
هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ــــــــما شـ
چهــلونهـــم
بیســتوپنــج
اردیـــــبهشت
۱ ۴ ۰ ۰
۱ 6 +۱ 6 +۱ 6
صـــــفحــــه
۳۰هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز
وویــــــژهنامه
نمایشگاهکتـاب

K A R A N G

49

12
درباره »اسنیکر الندری« که تمرکز خود را روی کفش های کتانی گذاشته است

گشت و گذار در یک 
صنعت 79 میلیارد دالری

2 14 10

پستکس از 
محصوالت جدید 
خود رونمایی کرد

در گفت وگو با بابک 
عقیلی نسب عنوان شد

هوش مصنوعی
از تخیل 
تا واقعیت

نگاهی به تاریخچه یک 
فناوری در حال رشد

کلینیکی متفاوت 
برای روان درمانی 

هیجان مدار
گفت و گو با 

سمیرا سادات رسولی

سلبریتیجان 
توکنسوراختبلیغنکن!

16

رگوالتور فین تک دست از درآمدزایی بردارد!
5

گفت و گو با بهناز آریا ، مدیرعامل گروه شرکت های کهکشان؛ او 
معتقد است با وجود حساسیت های ژئوپلتیک ایران، آن گونه که 

شایسته است، به موضوع امنیت اطالعات توجه نمی شود

نوآوری در نشر 
شاید وقتی دیگر

 ویژه نامه سی وسومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب

امنیت پشت 
درهای بسته!

عکس:حامدکریمزاده

8

4

در صفحات ویژه این
 رویداد، ببینید 

و بخوانید

در اینوتکس
 یازدهم

چه 
گذشت؟
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 اگر نمایشگاه اینوتکس را به عنوان 
یکی از مظاهر جلوه گری اکوسیستم 
نوآوری کشــور به خصوص در حــوزه آنالین 
بدانیم کــه هر ســال بــا تبلیغــات و هیاهوی 
زیادی برگزار می شــود آن هم در پارک علم و 
فنــاوری پردیــس کــه روزگاری ســودای 
ســیلیکون ولی بودن ایران را داشــت؛ شــاید 
بتوان گفت اکوسیســتم آنالین ایران بسیار 

الغر شده و نیمه جان است. 

 این نیمه جانی هم در کمیت و هم در 
ایــن  کــه  غرفه هایــی  کیفیــت 
کســب وکارها برپــا کــرده بودند 
هویدا بود. حضور پررنگ دولتی 
هــا و بانکی هــا و خصولتی هــا 
بخــش  کــه  مــی داد  نشــان 
حضــور  واقعــی  خصوصــی 
قدرتمنــدی در ایــن نمایشــگاه 
ندارد. این نــه ضعف اینوتکس 
که ناشــی از ضعفی عمومی در 
این اکوسیستم است که همه را 

مبتال کرده است.

 بدتر اینکه اگر شرکت های تازه وارد و 
تازه نفس رمزارزی را از این نمایشگاه 
و محتواهای آن فاکتور می گرفتید، این الغر 
شــدن اکوسیســتم بیش از پیش به چشــم 
می آمــد. ایــن خطــری اســت بــرای یــک 
اکوسیستم که همین شش سال پیش پر از 
ایــده و کســب وکار و آدم هــای فعــال بــود، 
آدم هایــی کــه خیلــی از آنهــا یــا از ایــن 
اکوسیســتم کنــار کشــیده انــد یــا اصــوالً 

مهاجــرت کرده انــد و انگیــزه ای حتــی بــرای 
حضور آنالین در رویدادهای داخلی ندارند. 
بررســی دالیــل وضعیتــی کــه در آن بــه ســر 
می بریــم موضوعــی اســت چندوجهــی اما 
شــاید بخشــی از گرفتــاری فعلــی ناشــی از 
عملکــرد دولتی هــا و بخــش هایــی از دولت 
باشــد کــه در دوره  ای خــود را قیــم ایــن 
اکوسیستم می دانســتند و راهبری آن را در 

دست گرفته بودند.

 این روزها هم دولتی ها و هم بخشی 
از بدنه بخش خصوصی که راهبری 
این حــوزه را پیش می برند آنقدر ســردرگم و 
گیــج شــده اند کــه درســت نمی تواننــد برای 
مجموعه های تحــت مدیریت خود تصمیم 
 بگیرنــد، چــه برســد بــه اینکــه بخواهنــد 
اکوسیستمی ســردرگم را مجدداً منسجم و 

باانگیزه کنند. 

 این مشــکل بزرگ این روزهــای این 
زیســت بوم اســت. وگرنه راه اندازی 
کســب وکار و رفتن در مســیر نوآوری چیزی 
نیست که جاذبه های اقتصادی آن فروکش 
کند و همیشه هستند کســانی که به دنبال 
فرصت سازی و ثروت سازی باشند. اما وقتی 
زیســت بوم نــوآوری نتوانــد انســجام و 
شبکه ســازی درســتی داشته باشــد، مسیر 
نهایی آن به عنوان یک کل یکپارچه چندان 
روشن نخواهد بود. این است که اینوتکسی 
و  کم انگیــزه  چهره هــای  و  دیدیــم  کــه 
کســب وکارهای نه چندان امیدوار می تواند 

نگران کننده باشد.

INTROسرآغاز

آنچه از »بین سطور« نمایشگاه هایی چون اینوتکس 
می توان خواند و تحلیل کرد

اکوسیستم آنالین الغر شده است

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

گفت و گو با بابک عقیلی نسب، مدیرعامل و هم بنیان گذار پستکس
 در حاشیه نمایشگاه اینوتکس

لجستیک ایران ظرفیت 10 پستکس دیگر را دارد
 راجع به حضور پســتکس در نمایشگاه 

بگویید. نمایشگاه امسال را چگونه می بینید؟
نمایشــگاه امســال باطراوت تــر و حضــور مــردم پررنگ تــر 
اســت. تعــداد بازدیدکننده هــا بیشــتر بــود. همچنیــن 
امســال ماژول هــای بیشــتری را در نمایشــگاه بــه نمایــش 
گذاشــته ایم؛ مثــل مــاژول امنیتــو و خدمات پســت ســرد. 
کوریور ســرویس های بیشــتری به ســرویس های مــا اضافه 
 شده است. خیلی جالب بود که مشتریانی از عراق داشتیم 
و می خواســتند از ســرویس پســت خارجــی مــا اســتفاده 
کنند تا بتوانند از این طریــق از دیجی کاال خریــد کنند. این 
اولین بار بود که حوزه صادرات خدمات لجستیکی را در این 
نمایشگاه دیدم. ما با یک شرکت دانش بنیان تفاهم نامه ای 
را امضا کردیــم. این شــرکت دانش بنیان روی یک دســتیار 
صوتی کار می کند و ما می خواهیم این دســتیار صوتی را به 
پســتکس یار متصل کنیم. هدف از این کار تسهیل فرایند 
برای افراد نابینایی است که می خواهند کسب وکار خودشان 
را راه اندازی کنند. دسترســی به ســرویس های پســتی برای 
این افراد کار ســختی اســت، اما با اســتفاده از این سرویس 
می توانند مشخصات بســته پســتی خود را از طریق ویس 
بگویند. در نهایت مــا هم بهترین ســرویس ها را بــرای آنها 
ترتیب دهیم و آنها سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنند. 

تمام این مراحل به صورت صوتی انجام می شود.

 راجع به محصوالت و فیچرهای جدیدی 
که در نمایشــگاه رونمایی کرده اید، بیشتر توضیح 

دهید.
یکــی از مهم تریــن فیچرهــا، شــاپکس اســت. شــاپکس 
مخصوص فروشگاه های اینستاگرامی و تلگرامی است. ما به 
فروشگاه های اینستاگرامی و تلگرامی که نگران مسدود شدن 
همیشگی این برنامه ها هستند، یک وب سایت اختصاصی 
ارائــه می دهیــم. روی این وب ســایت ســرویس انبــارداری و 
حســابداری وجود دارد. همچنین می توانند با اســتفاده از 
این وب سایت ادمین ها را کنترل کنند. این فیچر را راه اندازی 

کرده ایم و در حال حاضر مشتری از آن استفاده می کند.
از فیچرهای دیگری که در این مدت راه اندازی کردیم، پست 
ســرد یا پســت بیولوژیک اســت. اساســاً در کشــور بســتر 
مناسبی برای حمل ونقل نمونه های آزمایشگاهی بیولوژیک و 
پاتولوژی وجود ندارد. قبل از این، باید نمونه های آزمایشگاهی 
را در یــک جعبــه یونولیتــی قــرار می دادنــد و در آن یــخ یا یخ 
خشک می ریختند و ارسال می کردند؛ اما امروز با استفاده 
از این فناوری ساده و ناوگان پستکس و اتصال این ناوگان به 
سریع ترین سرویس پستی ممکن، نمونه های آزمایشگاهی 
را در دمای ۴- و ۲۰- درجه به ۱۲۸ شهر کشور ارسال می کنیم 

و از مبــدأ تا مقصد انتقــال می دهیم و این نمونه ها ســالم و 
زنده می مانند.

روی سرویس های دیگری هم داریم کار می کنیم. یکی از آنها 
امنیتو و بحث خریدوفروش امن است. پستکس یار را هم که 
مخصوص نابینایان است، راه اندازی کرده ایم، اما می خواهیم 
هــوش مصنوعی را هــم به آن متصــل کنیم تا تمــام مراحل 

به صورت هوشمند پیش برود.

 این چند محصول و فیچر مشابه داخلی 
هم دارند؟ اگر مشــابه داخلی برای این محصوالت 

وجود دارد، مزیت  رقابتی شما چیست؟
در ایــران تاکنــون ندیده ام کســی به صورت رســمی خدمات 
پست سرد را ارائه دهد. در حوزه پستکس یار یا همان ثبت 
سفارش تلفنی هم هنوز در کشور ندیده ام کسی چنین کاری 
انجام دهد؛ اما در حوزه شاپکس شاید نزدیک ترین رقیب به 

آن را بتوان پادرو دانست.

 بــرای ایــن محصــوالت جــذب ســرمایه 
داشته اید؟

با توجه به اینکه پستکس هم خانه خالق، هم مرکز رشد و 
هم شتاب دهنده است، تاکنون تمام این ماژول ها توسط افراد 
خالقی که در اکوسیستم پستکس هستند و سرمایه گذاری 
مستقیم هلدینگ پستکس راه اندازی شده اند. ولی احتماالً 
بــه زودی در مــورد یــک ســرمایه گذاری بــزرگ اطالع رســانی 

می کنیم.

 در این مدت کوتاه این محصوالت چقدر 
مخاطب و مشتری جذب کرده اند؟ استقبال از این 

محصوالت چگونه بود؟
خیلی خوب. من احساس می کنم حوزه لجستیک در کشور 
ما ظرفیت ده ها پستکس دیگر را هم دارد. من آرزو می کنم 

زودتر رقبای خود را در بازار ببینیم.
از زمانی که شــاپکس راه اندازی شــده، حدود ۳۰۰ فروشگاه 
اینســتاگرامی به آن اضافه  شده اســت. حدود دو ماه و نیم 
است که از راه اندازی این محصول می گذرد و حدود ۱۲۰ هزار 

ترافیک از آن دریافت کرده ایم.
حــدود ۲۰ روز از راه انــدازی پســتکس یار می گــذرد و چــون 
اطالع رسانی زیادی در مورد آن انجام  نشده، فعالً حدود هزار 
ســفارش در آن ثبت  شــده اســت، اما همین اعداد هم ما را 

بسیار خوشحال کرده است.
امنیتو هم مدت هاست که به طور غیررســمی در بدنه خود 
ً یک سرویس تکمیلی محسوب  پستکس فعال است و عمال

می شود.
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سردبیر: رضا جمیلی
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جذب سرمایه قسطا 
از فینووا

استارتاپ قسطا موفق به جذب سرمایه از 
فینووا شد. قســطا، یکی از بازیگران حوزه 
لندتک برای دسترسی آسان به منابع مالی 
اســت که فعالیت خود را از ســال ۱۳۹۷ در 

دانشگاه شریف آغاز کرده است.

سرمایه گذاری »آن« روی 
دونگی

صنــدوق ســرمایه گذاری جســورانه »گروه 
کســب وکارهای نویــن آن« روی پلتفــرم 
دونگی که یک پلتفرم تأمین مالی جمعی یا 
همان کرادفاندینگ است، سرمایه گذاری 

کرد.

دو طرح جدید کارن کراد
ســکوی تأمیــن مالــی جمعــی 
نمایشــگاه  بــا  همزمــان  کارن کــراد 
اینوتکــس بــرای تأمیــن دو طــرح فلومتــر 
الکترومغناطیســی و تولیــد کربــن فعــال 

گرانول شروع به جذب سرمایه کرد.

ادعای 150 میلیارد تومانی 
حالل فاند

در نشســت خبری حالل فاند اعالم شــده 
حدود ۳۵۰۰ ســرمایه گذاری در این پلتفرم 
با مبلغی حدود ۱۵۰ میلیــارد تومان انجام 

شده است!

آمار وزارت ارتباطات درباره 
پورت های اینترنت اصالت ندارد

در نشست خبری سازمان نصر در خصوص افزایش 
دوباره تعرفه اینترنت مطرح شد

حسین اســالمی، رئیس نصر تهران در نشست خبری روز 
یکشنبه، هجدهم اردیبهشت ماه با تأکید بر ضرورت افزایش 
قیمت اینترنت گفت: »همان طور که در روزمره همه اقالم از 
کاالهای اساسی مانند نان و گوشــت و لبنیات تا مواردی که 
به دولت مربوط می شــود، مانند بنزین افزایش قیمت های 
چندبرابری داشــته اند، پس انتظــار می رود که مطابــق با آن 

تعرفه های اینترنت نیز افزایش یابد.«
علی توســلی، عضــو کمیســیون اینترنت ســازمان نصــر در 
نشســت خبری این ســازمان در این باره توضیــح داد: »برای 
تولیدکننده، باید قیمت عرضه با قیمت تمام شده تناسب 
داشته باشد، اما در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد و 
به نوعی تنها صنعتی که خودش در حــال پرداخت یارانه به 
مصرف کننده است، همین حوزه اینترنت است. این منطق 
باید تغییر کند. دولت اگر می خواهد یارانه به مصرف کنندگان 
این بخش بدهد، خــودش باید آن یارانــه را پرداخت کند، نه 
اینکه این یارانه را از جیب تولیدکننده تأمین کند. امروز اگر 
ما شاهد این هستیم که کارنامه موفقی در توسعه اینترنت 
نداریم، باید به این فکر کنیم که تولیدکنندگان ما سرمایه الزم 

برای توسعه را نداشتند.«

 افزایش قیمت فعلی ربطی به کیفیت ندارد
وزیر ارتباطات پیش از این در صحبت های خود در خصوص 
اعالم موافقت با افزایش قیمت اینترنت بارها مطرح کرده 
که اپراتورهــا فقط به این شــرط مجوز افزایــش تعرفه دارند 
که کیفیــت را افزایــش دهند، اما توســلی این شــرط وزارت 
ارتباطات را به شکل فعلی قابل تحقق نمی داند و می گوید: 
»بحــث مــا در افزایــش تعرفه ها موضــوع متناسب ســازی 
هزینــه  تمام شــده با قیمــت عرضه شــده بــه مصرف کننده 
است. اما افزایش کیفیت یک بحث زیرساختی است و به 
تأمین منابع مالی بزرگ نیاز دارد که یا با تخصیص بودجه 
از طــرف دولــت امکان پذیــر اســت، یا بــا فایننــس و جذب 
سرمایه گذار خارجی. دولت نمی تواند انتظار داشته باشد 
در زمینه زیرســاخت هزینه های مالــی را بخش خصوصی 
تقبل کند. ضمــن اینکه بحــث افزایش کیفیت و توســعه 
زیرساخت نمی تواند یک خروجی فوری باشد و حداقل به 

گذشت ۱۰ سال زمان نیاز دارد.«
فرامرز رستگار، دبیر سندیکای مخابرات هم در این نشست 
توضیــح داد: »اپراتورهــا باید هــر ســال ۱۵ تا ۲۰ درصــد برای 
توســعه خود هزینه می کردند، امــا این اتفاق رخ نــداد و طی 

هشت سال مخابرات کشور بسیار ضرر دید.«
او بــا اشــاره به شــرط دولــت بــرای افزایــش قیمــت اینترنت 
گفت: »می گوینــد تا زمانــی که کیفیت بــاال نــرود، قیمت را 
باال نمی بریم. سؤالی که من دارم این است که مگر می شود 
شبکه ای را که بین چهار تا پنج سال اخیر به دلیل تعرفه گذاری 
اشتباه، امکانی برای توسعه خود نداشته، یک شبه توسعه 
داد تا کیفیت اینترنت بهبود پیدا کند؟ جناب زارع پور، وزیر 
ارتباطات به شــکل مشــخص در این زمینه مدارا می کنند و 
نمی گویند که هشت سال دولت های قبلی چه ارثی برای او در 
این زمینه به جا گذاشته اند. ثابت ماندن قیمت های اینترنت 
و تصمیمات نادرست در این زمینه از زمان وزارت آقای واعظی 
شروع شد و تا زمان وارث ایشان یعنی آقای جهرمی نیز این 

سیاست و تصمیمات اشتباه ادامه داشت.«
رستگار تأکید کرد: »می گویند یک میلیون و ۴۰۰ هزار پورت 
فیبر نوری داریم که از این میزان ۳۰۰ هزار پورت واگذار شده 
است. در حالی که آماری که از سمت وزارت ارتباطات در این 
زمینه داده می شــود، بــا توجه به وضعیت شــبکه اینترنتی 
کشور اصالت ندارد و هیچ کدام از اپراتورها تا به امروز یک گام 

برای برقراری ارتباطات بر مبنای فیبر نوری برنداشته اند.«

ســجاد باقــری از هم بنیان گــذاران همراه مکانیــک در 
گفت وگویی تأکید کرده بازار خــودرو در داخل کشــور بازار 
بسیار بزرگی است؛ چراکه در ایران ۱۷ میلیون خودرو وجود 
دارد که حداقل هر ســه ســال یک بار معامله می شوند. از 
این رو به گفته او با حساب سرانگشتی می توان فهمید که 
اندازه این بازار چقدر است. باقری درباره مهم ترین رقیب 
همراه مکانیک و ترکیب بازار هم گفته است: »جدی ترین 
رقیب ما بازار ســنتی اســت. اندازه ایــن بازار آن قــدر بزرگ 
است که بخش آنالین شده آن بســیار ناچیز است؛ از این 
رو می توانم بگویم بزرگ ترین رقیب ما  بازار ســنتی اســت 
که عمــده ســهم بــازار را در دســت دارد، اما اگــر بخواهم از 
اکوسیســتم و اســتارتاپ های موجــود نــام ببــرم؛ کارنامه، 
خودرو ۴۵ و سوئیچ رقبای قابل احترام ما هستند. کارنامه 
از لحاظ مدل درآمدی به ما شباهت زیادی دارد، ولی آن دو 

مورد دیگر نه.«

باقری درباره تجربه های این کســب وکار در جذب سرمایه 
از یک صندوق مشترک هم عنوان کرده است: »مهم ترین 
تجربه ای که ما در ســرمایه پذیری بــه دســت آورده ایم این 
بوده که هر گاه درســت عمل کرده ایم و مسیر درستی را در 
پیش گرفته ایم، در مواجهه با سرمایه گذار هم توانسته ایم 
امتیازات بیشتری را نصیب خودمان کنیم و البته بالعکس، 
هرجــا ضعیف تر عمــل کرده ایــم مجبور شــده ایم دســت 
پایین را بگیریم و ســهم و امتیاز بیشــتری واگذار کنیم. ما 
در سه مرحله جذب ســرمایه انجام داده ایم. مرحله اول از 
طریق صندوق توســعه تکنولوژی و با کمک آقای زرنوخی 
و آقای کمالو که در مرحله اول کمک های بســیار زیادی به 
ما کردنــد. در مرحله دوم با ارزش گذاری هشــت میلیاردی 
جذب ســرمایه از صندوق توســعه تکنولوژی اتفــاق افتاد؛ 
مرحله دوم خودش دو مرحله بود که قرار شد از طریق یک 
کنسرسیوم جذب سرمایه ۵۰ میلیاردی  اتفاق بیفتد، اما 

اســتعفای حمیــد محمــدی از ریاســت اتحادیــه در ۷ 
بهمن مــاه به این اتحادیه ارائه شــده بود، امــا از آن زمان 
بــه بهانــه برگــزاری انتخابــات دور آتــی هیئت مدیــره، 
هیئت مدیره بررســی این موضــوع را به تأخیــر انداخته 

بود.
حال به نظر می رســد با نامشــخص بودن زمــان برگزاری 
دور دوم انتخابــات اتحادیــه کســب وکارهای مجــازی، 
هیئت مدیــره ایــن اتحادیه نیز بررســی این درخواســت 
را در دســتور کار خود قرار داده اســت. حمیــد محمدی 
شــهریورماه ۱۴۰۰ پــس از اســتعفای محمــد کرمــی از 
ریاست اتحادیه کسب وکارهای مجازی به عنوان رئیس 
اتحادیه انتخاب شــد. او در زمان ریاســت محمد کرمی 

بــر اتحادیــه، نایب رئیــس اول اتحادیه کســب وکارهای 
مجــازی بــود. طبــق قانــون نظــام صنفــی بــا اســتعفای 
رئیــس اتحادیــه، نایب رئیــس اول به عنــوان رئیــس 
اتحادیه انتخاب می شود که در شرایط فعلی نیز فرشاد 
وکیــل زاده، نایب رئیــس اول اتحادیــه کســب وکارهای 
مجازی اســت، اما هنوز نامه ریاســت وی بــرای اتحادیه 

صادر نشده است. 
حمید محمدی از همان زمان که به عنوان رئیس انتخاب 
شد، اعالم کرد که به دلیل مشــغله کاری فقط به صورت 
محدود و در یک دوره زمانی کوتاه و برای دو الی ســه ماه 
می تواند ریاســت اتحادیه کســب وکارهای مجــازی را بر 

عهده بگیرد.

مدیرعامل همراه مکانیک می گوید بخش آنالین خودرو 
کماکان جای رشد زیادی دارد

مهم ترین بازیگران بازار آنالین خودرو

 ً اتحادیه کسب وکارهای مجازی فعال
رئیس ندارد

این  بار استعفای حمید 
محمدی پذیرفته شد

این قرارداد به انتها نرسید و فقط نیمی از این سرمایه جذب 
شــد. در مرحله ســوم هم حرکت اول، ســرمایه گذاری روی 
همراه مکانیک را انجام داد. ما تا قبل از حرکت اول سهام دار 
عمده بودیم، یعنی مثبت ۵۰ درصد، ولی اکنون با حضور 
حرکت اول بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از سهام را در اختیار داریم.«

حمیــد محمــدی، به عنــوان دومیــن رئیــس اتحادیــه 
کسب وکارهای مجازی، از ریاست این اتحادیه استعفا 
داد و هیئت مدیــره اتحادیه کســب وکارهای مجازی نیز 
با استعفای وی موافقت کرده اســت. اولین درخواست 



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 49
25 اردیبهشت 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

4

اينوتکس
I N O T E X

اینوتکس یکی از مهم ترین رویدادهای حوزه فناوری و اقتصاد 
نــوآوری اســت که امســال نیــز مانند ســال گذشــته در پارک 
پردیس برگــزار شــد. برگزارکننــدگان این رویــداد ســاالنه، در 
توضیح اهداف خود می گویند که برای تسهیل سرمایه گذاری 

روی شرکت ها، همکاری کسب و کارها با یکدیگر و 
شبکه سازی میان بازیگران اکوسیستم نوآوری، این 
نمایشگاه را برگزار می کنند. در گفت و گوی پیش رو 
سجاد عباسی فشمی، دبیر اجرایی یازدهمین دوره 
این نمایشگاه، درباره اینوتکس ۲۰۲۲ و تفاوت های 
آن بــا دوره هــای پیشــین توضیحاتــی را ارائــه داده 

است.

چنــد شــرکت بــرای حضــور در 
نمایشگاه اینوتکس ثبت نام کرده بودند؟ 

امسال بیش از ۴۰۰ شرکت در نمایشگاه حضور داشتند. این 
شرکت ها از کشورهای مختلفی از جمله روسیه، هند، مالزی 
و... بودند. بیش از ۱۰ هیئت مختلف تجاری هم از نمایشگاه 

اینوتکس بازدید داشتند. 

کدام دسته از شرکت ها بیشتر از نمایشگاه 
اســتقبال کرده بودنــد؟ آیا آمــار شــرکت های حاضر 

نسبت به سال گذشته افزایش داشته است؟
قطعاً تعــداد شــرکت کننده های اینوتکس نســبت به ســال 
گذشــته افزایش داشــته اســت. ســال گذشــته چهار سالن 
داشتیم، اما امسال تعداد ســالن ها را افزایش دادیم و شش 
سالن داشتیم. در واقع نسبت به سال گذشته 
۵۰ درصد افزایــش ظرفیت داشــتیم. با وجود 
افزایــش ظرفیت، تعــداد زیــادی از شــرکت ها 
در لیســت انتظار بودنــد و متأســفانه به دلیل 
محدودیت فضا نتوانستیم غرفه ای در اختیار 
آنهــا قــرار دهیــم. بنابرایــن امســال اســتقبال 
از نمایشــگاه به مراتــب از ســال های گذشــته 
بیشتر بوده است. شــرکت ها و استارتاپ های 
مختلفی، به خصوص کسب وکارهای رمزارزی 
از نمایشــگاه بســیار اســتقبال کردنــد و در آن 

حضور جدی داشتند.

جذب سرمایه یکی از مهم ترین چالش های 
کسب و کارهای نوآور است و اینوتکس با کافه سرمایه 
سعی در کمک به حل این چالش برخی از شرکت ها 
دارد. کافه ســرمایه امســال چــه تفاوتی با ســال های 
گذشــته داشــت و فکر می کنید چه میزان توانســته 

گفت وگو با سجاد عباسی  فشمی  دبیر اجرایی یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس

اینوتکس یازدهم
اجتماع 400 شرکت و 10 هیئت تجاری

راضیه مینایی

Raziyeh.minaei995 
@gmail.com

WINNERبرنده

لندین برنده نهایی 
اینوتکس پیچ نمایشگاه 

اینوتکس ۲۰۲۲ شد
 نبرد استارتاپی 

اینوتکس یازدهم 
 اینوتکس پیچ، یکی از مهم ترین 
رقابت هــای   بزرگ تریــن  و 
بین اســتارتاپی سراســر کشــور بــرای 
چهارمیــن ســال متوالــی در حاشــیه 
اینوتکــس یازدهــم برگــزار شــد؛ یکــی از 
بخش های جــذاب اینوتکس کــه معموالً 
کســب وکارهای نوپای زیادی برای حضور 
در آن و بردن جایزه نهایی اش انگیزه دارند.

 این رویــداد از مراحــل مختلفی 
تشکیل شــده اســت. در مرحله 
نخســت اســتارتاپ  ها به صــورت آنالیــن 
داوری شــده و از اســتارتاپ  های منتخــب 
مقابــل  در  حضــوری  رقابــت  بــرای 
سرمایه گذاران دعوت به عمل می آید. این 
مرحله از رقابــت در اســتان های مختلف 
برگــزار و پــس از آن از هــر شــهر دو نفــر 

انتخاب می شود.

 در ادامه از استارتاپ های برگزیده 
در مرحلــه مقدماتــی به منظــور 
حضور در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ و نیز 
شرکت در رقابت های نیمه نهایی و نهایی 

دعوت به عمل می آید.

 امســال برای ســومین بار رقابت 
نهایی بین استارتاپ ها در قالب 
نبــرد اســتارتاپی )Battle( اتفــاق خواهــد 
افتاد. در اینوتکس بتل، استارتاپ ها عالوه 
بر معرفی محصوالت یا خدمات خود، دو 
بــه دو بــه بحــث و مناظــره بــا یکدیگــر  
پرداختند تا در نهایت برترین استارتاپ ها 
از دیدگاه داوران و مخاطبان انتخاب شد. 
امســال اســتارتاپ لندین قهرمان رویداد 

اینوتکس ۲۰۲۲ شد.

 لندیــن یــک ســرویس لندینگ 
کــه طراحــی  اســت  پیج ســاز 
لندینگ پیــج را برای کســب و کارها ســاده 

کرده است.

 امسال استارتاپ های زیادی در 
این رویداد شرکت کرده بودند که 
در بین آنها حضــور حوزه هــای فین تک و 

زیرساخت کسب وکار چشم گیرتر بود.

   عکس ها:  نسیم اعتمادی

باشید برای کسب وکارهای نوآور، روند جذب سرمایه 
را تسهیل کنید؟

یکی از اهــداف اصلی و ســه  گانه اینوتکس کمک و تســهیل 
جذب سرمایه است. برای اینکه استارتاپ ها بتوانند سرمایه 
جذب کنند، برنامه هــا و کاتالیزورهای مختلفی داشــتیم. از 
جمله این کاتالیزورها می توان به کافه سرمایه، رویداد رقابت 
اســتارتاپی اینوتکس پیچ و برنامه تأمین مالی جمعی اشاره 
کرد. رویــداد رقابت اســتارتاپی اینوتکس پیچ در اســتان های 
مختلــف در مقابــل ســرمایه گذار برگزار شــد. برنامــه تأمین 
مالی جمعی را امســال برای اولین بار در اینوتکس داشتیم. 
امسال در خصوص استارتاپ هایی که به جذب سرمایه نیاز 
داشتند، اطالع رسانی انجام شد. از میان استارتاپ هایی که 
 ثبت نام کردند، بعد از ارزیابی و راستی آزمایی، ۳۰ استارتاپ 
به کافه سرمایه راه یافتند. در طول چهار روز نمایشگاه، بیش 
از ۴۰۰ جلســه  ســرمایه گذاری برای این اســتارتاپ ها در کافه 
سرمایه تنظیم  شــده بود. شــروع این جلســات با اینوتکس 
اســت، اما ادامــه دار خواهند بــود. نکته بعدی این اســت که 
کشور ازبکستان ســرمایه ای را برای اســتارتاپ های ایرانی در 
نظر گرفته بود. آن دسته از استارتاپ های کافه سرمایه که به 
جذب ســرمایه خارجی نیاز دارند و می خواهند بازار جهانی 
خود را گسترش دهند، برای این سرمایه پیشنهاد می کنیم. 
جلســات ایــن  ســرمایه گذاری بعــد از نمایشــگاه ادامــه پیدا 
می کند. در تأمیــن مالی جمعــی اینوتکس، پنج اســتارتاپی 
که به جذب ســرمایه نیاز دارند، حضور داشــتند. مخاطبان 
می توانند با سهمیه های ۵۰۰ هزار تومانی در تأمین مالی این 
استارتاپ ها کمک کنند و خود نیز سهامی  از این استارتاپ ها 

را داشته باشند.

تفــاوت نمایشــگاه امســال بــا ســال های 
گذشــته در چیســت؟ چــه بخش هــای جدیــدی بــه 

نمایشگاه اضافه  شده بود؟
نمایشگاه امســال با ســال گذشــته در بخش های مختلفی 
تفــاوت دارد. در بخــش نمایشــگاهی، فضای نمایشــگاه ۵۰ 
درصد رشــد داشــته اســت. در بخش رویدادی، امسال یک 
اســتیج اضافه کردیم و ســه اســتیج داشــتیم. اســتیج سوم، 
موضوع رگوالتــوری و حکمرانی در حوزه دانش بنیــان بود. دو 
استیج دیگر مانند سال گذشته بودند که در یکی موضوعات 
عمومی مطــرح می شــد  و در دیگــری که ایســتگاه آینــده نام 
داشت، موضوعات تخصصی با محور آینده پژوهانه بررسی 

می شدند.
از بخش های جدید دیگر می توان به جینو اشــاره کرد. جینو 
رویدادی در حــوزه بازی اســت. در این رویداد قصد داشــتیم 

استریمرهای )streamer( حوزه گیم را گرد هم آوریم.
بخش جدید دیگر رویداد علمی  کنز است که بنیاد مصطفی 
آن را برگزار می کند. پژوهشــگران و دانشمندان برتر اسالمی 
 از ۲۵ کشور طرح های خود را برای این رویداد ارسال کردند. در 

نهایت طرح های برتر در شش حوزه انتخاب شدند.

سال گذشته شاهد مشکالتی چون تهویه 
نامناســب برخی ســالن ها و کمبود امکانــات رفاهی 
بودیم. شما چه مشــکالتی را شناســایی کرده و برای 

حل آنها چه چاره ای اندیشیده بودید؟
ســال گذشــته بــرآورد کــرده بودیــم کــه در طــول چهــار روز، 
هشت هزار نفر از نمایشگاه بازدید می کنند، اما ۲۴ هزار نفر 
بازدیدکننده داشــتیم. این باعث شــد تأمین کننــدگان مواد 
خوراکــی در روز اول نمایشــگاه دچار مشــکل شــوند، اما این 
موضوع از روز دوم حل شــد. امســال تمهیدات الزم را فراهم 
دیدیم و از تأمین کنندگان بزرگ برای حضور دعوت کردیم و به 
امید خدا مشکلی در جهت تأمین امکانات رفاهی نداشتیم. 
در مورد دمای هوا هم باید توجه داشت که نمایشگاه در فضای 
باز برگزار می شود و امکان تنظیم دما وجود ندارد؛ اما امسال 
تالش کردیم بــا توجه به طراحی ســالن ها، کاری کنیم که دما 
متعادل باقی بماند. از طرفی امسال نمایشگاه را ۱۰ روز زودتر 

و پیش از آغاز گرما شروع کردیم.
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اينوتکس
I N O T E X

ADVICEتوصیه

رئیس پلیس فتای استان 
تهران در بازدید

 از اینوتکس:

 استارتاپ ها امنیت 
را جدی بگیرند

 سرهنگ داود معظمی گودرزی، 
رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و 
تبــادل اطالعــات پایتخــت در بازدیــد از 
نمایشگاه بین المللی  اینوتکس ۲۰۲۲ در 
پارک فنــاوری پردیــس گفــت: »پلیس در 
راستای هوشمندسازی با معیار قرار دادن 
فرمایشات مقام معظم رهبری )حفظه هللا( 
و شعار ســال جدید »تولید؛ دانش بنیان، 
اشــتغال آفرین« بهره گیــری و ارتبــاط 
راهبردی با شرکت های دانش بنیان را جزء 

اولویت های اصلی خود قرار داده است.«

 او ادامــه داد: »در عصــر اقتصاد 
و  اســتارتاپ ها  دیجیتــال 
کسب وکارهای مجازی عموماً حول محور 
فناوری شکل گرفته و پتانسیل رشد باالیی 
دارند، به طوری که با تعریف نیازهای جدید، 
ایده هــای نوپایی نیز جهــت رفع ایــن نیاز 
شکل می گیرد که این امر روزبه روز بر رشد 
دارایی هــای ســخت و نــرم اســتارتاپ ها و 
کســب وکارهای مجــازی اضافــه می کند. 
مهم ترین دارایی هــای این کســب وکارها، 
دارایی هــای نــرم آنهــا هســتند؛ چراکــه 
دارایی هــای نــرم کســب وکارهای نوپــا بــه 
واســطه ارزش افزوده ای که برای مجموعه 
آنها فراهم می کنند، زمینه رشد، اعتبار و 

ارزش گذاری آنها تلقی می شود.«

 رئیــس پلیــس فتــای پایتخــت 
گفــت: »توجــه بیــش از حــد 
اســتارتاپ ها بــه توســعه هرچه ســریع تر 
ایده ها، باعث می شــود امنیــت اطالعات 
نادیده گرفته شود. بسیاری از استارتاپ ها 
معموالً ســرمایه کمــی دارند و بــا توجه به 
هزینه های باال از قبیل توســعه  محصول، 
تبلیغات و... برای صرفه جویی در هزینه ها، 
بخــش امنیتــی را فاکتــور می گیرنــد.« 
سرهنگ گودرزی در پایان با اشاره به لزوم 
پیاده ســازی سیاســت های حفاظــت از 
داده ها گفت: »یکی از مهم ترین دالیلی که 
باعث می شود استارتاپ ها برای هکرها و 
مهاجمان سایبری جذاب به نظر برسند، 
بی توجهی آنها به سیاست های حفاظت از 
داده هاست، متأسفانه بیشتر استارتاپ ها 
زمانی به این سیاست ها توجه می کنند که 
دیگــر خیلی دیر شــده اســت و خطــر این 
بی توجهی با تغییر مقیاس اســتارتاپ ها 

بیشتر نیز می شود.«

پردیس و 10 هزار میلیارد 
تومان  سرمایه گذاری جدید

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در افتتاحیه اینوتکس ۲۰۲۲ خبر داد
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه 
نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری »اینوتکس ۲۰۲۲« 
با اشاره به کنترل بیماری کرونا توسط دانش و شرکت های 
دانش بنیان گفت: »توسعه اقتصاد دانش بنیان راه مقابله با 
اقتصاد سنتی و نفت گراست.« سورنا ستاری، معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور گفت: »زیست بوم فناوری پیش از 
آنکه یک موضوع اقتصادی باشد، موضوعی فرهنگی است 
و اقتصاد دانش بنیان باید به صورت یک فرهنگ در جامعه 
گسترش یابد.« معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه 
داد: »شرکت های دانش بنیان امسال باید در صنایع بزرگ 
مانند کشــاورزی و معادن ورود داشــته باشــند تــا اقتصاد 

سنتی و بوروکراسی نفتی از اقتصاد کشور خارج شود.«
او تأکید کرد: »فناوری اقتدار و پایه توسعه هر کشوری است 
و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. این نکته را می توان 
در پارک فناوری پردیس که در آن حضور داریم، مشــاهده 
کرد که میزبان بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه  گذاری 

جدید بوده است.«

 به دنبــال گره گشــایی از تعامــل بخــش 
خصوصی و دولتی

همچنیــن رئیس پــارک فنــاوری پردیــس در آغــاز برگزاری 

رویداد اســتیج اینوتکس ۲۰۲۲ با اشاره به اهمیت تعامل 
بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی گفــت: »امــروز اهمیت 
سیاست اقتصادی در حوزه کارآفرینی نمود بسیاری پیدا 
کرده و پیشبرد این موضوع مهم به تعامل بخش خصوصی 
و دولتی نیاز دارد.« به گفته مهدی صفارنیا هیچ کدام از دو 
بخش خصوصی و دولتی نمی تواننــد به تنهایی عملکرد 
خوبی داشته باشــند و در همین راســتا برگزاری چهارمین 
دوره از رویداد استیج در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲، بار دیگر 

اهمیت این تعامل را به خوبی نشان داد.

 اقتصاد ایران، یک اقتصاد دولتی است
در ادامه میالد صادقی، تحلیلگر اقتصــادی به عنوان یک 
فعال بخش خصوصی، سخنرانی خود را با اهمیت مداخله 
ســرمایه داری دولتــی و عــدم رشــد کســب وکارهای نوپــا و 
خصوصی در کشورمان آغاز کرد و گفت: »رتبه سختی آغاز 
کار در ایران ۱۲۷ است که این رتبه بسیار باال بوده و کارآفرینی 

را برای جوانان سخت و ترسناک می کند.«
او با تأکید بر اهمیت پــردازش اقتصادی و تحلیــل داده ها 
در کارآفرینــی و کســب اطالعــات مالــی افــزود: »به دلیــل 
کم اهمیت شــمردن این علم نوین )تحلیل آمــاری داده ها( 
توســط بخــش دولتــی نتوانســتیم ارتبــاط مؤثــری برقــرار 

کنیــم؛ امــا نتایــج به دســت آمده از تحلیل هــای آمــاری و 
اقتصادی بخش خصوصی نشان می دهد که علم تحلیل 
داده ها می تواند در پیشبرد اهداف اقتصادی مجموعه ها 

کمک کننده باشد.«

 خلــق ارزش هــای اقتصــادی فقــط در حــوزه 
کارآفرینی ممکن است

در ایــن رویــداد رادمان ربیعــی، مدیرعامل ســرمایه گذاری 
فیروزه، فعالیت های کارآفرینی و نوآوری را برای تمامی اقشار 
ضروری خواند و گفت: »ارزش آفرینی دیگر به شیوه سنتی 
امکان پذیر نیست و افراد می توانند تنها با داشتن امکانات 

اولیه یک کسب وکار کوچک محلی ایجاد کنند.«
در ادامــه سیدحســین نبــوی، بنیان گــذار و رئیــس 
هیئت مدیره ایلیا، یکی از چالش هــای پیش روی مدیران 
و کارآفرینــان را از دســت دادن نیــروی انســانی خوانــد؛ 
موضوعــی کــه رفــع آن یکــی از چالش هــای شــرکت های 

دانش بنیان و فناور کشور است.
نبوی گفت: »دومیــن چالش اساســی نداشــتن ارتباط با 
کشورهای مختلف است و این موضوع باعث محروم شدن 
کشور از سرمایه گذاران خارجی می شود و در نهایت باعث 

از دست دادن نیروی متخصص خواهد شد.«

در پنل تخصصی »تنظیم گری و فین تک« 

در حاشیه اینوتکس مطرح شد

رگوالتور فین تک 
دست از درآمدزایی 

بردارد!
یازدهمین نمایشــگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس 
در اولین روز خود میزبان ســخنرانانی از حوزه فین تک بود تا 
به بررســی چالش ها و راهکارهــای این حوزه بپــردازد. در پنل 
تخصصــی »تنظیم گــری و فین تــک« رضــا قربانــی، رئیــس 
کمیسیون فین تک سازمان نصر؛ مصطفی نقی پورفر، دبیر 
انجمن فین تــک ایــران؛ محمدمهــدی شــریعتمدار، رئیس 
هیئت مدیره انجمــن صنفــی فناوری هــای نوین مالــی ایران 
)فین تک(؛ احمد صالحی، مدیرعامل شرکت اکسیر گلوبال و 
جعفر مرتضویان، مدیر نوآوری، طرح، تحقیقات و مطالعات 
راهبردی شــرکت ملــی انفورماتیک حضــور داشــتند و رضا 
جمیلی، ســردبیر هفته نامه کارنگ نیز مدیریت ایــن پنل را 
بر عهده داشــت و هر یــک از مهمانــان بخشــی از چالش ها 
و راهکارهــای پیشــنهادی در خصــوص بحــث تنظیم گری و 
فین تــک را ارائه دادنــد. اولین ســخنران پنــل »تنظیم گری و 
فین تک« رضا قربانی بود. قربانی بحث خود را با چالش های 
موجود فین تک ها در مواجهه با رگوالتور آغاز کرد و گفت: »طی 
ســال های اخیر ما از یک دولت شــارژفروش به سمت دولت 
ســامانه ها حرکت کردیم. به این معنا که دولت شارژفروشی 
را به عنــوان خدمت خــود تعریف کــرده بــود و بــرای ارائه این 
خدمت انواع روش ها را اســتفاده می کرد، حاال چنین دولتی 

)در معنای عام آن( به دولت ســامانه ها تبدیل شــده اســت. 
به عنوان نمونه فقط بانک مرکزی بیش از ۱۰۰ ســامانه فعال 
دارد و در سایر دستگاه ها و نهادها هم با انبوهی از سامانه ها 

روبه رو هستیم.«
در ادامــه جعفــر مرتضویــان نیــز بــا اشــاره بــه چالش هــای 
تنظیم گــری در حــوزه فین تــک عنــوان کــرد: »در تعاریــف 
کالسیک فین تک ما با چهارچوبی مشخص و محدود مواجه 
هســتیم، اما معتقدم نباید به این تعاریف قائل بود؛ چراکه 
محدودکننده هستند. همان طور که در کشورهای دیگر نیز 
می  بینیم، الزاماً از تعاریف کالسیک تبعیت نمی کنند و طبق 

اقتضائات و مناسبات کشور خود از آن استفاده می کنند.«
او ادامه داد: »گروه ملی انفورماتیک حوزه های مورد نظر بانک 
مرکزی را پوشش می دهد، پس ما مشخصاً نقش تنظیم گری 
نداریم و صرفــاً کمک دهنــده به تنظیم گر هســتیم. معتقد 
هســتیم در زمانه امــروز که گروهی بــر حوزه فنــاوری متمرکز 
هســتند، الجرم بایــد در تنظیم گری هــم کنار بانــک مرکزی 
قرار بگیرند. خوشــبختانه بانک مرکــزی هم اخیــراً در بحث 
مطالعات تحقیقاتی و کاربردی فعال شــده و می تواند از نظر 

کارشناسان استفاده کند.«
محمدمهدی شریعتمدار در تشریح چالش های تنظیم گری 

از دو مســئله کلیدی صحبت کرد که از نظر او این دو مسئله 
ریشه اصلی وضعیتی اســت که امروز در حوزه تنظیم گری و 
فین تک شاهد آن هستیم. او توضیح داد: »مسئله اصلی این 
است که ما با نهاد تنظیم گری مواجه هستیم که خود یکی از 
بازیگران بازار است. حاال این بازیگری یا به صورت مستقیم 
از ســوی خــود رگوالتور اســت یا توســط شــرکت های اقماری 
آن؛ بنابراین از طرفی خود رگوالتور به نوعی رقیب محســوب 
می شود و از طرفی در بحث قانون گذاری و مقررات نویسی از 
ابزارهایی می تواند استفاده کند که در عرصه رقابت نه منافع 
بازار، بلکه منافع یک طرف رقابت یعنی خود رگوالتور تأمین 
شود.«  شریعتمدار ادامه داد: »توجیه رگوالتور در لزوم ورود 
به پروژه هایی مانند شاپرک و ســامانه پایا این است که فقط 
رگوالتور توانایی انجام آن را دارد، در صورتی که در کشورهای 
دیگر ما شاهد این هستیم که چنین پروژه هایی بدون مداخله 

رگوالتور شکل گرفته است.« 
رئیــس هیئت مدیره انجمــن فین تــک تأکید کــرد: »مادامی 
کــه رگوالتــور در بــازار مشــغول بــه کســب درآمــد اســت و از 
مقررات گذاری به عنوان یک ابزار برای رقابت پذیرکردن خودش 

استفاده می کند، وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت.«
ادامه در صفحه 6
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COMMENTنظر

ادامه از صفحه 5
 رگوالتور فین تک 

دست از درآمدزایی 
بردارد!

سخنران بعدی مصطفی نقی پورفر بود 
کــه بــا نگاهــی انتقــادی از چالش هایی 
صحبــت کــرد کــه رگوالتــور بــر ســر راه 
عرصــه فین تــک می گــذارد. او توضیح 
داد: »در ایــران مــا بــا ذهنیتــی مواجــه 
هســتیم کــه اتحادیه ها و ســازمان های 
مردم نهــاد دشــمن فــرض می شــوند و 
از ایــن ســرمایه اجتماعــی به درســتی 
اســتفاده نمی شــود. در حالی که هدف 
اولیــه از تشــکیل اتحادیه هــا کمک به 
رگوالتور بوده اســت. انجمن مــا هم در 
ایــن راه قــدم برداشــته و همواره ســعی 
کرده ایم به رگوالتور مشورت و در ادامه 
راهکارهــای عملیاتــی ارائــه دهیــم. در 
مواردی هــم البته ســیگنال های مثبت 
گرفته ایم و در یــک نمونه همین تعامل 
بــه شــکل گیری پرداخت یارهــا منجــر 

شد.« 
او ادامــه داد: »در خصــوص مداخلــه 
و به کارگیــری ابزارهــای مربــوط بــه بازار 
معتقــد هســتیم هــم رگوالتــور و هــم 
انجمن ها باید رویکردشان خنثی باشد 
و به  جای ابزارســازی نقش تسهیلگر و 
کمک کننده را بــازی کنند. مــا در حوزه 
رمزارز به صورت متعدد سند تهیه کرده 
و سعی کردیم به رگوالتور پیشنهادهای 
عملیاتــی ارائه بدهیم. هیچ کشــوری را 
ســراغ نداریــم کــه در تحــول دیجیتال 
موفق بوده باشــد و همکاری خوبی بین 
اســتارتاپ ها و بانــک مرکزی آن کشــور 

صورت نگرفته باشد.«
احمد صالحی دیگر ســخنران این پنل 
به چالش های خود رگوالتور پرداخت و 
گفت: »مســئله اصلی رگوالتــور ما این 
اســت کــه در خصــوص حــوزه فین تک 
نگران اســت و دغدغــه حاکمیتی دارد. 
از طرفــی بــه رگوالتور گفته می شــود که 
اســتفاده از رمزارزهــا می توانــد امــکان 
دورزدن تحریــم را برایــش فراهــم کنــد، 
از طرفــی رگوالتــور به درســتی می بینــد 
اگر این ابــزار می تواند تحریم هــا را دور 
بزند، پس ســازمان امور مالیاتــی را هم 
می توانــد دور بزنــد. بخــش خصوصی 
باید این گزاره ها را به رسمیت بشناسد 
و بــه  جــای انــکار ایــن واقعیت هــا برای 
کنتــرل ریســک بــه رگوالتــور راهــکار 
پیشــنهاد کند. مــا باید توجــه کنیم که 
بدنــه رگوالتوری مــا یکپارچه نیســت و 
نظرات مخالف و موافق گوناگونی در آن 

وجود دارد.«

اينوتکس
I N O T E X



   عکس ها:  نسیم اعتمادی
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داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

چرا کهکشان؟

کشور ما در حوزه آی تی با دو مسئله بزرگ 
مواجــه اســت؛ یکــی نیــروی متخصص و 
کارآمد کــه ایــن روزها حکــم کیمیــا دارد و 
دیگری امنیت اطالعات. گروه شرکت های 
کهکشــان روی هــر دو موضــوع دســت 
گذاشــته و به صورت جدی در آن فعالیت 

دارد.

 در بخش آمــوزش که پایه اصلی 
فعالیت هــای گــروه کهکشــان 
است، بهناز آریا، مدیرعامل مجموعه نکته 
مهمــی را یــادآور می شــود. اینکه بیشــتر 
دوره های آموزشی مبنای کار خود را بر ارائه 
گواهینامه معتبر در پایان دوره می گذارند؛ 
این در حالی اســت کــه فرد ممکن اســت 
دوره های متنوعــی را بگذراند اما همچنان 
بــرای قــرار گرفتــن در موقعیــت شــغلی 
مناســب نباشــد. بر ایــن اســاس، آنهــا از 
ســال ها پیش تصمیم گرفته اند دوره های 
آموزشــی مدونــی را بــر اســاس موقعیــت 
شــغلی بچیننــد تــا هــم دانشــجو را از 
ســرگردانی نجات دهنــد و هم شــرکت ها 
خیال شــان راحــت باشــد کــه فــردی کــه 
اســتخدام می کنند، تمام دوره های الزم را 

طی کرده است.

 در بخش امنیت اطالعات، آریا به 
اعالم جهاد در این زمینه معتقد 
اســت. جهاد به این معنی که تمام تمرکز 
حاکمیــت و نهادهای باالدســتی، بــه این 
مسئله معطوف باشد. او می گوید با وجود 
تالش هــای بســیار بخــش خصوصــی، تا 
زمانی که اراده حاکمیت بر جدی گرفتن این 
موضوع نباشــد، آنهــا نیــز نمی توانند کار 

زیادی پیش ببرند.

 اما بهناز آریا که مهره کلیدی گروه 
شــرکت های کهکشــان اســت، 
تمرکــز خــود را تنهــا روی کســب و کارش 
نگذاشــته و سال هاســت به صورت جدی 
فعالیت صنفی دارد و رئیس کمیســیون 
افتا در سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 
اســت. او با تجربه ای که از فعالیت در این 
نهاد صنفی دارد، دست روی نکات مهمی 

می گذارد.

شــرکت های  گــروه  فعالیــت   
کهکشان و مدیرعامل آن در سه 
بخش مهــم آمــوزش، امنیــت اطالعات و 
نهاد صنفی که از اهمیت باالیی در اقتصاد 
نوآوری برخوردارند، از جمله عواملی بود که 
سبب شد داستان جلد این شماره کارنگ 

را به بهناز آریا اختصاص دهیم. 

COVER STORYداستان جلد

بهتر اســت برای شــروع، بیشــتر بــا گروه 
شرکت های کهکشان آشنا شویم. شما از چه زمانی 

فعالیت خود را آغاز کردید؟
فعالیت گروه شرکت های کهکشان، در حقیقت با مؤسسه 
فرهنگــی - هنــری کهکشــان نــور در چهــارم مهرمــاه ســال 
1379 شروع شد و این مؤسســه اولین شرکت ما بود. محور 
کاری اش فعالیت های آموزشی بود. ما در آن زمان جزو معدود 
مؤسســاتی بودیم کــه دوره هــای آموزش تخصصــی فناوری 
داشتیم و همچنین اولین جایی که در حوزه امنیت اطالعات 
آموزش ارائه می دادیم. تا سال ها بعد بیشتر فعالیت های ما 
معطوف به بخش آموزش بود و حتی در حال حاضر هم ما را 

بیشتر با این بخش می شناسند. 

