراد پر از خالی نباشیم!

به اسم عیسی به شکم موسی!

تحليل
A N A L Y S I S

 رمــزارز؛ هفته نامه اکوسیســتم بالکچیــن و رمــزارز ایران

محصولــیازگــروهرســانهایراهپرداخت

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

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

POINT OF VIEWزاویه دید

نیاز امروز اکوسیستم 
رمزارزی ایران بیش از 

مارکتینگ، آموزش است
آموزش، آموزش 
و باز هم آموزش

 نشانه های رشــد و جاافتادگی 
در زیست بوم کســب وکارهای 
رمــزارزی و بالکچینــی کشــور کم کم در 
حال نمایان شدن است. تالش بازیگران 
قدیمی تــر و بااصالت تــر ایــن فضــا 
به منظور دوری از هیجان و تبلیغات زرد 
بــرای آمــوزش اصولــی و بلندمــدت 
کاربران این بازار نشان می دهد که آنها 
به درســتی متوجــه خطــر رؤیافروش ها 

شده اند.

 آنها که بــرای فــروش پکیج ها و 
حق عضویت های تلگرامی خود 
از هیچ روش و ابزاری رویگردان نیستند و 
چیــزی از محصــوالت و خدمــات و 

فناوری هــای مرتبــط بــا 
بالکچیــن تبلیــغ و ترویــج 
می کنند که اساساً در ذات 
این فنــاوری جایی نــدارد. 
آنهــا صرفــاً به دنبــال پــر 
و  خــود  جیــب  کــردن 
خالی کردن جیب کاربران 
ایرانی هســتند، حتی اگر 
شــده به بهای نابودی کل 
کارآفرینــی  زیســت بوم 
و  بــر بالکچیــن  مبتنــی 

رمزارز داخل کشور.

 تنها حربه کارا برای مقابله با این 
لشکر مجازی که به پسوند نام 
اکانت ها و صفحات آنها در شبکه های 
اجتماعی ماینر، کوین، توکن و... فراوان 
چسبیده، تمرکز کسب وکارهای واقعی 
داخلی بر مقوله آموزش و اطالع رسانی و 
هشــدار دربــاره حرکت هــا و پروژه هــای 
جعلی از یک سو و مهم تر از آن رو کردن 
دست کالهبرداران و شیادان این فضا از 

سوی دیگر است.

و  کســب وکارها  امــروز  اگــر   
چهره های شناخته شده صنفی 
رمــزارزی و بالکچینی به دور از نوســان ها و 
افت وخیزهای بازار بــرای آمــوزش کاربران 
ایرانــی قدم هــای محکــم و مســتمری 
برندارند، نمی توان به فردای این زیست بوم 
و البته دوام فرصت های کارآفرینی آن دل 
چندانی بســت؛ چراکه وقتی بازی دست 
اکانت های اینستاگرامی بیفتد، نتیجه آن 

از قبل روشن است.

رسول قربانی 
سردبیر راه پرداخت

@rasoulghorbani

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

 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.

حوزه های نوپدید باشند. یا مثالً حوزه متاورس را نباید نادیده 
گرفت. این موضوع به معنای تأیید ورود جوزده نیست، بلکه 
اینها حوزه هایی هستند که اگر کسب و کارهای صرافی رمزارز 
با هوشمندی وارد آن نشوند، به مرور شاهد تغییر اکوسیستم 

خواهیم بود.
  توسعه کارآفرینی: دنیای بالکچین شاید گزینه مناسبی 
برای توســعه اشــتغال نباشــد. منتها باید بدانیم که یکی از 
مهم تریــن نقدهــای برخی بــر توســعه بالکچین این اســت 
که ایــن حــوزه بــه توســعه کار و کارآفرینی منجر نمی شــود و 
ما باید با تغییراتی زمینه تغییر دیدگاه هــا را فراهم کنیم. در 
حوزه های نویسندگی و تولید محتوا، توسعه نرم افزار، مشاوره 
بالکچین، معمار بالکچین، تحلیلگر، مدیر پروژه و معامله گر، 
موقعیت های شغلی گوناگونی وجود دارد. برخی این ایراد را به 
رمزارزها می گیرند که رمزارزها هیچ ارزش افزوده ای برای جهان 
ندارند. همه آن نقدهایی که به رمزارزها وارد می شود، به باقی 
حوزه های مالی هم وارد است. برخی معتقدند که بلوغ مالی 
به توســعه یافتگی منجر نمی شــود و با اندکی سیستم های 
مالی می توان پیشرفته ترین صنایع را مدیریت کرد. از آن سو 
باید توجه کرد که دنیای مالی به مثابه زیرساختی برای توسعه 
سایر حوزه هاست. بالکچین نیز می تواند چنین نقشی داشته 
باشد و برای این موضوع اهمیت ایجاد اشتغال در آن را باید 
جدی گرفت. آمــوزش و توســعه مهارت های شــغلی یکی از 
مهم ترین مأموریت های کسب وکارهای صرافی رمزارز است 

که نباید از آن غافل شد.
 افزایــش مقررات گــذاری و هزینه هــای تطبیــق: بــه نظــر 
می رسد در سال های آتی چه در ایران و چه در جهان شاهد 
توسعه مقررات گذاری در حوزه دارایی های دیجیتال باشیم 
و قاعدتاً صرافی های رمزارز نوک پیکان این مقررات گذاری ها 
خواهند بود. قاعدتاً توسعه مقررات گذاری فعالیت در این 
حوزه ها را سخت تر می کند، اما همین موضوع کمک می کند 
که اکوسیستم به پایداری نسبی برسد. صرافی های رمزارز 
به مثابه چهارراه هایی هستند که همه افراد و کسب وکارهای 
اکوسیستم در نهایت آنجا به هم می رسند و طبیعی است 
که بخش اعظم مقررات گذاری های این حــوزه متوجه آنها 
باشــد. صرافی هــای رمــزارز اگــر می خواهنــد در آینــده هم 
بازیگران این عرصه باشــند، الزم اســت که تمرکز بیشتری 
بر مسائل حقوقی داشته باشند و از طریق تعامل پیوسته، 
زمینه توســعه مقررات در ایــن حوزه های نــو را فراهم کنند. 
الزم است که صرافی های رمزارز نســخه های آماده ای برای 
تنظیم گری ایــن فضا داشــته باشــند؛ چراکه اگر بــه انتظار 
بنشینیم تا ببینیم برایمان چه می نویسند، مطمئن باشیم 

که اتفاقات خوبی رخ نمی دهد.
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آموزش
E D U C A T I O N

 یکــی از موضوعــات مهمــی کــه همیشــه دربــاره 
نگهداری ارزهای دیجیتال مطرح می شود، این است 
 )Hardware Wallet( کــه کیــف پول هــای ســخت افزاری
امن ترین نوع کیف پول ها هســتند. با این  حال با پیشرفت 
روزافزون فناوری، این ابزار کاربردی و مهم نیز از دست هکرها 
و سارق ها در امان نمانده است. با آنکه کیف پول ابزاری مهم 
برای دارندگان ارزهای دیجیتال محسوب می شود، ویژگی ها و 
ریزه کاری هایی دارد که باید با آنها آشنا باشیم. به گزارش ارز 
دیجیتــال، الیه هــای امنیتی بیشــتر و پشــتیبانی از ارزهای 
دیجیتال مختلف و رمزنگاری قدرتمند از  جمله ویژگی های 
مهم کیف پول های سخت افزاری هستند. این ابزارهای خاص 
به منظور نگهداری دارایی های دیجیتال ســاخته شده اند تا 
سرمایه  کاربران را از دسترس سارق ها و هکرها ایمن نگه دارند.

 ویژگی های متعددی برای این نوع سخت افزار بیان 
شده و بســیاری آن را بهترین گزینه برای نگهداری 
ارزهای دیجیتال می دانند، اما حقیقت این است که ایمنی 
چنین دستگاه هایی بی نقص نیست و ممکن است شما را در 
مقاطعی دچار مشــکل کنند. کیف پول های سخت افزاری 
اغلب از نظر ظاهری شــبیه حافظه USB هســتند. در  واقع، 
کیف پول سخت افزاری دستگاهی است که با آن می توانید 
دارایی های دیجیتال را در ابزاری کوچک ذخیره کنید. یکی از 
مزایــای مهــم کیــف پول هــای ســخت افزاری ارائــه نوعــی از 
ذخیره سازی سرد )Cold Storage( است؛ روشی که برای دور 
نگه داشتن ارزهای دیجیتال از دسترس هکرها به  کار گرفته 
می شود. همان طور که در ادامه این مقاله به آن اشاره خواهیم 
کرد، اعتمادکردن و استفاده از کیف پول سخت افزاری الزاماً 
به  معنی تضمین تمام وکمال سبد دارایی کاربر نخواهد بود. 
در این نوع از کیف پول ها، خطر جــدی زمانی کاربر را تهدید 
می کند که نسخه پشــتیبانی تهیه نکرده باشــد. در چنین 
شــرایطی و با وقوع آسیب یا گم شــدن کیف پول، دسترسی 
کاربر به دارایی های دیجیتالش برای همیشه از میان می رود.

 موضوع مهم دیگر این است که هر فرد باید مطمئن 
شــود کیف پول  ســخت افزاری  ای که از آن استفاده 
می کند، همواره جدیدترین نســخه میا ن افزار یا سفت افزار 
)Firmware( را دریافــت کــرده باشــد. ایــن به روزرســانی ها 
موجب افزودن یک الیه امنیتی بیشتر در کیف پول می شوند 
و ایــرادات نرم افــزاری ای را محدودتــر می کننــد کــه هکرهــا 
می تواننــد از آن اســتفاده کنند.هنــگام خریــد کیــف پــول 
سخت افزاری، باید از هیجان زدگی پرهیز و پیش از هر کاری 
ابتدا ویژگی های مهم کیف پول را ارزیابی کنید. حتی ممکن 
است نیاز باشد درباره ویژگی های مدنظر خود برای انتخاب 
کیف پول تجدیدنظر کنید. منظور این است که به  جای یافتن 

کیف پولی با صفحه نمایش باکیفیت یا مجموعه ای بی پایان 
از دارایی های دیجیتالی که کیف پول از آن پشتیبانی کند، به 
شیوه به روزرســانی و تدابیر امنیتی ای توجه کنید که در این 
کیف پول گنجانده شده است. برخی بانک ها دستگاه های 
فیزیکــی ای را بــه کاربــران خــود ارائــه می دهنــد کــه پین کــد 
دیجیتالی شش رقمی دارند. کاربر هنگام ورود به حساب خود 
یا زمان ارسال تراکنش  با مبالغ زیاد، باید ارقام این دستگاه را 

وارد کنند.

 بــا آنکــه ایــن دســتگاه ها جداســازی فیزیکــی یــا 
به اصطــالح ایرگــپ )Air Gap( شــده اند، بنابر نظر 
متخصصان، این شش رقم برای تأمین امنیت دارایی ها کافی 
نیســت و اگــر ایــن اعــداد کــه به نوعــی ارائه دهنــده امضای 
دیجیتالی هستند، در محیطی آفالین )بدون لزوم اتصال به 
اینترنت( تولید نشوند، موجب به  خطر افتادن حساب کاربر 
می شوند. ایرگپ شدن دستگاه موضوعی بسیار مهم است و 
برخی ارائه دهندگان کیف پول های سخت افزاری ارز دیجیتال 
از کدهای کیوآر برای انجام تراکنش ها استفاده می کنند. با  این 
 حــال، هنگامــی کــه قــرار باشــد به روزرســانی میان افــزار این 
دستگاه ها از طریق پورت های USB یا هر نوع اتصال دیگری 
انجــام شــود، از مزایای امنیتــی آن کاســته می شــود. برخی 
کارشناسان معتقدند کیف پول های سخت افزاری باید کامالً 
ایرگپ ساخته شوند تا بتوانند از دارایی های کاربران به خوبی 
محافظت کنند. پس این به  معنی حذف هرگونه  اتصال از این 

کیف پول هاست.

 در  حال  حاضر، برخی شرکت ها از نوعی فناوری به 
نام »زیکن دوال« )ZeconDual( استفاده می کنند. 
ایــن فنــاوری امــکان به روزرســانی میان افــزار کیــف پول های 
ســخت افزاری را از طریق کدهای کیوآر فراهم می کند. با این 
راهکار، می تــوان تمــام اتصاالت را بــا خیالی آســوده از کیف 
پول های سخت افزاری حذف کرد. جرائم سایبری به طور مدام 
در حــال افزایــش هســتند و هیــچ نشــانه ای از کُنــد یــا 
ریشه کن  شدن آنها وجود ندارد. دستگاه ها و داده ها فقط در 
صورتی می توانند کامالً در برابر حمالت سایبری مقاوم باشند 
که تمامی اجزای شــبکه و ورودی ها ایرگپ شــده باشند. هر 
دستگاهی که اتصاالت متعدد داشته باشد و سازندگان آن 
ادعــا کننــد کــه ایــن ابــزار در برابــر هــک و حمالت ســایبری 
نفوذناپذیــر اســت، در حقیقــت پشــت احســاس امنیتــی 
دروغین پنهان شده  اند. بارها و بارها ثابت  شده هر دستگاه یا 
سیستمی که قابلیت اتصال آنالین داشته باشد، دیر یا زود 
هــک خواهــد شــد؛ بنابرایــن اســتفاده از کیــف پول هــای 
ســخت افزاری کــه بــه اتصــال آنالیــن نیاز نداشــته باشــند، 

می توانند گزینه مناسبی برای استفاده باشند.

بر خالف آنچه خیلی ها فکر می کنند داشتن کیف پول سخت افزاری 
به معنای امنیت صددرصد دارایی شما نیست!

 امنیت در کیف پول سخت افزاری

مدیرعامل بالکچین دات کام درباره امروز و فردای رمزارزها 
چه نظر و چه توصیه هایی دارد؟

ً اوضاع همین است! فعال
حاال که کمی اوضاع رمزارزها به نسبت نوسان های 
شدید دو سه هفته گذشته عادی تر شده، خیلی ها 
از خود می پرسند که اوضاع رمزارزها به کجا خواهد 
رسید. تحلیل های متفاوتی هم در این باره مطرح 
و زمان بندی هــای مختلفــی بــرای ادامــه کار بــازار 

پیش بینی می شود.
امــا بــه گفتــه پیتــر اســمیت، مدیرعامل ســایت 
Blockchain.com، بهتر است سرمایه گذارانی 
کــه در هفته های اخیــر به دلیل کاهــش قیمت ها 
دچــار شــوک شــده اند، بــه ایــن وضعیــت عادت 
کنند؛ چراکه ایــن حکایت همچنان باقی اســت. 
در هفته هــای اخیــر رمزارزهــا دچــار یک ســقوط 
بی سابقه شــدند، به  گونه ای که رمزارز لونا به مرز 
صفر دالر رسید و سایر رمزارزها مانند بیت کوین 
و اتریــوم و همچنیــن اســتیبل کوین هایی مثــل 
TerraUSD کاهــش قیمــت شــدیدی را تجربــه 
کردنــد. اســمیت در این بــاره معتقــد اســت کــه 
همچنان این روند ادامه دارد و خطر بیشــتری در 
کمین ســرمایه گذاران اســت، امــا این اتفــاق برای 

اقتصاد غیرمتمرکز مفید خواهد بود.

 نوسان ها را فقط زمان کم خواهد کرد
 او در ادامه ســخنان خود گفت کــه اتفاقات اخیر 
به ما یــادآوری کرد کــه دارایی های دیجیتــال برای 
اجتناب از نوسان به گذر زمان نیاز دارند. به اعتقاد 
اسمیت سرمایه گذاری در رمزارزها باید به متوسط 
هزینــه دالری بازگــردد. متوســط هزینــه دالری 
فرایندی است که سرمایه گذار طبق یک زمان بندی 
خاص، با وجــود پایین آمدن قیمت ســهام، مبلغ 

ثابتی را به خرید آن اختصاص می دهد.
اگر قیمت سهام پایین آمده باشــد، سرمایه گذار 
قادر به خرید تعداد بیشتری ســهام خواهد شد 
و در حالت عکــس یعنی زمانی که قیمت ســهام 
باال رفته باشد، تعداد کمتری را خواهد خرید و در 
نتیجه انجام این کار، قیمت تمام شده هر سهم، 
کمتر از قیمت میانگین تمامی خریدها خواهد بود؛ 
چراکه در قیمت های پایین تر، سرمایه گذار، تعداد 

زیادی از سهام را خریداری کرده است.
بیت کوین در اوایل هفته گذشــته بــه پایین ترین 
سطح خود از دســامبر 2020 رســید. در این تاریخ 
قیمت بیت کوین حدود 2۶ هزار دالر بود. همچنین 
ســهام کارگــزاری کوین بیــس در ایــن هفته تــا ۷۴ 
درصد کاهــش یافت. اســمیت می گوید: »شــما 
باید آماده هرگونه اتفاقی باشــید و ســرمایه  خود 
را بــرای مــدت طوالنــی حفــظ کنیــد؛ چراکــه ایــن 
سیســتم مالی در مراحل اولیه خــود قــرار دارد.« 
بالکچین دات کام، یکی از فعال تریــن بازیگران در 
این عرصه است که در ســال 20۱۱ تأسیس شد و 
امســال در فهرســت CNBC Disruptor 50 در 

رتبه هفتم قرار گرفت.

