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 در یکــی از تبلیغــات اخیــر تلویزیونی 
شعار یکی از برندها این شده بود: »... 
تولیدکننــده لوازم خانگــی دانش بنیــان«! گویا 
برندهای وارداتچی که از ســرهم کردن قطعات 
تولیدی چین و بــا توجه به ممنوعیــت واردات 
لوازم خانگــی از برندهــای کــره ای، حســابی 
کاروبارشان سکه شــده، حاال که دیده اند شهر 
خالــی اســت و هیچ کــی بــه هیچ کــی نیســت، 
محصوالت شان را دانش بنیان معرفی می کنند. 
دانش بنیان شدن، آن  هم در سالی که به این نام 
اسم گذاری شده، گویا به یک هدف و چشم انداز 
مهم برای کسب وکارهای داخلی 
تبدیــل شــده، به خصــوص در 
بخش اقتصاد سنتی که بیشتر بر 
پایــه واردات می چرخــد. تــا آن 
انــدازه کــه حــاال نه تنهــا داعیــه 
شــرکت دانش بنیان بودن دارند، 
بلکــه محصوالت شــان را هــم در 
عجیــب،  صفتــی  و  ترکیــب 

دانش بنیان می نامند.

 ســخت اســت امــا بایــد بپذیریــم ما 
در  غریبــی  اســتعداد  ایرانی هــا 
دســتمالی کردن واژه ها و بــه قهقرا بــردن آنها 
داریم. آن قدر آش را شور می کنیم که فقط به 
درد دور ریختن بخورد! کافی اســت این روزها 
ســری بــه ناحیــه نــوآوری و دانشــگاه شــریف 
بزنیــد و چنــد دقیقــه ای پــای صحبت هــای 
مدیران نوآوری این دانشگاه بنشینید تا عمق 
فاجعه را درک کنید. هر روز یک مقام مسئول 
و غیرمسئول با »خدم و حشم« راه می افتد به 
نیــت بازدیــد از شــرکت های دانش بنیــان. از 

هیئت هــای دولتــی گرفتــه تــا نماینده هــای 
مجلس که هر کدام شان به تنهایی یک لشکر 
ســلم و تــور به دنبال خــود دارنــد. آنهــا در پی 
دیدار با دانش بنیان ها و اســتارتاپ ها، خواب 
خــوش بــرای کســب وکارها و مدیــران اقتصاد 
نوآوری کشور نگذاشته اند. آدم یاد صعود تیم 
ملی به جــام جهانــی در ســال 1376 می افتد. 
وقتــی کاروان بخت برگشــته تیــم از اســترالیا 
موجــودات  ماننــد  مدت هــا  تــا  برگشــت 
عجیب الخلقــه آنهــا را از ایــن مجلــس بــه آن 
مجلس می بردند تــا دولتی ها و خصولتی ها و 
مسئوالن و... با آنها عکس یادگاری بگیرند و 
البته توصیه های فنی و فوتبالی به آنها بکنند 
کــه در جــام جهانــی چطــور بــازی کننــد و چه 

ترکیبی بچینند و...

 درست همین اتفاق هم در اکوسیستم 
نوآوری در حال افتادن است. آقایان و 
خانم های دوربینی، حریصانه راه افتاده اند و به 
اسم بازدید از شرکت های نوآور هم وقت آنها را 
می گیرنــد و هــم حقوقــی را کــه از بیت المــال 
می گیرند، صرف شــهرگردی و دیدوبازدیدهای 
بی حاصل می کنند. کافی است به خبرهایی که 
از ایــن بازدیدهــا بیــرون می آیــد توجــه کنیــد و 
ببینیــد چطــور بازدیدکننده هــای حقوق بگیر، 
برای اســتارتاپ ها و بنیان گذاران آنها تز صادر 
می کنند که چطور بایــد در عرصه جهانی جلو 
بروند و افتخارآفرینی کنند. یکی نیست به این 
دوســتان بگویــد همیــن کــه یــک روز ایــن 
کســب وکارها صــرف پذیرایی از شــما و هیئت 
همراه تــان نشــود، بزرگ ترین لطفی اســت که 

می توانید در حق آنها بکنید... باقی بقایتان!

INTROسرآغاز

آقادامادچهکارهاند؟
ازشرکتهایدانشبنیانبازدیدمیکنند!

لطفاً به دانش بنیان و دانش بنیان ها رحم کنید...

رضاجمیلی
سردبیر
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خطر نابودی نهادهای صنفی بخش خصوصی
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راه پرداخت در نمایشگاه کتاب

جروبحــث وحید رحیمیــان مایکت و حســام آرمندهی 
کافه بازار به نظرم عریان ترین تصویر اکوسیستم نوآوری 
کشــور در هفته های گذشــته بود. این دعوا که با حضور 
یاران دو طرف همراه بــود، در نهایت یک ســؤال بزرگ را 
پیش روی همه گذاشــت؛ دعوا بر ســر چیست؟ حسام 
می گفت کــه وحیــد آپدیت های تکــراری به خــورد مردم 
می دهــد و ایــن یعنــی مصــرف ترافیــک بیشــتر توســط 
مــردم و البته درآمــد ناخواســته بــرای اپلیکیشــن هایی 
مانند بــازار و مایکــت! از آن ســو وحید به حســام گفت 
که شــما انحصارگر هســتید و حق همــه را خورده اید؛ از 

توســعه دهنده گرفتــه تــا مــردم را. مــردم هم 
نظاره گر بودنــد و از خــود می پرســیدند که با 
وجود محدودیت های پرداخت، فیلترینگ و 
تحریم که دامن همه از مردم تا کسب وکارها 
را گرفتــه و در زمانــه ای دور افتــادن همــه مــا 
از بازارهــای جهانــی چنیــن دعواهایــی چــه 

مشکلی را حل می کند؟ 
معتقدم این دعواها خوب است و در نهایت 
به رشد اکوسیســتم منجر می شود. اوالً این 
دعواها باعث می شود برخی که در سال های 

گذشــته تالش کرده انــد از مســائل اکوسیســتم نوآوری 
خــود و کسب وکارشــان را دور نگــه دارنــد تمرین بــروز و 
ظهور کنند و از ابزار گفت وگو بــرای حل چالش هایی که 
گاه چاره ای جز رنجاندن یکدیگر هــم در حل آن ها باقی 
نمی ماند اســتفاده کنند. وگرنه چه کســی دوست دارد 
کســب وکار و زندگی اش را زمین بگذارد و در شبکه های 

اجتماعی جواب این و آن را بدهد!
از آن ســو ایــن تصویــر عریــان را وقتــی می گذاریــم کنــار 
مســائل واقعی اکوسیســتم، متوجــه می شــویم اوضاع 
شــدید خــراب اســت. در هفته های گذشــته کــه دعوای 
وحیــد و حســام مهم تریــن رویــدادش بــود، شــاهد این 
بودیم که بخش دولتی شمشیر را برای بخش خصوصی 
از رو بســت! شــهرداری تهــران به دلیل مــاده 1۰۰ جلوی 
ســاختمان اتحادیــه فنــاوران رایانــه تهــران، نیوجرســی 
گذاشــت و راه رفت وآمد را مســدود کــرد! اتحادیه ای که 
رئیس آن یعنی فرجی ادعا می کرد با همه جا هماهنگ 
اســت، گویــا بــا شــهرداری هماهنــگ نبــود. ایــن همان 
اتحادیــه ای اســت کــه رئیســش در ماه هــای گذشــته 
کسب وکارهای بزرگ فناوری را تهدید به پلمب می کرد. 
این گونــه وقت هــا بایــد بگوییم بهــرام که گــور می گرفتی 

همه عمر، دیدی چگونه گور بهرام گرفــت! ولی نه این را 
نمی گوییم. چون در نهایت حتی آنهایی که جبهه شان 
را گم کرده اند و گاهی در زمین دشمنان بخش خصوصی 
بــازی می کننــد هــم بخشــی از ایــن بخــش خصوصــی 
هســتند؛ حتی اگــر در لحظه های حســاس علیه بخش 
خصوصــی فعالیــت کنند. از آن ســو شــاهد ایــن بودیم 
کــه وزارت صمــت کــه در این مــدت تــالش کــرده بازیگر 
جــدی فضــای فنــاوری و نــوآوری باشــد، بــا شمشــیر به 
ســراغ اتحادیه کســب وکارهای مجازی رفت تا فعالً این 
اتحادیــه را دوتکه کنــد و بعداً ســر فرصت هر تکــه را به 
چند تکــه کوچک تــر تقســیم کند که شــاید 
این چنین زبان اتحادیه هایی مانند اتحادیه 
کســب وکارهای مجــازی ســر بزنگاه هایــی 
ماننــد طــرح صیانــت کوتــاه شــود. اتحادیــه 
خــوب، اتحادیــه ای اســت کــه بــه مدیــران 
وزارت صمت بگوید چشــم! از آن سو در این 
شــرایط حســاس می بینیم که بخــش اعظم 
اکوسیستم استارتاپی ایران یا خواب هستند 
یــا خودشــان را بــه خــواب زده انــد و بــه قــول 
معروف نمی خواهند لباس شــان گِلی شــود! 
گوشه ای ایستاده اند ببینند چه می شود و راحت تر برای 
آنها این اســت که در توییتر هرازچندگاهی نِقی بزنند و 

این گونه اعالم وجود کنند و تمام!
از آن سو اتاق بازگانی را داریم که درگیر پرونده سازی های 
گسترده شده و به نظر می رسد برخی از همین االن نظر 
به انتخابات آخر سال اتاق دارند و در حال چیدمان برای 
آن انتخابات هستند. فشارهایی هم که بر سازمان نظام 
صنفی روا داشته شــده، دیگر بارها تکرار شــده و از ذکر 

این مصیبت می گذرم.
در شرایطی که گرانی و ابرتورم و ناهماهنگی در مدیریت 
اقتصادی کشــور کمر مردم را شکســته، در شرایطی که 
بخش خصوصــی زیــر بــار فشــار بخش هــای دولتی در 
حــال خرد شــدن اســت؛ حتمــاً باید از خــود بپرســیم تا 
چه انــدازه باید مشــغولیت ذهنی مــا جروبحث هایی از 
این دست باشــد. آن هم وقتی خبرها از نابودی اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی و تعطیلی اتاق های بازرگانی و به 
محاق رفتن آنهایی که برای منافع صنف تالش می کنند 
می گوینــد! نبایــد فرامــوش نکنیــم کــه عقب ماندگی ما 
صرفــا گنــاه دیگــری اســت! بلکــه گهــگاه از ماســت کــه 

برماست.

سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از اینکه 
چند دوره به علت شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد، 
امسال از 21 تا 31 اردیبهشت ماه 14۰1 در مصلی تهران برگزار 
خواهد شد. در این رویداد فرهنگی، انتشارات راه پرداخت 
نیز حضور دارد. غرفه این انتشــاراتی را می توانید در آدرس 
درب ۵٢، راهرو ١6، غرفه شــماره ٢٠، بین ستون های ٧١ و ٧٢ 
پیدا کرده و کتاب های راه پرداخت را با تخفیف نمایشگاهی 

خریداری کنید. 
هفته نامه کارنگ نیز در هفته آینده به مناسبت برگزاری این 
نمایشگاه، ویژه نامه ای خواهد داشت که در آن در گفت و گو 
با فعاالن بخش های مختلف صنعت نشــر، به واکاوی این 
صنعت، بحران ها و چالش های آن و نوآوری هایی که می تواند 

در این صنعت صورت پذیرد، می پردازد. 
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تمدید دوره شتاب دهی 
ثبــت درخواســت بــرای شــرکت 
در اولیــن دوره جــذب اســتارتاپ  در واحد 
شتاب دهنده مرکز نوآوری بانک تجارت تا 

31 خردادماه 14۰1 تمدید شد.

عصر تراکنش پنجاه و هفتم
پنجاه و هفتمین شماره ماهنامه 
عصر تراکنش با تصویری از روح هللا فاطمی 
اردکانی، مدیرعامل شرکت توسن منتشر 
شد. در این شماره گزارش ها و گفت و گوهای 
مختلفی در حوزه فین تک و فناوری های نو 

می خوانید.

 از دانشگاه تا بازار
امروز، 1۸ اردیبهشــت ماه، اولین 
رویداد فناورانه از دانشگاه تا بازار به همت 

دانشگاه تهران برگزار می شود. 

لغو رسمی انتخابات اتحادیه
هیئت عالی نظارت، لغو رســمی 
کســب وکارهای  اتحادیــه  انتخابــات 
مجازی را ابــالغ کرد؛ روزهای گذشــته نیز 
اطالعیــه لغو انتخابات منتشــر شــد، اما 
ابــالغ رســمی بــه دســت اتــاق اصنــاف و 

کاندیداهای انتخابات نرسیده بود.

رویداد ویژه برای 
هکرهای دوست داشتنی
ثبتنامازبازدیدکنندگاناینوتکس2022آغازشد

با اعالم دبیر یازدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری 
اینوتکــس 2۰22، ثبــت  نــام از بازدیدکننــدگان یازدهمیــن 
دوره نمایشــگاه نوآوری و فناوری اینوتکس 2۰22 آغاز شــد. 
عالقه مندان می توانند با مراجعه به ســایت این نمایشگاه، 

اقدام به ثبت نام کنند.
به گفته سجاد عباسی فشــمی، دبیر یازدهمین نمایشگاه 
اینوتکس، بازدیدکنندگان هنگام ثبت نام در ســایت با ســه 
نوع بلیت مواجه می شــوند. نوع اول بلیت رایگان اســت که 
برای بازدید از بخش نمایشگاهی بوده و مخاطبان برای بازدید 
از این بخش از نمایشگاه نیاز به پرداخت هزینه ندارند. بلیت 
نوع دوم مربوط به بخش آنالین نمایشگاه است، زیرا امسال 
در کنار بخش حضوری نمایشــگاه بخش آنالیــن نیز برقرار 
است که در آن مخاطبان می توانند خارج از محیط نمایشگاه، 
ســخنران ها و پنل ها را دیــده و از امکانات اپلیکیشــن مانند 

ارتباط بین غرفه داران و بازدیدکنندگان، امکان تناظریابی از 
طریق هوش مصنوعی اپلیکیشن و امکانات دیگر استفاده 
کنند. نوع سوم بلیت مناسب آن دسته از مخاطبانی است 
که می خواهند غیر از بازدید از نمایشگاه، از رویدادهایی که 
در نمایشگاه جریان دارد نیز استفاده کنند. برای مثال غیر 
از بازدید از نمایشــگاه می خواهند از پاویون منتورشــیپ ها 
یک مشــاوره رایگان دریافت کنند یا در قالب تورهای بازدید 
از شرکت های پارک فناوری پردیس بازدید کرده یا در رویداد 
ریورس پیچ شرکت کنند. افراد متقاضی برای تهیه بلیت ویژه 

باید ۵۵ هزار تومان هزینه کنند.
دبیــر یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی نــوآوری و فنــاوری 
گفت: »اینوتکس امسال از کشورهای روسیه، هند، مالزی، 
قرقیزستان و اندونزی مخاطب دارد و شرکت های حاضر در 
نمایشــگاه اســتقبال خوبی از ایــن دوره داشــته اند. بیش از 

4۰۰ شرکت در فضای نمایشگاه به مساحت پنج هزار متر، 
محصوالت شان را به نمایش می گذارند و شرکت های بزرگی 

هم در این دوره حضور دارند.«
عباســی فشــمی گفت: »در بخش کافه ســرمایه اینوتکس 
بیش از 4۰۰ جلسه ســرمایه گذاری از هم اکنون برنامه ریزی 
 شده است و در بخش منتورشــیپ نیز بیش از 2۰۰ فرصت 
مشــاوره رایــگان در اختیــار مخاطبــان رویــداد قــرار خواهــد 

گرفت.«
دبیــر یازدهمیــن نمایشــگاه اینوتکــس در پایــان گفــت: 
»اینوتکس امسال شاهد برگزاری یک رویداد ویژه مختص 
هکرها با عنوان هکرهای دوست داشــتنی است. همچنین 
برنامه ها و رویدادهای بســیار متنوع دیگری نیز وجــود دارد 
که مخاطبان با مراجعه به وب ســایت نمایشــگاه اینوتکس 

می توانند از آنها باخبر شوند.«

هشتمین رویداد تخصصی بازاریابی ایران )DM talk( در 
روزهای 22 و 23 اردیبهشت به صورت حضوری و آنالین 
برگزار می شود. این رویداد بزرگ حوزه بازاریابی ایران که 
پیش از این قرار بود در اسفند سال 14۰۰ برگزار شود، به 
دلیل همه گیری سویه جدید ویروس کرونا به تعویق افتاد 
و قرار اســت 22 و 23 اردیبهشــت ماه امســال به صورت 
هیبرید برگزار می شــود. برگزارکننده این رویداد، رســانه 
دی ام برد است. این رویداد هر ساله مخاطبان گسترده ای 
از مدیــران بازاریابــی و دیجیتــال گرفتــه تا کارشناســان، 
مدیران عامل و عالقه مندان این حوزه دارد. در هشتمین 
رویــداد DM talk، علــی رســولی CMO بــازار، مهــدی 
حبیبی CMO اسنپ فود، آرش خسرویان مدیر بازاریابی 
علی بابا، پریسا رحیمی مدیر تجارت الکترونیک نستله، 
کــوروش عباســی مدیر باشــگاه مشــتریان بانــک آینده، 
فریــد شــکریه مدیرعامــل آژانــس تبلیغاتــی فورماینــد، 
عادل طالبــی مدیرعامل نشــر برآیند و مؤســس تیزلند، 

عطیه نوری مدیر روابط عمومی گروه اسنپ، روژین نقوی 
CMO دکتر نکست، احسان مهدی زاده CMO والکس، 
الهام وحیدی CMO ایران تلنت و پیمان خلیل مدیر سئو 

باسالم سخنرانی خواهند کرد.
همچنیــن دو پنــل گفت و گــو نیــز برگــزار خواهد شــد که 
طــی آن، مدیــران عامــل یکتانــت، تپســل، صباویــژن و 
دیما و همچنین مدیران بازاریابــی دیجیتال دیجی کاال، 

اســنپ تریپ و ازکــی پیرامــون مســائل روز تبلیغــات 
دیجیتال ایران بحث خواهند کرد.

این رویداد با نام »رشــد با اهــرم دیجیتــال مارکتینگ«، 
روی چالش ها و فرصت هایی که بازاریابی دیجیتال برای 
کسب وکارها به وجود می آورد تمرکز می کند و با دعوت از 
متخصصان موفق حوزه، از دیجیتال مارکتینگ به عنوان 

یک اهرم رشد بزرگ سخن می گوید. 

 نشست هم اندیشــی با موضوع »ارزش گذاری 
دارایی هــای شــرکت های دانش بنیــان در بــازار 
ســرمایه« ششــم اردیبهشــت با حضور مقامات ارشــد 
بورس و فرابورس کشور و جمعی از متخصصان و فعاالن 
بازار سرمایه در دفتر مرکزی همکاران سیستم برگزار شد.
 در ایــن مراســم، محمــد عزیزاللهــی مدیرعامل شــرکت 
همکاران سیســتم، بــا اشــاره بــه روش هــای ارزش گذاری 
دارایی های  شرکت های تکنولوژی محور در دنیا، موضوع 

دارایی های نامشــهود را بســیار مهم ارزیابی کــرد. وی با 
اشاره به رشــد و توســعه تکنولوژی و فناوری، دارایی های 
نامشــهود 1۰ شــرکت برتر دنیــا را بررســی کرد و از رشــد 
بی ســابقه این دارایی هــا در صورت های مالی شــرکت ها 

خبر داد.

 مدیرعامــل همکاران سیســتم در ادامه تجربه 
ورود دو شرکت همکاران سیســتم و سپیدار به 

بــازار ســرمایه را بــا مخاطبــان به اشــتراک گذاشــت و از 
چالش های ارزش گذاری این شــرکت ها سخن گفت. به 
شــرکت های  کم رنــگ  حضــور  عزیزاللهــی،  گفتــه  
دانش بنیان در بورس، نبود یک مکانیسم مشخص برای 
ارزش گــذاری دارایی هــای فکــری و همچنیــن افزایــش 
فاصله ارزش ذاتی و ارزش بازار شرکت های دانش بنیان 
و تکنولوژی محور از مهم ترین چالش های این شرکت ها 

در ایران است.

هشتمینرویدادتخصصیبازاریابیایران
22و2۳اردیبهشتبرگزارمیشود

در دی ام تاک هشتم 
چه خبر است؟

بررسیچالشهایارزشگذاریشرکتهایدانشبنیاندررویدادهمکارانسیستم

مسئله ای به نام دارایی نامشهود
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دو خبر مهــم در آخــر هفته گذشــته که هفتــه ای تقریباً 
نیمه تعطیــل بــود، در مــورد اتحادیــه کســب وکارهای 
مجازی منتشــر شــد که ماجراهــای چنــد ماه اخیــر این 
نهاد صنفی را وارد یک فــاز کامالً تازه کــرد. خبر اول این 
بود که به درخواست معاون وزیر صمت، این اتحادیه به 
دو اتحادیه توزیعــی و خدماتی در حوزه کســب وکارهای 
اینترنتی تقسیم خواهد شد. خبر دوم هم به فاصله 24 
ســاعت بعد، از لغو انتخابــات این اتحادیــه می گفت که 
قرار بــود 1۹ اردیبهشــت ماه یعنی دوشــنبه همین هفته 

برگزار شود.

  ماجرای توزیعی و خدماتی شدن اتحادیه 
چیست؟

علیرضــا شــاه میرزایی، معــاون تجــارت و خدمــات وزیــر 
صمــت اســت کــه حــاال صحنه گــردان اصلــی ماجــرای 
اتحادیــه شــده اســت. او در نامه ای بــه وزیر صمــت از او 
درخواســت کرده بود که به دلیل آنچه او عــدم موفقیت 
اتحادیــه در جــذب حداکثــری فعــاالن کســب وکارهای 
مجازی و همچنین ناموفق بودن در رسیدگی به تخلفات 
اعضا عنــوان کــرده، ایــن اتحادیه بــه دو اتحادیــه جدید 
در حــوزه کســب وکارهای اینترنتــی توزیعــی و خدماتــی 
تبدیل شود. شــاه میرزایی که معاونت تحت نظر خود را 
متولی تجارت الکترونیک نامیده، ایــن نامه را روز هفتم 
اردیبهشــت ماه به وزیر می زند و درســت چهــار روز بعد 
وزیر با درخواســت او، یعنی دو شــقه کردن این اتحادیه 

موافقت می کند. خبری هم که بعد از این خبر آمد، قابل 
پیش بینی بود. انتخابات اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
لغو شد. بدیهی است که وقتی اتحادیه ای وجود خارجی 
ندارد و قرار است از دل آن دو اتحادیه جدید متولد شود، 
برگزاری انتخابات برای آن دیگر محلی از اعراب نداشته 
باشد. شــاه میرزایی در دفاع از درخواست دوشقه کردن 
اتحادیه هــم در گفت وگویی عنــوان کرد: »پــس از چهار 
ســال، کمتر از چهار هــزار عضو بــه اتحادیه پیوســته اند 
که عضویت برخی از آنها نیز ابطال  شــده است و اکنون 
به  صورت اســمی 3۵۰۰ عضو در این اتحادیه وجود دارد 
که فعال بــودن همین تعــداد عضو نیــز از نظــر نهادهای 
نظارتی متعدد مورد شــک و شــبهه اســت. امــروزه همه 
رســته های کســب وکار می تواننــد در فضــای مجــازی 
فعالیت کننــد، بنابراین تنــوع و تعداد آنهــا به طور یقین 
بسیار بیشتر از اعداد فعلی است و باید به سمت ایجاد 
اتحادیه های تخصصی و متنوع در فضای مجازی برویم 
و نمی توان انواع کسب وکار مجازی را که تنوع آنها کمتر 
از کســب وکارهای غیرمجازی نیســت، در یــک اتحادیه 

جمع کرد.«

  چانه زنــی وزارت صمــت بــر ســر تعــداد 
اعضا!

صحبت های معاون وزیر صمت در دفاع از تصمیمی که 
برای تبدیــل اتحادیه اســتارتاپ ها بــه دو اتحادیه جدید 
گرفته، نشــان می دهد برخی از نقدهایی کــه در چندماه 

اعضایائتالفتادبهبررسیتصمیموزارتصمتدرخصوص
تفکیکاتحادیهکسبوکارهایمجازیپرداختند

یک تفکیک غیرقانونی

REPORTگزارش

نشســت خبــری ائتــالف تــاد )توســعه اقتصــاد 
دیجیتــال( در پــی لغــو دوبــاره انتخابــات اتحادیــه 
کســب وکارهای مجــازی صبــح روز شــنبه، 17 
اردیبهشت ماه برگزار شــد. در این جلسه اعضای 
ائتالف به بررســی تصمیــم وزارت صمت مبنی بر 

تفکیک اتحادیه به دو بخش مجزا پرداختند.

 منطــق تصمیــم بــه تفکیــک قابــل فهم 
نیست

در این نشست اشکان آرمندهی، عضو ائتالف تاد 
و مدیرعامل دیوار بــه توضیح وضعیت پیش آمده 
پرداخت و گفــت: »ما هفته گذشــته با نامــه ای از 
ســوی معاون وزیر به وزیر صمت مواجه شدیم که 
بحث تفکیک اتحادیه را نهایی کرده بودند و دلیل 
این تفکیک هم تخصصی عمل کردن عنوان شده 
بود. پرسشــی کــه برای خــود مــن پیش آمــده، این 
است که قطعاً اتحادیه باید به سمت تخصصی تر 
شــدن حرکت کند، اما آیا مســیر تخصصی شدن 
با تفکیــک اتفــاق می افتــد؟ در حالی که مســیری 
که می توانســتیم به آن فکر کنیم، این بود که برای 
اخــذ چنین تصمیمــی نظــر کســب وکارها را جویا 
شــویم. اگر واقعــاً دغدغه تخصصی شــدن داریم، 
باید تشکل ها را دعوت کنیم و از دل هم اندیشی ها 
به یک دستورالعمل برسیم. ضمن اینکه این بحث 
می توانســت در دوره قبلــی مطــرح شــود و وزارت 
صمت در چهار سال گذشته آن را از هیئت مدیره 

مطالبه می کرد.«
آرمندهی اضافه کرد: »ما مخالف تخصصی شدن 
نیســتیم، اما باید این اتفاق از دل طی کردن مسیر 
قانونی رخ دهد. تخصصی کردن را می توان با تقسیم 
کار به رسته های کوچک تر انجام داد، نه دوپاره شدن 
اتحادیــه. ایــن شــیوه فعلــی باعــث جلوگیــری از 
خالقیت در سال دانش بنیان خواهد شد، همچنین 
همپوشانی، موازی کاری و مواردی از این دست شکل 
خواهد گرفت. این تفکیک زیرساختی الزم دارد که 
باید در مورد مدل آن و دیگر جزئیات، صحبت کنیم 
و به نظرم روند اصولی تفکیک شدن حداقل شش 

ماه تا یک سال زمان نیاز دارد.«

 تصمیــم صمــت بــرای تفکیک بــا قانون 
مغایرت دارد

بعــد از آرمندهــی، عضــو دیگــر ائتالف تــاد یعنی 

صــادق محمــدی، مدیرعامــل مدیانــا شــروع بــه 
صحبت کرد و گفت: »بنده پنج سال در کمیسیون 
بازرســی اتحادیه فعــال بــوده ام و در این مــدت از 
نزدیــک با برخــی موضوعــات درگیر بــودم. تعداد 
قابل توجهی از این کسب وکارها کوچک هستند 
و دنبال کننده اخبار نیستند. با وجود این، همین 
کســب وکارها اکنــون نگــران و ســردرگم هســتند 
و سرنوشــت ایــن تصمیــم بــه تفکیــک برایشــان 
مهم اســت. بایــد بپذیریــم که لغــو انتخابــات به 
کمرنگ شــدن نفوذ و قدرت عمــل اتحادیه منجر 
خواهد شــد. انتخاباتی که قــرار بــود 23 فروردین 
برگزار شود، به دلیل ماه رمضان به تعویق افتاد، اما 
دلیل پشت پرده شائبه ای بود که دو نفر از اعضای 
اتحادیــه اعالم کــرده و متــن گــزارش خــود را برای 
انتشار به رسانه ها دادند. در پی همین اتفاق هم 
اتاق اصناف موضوع را بررسی کرد و اعالم شد که 
ادعاهای مطرح شده واقعی نیست. اما متأسفانه 
تنها تبعاتی کــه این گزارش اشــتباه داشــت، لغو 

انتخابات بود.«
 به گفته محمدی موضوع تفکیک اتحادیه موضوع 
جداگانه ای اســت، اما خروجی این شده که دوباره 
انتخابات در حال لغو شدن اســت:  »بعد از اعالم 
این خبر تمام سفرها و نشست های ائتالف ملغی 
شد. بر اساس تبصره 7 قانون، متوجه شدیم اتاق 
اصناف باید پیشنهاد تفکیک را بدهد. در همین 
روند متوجه شدیم اتاق اصناف نه تنها درخواستی 
نداده و این موضوع را مطرح نکرده، بلکه رسماً اعالم 
کرده که مخالف چنین تصمیمی است. تصور من 
این اســت که این ماجرا تکــه ای از یک پــازل بزرگ 
اســت. اگر امروز در مقابل این بی قانونی صحبتی 
نشود، در آینده هم توان مقابله با مشکالت بعدی 

را نخواهیم داشت.«
در مقابل به گفتــه نجفی تصمیم به تفکیک یک 
تصمیم کامــالً ناگهانی و شــوکه کننده بــوده و قبل 
از آن صحبتــی در این بــاره مطــرح نشــده بــود. او 
عنوان کــرد: »اگر دوســتان دنبال چنیــن برنامه ای 
بودند، به جــای اینکه در آســتانه انتخابــات به یاد 
چنین مضوعی بیفتند، باید موضوع تفکیک را در 
هیئت مدیره قبلی کلید می زدند. ضمن اینکه آقای 
شــاه میرزایی در نامه به وزیر گفتند اتــاق اصناف و 
بخش خصــوص موافــق تفکیک اســت، در حالی 

که خود اتاق اصناف اعالم کرده، مخالف است.«

چهکسیمیخواهداتحادیهکسبوکارهایمجازی
را»شقه«کند؟

دو شقه شدن 
اتحادیه
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سياستگذار
P O L I C Y M A K E R

اخیــر بــه عملکــرد اتحادیــه از ســوی برخــی از اعضــای 
هیئت مدیره آن وارد می شــد، به ادبیــات مدیران صمت 

هم راه یافته است.
 از جملــه اینکــه شــاه میرزایی گفتــه اینکــه کمتــر از یک 
درصــد فعــاالن این حــوزه بــرای صدها هــزار کســب وکار 
مجازی تصمیم گیــری کنند، امکان پذیر نیســت؛ ضمن 
اینکــه همیــن تعــداد عضو نیــز به صــورت اســمی وجود 
دارند و فعال بودن و واقعی بودن آنها در گزارش های سه 
نهاد نظارتی کشــور از قوای مختلف و حتــی گزارش های 
برخــی اعضــای هیئت مدیــره تأییــد نمی شــود. او تأکید 
کــرده: »در ایــن گزارش ها مســتنداتی ارائه  شــده و حتی 
در برخــی از آنها بیــش از ۵۰ درصد اعضــا، صوری اعالم  
شــده اند که البته ایــن گزارش هــا باید از ســوی دبیرخانه 
هیئت عالی نظارت بر اصناف و کمیته نظارت بر عملکرد 
کسب وکارهای مجازی و بازاریابی شبکه ای مورد بررسی 

قرار گیرد.«
امــا او در خصــوص نقدهــا دربــاره برخــی تخلفــات 
صورت گرفتــه توســط اعضــای هیئت مدیره تأکیــد کرده 
که این امور باید توســط نهادهای نظارتی بررســی شــود، 
اگرچــه بــه تعبیــر او »شــناخت مــا از بیشــتر اعضــای 
هیئت مدیره که برخــی از آنها از برندهای بســیار معتبر 
کشور هستند، نشان می دهد که عللی خارج از اتحادیه 

باعث ایجاد ضعف های آن شده است.«

  چه شد که انتخابات لغو شد؟
طبیعی بــود با موافقــت وزیر صمــت برای دوپــاره کردن 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی، انتخابات آن به تعویق 
بیفتــد. احتمالــی کــه شــاه میرزایی تحــت عنــوان یــک 

راهکار تلویحاً آن را با رسانه ها 
در میان گذاشته بود. 

معــاون وزیر صمــت گفته بود 
ابتدا باید مسیر برای افزایش 
تعداد اعضا باز شود و بررسی 
فعــال و واقعــی بــودن اعضای 
فعلی هــم نیاز به زمــان زیادی 
دارد و اگر این موضوع بررسی 
نشود، ســالمت انتخابات زیر 
ســؤال مــی رود. بنابرایــن بــه 
گفتــه او »قرار شــد بر اســاس 
نص صریــح مــاده 2 آیین نامه 
و  تشــکیل  نحــوه  اجرایــی 
برگزاری انتخابات اتحادیه های 
کشــوری عمــل شــود و طبــق 
پیشنهاد دبیرخانه و موافقت 

وزیر صمت، دو اتحادیه جدید تأسیس شود که اعضای 
اتحادیه فعلــی بیــن آن دو تقســیم می شــوند و پیش از 
انتخابات فرصتــی هرچند کوتــاه برای عضوگیــری داده 
می شود تا حق هیچ کس ضایع نشــود.« فرصتی که جز 
با لغــو انتخابات عملی نمی شــد و همین گونه هم شــد و 
خبر آمد کــه انتخابات ایــن اتحادیه دوشــنبه این هفته 

برگزار نمی شود! 
خبر را هم دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان های 
صنفی کشور در بیانیه ای اعالم کرد و توضیح داد که این 
دبیرخانه »مطابق دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در اســرع وقــت تشــریفات و مراحــل قانونــی تفکیــک 
)اتحادیــه( را طــی می کنــد، تــا بــا مشــارکت حداکثــری 
اعضای این حــوزه نوپا و مهــم صنفی، انتخابــات برگزار 
و بــا انتخــاب هیئت مدیــره اتحادیه هــای تخصصــی 
کشوری، زمینه انجام وظایف قانونی و نظارت بر عملکرد 
اعضا، جهت رشــد و پویایی کلیه صنوف و شــرکت های 
دانش بنیان فعــال در این عرصــه، بیش از پیــش فراهم 
شــود.« به عبارتی در کمتر از یــک  ماه، دو بــار انتخابات 
اتحادیــه لغو شــده اســت. یک بــار با فشــار منتقــدان و 

در اعتراض به ایــن موضوع که زمان کافی بــرای ثبت نام 
متقاضیان وجود نداشــته و یک بار هم با دستور وزارت 

صمت و برای دوپاره کردن این اتحادیه.

  اتحادیــه اســتارتاپ ها حیاط خلــوت 
دولتی ها می شود؟

اگرچه در ماه هــای اخیر فعــاالن صنفی و کســب وکاری 
اقتصــاد نــوآوری کشــور نقدهایــی جــدی بــه عملکــرد 
اتحادیه وارد کرده بودند، بالفاصله بعد از موضوع ورود 
دســتوری وزارت صمــت بــه ایــن ماجــرا و تصمیم گیری 
درباره ماهیت و شکل جدید آن، واکنش ها به این ماجرا 
شــکل تازه ای گرفــت. در اولین اقــدام منســجم، ائتالف 
تاد کــه خــود را آماده کــرده بــود روز دوشــنبه بــا برگزاری 
انتخابات یک پیروزی شــیرین را تجربه کند، در نامه ای 
اعتراضــی بــه معــاون اول رئیس جمهــور بــه دســتور و 
تصمیم وزیر صمت که آن را کارشناسی نشده و عجوالنه 

عنوان کرده بود، شدیداً معترض شد. 
در نامه تاد به مخبر دزفولی اســتدالل شــد: »بر اساس 
تأکیــد صریــح - تبصــره 7 ذیــل مــاده 21 قانــون نظــام 
صنفــی - تشــکیل هرگونه اتحادیــه جدید می بایســت 
با پیشــنهاد اتاق اصنــاف و موافقت وزیر صــورت گیرد، 
نه با پیشنهاد معاونت محترم جناب وزیر و تاکنون نیز 
حســب دانســته های نگارندگان، رویه مورد نظر معاون 
محترم وزیــر صمــت در تشــکیل اتحادیه ها بی ســابقه 
بوده اســت. ضمن اینکــه جنــاب وزیر باید مســتحضر 
باشــند که با توجــه بــه اتمــام مــدت مســئولیت قانونی 
هیئت مدیره قبلــی، قانون هیچ راهکاری بــه جز برگزاری 
انتخابــات قانونــی بــرای ادامــه کار اتحادیــه پیش بینــی 
نکــرده اســت و اگــر چنانچــه 
مطابــق شــنیده ها هریــک از 
وزارت  زیرمجموعه هــای 
صمــت قصــد داشــته باشــند 
مــدت فعالیــت هیئت مدیــره 
ســابق را تمدیــد نماینــد تــا 
مجری تصمیــم اشــتباه مورد 
تأییــد وزیــر باشــند، مرتکــب 
خــالف قانــون آشــکار دیگــری 
خواهنــد شــد. از طــرف دیگــر 
جناب وزیر صمت باید به این 
نکته توجه داشــته باشــند که 
تصمیم ایشــان نقض فاحش 
قوانیــن باالدســتی از جملــه 
سیاســت های کلی اصل 44 و 
قانون بهبــود مســتمر محیط 
کسب وکار مصوب اسفند 13۹۰ می باشد که بر تجمیع 
مجوزهای فعالیت و حذف قوانین مزاحم و بهبود فضای 
کسب وکار و استفاده از نظر بخش خصوصی در تدوین 
قوانین تأکید دارند.« تاد و اعضای آن که پیش از انتشار 
خبر لغو برگزاری انتخابات اتحادیه، خود را برای برگزاری 
یک کنفرانس خبری در روز شنبه آماده کرده بودند، بعد 
از آمدن این خبر اعــالم کردند که این نشســت را برگزار 
می کننــد و محــور آن را هــم اعتراض بــه تصمیــم وزارت 
صمت گذاشــتند.  حاال فــارغ از تصمیــم و رویکردی که 
ائتالف تاد یا حامیــان عملکرد اتحادیــه در دوره قبل در 
پیش دارند، فعاالن اکوسیســتم استارتاپی نگران اند که 
بــا ورود و مداخله دولتی هــا در یکــی از نهادهای صنفی 
اقتصاد نوآوری، ضمن تضعیف جایگاه این نهاد، زمینه 
برای دخالت ها و تصمیم گیری های خسارت بار آتی هم 

در این حوزه روبه رشد بیشتر فراهم شود. 
یک نگرانی جدی برای آنها که می گویند اگرچه عملکرد 
اتحادیه جای نقد بســیاری دارد، اما راهــکار عبور از این 
خطاهــا، ورود دســتوری دولتی هــا و چندپاره کــردن این 

نهاد صنفی نیست. 