در ادامــه دیدیم پروژه های بســیاری بــه ما ارجاع می شــود و 
درخواســت مشــاوره دارند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم 
شرکت »کهکشان مشاور ایمن« را تأسیس کنیم که کارش 
مشاوره و پیاده سازی پروژه های امنیت اطالعات و شبکه بود. 
این شــرکت بیشــتر در بخش مالی اعتباری فعال است. در 
لیست مشتریان کهکشان مشــاور ایمن، بانک های بزرگ 
کشــور مانند ملت، ملی و تجارت وجود دارد که این شــرکت 
به آنها سرویس های مختلف از جمله مشــاوره امنیت ارائه 

می دهد. 
با وجود اینکه آن زمان هنوز کلمه دانش بنیان مطرح نبود، ما 
عمالً تفکر دانش بنیان داشتیم و پایه فعالیت هایمان نیز بر 
همین اساس بود. بنابراین بسیار عالقه مند به انجام کارهای 

نوآورانه بودیم. به همین دلیل شرکت دیگری را با نام »فناور 
کهکشــان دانا« تأســیس کردیم که کارش ارائــه راه حل های 
فناورانــه در حوزه هــای مختلف فنــاوری و امنیــت اطالعات 
بود. ایــن دو شــرکت اخیر به عنــوان شــرکت دانش بنیان به 
ثبت رســیده اند. در این حوزه ثبــت اختراع نیز داریــم و وارد 
بخش تولید محصوالت بومی فناورانه به خصوص در بخش 

امنیت شدیم. 
پس از آن شرکت کارسازان اندیشــه های نوآفرین »کاران« را 
ایجاد کردیم کــه در بخش جذب و اســتخدام فعالیت دارد. 
یکــی، دو شــرکت دیگر نیــز در کنار این شــرکت ها تأســیس 
شد. در نهایت دیدیم شــرکت های ما ماهیت گروهی دارند 
و تصمیم گرفتیم این ماهیت را حقوقی کنیم. بر این اساس 

I N T E R V I E W

   عکس:  حامد کریم زاده

گفت و گو با بهناز آریا، مدیرعامل گروه شرکت های کهکشان؛ او معتقد است با وجود حساسیت های 
ژئوپلتیک ایران، آن گونه که شایسته است، به موضوع امنیت اطالعات توجه نمی شود

امنیت پشت درهای بسته!
گروه فناوری اطالعات و گسترش ارتباطات هوشمند کهکشان در ابتدا یک مؤسسه آموزشی بود که در برهوت سال 1379، از معدود مکان هایی به حساب می آمد که دوره های 

آموزش تخصصی در حوزه فناوری برگزار می کرد. اما به گفته بهناز آریا، مدیرعامل گروه شرکت های کهکشان، با پیش رفتن فعالیت ها و نیازی که در بازار مشاهده کردند، به مرور 
شرکت های دیگری تأسیس شد که کارشان ارائه مشاوره در زمینه امنیت اطالعات، ارتباط برقرار کردن میان کارجو و کارفرما و... بود. آریا که رئیس کمیسیون افتا در سازمان نظام 
صنفی رایانه ای تهران است، در گفت و گوی پیش رو از مسیر رشد کسب و کارش می گوید، درباره دو قسمت مهم آموزش نیروی کار و امنیت اطالعات در ایران توضیح می دهد و با 

گریزی به وظایف و مسئولیت هایش در سازمان نصر تهران، از مشکالت کار صنفی در کشور صحبت می کند.



وقتی صحبت از 
تجهیزات می شود، چون 
قابل لمس است، راحت 
برای آن هزینه می کنند، 
در حالی که تجهیزات 
حوزه امنیت قابل لمس 
نیست. در نتیجه برای 

آن کمتر هزینه می شود 
و متوجه اهمیت و تبعات 

آن نیستیم

گروه شرکت های کهکشان ایجاد شد و چشم انداز ما تجمیع 
تمامی فعالیت های شــرکت های مختلــف کهکشــان در گروه 
شرکت های کهکشان بود تا بتوانیم تمامی چرخه فعالیت های 
مرتبط با فناوری اطالعات مثل آموزش، مشاوره، ارائه راه حل و 
هر آنچه که در لبه فناوری، ســازمان های بزرگ به آن نیاز دارند، 

ارائه دهیم. 

از  یکــی  ایــن ســال ها  ظــرف 
بحران هــای سیســتم های کســب و کارها 
به خصــوص در حــوزه دیجیتــال، موضــوع 
امنیت بوده و شاهد از دست رفتن اطالعات 
کاربران، پخش ایــن اطالعــات و... بوده ایم. 
مشکل از کجاســت؟ آیا نیروی متخصص 
نداریم؟ تجهیزات مان اندک است؟ یا داریم 
دربــاره ضعــف امنیتــی در کشــورمان 

بزرگ نمایــی می کنیــم و ایــن در همه جــای دنیــا اتفاق 
می افتد؟ آیــا واقعاً در کشــور بحــران امنیــت اطالعات 

داریم؟
ببینید در حقیقت این بحران امنیت اطالعات در همه جای دنیا 
وجود دارد. آیا بزرگ نمایی می شود؟ به نظر من باید بزرگ نمایی 
شــود. زیرا آن قدر این موضوع حســاس اســت و دغدغه ایجاد 
می کند که بهترین کار همین بزرگ نمایی است. تازه با این وجود، 
ما هنوز به راه حل های درست نرسیده ایم. اما واقعاً این بحران 
جهانی است. زمانی در دنیا جنگ فیزیکی موضوع اصلی بود، 
اما بیشتر جنگ ها در دنیای امروز جنگ سایبری است. قدرتی 
که ما در دنیا مخصوصــاً در ســال های آینده به آن نیــاز داریم، 
قدرت ســایبری اســت و این اصالً چیزی نیســت که بخواهیم 
از آن غفلت کنیــم یــا آن را جدی نگیریــم.  اینکه چــرا حمالت 
سایبری به ما می شود و مشکل کجاست، باید بگویم که یکی، 
دوتا نیســت. وقتی رویداد امنیتی اتفاق می افتــد و نفوذی رخ 
می دهد، چند اقدام الزم است. اول یکسری اقدامات پیشگیرانه 
اســت و کنترل هایی کــه ما بایــد از قبــل انجــام می دادیم. پس 
بخشی اقدامات پیشگیرانه است و هزینه هایی که سازمان ها 
و شــرکت های ما باید برای حوزه امنیت اطالعات بپردازند. اما 
متأسفانه در همین مرحله مشکلی وجود دارد؛ وقتی صحبت 
از تجهیــزات می شــود، چــون قابــل لمس اســت، راحــت برای 
آن هزینه می کننــد، در حالی که تجهیزات حــوزه امنیت قابل 
لمس نیست. در نتیجه برای آن کمتر هزینه می شود و متوجه 
اهمیت و تبعات آن نیستیم. اگرچه با اتفاقاتی که افتاده، کم کم 
سازمان ها متوجه اهمیت این موضوع می شوند که از بین رفتن 
اطالعات چه مشــکالت و دردســرهایی دارد. در این زمینه اوالً 
باید فرهنگ سازی اتفاق بیفتد، قوانین کاربردی تر تدوین شود 
و ضمانت اجرایی داشته باشد. ما در حال حاضر در کشورمان 
متولیان زیــادی در حوزه امنیــت داریم؛ متولیانی کــه هم ناظر 
هستند و هم وضع کننده قوانین و اتفاقاً قوانین هم وجود دارند، 
اما بسیاری از اوقات به درستی اجرا نمی شوند، زیرا بازخواست 
کارآمدی  صــورت نمی گیرد. این عدم پاســخگویی مســائلی را 
ایجاد می کند.  اما مرحله دوم؛ با همه اقدامات پیشگیرانه، ما 
همیشه می گوییم هرگز امنیت 100 درصدی وجود ندارد. یعنی 
اگر شما تمامی تمهیدات را هم در نظر بگیرید، باز هم امکان بروز 
مشکل هست. حاال که یک اتفاق پیش آمده، چطور آن بحران 
را مدیریت کنیم؟ فرایندهای این بخش هم باید از قبل تعریف 
شده باشند. باید پیگیری، پاسخگویی، روش های مقابله با بحران 
و بازیابی وجود داشته باشــد که هرکدام از اینها استانداردها و 

چهارچوب های بین المللی و ملی خودش را دارد. 
قدم سوم اقدامات اصالحی است. از هر اتفاقی باید درس هایی 
را بیاموزیم که حداقل دوباره از همان نقطه ضربه نخوریم. اما 
متأســفانه بعضی اوقات برای موضوع امنیت با امنیتی بودن 
مرزبندی مشخصی تعیین نمی شود. یکی از مسائلی که بخش 
خصوصــی خیلــی روی آن تأکید دارد، این اســت که بــه عنوان 
بازوی اجرایی دولت، الزم است در جریان یکسری از موارد قرار 
گیرد تا بتواند در اجرای آنها به دولت کمک کند. اما معموالً در 
یک رخداد امنیتی، همه چیز پشت درهای بسته می ماند و ما 
با درخواست های فراوان باز هم به نتیجه نمی رسیم که مشکل 

کجاست و ما کجا می توانیم کمک ارائه دهیم و به عنوان بخش 
خصوصی چه راه حل هایی برای دولت داشته باشیم تا مجدداً 
ایــن اتفــاق نیفتــد و درس آموخته هــا را عملیاتی کنیــم. تأکید 
می کنم که ما با طبقه بندی اطالعات و مشکالت و محرمانگی 
که وجود دارد، کامالً آشنا هستیم و انتظار اعالم عمومی نداریم. 
امــا در ســطوح طبقه بندی شــده انتظــار تعامل با 
بخــش خصوصــی و ارائــه راه حل هــای اصالحــی 
و پیاده ســازی آنهــا را داریــم. به اشــتراک گذاری 
تجربه های به دســت آمده بســیار مسئله مهمی 
اســت. البته برای همــان اقدام اصالحــی هم باید 
ضمانت اجرایی و پاسخگویی وجود داشته باشد.

غیــر از اینهــا، مســئله ای کــه در همه دنیــا مطرح 
ایــن  اســت، مســئله فرهنگ ســازی اســت. 
فرهنگ ســازی در تمامــی الیه هــا از آحــاد مــردم 
تــا زیرســاخت های حیاتــی و مدیــران ارشــد بایــد 
اتفاق بیفتــد. بســیاری از مشــکالت امنیتی نشــئت گرفته از 
خطاهای انســانی و از مهندسی اجتماعی اســت که با تربیت 
و آمــوزش انســان ها و ارتقــای دانــش آنهــا و فرهنگ ســازی، 
می توانیم جلوی دسته ای از نفوذها را بگیریم. انسان ها همیشه 
ضعیف ترین حلقه زنجیره امنیت ســازمان ها هســتند. پس 
فرهنگ ســازی و آمــوزش بســیار مهم انــد. این فرهنگ ســازی 
نیز الزم اســت از باال به پایین اتفاق بیفتد. این کار مســئولیت 

حاکمیت هــا و دولت هاســت. تــا 
زمانــی کــه تعهــد کافــی حاکمیت 
بــه فرهنگ ســازی وجــود نداشــته 
باشــد، مــا در فرهنگ ســازی مؤثــر 

موفق نمی شویم. 
مسئله مهم دیگر تخصیص بودجه 
اســت. بایــد امنیــت را در ســطح 
مایحتاج اولیه و ضــروری ببینیم و 
همان طور که برای خرید تجهیزات 
مختلــف بودجــه در نظــر گرفتــه 
می شــود، بــرای امنیت نیــز هزینه 
کنیــم. اطالعــات امــروز مهم ترین 
دارایی بشر است و ما باید متناسب 
با اهمیتــش بــا آن رفتار کنیــم. اما 
متأسفانه رفتار مناسبی با اطالعات 

نداریم. 

نیروها و شــرکت هایی را که در ایران در حوزه 
امنیــت کار می کننــد، در چــه ســطحی می بینیــد؟ در 

مقایسه با جهان کجا ایستاده ایم؟
طبیعتاً از نظر سطح تخصص در سطح جهان نیستیم. تعارف 
نداریم و این واقعیت است. اما در تالشیم و شرکت ها با وجود 
شرایط اقتصادی سخت و تحریم و فشــارهای مختلفی که به 
آنها وارد می شــود، در ارتقای تخصص سعی خود را می کنند. 
می دانید که ما در این مورد نمی توانیم تعامل و ارتباط چندانی 
با دنیــا داشــته باشــیم. متخصصــان خوبــی در کشــور داریم. 
اصل مسلم این است که امنیت مطلوب هر کشوری در سطح 
زیرســاخت های حیاتی باید بومی باشــد. همه کشورهای دنیا 
تالش می کنند که در سطوح الزم، به امنیت بومی برسند، حال 
اینکه چقــدر می توانند موفق شــوند بحــث دیگری اســت. اما 
وقتی از امنیت اطالعات حرف می زنیم، این را یادمان باشد که 
یکســری از فناوری ها کالً در اختیار یکســری کشورهای خاص 
اســت. ما تالش خود را کرده ایم و می کنیم، اما برای شرکت ها، 
بخش خصوصی و نیروی انسانی ما باید بسترها و تسهیالتی 
فراهم شود. در نزد متولیان امنیت فناوری اطالعات کشور این 
دغدغه بزرگی اســت. در جلساتی که داشــتیم، بحث این بود 
که باید بودجــه بگذاریــم و کارهای مختلفی بکنیــم. مثال این 
امر دســتاوردهای کشــور در زمان جنگ اســت کــه در آن زمان 
ما توانســتیم کارهای بزرگی را با همت داخلی انجام دهیم. در 
نهایت به این نقطه رسیدیم که باید برای تحقق امنیت اطالعات، 
جهاد اعالم کرد و عمالً نهضت امنیت اطالعات باید راه اندازی 
شود. وقتی کشوری از لحاظ ژئوپلتیک تا این حد در موقعیت 

حساســی قرار دارد و کشــور بزرگی اســت کــه گســتره بزرگی از 
صنایع را در اختیار دارد، امنیت اطالعات اهمیتی دوچندان پیدا 
می کند. پس باید جهاد امنیت اطالعات داشته باشیم. جهاد به 
چه معنا؟ یعنی تمرکز و دغدغه کشور این حوزه باشد. صنعت 
امنیت اطالعات جزو اولویت های کشور باشد. اما اگر در سطح 
ملی و حاکمیتی این دیدگاه وجود نداشته باشد، طبیعی است 
بخش خصوصی تا جایی می تواند کار را پیش ببرد و بیش از آن 
در توانش نیست. شرکت ها در حد توانی که داشتند، به خوبی 
تالش و مقاومت کرده اند، اما به هیچ وجه در سطح بین المللی 
نیستیم و نیازمند همراهی ها و تسهیالت بسیاری هستیم که 
الزاماً مالی نیســت. الزم است شرایطی فراهم شود که بتوانیم 
دانش کشــور را در این حــوزه باال ببریــم. اگر این اتفــاق بیفتد، 
شرکت هایمان و نیروی انسانی و محصوالت ما قدرت می گیرند 

و اکوسیستم موفق می شود.

شما سال هاســت در ســازمان نظام صنفی 
رایانــه ای تهــران عضــو هیئت مدیــره هســتید. نهادی 
صنفی که اتفاقاً در هفته های اخیر مشکالتی با سایر 
نهادهای صنفــی دیگر داشــته اســت. آیــا این نهــاد و 
سیاســت های آن را در راســتای رشــد و توسعه اقتصاد 
دیجیتال که بخش مهمی از اقتصاد نوآوری را تشکیل 
می دهد، می دانید؟ چه مشکالتی در این نهاد صنفی 

وجود دارد و نقد شما چیست؟
نقد بــه این ســازمان یعنــی نقد به 
خــودم. چون مــن نظــام صنفــی را 
خانــه همــه بخــش خصوصــی 

می بینم.

گاهــی ممکــن اســت 
شــخصی بــه خــودش هــم انتقــاد 

داشته باشد.
بله، اتفاقاً می خواهم همین را بگویم 
که اگر نقــدی به نظام صنفــی وارد 
اســت، به همه مــا که اعضــای این 
نهــاد هســتیم، وارد خواهــد بــود. 
مــن سال هاســت در ایــن ســازمان 
فعالیت دارم و چند دوره نیز رئیس 
کمیســیون افتا بــوده ام و همچنان 
هســتم. اینکه ما اصناف و تشــکل های دیگری داریم، در همه 
دنیا مرسوم و طبیعی است. اما ســازمان نظام صنفی رایانه ای 
بزرگ ترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطالعات است که در 
تمامی ایران شرکت ها و افراد حقیقی و مشاوران را در بر می گیرد. 
نظام صنفی نماینده بخش خصوصی مقابل دولت و حاکمیت 
به عنــوان مطالبه گر بخــش خصوصی اســت. اینکه مــا درون 
خودمان همگرایی و انسجام کافی نداشته باشیم، در مطالبه گری 
ما و تعامل مان با حاکمیت مسئله ایجاد می کند. این انسجام 
چطور اتفاق می افتد؟ در قدم اول با همراهی همه اعضا. اینکه 
ما بیرون بایستیم و به سایرین بگوییم شما چرا فالن کار را انجام 
نداده اید، درست نیست. این چیزی است که من در تمامی این 
ســال ها دیده ام. همان قانون 20-80 اینجا هــم صدق می کند؛ 
همیشــه فقط تعداد خاصی فعــال بوده انــد و ســایرین بیرون 
ایستاده اند و انتقاد کرده اند و درخواست داشته اند. در حالی که 
اینجا یک سازمان مردم نهاد و داوطلبانه است و ما بودجه ای از 
جایی دریافت نمی کنیم. خودمان باید برای خودمان کار انجام 
دهیم و بزرگ ترین مسئله اینجاست که به اندازه کافی خودمان 
را درگیــر کار تشــکلی و صنفــی نمی کنیــم. انســجام و اتحاد و 

همگرایی با دغدغه مندی خودمان اتفاق می افتد.
نکته دیگر این است که در نظام صنفی نیازمند افرادی هستیم 
که نگاه و اخالق صنفی داشته باشند و این اخالق صنفی را درون 
صنف اشــاعه و آموزش دهیم. مــا چقدر نگاه و رفتار تشــکلی 

بلدیم؟ باید به طور جدی آن را تمرین کنیم.

این نگاه و اخالق صنفی شامل چه چیزهایی 
می شود؟

وقتی شــما در صنف نشســته اید، دیگــر کســب و کارتان مهم 
نیســت. در صنف شــما داریــد به نفــع همه صنــف صحبت 
می کنید. حتی ممکن است جایی به ضرر بخشی از کسب و کار 
خودتان هم باشــد ولــی در مجموع به نفع صنف اســت و باید 
منافع جمعی را در نظر بگیرید، نه منافع شخصی. همچنین 
اینکــه بتوانید همراهی و هم اندیشــی کنیــد و بخشــی از کار را 
انجام دهید. درک کنید که تصویر بزرگ وجود دارد و شما جزئی 
از آن کل هســتید و برای اینکــه به آن تصویر کلی برســید، باید 
هرکدام کارتان را درســت انجام دهید. ایــن تمرین می خواهد. 
یکی از مواردی که طی ســال ها در نظام صنفی تمرین نشــده، 
این رفتار بوده است. ما موفق به جانشین پروری کافی نشده ایم 
و نتوانسته ایم این اخالق و نگاه صنفی را آن قدر که باید و شاید 
تمریــن کنیم و بــرای بســیاری از کســانی کــه در صنــف بودند، 
ارزش الزم را قائل نشدیم. بسیاری از کسانی که می توانستند 
ستون های صنف باشند، دیگر نیستند. اینکه ما بتوانیم افراد 
مؤثر و کلیدی مان را نگه داریم، هنری است که مدل و سیستم 
خاص خــود را می خواهد.  اما بــه طور کلی، انجام کار تشــکلی 
بسیار سخت است؛ به خصوص در کشوری که کار تشکلی در 
آن رواج زیادی ندارد. کار صنفی در حوزه فناوری که هر گوشه اش 
یک صنعت جداگانه است، بسیار سخت تر می شود. در نهادی 
که بودجه دولتی ندارد، باز هم سخت تر خواهد شد. بنابراین ما 
در جای سختی ایستاده ایم که جز همراهی و همدلی خودمان، 
از کس دیگری نمی توانیم انتظار داشته باشیم. من همیشه در 
جلســات صنفی می گویم ما دو وجه کاری داریــم. یکی بیرون 
صنف و دیگری، درون صنف. در بیرون صنف باید مطالبه گری 
کنیم و چانه بزنیم و... اما درون صنف دســت ماست و ما باید 
برایش کاری انجــام دهیم. اگر ما توانســتیم اینجا کار درســت 

انجام دهیم، بیرون هم بسیاری از موارد درست می شود. 

به شکل موردی مثالی در ذهن تان هست که 
بگویید اگر این نگاه صنفی در ســازمان وجود داشــت، 

فالن اتفاق نمی افتاد؟ 
یک مثال خیلی ساده، تعرفه نظام صنفی است. نظام صنفی 
سال هاست تعرفه تدوین کرده و خودم هم جزو کمیسیون تدوین 
تعرفه و کمیسیون ساماندهی بازار بودم. یکی از مشکالت  ما در 
صنف فناوری اطالعات این است که هر کسی قیمتی می داده 
و خدمات شــرح درســتی نداشــتند. ما تــالش کردیــم با کمک 
کارشناسان دادگستری، یک تعرفه محکمه پسند ایجاد کنیم که 
کامالً منطبق بر قوانین وزارت کار باشد و قابل دفاع. اما تا زمانی 
که حاکمیت این تعرفــه را به عنوان تعرفه مرجع نپذیــرد، الزام 
اجرایی ندارد. ما سال هاست این تعرفه ها را منتشر می کنیم و 
از اعضای سازمان درخواست می کنیم که مبتنی بر این تعرفه 
قیمت بدهند. اما یکــی از بزرگ ترین معضالت در مناقصات، 
دامپینگ است و شکست قیمت وحشتناکی که باعث می شود 
ارزش خدمات فناوری اطالعات در کشورمان بسیار پایین باشد. 
اگر منی که قیمت می دهم، خیالم راحت باشد که شرکت های 
عضو صنف هم بر همان مبنای صحیح و با ارزش واقعی قیمت 
می دهند و همه به آن متعهدیم، مسلماً کارفرما نمی تواند خالف 
آن رفتار کنــد. امــا خودمــان کاری کرده ایم که مجبور باشــیم با 

کمترین قیمت ها بهترین خدمات را ارائه دهیم. 

لطفــاً دربــاره کمیســیون افتا بگوییــد. وقتی 
صحبت از سازمان نظام صنفی می شود، نام یکسری 
افراد و کمیسیون ها را بیشتر می شنویم، اما در میان شان 

نام شما و کمیسیون افتا را نمی بینیم؛ علت چیست؟ 
در این حــد می توانم بگویم که افتا جزو کمیســیون های پرکار و 
کم خبر است؛ زیرا حوزه امنیت اطالعات حساسیت هایی دارد 
که در ســایر حوزه ها وجود نــدارد و همین باعث می شــود خبر 
زیادی از فعالیت های آن منتشــر نشــود. البته یکــی از اهداف 
کمیسیون خصوصاً در این دوره این است که روی فرهنگ سازی 
کار کنیــم. در این زمینه از 12، 13 ســال پیش ســمینارهایی نیز 
برگــزار می کنیــم. در ایــن دوره قصد داریــم فرهنگ ســازی را به 
عنوان بخشی از اخبار صنف سازمان بیاوریم تا در مورد مسائل 

امنیتی که باید رعایت شود، اطالع رسانی صورت گیرد.

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com
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روان درمانی فرایندی است که در ســال های اخیر توانسته 
مشــکالت زیادی را از زندگی پرمشــغله امــروزی حل کند؛ 
اما در میان روش های درمانی نیز، برخی روش های نوآورانه 
بــا موفقیــت بیشــتری مواجــه شــده اند کــه روان درمانــی 

هیجان مدار یکی از این روش هاست.
ســمیرا ســادات رســولی متخصــص روان درمانگــری 
هیجان مــدار اســت و کمتــر از یــک ســال پیــش، کلینیک 
دلوین را تأسیس کرده است. این زن 41 ساله، دو فرزند دارد 
و روان شناسی سالمت را تا مقطع دکترا ادامه داده است. 
او عالوه بــر اینکــه مدیریــت کلینیک را بــر عهــده دارد، در 
دانشگاه نیز تدریس می کند. رسولی می گوید روان شناسی 
را بر اساس عالقه شخصی اش دنبال کرده، زیرا از بودن در 

کنار دیگران و ابراز همدلی به آنها انگیزه پیدا می کند. 

برای شروع، کمی از دلوین برایمان توضیح 
می دهید؟

دلوین یک کلینیک روان درمانی است که با سیستم جدید 
هیجان مدار کار می کند. من به همراه همکاران روان شناسم 
در این کلینیک، عالوه بر جلســات درمان فــردی و گروهی، 
دوره های آموزشی برای عموم افراد و دوره های آموزشی برای 

متخصصان نیز برگزار می کنیم.

درمان هیجان مدار به چه معناست و چرا 
این گرایش روان شناسی را انتخاب کردید؟ 

من چنــد ســالی در حــوزه روان شناســی فعالیت داشــتم و 
دریافتم بسیاری از روش های درمانی حتی وقتی به درستی 
انجام می شــوند، مشــکل مراجع را بــه صــورت موقت رفع 
می کننــد و مراجعه کننــده پــس از مدتــی با همان مشــکل 
به صــورت قبل یــا به یــک شــکل جدیــد باز می گــردد. این 
دغدغــه من ســبب شــد تحقیقاتــم را برای پیــدا کــردن راه 
درمان واقعــی و طوالنی مدت شــروع کنم. در این مســیر با 
رویکرد هیجان مدار آشنا شــدم. مطالعاتم را شروع کردم و 
در دوره های بین المللی این روش شرکت کردم. این رویکرد 
همه جانبه و همدالنه تر است و من درمان های بالینی را نیز 

با این رویکرد انجام دادم و نتیجه مثبتی دریافت کردم.
رویکرد هیجان مــدار بر پایه هیجانات اســت و هیجانات را 
سیســتم های راهنمایی برای وجود ما می داند که تغییرات 
آنها نشــان دهنده تغییری در حال وهوا و نیازهای ماست. 
هــر هیجانــی نشــان از تغییــری در نیــاز مــا می دهــد و این 
هیجانات مانند چراغ چک یک اتومبیل، آالرم های وجودی 
ما هســتند؛ آنهــا نه تنها عالیــم مزاحمــی نیســتند، بلکه 
به بهزیســتی مــا نیــز کمــک می کننــد و مــا را به سیســتم 
ناخودآگاه مــان وصــل می کننــد. ایــن روش نســبت بــه 

درمان های خودآگاه، مؤثرتر و عمیق تر است.

زنان نوآور
I N N O V A T I V E
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درباره آریانا هافینگتون

 زنی سرسخت 
و جسور

»تــرس از شکســت« یکــی از عوامــل 
بازدارنــده زنــان بــرای ورود بــه عرصه هــای 
باالی مدیریتی است. این عامل در عرصه 
سیاست بزرگ تر و تأثیرگذارتر نیز می شود. 
امــا آریانــا هافینگتــون بــه سرســختی و 
نهراسیدن از شکســت در عرصه زندگی 
و کار معــروف اســت.آریانا هافینگتــون 
ستاسیناپولوس در 1۵ ژوئیه 1۹۵۰ در آتن 

به دنیا آمد.

 او برای ادامه تحصیل در رشــته 
اقتصاد به دانشگاه کمبریج رفت 
و تا مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرد. 
در طــول تحصیــل، فروشــگاهی در لندن 
راه اندازی کرد ولی همزمان به نویسندگی 
نیز پرداخت. در ســال 1۹۷4 پس از تالش 
فراوان برای راضی کردن ناشران، توانست 
 The Female« اولین کتاب خود را با نــام
Woman« چــاپ کند و در ســال 1۹۸۰ به 
آمریکا مهاجرت کرد. او به صورت منظم به 
تحلیل هــای سیاســی می پرداخــت و در 
تلوزیون برنامه ای بــرای دفاع از این عقاید 
داشت. او شــبکه خوبی در بدنه سیاسی 
محافظه کاران برای خود ساخت، ولی بعد 
از مدتی مواضع خود را تغییر داد و لیبرال 
شــد. او در انتخابات فرمانداری کالیفرنیا 
شرکت کرد و موفق نشد؛ اما در همان سال 
یکــی از پرفروش تریــن کتاب های ســال را 

نوشت. 

 شهرت آریانا در جهان بیشتر با 
کســب وکار تولیــد محتــوا گــره 
خــورده اســت. او بنیان گــذار هافینگتون 
 ۲۰۰۸ ســال  در  کــه  اســت  پســت 
قدرتمندتریــن بالگ جهان معرفی شــد. 
ایــن اتفــاق بــه انضمــام 14نســخه کتــاب 
تأثیرگذار و پرفروش او، باعث شد که او در 

لیست زنان قدرتمند جهان جای  گیرد.

 آریانــا مــادر دو فرزند اســت و در 
سال های ابتدایی، به صورت 

افراطی کار می کرد تا زمانی که روزی 
در دفتر کارش از فرط خستگی 
بیهوش شد و از ناحیه صورت 
آسیب دید. او از آن روز مبلغ 
نظریه تعادل میان کار و زندگی 
است، اگرچه کماکان پرتالش 
اســت و اعتقــاد دارد انجــام 

همزمان چندین کار، کارایی 
انسان را تقویت می کند.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با سمیرا سادات رسولی که کلینیک دلوین را با رویکرد 
روان درمانی هیجان مدار تأسیس کرده و با استقبال خوب 
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

من نیاز به این روش درمانی را در مراجعان حس کردم، چون 
ایــن رویکرد بر اســاس همدلی و نوع دوســتی شــکل گرفته 
است و اساسش دیده شدن و پذیرفته شدن همه انسان ها 
در هر شــرایط و احوالــی اســت. از آنجا که ســبک زندگی و 
تربیت بسیاری از خانواده ها در شرایط و مشغله های کنونی، 
موجب نادیده انگاشتن افراد شده است، به نظرم این روش 

کارآمدتــر می رســید. در زندگــی امــروزی کمتر 
توجهی به روح انســانی افراد می شــود و اغلب 
انســان ها را بــا دســتاوردهای مطلــوب جامعه 
قضاوت می کنند. این روش پاسخ مناسبی برای 

نیاز دیده شده انسانی است.

به نظر شــما نــوآوری رویکرد 
هیجان مدار در چیست؟

نوآوری این رویکــرد در این اســت که مبتنی بر 
تجربه لحظــه اکنون اســت؛ یعنی مــا تکلیفی 

به مراجع نمی دهیــم و هرچه رخ می دهد در همان جلســه 
است. ما به عنوان جراحی روانی از آن یاد می کنیم. ضمن 
اینکه در این مدل از درمان، ممکن است مراجعه کننده برای 
یک مشکل بیاید، اما همه جوانب زندگی او بهبود می یابد 
و برخورد انسانی و هم تراز بودن درمانگر با مراجعه کننده در 
طول درمان - به جای دانای کل بودن درمانگر - این روش را 
متمایز می کند. به عالوه دوره های گروه درمانی و زوج درمانی 
با این روش، بر اساس پژوهش هایی که صورت گرفته، بسیار 

مؤثر هستند.
 

با چه سرمایه ای کارتان را آغاز کردید؟ 
از ابتدای آشــنایی با این رویکرد تصمیم گرفتم یک فضای 
مملــو از آرامــش و امنیــت بــرای مراجعــان فراهــم کنــم تــا 
احســاس خوبی در  آنها ایجاد کنــد. هزینه اولیه، توســعه 
فردی و هزینه و زمانی بود که بــرای آموزش ها صرف کردم و 
هزینه مکان کلینیک و تجهیز آن نیز بود. من در ابتدا فقط 
به فکر تهیه و ســاخت یک مکان برای مراجعه افــراد بودم 
و به سودآوری آن نیندیشیده بودم. خوشبختانه توانستم 
مکانی برای کلینیک بیابــم و آن را تجهیز کنــم. البته طبق 
شــرط مجموعه، همه همکاران عالوه بر داشتن مدرک این 
روش، خودشــان نیز بــا رویکــرد هیجان مدار تحــت درمان 

قرار گرفته اند.

در حال حاضر چند نفر در این کلینیک 
فعالیــت دارنــد و کســب و کارتان در چــه وضعیتــی 

است؟
اکنــون در دلویــن 1۵ روان درمانگــر داریــم کــه عــالوه 
بــر پاســخگویی بــه مراجعــان، دوره هــای تخصصــی بــرای 

ســایر درمانگرها، دوره های عمومــی برای مــردم و دوره های 
اختصاصی برای دانشجویان و دانشگاه ها برگزار می کنند. 
هشــت ماه از فعالیت دلوین می گذرد و ما به تازگی وارد فاز 
تثبیت شــده ایم. در حال حاضر فهرست انتظار مراجعان 
من و بیشتر همکاران برای چهار تا هشت ماه آینده پر شده 
است؛ چون این روش جدید است و مراجعان نتایج بسیار 
خوبی از این روش درمانی گرفته اند، استقبال از 

کلینیک نیز روزبه روز بیشتر می شود.

چه چشم اندازی برای کسب وکارتان 
دارید؟

چشم انداز ما این است که بتوانیم شعبه های 
متفاوتــی از دلویــن را راه انــدازی کنیــم و افــراد 
متخصصی را بــرای مدیریت ایــن مجموعه ها 

پرورش دهیم.
این رویکرد شاخه های مختلفی دارد و شاخه ای 
کــه مــن بــه آن عالقه منــدم و در ایــن زمینــه تألیفاتــی نیــز 
داشــته ام، اعتیــاد بــه رابطه عاشــقانه اســت. چــون درمان 
هیجان مدار در این زمینه بســیار مؤثر اســت و مــا در ایران 
مشکالت زیادی در سنین 1۸ تا 4۰ سال در این زمینه داریم. 
به عالوه دوست دارم مؤسسه های تخصصی این شاخه را 
در کل ایــران گســترش دهــم. همچنین درصدد گســترش 
فضایی بــرای تقویــت تبحــر درمانگــران تــازه کار هســتم تا 
بتوانند عالوه بر آموزش، تحت نظارت درمانگر ارشد، تجربه 

جلسات درمانی را نیز داشته باشند.

چــه مشــکالتی در ایــن زمینــه پیــش رو 
شماست؟

دسته اول مشکالت ساختاری قانون است. قوانین دشواری 
بــرای اخــذ مجوزهــای مؤسســات وجــود دارد و با مشــکل 
کالن بیمه مواجهیم. خدمات روان شناســی در ایران بیمه 
نیســتند و همیــن عــدم توجــه بــه روان، باعــث معضــالت 
جبران ناپذیــری در جامعه و حتــی ضرباتی بر جســم افراد 

می شود. 
دســته دوم مشــکالت درک و پذیرش اجتماع است. هنوز 
اهمیت روان شناسی بین عموم مردم به صورت واقعی درک 
نشــده  اســت و در مورد رویکرد هیجان مدار این شــناخت 
بسیار کمتر است. افراد بر تأثیر مثبت این درمان ها واقف 
نیســتند. افراد برای چیــزی کــه تأثیــر آن را درک نکرده اند، 

هزینه نمی کنند.
دســته ســوم خوددرمانی افراد اســت. بســیاری معتقدند 
خودشــان می تواننــد خــود را درمــان کننــد، مثــالً بــا کتاب 
خواندن می توانند مشکل را حل کنند و این رویکردها مانع 

فراگیری درمان های مؤثر می شود.

مروری بر شش اصل اساسی برای عبور همراه با سالمتی 
از جاده موفقیت

خودتان داستان زندگی تان را بنویسید

REVIEWبررسی

در دنیــای امــروز بســیاری از زنــان عالوه بــر انجام 
نقش های ســنتی، پتانســیل های بی نظیــر خود 
را در کســب و کار و فعالیــت اجتماعی نیز بالفعل 
می کنند. گویی همه پشــت فرمان خودرو زندگی 
نشســته و قصد دارند به ســالمت و موفقیت به 
هدف برسند. اما برای سالم رسیدن به هدف، باید 
از ابتدا تا انتهای مسیر به اصولی احترام گذاشت 
که تضمین کننده موفقیت هستند. در ادامه شش 
اصل اساسی برای موفقیت در مسیر زنان شاغل 

را خواهید خواند.

 احترام به خود
اگر ماسک اکسیژن خود را محکم نکنید، 
نمی توانیــد به هیچ کــس کمک کنیــد. ایثار کلمه 
درخشانی اســت، اما وقتی خود شــما کم توانید، 
هیچ فضیلتی ندارد. به خودتان و سالمتی خودتان 
احترام بگذارید، زیرا هیچ کس با ما، محترمانه تر 
از خودمان برخــورد نخواهــد کــرد. غربالگری ها و 
بررسی های پزشکی را جدی بگیرید تا بدنی سالم 

برای طی کردن مسیر داشته باشید.
 

 احترام به دوستی
بــه دوســتی های خــود احتــرام بگذارید. 
دوستان شما راه  نجات تان هستند. آنها بدون هیچ 
هزینه ای، بسیاری از دردهایتان را درمان می کنند. 
زنان باید شبکه های ایمن برای خود بسازند، پس 
دوستی های قدیمی و جدید خود را تقویت کنید. 
دوســتانی که تاریخ زندگی شــما را می داننــد و به 
اشــتراک می گذارند، قیمتــی ندارند. با بــاال رفتن 
سن، این دوستان مادام العمر شما خواهند بود که 
شما را با بهترین خاطرات دوران کودکی و بهترین 
نسخه های خود مرتبط نگه  می دارند. کار همیشه 
وجود دارد اما دوستی ها سرد می شوند؛ مگر اینکه 

آنها را اولویت بندی کنید.

 احترام به کمک خواستن
از کمــک خواســتن از دیگــران خجالــت 
نکشــید و هرگــز از ایــن کار دســت نکشــید. 

فعالیت هایی را که شما را از انجام بهترین  کارهایی 
که می توانید انجام دهید، دور می کند، برون سپاری 
کنید. از دوســتان، خانــواده و مراکز موجود کمک 
بگیرید. برای رشــد و توســعه خود یک سیســتم 
حمایتی قوی ایجاد کنید تا شما را از نظر عاطفی، 
ذهنی و معنوی تقویت کند و از مربیان و گروه هایی 

برای توسعه حرفه ای کمک بگیرید. 

 احترام به والدین
به پدر و مادر خود با افزایش سن احترام 
بیشتری بگذارید. همه ما زخم های نبرد زندگی را 
تا بزرگسالی با خود می کشــیم. وقتی شما روابط 
مناســبی با پدر و مادر نداشــته باشید و مشکلی 
حل نشــدنی تا لحظه مرگ   آنان، بین شما باشد، 
ضربه جبران ناپذیری به مسیر شما وارد می شود 
که بهتر است قبل از وقوع، از آن پیشگیری کنید. 
حل یا بخشش این مشــکالت، در نهایت یکی از 

بزرگ ترین هدایایی است که به خود می دهید.

 احترام به محدودیت های انسانی
به محدودیت های انســانی خود احترام 
بگذاریــد. تعــادل یــک افســانه اســت. نمی توان 
همه جنبه های زندگی خود را در اولویت قرار داد. 
همیشــه یک چیز بر چیز دیگــر ارجحیــت دارد. 
روزها، ماه ها یا شاید سال ها وجود خواهد داشت 
که تعهدات خانوادگی جایگزین آرزوها و تعهدات 
حرفه ای خواهد شد. پذیرش مهربانانه چیزهای 
غیرمنتظره به ما این امکان را می دهد که با واقعیت 

خود روبه رو شویم و انتظارات مان را تنظیم کنیم. 

 احترام به داستان زندگی خود
زنــان هرگــز فرصت هــای زیــادی بــرای 
دنبــال کــردن رؤیاهــای خــود و قــدم گذاشــتن در 
مسیر بالفعل کردن بزرگ ترین ظرفیت های خود 
نداشــته اند. ما هرگــز این قــدر قدرت نداشــته ایم 
کــه داســتان های خودمــان را بنویســیم، امــا ایــن 
محدودیت نباید موجب شود صرفاً داستان هایی 

را که دیگران برای ما نوشته اند، زندگی کنیم.

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com

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. . 
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خرده فروشی
R E T A I L

چهار سال پس از اینکه »اسنیکر الندری« کار خود را در 
ملبورن راه اندازی کرد، در آســتانه افتتاح اولین فروشگاه 
خود در سیدنی است. این اتفاق پس از افزایش ۹۰۰ هزار 
دالری سرمایه اش رخ می دهد؛ سرمایه ای که با مشارکت 
6۸۰ سرمایه گذار در پلتفرم سرمایه گذاری جمعی برچال 

در ماه مارس جمع آوری شد
یوجیــن چنــگ، مدیرعامــل اســنیکر النــدری می گویــد: 
»هدف ما این اســت که تا پایان سال آینده یک فروشگاه 

در هر شهر بزرگ استرالیا داشته باشیم.«
چنــگ می گویــد در ســال ۲۰1۷ پــس از اینکه نتوانســت 
جایی برای ترمیم کفش هایش پیدا کند و متوجه شد که 
در بازار خدماتی شــکافی وجــود دارد، اســنیکر الندری را 

راه اندازی کرد.

 از خدمات سفارشی تا جعبه های کاربردی
صنعــت کفش هــای کتانی کــه تخمیــن زده می شــود ۷۹ 
میلیارد دالر در جهان ارزش داشته باشد، بسیار پررونق 
اســت.  بــا توجه بــه اینکــه برخــی از ســبک های نســخه 
محدود از لباس ها بــه اندازه یک خــودروی جدید قیمت 
دارند، جای تعجب نیســت که مردم مایل باشند هزینه 
اضافــی پرداخت کنند تا این وســایل را ســالم و تمیز نگه 

دارند. 
مشــتریان می تواننــد کفش هــای خــود را حضــوری بــه 
فروشگاه های اسنیکر الندری ببرند یا آنها را ارسال کنند؛ 
در ایــن فروشــگاه ها تیمــی از افــراد آموزش دیــده، طیــف 
وســیعی از خدمات نظافت و ترمیم را انجام می دهند؛ از 
تمیز کــردن لکه ها و آلودگی هــا گرفته تا از بیــن بردن بوی 
بد و ضد آب کــردن و رنگ آمیزی. آنها یکســری خدمات 

سفارشی را نیز انجام می دهند.

چنگ می گوید از زمان آغاز کارشان بیش از ۲۵ هزار کفش 
را در استرالیا ترمیم کرده اند. قیمت نظافت اولیه 3۵ دالر 
اســت و هزینه بازســازی کامــل 1۵۰ دالر. با توجــه به این 
واقعیت که برخی از کفش های تمیزشده توسط اسنیکر 
الندری بیش از 1۰ هــزار دالر ارزش دارند، به نظر نمی آید 

قیمت هایشان باال باشد. 
اسنیکر الندری همچنین کیت های تمیز کردن کفش در 
خانه را با قیمت ۲۹ دالر ارائه می دهنــد و همچنین لوازم 
جانبی مانند جعبه های نگهداری کفش ورزشی اکریلیک 
با نور LED را با قیمت ۵۰ دالر به فروش می رسانند. چنگ 
در مــورد این جعبه هــا می گوید: »کلکســیونرها دوســت 
دارند جعبه هایی داشته باشند که از کف تا سقف ارتفاع 
داشته باشد و بتوانند کفش هایشان را به شکلی مرتب در 
آن جا دهند. پیش تر کلکسیونرهای قدیمی، کفش های 
کتانی را در جعبه هایــی قرار می دادند که نمی توانســتند 
داخل آنها را ببینید یا یکی را از میان آنها بیرون بکشند. 
تصور کنید 1۰ جعبه نایکی روی هم چیده شده باشد؛ اگر 
بخواهید کفشی را بیرون بیاورید، باید همه آنها را جابه جا 
کنیــد. اضافه کــردن نــور LED بــه جعبه ها کــه می توانید 
با لمس جعبــه، آن را روشــن و خاموش کنیــد، فقط برای 

سرگرمی بود.«

 از ملبورن تا بیروت
در حالــی که چنــگ به تازگی شــروع به گســترش شــبکه 
فروشگاه اسنیکر الندری در استرالیا کرده است، پیش تر 
فعالیت هــای بین المللــی اش را آغــاز کــرده بــود. اولیــن 
فروشــگاه بین المللی خود را در نوامبر گذشته در لبنان و 
دومین فروشگاه را اخیراً در عربستان سعودی افتتاح کرد. 
چنگ یک روز پیامی در اینســتاگرام دریافت می کند که 

فردی در بیروت از او می خواهد نمایندگی اسنیکر الندری 
در بیروت را به او بســپارد و یک فروشگاه نیز در این شهر 
افتتاح کند. چنگ نیز پیشــنهاد او را می پذیــرد. او درباره 
اینکه چــرا این پیشــنهاد را قبــول کرد، توضیــح می دهد: 
»بســیاری از افراد در اینســتاگرام به ما پیام می دهند که 
می خواهنــد نمایندگــی برند مــا را در شــهرهای مختلف 
جهان داشته باشند. تفاوت آنها با این مرد در این است 
که او واقعاً می دانست دارد چه کار می کند. برای من بسیار 
مهم است که افراد مناسبی نماینده این برند در شهرها 
و کشــورهای گوناگون باشــند. می تــوان قراردادهای عالی 
بســیاری تنظیم کرد، اما یافتن فرد مناســب کار دشواری 
اســت. کســی که فروشــگاه ما را در بیروت راه اندازی کرد، 
همان فرد مناسب بود، زیرا با وجود چالش های راه اندازی 
یک کســب وکار در لبنان، راه اندازی این فروشــگاه آســان 

بود.«
او می افزاید: »ما مغازه را تجهیز کردیم و کارکنان جدید را 
در دو هفته آمــوزش دادیم. من بــا ۸۰ کیلوگرم چمدان به 
لبنان پرواز کردم؛ این میزان از وسایل، برای راه اندازی یک 

فروشگاه کافی بود.«
این تجربه به او اعتمادبه نفس حضور در ســایر بازارهای 
بین المللــی را داد. چنــگ می گوید: »تجربــه واقعاً خوبی 
برای کســب وکار ما بود تا بفهمیــم چگونــه می توانیم در 
سطح بین المللی کارمان را گســترش دهیم. بعد از اینکه 
ایجاد فروشــگاه در لبنان با موفقیت انجام شــد، متوجه 
شــدم که می توانم در هــر جایی از دنیا فروشــگاه داشــته 

باشم.«
در صدر فهرست کشورهایی که قرار است اسنیکر الندری 
در آنها شعبه داشته باشد، بریتانیا، نیوزلند، سنگاپور و 

مالزی قرار دارند.

درباره »اسنیکر الندری« که تمرکز خود را روی صنعت کفش های کتانی 
گذاشته است

گشت و گذار در یک صنعت 79 میلیارد دالری

کاهش درآمدهای ای بی 
با فروکش کردن 

شیوع کرونا

تجارت الکترونیک 
در بحران

شــرکت ای بِــی پیش بینــی کرده کــه در 
سه ماهه پایانی ســال جاری، با کاهش 
درآمــد مواجــه شــود. رونــد کاهــش 
درآمــد ای بــی پــس از فروکــش کــردن 
قرنطینه های ناشــی از همه گیری کرونا 
آغاز شــد و همچنان ادامــه دارد. هفته 
گذشته ســهام این شــرکت با کاهش ۸ 
درصدی مواجه بود. این شرکت مستقر 
در کالیفرنیا هفته گذشته در بیانیه ای 
اعالم کرد که درآمد سه ماهه منتهی به 
ژوئن بیــن ۲/3۵ تــا ۲/4 میلیــارد دالر 

خواهد بود.
بــا پایــان یافتــن رشــد ســریع بیمــاری 
همه گیــر، ای بــی نیــز به عنــوان یــک 
شرکت تجارت الکترونیکی، برآوردهای 
ضعیفــی از درآمــد ارائــه می دهــد. بــا 
بازگشــت خریــداران بــه فروشــگاه های 
فیزیکــی و خریــد حضــوری، ســرعت 
رشــد خرید آنالین کاهش یافته است. 
البته به گفته مدیر عامــل ای بی، حتی 
اگــر درآمدهای کلی حاصــل از خرید از 
ســایت کاهــش پیــدا کنــد، بخش های 
بازاریابــی و خدمــات پرداخــت ای بــی 

می توانند سودآور باشند. 
آمازون نیز اعالم کرده درآمدش نسبت 
به زمان اوج اپیدمی، پایین آمده است. 
این شرکت هفته گذشته اعالم کرد که 
فروش فروشگاه های آنالین خود در سه 
ماهه اول نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته، 3 درصد کاهش یافته است. 
درآمد ای بی نیز در سه ماهه منتهی به 
31 مــارس ۵/۹ درصــد کاهــش یافت و 
به ۲/4۸ میلیارد دالر رســید. ای بی در 
پایان ســه ماهــه یادشــده، 14۲ میلیون 
خریــدار فعــال داشــت کــه ایــن تعداد 
نســبت بــه ســال گذشــته 13 درصــد 

کاهش نشان می دهد. 
مضــاف بــر تمــام اینهــا، بــه دلیــل 
محدودیت نیــروی کار و ادامه مشــکل 
تجــارت  صنعــت  تأمیــن،  زنجیــره 
الکترونیک شــاهد افزایش هزینه های 

خود در ماه های اخیر نیز بوده است.

REPORTگزارش
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برند کارفرمايی
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B R A N D

در کشــور هند، مجموعــه ای از شــرکت های جدیــد مانند 
کرداونیــو، اوکــی کردیــت، پــالم، نــوا بنفیتس، ســوییگی و 
باجوز، مرخصی های نامحدودی را برای مراقبت از کودکان 
بــرای کارمنــدان خــود در نظــر می گیرنــد و انعطاف پذیری 
بیشتری در برنامه کاری ارائه می دهند، زیرا والدین در دوران 
شیوع کرونا در غیاب مدرسه و مهد کودک برای مراقبت از 
کودکان دچار مشکل شده بودند. مشکلی که هنوز هم به 
طور کامل برطرف نشــده و هر لحظه ممکن است با ظهور 

یک سویه جدید، والدین شاغل را با بحران مواجه کند. 
این شــرکت ها این اقدام را با شــروع موج ســوم کووید آغاز 
کردند. زیــرا بیشــتر نیروهای متخصص مدت هاســت در 
خانه امور کاری خود را پیش می برند. آنها به کارکنان خود 
هزینه های مراقبت از کــودک را می پردازند و بــرای پدران و 

مادران مرخصی زایمان طوالنی مدت در نظر می گیرند.
چندی پیش استارتاپ حسابداری دیجیتال اوکی کردیت 
مزایــای بــارداری و پــدر شــدن را فراتــر از اســتانداردهای 
صنعــت گســترش داد. مــادران در ایــن شــرکت 3۲ هفته 
مرخصی استحقاقی - شش هفته بیشتر از آنچه توسط 
دولت اجباری شده است - و ۲۸ هفته اضافی کار در خانه 
خواهند داشت. پدران نیز هشت هفته مرخصی با حقوق 

و ۲۸ هفته کار در خانه دارند.
ویشال امان گومماداپو، مدیر منابع انسانی اوکی کردیت 
می گویــد: »بــرای کســانی کــه صاحــب فرزنــد می شــوند، 
انعطاف پذیری زیادی در تیم ها وجود دارد؛ زیرا ما می دانیم 
آنها بایــد زمان زیــادی را به کــودک اختصاص دهنــد. این 
شرکت یک خط مشی مرخصی نامحدود دارد که به افراد 

اجازه می دهد به اندازه نیاز خود مرخصی بگیرند.«
در کرداونیــو، مــادران ۲6 هفتــه مرخصی زایمــان با حقوق 
طبق قوانین دولت، مرخصی اجباری و ۲6 هفته مرخصی 
بیشــتر با حقوق جزئــی دریافــت می کننــد. پــدران هم 1۰ 
هفته مرخصی می گیرند که می توانند آن را به سه قسمت 
تقســیم کننــد و ظرف یــک ســال پــس از تولــد نــوزاد آن را 

بگذرانند.

تانیا ماهان، مدیر برند کارفرمایی کرداونیو گفت: »در زمان 
همه گیری و در غیاب مهد کودک ها و تعطیلی اکثر مدارس، 
متوجه شدیم کارمندان در هماهنگی میان انجام وظایف 
کار و رسیدگی به فرزندان خردسال شان با مشکل مواجه 
شده اند. به همین دلیل یک خط تسهیالت ایجاد کردیم 
که به موجب آن هر کارمند می تواند برای مراقبت از کودک 
خود 1۵ هــزار روپیه، کمک هزینــه دریافت کنــد. البته این 

تسهیالت حداکثر برای دو کودک اعطا می شود.«
آن دســته از نیــروی کار اســتارتاپ زیبایــی وگان پــالم کــه 
همزمان نقش مــادر یا پدر را نیــز عهده دارنــد، گزینه های 
کاری شان انعطاف پذیر است و  به حمایتهای سالمت روان 
دسترسی دارند. شانکار پراساد، بنیان گذار این استارتاپ 
می گویــد: »کارمنــدان می تواننــد بــرای گرفتن مشــاوره در 
مــورد مدیریــت نقش هایشــان و مشــکالتی کــه دارنــد، از 
خدمات ســالمت روان استفاده کنند و شــرکت هزینه آن 

را می پردازد.«
استارتاپ سالمتی کارکنان نوا بنفیتس در برابر کارمندانی 
کــه صاحب فرزنــد هســتند، انعطــاف بیشــتری می دهد. 
سارانش گارگ، یکی از بنیان گذاران این استارتاپ می گوید 
این شــرکت زمان بنــدی کار را متناســب با والدیــن تنظیم 
کــرده و حتی حجــم کار را برای برخــی از کارمنــدان کاهش 

داده است.
گارگ گفت: »در موج سوم همه گیری، کودکانی را دیدیم که 
مبتال به کووید یا سایر بیماری ها شدند. بنابراین خدمات 
ســالمت و مراقبــت از اطفــال را در اختیــار کارمنــدان قرار 
دادیم که به موجب آن می توانند هر چند بار که نیاز دارند 
با پزشک مشــورت کنند تا مطمئن شوند بچه هایشان در 

سالمتی کامل به سر می برند.« 
شرکت ادتک باجوز همچنین مرخصی مراقبت از کودکان 
دارد. طبق آن، کارکنانی که فرزندان زیر 13 سال دارند، یک 
هفته مرخصی بیشتر دریافت می کنند. در سوییگی نیز 
کارمندان خدمات مراقبتی ســالمت و تــا 1۵ روز مرخصی 

اضافی دریافت می کنند.