 بازاری که نمیرد قوی تر می شود
مؤسســات  از  بســیاری  اخیــر  اتفاقــات  بــا 
ســرمایه گذاری با ســودهایی کالن از میــان  رفته و 
ســرمایه گذاران تــازه کار بــا انبوهی از ضــرر مواجه 
می شــوند. ایــن رونــد درســت هماننــد ســایر 
حباب های دیگر بازار است. به گفته اسمیت این 
روند، مســیر از پیش تعیین شده رشــد و پذیرش 

رمزارزهاست.
ایــن فراینــد در کوتاه مــدت ســبب تخریــب بــازار 
و از بیــن رفتن پیوندهــای ضعیــف بــازار رمزارزها 
می شــود، اما در بلندمدت نتیجه عکــس از خود 
نشــان می دهــد و آن را قوی تــر می کند. اســمیت 
اخیراً در توییتی از این فرایند تحت عنوان تخریب 
خالقانه یاد کرد و گفت که شرکت ها، پروتکل ها و 
دارایی های زیادی وجود دارند که نیاز مبرمی به این 

فرایند از طریق بازار دارند.
او همچنین اعالم کرد که سقوط اخیر بازار رمزارزها 
سبب آشکار شــدن خطرات این بازار و همچنین 
تعطیلــی شــرکت های تجــاری و صندوق هایــی 
می شود که مدیریت ریسک درستی نداشته اند. 
اسمیت معتقد است که این فروپاشی در دو، سه 
سال آینده به یک صنعت قوی تر و مفیدتر منجر 

می شود.

ADVICEتوصیه
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NEWSخبر

نسخه نوزدهم کریپتو 
داشبورد با همکاری کریپتو 

کالج منتشر شد

یک گزارش تحلیلی
آمــوزش در حــوزه رمزارزهــا بــرای یــک 
اکوسیستم تازه پا از نان شب هم واجب تر 
اســت. آن هــم در فضایی که هرکســی از 
راه می رســد بــرای ایــن بــازار توصیه هــا و 
پیش بینی هــای متنــوع ارائــه می دهــد. 
نشــریه کریپتــو داشــبورد محصــول 
مشترک دو مجموعه کوین پالس و کریپتو 
کالج است. کریپتو داشبورد؛ یک گزارش 
تحلیلی از بازار رمزارزهاســت کــه هر دو 
هفته یک بار منتشر می شود و محتوای 
آن شــامل بررســی داده هــای آن چیــن، 
تحلیل تکنیکال بازار، ارائه واچ لیست از 
ارزهای مستعد رشد، بررسی حوزه های 
به روز و فناوری های نوین دنیای بال کچین، 
مصاحبه بــا فعــاالن حــوزه و رویدادهای 

مهم پیش  روی رمزارزهاست.
داشــبورد  کریپتــو  نوزدهــم  نســخه 
بــه بررســی وضعیــت بــازار رمزارزهــا 
پرداختــه و عوامــل اقتصــادی تأثیرگذار 
روی بــازار کریپتو را بررســی کرده اســت. 
ایــن شــماره پــروژه پولمــوس را به عنــوان 
یکــی از پروژه هــای فعــال در بازی هــای 
بالکچینــی معرفی  کــرده اســت. در کنار 
تمامــی ایــن مطالب به بررســی شــرکت 
سرمایه گذاری خطر پذیر A16Z پرداخته 
شــده و ســرمایه گذاری شــرکت های 
سرمایه گذار خطرپذیر، در دو هفته اخیر 
مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با 
دید بلندمدت، به شاخص های آن چین 
و تأثیر اتفاقات اخیر پــروژه لونا پرداخته 
شده است. در کنار تمامی موارد ذکرشده 
واچ لیستی از ارزهای دارای پتانسیل رشد 
باال تهیه شده که دارای ستاپ معامالتی 
و همراه با اســتراتژی ورود و خــروج به آن 

ارز هستند.
در این نســخه همچنین، اخبار برگزیده 
شــبکه های اجتماعــی مهــم گــردآوری 
شده است. در ادامه مطالب این نسخه، 
طی مصاحبه ای، با هادی آجیلی آشــنا 
و از دانــش و دیــدگاه ایشــان بهره منــد 

می شوید.

در هفته گذشــته قیمت 29 هزار دالری بیت کوین و 
باال و پایین آن در این محدوده نشــانه های اندکی از 
ثبات نســبی در رکود را بــرای بازار رمزارزها داشــت. 
امــا در پایــان هفتــه حمایــت 28.500 دالری خیلی 
برای بیت کوین باقی نمانــد. قیمت بیت کوین حتی 
تــا 2۷.500 دالر نیز کاهــش یافت، ولی بــا یک موج 
صعودی کوتاه توانست باز مقداری باالتر بیاید. در 
حال حاضر قیمت در محدوده 29.000 دالر تثبیت 
می شــود تا بدیــن ترتیــب قیمت نســبت بــه دیروز 
سه درصد و نســبت به هفته گذشــته چهار درصد 

کاهش پیدا کرده باشد.
آلت کوین های اصلی بازار نیز روندی نزولی داشتند، 
با این تفــاوت کــه برعکــس بیت کوین، قیمــت آنها 
همــان مقــدار هــم بازیابــی نشــد. اتریــوم همچنان 
بــا 9 درصــد کاهــش زیــر ســطح ۱.800 دالر معامله 

می شــود. ایکس آرپــی )XRP( حتــی ممکــن اســت 
تــا ســطح 0.3۶5 دالر نیز کاهــش یابــد. کاردانو با 9 
درصد کاهــش، قیمــت 0.۴55 دالر را نیــز آزمایش 

کرد.
اندکــی بعــد از آنکــه بیت کویــن از پــس شکســت 
مقاومــت 30.000 دالری برنیامد، قیمت آن روندی 
نزولی در پیش گرفت. این نزول قیمت ادامه یافت 
تا حمایت 29.000 دالری نیز شکســته شد و حتی 
قیمت تا 2۷.500 دالر نیــز پایین آمد. البته قیمت، 
با شتاب خوبی، بخشی از این کاهش را جبران کرد. 
در حال حاضــر قیمت بــا مقاومــت 29.000 دالری 
کلنجار مــی رود تا در صورت شکســت آن به  ســراغ 
مقاومــت 29.500 دالری برود. اگر ایــن مقاومت ها 
شکسته شود، می توان انتظار رسیدن بیت کوین به 

سطوح قیمتی باالتر را داشت.

اگر بخواهیم ســناریوی نزولی را بررســی کنیم، باید 
بدانیم که یک حمایت قــوی در 28.500 دالر وجود 
دارد. حمایت کلیدی بعدی در ســطح 28.000 دالر 
است که اگر این حمایت شکسته شود، قیمت قادر 

خواهد بود تا 2۷.500 دالر کاهش یابد.
بسیاری از آلت کوین های بازار بیش از هشت درصد 
بهــای خود را از دســت داده انــد؛ فقط اولنــچ در این 
میان با ۱۷ درصد کاهش جلب توجه می کند. قیمت 
اولنچ هم اکنون در بازار به زیر 23 دالر رسیده است.

خالصه مطلب اینکه به نظر می رسد بیت کوین زیر 
29.500 دالر همچنان روندی نزولی در پیش خواهد 
داشــت. حال اگــر قیمــت از 28.500 دالر نیز کمتر 
شود، باید انتظار کاهش بیشتر قیمت را هم داشته 
باشیم. به نظر می رسد آرامش نسبی هفته گذشته 

می تواند مقدمه ای برای یک شوک مجدد باشد.

پیش بینی ها کماکان از روند نزولی بازار حکایت دارند... 
و این یعنی ضرورت هشدار به کاربران کم تجربه

آرامش پیش از توفان؟

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

 هفتــه گذشــته تصویــر حکــم قضایــی ای در 
شــبکه های اجتماعــی منتشــر شــد کــه نشــان 
مــی داد یکــی از شــرکت های فعــال در حــوزه فــروش 
دستگاه های ماینر اقدام به ماین غیرقانونی با برق صنعتی 

کرده اســت. در این حکــم آمده اســت که کیا 
الکترونیک رادیــن به دلیل اســتفاده از برق با 
تعرفه صنعتی در مصارف غیرمجاز در محل 
این شرکت اقدام به ماین غیرمجاز کرده  است. 
همچنیــن در این حکــم عنوان شــده کــه این 
شرکت با تجهیز دستگاه های ماینر مبادرت به 
استخراج غیرمجاز رمزارز می کند. در این حکم 
شرکت رادین عالوه بر جزای نقدی به دو سال 
منــع از فعالیــت در زمینــه تولیــد، طراحــی و 
مونتــاژ دســتگاه های اســتخراج رمــزارز و 
همچنین استخراج رمزارز محکوم شده است. 

این حکم که در تاریخ 2۷ اردیبهشت صادر شده، پس از 
مدت 20 روز قابل  اجراست.

 این حکم در شرایطی صادر شده که شرکت کیا 
الکترونیــک رادیــن کــه خــود را تولیدکننــده 
دستگاه های استخراج رمزارز می داند، به همراه سندیکای 
تولیدکنندگان دســتگاه اســتخراج رمــزارز در نمایشــگاه 

متاراد حضور پیدا کــرده، در حالی که عمــالً باید فعالیت 
خود را متوقف کند و رئیس هیئت مدیره این شــرکت نیز 
دبیر سندیکای تولیدکنندگان دســتگاه استخراج رمزارز 

است.

 همچنین نمایندگان این شرکت که 
در غرفه این شرکت در این نمایشگاه 
حضــور داشــتند، هرگونــه ماینینــگ را رد 
می کنند و خــود را تنهــا ارائه دهنده دســتگاه 
ماینینــگ می داننــد؛ موضوعی کــه بر خالف 
جریانــی اســت کــه در حکــم آمــده اســت. از 
طرفی مشــابهت نــام ایــن شــرکت با یکــی از 
شــرکت های فنــاوری اطالعــات بــا نــام رادیــن 
باعــث اشــتباهاتی در برداشــت فعالیت این 
شــرکت ها در ایــن  خصــوص شــده اســت. 
به خصوص اینکه چندی پیش راه پرداخت طی گزارشی 

از بهره برداری ماینر بومی شرکت رادین خبر داد.

 حاال در واکنش به این تشابه اسمی، میثم رجبی، 
مدیرعامل شرکت پیشرو فناوری اطالعات رادین 
به راه پرداخت گفت: »در چند روز گذشــته و در ارتباط با 
یک حکم قضایی در حوزه اســتخراج غیرقانونــی رمزارز، 

تشــابه اســمی شــرکتی کــه در ایــن پرونــده دخیل بــوده، 
موجب مطرح شدن برخی شائبه ها شده است. از این  رو 
به اطالع همکاران و فعاالن گرامی صنعت آی تی می رساند 
تخلــف صورت گرفتــه توســط شــرکت »کیــا الکترونیک 
رادیــن« در بهره بــرداری غیرقانونی برق جهت اســتخراج 
رمزارز بــه  هیچ وجــه ارتباطی با شــرکت »پیشــرو فناوری 

اطالعات رادین« ندارد. 

 قابــل  ذکــر اســت کــه شــرکت »پیشــرو فنــاوری 
اطالعات رادین« به عنوان یک شرکت فناور صرفاً 
در حال تحقیق و توسعه روی ســخت افزارهای بالکچین 
اســت و تاکنون فعالیتــی تحت عنــوان اســتخراج رمزارز 
نداشــته اســت.« اگــر ســری بــه ســایت ســندیکای 
تولیدکنندگان دســتگاه اســتخراج رمزارز بزنیــد، متوجه 
خواهیــد شــد کــه مشــخص نیســت ایــن ســندیکای 
خودخوانده چگونه و با چه فرایندی شروع به فعالیت کرده 
است. به نظر می رسد بیشتر نقش عاملیت فروش را برای 
شــرکت رادین ایفا می کند. نکته قابل توجه این است که 
این سندیکا و شــرکت رادین در نمایشــگاه متاراد حضور 
دارنــد و در حال ارائــه و بازاریابی محصوالت خــود در این 
نمایشــگاه هســتند که بایــد در ایــن خصوص پاســخگو 

باشند.

درباره یک شرکت ماینر که به دلیل 
استفاده از برق غیرقانونی محکومیت 

قضایی گرفته است

این رادین 
آن رادین نیست!

 آنها که لونا دریافت 
خواهند کرد

ترا 2.0 آمد
 آیا امیدی هست؟

 نســخه دوم شــبکه تــرا روز 
گذشــته و با اعالم تیم توسعه 
ایــن ارز دیجیتــال، فعالیــت خــود را 
به طور رســمی آغاز کــرد. همان طور که 
توســعه دهندگان تــرا پیش تــر گفتــه 
بودند، از توکن های شــبکه جدید برای 
جبــران خســارت هولدرهــای لونــا و 
»UST« اســتفاده می شــود و دیــروز 
یــع  صبــح هــم اولیــن مرحلــه از توز
لوناهــای جدیــد میــان هولدرهــای 
خسارت دیده برگزار شد، اما سؤالی که 
اکنون ذهــن هولدرهــای لونــا و UST را 
درگیر کرده، این اســت که هر شــخص 
به طور دقیــق باید چــه تعــداد توکن در 
جریان این ایردراپ دریافت کرده باشد 
توکن هــای  می تــوان  چگونــه  و 

دریافت شده را مشاهده کرد.

 عرضه کل لوناهای جدید یک 
میلیارد توکن بوده و قرار است 
300 میلیون واحد آن به استخری ویژه 
برای جامعه لونا اختصاص داده شود. 
350 میلیون توکن به مرور بین آن دسته 
از هولدرهای لونا تقســیم خواهد شــد 
کــه قبــل از ســقوط قیمــت ایــن ارز 
دیجیتــال از ایــن توکــن در حســاب 
صرافــی یــا کیــف پــول خــود نگهــداری 
می کردنــد و در اسنپ شــات روز ۱۷ 
اردیبهشت نیز هولدر لونا بوده اند. ۱00 
میلیــون واحــد بیــن کاربرانــی توزیــع 
می شــود کــه پــس از ســقوط قیمت هــا 
اقــدام بــه خریــد لونــا کرده انــد و در 
اسنپ شــات روز پنجــم خــرداد هولدر 

این ارز دیجیتال بوده اند.

 ۱00 میلیون توکن دیگر ســهم 
 UST آن دســته از هولدرهــای
اســت کــه پیــش از ســقوط، از ایــن 
پروتــکل  انکــور  در  اســتیبل کوین 
نگهــداری می کردنــد و کســانی هم که 
 UST پــس از ســقوط اقدام بــه خریــد
کرده اند، در مجموع ۱50 میلیون توکن 
از عرضه کل لوناهای جدید را در قالب 
ایردراپ دریافت خواهند کرد. در مورد 
هولدرهــای UST هــم مــالک بــرای 
شــرکت  داده شــدن در ایــردراپ، ایــن 
برگــزاری  یــخ  تار در  کــه  اســت 
اسنپ  شــات، از این توکن در حســاب 

خود نگهداری کرده باشند.