رئیساتاقاصنافایرانباتفکیکاتحادیهکسبوکارهایمجازی
مخالفتکرد

اقدامی مغایر با قانون

REPORTگزارش

ســعید ممبینــی، رئیــس اتــاق اصنــاف ایران، 
به ســید رضــا فاطمی امیــن، وزیر صمــت، در 
خصوص ساماندهی فعالیت کسب وکارهای 
مجــازی نامــه نوشــت و مخالفــت رســمی و 
صریــح اتــاق اصنــاف را بــا تفکیــک اتحادیــه 
کســب وکارهای مجــازی اعــالم کــرد. ممبینی 
در نامــه ای بــا موضــوع ســامان دهی فعالیــت  
یــر  کســب وکارهای مجــازی خطــاب بــه وز
صمت چندیــن نکته را متذکر شــد. بــه گفته 
او، در خصوص آن دســته از دارنــدگان پروانه 
کســب در فضای فیزیکی که با هدف توســعه 
کســب وکار خود از ظرفیــت فضــای مجازی و 
ســایبری اســتفاده و اقدام به فــروش و عرضه 
محصــوالت خــود اعــم از کاال و خدمــات بــه 
مصرف کنندگان می کنند، می توان در صورت 
درخواســت ایشــان نســبت بــه الحــاق نــام و 
نشانی دامنه مورد نظر به پروانه کسب صادره 
بــا رعایــت چک لیســت الزامــات مربــوط بــه 
وب سایت توســط همان اتحادیه صادرکننده 

پروانه کسب در فضای حقیقی اقدام کرد.

 ممبینــی در ادامــه نامــه ضمــن بیان 
اتحادیــه  تفکیــک  اینکــه 
کسب وکارهای مجازی با قانون نظام صنفی و 
قانون بهبود محیط کســب وکار مغایر اســت، 
تشریح کرد: »مطابق فراز پایانی ماده ۵ قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار و تبصره 1 آن 
و همچنیــن تبصــره  2 جــزء 4 مــاده 4 قانــون 
حداکثر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتی 
کشــور و آیین نامــه اجرایــی آن، پیرامــون 
ساماندهی ایجاد، ثبت و اعالم فهرست ملی 
تشکل های اقتصادی، یکی از تکالیف اتاق ها 
از جمله اتاق اصناف ایران از یک سو جلوگیری 
از تشکیل تشــکل های موازی و از سوی دیگر 
فراهــم کــردن زمینــه ادغــام، شبکه ســازی، 
یکپارچه ســازی و انسجام تشــکل های موازی 
 1 بنــد  از  مســتفاد  همچنیــن  اســت. 
صورت جلســه یکصــد و یازدهمیــن جلســه 
هیئــت عالی نظــارت بــر ســازمان های صنفی 

کشــور مــورخ 1۹ اردیبهشــت ســال 
وظایــف  از  یکــی   ،13۹۵

کمیسیون  نظارت، جلوگیری 
اتحادیه هــای  تشــکیل  از 
فعالیت هــای  بــا  صنفــی 
مشــابه و همگــن و ادغــام 
چنیــن  بــا  اتحادیه هایــی 

ویژگی است.«

 او افــزود: »پرواضــح اســت کــه وزارت 
صمت به عنوان یکی از اعضای هیئت 
عالــی نظــارت مکلــف اســت در خصــوص 
اتحادیه هــای کشــوری کــه متولــی امورشــان 
هســت، در چارچــوب قوانین و مقــررات مزبور 
تصمیــم بگیــرد. با توجــه به مــوارد بیان شــده، 
تفکیک اتحادیه کسب وکارهای مجازی به دو 
اتحادیه، عــالوه بر اینکــه معایب زیــادی دارد، 
مغایر قانون نظام صنفی، قانون بهبود محیط 
کسب وکار و صورت جلسه مذکور نیز هست.« 

 ممبینــی در ادامــه عنــوان کــرد: »به 
استناد تبصره  7 قانون 21 قانون نظام 
صنفی، الزمه تشــکیل اتحادیه کشوری ارائه 
پیشنهاد از ســوی اتاق اصناف ایران و سپس 
تصویــب موضوع توســط وزیر صمت اســت، 
تشــریفات این مهــم به صراحت بیان شــده و 
عــدم رعایــت مفــاد آن تخطــی از حکــم 

قانون گذار خواهد بود.«

 او در بخــش پایانی نامه ضمــن اعالم 
مخالفت صریح خــود درباره تفکیک 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی عنوان کرد: »از 
آنجایی کــه اکثــر فعالیت هــای حوزه ســایبری 
دارای ویژگی هــای مشــابه و مختلــف از جملــه 
همگن بــودن بــا یکدیگرنــد، و اصــوالً تفکیک 
بالذات امکان پذیر نیست، تفکیک اتحادیه به 
طریــق پیشــنهادی توســط معاونت تجــارت و 
خدمــات آن وزارتخانه به دو اتحادیــه که دارای 
ماهیــت یکســان هســتند، نه تنها مشــکالت 
فعلــی را رفــع نمی کنــد، بلکــه در کوتاه مــدت و 
بلندمــدت باعــث بــروز برخــی از اختالف هــا و 
درگیری ها از قبیل موضوعات منــدرج در ماده 
2۸ قانون نظام صنفی به خصوص بند الف آن 
خواهد شد تا در آینده میان دو اتحادیه پیرامون 
ساماندهی و نظارت بر این نوع کسب وکارهای 
هماننــد کســب وکارهای مجــازی و همگــن در 
فضــای حقیقــی اختــالف و درگیــری بــه  وجود 

آید.«

 رئیس اتاق اصنــاف ایران در 
پایان تأکید کرد که با عنایت 
به موارد و مراتب فوق، اتاق مخالفت 
رســمی و صریــح خــود را بــا تفکیک 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی بیان و 
آمادگــی خــود را جهــت برگــزاری 
نشســت  هرگونــــــــــــــــــــه 
کارشناســی در حضــور 
وزیــر صمــت بــه منظور 
اتخاذ تصمیم صحیح 

اعالم می کند.

 فعاالن اکوسیستم 
استارتاپی نگران اند 
که با ورود و مداخله 
دولتی ها در یکی 

از نهادهای صنفی،  
زمینه برای دخالت ها 
و تصمیم گیری های 
خسارت بار آتی هم 
بیشتر فراهم شود
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60 الگوی مدل 
کسب وکار

رونمایی از چاپ دوم کتاب 

REVIEWبررسی

ضرورتاولویتارسالکاال
برایشرکتهایبزرگ

دغدغه زود رسیدن 
کاال

در طــول چنــد ســال اخیــر که جهــان به 
شــکل بحرانی درگیر ویروس کرونا بوده، 
صنایع مختلف مثل صنعت حمل ونقل 
و توزیــع مــواد غذایی نیز تحت الشــعاع 
ایــن ویــروس قــرار گرفته انــد و نوســانات 
اقتصــادی روی زیرســاخت های ایــن 
صنعت تأثیرگذار بوده  و در مواردی نیز به 
ارائه راهکارهای جدید منجر شده  است.
 شــرایط جوی، درگیری کارکنان 
صنعت بــا کوویــد 1۹، تقاضای 
متغیر بــازار، کشــتیرانی و 
مصایــب خــاص خــود، 
وســایل  بــا  بــار  حمــل 
مختلف، بیش از هر زمان 
دیگــر بــه دغدغــه مدیران 
عرصــه حمل ونقــل مــواد 
غذایــی تبدیــل شــد. بــه 
دنبــال آن، رســتوران ها و 
فروشگاه های مواد غذایی 
ناخواســته با این مســائل 
دســت وپنجه نرم کردند و 
دچــار زیــان شــدند کــه در ادامــه بــه آن 

می پردازیم.
 شرکت های حمل و نقل و توزیع 
صنایــع غذایــی به دنبــال راهی 
هستند تا محصول را در زمان درست به 
دست مشتری برسانند. تصور کنید چه 
حجمــی از نگرانــی در دل یــک کارمنــد 
رستوران در رابطه با اینکه محصوالتی که 
ســفارش داده، کی به دســتش می رسد 
وجود دارد و چه میزان استرس تا رسیدن 
غذا به دست مشتری برای اینکه سر او را 

گرم نگه دارد، به او هجوم می آورد!
 بنابرایــن ضــرورت مدیریــت 
صحیح زمان و اولویت قرار دادن 
شرکت های بزرگ با سفارش های باال در 
صــدر جــدول قــرار می گیــرد! و طــی این 
سلســله مراتب، واحدهای خــرد تهیه و 
دلیــوری غــذا بــا توجــه بــه میــزان کمتــر 
ســفارش ها در زمــان تعیین شــده و بــا 
خوش قولی، بار خود را تحویل می گیرند.

 در این میــان هوش مصنوعی و 
یادگیــری ماشــین هــم بیــکار 
ننشسته اند و برای پیش بینی وضعیت 
راه هــا، آب وهــوا و میــزان ترافیــک بــه 
شــرکت های حمل و نقــل کمــک شــایان 
توجهی کرده اند. این نشان دهنده سلطه 
فنــاوری اطالعــات در اکثــر عرصه هــای 
صنعت و تجارت در آینده نه چندان دور 

خواهد بود!

نسیممؤذن

moazzennasim 
@gmail.com

سیستم حمل ونقل در تمام دنیا، بازاری رو به تحول دارد. خیلی 
واضح می توان دید خرید کاالهایی که تا دیروز به شکل سنتی 
انجام می شد، امروز دیگر خیلی راحت و از طریق اپلیکیشن ها 

و برنامه های نرم افزاری قابل انجام است.
این تحوالت را در دنیای امروزی نمی توان نادیده 
گرفــت، چون با ســرعت زیــادی بازارهای ســنتی 
را تحت الشــعاع قــرار داده  اند؛ تا جایــی که دیگر 
جابه جایی اقالم ســوپرمارکتی خرد از فروشــگاه 
به درب منزل از طریق صنعت لجستیک انجام 
می شود و حتی این امکان که یک کاال از فروشگاه 
یا شرکتی در کشور دیگر خریداری شود و از طریق 
لجستیک هوایی و زمینی به دست مصرف کننده 
نهایی در ایران برسد نیز مهیا شده یا در حال مهیا 
شــدن اســت.  آیدین نراقی، مدیرعامل شــرکت 

کاالرسان، می گوید در حال آماده سازی زیرساخت هایی برای 
استفاده از ظرفیت خرید مشتری از شرکت های معتبر خارجی 
در دنیا و ارسال آن به دست مشتری هستند. او معتقد است 
این امکان بعد از آنکه تحریم های بین المللی ایران رفع شود، 

توسط زیرساخت هایی که شرکت کاالرسان مهیا خواهد کرد، 
قابل اجراست. 

شرکت کاالرسان از چه زمان کار خود را آغاز 
کرده  است؟

1۸ سال پیش، پست اتوبوسی با گرفتن مجوز از 
شهرداری تهران تحت عنوان انبار توشه فعالیت 
خــود را آغاز کــرد. با اینکــه در ابتدا چنــدان مورد 
اســتقبال قرار نگرفت، اما به فعالیت خود ادامه 
داد و بعدهــا تحت عنــوان اتوماســیون حمل بار 
شــرکت کاالرســان بهار کیش، به عنوان نماینده 
شهرداری در ســطح پایانه های کل کشور و شهر 
تهــران کار خــود را گســترش داد. این شــرکت که 
یکی از چهره هــای شناخته شــده در امور خیریه 
کشــور اســت، در حال حاضر مالک بخش عمده ای از سهام 
هلدینگ کاالرسان است که مدیرعاملی و سهام بخشی از این 
شرکت را به »آیدین نراقی« سپرده  است. در حال حاضر این 
شرکت با بیش از 6۰۰ نیروی مستقیم و دو هزار نیروی انسانی 

غیرمستقیم به فعالیت خود ادامه می دهد.

پست اتوبوسی به چه معناســت و چطور 
شد این پست مورد استقبال قرار گرفت؟

پســت اتوبوســی به معنــای اســتفاده مویرگی از زیرســاخت 
اتوبوسی کل پایانه های کشور برای جابه جایی بار یا بسته بین 
تمام شهرها و پایانه های کشور است. این پست به دلیل ایمن 
بودن، احتمال پایین آســیب دیدگی بار و سرعت جابه جایی 
باال و انتقال کاال بدون محدودیت در وزن تا ابعاد حداکثر یک 
متر، خیلی زود مورد استقبال عموم قرار گرفت و از طرفی برای 
اتوبوس ها نیز جابه جایی مسافر به تنهایی درآمدزا نبود و ارسال 
بار برایشــان درآمد بیشــتر ایجاد می کرد. ضمــن آنکه بحث 
جلوگیری از قاچاق کاال و موارد این چنینی مطرح بود. بنابراین 
استقبال دوجانبه باعث شد پست اتوبوسی خیلی زود مورد 

توجه قرار گیرد. 
 

روزانه چند بسته یا بار توسط کاالرسان در 
کل کشور منتقل می شود؟

گفتوگوباآیدیننراقی،مدیرعاملشرکت
کاالرسان؛اومیگویدتاحدامکانخود
رابافناوریهایروزهماهنگکردهاندو

برنامههایبیشترینیزدراینخصوصدارند

ارسال اتوبوسی

 و متغیری به نام سرعت!

منیره
شاهحسینی

M_shah1358
@yahoo.com
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 60 کتــاب  در  همکارانــش  و  گاســمن  الیــور 
عالــی  فرصتــی  مــا  بــه  کســب وکار  مــدل  الگــوی 
داده انــد تــا تفکــرات قدیمــی خودمــان دربــاره الگوهای 
بکشــیم.  چالــش  بــه  را  درآمــد  کســب  و  کســب وکار 

این کتــاب ابــزاری کارآمد بــرای تعریــف دقیــق چگونگی و 
چرایی کســب درآمــد کســب وکارها از مشــتریان 
کســب وکارهای  بــه  آن  مطالعــه  و  می شــود  محســوب 
کســب  غالــب  منطــق  دارنــد  تــاش  کــه  کوچکــی 
درآمــد در صنعت شــان را بــه چالــش بکشــند و الگوهــای 
می کنــد.  کمــک  کننــد،  ایجــاد  جدیــدی  کســب وکاری 

آشناییباهابهایبرترلجستیکجهان

هاب لجستیک چیست؟

INTRODUCTIONمعرفی

هاب های لجستیک به عنوان نقاط پیونددهنده ای 
عمل می کننــد که جریــان کارآمد کاال را تســهیل 
می کنند. برخالف آنچه اکثر مردم تصور می کنند، 
هاب های لجســتیک فقط برای ذخیره سازی کاال 
و محصول اســتفاده نمی شــوند. آنهــا همچنین 
مرکز تولید، مونتاژ، برچسب زدن، سازمان دهی، 
هماهنگی، تفکیک، توزیع و حمل ونقل کاال برای 
ترانزیت داخلی و بین المللی هستند. به طور کلی 
مدیریت لجستیک بر دو عملکرد متمرکز است: 
ورودی )عملیــات داخلــی( و خروجــی )جریــان از 
نقطه مبدأ به مصرف(. برای مدیریت مؤثر زنجیره 
تأمین، اکثــر اپراتورهای لجســتیک از نرم افــزار یا 
هوش مصنوعی بــرای تجزیــه و تحلیــل داده ها و 
بهینه سازی عملیات لجستیک استفاده می کنند. 
همــه هاب هــای لجســتیک در سرتاســر جهــان 
معموالً در چهار ویژگی، مشــترک هســتند. آنها 
دارای گزینه هــای متعــددی بــرای حمل و نقل انــد 
)حمل و نقــل هوایی، دریایــی، تبــادالت بزرگراهی 
و...(؛ امکانــات بســیار زیــادی بــرای پــردازش، 
ذخیره سازی و توزیع محصوالت در اختیار دارند؛ 
به پایگاه های بین المللی که با هاب های لجستیک 
در سرتاســر جهان کار می کنند، دسترسی دارند 
و در آخــر در تجــارت بین المللــی کاال و خدمــات، 
ریسک کمتری متوجه آنهاست. در ادامه، مراکز 

لجستیکی تأثیرگذار را مرور می کنیم.

 هنگ کنگ
مراکــز  برتریــن  از  یکــی  هنگ کنــگ 
لجســتیکی جهــان و قطــب لجســتیک آســیا 
محسوب می شود که دارای دارایی های صنعتی و 
لجستیکی با کیفیت باالست. از طریق این مرکز، 
بسیاری از شرکت ها کاالهای خود را به چین و دیگر 
کشورها در سراسر جهان ارسال می کنند. به دلیل 
حجم باالی تقاضا برای انبارها، تأسیسات مدرن 
و همچنین امکانات لجســتیکی آن، هنگ کنگ 
موقعیت خود را به عنوان یــک مرکز حمل و نقل، 
تجارت و مرکز هوانــوردی بین المللی تثبیت کرده 

 است.
 توکیو

توکیو بــه عنــوان یــک مرکز لجســتیکی 
جهانی از رقیب خود در آسیا - یعنی هنگ کنگ - 

پیروی می کند. توکیو یک مرکز بین المللی پیشرو 
در زمینه فناوری مدرن است که به آن در مقایسه 

با سایر مراکز لجستیک، برتری رقابتی می دهد.
پیشــرو بودن در اســتفاده از فناوری های رباتیک، 
توکیو را قادر می سازد تا با دیگر مراکز لجستیکی 

جهانی همگام شود.

 مراکز لجستیک آلمان
مراکز آلمانی از جمله فرانکفورت، مونیخ 
و برلیــن از برتریــن هاب هــای لجســتیک جهــان 
هســتند. آلمان بــه دلیل موقعیــت قرارگیــری در 
مرکزیت اروپا و به دلیل داشــتن زیرســاخت های 
جهان اولی خــود در حمل و نقل هوایــی، راه آهن و 

راه های آبی توانسته  است جوابگوی 
تقاضای باالی جامعه اروپایی باشد 
و به طور پیوسته شبکه حمل و نقل 

خود را بهبود بخشد.

 لندن
لنــدن بــه دالیــل مختلف 
یک مرکز لجستیک جهانی است. 
 DP World London لنــدن بــا
Gateway  شــناخته می شــود 

که مجموعــه ای از تأسیســات لجســتیکی کامالً 
یکپارچه، شامل یک بندر و پایانه راه آهن است. این 
بندر آب عمیق، یک مرکز نیمه خودکار است که از 
ربات ها و جرثقیل های اتوماتیک برای جابه جایی 
و مدیریت کانتینرها و کشتی ها استفاده می کند.

 ونکوور
ونکــوور یــک مرکــز لجســتیک رقابتــی 
محسوب می شود که می تواند کاالها و محصوالت 
تولیدی را به دیگر هاب های لجســتیکی برتر دنیا 
ارسال، تبادل و همچنین دریافت کند. نرخ اجاره 
صنعتی در این مرکز، مانند تمام مراکز مشابه در 
آمریــکای شــمالی باالســت و همین باعث شــده 
مشکالت متعددی برای شرکت های لجستیکی که 
به دنبال موفقیت در این عرصه هستند، به وجود 
آید. هر چند برخی معتقدند این شرایط سرمایه را 
به سمت بازارهای با عملکرد باال برده و تنور رقابت 

را داغ تر می کند.

روزانه حدود پنج هزار بارنامه توســط شــرکت کاالرسان ثبت 
می شود، اما تعداد اقالم بار بسیار باالتر از این رقم است؛ زیرا با 
یک بارنامه ممکن است چندین بسته جابه جا شود و معموالً 
تعداد بسته هایی که در یک بارنامه جابه جا می شود، بیشتر 

از یک عدد است.

مزیت رقابتی شرکت کاالرسان نسبت به 
شرکت های مشابه چیست؟

مزیت ما در ارسال سریع کاال یا بار به دورترین نقاط کشور از 
طریق زیرساخت پایانه های مسافربری اتوبوسی کشور است. 
به عنوان مثال، اگر بار یا کاالیــی در طول روز به ما تحویل داده 
 شود و بخواهیم به شهرهای پرتردد و نزدیک، مشابه اصفهان 
برســد، ظرف پنــج شــش ســاعت می تــوان بــار را به مشــتری 
تحویــل داد. این نکته مثبتی اســت که مجموعه مــا دارد. در 
حالی که وقتی بار یا بسته  به شرکت های پستی دیگر تحویل 
داده می شــود، بارها در انبار جمع آوری می شود و طی کلونی، 
تقســیم بندی شــده و حداقل دو روز طول می کشد به دست 
مشــتری برســد. اما در شــرکت کاالرســان مرحله انبارداری و 

تقسیم بار را نداریم و بار با سرعت ارسال می شود. 

شــرکت کاالرســان امــور خــود را بــه شــکل 
سنتی مدیریت می کند یا مدرن؟

این شــرکت فعالیت خود را در ابتدا به شــیوه سنتی آغاز کرد 
و مرحله به مرحله فعالیت های خود را با فناوری های روز دنیا 
تطبیق داد. به عنوان مثال اجرای طــرح ایکس ری )نظارت بار 
توسط دستگاه های امنیتی( برای جلوگیری از جابه جایی بار 
و اشــیای ممنوعــه در پایانه های مســافربری، جــزو طرح های 
پیشنهادی این شرکت بوده  است. همانند آنچه در فرودگاه و 
راه آهن اتفاق می افتد.  کار دیگری که مطابق با فناوری روز دنیا 
انجام داده ایم، این است که در انبارها سیستم های هوشمندی 
مانند سیستم RFID و طرح های هولوگرام دار تعبیه کرده ایم و 
موقعی که بار از اپراتور یا سفیر تحویل گرفته می شود، هولوگرام 
روی بار نصب می شود و ارسال کننده کاال می تواند در هر مرحله 
متوجه شود بار او در چه مرحله ای قرار دارد. این هولوگرام دارای 
تأییدیه توسط شرکت کاالرسان است و با مهر تأیید این شرکت 
روی محموله ارسالی، مشخص می شود که این بار پایش شده 
و منع قانونی ندارد. به این ترتیب جلوی جابه جا شدن کاالهای 
قاچاق نیز گرفته می شود.   در بخش RFID نیز وقتی کاال از انبار 
خارج می شود، در سیستم به ما اعالم می شود بسته ارسالی 
در چه ســاعت، تاریخ و شــماره بارنامه از انبار خارج شده و به 
راننده یا فردی که باید بار را ارسال کند، تحویل داده شده  است. 

سپس رسید سیستمی برای بار صادر می شود. 

شرکت کاالرسان چه قدم هایی برای ایجاد 
تحول در صنعت لجستیک کشور برداشته  است؟

هدف شرکت کاالرسان این اســت که در آینده نزدیک بتواند 
وضعیت کنونی لجستیک بار را متحول کند و با اضافه کردن 
شعب اقماری در سطح شهر، این فرصت را ایجاد کند که بار یا 
بسته، درب به درب تحویل داده شود و حتی هزینه اضافه ای 
برای جمع آوری بار به مشتری تحمیل نشود. در واقع کاال در 
هر شهرستان تحویل گرفته شــود و به درب مقصد مورد نظر 
در شهر دیگر ارسال شود. اجرای این کار فرصت مناسب برای 
کسانی است که تمایل دارند درگیر ترافیک و جای پارک و رفتن 
به پایانه های مسافربری برای تحویل بار نشوند، در عین حال بار 
خود را با سرعت زیاد به مقصد برسانند. البته انجام این کار از 
طریق سفارش در اپلیکیشن اتفاق می افتد و بعد از ثبت ابعاد 
و وزن حدودی بار، سفیر یا شخصی که مسئولیت جابه جایی 
را می پذیرد، بار را جمــع آوری کرده و به پایانه منتقل می کند و 
در شهرستان مورد نظر نیز بعد از اینکه بار رسید، نماینده ما 
تحویل می گیرد و طبق آدرس و لوکیشــنی که در اپلیکیشــن 
ثبت شده، بسته را به شــخص مورد نظر تحویل می دهد و از 

تحویل گیرنده امضای سیستمی می گیرد.

آیا ایــن اپلیکیشــن در حــال حاضــر فعال 
است؟

بله. این اپلیکیشــن تحت عنوان اپلیکیشــن یارباکس فعال 
است. کاالرسان یک هلدینگ است که چندین زیرمجموعه 
دارد. یارباکــس یکــی از ایــن مجموعه هاســت کــه کار تحویل 
درب بــه درب کاال را انجام می دهــد و افراد می تواننــد از طریق 
اپلیکیشــن و ســفارش اینترنتی یــا جســت و جو در گــوگل یا 
سافاری با سرچ کلمه »کاالرسان«، از این امکان استفاده کنند.

آیــا در حــال حاضــر شــرکت کاالرســان از 
امکانــات لجســتیکی هوایــی و زمینــی نیز اســتفاده 

می کند؟
در حال حاضــر شــرکت کاالرســان از ایــن امکانات اســتفاده 
نمی کنــد، امــا شــرکت های همکار بــا مــا و شــرکت های تابعه 
کاالرســان از امکانــات لجســتیک هوایــی و ریلــی اســتفاده 
می کنند. ما نیز به زودی این امــکان را فراهم می کنیم که برای 
ارسال کاال از امکانات لجستیکی دیگر نیز بهره ببریم و تالش 

می کنیم این امکان خیلی زود فعال شود.

جایــگاه شــما در صنعــت لجســتیک 
کجاست؟

مطابق آمارهایی که وجود دارد، بعد از پست جمهوری اسالمی، 
جایگاه دوم را در ارســال کاال و بار داریم. حتی اگر بخواهیم از 
نظر سرعت ارسال کاال بسنجیم، از شرکت پست جمهوری 
اسالمی و تیپاکس جلوتریم؛ زیرا شرکت های فوق برای ارسال 
کاال حداقل به دو روز زمان نیاز دارند، اما کاالرســان ارســال بار 

به دورترین نقاط کشور را در کمتر از یک روز انجام می دهد. 

نبیهباباشاهی

babashahi59
@gmail.com
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داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

تغییر مدیریتی در هر مجموعه ای می تواند چالش هایی 
را به همراه داشــته باشــد. گاه ایــن چالش ها در انــدازه ای 
اســت که حتی بزرگ ترین شــرکت ها هم تاب پشت سر 
گذاشــتن آن را ندارند و وارد دوره افول خود می شوند. اما 
آرش بابایی که حدود دو سال پیش کار خود را در مجموعه 
ارتباط فردا به عنوان مدیرعامل آغاز کرد، هم از چالش ها 
آگاه بود و هم می دانســت قرار اســت در مجموعه تحت 
امرش چه مأموریت هایــی را به انجام برســاند. مدیریت 
چالش ها و انجام اقدامات جدید در ارتباط فردا، ماحصل 

فعالیت هــای بابایی طــی این مدت اســت. او 
در گفت و گوی پیش رو از ســرمایه گذاری های 
این مجموعه و رشــد شــرکت های وابسته به 
آن می گویــد، بــه تیم ســازی های گســترده و 
داخلی سازی پروژه های اساسی اشــاره دارد و 
مهم ترین پروژه ارتباط فردا را آبانک می داند. 
بابایی معتقد اســت هرچند در ایــن مدت به 
دلیــل مشــغله کاری، از فعالیت و آگاه ســازی 
در فضای رسانه ای عقب مانده اند، اما نیازی 
هم به ســر و صدا نیســت و موفقیت هایشان 

به تنهایی سر و صدا خواهند کرد.

ارتباط فردا همواره تالش کرده تا در حوزه 
نوآوری و فین تک اثرگذار باشــد. اما این هلدینگ 
حدود دو سالی اســت که تغییر مدیریتی داشته 
اســت. سیاســت های شــما همچنــان متمرکــز بر 
نوآوری است؟ تا امروز چه مسیری را طی کرده اید 

و چه برنامه هایی برای آینده ارتباط فردا دارید؟
من شهریورماه ۹۹ به ارتباط فردا آمدم. طبیعتاً هر تغییری 
که اتفاق می افتد، به زمان نیاز دارد تا در شرکت جا بیفتد 
و تیم های جدید و قبلی با هم هماهنگ شــوند. ما هم در 

شــش ماه دوم ســال ۹۹ بیشــتر در حال شــناخت وضع 
موجود و چالش های تغییر مدیریت بودیم.

وقتــی مدیــر یــک مجموعه تغییــر می کنــد، این   
چالش ها از چه جنسی است؟

تیم مدیریت قبل حدود هفت ســال در ارتبــاط فردا حضور 
داشــتند. با توجه بــه اینکــه راهبردها و ســبک رهبــری تیم 
مدیریت جدید با تیم قبلی هم در بانک آینده و هم در شرکت 
تفاوت داشــت، یکســری تغییرات در الیه هــای مختلف رخ 
داد. تعدادی از همکاران خواســته یا ناخواسته 
از مجموعــه جــدا شــدند و الزم بــود در برخــی 
حوزه ها با توجه به برنامه های توسعه ای مد نظر، 
تیم ســازی جدید انجام دهیــم. به عــالوه در این 
مدت بازنگری های جــدی در اســتراتژی هایمان 
نیز داشــتیم. از مهم ترین این تغییرات، ارتقای 
خدمات پرداخت، تمرکز بیشتر بر محصوالت 
فین تــک در حــوزه بانکــی و ورود بــه حوزه هــای 
اعتباردهــی خرد بــوده اســت. تقریبــاً از ابتدای 
سال 14۰۰ به ثبات مدیریتی در شرکت رسیدیم 
و برنامه هــا و اقدامــات اجرایــی در راســتای اســتراتژی های 
تدوین شده را شــروع کردیم. در اردیبهشت ماه پروژه آبانک 
را به عنوان یک درگاه دیجیتال و یکپارچه برای ارائه خدمات 
بانکی کلید زدیــم و از ابتــدای آذرماه آن را در شــرکت و بانک 
آینده به شکل داخلی النچ کردیم و از اوایل دی ماه دسترسی 
به اپلیکیشــن را برای عموم باز کردیم. در ســه ماهه انتهایی 
سال 14۰۰ نیز یکسری از ویژگی ها و امکانات را طبق برنامه به 
آبانک اضافه کردیم. در حال حاضر بسیاری از این ویژگی ها 
و امکانات در دسترس و قابل اجرا هستند. یکسری مسائل 
در خصــوص گواهینامــه ای کــه بــرای نســخه ios اســتفاده 
می کردیم با توجه به موضوع تحریم های کشور پیش آمد و 

به دنبال گواهینامه جدید هستیم تا بتوانیم نسخه ios را با 
گواهینامه جدید هماهنگ کنیم و همزمان بــا اندروید، این 
نسخه و نسخه PWA آن را نیز وارد بازار کنیم. آبانک عینیت 
یافتن آرزوی ارتباط فردا طی سالیان اخیر است که عالقه مند 
بودیم در حوزه بانکــداری دیجیتال و نئوبنکینگ نیز حرفی 

برای گفتن داشته باشیم. 

آماری از مشتریان آبانک در اختیار دارید؟
ما هنوز بــرای آبانــک برنامــه مارکتینگ اصلــی خــود را آغاز 
نکرده ایم و در سال جاری می خواهیم این کار را انجام بدهیم. 
آبانک تا امروز رشد طبیعی داشته و در حال حاضر بیشتر 
توسط مشتریان فعلی بانک آینده در حال استفاده است. 
در سال گذشــته احراز هویت غیرحضوری را در آبانک النچ 
نکردیم زیرا  با محدودیت هایی از سمت رگوالتور در اسفندماه 
مواجه شدیم که این مسئله در حال حاضر حل و فصل شده 
و می توانیم با احراز هویت غیرحضوری که به زودی رونمایی 
خواهــد شــد، مشــتریان خــارج از بانک آینــده را نیــز جذب 

آبانک کنیم. 
 

آبانک را نئوبانک می دانید؟ 
یکی از مشخصه های نئوبانک ها در دنیا مستقل بودن آنها 
از بانک های ســنتی اســت. در مورد نئوبانک در ایران حرف و 
حدیث های فراوانی وجود دارد و آنهایی که نام نئوبانک بر خود 
نهاده اند همگی به بانکی مادر متصل هستند. بسیار درباره 
این موضوع صحبت شــده و خودمــان هم قبل تــر درباره اش 
اعالم نظر کرده ایــم. از موضوع رگوالتوری و اســتفاده از مجوز 
بانک مادر گرفته تا خدماتی که در این پلتفرم ها ارائه می شود. 
ما در آبانــک از روز اول ادعا نکردیم کــه می خواهیم نئوبانک 
باشیم و از بانک مادر جدا شویم. از همان ابتدا تعریف مان این 
بود که آبانک، بانک دیجیتال بانک آینده اســت و قرار است 

I N T E R V I E W

گفتوگوباآرشبابایی،مدیرعامل
»ارتباطفردا«؛اوازحضورجدی
آبانکبهعنواندرگاهدیجیتال
بانکآیندهدراکوسیستمبانکی

کشورخبرمیدهد

در مسیر رشد
چرا ارتباط فردا؟

ارتبــاط فــردا از ســال ۸۹ کار خــود را 
آغــاز کــرده و طــی ایــن ســال ها نامــش 
در اکوسیســتم نــوآوری بارهــا شــنیده 
شــده اســت و حضــور مؤثــری در ایــن 
اکوسیستم داشته است. این هلدینگ 
حدود دو سال پیش، تغییر مدیرعامل 
را تجربــه کــرد و بــه گفتــه آرش بابایی، 
مدیرعامل فعلی این مجموعه، ارتباط 
فردا در این مدت بیشــتر تمرکز خود را 
روی انجــام پروژه هــا و مأموریت هایش 
گذاشــت و کمتر فرصتی بــرای حضور 
در رســانه ها داشــت. اما دو سال زمان 
مناســبی بود تا به ســراغ این هلدینگ 
برویــم و از فعالیت هایــش بپرســیم. 
به خصــوص کــه زمزمه هــای حضــور 
آبانــک به عنــوان درگاه دیجیتال بانک 

آینده مدتی است شنیده می شود.
ایــن هلدینگ در ایــن دو ســال، نه تنها 
چالش های مدیریتی اش را پشــت سر 
گذاشته، بلکه اقدامات مختلفی انجام 
داده که در بیشــتر مواقع برای هرکدام 
از پروژه هــا نیــاز بــه تیم ســازی و جذب 
نیروی انسانی داشته است. آن هم در 
شرایطی که جذب نیروی انسانی، یکی 
از بحرانی تریــن دوره هایــش را پشــت 
ســر می گــذارد و شــرایط شــیوع کرونا، 
تغییــر توقعــات کارمنــدان و وضعیــت 
اقتصــادی، جــذب نیــروی متخصــص 
را برای شــرکت های معظم نیز ســخت 
کرده اســت. امــا ارتباط فــردا بــا تمرکز 
خــود طــی ســال های اخیــر بــر بهبــود 
فرهنــگ ســازمانی و برنــد کارفرمایــی 
توانســته اســت ایــن بحــران را پشــت 

سر بگذارد.
مــدت  در  می گویــد  بابایــی  آرش 
اخیــر از طریــق بــازوی ســرمایه گذاری 
خــود، فینــووا، روی چنــد اســتارتاپ 
ســرمایه گذاری کرده انــد تــا زنجیــره 
ارزش هــای خــود را تکمیــل کننــد. 
به عــالوه دســت بــه کار داخلی ســازی 
پروژه هایــی شــدند کــه پیــش از این به 
پیمانکاران برون سپاری شده بودند؛ از 
جمله ایران کارت و توسعه سیستم های 
زیرساختی فناوری اطالعات. همچنین 
در ایــن مــدت در حــال بررســی و ارائــه 
راه حــل بــرای ضعف هــا و مشــکالت 
پروژه هایــی چــون لنــدو، تیمچــه و 
توانســتند  و  بودنــد  همــراه کارت 
خدمات رســانی از طریق این شرکت ها 

را بهبود دهند. 
همه اینها کارنگ را متقاعد کرد تا آرش 
بابایی به عنوان مدیرعامل ارتباط فردا 

روی جلد این شماره بنشیند.
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آبانک، بانک دیجیتال 
بانک آینده است و قرار 
است تمام سرویس های 

بانک آینده از طریق 
آبانک به شکل یکپارچه 

ارائه شود

تمام سرویس های بانک آینده از طریق آبانک به شکل یکپارچه 
و به صورت الکترونیک در قالب یک پنجره واحد ارائه شود. این 
چیزی است که قبل تر در بانک آینده به این معنی وجود نداشت. 
اســتراتژی ما برای آبانک این بود که درگاه دیجیتال بانک آینده 
باشد. به نظرم با این تفاسیر، اسم چندان مهم نیست و اهمیت 
در خدماتی است که کاربر نهایی می تواند دریافت کند و ارزشی 

که برای او خلق می شود. 

سؤالم باعث شــد صحبت های شما ناتمام 
بماند. لطفاً بفرمایید چه اقدامات دیگری در این مدت 

صورت گرفته است؟
در ســال 14۰۰ رشــد خوبــی در زمینه تعــداد کاربــران محصول 
همراه کارت نیز داشــتیم. به گونــه ای که از تعداد حدود شــش 
میلیون کاربــر رجیسترشــده در ابتدای ســال 13۹۹، بــه تعداد 
بیــش از 16 میلیــون کاربــر در انتهــای ســال 14۰۰ رســیدیم و 
توانســتیم جایگاه دومین اپلیکیشــن پرداخت کشــور را برای 
همراه کارت به تثبیت برســانیم. یکســری تغییــرات مدیریتی 
نیز در شرکت »پیدا« که متولی این اپلیکیشن است داشتیم 
و تالش کردیم به جــز ویژگی ها و امکانات جدیــدی که می توان 
در همراه کارت داشــت، زیرســاخت آن را نیز به طور متناســب 
تقویت کنیــم. زیــرا زیرســاخت های قبلی متناســب بــا تعداد 
کاربری میلیونی همراه کارت نبود. امســال خبرهای دیگری در 
خصوص سرویس هایی که قرار اســت روی همراه کارت اضافه 
 BNPL شود، خواهید شنید؛ سرویس های اعتبارات خرد نظیر
و زیرساخت های کیف پول مبتنی بر حســابداری دقیق از این 
دسته اند. نقشه راه جدیدی هم برای همراه کارت در نظر داریم 
که بر اساس آن در ویژگی ها و امکاناتی که قرار است امسال در 

دسترس قرار بگیرد، بازنگری جدی کرده ایم.
همچنین سال گذشته تصمیم گرفتیم پروژه هایی را که در بانک 
آینده پیــش از این برون ســپاری می شــد، داخلی ســازی کنیم. 