شرکت های هندی برای کارمندان دارای فرزند
 شرایط ویژه ای در نظر گرفته اند

مرخصی طوالنی!

چند نکته درباره برند کارفرمایی و اهمیت دیدگاه 
کاندیداهای فرصت های شغلی

آدم ها می بینند و قضاوت می کنند

REVIEWبررسی

افــراد بــرای شــغل درخواســت می دهنــد و منتظر 
پاســخ کارفرمایان هســتند. گاهــی اوقــات، آنها به 
اندازه کافی خوش شانس هســتند که سطح اولیه 
پشــت ســر بگذارند و پاســخی از کارفرمایــان برای 
شرکت در ســطح بعدی مصاحبه دریافت کنند و 
گاهی اوقات پاسخی نمی شنوند و تصور می کنند 
انتخاب نشده اند. این جایی است که تصویر برند 
کارفرمایی شما نزد کاندیداهای دریافت یک شغل 
ســاخته می شــود. اما تصویری که این افراد از برند 
کارفرمایــی یک شــرکت دریافــت می کننــد، تا چه 

میزان اهمیت دارد؟

 تجربه کاندیدا؛ نکته قابل توجه
ارشــد  مدیــر  موهانتــی،  ســتیاجیت 
منابع انســانی شــرکت کرامپتون گریوز کانســومر 
الکتریکالــز، بــر اهمیــت رهــا نکــردن کاندیداهای 
دریافت شغل در وضعیت نامطمئن تأکید می کند 
و می گوید این کاری است که بسیاری از سازمان ها 
به آن توجهی ندارند و نهایتاً از ایمیل های خودکار 

برای پاسخگویی به کاندیداها استفاده می کنند. 
ابهیجیــت ابیانــکار، مدیر منطقــه جنوب آســیا، 
خاورمیانــه و آفریقا در شــرکت چاتای پاســیفیک 
می گوید این موضوع در شرکت آنها بسیار اهمیت 
دارد و سازمان او، هزینه بسیار می کند و زمان زیادی 
می گذارد تا مطمئن شود کاندیداهای فرصت های 
شــغلی در مواجهه بــا این شــرکت، تجربــه خوبی 
را از ســر می گذراننــد. آنجلــی راغوانشــی، مدیــر 
ارشــد ارتباطــات مردمــی شــرکت رندســتاد هنــد 
می گوید: »یکی از مهم ترین بخش هایی که تجربه 
کاندیداهای فرصت های شغلی را در مواجهه با هر 
شرکت می ســازد، نحوه پاسخگویی به آنها توسط 

شرکت است.« 

 مراقب پیام برند خود باشید
مدیران منابع انسانی تأکید می کنند هر 
ابزاری که شرکت استفاده می کند، بر برند کارفرمایی 
آن تأثیر می گذارد. بنابراین سازمان ها باید مراقب 
باشــند چــه چیــزی را در رســانه های اجتماعــی به 

اشــتراک می گذارند.  راشــکا آگــراوال، مدیر ارشــد 
منابع انسانی، می گوید: »الزم است واقعاً مراقب 
آنچه در شــبکه های اجتماعی و رســانه ها منتشر 
می کنید، باشید. مردم شما را می بینند و به واسطه 
برندتان به شما اعتماد می کنند. اگر چیزی را منتشر 
کنید که واقعی نباشد یا نتوانید به آن عمل کنید، 
خیلی زود در همین فضا دســت تان رو می شــود.«  
متخصصان منابع انســانی معتقدند ســازمان ها 
باید در ادعاهای خود صادق باشند و ارزش هایی را 
ترویج کنند که واقعاً در سازمان شان اجرا می شود. 
ابیانکار می گوید: »مردم به آزادی فرهنگی، برابری 
جنسیتی و تنوع افراد مشغول در سازمان اهمیت 
می دهند. شــما به عنوان یک ســازمان نمی توانید 
فقط در مورد این موارد شــعار دهیــد، بلکه باید در 
عمل نیز اهمیت قائل شدن برای این مسائل را به 
نمایش بگذارید.«  موهانتی نیــز در این خصوص 
می گوید: »هــر پیامی که شــرکت منشــر می کند، 
بایــد دو پیــام در دل خــود داشــته باشــید؛ توضیح 
آنچه امروز هستید و نشــان دادن دورنمایی که 1۰ 
سال دیگر در آن نقطه می ایســتید. حال این پیام 
می خواهد در شــبکه های اجتماعی منتشر شود، 
در میــان کارکنان تان ترویج شــود یا پیغامی اســت 
که قرار اســت به دســت ســهام داران شــما برســد؛ 

فرقی ندارد.«

 کارمندان یک برند، سفیران آن هستند
طبــق قاعــده، هــر برنــدی بــرای تبلیغــات 
خــود باید یــک ســفیر برنــد داشــته باشــد. امــا از 
نظر ســازمانی، همه کارمنــدان، ذی نفعــان و حتی 
کاندیداهای فرصت های شغلی، نقشی حیاتی در 

ساختن پایه های برند کارفرمایی دارند.
آگــراوال می گویــد: »هــر ســازمانی بــا ویژگی هــای 
مختلف می تواند کارمندانــی با همــان ویژگی ها را 
به خود جلب کند. حتــی زمانی که در حــال انجام 
مصاحبه شغلی هســتید، فردی که روبه روی شما 
نشسته، فرهنگ سازمانی شما را ارزیابی می کند و 
تالش می کند دریابد که آن سازمان می خواهد چه 

چیزی را از خود نمایش دهد.« 
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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

داســتان های علمی - تخیلی در نیمه نخســت قرن بیستم 
جهان را با مفهوم ربات های مجهز به هوش مصنوعی آشنا 
کرد. این ماجرا با مرد آهنی »بی قلب« در فیلم جادوگر شهر 

اُز آغاز شــد و با ربات انســان نما که خود را شبیه 
بــه شــخصیت ماریــا در متروپلیــس کــرده بود، 
ادامه یافت. دهه 1950 شــاهد حضور نســلی از 
دانشــمندان، ریاضی دانان و فیلســوفان بود که 
مفهوم هوش مصنوعی )AI( در ذهن شان رسوخ 
کرده بود. یکی از این افراد آلن تورینگ، دانشمند 
جــوان بریتانیایی بود کــه امکان پذیــری ریاضی 
هوش مصنوعی را بررسی کرد. تورینگ معتقد 
بود اگر انسان ها از اطالعات موجود و همچنین 
عقل برای حل مشکالت و تصمیم گیری استفاده 

می کنند، پس چرا ماشین ها نتوانند همین کار را انجام دهند؟ 
مقاله ای که او در سال 1950 ارائه داد، بر این چارچوب منطقی 
استوار بود؛ او ماشین های محاسباتی و هوش را برای ارزیابی 
چگونگی ساخت ماشین های هوشمند و آزمایش هوش آنها 

مورد بررسی قرار داد.

  امکان پذیر کردن تعقیب و گریز
حرف زدن هزینه ای ندارد؛ چه چیــز مانع انجام کار تورینگ 
شد؟ نخست آنکه رایانه ها نیازمند دگرگونی اساسی بودند 

و تــا پیــش از ســال 1949 پیش نیازهــای کلیدی هوشــمندی 
را نداشــتند؛ آنها تنهــا دســتورات را اجرا می کردنــد و امکان 
ذخیره ســازی اطالعــات نداشــتند. بــه بیــان دیگــر می شــد 
بــه رایانه هــا گفــت چــه کاری را انجام دهنــد اما 
نمی توانستند آنچه را انجام داده بودند، به خاطر 
بسپارند. دیگر آنکه پردازش بسیار گران بود. در 
اوایل دهه 1950 هزینــه اجاره رایانه تــا 200 هزار 
دالر در ماه می رسید. تنها دانشگاه های معتبر 
و شرکت های بزرگ فناوری توان پرداخت هزینه 
گشت وگذار در این دنیای ناشناخته را داشتند. 
متقاعد کــردن صاحبــان منابع ارزشــمند مالی 
درباره سودمندی پیگیری هوش ماشینی نیازمند 

اثبات مفهوم و حمایت افراد سرشناس بود. 

  گردهمایی ای که نقطه آغاز همه چیز بود
اثبات مفهوم هوش مصنوعی پنج ســال پس از این توســط 
آلن نیوول، کلیف شاو و هربرت سیمونز )نظریه پرداز منطق( 
شروع شد. برنامه نظریه منطق برای تقلید از مهارت های حل 
مسئله یک انسان طراحی شده، به وسیله شرکت تحقیق و 
توســعه RAND از آن حمایت مالی می شد. بســیاری این را 
نخســتین برنامه هوش مصنوعی می دانند. ایــن برنامه در 
طرح پژوهشــی تابســتانی دارتموث درباره هوش مصنوعی 

دوره شکوفایی هوش مصنوعی از سال 1957 تا 1974 بود که رایانه ها قادر به 
ذخیره اطالعات بیشتری شدند، سرعت پردازش افزایش یافت، استفاده از آنها 

ارزان تر شد واین ابزارهای انقالبی بیش از پیش در دسترس بودند 

هوش مصنوعی
از تخیل تا واقعیت

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

 ماشین ها هر روز در حال هوشمندتر شدن هستند
اما آیا فکری برای اخالق ماشین کرده ایم؟

رسوخ مسئله دار هوش مصنوعی در زندگی روزمره 
رشــد و گســترش هــوش  مصنوعــی و حوزه های 
کاربردی آنچنان شــتابان بــوده که هــر روز درباره 
آن می شــنویم و با کاربردهای گوناگون آن روبه رو 
می شویم. روشن است که هوش مصنوعی یکی 
از پدیده هــای اثرگذار در هزاره ســوم اســت که راه 
رســوخ در همه ارکان زندگی بشــری را پیدا کرده. 
این پدیده در چند دهه گذشته رشــده کرده و در 
مسیری قرار گرفته که خواه، ناخواه به بخشی از 

زندگی روزمره تبدیل می شود.  

 زمان بر مشکالت چیره می شود
ما در سال های اخیر در نحوه کدنویسی 
بــرای هــوش  مصنوعــی هوشــمندتر نشــده ایم، 
پس چــه چیــزی تغییر کــرده؟ بــه نظر می رســد 
محدودیت بنیادین در ذخیره سازی رایانهها که 
30 سال پیش ما را عقب نگه می داشت، از بین 
رفته است. قانون مور که تخمین می زند حافظه 
و ســرعت رایانه هــا هــر ســال دو برابــر می شــود، 
سرانجام در بســیاری موارد از نیازهای ما پیشی 
گرفــت و »دیپ بلو« این گونه توانســت در ســال 
1997 کاســپاروف را شکســت دهــد و گــوگل بــا 
»آلفا گو« در سال 2017 بر Ke Jei قهرمان چینی 
Go غلبه کرد. ما توانایی های هوش  مصنوعی را 
به سطح قدرت محاسباتی )سرعت ذخیره سازی 
و پــردازش رایانــه( فعلی خــود اشــباع می کنیم و 
ســپس منتظر می مانیم تا قانــون مور دوبــاره فرا 

برسد.

 هوش مصنوعی فراگیر شده
ما در دوره کالن داده ها زندگی می کنیم؛ 
دورانــی که ظرفیــت گــردآوری حجــم عظیمی از 
اطالعات را داریم که پردازش آن برای یک شخص 
بسیار دشوار است. پیش از این به کارگیری هوش  
مصنوعــی در چندیــن صنعــت مانند فنــاوری، 
بانکداری، بازاریابی و سرگرمی بسیار پربار بوده، 
حتی اگر الگوریتم ها پیشرفت چندانی نداشته 

باشــند. کالن داده و محاسبات عظیم به سادگی 
اجازه می دهــد تــا هوش مصنوعی با ایــن نیروی 
بی رحمانــه یــاد بگیــرد. شــاید شــواهدی از کند 
شدن قانون مور بروز کند، اما افزایش داده ها هیچ 
امکانی را از دســت نداده اســت. پیشرفت ها در 
علوم رایانه، ریاضیات یا علوم اعصاب همگی به 
عنوان دســتاوردهای بالقــوه از ســقف قانون مور 

عمل می کنند.

 آینده
برای آینده باید در انتظار چه چیزی بود؟ 
به نظر می رسد زبان هوش  مصنوعی رویداد بزرگ 
بعــدی در ایــن زمینه اســت کــه در واقــع در حال 
انجام اســت. بســیاری به یاد ندارند آخرین باری 
که با یک شرکت تماس گرفته و مستقیماً با یک 
انسان صحبت کرده اند، چه وقت بوده، این روزها 
حتی ماشین ها به کاربران زنگ می زنند! می توان 
تعامل با یک سیستم خبره را در یک مکالمه روان 
متصور شد یا اینکه مکالمه ای به دو زبان مختلف 
در زمان واقعی ترجمه  شود. همچنین می توانیم 
)محافظه کارانه( انتظار داشته باشیم که پر شدن 
جاده ها با اتومبیلهای خودران در 20 سال آینده رخ 
دهد. هدف درازمدت هوش عمومی است، یعنی 
ماشینی که در همه کارها از توانایی های شناختی 
انســان پیشــی می گیرد. ایــن ادامه مســیر ربات 
حساسی است که ما به دیدن آن در فیلم ها عادت 
کرده ایم. گرچه عملی شدن آن در 50 سال آینده 
غیرقابل تصور است؛ حتی اگر توانایی پیاده سازی 
آن وجود داشته باشد، پرسش های اخالقی مانعی 
برای به ثمر نشستن چنین برنامه ای است. وقتی 
زمان آن فرا برسد، )گرچه بهتر است پیش از آنکه 
زمانش برســد( درباره راهبردها و اخالق ماشــین 
گفت وگوهای جدی داشته باشیم، این دو موضوع 
اساساً مسائلی انسانی است؛ اما در حال حاضر 
اجازه می دهیم هوش مصنوعی به طور پیوسته و 

دیوانه وار در جامعه بهبود یابد. 

REVIEWبررسی
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DSRPAI ارائه شــد که به میزبانی جــان مک کارتی و ماروین 
مینسکی در سال 1956 برگزار شد. در این گردهمایی تاریخی 
مک کارتی با این دیدگاه که تالش مشــارکتی بزرگی را شکل 
دهد، پژوهشگران برتر حوزه های مختلف را برای گفت وگوی 
آزاد دربــاره هــوش مصنوعــی گرد هــم آورد؛ اصطــالح هوش 

مصنوعی از ابداعات همان رویداد بود. 
کنفرانس انتظارات مک کارتی را برآورده نکرد، با این حال همه 
شرکت کنندگان با تمام وجود حس کردند که هوش مصنوعی 
دست یافتنی است. اهمیت این رویداد نباید نادیده گرفته 
شــود، چرا که موجب شــتاب گیری پژوهش ها دربــاره هوش 

مصنوعی برای 20 سال بعد شد.

  قطار موفقیت و شکست
دوره شــکوفایی هوش مصنوعی از ســال 1957 تــا 1974 بود 
که رایانه ها قادر به ذخیره اطالعات بیشتری شدند، سرعت 
پردازش افزایش یافت، استفاده از آنها ارزان تر شد و بیش از 
پیش در دسترس بودند. در این دوره الگوریتم های یادگیری 
ماشــین بهبود یافــت  و کاربــران دریافتنــد کــدام الگوریتم را 
بــرای مشــکل خــود بــه کار بگیرنــد. نخســتین خروجی هــا 
ماننــد Newell و Simon's General Problem Solver و 
Joseph Weizenbaum's ELIZA بــه ترتیــب بــرای اهداف 
حل مسئله و تفسیر زبان گفتاری ابرازهای امیدوارکننده ای 
بود. دستیابی به این موفقیت ها در کنار حمایتی که محققان 
برجسته ابراز کردند )شرکت کنندگان در DSRPAI( توانست 
سازمان های دولتی مانند بنگاه طرح های پژوهشی پیشرفته 
دفاعــی )DARPA( را برای پشــتیبانی مالــی از پژوهش ها در 
حوزه هــوش مصنوعــی متقاعد کنــد. دولت آمریــکا به ویژه 
عالقه مند به ماشینی بود که رونویسی و ترجمه زبان گفتاری را 
همانند پردازش داده ها با توان عملیاتی باال انجام دهد. گرچه 
خوش بینی باال بــود اما توقعات از آن پیشــی گرفت. ماروین 
مینســکی در ســال 1970 به مجله الیف گفت: »بین سه تا 
هشت سال ماشــینی با هوش عمومی یک انسان معمولی 
خواهیم داشت.« با این حال  هنوز راه زیادی تا دستیابی به 
اهداف نهایی پــردازش زبان طبیعی، تفکر و شــناخت خود 
باقی مانده بود. با کنار رفتن غبارهای نخستین، کوه مشکالت 
آشکار شد. بزرگ ترین مانع نداشتن قدرت محاسباتی برای 
انجام هر کار بنیادین بود: رایانه ها نمی توانســتند اطالعات 
کافی را ذخیره یا با سرعت مناسب پردازش کنند. مثالً برای 

ایجاد ارتباط نیازمند دانستن معنای کلمات بسیاری هستیم 
تا آنهــا را در ترکیبــات مختلــف درک کنیم. هانس مــوراوک 
دانشــجوی دکترای مک کارتــی در آن زمان گفــت: »رایانه ها 
هنوز میلیون ها بار ضعیف تر از آن هستند که هوش خود را 
نشان دهند.« در نتیجه بودجه کم شد و پژوهش ها به مدت 
ده ســال کند پیش رفتند. هــوش مصنوعی در دهــه 1980با 
تکیه بر گســترش ابزار الگوریتمــی و افزایش ســرمایه فعال 
شــد. جان هاپفیلد و دیوید روملهــارت روش های »یادگیری 
عمیق« را رواج دادند کــه به رایانه ها امــکان داد تجربه کنند 
و یاد بگیرند. همچنین ادوارد فایگنبام سامانه هایی عرضه 
کرد که فرایند تصمیم گیری یک متخصص انسانی را تقلید 
می کرد. ایــن برنامه از یک متخصص می پرســد کــه در یک 
موقعیت خاص چه پاســخی می  دهد و هنگامــی که تقریباً 
درباره هر موقعیتی آموخت، می تواند به افراد غیرمتخصص 
مشاوره دهد. سامانه های خبره کاربردی گسترده در صنایع 
یافتند. دولت ژاپن ســامانه های خبره و ســایر کارهای هوش 
 FGCP مصنوعی را به عنوان بخشی از طرح نسل پنجم رایانه
به شدت حمایت کرد و از سال 1982 تا 1990 با هدف دگرگونی 
در پــردازش رایانه ای و پیاده ســازی برنامه نویســی منطقی و 
بهبود هوش  مصنوعی، 400 میلیون دالر سرمایه گذاری کرد. 
گرچه بسیاری از اهداف بلندپروازانه به بار ننشست، با این 
حال اثرات غیــر مســتقیم FGCP الهام بخش نســل جوان 
با اســتعدادی از مهندســان و دانشــمندان شــد. ولی توقف 
حمایــت مالــی FGCP هــوش  مصنوعــی را از کانــون توجــه 
خارج کرد. هوش مصنوعی در نبود بودجه دولتی و تبلیغات 
عمومی رشد کرد و در دهه های 1990 و 2000 بسیاری از اهداف 
برجسته آن به  بار نشست. گری کاسپاروف، استاد و قهرمان 
بزرگ شطرنج جهان، در سال 1997 از برنامه رایانه ای شطرنج 
دیپ بلو شرکت IBM شکست خورد که نخستین شکست 
قهرمان شطرنج جهان در برابر رایانه و گامی بزرگ برای برنامه 
تصمیم گیری مبتنی بر هوش  مصنوعی بود. در همان سال 
نرم افزار تشــخیص گفتار که دراگون سیستمز توسعه داده 
بود، روی ویندوز پیاده ســازی شــد. ایــن نیز گام بــزرگ و رو به 
جلوی دیگری در مسیر تفسیر زبان گفتاری بود. گویا مشکلی 
وجود ندارد که ماشــین ها نتواننــد از پــس آن برآیند و حتی 
تشخیص احساسات انسانی نیز می تواند مناسب باشد؛ 
ربات کیسمت که توسط سینتیا بریزیل ساخته شد، قادر به 

تشخیص و نمایش احساسات بود.

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

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

کتاب حاضر تالشــی بــرای راهنمایی افرادی اســت کــه تنها در حد 
شــنیدن واژه بیت کوین یا دنبال کردن قیمــت ارزهای دیجیتال با 
این فناوری آشــنا هســتند و به دنبال شــناخت جنبه های بیشتر و 
روش های سرمایه گذاری در آنها می گردند. از کوچک ترین واحد پولی 
بیت کوین به پاس خدمات سازنده آن تحت عنوان »ساتوشی« یاد 
می شود. یک ساتوشی جزئی از صد میلیون واحد کوچک دیگر است 
که در کنار یکدیگر یک واحد بیت کوین را تشکیل می دهند. انقالب 
پولی که بیش از یک دهه قبل شروع شــد، هم اکنون به جایگاهی 
رســیده که رســانه ها؛ رویدادها و حــوادث آن  را از نزدیــک دنبال 
می کنند و چشم های بســیاری به آینده آن دوخته شده است. یک 
ساتوشی نمادی برای سهیم شــدن در این انقالب است؛ مشارکتی 
که با کوچک ترین واحد پولی آغازگر این انقالب انجام می شود. یک 

ساتوشی می تواند دارایی ارزشمندی در آینده باشد.
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

بهتر است نه به آن سلبریتی توکن  تبلیغ کن فکر کنم، نه به خر، نه به ماکارونی و نه به نان 
باگت؛ چشمانم را ببندم و چند لحظه ای بروم توی عالم هپروت و فکر کنم دارم توی دنیایی 

زندگی می کنم که در آن همه چیز عادی اتفاق می افتد... 
نصایح ایرج میرزا

آِخر حال ببین، 
عاقبت کار نگر 

ایرج  میــرزا از شــاعران برجســته دوران 
پیشــگامان  از  و  مشــروطه خواهی 
نوگرایی در ادبیات فارســی بــود. وی که 
در پاییز ســال 1252 )یا 1253( شمسی 
در تبریز به دنیا آمد، فرزند صدرالشعرا 
و نتیجه فتحعلی شاه قاجار بود. وی به 
زبان های ترکی، فارسی، عربی و فرانسه 
تسلط داشت و روسی نیز می دانست. 
اشــعار ایــرج ســاده و روان و گاهــی 
دربرگیرنــده واژه هــا و گفتــار عامیانــه 
اســت کــه در دوره مشــروطیت اثرگذار 
بــود. ایــرج میــرزا در 22 اســفند 1304 
شمســی در پی ســکته قلبــی در تهران 
درگذشــت و در آرامــگاه ظهیرالدوله به 

خاک سپرده شد.

فکر آن باش که سال دگر ای شوخ پسر
روزگار تو دگر گردد و کار تو دگر

حُسن تو بسته به مویی است ز من رنجه 
مشو

که ز روز بد تو بر تو شدم یادآور
نه دگر وصف کند کس سر زلفت به عبیر
نه دگر مدح کند کس لب لعلت به شکر

نه دگر باشد روی تو چو ماه نَخَشب
نه دگر مانَد قد تو به سرو کَشمَر

آن  که بر در بود امسال دو چشمش شب 
و روز

که تو باز آیی و برخیزد و گیردت به بَر
سال نو چون به در خانه او پای نَهی

خادم و حاجب او عذر تو خواهد بر در
نه کم از موری در فکر زمستانت باش

پیش کاین مو، به رُخَت چون مور آرد لشکر
گر جوانیســت بس، ار خوشگذارانیست 

بس است
آِخر حال ببین، عاقبت کار نگر

وقت را مردم با عقل غنیمت ُشمَرند
اگرت عقل بود وقت غنیمت بُشمَر

تکیه بر حسن مکن در طلب علم برآی
این درختیست که هر فصل دهد بر تو ثمر

سیمِ امروز ز دستت برود تا فردا
بادبَر باشد چیزی که بود بادآور

کوش کز علم به خود تکیه گهی ساز کنی
چون ببندد حُسن از خدمتِ تو ساز سفر

HINT نکته

سلبریتی جان؛ توکن سوراخ تبلیغ نکن!

1
این بچه مهمانی یک چیزی می دانست که چپ می رفت 
و راســت می آمــد، صحبــت ســاندویچ ماکارونــی اش را 

می انداخت وسط. 
من چقدر ساده بودم که به سادگی این بچه می خندیدم 
و می گفتــم: »آخــر پســرجان! ماکارونــی که ســاندویچی 
نیســت. باید تــوی بشــقاب بخــوری اش.« نگو ایــن ناقال 
داشــته پیام مخابــره می کــرده و می گفته: »ای کســی که 
می خواهی تا یک ماه دیگــر خرمایه دار بشــوی! برو و نان 
ســاندویچی و ماکارونــی بخر کــه عن قریب گــران خواهد 

شد.«

2
من که متوجه ســیگنال این بچه نشــدم و نشستم فقط 
به فحش هــای زیرپوســتی اش خندیــدم، امــا خداوکیلی 
االن هرچــه فکــر می کنــم که حــاال مثــالً اگــر متوجــه این 
ســیگنال می شــدم چــه اتفاقــی می افتــاد، بــه نتیجــه ای 
نمی رسم. فرض بگیریم آن بچه بی ادب که نه، اصالً یکی 
از مسئوالن مؤدب می آمد توی خوابم و می گفت: »عزیزم 
بیا و از رانت اطالعاتی ما استفاده کن و فالن چیز و بهمان 
چیز را بخر تا پولدار بشوی.« باز هم فرقی نداشت. چون 
من اصوالً پولی نداشتم که بتوانم چیزی بخرم. می بینید؟ 

آدم بیچاره در هر اوضاعی بیچاره است.

3
چنــد روز پیش داشــتم مجله شــماره قبــل را ورق مــی زدم که 
دیدم چند نفر از بازیگران که مشهور شدن شان فقط به خاطر 

قابلیت های شخصی شان است و نه مثالً خدای 
نکرده ننــه و بابایشــان، دارنــد تبلیــغ توکن های 
جعلی و سوراخ می کنند. با خودم فکر کردم من 
چقدر آدم خوش شانســی هســتم کــه بی پولم. 
چون اگر پولی ته حسابم داشتم و می خوردم به 
پست این عزیزان جذّاب، سه سوته جذب شان 
می شدم و هرچه داشتم و نداشتم را می ریختم 

ته چاه دستشویی. اما حاال چه؟ حاال هیچی!

4
توی این دنیا امثال من خیلی خوشبختیم، چون اگر حتی موقع 
خرید اشتباهی یک صفر زیادی هم توی دستگاه بزنیم، بالیی 
ســرمان نمی آید؛ برای اینکه اصالً آن قدر پول نداریم که از آن 
چیزی کسر شود. واقعاً اینجاست که معنای شعر آن بزرگوار 
را می فهمم که فرمود: خوشبخت کسی که خر ندارد/ از کاه 

و جوَش خبر ندارد

5
گفتم خر و کاه و جو، یاد خبری افتــادم. فرموده بودند قیمت 

خــر در کشــور به شــدت بــاال رفته اســت. راســتش ایــن خبر 
همین طوری خالی خالی اش هم عجیب است، اما ادامه اش 
از آن هم عجیب تر است. فرموده اند به خاطر گران شدن جو 
و یونجه و حتی کاه، خر گران شده است. خب اینجا مشکلی 
وجود دارد و آن هم این است که اگر کاه و یونجه 
)کــه از لــوازم اولیه خــرداری اســت( گران شــده، 
قاعدتاً باید خــر ارزان شــود، پس چــرا برعکس 

شده است؟

6
راســتش نمی خواهم زیــاد ذهنــم را درگیــر این 
ماجراها کنم. اصالً بهتر است نه به آن سلبریتی 
توکن  تبلیغ کن فکر کنم، نه به خر، نه به ماکارونی 
و نــه بــه نــان باگــت. چشــمانم را ببنــدم و چند 
لحظه ای بروم توی عالــم هپروت و فکر کنــم دارم توی دنیایی 
زندگی می کنم که صبح به صبح در آن همه چیز عادی اتفاق 

می افتد... واقعاً غیرعادی  تر از این امکان دارد؟

7
ظاهراً سهمیه این بنده لوطی خور شده

آمپر بیچارگی هایم به شدت پر شده
بر شکم آجر ببندم، ظاهراً بی ربط نیست

چون با لطف رفیقان نان  من آجر شده

شب نوشته های یک بچه نوآور! )41(

قاچاق گسترده فناوری 
داخلی به کشورهای 

همسایه
گفت وگوهای این روزها با بچه ها کمتر به نتیجه رسیده 
و جلســات یا به شــوخی و خنده می کشــد یــا درد دل و 
این جــور حرف هــا. درســت اســت کــه خودم 
هم گاهــی بی آنکــه بخواهم با بچه هــا همراه 
می شــوم، ولی باالخره کارها را هم باید پیش 
ببریم. ولی تصمیم گیری دشوار قیمت گذاری 
روی محصول باید در جلســه بررســی شود. 
گرچه سخت تر از آن چیزی است که خوانده 
بودیم و ســمیرا می گفــت که به قــول کامیار، 
باالخــره او مدیــر محصــول اســت و یــک 
چیزهایی سرش می شــود و با مدیر مسئول 

فرق دارد.
از هشــدارهای مدیــر محصــوِل واقعــاً مســئول مان که 
بگذریم، برای همین یک موضــوع قیمت گذاری و چند 

تا عدد ناقابل دست نیافتنی، چندین هفته گذشته را در 
جلســه و گفت وگو و بررســی رقبا و خواندن گزارش های 
مالی گذرانــده ام. تازه به این نتیجه رســیده ام که شــاید 
محسن هم درست می گفت که به قول بزرگان »کار هر 
بز نیست خرمن کوفتن/ گاو نر می خواهد و مرد کهن«. 
البته با پی نوشــت کامیار کــه بالدرنگ یــادآوری می کرد 
منظور شــاعر از بز و گاو روشــن اســت و من و دیگران به 

خودمان نگیریم!
امروز که دوباره برای یک جلسه قیمت گذاری با بچه ها 
دور هم می نشستیم، به هیچ روی نمی دانستم قرار است 
چه کار کنیم. امیدوار بودم بچه ها کمک کنند تا مثل خر 
توی گل گیر نکنیم. انگار پیش از آن باید مراقب باشم چه 
جمله هایی می گویم. از وقتی درگیر خواندن کتاب های 
پند و مثل و حکمت شده ام، بین گفت وگوها چیزهایی 

می گویم گه حتی کامیار را هم به فکر می برد!
جلسه شروع شد. نتیجه بررســی های روزهای گذشته 
را به بچه هــا گفتم. چندتــا جــدول نشــان دادم، نمودار 
کشــیدم و در حال نزدیک شــدن به نتیجه پایانی بودم 
که ســامان گفت: »من یه چیــزی می گم کــه کار رو تمام 
کنه!« اگر کامیار بود به حرفش توجه نمی کردم و به نظرم 
شوخی می رسید، ولی این ســامان بود. فریبا پیش تر از 
من گفت: »منتظــر چی هســتی؟ زود بــاش. زیرلفظی 

می خوای؟« سامان هم مقداری این پا و آن پا کرد و گفت: 
»فکر می کنم بهتره که قیمت ها رو دو تا سه برابر کنیم.« 
سمیرا تقریباً به شکل یک جیغ که دیگر بنفش نبود، 

پرسید: »چی می گی؟ این همه بررسی و ارزیابی و 
نظرخواهی از کارشناسان و مشتری و فالن و بهمان رو 
بگذاریم کنار، قیمت رو ببریم باال، اونم دو یا سه برابر! 
با کدوم توجیه و منطق؟« سامان خیلی آرام گفت: 
»اول اینکه از قدیم گفتن کاری که به عقل برنیاید، 

دیوانگی اش گره گشاید. از اینکه بگذریم، شما این روزها 
کجا هستید؟ توی همین اتاق ها و میون صفحه کلید 
یا سری هم به کوچه و خیابون می زنید؟ آرد و نون و 

دارو همین جور گرون شده. دلیلش هم روشنه، برای 
جلوگیری از قاچاق به کشورهای همسایه. این رو که 

من نمی گم، مسئولین گرامی به همه زبانی می گن؛ ولی 
گویا شما هنوز نمی فهمید. خب محصول ما توی بازار 
کشورهای همسایه مشتری داره. پس کسانی هستند 
که اون رو قاچاق کنند. باالخره یک محصول فناورانه س 

که کشورهای دور و بر ندارند و ما هم نمی خواهیم به 
اونها بدیم. حاال چرا به مشتری گرامی هم میهن نگیم 
قیمت ها به خاطر پیشگیری از قاچاق گسترده فناوری 
داخلی به کشورهای همسایه افزایش یافت؟ جلسه و 

بررسی هم نمی خواد.« 

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007
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کتــاب بایــد بــه یــک کاالی مصرفــی تبدیــل 
شــود؛ ســال ها برخــی تــاش کردنــد از کتــاب 
قدیــس بســازند. امــروز بــرای اینکه آمــار کتاب 
و کتاب خوانــی افزایــش یابــد، چــاره ای جــز 
تقدس زدایــی از کتــاب نداریــم. همان طــور کــه 
گندم و نان و آرد کاالهایی برای مصرف هستند، 
همان طــور کــه لباس هــا کاالهایی بــرای مصرف 
هســتند، کتاب هم کاالیی برای مصرف اســت؛ 
بنابرایــن همــه آن قواعــد اقتصــادی کــه دربــاره 
مصرف و کاالها حاکم اند، بر کتاب 
هم حکومــت می کنند. مبــارزه با 
بدیهی ترین مفاهیم و انکار کردن 
آنهــا بــه همیــن وضعیتــی منجر 
شده که امروز صنعت کتاب ایران 
گرفتــار آن شــده اســت؛ صنعتی 
که چندالیــه اســت و از هــر طرف 
که نگاهــش کنیم، حالــش خوب 
نیست. راه حل ها هم قیم مآبانه و 
از بــاال به پایین اســت و در نهایت 
هم به زعم برخی، این مردم هستند که مقصرند 
و سواد ندارند و کتاب نمی خوانند، ولی هیچ گاه 
درســت نپرســیدیم کــه آیــا قواعــد اقتصــادی 

صنعت نشر درست رعایت شده است؟ 

 فعاالن صنعت نشر ایران در سال های 
گذشته مدام از سختی کارشان گفته اند 
و اینکه مثاً اگر می زدند در کار ساخت وســاز به 
پول بیشــتری رســیده بودند و بنابرایــن کاری که 
می کنند کار انبیاست و یک کار فرهنگی و دلی و 
از روی عشق. در صنعت نشر ایران مفهومی به 
نــام پــول به طــور کل نادیــده گرفتــه شــده و 
ایــران همیــن  پاشنه آشــیل صنعــت نشــر 

رودربایستی ها شده است.

 وقتــی صنعــت نشــر ایــران را بررســی 
می کنیم، چالش ها پرشمار است؛ شاهد 
آن فزونی روزافزون ارگان ها، نهادها و مؤسسات 
دولتی و عمومی که کتاب هم چاپ می کنند. در 
همین نمایشــگاه سی وســوم اگــر قــدم می زدید 
حجم روبه رشد این گونه نهادهایی را که کتاب هم 

چاپ می کنند، می دیدید. در بین انبوه ناشرانی 
که بفرموده فعالیت می کنند، تک و توک ناشرانی 
در بخش عمومی داریم که کتاب هایشان از نظر 
فنی درست هستند و تاش کرده اند چرخه های 

صنعت نشر را تا حد ممکن در نظر بگیرند. 

 از آن سو انتشارات های قدیمی تر بخش 
خصوصــی را داریــم کــه تمرکزشــان بر 
ادبیات است و تاش می کنند خودشان را به آن 
راه بزنند! همان گونه که بعد از حمله مغول ها به 
ایران شــاهد رشــد گونــه ای  از ادبیــات بودیم که 
سعی می کرد خودش را به کوچه علی چپ بزند، 
به نظر می رسد حجم انبوه مسائلی که در ایران 
امروز وجود دارد، ناشران پرکار بخش خصوصی 

را روانه ندانم گرایی کرده است. 

 ناشرانی که می توانســتند و می توانند 
منشاء تغییر فرهنگی در جامعه باشند 
و برای پرســش های پرشــمار امروز تحلیل هایی 
درســت ارائه دهند، ترجیــح داده اند بــه ادبیات 
روســیه و آمریکای التین و اروپا و آمریــکا و ژاپن 
بپردازند. این بی توجهی به مســائل روز از سوی 
ناشــران بخــش خصوصــی هــم قطعــاً دالیــل 
اقتصادی دارد. ناشران بزرگ بخش خصوصی 
امروز بــه بنگاه های متوســط اقتصــادی تبدیل 
شــده اند و باید تاش کنند چرخ شان بچرخد و 
ممیزی هــای گســترده راه را بــرای فعالیــت آنها 
سخت می کند. پاســخ دادن به پرسش های روز 
یعنی به استقبال ممیزی رفتن؛ قطعاً این گونه 
نگاه نمی کنم که ناشران رسالتی بر دوش دارند و 
وظیفه شان روشنگری است، می گویم می توانند 
این کار را بکنند و نسل های آینده را بسازند؛ کاری 
که امروز نمی کنند و ترجیح می دهند با ادبیات 

جهان این نسل را سرگرم کنند!

 مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست 
که بنگاه های اقتصادی قبول می کنند 
بنگاه اقتصادی هستند و مناسبات اقتصادی بر 
آنها حاکم است؛ نه چریک اند، نه مبارز مدنی و 

نه مدعی اصاح و اصاح گری.

INTROسرآغاز

بایدهای توسعه کسب وکار کتاب 
چرا صنعت نشر ایران با مردم بیگانه است؟

رضا قربانی
مدیر مسئول انتشارات راه پرداخت

@mediamanager_ir

   عکس ها:  نسیم اعتمادی

ادامه در صفحه 3
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 ادامه از صفحه 2

چرا صنعت نشر 
ایران با مردم 
بیگانه است؟

صرفاً بنگاه اقتصادی هســتند، 
ماننــد همــه آن کســانی کــه در 
چرخــه و زنجیــره ارزش نــان و ماکارونــی 
فعالیــت می کننــد و مانند همــه آنها که 
تاش می کنند لباس هایی را که بر تن مردم 
اســت، تولیــد کننــد. وقتــی بخواهیــم 
ظاهرمان یک چیز باشــد و در باطن تابع 
قوانین اقتصاد، این راهی می شود که در 
نهایــت بن بســت اســت.قصه تحریــم 
نمایشــگاه را هــم از ایــن زاویــه می بینــم؛ 
ناشران بزرگی که امروز بازارشان را دارند و 
در چرخه ای هرچند با سقفی کوتاه قادرند 
در  بگذراننــد، حضــور  را  امور شــان 
نمایشــگاهی ماننــد نمایشــگاه کتــاب 
برایشــان بیشــتر هزینه اســت تا درآمد. 
بــرای  جریان ســازی ها  ایــن  حــاال 
شــرمنده کردن آنهایــی کــه در دو ســال 
گذشته به خاک سیاه نشسته اند و چنین 
نمایشــگاهی تنهــا روزنــه امیــد بــرای 
برون رفــت از وضع موجودشــان اســت را 

چگونه باید تحلیل کرد؟

متأسفانه صنعت نشــر ایران را 
برخی که به چرخه های ســنتی 
عــادت کرده انــد و برخــی کــه بیــرون گود 
نشســته اند و می گوینــد لنگش کــن، به 
زمین زده اند. گروهی نمایشگاه را تحریم 
می کنند و گروهی دیگر در خارج از مرزهای 
ایران نمایشگاه کتاب بدون سانسور برگزار 
می کنند. هر دو گــروه به یک انــدازه آمار 
کتاب خوانی در ایرانیان را پایین آورده اند و 

در صف اول مدعیان هم نشسته اند.

اینــان کتــاب را عرصــه نبردهای 
خیالــی خــود یافته انــد؛ غافل از 
اینکــه کتــاب کاالیی اســت مصرفــی، نه 
ابزاری برای مبارزه! مانند لباس؛ البته روی 
لباس هم می توان شعار نوشت و با آن هم 
پیامــی را منتقــل کــرد، ولی ایــن موضوع 
صنعت لباس کشــور را تحت تأثیــر قرار 
نمی دهد. همان گونه که یکی از دوستان 
ناشــرم روی تی شــرتی کــه در نمایشــگاه 
پوشیده بود، نوشته بود: »این نیز بگذرد«، 
من هم معتقدم این نیز بگذرد، ولی هزینه 
آن بســیار بیشــتر از آن چیزی اســت که 
تصورش را می کنیم. هزینه پشت کردن به 
نوآوری در صنعت نشــر ایران را نه نسل 
امــروز کــه نســل های فــردا هــم بــه دوش 

خواهند کشید.

COMMENTدیدگاه

نگاهی به کارنامه انتشارات  راه پرداخت
 گفت و گو با قاسم سرافرازی 

انتشــارات راه پرداخــت یکــی از نشــرهای فعــال در 
حــوزه تخصصی نــوآوری از جمله فین تک اســت که در 
ســال های اخیر تاش کرده با توســعه گفتمان و ادبیات 
تخصصی حوزه مالــی و بانکــی و فناوری هــای مرتبط با 
آنها هم به کســب وکارها و مدیران فعال در این صنعت 
یاری رســاند و هم برای مخاطبان عام خود منابع معتبر 
فارســی فراهم کنــد. آن  هم در صنعــت و حــوزه ای که با 
ســرعت زیاد و ساعت به ســاعت در حال تغییر است و 
به شــدت تحت تأثیر فناوری هــای دیگر. به ویــژه که این 
روزها فناوری هــای مالی مبتنــی بر باکچیــن و رمزارزها 
هــم بــه ایــن وادی اضافــه شــده و کار را برای کســانی که 
می خواهند توسعه دهنده ادبیات موضوعی آن باشند، 

هم سخت تر کرده و هم جذاب تر.
قاســم ســرافرازی مدیر بخــش انتشــارات مجموعــه راه 
پرداخت اســت که این روزها یکی از نشــرهای فعال در 
نمایشــگاه سی و ســوم کتاب اســت. با او درباره مسیر و 
رویکرد این نشــر و برنامه های آن برای کنشگری بیشتر 

در صنعت نشر کشور صحبت کرده ایم.

 نخستین  حضور انتشــارات راه پرداخت 
در نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران  چطور 

بوده است؟
نخســتین حضور انتشــارات راه پرداخت در نمایشگاه 
بین المللی کتاب بهانه ای شــد برای اینکه بتوانیم کمی 
از راه پرداخــت و مســیری کــه آمده ایــم صحبــت کنیم. 
هرچند شــاید بســیاری از افراد، راه پرداخت را با پایگاه 
خبری آن بشناســند کــه دوم اردیبهشــت ســال جاری 
یازدهمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت، اما این 
مجموعه رسانه ای طی سال های گذشــته در بسترهای 

مختلفی دست به تولید محتوا زده است.
هرچنــد ســابقه تولیــد و انتشــار کتــاب در مجموعــه 
رســانه ای راه پرداخــت بــه ســال 1392 برمی گــردد، امــا 
انتشــارات راه پرداخــت از ســال 1397 فعالیــت خــود را 

به طور جــدی آغــاز کــرده اســت. تقریبــاً از همین ســال 
بود که انتشــارات راه پرداخت توانست به تدریج هویت 
مستقلی نســبت به پایگاه خبری راه پرداخت پیدا کند 
و جــای خــود را به عنــوان یکــی از ناشــران تخصصی در 

صنعت نشر کتاب باز کند.  
بخــش انتشــارات راه پرداخــت از ابتــدای فعالیت خود 
تاکنــون بیــش از 80 عنــوان کتاب منتشــر کرده اســت. 
کتاب های انتشارات راه پرداخت در زمره اقتصاد نوآوری 
قــرار می گیرنــد و هرچنــد شــاید بســیاری از مخاطبان، 
پایگاه خبــری راه پرداخت را با حــوزه فناوری های مالی و 
فین تک بشناسند، اما فعالیت انتشارات راه پرداخت در 
حوزه گســترده تری قرار می گیرد و شاید اقتصاد نوآوری 

بتواند عبارت بهتری برای توصیف آن باشد. 

 چرا کتاب؟
عصر دیجیتــال همه چیــز را به ســرعت با خــود همراه و 
همگام می کنــد. با این حــال ما هم همچنــان معتقدیم 
که کتاب کاغذی به  واســطه حس برتری کــه به خواننده 
خود می دهد، همچنان نســبت بــه کتــاب الکترونیکی 
جذابیت بیشــتری دارد. حتی حضــور کتاب خوان های 
الکترونیکی نظیر کیندل نیز نتوانسته حس خوبی را که 
در دست گرفتن کتاب کاغذی به انسان منتقل می کند، 
تداعی کند. آمار و ارقامی هم که در زمینه تولید چاپ و 
کتاب در جهان منتشر می شــود، گویای همین موضوع 
اســت. هرچند نمی تــوان اثــر کتاب هــای الکترونیکی و 
پی دی اف هایــی را کــه گهــگاه به صــورت غیرقانونــی هم 
منتشــر می شــود، نادیده گرفت، اما در هر حال تولید و 
چاپ کتاب های کاغذی، به ویژه در ســال های اخیر روند 
روبه رشــدی داشــته اســت. به طور کلی تصور کلی ما در 
انتشــارات راه پرداخــت بر این اســت که کتــاب به دلیل 
ساختار خاص خود تأثیر بیشتری در آموزش و یادگیری 
دارد. بــا اینکــه راه پرداخــت به نوعــی برآمــده از دنیــای 
دیجیتال است، اما فکر می کنیم درک دنیای دیجیتال 
به ابزارهایی نیاز دارد که در سال های گذشته به محک 

آزمون گذاشته شده اند.

 بــرای کــدام مخاطــب کتــاب منتشــر 
می کنید؟

مــا در انتشــارات راه پرداخــت مخاطبانــی را هــدف قــرار 
داده ایــم که همه آنهــا از یــک ویژگی مشــترک برخوردار 
هســتند.  مخاطبــان نشــر راه پرداخــت افرادی انــد کــه 
به دنبال روندها و رویدادهای تأثیرگذار در آینده هستند 
و تاش می کنند خود را با آخرین روندهای حوزه فناوری، 
کســب وکار و نوآوری تطبیق دهنــد. از این رو مــا همواره 
خود را مقید می دانیم که روندهای روز دنیا را شناسایی 
کــرده و بهتریــن منابعــی را که بــه تبییــن ایــن روندها 
می پردازنــد، انتخــاب و در قالــب کتــاب منتشــر 

کنیم. 

راه   رویکــرد و چشــم انداز 
پرداخت در حوزه نشر چیست؟
نــگاه مــا در انتشــارات راه پرداخــت 
روبه جلــو و معطوف به آینده اســت. 
ما فقط بــر آینده تمرکــز نکرده ایم 
و تــاش می کنیــم بخشــی از 
محتواهایمــان دربــاره راهی که 
تا بــه امروز آمده ایم نیز باشــد، 

اما در مجموع تاش می کنیم چند گام جلوتر را ببینیم. 
این نوع نــگاه، خــود را در نحــوه انتخاب کتاب ها نشــان 
می دهــد. فین تــک، باکچیــن و ارزهــای دیجیتــال در 
ســالیان گذشــته از جمله روندهای اصلی حوزه فناوری 
بوده انــد. نگاهی بــه کتاب هــای راه پرداخت در ســالیان 
گذشته نشــان می دهد که اغلب کتاب هایی که منتشر 

شده اند، پیوندی با این حوزه ها داشته اند.  

 تمرکــز راه پرداخــت روی حــوزه فین تــک 
است یا حوزه های دیگر را هم مدنظر دارد؟

 در ابتــدای فعالیــت انتشــارات راه پرداخــت تمرکــز 
مــا بیشــتر بــر فناوری هــای مالــی، باکچیــن، رمزارزهــا 
و بانکــداری دیجیتــال بــود، امــا در طــول ایــن ســال ها 
ســعی کرده ایــم حوزه هــای بیشــتری را پوشــش دهیم و 
در این راه متن هــای کمتر دیده شــده و موضوعات کمتر 
پرداخته شــده بــرای مــا از اولویــت بیشــتری برخــوردار 
اســت. حوزه های کســب وکاری و همچنین موضوعاتی 
نظیر هــوش مصنوعــی، آنالیتیکــس و چابــک در یکی، 
دو سال گذشــته بیشــتر مدنظر راه پرداخت قرار گرفته 
و کتاب هایــی بــا ایــن موضوعــات توســط انتشــارات راه 
پرداخــت روانه بــازار شــده و مــورد اســتقبال مخاطبان 

فارسی زبان نیز قرار گرفته است.

 نمایشگاه کتاب را چطور دیدید؟
حضــور در نمایشــگاه کتــاب بــرای مــا تجربــه ارزنــده ای 
به شــمار می رود. از مواجهه رودر رو بــا مخاطبان  مان که 
سال ها صرفاً از طریق دیجیتال با آنها در ارتباط بوده ایم 
تا حضور در جمع ناشرانی که سال ها تجربه نشر دارند 
و به اصطاح چهار تا پیراهن از ما بیشــتر پــاره کرده اند، 
برای ما بسیار ارزشمند است. هرچه روزهای بیشتری از 
نمایشگاه می گذرد و هرچه تعامل بیشتری با مخاطبان 
داریم، عاقه بیشتری به ادامه این مسیر پیدا می کنیم. 
صادقانــه بگویــم از اینکــه یــک دانشــجوی مدیریــت 
بگوید من همه کتاب های شما را خوانده ام و برای خرید 
کتاب های جدیدتان صرفاً به نمایشگاه آمده ام، مشعوف 
می شوم. حس نابی است که فقط می تواند در نمایشگاه 

کتاب آن را تجربه کرد.  