NEWSخبر

میثم سلیمانی  

msr52004
@gmail.com
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اقتصاد
E C O N O M Y

هرج ومرج در بازار رمزارزها موضوع چندان جدیدی نیست. 
در دهه گذشته سقوط ارزش ارزهایی چون بیت کوین و اتریوم 
یکی از ویژگی های عادی این بازار بوده ، اما ســقوط شش ماه 
گذشــته رمزارزهــا طبــق اســتانداردهای رمزنگاری شــده نیز 

سرسام آور است.
از نوامبر سال گذشته چیزی حدود ۱.5 تریلیون 
دالر از ارزش رمزارزهــا از بیــن رفتــه  اســت. 
بیت کویــن و اتریــوم، پیشــروان این بــازار، هر دو 
حــدود ۶0 درصد نســبت به باالتریــن حد خود 
کاهش یافته اند و از همه مهم تر، استیبل کوین 
Terra و توکــن خواهــرش، لونــا که شــش هفته 
پیش در مجموع حــدود ۶0 میلیــارد دالر ارزش 
داشتند، در عرض چند روز به کلی نابود شدند و 

اکنون اساساً بی  ارزش هستند.
بسیاری معتقدند که دلیل این فروش بزرگ، شامل چندین 
عامل مهم می شــود. تورم و نــرخ بهره  در حــال افزایش یکی 
از این مواردند، گرچه قرار بــود رمزارزها در مقابل تورم مقاوم 
و نســبت به دنیای ارزهای فیــات بی تفاوت باشــند. از دیگر 
عوامل می توان به فروش سهام اشــاره کرد. در این رابطه نیز 
باید بگوییم که یکی از ادعاهای رمزارزها، عدم ارتباط آنها با 
سایر دارایی ها بود. گذشته از همه اینها یک توضیح ساده تر 
برای این وضع وجود دارد؛ ایمان و باور افراد نسبت به رمزارزها 
متزلزل شده و رمزارزها بیشتر از اصول به ایمان افراد متکی 

هستند.

 رمزارزها و دیگر دارایی ها
 به هر حال، رمزارزهــا با دارایی هایی مانند زمین کشــاورزی، 
سهام یا حتی امالک متفاوت هستند. اگر قصد خرید یک 
قطعه زمین کشاورزی دارید، می خواهید بدانید چه مقدار 
پــول از محصوالتی که می توانیــد در آن زمین کشــت کنید، 
به دســت می آورید. اگــر قصد خرید یــک آپارتمان داشــته 
باشید، می خواهید بدانید در 30 سال آینده )یا هر بازه زمانی 
دیگــر( چقــدر می توانید از مســتأجران خــود درآمد داشــته 
باشــید و اگر در حال خرید ســهام در یک شــرکت هستید، 
می خواهید بدانید که در آینده چه مقــدار پول نقد همراه با 
ارزش دارایی هایی که در حال حاضر در اختیار دارد، خواهید 

داشت.
محاسبات ارزش ذاتی همیشه تخمینی هستند و همچنین 
همیشه نادرســت هســتند؛ زیرا هیچ راهی برای پیش بینی 
کامل آینده وجود ندارد، اما نکته جالب توجه اینجاست که 

دارایی ها ارزشی دارند که از آنچه دیگران برای آنها پرداخت 
می کنند، مستقل هستند. به عنوان مثال اگر در حال حاضر 
مالک تمام اپل بودید، در ســال اول حداقل ۱00 میلیارد دالر 
سود دریافت می کردید، اما این تمام ماجرا نیست؛ چراکه اگر 
روند صعودی خود را حفظ کنید در آینده این رقم 

افزایش خواهد یافت.
بــا ایــن حــال، ارزش گــذاری رمزارزها معمــوالً بر 
اســاس یک اصــل متفــاوت اســت؛ ارزش ذاتی 
مهم نیســت. ارزش یک دارایی به اســتفاده آن 
در دنیای واقعی یا توانایی آن برای تولید وجه نقد 
در آینده بســتگی نــدارد. در عــوض، ارزش یک 
دارایی بــه ارزش آن بســتگی دارد. ایــن یک نوع 
بینش پست مدرن است؛ هیچ ارزش »واقعی« 
وجود ندارد، فقط روایت هایی از ارزش وجود دارد 
که به طور جمعی می سازیم و انتخاب می کنیم که به آن باور 
داشته باشیم یا نه. همان طور که نیک تومینو، سرمایه گذار 
رمزارزها و ان اف تی ها در پاییز ســال گذشــته بیان کرد: »اگر 
گروهی از افراد در اینترنت معتقد باشند چیزی ارزش دارد، 
ارزش دارد. ما در جهانی هســتیم کــه در آن باور برابر اســت 

با ارزش.«
البته بازارهای دیگری نیز وجود دارند که ارزش در آنها به باور 
بستگی دارد. به عنوان مثال می توان به طال، هنرهای متنوع و 
کلکسیون ها اشاره کرد. این نکته حائز اهمیت است که طال با 
داشتن سابقه هزاران ساله در میان مردم به عنوان پول پذیرفته 
شده است. آنچه در مورد بازار رمزارزها قابل توجه است اینکه 
از همین طریق، در کمتر از یک دهه بیش از یک تریلیون دالر 

ارزش بدون پشتوانه کسب کرده  است.

 ریسک پروژه های پرریسک برای بازار
 یکی از واضح ترین مثال های این موضوع، میم کوین مشهور 
دوج کوین اســت. این میم کوین در ســال 20۱3 به عنوان یک 
شوخی ایجاد شــد و هیچ ارزشــی در دنیای واقعی نداشت. 
حتی هیچ شخصی برای خریدوفروش به دوج کوین نیاز ندارد؛ 
چراکه این کوین حتی کمیاب هم نیست. استخراج دوج کوین 
)بر خالف بیت کوین که مقــدار محدودی از آن در دســترس 
خواهد بود و با گذشت زمان سخت تر استخراج می شود(، به 
معنای واقعی آسان است و تمام ماجرای صعود ارزش آن به 
توییت ایالن ماسک و یاد کردن از آن به عنوان »رمزارز مردم« 

مربوط می شود.
نمونه دیگر این موضوع ترا و لونا هســتند. ایــن ارزها حدود 

سه سال پیش معرفی شدند و تا سال 202۱، مجموعاً کمتر 
از یک میلیارد دالر ارزش داشــتند، اما ناگهان در عرض یک 
سال، ۶0 میلیارد دالر ارزش گذاری شدند. ارزش ترکیبی این 
ارزها از آگوست 202۱ تا مارس سال جاری، بیش از سه برابر 
رشــد کرده اســت. ترا برای بــه نمایــش درآوردن نــام کمپانی 
خود در استادیوم واشنگتن نشــنالز، حدود ۴0 میلیون دالر 
هزینه کرد. دلیل رشــد لونا اســتفاده مردم از آن یا پیشرفت 
کسب وکارهای زیربنایی ترا نبود. تنها تغییری که اتفاق افتاد، 
راه اندازی اپلیکیشــنی به نام Anchor بود که شروع به ارائه 
سود 20درصدی برای سپرده ها کرد. این موضوع باعث شد 
مردم ترا خریداری کرده و سپس آن را سپرده گذاری و 20 درصد 
سود دریافت کنند. این امر بسیاری از سرمایه گذاران جدید 
را جذب کرد. در همین راستا برخی کارشناسان هشدار داده 
بودند که ترا با خروج سرمایه عظیمی مواجه می شود و همین 

موضوع دلیل سقوط ناگهانی ترا را روشن می کند.

 مسئله ای به نام اعتماد سرمایه گذاران
 همین ســقوط های ناگهانی هســتند که ســرمایه گذاری در 
بازار رمزارزها را به تجربه ای وحشــتناک تبدیل می کنند. در 
دنیایی که باورها ارزش را تعییــن می کنند، هرگز  نمی توانید 
از ســرمایه گذاری خود مطمئن شوید. این ســقوط ناگهانی 
حتی در مورد ســایر ارزها نیز صادق اســت. اتریوم در دنیای 
بالکچین ارزش اســتفاده واقعــی دارد و بیت کویــن به عنوان 
طالی رمزارزهــا، جــدای از تراکنش هــای غیرقانونــی، اعتبار 
زیادی نزد سرمایه گذاران دارد، اما با همه اینها، دو ارز مشهور 
دنیای رمزارزها نیز درگیر این ســقوط بی ســابقه شدند. این 
موضوع، توصیف کارل مارکس و فریدریش انگلس از تأثیر 
ســرمایه داری بر روابط اجتماعی را تجسم می بخشد: »هر 
آنچــه جامــد اســت، ذوب و در هوا نیســت می شــود.« پس 
جای تعجب نیســت که دارنــدگان رمزارز همیشــه یکدیگر 
را تشــویق می کنند کــه باور کننــد تا اعتمــاد جمعی خــود را 
حفظ کنند. بنابراین زمانی که ارزش رمزارزها، محصول اراده 
جمعی سرمایه گذاران است، ضروری است سعی کنیم آن را 
دست نخورده نگه داریم. با همه این تفاسیر متوجه می شویم 
که اصلی ترین سؤال در اینجا این است که آیا سقوط این بازار 
سبب از میان رفتن اعتماد و باور ســرمایه گذاران می شود یا 
خیر؟ باورها به سرعتی که شکل می گیرند، از میان می روند. 
در هر حال از بین رفتــن ترا و لونا یــادآوری قدرتمندی بود که 
سرمایه گذاری در بیشتر رمزارزها معادل باور و پذیرش افراد و 

بازیگران این عرصه است.

کسری حسنی  

@kasrahsni

چهره واقعی رمزارزها 
مرور تحلیلی همه آنچه در دو ماه گذشته بر سر بازار رمزارزها گذشته است...
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اولین صرافی رمزارزی قطر 
شروع به کار کرد

یک صرافی برای همه 
خاورمیانه؟!

صرافــی   )CoinMENA ( منــا  کویــن 
دارایی های دیجیتال منطقه ای اســت که 
در قطــر فعالیت خــود را آغاز کرده اســت. 
از ۱9 مــاه می، شــهروندان و ســاکنان قطر 
می توانند در این صرافی حساب باز کنند 
و به تمامی ویژگی های این پلتفرم از جمله 
اتصال والت CoinMENA و حساب بانکی 
در جهــت فعال کــردن ســپرده ها و انجــام 
برداشت های ساده، دسترسی پیدا کنند. 
این کمپانی که مقــر اصلــی آن در بحرین 
اســت، اولین صرافی دارای مجوزی است 
که معامالت محدود را معرفی کرده است. 
معامالت محدود این امــکان را به کاربران 
می دهد تا قیمت خریدوفروش رمزارزهای 
خود را تعییــن کننــد. کاربران کشــور قطر 
همچنیــن می تواننــد از ســایر ویژگی های 
این صرافی مثل برداشت USDT از طریق 
شبکه TRON به منظور هزینه های کمتر 
و دریافت پاداش در ازای معرفی دوســتان 

خود، بهره مند شوند.
ایــن صرافــی بعــد از انتشــار عمومی خبر 
حضور در قطر اعالم کرد: »ما خوشحالیم 
که اولین صرافی رمزارز در قطر هستیم. این 
خبر نقطه عطفی در برنامه های بلندمدت 
توســعه بازار جغرافیایــی ماســت. تیم ما 
تالش دارد در کشــورهای دیگر نیز حضور 
داشــته باشــد و خدمــات جدیــدی را بــه 

مخاطبان بیشتری معرفی کند.«
این کمپانی همچنین در توییتی نوشــت: 
»قطر ما اینجاییم! کوین منا اولین صرافی 
دارای مجــوزی اســت که در قطــر فعالیت 
می کند. اگر شهروند قطر هستید، همین 
حاال ثبت نام کنید تا ســفر خود به دنیای 
رمزارزها را شروع کنید. لینک مرجع خود 
را بــه اشــتراک بگذارید و با تأیید حســاب 
دوستان تان، جایزه ببرید.« در ماه ژانویه، 
بانــک مرکــزی بحرین مجــوز ایــن صرافی 
را تحت عنــوان »مجــوز شــرکت خدمات 
دارایی های دیجیتالــی رده 2« صــادر کرد. 
این صرافی پــس از رعایت تمامی الزامات 
عملیاتی، فنی و امنیتی مشخص، موفق به 
دریافت این مجوز از بانک مرکزی بحرین 
شــد. CoinMENA یــک صرافــی منطبق 
بر شریعت است که توســط دفاتر رسمی 

شرعی، بررسی می شود.



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 21
8 خـــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

8

کسبوکار
B U S I N E S S آموزش را جایگزین

ترس کنیم
گفت وگو با علی جهانی،  هم بنیان گذار و مدیر مالی بیت پین که 

می گوید در مورد رمزارزها فیلترینگ دوگانه است. هم آمریکا ما را 
فیلتر کرده و هم ما سایت های رمزارزی خارجی را فیلتر کرده ایم و این 

یک تناقض بزرگ است!
علی جهانی، هم بنیان گذار و مدیر مالی صرافی ارز دیجیتال 
بیت پیــن و فارغ التحصیــل MBA از دانشــگاه صنعتــی 
شــریف اســت. جهانی قبل از ورود به اکوسیســتم رمــزارز، 
در شــرکت های بزرگ بــه کار توســعه کســب وکار و ایده های 
مختلف مشــغول بوده اســت. او به مجموعه های کوچک و 
بزرگی در جذب ســرمایه و تشــکیل گروه کمک می کــرد، اما 

کم کم مسیرش به سمت دنیای رمزارزها تغییر جهت داد. 
در این شماره رمزارز به گفت وگو با جهانی نشستیم و نظرات 

او را در مورد اکوسیستم جویا شدیم. 
جهانی می گوید ما در ایران در ابتدایی ترین مرحله رمزارزها 
باقی مانده ایم و تا زمانی که اجزای دیگر این اکوسیستم مورد 
پذیرش عمومی و قانونی قرار نگیرنــد و دارایی های دیجیتال 
به عنوان یک طبقه دارایی مورد قبول واقع نشوند و برای آنها 
قانون وضع نشود و سیاست گذاری صورت نگیرد، نمی توان 
این اکوسیستم را فراتر از وضعیت فعلی برد. او می گوید در 
قوانین کشــور، رمزارزها به عنــوان دارایی پذیرفتــه و تعریف 

نمی شوند و صرفاً یک تهدید به  حساب می آیند. 

 برای شروع بگویید که چگونه وارد این اکوسیستم 
و کسب وکار شدید؟

من به حوزه رمزارزها عالقه زیادی داشتم و قبل از ورود به این 
کسب وکار، روی این حوزه مطالعه داشتم. موضوع پایان نامه 
من قیمت بیت کوین بود و تقریباً جزء اولین پایان نامه ها در 
این حوزه در ایران محسوب می شد. بعد از پایان نامه بیشتر 
وارد این فضا شدم. قبل تر در فضاهای کالسیک تر این حوزه 
یعنی ماینینگ با شرکت های بزرگ فعالیت داشتیم و سپس 
با آقای مردانی بیشتر وارد فضاهای نوین شدیم و به این فکر 
افتادیم که کسب وکاری در حوزه ارزهای دیجیتال و بالکچین 

داشته باشیم. 
اوایــل در حــوزه آمــوزش و پژوهــش با همــکاری آزمایشــگاه 
بالکچین دانشگاه شریف وارد این حوزه شدیم و بزرگ ترین 
مدرســه آموزشــی و همایش بالکچین ایــران را تحت عنوان 
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»مدرسه تابستانه بالکچین ایران« برگزار کردیم. بعدها، به عنوان 
اولین قدم در حوزه کســب وکار، در حوزه نقدکــردن دارایی های 
ثابت شــروع بــه ایده پــردازی کردیــم. در واقــع راه حــل جامعی 
برای توکنیزیشــن دارایی های ثابت داشــتیم و می خواستیم با 
آزمایشگاه بالکچین دانشگاه شریف، استارتاپی در این حوزه 
راه اندازی کنیم.  در آن زمان بازیگران اصلی بازار در جایگاه فعلی 
قرار نداشتند و بازار کوچک و هنوز رونق نگرفته بود. برای همین 
در آن زمان نمی توانستیم در مورد توکنیزیشن فعالیتی کنیم و 
زمان خوبی برای واردشــدن به بازار توکنیزیشن دارایی ها نبود. 
البته هنوز هم زمان این کار در ایران فرانرسیده است. همچنین 
ورود بــه فضاهایــی ماننــد پلتفرم هــای تبــادل به دلیــل فضای 

خاکستری قانونی، ریسک باالیی داشت.
بــا گذشــت زمــان و مشخص نشــدن قوانین ایــن حــوزه، دیگر 
نمی توانســتیم زمان را از دســت بدهیــم و تصمیــم گرفتیم به 
الیه هــای اساســی تر ایــن صنعــت وارد شــویم. به ایــن نتیجه 
رســیدیم که حوزه تبادل جایی اســت که شــروع ارزش آفرینی 
می توانــد در آن شــکل می گیــرد. بــرای همیــن بــا گروه ســازی و 
جذب سرمایه توانستیم در اسفند ۱399 پروژه صرافی رمزارزی 

بیت پین را راه اندازی کنیم.