مثل پروژه ایران کارت که قبالً پیمانکار بیرونی داشت و ما برای 
مدیریت این کار، شرکت جدیدی را در زیرمجموعه ارتباط فردا به 
نام »توسعه فناران بهین فردا« ایجاد کردیم. در حال حاضر صفر 
تا صد امور مرتبط با محصول ایران کارت از ابتدای مهرماه سال 
گذشته در همین شرکت انجام می شود. این کار عالوه بر ارتقای 
سرویس ها و افزایش درآمدهای مجموعه ارتباط فردا، با کاهش 
جدی هزینه های بانک آینده نیز همراه بود. ماه اولی که پروژه را 
تحویل گرفتیم، چالش هایی داشتیم اما در حال حاضر پروژه را با 
کیفیتی بهتر از گذشته و ارائه سرویس های ویژه پیش می بریم. 
در بانک آینده برای توســعه سیستم های زیرســاختی فناوری 
اطالعات، شــرکت های متعددی از جمله »فرانام« و »رهیاب« 
به عنوان پیمانکار حضور داشتند. ما این امور را نیز داخلی سازی 
کردیم و شرکتی تحت عنوان »توسعه فنون انفورماتیک فردا« 
ایجاد کردیم و وظایف و پروژه های شــرکت های مذکور را از آنها 
تحویل گرفتیم و در حال حاضر پروژه های زیرساخت آی تی بانک 
آینده در این شرکت انجام می شود. این موضوع برای ما بسیار 
مهــم و در اولویت بــود، زیــرا می توانیم بیــن پروژه های مختلف 
زیرســاختی ارتباط فردا و بانــک هم افزایی ایجاد کنیــم. با این 
اتفاق، نبض و فرمان تغییراتی که قصد داریم در سامانه هایمان 

انجام دهیم، دست خودمان است.
در سال 14۰۰ پروژه باشگاه مشتریان بانک آینده را نیز بازطراحی 
و مجــدداً راه انــدازی کردیــم. این پــروژه حدود دو ســال متوقف 

شده بود. از ابتدای بهمن ماه سال 
گذشــته آن را دوبــاره النــچ کردیم و 
حدود هشت ماه قبل از آن را درگیر 
پیاده ســازی فرایندها و مدل سازی 
باشگاه مشتریان و تهیه اپلیکیشن 
آن بودیــم.  مضــاف بر اینها، ســال 
گذشــته یکســری بهینه ســازی 
اساســی در خدمــات ارتبــاط فــردا 
انجــام دادیــم. مــا مجــری خدمات 
فــروش، درگاه هــای  پایانه هــای 
پرداخت و ماشین های بانکی بانک 

آینده نیز هستیم. طبق استناد به آمار و ارقامی که در گزارش های 
بانک مرکزی و شاپرک وجود دارد و بر اساس گزارش های داخلی 
خودمان، بهینه سازی خوبی در ناوگان ابزارهای پرداخت شرکت 
از جنس متوسط مبالغ جذب و تعداد تراکنش ها اتفاق افتاده و 
بهره وری آنها را ارتقا داده ایم. در واقع این یکی از وظایف اصلی 
ارتباط فردا، انجام وظیفه به عنوان شرکت تجارت الکترونیک 
بانک آینده اســت که طی یک ســال و نیم گذشــته بــه صورت 
ویژه ای به آن پرداختیم. این نکته را هم در نظر بگیرید که ما برای 
اینکه بتوانیــم این پروژه هــا را در داخل مجموعــه انجام دهیم، 
نیاز به تیم ســازی های جدید داشتیم و روند رشــدمان در حوزه 
منابع انســانی نیز ســریع بود. در این مدت به صــورت موازی، 
اســتانداردهایی را نیــز در نظــام مالی مــان در راســتای انضباط 
مالی هر چه بیشــتر ایجــاد کردیم. فینوتــک به عنــوان یکی از 
پلتفرم های پیشرو در بانکداری باز در سال گذشته برای اولین 
سال به سوددهی رسید و افزایش تعداد تراکنش هایش نسبت 
به گذشــته قابل توجه بود. بــه نحوی که این پلتفــرم در انتهای 
ســال 13۹۸ حدود 11 میلیــون تراکنــش در ســال را تجربه کرده 
بود که این تعــداد در انتهای ســال 13۹۹ به حــدود ۸۸ میلیون 
تراکنش در ســال و در انتهای ســال 14۰۰ به حدود 1۰۵ میلیون 
تراکنش در سال رســید. این آمار و ارقام به غیر از تراکنش های 
کارت به کارت شبکه بانکی است. همچنین در طول سال 14۰۰، 
۵4 درصد رشــد در تعداد مشــتریان این ســرویس ها را تجربه 
کردیم. در این حوزه نیز تقویت زیرساخت پلتفرم نقش جدی 
در رشد تراکنش ها داشت. در شرکت فینووا نیز به عنوان بازوی 
شتاب دهی و سرمایه گذاری ارتباط فردا، سال گذشته چندین 
سرمایه گذاری جدید روی مجموعه هایی نظیر قسطا، اتاقک، 
پابال و دراو انجام دادیم. برای اینکه بتوانیم خدمات اعتباردهی 
خــرد را گســترش دهیــم، روی قســطا بــا ارائــه خــط اعتبــاری 
سرمایه گذاری کردیم که خدمات آن از ماه آتی آغاز خواهد شد. 
در واقع بــه نوعی به دنبــال ایجاد یکپارچگی در ســرویس های 
ارزش افزوده مان هستیم. همچنین به حوزه گردشگری و اتاقک 

وارد شدیم تا از ســرویس های آن در خدمات ویژه به مشتریان 
خود در ایران کارت و باشگاه مشتریان استفاده کنیم. مدیریت 
ثروت نیز برای ما به عنوان یک حوزه جدی مطرح است و در این 
راستا روی پابال که در حوزه تریدینگ فعالیت می کند و دراو که 
در حوزه بورس فعال اســت، ســرمایه گذاری کردیــم.  اینها اهم 
کارهایی بود که در حدود یک ســال و نیم گذشته انجام دادیم. 
یکی از مهم ترین برنامه های آینده نیز یکپارچه سازی خدمات 
بانکداری نوین مان نظیر ایران کارت، باشــگاه مشتریان و سایر 
خدمات ارائه شده توسط ارتباط فردا، در قالب محصول آبانک 
است. البته طی این مدت چندان درصدد فعالیت های رسانه ای  
نبودیم. فرصت آن را نیز کمتر داشته  ایم. سعی کردیم کارهایمان 
را به درستی انجام دهیم و به سرانجام برسانیم. فکر می کنم اگر 
کارهــای جدیدمــان ارزش افزوده ایجــاد کند، خــودش را تبلیغ 
خواهد کرد و به این جمله معتقدیم که بدون سروصدا و سخت 

تالش کن و اجازه بده موفقیت سروصدا کند. 

سیاســت های ســرمایه گذاری شــما در 
استارتاپ ها چیست؟ 

انــدازه  حــوزه،  ایــن  در  مهــم  شــاخصه های  از  یکــی 
سرمایه گذاری هاست. چنانچه سرمایه گذاری ها سنگین باشد، 
ما در ارتباط فردا به فینووا کمک بودجه ای می کنیم. اگر در مرحله 
بذری و شتابی باشند، فینووا سرمایه گذاری می کند و راندهای 
بعدی در ارتباط فردا صحت سنجی 
می شوند و ســرمایه گذاری صورت 
ســرمایه گذاری های  می پذیــرد. 
بزرگ تــر و در مراحــل رشــد باالتــر، 
به پیشنهاد کمیته سرمایه گذاری 
فینــووا و با هماهنگــی ارتبــاط فردا 
انجام می شود. البته بیشتر برایمان 
مهم است که این کسب و کارها در 
راســتای زنجیره ارزش مان باشــند. 
در حــدود ۹۰ درصــد مواقــع روی 
کســب و کارهایی حــوزه فین تــک 
ســرمایه گذاری می کنیم و مابقی هم روی کســب و کارهایی که 
جذابیت یــا هدف جالــب توجه دارنــد.  داریم ســعی می کنیم 
پورتفویمــان را در فینووا متمرکز کنیم و خود فینــووا تمام کارها 
را انجام دهــد. در تیمچه و لندو نیز تخصیص خــط اعتباری را 
داشتیم. می خواهیم تســهیالت خرد بانک آینده را به سمت 

لندتک ها ببریم. 

اخیــراً صحبت هایــی راجــع بــه عملکــرد 
نامناسب تیمچه شده است. نظر شما چیست؟

تیمچه سال اول فعالیتش را پشت سر گذاشت و رشد نمایی 
داشت و در رشدهای نمایی طبیعتاً یکسری مسائل و مشکالت 
پیش می آید. در حال حاضر سه هزار فروشنده در تیمچه عضو 
هستند و در سال اول برای هر فروشنده موفق شدیم ۵۰ میلیون 
تومان درآمد میانگین در ماه ایجاد کنیم. تا به حال بیش از نیم 
میلیون کاال بدون مشــکل تحویل داده شــده و 2۰۰ هــزار تنوع 
کاالیی در سایت داریم، یعنی بیش از 1۰ برابر هایپرمارکت ها. در 
حال حاضر تیمچه ۸ درصد سهم بازار فروش کاالهای دیجیتال 
را در دســت دارد و دو میلیون بازدید ماهانه در ســال گذشته از 
وب سایت به عمل آمده است. هدف گذاری ما برای سال 14۰1 
این اســت که به زودی از فروش هزار میلیارد تومان عبور کنیم. 
این آمــار و ارقام برای پلتفرمی که تازه شــروع بــه فعالیت کرده، 
قابل توجه اســت. اما این رشــد باید در همه اجزای کسب و کار 
به تناســب اتفاق بیفتــد. در ســه ماه گذشــته ســعی کردیم با 
بهینه سازی بخش های مختلف تیمچه و رشد سرمایه گذاری، 

مشکالت آن را حل کنیم.

در صحبت هایتــان به خــط اعتبــاری لندو و 
ادامه همکاری تــان با لندتک ها از طریق قســطا اشــاره 
داشتید. اما این حوزه در ایران آن طور که باید و شاید رشد 
نکــرده و گفتــه می شــود کــه در این میــان بانک هــا نیز 
بی تقصیــر نیســتند و از قدرت و اعتبارشــان اســتفاده 

می کنند تا اعطای اعتبار خرد تحت اختیار خودشــان 
باقی بماند. نظر شما در این خصوص چیست؟

شــاید لندتک ها در ایــران آن طــور که باید و شــاید رشــد نکرده 
باشند. قسمت هایی از مشکالت شان و این عدم پیشرفت نیز 
به محدودیت های رگوالتور برمی گردد. در فضای کسب وکاری 
کشور ما به طور عمومی، سازمان مادر معموالً پذیرش و تاب آوری 
اینکه زیرمجموعه از خودش بزرگ تر باشد، ندارد. شاید یکی از 
دالیلی که لندتک ها در ذیل ســیطره بانک ها رشــد نمی کنند، 
همین موضوع باشد. اما در این حوزه مشکالت جدی دیگری 
به ویژه در زیرساخت ها وجود دارد. باید بگویم هنوز یکسری از 
زیرســاخت ها در حوزه لندینگ به صورت کامــالً غیرحضوری 

فراهم نیست.

ارزیابی تان از اکوسیستم استارتاپی فین تک ها 
در ایران چیســت؟ از این جهت می پرســم که در ارتباط 
فردا، ارتباط نزدیکی با کســب و کارهای این حوزه دارید. 
گرفتاری ها و چالش های این اکوسیستم از چه جنسی 

است؟ رگوالتوری، تأمین سرمایه، نیروی انسانی یا...
در کنار مشکالتی که وجود دارد، حرکت های خوبی هم شروع 
شده است. در حوزه رگولیشن حتماً الزم است تسهیلگری هایی 
صــورت پذیــرد؛ زیــرا اســتارتاپ های فین تکــی عــالوه بر ســایر 
نهادها، با بانک مرکزی نیز در تعامل هستند و مسیر رگولیشن 
دشوارتری دارند. به طور کلی در مورد همه استارتاپ ها، نه لزوماً 
استارتاپ های حوزه فین تک، جذب سرمایه مسئله ای بسیار 
تأثیرگذار است که آن هم در کشــور ما با توجه به موانع مرتبط 
با تحریم ها، به نقطه ای که باید نرســیده است. وقتی خودمان 
را با ســایر کشــورهای خاورمیانه مقایســه می کنیم، می بینیم 
ســرمایه ای که یک اســتارتاپ در کشــورهای اطراف ما دریافت 
می کنــد، گاهــی از ارزش تمــام ســرمایه گذاری های انجام شــده 
این حوزه در ایران بیشتر است. سرمایه برای استارتاپ بسیار 
مهم اســت و حتماً چند ســالی طول می کشــد تا این دسته از 
کســب و کارها به مرحله ســوددهی برســند. درســت است که 
ارزش برخی از اســتارتاپ ها با توجه به رشــد آتی شان خوب به 
نظر می رســد، ولی واقعاً برای اینکه بتوانند به آن ارزش دست 
پیدا کنند، نیازمند ســرمایه گذاری های به موقع هســتند و اگر 
نتوانند در زمان درست آن سرمایه را جذب کنند، بسیاری شان 

از بین می روند. 

ارتباط فردا هلدینگ معتبری است که نمونه 
مشابه آن فناپ را در بانک پاسارگاد داریم. فناپ در حوزه 
زیرســاختی ورود کــرده و روی لجســتیک، تجــارت 
ســالمت  حتــی  و  ابــری  خدمــات  اجتماعــی، 
ســرمایه گذاری هایی را انجام داده اســت. اما در ارتباط 
فردا قالــب پروژه ها، همکاری هــا و ســرمایه گذاری ها در 
حوزه خدمات بانکی و فین تک اســت. آیا این اتفاق به 
سیاست های کلی مجموعه تان برمی گردد یا مشکل از 
تیم هایی است که جذابیتی برای سرمایه گذاری ندارند؟
از سیاست های باالدستی در فناپ اطالعی ندارم اما ما در ارتباط 
فردا مشــخصاً از بودجــه و درآمــد خودمان روی کســب و کارها 
و پروژه هــا ســرمایه گذاری می کنیــم و بــا هلدینگ مالــی بانک 
آینده یا ســایر شــرکت های بانک در خصوص جذب ســرمایه 
فعالیت مشترکی نداشــته ایم. بنابراین سرمایه گذاری هایمان 
در راســتای تکمیــل زنجیــره ارزشــی اســت کــه از ارتبــاط فــردا 
انتظــار مــی رود. بــه همیــن دلیــل در حــال حاضــر نیــازی بــه 
سرمایه گذاری های زیرساختی مثل زیرساخت ابری یا دیتاسنتر 
یا حمل و نقل شــهری نداریم. تا جایی که اطالع دارم، برخی از 
ســرمایه گذاری های فناپ با هلدینگ مالی پاســارگاد مشترک 
است و احتماالً نگاه مدیران بانک پاسارگاد و انتظاری که از فناپ 
دارند، همین است. در ارتباط فردا مأموریت به این شکل تعریف 
نشده اســت. مثالً اگر بانک آینده چند دیتاسنتر بالاستفاده 
تجهیزشده داشت و می خواست با استفاده از منابع مازادش از 
آنها استفاده کند، شاید ما هم به سمت سرمایه گذاری ای نظیر 
زیرساخت ابری می رفتیم، ولی در حال حاضر چنین حوزه هایی 

مسئله بانک آینده و ارتباط فردا نیست.

عکس:حامدکریمزاده
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گاهی به بار نشستن و ثمر دادن نیاز به صبوری دارد. درست 
مانند کاری که مهسا سقایی خالق برند دیالنس کرده است. 
برندی که محصوالت ســفالی و ســرامیکی تولیــد می کند. 
خودش می گوید برند مثل گیاه بامبوست که سال ها ریشه 
می دهد و بعد از مدتی دیده می شود. برند او هم همین روال را 
طی کرده است. پنج سال روی بازار این حوزه کار کرده تا بتواند 
محصوالتی ارائه دهد که باب میل مخاطب باشد. دیالنس 
حاال دو سال است که وارد فروش محصول شده و روند رشد 

خود را ادامه می دهد. 

ابتدا درباره شروع کار و سابقه فعالیت تان 
توضیح دهید.

من زمان زیادی را صرف درس خواندن و تحصیالت آکادمیک 
کردم تــا مســیری را کــه می خواهــم پیدا کنــم. کارشناســی و 
کارشناسی ارشد را در رشته طراحی صنعتی تحصیل کردم. 
از دانشگاه اتریش برای طراحی در یک پروژه دعوت نامه گرفتم 
و به این کشــور رفتم. آن ســفر فرصتی شــد تا در کشــورهای 
مختلف بتوانــم با هنــر و صنایع دســتی کشــورهای اروپایی 

آشنا شوم.

بعد از بازگشت به ایران، با تجارب به دست آمده تالش کردم 
کســب وکار خودم را راه بینــدازم و به تنهایی و بــدون حمایت 
یا شــریک، کار را شــروع کردم. کار بسیار ســختی بود و بارها 
شکســت خوردم، اما چون به خــودم و هدفم ایمان داشــتم، 
هر بار که زمین خوردم بلند شــدم و به راهم ادامــه دادم. بعد 
از اینکه چند دوره در زمینه ســفال گری و سرامیک گذراندم، 
سبک و سلیقه شخصی خودم را پیدا کردم و به سراغ تکنیک 
ساگار رفتم. تکنیکی است که کمتر سرامیســتی در ایران به 

آن مشغول است.
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تجارتاجتماعیچطور
تحتتأثیرالگوهایمصرف

قرارمیگیرد
 تجارت محتوامحور

رفتار مصرف کننده هندی به تدریج تغییر 
می کنــد. آنهــا بــه جــای اینکــه تبلیغــات 
پولــی را دنبال کنند یــا تحت تأثیــر آن قرار 
بگیرند، می خواهند افــرادی را دنبال کنند 
کــه می توانند بــا آنها ارتبــاط برقــرار کنند.  
دلیل اصلــی ایــن پارادایم شــیفت و ظهور 
تجارت محتوامحور یا تجــارت اجتماعی، 

همین است.

 تجارت اجتماعی تعادل قدرت را 
بــر هــم زده و وزن تولیدکننــدگان 
محتــوا و برندهای D2C ســنگین تر شــده 
است. در حالی که تخمین زده می شود بازار 
تجارت الکترونیک هند  با نرخ رشد ساالنه 
1۸/۹ درصد تا ســال 2۰3۰ به حــدود 4۰۰ 
میلیارد دالر برسد، انتظار می رود سهم بازار 
تجارت اجتماعی از این مقدار، 7۰ میلیارد 

دالر باشد.  

 کاربران اکنون دامنه توجه خود را 
کاهش داده اند و به دنبال رضایت 
فوری و محتــوای کوتاه هســتند که همین 
مســئله به ظهور تولیدکننــدگان محتوای 
خرد منجر خواهد شــد. تمایــل نهفته ای 
برای تشــکیل جوامع نزدیک و قوی وجود 
دارد. همچنین شــاهد تأکید بیشــتری بر 
محتوای اصیل هســتیم و کاربران ترجیح 
می دهند ایــن محتــوا را به تنهایی کشــف 
کنند تا اینکــه با محتــوای انتخابی تغذیه 
شــوند. ایــن بــه ایجــاد اعتمــاد بیــن 
تولیدکننــدگان و جوامــع مصرف کننــده 
محصــوالت و خدمــات آنهــا کمــک کــرده 
اســت و همین مهم ترین عاملی است که 

تجارت اجتماعی را پیش می برد.

 خریــداران بــه دنبــال محتــوای 
معتبر و مرتبط از تولیدکنندگانی 
هستند که می توانند به تخصص و کیفیت 
آنها اعتماد داشــته باشــند.  در دنیایی که 
اســتارتاپ های تجارت الکترونیکی با نرخ 
بســیار نگران کننــده ای پــول نقــد را هــدر 
می دهند، کسب و کارهای تجارت اجتماعی 
خویشــتن داری قابــل توجهــی در صــرف 
هزینه از خــود نشــان داده انــد. آنها موفق 
شــده اند خود را بر اصول اساســی متمرکز 
نگه دارند و به شدت هزینه ها را مهار کنند. 
آنها با حفظ معیارهای کسب وکار بهینه، 
رشدی ارگانیک و پایدار را تجربه می کنند. 
این امر باعث شده فضای تجارت اجتماعی 

قطعاً ارزش توجه بیشتری داشته باشد.
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کسبوکاریکهمیخواهدباکاهشچالشهایتجارتاجتماعی
اینبازاررادرشرقآسیاتوسعهدهد

آئمی در خدمت اینفلوئنسرهای ویتنامی 

INTRODUCTIONمعرفی

فروشنده در بازار تجارت اجتماعی می تواند فقط 
یک نفر باشــد که در شبکه های اجتماعی مانند 
اینســتاگرام یا فیس بــوک محصوالت خــود را به 
فالوئرهایش می فروشد. بسیاری از آنها ویترینی 
به نام سایت یا فروشگاه اینترنتی ندارند و در عوض 
به پیام های خصوصی برای دریافت ســفارش ها 
و پرداخت هــا متکــی هســتند. ممکــن اســت به 
نظر برســد که این روش برای فروش و جابه جایی 
مقادیر قابل توجهی از محصوالت کافی نیست، 
اما در بســیاری از بازارهای آسیای جنوب شرقی، 
فروشــندگان تجارت اجتماعــی بخــش بزرگی از 
تجارت الکترونیک را تشکیل می دهند. در واقع، 
طبــق گــزارش اخیر بایــن، تجــارت اجتماعــی 6۵ 
درصــد از 22 میلیــارد دالر اقتصاد خرده فروشــی 
آنالین ویتنام را در سال گذشته به خود اختصاص 
داده است. با این وجود، بســیاری از فروشندگان 
تجارت اجتماعی نمی توانند مستقیماً از برندها 
به صــورت عمــده خریــد کننــد. کیــم وو، یکــی از 
بنیان گذاران و مدیرعامل شرکت آئمی، می گوید: 
»در عوض، آنها به واسطه های عمده فروش متکی 
هستند، اما این بدان معناست که ممکن است 
هیچ وقت نتوانند با منشاء اصلی محصوالت خود 
در ارتباط باشند و مطمئن شوند که جنس اصل به 

دست شان می رسد.«

 آئمی از کجا شروع شد؟
کیم وو و هیو نگوین، کسب و کار »آئمی« را 
تأسیس کردند که به حل مشکالت زنجیره تأمین 
فروشندگان در تجارت اجتماعی کمک کند. آئمی 
با صدها فروشــنده تجارت اجتماعی کار می کند 
و قادر به خرید مســتقیم از برندها اســت. آئمی 
به واســطه همــکاری با تعــداد زیــادی فروشــنده، 
این قــدرت را دارد کــه در مذاکره بــا برندها قیمت 
عمده فروشی کمتری پیشنهاد دهد؛ امکانی که 
هرکدام از فروشندگان به تنهایی فاقد آن هستند.

هــدف نهایی ایــن اســتارتاپ کــه در حــال حاضر 
بر بازار زیبایی و تندرســتی متمرکز اســت، ایجاد 
مجموعــه ای از نرم افزارهــای پشــتیبان اســت که 

در مدیریــت  فروشــندگان  بــه 
موجــودی، ســفارش و پرداخت 
کمک می کند. این استارتاپ با 
مشارکت ونچرا دیسکاوری، 
فــب ونچــرز و فرشــتگان 
ســرمایه گذاری، دو میلیون 
دالر سرمایه از آلفا ونچرز و 
ژانویه کپیتال جذب کرده 
اســت. این بودجه برای 
اســتخدام مهندســان 
در جهــت  محصــول 
ســاختن نرم افــزار برای 
بازرگانــان خــرد آئمــی 

استفاده می شود.

 کسب وکاری برای اینفلوئنسرهای خرد
فروشــندگان تجارت اجتماعی که آئمی 
با آنها کار می کند، معموالً اینفلوئنسرهای خرد 
هستند و تعداد فالوئرهای آنها بین 1۰ تا 3۰ هزار 
است. وو می گوید یکی از دالیلی که می خواست 
آئمــی را راه انــدازی کنــد، ایــن بــود کــه بــه تجارت 

اجتماعی عالقه مند است.
وو می گویــد: »مــن عاشــق خریــد در تجــارت 
اجتماعی، فروشگاه های فیس بوک، فروشگاه های 
اینســتاگرام و مــوارد مشــابه هســتم، زیرا بــه آن 
شــخص اعتماد دارم، بنابراین اطمینــان دارم که 
آنها در تجزیه و تحلیل محصوالت و بررسی ها از 

منظر محتوا کار بسیار خوبی انجام 
داده اند.« در همان زمان، هنگامی 
که او در مــورد اصالــت و منبع یک 
محصول سؤال داشت، متوجه شد 
بسیاری از فروشندگان نمی توانند 
از اصل بودن محصوالت اطمینان 
حاصــل کننــد، زیــرا آن قدرحجــم 
فروش شــان باال نیست که بتوانند 
به تنهایــی و بــه شــکل مســتقیم 
با برنــد ارتبــاط بگیرنــد و در عوض 

بــه عمده فروشــان واســطه متکــی هســتند. وو 
می گوید: »با وجود اینکه تقاضای زیادی از سوی 
مصرف کننده و همچنین عرضه کنندگان بسیاری 
وجود دارنــد، تالش زیادی بــرای افزایش حمایت 
از زنجیره تأمین تجــارت اجتماعی انجام نشــده 
است.« در نتیجه بسیاری از فروشندگان تجارت 
اجتماعی نه تنها دارای زنجیره های تأمین غیرقابل 
اعتمــاد هســتند، بلکــه از نرم افــزار و پشــتیبانی 
بازاریابی که برای ایجاد کسب وکار خود به آنها نیاز 
دارند نیز برخوردار نیستند. این مشکلی است که 
آئمی در ویتنام روی آن دست گذاشته و در پی حل 

آن است.

دقیقــاً یکی از پرســش های من هــم درباره 
همین تکنیک بــود. کمی دربــاره آن بیشــتر توضیح 

دهید.

در تکنیک ســاگار طیف رنگ هــا اتفاقی اســت و اگر هــزاران 
محصول با این تکنیک خلق شود، هیچ کدام شبیه به دیگری 

 yours isنیســت. شــعار مــن بــه همیــن خاطــر
unique  اســت، یعنــی بــرای تــو منحصربه فرد 
است. همین یک جمله و توضیحاتی که درباره 
این تکنیک می دهم، برای مشتری راضی کننده 
اســت. مشــتری می فهمــد کــه یــک محصــول 
منحصربه فــرد را در اختیــار خواهــد داشــت.  
تکنیک ساگار یک تکنیک باستانی ژاپنی است. 
محصوالت کوره متفاوتــی دارند. حتی برخی به 
دلیل کار کردن با کوره گازی معتقدند که این کارِ 
خانم ها نیست. محصوالت به دلیل واکنش های 

شــیمیایی، طرح و رنگ هــای متفاوتــی پیدا می کننــد. نکته 
اینجاســت که لعــاب زدن این کارها نیز مشــکل اســت و من 
سعی کردم به فرمولی برای این کار برسم. در واقع برای تسلط 
بر این تکنیک، دو سال را صرف بررسی و مطالعه کردم تا بتوانم 
تجربه کافی به دست آورم. به موازات آن، شروع به ایده پردازی 
برای ماگ ها کردم. وقتی وارد حوزه صنایع دستی شدم، نیمی 
از دانــش الزم بــرای کار را از تحصیــالت آکادمیــک طراحــی 

صنعتی داشتم. 

دیالنس به چه معناست؟
دیالنــس از ترکیــب دو کلمــه دیزایــن و باالنــس گرفته شــده 
اســت که تقابل تعــادل و طراحــی اســت و در واقــع از یکی از 
عناصر دیزاین که تعادل است، می توان از جزء به کل رسید. 
هنر اصیل ایرانی هویتی چند هزار ساله دارد. این هنر نباید 
فراموش شود. درست اســت که به جلو حرکت می کنیم، اما 
می توان با تلفیق سنت و مدرنیته این هنر را به روز کرد. همیشه 
دلم می خواســت این هنر را به شــکل مدرن عرضــه کنم. در 
مسابقه های بین المللی طراحی در این حوزه هم بارها شرکت 
کرده ام و همیشه در توضیحات تأکید می کنم که این یک هنر 

اصیل ایرانی با رویکردی مدرن است. 

االن وضعیت این کسب و کار به چه صورت 
است؟ 

در ابتدا، پروســه زمان بــر طراحی محصــوالت به همــراه یک 
تکنیک متفاوت باعث شد تا کارها با استقبال خوبی همراه 
شود. بعد از کسب مجوز و توسعه کسب وکار در حال حاضر 
زمینه برای اشتغال زایی برای بیش از 1۰ نفر فراهم شده است 
و امسال در فاز دوم فروش، وارد مرحله صادرات به کشورهای 

دیگر مثل ترکیه و دبی خواهیم شد.

می خواهم با بزرگ کردن کسب و کار، روی مدیریت برند تمرکز 
بیشتری داشته باشم. چون وقتی کسب وکار بزرگ می شود، 
چالش های بزرگ تری هم پیش رویش قرار می گیرند و تمرکز 

بیشتری روی بیزینس پلن الزم است.
 

روزانه چه تعداد سفارش دارید؟
کار ما قدری به مناسبت ها هم مرتبط است. مثالً 
برای شب یلدا حدود دو تا سه هزار پک از کارها را 
فروختیم. البته بیزینس پلن را طوری می چینیم 
که برای مناســبت ها هم کالکشن جدید داشته 
باشــیم و هم در تعداد زیاد آنها را ارائه دهیم. در 
عین حال، ماه های دیگر که ممکن اســت حجم 
ســفارش پاییــن باشــد، ایــن فرصــت در اختیار 
ما قــرار می گیرد تــا بتوانیم کالس های آموزشــی 

برگزار کنیم. 

گفتید می خواهید وارد حوزه صادرات شوید 
که یکی از چالش های آن مسئله پست و بسته بندی 
اســت. بســته بندی محصــوالت را چطــور انجــام 
می دهید که مطمئن باشــید بســته ســالم به دست 

مشتریان می رسد؟ 
بله، درست می گویید. بسته بندی کارهای سرامیکی بسیار 
ســخت اســت. ما محصوالت را در چندین الیه بسته بندی 
می کنیم تا مطمئن شویم سالم به دست همه می رسد. البته 
این کار هزینه بر است، اما برای سالم رسیدن بسته ها به دست 
مشــتریان، چاره دیگری وجود نــدارد. همان طــور که گفتید، 
ارسال محصوالت شکستنی مخصوصاً به کشورهای دیگر، 

یکی از چالش های بزرگ کار ماست. 
نحــوه ارائــه محصــوالت و بســته بندی یکــی از مهم تریــن 
بخش هاست. ممکن است بعضی ها فکر کنند پروسه فروش 
با خرید مشتری پایان می باید، اما به نظر من با خرید مشتری، 
این ارتبــاط تازه آغاز می شــود و مــا باید با راضی نگه داشــتن 
مشتریان بتوانیم آنها را حفظ کنیم و از آنها مشتریان وفادار 
بسازیم. امســال برنامه ما برای توسعه کســب وکار جدی تر 
است تا هم بتوانیم پاسخگوی تمام سفارش ها باشیم و هم 

قدرت کافی برای صادرات داشته باشیم.

اینستاگرام را در توســعه کسب وکارهایی 
مثل خودتان چقدر مؤثر می دانید؟

تأثیر بسیار زیادی داشته است. درســت است که در برنامه 
آینده ما راه اندازی سایت یا ورود به متاورس دیده می شود، اما 
بخش مهمی از کار را با اینستاگرام جلو برده ایم. این پلتفرم به 
دلیل دسترسی زیاد مردم تأثیرگذار است. در حقیقت یکی 

از پلتفرم های اصلی فروش ما همین اینستاگرام خواهد بود.

کسب وکار 
اينستاگرامی

I N S T A G R A M S̀ 
B U S I N E S S

حاال ما در روزگاری زندگی می کنیم که هم ارتباطات بشــری 
الیه الیه شده هم دیگر این طبیعت یا پدیده های طبیعی نیست 
که همچون ســیاهچاله ای تشــنه رویاروی ما نشســته باشد. 

تخیلــی  علمــی  رمان هــای  در  روزگاری  کــه  خیاالتــی  حــاال 
یــا فیلم هــای ویرانشــهری و آخرالزمانــی برســاخته می شــد و 
انگشــت حیرت بر دهانمان می نشاند، با شــتابی باورنکردنی به 
حقیقــت می پیوندنــد و خودمــان را در موقعیت هایــی می یابیم 
که تا یک دهــه پیش برایمــان فانتــزی و باورنکردنــی بودند. . 

ترانهاحمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

سپیدهاشرفی

Sepideh.ashrafi64
@gmail.com
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یکی از شــدیدترین تقابل هــای اســتارتاپی را در ماه های 
اخیر در هفته گذشته و درســت در میانه تعطیالت عید 
فطر نفــرات اول دو کســب وکار بــزرگ اندرویدی کشــور، 
یعنی کافه بــازار و مایکت رقــم زدند؛ حســام آرمندهی و 
وحید رحیمیــان با ادبیاتی غیرکســب وکاری بــه یکدیگر 
حمله کردند و هم کسب وکارهای طرف مقابل شان و هم 

یکدیگر را به تقلب و دروغ و کالهبرداری متهم کردند.

 ماجرا چطور شروع شد؟
اندرویــدی،  اپلیکیشــن های  فروشــگاه  کافه بــازار، 
بــدون هیــچ پیش زمینــه قبلــی در توییتــی اعالم کــرد که 
رقیــب قدرتمنــدش مایکــت، بــرای اینکــه تعــداد نصب 
برنامه هایــش را افزایــش دهــد، بــه دروغ پیام هــای 
به روزرسانی برنامه ها را برای کاربرانش ارسال می کند. به  
گفته کافه بازار، مایکت برای برخی بازی ها و برنامه هایی 
کــه کاربــران قبــالً دانلــوده کرده انــد، پیــام به روزرســانی 
می فرســتد. بــازار همچنیــن مدعی شــده کــه تمــام ادله 
فنی و غیرفنی را برای اثبات این موضوع علیه مایکت در 
اختیار دارد و حتی تهدید به اقدام قضایی علیه مایکت 
را هم مطرح کــرد. با این وجود، یک ویدئو در شــبکه های 
مجازی به کافه بازار منتسب شده که برخی در شبکه های 
اجتماعی مدعی هستند، این مارکت صفحه های مجازی 
نامعتبر و به اصطالح زرد شبکه های اجتماعی را خریده 
تا ویدئو علیه مایکت پخــش کنند. برخی کاربران توییتر 
هم نوشتند که با آنها تماس گرفته شده تا در به اشتراک 

گذاشــتن یک محتوا علیه مایکت با کافه بــازار همکاری 
کنند. ادعاهایی که اثبات یا رد آنها مستقالً توسط کارنگ 
ممکن نیســت. اما در ویدئوی مذکور، ادعا شده مایکت 
با به روزرسانی های غیرواقعی، حجم اینترنت کاربرانش 
را بــرای انطبــاق نســخه های خود بــا آخرین نســخه های 
فروشــگاه گــوگل هــدر می دهــد. مایکــت در واکنــش بــه 
هجمه ها در کانــال تلگرامی خــود اعالم کــرد: »ویدئویی 
کــه در آن ادعــا شــده مایکــت از کاربرانــش می خواهــد 
نســخه های به روز شــده را مجــدداً به روزرســانی کننــد، 
اخبار و موجی کذب است که کافه بازار علیه مایکت برای 

تخریب وجهه رقیبش راه  انداخته است.«
مایکت برای پایان دادن به شبهه ها در اطالعیه اعالم کرد 
که کافه بــازار تنها بخشــی از ماجرا را به عنــوان حقیقت 
مطرح کرده است؛ مایکت به شــکلی واضح و در صفحه  
اطالعــات و جزئیــات برنامــه، به کاربــر توضیــح می دهد 
که این به روزرســانی به مــدت محدود 72 ســاعت و روی 
اولیــن خریــد از درگاه مایکــت، 1۵ درصــد تخفیــف )از 
ســهم درآمدی خــود( بــرای او به همــراه خواهد داشــت. 
در واقــع مایکت بــا این کار یــک پیشــنهاد ویــژه و ارزش 
افــزوده برای کاربــران خــود دارد. به روزرســانی، 1۵ درصد 
تخفیف بــه کاربر ارائــه می دهد. این در شــرایطی اســت 
که اینترنت استفاده شــده در مایکت، نیم بها محاســبه 
می شــود. همچنیــن هرگز هیچ اجبــاری در به روزرســانی 
وجود نداشته است و در قالب یک پیشنهاد )پروموشن( 

مطرح می شود.

گفتگوبافرنگیسربیعی،مدیرعاملایراندرگاه

بدون مطالبه گری عمومی، فضای رقابت 
و نوآوری سالم نمی ماند

فرنگیــس ربیعــی در گفت وگو بــا کارنــگ می گوید 
ایران درگاه حاصل تجربه هم بنیان گذارانش در حوزه 
فین تک است که سال ها با فعالیت در این زمینه، 
شــناخت خوبی از نیازها، چالش ها و فرصت های 
خلق ارزش داشتند. چراکه باتوجه به زیرساخت ها، 
اغلب فعاالن این حوزه در حال ارائه خدمات مشابه 
بودنــد و کارکــرد اســتارتاپ های پی تــک از چابکی 
به ســمت یکنواختی فاقد نــوآوری در حرکت بود. 
بنابراین آنها با ایده خلــق ارزش در دایــره امکانات 

فعلی، فعالیت خود را آغاز کردند. 

لطفاً درباره پیشــینه و عملکرد 
ایران درگاه توضیح دهید.