 راه پرداخت در سال 1401 چه برنامه هایی 
دارد؟

 کمتــر از دو مــاه از قــرن جدید نگذشــته، اما انتشــارات 
راه پرداخــت در همین مدت زمان نســبتاً کم، کتاب های 
»متــاورس«، »راهنمای هویــت دیجیتــال« و همچنین 
ویرایش جدید کتاب »یک ساتوشی« را روانه بازار نشر 
کرده اســت. همچنین چاپ دوم کتاب »60 الگوی مدل 
کسب وکار« و چاپ سوم کتاب »مبانی باکچین« هم در 
اختیار مخاطبان قرار گرفته است. اما منتظر کتاب های 
جــذاب و هیجان انگیــز دیگری نیــز باشــید. کتاب هایی 
درباره امور مالی غیرمتمرکز یا همــان دیفای، توکن های 
غیرمثلی )ان اف تی ها( و همچنین متاورس در دستور کار 
انتشــارات راه پرداخت قرار دارد. کتاب هایی که انتشــار 
هر کــدام از آنهــا می تواند خاء دانشــی موجــود در این 
حوزه های نوظهور در کشورمان را تا اندازه ای برطرف کند. 
امیدواریــم بتوانیم در ســال جدید قدمی در راه توســعه 
اقتصــاد نــوآوری در ایــران برداریــم. صمیمانــه از همــه 
کسانی که به هر شــکلی در این راه به ما کمک کرده اند، 

قدردانی می کنیم.  
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نمايشگاه کتاب
E X H I B I T I O N

نظر مدیر نشر نی درباره 
کتاب صوتی و الکترونیکی

 جای خالی 
سرمایه گذاری در 
بخش های سودآور

کتاب های الکترونیکی و کتاب های صوتی 
ده ســالی اســت وارد بــازار کتاب شــده اند. 
هر کدام در صنعت نشر، نقش خودشان 
را ایفــا می کننــد. کتاب هــای الکترونیــک 
بخشــی از تقاضــای بازار کتــاب را بــه خود 
اختصاص داده، ولــی هنوز در گــردش کار 
نشــر، ســهم کمی از فــروش را دارد.  زمانی 
کــه در غــرب کتاب هــای الکترونیکــی تــازه 
وارد کار شــده بودنــد، خیلــی بــرای آینــده 
نشــر امیدبخش به نظــر می رســیدند. در 
ابتــدا انتشــار الکترونیکــی کتاب ها رشــد 
چشــم گیری داشــت، ولی اکنــون از نقطه 
اوجش در غرب عبور کرده اســت. هرچند 
کتاب هــای الکترونیکــی جــای خیلــی از 
کتاب هــا را نمی گیــرد، امــا بــازار بزرگــی در 
زمینــه کتاب هــای درســی و دانشــگاهی و 
همین طور کتاب هــای زرد دارد. کتاب های 
زرد ســهم عمده ای در بازار کتــاب آمریکا و 
اروپا دارند و سهم شان در کتاب الکترونیک 
هــم قابل توجــه اســت.  در ایــران، ناشــران 
ای بــوک، بیشــتر متمرکــز روی بــاال بــردن 
فروش با تخفیف ها و طرح های تشــویقی 
هســتند، اما تمرکز خوبی روی بخش های 
درآمــدزای بــازار ندارند. بخــش کتاب های 
درســی و دانشــگاهی، بــه دلیــل تعــداد 
زیــاد مخاطــب، می توانــد بــرای ناشــران 
ای بــوک بــازار خوبی باشــد. ناشــران کتاب 
الکترونیک اگر در بخش کتاب دانشگاهی 
به خصــوص در ارتبــاط بــا دانشــگاه ها و 
تولید فصــول و بخش هــای کتاب های این 
حوزه در تناســب بــا ســرفصل های دروس 
مختلف ســرمایه گذاری کنند، بــا توجه به 
ارزان تر بودن کتاب الکترونیک نســبت به 
کتاب هــای کاغــذی، می توانند بــا افزایش 
تقاضــا روبــه رو شــوند. در حــال حاضــر، 
کتاب هــای الکترونیــک نســبت بــه کتاب 
کاغذی فروش چشــم گیری ندارند و گرچه 
بخشی از فروش ناشران هستند، اما سهم 
آن چندان قابل توجه نیست.  سهم کتاب 
صوتــی، از ایــن هــم کمتــر اســت. در حوزه 
شــلوغ مدیا، پادکســت ها هــم نقش های 
مختلفــی دارنــد. پادکســت  های حرفه ای 
می توانند کمک کننده باشند، در صورتی 
کــه پادکســت های غیرحرفــه ای کــه بدون 
اجازه، از ابتــدا تا انتهای یک کتــاب را برای 
مخاطب می خوانند، به نوعی کتاب صوتی 
غیرقانونی هستند که طبیعتاً تأثیر مثبتی 

در صنعت نشر ندارند. 

COMMENTدیدگاه

انتشار کتاب، در زمانه ای که مخاطبان آن، در اقتصادی گرفتار 
تورم افزایشی، به فکر تأمین نیازهای اولیه جهت بقا هستند، 
بیش از همیشه با خطر شکست مواجه است. چراکه به ناچار 
رغبت خریدار در بازار نشــر، با توجه به امکانــات مالی، کم و 
کمتر می شود. از طرف دیگر، ناشران نیز با افزایش هزینه های 
تولید مواجه اند و قیمت تمام شــده کتاب  باالتر مــی رود. این 
امر احتماالً به بازار قاچاق کتاب کمک خواهد کرد؛ چیزی که 
نشر نی، یکی از مطرح ترین ناشران عمومی ایران، از منتقدان 

جدی آن است و از ناشران پیگیر در زمینه مبارزه با این بازار. 
جعفر همایی، مدیر نشر نی، از وضعیت کار نشر، بازیگران آن 

و چالش های پیش روی این صنعت می گوید. 

نشــر نی، انتشــاراتی اســم و رســم دار بین 
کســانی اســت که مخاطب بــازار کتاب هســتند. در 
وضعیت امروز بازار نشر، شــما بر چه اساسی کتاب 
انتخــاب می کنیــد؟ پســند مخاطــب یا نیــاز بــازار یا 

گفت و گو با جعفر همایی، مدیر نشر نی؛ او معتقد است 
برگزاری نمایشگاه های پی درپی با تخفیف های ویژه و 

یارانه ای، کتاب فروشی های کوچک را از دور خارج می کند

بازیدرزمینبیقاعده

کریپتوکارنسی 
پول دیجیتال چگونه 
می تواند فایننس را 
متحول کند

ساتوشی ناکاموتو، خالق مرموز و ناشناس بیت کوین، 
شــاید فکــرش را هم نمی کــرد کمتــر از 15 ســال بعد از 
انتشــار وایت پیپر بیت کویــن، بخش قابــل توجهی از 
مــردم جهــان و همچنیــن بســیاری از ســرمایه گذاران 
نهــادی و شــرکت های بــزرگ روی ایــن ایــده نوآورانــه 
ســرمایه گذاری کرده یا در اندیشه سرمایه گذاری روی 
آن باشند یا مهم تر از همه اینها یک کشور بیت کوین 

را به عنوان پول رسمی پذیرفته باشد.  
هرچنــد حاال بــا کاهــش نســبی قیمــت بیت کوین در 
مقایســه بــا اوج 68 هــزار دالری، ایــن حــوزه اندکــی از 
تب وتاب افتاده، اما مقاومت 15ساله این ارز دیجیتال 

در برابر انواع نامایمتی هــای دولتی و ممنوعیت های 
گوناگونــی که کشــورهای مختلفــی نظیر چیــن، هند، 
ترکیه و... روی آن اعمال داشته اند، حاکی از آن است 
که مــا بــا مفهومــی به شــدت نوآورانــه و در عیــن حال 
سرســخت مواجــه هســتیم کــه بنــا دارد انقابــی در 
سیستم های مالی جهان ایجاد کند و روزبه روز نیز این 

ایده طرفداران بیشتری برای خود پیدا می کند. 
ســال 2021 را می توان ســالی رؤیایی بــرای رمزارزها در 
نظر گرفــت. ســالی کــه تعــداد قابــل توجهــی از مردم 
کشورمان نیز با این مقوله آشنا شــده و بسیاری برای 
اولین بــار روی بیت کویــن، اتریــوم، دوج کویــن و ســایر 

همراهی با بازار جهانی کتاب و جریان روز نشر در دنیا؟ 
بازار نشــر ایــران، در حوزه های مختلف، چــه در بخش تولید 
محتــوای کتــاب - ترجمــه و تألیــف - چــه در بخش هــای 
آماده ســازی برای چاپ، تبلیغات و بازاریابی فــروش هنوز به 
مرحله ای نرسیده که به شکل دلخواه قابل برنامه ریزی باشد و 
مثاً در حوزه ترجمه، کتاب روز دنیا، به سرعت و خوب ترجمه 
شود و بعد با تبلیغات مناســب به فروش برسد. البته برخی 
ناشــرها کارهای عجوالنــه ای از این دســت انجــام می دهند؛ 
بازارهای جهانی کتاب را رصد می کنند و کتاب های پرفروش 
یا کتاب هایی را که برنده جوایزی شده اند، انتخاب می کنند. 
در این فضای رقابتی که برخی مدام روی دست همدیگر بلند 
می شوند، می بینید که از یک کتاب، به سرعت چندین ترجمه 
به بازار می آید که اغلب ترجمه های خوبی هم نیستند و خوب 
هم ویراستاری نشده اند. این کتاب ها با تخفیف و روش های 
تشــویقی دیگر فروش می روند. ما وارد این فضا نمی شویم و 
قصد نداریم از موقعیت های این چنینی و شــکار کتاب های 
پرفروش اســتفاده کنیم. در برخی حوزه ها که اصاً این روش 
کار نمی کند. یعنی مترجمی چنان دقیق و حرفه ای که کتاب را 

خوب و سریع ترجمه کند، بسیار کم است. 
یک مشــکل اساســی دیگــر، ممیــزی اســت. وقتی کتــاب را 
نخوانده ایــد، نمی دانیــد محتوایش دقیقاً چیســت؛ ممکن 
است گرفتار ممیزی  شود یا اصاً مجوز چاپ نگیرد. همه این 
دالیل باعث می شــود که ما در کارمان این مســیر عجوالنه را 

دنبال نکنیم. 

بازیگــر اصلــی در حــوزه صنعــت نشــر 
کیســت؟ وزارت ارشاد، ناشــران، رسانه ها، مخاطبان 

یا...؟
همه ایــن بازیگرهــا به شــکلی حضــور دارنــد و نقشــی بازی 
می کنند، اما این بــازی قاعده مشــخصی ندارد. بــرای مثال، 
یکی از این قواعد در حوزه ترجمه کپی رایت است که ما الزام 
قانونی بــرای رعایت آن نداریــم. اگر کپی رایت در کشــور الزام 
قانونی داشته باشد و ناشران ناچار باشند آن را جدی بگیرند، 
هر کتاب را یــک ناشــر می تواند ترجمــه کند. البتــه تعدادی 
از ناشــران کپی رایت تعدادی از کتاب هــا را گرفته اند ولی این 
رویکرد نادری اســت. مســئله دیگر ممیزی اســت که عموماً 
بی قاعده و ســلیقه ای اســت، بنابراین تکلیف شــما با کتاب 
مشــخص نیســت. نمی دانید کتابی کــه تصمیــم گرفته اید 
منتشــر کنید، چقدر قرار اســت ممیزی شــود و اصــاً اجازه 
چاپ می گیرد یا نه. ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد. 
بازیگر دیگر، بازار مخاطب است. بازار کتاب گروهی مخاطب 
خاص دارد؛ کتاب خوان های حرفه ای در حوزه های مختلف که 
پیگیر انتشار کتاب ها در حوزه های مورد عاقه خود هستند. 
این گروه، بخشی از مخاطبان را تشکیل می دهند. گروه دیگر 
از خریداران کتــاب هم، لزومــاً کتاب خوان نیســتند و عموماً 
تصادفی و به دالیلی که برای ما روشن نیست، کتاب می خرند. 
یک دسته دیگر از خریداران کتاب هم، در حقیقت مخاطب 
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کتاب نیستند، بلکه بودجه دولتی یا بخش عمومی است که 
برای خرید کتاب اختصاص پیدا می کند. این بودجه ها که به 
صورت خرید ادواری برای تجهیز کتابخانه ها تخصیص پیدا 
می کند، روند مشــخصی ندارد که بتوان به عنوان بخشــی از 
تقاضا روی آن حساب کرد. کتاب های دیگری هم هستند که 
قبل از انتشار فروخته شده اند. بخش دیگر بازار هم کتاب های 
درسی و دانشگاهی و کنکور هستند که بازار خودشان را دارند. 
در ایــن میــان، باگرهــا و پادکست ســازها هــم  نقــش ایفــا 
می کنند کــه گاه در تبلیغ و ترویج کتاب اســت و گاه نیســت. 
فایل پــی دی اف بســیاری از کتاب ها بــه فاصلــه کوتاهی بعد 
از انتشارشــان در شــبکه های اجتماعــی دســت بــه دســت 
می شــود. عاوه بر این، کتاب ها را می توان در بازار غیرقانونی 
کف خیابان هــم پیدا کــرد. جــدا از قاچاق کتــاب و چاپ های 
غیرقانونــی، همچنیــن شــاهدیم کــه ناشــرهایی کتاب هــای 
محبوب را به اسم ترجمه مجدد، بازنویسی و منتشر می کنند. 
بخشی از مخاطبان هم کتاب ها را از این بازارهای غیرقانونی یا 
کتاب سازها تهیه می کنند. همه در این بازی بی قاعده، در حال 
بازی هستند. بازی ای که داور اســتانداردی هم ندارد؛ چه در 
بحث رسیدگی قضایی، چه ممیزی و چه در رابطه با تخصیص 
بودجه. اگر جایی از این بازی قانون مشخصی هم وجود داشته 

باشد، لزوماً مطابق با آن عمل نمی شود. 

می گویید بازی در بازار نشر، بی قاعده است. 
جایی که قانون و قاعده وجود دارد، می توان بر اساس 
آنها حرکت کرد و به نتیجه مطلوب رسید، اما در چنین 
فضایی طبیعتــاً کار کردن ســخت خواهد بــود. بازی 

کردن در چنین زمینی چه شکلی است؟
صنعت نشر هم یک حوزه اقتصادی است و یک کار تولیدی 
مثل باقی کارهای تولیدی. مشکل تورم دائمی به ما هم آسیب 
می زند. تورم در این حــوزه از دو جهت عمل می کند. از طرفی 
ما با جهش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید مواجه ایم و از 
طرف دیگر، تورم وضعیت اقتصادی خانوار را مدام ضعیف تر 
می کند و قــدرت خریــدش را کاهش می دهــد. کاهش قدرت 
خرید نیــز باعث می شــود مردم کتاب را از ســبد خریدشــان 
حذف کنند. متأســفانه این وضعیت تعدادی از ناشرها را از 
دور خارج می کند و آن بخش بازار قاچاق و غیرقانونی کتاب و 
ناشرانی که کتاب سازی می کنند، مدام بزرگ تر می شود. آنها 
بسیاری از هزینه هایی را که ناشر جدی باید بپردازد، ندارند. 

بنابراین روند تولید در بازار نشر کاهش پیدا می کند. 
افزایش قیمت ها و مشکات نشر باعث شده است ناشرها 
تیراژ کتاب ها را، یعنی درست جایی که سود ناشر و اهل قلم 
در آن اســت، کاهش دهند و به ناچار با تعدد عنوان کتاب ها 

خودشان را روی آب نگه دارند. 

فروش کتاب هــا به مــرور در حال خــروج از 
دستان کتاب فروشی های کوچک است. فروش آنالین 
و فروشــگاه های زنجیره ای مثل شــهر کتاب هــا رونق 

بیشــتری دارند که ممکن اســت این اتفــاق به حذف 
کتاب فروشی های محلی و کوچک بینجامد. این اتفاق 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
کتاب فروشی های بزرگ با شهرکتاب ها آغاز شدند. شهرداری 
فضاهای بزرگــی را بــا قیمــت ارزان به اشــخاصی اجــاره داد. 
آن موقع نه آن قدر کتاب بود که پرشان کند و نه اصاً اداره یک 
کتاب فروشی بزرگ اقتصادی بود. بنابراین این کتاب فروشی ها 
روی آوردند بــه فروش خنزر پنــزر. بخشــی لوازم التحریر بود 
و بخشــی انــواع اســباب بازی ها و بعدهــا کاالهــای چینی که 
سود باالیی در فروش شان بود. کم کم کافه هم به آنها اضافه 
شد که آن هم ســود باالیی دارد. این کتاب فروشی های بزرگ 
کــه ســود فــروش کتــاب برایشــان اهمیــت چندانــی نــدارد، 
مــدام به بهانه هــای مختلــف تخفیف هــای 20-30 درصدی 
می دهند و این کار کتاب فروشی های مستقلی را که فقط کتاب 
می فروشــند، از دور خــارج می کند. این مســئله به خصوص 
در شهرســتان ها بســیار به چشــم می آید. مغازه های بزرگی 
کــه در آنهــا همه چیــز پیــدا می شــود، از جمله کتــاب، کتاب 
را در جنــب امــور تفریحــی عرضــه می کننــد. در صورتــی که 
کتاب فروشــی های کوچــک کــه فقــط کتــاب می فروشــند، 
به خصوص در شهرستان ها، مروجان اصلی فرهنگ هستند. 
در باالی شهر تهران، تعداد زیادی کتاب فروشی بزرگ وجود 
دارد و در مقابل کتاب فروشی های مستقل در محات دیگر 
کم کم تعطیل می شوند. کتاب فروش های حرفه ای هم هستند 
که موفق اند و کســب وکار پررونقی دارند، مثل کتاب فروشی 
محمدی در شــیراز و پردیــس کتاب و کتاب فروشــی امــام در 
مشــهد. کتاب فروشــی هایی کــه فقــط کتــاب می فروشــند، 

فرهنگ سازند. 

و نظرتان درباره نمایشگاه کتاب؟
برگزاری نمایشگاه های پی درپی با تخفیف های ویژه و یارانه ای، 
کتاب فروشــی های کوچــک را از دور خــارج می کنــد. زمانــی 
سالی یک بار نمایشگاه  بین المللی کتاب برگزار می شد. این 
نمایشگاه گرچه تا چند ماه تأثیر منفی بر بازار کتاب داشت، 
اما بــه هر حــال یــک همایــش فرهنگــی خــاص بــود و توجه 
جمعیت زیــادی را به خود جلــب می کرد. این نمایشــگاه در 
مجموع تأثیر مثبتی بر بازار کتاب داشت. همین نمایشگاه، 
اگر بنا باشــد دائم تکرار شــود، هم کارکرد مؤثرش را از دست 
می دهــد و هم تبدیــل می شــود به معضلــی بــرای حوزه های 
خصوصی فرهنگی. یک کتاب فروشــی که ســرقفلی خریده 
یا اجاره می دهد، باید حقوق پرســنلش را بدهــد و هزینه  آب 
و بــرق و مالیات می دهــد. مگر روی یــک کتاب چقــدر درآمد 
دارد که بخواهد تخفیف هم بدهد؟ وقتی کل هزینه و ســود 
یــک کتاب فروشــی 25 درصــد روی هــر کتــاب اســت، چطور 
تخفیف هــای بــاال کــه در نمایشــگاه های پی درپی مجــازی و 
حضوری می دهند به خریــدار بدهد؟ خریــداران عموماً این 
را نمی دانند و تصور می کنند کتاب فروش باید روی هر کتاب 

تخفیف بدهد.

آلت کوین ها سرمایه گذاری کردند.
کتاب »کریپتوکارنسی؛ پول دیجیتال چگونه می تواند 
فایننــس را متحــول کنــد« ســعی کــرده زمینه هــای 
فلســفی و سیاســی شــکل گیری بیت کویــن به عنوان 
اولیــن ارز دیجیتــال را بــرای خواننــده تبییــن کنــد. 
همچنیــن به ســراغ اتریــوم، عرضــه اولیه ســکه و نیز 
اســتیبل کوین ها رفته و ابعاد مختلف ایــن مفاهیم را 

واکاوی کرده است. 
ایــن کتــاب نوشــته جیــان ولپیســلی را انتشــارات راه 
پرداخت با ترجمه محمد رهبان به بازار کتاب عرضه 

کرده است. 

ظهور صنعت چاپ نقشی کلیدی در پیشرفت بشر داشت

صنعت چاپ و نشر؛ ابزار تحقق آرمان شهر

COMMENTدیدگاه

دیرزمانــی اســت کــه آدمــی، آرمان شــهری دارای 
آرامش و آســایش ابــدی را آرزو می کند. تحقق این 
آرزو، اندیشــمندان و فاســفه جهــان را واداشــته 
اســت تا از همان نخســتین پگاه تشــکیل جوامع 
بشــری، به فکر معماری و طراحی جامعه مطلوب 
و آرمانــی خــود باشــند. آنهــا در رؤیای تحقــق این 
آرمــان، هر یــک آرمان شــهری ذهنــی و انتزاعــی را 
طراحــی کرده انــد. افاطــون )347 - 427 ق. م( از 
نخستین نظریه پردازان تئوری آرمان شهر است که 
در یونان باستان می زیست. نظام آرمانی افاطون 
دارای مشــخصات ویــژه ای اســت. به اعتقــاد وی، 
فرمانروایان می بایست انسان هایی کارآزموده  بوده 

و از استعداد و فضیلت برخوردار باشند.

شــاید بتــوان گفــت آرمان شــهر زمانی به 
حقیقت مبــدل می شــود که تــوده مردم، 
انســان هایی مجرب و کارآزموده بــوده و از فضیلت 
برخوردار باشند. بدیهی است که یکی از مهم ترین 
ابزارهای نیل به این هدف، عاوه بر پرورش اخاقی 
و معنوی انسان ها، »صنعت چاپ و نشر« است. 
ظهور صنعت چاپ با اســتفاده از »حــروف چاپی 
متحرک«، یکــی از ابزارهای کلیدی بود کــه به آغاز 
پیشــرفت بشــری در جهــان کمــک کــرد و بــه 
دانشگاهیان فرصت داد تا دستاوردهای علمی خود 
را بــه طــور گســترده و ارزان بــا یکدیگر به اشــتراک 
بگذارند. در ضمــن، صحنه برای انفجــار ایده های 
علمی آماده شد. پس »انتشارات« به عنوان ابزاری 
بــرای تعلیــم فراگیر تــوده مــردم در راســتای نیل به 

آرمان شهر عمل کرده است.

خوب است که به همین سبب به بررسی 
مختصر تاریخچه »صنعت چاپ و نشر« 
بپردازیم. در برخی منابع، اختراع حروف چوبی به 
منظور چاپ، در اوایــل قرن 14 میادی به چینی ها 
نسبت داده شده است. برخی تاریخ دانان، »یوهان 
گوتنبــرگ« آلمانــی )1400 - 1468 م.( را مختــرع 
»حروف چاپی متحرک« نمی دانند و مدعی هستند 
کــه »الرنــس یانســون کوســتر« هلنــدی )1370 - 
1440م.( مخترع چاپ بوده اســت. البته اطاعات 
بسیار اندکی در مورد این مرد هلندی در دسترس 
است و برخاف گوتنبرگ، هیچ اثر چاپ شده ای، نام 
او را زنده نگه نداشته است. البته کاماً واضح است 
که گوتنبرگ ایده های خود را کاماً مستقل ارائه داده 
اســت.هر چند چاپ با قالب های دســتی به مدت 
چندین دهه پیش از ظهور یوهان گوتنبرگ استفاده 
می شد، اما فرایندی دشوار بود. روش »حروف چاپی 
متحرک« این مخترع آلمانی، برای نخستین بار در 
تاریخ بشر امکان چاپ انبوه کتاب و نشریات را به 

صورت مقرون به صرفه فراهم کرد.

نبــوغ گوتنبــرگ آن بــود کــه تک حــروف 
سربی را درون قالب های موقتی قرار داد. 

پیــش از او، تمــام صفحــه از یــک متــن را روی 
قالب های چوبی حکاکی می کردند و با استفاده از 
رنگ هــا متــن را کپــی می کردنــد. امــا در روش 
گوتنبرگ، حروف چیده شــده را ســطر به سطر در 
صفحه چوبی )گارسه( پخش می کردند و مجدداً 
در چیــدن صفحــات دیگــر نیــز از آنهــا اســتفاده 
می بردند. این اقدام مبتکرانه »صنعت چاپ« را 
متحول کرد. احتماالً ســرانجام ســاخت »حروف 
متحرک« قابل اســتفاده در صنعت چاپ زمانی 
بین ســال های 1444 تا 1448 م. توســط گوتنبرگ 

تکمیل شــده اســت. البته مسئله 
ســاخت جوهــری مناســب بــرای 
چاپ، کار ساده ای نبوده است، ولی 
تصور می شود که باالخره گوتنبرگ 
راه حل این مشــکل را در ترکیبی از 
روغن بذر کتان و دوده یافته است. 
در ضمن، مسلم است که گوتنبرگ 
از یکی از بستگانش در سال 1448 
م. پولی را قــرض گرفته تا »صنعت 

چاپ« خود را راه اندازی کند. 

نهایتاً بشریت دیگر دغدغه چاپ و نشر 
انبــوه را نــدارد. اکنون رســالت »صنعت 
چاپ و نشر« در هر کشوری ارائه محتوای ارزشمند 
و به روز است. انتشارات خوب، دیگر تنها بر مبنای 
تعداد کتاب های چاپ شده سنجیده نمی شود. در 
واقع در حال حاضر، کیفیت باالی محتواست که 
مخاطبان را جلب می کند. تحقق عینی آرمان شهر 
اکنون در دســتان صنعت چاپ و نشــر است تا با 
نشــر محتــوای گران بهــای بــه روز، امــکان تربیت 
سیاست مداران، دانشــمندان و جامعه مجرب و 

کارآزموده دارای فضیلت را فراهم کند.

مسیر خروج از تاریکی خرافات به سوی 
نور عقــل هیچ وقت ســاده نبوده اســت. 
هنگامی که »آندریاس وزالیوس« )1514 - 1564 م.( 
جرئت کرد که نظرات »گالن اهــل پرگامون« )130 
- 201 م.(، حکیم و پزشک معروف رومی را در زمینه 
کالبدشناسی به چالش بکشد، وی را به عنوان یک 
دروغگــو و دیوانــه مــورد آزار قــرار دادنــد. ادعــای 
»برادران مونگولفیه«، ژوزف و اتیین )1740 - 1810 
م.( دربــاره امکان پرواز انســان از طریــق بالن مورد 
تردید قرار گرفت. برخاف »جوردانو بورونو« )1548 
- 1600 م.(، »نیکوال کوپرنیک« )1473 - 1543 م.( و 
»گالیلئو گالیله« )1564 - 1642 م.( هر دو به خاطر 
ارائه نظریه خورشید مرکزی منظومه شمسی در 
مخالفت با باورهای تعصبی پذیرفته شده کلیسا با 
اختاف اندک از چوبه دار و سوزانده شدن در آتش 
گریختند. خوشبختانه با گسترش »صنعت چاپ 
و نشــر« چراغی پیش روی بشــریت روشن شده 
است که درخشش آن بر زندگی بشری نور افکنده 

است.

کمیل علی تقوی

Komeil.taghavi22771
@gmail.com
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نمايشگاه کتاب
E X H I B I T I O N

نظر مدیر انتشارات 
ققنوس درباره حذف 

کتاب فروشی های کوچک

 حیف است
 اما ناگزیر

کســانی کــه در فضــای مجــازی مثــل 
اینستاگرام و یوتیوب تبلیغ کتاب می کنند 
و خالصه کتاب ها را می گویند، به خصوص 
در دوران همه گیری کرونا طرفداران زیادی 
پیدا کرده انــد. امیر حســین زادگان، مدیر 
انتشــارات ققنوس، در پاسخ به این سؤال 
که آیا این اتفاق را در راستای رونق صنعت 
نشــر می داند یا خیــر، می گویــد: »یکی از 
دغدغه هــای اهالی کتاب حضور و شــیوع 
در جامعه مجازی بود که به نظر می رسد به 
جای اینکه آسیب زننده باشد، یاری دهنده 
بود. چون بحث مهم اطالع رســانی است 
که متأسفانه به دلیل عناوین زیاد، کتاب ها 
معموالً جایی برای معرفی ندارنــد و از این 
نظر صفحــات مجــازی بــه معرفــی کتاب 
کمک کرده انــد. اما این چنیــن فعالیت ها 
زمانــی آســیب زننده می شــوند که بخش 
زیاد یا کاملی از کتــاب را ارائــه دهند. مثالً 
کل کتاب را بدون اجازه ناشــر فایل صوتی 
کنند و یا از کلِ کتاب، پادکست تهیه کنند 
یا اینکه فایل کتاب را به صــورت رایگان در 
ســایت یا کانال های تلگــرام بگذارنــد. اگر 
نــه، معرفــی و نقد کتــاب حتی اگــر منفی 
اما سازنده باشــد، به صنعت نشر کمک 

می کند.«
تعطیلــی  دربــاره  حســین زادگان 
کتاب فروشــی های کوچک به دلیل تعدد 
فروشــگاه های زنجیــره ای کتــاب و فــروش 
آنالیــن، می گویــد: »جالــب اســت کــه 
انتشــارات ققنوس هــم کار خــود را با یک 
کتاب فروشــی کوچــک در بازارچــه کتــاب 
شروع کرد و هنوز هم این کتاب فروشی به 
فعالیت خودش ادامه می دهــد. هر چند 
معضالتی که گفته شد شامل حال ما هم 
می شود و در مجموع اتفاق خوبی نیست، 
اما فکر می کنم ناگزیر از این اتفاق هستیم. 
همان طــور کــه در گذشــته مغازه هــای 
کوچــک، میوه فروشــی، لبنیاتــی و بقالــی 
در هر محلــه ای وجــود داشــته و رفته رفته 
جــای خــود را بــه فروشــگاه های زنجیره ای 
بــزرگ داده اســت. مهم تریــن تفــاوت در 
ایــن اســت کــه کتاب فــروش، مخصوصــاً 
کتاب فــروش کتابشــناس و کتاب خوانده 
باید کتاب فروشی اش را ببندد و به جایش 
برود به کار نامرتبط دیگری بپردازد. حیف 
می شــود جایش را کســی در کتابسراهای 
بزرگ بگیرد که شــناختی از کتاب ندارد و 

فقط یک فروشنده است.«

COMMENTدیدگاه

انتشارات ققنوس، در سال 1356، با انتشار کتاب هایی چون 
»توراندخت« برتولت برشت با ترجمه رضا کرم رضایی و شازده 
احتجاب هوشنگ گلشیری پا گرفت. در این حدود 50 سال، 
ققنوس یکی از ناشــران مورد اعتمــاد اهل کتاب بوده اســت. 
انتشــاراتی که ظاهراً از یک کتاب فروشــی کوچک در مهرآباد 

جنوبی متولد شده است، امروز اعتقاد دارد که گرچه حرکت 
به سمت کتاب فروشی های بزرگ و چندمنظوره ناگزیر است، 
اما حیف می شــود که جای کتاب فروش های کتاب شــناس را 
فروشنده هایی بگیرند که فقط فروشــنده اند و با دنیای کتاب 
ناآشنا. امیر حسین زادگان، مؤسس و مدیر انتشارات ققنوس، 

گفت و گو با امیر حسین زادگان، مدیر انتشارات ققنوس؛ او 
معتقد است مخاطب امروز بیشتر به دنبال کتاب هایی است که 

به او یاد بدهد چگونه در زندگی اش تغییرات مثبت ایجاد کند

آسیب های مسابقه ای 
به نام انتشار کتاب !

یک ساتوشی 
راهنمای ورود به دنیای 
بیت کوین، اتریوم 
و ارزهای دیجیتال 
برای مبتدی ها

از زمانی که ساتوشی ناکاموتو در سال 2008 وایت پیپر 
بیت کوین را با عنــوان »بیت کوین: سیســتم پول نقد 
الکترونیِک همتابه همتا« منتشر کرد تاکنون که بیش 
از 13 سال از زمان انتشار آن می گذرد، پادشاه ارزهای 
دیجیتال با چالش ها و موانع متعددی رو به رو بوده، اما 
توانسته از این فرازونشیب ها جان سالم به در ببرد. 

 طبــق برآوردهــا، قیمــت بیت کویــن از زمــان 
عرضه تابه حال ۷,۷۴۹,۹۹۹,۹00 درصد رشد 
کــرده؛ رقمــی کــه شــاید بــاورش ســخت باشــد، ولــی 
حقیقت دارد! همین موضوع باعث شــده بسیاری از 

افراد در سراسر جهان به بیت کوین روی خوش نشان 
داده و به واســطه ماهیت ضدتورمی آن حتی بخشی 
از سبد سرمایه گذاری خود را به آن اختصاص دهند. 

 بــا ایــن حــال بــرای ورود بــه دنیــای ارزهــای 
دیجیتال الزم اســت تا حدودی با ماهیت آن 
آشنا باشــیم؛ چراکه هرچند این دارایی های دیجیتال 
فرصت های زیادی در اختیار ما قــرار می دهند، اما در 
عین حال ریسک و خطرات زیادی نیز به همراه دارند 
که می تواند گریبانگیرمان شود. کتاب »یک ساتوشی؛ 
راهنمــای ورود به دنیــای بیت کویــن، اتریــوم و ارزهای 

کار این انتشاراتی را نه در همراهی کورکورانه با بازارهای جهانی، 
بلکــه معرفــی نویســندگان مطرحــی می دانــد کــه در جهــان 

شناخته شده، اما در ایران مهجورند. 

در حال حاضر عده ای معتقدند برای اینکه 
کتاب فروشــی ها ســر پا بمانند، باید به فروش اشیای 
تزئینی در کنار کتاب روی آورد. انتشاراتی هایی که توان 
مالی نســبتاً خوبی داشــته اند هم کتاب فروشی های 
این چنینی تأســیس کرده اند تا درآمدهای خود را باال 
ببرند. چه روش های دیگری برای افزایش درآمد در این 

حوزه وجود دارد؟
بله، کتاب فروشی هم مانند بســیاری از مشاغل دیگر هویت 
متفاوتی پیدا کرده و صرفاً نمی تواند با فروش کتاب به شکل 
ســنتی در مقابــل رقیبــان فــروش کتــاب آنالیــن خــود باقــی 
بماند و اگــر بخواهیم از ایــن موقعیت فرصتی بســازیم، باید 
کتاب فروشی ها هم تغییر کنند و به شکل پاتوق های فرهنگی 
دربیایند و در کنار کتاب، به عرضه کاالهای فرهنگی دیگر هم 
اقدام کنند. کتاب فروشی های بزرگ در کنار امکاناتی چون کافه 
و گالری و برگزاری نشست ها و مراسم های مختلف فرهنگی، 
می توانند اقشار مختلف مخاطب را به خود جلب کنند. هر 
چند شــرایط اقتصادی امروز برای ایجاد این فضاها مســاعد 
نیست، ولی وجود و ضرورت آنها احساس می شود. هرچند 
نباید فرامــوش کنیــم کتاب فروشــی های قدیــم حــال و هوای 

فرهنگی خاصی داشتند.

یکی دیگر از اتفاقاتی که در صنعت نشــر 
افتاده، ظهور کتاب های صوتی و الکترونیک است. این 
مدل از کتاب و شرکت هایی مانند طاقچه و فیدیبو که 
عرضه کننده آنها هســتند، چقدر می توانند به رونق 
اقتصاد انتشاراتی ها کمک کنند یا به آن ضربه بزنند؟ 
مزایــا و معایــب کتاب هــای صوتــی و الکترونیــک 

چیست؟
صوتــی و الکترونیکــی شــدن کتاب ها کمــک کرده کــه کتاب 
مخاطب خود را به شکل های مختلف پیدا کند و بزرگ ترین 
مزیت وجــود این نــوع کتاب هــا، عالقه منــد کردن بخشــی از 
مخاطبان به خصوص جوانان است که عالقه مند به استفاده 
از کامپیوتــر یــا گوشــی موبایــل خــود هســتند و می توانند در 
فرصت های مختلف مثل مترو یا فضاهای دیگر کتاب را مطالعه 
کنند و حتی مخاطبانی که عالقه مند هستند می توانند به جای 
خواندن، کتاب را بشنوند. فیدیبو و طاقچه و مؤسسات دیگر 
تولید کتاب الکترونیکی هم با عرضه تخصصی و مناسب این 
کتاب ها می توانند امنیت کتاب و همچنین اعتماد خواننده را 
جلب کنند. همچنین مؤسسات تولید کتاب صوتی با تولید 
باکیفیت کتاب های صوتی، مخاطب خاص خود را راضی نگه 
می دارند و این امکان را می دهند که افراد به مطالعه عالقه مند 
شوند. هر چند با تمام این مزایا هستند کسانی که همچنان 
عالقه مند کتاب به شکل فیزیکی هستند و دوست دارند کتاب 

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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را لمس کنند و بخوانند و حتی هستند کسانی که با بوی کاغذ 
و کتاب سرمست می شوند.

با گسترش ارتباطات جهانی، فاصله عرضه 
یک کتاب به زبان اصلی و ترجمه نســخه فارســی آن 
بسیار کم شده است. مثالً کتاب میشل اوباما با فاصله 
کمــی از عرضــه جهانــی آن، در ایــران نیــز بــه شــکل 
ترجمه شده یافت می شد. از آنجا که به شکل جهانی 
روی ایــن کتاب هــا تبلیغ می شــود، آیا می تــوان گفت 
چنین کتاب هایــی هزینــه تبلیغــات پایین تــری برای 
ناشرانش دارند؟ آیا رفتن به ســوی ترجمه کتاب های 
این چنینی، به رونق کسب و کار نشر منجر می شود و 

نقاط قوت و ضعف آن چیست؟ 
کتاب هایــی هســتند از نویســندگان شناخته شــده یــا 
شخصیت های مهم که از قبل مخاطب با آنها آشناست و به 
محض ترجمه و انتشــار، بازار خود را دارد. در نهایت در ایران 
به علت عدم وجود کپی رایت با مسابقه ترجمه و انتشار آنها 
روبه رو هستیم که ممکن است به تعدد ترجمه ها و در نهایت 
مسابقه انتشار این  کتاب ها منجر شود و در این رقابت بر سر 
زمان، کیفیت ترجمه و ویرایش آثار پایین می آید. عالوه بر این 
آسیب، یکی از مهم ترین اهداف ناشر معرفی نویسنده و آثاری 
است که در جهان منتشر می شود و انتشــارات ققنوس طی 
سال ها تالش کرده وارد این مسابقه نشــود و هم و غم خود را 
به نویسندگان ناشناخته ای اختصاص دهد که قلم توانمندی 
دارند و به نظر ناشر باید به جامعه فرهنگی ایران معرفی شوند؛ 
مانند مــارگارت اتــوود، الیف شــافاک، بندیکت ولــس، رومن 

پوئرتوالس، مازن معروف و... .

تبلیغات کتاب چه مراحل و روش هایی دارد؟ 
فکر می کنم اگر تبلیغ را به مفهوم اطالع رسانی در نظر بگیریم، 
یکی از مهم ترین وظایف ناشر باشد. هر چند بهترین تبلیغ 
برای کتاب، خوانندگان آن هســتند. اما بــرای یافتن مخاطب 
کتاب باید اطالع رســانی دقیق و درســت انجام شــود و بعد از 
آن کتاب ســیر طبیعی خود را طی می کند. مثالً شما کتابی را 
می خوانید و از آن خوش تان می آید، به دوستان یا خانواده تان 
معرفی می کنیــد. حــاال زمانی که کســی کــه کتــاب را معرفی 
می کند، بین مخاطبان شناخته شده باشــد و به خصوص در 
موضوع کتاب صاحب نظر باشد، دیگران بیشتر به او اعتماد 
می کننــد و کتــاب را می خواننــد. برگــزاری جلســات مختلف 
رونمایی و نقد و بررسی یا جشن امضا هم بیشتر فرصتی است 
که مخاطب با نویســنده یا مترجم کتاب آشنا شــود و به نظر 

می رسد که نوعی قدردانی از پدیدآورنده است.

در صنعت نشر چه بخشی از همه اثرگذارتر 
اســت و نبــض صنعــت را در دســت دارد؟ ناشــر، 
کتاب فروش، توزیع کننده، وزارت ارشاد یا...؟ چه کسی 

نقش اصلی را بر عهده گرفته است؟

همان طور کــه گفتیــد، در صنعت نشــر همــه اعضــای آن به 
همدیگر گره خورده اند. نویسنده محتوایی تولید می کند و ناشر 
بعد از بررسی و پذیرش و طی مراحل تولید، محتوا را تبدیل به 
کتاب می کند، در تیراژی این کتاب چاپ می شــود و به پخش 
کتاب ســپرده می شــود. پخش کتاب هــا را بــه کتاب فروش ها 
تحویل می دهد و در نهایت به دست مخاطب می رسد. همه 
اینها زمانی اتفاق می افتد که ارشاد مجوز کتاب را صادر کند. 
این چرخه صنعت نشر است که اگر هر جزء آن دچار اختالل 

شود، کل چرخه دچار مشکل می شود.

مشکل اصلی صنعت نشر را چه می دانید؟ 
برخی به محدودیت هــای وزارت ارشــاد اشــاره دارند، 
عده ای دســت روی قیمــت کاغذ و چــاپ می گذارند و 
برخی دیگر نیز سرانه مطالعه پایین را مشکل اصلی 

می دانند.
مشکالت صنعت نشر در بخش های مختلف نشر و پخش و 
کتاب فروشی وجود دارد، اما چیزی که به شکل عام کل جامعه 
و به خصــوص صنعــت نحیــف نشــر را دچــار کرده، مشــکل 
اقتصادی و باالرفتن بی رویه هزینه ها در بخش تولید و عرضه 
است که عرصه را برای نشر کتاب بسیار تنگ کرده است و از 
طرفی سرانه مطالعه هم با درآمد مردم ارتباط مستقیم دارد. 
راه حلی کــه به نظــر می رســد حداقل حمایــت دولــت و تهیه 
کتاب های جدید برای کتابخانه هاست که می تواند در سرانه 

مطالعه تأثیرگذار باشد.

رسانه ها را در حل چالش های صنعت نشر 
و تبلیغات کتاب ها اثرگذار می دانید؟

قطعاً رسانه ها می توانند یاری دهنده باشند؛ چه در انعکاس 
مشــکالت و چه در اطالع رســانی انتشــار کتاب هــا و تأثیرات 
مثبت این حرکت فرهنگی واجب، رسانه ها را می توان دید. به 
طور مثال تقاضا برای کتاب هایی که در برنامه های پرمخاطب 
صداوسیما مثل »کتاب باز« مطرح شدند، افزایش داشت. اما 
ً هم بر عناوین  متأسفانه این برنامه ها مقطعی هستند و معموال

خاصی تمرکز دارند.

در حالی که سرانه مطالعه در کشور پایین 
است، می بینیم برخی از کتاب ها با چاپ های متعدد 
مواجه می شــوند و ســودآوری بســیاری دارند. به نظر 
شــما عالقه مخاطــب ایرانــی در حــال حاضــر در چه 

حوزه هایی است و جذب چه کتاب هایی می شود؟
به نظر می رسد مخاطب ما، امروزه به دنبال آموختن است و 
یادگیری ای که بتواند از طریق آن تغییرات مثبتی در زندگی اش 
چه در زندگی شــخصی  و چه در حوزه کاری  ایجاد کند؛ از این 
نظر کتاب های روان شناسی مخاطبان خوبی دارند و همچنین 
کتاب های موفقیت و انگیزشــی. امــا پرفروش ترین های ما در 
سال گذشته از هر چهار حیطه رمان، تاریخ، فلسفه و ادبیات 

داستانی بودند. 

دیجیتال برای مبتدی ها« از معدود کتاب های تألیفی 
در حوزه ارزهای دیجیتال اســت که در کشور منتشر 
شــده و به زبانــی ســاده و قابل فهــم مفاهیــم اصلی و 
بنیادین ارزهای دیجیتال را بــرای خوانندگان توضیح 

داده است. 

 این کتاب با اســتقبال فوق العاده خوانندگان 
فارســی زبان مواجــه شــده و بــه چاپ هــای 
متعدد رســیده اســت. این کتاب را محمــد آذرنیوار و 
نیما ملک پور تألیف کرده اند و انتشارات راه پرداخت 
آن را برای اولین بار در سال 13۹۹ منتشر کرده است.

 گسترش فناوری های نوظهور، نیاز به ترجمه بهنگام
 را ضروری تر می کند

دشواری های ترجمه تخصصی

COMMENTدیدگاه

امروزه با گســترش ســریع علوم و فناوری های 
نوظهــور، نیــاز بــه ترجمــه بهنــگام متــون 
تخصصی در حوزه هــای مختلف علم افزایش 
یافتــه اســت. علــوم میان رشــته ای از جملــه 
حوزه هایی هســتند که دانشجویان، محققان 
و متخصصان نیــاز دارند بتواننــد دانش خود 
را بــا دانــش روز دنیــا در حداقــل زمــان ممکن 

همگام کنند.
یکــی از ویژگی هــای ترجمــه تخصصــی متون 
میان رشــته ای وجود ادبیــات و مفاهیم علمی 
و اصطالحــات تخصصی جدید اســت و برای 
ایــن نــوع ترجمه، بــه ســطح باالیــی از دانش و 
مطالعــه نیــاز اســت و تســلط بــر اصطالحات 
مربوطه نیز از مقدمات و الزامات آن. لذا صرف 
داشــتن دانش و تجربه در یک حــوزه علمی و 
آشنایی با مفاهیم پایه امکان یک ترجمه روان 
را میسر نمی کند و یافتن معادل های مناسب 
برای واژه های علمــی و تخصصی در حوزه های 
نوظهور علمی، امری بس دشوار است و تنها از 
عهده مترجمان باتجربه و متخصص به علوم 

جدید برمی آید.
تحقیقات مختلف نیز در این زمینه ثابت کرده 
اســت که ادبیات و اصطالحات تخصصی در 
حوزه های نوظهور علمــی را نمی توان با تجربه 
جایگزیــن کــردن واژه هــا در زبان مبدأ بــه زبان 
مقصد ترجمه کرد. مترجمان حوزه های علوم 
میان رشته ای، ضمن داشتن مطالعه و آشنایی 
کامــل بــا مفاهیــم جدیــد، می بایســت متــن 
تخصصــی را کامــالً درک کــرده و بتواننــد برای 
مخاطبان هدف در زبــان مقصد، اصطالحات 

و لغات علمی در آن حوزه را بازتولید کنند.
زبان علــم زبــان خاصی اســت و گاهــی اوقات 
اصطالحــات و مفاهیــم تکــراری زیــادی در 
متن هــای تخصصــی در یــک حــوزه خــاص 
پیــدا می شــود کــه ممکــن اســت در علــوم 
میان رشــته ای کاربــرد نداشــته باشــند یــا بــا 
ترکیب بــا اصطالحات ســایر حوزه های علمی 

دچار تغییرات اساسی در مفاهیم شوند.
همچنیــن هــر زبــان بــا ســاختارهای فنــی و 
فرهنگی خاص خــود، دارای مباحــث و قواعد 
دســتوری اســت کــه میــزان پیچیدگــی ایــن 
قوانیــن و ســاختارها در حوزه هــای نوظهــور 
و میان رشــته ای علــم بــه طــور مســتقیم بــه 
دشــواری ترجمــه می افزایــد. به همیــن خاطر 
است که مترجمان باید در حوزه علوم نوظهور 
متخصص و ماهر باشند تا بتوانند یک ترجمه 

درست و دقیق علمی ارائه دهند.
تخصصــی  ترجمــه  از  هــدف 
متــون علمی، بیان یــک نظریه یا 
پارادایــم نویــن در علــم اســت تا 
به وســیله آن بتوان علــوم جدید 
را در جوامــع مختلــف گســترش 
داد. پــس مترجمان بایــد ضمن 
آشــنایی با رهیافت های نوظهور 
در علــوم، از تفاوت های فرهنگی 
در زبان های مختلف آگاه باشند 

و به درستی آن را بشناسند. در حوزه های علوم 
میان رشته ای و نوظهور، متخصصان بسیاری 
خصوصــاً در حــوزه دانشــگاهی، ترجمه هــای 
زیــادی را ارائه داده انــد که چنــدان قابل توجه 
نیســتند و عمدتــاً بــا تأخیــر زمانــی به دســت 
خوانندگان می رسند و چون چالش های زیادی 
در این نــوع ترجمه ها وجــود دارد، اثربخشــی 

مناسبی نیز ندارند. 
لذا نیاز اســت برای همگام شــدن با دانش روز 
دنیا و توسعه علمی کشــور، از طریق تصویب 
قوانیــن و حمایت هــای مــادی و معنــوی از 
نخبــگان علمی کشــور اســتفاده شــود کــه در 
دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و پژوهشــی دنیــا 
فعالیــت می کننــد و بــا علــوم و فناوری هــای 
نوظهــور در ارتباطنــد و می تواننــد به عنــوان 
مهم ترین ظرفیت بــرای انتقال و ترجمه متون 
و اسناد علمی در حوزه های علوم بین رشته ای 

و نوظهور مورد استفاده قرار گیرند.

دکتر مجتبی رئیس 
صفری

mgrd81@gmail.com

نمايشگاه کتاب
E X H I B I T I O N
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نمايشگاه کتاب
E X H I B I T I O N

برشی از صحبت های مدیر 
انتشارات آریاناقلم

 در همه بخش ها 
می توان نوآور بود

در حــال حاضــر سیســتم جهانــی در 
هر حــوزه ای به دنبال نــوآوری و افزایش 
درآمدها از این طریق است. طبیعتاً در 
ایران هم ایــن روند در حال وقوع اســت 
و افراد ســعی می کنند بــا نوآوری هایی، 
را  نشــر  اقتصــاد  کالســیک  مــدل 

به روزرسانی کنند. 

فروشــگاه های  ایجــاد   
چندمنظــوره کتاب کــه در کنار 
تزئینــی  وســایل  کتــاب،  عرضــه 
همیــن  از  یکــی  می فروشــند، 
راه کارهاســت. ســمیه محمــدی، مدیــر 
انتشــارات آریاناقلم در خصوص اینکه 
چقــدر این مــدل را بــرای کمک بــه بازار 
نشر قبول دارد و انجام چه نوآوری های 
دیگــری را مناســب می دانــد، می گوید: 
»شــما را ارجاع می دهــم به کتــاب »ده 
گونــه نــوآوری«. ایــن کتــاب توضیــح 
از  هرکــدام  در  شــما  کــه  می دهــد 
بخش هــای کســب وکارتان می توانیــد 
دســت بــه نــوآوری  بزنیــد. این نــوآوری 
ممکن اســت در فرایند تولید باشد، در 
سیستم محصول، کانال توزیع، برند یا 
روش کسب سود باشــد و نوآوری الزاماً 
در محصــول و آنچه به مشــتری عرضه 

می کنیم، نیست.« 

 محمــدی در ادامــه توضیــح 
ایــن  »مثــالً  می دهــد: 
فروشــگاه های چندمنظوره شاید نوعی 
نــوآوری در توزیــع و عرضــه محصــول 
باشــد. می تــوان در حــوزه دیگــر مثــل 
برندینِگ نشــر نــوآوری کــرد؛ بــه وجود 
مثــل  تخصصــی،  نشــرهای  آمــدن 
بــه نوعــی  انتشــارات راه پرداخــت، 
برندینگ تازه ای در صنعت نشر است. 
ایــن نــوآوری شــاید در قیمت گــذاری 
محصوالت مرتبط با کتاب و حتی خود 
کتــاب باشــد و همین طــور در نحــوه 

بازاریابی این محصول. 

 در هرکدام از این بخش ها، اگر 
بتوانیــم ارزش متفاوتــی بــرای 
مشــتری خلق کنیم - که شــاید چندان 
ملمــوس هــم نباشــد، امــا باعــث شــود 
مشتری حس بهتری به تهیه محصول 
داشــته باشــد - نــوآوری اتفــاق افتــاده 

است. 

COMMENTدیدگاه

بازار کتاب های تخصصی کوچک تر از ناشران عمومی است 
و مخاطبان محدودی نیز دارد. اینکه یک ناشر بتواند در این 
بــازار، تبدیل به یک انتشــارات معتبــر و نامش آشــنای ذهن 
عالقه مندان شود، هنری است که انتشــارات آریاناقلم موفق 
به انجام آن شده است. سمیه محمدی، مدیر این انتشارات، 

نسبت به همه نوآوری ها و اتفاقات جدیدی که در بازار کتاب 
در حــال وقــوع اســت، خوش بیــن اســت و می گوید شــاید در 
کوتاه مدت آسیب هایی داشته باشند، اما در نهایت بازار کتاب 
را بزرگ تر می کنند و این به نفع همه کســانی است که در این 

بازار فعالیت دارند.

گفت و گو با سمیه محمدی، مدیر انتشارات آریاناقلم؛ او معتقد 
است میزان مطالعه کتاب در سال های اخیر روند روبه رشدی را 

طی کرده است

خــــــوب ها ماندگارند
کم کیفیت ها حذف می شوند

انقالب خدمات مالی 
 چگونه بالکچین

 در حال تحول پول، بازار 
و بانکداری است

کتــاب » انقالب خدمــات مالــی؛ چگونــه بالکچین در 
حــال تحــول پــول، بــازار و بانکــداری اســت« دیــدگاه 
حیرت انگیــزی بــه خواننــده ارائــه می کنــد کــه نشــان 
می دهــد فنــاوری بالکچیــن چگونــه صنعــت مالــی را 

عمیقاً متحول می کند. 
تعدادی از بهترین متفکران در زمینه بالکچین، در این 
کتاب به بررســی توفــان دیجیتالی آینــده می پردازند. 
آنها در رابطه با مســائلی مثل اینکه چگونه بالکچین 
شــرایط را بــرای رقابــت یکســان  می کند، قــدرت مالی 
بیشتری در اختیار افراد می گذارد و شفافیت بیشتری 

در عملیات ایجاد می کند، بحث کرده اند. 