 بــا توجه  بــه مســیری کــه در ایــن حــوزه طی 
کرده اید و تجربیاتی که به دست آورده اید، دیدگاه شما 

از اکوسیستم رمزارزی ایران چیست؟
نه تنها در ایران، بلکــه در تمام جهان اولیــن و مهم ترین کاربرد 
رمزارزها، بحث ســرمایه گذاری اســت. نگاه تمام کسانی که در 
این فضا فعالیت می کنند، بیشتر به سودآوری معطوف است. 
حتی کســانی که در حوزه ماینینگ فعال هستند، هدف شان 
این اســت که با صرف انرژی کمتر، ســودآوری بیشتری داشته 
باشــند. در نتیجه فعالیت ها معطوف به فعالیت هــای مالی و 

سرمایه گذاری است. 
ما هنــوز پروژه های علمی بالکچینی، یــا فعالیت هایی از جمله 
توکنیزیشن یا ثبت داده روی بالکچین در ایران نداریم. اگر هم 

مواردی باشند، موفق نیستند. در خارج از کشور هم موردی که 
از نظر مالی محبوب و مورد توجه باشــد، وجود نــدارد. در حال 

حاضر بیشتر همان بحث سرمایه گذاری مورد توجه است. 
در این اکوسیســتم چند بخش وجود دارد. یکی بخش تبادل 
است که ســرمایه گذاری های خرد و تبادالت مالی در آن انجام 
می شود. دیگری بخش ماینینگ است که متشــکل از افرادی 
است که سرمایه گذاری های بزرگ تری انجام می دهند. آموزش 
و مشــاوره هــم بخــش دیگــری از ایــن اکوسیســتم را تشــکیل 

می دهند. 

 نگاه به این اکوسیستم بیشتر فایده گرایانه 
است و متأسفانه تولید علم در این حوزه وضعیت خوبی 
نــدارد. همان طور که شــما هم اشــاره کردیــد، دو بخش 
تبادل و ماینینگ نسبت به سایر بخش ها رشد و توسعه 
بهتــری داشــته اند، اما ایــن اکوسیســتم به بازیگــران و 
کسب وکارهای دیگری نیز برای بهبود نیاز دارد. به نظر 
شــما چه بازیگران و کســب وکارهای دیگری باید رشــد 

کنند یا به این اکوسیستم وارد شوند؟
هسته این اکوسیستم معطوف به توکن هایی است که کارایی 
دارنــد و ارزش آفرینی می کننــد؛ بنابراین قبــل از راه انــدازی هر 
کسب وکاری در این اکوسیستم، باید پذیرش و ساختار قانونی 
درســتی وجود داشــته باشــد. در ایــن صــورت افــراد می توانند 
با خیال راحت ایده هــای خــود را عملیاتی کنند، امــا پذیرش و 
ســاختار قانونی در ایران وجود نــدارد و افراد می ترســند به این 
فضا وارد شوند و کارهای رایج در دنیا مثل ساخت توکن را انجام 
دهند. به طور کلی ما در ایــران در ابتدایی ترین مرحله رمزارزها 
باقی مانده ایم. اگر دقت کرده باشید، همایش و نشست هایی که 
در این حوزه برگزار می شوند، به ابتدایی ترین مسائل می پردازند. 
ما در ابتدایی تریــن گام  باقــی  مانده ایــم و آن  هم این اســت که 
بتوانیم رمزارزهــا را به عنوان دارایی بپذیریم. در قوانین کشــور، 
رمزارزها به عنوان دارایی پذیرفته و تعریف نمی شوند و صرفاً یک 

تهدید به  حساب می آیند. 
تا زمانی که چنین نگاهی بــه رمزارزها و اکوسیســتم بالکچین 
وجود دارد، عمالً دست وبال ایده پردازان و کسانی که می خواهند 
در ایــن حــوزه فعالیــت کننــد، بســته اســت و نمی توان فکــر را 
فراتر بــرد. همین کــه افــراد بتوانند با خیــال راحــت بیت کوین 
بخرند و بفروشند، برای آنها کافی است. این افراد دیگر به فکر 
طراحی یک سیســتم بالکچینــی و داشــتن توکــن نمی افتند. 
آنها می ترســند، چون فکر می کنند در قدم اول بر ســر راه شان 
مانع ایجاد می شود. در نتیجه تمام کسب وکارهای بالکچینی 
که مبتنی بر علم و فناوری هســتند، در قدم اول یعنی تعریف 
دارایی دیجیتال متوقف می شوند. بنابراین تا زمانی که اجزای 
دیگر این اکوسیستم مورد پذیرش عمومی و قانونی قرار نگیرند و 
دارایی های دیجیتال به عنوان یک طبقه دارایی مورد قبول واقع 
نشوند و برای آنها قانون و سیاست گذاری نشود، نمی توان این 

اکوسیستم را فراتر برد.
در واقــع بایــد نهــادی در ایــن کشــور وجــود داشــته باشــد 
کــه فعالیت هــای ارزهــای دیجیتــال را تحــت  نظــر قــرار دهد و 
مسئولیتش را بپذیرد. حتی اگر حد و حدود سختی هم بگذارد، 
حداقل حد و حدودی وجود داشته باشد که بتوان کسب وکاری را 
در آن حیطه تعریف کرد، اما این حد و حدود وجود ندارد و صرفاً 
ترس وجود دارد؛ ترس از اینکه هر کاری که انجام دهیم، تهدید 

سیستم مالی تلقی شده و متوقف می شود.

 از طرفی این یک فناوری جدید است و نگاه 
حاکمیتی به آن بدبینانه و تهدیدانگارانه است و از طرفی 
این فناوری به سرعت در حال پیشرفت و تکامل است و 
ما به  خاطر عدم قانون گــذاری در حال جامانــدن از این 
فناوری هستیم. برخی می گویند ذات این فضا قانون پذیر 
نیســت و بهتر اســت قانون و سیاســت گذاری صورت 
نگیرد، اما همان طور که شما گفتید تا زمانی که شفافیت 
و حدودی وجود نداشته باشــد، دست وپای بسیاری از 
ایده ها و کسب وکارها بسته است و ما در مراحل ابتدایی 
باقی می مانیم. در این وضعیت به نظر شما رگوالتوری 

چگونه می تواند نقش مؤثری ایفا کند و اصالً کدام نهاد 
برای رگوله کردن این فضا مناسب تر است؟

رگوله نکردن یعنی به رسمیت نشناختن. به هرحال در فضای 
هر کشوری، اگر چیزی به رسمیت شناخته شود، حد و حدودی 
برای آن به وجود می آید. آن حد و حدود چه آســان باشــد، چه 
ســخت، مفید اســت، چون به موضوع مشــروعیت می دهد. 
در قدم اول در کشــور ما سیســتم مالی باید به ســمت پذیرش 

رمزارزها به عنوان دارایی برود. 
اگر بــه مــورد آمریکا نــگاه کنیــم، اس ای ســی در مــورد رمزارزها 
اظهارنظــر و قانون گذاری می کند. با توجه  به اینکه اس ای ســی 
اوراق بهادار را مدیریت می کند، این کار می تواند در بورس و اوراق 
بهادار تهران عملی شود. یعنی سازمان بورس می تواند راجع به 

توکن ها و توکنیزیشن اظهارنظر کند. 
بانک مرکزی هم می تواند رمزارزها را 
به رســمیت بشناســد و کاربردهایی 

برای آن تعریف کند. 
از طرف دیگر، حداقل خودسانسوری 
نداشته باشیم. ما در بحث رمزارزها 
تحریم هستیم. سایت های رمزارزی 
خدمتی به ایرانیــان ارائه نمی دهند. 
نکتــه جالب تــر این اســت کــه همان 
ســایت ها از طــرف ایــران هــم فیلتــر 
هستند. یعنی نه تنها آنها ما را فیلتر 
کرده انــد، بلکــه مــا هــم آنهــا را فیلتر 
کرده ایم و این درست نیست. امکان 
نــدارد هــم آمریــکا چیــزی را بــرای ما 
دوست نداشته باشد و هم خودمان 
آن چیــز را بــرای خودمــان دوســت 

نداشته باشیم. باید این مسئله را بپذیریم و به  جای ترساندن 
به مردم آموزش دهیم و کمک کنیم مردم ما با مردم دنیا همگام 

شوند.

 آموزش در مورد این فضا و باالبردن آگاهی و 
ســواد مردم مســئله مهمی اســت. به نظر شــما نقش 
کســب وکارها و رســانه ها در آگاهی بخشــی بــه مــردم 

چیست؟
بخشی از وظیفه آگاه سازی به عهده فعاالن بازار است. به عنوان  
مثال ما در بیت پین یک دوره آموزشی جامع با همکاری سایت 
مکتب خونه طراحی کردیم که کل بحث سرمایه گذاری ارزهای 
دیجیتال را توضیح می دهیم. یک بخش آکادمی هم در سایت 
داریم که در آن تمــام جزئیات، اخبــار بازار و مقاالت را بررســی 
می کنیم.  امــا بخش دیگر بر عهــده رسانه هاســت. همان طور 
که قبالً مردم بــدون آگاهی وارد بورس شــدند، االن هم دارند به 
همان شکل به بازار رمزارزها وارد می شوند. مردم در حال حاضر 
پیرو حرف کســانی هســتند که خود را متخصــص می دانند و 
در شبکه های مجازی صفحات آموزشی دارند، اما رسانه های 
عمومی تر و شناخته شده تر مثل صداوسیما باید در مورد این 
مسائل اطالع رسانی کنند. مثل قوانین بانکی که همه جا از آنها 
صحبت می شود، باید در مورد این فناوری هم صحبت شود تا 

مردم آن را بهتر بشناسند.  

 شما به عنوان یکی از فعاالن این حوزه و مدیر 
یکی از صرافی های رمزارزی، چه توصیه ای برای مردم در 

این روزهای هیجانی بازار دارید؟
ســرمایه گذاری، اصولــی دارد. وقتــی یــک نفــر می خواهــد 
سرمایه گذاری کند، باید برای خودش یک نقشه راه تصور کند. 
فرد باید بدانــد از آن مبلغی که ســرمایه گذاری می کند، چقدر 
می خواهد سود کند و چقدر می تواند روی آن ریسک کند. اگر 
بدون توجه به قیمت و داشتن اســتراتژی و صرفاً هیجانی وارد 

بازار شود، کار غلطی است. 
در بازار ســرمایه گذاری، سه نوع ســرمایه گذاری داریم؛ نوع اول 
ترید کردن است. یعنی افرادی که تخصص و عالقه دارند دائماً 
قیمت ها را با هم مقایســه می کنند، نمودار قیمتــی را زیر نظر 
دارند و این کار را پیوســته ادامــه می دهند. ولی اکثــر مردم این 

تخصص و فرصــت را ندارنــد. در نتیجــه اگر بخواهند بــه بازار 
رمزارزها وارد شوند، دو راه بیشتر ندارند؛ یا باید دید بلندمدتی 
داشته باشند و در طوالنی مدت به دنبال سود باشند، یا اینکه 
مبلغ کمــی را وارد بــازار کنند تــا در صــورت افت بــازار، متضرر 

نشوند. در نتیجه رفتار هیجانی از بین می رود.
 رفتار هیجانی عموماً به ضرر منجر می شود. اکثر افرادی که ضرر 
می کنند، افرادی هستند که هیجانی رفتار می کنند. این افراد در 
قیمت باال می خرند و در قیمت پایین می فروشند. تا زمانی که 
در قیمت پایین نفروشــید، ضرر نکرده ایــد. اگر دید بلندمدت 
داشــته باشــید دو اتفاق می افتد؛ یا بازار رمزارزها در بلندمدت 
کالً نزولی اســت و رو به نابودی می رود که احتمالش کم است. 
یا به هرحال در بلندمدت رشــدهایی اتفاق می افتد. در نتیجه 
اگر دید بلندمدت داشته باشید 
و رفتــار هیجانی شــما کم شــود، 
احتمــاالً ضــرر چندانــی نکنید. 
رفتــار هیجانــی باعــث می شــود 
بدون دانش و تخصص کافی مثل 
تریدرها رفتار کنید و دائماً در حال 

خریدوفروش باشید.

 چه پروژه هایی در این 
اکوسیستم آینده دار هستند؟

در حــوزه تبــادل در حــال حرکت 
به سمت دکس ها یا صرافی های 
غیرمتمرکــز هســتیم. در آینــده 
نزدیــک، دکس هــا آینــده خوبی 
دارند و احتماالً با امکانات، اقبال 
مردمی و سرعت به مراکز بهتری 
برای مبــادالت تبدیل می شــوند. رفتــن به ســمت صرافی های 
غیرمتمرکز امری ناگزیر است. پروژه های دیفای و متاورس هم 
اگر ایده خوبی داشته و با قوانین کشــور خود هم راستا باشند، 
می تواننــد ارزش آفرینی کنند. برای مثال پلتفرم هــای وام دهی 
که در حوزه کریپتوکارنسی فعالیت می کنند، به نوعی خدمات 
دیفای ارائــه می دهنــد  و مردم بیــش  از پیش به ایــن پلتفرم ها 
رجوع می کنند.  در حوزه ترید هم کارهایی مثل الگوتریدینگ یا 
استراتژی های سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، می توانند 

آینده خوبی داشته باشند. 
اما به طور کلی پروژه های کالن بالکچینی، مثل اتریوم، ســوالنا 
یا فانتوم بــه گروهی زبده و ماهــر نیاز دارند تا بتوانند در ســطح 
بین المللــی فعالیت کننــد. ما هم اگــر می خواهیــم پروژه هایی 
بین المللی داشته باشیم و با دیگر پروژه های جهانی رقابت کنیم، 
باید نگاه بلندمدت داشته باشیم و افراد متخصص را به سمت 

پروژه های بین المللی سوق دهیم.

 برنامه های بیت پین برای امسال چیست؟ آیا 
قصد اضافه کردن فیچر و ابزار جدیدی دارید؟

بیت پین در یک سال گذشته یکی از بزرگ ترین هک رشدهای 
ایــران را داشــت. این باعث شــد برخــی از فرایندهــای داخلی و 
محصوالت سریع رشد کنند و بهینه نشــوند. در سال جدید، 
ما در جهت بهینه کردن کلیت محصول و فرایندهای بیت پین 
و تمــام اقداماتــی کــه بــرای رســاندن خدمت بــه مشــتری نیاز 
اســت، قدم برمی داریم. می خواهیم محصول و فرایندهایمان 
بی نقص باشــند. از طرف دیگــر قصد داریــم بیشــتر روی بازار 
تمرکز و مشــتریان بیشــتری جذب کنیم.  از زمانی که وارد این 
حــوزه شــدیم، ســردمدار فیچرهــای جدیــد بودیم؛ بــرای مثال 
سفارش های OCO، ایده های جدید، ارائه گیفت کارت، آکادمی 
بیت پین و بیت پین لند. نکته این است که در صرافی های متمرکز 
از یک حدی نمی توان فراتر رفت و فیچرهای مختلفی ارائه داد. 
تمرکز ما روی این مســئله اســت که کاربــران و تریدرهای خوب 
کشور به  جای رفتن به سمت صرافی های خارجی، بیت پین را 
انتخاب کنند. هدف ایجاد یک فضای سهل است و اگر توسط 
صرافی های دیگر ایرانی هم ایجاد شود، ما خوشحال می شویم. 
جدا از رقابت، هدف صرافی های ایرانی مشترک است. هدف ما 

رجوع کاربران ایرانی به سمت پلتفرم های ایرانی است. 

I N T E R V I E W

 در این اکوسیستم 
چند بخش وجود دارد. 
یکی بخش تبادل است 
که سرمایه گذاری های 
خرد و تبادالت مالی 
در آن انجام می شود. 