ایران درگاه ســه ســال پیــش با هــدف خلــق تجربه 
کاربــری رضایت بخــش در فراینــد پرداخــت، برای 
مشتریان کسب وکارها با اخذ مجوز پرداخت یاری 
از بانک مرکزی در حوزه ارائه خدمات پرداخت یاری 
آغاز به کار کرد. ما در ابتدا با هدف گذاری بخش های 
مختلفــی از مشــتریان شــروع بــه کار کردیــم و بــا 
برنامه ریزی پیوســته  بــرای بهینه ســازی محصول 
و خدمات متناســب با کســب وکارها کوشیدیم تا 
همگام با تغییــر نیازهــا، خدمــات کاربردی تــری از 
درگاه پرداخت آنالین، به کسب وکارها ارائه دهیم. 
در همین راســتا راهکارهــای پرداخت الکترونیکی 
جهت فروشــگاه های زنجیره ای فیزیکی را به سبد 
خدمات اضافه کردیم و توانستیم نیاز کاربران هدف 
را با درصد رضایت مندی چشم گیری برطرف کنیم. 
در ادامه مســیر در حال آماده سازی سرویس های 
جدیــد بودیم که با چالش هــای رگوالتــوری، اینماد 
و ســایر عواملی روبه رو شــدیم که فضــای پی تک و 
به خصــوص کســب وکارهای نوپــای حــوزه پی تک 
را تحت تأثیــر قــرار داد. اما با تغییر و بهینه ســازی 
محصــوالت در مــرز محــدود قانون گذاری هــا، 

توانستیم بقا و سپش رشد را تجربه کنیم. 

اهــداف و چشــم انداز شــما در 
ایران درگاه چیست؟

ما اکنون در تالشیم با بهره گیری از تجربه فعالیت 

در حوزه پی تک و زیرساخت های توسعه داده شده 
خود، محصــوالت اشــتراکی نوینی بر پایــه فناوری 
هوش مصنوعی، پردازش تصویر، مدیریت مالی و 
ریسک و برخی خدمات الیه میانی کسب وکارها از 
جمله هوش تجاری ارائه دهیم که مکمل مناسبی 
برای خدمات کنونی باشد. عالوه بر هدف گذاری های 
حوزه کسب وکار، یکی از دغدغه های اصلی ما تالش 
برای نقش آفرینی در بهبود فضای تعاملی فعاالن 
اکوسیستم فین تک است. چراکه یکی از مسائل 
مهــم اکوسیســتم فین تــک، تمرکــز در پایتخت و 
عدم وجود اتحــاد در بین فعاالن ســطوح مختلف 
اکوسیســتم برای مطالبه گــری عمومی اســت و در 
صورتی که برای تغییر این فضا تالش نشود، فضای 
رقابت و نوآوری سالمی در این حوزه باقی نمی ماند 
و مطالبه گری به جای تأثیر سیستمی، جای خود را 
به بستر تأمین منافع فردی خواهد داد. در راستای 
این اهداف، با همکاری نهادها و ســایر بخش های 
مرتبط اکوسیستم غیرمتمرکز فین تک در تالشیم 
تا با راه اندازی هاب فین تک ایران، فضایی تعاملی و 

مثبت مبتنی بر رشدپذیری ایجاد کنیم.
 

با چه چالش هایی مواجه اید؟
ایــران درگاه هماننــد ســایر کســب وکارهای  حــوزه 
پی تک، بــا چالش هایی چــون رگوالتــوری، اینماد و 
قوانینی دست وپنجه نرم می کند که در باالدست 
ایــن حــوزه توســط نهادهایی چــون شــاپرک وضع 
می شود و شــرایط بازار در دســترس پرداخت یارها 
را سخت تر می کند؛ در این میان می توان به قوانین 
سخت گیرانه و غیرچابکی چون اینماد و کد رهگیری 
مالیاتــی بــرای اســتارتاپ های پی تــک اشــاره کرد. 
مواردی که عمالً کارکرد و مزیت پرداخت یاری را برای 
کسب وکارهای هدف از بین می برد و پرداخت یارها 
را در مقابــل جریــان باالدســتی خدمــات، یعنــی 
PSPها قرار می دهد. در صورتی کــه در زمان ایجاد 
ســاختار پرداخت یاری، فلســفه ای دیگر برای این 
کسب وکارها در نظر گرفته شده بود تا تسهیل گری 
خدمــات پرداخــت الکترونیــک را بــه شــکلی 

گسترده تر انجام دهند. 

INTERVIEWگفت وگو

مدیرانارشددوکسبوکار
اندرویدیکشوریکدیگر
رابهدروغگویی،تقلبو

کالهبرداریمتهمکردهاند...

آرمندهی - رحیمیان:

دست بـه یقه شدن 
کـافه بـازار و مایکت

 وسط توییتر!
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 مایکت: نمی دانیم چرا کافه بازار ناراحت 
است؟!

مایکــت همچنین مدعی شــده کــه این مارکــت در یک 
کمپیــن تبلیغاتــی، بــه کاربــران خــود صرفــاً پیشــنهاد 
می دهد تا بــا به روزرســانی بعضــی از اپلیکیشــن ها در 
مایکــت، 1۵ درصــد تخفیــف خریــد دریافت کننــد. به 
گفته این کســب وکار اندرویدی »اوالً که این صرفاً یک 
پیشــنهاد اســت و نه اجباری در آن اســت و نه اقدامی 
در پس زمینه و بدون اختیار کاربر انجام می شــود. دوم 
اینکه این پیشــنهاد بــه نفع کاربــر اســت و می تواند با 
انجام به روز رسانی، از 1۵ درصد تخفیف خرید استفاده 
کند. ســوم اینکــه این پیشــنهاد به نفع توســعه دهنده 
اســت و با ترغیب کاربر به خرید، درآمد توسعه دهنده 

بیشتر می شود.«
مایکــت کــه خــود اپ توییتــر را در فروشــگاهش ندارد، 
در صفحــه توییترش نوشــت کــه نمی داند: »چــرا بازار 
از اینکــه مایکت از ســهم درآمــدی خودش بــه کاربران 

تخفیف می دهد، ناراحت است.«
در این بین، برخی افراد رفتار کافه بازار را ناشی از تمایل 
ایــن مارکــت بــه انحصارطلبــی می داننــد. برخــی دیگر 
هــم معتقدنــد ایــن کار دقیقــاً مشــابه رویکردی اســت 
کــه کافه بــازار در برابر گوگل پلــی در پیش گرفته اســت. 
چندین کاربر هم در ایــن خصوص گفته انــد، کافه بازار 
بارها اپ های گوگل را برای به روزرسانی باال آورده است.

 مدیرعامــل مایکــت: کافه بــازار باتــری  
می خورد، این هم سندش!

اما نکته جالب  توجــه دعوای مایکــت و کافه بازار، ورود 
دو چهره اصلی این کسب وکارها به میدان بود. ورودی 
توییتری که با حمله های تند این دو چهره شناخته شده 
و معمــوالً کمتــر رســانه ای، نشــان داد رقابــت ایــن دو 
برنــد اندرویدی کشــور چقدر جدی اســت. از یک ســو 
وحید رحمانیــان، مدیرعامــل مایکت بــرای حمایت از 
کســب وکارش در توییتی بــه همراه یک عکس نوشــت 
کــه کافه بازار عزیز به  جــای ســاختن محتواهای کذب و 
دروغ پراکنــی، بر محصول خــودت کار کن تــا تلفن های 
همراه این برنامه را به عنوان ویروس شناســایی نکنند. 
البته طولی نکشــید که رحمانیان از نحــوه انتخاب واژه  
خود ابــراز پشــیمانی کــرد و گفــت: »اســتفاده از کلمه 
ویروس برای کافه بــازار تعبیر دقیقی نبود؛ بهتر اســت 
بگوییــم برنامه کافه بــازار به دلیــل مصرف بیــش از حد 
باتــری، بــا اخطارهایــی از ســمت تلفــن همــراه مواجه 

می شود.« 
تعبیــری کــه مجــدد نشــان می دهــد مدیرعامــل 
مایکت برنامه کافه بازار را به شــکل غیرمستقیم 
بــه انتقــال اطالعــات در پس زمینــه یــا فعالیــت 

مداوم آن در گوشی کاربران متهم کرده است. 

 حسام  آرمندهی: مایکت 
عذرخواهی کند

مدیرعامــل  عذرخواهــی  امــا 
مایکــت را حســام آرمندهــی 
بــا یــک توییــت تنــد پاســخ 
شــد  آن  و خواســتار  داد 
کــه رحیمیــان حــاال کــه از 
عذرخواهــی  کافه بــازار 
کــرده، از کاربــران خــودش 
کنــد.  عذرخواهــی  هــم 
آرمندهــی ابتــدا در توییتی 
نوشت: »ایشون مدیرعامل 

مایکته. در یک توییت دو دروغ 
گفتــه! اول گفتــه کلیپــی کــه پخــش 
شــده تقلبــی و دروغــه، یعنــی ادعــا 
می کنه مایکــت به روزرســانی تقلبی 

بــه مصرف کننــدگان غالــب نمی کنــه! بــا مثــال نقــض 
هــم ثابت کــردن! چیزی کــه بعــداً دیدند قابــل تکذیب 
نیســت و در توییت بعدی شرکت شــون به عنوان روش 
مارکتینــگ معرفیــش کــردن. دوم؛ خودش رو تا ســطح 
موبایل فروش های کالهبردار پایین برده که به خریداران 
تازه کار با ترویج ادعای ویروســی بودن بازار، بسته چند 
صدهزار تومنی نصب اپ می فروختن! ویروســی بودن 
هم بــا اسکرین شــات مصــرف باتــری ثابت کــرده! مثل 

وحید نشیم!« 
امــا بعــد کــه رحیمیــان از بــه کار بــردن عبــارت ویروس 
عقب نشــینی و عذرخواهــی کــرد، آرمندهــی حملــه 
مجددی کرد و نوشــت:  »امیــدوارم بــه زودی از کاربرانی 
که با نصب برنامه های جعلی ضرر کردند، عذرخواهی 
کند. صرفــاً با این انگیزه کــه درگاه پرداخــت مایکت در 
برنامه کاربر جایگزین شــود، میلیاردها تومان خسارت 

مالی ایجاد کرده.« 
امــا دعــوای دو برنــد اســتارتاپی حــوزه اپلیکیشــن های 
اندرویــدی در ایــران کــه خــود بارهــا توســط کاربــران 
شــبکه های اجتماعــی چون توییتــر به اســتفاده از یک 
فضای انحصاری در ایران متهم شده اند، بار دیگر بحث 
عدم حضــور برندهــای بــزرگ اســتارتاپی دنیــا در ایران 
را داغ کــرد. کاربران زیــادی زیر توییت هــای آرمندهی و 
رحیمیــان نوشــتند کــه اگــر گوگل پلــی می توانســت در 
ایران فعالیت کنــد، حاال دیگر چنیــن دعوایی محلی از 

اعراب نداشت. 
کار آن قدر باال گرفت که برخــی توییتی از امیر ناظمی را 
بازنشــر کردند که در آن معــاون ســابق وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعــات هم خطر انحصار را بــا زبانی دیگر و 
در خصوص ماجرای حذف فیلیمو و آپارات از کافه بازار 
در ســال گذشــته بیان کــرده بــود: »فیلیمــو و آپــارات از 
گوگل پلی حذف شــده اند. به نظر می رسد کافه بازار هم 
نمونه بومی سازی شــده و کامالً فراگیر گوگل پلی است! 
این چشــم انداز خودکفایی و طرح صیانت است که در 
آن هنوز مشکل آپارات و فیلیمو پابرجاست! نیاز واقعی 
اکوسیســتم اســتارتاپی، تعامل ســازنده با دنیاست.« 
کاربــران ایرانی می گویند چــه مایکت کار درســتی کرده 
باشــد، چــه خطا، شــاید وقــت آن رســیده باشــد درباره 
انحصار این دو کسب وکار و بالیی که می تواند دور بودن 
از بازارهای جهانی بر ســر توســعه خدمــات نوآورانه در 

داخل کشور بیاورد، بیشتر بازخوانی کنیم. 

گفتوگوباامیرگیالنپوربنیانگذارکالسه

کالسه، شبکه مدارس نوآور ایران است

INTERVIEWگفت وگو

سیســتم آموزشــی کشــور مــا ســنتی اســت و 
مشــکالت متعــددی دارد. تغییرات در سیســتم 
آموزشی ما به سختی اعمال می شوند و پروسه های 
تغییر زمان بر هســتند. هنــوز هم برخــی مدارس 
و مراکــز آموزشــی در برابــر تغییــرات و نــوآوری 

موضعــی ســخت گیرانه در پیــش می گیرند. 
این مشکالت، کار استارتاپ های حوزه 

آمــوزش را دشــوارتر کــرده اســت. 
»کالســه« پلتفرمــی  دانش بنیــان 
در حــوزه آمــوزش اســت کــه تالش 
می کند نیازها و مشکالت سیستم 

آموزشــی کشــور را بشناســد و بــر 
اســاس آن محصوالتی ارائه دهد. امیر 

گیالن پور، مؤسس کالسه، باور دارد مدرسه ای 
موفق اســت که مدیر، معلــم و مســئول آی تی آن 

به روز و با فناوری آشنا باشند.

 داســتان شــکل گیری کالسه را 
برای ما تعریف کنید.

متوجه شدم مدارس، آموزشــگاه ها و دانشگاه ها 
به یــک سیســتم اختصاصی جامــع نیــاز دارند. 
تحقیقات گســترده ای انجام دادم و متوجه شدم 
در سوئیس، المنت ها خیلی پیشرفت کرده اند. از 
سیستم آنها الگوبرداری کرده و تغییراتی را در آن 
مطابق با ایران ایجاد کردم. در واقع یک نقشــه راه 
ســاختم. هدف مــا ایجاد یــک سیســتم جامع و 

اختصاصی برای هر مرکز آموزشی است.
یعنی هــر مرکز آموزشــی بتوانــد اطالعــات و برند 
خاص خود را داشته باشد و تبلیغات انجام دهد، 
دانش آموز جذب کند، هزینه هایش را پایین بیاورد 
و کیفیت آموزشی خود را باال ببرد. هدف نهایی ما 
همراهی با مراکز آموزشی در مسیر موفقیت شان 
بود. شــعار ما ایــن بود که مدرســه ای که مشــتری 

ماست، موفق می شود.
کالســه کم کــم بزرگ تر شــد. کالســه ســال 13۹۸ 
محصول برگزیده جشنواره فناوری و اطالعات شد. 
سال 13۹۹ هم به شرکت های دانش بنیان پیوست 
و از پــارک علم  و فنــاوری رتبه دانش بنیــان گرفت. 
همچنین به عنوان واحد نمونه کارآفرینی شناخته 
شــد. من هم به عنوان مدیــر نمونه ســال برگزیده 
شــدم. در حال  حاضر مجموعه ما یک کال سنتر 
با 6۰ خط پشــتیبانی دارد و تنها مرکز پشتیبانی 

آموزش آنالین در کشور هستیم.
پس از مدتی که ارتقا پیدا کردیم، تصمیم گرفتیم 
نیازهای دیگر سیســتم آموزشــی را برطرف کنیم؛ 
بنابراین برای تأســیس یــک شــتاب دهنده اقدام 
کردیم. اکنون مرکز شتاب دهنده »مکعب«، اولین 
و تنها شــتاب دهنده آموزشــی در ایران اســت که 
بر فناوری آموزشی تمرکز دارد. 12 محصول دیگر 
هم تولید کرده ایم که بازار خوبــی دارند. دلیل این 
موضوع هم برندینگ خوب ما بوده است. دوست 
داریــم مرکــز نــوآوری مکعــب، بــه قطــب فنــاوری 

آموزشی کشور تبدیل شود.

 لطفاً راجــع  بــه محصوالتی که 
اشاره کردید، بیشتر توضیح دهید.

اسم برند شــرکت  دانش بنیان ما »فناور« است و 
محصول استراتژیک آن کالسه محسوب می شود. 
کالسه یک سیســتم و پلتفرم مدیریت آموزشی 
اســت کــه به صــورت اختصاصــی و یکپارچه 
تمامــی  خدمات سیســتم مدیریتــی را 
بــه مدرســه ارائــه می دهــد. وقتی به 
حوزه آموزش وارد شدیم، دریافتیم 
کــه بایــد ســایر نیازهــای آموزشــی 
کشــور را برطرف کنیــم؛ بنابراین به 
تولیــد نرم افــزار و حتــی ســخت افزار 
اقــدام کردیــم. یکــی از نرم افزارهایی که 
تولید کردیــم »بی درنــگ« نــام دارد و هدف آن 
جــذب مخاطــب )دانش آمــوز یــا دانشــجو( برای 
مراکز آموزشی و اطالع رسانی در مورد فعالیت های 
مدرســه با توجه بــه منطقــه فعالیت آن مدرســه 
است. برای مثال اگر مدرسه ای در کرج واقع باشد، 
این سیستم می تواند فعالیت های این مدرسه را 
از طریق واتس اپ به طور اتوماتیک به اطالع مردم 
کرج برســاند. نرم افزار دیگر ما »خودسنج« است 
که اختالالت یادگیری را بررسی و تحلیل می کند. 
به عالوه هوش دانش آموزان و دانشجویان را آرشیو 
و تحلیل می کند و در اختیار اولیا و دانش آموزان قرار 
می دهد. محصول دیگری هم در بخش محتوایی 
داریم. برای اولین بار پیک نوروزی را به صورت آنالین 
طراحی کرده ایم. در واقع این پیک در دوران کرونا با 
کمک مدارس طراحی و ارائه شد. امسال سومین 
سالی   است که پیک نوروزی آنالین ارائه می دهیم و 
چندصد هزار نفر از آن استفاده می کنند. محصول 
سخت افزاری ما در مرحله ساخت آزمایشگاهی 
اســت. این محصول به معلــم در تدریس آنالین 
و حضــوری کمک می کنــد. در ایــن محصول یک 
دوربین HD وجود دارد که قابل تنظیم و نصب روی 
انواع بوردهــای کالس درس اســت. این محصول 
به طــور اتوماتیک بــه کامپیوتر متصل می شــود و 
تصویــر کاملــی از بــورد و تدریس معلم به دســت 
می دهد. قصد داریم در تابستان 14۰1 از محصول 

رونمایی و به مدارس معرفی کنیم.

 وجه تمایز کالسه با 
استارتاپ های هم گروهش چیست؟

نوآوری؛ نوآوری ما هم این است که نیازها را بشنویم 
و خألها را ببینیم. برای همین اســت که از کالســه 
استقبال شده است. من کالسه را شبکه مدارس 
نوآور ایران می دانم. یعنی کالسه ایده من نیست، 
بلکه ایده هزاران مدرسه و مدیر مدرسه است که هر 
روز به ما بازخورد و ایده می دهند. ما پیشنهادها را 
می شنویم و در R&D در مورد آنها بحث می کنیم. 
شبکه مدارس نوآور به نوعی به دنبال نوآوری است. 
ما مجموعه ای از مدارس داریم که پیوسته در کنار 
هم هستند و با هم می توانند تفاوت عمده ای را در 

خدمات ایجاد کنند.
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

آیا نوآوری در آمریکا دچار آشــفتگی شده اســت؟ داده ها 
نشــان می دهند که رشــد خالقیــت در ایاالت متحــده که 
پیشران نوآوری است، کاهش یافته است. خالقیت کلی در 
نیمه قرن بیستم به شکل قابل توجهی رشد داشت، اما از 
ســال 1۹7۰ رو به کاهش گذاشته و تا امروز به شکلی ادامه 
یافته و به سطحی پایین تر از آن چیزی رســیده که در صد 

سال پیش شاهدش بودیم.
این کاهش جایگاه در حالی رخ داده که میزان سرمایه گذاری 

در پژوهش هــای علمــی افزایش یافته اســت. 
داده هــای NFS )بنیــاد ملــی دانــش( نشــان 
می دهد کــه ســرمایه گذاری ایاالت متحــده در 
بین سال های 1۹7۰ تا 2۰1۰ به شکلی پایدار در 
حال افزایش بوده و ارزش آن از جنبه مالی پنج 
برابر شــده، تعداد افراد آموزش دیده در ســطح 
دکترای تخصصی دو برابر شده و تعداد مقاالت 
منتشره به هفت برابر رسیده است؛ پس چرا 

میزان خالقیت رشد اندکی داشته؟
یکــی از پاســخ هایی کــه بــه ایــن پرســش داده 

می شود، این است که علوم در دوران اخیر به اندازه گذشته 
پیشــگامانه نیســت. برخی با اشاره به پیشــرفت هایی در 
فیزیک )محاســبات کوانتومــی(، فیزیک پالســما )تبدیل 
حرارتی( و زیست شناســی مولکولی با این دیــدگاه موافق 
نیســتند. دیدگاه دیگری بــر این باور اســت که امــروز علم 
تبدیل به برنامه کاربردی نمی شود، به عبارت دیگر چیزی 
مانــع تزریــق انــرژی اکتشــافات علمــی بــه نــوآوری خــالق 

می شود.
پژوهش ها نشــان می دهــد که زیســت بوم نــوآوری ایاالت 

متحده از ســال 1۹7۰ متالشی شــده، چرا که با جداسازی 
دانش شرکتی و دانشــگاهی از یکدیگر، کاربرد اکتشافات 
علمی دشوارتر شــده اســت. پژوهش ها همچنین بیانگر 
این است که گرچه ســرمایه گذاران خطرپذیر از کارآفرینی 
دانش بنیان حمایــت کرده اند، اما این پشــتیبانی تنها در 
چند حوزه رخ داده اســت. بر پایه یافته هــای این پژوهش، 
برای افزایش رشد خالقیت باید راه های جایگزین دیگری را 

دنبال کرد که راه تبدیل دانش به اختراع را باز کند.

شرکت های بزرگ و فاصله گرفتن 
از علم

تــا دهــه 1۹7۰برخــی از شــرکت های بــزرگ 
آمریکایــی بــه انــدازه ای در تحقیقــات علمــی 
سرمایه گذاری می کردند که علم شرکت ها شبیه 
به پژوهش های دانشگاهی و گاهی فراتر از آن 
بود. بخــش تحقیق و توســعه مرکزی شــرکت 
DuPont کــه در شــیمی پلیمــر پیشــگام بود، 
تعداد مقاالت بیشتری در مقایسه با مجموع 
مقــاالت دانشــگاه های MIT و Caltech در مجله انجمن 
شیمی آمریکا منتشر کرد. در دهه 1۹6۰ آزمایشگاه های بل 
شرکت AT&T محل پیگیری نظریه ترانزیستور و اطالعات 
میزبــان، 14 برنده جایزه نوبــل و پنج دریافت کننــده جایزه 

تورینگ بود.
در دهه 1۹۸۰ اقداماتی شــامل فشار ســهام داران، افزایش 
رقابــت و ناکامی هــای عمومــی به کاهــش ســرمایه گذاری 
شــرکت ها در علم منجر شــد و شــرکت ها بــه جــای آن در 
دانشگاه ها و کســب وکارهای نوآورانه کوچک جست و جو 
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چالش های کاربردی کردن علم و نقش وی سی ها 
برای عبور از یک مسئله

ســرمایه گذاران خطرپذیر و کســب وکارهای نوآور 
راه حــل مشــکل پیونــد پژوهش هــای باالدســتی 
دانشــگاهی با برنامه های تجاری در پایین دســت 
آنها بوده اند. فناوری های نوپا در زیست شناســی 
مولکولی، بیوشیمی، مدارهای مجتمع و رایانه های 
شخصی نخست توسط شرکت های بزرگ کنار زده 
شدند تا آنکه کســب وکارهای نوآور مورد حمایت 
ســرمایه گذاران خطرپذیــر، محصوالتــی کارآمــد 
ماننــد ریزپردازنده هــا )توســط اینتــل(، انســولین 
مصنوعی )توسط ژنن تک( و رایانه شخصی )توسط 
اپل( را توســعه دادند. کســب وکارهای نــوآور مورد 
حمایــت ســرمایه گذاران خطرپذیــر، شــکاف بین 
علم دانشــگاهی و اختراع شــرکتی را پر می کنند. 
مدیران شرکت های سرمایه گذای خطرپذیر اغلب 
دارای مــدارک پیشــرفته در موضوعــی هســتند 
کــه روی آن ســرمایه گذاری می کننــد و تجربــه 
تجاری ســازی را در دوران کار حرفــه ای گــردآوری 
می کنند. کسب وکارهای نوآور نیز الگوهای تجاری 
تثبیت شده ای ندارند که در طول زمان آبدیده شده 
باشد تا شرکت ها را در برابر طرح های دگرگون ساز 
 Xerox PARC مقاوم کند. برای مثال پژوهش های
تنهــا زمانــی توســط زیراکــس بــه شــکلی موفــق 
تجاری سازی شــد که با هســته اصلی کسب وکار 
شــرکت )مانند چاپگرهای لیزری( پیوند زده شــد؛ 
اما تا زمانی  کــه با آن پیوندی نداشــت )مانند رابط 

کاربری گرافیکی، اترنت(، چنین نشد. 
با این حال استفاده از سرمایه گذاران خطرپذیر راه 
حل کاملی نبوده، زیرا سرمایه گذاری ها بیشتر در 
علوم زیستی و نوآوری دیجیتال متمرکز شده اند. 
بر اساس داده های PwC Moneytree فناوری های 
اطالعات و ارتباطات ICT و کسب وکارهای نوآورانه 
علوم زیستی بین سال های 1۹۹۵ تا 2۰1۹ حدود ۸3 
درصد از کل سرمایه گذاری ها را دریافت کردند. این 
بدان معناست که سرمایه اندکی به سمت نوآوری  
در سایر زمینه هایی رفته که برای برای اقتصادهای 
پیشرفته حیاتی هستند،؛ از جمله در زمینه انرژی 
که مبتنی بر پیشرفت های اساسی در علوم مواد و 
فناوری نانو است تا شبکه ها را کارآمدتر و تولید برق 

را ایمن تر کند.

چالش های کاربردی علوم 
چرا کســب بودجه خارج از ایــن دو حوزه 
برای کارآفرینان دانش بنیان چنین دشوار است؟ 
گمان می شود که این ناشــی از نبود اطمینان فنی 
و تجاری اســت. نبود اطمینان فنی به بیان ســاده 
این است که آیا یک چالش فنی معین را می توان 
با اســتفاده از یک رویکرد پیشــنهادی حــل کرد؟ 
مخاطــره تجــاری بــه چالش هــای ارزیابــی دقیــق 
تقاضا برای یک محصول پیشنهادی و هزینه های 
احتمالی افزایش مقیــاس و ارائه خدمــات به بازار 
اشاره دارد. اکثر طرح های نرم افزاری مخاطرات فنی 

محدودی دارند.

به کدام سو برویم
بــرای پــل زدن بیــن علــم و کاربــرد آن در 
بخش هایی که مــورد غفلت قرار گرفتــه، چه کاری 
می توان انجام داد؟ یک راه حل این است که بخش 
دولتــی وارد عمــل شــود و کســب وکارهای نــوآور 
امیدوارکننــده در علــوم فیزیکــی را مــورد حمایت 
مالی قرار دهد تا آنها بر حل مشکالت فنی تمرکز 
کنند، به این امید که پس از آن سرمایه خصوصی 
برای کمــک به غلبــه بــر چالش هــای تجــاری وارد 
 SBIR عمل شــود. برای نمونــه برنامه کمک مالــی
در وزارت انــرژی آمریــکا بــه کســب وکارهای نوآور 
حــوزه انــرژی تجدیدپذیــر کمــک مالــی می کند تا 
با کاهــش محدودیت هــای مالی بــه افزایش ثبت 
اختراع، درآمــد و نرخ خــروج موفقیت آمیز منجر 
شود. سرمایه بیشتر اجازه می دهد نمونه های اولیه 
هزینه بر در چرخه های طوالنی توسعه ساخته شود 
و ســرمایه گذاران احتمالی را نســبت بــه کارآمدی 
برنامه ها مطمئن سازد. سازمان های مأموریت گرا 
مانند DARPA و ARPA-E به طور نمونه به تأمین 
مالــی نوآوری هــای اساســی ماننــد مــواردی که به 
اینترنت، تشــخیص خودکار صدا، ترجمه زبان و 
گیرنده های سیستم موقعیت یابی جهانی منجر 

شده اند، ادامه می دهند. 
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15 بــرای طرح هــای جدیــد را آغــاز کردنــد. در همیــن دوران 
آزمایشگاه های بل از شرکت مادر خود )AT&T( جدا شد و 
در سال 1۹۹6 تحت مدیریت لوسنت قرار گرفت. در سال 
2۰۰2 زیراکس PARC به یک شرکت جداگانه تبدیل شد. 
در میانه دهه ۹۰ شــرکت IBM به رهبری لوئیس گرســتنر 
پژوهش ها را به سمت برنامه های تجاری تر هدایت کرد، و 
شرکت DuPont آزمایشگاه مرکزی تحقیق و توسعه خود 

را در سال 2۰16 تعطیل کرد. 
داده هــای آمــاری نشــان می دهــد ســهم تحقیــق )پایــه و 
کاربردی( در کل تحقیق و توسعه تجاری در ایاالت متحده 
از حدود 3۰ درصد در ســال 1۹۸۵ به زیر 2۰ درصد در سال 
2۰1۵ کاهش یافته است؛ میزان تحقیقات پایه در دوره 2۰ 
ساله بین سال های 1۹۹۰ تا 2۰1۰ راکد بوده و کل هزینه های 
صنعــت و ثبــت اختــراع در فعالیت های توســعه بــه طور 
پیوسته رشــد کرده اســت. کاهش پژوهش ها در داده های 
مربوط به انتشــارات علمی نیز نمایان می شود. پژوهشی 
روی 46۰۸ شــرکت فهرست شــده آمریکایــی درگیــر در 
برنامه های تحقیق و توسعه نشان داد که تعداد انتشارات 
در هر شرکت به میزان 2۰ درصد در هر دهه، از سال 1۹۸۰ تا 
2۰۰6، کاهش یافته است. این روند همچنین در داده های 
مربوط به کسب جوایز علمی نیز نمایان می شود و پژوهش 
دیگری نشــان داده که شــرکت های درج شــده در فهرست 
۵۰۰ شرکت برتر فورچون، برنده 41 درصد از جوایز نوآوری 
در ســال 1۹71 بودنــد، امــا در ســال 2۰۰6 ایــن میــزان تنها 
به 6 درصد رســید. این به معنــای دگرگونی قابــل توجه در 
زیســت بوم نوآوری ایاالت متحده اســت و نشان می دهد 
از اقتصادی که شرکت های بزرگ هم تحقیق و هم توسعه 
علمی انجام می دهند، به ســمت اقتصادی با تقسیم کار 
دقیق تر حرکت کرده اند که شــرکت ها متخصص توســعه 

شده اند و دانشگاه ها در تحقیق تخصص دارند. 

راهگشــای  دانشــگاهی  پژوهش هــای 
کسب و کارها نیستند

در همین حال دانشگاه ها برخالف بخش شرکتی، روندی 
را کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم به طــور جدی آغاز شــد، 
دنبال کرده و به گسترش پژوهش های خود ادامه داده اند. 
داده هــای NSF نشــان می دهــد هزینه هــای پژوهشــی 
دانشگاه ها بیش از چهار برابر شده و در بین سال های 1۹۸۰ 
تا 2۰1۵ از مبلغ 1۵ میلیارد دالر به 62 میلیارد دالر رســیده 
و حتی در ســال های اخیر، بیــن 2۰۰3 تــا 2۰16 انتشــارات 

علمی دانشــگاه ها 37 درصد افزایش یافته اســت. این در 
حالی است که این رقم برای شرکت ها کاهش 12 درصدی 

را نشان می دهد.

 مسئله غامض تبدیل پژوهش به نوآوری
اگرچه تخصصی شــدن فعالیت ها به این معنی است که 
دانشــگاه ها و شــرکت ها می توانند به ترتیب در پژوهش و 
توسعه محصوالت بهتر شوند؛ اما این تقسیم کار نوآورانه 
باعث شده که تبدیل کردن تحقیقات نوآورانه به محصوالت 
مفید چالش برانگیزتر شود. علم دانشگاهی از نظر کیفی 
با علــم شــرکتی متفــاوت اســت. شــرکت ها نیز بــه منابع 
تخصصی دسترسی دارند که اغلب دانشگاه ها نمی توانند 
به راحتی شرایطی مانند آن را فراهم کنند. به عنوان مثال، 
اختراع آنتــن Holmdel Horn توســط بل، اختــراع واحد 
پردازشــگر تنســور TPU توســط گوگل، اســتفاده فایــزر از 
فرایندهای غربالگری با توان باال HTS شاهکارهایی است 
که دانشــگاه ها یا شــرکت های کوچک به دشــواری قادر به 
انجام آنها هستند. این اختراعات از جنبه مقیاس و گستره 
نیازهایی داشته که فراهم کردن آن در الگوی پژوهش فردی 

دانشگاه ها دشوار است. 
از سوی دیگر پژوهشگران شرکت ها و دانشگاه ها انگیزه های 
متفاوتــی دارنــد کــه ممکن اســت بــر بازخــورد پژوهش ها 
اثر بگذارد. پاداش محققان دانشــگاهی بر اســاس برتری 
ناشی از »چه کسی اول می آید« است، در حالی که پاداش 
پژوهشگران شــرکتی بر پایه ســودمندی اختراع و »آیا کار 
می کند« استوار می شود. بنابراین تحقیقات دانشگاهی بر 
جدید بودن تکیه بیشتری دارد و کمتر تابع کاربردهای مورد 
نظر کسب وکار است؛ چنین به نظر می رسد که مخترعان 
نیز از این مشکل آگاه هستند، چرا که یک پژوهش جدید 
نشان داده کشفی که توسط یک گروه پژوهشی دانشگاهی 
منتشر شده در مقایسه با همان کشف که به وسیله گروه 
پژوهشــی یک شــرکت منتشــر شــده، 23 درصد کمتر در 
گواهی های ثبت اختراع مورد اشاره قرار گرفته است. حتی 
آنگاه که دانشگاه ها دانشی کاربردی را خلق می کنند، ممکن 
است شرکت ها قادر به دستیابی به آن نباشند. از آنجا که 
شرکت ها به سوی کاهش هزینه تحقیقات پایه می روند، 
پژوهشــگران کمتــری را در اختیــار دارنــد کــه در گروه هــای 
دانشگاهی مشارکت داشــته باشــند؛ این باعث می شود 
آگاهی شرکت ها از اینکه کجا به تحقیقات مرتبط دست 
یابند و آنها را به کار گیرند، به شکل فزاینده ای کاهش یابد. 

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

نحوهبرخوردمابارنجهایمانازدیدگاهماندرموردزندگی
نشئتمیگیرد

مهارت آگاهانه رنج کشیدن!
هر چقدر هم که علوم مختلف پیشرفت کرده و بشر 
را به امکانات جدید تجهیز کنند، بعید به نظر می 
رســد بتوان رنج را از صحنه زندگی انســانی حذف 
کرد. رنج غالباً با طعمی از تلخی اندوه و غم تجربه 
می شــود؛ همان پدیــده ای که اصالً خوشــایندمان 
نیســت و قلب مــان را بــه درد مــی آورد. بــه وجــود 
آمدنش اصالً تحت اراده انســانی مان نیست و به 
همین دلیل دائماً از بودنش اظهار تأسف می کنیم 
و خودمــان را در جایگاهی می بینیــم که در حقش 

اجحاف شده و مستحق این بال نبوده است. 
از منظر دیدگاه عمومی، رنج باعث می شود لحظات 
دردناکی را بگذرانیم و خودمان را در این مسیر تنها 
ببینیم. حتــی شــاید باعــث افســردگی و انزوامان 
شود. فردی که رنج دیده، تا مدت ها دنیای روانی اش 
از این سؤاالت که »چرا من؟«، »به کدامین گناه؟«، 
»تا کی؟«و... انباشــته خواهد بــود و نه تنها جواب 
مناسبی برای این قبیل سؤاالتش پیدا نخواهد کرد 
که اکثراً ناامیدتر از قبل خواهد شــد. امــا اگر زاویه 
دیدمــان را کمــی به جهاتــی دیگــر بچرخانیم، چه 

اتفاقی خواهد افتاد؟

 تفکر خودشیفته وار
در مــورد چرایی بــه وجــود آمــدن رنج ها، 
تاکنون جــواب قانع کننــده ای نیافته ایــم. در مورد 
اینکه رنج از کجا آغاز می شــود و به کجا می رســد 
نیز اتفاق نظری موجود نیســت. به نظر می رســد 
چرخه معیوب از آنجا آغاز می شــود کــه دریافت 
مــا، بــاور و فهم مــان از خود به عنــوان یک انســان 
)هر چقــدر هــم که خــوب باشــیم( بســیار ویــژه و 
خاص اســت. خود را تافته ای جدابافتــه از پیکره 
انسانی می بینیم و حاضر نیستیم زندگی را با تمام 
ویژگی های طبیعی اش که آمیخته با نوعی اصالت 
و وحشیگری است )به خاطر غیرقابل پیش بینی 
بودنش( پذیرا باشیم. تمام عمرمان به دنبال اثبات 
این موضوع هستیم که فقط به حکم اینکه انسان 
خاصی هســتیم، نباید در معرض رنج باشیم، در 
حالی کــه نمی خواهیــم بپذیریم ماهیــت زندگی 
درهم آمیختگــی اســت و بی پروایی. هنــوز به این 
بلوغ نرسیده ایم که بدانیم همان گونه که هستی 
در تقسیم بندی توانمندی ها، ویژگی ظاهری و... 

از ما مشــورتی نگرفت، قطعاً در خلق ســایر ابعاد 
وجودی مان نیز با ما مشورتی نخواهد کرد که رنج 
نیز بخشی از آن اســت.  جان کالم اینکه، هر چه 
خود را جدا از بقیه هستی و خلقت بدانیم، مواجه 
شــدن مان بــا رنج هایمــان دشــوارترین کار ممکن 

خواهد بود.
 