در این کتاب می خوانید که بالکچین چگونه می تواند 
سیســتم تشــویقی بــر اســاس توکــن ایجــاد کنــد کــه 
منافع بازیگــران مختلــف در پروژه هــای بزرگ مقیاس 
را با یکدیگر همسو کند و چگونه می تواند با استفاده 
از مکانیســم های نوآورانه ای مثل عرضه اولیه ســکه، 
منابع مالــی الزم بــرای را بازســازمان دهی شــبکه های 
جهانــی تأمین کند. ســیر تحــول صنعت مالــی بدون 
شــک مقولــه پیچیــده ای خواهــد شــد، ولــی بــرای 
افرادی کــه می دانند قرار اســت چــه اتفاقــی رخ دهد، 

فرصت های بسیار بزرگی فراهم می کند. 
بالکچیــن شــرایط یکســانی بــرای رقابــت ایجــاد 

گفتــه می شــود ســرانه مطالعــه در ایران 
پاییــن اســت؛ امــا گویــا وضعیــت در حوزه هــای 
تخصصی بهتر از حوزه های عمومی است. ارزیابی 

شما در این خصوص چیست؟ 
دقیقاً نمی دانم آمارهایی که از سرانه مطالعه در کشور اعالم 
می شــود، چقــدر معتبــر اســت. از طــرف دیگــر، تعریف های 
متفاوتی برای مطالعه وجود دارد. برای محاسبه سرانه مطالعه 
باید بدانیم دقیقاً چه  چیزی را مطالعه به حســاب می آوریم. 
آیا این مطالعه فقط کتاب خواندن را در بر می گیرد یا چیزهای 
دیگری هم هست؟ نظر من این است که مطالعه کتاب و اقبال 
به آن در سال های اخیر بیشتر شده و روندی روبه رشد داشته 
است. این ممکن است دالیل مختلفی داشته باشد؛ از جمله 
تأثیر شــبکه های اجتماعی و اینکه افراد نیازهایی احســاس 
می کنند و در راســتای پاســخ گویی به ایــن نیاز، به کتــاب روی 
می آورند. احتماالً این هم درباره کتاب های تخصصی صادق 
اســت و هم کتاب های مرتبط با توســعه فردی، روان شناسی 
و... . به نظر می رســد اشــتیاق به کتاب در این سال ها بیشتر 
شــده اســت. البته متغیرهای دیگری چون قیمــت کتاب هم 
در سرانه مطالعه تأثیرگذار اســت. اما من فکر می کنم برآیند 
همه عوامل مؤثر، در نهایت مثبت بوده اســت. در حوزه های 
تخصصی، نیازها و مســائلی که افراد در کسب وکارهایشــان 
با آن مواجه می شــوند، آنها را به ســمت کتاب سوق می دهد.  
البته موضوع مهم دیگر این است که مردم دنبال افراد آگاه و 
باتجربه و یادگیری می روند و به تبع آن، به کتاب هم می رسند. 
بازار کتاب های تخصصی از بازار کتاب های عمومی کوچک تر 
است و در نهایت شاید بازار کتاب های عمومی پررونق تر باشد.

آیا مارکتینگ کتاب تخصصی روش ها و 
سیستم های متفاوتی دارد؟ شما چه اقداماتی در 

این زمینه انجام داده اید؟
کتاب هم مثل هر کاالی دیگری دارای مشخصات است و نیز 
مفهوم و خدمت اصلی و گروه مخاطبان خاص خود را دارد. اگر 
بخواهیم برای کتابی بازاریابی کنیم، هم باید به ابعاد مختلف 
محصول، اینکه قرار اســت چه نیــازی را برطرف کنــد و به چه 
منظوری به خدمت گرفته شــود، توجه کنیــم و هم اینکه چه 
گروهی مخاطبان اصلی آن اند و این گروه چه ویژگی هایی دارند 
و چطور می توان به آنها دسترسی پیدا کرد. بنابراین، هر کتاب 
یا مجموعه کتابی بازاریابی مخصوص خود را طلب می کند و 
باید بتوان با مخاطب آن ارتباط برقرار کرد.  در این راســتا باید 
از همه ابزارهایی که برای پروموشن کتاب ها در اختیار داریم، 
اســتفاده کنیم تا مخاطب را مطلع یا قانع کنیم که این کتاب 
نیازش را برطرف می کند و به این شــکل برنامــه بازاریابی آن را 

تدوین می کنیم. 

عده ای معتقدند برگزاری جلساتی مانند 
نقد و بررســی و رونمایی و جشــن امضا، دون شأن 
اســت و ارزش کتاب ها را پایین مــی آورد؛ اما برخی 

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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دیگر آن را روشی کارآمد برای تبلیغ کتاب می دانند. 
نظر شما دراین باره چیست؟

همان طــور کــه گفتــه شــد، اگــر کتــاب را نوعــی کاال بدانیــم، 
می پذیریم که مثل هر کاالی دیگر مقتضیات و مخاطبان خاص 
خــود را دارد؛ از این  رو با توجــه به گروه مخاطبــان، باید برنامه 
بازاریابی کتــاب را تدوین کــرد. در کتاب هــای تخصصی تر که 
مخاطبان خاص تری دارند، ممکن است جلسات نقد و بررسی 
مفید باشد و به برقراری ارتباط اولیه بین کتاب و مخاطبان منجر 
شــود و افراد متوجه شــوند که این کتاب پاســخگوی نیازشان 
است یا نه؛ همین طور به مخاطبان این امکان را می دهد که در 
جمعی قرار بگیرند که احتماالً نیازها و دغدغه های مشابهی 
دارند و به این بهانه ارتباطاتی شکل بگیرد که خود این موضوع 
نیز از ارزش هایی شمرده می شــود که ما در مقام تولیدکننده 
ایجاد کرده ایم.  نگاه من به جلسات نقد و بررسی مثبت است، 
اما آنچه نمی پسندم جشن امضای کتاب در جلساتی است 
که جنبه نمادین پیدا می کنــد، اما محتوایی در آن جلســات 

عرضه نمی شود.

یکی دیگر از نوآوری هایی که در صنعت 
نشر اتفاق افتاده، حرکت به سوی کتاب های صوتی 
و الکترونیــک اســت. ایــن سیســتم و پلتفرم هــای 
ارائه دهنده آن چقدر می توانند کمک کننده باشند؟ 

مزایا و معایب آنها چیست؟
در کل، نگاه من به کتاب های صوتی و الکترونیک مثبت است 
و فکر می کنم تمام این سیستم ها و پلتفرم ها باعث بزرگ شدن 
بازار می شوند. کسانی که قبالً به هر دلیلی امکان تهیه کتاب 
کاغذی یا میلی به این کار نداشتند، با نسخه های الکترونیک 
به مشــتری های بــازار کتــاب تبدیل شــده اند و ایــن خصوصاً 
در زمینــه کتاب های صوتی صادق اســت. شــاید بتوان گفت 
مخاطبان کتاب های الکترونیک و کاغذی در یک دســته قرار 
می گیرند؛ یعنی کسانی که بیشتر طرفدار متن و نوشتارند. اما 
مخاطبان کتاب های صوتی، اغلب کســانی اند که تمرکزشان 
روی متن کمتر بوده است و بیشتر ترجیح می دهند بشنوند 
یا فرصتی برای کتاب خواندن ندارند. این وضعیت، بازار کتاب 
را بزرگ می کند و حتی ممکن است مخاطبانی را از بازار کتاب 
کاغذی به بازار کتاب الکترونیک و صوتی بکشاند. در کتاب های 
تخصصی، ما شاهد این بوده ایم که فرد کتاب صوتی را گوش 
کرده و به آن عالقه مند شده و بعد برای مطالعه عمیق تر، سراغ 

نسخه کاغذی آمده است.  

بالگرهــای کتــاب، به خصــوص در دوران 
همه گیری کرونا، طرف داران زیادی پیدا کرده اند و ما 
با ارائــه خالصــه کتاب هــا در صفحات شــخصی و 
پادکســت ها و... مواجهیــم. آیــا ایــن اتفــاق را در 
راســتای رونق صنعــت نشــر می دانید یــا ارائه های 

این چنینی از کتاب را آسیب زننده می بینید؟
با نگاه کوتاه مدت، امکان دارد چنین چیزهایی آسیب زننده به 

بازار تلقی شوند؛ زیرا، همان طور که گفتید، وقتی برخی افراد 
خالصه ای از کتاب را می شنوند، ممکن است دیگر سراغ اصل 
کتاب نروند. البته بسیار به کیفیت محتوایی که کتاب در آن 
معرفی شده بستگی دارد. بعضی آن قدر کتاب را خوب تعریف 
می کنند که شاید من هم از تهیه و خواندن آن کتاب احساس 
بی نیازی کرده باشــم و این خوب نیســت. زمانــی مخاطب به 
یادگیری و فهم عمیق می رســد که مطلــب را کامــل خوانده و 
دریافت کرده باشــد. بــاز هم فکر می کنــم در نــگاه بلندمدت 
همه اینها به بزرگ تر شدن بازار کتاب و بیشتر شدن استقبال 

مخاطب از کتاب کمک می کند. 

بازیگر مهم اکوسیستم کسب و کار نشر 
چه بخشــی اســت و نبــض آن را کدام قســمت در 

دست دارد؟ 
قاعدتاً همــه مؤثرنــد و نقش مهمی ایفــا می کنند، اما شــاید 
اصلی ترین نقش را در این میان ناشــر داشته باشد. اگر ناشر 
کتاب خوبی به بازار عرضه نکند یــا اصالً کتابی عرضه نکند، 
قاعدتاً باقی اجزای سیستم نمی توانند این امر را جبران کنند و 
ضعیف می شوند. اگر ناشرها را تقویت کنیم و ناشران کارهای 
خوبی به بازار عرضه کنند، بقیه اجزا هم می توانند کمک کنند. 
با وجود این نمی توان نقش باقــی اجزا و روندهــا را هم نادیده 
گرفت؛ مثالً هرقدر ناشــر تالش کند، امــا وزارت ارشــاد همراه 
نباشد یا نقشش را به خوبی ایفا نکند یا نقشی به غیر از آنچه 
الزم است، داشته باشد، و به نوعی در مسیر نشر سنگ اندازی 

کند، این چرخه درست کار نخواهد کرد.

چالش  اصلی نشر را چه می دانید؟ 
وضعیت اقتصادی مردم و اقتصاد نشر به نظرم چالش اصلی 
است. اینکه قیمت ها ثبات ندارند و هر بار باید ببینید که قرار 
اســت با چه قیمتی کتاب را تولید کنید. چیزی که بــرای افراد 
بسیاری مشهود است، مسئله قیمت کاغذ است و البته درباره 
سایر نهاده ها مثل مرکب، چســب و چیزهای دیگرِ مرتبط با 
تولید کتاب هم وضعیت همین طور است. در بی ثباتی قیمت، 
هم این موضوع هست که هر بار نمی دانید با چه قیمتی باید 
کتاب را تولید کنید و هم اینکه اصالً نمی دانید مواد اولیه مورد 
نیازتان موجود است یا نه. این به نظر من چالش اصلی است. 
ما مثالً وقتی می خواهیم کتابی را تجدید چاپ کنیم، متوجه 
می شــویم مواد اولیــه ای که در چاپ قبلــی به کار بــرده بودیم، 
موجود نیست یا اگر باشد، باید با قیمت های باال تهیه کنیم 
و این نیاز به محاسبات مجدد دارد. از طرف دیگر، باید در نظر 
بگیریم کــه آیا مشــتری توان پرداخــت چنین هزینــه ای برای 
کتاب را دارد یا خیر. این مســئله اقتصادی و بی ثباتی قیمت 
نهاده های تولید کتاب چالش اصلی است. درست است که 
قوانینی که وزارت ارشــاد وضع می کند و ایجاد محدودیت ها 
و ممیزی های کتاب بسیار آزاردهنده است، اما دغدغه اصلی 
به نظر من مسئله اقتصادی اســت که البته همه کشور با آن 

دست  به  گریبان است. 

می کنــد، همــکاری را نســبت بــه رقابــت در اولویــت 
قرار می دهــد و شــرایطی برای افــراد فراهــم می کند تا 
بــه  انــدازه شــرکت های امــروزی از اختیــارات و آزادی 
مالــی بهره منــد شــوند. ایــن کتــاب چگونگــی اجــرای 
این مســائل را توضیح می دهــد. این کتــاب پنجره ای 
آموزنده به آینده اســت؛ آینده ای که در آن، بالکچین 

تصور جدیدی از خدمات مالی ارائه می کند.
کتــاب انقــالب خدمــات مالــی را الکس تاپ اســکات 
نوشــته که انتشــارات راه پرداخت در ســال گذشته با 
ترجمه شراره شبل الحکما و پرک نجومی، آن را روانه 

بازار کتاب کرده است.

تأثیر دیجیتالی شدن در فرهنگ کتاب و کتاب خوانی

پلتفرم ها و بالگرها را نمی توان نادیده گرفت

COMMENTدیدگاه

اگر همیــن ده ســال پیــش، در روزهــای نزدیک به 
نمایشگاه کتاب می خواستیم مطلبی درباره بازار 
کتاب بنویسیم، سهم فضای مجازی و پلتفرم ها در 
آن بسیار ناچیز بود، اما امروز، وقتی صحبت از یک 
صنعت باشد، نقش این دو فناوری در آن غیرقابل 

چشم پوشی  است.
ایران در زمینه کتاب الکترونیک به اندازه دنیا مدرن 
نشده بود تا اینکه با همه گیری ویروس کرونا، ایران 
هم دوره گــذار خود را ســریع تر طی کــرد؛ همزمان 
با آنالین شــدن کســب وکارها و آموزش ها، تقاضا 
بــرای کتــاب صوتی بیشــتر شــد، پادکســت ها در 
همین دو ساله پرمخاطب تر شدند و تأثیر فضای 
مجازی و پدیده اینفلوئنسرها بر هر کسب وکاری، 
از خرد تا کالن بیشتر مطرح شد. در این یادداشت 
می خواهیم درباره نقش پادکســت ها و بالگرهای 
کتــاب در بــازار کتاب صحبــت کنیم. پیشــاپیش 
متأسفم که به ناچار از کلمات غیرفارسی زیادی در 

متن استفاده شده است. 
در گذشته به نشر به عنوان یک بنگاه فرهنگی نگاه 
می شد و از آن انتظار باال بردن سطح سلیقه افراد 
جامعه و انتشار مطالب فاخر می رفت، همان طور 
کــه فرانکلیــن و امیرکبیــر نشــرهایی هســتند که 
نویســنده های خارجــی بســیاری را بــه مخاطــب 
فارسی زبان شناســاندند و کتاب های ارزشمندی 
منتشر کردند؛ اما مدتی ا ست که نشرها به عنوان 
یک بنگاه اقتصادی فعالیت می کنند و برگشــت 
مالــی در چــاپ هــر کتــاب، حــرف اول را می زنــد. ) 
هرچنــد ایــن یــک موضــوع جهانــی  اســت و تنها 
مختص ایران نیست.( از زمانی که آورده مالی هر 
کتاب، به سایر اِلمان ها برتری یافت، ناشران راه های 
مختلفی را برای ارائه محصوالت فرهنگی خود در 
نظر گرفتند. اینســتاگرام هم در این روزها حداقل 
در ایران که سایر شبکه های مجازی فیلتر هستند 
و دسترسی به آنها برای مردم عادی سخت است، 
بهترین بستر برای پروموت محصوالت و بالطبع، 
فروش آنهاست. روش دیگر معرفی کتاب ها توسط 
بالگرهای کتاب است. این بالگرها کتاب هایی طبق 
ســلیقه خود معرفی می کنند و با ســلیقه خود به 
بازار نشر و چاپ کتاب خط می دهند و همین باعث 
می شــود تا با اســتفاده از فرمولِ موفــقِ یک کتاِب 
پرفروش، کتاب های بی شماری با همان مضمون و 
در همان سبک منتشر شود و بازار نشر با کتاب های 
پرفروشــی کــه ارزش ادبی و هنــری ندارند، اشــباع 
شود. البته این حرف درباره همه بالگرها و مروجان 
کتاب صادق نیست اما با نگاهی سرسری به آمار 
کتاب های پرفروش همین یک ســال هم می شــود 
به تشــابه این کتاب ها به هم و زرد شــدن ســلیقه 

مخاطبان اذعان کرد. 
در کنار تأثیر اینفلوئنسرها بر بازار کتاب، می توان 
به استقبال از پادکســت ها و کتاب های صوتی در 
ســال های اخیر اشــاره کرد کــه این مســئله از نظر 
نگارنده تأثیر مثبتی در فرهنگ کتاب و کتابخوانیِ 

ایرانی ها داشــته اســت. هر چند کتاب خوان های 
کالسیک اعتقاد دارند که هیچ چیز جای در دست 
گرفتن یک کتاب و ارتباط نزدیک با ورق های کتاِب 
چاپی را نمی گیرد، اما کتاب صوتی باعث می شود 
تا وقت های مرده ای که اتفاقاً در زندگی شهری زیاد 
هم هستند، زنده شوند. از بســیاری شنیده ام که 
در ایــن ســال ها در حین ظــرف شســتن، خیاطی، 
آشــپزی و رانندگی و در حین تردد با وسایل نقلیه 
عمومــی کتــاب صوتی گــوش می کننــد. عــالوه بر 
ایــن، کتاب هــای حجیمــی را کــه حجم شــان برای 
زندگــی پرســرعت و »چکیــده« ایــن روزهــا کمــی 

ترسناک هستند، می توان به صورت 
صوتی قبل از خواب یا در وقت های 
مُرده گــوش کــرد و ادبیات باشــکوه 
و لذت بخش شــان را جرعه جرعــه 

نوشید. 
بعد از ایجاد پلتفرم هایی برای خرید 
کتــاب الکترونیــک مثــل فیدیبــو و 
طاقچــه، پادکســت هایی هــم برای 
معرفی کتاب ســاخته شــد؛ چــه از 
طرف خود نشرها و کتاب فروشی ها 

و چــه بــه صــورت مســتقل. از محبوب تریــن و 
پرمخاطب تریــن پادکســت های مربوط بــه کتاب 
می توان به پادکست بی پالس اشاره کرد. بی پالس 
به قدری در دنیای کتاب مطرح شده که در بسیاری 
از کتاب فروشــی ها قفســه ای مختص کتاب هایی  
اســت کــه در بی پــالس معرفــی شــده اند. در ایــن 
پادکست علی بندری خالصه کتاب های ناداستان 
را می گوید و از نظــر عده ای این خالصــه و چکیده 
تحویلِ مخاطب دادن و پذیرفتن نقطه نظر گوینده 
به عنوان اصل، شنوندگان پادکست را از خواندن 
خود کتاب و تفکــر نقادانه ای کــه از خواندن کتاب 
ناشی می شــود، بازمی دارد. هر چند عده ای دیگر 
معتقدند که این کتاب ها پس از معرفی علی بندری 
پرفروش می شوند، پس مخاطب با گوش دادن به 
این خالصه ها کتاب مورد عالقه و محبوب خود را 

پیدا کرده و به طور کامل می خواند. 
پادکســت دیگــری کــه پرمخاطــب بودنــش خبــر 
بســیار خوشــحال کننــده ای  اســت، پادکســت 
فردوســی خوانی ا ســت. در این پادکســت گوینده 
شعرهای شاهنامه را می خواند و داستان هایش را 
با زبان ساده بیان می کند و همین باعث نزدیک تر 
شدن فارسی زبانان به شــاهنامه می شود. از دیگر 
پادکست های معرفی کتاب می توان به »رادیو مان« 
اشاره کرد؛ پادکست وابسته به فروشگاه کتاِب مان 
که 15 قسمت آن منتشر شده و به معرفی بی طرفانه 
کتاب هــای مختلــف می پــردازد. »رادیــو گوشــه« 
رادیویی ا ســت که نشر چشمه منتشــر می کند و 
»رادیو نردبان« هم کتاب های صوتی شده انتشارات 
کتاب های نردبان است که به عنوان قصه شب برای 
کودکان به صورت رایگان در سایت و تلگرام این نشر 

موجود است. 

مهرآذین 
بشیری راد

Mehrazin.bashiri
@gmail.com نمايشگاه کتاب
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ناشــران تخصصی در بــازار امروز نشــر، در حــال تالش اند تا 
مخاطبان خود را حفظ کنند و در شرایط دشوار نشر، فضای 
دیجیتال می تواند یک یار کمکی محسوب شود. هرچند عادل 
طالبی، مدیر نشر برآیند، معتقد است که مشکل عمده این 
صنعت در حال حاضر، ممیزی های وزارت ارشــاد اســت. او 
می گوید در غیاب این ممیزی ها، بازار راه سالم خودش را پیدا 
می کنند و مخاطبان بیشتری هم به کتاب رو می آورند. نشر 
برآیند که مخاطبان مخصوص خود را دارد، ظاهراً در سال های 
اخیر رشد چشم گیری در فروش دیجیتال داشته است و به 
گفته مدیر این انتشــارات، تجربه فــروش دیجیتال، حتی بر 

فروش کتاب کاغذی هم تأثیر مثبت داشته است.
 

مشــکالت کار تخصصــی در حــوزه کتاب 
چیســت؟ آیــا در کتاب هــای تخصصــی نیــز ســرانه 

مطالعه پایین است؟ 
دولت سال ها به روش های مختلفی در صنعت نشر دست 
برده و با آن بــازی کرده اســت و از این جهــت، بحث صنعت 
نشــر اهمیت بســیاری دارد. زمانی، در اوایل انقــالب، دولت 
ترجیــح داد ایدئولــوژی خــودش را تبلیــغ کنــد و بعــد ســعی 
کرد با ابزار یارانــه، کنترل جریان فکــری را در اختیار بگیرد. از 
همین جا اســت که فســادها و سوء اســتفاده های بســیار در 
زمینه یارانه کاغذ و چیزهای مشابه به وجود می آید. به تدریج 

فضا متعادل تر شــد. االن دولت در چاپخانه هــای خودش با 
میلیاردها تومان بودجه به مؤسسات ایدئولوژیک، کار خودش 
را می کند و صنعت نشر در حال حرکت به سوی یک صنعت 
واقعــی و جــدی اســت. در چنین فضایی اســت که مســئله 
بازاریابی و برندینگ اهمیت پیدا می کند. در نمایشگاه کتاب 
سال 98، به خاطر دارم ناشــرانی که روی برندینگ کار کرده و 
فرصت های فضای دیجیتال را شــناخته بودنــد و به ممیزی 
علمی و فنی پیش از چاپ کتاب هایشان اهمیت داده بودند، 
در تمام روزهای هفته غرفه شلوغی داشتند. البته این ممیزی 
با ممیزی وزارت ارشــاد متفاوت است. به نظر من اینکه یک 
وزارتخانه بخواهد نظر ایدئولوژیک خودش را روی محتوا ارائه 
دهد، کامالً غلط است. ناشر تخصصی باید بتواند بر اساس 
رویکرد تخصصی خودش، کتاب های مناسب و مورد نیاز بازار 
را انتخاب کند. هر چه ناشــرها تخصصی تر شوند و اهمیت 
بیشتری برای برندینگ و بازاریابی قائل باشند، صنعت نشر 
قطعاً پویاتر خواهد شد. درباره سرانه مطالعه هم باید بگویم 
یک مشکل دوطرفه وجود دارد. یعنی درست است که فضای 
دیجیتــال و شــبکه های اجتماعی، بخشــی از وقــت و توجه 
مردم را تصاحــب کرده انــد، اما اگر ناشــر کارش را بلد باشــد، 
می تواند توجه مردم را جلب کند. ناشــرها باید به خودشــان 
بیایند و کتاب های خوب با ذائقه مردم تولید کنند. البته یکی 
از مشکالتی که شاهدش هستیم و بخشــی از کتاب نخوان 

گفت و گو با عادل طالبی، مدیر انتشارات برآیند که باوجود 
نقدهای  جدی به عملکرد دولت می گوید اگر ناشر کارش را بلد 

باشد، می تواند توجه مردم را به کتاب هایش جلب کند

مسئله مهم برندینگ 
در صنعت کتاب

گفت و گو با مرتضی کاردر، مدیر نشر هرمس

چرخه کامل و درست صنعت نشر

INTERVIEWگفت و گو

چیزی که بسیاری از ناشــران از آن حرف می زنند 
و نسبت به آن گله مندند، امتیازات ویژه ای است 
که برخی از ناشــران را از نظر دریافت مجوز نشــر 
و کمک هــای مالــی و اعتبــاری از دیگــران متمایز 
می کند. اینکه دولت با قوانین و قواعد یکسان با 
همه برخورد نمی کند و بعضی از ناشران صاحب 
رانت هایی هستند که مزیت رقابتی ناعادالنه ای 
در بــازار نشــر بــه آنهــا می دهــد. از طرفــی، ظاهراً 
برخورد با ناشران کتاب ساز و سوء استفاده کنندگان 
در بازار نشر، هنوز آن قدر جدی نیست و تعدادی 
از کتاب های پرفروش، توســط تعدادی از ناشران، 
به اسم ترجمه تازه و با هزینه کمتر و طبعاً قیمت 
پایین تر، دوباره منتشر می شود و این هم به شیوه 
دیگــری ناشــران درگیر مشــکالت مالــی را گرفتار 
بازار ناعادالنه می کند. مرتضی کاردر، مدیر نشر 
هرمس، این دو مسئله را از مهم ترین چالش هایی 
می داند که ناشر حرفه ای در بازار کتاب ایران با آن 

دست به گریبان است.   

و  ارتباطــات  گســترش  بــا 
دسترســی های جهانــی، فاصلــه عرضه 
یک کتاب به زبان اصلی و نسخه فارسی 
آن بســیار کــم شــده اســت. آیــا می توان 
گفت این اتفاق به رونق کسب و کار نشر 
منجر می شــود؟ نقاط قــوت و ضعف آن 
چیست؟ چه استراتژی های دیگری برای 

فروش کتاب ها وجود دارد؟ 
ایــن زمانی محقق می شــود که ما بخشــی از بازار 
جهانی کتاب باشــیم و االن نمی توان گفت که ما 
بخشــی از این بازار هســتیم. کپی رایــت در ایران 
رعایت نمی شــود و این کار را ســخت می کند. در 
سال های اخیر از اتفاق های خوب و جالب توجهی 
که افتاده، این اســت که برخی ناشران کپی رایت 
کتاب را می خرند و ترجمه فارسی کتاب ، هم زمان 
با نسخه زبان اصلی منتشر می شود. البته وقتی 

ناشر سراغ ترجمه آثاری می رود که عنوان منتخب 
نیویورک تایمز یا رسانه های معتبر دیگر را با خود 
دارد و خود کتاب یا نویسنده اش برنده جایزه ادبی 
مهمی شــده اند، خودبه خــود در تبلیــغ و فروش 

کتاب مؤثر خواهد بود.
 باید به این نکته نیز توجه کنیم که تالش ناشران 
برای عقب نماندن از بازار جهانی سبب شده که 
در حال سبقت گرفتن از یکدیگر باشند و به خاطر 
این عجله ، حتی ترجمه های درستی از یک کتاب 
در بازار پیدا نشــود. اســتقبال جهانی نسبت به 
یک کتاب، می تواند بخشی از بار تبلیغاتی ناشر 
را به دوش بکشــد، اما این نباید سبب شود که از 
کیفیت آثار منتشرشــده به زبان فارســی کاسته 

شود. 

با شــیوع کرونا، افراد زیادی در 
شبکه های اجتماعی دست به کار معرفی 
کتاب زدند و به نوعی بالگر کتاب شدند. 
همچنین پادکست هایی نیز با موضوع 
معرفی کتاب منتشر می شــوند. آیا آنها 
می توانند مخاطب را کتاب خوان کنند یا 
بــا ارائــه خالصــه کتاب ها بــه بــازار کتاب 

ضربه می زنند؟
پادکســت ها  و  کتــاب  بالگرهــای  کــه  کاری 
می کنند، طبیعتاً در خدمت نشــر است. به ویژه 
پادکســت های حرفه ای مثل پادکست بی پالس 
که به نظرم خالصه هایی که از کتاب ارائه می دهد، 
دقیق و درست اســت. این امر بی تردید در ترویج 

کتاب مؤثر است. 
کار بالگرهــای کتــاب و پادکســت ها وقتــی 
آسیب زننده اســت که مخاطب که گاهی ممکن 
اســت تمایلی به خواندن کتاب نداشــته باشــد، 
به همین معرفی ها بســنده کند و فکر کند کتاب 
را خوانده و می دانــد چه محتوایــی دارد. حتی بر 

اساس آنچه شنیده، درباره کتاب حرف می زند. 
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بودن مــردم هــم بــه آن برمی گــردد، مســئله ممیزی کتــاب و 
برخورد ســلیقه ای و کامالً غیرشــفاف و جلوگیری از انتشــار 
محتوایی است که مردم می پســندند یا به آن نیاز دارند. این 
یکی از مصیبت های صنعت نشر است و اگر کنار برود، من 
فکر می کنم مردم ما کتاب نخوان نیستند. مردم ما کتاب خوان 
هستند، اما باید اجازه داده شود کتابی که دوست دارند چاپ 
شود، نه کتاب هایی که بعضی ها دوست دارند مردم بخوانند. 
مشکل اینجاست که یک عده دوست دارند تعیین کنند مردم 
چه بخوانند. اگر این نگاه حذف شــود، بدون هرگونــه رانت و 

یارانه، بازار کتاب کار خودش را پیش می برد.

آیا مارکتینگ کتاب تخصصــی روش ها و 
سیستم های متفاوتی دارد؟ شما چه اقداماتی در این 

زمینه انجام داده اید؟
مارکتینگ حتی در یک حوزه می تواند برای دو برند متفاوت، 
فــرق داشــته باشــد. در حــوزه FMCG هــم مثــالً وقتی شــما 
ماکارونــی تولیــد می کنیــد، ممکــن اســت یــک تولیدکننده 
ماکارونی روی یک مزیت رقابتی تمرکز کند و مشتری خاص 
خودش را داشته باشد و تولیدکننده دیگر ماکارونی هم مزیت 
دیگری داشته باشد و بخش دیگری از مردم را هدف قرار دهد. 
در حوزه نشر هم همین طور اســت. مثالً کتاب کودک، کتاب 
درســی، کتاب بزرگســال، کتاب دینی، اینها همه بخش های 
هدف خــودش را دارد و ناشــر تخصصی مثل ما کــه در حوزه 
مدیریــت و بازاریابــی فعالیــت  می کنــد، طبیعتــاً مخاطبــان 

خودش را خواهد داشت. 
ناشــر باید ببیند از نظــر علمی، تــوان اجرایــی و مالــی در چه 
جایگاهی است و چه گروه مخاطبی را می تواند هدف قرار دهد 
و روی همان کار کند. طبیعی است که بله، هر مجموعه کتابی 
نیاز به روش ها و سیستم ها و مارکتینگ خاص خودش دارد 
که باید متناســب با مخاطب و محصول و محتــوای خودش 
و از کانال هــای مختلفــی کــه وجــود و بــه آن دسترســی دارد، 

بازاریابی اش انجام شود. 

ا الگوی مطالعه در ایران به چه ســمتی در 
حال حرکت است و پسند و انتخاب مخاطب در حال 

حاضر حول چه محورهایی می گردد؟
مــا شــاهد شــکل گیری الگــوی مشــخصی به خصــوص در 
مخاطبان جوان کتاب به سمت کتاب های دیجیتال و صوتی 
هســتیم. متأســفانه عدد دقیقی نــدارم، اما نگاهی بــه آمار 
فروش مــان از ســال 96 تــا االن نشــان می دهــد کــه در بخش 
دیجیتال دو تا سه برابر افزایش فروش داشته ایم. البته باید در 
نظر داشته باشید که برآیند انتشارات تخصصی است و کتاب 
در حوزه ای که ما در آن فعالیت می کنیم، از گذشــته اهمیت 
داشته است و مخاطبان ما ضرورت مطالعه را درک می کنند. 
از ایــن جهت به خصــوص بــا ورود شــبکه های اجتماعی، ما 
توانسته ایم کانال های مستقیم ارتباطی با مشتریان بالقوه 
و بالفعل ایجاد کنیم که بسیار کمک کننده بود.  اما من فکر 
می کنم نه فقط ما، بلکه هر حوزه ای می تواند از فضای دیجیتال 
به نفع خود و در جهت ترغیب مخاطب کتاب استفاده کند. 
پتانسیل های زیادی وجود دارد که اغلب ناشران از آن استفاده 
مؤثری نمی کنند. البته انتشاراتی مثل نشر آموت یا آریانا قلم، 
خیلی خوب و حرفه ای از این فضا استفاده می کنند، اما جای 
بسیاری از ناشران در استفاده از این ظرفیت ها خالی است. 

یک دغدغه قدیمی وجــود دارد که فضای 
دیجیتال و کتاب های الکترونیک به ضرر کتاب های 

کاغذی هستند. این دغدغه چقدر واقعی است؟
تجربــه مــا در ســال های اخیــر که هــم در نشــر کاغــذی و هم 
دیجیتال فعالیت می کنیم، نشــان می دهد که اشتراک بین 
دو دســته افراد مخاطــب این کتاب ها، کوچک اســت. یعنی 
اغلب افراد یا کتاب دیجیتال تهیه می کنند یا کتاب کاغذی. 
بله مشترکاتی هم هست و ممکن است خرید کتاب دیجیتال 
به خصوص با قیمت پایین تر باعث شود مردم کتاب فیزیکی 
نخرند، اما عمالً مخاطبان دو گروه مجزا هستند و در مجموع 

انتشــار کتاب دیجیتــال به ضــرر کتــاب کاغذی نیســت. ما 
متوجه شده ایم جوان ترها که اغلب مخاطب کتاب دیجیتال 
هستند، در شبکه های اجتماعی درباره کتابی که خوانده اند 
صحبت می کننــد و ایــن نه تنهــا ضربه زننده نیســت، بلکه 
طبق تجربــه ما بــه بخــش فــروش کتــاب کاغذی کمــک هم 
می کند. البته در این زمینه الزم است که قیمت گذاری درست 
انجام شــود. بله در فضای دیجیتال هزینه چــاپ و صحافی 
نداریم، اما نباید به شیوه ای قیمت گذاری انجام شود که عمالً 
مخاطب را بین این دو قرار دهد.  یک مــورد دیگر هم که باید 
به آن اشاره کرد قوانین ماست. متأسفانه در کشور ما برخورد 
سیستم قضایی با کسانی که کتاب را به شکل دیجیتال کپی 
 می کنند، جدی نیست. اگر مثل کشــورهای دیگر که قوانین
 tcA thgirypoC muinnelliM latigiD( ACMD( دارنــد، 
با کسی که محتوا را می دزدد برخورد شود، نگرانی ناشران در 
زمینه کتاب دیجیتال برطرف می شود و این به رشد صنعت 

کتاب خوانی و فرهنگ کمک خواهد کرد.

چالش هــای اصلــی صنعــت نشــر را چــه 
می دانید؟ برخی به محدودیت های وزارت ارشــاد به 
عنوان تنظیم کننده قوانین اشاره دارند، عده ای دست 
روی قیمت کاغذ و چاپ می گذارند و برخی دیگر نیز 

سرانه مطالعه پایین... 
نه قیمت چاپ، نه کاغذ و نه هیچ چیز دیگر مشکل اصلی ما 
نیست. واقعیت این است که مســائل مانع ما نخواهد بود. 
مهم ترین مانع، وزارت ارشاد است. مهم ترین مانع ایدئولوژی 
است و کسانی هستند که می گویند نگاه ما باید حاکم باشد 
بر آنچه مردم می خواهند بخوانند و بر همین اساس، به نگاه 
نزدیک به خود، یارانه و وام و امکانات می دهد. در عمل ناشر 
واقعی و کســی که فهم درســتی از بازار دارد، عقب می ماند و 
نمی تواند رقابت کند. هر وقت دولت از بازار نشــر کنار برود، 
خودبه خود مردم کتاب خوان می شوند و ناشران کتاب  خوب 
چاپ می کنند. ممیزی ها و رانت ها که حذف شود، خودبه خود 

وضعیت صنعت نشر بهبود پیدا می کند. 

فروش کتاب به مرور در حال خروج از دستان 
کتاب فروشــی های کوچــک اســت و در عــوض 
کتاب فروشی های چندمنظوره بزرگ، رشد می کنند. 

این به ضرر بازار کتاب است یا به نفع آن؟
این یــک واقعیت اســت که به هــر حال تغییــرات در فنــاوری، 
باعث تغییــرات در کســب وکارها هم می شــود. زمانــی بود که 
برای عکــس گرفتــن بایــد بــرای دوربین مــان فیلم هــای 12، 24 
یــا 36تایــی می گرفتیــم و بعــد از ظاهر شــدن در عکاســی تازه 
می فهمیدیــم تعــدادی از عکس هــا ســوخته یــا بی کیفیــت 
است. االن با دوربین های دیجیتال یا گوشی موبایل می توانیم 
به راحتی تعــداد باالیــی عکــس بگیریم تا بــه چیزی کــه مورد 
نظرمان است برسیم. طبیعی است که تعداد زیادی عکاسی 
از کســب وکار بازماندنــد، امــا در عــوض راحتــی و آســایش و 
 امکانات زیادی بــه مصرف کننده داده شــد. بــه این می گویند
 disruptive technology یــا تکنولــوژی متحول کننــده. 
فضای دیجیتال هم همین اســت و طبیعی است که تعدادی 
از کسب وکارها در این وضعیت متضرر می شوند. اما فراموش 
نکنیم کتاب فروشــی ها در مقابل تعداد زیــادی از کتاب هایی 
که منتشــر می شــوند، ویترین محدودی دارند و تعداد زیادی 
کتاب به ناچــار دیده نمی شــوند. اما فضای دیجیتــال ویترین 
نامحدود در اختیــار کتاب ها می گذارد. بــرای مخاطب مزیت 
گسترش دامنه انتخاب و همین طور دسترسی به کتاب را دارد، 
ولی از جمله تبعاتش حذف تعدادی از کتاب فروشی هاست.  
البته همه کتاب فروشــی ها از بین نخواهند رفت. بله، مفهوم 
فروش کتاب به عنوان یک بیزینس در حال تهدید است، اما 
اگر به عنــوان یک فضای فرهنگــی به آن نگاه شــود، وضعیت 
فرق می کنــد. مثل باغ کتــاب و بعضی شــهر کتاب ها که فقط 
کتاب فروشی نیستند؛ آنجا کتاب »هم« می فروشند، اما فضای 
  community builderفرهنگی و نقطه ارتباطی و در واقع یک

هستند. یعنی جایی که افراد در آن ارتباط برقرار می کنند. 
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برخــی پادکســت ها، مثل پادکســت بی پــالس در 
هر قســمت تأکید می  کنند که این معرفی ها جای 
خوانــدن کتــاب را نمی گیــرد. معرفی کتــاب، فقط 
معرفی است و نباید جایگزین خواندن کتاب شود.

بــا گســترش فــروش آنالیــن و 
فروشــگاه های زنجیــره ای کتــاب، شــاهد 
حذف کتاب فروشی های کوچک و محلی 
از این صنعت هســتیم. این موضوع چه 
تأثیری بر صنعت نشر و فروش کتاب در 

سال های آینده می گذارد؟
مثــل همــه بازارهــای دیگــر، در بــازار کتــاب هــم 
فروشــگاه های زنجیــره ای بــزرگ، فروشــگاه های 
کوچک را می بلعند. این امر اجتناب ناپذیر است. 
اما کتابفروشی های کوچک چه کار باید بکنند که 
از غافله عقب نمانند و مقهور فروشگاه های بزرگ 
کتاب نشوند؟ من فکر می کنم بیش از هرچیز، آنها 
باید روی شــیوه های تازه  ای برای بقا و روزآمد کردن 
خودشــان تمرکز کنند. اینکه چه مزیت هایی باید 
نســبت بــه فروشــگاه های بزرگ داشــته باشــند تا 

بتوانند در این بازار جان به در ببرند. 
فکــر می کنــم در ســال های اخیــر بعضــی از آنهــا 
سریع تر از بقیه دست به اقداماتی زده اند که درخور 
توجــه اســت. از جمله آن ارســال ســریع کتــاب یا 
رایگان، در محدوده محله هاســت. همین طور نوع 
ســفارش گرفتن شــان را تغییــر داده اند و ســفارش 
کتــاب صرفــاً بــه مراجعــه حضــوری نیــاز نــدارد. 
کتاب فروشــی های محلی می توانند زنــده بمانند، 
اگر اقتضائــات زمانه را دریابند و متناســب بــا روز، 

خودشان را تغییر دهند. 

چالش هــای اصلــی صنعــت 
نشــر را چــه می دانیــد؟ محدودیت هــای 
وزارت ارشــاد، وضعیــت اقتصــادی ایــن 

صنعت یا سرانه مطالعه پایین؟ 
فکر می کنم مهم تر از اینها، مسئله استانداردهای 
دوگانه در این صنعت مطرح است؛ یعنی بخشی 
از صنعــت نشــر ســعی می کنــد کامــالً بــا اتــکا به 
سرمایه گذاری خصوصی خودش را سر پا نگه دارد و 
بخش دیگر از صنعت نشر، ناشران دولتی یا ناشران 
نزدیک به نهادهای حاکمیتی و دولت، بدون توجه 

به بازار، کارهایشان را ارائه می دهند. 
از طرفی، بخش دیگری که جزئی از بازار و صنعت 
نشــر اســت، بــا سوءاســتفاده و عرضــه کتاب های 
تقلبی که کپی کتاب های ناشران دیگر است، بازار 
را در دســت می گیرند؛ به ویژه هدف شان آن دسته 
مخاطبانی هستند که اطالعی از بازار کتاب  ندارند. 
فکر می کنــم نکته اصلی این اســت که ایــن موارد، 
ســامان دهی شــود و قانون و منطق واحــدی حاکم 
باشــد. اگــر دولــت می خواهــد کمکــی کنــد، کار 
اصلی اش این اســت که بــازار را منظم کنــد و البته 
این قوانین و قواعد برای همه یکسان باشد. یعنی 

هم در اعطای مجوزهــا و هم در تخصیص اعتبار و 
کاغذ ، قواعد یکسانی وجود داشته باشد. همین طور 
باید قوانین بازدارنده ای برای سوء استفاده کنندگان 
در بازار نشر وجود داشته باشــد؛ کسانی که بدون 
هزینه های معمول نشــر یــک کتــاب، ترجمه یک 
ناشــر دیگر را بازنویســی و دوباره منتشر می کنند. 
مجموع این قوانین باید در راســتای عادالنه کردن 

بازار باشد، نه اینکه دست و پای ناشران را ببندد.

اکوسیســتم  مهــم  بازیگــر 
کسب و کار نشر چه بخشی است و نبض 

آن را کدام قسمت در دست دارد؟ 
چرخه نشــر شــامل مؤلــف، مترجــم، تولید کننده 
اثر، ناشــر، توزیع کننده، کتاب فــروش و قانون گذار 
است. هر کدام از اینها به نوعی به اندازه خودشان 
تأثیرگذارنــد و نمی تــوان گفــت کدام یــک بیــش از 
دیگری. با وجود این در برهه ای از زمان، یکی بیش 
از بقیــه اثرگــذار می شــود و آن هم زمانی اســت که 
بخشــی بیش از اندازه بزرگ شود. فکر می کنم هر 
کدام از اینها اگر بیش از اندازه بزرگ شوند، می تواند 
آسیب زننده باشد. گاهی وقتی حتی مترجم از اثر 
پیشــی می گیــرد، می توانــد در درازمدت آســیب زا 
باشــد. گاهی اگر قدرت توزیع کننده بیش از ناشــر 
و کتابفروش باشــد، می تواند مشــکل ایجاد کند. 
اگر وزارت ارشاد و نهادهای نظارتی هم قدرت شان 
بیش از حد نظارت، حمایت و قانون گذاری باشــد، 
به چرخه نشر آسیب وارد می شــود.  چرخه کامل 
و درســت نشــر، چرخه ای اســت که همه بازیگران 

بتوانند در کنار هم کار و به یکدیگر کمک کنند. 

برگزاری جلسات جشن امضا 
و رونمایی کتاب را برخی دون شأن کتاب و 
نویســنده می داننــد. از طرفــی یکــی از 
راه هــای معرفــی کتــاب و بازاریابــی آن 
محســوب می شــود. از نظر شــما چه قدر 
روش هایی مثل این و اساساً بازاریابی های 
جــدی بــرای کتــاب، در رونــق بــازار مؤثــر 

است؟
کمتــر شــنیده ام چنیــن کاری را کســی دون شــأن 
نویســنده یا ناشــر بدانــد و حتی خیلــی از بــزرگان 
صنعت کتاب و نشــر هــم چنین جلســاتی برگزار 
می کنند و در دنیا نیز البته رایج و مرسوم است. اما 
گاهی اثر یا مترجم فراتر از اینهاست که با برگزاری 
جشن امضا یا رونمایی خللی در اعتبار و ترویج اثر 
ایجاد شود. خیلی وقت ها به همین دلیل بسیاری 
از ناشــرها تن به این کار نمی دهند و برایش صرفه 
اقتصادی ندارد. اما مارکتینگ کتاب شامل همه این 
مراحل است و شما نمی توانید نسبت به رونمایی، 
جشن امضا، توزیع درست کتاب یا تبلیغ و ترویج 
درســت کتاب بی تفاوت باشــید. بارها شــاهد این 
بوده ایم که وقتی برای کتابی بازاریابی خوبی نشده، 

از نظرها هم دور مانده است. 
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تاریخچه غریب 
هرج ومرج طلبان 

آرمان گرایان و متخصصان 
فناوری که رمزارز را 

به وجود آوردند

پول نقد دیجیتال
کتا ب های زیادی درباره بیت کوین و فناوری 
قدرت دهنده به آن یعنی بالکچین نوشته 
شــده، اما کمتر کتابی به سراغ تاریخچه 
ارزهــای دیجیتــال رفتــه اســت؛ اینکــه 
ساتوشــی ناکاموتو با چه پشــتوانه ای در 
سال 2008 وایت پیپر بیت کوین را منتشر 
کــرد و خبــر از ظهــور اولیــن ارز دیجیتال 
جهــان داد. چــه دانــش علمــی و چــه 
تجربه های موفق و ناموفقی تا پیش از این 
وجود داشته که باعث شــده، بیت کوین 
با کمترین نقص در ساختار و مکانیسم 
خود به وجود بیاید.  فین برونتون در کتاب 
پول نقد دیجیتال تــالش خــود را کرده تا 
به این ســؤاالت پاســخ بدهد. ایــن کتاب 
درباره ماهیت و تاریخچه پول دیجیتال 
اســت. این کتــاب، داســتان ناگفتــه پول 
دیجیتال و افــرادی را تعریــف می کند که 
به دنبال ساختن آن بودند.  هدف بعضی 
از آنها زمین زدن دولت ها و ملت ها و ایجاد 
آرمان شهری رمزنگاری شــده بود و هدف 
برخی دیگر این بود که با از میان رفتن نظم 
جهانی، پاداشی دریافت کنند، برخی نیز 
می خواستند ماشینی را پدید بیاورند که 

بتوانند با آن تا ابد زندگی کنند. 
با مطالعه ایــن کتــاب از اجــزا، مفاهیم و 
ایده های پول دیجیتــال )از آزمایش های 
دهــه 1980 گرفتــه تــا ایجــاد بیت کویــن( 
ذهنیــت جامعــی پیــدا خواهیــد کــرد. 
پول هــای  از  تاریخچــه ای  همچنیــن 
آزمایشــی را خواهیــد دید که تــا نزدیکی 
موفقیت رفتند، ولی در نهایت شکست 
خوردنــد. ایــن کتــاب را علــی قربــان زاده 
ترجمه کرده و انتشارات راه پرداخت سال 

گذشته به بازار کتاب عرضه کرده است.

INTRODUCTIONمعرفی

استفاده از ابزارهای نوآورانه در فروش، در روزگاری که بسیاری 
از کتاب فروشی ها خطر تعطیلی را از نزدیک حس می کنند، 
می تواند یک کتاب فروشی  را به کسب وکاری موفق بدل کند. 
کتاِب مان، یک کتاب فروشی نوآور است که برای معرفی کتاب 
به مخاطبانش پادکست می سازد و در شبکه های اجتماعی، 
مسئله تولید محتوا را به صورت جدی پیگیری می کند. حامد 
رهنما، مدیر کتاب مان، معتقد است با ایجاد فضایی با روح 
خانه در کتاب فروشی و همین طور استفاده از روش های نوین 
فروش، یک کتاب فروشــی می توانــد در بــازار جایگاه خــود را 

تثبیت کند.

مسئله درآمد کتاب فروشی ها در سال های 
گذشته به بحران تبدیل شده است. به همین جهت، 
کتاب فروشی ها برای جبران این درآمد پایین، دست به 
کار فروش وســایل تزئینــی شــده اند. آیا ایــن حرکت 

تأثیری مثبت یا منفی بر فروش کتاب می گذارد؟
حرکت کتاب فروشی ها به سمت فروش محصوالت دیگری 
در کنار کتاب، از نظــر من در فروش کتاب پیش برنده اســت. 
در کتاب فروشــی های دیگر دنیا هــم این اتفاق افتاده اســت. 
در کتاب فروشی های عمومی محصوالت دیگری مثل هدایا، 
نوشــت افزار، بازی و چیزهایی از این دســت  در کنار کتاب به 
فروش می رسد و این به جذاب تر شدن فضای کتاب فروشی 
برای مردم کمک می کند. ما در فروشــگاه »کتاب مان«، برای 

انتخاب کاالیی که قرار است در کنار کتاب به فروش برسانیم، 
فرهنگی و هنری بودن کاال را به سودآوری آن ترجیح داده ایم. 
مان به معنی خانه است و شــعار ما »اینجا مان شماست«، 
متعهدمان کــرده که فضــای فرهنگی کتاب فروشــی را حفظ 
کنیم. حتی فروشندگان ما هم فروشنده معمولی نیستند، 
بلکه راهنمایان فرهنگی هستند که به مشتری برای انتخاب 
کتاب کمک می کنند.  فروش محصوالت دیگر در کنار کتاب، 
اتفاق خوبی است، اما اضافه کردن این محصوالت به این دلیل 
نیست که کتاب به تنهایی فروش نمی رود. ما حتی اگر فروش 
خوبی در زمینه کتاب داشته باشیم، باز هم این محصوالت را 
در فروشگاه مان ارائه می دهیم. چراکه همه اینها، محصوالتی 
مرتبط با فضای فرهنگی است ؛ بُرد گیم، هدایا، صنایع دستی 
و... . قوانینی هم بــرای خودمان در نظر گرفته ایم، مثل اینکه 
در کتاب مان در بخش هدایا چیزی به غیر از آثار تولیدشده 

دست ساز نداریم. 

گفته می شود علت مرگ کتاب فروشی های 
کوچک و محلی، سه عنصر فروش اینترنتی، برگزاری 
نمایشگاه و فروشگاه های زنجیره ای کتاب است. از بین 
رفتن این دسته از کتاب فروشی ها چه تأثیری می تواند 
بر بازار کتاب داشته باشد؟ آیا این اتفاقی ناگزیر است 

یا می توان برایش چاره ای اندیشید؟ 
در غالب کشــورهایی که در حوزه کتاب فعالیت جدی دارند، 

گفت و گو با حامد رهنما، مدیر کتاب مان

فضای کتاب مان 
فضــای خـانـه اسـت

معموالً نمایشــگاه هایی کــه در حوزه کتــاب برگزار می شــود، 
نمایشگاه های تخصصی هستند. یعنی جایی که نویسندگان، 
تصویرگران، شاعران، مجموعه های چاپ و بسته بندی... دور 
هم جمع می شــوند، از تجربیات هم اســتفاده و با هم تبادل 
نظر می کنند. ما اتحادیه کتاب فروشان داریم که در کل کشور 
فعال هستند و بارها این مسئله را یادآور شــده اند که  این 10 
روز نمایشگاه کتاب، به فروشگاه های کتاب ضربه می زند. اگر 
فروشگاه ها را تقویت کنیم، آنها می توانند با آرامش بیشتر، 
کتاب ها را به دســت مردم بیشــتری برســانند. تخصصی تر 
شدن نمایشگاه کتاب، جمع شدن نویسندگان، تصویرگرها، 
شاعران و... در کنار هم، مفیدتر است تا اینکه هر سال، بدون 
پیشــرفت چندان، به همین شــیوه برگــزار شــود. از نظر من، 
تغییر مدل برگزاری هم به نفع فروشگاه هاست و هم فرهنگ 

و صنعت نشر.  

مخاطب امروزی بیشتر چه کتاب هایی را 
می پســندد؟ آیا راهکاری برای شکل دادن به سلیقه 

مخاطب وجود دارد؟
فروش کتاب هایی در زمینه روان شناسی، موفقیت و توسعه 
فردی، چند سالی است که بیشتر شده است. یک نمونه که 
چندوقت گذشــته درباره اش با دوستان صحبت می کردیم، 
کتاب »بیداری« بود. شــاید حتی یک نفر هــم نتواند بگوید 
ایــن کتاب شــاهکار اســت یا کتــاب خیلــی خوبی اســت، در 
خوش بینانه تریــن حالــت یــک پلنــر عامیانــه بــرای عمــوم 
آدم هاست؛ ولی میزان فروش این کتاب در یکی دو ماه گذشته، 
خارق العاده بود. این طور نیســت که بگوییم مخاطب عموم 
سلیقه عجیبی دارد.  در تغییر سلیقه مردم یک کتاب فروشی 
تأثیر چندانی نمی گذارد ولی برای مخاطبانی که در شبکه های 
اجتماعی ما را دنبال می کنند یا کسانی که برای خرید کتاب 
به کتاب فروشی ما می آیند، سعی می کنیم کتاب های خوب 
معرفی کنیم. فکر می کنم تا امروز در کتاب مان بیش از 400 
عنوان کتاب معرفی کرده ایم که بعضی از ناشــران هم تشکر 
کرده اند که بعــد از معرفی ما، تماس با نشــر بیشــتر شــده و 
فروش شان افزایش پیدا کرده است. سعی می کنیم در فضای 
کوچکی که درســت کرده ایم، طوری کتاب را معرفی کنیم که 
خانواده ها برای پیدا کردن کتاب خوب به زحمت نیفتند. چون 
هم ممکن اســت تخصصش را نداشته باشــند، هم به همه 

کتاب ها دسترسی نداشته باشند.
 