دیگری بخش 
ماینینگ،آموزش و 

مشاوره 
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M تا وب 3 هنوز راه

زیادی مانده است!
جهان غیرمتمرکزی که بالکچین و وب 3 وعده آن را داده اند 

برای تحقق به صرف هزینه  و زمان زیادی نیاز دارند
اگــر طــی ســال های اخیر بــا رونــد پیشــرفت جهان فنــاوری 
هماهنگ بوده ایــد، حتماً نــام وب 3 را شــنیده اید؛ فاز ســوم 
تکامل جهان وب که به باور بسیاری از طریق غیرمتمرکزسازی 
گسترده از طریق فناوری هایی مانند بالکچین زمینه ساز یک 
جهان مالی آنالین و غیرمتمرکز خواهد شد که در بلندمدت 
برابری را بــرای همــگان فراهم خواهد کــرد. به عبــارت دیگر، 
»وب 3« یک عبارت کلی است که برای توصیف یک اینترنت 
بالکچین محور استفاده می شود که در آن برای مثال، اپ ها 
توســط خود کاربران و برای کاربران ســاخته می شود و قدرت 
به طــور برابر میــان اعضــای جامعه اینترنت تقســیم شــده 
اســت، اما واقعیت وب طی ســال های اخیر بسیار متفاوت 
بوده اســت. در عیــن پیشــرفت و ادغام ســازی فناوری هایی 
مانند بالکچین، همچنین شاهد تثبیت روند مرکزیت یافتن 

بسیاری از جوانب وب بوده ایم. 
در تضاد با مفهوم وب 3، »وب 2« قرار دارد؛ فضای آنالینی که 
در آن ابرشرکت هایی چون گوگل، اپل و آمازون انحصارطلبانه 
قــدرت را برای خــود فراهــم کرده انــد. فضایــی کــه در آن، این 
شــرکت ها در بســیاری از مــوارد تنهــا از طریق واســطه بودن 

میلیاردها دالر سود برای خود دست وپا می کنند. 

برای عموم مردم ســاده اســت که در چنین شــرایطی حامی 
پیام های ضدابرشرکتی شوند. ابرشرکت هایی که در مجموع 
تریلیون هــا دالر ثــروت را از طریــق فرایندهایی بــرای خود به 
ارمغان آورده اند که به راحتی از طریق کدنویسی یا قراردادهای 
هوشــمند می تــوان آن را اتوماســیون کرد. چه کســی اســت 
که نهایتاً میل به حذف واســطه ها و دالل ها نداشته باشد؟ 
فرای بحث های اخالقــی و آزادی طلبانه، چنین وضعیتی در 
زندگی عموم مردم، مطلوب تر خواهد بود. امــا آیا وب 3 یک 
خیال بافی جاه طلبانه نیست؟ هرچه باشد ایالن ماسک در 
یک نقل قول معروف، وب 3 را به »مزخرفات« تشــبیه کرده 
و گفته که این مفهوم عمالً وجود ندارد. آیا می توان در میان 
رؤیای سرخوشانه ای که بســیاری از وب 3 ترسیم می کنند و 
پدیده مزخرف ناموجود ایالن ماســک، یــک تعریف معدل 

برای این پدیده یافت؟

 روی دیگر وب 3
بالکچین، بزرگ تریــن امید بــرای یک اینترنــت غیرمتمرکز 
است. در عین حال از زمان ابداع و ادغام سازی بالکچین در 
فضای وب، نه تنها شاهد افزایش غیرمتمرکزسازی نبوده ایم، 

چرا باید به دارایی های طبقه کریپتو 
به عنوان موارد مشروع ارثی نگاه کرد؟

پای رمزارز و ان اف تی  به وصیت نامه ها باز می شود
 ارزهای دیجیتال و توکن های غیرقابل 
معاوضه یا همــان ان اف تی هــا هر روز 
بیــش از قبــل در حال تبدیل شــدن بــه بخش 
بزرگ تــری از دنیــای ســرمایه گذاری هســتند؛ 
بنابرایــن مهــم اســت کــه بــه پذیرفتــن ایــن 
دارایی هــا به عنــوان مــواردی مشــروع در طرح 
امالک خود شــروع کنیم؛ مبادا کــه در صورت 
یک واقعــه غیرمنتظــره وارثــان خــود را از آنها 
محروم کنیم. با این حال، رمزارزها و ان اف تی ها 
به واســط ماهیت غیرمتمرکز و شخصی خود 
در ایــن رونــد چالش هایی را برای ایمن ســازی، 
انتقال، محافظــت و اهدای ثروت بــه خانواده 
ایجاد می کننــد. حاال اســتراتژی های جدیدی 
برای رســیدگی به ایــن تقاضــای روبه رشــد در 
راستای تنظیم مؤثر ثروت خانوادگی از طریق 
رمزارزهــا و همچنیــن برنامه ریــزی مالیاتــی 
مربــوط بــه ایــن نــوع دارایی هــا در حــال 

شکل گیری است.

 در حال حاضر رمزارزها و ان اف تی های 
فراوانی در بــازار وجــود دارد. ارز هایی 
مانند بیت کوین، اتریــوم، بایننس کوین، تتر و 
ســوالنا در کنــار هــم بخــش بزرگــی از ارزش 
تریلیــون دالری بــازار رمــزارزی را تشــکیل 
می دهند. ان اف تی ها هم یک دارایی دیجیتال 
منحصربه فــرد، قابــل معاملــه در بالکچیــن 
است؛ مانند هنر دیجیتال، یک عکس یا یک 
آواتار بازی ویدئویــی که فقط از بــازار ان اف تی 
قابــل خرید اســت. به عنوان مثــال، می توانید 
زمین مجازی و امالک و مستغالت را در قالب 
ان اف تــی خریــداری کنیــد. در نوامبــر 202۱، 
شــخصی ۴50 هــزار دالر پرداخــت کــرد تــا 
همســایه »اســنوپ داگ«، رپــر آمریکایی در 
متاورس باشد. فروش ان اف تی ها در سال 202۱ 
۱۷ میلیــارد دالر رســید کــه  بــه بیــش از 
ایــن  بــه  روزافــزون  تمایــل  نشــان دهنده 

مجموعه هاست.

 با توجه به اینکه تمام این دارایی های 
دیجیتــال تنهــا از طریــق یــک کلیــد 
خصوصی قابل دسترس هســتند،  در صورت 
اتفاقی غیرمنتظره،  خانواده یا وارثان باید ابتدا 
از ایــن کلید خصوصــی مطلع باشــند. در غیر 
این صــورت راهــی بــرای دسترســی بــه چنین  
دارایی هایی که می توانند از ارزش بسیار باالیی 
هــم برخــوردار باشــند، وجــود نــدارد. در حال 
حاضر تنها دو راه بــرای اطمینان حاصل کردن 
از این مهم موجود اســت؛ نخســت قرار دادن 
ایــن کلیدهــای خصوصــی در اختیــار ضامــن 
وصیــت و دومــی، نگهــداری این اطالعــات در 
میان مدارک شــخصی مالی ماننــد یک والت 

ســرد یا در اختیار یک وکیل قرار دادن. فضای 
رمــزارزی و به خصوص صرافی هــا در تالش اند 
این فراینــد را راحت تر کنند. شــرکت هایی هم 
هســتند که خدمات ضمانت وصیــت را برای 
می دهنــد.  ارائــه  دیجیتــال  دارایی هــای 
شــرکت هایی کــه برخــی از آنهــا به عنــوان 
شــرکت های رمــزارزی بــزرگ نیــز شــناخته 
شــده اند. شــرکت هایی ماننــد کوین بیــس، 
بالک فای، کاسا، آنکوراژ، جنسیس و آنچین. 
در نهایت باید اطمینان حاصل کرد که رمزها و 
کلیدهــای خصوصــی مربــوط بــه ان اف تی هــا 
به راحتی در دســترس ضامن یا امانت دار قرار 
داشــته باشــد. در غیر این صــورت هــر دارایی 
موجود در قالب رمزارز و ان اف تی ممکن است 

برای همیشه از بین برود. 

 در حال حاضر افتتاح حساب های ارز 
دیجیتال و ان اف تی به طور اشتراکی با 
یک فرد قابل اعتماد چه به صورت قابل فسخ 
یا غیرقابل فســخ، دشــواری های خاص خود را 
دارد. با این حال، والت هایی وجود دارند که به 
شــما امکان می دهند حســابی به نام یک فرد 
مورد اعتمــاد افتتاح کنید، یا می توانید ســعی 
کنید چنین فردی را به عنوان ذی نفع حســاب 
خود برگزینیــد. این گزینه تنهــا در صورتی در 
دسترس اســت که شرکتی که حســاب شما را 
مدیریت می کند، چنین امکانی را فراهم کرده 
باشد. با وجود تالش شــرکت های رمزارزی، به 
واســطه برخــی فعالیت هــای رگوالتــوری در 
کشــورهای گوناگــون، پیاده ســازی چنیــن 
سامانه ای با دشواری های خاصی روبه رو بوده 
و عموم افرادی که تالش در نام گذاری ذی نفعان 
خود در حساب های رمزارزی کرده اند، ناموفق 
بوده اند. با این حال امیدها برای توسعه سریع 
این بخــش و ایجــاد توانایــی نام بــردن ذی نفع 
بســیار باالســت و پیش بینــی می شــود کــه تا 
میانه سال 2023 زمینه پیاده سازی مؤثر آن در 

اکثر والت ها و نیز کشورها میسر شود. 

 بدون شک بخشــی از مسئولیت هم 
بــر عهــده افرادی اســت کــه بــا دانش 
قبلی دســت به حفظ ســرمایه در چنیــن بازار 
غیرمتمرکــزی می زننــد. بــرای مثــال اطمینان 
حاصل کــردن از جزئیــات قانونــی محلــی و 
کشــوری پیرامون انتقال مالکیــت دارایی های 
دیجیتال برای هر فرد یک ایده عقالنی و نقطه 
شروع خوبی است. برنامه ریزی ارث و مسائل 
مالیاتی پیرامون ان اف تی ها و رمزارزها پیچیده 
هستند و همچنان در حال تکامل اند. بخشی 
از این روند هم بر عهده تکامل و بلوغ تدریجی 

این بازار خواهد بود.

REPORTگزارش
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

آیا آپدیت »الیه ۲« اتریوم قدم بعدی در تکامل کریپتو است؟

خیزش اتریوم 

ANALYSISتحلیل

 به تازگی در بورد کریپتو وب سایت ردیت 
شاهد یک پست ناشناس بودیم که در 
آن با استفاده از تحقیقات داده محور گسترده به 
ظرفیت فزاینده آپدیت الیه 2 اتریوم اشاره شده 
بــود؛ آپدیتــی کــه هــدف اصلــی آن ادغام ســازی 
گروهی از ابزارهای جدید در بالکچین اتریوم برای 
بهینه  کردن هرچه بیشتر عملکرد آن است. این 
کاربــر ناشــناس پــا را یــک قــدم فراتــر گذاشــته و 
مدعی شــده که نه تنها آپدیت هــای الیه 2 از این 
دســت اتریــوم را متحــول خواهنــد کــرد، بلکــه 
کریپتو بــرای بقا به چنیــن بهینه ســازی هایی در 
ســطح گســترده تر و روی بالکچین هــای مختلف 

نیاز دارد. 

 در ابتدای پست این کاربر ادعا می شود 
کــه رمزارزها در حال یــک تغییر بنیادی 
هستند. دلیل او برای این حرف استفاده بیشتر 
2 و از دور  و بیشــتر از بالکچین هــای الیــه 
خارج شدن بالکچین های الیه ۱ است. به گفته او 
ایــن بالکچین هــای الیــه 2 بیــش از پیــش بــر 
انتقــال،  ســرعت  خــود،  ســامانه  بی طرفــی 
غیرمتمرکز بودن و امنیت تأکید خواهند داشت. 
او می گوید: »الیه 2 بالکچین ها از همین حاال در 
حال به کار گرفته شدن اســت. در پشت صحنه 
بازار رمزارزهــا و در میــان توســعه دهندگان همه 
می داننــد کــه بالکچین الیــه ۱ به طور کلــی از دور 
خارج خواهد شد. این خبر فوق العاده ای است.«

 یکــی از برتری هــای بالکچیــن الیــه 2 
نســبت بــه نســل قدیمی تــر، توانایــی 
پردازش چندین تراکنش موجود روی یک بلوک 
به طور بســته ای و ادغام شــده اســت. برای اینکه 
اهمیــت ایــن موضــوع را به خوبــی درک کنیــم، 
بیاییــد بــه مقایســه پــردازش ســوالنا و اتریــوم 
یــم. ســوالنا کــه یــک بالکچیــن الیــه ۱  بپرداز
محســوب می شــود، بــه مبلــغ بســیار پاییــن 
تراکنش هــای خــود شــهره اســت. هــر تراکنــش 
سوالنا به طور متوسط 0.0025 دالر هزینه دارد. 
این مبلغ بــرای هر تراکنش اتریــوم بیش از ۱.30 
سنت است. با این وجود حجم بلوک های اتریوم 
کــه ارزشــی بالــغ بــر ۷5 میلیــارد دالر را در خــود 
گنجانده، ۱0 برابر پنج میلیارد دالری سوالناست. 

 حال اگر اتریــوم بتواند بالکچین خود را 
که از همین حاال به انعطاف وسیع خود 
معروف اســت، بیش از پیش بهینه ســازی کند، 
شــکی نیســت کــه توانایــی آن بــرای تصاحــب 
بخش هــای بیشــتری از بــازار نیــز بــه طــرز قابــل 
توجهــی افزایش پیــدا خواهد کــرد. تا حــدی که 
برخــی از همیــن حــاال معتقدنــد به کارگیــری 
یــوم زمینه ســاز  بالکچیــن الیــه 2 توســط اتر
ســبقت گرفتن ایــن رمــزارز از بیت کویــن خواهد 

شد. 

 الزم بــه ذکر اســت که برخــی از نودهای 
یــوم از همیــن حــاال از  بالکچیــن اتر
سیســتم الیــه 2 بهــره می برنــد. بــرای مثــال، 
آربیتــروم بزرگ تریــن نــود الیــه 2 روی بالکچیــن 
اتریوم است که ارزشی بیش از ۴.5 میلیارد دالر 
دارد. پیش بینی  می شود که در صورت فشار این 
نودهــای به خصــوص بــه باقــی بخش هــا بــرای 
اســتفاده از سیســتم الیــه 2، شــاهد انفجــار 
محبوبیت اتریوم به عنوان یک بالکچین باشیم. 
در عیــن حــال بســیاری از اپ هــای غیرمتمرکــز 
جدید که در حال تولید و ارائه بر بستر بالکچین 
اتریوم هســتند، از همین حاال از سیستم الیه 2 
بهره می برند. با هر بخــش از بالکچین اتریوم که 
بــه ایــن الگوریتــم می پیونــدد، شــاهد افزایــش 
بازدهــی کلــی اتریــوم خواهیــم بــود. تعــدادی از 
سرشــناس ترین برنامه هایــی کــه روی بالکچیــن 
اتریوم قرار دارند و از الیه 2 بهره می برند، شــامل 
دکس، سوشی سوآپ، آربیتروم و سینستیکس 

هستند.

 بســیاری معتقدند ایــردراپ پیش  روی 
Optimism روی شــبکه اتریــوم کــه 
توســط سیســتم الیه 2 پردازش شــده، می تواند 
نقطه شروع ادغام سازی وسیع الیه 2 بر سراسر 
بالکچیــن اتریــوم باشــد. در نهایــت، به کارگیری 
گســترده الیه 2 بر بســتر بالکچین اتریوم به طور 
غیرمستقیم به بخش هایی از آن که هنوز از الیه 
۱ استفاده می کنند هم سودرســان خواهد بود و 
بیش از پیش جایگاه اتریوم را به عنوان بالکچین 
شــماره ۱ قراردادهــای هوشــمند تثبیــت خواهد 

کرد.

رمزارزهــای جدیــد در بــدو ســاخت آنهاســت. بــرای مثــال 
رمزارزهایی مانند بی ان بی، سوالنا و آواکس بیش از ۴0 درصد 
کل موجودی خــود را در گــرو بنیان گذاران می بیننــد؛ درصد 
مالکیتی که نه به مرور، بلکه به یکباره در ابتدای ساخت رمزارز 
به آنها اختصاص یافته و تا حد زیــادی ماهیت غیرمتمرکز 
این رمزارزها را تضعیف می کند.  در نهایــت نمی توان بدون 
نام بردن از شرکت های سرمایه گذاری درباره مشکالت وب 3 
صحبت کرد؛ شرکت هایی که با سرمایه گذاری های به شدت 
متــورم در فضای اســتارتاپی و جــوان کســب وکارهای رمزارز 
به دنبــال تأمین انحصــار خــود در آینــده این بازار هســتند. 
ابرشــرکت های ســرمایه گذاری مانند پنتــرا و A16Z از همین 
حاال درصــد باالیی از بــازار اســتارتاپ های رمــزارزی را در گرو 
ســرمایه گذاری خود می بینند. ردپای سرمایه این شرکت ها 
تقریباً در تمامی شرکت ها و استارتاپ های قابل توجه رمزارزی 
سیلیکون ولی به خوبی مشهود است. تمرکز درصد باالیی از 
ســهم های انحصاری در دست این شــرکت ها به این معنی 
است که از همین حاال توان رأی این سرمایه گذاران در چنین 
شرکت هایی، نسبتاً مطلق اســت و عموم تصمیمات آینده 
شرکت های رمزارزی بر اساس اولویت های این سرمایه گذاران 

اتخاذ خواهد شد. 