 چه باید کرد؟
اینکه چگونه می توان با وجــود رنج ها باز 
هــم آگاهانه زیســت، یعنــی بــرای رنج کشــیدن، 

و  مالمــت خویشــتن  از  دســت 
دیگــری برداشــت، خــود نیازمنــد 
آموختن مهارتی اســت کــه نامش 
را می گذاریم: »مهارت آگاهانه رنج 

کشیدن«. 
جوهره اصلی این مهارت »شفقت 
و مهرورزی« است. اینکه در هنگام 
رنج کشیدن به جای قضاوت کردن 
خود، توانمندی هایمان و دیگری، به 
احواالتی که بر ما می گذرد هوشیار 
باشــیم و مســیر رنــج کشــیدن را با 

شفقت با خویشتن بگذرانیم. به عنوان مثال اگر 
عزیزی را از دســت داده ایم و در حال تجربه کردن 
فقــدان و جدایی هســتیم، اگر بــرای مدتــی کوتاه 
بــرای آرام خوابیدن نیاز به مصــرف دارویی داریم، 
با لجبــازی آن را از خویشــتن دریغ نکنیــم. یا اگر 
برای بهبود احواالت مان نیاز به مشــاوره گرفتن از 
درمانگران حوزه ســالمت روان داریم، متعصبانه 
جمالتی چون »مگر من دیوانه ام؟« را به کار نبریم 
و مهربانانــه اجازه دهیــم تا هر آنچه کــه به بهبود 
شــرایط مان کمک می کند، اتفاق بیفتــد. تمامی 
هیجانات و احساســات ایــن مســیر را مهربانانه 
تجربه کنیم، یعنی در تمامی این لحظات، ساحت 
درون را مشاهده کنیم تا مبادا هیجانی باشد و ما 

از حضورش غافل باشیم.
اگر از این منظر به رنج هایمان نگاهی بیندازیم که 
آیا این رنج باعث گسترش توانمندی های ساحت 
روان مان شده یا نه؛ آیا فضیلتی را به داشته هایمان 
اضافه کرده یا نه؛ آن وقت می توانیم ادعا کنیم که 

رنج باعث معنا بخشیدن به زندگی مان می شود.
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18 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
هجده اردیبهشت
1 4 0 1
16  صفـــــحه

12

تحلیل خرید 10 میلیارد دالر 
بیت کوین توسط طرفداران لونا 

پادشاه جنون زدگان 
پرطرفدارترین نهنگ 

بیت کوین

10 296
3

واکاوی انگیزه ها و عواقب خودزنی از درون اکوسیستم رمزارزی

سیگنال فروش ها با امثال 
تتلو همدست شده اند 
تا جیب کاربران ایرانی را 
خالی کنند

چرا وارن بافت حاضر 
نیست برای همه 

بیت کوین های عالم حتی 
۲۵ دالر خرج کند؟

3

4

گول اخبار 
میلیاردرهای 
یک شبه را 

نخورید

خطر توکن های 
غیرواقعی  برای 
کسب وکارهای 

کریپتو کشور

حمیدرضا 
ولی زاده : رادین 

ماینر بومی 
تولید می کند

دوراهی
 بانک   مرکزی: 
استیبل  کوین 

سرکوب می شود؟

 CCN هشدار درباره
و دارودسته اش

درس هایی 
از تاجر 
۹۱ساله

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

چرا برخی  به دنبال ترساندن کاربران ایرانی از صرافی های داخلی هستند؟

اکوسیستم را دست 
سیگنال فروش ها ندهیم!

 گفت وگو با یاشار راشدی، فعال حوزه رمزارز و بالکچین که می گوید در حوزه رمزارز و 
بالکچین بیش از ۲۱ نوع کسب وکار می توان راه انداخت؛ به شرطی که فضای رگوالتوری 

را با این فناوری همراه کنیم و کسب وکارهای واقعی را محور تصمیم گیری بدانیم
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 این روزها تعــداد توکن های ناشــناس و 
بدون پشــتوانه آن قدر زیاد شــده که اگر 
یک هفته نام توکن جدیدی را نشنویم، عجیب 
اســت. در تعطیالتــی کــه گذشــت، شــاهد 
ســروصدای توکــن جدیــدی بــا نــام CCN در 
شبکه های اجتماعی بودیم. توکنی که در کنسرت 
دوشنبه گذشته تتلو تبلیغ شــد، یکی از اهداف 
خود را راه اندازی شبکه خبری CCN اعالم کرده و 
به نظر می رسد با استفاده از شباهت نام و لوگوی 
شــبکه خبــری CNN می خواهــد 

برای خود اعتباری دست و پا کند.

 CCN اولیــن و آخریــن 
توکنــی نیســت کــه بــا 
مــردم  ناآگاهــی  از  اســتفاده 
می خواهــد در ایــن آشــفته بازار 
کریپتو کالهی از ســر مردم بردارد. 
آماری نشــان می دهد که در ســال 
گذشته میالدی ۱۴ میلیارد دالر از 
ســرمایه مردم دنیا توســط بازار کریپتوکارنســی 
دزدی شده اســت؛ عددی که در سال پیش از آن 
7.8 میلیــارد دالر بــوده و نشــان از یــک جهــش 
دوبرابــری در آمــار کالهبرداری هــای حــوزه 
کریپتوکارنسی دارد. در حالی که هر روز اشتیاق 
مردم برای ورود به این بازار افزایش پیدا می کند، 
تعداد کالهبرداران این عرصه نیز در حال افزایش 
اســت. مهم تریــن روش هــای کالهبرداری هــای 
کریپتو فیشینگ، خرید کاال یا خدمات و عرضه 

توکن های بی ارزش است.

 فیشــینگ در کریپتــو بــه همان شــکل 
فیشــینگ در کارت هــای بانکــی اتفــاق 
می افتد با این تفــاوت که کاربــر در اینجا به جای 
اطالعات کارت، اطالعات کیــف پول یعنی کلید 
عمومی و کلید خصوصی خود را وارد می کند. در 
شیوه مرسوم دیگر کاربر برای خرید یک خدمت 
یا کاال از طریق سایتی که در ازای محصولش فقط 
کریپتو می پذیرد، گرفتار سایتی می شود که پشت 

آن هیچ کاال یا خدمتی نیست.

 در مــورد توکن های تقلبــی که ایــن روزها 
بیش از همه در ایران شاهدش هستیم، با 
سروصدای زیاد توکنی جدید معرفی می شود که 
قرار است کســب وکاری پشت آن باشــد و ارزشی 
خلق کنــد. در مــواردی برخــی از این توکن هــا برای 
فعالیت های شــرورانه طراحی شــده اند یا اینکه با 
ســروصدای زیــاد ولــی بــدون امکانــات الزم بــرای 
توسعه تبلیغ می شوند. برخی برای این نوع جذب 
سرمایه مثال اتریوم را می زنند که با یک صفحه وب 
توانست ۱۰۰ هزار دالر سرمایه جذب کند؛ اتفاقی 

که نادر است و پشت آن پروژه ای توخالی نبود.

 در ایــن نــوع کالهبــرداری وجود بــازاری 
پیچیــده، اشــتیاق بــرای ورود، حضــور 
ســلبریتی ها و ساده ســازی خریــد ترکیــب 
شگفت آوری را می ســازد که می تواند میلیون ها 
دالر پول بی زبان را وارد حساب کالهبرداران کند. 
نمونه آن هــم در دنیا بارها اتفاق افتــاده و یکی از 
معروف ترین هایش بازی »اسکوئید گیم« است 
که با موج سواری روی سریال پرطرفدار »اسکوئید 
گیم« نتفلیکس توانست در چشــم برهم زدنی 
ســه میلیون دالر ســرمایه جذب کند و یک شبه 

ناپدید شود.

 انتظــار می رود با عــدم رگوالتــوری حوزه 
رمزارزها و ناآگاهی مردم فعالً در بر همین 
پاشــنه بچرخد و همچنان شــاهد جــوالن انواع 
جدیــدی از سوءاســتفاده از وضعیــت موجــود 
باشیم. در این شرایط افزایش کالهبرداری ها در 
حوزه کریپتو زنگ خطری برای کســب وکارهایی 
است که با شفافیت در حال ارائه خدمت به مردم 
هســتند، ولــی هنــوز موجودیــت آنهــا در نــگاه 
رگوالتور به رسمیت شناخته نشده و کوچک ترین 
جرقه ای می تواند آتشی بر پیکر کسب وکارشان 
بیفکند. بنابراین بیش از همه، این کسب وکارها 
هستند که در کنار چالش های کسب وکاری خود 
در جبهــه ای دیگــر هــم می جنگنــد و آن زدودن 

ناخالصی ها از صنعت است.

 در حال حاضــر تعــداد دولت هایی که 
روی خــوش بــه دنیــای کریپتــو نشــان 
داده اند، زیاد نیست و همین ها هم بیش از همه 
در ایــن حــوزه در جبهــه مبــارزه بــا پول شــویی و 
اقدامــات تروریســتی جنگیده انــد و نجــات 
ســرمایه های مــردم در اولویت هــای بعــدی قرار 
دارد. در ایران افزایش یکباره دسترسی مردم به 
ابزارهــای پرداخــت و در کنــار آن عــدم آمــوزش 
درست استفاده از این ابزارها، سبب شده هنوز 
هم شــاهد حجم بــاالی شــکایات در ایــن حوزه 
باشــیم و بعیــد اســت منابــع موجــود بتوانــد 
پاســخگوی افزایــش روزافــزون کالهبــرداری از 

طریق ابزارهای دیگر باشد.

 در ایــن شــرایط بیــش از همــه منافــع 
کسب وکارها در خطر است؛ حاال به هر 
شکل، چه کسانی که با معرفی سکه های تقلبی 
به ویژه از طریق نفوذ اینفلوئنسرها پولی به جیب 
می زنند، چه آنها که با فروش پکیج ها یا دوره های 
آموزشی با پایین ترین سطح علمی کالهی از سر 
مردم برمی دارند. البته در این میان بیش از همه 
ایــن کســب وکارهای واقعــی هســتند کــه بــا 
اتحادشان می توانند به حذف بازیگران غیرواقعی 

کمک کنند.

INTROسرآغاز

ظهور توکن های غیرواقعی بیش از همه منافع کسب وکارهای واقعی 
کریپتو را به خطر می اندازند

زنگ خطر برای کسب وکارهای کریپتو کشور

آیا می توان یک شبه پولدار شد؟

در دنیای رمزارزها به کسی 
اعتمادی نیست

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

ورود ســلبریتی ها به عرصه تبلیغ توکن های جعلی و بدون 
فایده وارد فاز تازه ای شــده است. هفته های قبل شاهد این 
بودیم فردی که سابقه روشن و شفافی ندارد، توسط ملیکا 
شریفی نیا به عنوان مشاور مالی به مردم معرفی شد. این فرد 
با همراهی چهره های فعال در اینستاگرام گویا رمزارز جعلی 
ووجک )WOJ( را تبلیغ می کند و به مردم می گوید با خریدن 
این توکن پولدار می شوند! برای آنهایی که اندک دانشی در 

زمینه بالکچین و رمزارز ها دارند، مثل روز روشن 
اســت که نــه پروژه هایی کــه وعده پولدار شــدن 
می دهند، ارتباطی به دنیای بالکچیــن و رمزارز 
دارند و نــه آنهایی کــه سرمایه شــان را روانه این 
سیاه چاله ها می کنند در نهایت پولدار می شوند؛ 
فقط عده ای کــه از ناآگاهی بقیه سوءاســتفاده 
می کنند، ســوار خر مرادشان می شــوند و بس! 
بیت کوین و اتریــوم و رمزارزهای شناخته شــده 
صرفاً دارایی دیجیتال هستند و قواعدی که بر 
آنها حاکم است، همان قواعدی است که بر همه 
دارایی های دیگر حاکم است. هرگز نمی توانیم 

با خرید یک دارایی یک شبه پولدار شویم؛ مگر اینکه رانت و 
اطالعاتی داشته باشیم که دیگران ندارند یا آینده ای را دیده 
باشیم که دیگران ندیده اند. این دیدن آینده درباره بیت کوین 
۱۰ ســال پیش صادق اســت؛ زمانی که این فناوری به اندازه 
امروز مطرح نشده بود، کسانی که فرصت را درک کرده بودند 
و نه برای پول دار شــدن، بلکه برای سهیم شــدن در آینده به 
ســراغ این رمزارز رفتنــد، در ســال های بعد از این قمارشــان 
حسابی سود کردند. اما امروز که هر کودکی را که می بینیم یا 
ماین می کند یا خریدوفروش یا در حال فعالیت در بازار های 
ان اف تی اســت و در حــال خریدوفــروش زمیــن در متاورس 
و ســاعت ها درباره ان اف تی و متــاورس و دیفای حــرف برای 
گفتن دارد؛ دیگر نمی شود گفت این یک فناوری ناشناخته 
است. امروز اگر ویتالیک بوترین عطسه  کند، بسیاری کیسه 

درمی آورند تا ذرات عطسه را جمع  و ان اف تی کنند.
در دنیای نوآوری آنهایی که جزء پذیرندگان اولیه محسوب 
می شــوند، هــم ســودهای باالتــر را می برنــد هــم ضرر های 
بزرگ تر را. همیشــه آنهایی که پذیرنده اولیــه یک فناوری 

یا نوآوری بوده انــد، نَبُرده اند، بلکه صدها برابر کســانی که 
بُرده اند، کســانی را داریم کــه باخته  انــد. دردا که حس جا 
ماندن حس آزاردهنده ای است و زمان کافی برای آموزش و 
یادگیری هم نداریم و می خواهیم سریع برویم سراغ اصل 
مطلب. این می شــود که حاضریم قمار کنیم و توجیه مان 
هم معموالً این است که حاال من پول زیادی وارد نمی کنم. 
مثالً یــک میلیــون تومــان می گــذارم و اگر فــالن توکن صد 
برابــر شــد، ایــن یــک میلیــون تومان می شــود 
صد میلیون تومان. دقیقاً مشــابه کســانی که 
به صورت پیوسته بلیت های التاری را می خرند. 
غافل از اینکــه نمی توانیم حفره هایــی را که در 
خودمــان داریم، بــا شــانس و اتکا بــه بخت پر 
کنیم. کسانی که در درون شان نیازمند شانس 
و اقبال هســتند، حتــی در زمانی که شــانس و 
اقبال هم به آنها رو می کنــد و به اصطالح یک 
کیســه پول از آسمان می رســد هم نمی توانند 
از این فرصت  آن گونه که باید اســتفاده کنند. 
حتماً قصه های کســانی را شنیده اید که برنده 
جایزه های بخت آزمایی شــده اند و معموالً بعد از خوشــی 

اولیه دچار انواع ناخوشی ها شده اند. 
پولدار شدن چیزی نیست که یک شبه انسان را خوشبخت 
کند. حتی اگر قرار است پولدار شــویم، این موضوع باید به 
آهستگی رخ دهد و آن هم با انجام کاری که به جامعه ارزش 
اضافه می کند و به ما حس ارزشمندی می دهد. کسانی که 
ایــن روزها در اینســتاگرام فعال تــر از قبل شــده اند، صرفاً از 
روی شــیادی در حال سرکیســه کردن مردمی هستند که از 
همه جا ناامید شده اند. اینها بدترین دزدهایی هستند که 

می شناسیم؛ اینان امید را می دزدند!
هفتــه گذشــته در اوج تعطیلی هــا و در میانــه کنســرت پــر 
 CCN زد وخورد و پر از فحش امیر تتلو شاهد رونمایی از توکن
بودیم. این توکن که لوگویی شبیه CNN دارد، می خواهد در 
فضای رسانه ای فعالیت کند که از همین االن مشخص است 
هدف چیســت. کاری به این ندارم کــه امیر تتلو و تتلیتی ها 
چگونه هســتند و این توکــن جعلی آنهــا به کجا می رســد؛ 
می خواهــم بگویــم از ایــن بــه بعــد شــاهد حضــور جدی تر 

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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اکوسیســتم رمــزارز ایــران اکوسیســتم جوانــی اســت 
کــه جوانــی اش باعــث جســور بــودن و پیشــرو بودنــش 
در بســیاری از حوزه هــا شــده، امــا همیــن جوان بودنش 
متأسفانه در برخی موارد منشاء رفتارهای نابالغ نیز بوده 
است؛ رفتارهای نابالغی که نشان می دهد برخی از درون 

همیــن اکوسیســتم و با هــدف زمیــن زدن 
بازیگران داخلی این اکوسیستم و روی کار 
آوردن همتایان خارجی شــان پیوســته در 

تالش هستند.
همان طور که می دانیم و بارها و بارها تأکید 
کرده ایم، بازار رمزارزها یک بازار پرریسک 
است که تا امروز، در ایران هم قانون گذاری 
شفافی مبنی ممنوعیت یا عدم ممنوعیت 
آن وجــود نــدارد و مــا در نشــریه رمــزارز 
بــرای اینکه مطمئن باشــیم مخاطبــان ما 

به روشــنی متوجــه ایــن ریســک هســتند، در صفحــه 
۳ نشــریه رمزارز و درســت در کنار همین یادداشــت در 
باکسی قرمزرنگ و با فونتی بزرگ این هشدار را هر هفته 
تکرار کرده و تأکید می کنیم ممکن است کاربران به دلیل 
ریســک  هایی که این حوزه دارد، همه ســرمایه خود را از 
دست بدهند. این هشــدار ما مســتقل از این است که 
فــرد روی چه رمزارزهایــی و با چه حجمــی و از طریق چه 
صرافی ای - چه داخلی یا خارجی - سرمایه گذاری کرده 
باشــد؛ چراکه این ریســک جنبه های مختلفی دارد که 
هر کاربر باید با توجه به نیازها و داشــته های خود آنها را 

بررسی کند و تصمیم بگیرد.
به نظــر می رســد در هفته های اخیــر برخی که خــود نیز 
ظاهراً از فعــاالن این اکوسیســتم هســتند، در اقداماتی 
پراکنــده ســعی دارنــد ریســک موجــود در ایــن صنعت 
را از نــگاه دو گــروه یعنــی مــردم و دولت مــردان به ترســی 
افسارگســیخته تبدیل کنند که البته تا اینجــای کار هم 
اشکالی به آن وارد نیست، اما آن چیزی که محل بحث و 

شک و تردید در خلوص نیت این عزیزان می شود، تأکید 
این عزیزان روی ترس و دوری از صرافی های ایرانی و اعتماد 
کورکورانه به نمونه های خارجی است که از بین نمونه های 
خارجی هم به شکل مشکوکی نام یکی، دو صرافی خاص 
به کرات دیده می شــود. در واقع ســناریویی که به شــکل 
مشــترک توســط برخــی در حال هدایت شــدن 
اســت، خالصــه اش این اســت کــه صرافی های 
ایران امن نیســتند و به هزار و یک دلیل مردمی 
که در این صرافی ها حضور دارند، باید بترسند و 
صرافی های خارجی که بعضاً حتی صاحبان شان 
هم مشــخص نیســت، بــه هــزار و یک دلیــل از 
نمونه هــای ایرانی امن تــر هســتند و در این بین 
ظاهــراً یکــی، دو صرافی با ســهم بــازار کمتر که 
ظاهراً خارجی هستند هم خیلی امن تر هستند؛ 
صرافی هایی که به طرز عجیب و مشکوکی عمده 

کاربران شان ایرانی هستند!
تمام این ســناریو از یک مدل قدیمی الگو می گیرد که در 
آن شما ابتدا با طرح مواردی درست اعتماد کاربر را جلب 
می کنید و در مرحله بعد کاربر را می ترسانید و در مرحله 
آخر پیشنهاد جادویی خود را که کاربر نباید از آن بترسد، 
رو می کنیــد؛ ســناریویی قدیمی که متأســفانه افــرادی از 
درون اکوسیســتم که عمدتاً نقش یا مسئولیت یا حتی 
سابقه روشن و شفافی ندارند و منابع درآمد و مالی شان 
از ایــن صنعت مشــخص نیســت، درصــدد تقویــت آن 
برای زمین زدن صرافی های ایرانی هســتند. در پایان الزم 
می دانم تأکید کنم ورود به بازار رمزارزها پرریسک است 
و فرقی نمی کند در صرافی های ایرانی هستید یا خارجی؛ 
به هرحال ریســکش باالســت! اما حداقل در نمونه های 
شناخته شده داخلی بارقه هایی از اعتماد وجود دارد و در 
موارد حقوقی و قضایی حداقل در چهارچوب های داخل 
کشور می توان اقدام کرد، اما در نمونه های خارجی به عنوان 

یک ایرانی دست مان به هیچ کجا بند نخواهد بود.

چرا برخی از درون خود اکوسیستم رمزارزی ایران به دنبال کله پا کردن 
این اکوسیستم هستند؟

ایرانی جیز؟ خارجی طال؟

تحليل
A N A L Y S I S

 رمــزارز؛ هفته نامه اکوسیســتم بالکچیــن و رمــزارز ایران

محصولــیازگــروهرســانهایراهپرداخت

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

سیگنال فروش ها با امثال 
تتلو همدست شده اند 

تا جیب کاربران ایرانی را 
خالی کنند

 CCN هشدار درباره
و دارودسته اش

هفتــه گذشــته در یادداشــتی تحلیلی و 
گزارشی مفصل به این موضوع پرداختیم 
که توکن ووجک چرا یــک پروژه بی ارزش 
است و چطور با هدف خالی کردن جیب 
کاربران ایرانی راه افتاده است. این هفته 
باید درست مشابه همان اخطار را درباره 
توکنی بی پشــتوانه به نــام CCN بدهیم 
که لوگــوی آن کپی لوگوی شــبکه خبری 
سی ان ان است و یکی از همان »استادان 
اینستاگرامی« به نام هومن کرمی پشت 
آن اســت. توکنی که صرفاً برای ایرانی ها 
طراحی شده و رد آن را فقط در یک سایت 
عرضه اولیــه ســکه می توانیــد بزنید که 

حتــی در همــان ســایت 
نیز، بنیان گــذار ایــن پروژه 
)هومن کرمی( تأییدنشده 
و پرریســک معرفی شــده 
اســت. 5۰۰ کامنــت پــای 
صفحه آن را هم سه کاربر 
به نام های مسعود و پیتر و 

مرجان گذاشته اند!
تعداد پروژه ها و توکن های 
تقلبــی بــا ورود کاربــران 

جدید ایرانــی به این حوزه مــدام در حال 
افزایــش اســت. پروژه هایی کــه برخی از 
آنها رودربایستی های گذشته را هم کنار 
گذاشــته اند و زحمت بدیهیات و حفظ 
ظاهــر را هم بــه خــود نمی دهنــد و صرفاً 
روی هیجان کاربرانی که فکر می کنند از 
سودهای میلیاردی جا مانده اند، حساب 
بــاز کرده انــد؛ کاربرانــی کــه اول فالــوور 
اکانت های اینســتاگرامی و تلگرامی این 
استادان می شوند و بعد که جمعیت شان 
به حد نصاب مورد نظر این کالهبرداران 
رسید، می شــوند خریدار توکن هایی که 

آنها رونمایی می کنند.
در ایــن بیــن ســلبریتی هایی چــون تتلو 
هــم کــه یــک لشــکر مفــت و مجانــی از 
دنبال کننده های مشــتاق و شــیدا و واله 
دارنــد، می شــوند درصدبگیــر بازاریابی 
این پروژه ها. CCN نه اولین نمونه از این 
دســت تقلب هاســت و نه آخریــن آنها. 
اکوسیســتم رمزارزی تا پاک سازی دامن 
خــود از ایــن آلودگی هــا راه زیــادی دارد. 
چاره ای هم جز اطالع رســانی و هشــدار 
دادن و البته آموزش ساختاری و مستمر 

برای این اکوسیستم باقی نمانده.

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.

چهره های توخالی در ایــن عرصه خواهیم بود. کســانی که 
یادشان هست تقریباً چهار، پنج سال پیش شهرام جزایری 
در حال رونمایی از شهرام کوین بود که خیلی زود، هم پرونده 
آن کوین و هم صاحب کوین بسته شد تا ببینیم بار دیگر این 

فرد از کجا سبز می شود.
وقتی در سال های گذشته شاهد این بودیم که فالن مشاور 
طــالق و ازدواج مشــاور اســتارتاپی شــد و در اکوسیســتم 
استارتاپی درباره شیوه های موفقیت استارتاپ ها داد سخن 
 داد! یا مثالً همین شهرام جزایری که وقتی گفت می خواهد 
شهرام کوین بدهد، بیرون بسیاری با آب وتاب از آن صحبت 
کردند؛ وقتی فــالن چهره معــروف اینســتاگرامی تبدیل به 
مشاور روان شناسی شد و توصیه های بیمارگونه داد؛ وقتی 
کسی که دچار اضافه وزن شدید بود به مشاور تغذیه تبدیل 
شد نه آینه عبرت؛ وقتی همه اینها را دیدیم، صرفاً لبخندی 
زدیم، پس این منطق روزگار است؛ آنهایی که می خواهند به 
هر شیوه روی خط باشند، همیشه زودتر از حاکمان و مردم 
قدرت نــوآوری را درک می کنند. آنها مــدام روی طول موج ها 
شــنا می کنند و می دانند به هر قیمتی شــده باید روی خط 

باشند.
خالصه اینکه ســال هایی را کــه صرف یادگیــری بالکچین و 
دنیای توزیع شــده کردم، به من آموخت کــه هیچ اعتمادی 
به هیچ کســی نیســت! این به معنای این نیســت که همه 
کالهبردار هســتند، بلکه به این معناســت که هیچ کاری از 
هیچ کسی بعید نیست! حتی من که نگارنده این یادداشت 
هستم هم به دور از خطا نیستم که برای گناه نکرده و حرف 
نــزده بارهــا در محکمــه شــبکه های اجتماعــی بارهــا مورد 
عنایت دوستان سایبری قرار گرفتم. نمی گویم به من اعتماد 
کنید یا توکن هــا و کوین هایــی را که من معرفــی می کنم )که 
جز توکن های شناخته شــده تاکنــون از هیچ توکــن و کوینی 
نگفته ام(، می گویم در این دنیا کســی معصوم و دور از خطا 
نیست. همه ممکن است خطا کنند؛ آگاهانه یا ناآگاهانه. 
مهم این است که بعد از اشتباه چه رفتاری انجام می دهیم. 
در این دنیای توزیع شده کسی پیامبر و به دور از گناه نیست؛ 

حتی ساتوشی ناکاموتو و ویتالیک بوترین بزرگ!
پس تمرکزمــان را بگذاریــم روی آموزش پیوســته خودمان و 
دوروبری هایمان. بنــای بالکچین بر بی اعتمادی اســت و ما 
اگر نمی دانیم و نمی شناسیم، نباید به چیزی و کسی اعتماد 
کنیم. به همین خاطر اگر فکر می کنیــم درباره توکن تتلو به 
اندازه کافــی می دانیم و مطمئن هســتیم کــه آمده کــه ما را 
خوشبخت کند، سرمایه مان را در این توکن بگذاریم. جهنم و 
ضرر! ولی من نه به این فرد اعتماد دارم و نه به دوروبری هایش 
و نه به توکن هایش. اما شــما مجبور نیســتید بــه حرف من 

گوش کنید. در این جهان کسی قابل اعتماد نیست.
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آموزش
E D U C A T I O N

نتیجه اقدامات سازمان 
توسعه تجارت به زودی 

اعالم می شود

تعیین تکلیف استفاده 
از رمزارزها در تجارت

هنوز بســتر بالکچین از ســوی ســازمان 
توسعه تجارت برای استفاده از رمزارزها 
در صــادرات و واردات راه انــدازی نشــده، 
اما طبق پیگیری های باشگاه خبرنگاران 
جــوان از ایــن ســازمان، طــی یک الــی دو 

هفته آینده به نتیجه می رسد.
از نخستین باری که علیرضا پیمان پاک، 
رئیس سازمان توســعه تجارت به تالش 
این سازمان برای استفاده از رمزارزها در 
تجارت خارجی اشاره کرده، حدود چهار 
ماه می گذرد؛ او در ۱6 دی ماه پارســال در 
حساب کاربری خود در توییتر اعالم کرده 
بود که طبق مصوبه اولین جلسه کارگروه 
مشترک ارزی بین وزارت صمت و بانک 
مرکزی، با هدف تسهیل تجارت خارجی، 
ســازوکار اســتفاده از رمزارز هــا در حــوزه 

تجارت خارجی باید نهایی شود.
پیمان پاک همچنین روز نوزدهم دی ماه 
گفته بود: »سامانه های بالکچین مبتنی 
بــر پایــه ارز هــای مختلــف، می تواننــد 
ســازوکاری ایجــاد کننــد کــه طرفیــن 
تجاری بر اساس آن به یکدیگر تضمین 
متقابــل بدهنــد و رمزارز هــا می تواننــد 
وسیله ای برای انتقال اعتبار صادرکننده 
بــه واردکننــده کاال باشــند. در حــال کار 
روی ســازوکار ایــن ســامانه هســتیم که 
بخــش بین المللــی آن انجــام شــده و تــا 
دو هفته آینده اتصال ســامانه رمزارز به 
سامانه هایی مانند سامانه جامع تجارت، 

تعریف و ابزار آن ایجاد می شود.«
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت در 
تاریــخ 2۰ بهمــن  ۱۴۰۰ نیــز در نشســت 
هم اندیشــی مقامــات دولتی بــا فعاالن 
اقتصــادی، از مذاکــرات ایــن ســازمان با 
بانک مرکزی برای جایگزینی سامانه های 
بالکچیــن با »ال ســی« در حــوزه تجارت 
خارجی خبر داده بود. به گفته او، هدف از 
اجرای این طرح، دور زدن تحریم هاست، 
اما هنوز سازوکار آن و موانعی که ممکن 
است سازمان توسعه تجارت در پیشبرد 
این هدف با آنها مواجه شود، مشخص 

نیست.

NEWSخبر

وارن بافت، سرمایه گذار و تاجر معروف آمریکایی اعالم 
کــرده اگر همــه بیت کوین های دنیــا را به قیمــت 25 دالر 
هم به او بدهند، باز او حاضر نخواهد بــود آنها را بخرد. 
حرف بافت به شکل ضمنی به این معناست که او روی 
بیت کوین سرمایه گذاری نمی کند؛ به این دلیل که آن را 

چیز بی ارزشی می داند. 
برای کســی مثل من که در بــازار رمزارزهــا فعالیت دارم، 

شــاید خیلی جــذاب نباشــد که بشــنوم این 
ســرمایه گذار خبــره و کارکشــته بیت کویــن 
را فاقــد ارزش و ســرمایه گذاری روی آن را 
احمقانــه می دانــد، ولــی واقعیت این اســت 
که من آقــای بافت را به خاطر این اســتراتژی 
تحســین می کنم، آن  هــم به ایــن دلیل مهم 
کــه در بنیان هــای فکــری او ایــن یــک اصــل 
پذیرفته شــده اســت کــه »در بــازاری کــه 
نمی شناســی، نبایــد ســرمایه گذاری کنی!« 
یکی از اولین نکاتی که ســرمایه گذاران خبره 

رعایت می کنند، پایبندی به استراتژی است. در دنیای 
پــر از اتفاق هــا و پیشــنهادهای رنگارنــگ امــروز، پایبند 
مانــدن به یک اســتراتژی ســرمایه گذاری واحــد، هم کار 
بسیار سختی است و هم بسیار حیاتی. استراتژی وارن 
بافت در ســرمایه گذاری بر مبنای ارزش و جریان درآمد 

شرکت ها استوار است. 

 قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری
بــرای نمونــه وقتی ســهام شــرکتی در بــازار بــا قیمت 8۰ 
دالر در حــال معاملــه اســت، اما بررســی  ها نشــان دهد 
کــه ارزش واقعی هر ســهم این شــرکت ۱۰۰ دالر اســت، 
اینجــا و پــس از ارزیابــی کل آن کســب وکار و صنعــت 
مرتبط با آن، سرمایه گذاران بر مبنای ارزش، تصمیم به 
ســرمایه گذاری روی این ســهم می گیرند، اما اگر قیمت 
یــک ســهم از ارزش ذاتــی آن باالتــر باشــد، آن را گزینــه 
خوبی برای سرمایه گذاری نخواهند دید. نکته مهم این 

است که در این استراتژی بدون دانستن ارزش ذاتی یک 
دارایی به هیچ عنوان نمی توان به سرمایه گذاری روی آن 
اقدام کرد. بــه عبارت روشــن تر نمی تــوان یــک دارایی را 
ارزش گذاری کرد؛ وقتی به طور کامل آن را نمی شناســیم 

و درکش نمی کنیم!
برای نمونه یک کشــاورز به ســادگی می تواند ارزش یک 
زمین کشاورزی را محاسبه کند و سرمایه گذاری موفقی 
در این زمینه داشته باشد، اما همین کشاورز 
اگر وارد بازار ســهام شــود، احتمــاالً نخواهد 
توانســت ســرمایه گذاری معقولــی در ایــن 
بازار داشــته باشــد؛ آن  هــم زمانی کــه نتواند 
ارزش ذاتــی یــک ســهم را محاســبه کنــد. یا 
چطور یک متخصــص بازار بــورس می تواند 
ارزش حدودی توکن یــک اوراکل غیرمتمرکز 
را در بــازار رمزارزهــا محاســبه کنــد و روش 
ســرمایه گذاری معقولــی بــرای خــود در ایــن 

حوزه در پیش بگیرد؟

 بافت مایکروسافت و تسال را هم بی ارزش 
می دانست

برگردیــم بــه ماجــرای آقــای بافــت! وارن بافــت به عنوان 
یک سرمایه گذار خبره بازار ســهام تنها زمانی روی یک 
ســهم ســرمایه گذاری می کند که آن کســب وکار را کامالً 
درک و ارزیابــی کرده باشــد. به همین خاطر هم هســت 
که ســال ها پیش عنــوان کرده بــود: »من بــه بیل گیتس 
گفتــم ترجیــح می دهــم روی کارخانــه آدامس ســازی 

سرمایه گذاری کنم تا روی مایکروسافت!«
بافت همیشه عنوان می کند که کســب وکار های بسیار 
زیادی وجود دارند که اصالً دانشــی در مــورد آنها ندارد 
و صرفــاً در مــورد کســب وکار های اندکــی دانــش دارد. و 
از قضــا همــان کســب وکار های اندک هســتند  کــه برای 
او ایجــاد ســود و ثــروت کرده اند. بــه همین دلیل اســت 

کــه او ترجیــح می دهــد روی کوکاکــوال و بانــک آمریــکا 
سرمایه گذاری کند تا شرکتی مثل مایکروسافت که هیچ 

دانشی در موردش ندارد!
با همین منطق اســت که »چارلی مانگر«، شریک وارن 
بافــت در شــرکت برکشــایر هاتــاوی هــم ســال ها قبــل، 
پیشنهاد سرمایه گذاری روی تسال را رد کرده و گفته بود 
این ایده احمقانه اســت و به هیچ عنوان حاضر نیست 
روی آن ســرمایه گذاری کند. درســت به همیــن دلیل که 
او دانــش و تجربــه ای در زمینــه خودروهــای الکتریکــی 
نداشت و ترجیح می داد روی چیزی سرمایه گذاری کند 

که آن را می شناسند.

 ضرورت درک یک آینده متفــاوت و نظام 
ارزشی آن

وارن بافت بیت کوین را بی ارزش می داند و حاضر نیست 
روی آن سرمایه گذاری کند؛ دقیقاً با همان استداللی که 
روی مایکروســافت و تسال ســرمایه گذاری نکرده است. 
من به شخصه از این پایبندی به اصول و استراتژی لذت 

می برم و از آن دو نکته مهم استنباط می کنم.
نکته اول اینکه بیت کوین اصالً سهام نیست و مفهومی 
کامالً متفاوت از سهام دارد و نمی توان با چهارچوب های 

ذهنی متناسب با بازار سهام آن را ارزیابی کرد.
نکتــه دوم اینکه بــرای ارزیابی و ارزش گــذاری بیت کوین 
بایــد بــا مفاهیمــی همچــون بالکچیــن، مکانیســم های 
اجمــاع، اثبــات کار، ماینینــگ، کــد نانــس و... آشــنایی 
داشت و به نظرم برای یک فرد 9۱ساله درک این مفاهیم 
کامــالً جدید و ساختارشــکنانه بســیار ســخت اســت و 
طبیعی است که بیت کوین اساساً در ذهن چنین آدمی، 

ایده ای احمقانه به نظر بیاید.
بایــد قبــول کــرد کــه دنیــا در حــال گــذر و گــذار اســت و 
جهان بینــی، ارزش و باورهــای نســل جــوان امــروزی بــا 
جهان بینــی و نظــام ارزشــی و آینــده محتمــل از دیدگاه 

فردی چون وارن بافت 9۱ساله بسیار متفاوت است.

درس های تاجر ۹۱ساله برای دنیای رمزارز

مصطفی قمری  
مدیرعامل شرکت مشاوره 

سرمایه گذاری بینوست

ghamari2004
@gmail.com

چرا وارن بافت حاضر نیست برای همه بیت کوین های عالم حتی ۲۵ دالر خرج کند؟
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NEWSخبر

پذیرش همگانی رمزارزها 
به عنوان ابزار پرداخت 
در حال گسترش است

گوچی از مشتریانش 
رمزارز می پذیرد!

گوچی ۱2 ارز دیجیتال از جمله بیت کوین، 
بیت کوین کــش، اتریــوم،  الیت کویــن، 
شــیبا اینــو، WBTC، دوج کویــن و پنــج 

استیبل کوین دالر آمریکا را می پذیرد.
به مشــتریانی کــه هزینــه خریدشــان در 
فروشگاه های خود در مکان های آزمایشی 
در نیویورک، لس آنجلس، میامی، آتالنتا و 
الس وگاس را با رمزارز پرداخت می کنند، 
ایمیلی با یک کد کیوآر ارسال می شود تا 
از طریــق کیف پول دارایــی دیجیتال خود 
پرداخت کنند. کارمندان شروع به آموزش 
در زمینــه رمزنــگاری، توکن هــای غیرقابل 
معاوضــه )NFT( و وب ۳ کرده انــد تــا برای 

راه اندازی آماده شوند.

 ورود برندهای لوکس به متاورس 
و رمزارز

برندهای ســطح باال وارد فضــای کریپتو و 
Off- وب ۳ شده اند. در ماه مارس، شرکت
white شروع به پذیرش پرداخت با شش 
رمزارز در فروشگاه های شــاخص خود در 

پاریس، میالن و لندن کرد.
 LVMH متعلــق بــه گــروه Off-white
)ال وی ام اچ( فرانســه اســت که در گذشته 
ان اف تی هایــی را بــرای برندهــای معــروف 
خود یعنی هنسی، بولگاری و لویی ویتون 
منتشــر کرده اســت. بــه گــزارش اقتصاد 
آنالین برند ســاعت های لوکس هابلوت، 
مجموعه ای محدود از ساعت های لوکس 
خود را منتشــر کرد که فقط با استفاده از 
بیت کویــن می تــوان آن را خریــداری کرد. 
اخیراً این برند با ارائه دهنده کیف پول سرد 
لجر همکاری کرده و یک ساعت مجهز به 
کیف پول لجر نانو ایکس را در فوریه عرضه 
کرد. برندهای ساعت فرانک مولر و نورگین 
به همــراه فیلیــپ پلیــن همگی کریپتــو را 
می پذیرند. شــرکت لوکس تناسب اندام 
اکوینیکس گروپ از ۱۳ اردیبهشت شروع 
به پذیرش پرداخت های ارز دیجیتال برای 
باشــگاه های مســتقر در شــهر نیویــورک 
کــرد کــه بــا حــق عضویــت ســاالنه ۱.۴ 
اتریوم شــروع می شــود. برداشتن چنین 
قدمــی از ســوی برندهــای معتبــر گامــی 
رو به جلــو برای پذیــرش ارزهــای دیجیتال 
محسوب می شود. در حال حاضر برخی 
از بزرگ تریــن برندهــای جهــان از جملــه 
مایکروسافت و شــرکت مخابراتی ایاالت 
متحــده AT&T بــرای پرداخــت، ارزهــای 

دیجیتال را می پذیرند.