چه نوآوری هایی در حوزه فروش کتاب قابل 
انجام است؟

بعد از مدتی از شــروع فعالیت کتاب مان، رادیو مــان را با این 
توضیح کــه اولین فرزنــد کتاب مان اســت، راه انــدازی کردیم. 
رادیو مان، پادکست معرفی کتاب است که تا امروز 15 اپیزود 
آن منتشــر شــده و مخاطبان جدی و پیگیــری را از شــهرها و 
روســتاهای مختلف کشــور و حتی خارج از ایران داریم که با 
آنها در ارتباط هستیم. در این 15 قسمت، رشد کردیم و حتماً 
کیفیت قسمت پانزدهم با قسمت اول کارمان متفاوت است. 
این هم به بیشتر مطرح شدن نام کتاب مان کمک کرد. سعی 
کردیم در حساب های کاربری کتاب فروشــی در اینستاگرام، 
آپارات و... به مناســبت های مختلف فرهنگی - هنری تولید 
محتوا انجام دهیم. تیم تولید محتوای کتاب مان، کارش را به 
طور جدی انجام می دهد.  ویژگی دیگر ما این است که وقتی 
کسی وارد کتاب مان می شود، ما او را به چشم مشتری و کسی 
که قرار است در ازای دریافت پول به او کاالیی بفروشیم، نگاه 
نمی کنیم. فضا شبیه به فضای خانه است و هر کس می تواند 
ساعت ها در کتاب فروشی باشد و اگر چیزی نخرید، نگاه بدی 
به او نداریم. هر کس وارد فروشگاه کتاب مان می شود، اتفاق 
خرسند کننده ای برای ماســت. به زودی ســایت کتاب مان را 
رونمایــی خواهیم کــرد و ســعی داریــم کار مشــورت دادن در 
زمینه کتاب را آنجا هم پیگیری کنیم. عده زیادی نمی توانند به 
فروشگاه بیایند و ظرفیت پاسخگویی تلفنی ما محدود است 
و برای همین محتوای تولیدی مان را به سایت منتقل می کنیم 

که در دسترس مخاطبان بیشتری باشد. 
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نمايشگاه کتاب
E X H I B I T I O N

علم هک کردن انسان

مهندسی اجتماعی 
هک کــردن کامپیوترهــا چنــد دهــه ای 
اســت کــه بــه وجــود آمــده، امــا هک کردن 
انســان از ابتــدای خلقــت وجــود داشــته 
اســت. کتاب »مهندســی اجتماعی؛ علم 
هک کــردن انســان« تــالش کــرده تا مــا را با 
مفهوم مهندســی اجتماعی آشــنا ســازد. 
مهندســی اجتماعــی در دوران مــدرن و 
در حــوزه امنیــت ســایبری را می تــوان هنر 
فریب دادن، سوءاستفاده از نقطه ضعف ها 
و تحت تأثیر قرار دادن فرد برای انجام کاری 
دانست که به ضرر اوست. هکر یا مهندس 
اجتماعــی از طریق تلفن، پیامــک، ایمیل، 
درایــو USB آلــوده یا تعامــل حضــوری و به 
کمک ترفندهای زیرکانه ای موفق می شــود 
آنچــه را که به دنبالش اســت، نــه به کمک 
بدافــزار و حمــالت ســایبری، بلکــه تنهــا از 
طریق پرسیدن از فردی که به این اطالعات 
دسترســی دارد، بــه دســت آورد. به همین 
خاطر است که گفته می شود در مهندسی 
اجتماعــی ایــن ذهــن افراد اســت کــه هک 
می شــود، نه کامپیوتر. در حمله مهندسی 
اجتماعــی، اطالعاتــی را کــه فــرد قصــد 
فاش کردن آن را نداشته، بدون آنکه متوجه 
شــود، در اختیــار مهاجــم قــرار می دهــد یا 
تحت تأثیر آنچه دستکاری روان شناختی 
نامیده می شــود، تشــویق یا وادار بــه انجام 
کاری می شود که از انجام آن پشیمان خواهد 
شــد. کتــاب کریســتوفر هدنجــی جوهــره 
مهندسی اجتماعی را بیرون می کشد و آن 
را به  نحوی تعریف می کند و شکل می دهد 
که همه آن را درک کنیم. این کتاب می تواند 
شــما را آماده کرده، از شــما محافظت کند 
و به شــما آموزش بدهد که چطــور خطرات 
ناشی از مهندســی اجتماعی را شناسایی 
کنید، آثارشان را کاهش دهید و از خودتان 
در برابرشان دفاع کنید. مهندسی اجتماعی 
را شیرین ســجودی و محمد رهبان ترجمه 
کرده انــد و انتشــارات راه پرداخت در ســال 

1400 به چاپ رسانده است.

INTRODUCTIONمعرفی

آیا فروش اینترنتی کتاب ها، نمایشگاه کتاب و فروشگاه های 
زنجیره ای، به ضرر کتاب فروشی های کوچک هستند و اصالً 
در بازار امروز کتاب، کتاب فروشــی ها می توانند بــدون فروش 
کاالهایی مثل لوازم التحریر و صنایع دستی، به بقای خود ادامه 
دهند؟ مجتبی به نشان، مدیر کتابفروشی زیتون، معتقد است 
که خلق یک ارزش ویژه توسط یک کسب وکار، می تواند برای 

نجات آن در برابر بحران ها مؤثر باشد. 

سال هاســت دربــاره بحــران درآمــدی 
کتاب فروشی ها صحبت می شود و مدت هاست برای 
جبران فروش، کتاب فروشی ها به سمت عرضه وسایل 
تزئینــی در کنــار کتاب هــا رفته انــد. چقدر ایــن روش 

کارآمد بوده است؟ 
در چند سال گذشــته همه کســب وکارها برای اینکه موفق تر 
باشند، به ســمت کامل تر بودن حرکت کرده اند. این کامل تر 
بــودن بــرای هــر کســب و کار تعریــف متفاوتــی دارد. برخــی 
کسب و کارها سعی کرده اند در ارائه محصوالت کامل باشند، 
مثالً کتاب فروشــی همه کتاب های موجــود در بازار را داشــته 
باشد؛ یا حتی در موضوع خاص مثل فلســفه، کسب و کار یا 
داستان، کامل ترین کتاب فروشی ممکن در بازار باشد یا مدیر 
کســب و کار تصمیم گرفته همه محصوالتی را که می شود در 
فروشــگاهش عرضه کند، داشــته باشــد. پس یا فروشگاه ها 
تخصصی شده اند یا رفته اند به ســمت هایپرمارکت شدن و 

محصوالت متنوعی را پوشش دادن. هر دو به این دلیل بوده که 
فروشگاه ها خواسته اند کامل تر باشند. به همین دلیل تعدادی 
از فروشگاه ها، محصوالت دیگر را هم در کتاب فروشی  عرضه 
می کنند. تبدیل فروشگاهی که تنها یک نوع محصول را عرضه 
می کند، به فروشگاهی چندمحصولی، از چند جهت به نفع 
فروشــگاه اســت؛ چرا که در هر بازه زمانی، کاهش فروش یک 
محصول را می تواند با فروش محصوالت دیگر جبران کند. مثالً 
در بازه زمانی نمایشگاه کتاب، فروش کتاب در کتاب فروشی کم 
می شود و فروشــگاه می تواند با فروش محصوالت دیگر، این 
ضعف را جبران کنــد. این تا حدی جلــو ضربه های اقتصادی 
را که ممکن است به فروشگاه وارد شــود، می گیرد.  این روش 
تا االن کارآمد بوده و باعث شده فروشگاه هایی که این مدل را 
درست اجرا کرده اند، در بحران های مختلف دوام بیاورند. اما به 
نظر من تأثیری بر فروش کتاب ندارد. در فروشگاه، محصوالت 
تزئینی و کتاب هر کدام مشتری خود را دارد و البته اشتراکی هم 
بین این دو وجود دارد. یعنی مخاطبی که می آید کتاب بخرد و 
در کتاب فروشی قدم می زند، ممکن است یک وسیله تزئینی 
یا لوازم التحریر هم بخرد. اما کم پیش می آید مشتری کاالی 
تزئینی، کتابی هم انتخاب کند. هنر کتاب فروش است که اینجا 

به او کتاب هم بفروشد. 

گفته می شــود فــروش اینترنتــی، برگزاری 
نمایشگاه و فروشــگاه های زنجیره ای کتاب نهایتاً به 

گفت وگو با مجتبی به نشان، مدیر کتاب فروشی زیتون؛ او می گوید مخاطب 
امروز کتاب عالقه مند به مطالعه است اما در انتخاب کتاب سردرگم می شود 

و کمک به این دسته از مخاطبان بر عهده کتاب فروشان است

از تهدیدی به نام نمایشگاه 
مـی توان فرصـت ساخت؟

مــرگ کتاب فروشــی های محلــی و کوچــک منجــر 
می شوند. نظر شــما در این رابطه چیست؟مرگ این 

کتاب فروشی ها چه تأثیراتی می تواند داشته باشد؟
بایــد بیــن فــروش اینترنتــی، برگــزاری نمایشــگاه و فروشــگاه 
زنجیــره ای تفــاوت قائل شــویم، چراکه هــر کــدام فرصت ها و 
تهدیدهای مخصوص خود را دارند. فروش اینترنتی، امکانی 
است که کتاب فروشی ها هم می توانند از آن بهره مند شوند، 
همان طور که بسیاری از کتاب فروشی ها فروش اینترنتی دارند 
و در دوران کرونا بسیاری از همین روش استفاده کردند. ما در 
روزگار اوج کرونا و تعطیلی های طوالنی مدت، با همین فروش 
اینترنتی توانستیم دوام بیاوریم و هنوز هم از آن بهره می بریم. 
نمایشــگاه کتاب، یک جــور فروشــگاه خیلی بزرگ اســت که 
تقریباً همــه ناشــرها در آن حضور دارنــد. البته در ســال های 
اخیر تعدادی از ناشــران به دالیل مختلــف از جمله حمایت 
از کتاب فروشــی ها، در آن شــرکت نمی کننــد. اما بــه هر حال 
نمایشگاه کتاب، فرصتی است با جذابیت های زیاد که تهدید 
نیز هست. اگر مدل نمایشگاه تغییر کند، می تواند فرصت های 
بیشــتری برای بازار کتــاب ایجــاد کند. نگرانــی مــا در رابطه با 
نمایشگاه کتاب، فقط بابت تعطیلی کتاب فروشی ها نیست. 
نمایشگاه هر بار به بازار کتاب شوکی وارد می کند و سم مهلکی 
برای بازار نشر است، چرا که آن را به فروش در بازه زمانی کوتاه 
وابسته می کند. کتاب فروش قبل و بعد از نمایشگاه، کتاب های 
کمتری می خــرد، چون فروش کمی دارد. ناشــر در نمایشــگاه 
کتاب می فروشد، اما در بقیه سال چه؟ آیا در طول سال نباید 
فروش معقولی داشــته باشــد؟ البته که طبق بررســی مــا، در 
سالن ناشــران عمومی از 1500 ناشــر، حدود 190 ناشر آنهایی 
هستند که کتاب مناسبی برای عرضه به مخاطب دارند. سایر 
ناشرها، آنهایی هستند که کتاب سازی کرده اند یا کتاب هایی 
منتشــر کرده اند که مخاطب خاصی ندارد و بــه خاطر تعداد 
باالی بازدید، می توانند فروشــی هم داشته باشند. سم بودن 
نمایشگاه کتاب اینجا بیشــتر نمود پیدا می کند که ناشرانی 
از این دســت را زنده نگه مــی دارد. کتاب هایی فــروش می رود 
که افراد اهل فنی کــه در پخش های کتاب یا کتاب فروشــی ها 
هســتند، آنها را برای عرضه به مخاطب انتخــاب نمی کنند. 
این کتاب ها حتی باعث می شــود مخاطب نســبت به کتاب 
دل زده شود. اما اگر نمایشگاه تبدیل شود به جایی برای معرفی 
کتاب ها، به سبکی که در بسیاری دیگر از کشورهای دنیا برگزار 
می شود، احتماالً فرصت های بیشتری در اختیار بازار کتاب 

قرار می گیرد و تهدید ها هم کمتر می شوند. 
فروشگاه های زنجیره ای به مرگ فروشگاه های کوچک و محلی 
منجر نمی شوند، چنانچه این فروشگاه ها و البته فروشگاه های 
بزرگ تک شعبه ای بتوانند آن ارزشــی را که برای خود تعریف 
کرده اند، در نظر مخاطب حفظ کنند. همان طور که می بینیم 
در کشورهای دیگر دنیا هم کتاب فروشی های کوچک در کنار 

فروشگاه های زنجیره ای به بقای خود ادامه می دهند. 

مخاطب امروزی بیشتر چه کتاب هایی را 
می پســندد؟ آیا راهکاری برای شکل دادن به سلیقه 
مخاطب وجود دارد؟ شــما چه کارهایی برای افزایش 

مخاطب و شکل دادن به سلیقه او انجام داده اید؟ 
امروز ذهن مخاطب بســیار جهت دارشده اســت. من وقتی 
در کتاب فروشی به مخاطب ها نگاه می کنم، می بینم که مردم 
خیلی دوست دارند کتاب بخوانند، اما نمی دانند چه کتابی. 
بخشــی از این کار به عهده کتاب فروش اســت که مخاطب را 
به روش های مختلف به ســمت خرید کتاب هایــی که در نظر 
دارد، سوق می دهد. بخش دیگر از این جهت دهی هم توسط 
اینفلوئنســرها و شــخصیت های تأثیرگــذار در شــبکه های 
اجتماعی اتفاق می افتد. ما هم در کتاب فروشی، کتاب هایی 
را کــه خودمــان فکر می کنیــم کتاب هــای خوبی هســتند و به 
درد مخاطب می خورند، هر چند که در شبکه های اجتماعی 
معرفی نشده باشند، به آنها پیشــنهاد می دهیم. در کل اگر 
همان طور که بــرای کاالی مصرفی دیگر تبلیغ می شــود، برای 
کتاب هم تبلیغ شود، مخاطب بیشــتری به این بازار کشیده 

می شود. 

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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نمايشگاه کتاب
E X H I B I T I O N

یک راهنمای فنی برای 
افرادی که می خواهند 
در حوزه فناوری های 

مالی کار کنند

فین تک به زبان 
ساده

فین تک یا فناوری مالی چند سالی می شود 
که بــه نقل محافــل فعاالن صنعــت مالی 
تبدیل شده است. این حوزه جدید هر ساله 
توجهات بیشتری را به خود جلب می کند و 
حجم سرمایه گذاری در آن بیشتر و بیشتر 
می شود. کتاب فین تک به زبان ساده کتابی 
کاماً فنی اســت که تــاش کــرده زیروبم و 
ماهیت فنــی ایــن حــوزه نوظهــور را تا حد 
امکان روشن سازد. تمام فکر و ذکر فین تک 
ایجاد نوآوری تحول آفرین و ساختارشکن 
در خدمات مالی با استفاده از فناوری های 
جدید و نوظهور و تأمین نیازهای مشتری 
و کسب وکارها از طریق اتوماسیون است. 
صنعت مالی در ســال های اخیر تحوالت 
بسیار ساختارشکن و اساسی به خود دیده 
که اغلب شان به فناوری مربوط می شوند. 
بنا به دالیل مختلف، بسیاری از مؤسسات 
مالی ســنتی خود را برای آینــده دیجیتال 
مجهــز نکرده انــد و احتمــال دارد رقیبــان 
زیرک جایشــان را بگیرند. بــا خواندن این 
کتاب می توانید ضمن آشنایی با تحوالت 
صورت گرفتــه در این عرصــه، درباره اینکه 
چطور بتوانید به این حوزه وارد شــوید نیز 
مطالبی بیاموزید. خواندن این کتاب به این 

افراد توصیه می شود:
کــه  مالــی  خدمــات  متخصصــان 
بــا  پیشــرفت  جــای  بــه  می خواهنــد 
زبان بازی و تظاهر به چیزی که نمی دانند، 
اطاعات شــان را در زمینــه فین تــک بــاال 

ببرند؛
 شرکت های فین تک که درصدد تعامل 

با مؤسسات مالی اند؛
 سرمایه گذاران خطرپذیر و ...

INTRODUCTIONمعرفی

با وجــود اینکــه نســخه های الکترونیــک و صوتــی کتاب ها، 
دسترسی افراد به کتاب را ساده تر و گاه خوشایندتر کرده اند، 
همچنــان لیســت ناقــص کتاب هــا در اپلیکیشــن ها نشــان 
می دهد، به قدر کافی در بازار از آن ها استقبال نمی شود. یکی 
از ابزارهای مشهور ارائه دهنده کتاب های الکترونیک و صوتی، 
اپلیکیشــن طاقچه اســت که تبلیغات گســترده ای هم برای 
شناساندن خود به جامعه هدف انجام داده است که از جمله 
می توان به برگزاری مسابقه کتابخوانی تلویزیونی اشاره کرد. 
طاقچه که کار خود را از ســال 1392 آغاز کرده، یکی، دو سالی 
است پادکست کتابگرد را هم برای معرفی کتاب های گوناگون 
به مخاطبانش راه اندازی کرده و به شکل های مختلف سعی 
دارد مخاطب کتاب را به محصوالتی که ارائه می دهد، متصل 
کند. امیرحسین لطیفی، مدیرعامل طاقچه می گوید با اینکه 
کتاب های دیجیتال تنها سهمی به انداز 4 تا 5 درصد از بازار 
نشر دارند، طاقچه توانسته سرانه مطالعه کشور را در سال 99، 

4/5 دقیقه افزایش دهد. 

شــما در بــه وجــود آمــدن و رونــق پدیده 
کتــاب الکترونیک چه عاملی را بیــش از همه مؤثر 
می دانیــد؟ مشــکالت زیســت محیطی، قیمــت 

تمام شده یا...؟
به  نظر می رســد دسترســی آســان و راحتی مطالعــه در رونق 
کتاب هــای الکترونیکــی و صوتــی، دو عامــل مهم هســتند. 
مخاطب کتاب می توانــد هر زمانی که می خواهــد و در همان 

لحظه ای که تصمیم می گیرد، کتابی را داشته باشد، آن را تهیه 
و به محتوایش دسترسی پیدا کند و مطالعه آن نیز در شرایط 
متنوعــی امکان پذیــر اســت. عامل مؤثــر دیگر در اســتقبال 

مخاطبان از کتاب الکترونیک، قیمت ارزان تر آنهاست. 

وقتی صحبت از صنعت نشر می شود، 
هزینه هــا و چالش هــای آن مشــخص اســت و از 
عواملی چون قیمت باال و کمبود کاغذ، مشــکالت 
نظارتــی و رگوالتــوری و... حــرف می زننــد، اما کمتر 
کسی با سازو کار صنعت کتاب الکترونیک آشنایی 
دارد و چالش های آن را می داند. این اکوسیستم چه 
اعضایــی دارد و چالش هــا و پاشنه آشــیل آن 

چیست؟ در مورد کتاب صوتی چطور؟
بخش زیادی از زیســت بوم کتاب دیجیتال بــا کتاب کاغذی 
مشــترک اســت. هر دو در یک ســمت، تولیدکننــده )اعم از 
پدیدآورنــده، ناشــر، ویراســتار، صفحــه آرا و...( و در ســمت 
دیگر، مصرف کننده را دارند. آنچه بین کتاب کاغذی و کتاب 
الکترونیک متفاوت اســت، پلی اســت که تولیدکننــده را به 
مصرف کننده وصل می کنــد. در بوم کتاب دیجیتال، پلتفرم 
کار این اتصال را انجام می دهد. البته نقش هایی که به صورت 
جزئی تر درون پلتفــرم قرار دارند، بســیار متنوع هســتند. از 
جمله گروه هایی کــه این نقش هــا را برعهــده دارنــد، گروهی 
هستند که نرم افزار و زیرساخت عرضه را مهیا می کنند، عده 
دیگری هم امنیت این زیرساخت را فراهم می آورند، گروهی 

گفت و گو با امیرحسین لطیفی، مدیرعامل طاقچه؛ او می گوید 
سهم کتاب دیجیتال از بازار کتاب اندک، اما آینده روشن است

خطر انحصار

دیگر محتوا را برای عرضه دیجیتالی آماده می کنند، گروهی هم 
مشکات مشتریان و ناشران را حل و فصل می کنند، عده ای 
برای رسیدن صدای ناشر به گوش مشتری تاش می کنند و... 
. بنابرایــن می بینیم که هر پلتفرم می توانــد در عرضه محتوا 
ارزش هایی ایجــاد کند و به این طریق نســبت به پلتفرم های 

دیگر، خدمات بیشتری به کتاب خوانان بدهد.
پاشــنه آشــیل ایــن ســازوکار، مقولــه انحصــار اســت. پیش 
از توضیــح این موضــوع، اجــازه بدهید مطلــب دیگــری را باز 
کنم؛ اگر جذب کاربــر از طریق بهبود خدمات پلتفرم صورت 
بگیرد، هــم کتاب خوانان و هم ناشــران ســود می کنند؛ چون 
کتاب خوانــان هــر روز خدمات بهتــری می گیرنــد، در نتیجه 
مزیت های کتاب دیجیتالی بیشتر نمود پیدا می کند، بنابراین 
شوق کتاب خوانان به کتاب دیجیتال بیشتر و این بازار بزرگ 
می شود. بزرگ تر شدن این بازار باعث می شود ناشر مخاطبان 
جدیدی پیدا کند. مخاطبانی که به صورت معمول زیاد اهل 
کتاب کاغذی نبوده اند. به این ترتیب )که البته برای بیان بهتر، 
تا حدی ساده شده است( هم کاربر و هم ناشر سود می کنند.

حاال اگر پلتفرمی بتواند کاربــر را از طریقی غیررقابتی جذب 
کند، تمام فرایند گفته شده خراب می شود. بنابراین هم کاربر 
و هم ناشر ضرر می کنند؛ چون قراردادهای انحصاری پلتفرم 
با ناشر باعث می شود که کاربر ناچار باشد برای دسترسی به 
محتوایی خاص، به پلتفرمی مراجعه کند که آن محتوا را در 
انحصار خود دارد. وقتی پلتفرم خیالش راحت باشد که کاربر 
چاره ای نــدارد جز رجوع بــه آن پلتفرم، انگیــزه ای برای بهبود 
خدمات خود ندارد. بنابراین تجربه کاربر تضعیف می شود، 
رغبت استفاده از محتوای دیجیتال کم و بازار کوچک می شود 
و در نهایت ناشر مخاطبان زیادی را از دست می دهد. به این 

ترتیب، هم کاربر، هم ناشر و هم پلتفرم ها ضرر می کنند.

پدیده کتاب الکترونیــک و کتاب صوتی 
چقدر در دنیا فراگیر اســت و ما در مقایسه با آمار 

جهانی کجا ایستاده ایم؟
تجربه جهانی نشان داده است که فراگیری کتاب الکترونیکی 
و صوتی در جهان، از حدی بیشــتر نمی شــود. یعنی گرایش 
غالــب همچنــان بــه کتــاب کاغــذی اســت. انــواع کتاب های 
دیجیتال حتی وقتی به بیشینه سهم خود می رسند، سهمی 
کمتــر از کتــاب کاغــذی دارند. البته این ســهم ممکن اســت 
در طول زمان کم یا زیاد شــود، اما نهایتــاً به یک نقطه تعادل 
می رســد. در ایران گرایش به کتاب های صوتی و الکترونیکی 
هنوز بسیار کم است. پیش بینی می شود نقطه تعادل نهایی 
در سهم محتوای دیجیتال در بازار کتاب ایران، کمتر از مقدار 
جهانی باشــد؛ اما در حــال حاضر فاصلــه ما با همــان نقطه 
تعادل نهایی هم بسیار زیاد است. البته در این سال ها، سهم 
محتوای دیجیتال خیلی نسبت به سال های قبل تر بیشتر 
شده، ولی فقط 4 تا 5 درصد از بازار کتاب را تشکیل می دهد.

آیا این شکل از مطالعه کتاب که با قیمت 
پایین تری نیز عرضه می شــود، تأثیــری در افزایش 
یــا دالیــل  ســرانه مطالعــه خواهــد گذاشــت 
کتاب خواندن یا نخواندن افراد ربطی به فرم عرضه 
آن نــدارد؟ آیــا آمــاری جهانــی یــا داخلــی در ایــن 

خصوص وجود دارد؟
کتاب های الکترونیکی و صوتی نسبت به کتاب های کاغذی 
آسان تر در دسترس اند و در وضعیت های متنوع تری می توان 
آنهــا را مطالعــه کرد؛ مثــاً می تــوان بــه کتاب هــای صوتی در 
زمان های مرده ترافیــک یا در حین کارهایی کــه نیاز به تمرکز 
زیــادی ندارنــد، گــوش داد. بنابراین به  نظر می رســد بــا انواع 
کتاب های دیجیتال، شــرایط ســاده تری بــرای مطالعه فراهم 
می شود و یکی از موانع مهم خواندن کتاب کاغذی برداشته 
می شــود. پس منطقــی اســت اگر توقــع داشــته باشــیم که 
کتاب های الکترونیکی و صوتی سرانه مطالعه را افزایش بدهد. 
طبق آماری که پارسال منتشر کردیم، طاقچه توانسته در سال 
99، سرانه مطالعه جمعیت باسواد کشــور را 4/5 دقیقه در 

سال افزایش دهد.

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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جایگزینی غیرمتمرکز 
برای بانکداری مرکزی

استاندارد بیت کوین 
در ســال 2۰۰۸ وقتی برنامه نویسی با اسم 
مســتعار »سیســتم پــول الکترونیکــی 
جدیدی را که کاماً همتا به همتا بود و پای 
شخص ثالثی را وسط نمی کشد« را به گروه 
کوچکــی معرفی کــرد، توجه کســی جلب 
نشد. ده سال بعد، برخاف اینکه موفقیت 
او بسیار دور از ذهن بود، این نرم افزار تازه  از 
راه رسیده غیرمتمرکز و خودکار، جایگزین 
پول رایجی را به بانک های مرکــزی امروزی 
عرضه کــرد که هم بی وقفه تولید می شــود 
و قابلیت دسترسی به آن در سراسر جهان 
وجود دارد. کتاب »اســتاندارد بیت کوین« 
بافتار تاریخی ای را که بــه ظهور بیت کوین 
ختــم شــد، دارایی هــای اقتصــادی ای کــه 
بــه رشــد ســریع آن دامــن زدنــد و مفاهیم 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن را تحلیل 

می کند.
بیت کوین اختراع تازه ای در عصر دیجیتال 
به شمار می رود اما مدعی است که راهکار 
مشــکلی را فراهــم می کند کــه قدمتش به 
تاریخ بشــریت می رســد: انتقــال ارزش از 
زمانی بــه زمــان دیگــر و از مکانی بــه مکان 
دیگر. سیف الدین آموس، نویسنده کتاب، 
خواننده را به ســفری جــذاب در دل تاریخ 
فناوری هایی می برد که نقش های پول را ایفا 
می کردند؛ از سیستم های بدوی معامله با 
سنگ و صدف دریایی تا ســکه و طا و وام 
دولتی امروزی. او با توضیح اینکه چه عاملی 
به این فناوری ها نقش مالی شان را دادند و 
چگونه برخــی از آن ها این نقش هــا را کنار 
گذاشتند، ایده ای درخور از آنچه پول سالم 
را می ســازد به خواننده می دهــد و در مورد 
پیامدهای پول ســالم برای افــراد و جامعه، 
انباشت سرمایه، معامله، صلح، فرهنگ و 
هنر بحث می کند. استاندارد بیت کوین با 
ترجمه علیرضا کاظمی نیا توسط انتشارات 
راه پرداخت در ســال 139۸ منتشــر شــده 

و چاپ دوم آن زمستان 14۰۰ منشر شد.

INTRODUCTIONمعرفی

اپلیکیشن های مطالعه کتاب را شــاید بتوان پاسخی قانونی 
به نیازی دانست که با ورود اینترنت، در میان مخاطبان کتاب 
شــکل گرفت. اگرچه این شــیوه ارائه نســخه های الکترنیک 
کتاب، مســئله قاچاق کتــاب را به کلــی منتفی نکــرده و هنوز 
هم نســخه های الکترونیــک غیرقانونی کتاب هــای تازه چاپ 
در فضای وب پیدا می شود، اما امکاناتی که این اپلیکیشن ها 
ارائه می دهند و همین طور قیمت پایین تر این کتاب ها نسبت 
به نسخه های چاپی، افراد زیادی را به این بازار قانونی کشانده 
اســت؛ بازاری که البته هنوز تا رســیدن به بلوغ فاصله نسبتاً 
زیادی دارد، اما می تواند در آینده سهم مهمی در فروش ناشران 
و رونق بازار کتاب داشته باشد. سید مصطفی میرنوری، مدیر 
مارکتینــگ فیدیبــو پیش بینی می کنــد کــه در آینده، ســهم 
کتاب های الکترونیک و صوتی در بازار کتاب ایران هم بتواند به 
3۰ تا 5۰ درصد برسد. فیدیبو نزدیک به 1۰ سال است در حوزه 
کتاب الکترونیک فعالیت می کند و میرنــوری می گوید قصد 
دارد روزبه روز مخاطبان بیشتری را به سمت بازار کتاب صوتی 

و الکترونیک بکشاند. 

چــه عواملی موجــب می شــود مخاطب 
کتاب، به جای تهیه نســخه کاغذی، سراغ نسخه 
الکترونیک بــرود؟ فکر می کنید قیمت تمام شــده 

کتاب است  یا دسترسی آسان مطرح است؟
عوامــل متفاوتــی در جلــب نظــر مخاطــب کتــاب بــه تهیه 

نســخه الکترونیــک کتاب ها مؤثر هســتند، امــا مهم ترین 
عامــل، محدودیت هــای کتــاب چاپی اســت. اگرچــه هنوز 
هــم نســخه چاپــی کتاب هــا، انتخــاب اول عــده بســیاری 
از کتاب خوان هاســت، امــا بایــد بپذیریــم کــه کتــاب چاپی 
محدودیت هایی دارد که نســخه الکترونیک نــدارد. کتاب 
کاغذی را نمی شود همیشه به همراه داشت و همه جا با خود 
برد. حتی اگر هم کسی بخواهد این کار را بکند، نهایتاً یکی دو 
جلد کتاب را می تواند همراه خود داشته باشد. کتاب چاپی 
فضا اشغال می کند، برای مطالعه آن نیاز به نور کافی وجود 
دارد، اگر به دنبال کلمه، جمله یا چیزی در کتاب هســتیم، 
امکان جســت و جو در آن وجــود نــدارد و... . اینهــا از جمله 
محدودیت های قابل توجه کتاب چاپی هســتند که باعث 
شده است بسیاری از کتاب خوان ها، عاوه بر تهیه نسخه 
کاغذی کتاب ها، ســراغ نســخه های الکترونیک هم بروند. 
البته قیمت کمتر کتاب های الکترونیک هم بی تأثیر نیست 
و همین طور این مسئله که با خواندن کتاب الکترونیک، در 

مصرف کاغذ صرفه جویی می شود. 

با وجــود اینکــه چند ســالی از پــا گرفتن 
صنعت کتاب الکترونیــک می گذرد، کمتــر درباره 
چالش هــای آن می دانیــم. ایــن اکوسیســتم چــه 

اعضایی دارد و چالش هایش چیست؟
اکوسیستم کتاب الکترونیک جدا از اکوسیستم کتاب چاپی 

گفت و گو با سیدمصطفی میرنوری، مدیر مارکتینگ فیدیبو؛ او می گوید سهم 
کتاب الکترونیک در جهان حدود 30 تا 50 درصد از بازار نشر است

کتاب صوتی را به 
رسمیت بشناسیم  

نیســت. تا جایی که محتوا تأیید و آماده انتشــار بشود، هم 
کتاب چاپی و هم کتاب الکترونیک مســیر مشــترکی را طی 
می کنند. نباید فراموش کرد که بســیاری از هزینه های تولید 
کتاب، در همین مراحل ایجاد می شوند؛ یعنی قبل از چاپ. 
هزینه هایی مثل دستمزد نویسنده، مترجم، ویراستار و البته 
سهم ناشر از فروش کتاب. بعد از این قسمت است که مسیر 
کتاب هــای الکترونیــک و چاپی از هــم جدا می شــود. اما این 
تصور که کتاب الکترونیک بعد از این هزینه ای ندارد، تصوری 
نادرست اســت. شــرکت های ارائه دهنده کتاب الکترونیک، 
شرکت های کاملی هستند که گاه اعضای آن از چند ده نفر هم 
بیشتر می شود. این شرکت ها دپارتمان های متفاوتی دارند؛ 
دپارتمان های فنی، توسعه و پشتیبانی از جمله این دپارتمان ها 
هستند. فراموش نکنیم کتاب الکترونیک در ایران، هنوز در 
ابتدای مسیر قرار دارد و بار اصلی رشد کتاب الکترونیک در 
ایران، بر دوش شرکت های ارائه دهنده کتاب های الکترونیک 
اســت. این خود چالش بزرگی بــرای این صنعت محســوب 

می شود. 

کشــورهای  در  کــه  می شــود  گفتــه 
توسعه یافته، اســتقبال از کتاب های الکترونیک و 
صوتی بیشتر است و البته در این زمینه سابقه آنها 
هم بیشتر از ماست. اما حقیقتاً چقدر کتاب های 
الکترونیک و صوتی فراگیر هستند و ما در مقایسه 

با آمارهای جهانی چه جایگاهی داریم؟
طبق آمارهایی کــه در دنیا ارائه شــده، در کشــورهایی که بازار 
کتاب الکترونیک در آنها به بلوغ رســیده اســت، سهم کتاب 
الکترونیــک و صوتی، بیــن 3۰ تا 5۰ درصــد از کل بــازار کتاب 
اســت. با در نظر گرفتن این آمار و با این فرض که در سال های 
آینده بازار کتاب ایران هم چنین واکنشی نسبت به پدیده کتاب 
الکترونیک داشته باشد، باید گفت که ما تازه در ابتدای این راه 
هستیم. در حال حاضر سهم کتاب های الکترونیک در ایران، 

کمتر از 1۰ درصد از کل بازار کتاب است.

آیا این شکل از مطالعه کتاب که با قیمت 
پایین تری نیز عرضه می شــود، تأثیــری در افزایش 

سرانه مطالعه خواهد گذاشت؟
حتماً کتاب های الکترونیک و صوتی سهمی از سرانه مطالعه 
کشــور را بــه دوش می کشــند. متأســفانه در کشــور مــا آمــار 
دقیقی از میــزان مطالعه وجــود نــدارد. در مــورد آمارهایی که 
منتشر می شود هم نمی توان مقایسه دقیقی با سایر کشورها 
داشــت، چراکه تعاریف متفاوتی از مطالعــه در جهان وجود 
دارد. بسیاری از کشورها آمار مطالعه اخبار یا هرنوع فعالیت 
خواندن دیگر را بخشی از مطالعه در نظر می گیرند. در ایران نیز 
الزم است آمار مطالعه به شکل های مختلف بررسی و منتشر 
شود.  اما چیزی که مشخص اســت، با توجه به ظرفیت های 
کتــاب الکترونیــک و صوتــی، می تــوان برای بــاال بردن ســرانه 

مطالعه، حساب ویژه ای روی  آن باز کرد. 

چه افرادی با چــه ویژگی هایی مخاطبان 
کتاب های صوتی و الکترونیک هستند؟ 

تجربه چند ساله ما نشان می دهد مخاطب کتاب الکترونیک، 
تفــاوت زیادی بــا کتاب چاپــی نــدارد. کتاب هــای الکترونیک 
قابلیت هایی دارد که کتاب خوانان حرفه ای حتی اگر انتخاب 
اول شان کتاب چاپی باشد، می توانند از این قابلیت ها استفاده 

کنند و فعالیت مطالعه کتاب برایشان تسهیل می شود. 

آینده این صنعــت به کدام ســو می رود؟ 
شما در فیدیبو چه برنامه ای برای هماهنگی با این 

آینده دارید؟
در حال حاضر کتاب الکترونیک همچنان بازار روبه رشدی دارد. 
تاش ما این اســت که به این رشد سرعت دهیم و همین طور 
افراد بیشتری از جامعه را با ارزش افزوده کتاب های الکترونیک 
و کتاب  صوتی آشــنا کنیم و همین طور آن را به عنوان مکملی 

برای کتاب های چاپی معرفی کنیم.

نمايشگاه کتاب
E X H I B I T I O N

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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19 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
بیست وپــــنجم 
یبهشــت د ر ا
1 4 0 1
16  صفـــــحه

5

تمایل برندهای بزرگ به 
استفاده بیشتر از ان اف تی

 محل سوم 

استارباکس

13 4 14

پس زدن با دست 
پیش کشیدن با پا!

آیا بحران اوکراین راهنمای 
خوبی برای رگوالسیون 
معقول رمزارزهاست؟

ماینینگ به کجا 
کوچ کرده است؟
نگاهی به کشورهایی که 

این روزها  مقصد ماینرها 
شده اند

ریزش 
سهمگین

نگاهی به دالیل سقوط 
بیت کوین به زیر 30 هزار 
دالر و قرمز شدن کل بازار

10

باید از ابهام عبور کرد!

2

صرافی های رمزارز ایرانی می توانند الگوی  شفافیت باشند و منشاء تغییر

ماجرای  عجیب لونا
در یکی از ترسناک ترین سناریوهای 
ممکن بازار رمزارزها یکی از توکن های 
باالی جدول تقریبًا نابود شد!

سهم ایران از 
اقتصاد غیرمتمرکز 

صفر است
ارائه علی آقامیر، 

هم بنیان گذار نوبیتکس در 
استیج نکستیشن اینوتکس 

درباره فرصت های دیفای

12

I N T E R V I E WA N A LY S I S

عکس:حامدکریمزاده

هم آدرس دارند، هم نام و نشان کارآفرینان شان مشخص است

 در نشست تنظیم گری و بالکچین نمایشگاه اینوتکس مطرح شد

راه اندازی سامانه نیماکریپتو برای تجار تا پایان خردادماه
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نمایشــگاه کتاب تهران از چهارشنبه پیش در 
مصلی شــروع به کار کــرد و ما هــم این فرصت 
را داشــتیم و داریم که در ایــن 10 روز از نزدیک 
مخاطبان کتاب هــای راه پرداخت را ببینیم و با 
آنها گپی بزنیم. در چند روز اول نمایشــگاه که 
این فرصت را داشــتم که با مردمی که به غرفه 
می آمدند، صحبت کنم، تنــوع کتاب خوان ها، 
نوع نگاه و دغدغه هایشان موضوع جالبی بود.
یــک روز آقایــی بی مقدمــه آمــد جلــوی غرفه و 
گفت: »یه دونه یک ساتوشی بدین«. در حالی 
کــه بقیــه معمــوالً بعد از بررســی 
کتاب ها، تورق آنها و چند ســؤال 
کتابــی را انتخــاب می کننــد، این 
دوست ما که از قبل انتخاب خود 
را کرده بود، سر اصل مطلب رفت 
و رفتارش زمان خرید کتاب مانند 
کســی بــود کــه به شــدت تشــنه 
اســت و بــه اولیــن مغــازه ای کــه 
می رسد درخواســت آب معدنی 
می کند و برایش هــم فرقی ندارد 

از چه برندی باشد.
رفتار این خریدار باعث شــد کمــی تأمل و باب 
صحبت را با او باز کنیم و این گفت وگو تا جایی 
پیــش رفــت کــه خریــدار عزیــز بــا نشــان دادن 
وضعیــت کیــف پولــش، تمــام اســتراتژی های 
خرید کریپتو خود را برایمان تعریف کرد. اینکه 
این بنده خــدا تحت تأثیر توصیه چه کســانی 
در چــه ضــرر و زیان هایــی بــود به کنــار. بخش 
جالب ماجرا برایــم مواجهه از نزدیــک با تنوع 
باالی مــردم عالقه مند به بازار کریپتوکارنســی 
بــود؛ از کســانی کــه بی محابــا وارد ایــن بــازار 
شــده اند تا آقایی که به دنبال کتاب هایی بود تا 
برای ورود به این بازار به اندازه کافی اقناع شود.

به نظرم در کنار تمام کاستی ها و نبودهایی که 
در موضــوع کریپتوکارنســی وجــود دارد، یــک 
کاســتی دیگــر عــدم ارتبــاط رودرروی بازیگران 
اصلــی این بــازار بــا مــردم عــادی اســت. قطعاً 
صرافی هــای رمــزارز کشــور از طریــق راه هــای 
ارتباطــی خــود بــا مخاطبان شــان در ارتبــاط 
هستند، ولی همان طور که ما هم در انتشارات 
راه پرداخــت در رویدادهــای گوناگــون تجربــه 
کرده ایــم، ارتبــاط رودررو فرصتــی از جنســی 

متفاوت، ارزشمند و ارتباطی عمیق است.
هفتــه گذشــته نمایشــگاه اینوتکــس فرصتی 
ایجاد کرد تا صرافی های رمزارزی ایران و برخی 
دیگر از فعاالن حوزه بالکچین و رمزارز کشور با 
مخاطبان خود ارتباط نزدیکی برقــرار کنند که 
این ارتباط باید پیوســته باشد و در رویدادهای 
بیشتری شــکل بگیرد. نمایشــگاه هایی مانند 
نمایشــگاه کتــاب تهــران از نظــر تنــوع و تعداد 
مردمی که از آن بازدید می کنند، فرصت بهتری 
است برای این رویارویی. از این نظر که بخشی 
از مردمی کــه در آن حضور می یابند، آشــنایی 
بسیار محدودی درباره پدیده رمزارزها دارند و 
دیدار مستقیم با این بخش از جامعه می تواند 

به شناخت درست از آن کمک کند.
در ایــن شــرایط فعــاالن حــوزه کریپتوکارنســی 
کــه مخاطبــان آنهــا مــردم هســتند، بایــد 
به دنبــال فرصت هایــی باشــند تــا بتواننــد از 
نزدیــک بــا مردمــی کــه همچــون آن مخاطــب 
ما، تشــنه دانســتن و یــاد گرفتن اصولــی ورود 
بــه بــازار رمزارزهــا هســتند، گفت وگــو کننــد. 
نمایشــگاه های تخصصــی ماننــد اینوتکــس 
فرصــت خوبــی بــرای ایــن رویارویی اســت، اما 
باید به دنبال فضایی بود که مردم عادی جامعه 

دسترسی بهتری به آن داشته باشند.

INTROسرآغاز

تجربه نمایشگاه کتاب تهران اهمیت ارتباط چهره به چهره 
با مخاطبان را نشان داد

اهمیت ارتباط رودررو با مردم 

صرافی های رمزارز ایرانی می توانند الگوی  شفافیت باشند و منشاء تغییر

هم آدرس دارند، هم نام و نشان 
کارآفرینان شان مشخص است

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

 جامعه کریپتوی ایران بار بسیاری از کم کاری ها 
را بــر دوش می کشــد. تصــور نمی کنــم در بیــن 
حدود ۶00 صرافی  ارزی کشور موردی مانند صرافی های 
رمزارز ایرانی بشود پیدا کرد که شفاف باشند و عملیات 
آنها قابل رصد و ارزیابی. مدیران و صاحبان صرافی های 
ارزی کشور معموالً ناشــناخته هســتند و درباره مالکان 

آنها اطالعات زیادی وجود دارد. صرافی های 
ارزی کوچــک و بــزرگ ایرانی تــالش می کنند 
کمتریــن شــفافیت را داشــته باشــند و بــا 
جســت وجو در اینترنــت نمی تــوان بــه چیــز 
زیادی درباره آنها رسید. از آن سو صرافی های 
رمــزارز ایرانــی معــروف، صاحبــان و مدیــران 
شناخته شــده ای دارند، عملیا ت شان روشن 
اســت و اخیراً شــروع به انتشــار گزارش های 
فوق العــاده مفیــدی کرده انــد. گــزارش ســال 
نوبیتکس تنهــا یکی از نمونه های شــفافیت 
اســت که در ایــن یادداشــت می توانــم به آن 

اشاره کنم. صرافی های رمزارز دیگری هم دست به انتشار 
گزارش های ساالنه زده اند که آن را به فال نیک می گیرم و 
همین جــا از ســایر صرافی هــای رمــزارزی شناخته شــده 
ایرانی درخواســت می کنــم گزارش های عملکــرد خود را 
منتشــر کننــد. پیــش از ایــن کســب وکارهای تجــارت 
الکترونیکی ایران این مسیر را شروع کردند که در توسعه 

این اکوسیستم نقش مهمی داشت. 

 همین جا یک سؤال از همه آنهایی دارم که هرچه 
در توان دارند، برای از ریشه زدن کسب وکارهای 
ایرانی انجام می دهند؛ تا امروز چند صرافی ارزی کشــور 
چنین گزارش هایی منتشر کرده اند؟ عملکرد کدام یک از 
صرافی های ارزی کشور شفاف و قابل رصد و پیگیری بوده 
است؟ البته ممکن است برخی تحریم را بهانه کنند که 
قاعدتاً این موضوع با شدت بیشتری درباره صرافی های 

رمزارز ایرانی هم وجود دارد. در شرایطی که دشمنان این 
خــاک تــالش می کننــد مــا را از کار کــردن در ایــن کشــور 
شــرمنده کنند و کاســبان تحریــم داخلــی و خارجی هم 
دست به دســت هــم داده اند تــا ریشــه کار و کارآفرینی را 
بزننــد، اگــر بخواهیــم می توانیم شــفاف باشــیم. قاعدتاً 
تحریم بد اســت و هرگــز از تحریم اســتقبال نکرده ایم و 
معتقدیم آنهایی که باعث و بانی تحریم اند، 
در حال ضربه زدن به کشورند. ما چاره ای جز 
گفت وگو و تعامل ســازنده با جهــان نداریم. 
آن قــدر ایــن موضــوع بدیهــی اســت کــه 
رعایت نشدن آن در چند ده سال اخیر واقعاً 
نگران کننــده اســت. منتهــا مــا دســت مان 
نمی رسد و صرفاً می توانیم دور و بر خودمان 

را اصالح کنیم.

 حاال در این شرایط سخت که هر روز 
سخت تر می شود و محدودیت های 
داخلی و خارجی نیز بیشــتر می شــود، چه بایــد کرد؟ به 
نظرم مهم ترین ابزار و سالح کسب وکارهای نوآور در حوزه 

رمزارزی شفافیت است. 

 دشمنان صرافی های رمزارز ایرانی در چند دسته 
قــرار می گیرنــد: افــراد ماکسیمالیســتی کــه هر 
فعالیتــی به جــز بیت کویــن را انحرافــی بــر فرقــه خــود 
می دانند؛ کسب وکارهای سنتی در حوزه های گوناگون که 
با توسعه ابزارهای نوین بازارشان را از دست می دهند؛ و 
در نهایت برخی که معتقدند هرچه پسوند ایرانی داشته 
باشد، بد اســت و هرچه پســوند خارجی داشــته باشد، 
خوب. این گروه به هر قیمتی حاضرند از صدها مانع عبور 
کرده و با هزینه بسیار از خدمات کسب وکارهای خارجی 
اســتفاده کننــد. البتــه گــروه دیگــری هــم هســتند کــه 
دشمنی شان از روی ناآگاهی اســت. برای سه دسته اول 
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تعریف ریســک در دنیای رمزارزها با تعریف ریســک 
در تمــام حوزه هایــی که می شناســید، متفاوت اســت. 
خاطــرم هســت در یکــی از اولیــن یادداشــت هایم در 
نشــریه رمزارز بر اهمیت شــناخت درست ریسک در 
حــوزه رمزارزها تأکیــد کردم و توصیه به تقســیم ســبد 
رمزارزهایتان به سه بخش کم ریسک، متوسط ریسک 
و پرریســک! و در همان جــا تأکیــد کــردم توجه داشــته 

باشــید مفهوم ریســکی کــه ما اینجــا در 
حــوزه رمــزارز در خصوصــش صحبــت 
می کنیم، اصالً با همین مفهوم در ســایر 
حوزه هــا یکســان نیســت و بــرای مثــال 
سبدی که ما در حوزه رمزارز به عنوان یک 
سبد کم ریسک از آن یاد می کنیم، ممکن 
اســت ریســکش همچنان خیلی بیشتر 
از یک ســرمایه گذاری پرریسک در حوزه 

امالک و مستغالت باشد.
با وجود تمام این اخطارها و هشدارها در 

خصوص ورود معقول و منطقی، همچنان شاهد بوده و 
هستیم که برخی دیوانه وار یا عاشقانه روی یک یا چند 
رمزارز خاص ســرمایه گذاری می کنند و دل شان به تیم 
پشــتش، ســابقه آنها، وایت پیپر آن و خیلی چیزهای 
دیگر قرص است که البته اشتباه هم نیست، ولی چیزی 
که اشتباه اســت، این اســت که عملکرد فرد با تکیه بر 

اینها از منطق خارج شود!
اتفاقی که برای شبکه ترا و لونا افتاد که هنوز هم خیلی ها 
از آن گیج هستند و هنوز نمی دانند که دقیقاً چه شده 
است، نمونه بسیار دردناک ولی عمیقاً درستی بود برای 

اینکه نشان دهد حتی پروژه هایی که اسکم نیستند و 
تیم قوی ای دارند و جــزء پروژه های معتبر هســتند هم 
ممکن است به یکباره به دلیل یک اشتباه فنی کوچک 
یــا یــک خــط کــد نوشته نشــده در کنــار میلیون هــا کد 
نوشته شــده، زمین بخورند و یک شبه خودشان و تمام 

سرمایه گذاران شان را به خاک سیاه بنشانند!
در تــرا نــه کســی کالهبــرداری کــرده، نــه کســی از تیــم 
بنیان گــذار یک شــبه فــرار کــرده و نه کســی به 
آینده دار بودن آن از ابتدا شــک داشته است! 
فقط یــک اشــتباه باعث نابــودی و دود شــدن 
بیش از ۳0 میلیارد دالر شد! حاال با این اتفاق 
که ضربه محکم و مهلکی هم به اعتبار صنعت 
رمزارزها در دنیا زده، حداقــل نیمه پر لیوانش 
ایــن اســت کــه یــک نمونــه گل درشــت در این 
صنعــت خواهیــم داشــت کــه در تاریــخ ثبت 
خواهد شد و تا سال ها به ما متذکر خواهد شد 
که روی هیچ پروژه ای دیوانه وار ســرمایه گذاری 
نکنیم و اهمیت چیدن ســبد بیش از هــر زمان دیگری 
برای ما نمایان شده اســت. ترا با پوست و استخوان به 
ما نشــان داد حتی کم ریســک ترین پروژه هــا در دنیای 
رمزارزها چقدر می توانند پرریســک و ویرانگر باشــند. 
بار دیگر کــه اغفــال شــدید دیوانــه وار روی یــک رمزارز 
سرمایه گذاری کنید، به خودتان متذکر شوید که ممکن 
است ریسک هایی وجود داشته باشند که هیچ کسی 
تا امروز آنها را ندیده باشد! همین یک درصد احتمال 
وجود چنین ریسکی، باعث می شود رفتار منطقی تری 

از خود نشان دهید.

کار خاصــی نمی تــوان انجــام داد، امــا گــروه چهــارم کــه 
اکثریــت قابــل توجهــی هســتند، دشمنی شــان از روی 
عنادورزی نیست. آنها نمی دانند و با دیده شک و تردید 
بــه همه چیــز نــگاه می کننــد. اکثریــت جامعــه هــم 
خاموش اند و نگاه می کنند که کدام گروه جریان اصلی را 

دست می گیرند.

 گسترش شــفافیت پاسخ مناســبی به سؤاالت 
گروه چهارم است. اگر شــفافیت گسترش پیدا 
نکنــد و خــدای ناکــرده شــاهد گســترش رقابت هــای 
کسب وکاری باشیم، زمینه برای رشد سه گروه اول بیشتر 
می شــود.  مــن بــه همــه مدیــران و کســانی کــه در 
کســب وکارهای صرافی رمزارز ایرانــی فعالیت می کنند، 
حــق می دهم که از دســت همــه نامالیمتی هــا ناراحت و 
حتی عصبانی باشند. از این همه تعلل در رگوالتوری و به 
رسمیت نشناختن می توان ساعت ها گله کرد. تقریباً در 
تمام پنل هایی هــم کــه در زمینه تنظیم گــری بالکچین و 
رمزارز برگزار می شــود، حرف ها تکراری شده است. پس 

چه باید کرد؛ ناامید شد و گام دیگری برنداشت؟

 معتقــدم شــفایت تنهــا راه نجــات اســت. 
کســب وکارهای صرافــی رمــزارز ایرانــی امــروز 
پیشروترین بخش جامعه کریپتوی ایران هستند. وظیفه 
حفــظ و بزرگ کــردن جامعــه کریپتــوی ایــران بــر گــردن 
صرافی های رمزارز ایرانی سنگینی می کند و من قدردان 
همــه صرافی هــای رمــزارز ایرانی هســتم کــه بــزرگ نگاه 

می کنند و برای آینده برنامه ریزی دارند.