 امکان سنجی موفقیت وب 3
در وضعیت فعلی، وب 3، بر خالف رسالت خود، موجودیتی 
وابسته به واسطه دارد. عموم سامانه های غیرمتمرکز مانند 
دی اپ ها، خــود وابســته به ســاختار های متمرکز هســتند. 
بــرای مثــال عمــوم ایــن اپ هــا خــود از طریــق شــرکت هایی 
ماننــد اینفــورا و کوئیک نــود کار می کننــد؛ شــرکت هایی که 
سامانه های غیرمتمرکز را از طریق سامانه های متمرکز خود 

به تولید کنندگان دی اپ ها می فروشند.
در چنیــن وضعیتــی، تولیدکننــدگان نمی تواننــد و شــاید 
نمی خواهند که سرورهای خود را داشته باشند. عموم افراد 
نمی خواهند به این موضوع اقرار کنند، اما روند پیاده سازی 
غیرمتمرکزسازی بسیار گران و زمان بر است و عموم شرکت ها 
ترجیــح می دهند با تشــکیالت متمرکــز کنار بیاینــد. عموم 
برنامه نویســان نمی خواهند صدها هزار خط کــد را برای هر 
اپ جدیدی که تولید می شود، بازنویسی کنند تا به یک بازار 
غیرمتمرکز اثبات نشده ملحق شوند. دور از ذهن نیست که 
بگوییم نیاز اساسی برای خدمات و ســامانه های متمرکز در 

فضای آنالین به این زودی ها از بین نخواهد رفت. 
بــا وجــود همــه اینهــا، نمی تــوان منکــر وجــود فناوری هــای 
فوق پیشــرفته در دایره هــای فکــری وب 3 شــد. بــرای مثــال 
دائوها پتانسیل ایجاد یک انقالب همه جانبه را در جامعه و 
تشکیل یک اقتصاد نوین از طریق حاکمیت مشترک را دارند. 
فناوری ان اف تی مجموعه بسیار متنوعی از امکانات از جمله 
اشتراک درآمد، وثیقه سازی و غیره را ارائه می دهد. دیفای به 
سرمایه گذاران کوچک امکان دسترسی به شکل های نوینی 
از دارایــی و ســرمایه گذاری را می دهــد. در عیــن حال کاهش 
هزینه ها و افزایش درآمد ســاالنه و حفظ ســرمایه همگی از 
امکاناتی هستند که وب 3 می تواند برای درصد بسیار باالیی 

از مردم ایجاد کند.

 زمان زیادی در پیش است
در نهایت می تــوان گفت در جهــان بر پایــه هیجانی زندگی 
می کنیم که عموم مردم در فضای مجازی به سرعت دست به 
بزرگ کردن توانایی یک فناوری به خصوص می زنند و توقعات 
غیرواقع گرایانه ایجاد می کنند. در بســیاری موارد تغییراتی 
که مردم از وب 3 در یک سال انتظار دارند، به یک یا دو دهه 
تکامل و ادغام سازی مؤثر و همچنین بلوغ بازار نیاز دارد. پس 
توصیه می شود قبل از ملحق شدن به هر روند جودهنده ای، 
نگاهی به روندهــای مالی جــاری بیندازیم تــا درک بهتری از 
حقیقت فعلی فناوری های نو مانند وب 3 و بالکچین داشته 
باشیم. این امر همچنین کمک می کند تا بهتر بتوانیم روند 
رشد و ظرفیت این فناوری ها را در آینده ببینیم و جایگاه قابل 

تأملی برای خودمان در آنها قائل شویم.  

بلکه روندها کامالً در جهت مخالف در حال حرکت هستند. 
برای مثــال، روی بالکچیــن اتریــوم، 9 درصد باالیــی والت ها  
بیش از 80 درصد از کل بازار را در اختیار دارند. اگر بخواهیم 
این آمار را با آمار مشابه در سیستم های مالی سنتی مقایسه 
کنیم، می بینیم که تقسیم قدرت یا همان سرمایه در سیستم 
مالی سنتی در عین ناباوری از بالکچین برابری بیشتری ایجاد 
می کند. بر اساس آمار منتشره از سوی استاتیستا، 9 درصد 
باالیی هرم ثروت در ایاالت متحده، در مقایســه با بالکچین 
اتریــوم، ۷0 درصد کل ثروت را دارا هســتند. همین تقســیم 
مالی در سیستم فیات به تنهایی منشاء بحث های سیاسی 
و اجتماعی گســترده اســت، اما در خصوص وب 3 که عمالً 
تمامی موجودیت خــود را با از بیــن بردن چنیــن نابرابری ای 

تعریف می کند، چیز بدی نمی شنویم. 
حاال بیایید تصور کنیم که بیت کوین، یکی دیگر از ابزارهایی 
که همواره به عنوان تســهیل کننده رؤیــای وب 3 مورد تبلیغ 
قرار می گیرد، یک کشور است. اگر بیت کوین یک کشور بود، 

باالترین تقسیم نابرابر ثروت در جهان را دارا می بود. 

 در گروگان بنیان گذاران
حاال شاید فکر کنید که این فناوری ها و ابزارها، جوان هستند 
و جای بسیاری برای پیشرفت و اصالح خود دارند. این حرف 
فقط در حالی مصداق خواهد داشت که شاهد یک روند به 
سوی چنین اصالحی باشــیم، اما این روند از پایین به باالی 
افزایش ثــروت در نوک هــرم روزبــه روز بر فضــای بالکچین و 
بیت کویــن بیشــتر و بیشــتر دیــده می شــود. امثال تســال و 
میکرواســتراتژی، میلیاردها دالر ســرمایه در قالب رمزارزها 
دارند و تــا زمانی که بیت کوین به ســبک فعلی خــود که یک 
سیستم اثبات کار )PoW( است، ادامه دهد، ماینرها تنها به 
سرمایه گذاری دوباره ثروت به دست آمده خواهند پرداخت 
و توان ماینینگ خود را افزایش خواهند داد. روندی که تأثیر 

مخرب آن بر محیط زیست به خوبی مستند شده است.
یکی دیگر از روندهای مشکل ساز که در جهان رمزارزها به وفور 
دیده می شــود، افزایــش مالکیــت خصوصی بنیان گــذاران 
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چهرهها
F I G U R E S سوپراستارهای

ضدرمزارزی بایدن!
عواقب بلندمدت رگوالسیون به سبک آمریکا برای سرمایه گذاران رمزارزی چیست؟

ایاالت متحده آمریکا در زمینه رگوالسیون و قانون گذاری 
در حوزه رمزارزی نه پیشروترین کشور است و نه توانسته 
تاکنون قوانین معناداری را به تصویب برســاند. با وجود 
چندین مورد پیگیری قضایی مؤثر در خصوص جرائمی 

کــه در آنهــا از رمزارزهــا اســتفاده شــده بود، 
آمریکا هنوز نتوانســته خــود را به عنوان یک 
کشــور نمونــه در زمینــه رگوالســیون مطــرح 
کنــد. بــا وجــود ایــن مــوارد،  آمریــکا به عنوان 
بزرگ تریــن اقتصــاد دنیــا کــه هــم در زمینــه 
ماینینگ و هم در زمینه سرمایه کلی موجود 
در بــازار رمــزارزی درصــد باالیــی را بــه خــود 
اختصاص داده،  همواره در میان رســانه های 
رمــزارزی و غیررمــزارزی در محــور توجه بوده 
است. در صورت ایجاد قوانین منفی از سوی 

این کشــور قیمت ارزها پاییــن خواهد رفــت و در صورت 
محسوس شــدن نشــانه های حمایتی هــم قیمت ها باال 

خواهد رفت. 
بحثی نیســت کــه از زمــان ظهور تاکنــون، نگــرش دولت 
جــو بایــدن، رئیس جمهــور فعلــی آمریــکا، بــه رمزارزهــا 
به طــور نســبی منفــی بــوده اســت. ایــن نگــرش منفی و 

تالش  نهادهای مالی مختلف دولت او زمینه ســاز ظهور 
چهره هایی شــده که این روزها به عنوان سوپراســتارهای 
ضدرمــزارزی در سراســر جهــان مشــهورند؛ چهره هایی 
مانند »جروم پاول«، رئیــس فــدرال رزرو، »جنت یلن«، 
وزیــر خزانــه داری و البتــه »گــری گنســلر«، 
رئیــس SEC. بــا وجــود اشــراف ایــن گــروه بر 
دولت فعلــی آمریــکا،  موضــوع رمزارزهــا نیز 
مانند تمامی موضوعات جاری دیگر در دولت 
آمریکا یــک موضوع به شــدت مــورد بحث و 
بدون قطعیت اســت. در خصــوص رمزارزها 
حتی دوگانگــی حزبی سیاســت های آمریکا 
نیز که عموماً در تمامی مسائل میان دو حزب 
تفرقه انداز است، دیده نمی شود. در بسیاری 
از مــوارد ســناتورهایی کــه از حــزب مخالــف 
هم اند،  با هم در خصوص رمزارزها موافق اند. به عبارتی 
عدم تبعیــت رمزارزها از الگــوی دوحزبی سیاســت های 
آمریکا بیش از پیش عموم را گیج کرده است. در این بین، 
ســیگنال هایی که به طور مســتمر از ســوی واشــنگتن به 
سرمایه گذاران رمزارزی ارسال می شود، همواره متناقض 

و بدون شفافیت است.

اما این تمام مشــکالت رگوالســیون به ســبک آمریکایی 
نیســت. »ســم  بنکمن فرید«، بنیان گذار و مدیر صرافی 
رمــزارزی اف تی ایکــس به تازگــی در مصاحبــه ای به طــور 
مفصل درباره اینکه چطور از نظــر او رمزارزها به حوزه ای 
جدید برای قدرت ربایی در سیاست  آمریکا تبدیل شده ، 
ســخن گفت. در این مطلب قصــد داریــم درک کنیم در 
چنین سیســتم پرآشــوب و متناقضــی،  ســرمایه گذاران 
رمزارزی چه برداشــت هایی می توانند داشــته باشد و در 
بلندمدت اثرات چنین سیستم رگوالتوری پرهرج ومرجی 
در اقتصاد شماره ۱ دنیا بر آینده رمزارزها چگونه خواهد 

بود. 

 جرائم رمزارزی و فرار مالیاتی
ایــن جرائــم از بــدو ورود دولــت بایدن بــه قــدرت،  یکی از 
حوزه هایی بود که بیشــترین تمرکز را به خود جلب کرده 
و شاید بتوان آن را در میان اندک حوزه هایی دانست که 
هیستریای رگوالتوری آمریکا درباره آن توجیه شده باشد. 
بر اساس قانون جدید و بالقوه ای که توسط قانون گذاران 
ســنای آمریــکا در نظــر گرفتــه شــده، شــرکت هایی کــه 
معامــالت ارزهــای دیجیتــال را تســهیل می کننــد، ملزم 

پنل »قابلیت های 
متاورس« به میزبانی 
مجمع جهانی اقتصاد 

برگزار شد

متاورس، در مرکز 
توجه داووس

یکــی از پنل هــای گردهمایــی ســاالنه 
نخبــگان جهــان، بــه میزبانــی مجمــع 
جهانــی اقتصــاد )WEF(، بــا موضــوع 
»امکانات متــاورس« و حضــور رهبران 
فکــری جهــان برگــزار شــد. در واقــع 
متاورس هفته های اخیر توجه داووس 
را به سمت خود کشانده بود. تمام افراد 
حاضر در این پنل بر این امر اتفاق نظر 
داشــتند کــه ایــن قلمــرو دیجیتالــی در 
ابتدای مســیر خود قرار دارد؛ مســیری 
کــه طرفــداران متــاورس معتقدنــد در 
انتها به جایگزینی این فناوری با زندگی 

روزمره ما منجر خواهد شد.
جاســون«،  »پگــی  پنــل،  ایــن  در 
مدیرعامــل مجیــک لیــپ، متــاورس را 
این گونــه تعریــف کــرد: »زیرســاخت 
دیجیتالــی اینترنــت و شــبکه ای از 
جهان هــای مجــازی مختلف کــه گاه با 
یکدیگــر هم پوشــانی دارنــد و از طریــق 
تلفــن یــا کامپیوتــر قابــل  دسترســی 

هستند.« 
او در ادامه افزود: »در نهایت شرکت ها 
مجبور بــه پذیــرش گســترده متــاورس 
می شــوند. حتی بــرای توســعه آموزش 
آتش نشانان و دانشجویان پزشکی هم 
از ایــن فنــاوری نوظهــور بهــره خواهند 

گرفت.«
»ادوارد لویــن«، معــاون دولــت و امــور 
عمومــی در گــروه LEGO، توضیح داد: 
»آینده متاورس، از کودک درون ما الهام 
می گیرد. از هر سه کاربر اینترنت، یک 
نفر کودک یا جوانی اســت کــه توانایی 
طراحــی یــک  دنیــای مجــازی را دارد.« 
وی همچنین در مورد حریم خصوصی 
دیجیتال گفــت کــه ایجاد تعــادل بین 
امنیت، حریــم خصوصی و آزادی بیان 

یک »چالش بزرگ« است.
مجمــع جهانــی اقتصــاد با انجــام یک 
نظرســنجی، افــکار عمومــی را در مورد 
متــاورس ارزیابــی و نتایــج آن را در روز 
چهارشــنبه 25 می منتشــر کرد. بیش 
از دوسوم پاسخ دهندگان از کشورهای 
چین، هند و پــرو به متاورس خوش بین 
بودنــد، در حالــی  کــه تنهــا یک ســوم از 
شرکت کنندگان بریتانیای کبیر، کانادا، 
ژاپن، بلژیک، فرانسه و آلمان به دنیای 

متاورس مشتاق بودند. 
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چهرهها
F I G U R E S

رمزارز ملی جامائیکا تابستان امسال راه اندازی می شود

ادامه خودنمایی حوزه کارائیب

REPORTگزارش

هفته پیش بــود کــه آرژانتین با اعــالم ممنوعیت 
بــر جابه جایــی رمزارزهــا توســط بانک هــای ایــن 
کشور با انگیزه های سیاسی، اکوسیستم رمزارزی 
آمریکای جنوبی و التین را شوکه کرد. این هفته هم 
شاهد روی برگرداندن پرتغالی های از سیاست های 
آزادی خواهانه خود در خصــوص رمزارزها بودیم؛ 
دو اتفاقــی که ســؤاالت بســیاری را برای هــواداران 
کریپتو در خصوص قابل اتکا بودن کشــورهایی را 
که هم اکنون به عنوان دوستدار رمزارزها شناخته 
می شــوند، به وجود آورد. حاال اما پــس از دو خبر 
ناگوار پیاپی،  »ریچارد بایلز«، رئیس بانک مرکزی 
جامائیکا اعالم کرده کــه رمزارز ملی این کشــور را 
که با نــام »واحد تبادالتی دیجیتــال جامائیکا« و 
به طور مخفف »جمدکس« شــناخته می شــود، 
در تابســتان پیــش رو بــه کار خواهــد گرفــت. امــا 
در حالی که در کشــورهایی مانند ایــاالت متحده 
به کارگیری یک رمــزارز ملی تحت پوشــش بانک 
مرکــزی )CBDC( به عنوان یک راه حــل رگوالتوری 
برای مقابلــه بــا رمزارزهــای غیرمتمرکز شــناخته 
می شود، تصمیم جامائیکا برای به کارگیری چنین 
ارزی، چگونــه می توانــد به اکوسیســتم رمــزارزی 

کارائیب و آمریکای التین کمک کند؟ 

 اقتصاد نقدینه محور
بایلس در خصوص اقتصــاد جامائیکا و 
نقش آتی ایــن رمزارز ملــی در آن چنین می گوید: 
»جامائیکا یک اقتصــاد نقدینه محور اســت. به 
این معنی که عمــوم تراکنش ها از یک فــرد به فرد 
دیگر در قالب پول نقد انجام می شود. ما در زمینه 
به کارگیری ســامانه های آنالین نه از نظــر فناوری، 
بلکه از نظــر فرهنگی عقب هســتیم. به کارگیری 
جمدکس به عنــوان یک عامــل اعتمادســاز برای 
عموم که با جریانات روز همراه است، بدون شک 
می تواند روند حرکت در خالف محبوبیت پول نقد 
را تسهیل کند. موفقیت در چنین امری، می تواند 
هم منبع درآمدی برای دولت باشد، هم راه امن تر و 
مطمئن تری برای جابه جایی پول است و می تواند 
در بلندمــدت میلیون هــا دالر صرفه جویــی بــرای 
اقتصاد ملــی جامائیــکا به همراه داشــته باشــد. 
به طور مثال ما هر سال بیش از هفت میلیون دالر 

برای جایگزین کردن اسکناس ها هزینه می کنیم 
که خــود عامل تورم ســاالنه هم هســت.« شــعار 
کارزار تبلیغاتی جمدکس هم به خوبی حرف های 
بایلس را منعکس می کند؛ »نه به پول نقد، نه به 

دغدغه«. 