اگر نگاه تــان را از این تیتر به بــاالی صفحه و چگالی 
باالی رنگ قرمز ببرید یا ســری به صفحــه ۱6 رمزارز 
بزنید و درصدهای قرمزرنگ را ببینید، تغییرات بازار 
رمزارزها در هفته گذشته و به خصوص در آخر هفته 
آن دســت تان خواهد آمد! بازار روند نزولی شدیدی 
را در این هفتــه تجربه کــرده و آن طور که پیداســت، 
معامله گران بازار ارزهای دیجیتال تصور می کنند که 
قیمت ها در ادامه سقوط عمیق تری را تجربه خواهند 
کرد، به همیــن خاطر از انجــام خرید هــای جدید در 
کف هــای اخیــر خــودداری می کننــد. دو شــاخص 

کلیدی نیز به نوعی این فرضیه را تأیید می کنند.
به گزارش کوین تلگراف، نمودار ارزش کل بازار ارزهای 
دیجیتال 2۴ روز اســت کــه در یک کانــال نزولی قرار 
دارد. داده های موجود نشان می دهد که این نمودار 
در ششــم می )۱6 اردیبهشــت( بــاز هم بــه حمایت 
۱.65 تریلیــون دالری خــود رســیده و آن را آزمایــش 

کــرده اســت. گفتنــی اســت ارزش کل بــازار ارزهــای 
دیجیتال زمانی به ســطح ۱.65 تریلیون دالر رســید 
که قیمت بیت کوین تا کف خود در 7۰ روز گذشــته، 

یعنی ۳5.55۰ دالر کاهش یافت.
مجموع ارزش بازار تمام ارزهــای دیجیتال در هفت 
روز گذشته شــش درصد کاهش یافته است. با این 
حال، این اصالح اندک در رابطه با آلت کوین هایی که 
ارزش بازار متوســطی دارند و در این مدت ۱9 درصد 
)یا بیشتر( از آن را از دست داده اند، صدق نمی کند.

در هفت روز گذشــته، قیمت بیت کویــن 7.5 درصد 
و قیمت اتریــوم 6 درصد کاهش یافته اســت. عالوه 
بــر ایــن، آلت کوین هــا وضعیتــی را تجربــه کردند که 
اســمش را فقــط می تــوان حمام خــون گذاشــت. در 
تصویر زیر می توانید ارزهایی که در هفت روز گذشته 
بیشــترین رشــد و بیشــترین ســقوط را داشــته اند، 
مشاهده کنید. گفتنی است این توکن ها از میان 8۰ 

ارز دیجیتال بزرگ بازار انتخاب شده اند.
نوســان محدود بیت کوین بیــن ۳5.۰۰۰ تــا ۴۰.۰۰۰ 
دالر در چنــد مــاه گذشــته با ســقوط مداوم نســبت 
حجم سفارش های خرید به فروش همراه بوده است. 
ایــن یعنــی بخشــی از خریــداران در جریــان تثبیت 

قیمت، از ورود به بازار خودداری کرده اند.
تقاضای معامله گران خرد پایین است و همچنین با 
در نظر گرفتن نرخ تأمین سرمایه منفی آلت  کوین ها، 
معامله گــران تمایلی ندارنــد در بازاری کــه ارزش کل 
آن در منطقه مهم ۱.65 تریلیون دالر اســت، خرید 
جدید انجام دهند. به طــور کلی به نظر می رســد که 
خریــداران فکــر می کننــد قیمــت ارزهــای دیجیتال 
بیشــتر کاهــش می یابــد و تمایلــی ندارنــد وارد بازار 
شــوند. به همین خاطــر، می تــوان گفت کــه ارزهای 
دیجیتال احتماالً با اصالح قیمتی عمیق تری مواجه 

خواهند شد.

حمام خون! ورود بیت کوین به کانال 3۵ هزار، کاربران را محتاط تر از همیشه کرده است

تحلیل هفتگی بازار رمزارزها

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

وقتی ناکاموتو در ســال 2۰۰9 بیت کوین را معرفــی کرد، این 
امید وجود داشت که بیت کوین نقش پول جهانی را بر عهده 
گیرد، اما هنوز پس از گذشت ۱۳ سال بیت کوین نقش پول 
را ندارد. کماکان پول های رایج دولتی عمده پولی هستند که 

می شناسیم. در همین حال فناوری زیرساختی 
بیت کویــن یعنــی بالکچیــن، زمینــه  را بــرای 
توکن ســازی یــا tokenization پول های دولتی 
فراهم ساخت. بر خالف بیت کوین در پول دولتی 
توکنی، انتشــار و عرضه پول متمرکــز و منتج از 
تصمیمات بانک مرکزی باقی می ماند، اما توکن 
قادر است مزایایی مثل حذف واسطه،  شفافیت، 
کاهش هزینه مبادله، قابلیت برنامه پذیری و در 
شرایطی سانسورناپذیری را برای پول به ارمغان 
آورد. پــول توکنی کاربــرد وســیعی در امور مالی 

یا فایننس اعــم از انتقال پــول و پرداخــت، وام دهی، مبادله 
)بازارهای ارز، طال، اوراق بهادار، کامودیتی و سایر دارایی ها(، 

بیمه گری، شرط بندی و سایر موارد دارد.

 چه کسی باید توکن سازی کند؟
 با توجــه به مزایــای توکن ، همــه پول هــای دولتی دیر یــا زود 
به شــکل توکن درخواهند آمد. ســؤال اصلی این اســت که 
توکن ســازی بایــد به دســت  چــه کســی و روی کدام شــبکه 
بالکچینی انجــام شــود. در روش اول توکن ســازی می تواند 
به دســت بانک مرکزی روی یک شــبکه ملی صــورت گیرد 
که رمزپول بانــک مرکزی یــا CBDC نامیده می شــود. روش 
دوم آن اســت که توکن ســازی به دســت بانک هــای تجاری 
روی شــبکه های جهانی انجام شــود که آن را استیبل کوین 
نامیده اند. این دو شــیوه توکن ســازی سر ســازگاری ندارند، 
یعنی انتشار CBDC در تضاد با انتشار استیبل کوین هاست 
و دلیل و عامل سرکوب استیبل کوین ها از طرف دولت خواهد 
بود. می توان تصور کرد که روش ترکیبی یعنی انتشار همزمان 
رمزپول بانک مرکزی روی شــبکه ملی و اســتیبل کوین های 
مبتنی بر رمزپول روی شــبکه جهانــی به دلیل تناقض های 

ذاتی جدی گرفته نشود.
بحث دوگانه رمزپول و استیبل کوین، بیشترین سابقه را در 

ایاالت متحده دارد. دولت فدرال اعالم کرده فعالً برنامه ای 
برای انتشــار رمزپول بانک مرکزی ندارد، هرچند به رصد 
و پایش تحــوالت ادامــه می دهد. به طــور کلی فــدرال رزرو 
نشان داده که نگران ثبات مالی است و ترجیح می دهد در 
تغییر وضع موجود سیســتم مالی بااحتیاط 
رفتار کنــد، اما در مورد اســتیبل کوین ها وضع 
متفــاوت اســت. اولیــن اســتیبل کوین دالری 
یعنــی تتــر هشــت ســال پیش منتشــر شــد. 
بعد از تتر اســتیبل کوین های متنوعی با انواع 
فناوری شــکل گرفتنــد. دولت فــدرال در تمام 
این سال ها مناقشات، مجادالت و بحث های 
متعددی با ناشــران اســتیبل کوین به ویژه تتر 
داشــته اســت. نهایتاً بعد از چند سال بحث 
و گفت وگو، اکنــون دولت به اســتیبل کوین ها 
چراغ سبز نشــان داده و درصدد است با تنظیم گری آنها 
را به رســمیت بشناســد. خزانــه داری، کنگره، ســناتورها، 
فدرال رزرو، کمیســیون بــورس و جامعه رمــزارز درباره این 
تنظیم گری بحث می کنند. محتمل است که تنظیم گری 
دولــت صرفــاً در حصــول اطمینــان از دارا بودن پشــتوانه 
دالری کافــی و تمکیــن ناشــر بــه فهرســت ســیاه دولتــی 
خالصه شــود. با پذیرش اســتیبل کوین ها توســط دولت، 
پتانسیل امور مالی نامتمرکز آزاد می شود، دالر در معرض 
جهانی شــدن بیش از پیــش قــرار می گیرد و اکوسیســتم 
پول هــای دولتی شــکل جدیــدی به خــود خواهــد گرفت. 
هیچ کشوری نمی تواند از تأثیرات این پدیده برکنار بماند و 
این پدیده بر سرنوشت پول دولتی سایر کشورها از جمله 
ایران تأثیر تدریجی خواهد داشت. در کنار ایاالت متحده، 
دولت انگلستان هم اخیراً همین رویه را دنبال کرده است. 
در جهت مخالف، دولت چین و روسیه برنامه های جدی 
خود را برای انتشــار رمزپول بانک مرکــزی پیش می برند و 
استیبل کوین ها را به رسمیت نمی شناسند. واقعیت این 
است که اگر مطابق این الگو همه بانک های مرکزی اراده ای 
برای تأسیس شبکه بالکچین ملی خود داشته باشند، با 
۱6۴ شبکه خصوصی جدید روبه رو خواهیم بود که البته 

دنیا به این همه شبکه نیازی ندارد.

 چالش های ریال دیجیتال 
 در ایــران بانــک مرکــزی مقــررات رمزریــال را در 2۰ فروردین 
۱۴۰۱ منتشر ساخت و این مستندات دیدگاه بانک مرکزی 
را نســبتاً شفاف ســازی کرد. توکن ســازی ریال در ایــران قرار 
است مستقیماً به دست بانک مرکزی و با معرفی رمزریال 
صورت گیرد. رمزریال روی یک شبکه ملی منتشر می شود و 
تنها اعضای متولی که مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت 
کرده اند، قدرت ساخت کیف پول برای شهروندان یا ساخت 
اپ های نامتمرکز مبتنی بر رمزریال )پیاده سازی قراردادهای 
هوشــمند( را در اختیــار دارند. بر مبنای اطالعات منتشــره 
از ســوی بانک مرکــزی، می توان اســتنباط کرد کــه این نهاد 
الگوی کیف پول خرد را در طراحی رمزریال پی گرفته است. 
کیف های رمزریال مشــمول مقرراتی مشابه مقررات کیف 
پول و پرداخت های خرد خواهند بود. به عبارت دیگر، کیف 
پول های رمزریال صرفاً به مشتریان شناسایی شده بر مبنای 
مقررات KYC تخصیص می یابد و ســقف خُرد برای واریز و 
انجام تراکنش  لحاظ می شود. کیف پول های رمزریال فاقد 
بهره خواهنــد بود. ایــن محدودیت ها با هــدف جلوگیری از 
مهاجرت حساب های بانکی به رمزریال وضع شده است. با 
این توصیفات کیف رمزریال را می توان کیف پول بانک مرکزی 
محسوب کرد که کارکرد اصلی آن در جایگزینی اسکناس و 
پردازش پرداخت های خرد نمایان می شود. در این طراحی، 
رمزریال در رقابت با کیف پول دیجیتال بانک ها، بخشی از 
بار را از دوش شبکه ملی پرداخت )عموماً شاپرک و شتاب( 

برخواهد داشت. 
الگــوی کیــف پــول خــرد تغییــر چشــم گیری نســبت بــه 
سیســتم مالی موجــود محســوب نمی شــود؛ از ایــن رو گام 
بزرگ روبه جلویی هم به حســاب نمی آید، اما ممکن است 
زمینه ساز خسرانی بزرگ باشد. در حقیقت وجود رمزریال 
عامل سرکوب استیبل  کوین های ریال توسط بانک مرکزی 
است تا مانع از شکل گیری رقیب برای رمزریال باشد. این کار 
نوآوری های فین تکی نامتمرکز را که محتمل است در آینده 
در اکوسیستم ایرانی به پیروی از موارد موفق خارجی شکل 
گیرند، تحت الشــعاع قرار می دهــد. وضعیــت دالر توکنی 
می تواند چشم انداز خوبی به ما ارائه بدهد. در حال حاضر 

ناصر مدرسی  

snmodarresi
@gmail.com

چرا رمزپول می تواند به عامل سرکوب استیبل کوین، 
امور مالی نامتمرکز و نوآوری های ریالی بدل شود

دوراهی بانک   مرکزی 
رمزپول دولتی

 یا استیبل کوین  خصوصی

 مخالفت کمیسیون با 
ممانعت برای تأمین برق 

تولید رمزارزها

برق ماینرهای 
مجوزدار قطع 

نخواهد شد
گویا قرار بوده مجلس جلوی اختصاص 
برق به استخراج کنندگان رمزارز را بگیرد 
امــا کمیســیون برنامــه و بودجــه بــا این 
اســتدالل کــه ســرمایه گذارهای زیــادی 
با تشــویق برخــی نهادهای دولتــی وارد 
ایــن حــوزه شــده اند جلــوی ایــن کار را 
گرفته است. آنگونه که خبرگزاری خانه 
ملت که ارگان رسمی رسانه ای مجلس 
شــورای اســالمی اســت خبــر داده در 
آخریــن نشســت کمیســیون برنامــه و 
بودجــه ایــن موضــوع مــورد بحــث قرار 

گرفته است. 
ســیدمحمدرضا  رابطــه  همیــن  در 
میرتاج الدینی نایب رئیس کمیســیون 
برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس 
در تشــریح نشســت این کمیسیون در 
هفتــه گذشــته گفــت: الیحه توســعه و 
مانع زدایــی از صنعت برق کشــور برای 
بررســی به کمیســیون برنامــه و بودجه 
به عنوان کمیســیون فرعی ارسال شده 
بــود کــه تعــدادی از مــواد آن بــا حضور 
معاون وزیر صمت بررســی شد. در این 
نشســت به طــور ویــژه بــر روی مــاده ۱6 
مربوط به وظیفه دولت برای تامین برق 

تولید رمزارزها بحث کرد.
نایب رئیس کمیســیون برنامه، بودجه 
و محاســبات مجلــس اظهــار کــرد: این 
موضــوع کامال شــفاف نشــده بــود و به 
موجــب ایــن مــاده تــا زمانــی کــه قانون 
رمزارزهــا تصویب نشــده دولــت باید از 
اختصاص برق به فعالیت های رمزارزی 
ممانعــت کند که اعضای کمیســیون با 
این ماده مخالفــت کردند زیــرا پیش از 
این بــرای بســیاری تعهد ایجاد شــده و 
نیروگاه برقی احــداث کرده اند، بنابراین 
اعالم شد که پیشــنهاد حذف این ماده 

در صحن علنی مطرح شود.

NEWSخبر
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

چند صد میلیارد دالر توکنی در قالب اســتیبل کوین ها  در 
امور مالی نامتمرکز منتشر شده و مورد استفاده است. اگر 
رمزریال منتشــر شــود، تعقیب چنین چشــم اندازی برای 
ریــال دور از تصــور خواهد بــود، کاربرد آن کاهــش می یابد و 

جایگزینی آن با سایر ارزهای جهانی شتاب می گیرد.

 تنهایی رمزریال
 از طــرف دیگــر انتظار شــکل گیری صنعــت مالی بــاز حول 
رمزریــال روی شــبکه ملی انتظــاری بیهــوده اســت؛ چراکه 
شناسایی مشتری، محدودیت واریز، محدودیت تراکنش و 
نظارت دولتی بر قراردادهای هوشمند، همه عواملی ناسازگار 
با صنعــت مالی بــاز هســتند و پیدایش اکوسیســتم مالی 
بالکچینی روی یک شبکه ملی مســقف باورپذیر نیست. 
مروری بر روند جهانی امور مالی نشان می دهد که جریان امور 
مالی نامتمرکز در حال پیشرفت و متحول کردن صنعت مالی 
است و به طور طبیعی بانک ها را هم متأثر خواهد کرد. شاید 
بهترین کار این باشد که اجازه بدهیم این جریان به صورت 
ارگانیک رخ دهد و بانک ها هــم این فرصت را بیابند تا خود 
را با روند مذکور سازگار سازند. عالوه بر این یک شبکه ملی 
نمی تواند پابه پای شبکه های عمومی که در سطح جهان مدام 

توســط جامعه بزرگی از کاربران 
در حــال به روزرســانی و آپدیــت 
هســتند، به روز و مؤثــر بماند. از 
این لحاظ سرنوشت یک شبکه 
ملــی تفاوتی بــا سیســتم عامل 

ملی نخواهد داشت. 
نکتــه منفــی دیگــر رمزریــال، 
الگــوی کیــف پــول آن اســت که 
بــه هیچ وجــه حریــم خصوصی 
را حتــی در تراکنش هــای خــرد 
اینجــا  در  نمی کنــد.  حفــظ 
منظــور از حریــم خصوصــی، 
حریــم خصوصــی شــهروندان 
در برابــر دولت اســت و رمزریال 
جایگزینــی بــرای اســکناس که 
یــک نــوع پــول حافــظ حریــم 
خصوصــی اســت، محســوب 

نمی شود.
می تــوان انتظــار داشــت کــه 
رمزریال برای همیشه در الگوی 
کیف پول خــرد باقی نمانــد. اگر 
بانــک مرکــزی محدودیت هــای 
ســقف واریز و تراکنش رمزریال 

را بر حسب شرایط در آینده تعدیل کند، با پیامدهای جدی 
یــک رمزریال واقعــی روبــه رو خواهیم شــد کــه از مهم ترین 
پیامدهای آن تهدید بیش از پیش اســتقالل بانک مرکزی 
است. در واقع سیاست مداران ابزاری خواهند یافت که فشار 
خود را برای اصطالحاً »هدایت اعتبار« بیشتر سازند. این 
مسئله دخالت سیاست در اقتصاد را حتی از وضع موجود 
بیشتر می ســازد و باری را که اکنون سیاست های دستوری 
مصوب مجلس یــا دولت بر دوش اعتبــار بانک های دولتی 

گذارده، مســتقیماً بر دوش بانــک مرکزی می گــذارد. چاپ 
پول بانک مرکزی جایگزین خلق پول بانک تجاری می شود 
و هدف گذاری بانک مرکزی برای کنترل تورم را بیش از پیش 
با چالش مواجه می ســازد. در این شــرایط اســتقالل بانک 
مرکزی قربانی رمزریال خواهد شــد. دومین پیامد رمزریال 
رقابت بانک مرکزی با بانک های تجاری است. گرچه در حال 
حاضر نیز در کشور ما بر خالف ایاالت متحده، بخش بزرگی 
از بانک ها دولتی هســتند، اما ســرویس دهی بانک مرکزی 
در قامت یک بانک تجاری، شــکل غالب پول را از حســاب 
بانکی به رمزریال تغییر می دهــد و نقش بانک های تجاری 
را کمرنگ تــر می ســازد و در نهایت همه ارکان پــول دولتی تر 

خواهند شد.

 اگر جا بمانیم..
 در انتهــا ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه اگــر اســتفاده از 
استیبل کوین های جهانی، به ویژه دالر فراگیر شود، شهروندان 
کشــورها برای امور مالی نظیر پرداخت یــا وام دهی، محدود 
به پــول دولــت محلــی و ناحیــه قضایــی مربوطه نیســتند، 
بلکه گزینه جدید اســتیبل دالر را هم در اختیار دارند. مثالً 
استفاده شهروندان افغانستان از استیبل دالر به جای افغانی 
محتمل است. شهروندان تنها 
با نصب یک نرم افزار ساده کیف 
پــول کریپتــو روی گوشــی خــود 
می تواننــد پــول اســتیبل دالر را 
به دیگر شهروندان در هر کجای 
کشــور یا حتی دنیا بــا هزینه ای 
انــدک انتقــال دهنــد. از جملــه 
پیامدهــای ایــن امــر آن اســت 
کــه دالر اســتیبل بــه رســمیت 
شناخته شــده از ســوی دولــت، 
جای پول دولتی را در کشورهای 
تورمی خواهد گرفت. وضعیتی 
شبیه وضع فعلی کشور تورم زده 
آرژانتین که مردم برای خرج کردن 
از پــزو و بــرای پس انــداز از دالر 
اســتیبل اســتفاده می کننــد. 
مزیت دالر اســتیبل این اســت 
کــه نیــازی بــه افتتــاح حســاب 
بانکی ندارد، سریع و آنالین بوده 
و تراکنش هــای آن بســیار ارزان 
است. همچنین عدم وابستگی 
به افتتاح حساب بانکی، آن را در 
دسترس طیف بسیار وسیع تری 
از مردم دنیا، از جمله ایرانیان قرار می دهد. در این حالت مردم 
ممکن است برای بســیاری از کارها، عطای حمایت قضایی 
از تراکنش هــای پول قانونی محلــی مانند ریــال را به لقایش 
ببخشــند و برای مبادالت، پس انــداز و وام دهی به اســتیبل 
دالر روی بیاورنــد. قبــل از آنکه ســناریوی باال محقق شــود، 
انتشــار اســتیبل ریال روی شــبکه های جهانــی می تواند به 
کاربرد بیشتر ریال در صنعت مالی باز دامن بزند، کارآفرینان 

را تشویق کند و کاربرد آن را تقویت کند.  

انتشار CBDC در 
تضاد با انتشار 

استیبل کوین هاست و 
دلیل و عامل سرکوب 

استیبل کوین ها از 
طرف دولت خواهد بود. 
می توان تصور کرد که 
روش ترکیبی یعنی 

انتشار همزمان رمزپول 
بانک مرکزی روی شبکه 
ملی و استیبل کوین های 
مبتنی بر رمزپول روی 
شبکه جهانی به دلیل 

تناقض های ذاتی جدی 
گرفته نشود

نمودار زیر مقایسه ای از رمزپول، استیبل کوین و رمزارزها را به نمایش گذاشته است. 
بیت کوین و اتریوم استیبل کوین رمزپول بانک مرکزی

پروتکل بانک مرکزی بانک مرکزی ناشر پول

پروتکل بانک تجاری/ پروتکل بانک مرکزی ناشر توکن

DAO/ پروتکل پروتکل بانک تجاری متولی امور مالی

بالکچین جهانی بالکچین جهانی بالکچین ملی زیرساخت

ناشناس ناشناس شناس کیف پول

- - نظارت کامل نظارت دولتی بر تراکنش

- مانند وضع فعلی دخالت کامل دخالت پولی دولت در اقتصاد

- تحت قانون گذاری FATF قواعد مکانیسم مبارزه با پول شویی

- ناشر توکن بانک مرجع مصادره پول سرقتی

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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اکوسیستم را دست 
سیگنال فروش ها ندهیم!

گفت وگو با یاشار راشدی، فعال حوزه رمزارز و بالکچین که می گوید در حوزه رمزارز و بالکچین 
بیش از ۲1 نوع کسب وکار می توان راه انداخت؛ به شرطی که فضای رگوالتوری را با این 

فناوری همراه کنیم و کسب وکارهای واقعی را محور تصمیم گیری بدانیم
یاشار راشدی، کارشناس نرم افزار  و کارشناس ارشد مدیریت 
فنــاوری اطالعــات اســت کــه در حــوزه توســعه نرم افزار های 
بالکچین و رمزارزها فعالیت می کند. راشدی فعالیت حرفه ای 
خود را با تجارت اجتماعی در ســال ۱۳8۳ آغاز کرد و از سال 
۱۳9۳ با مفاهیم بالکچینی و رمزارزی آشنا شــد و از آن زمان 

مطالعه و فعالیت خود را در این حوزه آغاز کرد.
بــا راشــدی در مــورد اکوسیســتم رمــزارزی ایران 
و مســائلی چــون رگوالتــوری، ســرمایه گذاری و 
فرصت های رمزارزی برای اقتصاد ایران گفت وگو 
کرده ایم. راشــدی معتقد اســت کــه بزرگ ترین 
مشکل در حوزه رگوالتوری سرعت کم تصویب 
قوانیــن با توجــه به ســرعت زیاد پیشــرفت این 
فناوری است. راشدی به استفاده از فرصت های 
رمــزارزی در اقتصاد ایــران خوش بین نیســت و 
می گوید اگر همگام با این فناوری پیش می رفتیم، 

شاید می توانستیم خودمان را به آن برسانیم. 

چــه شــد کــه بــه حــوزه رمــزارز و بالکچین 
عالقه مند شدید؟

من فعالیت حرفه ای خــود را با پلتفرم های تجارت اجتماعی 
در ســال ۱۳8۳ آغــاز کــردم. در آن زمــان بحــث جدیــدی بود 
و من همیشــه دنبال چالــش و فناوری هــای جدید بــودم. در 
تجارت اجتماعی دنبال راه های پرداختی بودیم که بتوانیم با 
خارج از ایران مراوده مالی داشته باشیم؛ زیرا به علت تحریم 
نمی توانســتیم از بســترهای پرداخت بین المللی اســتفاده 
کنیم.  در سال ۱۳9۳ همزمان با این مسئله، من روی اینترنت 
اشــیا هم مطالعــه می کــردم و بــا مفاهیمــی  چون اســتخراج 
بیت کویــن و مســائل پیرامــون آن آشــنا شــدم. در مــورد این 
مفاهیم شــروع به مطالعه و تحقیق کردم و بازارهای رمزارز را 
بررسی می کردم. اواخر ســال 2۰۱6 که اتریوم به بلوغ رسیده 
بود، یکسری گروه های تلگرامی  برای گفت وگو پیرامون همین 
مسائل داشتیم و متوجه شدم که می توان روی اتریوم در بستر 
بالکچین برنامه نویســی کرد. از آنجایی کــه حوزه تخصصی 
من توسعه نرم افزار  بود، این مسئله برای من جذاب تر به نظر 
می رســید. پس به تحقیق و بررســی اتریوم پرداختم و کم کم 
تمام وقتم را روی پروژه های رمزارزها گذاشــتم.  در سال ۱۳97 
پادکســت رادیــو بالکچیــن را ســاختم. در این پادکســت به 
بررسی فنی رمزارزها و پروژه های مختلف بالکچینی پرداخته 
می شد. مطالعات خودم را به زبان ساده در پادکست منتشر 
می کردم. این پادکست ها باعث شــد پروژه های بیشتری در 
این حوزه انجام دهم و از آن سال به طور جدی در حوزه تولید 

نرم افزار های مرتبط با بالکچین فعالیت می کنم. 

به عنوان کسی که سال ها در حوزه رمزارز و 
بالکچین مطالعه و فعالیت داشته  اید، چه نظری در 
مورد وضعیت فعلی اکوسیستم رمزارزی ایران دارید 

و آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
راســتش من تا حدودی از اکوسیســتم رمزارزی ایران ناامید 

شده ام. فکر می کنم در سال های ۱۳97 و ۱۳98 فعالیت های 
خیلی خوبی در این حوزه انجام شد و همگام با جهان پیش 

می رفتیم. 
علم مانند دیواری اســت که آجر به آجر ســاخته می شود و 
باال مــی رود. چون در آن ســال ها جهــان در ابتدای ســاخت 
این دیوار بود، ما هم تقریباً همگام با آن پیش می رفتیم، ولی 
متأســفانه به علت اتفاقــات مختلــف از جمله 
رگوالتوری، فضای نامشخص رمزارزها و بالکچین 
در ایران و عدم وجود قوانین مشخص، مهاجرت 
متخصصان این حوزه و باالرفتن قیمت رمزارزها 
در سال 2۰2۱، تولید علم و ساخت ابزار و نرم افزار  
به حاشیه رفت. یعنی ما از یک اکوسیستم لیدر 
که سازنده و تولیدکننده بود، به یک کامیونیتی 
که بیشتر پیرامون تجارت و خریدوفروش فعالیت 
می کنــد، تبدیــل شــدیم. تولیــد ارزشــی که من 
دوست داشتم در فضای بالکچینی ایران اتفاق 
بیفتد، کم رنگ شد. تقریباً ۴۰ درصد شرکت های تولیدکننده 

نرم افزار  در این حوزه بسته شدند.
از طرف دیگر، می توان گفت یکی از دالیل دیگر آماده نبودن 
جامعه برای پذیرش این فناوری جدید بود. اکثر رســانه های 
ما به جای صحبت در مورد مزایــا و جوانب مفید این حوزه، 
مردم را می ترســاندند و به آنها در مورد کالهبرداری هشدار 
می دادنــد. البتــه آمــوزش در ایــن مــورد خــوب اســت، ولــی 
غالب اخبــار ترســاندن و هشــدار دادن بود. این باعث شــد 
کــه شــرکت ها از تولیــد ابــزار و نرم افــزار  دلســرد شــوند. من 
فکر می کنم در دو یا ســه ســال اخیر فعالیت در حوزه تولید 
نرم افزار  و ارزش بسیار کم شــده و در عوض در حوزه تبادل و 

خریدوفروش فعالیت بیشتر شده است.
برای حوزه اســتخراج هم مشــکالت زیادی به وجود آمد. در 
زمانی خالء قانونی وجود داشــت و اســتخراج ممنوع شــد. 

بعد قطعی بــرق به ماینرهــا ارتباط پیدا کــرد. بعد 
استخراج به عنوان صنعت اعالم شد و پس از آن 
قرار شد به ماینرها مجوز داده شود، اما صدور 
مجوز خیلــی زمان بــرد و کســانی کــه در حوزه 

استخراج فعالیت داشتند، نتوانستند از این 
مجوزها به خوبی استفاده کنند. ماینرها هم 
با وزارت نیــرو و وزارت صمــت درگیری هایی 
دارند و نمی توانند مانند قبل فعالیت کنند. 
قبــالً حدود هفت یا هشــت درصد ســهم 
ماینینگ جهان را در اختیار داشــتیم، اما 
االن این سهم کمتر از چهار درصد است. 
بعد از پنج ســال، بــه جای اینکــه فعالیت 
بیشتر شود، انگیزه ها و فعالیت کمتر شده 

است. 

همان طــور کــه شــما هــم اشــاره 
کردید، حوزه تبادل و خریدوفروش نسبت 
به ســایر حوزه ها رشــد بیشــتری داشته و 

صرافی ها بازیگران اصلی این اکوسیســتم هستند. 
برای رشد بیشتر این اکوسیستم چه کسب وکارها و 

بازیگران دیگری باید رشد کنند یا به وجود بیایند؟
وجــود صرافی هــا واجــب اســت و آنهــا بخــش مهمــی  از 
ایــن اکوسیســتم هســتند. به علــت پررنگ شــدن تبــادل و 
خریدوفــروش، صرافی ها بیشــتر روی پلتفرم هــای خود کار 
کردند و کار خود را گسترش دادند. تقریباً صرافی ها نسبت به 
سایر بخش ها بهتر کار کردند و این فاصله زیاد شد. پیشرفت 

صرافی ها بهتر بود و سایر بخش ها عقب افتادند. 
در حــوزه بالکچیــن و رمــزارز، از 2۱ ســرویس و فعالیــت 
مختلــف یاد شــده اســت. بــرای مثــال در حــوزه اســتخراج، 
خــود اســتخراج، تولیــد نرم افزار هــای اســتخراج، خدمــات 
استخراج، میزبانی استخراج، ماینینگ پول ها و سایر مسائل 
مرتبــط بــا اســتخراج بخشــی از این اکوسیســتم هســتند. 
خود صرافی ها بخش بزرگی از این اکوسیســتم هستند، یا 
خدمات حــوزه احراز هویت هم بخشــی از این اکوسیســتم 
هستند. توسعه دهندگان و زیرساخت های بالکچینی مثل 
پروتکل های غیرمتمرکز هم بخش دیگری از این اکوسیستم 

I N T E R V I E W

 دانشگاه آمریکایی 
می خواهد از روندهای روز 

فناوری عقب نماند

پرداخت شهریه 
دانشگاه بنتلی با 

اتریوم و بیت کوین 
بر اســاس اطالعیه اخیر دانشــگاه بنتلی 
آمریکا، دانشجویان این دانشگاه به زودی 
می تواننــد شــهریه خــود را بــا ارزهــای 
 USDC دیجیتــال بیت کویــن، اتریــوم و
پرداخت کنند. در راستای قرارداد همکاری 
دانشگاه بنتلی با صرافی کوین بیس، بنتلی 
اولین دانشگاه ایاالت متحده است که این 
روش پرداخــت را در اختیــار دانشــجویان 

قرار می دهد.
رئیس دانشــگاه بنتلــی در ایــن خصوص 
گفته دانشگاه بنتلی در حال آماده سازی 
رهبران تجاری با مهارت های روز دنیاست. 
از آنجایی که دانشــجویان بنتلی به دنبال 
یادگیــری فنــاوری هســتند، ما نیــز از آنها 
استقبال می کنیم. به گفته او، دانشجویان 
در راستای همراهی با رشــد این فناوری ها 
چشــم انداز کســب وکارهای جهانــی را 

متحول خواهند کرد.
در اطالعیــه این دانشــگاه تأکید شــده که 
رمزارزها نقش مؤثــری در اقتصــاد جهان 
ایفا می کنند و بــر نحوه پرداخــت حقوق، 
نحوه ردیابی پرداخت ها و حتی نحوه خرید 
بلیت بازی ها و کنســرت ها تأثیر خواهند 
گذاشــت. گــزارش فورچــون بیزینــس، 
پیش بینــی کــرده کــه ســهم بــازار جهانی 

ارزهای دیجیتال بیش از دوبرابر شود.
دانشــگاه بنتلــی کــه به عنــوان یکــی از 
دانشگاه های برتر جهان شناخته می شود، 
از جمله دانشــگاه های پیشرو در صنعت 
ارز دیجیتال اســت؛ پیــش از ایــن »باربارا 
اســتیونز«، یکــی از مربیــان ســابق تیــم 
بستکبال زنان این دانشگاه توکن ان اف تی 
یادبود نایســمیت را منتشــر کرد و باعث 
شد این دانشگاه عنوان اولین دانشگاه با 
توکن  ان اف تی را کسب کند. یکی از اولین 
گروه های بالکچین با رهبری دانشجویان از 
دل این دانشگاه پدید آمده است. این گروه 
که توســط »الکس کیم« تأســیس شده، 
ظرف کمتر از چند ماه موفق شد 257 عضو 

را به خود جذب کند.
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محسوب می شوند. افرادی را هم که سرویس های تخصصی 
در حــوزه بالکچیــن ارائــه می دهنــد، می تــوان جزئــی از ایــن 

اکوسیستم دانست.
ما در بســیاری از این بخش ها حضور نداریم. فعالیت ما در 
حوزه استخراج و تبادل بد نیســت، اما در حوزه پروتکل ها و 
توسعه نرم افزار خیلی ضعیف هستیم. پروژه و محصوالت 
کمی  در حوزه بالکچین داریم. تبادل و ماینینگ بیشــترین 

سهم را از اکوسیستم دارند. 
حتی تولید محتوا و خبر هم بخش هایی از این اکوسیستم 
هستند که من به فعالیت رسانه های داخلی از ۱۰، نمره 6 یا 
7 می دهم، اما جای کار دارند. به نظرم باید محتوای آموزشی 
به زبان ساده تولید شود. یعنی به جای هشدار دادن، به مردم 
آموزش دهیم تا خود قدرت تشخیص داشته باشند و بدانند 

در چه پروژه ای سرمایه گذاری کنند.

نقش رگوالتور در بهبود این اکوسیســتم 
چه می تواند باشد؟ کدام نهادها برای رگوالتوری این 

حوزه مناسب تر هستند؟
در حال حاضر دقیقاً نمی دانم وضعیــت رگوالتوری در ایران 
چگونه اســت، اما از زمــان وزارت آقای جهرمی  قــرار بوده که 
یک رمزارز ملی ارائه شــود و برای آن چندین پروژه در جاهای 
مختلف تعریف شده است. هر سال قرار بوده که این رمزارز 

ارائه شود، اما هیچ گاه چنین اتفاقی نیفتاد. 
قانون گذاری هم به همین منوال است. هر وقت بازار رمزارزها 
صعودی می شــود، رگوالتورها می خواهند این فضــا را رگوله 
کنند، اما به محض کم شدن تب وتاب بازار، بحث رگوالتوری 

فراموش می شود. 
از طرفی رگوله کــردن و تصویب قوانیــن در ایران زمــان زیادی 
می برد، از طرف دیگر هم ســرعت پیشرفت این فضا بسیار 
زیاد است. برای مثال در سال ۱۳97 بانک مرکزی پیش نویسی 
برای رگوالتوری ارائــه داد. در آن پیش نویــس در مورد عرضه 
اولیه سکه صحبت شــده بود؛ موضوعی که در آن زمان داغ 
بود. آن پیش نویس هیچ وقت به قانون و مقررات تبدیل نشد و 
مسئله عرضه اولیه سکه هم همان سال ها تمام شد. بنابراین 
کند پیش رفتن تصویب قوانین و نامشخص بودن فضا باعث 
ایجاد مشــکالت برای کسب وکارها می شــود.  کسب وکار ها 
نمی توانند نقشــه مشــخص و برنامه ریزی بلندمدتی برای 
خود داشته باشند. برخی پروژه ها حتی نمی توانند فعالیت 

خود را آغاز کنند. 
از طرفی، حتی مشخص نیست که کدام نهاد قرار است 
روی رگوالتوری رمزارزها کار کند. نهادهای مختلف دارند 
روی این مســئله مطالعه می کنند و هر کــدام نظر خاص 
خود را دارند و ســاز مخالــف می زنند و توافــق ندارند. این 
اتفاقات باعث می شــود رگوالتوری مشخص نشود و این 
وضعیت ادامه پیدا کند. این باعث می شــود که فعاالن، 
ذی نفعان و بخش خصوصــی نداند که امــکان کار کردن 
روی چه چیــزی را دارد. بــه نظر من بزرگ ترین مشــکل با 
توجه به سرعت پیشرفت این فناوری، سرعت کم تصویب 
قوانین است. تصویب قوانین باید سریع و همگام با این 

فناوری باشد.