 بــازار رمزارزهــا و دارایی هــای دیجیتــال بــازار 
روبه رشــدی اســت کــه ریســک های بســیاری 
آینــده اش را تهدیــد می کنــد. در بیــن تمــام ریســک ها 
معتقــدم اختالفــات داخلــی و شــکل نگرفتن جامعــه 
کریپتــوی یکپارچــه و متحــد بزرگ تریــن تهدید اســت. 
جریانی که هفته گذشته حول کسب وکار لونا شکل گرفت 
و تأثیر شدیدی که بر بازار کریپتو گذاشت، ممکن است 
برای همه کسب وکارهای حوزه کریپتو رخ دهد. خوشحالم 
کــه هفتــه گذشــته در رویــداد اینوتکــس شــاهد حضور 
برجســته صرافی های رمــزارزی ایران بودیــم و امیدوارم با 
اتحــاد رقبا این مســیر بــا گام های اســتوارتری طی شــود. 
جامعه کریپتوی ایرانی روزهای سختی را می گذراند، ولی 

مطمئن هستم پایان شب سیه سپید است.

تحليل
A N A L Y S I S

 رمــزارز؛ هفته نامه اکوسیســتم بالکچیــن و رمــزارز ایران

محصولــیازگــروهرســانهایراهپرداخت

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

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

POINT OF VIEWزاویه دید

بخش زیادی از بار 
محتواهای پنل های 

تخصصی اینوتکس روی 
دوش کارآفرینان 

رمزارزی بود
 پیام رمزارزی ها 

در اینوتکس
یکــی از مهم ترین بخش های نمایشــگاه 
اینوتکــس پنل هــا و ارائه هایــی بــود که با 
حضور فعاالن و کارآفرینان کسب وکارهای 
رمزارزی برگزار شد؛ محتواهایی تخصصی 
و فنی کــه تأکیــد اصلــی آنها بر ضــرورت 
استفاده از فرصت رمزارزها و فناوری های 
مرتبط با آنها برای اقتصاد کشور بود. نکته 
جالب  توجهی که نشان می دهد در یکی 
از نمایشــگاه هایی که داعیــه دار به پیش 
بردن نوآوری در اقتصاد کشور و با راهبری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
اســت، آنجا که باید از تحــول در اقتصاد 

صحبت شود از رمزارزی ها 
می خواهنــد کــه راهــکار 

بدهند و تحلیل بکنند.
ایــن اتفــاق مبارکی اســت. 
برگزارکننــدگان  اینکــه 
متوجــه  هــم  اینوتکــس 
شــده اند در اقتصــاد آینده 
یکی از مهم ترین بخش ها، 
کســب وکارهای  همیــن 
رمزارزی خواهند بود. فهم 
و درکــی که اگــر بتــوان آن را 

در بین دیگــر تصمیم گیــران حاکمیتی و 
دولتی بســط داد، احتماالً بتوان به نتایج 
بهتر و روشــن تری برای اقتصاد کشور در 
سال های پیش رو رسید؛ در سال هایی که 
دست به دامن فناوری های غیرمتمرکز و 
اقتصاد مرتبط با آن شــدن یــک انتخاب 
ناگزیر است.  اینوتکس نشــان داد اگر با 
کسب وکارهای رمزارزی از در مفاهمه و با 
رویکرد یاری گرفتن از دانش و تحلیل آنها 
برای اقتصاد کشــور وارد شــویم، احتماالً 
دســتاوردها و نتایج، بســیار ملموس تر و 
مفیدتر از آن چیزی اســت که ایــن روزها 
شــاهدش بوده ایــم. یعنــی نگاه کــردن به 
حــوزه رمــزارز و اقتصــاد  مرتبــط بــه آن 
به عنوان بخشــی در ســایه و مشــکوک و 
در معــرض اتهــام. ذات بازارهــای مالــی 
فرازوفــرود و ناایســتایی اســت. پــس چه 
بهتر که در این بازارها به کارآفرینان داخلی 
و دارای تحلیــل بیــش از کســب وکارهای 
بی نام ونشــان فرصــت دهیــم و بــرای 
چنیــن فرصت دادنی، چه جایــی بهتر از 
نمایشــگاه های رســمی که دولت باعث و 

بانی برگزاری آنهاست.

رسول قربانی 
سردبیرراهپرداخت

@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.

ترا به ما نشان داد در دنیای رمزارزها حتی معتبرترین 
پروژه ها نیز پرریسک هستند
ترا و درس هایش برای ما
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بازار
M A R K E T

رونمایی رسمی 
اینستاگرام از بخش ویژه 

ان اف تی

متا چشم به ان اف تی 
دوخته است

طــرح آزمایشــی توکن هــای غیرمثلــی 
NFT( اینســتاگرام اولیــن گام در  (
راســتای اســتراتژی »کســب درآمــد 
تولیدکننــدگان محتوا« اســت. اگرچه 
ایــن طــرح هنــوز در مراحــل ابتدایــی 
شکل گیری به  سر می برد، اینستاگرام 
امیدوار است با میلیون ها تولیدکننده 
محتــوا و میلیاردهــا کاربــر، بتوانــد 
ان اف تی ها را به یــک منبع درآمد مهم 

تبدیل کند.
اینســتاگرام شــبکه اجتماعــی متعلــق 
به شــرکت متا )فیس بــوک ســابق(، روز 
دوشنبه هفته گذشته و پس از رونمایی 
از »کلکســیون های دیجیتــال« خــود 
اعالم کــرد کــه قصــد دارد ان اف تی ها را 
به یک منبع درآمد برای تولیدکنندگان 
این پلتفــرم تبدیل کند کــه بیش از یک 

میلیارد کاربر دارد.
اینســتاگرام توضیحی درباره چگونگی 
استفاده از این طرح نداده است. بعد از 
راه اندازی این برنامه، اینســتاگرام تنها 
بــه تعــداد محــدودی از تولیدکنندگان 
محتوا اجازه می دهــد تا هنر دیجیتالی 
خــود را در ایــن پلتفــرم بــه اشــتراک 
بگذارنــد. عــالوه بــر ایــن، هنرمنــدان 
نمی توانند آثار هنری خود را بفروشند 
یــا آن را معاملــه کننــد و در عیــن حــال 
کارمزدی هم بــرای انتشــار محصوالت 

خود پرداخت نخواهند کرد.
گفتنــی اســت پــس از اتمــام دوران 
آزمایشــی، پول ]فراینــد خریدوفروش[ 
نیــز وارد چرخــه ایــن طــرح می شــود. 
آگهــی  دوشــنبه  روز  اینســتاگرام 
اســتخدام بــرای فــردی متخصــص در 
زمینه بالکچین منتشــر کرد. بر اساس 
ایــن آگهــی فرد یاد شــده قــرار اســت در 
تبیین استراتژی و نقشــه راه برای ایجاد 
روش های جدید کسب درآمد و مبتنی 
بــر فنــاوری بالکچیــن، بــه اینســتاگرام 

کمک کند.
 ،)Jon Victor ( ویکتــور«  »جــان 
استراتژیست اســتارتاپ »کریپتو لبز« 
در زمینه هــای وب ۳ و ان اف تــی، گفتــه 
اســت کــه در حــال حاضــر میلیون هــا 
کاربر در اینستاگرام و سایر پلتفرم های 
رسانه  های اجتماعی، کاالها و خدمات 
تجاری شــان را در یک چرخه اقتصادی 
چند میلیــارد دالری بــه دنبال کنندگان  

خود می فروشند.

NEWSخبر

هم اکنون بیت کوین و بسیاری از رمزارزها در حال تجربه 
ســقوط بی ســابقه ای هســتند. بیت کوین برای اولین بار 
از جــوالی ۲0۲1، به زیــر ۳0 هــزار دالر رســید و ارزش آن 
کمتــر از نصف پاییز گذشــته اســت. ســایر ارزهــا مانند 

اتریوم و BNB نیز کاهش مشابهی داشته اند، 
ایــن در حالی اســت کــه حجــم معامــالت در 
صرافی هــای اصلــی نیــز کاهش یافته اســت. 
برخی کارشناسان اکنون نســبت به زمستان 
رمزارزهــا هشــدار داده انــد. در ایــن حالــت 
رشــد ارزش رمزارزها بــا دوره طوالنی انقباض 
جایگزین می شود. ســقوط فعلی بیت کوین و 
سایر رمزارزها می تواند ناشــی از ترکیب علل 
بلندمدت و کوتاه مدت از جمله بازارهای مالی 
بزرگ تــر و ســقوط اســتیبل کوین  های بــزرگ 

باشد. در ادامه این مطلب به برخی از این عوامل اشاره 
می کنیم.

 اتصال بیت کوین و سایر بازارهای مالی
بســیاری از طرفداران رمزارزها معتقد بودند که ماهیت 
مســتقل بازار رمزارزها، مقاومت آنهــا را در برابر بحران 
و تــورم تضمیــن می کند. بیت کویــن که در صــدر تمامی 
رمزارزها قرار دارد، تحت سلطه هیچ صادرکننده مرکزی 
یا مرجعی نیست و بســیاری تصور می کردند استقالل 
بیت کوین می تواند ارزش آن را در برابر فرازونشیب های 
اقتصــادی، وقــوع جنگ هــای بین المللــی و تغییــرات 
سیاســی، حفــظ کنــد. چنــد ســال گذشــته رویدادهای 
بســیاری این ســخنان را رد کرده اند. همه گیــری ویروس 

کرونا در مــارس ۲0۲0 نمونــه ای از این رویدادهــا بود. در 
این دوران ارزش بیت کوین تا ۵۷ درصد سقوط کرد. تورم 
و در پی آن، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و سایر بانک ها، 
افت شــدید ســهام داوجونز و نزدک، تهاجم روســیه به 
اوکرایــن و ســایر مشــکالت تــورم از جملــه 
مشــکالت زنجیــره تأمیــن و قیمــت نفــت، 
نگرانی هــای زیــادی را بــرای ســرمایه گذاران 
در ارتبــاط با ســقوط بیت کوین ایجــاد کرده 

است.

 نگرانی های مربوط به رگوالتوری 
رمزارزها

همان طور که پیش تر گفتیــم، بازار رمزارزها 
بــا تغییــر سیاســت ها متزلــزل می شــوند. 
به عنــوان مثــال، ممنوعیــت اســتخراج بیت کویــن در 
چین به ســقوط آن از ۶۵ هــزار دالر در مــاه آوریل به ۳۵ 
هزار دالر در ماه ژوئن منجر شــد و ســایر رمزارزها نیز به 
همین ترتیب، افت شدیدی را تجربه کردند. بسیاری از 
سرمایه گذاران نیز با حرکت دولت ها به سمت رگوالتوری 
و همچنین نقص های امنیتی از جمله هک ۶00 میلیون 
دالری رونین، اعتماد و امید خود را نسبت به این بازار از 
دســت داده اند. این رویدادها همچنین تمایل بازیگران 

تازه وارد را متزلزل می سازند.

 سقوط استیبل کوین ها
برخــی کارشناســان همچنیــن معتقدنــد کــه ســقوط 
UST نقش بزرگی در ســقوط بیت کوین داشــته اســت. 

UST که یک اســتیبل کوین به ارزش یک دالر اســت در 
روز دوشــنبه به زیر ۷0 ســنت رســید؛ چراکــه دارندگان 
آن دچار وحشــت شــدند و توکن های خــود را به صورت 
انبوه و در یک شــب به فروش رســاندند. تتر نیز که یک 
اســتیبل کوین به ارزش یــک دالر اســت، در بامــداد روز 
پنجشنبه به صورت غیرمنتظره ای به زیر یک دالر رسید. 
ارزش اســتیبل کوین ها به طور دائمی وابسته به یک ارز 
فیات اســت و افت ارزش آنها در بازار می تواند نشــانگر 
وحشــت عظیــم ســرمایه گذاران و دارنــدگان رمزارزهــا 
باشد.  شــایان ذکر اســت که UST با الگوریتمی مبتنی 
بر قرارداد هوشــمند و متفاوت از ســایر استیبل کوین ها 
عمل می کند. ایــن الگوریتم با ســوزاندن توکن های لونا، 

ارزش توکن UST را روی یک دالر نگه می دارد.

 فعالً کسی چیزی نمی داند
در نهایــت پاســخ این ســؤال که آیــا ایــن رونــد ادامه دار 
اســت یا خیــر، مبهــم اســت و فقــط زمــان آن را روشــن 
می سازد، اما بسیاری بر این باورند که اوضاع از این هم 
بدتر خواهد شــد و این روند نزولی ادامه خواهد داشت 
و برخی دیگــر نیــز معتقدند بــا ســقوط ارزش رمزارزها، 
خریداران بسیاری وارد بازار می شوند و این اقدام قیمت  
بیت کوین و ســایر رمزارزها را بهبود می بخشد. در حال 
حاضر قیمــت بیت کویــن ۲8.8۳۶ دالر و اتریوم ۲.089 
دالر است. گفتنی است در این اثنی هیچ ارزی همچون 
لونا دچار فروپاشــی نشده اســت. لونا در پی افت ارزش 
UST، ســقوط 98درصدی را تجربه کــرد و به حدود یک 

دالر رسید.

نگاهی به مهم ترین دالیل سقوط بیت کوین به زیر 30 هزار دالر و قرمز شدن کل بازار

ریزش سهمگین

کسری حسنی  

@kasrahsni
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تمایل برندهای بزرگ به 
استفاده بیشتر از ان اف تی

محل سوم 
استارباکس

 ان اف تی هــا در دنیــای امــروز با 
ســرعت سرســام آوری در حــال 
حرکت هستند و روز به روز افکار بیشتری 
را بــه ســمت خــود جــذب می کننــد. 
ان اف تی ها که به نــام توکن های غیرقابل 
معاوضه نیز شناخته می شوند، کارکردی 
مشــابه بیت کویــن در بالکچیــن اتریــوم 
دارند و نوعی رمزارز هســتند، اما تفاوت 
آنها در اینجاست که هر یک از آنها یک 
آیتــم دیجیتالــی بی ماننــد و غیرقابــل 
معاوضــه هســتند. در حــال حاضــر 
بســیاری از کمپانی هــای مــواد غذایــی و 
نوشــیدنی فعالیــت خــود را در فضــای 
ان اف تی ها آغاز کرده اند. کمپانی  دیگری 
همچــون »میکــرز« اکنون به مشــتریان 
خود این امکان را داده که آثار دیجیتالی 
درج شده محدود روی بطری های خود را 

خریداری کنند. 

نیــز   Bud Light کمپانــی   
مجموعه ای از ان اف تی های خود 
را در بنرهای تبلیغاتی مســابقات سوپر 
بول بــه نمایش گذاشــت. اکنــون به نظر 
می رســد اســتارباکس، کمپانــی بعــدی 
اســت کــه بــه ایــن جریــان می پیونــدد. 
استارباکس قصد دارد از ان اف تی ها برای 
تبلیــغ آنچــه »محــل ســوم« نامیــده 
می شود، استفاده کند. این نام به فضایی 
اطــالق می شــود کــه خــارج از خانه هــا و 
محیط هــای کاری قــرار دارد. در همیــن 
راســتا اســتارباکس در تــالش اســت بــا 
اســتفاده از ان اف تی هــا، یــک جامعــه 
جهانی دیجیتال راه اندازی کند. جزئیات 
خاصــی در مــورد ایــن مجموعــه هنــوز 
منتشــر نشــده، امــا تیــم اســتارباکس 
خاطرنشــان کــرد کــه قصــد دارد ایــده 
ان اف تــی  را به عنــوان یــک »دارایــی 
دیجیتــال قابــل برنامه ریــزی و دارای 
شناسه که به عنوان یک مجوز نیز عمل 

می کند«، بپذیرد. 

 این پلتفرم دیجیتالی می تواند 
روایــت   بــرای  بســتر خوبــی 
داستان های الهام گرفته از قهوه و تجارب 
و امتیــازات انحصــاری بــرای مشــتریان 
باشــد. در حــال حاضــر توضیــح دقیقی 
دربــاره ایــن امتیــازات و تجــارب وجــود 
نــدارد، امــا انتظار مــی رود بــا انجــام این 
اقدامات، دنیای جدیــدی از امکانات به 

روی مشتریان باز شود.

 روند قیمت بیت کوین در هفت هفته اخیر 
نزولی بوده و اشباع فروش در بازار اکنون به 
اوج خود از زمان سقوط مربوط به همه گیری ویروس 
کرونا در جهان رســیده اســت. این موضــوع ممکن 
اســت شــرایط را برای بازیابی قیمت فراهم کند، اما 
انتظــار می رود جهــش احتمالــی بیت کوین بســیار 

محدود باشد.

 به گزارش کوین دسک، خریداران بیت کوین 
روز جمعــه نســبت به شــکل گیری شــرایط 
اشــباع فــروش در بــازار ایــن ارز دیجیتــال واکنــش 
نشــان دادند و قیمــت آن را بــه بــاالی ۳0.000 دالر 
رســاندند. بــا ایــن حــال، بــه نظــر می رســد حرکــت 
صعــودی احتمالــی بیت کویــن در ادامــه محــدود 
خواهد بود و ایــن ارز دیجیتال بــا مقاومت هایی در 

۳۳.000  و ۳۵.000 دالر مواجه باشد.
 اندیکاتور های مومنتوم )Momentum( که 
ســرعت تغییــرات قیمــت را اندازه گیــری 
می کنند، در نمای روزانه، هفتگی و ماهانه بیت کوین 
همچنان حاوی نشانه هایی منفی هستند؛ اتفاقی 
کــه معمــوالً نشــان دهنده دوره ای بــا بازدهــی کم یا 
حتی منفی است. عالوه بر این، بر اساس تاریخچه 
بیت کوین، بازدهی این ارز دیجیتال برای اولین بار از 
سال ۲014 در هفت هفته متوالی منفی بوده است. 
ایــن عامــل هــم تأییــد می کنــد کــه شــتاب قیمــت 

بیت کوین در حال حاضر نزولی است.

 اکنون بیت کویــن در حال نزدیک شــدن به 
حمایــت میانگیــن متحــرک ۲00 هفتــه ای 
)200MA( خــود در نزدیکــی ۲1.800 دالر اســت. 

نزدیک ترین حمایت این ارز دیجیتال بین ۲۷.000 
تا ۳0.000 دالر اســت که می تواند حرکات قیمت را 
در طول چند روز آینــده تثبیت کنــد. همچنین روز 
پنجشــنبه، نشــانه های کوتاه مدتــی روی نمــودار 
بیت کوین ظاهر شد که خالف روند نزولی آن بودند. 
این نوع نشانه ها معموالً باعث می شوند که جهش 

قیمت محدودی را تجربه کند.

 برای مثال، شاخص قدرت نسبی )RSI( در 
نمای هفتگی بازار بیت کوین به پایین ترین 
ســطح خود در ناحیه اشــباع فروش از مارس ۲0۲0 
)اسفند 1۳98( رسیده است. با این حال، مقاومت 
قوی پیش روی این ارز دیجیتال و نشانه های منفی 
موجــود در شــاخص های مومنتــوم، می توانند روند 

صعودی احتمالی آن را محدودتر کنند.

تحلیل هفتگی بازار رمزارزها

سقوط تا اطالع ثانوی؟

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

آشنایی با اصول اولیه یک فناوری پیچیده به زبانی ساده

چاپ سوم مبانی بالکچین روانه بازار شد
انتشــارات راه پرداخت چاپ سوم کتاب »مبانی 
بالکچین« به قلم دنیل درشر را با ترجمه  سیاوش 
تفضلی و حمایت نوبیتکس منتشر کرد. درشر 
متخصص بانکــداری باســابقه ای اســت کــه در 
شــماری از بانک هــا در حــوزه امنیــت تجــارت 
الکترونیکی ســمت داشــته و اخیراً بــر مباحثی 
چون اتوماسیون، یادگیری ماشین و کالن داده ها 
در بافتار روند امنیتی تمرکز کرده است. او دارای 
درجه  دکتــری در اقتصادســنجی و کارشناســی 

ارشد مهندسی کامپیوتر است.
»مبانی بالکچین« در ســال ۲01۷ منتشــر شد، 
نقدهای مثبتی دریافت کرد و خیلی زود در شمار 
صد کتاب پرفروش آمازون قرار گرفت. تجربه  کاری 
و دانش مرتبط باعث شده که درشر بتواند در این 
کتاب بدون اســتفاده از اصطالحات کامپیوتری 
گیج کننده مربوط به کدنویســی یا امثــال آن و با 
بهره گیری از استعاره و تصاویر ملموس مخاطب 
را با اصــول اولیــه فنــاوری بالکچین آشــنا کند یا 
به تعبیر یکــی از منتقدان، باعث شــده »مبانی 

بالکچین« همان چیزی باشد که باید باشد.
درشر در ۲۵ بخش مختصر و مفید اصول اولیه  
بالکچین را تشریح می کند و میان کتاب های کامالً 
فنی در حوزه بالکچین یــا کامالً تخصصی حوزه 
تجارت ربــط و پیوندی ایجاد می کند. نویســنده 
بــا بیــان محدودیت هــای سیســتم های متمرکز 
شروع می کند و با بیان ضرورت طراحی ساختاری 
توزیع شــده ادامه می دهد. نمودارهای ارائه شده 
در کتاب به مخاطب کمــک می کند هم مطالب 
را بهتر درک کند، هم بهتر به خاطر بســپارد و به 
یاد آورد. مخاطــب مبتدی با خوانــدن این کتاب 
می تواند پیچیدگی ساختار بالکچین را به خوبی 
درک کنــد و بــا چیســتی بالکچیــن، ضــرورت و 
راهگشایی های آن، علت اشتیاق آتشین گروهی 
به بالکچیــن و پتانســیل های آن، اجــزای اصلی 
بالکچین، نحــوه کار این اجــزا، نحــوه تعامل این 
اجرا آشنا شود. همچنین می تواند با سناریوهای 
کاربردی اصلی این فناوری، محدودیت ها، علت 
این محدودیت ها و پیشنهاد هایی برای غلبه بر 
آنها آشنا شود. این ویژگی ها »مبانی بالکچین« 
را بــرای همــه  مخاطبــان عالقه منــد به آگاهــی از 
چیســتی، نحــوه کار و تغییــرات در جریــان در 
سیستم مالی مرسوم بسیار خواندنی و آموزاننده 

می کند.
روابــط عمومــی نوبیتکــس در بخش هایــی از 
یادداشت حامی کتاب »مبانی بالکچین« نوشته 
اســت: »نباید بالکچیــن را بــه رمزارزهــا محدود 
کرد. بالکچین می تواند شروع یکسری تحوالت 
فناورانه باشد که شاید در آینده ای نه چندان دور، 
نقشــی شــبیه نقش آی تی یــا انفجــار اطالعات 
داشــته باشــد. بالکچیــن قابلیت های بســیاری 
دارد که انتقــال دارایی ها تنها یکی  از آنهاســت. 
بالکچیــن، فنــاوری آینــده اســت و جهــان مــا را 
تغییر خواهد داد. در کتاب پیــش رو، در رابطه با 

اصطالحات و مبانی فنی بالکچین، موارد نیاز به 
بالکچین، شــیوه کار بالکچیــن، محدودیت های 
بالکچیــن و راهکارهای غلبه بــر آنها و همچنین 
چشم انداز بالکچین به تفصیل توضیح داده شده 
است. این فناوری در کشورهای پیشرفته در حال 
باز کردن جای پای خود است و فعاالن اقتصادی 
بیش از سایر افراد با ســازوکار آن آشنا هستند، 
اما پذیرش آن در کشورهای کمتر توسعه یافته با 
موانعی روبه روست که آگاهی بخشی در جهت 
شناساندن مزایای این فناوری، می تواند این موانع 

را از سر راه بردارد.«
همچنین در بخشــی از یادداشــت ناشــر بر این 
کتــاب آمــده اســت: »در ســال های گذشــته مــا 
مراحل مختلفی از هایپ بالکچین را پشت سر 
گذاشــتیم. از اینکــه بالکچیــن قــرار اســت همه 
مســائل ما، از شــیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد را 
مدیریت کند، گذشته ایم. باال و پایین ها را دیده ایم 
و حاال کمــی واقع بین تر به ماجرا نــگاه می کنیم. 
نه تصور حــل همــه مســائل را داریم و نــه تصور 
می کنیم بالکچین یک شوی پوچ و توخالی است. 
بالکچین هم مانند همه دست ساخته های بشری 
راه خودش را پیدا کرده و ما می توانیم برای افزایش 
کیفیت زندگی روی آن حســاب کنیم. بالکچین 
را نباید صرفاً محــدود به دنیای فنــاوری ببینیم. 
بالکچین شیوه نوینی از نگاه کردن به مسائل را به 
ما آموزش می دهد. ما می توانیم با کمک بالکچین 
مسائل همیشگی را به شیوه متفاوتی حل کنیم. 
مسئله اعتماد یکی از اساسی ترین مسائل تاریخ 
بشر است. نهادهای واسطه شکل گرفته اند که 
این مســئله را حل کنند و ما بتوانیــم در کنار هم 
زندگــی کنیــم. درک بالکچیــن که مدعی اســت 
می تواند جایگزین همه سیستم های اعتمادساز 
شود، برای همه مردم الزم است. قاعدتاً زبان فنی 
بالکچیــن بســیاری را می رانــد و باعث می شــود 
نتوانیم بــا اصل موضــوع ارتباط برقــرار کنیم. به 
همین دلیل آزمون شیوه های متفاوت برای بیان 

فلسفه بالکچین الزم و ضروری است.«

REPORTگزارش

نقدهای بنیان گذار صرافی FTX به رگوالتورهای 
آمریکایی چیست؟

مهاجرت با انگیزه 
رگوالتوری کمتر

چرا باید هرازگاهی از چارت ها 
کمی فاصله بگیرید

خطری به نام
 اعتیاد رمزارزی

اعتیاد به ارزهای دیجیتال چیزی شــبیه بــه اعتیاد به قمار 
است؛ با این تفاوت که کسی زیاد درباره آن صحبت نمی کند.  
»دی وریز«، مدیرعامل کلینیک بازپروری »دیاموند ریهَب« 
)The Diamond Rehab( اســت که ســابقه مشــارکت در 
درمــان افــراد معتــاد بــه ارزهــای دیجیتــال را دارد. دی وریز 
می گوید اعتیاد به ارزهای دیجیتال معموالً با اعتیاد دیگری 
همــراه می شــود و بســیاری از بیمــاران او عــالوه بــر ارزهــای 
دیجیتال به الکل یا مواد مخدر هم معتاد هستند. او می گوید 
کلینیک آنها اعتیاد به ارزهای دیجیتال را با روشی شبیه به 
اعتیاد به قمار درمان می  کند. به  گفته این متخصص ترک 
اعتیاد، اعتیــاد به قمار »باالترین نرخ خودکشــی بین تمام 
اشکال اعتیاد« را دارد. وب سایت کوین دسک اخیراً با یک 
بیمار ناشناس که در گذشته به شــدت به ارزهای دیجیتال 

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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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

سم بنکمن فرید یکی از چهره های خبرساز این روزهای دنیای 
کریپتو و بخــش رگوالســیون آن اســت. صرافی معــروف او،  
اف تی ایکس به تازگی اعالم کرده که برای شرایط کار آسان تر 
و گریز از رگوالسیون شدید کشور سنگاپور مقر اصلی خود را 
به جزیره آنتیگوا منتقل خواهد کرد؛ اتفاقی که مهر تأییدی 
بر روند موفقیت آمیز آمریکای التین در تبدیل شدن به یکی 
از مقاصد مهاجرت صرافی ها و استارتاپ های کریپتویی بود. 
بنکمن فرید که خود آمریکایی اســت حاال به نقد گسترده 

روند رگوالسیون رمزارزها در کشور خود پرداخته است. 
او معتقد است بیش از هر چیز، انگیزه رگوالتورهای آمریکایی 
نه دغدغه های حقیقی برای امنیت فضای مالی این کشور، 
بلکه اســتفاده از پدیــده رمــزارزی به عنــوان میان بــری برای 
تصویب الیحه های دارای پرســتیژ اســت؛ روندی که از نظر 
او به خوبی توسط تالش های افرادی از هر دو حزب غالب بر 
سیاســت  آمریکا در این راستا مشهود اســت. اما این همه 
مشکالت موجود نیست. فرای مجلس نمایندگان و سنای 

تترلند اولین گزارش ساالنه خود از بازار رمزارزها را منتشر کرد

اعتماد کاربران به صرافی های رمزارز داخلی

REPORTگزارش

افزایــش قیمــت بیت کویــن ، آلت کوین هــا و 
میم کوین ها، ظهور توکن های غیرمثلــی )NFT( و 
اســتفاده از رمزارزها در دنیای متاورس از عواملی 
هستند که صرافی تترلند می گوید در سال 1400 
باعث گسترش روی آوردن مردم به دنیای رمزارزها 
شده است. داده های گزارش ساالنه این صرافی ارز 
دیجیتالی به خوبی افزایش محبوبیت رمزارزها در 

میان ایرانیان را نشان می دهد.
طبــق گــزارش ایــن صرافــی، ۵۷ درصــد از حجــم 
مبــادالت رمــزارزی در ایران به واســطه ســکوهای 
رمزارزی انجام می شــود. تترلند همچنین در این 
گزارش آورده، در سال 1400 نزدیک به ۲4 میلیون 
بازدید از این سکو انجام شده و کاربرانش ۵.۳ برابر 

رشد کرده اند.

 ۵۷ درصد حجم معامالت رمزارزی خارج 
از سکوهاست

تترلنــد در گــزارش خــود آورده اســت 9۷ درصــد 
تعداد تراکنش های رمزارزی در کشــور با استفاده 
از ســکوهای رمــزارزی انجام می شــود و تنها ســه 
درصد معامالت از لحاظ عددی خارج از ســکوها 
صورت می گیرد. از ســویی دیگر اگر مبادالت را بر 
مبنای حجم ارزشی تراکنش حساب کنیم، اوضاع 
متفــاوت اســت. ۵۷ درصــد حجــم تراکنش های 
رمزارزی کشور از طریق پلتفرم ها و 4۳ درصد خارج 
از آنها انجام می شود. مقایسه این دو عدد نشان 
می دهد معامله گرانی که حجم معامله هایشــان 
بزرگ تــر اســت، تمایــل کمتــری بــه اســتفاده از 

پلتفرم های خریدوفروش ارز دیجیتالی دارند.
همچنین تعــداد تراکنش هــای رمــزارزی در ایران 
بــر مبنــای تعــداد تراکنــش  ۲۲ درصــد از طریــق 
صرافی رمــزارزی )OTC( و ۷8 درصــد در بازارهای 
معامالتی انجام می شود، اما با در نظر گرفتن حجم 
تراکنش ها 4۷ درصد از آنها به شــکل OTC و ۵۳ 

درصد در بازار انجام می شود.
۷9 درصــد از معامالتی کــه در ســکوهای رمزارزی 
انجام می شــود، با اســتفاده از تومــان و مابقی،  ۲1 
درصد، بــا اســتفاده از رمزارزهــای دیگر اســت. از 

میان معامالت ریالی نیز ۲۵ درصد مردم با تتر و ۷۵ 
درصد با سایر رمزارزها معامله می کنند.

 رشد تمایل معامله گران به بازار داخل
داده هــای تترلند نشــان می دهد گرایش 
معامله گران ایرانی در ســال های اخیر به بازارهای 
ایرانــی رشــد چشــم گیری داشــته اســت. در این 
گزارش می  بینیم در حالی که در ســال 1۳9۷ تنها 
هفت درصد معامله گران ایرانی از بازارهای داخلی 
استفاده می کردند، در سال 1400 این نسبت بیش 
از هفت برابــر رشــد کــرده و بــه بیــش از ۵۲ درصد 

رسیده است.

 اوضاع در تترلند چطور است؟
پلتفرم تترلنــد در این گــزارش ، آمارهایی 
از وضعیت فعلی خود نیز ارائه کرده است. بنا بر 
اعالم تترلنــد، در حــال حاضر تعــداد نصب های 
اپلیکیشــن این ســکو به بیش از 81۶ هــزار عدد و 
تعداد کل نصب هــای فعال به بیــش از ۲۳۷ هزار 

عدد رسیده است.
کاربران در سال 1400، ۲۳ میلیون و ۷00 هزار بار از 
تترلند بازدید کرده اند و تعدادشان نیز نسبت به 
سال 1۳99، رشــدی ۵.۳ برابری را نشان می دهد. 
مطابــق انتظــار، ایــن صرافــی در میــان جوانــان 
محبوب تر از گروه های سنی دیگر است و افراد ۲۵ 
تا ۳4 ساله، با نســبتی ۳9درصدی، پرشمارترین 

گروه سنی در میان کاربران تترلند هستند.
تترلند می گوید آبان، ماهی بود که در این پلتفرم، 
رکــورد حجمــی و عــددی تراکنش هــای ماهانه در 
سال 1400 شکسته شد. همچنین حجم تراکنش 
کاربران در سال 1400، به طور میانگین ۶۳۷ تتر بود 
و تعداد تراکنش ها نسبت به سال 1۳99 در تترلند 
هشت برابر شــد. کاربران تترلند در سال گذشته 

به طور میانگین 10.۳ تراکنش انجام داده اند.
آمارهای مربوط بــه فعال ترین کاربــران نیز جالب 
است. یکی از کاربران تترلند در طول سال گذشته، 
پنج هــزار و 1۶۳ تراکنــش انجــام داده که به معنی 

14.1 تراکنش به طور متوسط در روز است.

آمریکا، به نظر می رســد میــان دپارتمان های مالی مختلف 
مانند SEC و فدرال رزرو و همچنین وزارت خزانه داری آمریکا 
نیز تنش قابل توجهی برای تعیین صاحب فرمان نهایی در 
حوزه کریپتو وجود دارد. بنکمن فرید در این مورد می گوید: 
»در مجلس نمایندگان و سنا،  هر کس می خواهد اولین کسی 
باشــد که یک الیحه به خصوص را به اســم خود ثبت کند و 
محتــوای الیحه و ضربه ای که ممکن اســت بــه نوآوری های 
مالــی زده شــود، مهم نیســت. مهــم تصویــب آن الیحه به 
اسم فالن سناتور است. از طرفی،  رئیس جمهور یک فرمان 
اجرایی صادر می کند و از همه ارکان اقتصادی می خواهد که 
با هم کار کنند تا امنیت فضای رمزارزی حفظ شــود،  بدون 
آنکه حوزه های اختیاراتی روشن شــود. حاال این سازمان ها 
و وزارت های مختلف با هم درگیرند تا روشن شود چه کسی 
مسئول چیست. همین روند به تنهایی عامل بخش عظیمی 
از بدنامی رگوالسیون رمزارزها در آمریکاست و نمی توان هم 

گفت این بدنامی بحق نیست.«
بنکمن فرید تأکید دارد که او به طور بنیادین ضدرگوالسیون 
نیست و نظر خود را برای بهبود وضعیت چنین بیان می کند: 
»به عنوان مدیر صرافی ای که برای رگوالسیون کمتر، شرکتش 
را مهاجرت داده، می گویم که شاید در برخی از گوشه های تیره 
و تاریک، رگوالسیون مورد نیاز باشد، اما عموم قانون گذاران 
بــه جــای تمرکز بــر مشــکالت انــدک فعلــی، بر مشــکالتی 
تمرکز دارند کــه هنوز وجود نــدارد و تنها بر اســاس ظرفیت 
احتمالی این مشکالت در آینده، در حال پیشنهاد و تصویب 
الیحه های عجیب وغریبی هستند. به نظرم قبل از هر چیز 
باید نهــاد مســئول اصلی در ایــن خصوص تعیین شــده یا 
به طور کلی یک کارگروه جدید منحصر برای آن تعریف شود. 
به نظرم با همین یک اقدام می توان ۶0 درصد از مشــکالت 

رگوالسیون در آمریکا را به یکباره حل کرد.«
»ران همونــد«، مدیــر بخــش فعالیت هــای دولتــی انجمن 
بالکچیــن آمریــکا )Blockchain Association( نیز عالوه 
بر موافقت با گفته هــای بنکمن فرید، باور دارد که مشــکل 
فراتر از دپارتمان هــا و آژانس های دولتی اســت. او می گوید: 
»کمیته های مختلف کنگــره به طور واضح بــه ظرفیت های 
کالن رمزارزی پی برده و حاال در پی فراهم کردن منصب های 
مدیریتی و رگوالتوری بر چنین صنعت قدرتمندی هستند. 
بدون شــک داشــتن یک الیحــه تصویب شــده به اســم هر 
کســی امتیــاز بزرگی بــرای انتخــاب در چنیــن منصب های 
بالقوه ای محسوب می شود.« بنکمن فرید در خصوص آینده 
رگوالسیون بین المللی نیز هشدار می دهد: »فکر می کنم طی 
سال های اخیر روند قانون گذاری رمزارزها به طور جهانی در 
یک برزخ متشکل از عدم اطمینان و دانش مثبت قرار داشته 
است. حاال این برزخ به سرعت در حال متالشی شدن است. 
مهم اســت که ســردمداران و مدیران سرشــناس کریپتویی 
پیش از پایان این دوره جهت اطالع رسانی گسترده و درست 

به قانون گذاران اقدام مؤثر انجام دهند.«

معتاد بــود، مصاحبــه کرده اســت. این شــخص ۳8 ســال 
ســن و دو فرزند دارد و صاحب یک شرکت بازاریابی است. 
او در ســال ۲01۶ میــالدی و بعــد از شــنیدن  اخبــاری درباره 
اتریوم، وارد دنیای ارزهای دیجیتال شد. این بیمار ناشناس 
گفته  است اعتیاد او به طور پیوسته  و با گذشت زمان رشد 
می کرد و پس از آنکه در جریان هک کیف پول شخصی اش 
تقریباً تمام سرمایه اش را از دست داد، وضعیتش وخیم تر 
از قبل شد. پس از این هک او تالش می کرد تا فرصتی برای 
بازگرداندن پول های دزدیده شده و جبران ضررهای قبلی اش 
پیدا کند. این معتاد به ارزهای دیجیتال گفته کامالً شیفته 
و دیوانه اتریوم بوده و پس از مدتی از بانک و حتی دوستان 
و خانواده خود وام می گرفت تا بتواند ســرمایه گذاری اش را 
بیشتر کند. در نهایت نیز به بهانه تراشی و دروغ پردازی روی 

می آورد تا وام بیشــتری دریافت و با آن در ارزهای دیجیتال 
سرمایه گذاری کند. این بیمار گفته است مدام قیمت ارزهای 
دیجیتال را بررســی می کرد، نســبت بــه ارزهــای دیجیتال 
وســواس ذهنی داشــت، تمــام وقــت آزادش را به تماشــای 
ویدئوهای مرتبط در یوتیــوب اختصاص مــی داد و مدام به 
این فکر می کرد که پــروژه داغ بعدی بــازار ارزهای دیجیتال 
کدام اســت. یکی از افراد نزدیک به این بیمــار در نهایت او 
را متقاعد کرد تا برای درمان اعتیادش به ارزهای دیجیتال، 
کمک بگیرد و وارد یک مرکز توان بخشی شود. او در نهایت 
توانست بر اعتیادش غلبه کند و دیگر سراغ سرمایه گذاری 
در ارزهای دیجیتال نرود، اما طبق گفته های خودش، دوری 
از ارزهای دیجیتال خصوصاً در جریان بازار صعودی اخیر، 

واقعاً برایش سخت بوده است.
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باید از ابهام عبور کرد!
در نشست تنظیم گری و بالکچین نمایشگاه اینوتکس مطرح شد

NEWSخبر

»تنظیم گری و بالکچین« عنوان نشستی بود که در سومین 
روز یازدهمین دوره نمایشــگاه بین المللی نــوآوری و فناوری 
اینوتکس ۲0۲۲ برگزار شــد. در این نشست که با مدیریت 
محمدجــواد صمــدی راد، مدیرعامل ققنــوس برگزار شــد، 
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال؛ امیرحسین 
راد، مدیرعامل نوبیتکس؛ زینب کیشــانی، مدیر تحقیق و 
توسعه اکسکوینو؛ احمد صالحی، مدیرعامل شرکت اکسیر 
گلوبال و امیرحســین مردانی، مدیرعامل بیت پین حضور 
داشتند و هر کدام با بررسی چالش های تنظیم گری در حوزه 
بالکچین به شرح راهکارها و پیشنهادهایی پرداختند. در این 
نشست توانگر زمان نهایی شدن سند اجرایی تنظیم گری در 
حوزه رمزارز را پایان خردادماه اعالم کرد و صالحی به عنوان 
مشاور ســازمان توســعه تجارت از راه اندازی سامانه جامع 

کریپتو تا پایان خردادماه امسال خبر داد.
در ابتدای اين نشســت محمدجــواد صمــدی، مديرعامل 
ققنوس با مروری بر روند چندساله کریپتوکارنسی در ایران 
توضیح داد: »در این سال ها موانع زیادی از سوی حاکمیت 
و نهادهای دولتی پیش  روی رمزارزها بود. به عنوان  مثال در 
سال 1۳9۷ شورای  عالی پول شویی هر نوع فعالیت رمزارزها 
را ممنــوع اعــالم کــرد. ظاهــراً این اتفــاق بــرای جلوگیــری از 
یکسری خطرات بود. از طرف دیگر بانک مرکزی ایران هم در 

پیش نویسی هرگونه معامله رمزارز را ممنوع کرد.« 
صمدی ادامه داد: »اما در سال 1۳98 هر نوع معامله رمزارزها 
و هر نوع ماینینگ به رسمیت شناخته و اعالم شد که برای 
دورزدن تحریم ها می توان از رمزارزها برای واردات انواع کاال 
استفاده کرد. در سال 1۳99 نیز طرح سامان دهی استخراج 
رمزارزها مورد حمایت قرار گرفت. هرچند مقام معظم رهبری 
حکم حرام را بــرای مبادالت رمــزارز اعالم کردنــد، اما  اکنون 

دیگر این معامالت حرام نیســت؛ بنابراین هــر نوع معامله 
رمزارز  بعد از 1۵ سال نقطه قوتی برای اقتصاد کشور است.«

 رگوالتور باید به فضای ابهام آلود پایان دهد
در ادامه امیرحســین راد، مدیرعامل نوبیتکس، مهم ترین 
چالش در حوزه بالکچین در ایران را فضای ابهام آلود معرفی 
کرد و توضیح داد: »حوزه رمزارزها و بالکچین در ایران درگیر 
یک فضای ابهام آلود است و همین فضای مبهم مانعی جدی 
برای سرمایه گذاری و توسعه های نوآورانه است. به طوری که 
فضای موجود باعث کندی سرعت سرمایه گذاری و تحوالت 
این حوزه شده و کسب وکارهای کمتری در زمینه بالکچین و 

رمزارزها راغب به فعالیت در این حوزه هستند.« 
راد با بیان اینکه »ما هم واقف هستیم که تنظیم گری حوزه 
رمزارزها موضوع ساده ای نیست و از آنجا که رمزارزها نوعی 
دارایــی به  حســاب می آیند و بــا حوزه مالــی گــره  خورده اند، 
کار سخت تر شده اســت«، عنوان کرد: »در همه جای دنیا 
بیشترین سخت گیری  رگوالتور در حوزه مالی است؛ بنابراین 
شاهد حساســیت های بیشــتری در این حوزه هســتیم. از 
همین رو انتظار نداریم روند تنظیم گری در این حوزه شیب 
سریعی داشته باشــد، اما باید رفع ابهام از این فضا صورت 

گیرد.«
او ادامه داد: »با شفاف سازی سیاست ها و روش تنظیم گری، 
ضمــن مدیریــت ریســک های پدیــده نــو می توانیــم از 
فرصت های آن نیز بهره مند شویم. چنین چیزی اگر عملی 
شود، کمک بســیاری به کســب وکارها خواهد کرد. در عین 
 حال باید توجه کنیم که با توجه  به سیر تحوالت کشورهای 
توســعه یافته، ایران در ایــن حوزه دچار عقب ماندگی شــده 
اســت؛ موضوعی که بخشــی از آن به علت ابهام و بخشی 

دیگر بنا بر شــرایط تحریمی و عــدم ارتباط بــا پروژه های روز 
دنیاست.«

مدیرعامل نوبیتکس در پاسخ به این سؤال که رمزریال بانک 
مرکزی چه تأثیری روی اکوسیستم بالکچین خواهد گذاشت، 
 )CBDC( عنوان کرد: »بحث ارزهای دیجیتال بانک مرکزی
توسط کشورهای مختلفی دنبال می شود و در دستور کارشان 
است. این دارایی می تواند ابزار مناسبی برای پرداخت بوده و 
به کاهش هزینه های دولت منجر شود. اینکه بانک مرکزی 
ایران نیز تحول روز دنیا را دنبال می کند، پدیده مبارکی است، 

اما ابهام هایی در این زمینه وجود دارد.«
او با بیان عدم شفافیت و وضوح در دستور کار بانک مرکزی 
برای راه اندازی رمزریال توضیح داد: »ما هنوز نمی دانیم آیا 
رمزریــال قرار اســت جایگزیــن پول نقد شــده یــا صرفاً یک 
پول دیجیتالی است. اگر قرار است همان ریال الکترونیکی 
باشــد، فکر نمی کنــم گره گشــای مشــکالت کســب وکارها 
باشــد؛ بنابراین الزم اســت بانــک مرکزی، نظر شــرکت های 
خصوصی فعال در حوزه بالکچین را برای مشارکت در پروژه 
رمزریال جویا شود و از این بخش به عنوان مشاور مشارکت 

بخواهد.«

 جرم انگاری کسب وکارهای کریپتوکارنسی 
بزرگ ترین ضربه است

 در ادامه امیرحسین مردانی، مدیرعامل بیت پین به بررسی 
وضعیت فعلی رمزارزهــا پرداخت و توضیــح داد: »در حال 
حاضر ما شاهد پرتالطم ترین دوره رمزارزها هستیم. هرچند 
باید توجه کنیم که اتفاق خاصی که بازار را تحت الشعاع قرار 

دهد، رخ نداده است.«
او ادامه داد: »در حوزه تنظیم گری ما با ابهام مواجه هستیم 

دو کوان جبران می کند
»دو کــوان«، بنیان گــذار تــرا 
بــا انتشــار مطلبی در وب ســایت رســمی 
بالکچیــن اعــالم کــرده خســارت های 
واردشــده به هولدرهــای لونــا، »UST«  و 
همچنین توســعه دهندگان این شبکه را 

جبران خواهد کرد.

  حمله به سایت ها
بــازار،  ریــزش  بــا  همزمــان 
وب سایت هایی مثل اتر اسکن، کوین گکو 
 DeFi( و دیفــای پالــس )CoinGecko(

Pulse( مورد حمله هکرها قرار گرفتند.

شکایت از کوین بیس
کاربــران کوین بیــس اخیــراً از 
ایــن صرافــی و صادرکننده اســتیبل کوین 
»GYEN« شــکایت کرده انــد. ارزش ایــن 
توکن باید برابر با یک ین باشد، اما هنگام 
خرید قیمــت آن هفت برابر بیشــتر بوده 

است.

رکورد جدید سختی بیت کوین
اســتخراج  ســختی  میــزان 
بیت کویــن بــرای اولین بــار در تاریــخ از مرز 
۳0 تریلیون گذشته و به اوج جدید ۳1.۲۵1 

تریلیون رسیده است.

عکس:نسیماعتمادی

I N T E R V I E W
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و بیشتر از کاربران کسب وکارها از این ابهام ضربه می خورند. 
چه بســا حتــی کاربــران در صــورت شــفافیت و تنظیم گری 
نســبت بــه ایــن بــازار و اســتفاده از کســب وکارهای داخلی 
در ایــن حــوزه حتــی دافعــه هــم پیــدا کننــد. در پرونده های 
قضایی، کسب وکارهای کریپتوکارنسی از اول مجرم شناخته 
می شــوند؛ چراکه بدون مجوز فعالیت می کنند. نتیجه آن 
نیز محکومیت، پرداخت جریمه مالی یا زندان است که به 
تعطیلی کسب وکار خواهد انجامید؛ بنابراین نبود رگوالتوری 

خوب در حوزه بالکچین، به ضرر 
مــا کسب وکارهاســت و بیش از 
همــه مــا عالقه مندیم تــا هرچه 
زودتر شاهد تنظیم گری این حوزه 

باشیم.«
مردانــی بــا تأکیــد بــر اینکه یک 
رگوالتور خوب باید درک درستی 
از موضــوع داشــته باشــد، بــه 
پیش نویــس اولیــه ســند تحول 
رمزارزها اشاره کرده و گفت: »در 
نسخه های اولیه این پیش نویس 
مشــخص بــود کــه تدوینگــر آن 
به خوبی بــا حوزه رمزارزها آشــنا 
نبوده است. معتقد هستم نبود 
تنظیم گر از تنظیم گری بد بهتر 
است. زمانی که رگوالتور از دانش 
کافی بهره مند نباشــد، خطرات 

بســیاری مردم و کســب وکارها را تهدید می کند؛ زیرا امکان 
تعامل بــا آن وجــود نــدارد و می تواند بــه تصمیم گیری های 

نادرست منجر شود.«
مردانی تقویــت دانش را بــرای رگوالتور، ضروری دانســت تا 
طرفین ماجرا به یک ادبیات مشترک رسیده و بتوانند بر سر 

پدیده های نو بحث کنند.
به گفته مردانی بخش خصوصی طی سال های اخیر، بیشتر 
در حوزه صرافی فعالیت کرده و به سایر بخش های بالکچین 
نپرداختــه اســت. مدیرعامل بیت پیــن علت ایــن موضوع 
را حساســیت حاکمیــت در ایــن حوزه عنــوان کــرد و گفت: 
»حوزه بالکچین بــه حوزه مالــی گره  خورده که حساســیت 
بســیاری درباره آن وجود دارد. بیشتر پروژه های بالکچینی 
نیز به تولید یک ارزش دیجیتالی منتج شده که با پول های 
کشورهای مختلف رقابت می کند و جایگزین آنها می شود. 
از همین رو حاکمیت که حتی در زمینــه پرداخت با ارزهای 
دیجیتال حساســیت نشــان می دهد، مانعی برای ورود به 
سایر بخش های بالکچین خواهد بود. از همین رو پروژه های 
حوزه دیفای، ان اف تی و متــاورس در ایران قفل بوده و امکان 

استفاده از سیستم خلق ارزش آنها وجود ندارد.«

 به  جای بانک مرکزی، بورس متولی رگوالتوری 
بالکچین شود

زینب کیشانی سخنران دیگر این نشست نیز تعامل سازنده 
و ثبات در قانون گــذاری را از ویژگی های یک تنظیم گر خوب 
دانست و گفت: »به علت خالء قانون در این حوزه، بسیاری 
از سرمایه داران از صرافی های داخلی استفاده نمی کنند که 
این امر به خروج ارز از کشور منجر شده است. برای حمایت 
از حقوق کاربــران به قانون نیــاز داریم. رگوالتــوری بالکچین 
می توانــد بــه خــروج ارز از کشــور کمــک کــرده و در مقابل با 
فعالیت در صنعت استخراج و خریدوفروش در صرافی های 

داخلی، درآمد ارزی برای کشور محقق شود.«
کیشانی معتقد است اگر در بحث رگوالتوری، رمزارزها یک 
کالس از دارایی دیده شده و ســازمان بورس متولی آن شود، 

روند قانون گذاری این حوزه به خوبی تکمیل خواهد شد.
او با اشاره به چشــم انداز بالکچین و فناوری آن در دنیا، ابراز 
امیــدواری کرد تــا با حــل چالش هــای دولــت و قانون گذاری 
در این حــوزه، فرصت های فعالیــت در بخش های مختلف 
بالکچین مثل متاورس برای ایرانی ها نیز فراهم شود: »آینده 
دنیا به سمت فناوری بالکچین حرکت می کند، از انتخابات 

گرفته تا بحث ســالمت و بیمه روی این فضا خواهد بود که 
نشان از اهمیت باالی بالکچین دارد.«

 سال 1401 سال تنظیم گری بالکچین خواهد 
بود

ســخنران بعدی نشســت مجتبی توانگر بود که خبرهایی 
در خصوص آخریــن تصمیم گیری ها در حــوزه تنظیم گری 
داشت. او در خصوص طرح سامان دهی رمزارزها و ماینینگ 
توضیح داد: »دید مــا در کمیته 
اقتصاد دیجیتال و کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس بــه بحــث 
رمزارزهــا، صرفــاً در رابطــه  بــا 
ماینینگ بود. امــا به مرور و پس 
از صحبــت بــا کارشناســان و 
فعاالن این حوزه، تصمیم گیری 
درباره تبادل رمزارزها را که آورده 
بااهمیت تــر  دارد،  بیشــتری 

دیدیم.«
او بــا تأکیــد بــر اینکــه الزمــه 
اجرایی شدن یک قانون، اجماع 
حداکثری است، گفت: »بانک 
مرکزی و برخــی نهادها به نوعی 
مانــع ایــن اجمــاع بودنــد. از 
همین رو بــرای اقناع مســئوالن 
قدم برداشتیم. با روی کار آمدن 
دولت جدیــد و انتصاب محســن رضایــی به عنــوان معاون 
اقتصادی رئیس جمهور، مســیر قانون گــذاری در این حوزه 
هموار شــد. در حال حاضر نیز ســند تحولی تهیه شده که 
اگرچه اشکاالت جدی به آن وارد است، اما یک گام روبه جلو 

به  حساب می آید.«
به گفته وی در صورتی  که سند تحول دولت در حوزه رمزارزها 
در آینده ای نزدیک به نتیجه نرسد، کمیته اقتصاد دیجیتال 
مجلس در خردادماه وارد عمل شده و پیش نویس اولیه ای 

برای رگوالتوری رمزارزها تهیه خواهد کرد.
او تأکید کرد: »امیدوار هستیم سال 1401، سال تنظیم گری 
بالکچین باشــد و بر اساس شــرایط موجود، ســند تحول تا 

خردادماه به نتیجه برسد.«

 استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت خارجی 
تا اواخر خرداد

احمد صالحی، مدیرعامل شرکت اکسیر گلوبال نیز در این 
نشست در مقام مشاور سازمان توسعه تجارت اخباری در 
خصوص تنظیم گری بالکچین ارائه داد و گفت: »روح حاکم 
بر سند تحول رمزارزها، این حوزه را به چهار بخش استخراج، 
مبادله، پرداخت و تجارت خارجی تقسیم کرده است. بخش 
تجارت خارجی نیز به وزارت صمت و بانک مرکزی ســپرده 
شده که از سه ماه پیش به رویه ای واحد رسیده و در مرحله 

اجرایی شدن است.«
صالحی از راه اندازی ســامانه ای تحت عنــوان موقت »نیما 
کریپتو« خبر داد و گفت: »بر اساس پیشرفت های این پروژه 
احتماالً تا اواخر خرداد در دسترس قرار خواهد گرفت. تجاری 
که تمایل دارند از ارز دیجیتال برای واردات و صادرات استفاده 
کنند، با مراجعه به ســامانه توســعه تجارت و پنجــره واحد 
می توانند فرم های مربوطه را تکمیل کنند و آماده بهره برداری 

این بازار باشند.«
او اضافه کرد: »طبق ســند موجود، رمزارزی که برای واردات 
مورد استفاده قرار می گیرد باید قانونی باشد، یعنی یا رمزارز 
حاصل از صادرات بوده یا رمزارزی باشد که فرایند استخراج 

قانونی را طی کرده است.«
صالحی در پاســخ به این ســؤال که آیــا می توان امیــدوار به 
پذیرش ابزار کریپتو مبتنی بر تبدیل برای پرداخت از سوی 
رگوالتوری بود، گفت: »با توجه  به اجماع موجود در کشــور 
روی حوزه پرداخت با رمزارز، حداقل تا دو، سه سال آینده به 

چنین چیزی امیدوار نیستم.«

بازار آن قدر سقوط کرده که بزرگ ترین سرمایه گذار سازمانی 
بیت کوین هم وارد ضرر شده است

شتر ضرر در خانه مایکرواستراتژی!