 ادغام جمدکس با سایر رمزارزها
بایلس می گوید که در سال های ابتدایی 
به کارگیری جمدکس، استفاده آن به طور انحصاری 
داخلی خواهد بود تا هرچه بیشتر جایگزین رواج 
فعلی پول نقد شود، خصوصاً برای بهبود وضعیت 
کســب وکارهایی که با مخارج باالیی در خصوص 
استفاده اجباری از پول نقد رو به رو هستند. بایلس 
در این خصوص می گوید: »تنها کافی ا ست یک 
کسب وکار معمولی را تصور کنید که دائماً با حجم 
قابل توجهی پول نقد سروکله می زند؛  جابه جایی، 
نگهداری و مدیریت آن همگی بار ســنگینی را به 
مخارج کسب وکارهای خصوصی ما وارد می کنند. 
حاال این فشــار را برای کل کشــور در نظر بگیرید. 
جمدکس می تواند به راحتی این مشکل را برطرف 
کند. در بیانیه ابتدایی اعالم به کارگیری جمدکس 
آمده اســت: »جمدکس با اســتفاده از یک مدل 
ترکیبی که از تجربه کشورهای پیشرو و چالش های 
مختص جامائیکا به دست آمده، کار خواهد کرد. 
جمدکس به دنبال ترکیب فایده های عرضه کلی و 
خرده فروشی در سیستم خود است تا بار سنگینی 

را از روی اقتصاد ملی بردارد.«

 رمزارز ملی جامائیکا سیاسی نیست
بــا نگاهــی بــه ادبیــات مــورد اســتفاده و 
دغدغه های بایلس می تــوان به خوبی دریافت که 
ذهنیت دولت جامائیکا بــرای به کارگیــری رمزارز 
ملی، سیاسی و حزبی نیست. طی سال های اخیر 
رمزارز های ملی به واسطه بیانیه های برخی کشورها 
به عنوان یک نیروی ضدرمزارز شــناخته می شد. 
حرکت جامائیکا در راستای به کارگیری رمزارز ملی 
برای حل مشکالت عمیق تر فرهنگی و اقتصادی 
به خوبی بیانگر ظرفیت کالن این ابزار به خصوص 
برای استفاده هایی بسیار مفیدتر از مبارزه با سایر 

رمزارزهای غیرمتمرکز است.

خواهند بــود اطالعات مالیاتی مربوط بــه آن معامالت را 
از فصل مالیاتی ســال 202۴ به اداره مالیاتی این کشــور 
)IRS( گــزارش کننــد؛ قانونــی کــه در خصوص کارگــزاران 
سرمایه گذاری های سنتی مانند سهام  و بورس هم صادق 
است.  »شهان چاندراسکار«، رئیس استراتژی مالیاتی 
در استارتاپ مالی CoinTracker  می گوید: »این الیحه 
عموماً برای ســرمایه گذار قابل پسند اســت، زیرا انطباق 
مالیات رمزارزی را برای ســرمایه گذاران آســان تر می کند. 
این امــر به ایــن دلیل اســت که در صــورت تصویــب این 
الیحه، صرافی ها بایــد فرم های مالیاتی خــود را با فرمت 
B-1099 کــه شــکل مبــداء مالیاتــی کشــور اســت و در 

خصوص مالیات فیات نیز استفاده می شود، پر کنند. 
این بدان معناست که هر صرافی سوابقی از رویدادهای 
مشــمول مالیات خود را روی پلتفرم مالیاتــی دولت ارائه 
می دهــد. از ایــن طریــق اطالعــات مهمــی ماننــد ارزش 
بیت کوین هنگام خرید آن و زمانی که آن را به دالر آمریکا 
فروخته اند هم به طــور الزامی در اختیار شــهروندان قرار 
می گیــرد. محاســبات مالیاتــی  در آمریــکا توســط خــود 
شهروند انجام می شود و اجرایی شدن چنین قانونی فقط 
می تواند به نفع ســرمایه گذار باشد. هرچند مشمولیت 
کلی رمزارزها از سال 202۴ به شــیوه تصویبی در آمریکا 

خیلی هم جالب نیست.  
چاندراســکار می گوید: »این تغییر به طــور قابل  توجهی 
ســختی تشــکیل پرونــده مالیاتــی ارزهــای دیجیتــال را 

کاهش می دهد.«
در صورت پیاده ســازی چنین سیستمی به عنوان الگوی 
رگوالســیون رمزارزها در زمینــه مالیات و جرائــم رمزارزی 
در کشــورهای دیگر،  کار دولت ها در پیگیری جرائم و کار 
مردم برای پرداخت مالیات آسان تر می شود؛ بنابراین با 
وجود دلچسب نبودن کلی روند مالیاتی تحمیل شده بر 
رمزارزها،  پیاده سازی آن به این سبک برای سرمایه گذاران 

چندان هم بد نخواهد بود. 

 استیبل کوین ها 
اســتیبل کوین ها کــه از اول هــم نگرانی دولــت آمریکا را 
 UST شدیداً برانگیخته بودند، حاال پس از فروپاشی ارز
ترا، بــه داغ ترین موضوع مــورد بحــث  رگوالتورها تبدیل 
شــده اند. دولــت بایــدن در گزارشــی کــه در یکــم نوامبر 
202۱ منتشر شد، به تشریح قوانین پیشنهادی خاصی 
پرداخــت کــه در صــورت تصویــب می توانــد تغییــرات 
شــگرفی را برای اســتیبل کوین ها به ارمغــان آورد. قانون 
پیشــنهادی به طــور مؤثر صادرکننــدگان اســتیبل کوین 
را به عنــوان بانک ها طبقه بنــدی می کند و آنهــا را تحت 
نظارتی مشــابه با هدف حمایت از مصرف کنندگان قرار 

می دهد.
 استیبل کوین ها معموالً توسط معامله گران پیشرفته تر 
بــرای کاهــش کارمــزد معامــالت ارز دیجیتال بــه کریپتو 
استفاده می شــوند، اما گزارش دولت بایدن دغدغه های 
فراتــری دارد و در عــوض بــه پتانســیل اســتیبل کوین ها 
به عنــوان یــک سیســتم پرداخــت دیجیتــال اصلی تــر 
در آینــده اشــاره می کنــد. رمزارزهــا بــا وجــود محبوبیت 
فراگیرشان به  بخشی از جریان اصلی مالی جهان تبدیل 
نشــده اند؛ بنابرایــن هــر قانون جدیــد بالقــوه ای در حوزه 
استیبل کوین ها تأثیر شگرفی بر عملکرد سرمایه گذاران 
خواهد داشــت. ســرمایه گذاران احتماالً نیازی به تغییر 
فوری در ســبدهای رمزارزی خود بر اساس چنین قانونی 
نخواهند داشــت؛ زیرا اســتیبل کوین ها به اندازه ارزهای 
دیجیتال بی ثبات تر مانند بیت کوین، ذخیره ای نیستند 
کــه دارای ارزش باالی بالقوه باشــد. در بیــن دغدغه های 
اصلی دولــت آمریکا در خصــوص رمزارزها و شــیوه های 
مختلف قانون گذاری برای آنها، احتماالً استیبل کوین ها 
از این نظر خاص هستند که تأثیرات اعمال شده بر آنها 
توســط دولــت آمریکا بیشــتر بــر مــردم خــارج از آمریکا 
تأثیر خواهد گذاشــت تا آمریکایی ها. دلیــل این امر هم 
بی نیازی نســبی مردم و کســب وکارها از اســتیبل کوینی 
است که رمزارز ملی خود آنها را پشتیبانی می کند. عموماً 
ســرمایه گذاران رمــزارزی خــارج از آمریکا که دسترســی 
کمتــری بــه دالر دارنــد، بایــد نگــران تغییــرات قانونی در 

خصوص ارزهایی مانند تتر باشند. 

 ای تی اف ها
ای تی اف یا صندوق قابل معاوضه گونه ای از صندوق های 
ســرمایه گذاری مشــترک اســت که امکان پیروی از بازده 
یک شاخص معین را فراهم می آورد و سهام آنها همانند 
سهام شــرکت های عمومی، در بورس و اوراق بهادار قابل 
معامله است. ای تی اف های رمزارز هنوز در ایاالت متحده 
موجــود نیســت، امــا ممکــن اســت بــه زودی راهــی برای 
سرمایه گذاران ارائه شــود تا بدون نیاز به خرید مستقیم 
از یــک صرافــی رمــزارزی، وارد دنیــای ارزهــای دیجیتــال 
شوند. این صندوق ها برای کســانی که می خواهند بدون 
دست و پنجه نرم کردن مستقیم با رمزارزها یا صرافی های 
آنالیــن و از طریــق کارگــزاران ســنتی بــه معامله رمــزارزی 
بپردازند، ایده آل است. پتانسیل رمزارزها در قالب چنین 
صندوق هایی برای سوددهی، حتی باالتر از ای تی اف  های 
سنتی است، اما از طرفی پتانسیل ضرر آنها هم باالست. 
از طرفی سرمایه گذارانی که سرمایه گذاری خود در رمزارزی 
مانند بیت کوین  را در گرو ارائه ای تی اف ها می بینند، شاید 
باید درباره ورود به چنین بازاری باز نگری کنند. این روزها 
تعییــن ماهیــت رمزارزهایــی ماننــد بیت کویــن به عنوان 
اوراق بهــادار یا توکن هــای دارای ارزش مالیاتــی به یکی از 
بزرگ ترین بحث های رگوالتوری با محوریت گری گنسلر 
و SEC آمریکا تبدیل شده است. صرف نظر از ارائه یا عدم 
ارائه چنین ای تی اف هایی در آمریکا، نتیجه این بحث داغ 
بدون شک در روند رشد بازار رمزارزها نتیجه مستقیمی 
ایفا خواهد کرد و شاید حتی نتیجه آن به عنوان یک الگوی 
جهانــی در خصوص تعییــن نقــش رمزارزهــا در اقتصاد 

کشورها به کار گرفته شود.
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آتشی که ترا به جان 
کریپتو انداخت

کنگره آمریکا در حال حرکت دوحزبی به سمت رگوالسیون گسترده استیبل کوین هاست

رئیس صندوق بین المللی پول درباره 
رمزارزها چه می گوید

سقوط یک کوین 
را چماق نکنید!

نشســت ســاالنه مجمع جهانی اقتصاد پس از دو ســال 
برگزاری غیرحضوری، در ماه می 2022، در داووس سوئیس 
برگزار شــد. ایــن اجــالس ســاالنه، رهبــران و کارشناســان 
اقتصادی را در راستای تبادل نظر درباره مسائل اقتصادی 
روز دنیــا گرد هــم مــی آورد. موضوعــات جنجالی امســال 
شامل بحران جنگ اوکراین و تشدید بحران های اقلیمی، 
کاهش رشد اقتصادی دنیا و معضالت اقتصاد پساکرونا 
می شود. بخشــی از این نشســت نیز با تمرکز بر رمزارزها 

برگزار شد.
»کریستالینا جورجیوا«، رئیس صندوق بین المللی پول، 
طی سخنرانی خود در حمایت از رمزارزها گفت که سقوط 

یک استیبل کوین محبوب نباید سبب دوری مردم از جهان 
ارزهای دیجیتال شود. این اظهارنظر در پی سقوط شدید 
TerraUSD یا UST در اوایل ماه جاری بود که سبب آغاز 

یک واکنش زنجیره ای و کاهش ارزش بازار رمزارزها شد.
او در ادامه سخنان خود گفت: »از شما خواهش می کنم 
از اهمیــت رمزارزهــا غافــل نشــوید. خدمــات ســریع تر، 
هزینه های کمتــر و گنجایش مالی بیشــتر تنهــا برخی از 
ویژگی های رمزارزها هستند که برای سرمایه گذاران اهمیت 

بسیاری دارند.«
جورجیوا همچنین تأکید کرد که انواع مختلفی از دارایی ها 
و سطوح ریسک مرتبط با آنها وجود دارد. او از مسئولیت 

 سقوط ترا بهانه به دست 
تنظیم گران داده است

این راهش
نیست!

 بازار کریپتو در هفته های اخیر 
پرنوســان و دارای جهش هــای 
بزرگی بوده اســت. بســیاری از مردم از 
وضعیــت فعلــی و رکــود بــازار ناراحــت 
هســتند، امــا ظاهــراً سیاســت مداران 
نه تنها ناراحت نیستند، بلکه جسورتر 

هم شده اند. 

این روزها، منتقدان و مخالفان 
کریپتو سر از پا نمی شناسند و 
دائماً برای سفت وسخت تر کردن قوانین 
درخواســت می دهند. اهرم این دســت 
افراد هم کوین هایی اســت که به شــدت 
افت قیمت داشــته اند؛ کوین هایی مثل 
ترا که از یک دالر به هشت سنت سقوط 
کرده است. آنها از ماجرای استیبل کوین 
تــرا به عنــوان گواهــی بــر حرف هایشــان 
اســتفاده می کننــد و می گوینــد مــا باید 
استیبل کوین ها و سایر ارزهای دیجیتال 

را تنظیم کنیم.

 اما تمــام ماجــرا این نیســت و 
حقایــق مهــم دیگــری وجــود 
دارند که نباید آنها را نادیده انگاشــت. 
نباید شــتاب زده تصمیــم گرفت و تمام 
ارزهــای دیجیتــال را بــا یــک چــوب زد. 
بسیاری از استیبل کوین های برتر مانند 
پکــس دالر و یواس دی کوین ارزش خود 
را کــه معــادل یــک دالر اســت، حفــظ 
کرده انــد. همچنین باید توجه داشــت 
که بسیاری از استیبل کوین ها، با وجود 

کاهش قیمت، انعطاف پذیر هستند.

مقــررات  اینکــه  مهم تــر   
ضرب  االجل و سرسختانه، نه تنها 
گرهــی از مشــکالت موجود بــاز نمی کند، 
بلکه به متشنج شدن بیشــتر بازار منجر 
می شود. مصداق این وضعیت را با نگاهی 

به گذشته می توانیم ببینیم. 

 وقتی چین بیت کوین را ممنوع 
کرد، قیمــت آن در یــک روز ۱0 
درصد کاهــش یافت. نه تنهــا در چین، 
بلکه تنظیم گری های ســخت گیرانه در 
آمریــکا نیــز اثــرات مشــابهی را در بازار 
رمزارزهــا داشــته اســت؛ بنابرایــن، در 
حــال حاضــر بیش از هــر زمــان دیگری 
تنظیم گران بایــد تالش کننــد که تنش 

بیشتری به بازار وارد نکنند.