به نظر شما رمزارزها یا موضوعاتی مانند 
دیفای چه فرصت هایی برای اقتصاد ایران می توانند 
به  وجود آورند؟ چقدر می توانیم امیدوار باشیم که از 

این فرصت ها استفاده شود؟
من به استفاده از این فرصت های زیاد امیدوار نیستم. چون 
فرصت ها دارند از دست می روند و بعد از اینکه فاصله ما زیاد 
شود، هر چقدر هم تالش کنیم، رسیدن به این فناوری سخت 
است. اگر همگام با آن پیش می رفتیم، شاید می توانستیم 

خودمان را به آن برسانیم.
ولی فرصت هایی که این فضا می توانست در اختیار ما قرار 
دهد، زیاد هستند. برای مثال، ارائه خدمات به خارج از ایران 
و کارهای فریلنســری در حوزه تولید نرم افزار  و تولید محتوا 
از جمله این فرصت ها هســتند. در ابعاد بزرگ تر و کلی تر، 

می توانســتیم بخشــی از تجارت خارجی خــود را نه تنها با 
استفاده از کریپتو، بلکه با استفاده از قراردادهای هوشمند 
نیز انجام دهیم. تمام بســترهایی که بــرای انتقال پول های 
بین المللی داریم، تحریم هستند. می توانستیم با استفاده 
از قراردادهای هوشمند، زیرساخت هایی را ایجاد کنیم که 
امــکان تقلــب در آن وجود نداشــته و شــفاف باشــد و افراد 
ذی نفــع در این قضیه، از شــرکت ها و کشــورهای مختلف، 

به آن اعتماد کنند. 
بالکچین می توانســت این فرصت هــا را به ما ارائــه دهد، اما 
متأسفانه فکر می کنم عقب افتادیم و خیلی زمان می برد تا 

خودمان بتوانیم چنین زیرساختی را ایجاد کنیم. 

شــما فکر می کنید کــدام  کســب وکار ها و 
صنایــع ایــران، ظرفیــت مناســبی بــرای پذیــرش و 

پیشروی به سمت اقتصاد بالکچین را دارند؟
من به این ســؤال پاســخی کلی می دهم. اگــر بخواهیم یک 
معیار کلی در نظر بگیریم، در  کسب وکار هایی که به وجود یک 
واسطه برای اعتماد نیاز دارند، بالکچین می تواند کمک کند. 
فرض کنیم شخص A می خواهد با شخص  B  کسب وکار ی 
راه بیندازد و هر دو برای مراوده مالی یا مسائلی از این قبیل، 
نیاز دارند به شخص یا سازمان X اعتماد کنند. در این زمینه  
بالکچین راهکارهایی ارائه می دهد که می توانیم شــخص یا 

سازمان X را حذف کنیم. 
برای مثال گفته می شود تا ســال 2۰27، بانکداری به شکلی 
که امروزه می بینیم، وجود نخواهد داشت و شکل بانکداری 
تغییر می کند. بالکچین به عنوان یک فناوری متحول کننده از 
طریق قراردادهای هوشمند، شکل بانکداری را تغییر می دهد. 
قراردادهای هوشمند، نهاد یا شخص واسط را از بین می برند. 
بسیاری از  کســب وکار های دیگر هم می توانند به این طریق 

عمل کنند. 

به عنوان فعال حوزه رمزارز، بایدها و الزامات 
سرمایه گذاری در این فضا را چه می دانید؟

این فضا نوســانات زیادی دارد. قیمت ها خیلــی باال و پایین 
می شــوند و تقریباً غیرقابل پیش بینی هســتند. در نتیجه 
این بازاری اســت کــه امــکان دارد افــراد در آن پول زیــادی به 
دست بیاورند یا از دســت بدهند. پس چون ریسک زیادی 
دارد، پیشــنهاد می کنم افراد با ســرمایه اصلی زندگی خود، 
به این بــازار وارد نشــوند تا تحمــل از دســت دادن آن پــول را 

داشته باشند. 
موضوع بعدی این است که افراد سطح ســواد خود را در این 
زمینه باال ببرند و آموزش های مختلفی را فرا بگیرند. در واقع 
بیشتر به سواد خود متکی باشند، نه افرادی که در شبکه های 
اجتماعی فالوورهای زیادی دارند. به این افراد سیگنال فروش 
گفته می شود و مشــکالت زیادی به وجود می آورند. ممکن 
اســت هدف ســوء داشــته باشــند یا رمــزارز ناشــناخته ای را 

تبلیغ کنند. 
بنابراین درباره رمزارزی که می خواهند روی آن سرمایه گذاری 
کنند، مطالعه داشته باشند. رمزارزی که کاربرد نداشته باشد، 
بی ارزش است. مثال هایی وجود دارد که می تواند این حرف 
مرا نقض کند. برای مثال کوین شیبا، میم کوینی است که برای 
تفریح ایجاد و با تبلیغات بین المللی پروموت شده و قیمت 
آن یکبــاره باال رفته اســت. چنیــن کوین هایی ممکن اســت 
به سرعت قیمت خود را از دست بدهند و افراد را متضرر کنند. 
اما کوین هایی که شناخته شده تر هستند و کاربرد بیشتری 
دارنــد، مانند بیت کویــن و اتریوم، نوســانات کمتــری دارند و 

گزینه های بهتری برای سرمایه گذاری هستند. 
فناوری های دیگری هــم ماننــد ان اف تی ها ارائه شــده اند که 
ریسک های خود را دارند. بعضاً هم سودهای بسیار زیادی 
دارنــد. برای مثــال یــک ان اف تی که ســال گذشــته 2۰۰ هزار 
دالر بود، امروز چند میلیــون دالر ارزش دارد، ولی تعداد این 
ان اف تی ها و پروژه های مشابه زیاد شده و امکان دارد ان اف تی 
چند میلیون دالری امروز، ماه آینده ۱۰ دالر هم ارزش نداشته 

باشد. 

گپی با حمیدرضا ولی زاده، مدیر پروژه های امنیت رادین

رادین ماینر بومی تولید می کند

REPORTگزارش

 پیشــرفت روزافــزون علــم و صنعــت 
بالکچیــن در دنیــا باعــث شــد ارگان ها و 
ســازمان های ایرانــی هــم بــه ســمت اســتفاده از 
امــا  کننــد،  حرکــت  بالکچیــن  ظرفیت هــای 
محدودیت های حاکم بر کشــور، فعالیــت را برای 
مجموعه های خواهان فناوری دشوار کرده است. 
شــرکت رادین با شناســایی نیاز این مجموعه ها، 
پــروژه تولیــد ماینــر بومی سازی شــده را کلیــد زده 

است.

 بــه گفتــه حمیدرضــا ولــی زاده، مدیــر 
پروژه های دپارتمان امنیت شرکت رادین، 
با وجود اینکه دستگاه های ماینر بسیار گران قیمت 
و پرمصرف هستند، شرکت ها انتخاب کرده اند که 
با صرف هزینه و انرژی، به اســتخراج بیت کوین و 
سایر ارزهای دیجیتال بپردازند. او ادامه داد: »در 
این شرایط شرکت رادین، خالء دستگاه های ماینر 
بومی سازی شــده را احســاس کــرد و بــا توجــه بــه 
فنــاوری رمزنــگاری ســخت افزاری کــه در ســایر 
محصوالت رادین از جمله HSM اســتفاده شده، 
تصمیم گرفــت ماینر داخلی و بهینه سازی شــده 
تولید کند، در همین راســتا هم پــروژه تولید ماینر 

بومی را در چند فاز طراحی و آغاز کرد.«

 ولی زاده در خصوص مزیت های ماینر 
ایرانــی رادیــن توضیــح داد: »اغلــب 
ماینرهــای موجــود در کشــور، وارداتــی و گــران 
هستند و استفاده از آنها در مقیاس های بزرگ، 
باعــث خــروج ارز از کشــور می شــود. یکــی از 
مهم ترین ویژگی های دســتگاه ماینر رادین این 
است که از خروج ارز از کشور جلوگیری می کند. 
ماینــر رادیــن بــا تکیه  بــر خالقیــت و اســتعداد 
متخصصــان داخلی در دســت طراحی اســت. 
معموالً در شرایط تولید داخلی، متخصصان به 
ویژگی ها و جزئیات فنی محصول کامالً اشراف 
دارند و در نتیجه در صورت موفقیت، پشتیبانی 
و خدمات پــس از فــروش بهتری ارائــه خواهند 
داد.« او اضافــه کــرد: »یکــی از مهم تریــن 
بخش های پروژه ماینــر رادین، به دســت آوردن 
فناوری دســتگاه اســت. رادین که خــود فناوری 

دســتگاه را طراحــی و مهیــا کــرده، می توانــد بــه 
سازمان ها و ارگان ها در ابعاد فنی و فناوری کمک 

کند.«

 او در پاســخ به پرسشــی درباره اینکه آیا 
ماینرهای رادین می توانند برطرف کننده 
نیاز بازار ایران باشند یا خیر، بیان کرد: »پروژه تولید 
ماینر داخلی در چهار فاز طراحی  شده که فاز اول به 
سرانجام رسیده و باقی مراحل به زودی عملیاتی و 
اجرایــی می شــوند. رگوالتــور محدودیت هــای 
ســنگینی برای ماینرهــا در نظر گرفتــه، در نتیجه 
واردکنندگان عالوه بر صرف هزینه های هنگفت 
دالری، در گمرک هم با مشکالت ترخیص مواجه 
می شوند. این فرایند بسیار زمان بر است و ممکن 
است کسب وکار به هنگام دریافت دستگاه دیگر 
به آن نیازی نداشــته باشــد. عالوه بر این، خرید و 
ترانزیت دستگاه های ماینر از سایت های خارجی 
بسیار هزینه بر و سخت است. این شرایط نشان 
می دهــد کــه خریــد ماینرهــای داخلــی بــرای 
کسب وکارها بسیار آسان تر اســت.« به گفته او، 
به دلیل قیمت رقابتی، سهولت دسترسی و مزیت 
خدمات پس از فروش، مشــتری به سمت خرید 

ماینر داخلی متمایل می شود.

 او در خصــوص رویکــرد وزارت صمــت 
درباره ســخت گیری واردات محصوالتی 
که نمونه داخلی دارند، گفت: »این رویکرد شاید 
به صورت موقت مناســب محصــوالت داخلی ای 
باشــد که کامالً با کاال و محصــوالت خارجی قابل 
 رقابــت هســتند، امــا در بلندمدت بــا ممنوعیت 
واردات و نبــود رقابــت، رخــوت و در نتیجــه 
عقب افتادگــی بــرای محصــول داخلــی ایجــاد 

می شود.« 

 او بــا اشــاره به نتیجــه بهینه ســازی های 
انجام گرفتــه توضیــح داد: »یکــی از 
بزرگ ترین اهداف ما این است که محصول بومی 
ما قــدرت رقابت بــا نمونه هــای خارجی را داشــته 
باشــد.« بــه گفتــه او، ماینــر بومــی رادیــن از نظــر 

عملکرد و مصرف انرژی قابل  رقابت خواهد بود.

   عکس:  نسیم اعتمادی
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آسیای میانه؛ حیاط خلوت کریپتو
چرا ازبکستان نگران رمزارزهاست و تغییرات آینده در این منطقه چگونه رقم خواهد خورد؟

میان ایــران، چین، روســیه و هند، آســیای میانه قــرار دارد. 
میان چهار کشــوری که به طور نســبی همگی نقشی مهم 
در رگوالسیون رمزارزها دارند. آسیای میانه که با کشورهای 
وســیع امــا کم جمعیتــی ماننــد قزاقســتان، ازبکســتان و 
ترکمنستان شــناخته می شــود، همواره نقش مهمی برای 
فعالیت های کشــورهای دیگر که نیازمند حجــم باالی برق 
است، ایفا کرده است. توصیفی که فوراً ماین کردن رمزارزها 
و وقایع چند ماه گذشته قزاقســتان را در ذهن افراد آشنا با 

بازار رمزارزها تداعی می کند. 
هند، چین و روسیه هر سه سیاست های فعالی در راستای 
محــدود یــا ممنوع کــردن کامــل فعالیت هــای رمــزارزی و 
ماینینگ دارند. در این بین،  برخی سازمان های خصوصی و 
در برخی موارد، حتی دولت های این کشورها که نمی خواهند 
از ســود بــازار رمــزارزی محــروم شــوند،  دســت بــه احــداث 
»مــزارع ماینینــگ« در ایــن کشــورها می زننــد. از طرفــی 
دولت های مرکزی عموماً دیکتاتوری در این کشورها مشکل 
به خصوصی با این مزارع ندارند و در مواردی با آنها شراکت 
هم می کننــد. از طرف دیگــر، جمعیت کم و وســعت باالی 
کشورهای مذکور در آسیای میانه نیز مشکالت جدی مانند 

کمبود برق را برای جمعیت بومی ایجاد نمی کند. 
اما یکی از عواقب ناخواسته چنین روندی، افزایش تدریجی 
رمزارزها و ادغام سازی آن در قشــر نوآور این کشورهاست؛ 

روندی که به دالیلی در ازبکستان سرعت بیشتری داشته 
اســت. این روزهــا ازبکســتان مانند ایــران در حال توســعه 
اســتارتاپ های رمزارزی و صرافی های بومی خود اســت. از 
سوی دیگر دفاتر خبری وقف شــده به رمزارزها نیز در حال 
شکل گیری در این کشــورها هســتند و یک صنعت بومی 
رمزارز به آرامی در حال شکل گیری است. دولت ازبکستان 
که پیش بینی نمی کرد یک همکاری محدود و کنترل شده 
در زمینه ماینینگ به چنین روندی تبدیل شود، حاال در پی 
ایجاد بدنه های نظارتی و قانون گذاری بر صنعت کریپتوی 
این کشــور اســت.  »شــاوکات میرزیویف«، رئیس جمهور 
ازبکســتان طی یک فرمان ریاست جمهوری دستور ایجاد 
چهارچوب رگوالتــوری اولیــه را صــادر کــرده و در عین حال 
بودجه ای را برای احداث یــک دپارتمان اختصاصی در این 
حــوزه اختصــاص داده اســت. در فرمانــی جداگانــه کــه در 
روز 27 آوریل منتشــر شــد، میرزیویف به تشــریح دقیق تر 
جهت گیری دولت خود پرداخته است. در بخش ابتدایی 
این فرمان آمده که از این پس تمام صرافی ها، مزارع ماینینگ 
و دفاتر سرمایه گذاری رمزارزی فعال در این کشور، صرف نظر 
از محلی یا بین المللی بودن باید به عنوان یک شرکت مالی 

ثبت شوند. 
بخش های دیگری از این فرمان برنامه های دولت این کشور 
بــرای ســال های پیــش رو را نیز مشــخص می کند. از ســال 

2۰2۳، شــهروندان ازبک تنها از طریق صرافی های محلی 
توانایی خریدوفروش رمزارزها را خواهند داشــت. عالوه بر 
این، صرافی ها باید تمام کاربران خود را احراز هویت کنند و 
تمامی تراکنش ها را ثبت و در صورت نیاز تسلیم دولت کنند. 
همچنین صرافی ها اجازه ندارند تبادل رمزارزها با اشخاص 
و سازمان های ناشناس را تسهیل کنند. سازمان نوبنیاد این 
کشور که مسئول رمزارزها خواهد شد، از بخش های مختلف 
آژانس ملی مدیریت پروژه ها تشکیل خواهد شد و از سال 
پیش رو تمام مسئولیت های نظارتی بر اکوسیستم رمزارزی 

را بر عهده خواهد گرفت. 
ازبکستان و تالش های آن برای قانونمند کردن و ادغام سازی 
صنعت نوپــای کریپتــو در ایــن کشــور به خوبی انعکاســی 
از روندهــای رگوالتــوری رمزارزی در کشــور خودمان اســت؛ 
روندهایی که تنها با چند ســال تأخیر در حال پیاده سازی 
هستند. با این حال بخش های به خصوصی مانند محدود 
کردن شهروندان به صرافی های محلی را می توان به عنوان 
نشانه هایی از تمایالت دولت مرکزی این کشور بر گسترش 
کنترل خود بر بازار در آینده دانست. فعالیت های ماینینگ 
غیرقانونی نشده اند، اما از سال پیش رو تمام این فعالیت ها 
باید با استفاده از انرژی خورشیدی صورت گیرند؛ امری که 
ممکن است نقش این کشور را به عنوان همکار کشورهای 

بزرگ در ماینینگ به خطر اندازد.

NEWSخبر

رمزارزها در رابین هود
پلتفــرم معامالتــی رابین هــود 
صندوق های قابل  معامله بورسی بیت کوین 
و اتریوم گری  اسکیل را فهرست کرد. »بری 
ســیلبرت«، بنیان گذار شــرکت مــادر گری 
اسکیل )DCG( در حساب توییتر خود این 

خبر را تأیید کرد.

از وب 2 به وب 3
»ردی گیمز«، شرکت ارائه دهنده 
ابزار توسعه وب ۳، قصد دارد اکوسیستم 
جدیدی راه اندازی کند تا توسعه دهندگان 
بازی هــای وب 2 بتواننــد بــازی خــود را بــه 

فضای وب ۳ ببرند.

مشغولیت بانک های مرکزی
یک نظرســنجی نشــان می دهد 
26 درصــد از بانک هــای مرکــزی دنیــا ارز 
دیجیتال ملی خود را آزمایش کرده و بیش 
از 6۰ درصد آنها هم مشغول آزمایش اثبات 
مفهوم مرتبط با یک ارز دیجیتال بوده اند.

تیم ویژه گوگل
»آمیــت زاوری«، یکــی از مدیران 
گوگل کلود، گفته تیم آنها قصــد دارد یک 
بخش ویژه بالکچین و وب ۳ راه بیندازد و آن 
را به »انتخاب اول« توسعه دهندگان فعال 

در حوزه وب ۳ تبدیل کند.

سیستم آموزشی و ضرورت توجه به آینده 
رمزنگاری شده پیش نیاز استفاده از 
فرصت های این حوزه است

گول اخبار 
میلیاردرهای 
یک شبه را نخورید

.ایالن ماســک یکی از پرتکرارتریــن نام هایی اســت که این 
روزهــا می شــنویم. او کــه به تازگی صاحــب توییتر شــده، از 
ســال 2۰۱5 پــروژه مدرســه مخفــی را در پیــش گرفتــه تــا بر 
آموزش به روش سنتی با موضوعات قابل پیش بینی پایان 
دهد و آموزش پروژه محــور در کارآفرینی، هوش مصنوعی، 
اخالق ماشینی، رباتیک و برنامه نویســی را در پیش گیرد. 
کســی که اکنون یکــی از قدرتمندتریــن افراد جهان اســت 
و هــر آن می تواند بــا ابزارهایی کــه در اختیــار دارد، جهان را 
متحول سازد، رویکرد نوینی را دنبال می کند. با این مقدمه 
می خواهم به مناسبت روز بزرگداشت معلم، به لزوم تغییر 

نگرش در سیستم های آموزشی کشور بپردازم.
شــاید شــما هم هرازچندگاهی با شــنیدن اخبــار میلیاردر 

شدن غیرقابل باور نوجوانانی که از طریق خرید ارز دیجیتال 
ثروتمند شده اند، متحیر شده اید و با خود ای کاش هایی با 
این مضمون گفته اید کــه »کاش من هم جــای هزینه برای 
فــالن، وارد بازار ارز دیجیتال شــده بودم« یــا به خود نهیب 
زده ایــد: »تو هم یاد بگیــر!«؛ اما از ایالن ماسک شــدن تا در 

نوجوانی میلیاردر شدن به سادگی اتفاق نمی افتد.
همه موفقیت ها با شــاه کلید دانش باز می شــود. البته اگر 
»مدیریت دانش« را فراموش نکنیم. این در حالی است که 
در سال های اخیر، کرونا روند آموزش در دنیا را تغییر داده و 
غیرحضوری شدن آموزش، دانش آموزان را وارد دنیای فناوری 
اطالعات و ارتباطات کرده است. در نتیجه اکنون معلمانی 
که تا دیروز با سرفصل های خشک و غیرقابل انعطاف کتب 
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بیت کوین سبز؛از واقعیت تا پروپاگاندا
آیا استخراج رمزارزها از طریق انرژی تجدیدپذیر ممکن است؟

خودپردازهای بیت کوین جای ATMها را می گیرند؟

افزایش دوبرابری دستگاه های خودپرداز بیت کوین

ANALYSISتحلیل

 شــاید تصــورش کمی ســخت باشــد که 
دســتگاه خودپــرداز در گوشــه ای از یــک 
خیابان در ایران در قبال دریافت پول نقد یا از طریق 
کارت عابربانــک، بــه کیــف پــول رمــزارزی شــما 
بیت کوین منتقل کند یا شما با انتقال بیت کوین به 
آن، پول نقــد دریافت کنید و حســاب بانکی تان را 
شــارژ کنیــد. اما بایــد بگوییــم که امــروز 9 ســال از 
راه انــدازی نخســتین دســتگاه ATM بیت کوین یا 
همــان BTM می گذرد و در کشــورهای زیــادی این 

دستگاه نصب  شده است.

 دوم مــاه مــی 2۰۱۳ نخســتین دســتگاه 
خودپــرداز بیت کویــن در ســانتیاگوی 
کالیفرنیا نصب شد و چند ماه بعد در اکتبر همان 
ســال، یک دســتگاه روبوکوین در کافــه ای در مرکز 
شهر ونکوور کانادا افتتاح شد. گرچه این دستگاه دو 
ســال بعد تعطیل شــد، اما این آغاز راه بود. بعد از 
آن، دستگاه های خودپرداز بیت کوین در ایالت های 
دیگر آمریکا و همچنین در اروپا راه اندازی شدند و 
حــاال BTM در انگلیــس، آمریکا، کانادا، اســپانیا، 
هلند، سوئیس، فنالند، بلژیک، استرالیا، ژاپن، کره 
جنوبی، فیلیپین، السالوادور، مکزیک، هندوراس، 
کلمبیا، دانمارک، نیجریه و… هم راه اندازی شــده 
اســت. هرچند تعداد دســتگاه های خودپــرداز در 
برخــی از این کشــورها از تعداد انگشــت های یک 
دست بیشتر نمی شــود، اما بسیاری، پیش بینی 
می کنند که با توســعه صنعت بالکچین و رمزارز، 
دستگاه های BTM در ســال های آینده، رشد قابل  
توجهی خواهند داشــت، همان طور که تعداد این 

دستگاه ها در سال 2۰2۱ دوبرابر شده است.

 بیشتر این دســتگاه ها در ایاالت  متحده 
آمریکا قرار دارند و تاکنون بیش از ۳5 هزار 
BTC ATM در سراســر دنیــا نصب  شــده اســت. 
می توان گفت رشد فروش دستگاه های خودپرداز 
بیت کویــن در دنیا یکــی از نشــانه های همه گیری 
ارزهای دیجیتال در آینده اســت. همه گیری کرونا 
هــم بــا افزایــش تعــداد ایــن دســتگاه ها در جهان 
همزمان بود که در این افزایش بی تأثیر نبوده است.

 اســتفاده از دســتگاه خودپــرداز بانک ها 
برای مردم بســیار ســاده اســت، شاید به 
همین دلیل هم باشد که بسیاری از تازه کاران دنیای 

رمــزارز، عالقه زیــادی بــه اســتفاده از BTM دارند؛ 
چراکه پیــش  از ایــن بــه اســتفاده از دســتگاه های 
خودپرداز عادت کرده بودند. آمارها نشان داده که 
بسیاری از تازه کاران دنیای کریپتو یا همان ارزهای 
 BTM دیجیتــال، عالقه بیشــتری بــه اســتفاده از
دارند. همیــن ســادگی و راحتــی در خریدوفروش 
بیت کوین یکی از مزیت های این دستگاه هاست. 
مزیت دیگر آنها خریدوفروش مستقیم از طریق 
پول نقد یا کارت  بانکی است که کار را برای کاربران 
 ATM بسیار شبیه به BTM ساده می کند. دستگاه
است. ممکن است دســتگاه از کاربر شماره تلفن 
همــراه بخواهــد و پــس از ثبــت، رمــز عبــور 
یک بارمصرف ارائه دهد. در بعضی از دســتگاه ها 
نیــاز اســت کــه بــا اســکنر دســتگاه، پاســپورت یا 
گواهینامه خود را اسکن کنید. پس  از این مراحل و 
انتقــال پول بــه دســتگاه، خودپــرداز بــه کاربر یک 
کیوآرکد ارائه می دهد که از طریق آن می تواند مقدار 
بیت کوینی را که در ازای ارائه پول خریداری کرده، به 
کیف پــول شــخصی اش منتقــل کنــد. همــه این 

مراحل بسیار ساده و آسان است.

 در حال حاضر ایالت متحده، به تنهایی 
29 هزار دستگاه خودپرداز بیت کوین دارد 
و تقریباً بیشــتر دســتگاه ها در این کشور ساخته 
می شوند و به فروش می رسند. دبی هم که حاال در 
حــال تبدیل شــدن بــه بزرگ ترین قطــب صنعت 
رمزارز در جهان است، نخستین دستگاه خودپرداز 
بیت کوین را در ســال 2۰2۰ نصب و امتحــان کرد. 
البته دستگاه های ابتدایی، یک طرفه بودند و تنها 
در قبال دریافت پول، بیت کوین را بــه آدرس مورد 
نظــر منتقــل می کردنــد، امــا از ســال 2۰۱9، 
دســتگاه های دوطرفه راه اندازی شدند که در قبال 
ارائه بیت کوین به آنها، پول را به  حساب بانکی کاربر 

منتقل می کنند.

 ســال 2۰2۱ ســال اوج گیری BTMها بود. 
فکر می کنید در ســال 2۰22 چه روزهایی 
در انتظار دنیای ارزهای دیجیتال باشد؟ آیا به همین 
زودی در ایران هم می توانیم دستگاه های خودپرداز 
بیت کوین را ببینیم؟ در حال حاضر می توانید برای 
خریدوفــروش امــن بیت کویــن و ســایر ارزهــای 
دیجیتال در نوبیتکس، به عنوان یکی از بزرگ ترین 

صرافی های ارز دیجیتال ایران ثبت نام کنید.

در بســیاری از مناطــق جهان مانند لپلند ســوئد، بســیاری 
از مزارع مــدرن وجود دارند کــه با اســتفاده از کامپیوترهای 
قدرتمند، شبانه روز در تالش اند تا با پیشی گرفتن از سایر رقبا 
یا ماینرها به راه حل یک مسئله ریاضی پیچیده دست یابند. 
این مسائل ریاضی برای تضمین امنیت سیستم و جلوگیری 
از تقلــب در جهــت دســتیابی بــه رمزارزهــای به خصوصی 
اســت. این فرایند اســتخراج توســط مفهومی به نام اثبات 
کار پشــتیبانی می شــود و نیاز به انرژی بســیار زیادی دارد، 
به گونه ای که برخی مزارع به اندازه یک کشور به انرژی نیاز 
دارند. دولت های جهان چندی است که درباره این موضوع 

ابراز نگرانی کرده  و برخی مانند چین استخراج 
رمزارزها را به کلی ممنوع اعالم کرده اند.

 حرکــت بــه ســمت انرژی هــای 
تجدیدپذیر

 در ایــن بخش قصــد داریم بــه یــک مزرعه در 
شهر بودِن سوئد بپردازیم. این مزرعه با داشتن 
۱5 هزار دستگاه در 86 هزار فوت مربع، بزرگ تر 
از یک زمیــن فوتبــال اســت. این مرکز توســط 
Hive Blockchain کــه یک شــرکت کانادایی 

است، اداره می شود. این کمپانی بر استفاده از انرژی سبز و 
تجدیدپذیر برای استخراج رمزارزها تمرکز دارد. این عملیات 
توســط یــک نیــروگاه برقابــی محلــی تغذیــه می شــود. این 
منطقه به دلیل مازاد بودن برق ارزان و تجدیدپذیر مشــهور 
است. »یوهان اریکسون«، مشاور Hive، گفت: »در شمال 
سوئد، برق به طور کامل مبتنی بر نیروی برقابی یا بادی است 
و کامــالً تجدیدپذیر اســت.« اریکســون در ادامه افــزود که 
استخراج کنندگان رمزارزها از ظرفیت انرژی مازاد استفاده 

می کنند که در صورت عدم استفاده از آن هدر می رفت.
مقدار زیاد انرژی مصرفی پروژه Hive مقامات را نگران کرده 
اســت. ســازمان نظارت بر امور مالی ســوئد از اتحادیه اروپا 
تقاضا دارد تا استخراج رمزارزها را به دلیل مصرف زیاد انرژی 
ممنوع اعــالم کند. »ویکتوریا اریکســون«، ســخنگوی این 
آژانس اعالم کرده اســت: »استفاده گســترده از انرژی های 
تجدیدپذیــر بــرای اســتخراج دارایی هــای رمزنگاری شــده 
می تواند آب وهوای ســوئد را به خطر بینــدازد. ما معتقدیم 
توسعه وسایل نقلیه الکتریکی، باتری ها و فوالد بدون فسیل 
باید نســبت به اســتخراج رمزارزها اولویت داشــته باشد.« 
اریکسون همچنین افزود: »مکانیسم های اجماع جایگزینی 
برای اثبات کار وجود دارند که می توانند میزان مصرف انرژی 

را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.«

 آیا کربن زدایی کافی است؟
 شرکت رمزارز »زومو« مستقر در ادینبورگ بخشی از توافق 
اقلیمــی رمزارزهاســت. توافــق اقلیمــی رمزارزهــا ائتالفی از 
شرکت هایی است که قصد دارند تا ســال 2۰۳۰ به حداقل 
رساندن انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت رمزارزها دست 
یابند. »کریستین هریسون«، مشــاور سیاست آب وهوای 
زومو می گوید این ابتکار در حال کار روی نرم افزاری است که 
می تواند منبع انرژی مورد استفاده در استخراج رمزارزها را 
به عنوان انرژی تجدیدپذیر تأیید کند. به گفته برخی فعاالن، 

صرفاً کربن زدایی از تولید رمزارزها کافی نیست.
صلح ســبز و دیگر گروه های زیست محیطی از 
جامعــه بیت کویــن می خواهنــد که مکانیســم 
اثبات کار خود را با مکانیســمی به نــام »اثبات 
ســهام« جایگزیــن کنــد. ایــن امــر هزینــه 
محاسباتی هنگفت تأیید تراکنش های جدید 
رمزارزهــا را کاهــش می دهــد. اتریــوم در حــال 
حاضر در اثنــای یک انتقــال طوالنی بــه اثبات 
سهام است؛ اقدامی که طرفداران آن می گویند 
مصرف انرژی آن را تا بیش از 99 درصد کاهش 
می دهد.  سایر رمزارزها مانند کاردانو و سوالنا، 
از قبل بر اســاس شــبکه های اثبــات ســهام کار می کردند. 
هریســون معتقد اســت اگــر گزینه ای بــرای حــذف اثبات 
کار وجود داشته باشد، به دلیل وجود بازیگران بسیار این 

عرصه، نمی توان به راحتی آن را جایگزین کرد.
اگرچه Hive و دیگر شرکت های رمزنگاری به طور فزاینده ای 
به انرژی سبز برای تأمین انرژی خود روی آورده اند، اما تعداد 
زیــادی از شــرکت های دیگــر هســتند که هنــوز بــا تغییر به 
سمت انرژی های تجدیدپذیر همراه نشــده اند. از زمانی که 
چین اســتخراج رمزارزها را ممنوع کــرد، حامیان بیت کوین 
امیــدوار بودنــد کــه ایــن امــر باعــث ســبزتر شــدن رمزارزها 
شــود، اما یــک مطالعــه کــه در فوریه منتشــر شــد، نشــان 
داد که اســتخراج بیت کوین تنها در ســال 2۰2۱ بدتر شــد و 
اســتخراج کنندگان در واقــع به مناطقــی هجــوم آوردند که 
بیشتر به زغال ســنگ و سایر ســوخت های فسیلی متکی 
هســتند؛ از جملــه قزاقســتان و ایالت هــای جنوبــی ایاالت 
متحده مانند تگــزاس و کنتاکی. بخشــی از این مشــکالت 
به دلیل ماهیــت غیرمتمرکــز رمزارزهایی ماننــد بیت کوین 
است. در حالی که اکنون گروه های مختلفی وجود دارند که 
ادعا می کنند این صنعت را نمایندگی می کنند، اما در واقع 
بیت کوین تحت تسلط یک قدرت مرکزی نیست و هر کسی 

می تواند در این شبکه شرکت کند.

کسری حسنی  

@kasrahsni

درسی سعی بر متمرکز کردن حواس دانش آموزان داشتند، 
به یکبــاره بــا دانش آموزانی روبه رو می شــوند کــه در دنیای 

فناوری اطالعات از آنها سبقت گرفته اند.
در دنیای امروز دانش یکی از ابزارهای اصلی رقابت است. 
در چنین شــرایطی محدود شــدن بــه کتب درســی دیگر 
فضای رقابــت را مهیا نخواهد ســاخت و قطعــاً باید برای 
پذیرش دنیای فنــاوری خود را آمــاده کرد. دیگر بــا روش و 
متد آموزشی گذشته نمی توان دانش آموزانی برای آینده 
رمزنگاری شده تربیت کرد.  ایجاد چنین فضایی در نظام 
آموزشــی ســنتی زمان بر اســت. به ویژه اینکــه معلمان با 
توجــه به اعتــراض بــه نظــام پرداخت حقــوق و دســتمزد 
خود را ملزم به یادگیری نمی دانند. حتی آنها در سیستم 

کنونی با این چالش مواجه هستند که نمی توانند دانش 
خود را منتقل کنند. اما پس از تجربه دو 
نسلی که آموزش حضوری و آنالین را طی 
کرده اند، ذائقه آموزش این نسل که اکنون 
با پلتفرم هــای آموزشــی تحــت بالکچین 
دانش انــدوزی می کنند، متحــول خواهد 
شد؛ همان طور که بالکچین توانسته تأثیر 
مهمی در هنر، اقتصــاد و حوزه های مالی 
و… داشــته باشــد. پلتفرم هــای بالکچین 
امکان پیگیری عدالت آموزشی را نیز فراهم 
می کنند و تولیدکنندگان محتوا با سیستم 

آموزشی دیجیتال محتوای مفیدتری تولید خواهند کرد.

روح هللا جهنده 
قائم مقام مدیرعامل رمزینکس

r.jahande
@gmail.com
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پادشاه جنون زدگان 
پرطرفدارترین نهنگ بیت کوین

خرید 10 میلیارد دالر بیت کوین توسط طرفداران لونا به معنای شکست پروژه ترا خواهد 
بود یا تسلط آنها بر دنیای رمزارز؟

در ســال 2۰۱6 دون  کــوآن شــخصی بی اســم و رســم و فقط 
بنیان گذار یک استارتاپ بود. او رؤیای توسعه اینترنت آزاد 
را در سر می پروراند و درباره شبکه های توزیع شده تحقیق 
می کرد، اما تمام تحقیقات او به یک جا ختم می شــد و آن 
هم چیزی نبود جز  بیت کوین و اتریوم. چیزی نگذشت که 

 کوآن به النه خرگوش کریپتو سقوط کرد.  
اجازه دهید فیلم را تند کنیم و برسیم به امروز: این تازه وارد 
بی اسم و رســم حاال یکی از تأثیرگذارترین و جنجالی ترین 

شخصیت های این النه خرگوش است.

 مخالفان و موافقان لونا
داستان  کوآن دو سر طوالنی دارد. در یک سر این داستان، 
طرفــداران و حامیــان ثروتمنــد رمــزارز لونــا هســتند. چون 
لونا به معنی ماه اســت و  این افراد هم به شــدت بــه آن باور 
دارند، آنها را »ماه زده« یا همان دیوانه می خوانند. این افراد 

چشم انداز  کوآن را به یکی از بزرگ ترین پروژه های بالکچین 
تاریخ تبدیل کرده اند؛ ساخت یک ارز دیجیتال و پایدار که 
از بند محدودیت های وال استریت و رگوالتورهای دولت آزاد 
است و می توان به راحتی آن را خرج کرد. پروژه  کوآن در حال 

حاضر میلیاردها دالر ارزش دارد.
در ســر دیگــر ایــن داســتان، منتقــدان ایســتاده اند. آنهــا 
می گوینــد:  کــوآن محکــوم بــه شکســت اســت. بعضی ها 
ِــرا را به یک  ســود 2۰درصدی پروتــکل لندینــگ بالکچین ت
شرکت هرمی  تشبیه می کنند که به زودی زیر سنگینی وزن 
خودش در هم می شــکند. بعضی ها هم هشدار می دهند 
که این پروژه ممکن اســت کل جهــان دارایی های دیجیتال 

را واژگون کند. 