ANALYSISتحلیل
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رهبران اقتصادی در مورد توضیح چیســتی ارز دیجیتال 
بانک مرکزی، اســتیبل کوین و تفاوت اســتیبل کوین های 
واقعی و غیرواقعی نیز سخن گفت: »تفاوت زیادی میان 
اســتیبل کوین هایی که توســط پول نقد و ســایر دارایی ها 
پشــتیبانی می شــوند و آنهایی که برای حفظ ارزش خود 
به الگوریتم ها متکی هستند، مانند کوین Terra، وجود 
دارد.« او همچنین درباره اســتیبل کوین هایی که توســط 
دارایی های واقعی پشتیبانی نمی شوند، گفت: »سقوط 
استیبل کوین های مبنی بر الگوریتم ها حتمی است و تنها 
استیبل کوین هایی که توسط دارایی های واقعی پشتیبانی 

می شوند، پایدار هستند.«

او افــزود: »حمایــت کمتــر از رمزارزها مســاوی با ســقوط 
بیشــتر آنهاســت. شــما نباید تنها با یــک اتفــاق، ارزش 

تمامی رمزارزها را خدشه دار کنید.«
در ادامه صحبت در مورد رمزارزها »فرانســوا ویلروی دی 
گالهاو«، رئیس بانک مرکزی فرانســه، نگرانی ها مبنی بر 
اینکه بانک های مرکزی به آرامی اعتماد مردم را از دســت 
می دهند را رد کرد، زیرا محبوبیت رمزارزها و سرمایه های 
غیرمتمرکــز در حــال افزایش اســت. ویلــروی با اشــاره به 
فروپاشــی Terra گفــت: »تصــور می کنــم در هفته هــای 
اخیر، اعتماد شــهروندان به رمزارزها بیــش از بانک های 

مرکزی از دست رفته است.«

دو هفته پیش بــود که اســتیبل کوین ترا بــه نــام UST که در 
کنار تتر یکی از دو مهره اصلی بازار استیبل کوین ها شناخته 
می شد، با یک فروپاشی اساسی، تتر را در این بازار بی رقیب 
کرد، اما تأثیر این فروپاشــی بســیار فراتر از صعود تتر به قله 
بــازار اســتیبل کوین ها بوده اســت. بــه گفتــه »ران هموند«، 

مدیر بخش روابط دولتی انجمن 
بالکچیــن آمریــکا از زمانــی کــه 
این فروپاشــی محقق شــد،  گویا 
در زیــر صندلی هــای ســناتورها 
و نماینــدگان مجلــس آمریــکا 
آتشی روشن شده است. هموند 
می گویــد کــه تــب رگوالتــوری در 
کنگــره از جنــاح هــر دو حــزب 
احســاس می شــود و عواقب آن 
شــدیدتر از تالش هــای ســابق 
برای رگوالســیون خواهد بــود. با 
این حال او می گویــد که احتماالً 
تالش ها برای تصویب الیحه های 
این چنینی تــا بعــد از انتخابات 
میــان دوره ای پیــش رو انجــام 

نخواهد شد. 
کــه  می گویــد  همونــد 
اســتیبل کوین ها عالوه بر اینکه 

همواره یکی از نقاط حســاس برای رگوالتورها بوده، به لطف 
قیمت ثابــت این ارزها، همچنیــن به عنوان راهی بــرای درک 
چگونگی کارکرد رمزارزها برای سیاست مداران و قانون گذاران 
عمل کرده اســت. ایــن اتفــاق از طرفی بــه درک بهتــر پدیده 
رمزارزی توســط این قشــر و از طرفی زمینه ســاز ترس آنها از 
نوسان شدید در مواردی مانند سقوط UST منجر شده است. 
هموند ادامه می دهد: »از همان ابتدا هم ایده یک ارز که دالر را 
نمایندگی می کند، اما تحت کنترل و پوشش قانونی نهادهای 
مالی نیست، توسط اندک سیاست مداری مورد پذیرش بود. 
حاال که یک ارز که مدعی نمایندگی دالر بوده، از هم پاشیده، 
چهارچوب هــای رگوالتوری به ســرعت در حال شــکل گیری 

هستند و قوانین و الیحه ها از همه سو ارائه خواهد شد.« 

 طرح فراگیر یلن 
 هفتــه پیــش »جنــت یلــن«، وزیــر خزانــه داری آمریــکا و از 
سرسخت ترین مهره های موافق رگوالســیون رمزارزها اعالم 
کرد که به زودی یک گزارش »فراگیر« در خصوص طرح های 
پیش روی وزارت خود برای رگوالسیون رمزارزها ارائه خواهد 
داد. هموند می گوید که استفاده یلن از واژه »فراگیر« مهم تر 
از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می رسد. نکته قابل 
توجه این است که یو اس تی بر خالف رقیب اصلی خود تتر، 
دارای پشتوانه آشکار دالری نبوده و مانند رمزارزهایی مانند 
بیت کوین به صورت الگوریتمی کار می کند. هموند باور دارد 
که منظور یلــن از گزارش فراگیر،  گزارشــی اســت کــه نه تنها 

استیبل کوین های الگوریتمی، بلکه استیبل کوین هایی را نیز 
که دارای پشتوانه هستند، مورد هدف قرار خواهد داد. 

 الیحه های دوحزبی
 تالش ها برای رگوالسیون گسترده یا فراگیر تنها از سوی جنت 
یلن دنبــال نمی شــود. گزارش ها 
مبنی بر آن است که الیحه های 
جدیــدی از ســوی هــر دو حــزب 
غالب این کشــور در حال تدوین 
هستند؛ الیحه هایی که به دنبال 
پیاده ســازی قوانیــن معنــادار و 
مؤثر تا پایان ســال 2022 خواهد 
بــود. مهم تریــن ایــن الیحه هــا 
شــامل طــرح ســناتور »ســینتیا 
لومیس« از وایومینگ و سناتور 
»کویستن گیلی برند« از نیویورک 
است. گیلی برند که به عنوان یکی 
از دو ســناتور ایالت نیویــورک در 
میان بانفوذترین و شاخص ترین 
اعضــای ســنای ایــن کشــور قرار 
دارد، در مــورد الیحــه پیــش رو 
گفت: »الیحه ای که با همکارانم 
از هر دو حزب در حــال کار کردن 
روی آن هستیم، بر خالف عموم الیحه های پیشین در مورد 
رمزارزها، بر یک حوزه مشخص و کوچک تمرکز ندارد. هدف 
ما ایجاد یک چهارچوب رگوالتوری جهان شمول برای صنعت 

رمزارزی است.« 

 رمزارزها در انتخابات؟
 امضای اولین و تنها فرمان اجرایی یک رئیس جمهور آمریکا 
در خصوص صنعت رمزارزها که به دســت جو بایدن انجام 
شد، ورود رمزارزها به سیاست آمریکا را به عنوان یک موضوع 
قابل توجه رقم زده است. در کنار این امر، بحث های فزاینده 
دربــاره بــازار و صنعــت رمــزارزی در ســنا و کنگره این کشــور 
باعث شده تا بســیاری به این فکر بیفتند که آیا رمزارزها در 
انتخابات میان دوره ای پیش رو و ریاست جمهوری آمریکا در 
سال 202۴ نقش مهمی ایفا خواهند کرد یا خیر.  هموند در 
این باره می گوید: »فکر نمی کنم در انتخابات میان دوره امسال 
رمزارزها نقش مهمی داشــته باشــد. شــاید این حــرف برای 
هواداران رمزارزها سنگین باشــد،  ولی فکر نمی کنم مسائل 
مربوط بــه رمزارزها در حال حاضر برای عمــوم رأی دهندگان 
اهمیت ویژه ای داشــته باشــد. هرچند در اواخر ســال 202۱ 
همه گمان می کردند سال 2022 سال رگوالسیون خواهد بود، 
من فکر می کنم معرفی و اجرا شدن الیحه هایی که درباره آنها 
می شنویم، نه امسال، بلکه در ســال 2023 رقم خورد. از این 
نظر،  شاید در انتخابات ریاست جمهوری 202۴ این مسائل 

برای رأی دهندگان از اهمیت نسبی برخوردار شود.«

سقوط اخیر قیمت بیت کوین  چه معنایی برای السالوادور دارد؟

قمار رمزارزی در سطح ملی!

ANALYSISتحلیل

ششــم ســپتامبر 202۱ بــود کــه نایــب بوکلــه، 
رئیس جمهــور الســالوادور بــا اعالم قانونی شــدن 
بیت کویــن به عنــوان یــک ارز رایــج در ایــن کشــور 
تاریخ ســازی کــرد، امــا این تنهــا اعالمیــه بوکله در 
آن روز نبــود. او همچنیــن اعــالم کــرد کــه بــا یــک 
فرمان ریاست  جمهوری زمینه خرید بیش از 200 
بیت کویــن بــه ارزش ۱0 میلیــون دالر در آن زمان را 
فراهم کرده اســت؛ خریدی که هزینه آن از بودجه 
ملی ایــن کشــور تأمیــن می شــد. در آن زمــان این 
اعالمیه ها به عنوان روزهایی تاریخی برای صنعت 
رمزارزی شــناخته می شــد. از آن زمان کشــورهای 
دیگــری هــم در راه الســالوادور قــدم گذاشــته اند، 
اما برای خــود الســالوادور از آن زمان چه تغییراتی 
پیش آمده؟ و مهم تر از آن ســقوط اخیــر رمزارزها 
و به خصوص بیت کویــن در هفته هــای اخیر برای 
این کشــور جاه طلب واقع در آمریکای مرکزی چه 

معنایی دارد؟ 

 خریدهای مضاعف
از زمــان خریــد ملــی بیت کویــن توســط 
بوکله، ایــن رمــزارز دو ســقوط جداگانــه را تجربه 
کــرد کــه در هــر دوی ایــن خریدهــای مضاعــف و 
بیشــتر توســط دولت این کشــور صورت گرفت. 
این خریدهــا در قیمــت پایین بــه همــراه گروهی 
از خریدهــای جانبــی دیگــر تــا حــدی بود کــه در 
قیــاس بــا ۱0 میلیــون دالر ابتدایــی، در آوریــل 
2022 ذخایــر بیت کوین الســالوادور بالــغ بر 3.۴ 
میلیــارد دالر بــود. در آن زمــان همچنیــن گزارش 
شــد که بوکله قصد دارد تا پایان ســال 2022 یک 
میلیــارد دالر دیگر هم بــه این مبلــغ اضافه کند. 
مهم اســت که به خاطر داشته باشــیم که درآمد 
سرانه ســاالنه الســالوادور در ســال نزدیک به 20 
میلیارد دالر است. به روایت دیگر، نزدیک به 20 
درصد اقتصاد این کشور حاال در قالب بیت کوین 
نگهداری می شود. اما آیا این انتخاب هوشمندانه 
بــوده؟ با توجه بــه کمبــود نقدینگی اخیــر در این 
کشــور و تالش دولت بوکلــه برای تأمیــن اقتصاد 
ملی از طریق فراهم کردن یک وام دو میلیارد دالری 
از صندوق بین المللی پول، شاید جواب این سؤال 
منفی باشــد. حتی این تــالش الســالوادور هم با 

شکســتی روبه روســت که می توان علت آن را در 
سیاســت های رمزارزی این کشــور جویا شــد. بنا 
بر گزارش هــا؛ »گیتا گوپیناس«، معــاون مدیرکل 
صندوق بین المللی پول از توانایی این کشور برای 
پرداخت قسط ها به همراه بهره نامطمئن است؛ 
عــدم اطمینانــی کــه ظاهــراً ریشــه در خریدهای 

افراطی رمزارزی دولت این کشور دارد. 

 خسارات؟
تخمیــن زده می شــود کــه خســارت کلی 
متحمل توسط اقتصاد ملی السالوادور که از طریق 
رمزارزها حاصــل شــده، بالغ بــر 5۷ درصــد از رقم 
متوسط 3.۴ میلیارد دالر باشد. با وجود شکست 
احتمالی در دریافت وام مذکور و خسارات فعلی، 
بوکله نه تنها قصد ایجاد تعدیل ندارد، بلکه تنها 
هفته پیش با این استدالل که خرید در کانال فعلی 
25 تــا 30 هــزار دالری بیت کویــن عقالنــی اســت، 
دست به خریدهای کوچک و تالش برای خریدهای 
آتی و بزرگ تر زده است. این خسارات منجر به این 
شــده تا قرض ملی و عمومی این کشور نسبت به 
بودجه آن از مرز 95 درصد بگذرد. عبور از این رقم 
در تعاریف صندوق بین المللی پول به عنوان »نقطه 

بدون بازگشت« شناخته می شود. 
با همه اینها »بن کســلین«، مدیر بخش تحقیق 
و اســتراتژی صرافــی رمــزارزی AAX برداشــت 
معتدل تری از وضعیت السالوادور دارد. او می گوید: 
»هرچنــد وضعیت درصــدی نقدینگــی و ضررها 
وخیــم به نظــر می رســد، امــا الســالوادور وارد یک 
بازی بلندمدت شده است. خرید و سرمایه گذاری 
از طریق بودجه ملی تنها اســتراتژی آنها نیســت 
و در طول دو سال گذشته شــاهد افزایش فزاینده 
زیرســاخت های ماینینــگ در این کشــور بوده ایم 
که درصد قابل  توجهی هم از این طریق به سرمایه 
رمزارزی السالوادور اضافه خواهد شد. میل زیادی 
وجود دارد که به محض کاهش ارزش بیت کوین در 
رسانه ها، بدترین برداشت ممکن را انجام دهند. 
نظر دادن در مورد السالوادور به شکل قاطعانه به 
هر شکل اشتباه است؛ چراکه وضعیت آنها نمونه 
و سابقه ندارد؛ بنابراین تنها می توان شاهد ادامه 

داستان آنها بود.«

 امضای اولین و تنها 
فرمان اجرایی یک 

رئیس جمهور آمریکا 
در خصوص صنعت 

رمزارزها که به دست 
جو بایدن انجام شد، 

ورود رمزارزها به 
سیاست آمریکا را 

به عنوان یک موضوع 
قابل توجه رقم زده 

است
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اثبات کارطالی دیجیتالارز0/46 %90۴55۱/5 میلیونBTCبیت کوین۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری8/8 %552۱۶ میلیونETHاتریوم2

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0/02 %3۱۷2 هزارUSDTتتر3

قابل سفارشی سازیپرداختارز6/13 %۱2۱8/۶ هزارXRPریپل۴

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری13/75 %۷۱۱3/0۷ هزار تومانETCاتریوم کالسیک5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری15/1 %۱.3۱۴/2 میلیونSOLسوالنا۶

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0 %3۱53/5 هزارUSDCیو اس دی کوین۷

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری12/5 %۱۴۱5/5 هزارADAکاردانو8

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری19/31 %۷30۶/2 هزارAVAXآواالنچ9

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری2/6 %29۴9/3هزارDOTپولکادات۱0

قابل سفارشی سازیپرداختارز3/3 %3/83هزارXLMاستالر۱۱

اثبات کارمیم کوینارز2/8 %2/5۱0/8هزارDOGEدوج کوین۱2

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری6/7 %2003هزارLINKچین لینک۱3

اثبات سهامشبکه الیه 2توکن کاربردی7/6 %۱8۴/۶هزارMATICپلی گان۱۴

اثبات کارمیم کوینارز6/7 %335/9ریالSHIBشیبا اینو۱5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز10/11 %2۱8۱/۶هزارICPاینترنت کامپیوتر۱۶

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری11/7 %29۶2/۷هزارATOMکازموس۱۷

اثبات کارطالی دیجیتالپلتفرم نرم افزاری8/4 %2۴/5میلیونLTCالیت کوین۱8

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز14/2 %۱۱2/5هزارALGOآلگورند۱9

توکن کاربردی11/2 %29/5۱/۷هزارMANAدیسنترالند20

سقوط مستمر ارزش بازار رمزارزها طی ماه های اخیر، این سؤال را در ذهن بسیاری ایجاد کرده است که آیا اصالً چشم اندازی برای آینده این بازار وجود دارد؟ 

البته می توان رد این کاهش ارزش را در بازارهای مالی و صنایع دیگر نیز دنبال کرد. در مدتی که چشم ها خیره به بازار رمزارزها بوده، وضعیت بورس و صنایع های تک و فناوری محور 
در نقاط مختلف دنیا نیز چندان تعریفی نداشته است. طبیعتاً وضعیت رمزارزها را نمی توان در خأل بررسی کرد و این بازار مالی نیز می تواند از اتفاقات مختلفی که پیرامون آن روی 

می دهد، تأثیر پذیرد؛ همان طور که در چند سال گذشته به شکلی واضح روی تعامالت مالی اطراف خود تأثیر گذاشته است. 

شاید وقت آن رسیده است که عینک خوش بینی را از چشم برداریم و با نگاهی واقع بینانه تر روند این بازار مالی را دنبال کنیم. آیا االن وقت خرید است یا فروش؟ چه کسی می تواند 
روزهای آتی بازار رمزارزها را پیش بینی کند؟ چه عواملی در سیر نزولی این بازار مؤثر بوده اند؟ 

می توان سؤاالت بسیاری را به چند پرسش دم دستی و اولیه ذکرشده افزود. اما در این فضای مه آلود که تقریباً بینی تمام پیش بینی ها در آن به خاک مالیده شده، احتماالً نمی توان 
پاسخی قطعی برای هیچ کدام از این پرسش ها یافت. شاید کار درست این باشد که فعالً منتظر بمانیم تا زمان بگذرد و امیدوار باشیم گذشت زمان این مه متراکم را محو کند.

رمزارز ۲۰
90۴ میلیون

۴00 میلیارد دالر

300 میلیارد دالر

200 میلیارد دالر

۱00 میلیارد دالر

0