 خرید 10 میلیارد دالر بیت کوین
وسط این غائله، خود  کوآن، »پادشاه  جنون زدگان« ایستاده 

اســت. امســال، گروهی به رهبری  کــوآن، در کمال تعجب 
مــردم، بیــش از ۱.5 میلیــارد دالر بیت کوین خریدنــد تا تِرا 
را باال بکشــند. آنها قصــد داشــتند ۱۰ میلیــارد دالر از این 
توکن بخرند. این اقــدام نه تنها لونا را به یکــی از بزرگ ترین 
نهنگ  های این ارز دیجیتال اصلــی تبدیل کرد، بلکه آتش 

درگیری بین حامیان و مخالفان لونا را هم شعله ور کرد. 
مؤمنان به راه لونا این اقدام را حرکتی جســورانه می دانند و 
معتقدند این اقدام رؤیای  کوآن را به واقعیت نزدیک تر کرده 
است، اما مخالفان معتقدند این ترفندی از سر استیصال 
اســت و هدف آن منحرف کردن حواس  از پروژه ای است که 

به زودی پولش تمام می شود.
 امــا کــوآن ظاهــراً از دردســر درســت کردن لــذت می بــرد. 
شــخصیت آنالین او بر اســاس توییت های مبارزه جویانه، 
سرشار از اعتمادبه نفس و گاه کودکانه بنا شده است. اصالً 
دلیل معروفیت اولیه اش این بود که از کمیســیون بورس و 

آیا ممکن است ایالن 
ماسک توییتر 

را غیرمتمرکز کند؟

سهم بایننس 
از معامله توییتر

بایننــس، بزرگ ترین صرافی رمــزارز دنیا 
و کمپانی ســرمایه گذاری سکویا، هریک 
به ترتیب 5۰۰ و 8۰۰ میلیون دالر به ایالن 
ماسک در خرید توییتر کمک کرده اند. در 
کنار این دو کمپانی حدود 7.۱ میلیارد دالر 
توســط ۱9 حزب مختلــف و ۳۱6 میلیون 
دالر توسط کمپانی Fidelity به این خرید 
یاری رســانده اند. ایالن ماســک، سازنده 
خودروهــای الکتریکــی تســال بــا خریــد 
توییتــر اعــالم کــرده کــه هدفــش تبدیل 
این پلتفرم به حامــی آزادی بیان اســت. 
این میلیــاردر همچنین یکــی از حامیان 
مشــهور رمزارزهایــی چــون دوج کویــن و 

بیت کوین است.
بــر اســاس اطالعــات بــه روز شــده در 
کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار ایاالت 
متحده بزرگترین صرافی رمزارزی جهان 
در میان ســرمایه گذاران این معامله بود. 
بر اساس قوانین، زمانی یک واحد تجاری 
بیش از 5 درصد از ســهام یک کمپانی را 
خریداری کند، باید یک فرم تحت عنوان 
13D را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
ارســال کند. چنگ پنگ ژائو، بنیان گذار 
بایننــس، پــس از انتشــار ایــن خبــر در 
توییتی از این حمایت به عنوان یک کمک 
کوچک یاد کــرد. پس از پیشــنهاد اولیه 
ماسک برای خرید توییتر در ماه گذشته، 
ژائو در توییتی اعالم کرد که ماســک باید 
آن را خصوصی کند، توکن صادر کند، آن 
را غیرمتمرکز کند و مقابله با اخبار جعلی و 

کالهبرداران را در اولویت قرار دهد.
یکی از ســخنگویان بایننس اعــالم کرده 
است که مشارکت این صرافی در جهت 
حمایت  از برنامه های ایالن ماسک است. 
پس از این اخبار ســهام توییتر بیش از 2 
درصد افزایش پیــدا کرد و بــه 5۰.۱2 دالر 
رســید، در حالی که ســهام تســال بــا ۰.6 
درصــد کاهــش بــه 9۴6.98 دالر رســید. 
بایننس کویــن )BNB( نیــز از ۳99 دالر تا 
۴۱۴ دالر افزایش یافت. ایــن توکن که در 
شبکه بایننس فعال است، امکان ایجاد 
برنامه هــای مالــی غیرمتمرکــز را فراهــم 

می کند.

NEWSخبر



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 18
18 اردیبهشت 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

13

چهرهها
F I G U R E S

اوراق بهادار ایاالت متحده بابت بررسی دقیق نرم افزارهای 
توسعه یافته توســط تِرافُرم شــکایت کرد؛ نرم افزارهایی که 
به مردم فرصت می دادند ســهام توکنایز شــده  مصنوعی و 
ای تی اف خلــق  کنند، بــدون آنکه مالک یــک چیز حقیقی 

باشند. 
پس شــاید نباید تعجب کنیم که  کوآن اتهــام  کالهبرداری 
ِــرا و حرکتــش بــه ســوی فاجعــه را رد می کنــد. یکی   بــودن ت
از راه هــای دیگــر کــوآن بــرای رویارویــی بــا مشــکالت، پــول 
خرج کردن است. او در ماه مارس، با دو نفر که از شبکه های 
اجتماعی  او انتقاد کرده بودند، ۱۱ میلیون شــرط بســت که 

ثابت کند انتقاد آنها درست نیست و اشتباه می کنند.

 جامعه بزرگ جنون زدگان
جامعه جنون زدگان بسیار گسترده تر از آن چیزی است که 
فکر می کنیم. عالوه بر ۳6۰ هزار دنبال کننده توییتر، برخی 
از تأثیرگذارتریــن افــراد صنعــت ارز دیجیتال هــم جزء این 
گروه هستند. گلکسی دیجیتال، پنترا کپیتال و کوین بیس 
ونچرز از حامیان ترافرم لبز هســتند. مایــکل نووگراتز، یک 
میلیاردر در دنیای کریپتو و رهبر گلکسی دیجیتال، ارادت 
عجیبی به لونا دارد. این ماه زده، نماد لونا را روی دست خود 

تتو کرده است.

UST استیبل کوین 
دلیل این همه هیجــان و یکی از مهم ترین دالیــل اینکه تِرا 
دارد بــه دومین بالکچین بــزرگ در دارایی هــای غیرمتمرکز 
تبدیل می شود، در نگاه اول کمی  بی اهمیت به نظر می رسد. 
دلیل تمام این اتفاقــات وعده ترا برای ایجــاد ارز دیجیتالی 
اســت که یک دالر ارزش داشته باشــد. دقیقاً یک دالر، نه 
بیشــتر و نه کمتر. اما در دنیای نوسانی کریپتو، تحقق این 
امر خیلی هم آســان نیســت. مخصوصــاً وقتــی بخواهید 

به کل از تراکنش با سیستم مالی سنتی پرهیز کنید. 
اســتیبل کوینی که ارزشــش یــک دالر باشــد، بــرای تحقق 
هدف نهایی تِرا ضروری اســت. هدف نهایی تــرا ایجاد پول 
نقــد دیجیتال P2P اســت کــه بتوانــد بانک هــا، دولت ها و 
تمــام هزینه هــا و مقررات شــان را دور بزند. در حــال حاضر 
این سفته بازان هستند که بیشتر از استیبل کوین استفاده 
می کنند. آنها بــه  جای خرید دالر یا رمزارز، پول هایشــان را 
در اســتیبل کوین ها ذخیره می کنند و این گونه از نوسانات 

ویرانگر بازار رمزارزها در امان می مانند. 
دالرهای ســنتی معموالً فقط از طریــق صرافی هایی مانند 
کوین بیس و اف تی ایکس مبادله می شوند و مانند بانک ها 
و کارگزاری ها از قوانین احراز هویت نیز پیروی می کنند، اما 
اســتیبل کوین ها آزاد هســتند و می تواننــد در پلتفرم هــای 

مختلف دیفای میان کاربران ناشناس مبادله شوند.
صادرکننــدگان  بزرگ تریــن  دیجیتــال،  دالر  و  تتــر 
اســتیبل کوین ، تالش می کننــد بــا نگه داشــتن دارایی های 
ذخیره واقعی و دالری مانند اسکناس های T یا اوراق تجاری، 
ارزش خــود را معادل بــا ارزش دالر نگــه دارند. بــا این حال، 
این امر همواره مستلزم مشارکت یک بانک یا یک شرکت 
متمرکز دیگر است. کوآن در این مورد می گوید مأموریت من 

رهایی بشر  از »سانسور« مالی و نظارتی است. 
اینجاست که UST وارد داستان می شود. یک استیبل کوین 
الگوریتمی  کــه هــدف آن حذف این خطــرات بــا اجتناب از 
ذخایر غیرکریپتویی است. این پروژه تالش می کند از طریق 
رابطــه با یــک ارز دیجیتــال در حال نوســان، در اینجــا لونا، 
پیوند دالری خود را حفظ کند. به بیان ســاده تر، به ازای هر 
UST ایجادشــده، مقدار مشــابهی در توکن هــای Luna از 
طریق کدهای الگوریتمی  تعبیه شده از بین می رود. بنابراین 
UST معادل یک دالر باقی می ماند. بازده باال در سپرده های 
UST به منظور جذب سرمایه است که می توان برای ایجاد 

درآمد به سپرده گذاران وام ارائه داد.
با این حال، گذشته اســتیبل کوین های الگوریتمی  مملو از 
شکست است. برای مثال، نوترینو، آرون و بیسیس پس از 
افت قیمت در توکن های تثبیت شده، ارزش همسان خود 

با دالر را از دست دادند. این باعث شد که برخی فکر کنند 
این دســته از پروتکل ها جدی تر از این حرف هاســت و باید 
کاربران را متقاعد کرد قیمت ها روبه رشد خواهند بود، زیرا 
فقط در این صــورت می توان امیدوار بود کــه همه چیز دارد 

خوب پیش می رود.
برای جلوگیری از شکست و تکرار تجربه استیبل کوین های 
مذکــور، کــوآن بــه شــعار پــرآوازه دنیــای کریپتویــی گــوش 
می ســپارد و دنبالــه رو آن شــده اســت. بلــه، همان طــور که 
حدس می زنید، این شعار کریپتویی چیزی نیست جز این: 

» بیت کوین حالل مشکالت است«.
 The Luna Foundation به دنبال این شعار است که بنیان
Guard یــا به اختصــار LFG تصمیــم می گیــرد  بیت کوین 
بخرد. LFG با هدف ساخت نوعی پشتیبان برای کمک به 
حمایت از UST به خرید بیت کوین ادامه می دهد. جالب 
اســت بدانید این اختصــار برای جملــه دیگــری هم صدق 
می کند. LFG بــه معنی بزن کــه بریم! هم هســت؛ بزن که 

بریم بیت کوین بخریم.
LFG، با هدف ایجاد پشتیبان قصد دارد به جز بیت کوین، 
صد میلیون دالر توکــن آواالنچ نیز به دســت آورد. در واقع 
هرچه بیشتر UST صادر می شود، پول بیشتری برای خرید 
ایــن توکن ها صــرف می شــود. ایــن کار تــرا را بــه هدفش که 
ارائه یک اســتیبل کوین کامالً غیرمتمرکز است، نزدیک تر 

می کند.

 UST؛ یک بازی پونزی؟
 Galois کوین ژو، بنیان گذار صندوق ســرمایه گذاری رمزارز
Capital، در زمــره شــکاکان و مخالفــان  کــوآن و جامعه ترا 
قــرار دارد و بایــد گفت کــه از سرســخت ترین آنهاســت. او 
شرکت خود را روم باستان و ترا را شهر کارتاژ قدیم می داند. 
جالب اســت بدانید که ســربازان رومی  در نهایــت کارتاژ را 
غــارت و بســیاری از شــهروندان آن را در جنگ های پونیک 
ســالخی کردنــد. ژو معتقد اســت کــه عــدم امــکان تطابق 
عرضــه و تقاضــا بیــن Luna و UST می تواند به شکســت 
مکانیســم نگه داشــتن اســتیبل کوین در یــک دالر منجــر 
شود. او می گوید همین که  کوآن برای ذخیره دارایی به خرید 

 بیت کوین روی آورده، یعنی از درون نگران و ناآرام است.
صندوق سرمایه گذاری گالویس کپیتال دلیل باال بودن بازده 
ســالیانه ترا )حدود ۱9.5 درصــد( را عدم ورود ســیل عظیم 
UST به بــازار می داند. بازده باالی پروتــکل لندینگ ترا، در 
نهایت باعث ته کشیدن ذخایر پشتیبان می شود. به عقیده 
گالویس این پروتکل همچون یک ساعت شنی است و هر 
لحظه ذخایرش کم و کمتر می شود. در واقع بر اساس گفته 
Mirror Tracker، در ۳۰ روز گذشــته، ایــن پروتکل بیش 
از صد میلیــون دالر از ذخایر خود را ســوزانده و تقریباً 28۰ 

میلیون دالر برای آن باقی مانده است.
برخی هم این پروژه را با یک طرح پونزی مقایســه کرده اند، 
زیرا برای ادامه رشــد به تقاضا برای توکن ها نیاز دارد. البته 
اتهامات مربوط به طرح های پونزی در کریپتوها بسیار رایج 
است؛ جایی که معموالً هیچ جریان نقدی یا دارایی در دنیای 
واقعی برای پشتیبان گیری از اعداد روی صفحه وجود ندارد. 
 بیت کوین هم تقریبــاً از زمان تولدش بــه پونزی بودن متهم 
شده است. اما پس از گذشت ۱۳ سال و حدود 8۰۰ میلیارد 

دالر ارزش بازار،  بیت کوین همچنان قوی است. 
کوآن می گوید تقاضا برای UST نیز همچنان در حال رشد 
خواهد بــود. او می گوید نرخ هــای بهره بــاالی UST خطری 
برای پروژه نیســت، زیرا با بلــوغ پروژه ها ایــن نرخ ها کاهش 
می یابند. او این بازده را با دهه ۱99۰ مقایسه می کند؛ زمانی 
کــه نرخ هــای بانکــداری تجــاری در بســیاری از کشــورهای 
آسیایی باال بود و در نهایت با بلوغ اقتصادها سقوط کردند.
 کوآن می گوید: »اعتقاد راسخی به اکوسیستم غیرمتمرکز 
و پول غیرمتمرکز دارم. مطمئنم ترا بزرگ ترین استیبل کوین 
در دو ســال آینده خواهد بود.« کــوآن برتری روم باســتان و 
پیشروی آنها به ســمت کارتاژ خود را نادیده نمی گیرد، اما 

سخت در حال تالش برای پروژه تراست.

دنیل درشر، نویسنده کتاب مبانی بالکچین تالش 
کرده به ســاده ترین شــکل ممکن فناوری پیچیده 
بالکچین را در ۲۵ گام مختصر و مفید، توضیح دهد. 
خواندن این کتاب به دانش قبلی در علوم کامپیوتر، 
ریاضی، برنامه نویســی و کرپیتوگرافی نیازی ندارد 
و با توجه به رویکرد آموزشــی آن، یک مسیر جامع و 
آســان برای خودآموزی تمام اجــزای بالکچین و 
اصول و مفاهیم تکنیکال اساســی آن، پیش روی 
خواننده می گــذارد. مخاطب هــدف کتاب مبانی 
بالکچین همه افرادی هستند که می خواهند بدانند 
فناوری بالکچین چیســت؟ چگونه کار می کند و 
چطور این پتانسیل را دارد که سیستم مالی کنونی 
دنیــا را دگرگــون کنــد؟ ایــن کتــاب گام به گام 
خواننــده را بــا فنــاوری بالکچیــن آشــنا می کنــد.

این کتاب پلی بین توضیحــات و تعاریف صددرصد فنــی و صددرصد 
کســب وکاری بالکچین اســت. در 25 گام مختصر و مفیــد، این کتاب 
مبانی تکنولوژی بالکچین را به شیوه ای غیرفنی و ساده توضیح می دهد. 
علی رغم ماهیت فنی بالکچین، خواندن این کتاب به دانش قبلی در علوم 
کامپیوتر، ریاضی، برنامه نویسی و کریپتوگرافی نیازی ندارد. با توجه به 
رویکرد آموزشی آن، این کتاب یک مسیر جامع و آسان برای خودآموزی 
تمام اجزای بالکچین و اصول و مفاهیم تکنیکال اساسی آن، پیش روی 
خواننده می گذارد. مخاطب هدف کتاب مبانی بالکچین افرادی هستند 
که به تازگی با این حوزه آشنا شده و عالقه مند هستند آشنایی بیشتری با 
این فناوری پیدا کنند. این کتاب گام به گام خواننده را با فناوری بالکچین 

آشنا می کند.  
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زنگ خطر برای رمزارز؟
رگوالسیون جهانی برای ضدیت با رمزارزها به سراغ چهره های 

تندرو رفته است

خاری در پهلوی تالش های ایالتی 
البی گران کریپتو

کالیفرنیا؛ 
بزرگ ترین متحد 
دولت فدرال؟

 طبیعتاً هر صنعتی بــا بیش از دو تریلیــون دالر 
ارزش، بــه مرور زمــان قدرت البی گــری باالیی هم 
کسب خواهد کرد. رمزارزها نه تنها از این قانون مستثنی 
نیستند، بلکه مثال اصلی این امر هستند. در سال 2۰22، 
ســالی کــه بیــش از هــر ســالی در آن شــاهد تالش هــای 
رگوالتوری در ایاالت متحده هستیم، سرمایه داران و مدیران 
کســب وکارهای رمــزارزی نیــز بیــکار نبودنــد.  یکــی از 
راهکارهای اصلی این سرمایه داران و مدیران کسب وکارها 
اســتفاده از البی گــران بــرای ایجاد یــک جبهه مــوازی در 
دولت های محلی و ایالتی آمریکا بــود. با این حال به نظر 
می رسد حداقل در یکی از مهم ترین ایالت های آمریکا که 
بزرگ تریــن درصــد اقتصــادی این کشــور را نیز تشــکیل 

می دهد، هماهنگــی دولت محلی با دولت فدرال دســت 
البی گران رمزارزی را خالی گذاشته است. 

 روز چهارشنبه »گوین نیوسام«، فرماندار کالیفرنیا 
با امضای یــک فرمــان اجرایی دســتورالعمل های 
خاصی را برای پیاده سازی اقدامات جدید رگوالتوری با تمرکز 
ویژه بر »شفاف ســازی« اکوسیســتم رمزارزی در این ایالت 
امضا کرد. رویکرد کالیفرنیا، هم در شیوه تصویب الیحه و هم 
ادبیات مورد اســتفاده در این الیحه و البته بیانات شخص 
نیوسام، به طور واضح یک تقلید مســتقیم از دولت فدرال 
است؛ امری که شکست نسبی البی گران رمزارزی را در این 

ایالت مهم نشان می دهد. 

در حالی که ســال 2۰22 بیشــتر و بیشــتر به وعده های خود 
برای فشــار رگوالتوری بــه بــازار رمزارزها عمل می کنــد، حاال 
خطر جدید برای بــازار و صنعــت رمــزارزی؛  روند هماهنگی 

جهانــی بیــن روندهــای مســتقل رگوالتــوری بــرای ایجــاد 
یــک جبهه مشــترک اســت. خطری کــه چندان هــم پنهان 
نیست و زمزمه ها و شایعه های آن نه تنها در فضای مجازی 

دست به دست می شــود، بلکه حاال در تعدادی از مهم ترین 
مجالس سیاسی مغرب زمین مانند کمیسیون اروپا و سنای 
آمریکا نیز دنبال می شود. اما خطر حقیقی چنین هماهنگی 

 مهر تأیید رگوالتوری 
فرانسه بر فعالیت های 

بایننس

بایننس در فرانسه 
قانونی شد!

احــداث صرافــی  زمــان  از   
نام  آشنای بایننس که زمانی در 
میــان ســرمایه گذاران ایرانــی نیــز از 
محبوبیت بســیار باالیی برخوردار بود، 
نام این صرافی و مالک چینی آن که یکی 
از ثروتمندترین مدیران رمزارزی است، 
همــواره بــه جنجال گــره خــورده بــود. از 
هک گسترده این صرافی در سال 2۰2۰ 
توسط هکران ناشــناس گرفته تا ضعف 
عملیاتی این صرافی در مواقع حساس 
بازار و البته ممنوعیت ارائه خدمات آن 
در بسیاری از کشــورهای اروپایی. با این 
وجود بایننس بر ادامه حضــور خود در 
اروپا اصرار داشت و در تمام این سال ها 
دفتــر مرکــزی خــود را در جزیــره مالــت 
برقرار نگه داشت. از میانه سال 2۰2۱ بود 
کــه »چانگ  پنــگ ژائــو« شــروع بــه 
قدم برداشتن در جهت سفت و سخت تر 
کردن شرایط خدمت رسانی این صرافی 
شد؛ تغییراتی که عموم ایرانی ها را نیز از 

این صرافی کوچ داد. 

 حــاال بایننــس و ژائــو پــاداش 
زحمت هــای خــود را گرفته اند. 
و  بزرگ تریــن  از  یکــی  فرانســه، 
ســخت گیرترین کشــورهای اروپــا در 
خصوص رمزارزها پس از دیدار با ژائو این 
صرافی را از نظر رگوالتوری مجاز دانسته 
است. ژائو پس از این موفقیت گفت:» 
فرانسه بدون شــک در میان کشورهای 
اروپایــی در برخــورد بــا رمزارزهــا بســیار 
پیشرو است. در طول برخوردهای میان 
بایننس و مسئوالن رگوالتوری فرانسه، از 
حــد انتظار ما که بر اســاس تجربــه ما با 
سایر اروپایی ها شکل گرفته بود،  بسیار 
فراتــر بودنــد. فرانســه رگوالتــور بســیار 
بســیار ســخت گیری اســت، ولــی ایــن 
ســخت گیری همراه با یــک درک بــاال از 
بازار و اکوسیســتم رمزارزی است. ثبت 
بایننس در فرانســه یــک برد بــزرگ هم 
بــرای مــا و هــم بــرای تمــام اکوسیســتم 

رمزارزهاست.

NEWSخبر
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 در الیحه به وفور از کلمات کلیــدی دولت فدرال 
آمریکا در دستورات جو بایدن، در بیانات جروم 
  SEC پــاول، رئیــس فــدرال رزرو و گــری گنســلر، رئیــس
استفاده شده اســت؛ عباراتی مانند محافظت از حقوق 
سرمایه گذاران کوچک، شفافیت مضاعف، حفظ انگیزه 
در بــازار بــرای نــوآوری فنــی در عیــن محــدود کــردن 
فعالیت هــای غیرقانونــی بالقوه ماننــد پول شــویی و فرار 
مالیاتی.  نیوسام نیز پس از ادای فرمان اجرایی در این مورد 
گفت: »کالیفرنیا یکی از مراکز نــوآوری در دنیای فناوری 
است. ما به دنبال حفظ و ســاخت ایالتی هستیم که در 
عین استفاده از فناوری در حال رشد رمزارزها باید به دنبال 
تأمین حقــوق شــهروندان خودمــان و محافظــت از آنها 

باشیم. به عبارتی دیگر این فناوری باید توسط قانون گذاری 
درست برای منفعت عموم استفاده شود.« 

 در بخش دیگری نیوســام اشــاره به کندی دولت 
فدرال و خودمختاری ایالت خود می کند: »در موارد 
بسیاری دولت فدرال که فضای بای پارتیزانی آن کندی زیادی 
را ایجاد می کند، از روند قانون گــذاری مؤثر عقب می افتد. 
وضعیت کنونی رمزارزها نیز به همین شکل است. ایاالتی 
هستند مانند فلوریدا که به همین نتیجه رســیده اند و در 
جهتی مخالف با ما در خصوص رمزارزها حرکت می کنند. 
در چنیــن شــرایطی ما هــم بایــد خودمختــاری خــود را کار 

بگذاریم و قانون های خودمان را تدوین کنیم.

و جبهه مشترکی چقدر جدی اســت و آیا احتمال به وجود 
آمدن آن در آینده قریب الوقوع وجود دارد؟

بــا توجه بــه ماهیــت صنعــت رمــزارزی، روندهای مســتقل 
رگوالتوری تاکنون موفقیت های نصفه و نیمه ای داشته اند. 

بدون شــک بــه پــا کــردن یــک رونــد همه جانبه 
جهانــی کــه نیازمنــد هماهنگــی بین المللــی و 
ادغام ســازی یکپارچه روندهای مســتقل فعلی 
خواهــد بــود، دشــواری های مشــخصی خواهد 
داشت و ممکن است سال ها به طول بینجامد. 
با این وجود چهره های شاخص سیاسی اروپایی 
و آمریکایــی از هدف خــود منصرف نشــده اند و 
با جدیت به دنبال تصویب الیحه ها و تشــکیل 
الیحه های بین المللی برای محدود کردن هرچه 

بیشتر بازار رمزارزی هستند. 

 مخالفان قدرت می گیرند؟
یکی از شناخته شده ترین این چهره ها »مایرد مک گینس«، 
کمیسیونر خدمات و ثبات مالی کمیسیون مرکزی اتحادیه 
اروپاست. او به تازگی گفته که برنامه ای گسترده برای ساخت 
یک چهارچوب نظارتی و رگوالتوری وسیع مابین کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا و ایــاالت متحده آمریکا در دســت دارد. 

او حتــی اشــاراتی داشــت کــه 
هماهنگی میان دســتور اجرایی 
جو بایــدن  و الیحه پیشــنهادی 
و جنجالــی MiCA را در مــاه 
گذشته القا می کرد. مک گینس 
که همچنین یکــی از نمایندگان 
ایرلنــد در پارلمــان اروپاســت،  
منصوب شــدن خــود به عنــوان 
کمیسیون مالی را به طور نسبی 
مدیــون مواضــع و وعده هــای 
ضدکریپتویی خود در سال های 
اخیر دانســت؛ وعده هایی که از 
بیانیه هــای او بــه نظــر می آیــد با 
جدیت تمام در حال دنبال شدن 

هستند. 
شــکل  بــه  گینــس  مــک 
 هفتگــی ســتونی در روزنامــه

 The Hill می نویسد. در آخرین نسخه این روزنامه او به وفور 
اشاراتی به الزام تشدید همکاری میان ایاالت متحده آمریکا 
و اتحادیه اروپا کرده است. او در این ستون گفته: »رگوالسیون 
همــواره ســتونی پاینــده در ایجــاد نظــم در رونــد پیشــرفت 
فناوری های نــو بوده اســت؛ فناوری هایی کــه در صورت عدم 
قانون گذاری می توانند به سرعت به نیروهایی مخرب تبدیل 
شــوند. رمزارزها نیز از این روند تاریخی مســتثنی نیستند؛ 
ریســک های کریپتــو به خوبــی شــناخته شــده اند، نوســان 
آنها شدید اســت، سرمایه گذاری درون ســازمانی در آن موج 

می زند و حاال روس ها از آن برای دور زدن تحریم ها اســتفاده 
می کنند.«

 چرا تالش ها به نتیجه نمی رسد؟
مک گینــس در بخــش دیگــری بــه دالیــل 
ناموفق بودن نســبی تالش های رگوالتوری اخیر 
در آمریــکا و اروپــا می پــردازد: »در آمریــکا و بــه 
نسبت کمتر در اروپا، شاهد پیشنهاد و تصویب 
الیحــه پــس از الیحــه در خصوص رگوالســیون 
رمزارزها هســتیم. اما بــرای اثــر حقیقی چنین 
قوانینی، باید یک چهارچوب مرکزی  بر اساس 
هماهنگی بین المللی و پیروی از اصول مشترک 
شــکل گیرد. تا وقتــی چنین چهارچوبی شــکل 
نگیرد،  هر شخص و سازمانی می تواند با حرکت 

میان خطوط جغرافیایی از قوانین فرار کند.«
در ادامه مک گینس به تشــریح چهار اصل اساســی بالقوه 
در شــکل گیری چنیــن بدنه بین المللــی ای پرداخته اســت. 
او نوشــته اســت: »مهم تریــن اصلی کــه باید هســته توافق 
بین المللی در رگوالسیون رمزارزها باشد، این است که هیچ 
دارایی دیجیتالی نباید بدون قانون نظارتی باقی بماند. ثانیاً 
دولت ها و ناظران قانونی آنها باید جمع آوری و تبادل اطالعات 
را بین المللی کنند. سومین اصل 
باید هــر توافــق بین المللی میان 
کشــورهای دخیل در این بدنه را 
ملزم به محافظت سرمایه گذاران 
کوچک تر کنــد. در آخر صنعت 
رمزارزی باید به طور کامل و مطلق 
بــا نگرانی های زیســت محیطی 

هماهنگ شود.«
مک گینــس کــه در توییتــر نیــز 
دســت به انتشــار توییتــی برای 
تبلیــغ ســتون منتشــره مذکــور 
زده، گفتــه اســت: »رمزارزهــا 
در حــال تبدیل شــدن بــه یکــی 
از جریان هــای اصلــی رمزارزهــا 
هســتند. جهت ایجاد محیطی 
حامی برای نوآوری های مالی که 
در عین حال به طور مؤثر از حقوق 
مصرف کنندگان نیز محافظت کند، به برخورد بین المللی و 

همکاری در راستای رگوالسیون نیاز داریم.«
بدون شک چنین جهت گیری ای از سوی کمیسیونر خدمات 
و ثبات مالی، برای آینده رمزارزها در اروپا نگران کننده است. 
کمااینکه حــاال به نظــر می آید نــگاه مک گینس فــرای حوزه 
اختیاری خــود و بر عرصه بین المللی اســت. عــالوه بر پروژه 
جدید مک گینس، وی همواره یکی از طرفــداران به کارگیری 
یورو بین المللی به عنوان ابزاری برای مقابله مؤثر با رمزارزهای 

غیرمتمرکز است.

باشگاه رمزارزی های آمریکای التین 
عضو سوم خود را اضافه می کند؟

پاناما در آستانه قانونی کردن کریپتو

ANALYSISتحلیل

روند قانونی شــدن رمزارزهــا در آمریــکای التین که 
توسط السالوادور در سال 2۰2۰ شروع شد، در سال 
2۰22 با سرعت و شتاب بیشتری در حال گسترش 
اســت. ماه گذشــته بود که هندوراس اعالم کرد در 
مناطــق اقتصــاد آزاد خود دســت بــه قانونی کردن 
کامل بیت کوین خواهد زد و در بلندمدت این قانون 

را شامل تمامیت ارضی کشور خود خواهد کرد. 
رمزارزها در ســال عالوه بر تمام اســتفاده هایی که 
به وفور درباره آنها می شنویم، همچنین به بارقه ای 
از امید برای رشــد اقتصادی در کشــورهای بسیار 
فقیــر و در حــال توســعه تبدیــل شــده اند. هفتــه 
پیش بود که جمهوری آفریقای مرکــزی اعالم کرد 
به دنبال »بردهایی سریع« برای اقتصاد شکننده 
این کشــور، بیت کویــن و ســایر رمز ارزهــا را قانونی 
خواهد کرد. جمهوری آفریقای مرکزی به سومین 
کشــوری تبدیل شــد که رمزارزها را قانونی کرد، اما 
حاال این رونــد بیش از پیش شــتاب گرفته و کمتر 
از یــک هفتــه بعــد شــاهد ملحق شــدن پانامــا به 
جمع کشورهایی هســتیم که با نگرشی مثبت یا 
پذیــرش کامل در راســتای رگوالســیون ایــن پدیده 
نوین حرکت می کنند.  روز پنجشنبه بود که الیحه 
جدید مجلس پاناما بــا نام »اســتفاده از دارایی ها 
و سیســتم ثبــت غیرمتمرکــز« بــا اکثریــت قاطع 
تصویب شد. این قانون که در صورت نهایی شدن 
بــه تمــام شــهروندان پانامــا اجــازه می دهــد تــا به 
خریدوفروش، پرداخت مالیات و استفاده روزمره 
از بیت کوین بپردازند، برای تصویب تنها به امضای 
»لورنتینو کورتیزو«، رئیس جمهور این کشور نیاز 
دارد. با توجــه به اظهارنظرهای مثبــت کورتیزو در 
گذشته در خصوص رمزارزها، می توان این الیحه 
را نهایی و جزئی از قانون پاناما دانست.  »گابریل 
سیلوا«، عضو شورای ملی پاناما در خصوص این 
الیحه گفت: »در آستانه انقالبی مالی در آمریکای 
التین و مرکزی هســتیم که پرچم دار آنها رمزارزها 
خواهنــد بــود. در حالی که بســیاری از کشــورهای 
نام دار در اقتصاد دنیا رگوالسیون پرخاشگری را در 
خصوص رمزارزها پیاده سازی می کنند، امید پاناما 
برای قانونی کردن رمز ارزها تبدیل شدن به یک مرکز 

رمزارزی در منطقه و در نهایت در دنیاست.«

 بهتر از السالوادور؟
 الســالوادور بــا رئیس جمهــور جنجالــی خــود و 
تصویــب زودهنــگام اولیــن الیحــه قانونی کردن 
بیت کویــن در دنیــا، جنجال هــا و حاشــیه های 
بسیاری را تجربه کرد. از جمله تنش میان نایب 
بوکله و تعــدادی از ســناتورهای آمریــکا. به نظر 
می رسد در نگاه اول پاناما با صرف وقت بیشتر و 
تعریف جزئیات بیشتر توانسته الیحه جامع تر 
و جهان شــمول تری را تدوین کند که بســیاری از 
سؤاالت مشابهی را که در خصوص قانون گذاری 
السالوادور مطرح شده بود، پاسخ می دهد. برای 
مثــال نقــش رمزارزهــا در خریدوفــروش روزانه، 
پرداخــت مالیــات و اســتفاده از آن در خدمــات 
دولتی و خصوصی به خوبی شفاف ســازی شده 
اســت. از این رو می تــوان تنش هــای بین المللی 
کمتر و پیاده ســازی مؤثرتری را از سوی پاناما در 
قیاس با السالوادور شاهد باشیم. روند بهبودی  
که تنها در گذر زمان و با اضافه شدن کشورهای 
بیشتر به این جریان می توان انتظار بهتر شدن 

آن  را داشت. 

 جذب استارتاپ ها؟
 نزدیــک بــه دو هفتــه پیــش بــود کــه صرافــی 
FTX اعــالم کــرد بــر اثــر محدودیت های بســیار 
بــاال در ســنگاپور مقــر اصلــی خــود را بــه جزیره 
آنتیگوا واقع در دریای کارائیب انتقال می دهد. 
اف تی ایکــس مســلماً بزرگ تریــن صرافــی دنیــا 
نیســت، امــا مهاجــرت رمــزارزی آن بــه چنیــن 
منطقه ای به خوبی نشــانگر روندی اســت که در 
صورت ادامه تحمیل رگوالسیون شدت خواهد 

گرفت. 
در ایــن بین الیحه هنــدوراس بــرای قانونی کردن 
رمزارزهــا نیــز به طور واضــح جذب اســتارتاپ ها 
در منطقه اقتصــادی ویژه خــود را به عنوان یکی 
از دالیل اصلی ذکــر کرده بود. پانامــا که از پیش 
هــم بــه قوانیــن حامــی جــذب ســرمایه گذاران و 
شــرکت ها شــهره بود، بــدون شــک انگیزه هایی 
برای جذب صرافی های تبعیدی از کشورهایی با 

قوانین رگوالسیون سرسختانه را در ذهن دارد.

»رگوالسیون 
همواره ستونی 

پاینده در ایجاد نظم 
در روند پیشرفت 

فناوری های نو بوده 
است؛ فناوری هایی 
که در صورت عدم 

قانون گذاری می توانند 
به سرعت به نیروهایی 
مخرب تبدیل شوند«

پارسا خاک نژاد
 

Parsa.khaknezhad
@gmail.com



مکانیسم اجماعارزشنوعبازدهی )هفته(ارزش بازار )میلیارد دالر(قیمت )میلیون تومان(نماددارایینماد

اثبات کارطالی دیجیتالارز6.7۴ %۱.۰۴2685 میلیاردBTCبیت کوین۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۴.89 %77.8۳2۴ میلیونETHاتریوم2

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۰2 %28.98۳.2 هزارUSDTتتر۳

قابل سفارشی سازیپرداختارز۳.۴7 %۱7.۳28.9 هزارXRPریپل۴

اثبات سهامانتشار استیبل کوینتوکن کاربردی۱2.29 %2.۱25 میلیونLUNAترا5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱۳.52 %2.۳27.2 میلیونSOLسوالنا6

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۰۴ %28.9۴8.6 هزارUSDCیو اس دی کوین7

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۴.۱5 %22.526.۳ هزارADAکاردانو8

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری9.77 %۱.6۱5.2 میلیونAVAXآواالنچ9

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱۱.9۴ %۴۱۰۱۴.۱ هزارDOTپولکادات۱۰

قابل سفارشی سازیپرداختارز6.62 %۴.8۴.2 هزارXLMاستالر۱۱

اثبات کارمیم کوینارز5.7۱ %۳.7۱6.9 هزارDOGEدوج کوین۱2

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری۱۰.55 %۳۱25 هزارLINKچین لینک۱۳

اثبات سهامشبکه الیه 2توکن کاربردی7.56 %۳۰.78.۳ هزارMATICپلی گان۱۴

اثبات کارمیم کوینارز۱۰.۱2 %58۱۰.9 ریالSHIBشیبا اینو۱5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز۱۱.5۱ %۳592.8 هزارICPاینترنت کامپیوتر۱6

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری۱۰.8۴ %۴92۴.9 هزارATOMکازموس۱7

اثبات کارطالی دیجیتالپلتفرم نرم افزاری۴.۴6 %2.86.8 میلیونLTCالیت کوین۱8

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز۱۰.7۰ %2۰.۳۴.7 هزارALGOآلگورند۱9

توکن کاربردی۱۴.۰۳ %۴۱.22.6 هزارMANAدیسنترالند2۰

هفته گذشته بازارهای مالی جهان سقوط کرد؛ این سقوط در پی افزایش نرخ بهره و محو نقدینگی دالر توسط فدرال رزرو رخ داد. بعد از اینکه در دوران کرونا برای رونق اقتصادی خلق 
نقدینگی در کشورهایی مانند آمریکا انجام شد، حاال زمان محو نقدینگی رسیده اســت. راهکار بانک های مرکزی جهان افزایش نرخ بهره است و باعث می شود نقدینگی محو شود؛ 
چیزی که متأسفانه در کشــور ما فقط بخش اول آن یعنی خلق نقدینگی انجام می شود، اما بخش دوم فراموش می شــود. محو نقدینگی برای سالم بودن اقتصاد عملی الزم و ضروری 
است؛ مثل خارج شدن خون از بدن در پی اهدای خون؛ خون های مانده خارج می شوند و بعداً خون های تازه جایشان را می گیرند و بدن هم سرحال می آیید. بازارها ضربه گیر این باال و 
پایین شدن ها هستند. پس آنچه در بازارهای مالی رخ داده، طبیعی است و جای ترس ندارد ولی خب نه تکنیکال، نه فاندامنتال، کارساز نیست و تنها روشی که بیشتر مردم با آن به 

بازار نگاه می کنند، سنتیمنتال است و در این روش فقط احساسات است که حرف اول و آخر را می زند.
فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره پرایم را نیم درصد افزایش داد و اعالم کرد حجم نقدینگی جاری را به ۴7۰5 میلیارد دالر و به مدت سه ماه پیاپی و سپس ماهانه 95 میلیارد دالر ماهانه 
کاهش خواهد داد. در  بورس بزرگ آمریکا ریزش های سه تا پنج درصدی را شاهد بودیم که از سال 2۰۰9 بی سابقه بوده و بازارهای کریپتو هم در مواردی تا ۱۰ درصد ریزش داشتند. در 

فهرست رمزارز 2۰ ما هم، همه توکن ها ضرر نشان داده اند اال آلگورند که در هفته گذشته حدود ۱۰ درصد رشد قیمت داشته است.
بازارهای مالی معلم های بی رحمی هستند و اگر بدون دانش وارد این بازارها شوید، سرمایه تان را از دست می دهید.

رمزارز ۲۰
۱.۰۴2 میلیارد

۴۰۰ میلیارد دالر

۳۰۰ میلیارد دالر

2۰۰ میلیارد دالر

۱۰۰ میلیارد دالر

۰