REPORTگزارش

 همزمــان بــا ســقوط بیت کویــن بــه زیــر 
»مایکرواســتراتژی«  دالر،   ۳0.000
)MicroStrategy( هم در سرمایه گذاری اش روی 
بیت کوین وارد ضرر شــد. مدیرعامل این شــرکت 
گفتــه اســت از آنجــا کــه بخشــی از خریدهــای 
مایکرواســتراتژی با دریافــت وام انجام شــده، اگر 
قیمت بیت کوین به زیر ۲1.000 دالر ســقوط کند، 
ممکــن اســت مجبــور شــوند بخــش دیگــری از 
بیت کوین هایشــان را بــه وثیقه گــذاری بــرای وام 
اختصــاص دهنــد. او تأکید کــرده که این شــرکت 
را  بیت کوین هایــش  شــرایطی  هیــچ  تحــت 

نمی فروشد.

 مایکرواســتراتژی، بزرگ تریــن هولــدر 
سازمانی بیت کوین، بعد از کاهش قیمت 
روی  روز سه شــنبه،  در  دیجیتــال  ارز  ایــن 
سرمایه گذاری کلی خود وارد ضرر شد. این شرکت 
بیت کوین های خــود را به طــور میانگیــن با قیمت 
۳0.۷00 دالر خریده و سقوط بیت کوین به زیر این 
سطح باعث شــد ســرمایه گذاری آنها روی این ارز 

دیجیتال در وضعیت زیان دهی قرار گیرد.
بیت کویــن در چند هفته گذشــته عملکرد خوبی 
نداشته است. این ارز دیجیتال پس از پایان روند 
صعــودی اش در اواخــر مــارس )اســفند(، در طول 
۳۶ روز، ۲0 درصــد از ارزش خــود را از دســت داد. 
در هفــت روز گذشــته قیمــت بیت کویــن بیش از 
پیش کاهش یافته  و با سقوطی 19.4۷درصدی به 

۳0.000 دالر نزدیک شده  است.

 با این حال آخرین کندل روزانه سرخ رنگ 
بیت کوین، باعث شــد مایکرواستراتژی، 
یکی از بزرگ تریــن هولدرهای بیت کوین هــم وارد 
ضرر شــود؛ چراکه این کنــدل پایین تر از متوســط 
شــد.  بســته   شــرکت  ایــن  خریــد  قیمــت 
مایکرواســتراتژی کــه ســهام آن در بــورس نــزدک 
معامله می شــود، بیش از 1۲9.000 بیت کوین را با 
میانگین قیمت ۳0.۷00 دالر خریداری کرده است. 
گفتنی است قیمت بیت کوین بامداد امروز )دیروز( 
در پایین ترین سطح و به ۲9.۷00 دالر رسیده بود. 
آخریــن خرید ایــن شــرکت مربوط بــه مــاه آوریل 

)فروردین( می شــود. در آن زمان، مایکرواستراتژی 
4.1۶۷ بیت کوین را با قیمت متوسط 4۵.۷14 دالر 
و با هزینه کلی 190.۵ میلیون دالر خریداری کرده 
بود. شایان ذکر است که این مؤسسه برای تأمین 
منابــع مالی مــورد نیــاز بــرای خریــد خــود از وام با 
پشتوانه بیت کوین اســتفاده کرده بود. در نتیجه، 
اگر قیمت بیت کویــن به زیــر ۲1.000 دالر برســد، 
مایکرواستراتژی به  خاطر ماهیت پشتوانه وام خود 
در معرض خطر مارجین کال قرار می گیرد؛ یعنی به 
این خاطر که ارزش بیت کوین های وثیقه گذاری شده 
برای وام از مبلغ تضمین شده پایین تر می آید، بانکی 
که بــه مایکرواســتراتژی وام داده، می توانــد از آنها 
بخواهد که مبلغ وثیقه گذاری شده را افزایش دهند. 
اگــر ایــن شــرکت بخواهــد از ایــن اتفــاق و فــروش 
بیت کوین های خود جلوگیری کند، مجبور اســت 
برای حمایت از وام خود، بیت کوین های بیشتری را 

وثیقه گذاری کند.

مدیرعامــل  ســیلور«،  »مایــکل   
مایکرواستراتژی هم تأکید کرده که آنها 
هرگز بیت کوین هایشان را نخواهند فروخت و اگر 
الزم شود مقدار بیت کوین های وثیقه گذاری شده 
را بیشتر خواهند کرد. عالوه بر مایکرواستراتژی، 
تســال، شــرکتی کــه ایــالن ماســک آن را رهبــری 
می کنــد هــم روی بیت کوین های خود ضــرر کرده 
است؛ البته ضرر تسال قبل از مایکرواستراتژی رخ 
داد و میانگیــن خریــد آن کمــی بیشــتر از 
مایکرواســتراتژی اســت. بــر اســاس داده هــای 
وب ســایت BitcoinTreasuries.net، تسال در 
سال گذشــته 4۳.۲00 بیت کوین را با هزینه کلی 
1.۵ میلیارد دالر خریداری کرده است. هزینه هر 
کدام از بیت کوین های این شرکت به طور متوسط 
۳4.۷00 دالر تمام شده اســت. به  عبارتی دیگر، 
تسال تا زمان انتشــار این مطلب حدود 10 درصد 
ضــرر تحقق نیافتــه دارد کــه کل آن حــدود 1۵۵ 
میلیون دالر می شود. البته هنوز مشخص نیست 
که این شرکت های سهامی عام با این وضعیت که 
دارایی های بیت  کوین آنها بــرای مدتی طوالنی با 
ضرر مواجه می شــوند، چگونه برخــورد خواهند 

کرد.

 با شفاف سازی 
سیاست ها و روش 
تنظیم گری، ضمن 

مدیریت ریسک های 
پدیده نو می توانیم 

از فرصت های آن نیز 
بهره مند شویم. چنین 
چیزی اگر عملی شود، 

کمک بسیاری به 
کسب وکارها خواهد 

کرد
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ماجرای  
عجیب لونا

در یکی از ترسناک ترین سناریوهای ممکن بازار رمزارزها 
یکی از توکن های باالی جدول تقریباً نابود شد!

روح هللا جهنده 
قائممقاممدیرعاملرمزینکس

r.jahande
@gmail.com

چگونه یکی از 10 رمزارز برتر جهان نابود شد

لونا؛ ماه بدری که ستاره سهیل شد! 
ژانویــه do kwon  ، ۲018 و دوســتانش )بنیــاد 
لونــا( شــبکه تــرا را ایجــاد کردنــد؛ شــبکه ای 
کــه از همــان روزهــای اول بــرای بســیاری از 
دنبال کننــدگان دنیــای ارز دیجیتــال جــذاب 
بــود و ســریع مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. 
اکوسیســتم بزرگــی را )تأکید می شــود بــزرگ!( 
ســاخت که هدفش از همان ابتــدای کار ایجاد 

استیبل کوین های غیرمتمرکز بود.
از  لونــا  شــبکه   اصلــی  اســتیبل کوین 
انــواع  دیگــر  از  اســت.  الگوریتمــی  نــوع 
اســتیبل کوین هایی کــه می تــوان نــام بــرد، 
اســتیبل کوین های با پشــتوانه فیات مانند تتر 
است که به ازای هر تتر یک دالر در یک حساب 
واقعــی ســپرده می شــود. اســتیبل کوین های 
بــا پشــتوانه رمــزارز ماننــد »دای« و مــدل آخر 
که اســتیبل کوین های بــدون پشــتوانه یا همان 
الگوریتمی اســت ســعی می کنند با مکانیسم 

کنترل عرضه ارزش کوین را ثابت نگه دارند.
همان طــور کــه گفتــه شــد، هــدف تــرا ایجــاد 
اســتیبل کوین های مختلــف بــود 
و در ایــن زمینــه هــم موفــق عمل 
کــرد. اســتیبل کوین های زیــادی 
روی ایــن شــبکه تعریف شــد که 

معروف ترین آن UST بود.
پیش از توضیح علت فروپاشــی، 
مــورد  در  کمــی  اســت  بهتــر 
مکانیســم ایجــاد اســتیبل کوین 
روی شــبکه ترا بدانیم. مکانیسم 
شبکه ترا طوری طراحی شده بود 
که افــراد انگیزه پیــدا می کردند با 
تبدیل اســتیبل کوین بــه لونا یــا برعکس ارزش 
استیبل کوین را ثابت نگه دارند که اگر ارزش هر 
UST از یــک دالر باالتر می رفــت، افراد ترغیب 
می شــدند مثالً بــا ســوزاندن لونــا، UST مینت 
)خلق( کنند و با عرضه UST خلق شده و عرضه 
آن، پول بیشــتری بــه دســت بیاورنــد. افزایش 
عرضــه نیــز باعــث کاهــش قیمــت می شــود یا 
برعکس در صورتی که ارزش UST کمتر از یک 
دالر  شود با سوزاندن UST و مینت لونا موجب 

کاهش عرضه و افزایش قیمت آن می شود.
بــه همیــن ترتیــب، بنیــاد لونــا نیــز جهــت 
محکــم کاری، مقدار زیــادی بیت کویــن خرید. 
در صورتی که توازن بر هم بخــورد و ارزش ترا از 
یک دالر پایین تر برود، بــا فروختن بیت کوین و 
خرید UST عرضه و تقاضا را کنترل می کند تا 

تضمینی بر ثبات قیمت UST باشد.
جذابیت و استقبال عمومی باعث شد ارز لونا 
و اســتیبل کوین UST روزهــای خیلــی خوبی را 
تجربــه کننــد و هــر لونــا در حــدود 1۲0 دالر هم 
معامله شــود و UST هــم بخش قابــل توجهی 
از حجم اســتیبل کوین ها را به خود اختصاص 

دهد و جزء 10 ارز اول باشد.
اســتقبال عمومــی و روزهای خوب شــبکه ترا و 

UST باعــث شــدند بنیاد ترا مشــتری هــرروزه  
بیت کوین باشد تا جایی که بنیاد لونا به دومین 
شــرکت از نظــر حجــم دارایی هــای بیت کویــن 
تبدیل شــد و اگــر بخواهیــم به موضــوع اصلی 
یادداشــت بپردازیــم که چــه اتفاقی افتــاده که 
پادشــاهی لونا فرو ریخت، باید گفت اگر فردی 
پیدا شود که اشکال این مکانیسم را پیدا کند، 
احتماالً به عدم تعادل عرضه و تقاضا در زمان 
مناسب )یعنی درســت زمان نزولی بازار بعد از 
تصمیمات اخیر فــدرال رزرو که باعث شــوک و 
ریزش سنگین بازار رمزارز شد(، اشاره می کند.

در ابتــدا، حجــم خیلــی زیــادی UST عرضــه 
می شــود و بــا اســتیبل کوین های دیگــر ســوآپ 
 UST می کند. عرضه زیاد، باعث می شود ارزش
کاهش پیدا کند، در این شرایط الگوریتم شبکه 
چگونــه عمل می کنــد؟ به ایــن صــورت می کند 
که شــروع  می کند به خرید UST، سوزاندن آن 
و مینت لونا و عرضه آن تــا قیمتش به یک دالر 
بازگــردد. ولــی حجــم عرضــه UST و بــه تبع آن 
عرضه لونا توســط خود شــبکه باعث وحشــت 
بیــن دارنــدگان لونــا و UST می شــود و آنهــا هم 
شــروع بــه عرضــه UST و لونــا می کننــد که هم 
باعث کاهــش ارزش لونا می شــود و هم کاهش 
ارزش UST و فشار فروش به حدی زیاد می شود 
که شبکه نمی تواند کاری کند. این فاجعه زمانی 
به اوج خودش می رســد که بــازار نزولی و فشــار 

فروش به صورت بنیادی زیاد بوده است.
بنیاد لونا هم که می  بیند نمی تواند با الگوریتم 
قیمت را کنترل کند، شــروع می کنــد به هزینه 
از بیت کوین هایــی کــه چیــزی حــدود ۵0 هــزار 
بیت کوین بــوده! و به این ترتیــب تنها می تواند 
کمی جلوی سرعت فاجعه را بگیرد، اما به بهای 
از دست دادن بیت کوین ها و این موضوع خود 
بــه خــود فاجعــه ای چنــد میلیــارد دالری بــرای 

دارایی های بنیاد لوناست!
همین خبر باعث می شود عالوه بر فشار فروش 
روی لونــا، فشــار فــروش بیت کویــن هم بــه این 
ماجــرا ضمیمــه شــود و قیمــت بیت کویــن هم 
شــروع به ریزش کند و قیمت لونا هــم به کمتر 
از یــک دالر ســقوط کنــد. نکتــه مهم تــر از آن 
نــرخ برابری UST اســت کــه در حــال حاضر به 
0.1۵ دالر می رســد و در رســیدن به هدف پروژه 

به صورت رسمی شکست می خورد.
نکتــه جالب تــر اینکــه آن فــرد متوجــه شــد در 
زمان عرضه هــای ســنگین UST مخصوصاً در 
بــازار نزولــی، احتمــال پایین آمــدن قیمــت لونا 
زیاد است و روی لونا پوزیشن Short می گیرد! 
حتی می توانــد روی جفت ارز لونا بــه UST این 
پوزیشن را بگیرد و تمامUST های به دست آمده 
را مستقیماً عرضه کند و باعث افزایش ریزش 
لونا شــود! و این به معنای یک چرخــه بازخورد 

منفی پرقدرت برای ارزش لوناست!
ادامه در صفحه بعد
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کارکــرد اســتیبل کوین یــا ارز ثابــت از نامش پیداســت. 
اســتیبل کوین نوعــی رمــزارز اســت کــه بــرای کاهــش 
نوســانات قیمــت بــازار ارز دیجیتــال طراحــی شــده 

اســت، اما در روزهــای اخیر، ســقوط ارزش یکــی از این 
اســتیبل کوین ها پرســش های زیــادی را به وجــود آورد. 
شاید شــما هم از خودتان این ســؤال را پرسیده باشید؛ 
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اگر ترا )لونا( استیبل کوین است و قرار بوده نوسان بازار 
را کم کند، پس چرا ناگهان بی ارزش شد؟  

ارزش استیبل کوین ها عموماً به ارزهای فیات مثل دالر 
یا یــورو وابســته اســت. یعنــی ذخایــری از ارز فیــات که 
در یک حســاب بانکــی، خزانه داری ها و... وجــود دارد، 
پشتوانه ارزش استیبل کوین است. این وابستگی برای 

حفظ ثبات قیمت آنهاست.
 یعنی هــر اســتیبل کوین در هر شــرایطی قیمــت ثابتی 
 )USDC( و یو اس دی سی )Tether( دارد. برای مثال تتر
به دالر آمریکا وابسته هستند و هر واحد از آنها معادل 

یک دالر است.
 ایــن وابســتگی درســت مثــل وابســتگی پول فیــات به 
ذخیــره طال و نقره اســت. بــرای مثــال زمانی کــه ایاالت 
متحده شروع به چاپ دالر کرد، اندوخته ای از طال و نقره 

را برای حمایت از ارزش دالر ذخیره کرد.
رمــزارز تــرا )لونــا( هــم اســتیبل کوینی اســت کــه قــرار 
بود قیمــت آن ثابــت باشــد؛ امــا مکانیســمش تفاوتی 
اساســی بــا تتــر و یواس دی ســی دارد. تــرا بــر خــالف 
اســتیبل کوین های دیگــر بــه ذخیــره ارز فیــات متکــی 
نیســت. ارزش ایــن اســتیبل کوین بر اســاس تعــادل با 
یک کوین یــا رمزارز دیگــر )یعنی لونا( تثبیت می شــود. 
برای فهمیدن دلیل سقوط ترا )لونا( باید این مکانیسم 

را بشناسیم.

 متفاوت و خالقانه اما ریسکی
ایده رمــزارز تــرا )Terra یــا UST( در ژانویه ۲018 شــکل 
گرفت و شــبکه اصلــی اش در آوریل ۲019 شــروع به کار 
کــرد. ویژگی منحصربه فرد این شــبکه داشــتن دو توکن 

ترا و لوناست.
بــه تــرا اســتیبل کوین الگوریتمــی می گوینــد. پشــتوانه 
ایــن اســتیبل کوین، رمــزارز لوناســت. یعنی کارکــرد لونا 
در شــبکه ترا تثبیــت قیمت تراســت. به بیــان دیگر لونا 
توکن پشتوانه ای است که در شبکه ایجاد می شود، اما 
این توکن تراســت کــه خریدوفــروش می شــود. بین این 
دو ارز یک الگوریتم رایانــه ای وجود دارد؛ بــا باالتر رفتن 
قیمت ترا از یک دالر، مقداری ارز لونا سوزانده می شود 
و به جایش ترا ضرب می شــود. در نتیجــه عرضه ترا باال 
می رود و ارزش آن پایین می آیــد. در مقابل اگر ارزش ترا 
کمتر از یک دالر شود، مقداری ترا سوزانده می شود و به 
جایش لونا ضرب می شــود. در نتیجه عرضه ترا کاهش 

پیدا می کند و قیمت آن به یک دالر برمی گردد.
اما این ایده فعالً نقش بر آب شده و ترا )لونا( در روزهای 
گذشــته به صــورت باورنکردنــی ســقوط کرده اســت. به 
نظر کارشناســان فشــار فروش ترا بیش از آن بود که این 
الگوریتم آن را تحمل کند و تعادل میان تــرا و لونا را نگه 
دارد. حتی به نظر می رسد که سقوط ارزش ترا )لونا( کل 
بازار رمــزارز را تحــت تأثیــر قــرار داد. یعنــی بیت کوین و 
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 ادامه از صفحه قبل

لونا؛ ماه بدری که 
ستاره سهیل شد! 

اگر فکــر می کنیــد داســتان تمام شــده، 
ســخت در اشــتباه هســتید. ترالونــا در 
اقدامی کامالً غیرحرفه ای سود ۲0 درصد 
را که می تــوان گفت از نوع پانزی اســت، 
بــه اســتیکینگ UST داد و دیگــر فرد یا 
افرادی را که متوجه اشــکال قضیه شده 
بودند، مطمئن تــر از قبــل کرد کــه از این 
اشکال پول خوبی را می توان به جیب زد!
خریــد بیت کویــن حتــی در قیمت هــای 
بــاالی 40 هــزار دالر توســط بنیــاد لونــا و 
حجــم دارایی هــای بنیــاد همیشــه برای 
سایر نهنگ ها و رقیبان باعث حسادت 
و دلخــوری بــوده و ســود ســاالنه بــاالی 
۲0 درصــدی کــه ایــن بنیــاد بــه افــراد 
اســتیک کننده یا همــان نگه دارنده های 
لونــا مــی داد، باعــث نگرانــی ســایر 
اســتیبل کوین های با پشــتوانه مثل تتر 
و نگرانــی بیشــتر حتــی دولــت آمریــکا 
شــده بود مبنی بــر اینکــه تیمــی در کره 
جنوبی قادر به تولیــد دالر الگوریتمیک 
و پرمخاطب شــده اســت. ایده در ظاهر 
خوب جواب داده بود تا جایی که تیم های 
شــبیه تــرا مثــل تــرون و نیــر هم بــه فکر 
ایجــاد اســتیبل کوین های الگوریتمــی 
خودشــان افتادند و حتی مؤسس ترون 
یعنی »جاستین ســان« ادعای سود ۳0 
درصدی کرد که شاید بتوان گفت دلیل 
افزایش هــای قیمــت تــرون در ایــن بــازار 

نزولی نیز همین بوده است.
در کنــار اینهــا do kwon در فضــای 
مجازی نیــز لفاظی هــای بحث برانگیزی 
 !dai will die را کــرده بود؛ شــبیه اینکــه
 DAI که کنایه ای اســت به استیبل کوین
و رقیب شان و همچنین اینکه 9۵ درصد 
کوین ها نابود می شوند و در حال حاضر 

این لوناست که نابود شده است!
البته به نظر می آید بنیاد لونا، تمام تالش 
خــود را می کند تــا مشــکالت را حل کند 
و در حال تنظیم یک طرح نجات اســت 
و امــروز بعــد از حذف شــدن از صرافــی 
بایننس با مذاکراتی که انجام داد، دوباره 
بایننس این ارز را اضافه کــرده، ولی باید 
زمــان بگــذرد تا مشــخص شــود لونا چه 
مسیری را طی می کند. اینکه این بار قرار 
است یک شبه برگردد یا اینکه سرانجام 

بمیرد!
چیزی که فعالً مشخص است اینکه لونا 
همچنان در حال نفس کشــیدن است؛ 
هرچند شــبکه اش فعالً غیرفعال شــده 
و ارزش آن یک هــزارم کمتر روز هــای اوج 

شده است.

ارزهای دیجیتال دیگر هم با فشار فروش در بازار مواجه 
شدند و وضعیت بدتری پیدا کردند.

سیســتم شــبکه تــرا روی کاغــذ بــه نظــر هوشــمندانه 
می رســید. البتــه پیش تــر هــم تالش هایــی بــرای ایجــاد 
یــک اســتیبل کوین الگوریتمــی صــورت گرفتــه بــود کــه 
شکســت خورد. اما بــه نظر می رســید لونا قرار اســت از 
این شکســت ها درس بگیرد. حتی برای اطمینان خاطر 
خریداران بیش از ســه میلیارد دالر بیت کوین و آواالنچ 
خریداری شــد تا ثبات بیشــتری برای این پلتفرم فراهم 

شود.

 ترا چوب الگوریتم هایش را خورد؟
اکثر منابــع و تحلیلگران بــازار رمزارز، علت این ســقوط 
را الگوریتمی بــودن اســتیبل کوین تــرا می داننــد؛ به نظر 
آنها این حادثه نشــان دهنده ضعف استیبل کوین های 
پشــتوانه  معتقدنــد  آنهــا  اســت.  الگوریتمــی 
اســتیبل کوین های الگوریتمی صرفاً جامعه ای است که 
خود از الگوریتم های رایانه ای اســتفاده می کند که برای 
حفــظ ارزش ارز، معادل یک دالر طراحی شــده اســت؛ 
بنابراین هیچ تضمینمی نیست که یک ارز به این شیوه 

بتواند پیوند خودش را با ارزش دالر حفظ کند.
گفته می شــود کــه دلیل ضعــف ایــن الگوریتــم فرصت 
آربیتــراژی )Arbitrage( در علــم اقتصــاد بــه معنــای 
بهره گرفتــن از تفــاوت قیمــت بین دو یــا چند بــازار برای 
کسب سود است( که بین ترا و لونا به وجود آمده است(. 
شــما می توانید هــر ترا را بــه ارزش یــک دالر لونــا تبدیل 
کنید. همین موجب شــده که بســیاری ترا را با تخفیف 
بخرند، به لونــا تبدیلش کننــد و ســپس از طریق فروش 
لونا کســب ســود کننــد. یعنی آنهــا تــرا می خرنــد و لونا 
می فروشند. بدین ترتیب، در سایت فوربس نوشته شده 
 10 )position( که یک کاربر ناشــناس ترا یک پوزیشــن
میلیون دالری را بست. همچنین نوشته شده در پروتکل 
»Anchor« که یک برنامه وام دهی در شبکه لوناست، 
بیــش از پنــج میلیــارد دالر تــرا خارج شــده اســت و این 
تغییرات اعتماد کاربران به شبکه را کاهش داده است.

 آخرین امیدها هم از دست رفت...
بیزینــس تــودی، ایــن افــت ارزش را بــه کاهــش ارزش 
دالر در 9 مــی ۲0۲۲ نســبت می دهد. قیمت تــرا در این 
روز از یک دالر بــه 0.۶8 دالر رســید. کاربران تــرا آن را با 
اســتیبل کوین های رقیبــش معاوضــه کردنــد و همیــن 
باعث شــد که ســقوط قیمت تــرا ســریع تر شــود. بدین 
ترتیــب ارزش لونا هم کــه ضمانت و پشــتوانه تراســت، 
کاهش پیدا کــرد. در مقابل تــرا برای کاهش فشــار افت 
قیمت، مجبور شــد عرضه )موجــودی( لونا را در شــبکه 
باال ببرد )بر اســاس داده های  کوین مارکت کپ، مجموع 
توکن های لونای در گردش از 1.4۶ میلیارد به بیش از ۶.۵ 
تریلیون در صبح جمعه افزایش یافته است(. در نتیجه 
ارزش لونا ســقوط کــرد و البتــه فرصتی هم بــرای احیای 
آن پیش نیامــد. بنیاد لونا گارد )LFG( که حامی شــبکه 
استیبل کوین اســت، در تالش است قیمت ترا را به یک 
دالر بازگرداند. ایــن بنیاد حتی ذخیــره بیت کوینی را که 
به عنوان پشــتوانه ترا اندوخته بود، نقد کرده است، اما 
این تالش ها تاکنون ناموفق بوده و حتی ارزش بیت کوین 
نیز طی ایــن مدت بــا کاهش قابــل  توجهی همراه شــده 

است.
کارشناســان بازار رمزارز ایــن حادثه را یک شــوک بزرگ 
می داننــد. به نظر آنهــا ســرمایه گذاران بازار رمــزارز باید 
در ســرمایه گذاری روی اســتیبل کوین های الگوریتمــی 
احتیــاط کننــد. آنهــا تــرا را بــا اســتیبل کوینی مثــل 
یواس دی ســی مقایســه می کنند که تابه حال توانســته  
ارزش یــک دالری خــود را حفــظ کنــد. بســیاری از آنهــا 
معتقدنــد در هفته هــای آینــده بــازار لونا متالطــم باقی 

خواهد ماند و قیمت آن به سادگی احیا نخواهد شد.
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اقتصاد
E C O N O M Y

سهم ایران از اقتصاد 
غیرمتمرکز صفر است

ارائه علی آقامیر، هم بنیان گذار نوبیتکس در استیج نکستیشن اینوتکس درباره فرصت های دیفای
اولیــن پنــل بخــش نکستیشــن در یازدهمیــن رویــداد 
اینوتکس ۲0۲۲، با محوریــت علوم پایه و فنــاوری برگزار 
شــد. در ایــن پنــل کــه در روز اول نمایشــگاه برگزار شــد، 
علی آقامیر، هم بنیان گذار و مدیر توســعه نوبیتکس در 
مورد دیفای و اقتصاد غیرمتمرکز سخنرانی کرد. آقامیر 
پس از مروری بر تاریخچه دیفای، شاخصه ها، پروژه ها، 
مشــکالت، الیه ها و ســهم ایران از این اقتصاد را بررسی 
کرد. می توانید در ادامه گزیــده ای از نکات مهم این ارائه 

را بخوانید.

 تاریخچه دیفای
 رویکرد تمرکززدایی صبغه جدیدی ندارد و مختص چند 
ســال اخیر و دیفای نیســت. ایــن رویکرد یک خواســت 
جمعی و قانون گرایی اســت. زمانی که بشــر به مســائلی 
چون امنیت، نظارت بر حســن اجرای کار و تأمین منافع 
جمعی نیاز پیدا کــرد، نهادهای واســط حاکمیتی ایجاد 

شدند و در مباحث اقتصادی ورود کردند.
بدون نگاه ماکسیمالیســتی به بحث بالکچین و دیفای، 
باید این را بپذیریم که امروزه بخشی از این نیازهای بشر 
را که دلیل به وجود آمدن نهادهای واسط حاکمیتی بود، 
می توان با فناوری پاسخ داد و فناوری می تواند جایگزین 

این نهادها شود.
در کنار این موضوع، باید به این مسئله هم توجه کرد که 
امروزه بسیاری از نهادهای واسط به عنوان منشأ و مبداء 
بســیاری از مشــکالت اقتصــادی در اقتصــاد کالســیک 

مطرح هستند.

منشــاء پیدایش اقتصــاد دیجیتــال با مفهــوم و تعریف 
فعلی در سال ۲008 با وایت پیپر بیت کوین به عنوان بستر 
و زیرساختی برای ذخیره سازی شــفاف اطالعات، شکل 
گرفت. این وایت پیپر پیش زمینه ای برای نگاه غیرمتمرکز 
به حوزه اقتصاد شد. سپس در سال های ۲01۳ تا ۲01۵،  با 
انتشار وایت پیپر اتریوم و شروع به کار آن شبکه، مفاهیم 

مرتبط با اقتصاد غیرمتمرکز نهادینه شدند. 
در ســال ۲01۶، در پاســخ بــه انحرافاتــی کــه در مــورد 
واســطی  نهادهــای  بــود،  ایجــاد شــده  تمرکززدایــی 
مثــل صرافی هــای غیرمتمرکــز پــا بــه عرصــه وجــود 
گذاشــتند. در ســال ۲01۷ در پاســخ بــه نیــاز دیگــری 
 کــه بحــث دارایی هــای بــاارزش ثابــت بــود، میکــر پروتــکل
 )The Maker Protocol( راهــکاری بــرای عرضــه یــک 
 اســتیبل کوین به اســم دای )Dai( ارائــه داد. پشــتوانه دای، 
کریپتو است. دای کامالً غیرمتمرکز است و ارزش آن حدود 
یــک دالر حفــظ می شــود. در ســال ۲018 شــاهد توســعه 
اکوسیســتم دیفای بودیــم و مباحث مرتبط با آی ســی اوها 
بسیار داغ شــدند. در واقع توکنایز کردن دارایی عمالً از این 
نقطه شکل گرفت و امروزه این موضوع به بلوغ رسیده است.
در ســال ۲018، دپ هایــی )DAPP( بــه وجــود آمدنــد که 
خدماتی را به مخاطب شان ارائه می دادند. در نهایت در 
ســال ۲0۲1 ما شــاهد اقبال عمومی فعاالن حوزه های ارز 
دیجیتال در بحث اقتصاد غیرمتمرکز بودیم و کل ارزش 
قفل شده به رکوردی بالغ بر ۲۵0 میلیون دالر در اقتصاد 
غیرمتمرکز رسید. ارزش قفل شــده امروزه یک شاخص 
مهم اســت و کمک می کند متوجه شــویم کــه یک پروژه 

چقدر موفق و معتبر بوده است.

 شاخصه های اقتصاد غیرمتمرکز یا دیفای
 شفافیت: اولین و مهم ترین شاخصه ای که پاسخگوی 
آرمان گرایــی مــورد نظــر باشــد، بحث شــفافیت اســت. 
اطالعات در بالکچین به صورت شفاف ذخیره می شوند 
و در دســترس عموم قــرار می گیرنــد، اما قابلیــت دخل و 
تصرف در آنها وجــود ندارد و حریم خصوصــی افراد هم 

در آن حفظ می شود.
 مجــوز: یکــی دیگــر از مســائل در این حــوزه عــدم نیاز 
به مجوز اســت. دریافت مجوز که ســد بزرگی بر ســر راه 

نوآوری در تمام دنیاست، در این حوزه وجود ندارد.
 اختیــار دارایــی: در ایــن حــوزه اختیــار دارایی هــای هر 
شخص، در اختیار خودش است. اختیار این دارایی ها در 

دست شخص ثالث یا نهاد واسط قرار نمی گیرد.
حــق تصمیم گیــری و فراینــد رشــد و نــوآوری به  واســطه 

اشتراک داده ها از بحث های دیگر است.

 الیه های دیفای
 الیه هــای متعــددی دیفــای یــا اقتصــاد غیرمتمرکــز را 
شــکل می دهند. الیه زیرین یــا الیه صفر دیفای، بســتر 
بالکچینی است که اقتصاد غیرمتمرکز یا پروژه های مالی 

غیرمتمرکز می خواهند در آن فعالیت کنند.
الیــه دوم نوعــی از دارایــی اســت کــه در بســتر بالکچین 
قابلیت انتقال دارد. این دارایــی می تواند کوین بومی آن 
شبکه یا توکن هایی باشد که در آن شبکه قابلیت انتقال 

صالح آبادی خبر داد

 آزمایش رمزریال 
تا چند ماه دیگر

علــی صالح آبــادی، رئیــس کل بانــک 
مرکــزی، گفته اســت تــا چند مــاه دیگر 
آزمایش پروژه ارز دیجیتال ملی ایران در 
برخی مناطق کشور آغاز خواهد شد. به 
 گفته صالح آبادی، قرار اســت طول این 

دوره آزمایشی شش ماه باشد.
صالح آبادی در جریان جلسه همفکری 
رئیس کل بانک مرکزی با صاحب نظران 
و اســتادان حــوزه اقتصــاد بــا محوریت 
رمزپــول بانک مرکزی گفــت: »موضوع 
رمزپــول بانــک مرکــزی از مدت هــا قبل 
در نهــاد سیاســت گذار پولــی و بانکــی 
مطرح بوده، ولــی در این دوره کارگروهی 
متشــکل از کارشناســان اقتصــادی، 
فنی و نشــر اســکناس این موضوع را تا 
مرحله عملیاتی به صورت آزمایشی به 

سرانجام رساندند.«
رئیــس کل بانــک مرکــزی با بیــان اینکه 
اولویــت ایــن ســازمان در ایــن مقطــع 
اصالح نظــام بانکی در اضالع ســه گانه 
اســت، افــزود: »موضوعــات مهمی که 
اکنون در سطح جهان نیز مطرح است، 
از جملــه رمزپــول ملــی، از نظــر بانــک 
مرکــزی دور نمانــده و در ایــن خصــوص 
تصمیمات و اقدامات مهمی انجام شده 
و در همین راستا طی ماه های آتی شاهد 
اجــرای آزمایشــی ایــن طــرح در برخــی 

مناطق کشور خواهیم بود.«
رئیس شــورای پول و اعتبار بــا تأکید بر 
فرهنگ ســازی و آمــوزش در ایــن زمینه 
تصریــح کــرد: »در کنــار عملیاتی کردن 
این طرح به صورت آزمایشی، حتماً باید 
آموزش های الزم و فرهنگ سازی در این 
زمینه توسط کارشناسان انجام گیرد.«

صالح آبادی بــازه زمانی آزمایشــی بودن 
ایــن طــرح را شــش مــاه اعــالم کــرد و 
گفــت: »بعــد از ایــن بــازه زمانــی ضمن 
آسیب شناســی موضــوع، گــزارش ایــن 
طرح در اختیار صاحب نظران اقتصادی 
و بانکی قــرار می گیرد تــا از نقطه نظرات 
فرهیختــگان در ایــن حــوزه بهــره گرفته 

شود.«

NEWSخبر

عکس:نسیماعتمادی
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اقتصاد
E C O N O M Y

نگاهی به کشورهایی که این روزها برای استخراج بیت کوین 
وضعیت مساعدتری دارند

ماینینگ به کجا کوچ کرده است؟

REPORTگزارش

پــردازش هــر تراکنــش انــدک بیت کویــن بــرای 
خریــد یــک فنجــان قهــوه، حــدوداً 1۷۶ دالر برای 
استخراج کنندگان اروپایی و آمریکایی هزینه دارد. 
در  واقــع، این پــردازش بــه حــدود 1.1۷۳ کیلووات  
ســاعت برق احتیــاج دارد )معــادل بــرق مصرفی 
شــش هفته یک خانه معمولــی در آمریــکا(. اگر 
میانگین بهای هر کیلووات  ساعت برق را 1۵ سنت 
در نظر بگیریم، بهای برق پردازش هر تراکنش برای 

ماینرها 1۷۶ دالر خواهد بود.
با  توجه  به قیمت انرژی برق، روشن کردن دستگاه 
اســتخراج بیت کویــن بــا هزینــه بــرق خانگــی در 
کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی کاری نامعقــول 
اســت. البته نباید از این موضوع نیز غافل شویم 
که بر اســاس گزارش خبرگزاری رویترز، در اواسط 
ژانویه  ۲0۲۲، هزینه انــرژی در کشــورهای اروپایی 
در سال جدید دوبرابر شــده است. بی شک هیچ 
اســتخراج کننده ای تمایــل نــدارد به  جای کســب 
ســود، هزینــه اضافــی از جیبــش پرداخــت کند؛ 
بنابراین در حال حاضــر بســیاری از ماینرها برای 
اینکــه در ایــن صنعــت دوام بیاورنــد، به دنبــال 
پیداکردن بهترین کشورها برای استخراج هستند.

ناگفته نمانــد دولت برخی کشــورها مانند مصر، 
قطر، ویتنام، پاکستان، مراکش و نپال استخراج را 
ممنوع اعالم کرده اند. با  این  حال، به نظر نمی رسد 
هیچ ممنوعیتی شبیه به ممنوعیت استخراج در 
چین به این صنعت شوک وارد کرده باشد. پیش 
از ایــن ممنوعیــت، چیــن مقصــد اول ماینرهــای 
ارز دیجیتال بود. این کشــور بیش از ۷۵ درصد از 
قدرت استخراج را در دست داشت و ساالنه شش 
 میلیارد دالر ســود نصیب ماینرها می کرد. با  این 
 حال، دولت چین در سپتامبر  ۲0۲1 قانونی تصویب 
کرد که به  موجب آن، تمام فعالیت های مربوط به 
حوزه کریپتو از  جمله استخراج ممنوع اعالم شد. 
این تصمیــم دولــت چین ســبب شــد ماینرهای 
بســیاری به  ســوی مناطق جغرافیایی دیگر روانه 
شــوند؛ مناطقی کــه هزینه بــرق ارزان تــر و قوانین 

مقبول تری دارند.
در  واقع، بهشــت ماینرها جایی اســت که هزینه 
بــرق ارزان باشــد و قانون گذاران هم ســخت گیری 
چندانــی دربــاره فعالیت هــای اســتخراج ارزهــای 
دیجیتال نکنند. گفتنی است عوامل دیگری هم در 
جذب یا دفع ماینرها از مناطق جغرافیایی مختلف 
مؤثرند. در این مطلب، با استناد به آمار مقاله ای 
از وب سایت کوین مارکت کپ، ویژگی های مهم در 

ایجاد قطب استخراج ارزهای دیجیتال را معرفی 
می کنیم و به بهترین مقاصد استخراج کنندگان در 

شرایط فعلی نگاهی می اندازیم.
رونــد صعــودی ارزهــای دیجیتــال در ســال های 
۲0۲1 و ۲0۲۲ ثابــت کــرد کــه اکنــون در میانــه تب 
طــالی دیجیتــال زندگی می کنیــم. همان طــور که 
در سال 1849 بســیاری در ســودای استخراج طال 
در ایاالت متحده آمریکا به  ســمت رودخانه های 
کالیفرنیا هجوم بردند، در  حال حاضر نیز بسیاری 
از ســرمایه گذاران و کارآفرینــان آمــاده ســفر بــه 
مناطقی هستند تا بتوانند راحت تر طالی دیجیتال 
)بیت کویــن( اســتخراج کننــد. ایــن رونــد پــس از 
ممنوعیت استخراج در چین شدت بیشتری گرفته 
است. همان طور  که می دانید، شبکه بیت کوین از 
یک دفترکل توزیع شــده و ســازوکار اجماع اثبات 
کار بــرای پــردازش تراکنش هــا اســتفاده می کند. 
اثبات کار مبتنی بر فرایندی به نام هشینگ است 
که حل مسائل پیچیده ریاضی با استفاده از توان 
محاسباتی بسیار زیاد را شامل می شود. ماینرها 
با اســتفاده از دستگاه های پیشــرفته استخراج و 
مدارهای مجتمع بــا کاربرد خاص یا ای ســیک ها 
)ASIC( این مســائل را حــل می کننــد و در مقابل 
بیت کویــن  پــاداش می گیرنــد. نکتــه مهــم اینکه 
مصرف برق این دســتگاه ها زیاد اســت و تأثیرات 

مخربی نیز بر محیط   زیست می گذارند.
همچنین، مناطق اصلی بــرای اســتخراج ارزهای 
دیجیتال مناطقی هستند که بخش زیادی از نرخ 
هش )Hash Rate( بیت کوین را در  اختیار دارند. در 
سپتامبر  ۲019، چین ۷۵  درصد از قدرت استخراج 
شبکه بیت کوین را در  اختیار داشت. با وجود این، 
دخالت های دولتی و عوامل دیگر دست به دست 
دادند تا قدرت استخراج ماینرهای ساکن در چین تا 
آوریل  ۲0۲1، به 4۶ درصد برسد و پس از ممنوعیت 
قانونــی اســتخراج در ســپتامبر  ۲0۲1، ایــن میزان 
تا صفر درصد کاهش پیدا کــرد. به دلیل اهمیت 
چین در این صنعت، هنگامی که دولت این کشور 
اســتخراج ارزهای دیجیتــال را ممنوع اعــالم کرد، 
سقوط سنگینی را در بازار کریپتو شاهد بودیم. با 
 این  حال، ممنوعیت اســتخراج چین شمشیری 
دولبه بود؛ زیرا این فرصت را برای مناطق صنعتی 
دیگر ایجاد کرد تا جای خالــی آن را بگیرند. عالوه 
بر  این، کوچ کردن ماینرها به  خــارج از چین برخی 
نگرانی هــای زیســت محیطی دربــاره اســتخراج 

بیت کوین را نیز کمرنگ تر کرد. 

سرویس هایی که 
برای توکنایز کردن و 
احراز هویت به وجود 
آمده اند، المان هایی 
هستند که به تکمیل 

ماهیت اقتصاد 
غیرمتمرکز کمک 

می کنند

دارند. بــرای مثــال در مــورد شــبکه اتریــوم، ETH )توکن 
بومی شبکه اتریوم( و دیگر توکن ها و دارایی ها در شبکه 

قابلیت انتقال دارند.
یکی از مهم ترین المان ها در موضوع اقتصاد غیرمتمرکز، 
 اســتیبل کوین ها هســتند کــه نــکات کلیــدی برای رشــد 

مفهوم اقتصاد غیرمتمرکز محسوب می شوند.
در الیه باالتر به اپلیکیشــن و دپ هایی که قرار اســت به 
مخاطبان خدمــات مالی ارائــه دهند، می رســیم. امروزه 
برای تمام حوزه های مالی سنتی در بالکچین یک ما به ازا 
وجود دارد. از پلتفرم های وام دهی گرفته تا اوراق مشتقه، 
دارایی های مصنوعی و بیمه، حوزه هایی هستند که عمالً 
شاکله اقتصاد متمرکز را دارند. صرافی های غیرمتمرکز و 

سیستم های پرداخت هم جزئی از این بخش هستند.
الیه باالتر هوشــمندتر اســت و بهتــر می تــوان در آن کار 
کرد و خالقیت بــه خــرج داد. ایــن الیــه، اگریگیتورهایی 
هستند که قرار است یک یا چند پلتفرم را برای مخاطبان 
به صورت تجمیعی در دسترس قرار دهند و مخاطبان را 
از مزایایی بهره مند کننــد. ولت های غیرحضانتی هم در 

این الیه قرار می گیرند.
در کنار این مــوارد المان هایی وجود دارنــد که در اقتصاد 

غیرمتمرکز نقــش پررنگی ایفا 
می کنند. اوراکل ها بسترهایی 
هســتند کــه داده را از خــارج 
یــا داخــل بالکچیــن منتقــل 
می کنند. بســیاری از مــواردی 
کــه در بالکچیــن وجــود دارند، 
بــه داده هــای خــارج از آن 
نیازمندنــد. اوراکل هــا وظیفــه 
این نقل وانتقــاالت را به عهده 

 دارند.
بریج ها )bridges( هم وظیفه 
ارتباط بین شبکه ای را بر عهده 
 دارنــد. بریج هــا شــبکه های 
مختلفی را که دیفای روی آنها 
تعریــف  شــده، بــه هــم مرتبط 

می کنند.
ســرویس هایی که بــرای توکنایز کــردن و احــراز هویت به 
وجود آمده اند، المان هایی هستند که به تکمیل ماهیت 

اقتصاد غیرمتمرکز کمک می کنند.

 پروژه های دیفای
 بــه نقــل از دیفــای دامــا )Defi Dama( کــه یکــی از 
سایت های داده در دیفای است، امروزه که در دوران رکود 
بالکچین از حیث بازار هستیم، حدود ۲۳0 میلیارد دالر 
دارایی در پروژه های دیفای قفل  شده است. اگر جزئی تر 
 )Aave( ِنگاه کنیم، می بینیــم که در بســترهایی مثــل آو
چندین میلیارد دالر قفل  شــده اســت. این مسئله فضا 
و فرصت های بســیار مناســبی بــرای افــراد عالقه مند به 
ورود به این حوزه در داخل کشور فراهم کرده است. برای 
مثال، آوِ به عنوان یکــی از مهم ترین بســترهای وام دهی 
در اقتصاد غیرمتمرکز شــناخته می شــود و مفاهیمی را 
ایجاد کــرده کــه در اقتصاد ســنتی اصــالً وجود نداشــته 
اســت. »فلش لــون« )Flash Loan( یکــی از آن مفاهیم 
اســت که نیازی به وثیقه نــدارد و مهلــت بازپرداخت آن 
سریع است. امروزه از این مفهوم در بازارسازها استفاده 

زیادی می شود.
یونی ســوآپ یکی دیگر از بســترهای مهمی است که در 
حال حاضر نسخه ســوم آن هم عرضه  شده و فیچرهای 
متعددی دارد. این بستر به حوزه اقتصاد غیرمتمرکز برای 

رشد و گسترش کمک می کند.
دای هم یکــی از پارامترهای مهــم اقتصــاد غیرمتمرکز و 
 استیبل کوینی است که در طول زمان خود را اثبات کرده 

و به رشد و توسعه دیفای کمک می کند.
نمونــه  دیگری که از پــروژه دیفــای می توان نام بــرد، چین 

لینک از اوراکل هاست که قاصد انتقال اطالعات از دنیای 
بیرون بــه دنیــای داخــل بالکچین اســت. ســینتتیکس 
)Synthetix( هم به عنــوان یک انقــالب در بحث ایجاد 
دارایی هــای مصنوعی شــناخته می شــود. می توانید هر 
چیــز باارزشــی را از طریــق ســینتتیکس بــه  یــک دارایی 
مصنوعــی تبدیــل کنیــد. اتریســک )Etherisc( یکی از 
پروتکل هایــی اســت کــه در حــوزه بیمــه غیرمتمرکــز کار 
می کند. جالب است بدانید که حوزه فعالیت اتریسک از 
ابتدا بالکچین نبود. این پروتکل در تضمین زمان پروازها 

و بیمه محصوالت کشاورزی فعالیت می کرد.

 مشکالت دیفای
باید توجه داشت که این آرمان شهری که ترسیم کرده ایم، 
بدون اشکال نیست. دیفای تقریباً نوپاست و در مسیر 
رشــد قرار دارد و خطرهایی مانند نوســانات بازار متوجه 
آن اســت. برای مثال در چند روز اخیر  استیبل کوین لونا 
به  واسطه پروتکل خود دچار مشکل شد و قیمت آن به 

0.۶ دالر سقوط کرد.
از لحاظ فنی هم هنوز مشکالتی وجود دارد؛ مشکالتی از 
جمله: ریسک تراکنش ها، به بلوغ نرسیدن قراردادهای 
هوشــمند و مشــخص نبودن 
آدیتور آنهــا، شــناخت ناقص 
افــراد عــام از ایــن پروژه هــا 
از  آنهــا  تعریــف  نحــوه  و 
قراردادهــای هوشــمند، ثبــات 
اوراکل هــا، بحث هــای حقوقی 
و جرائــم مالی و ازدیــاد راه های 
کالهبرداری بــا توجه به جدید 

بودن این فناوری.
اما تمام این موارد بد نیستند. 
چون این فناوری متن باز است، 
شناســایی و اصالح مشکالت 
می شــود  انجــام  به ســرعت 
و در نهایــت ایــن فنــاوری بــه 
ســطحی از ایمنی می رسد که 
سیستم های سنتی هیچ وقت 
تجربــه نخواهند کرد. چون سیســتم های ســنتی به این 
شکل به اطالعات دسترسی ندارند. در روندهای امسال 
و ســال آینــده بــرای دیفــای رگوالتــوری جــزء مهم تریــن 
المان هاســت. در تمــام اســنادی کــه روندهای دیفــای را 
پیش بینی  کرده اند، بحث رگولیشــن مطرح  شده است. 
در اروپا، آمریکا و شرق آسیا سازمان های مختلفی به این 
حوزه وارد شــده اند. رویکردهای متفاوتی هــم در این باره 
وجود دارد. توســعه خود بالکچین هم دچار مشــکالتی 
است. بسترهایی مثل اتریوم همچنان مشکالتی دارند، 
اما سعی می کنند با آپدیت های جدید آنها را رفع کنند.

بحث گاورننــس توکن هــا )Governance tokens( هم 
به عنوان یکــی از المان هــا و مفاهیم مهــم در دائو مطرح 

است.

 سهم ایران از اقتصاد غیرمتمرکز
ســهم اقتصاد مالــی در دنیا در ســال ۲019، حــدود 4۳0 
تریلیــون دالر و در ســال ۲0۲۲، 4۷0 تریلیــون دالر بــوده 
اســت. در مقایســه، اقتصاد غیرمتمرکز در ســال ۲019، 
0.1۳ تریلیــون دالر بــوده و امــروز در دوران رکــود رشــد 
10برابــری داشــته و بــه حــدود 1.۷ تریلیون دالر رســیده 
است. سهم ما به عنوان یک بازارساز و بازیگر در اقتصاد 
غیرمتمرکــز صفر اســت. بــا اینکه فعــاالن این حــوزه در 
کشور تجربه فوق العاده گران بهایی دارند، اما چون تقریباً 
تمــام پروژه های اقتصاد غیرمتمرکز خــط قرمز حاکمیت 
هســتند، به این عرصه ورود نکرده ایم. دیفــای فضاها و 
فرصت های فوق العاده ای می توانست برای کشور ایجاد 
کنــد، امــا متأســفانه در حــال حاضــر از ایــن فرصت هــا 

محروم هستیم.
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

پس زدن با دست 
پیش کشیدن با پا!

آیا بحران اوکراین راهنمای خوبی برای رگوالسیون معقول رمزارزهاست؟

برخی گزارش ها نشان می دهد 
شرکت ها در حال خرید
 بیت کوین هستند

سازمانی ها 
می خرند؟

 بیت کوین، به عنوان پیشگام ارزهای دیجیتال، 
همچنان در تالش اســت در محدوده ۳1.000 
دالر جای خود را محکم  و روندی صعودی را آغاز کند. با 
این حــال، داده های بازار نشــان می دهند که با ســقوط 
اخیر قیمت ها، ســرمایه گذاران ســازمانی دســت به کار 
شده اند و جریان جدیدی از ورود سرمایه به بیت کوین 
و بســیاری از ارزهــای دیجیتــال در حــال شــکل گیری 

است.

 بازار ارزهای دیجیتال همچنان در آشفتگی به 
ســر می برد؛ زیــرا قیمــت بیت کوین تــا نزدیکی 

۳0.000 دالر کاهش یافته است. کاهش اعتماد به بازار، 
به افت جریان ورودی و افزایش جریان خروجی در چند 
هفتــه گذشــته منجر شــده اســت. بــه نظــر می رســد با 
رســیدن قیمت بیت کوین بــه پایین ترین ســطح خود در 
سال جاری میالدی، احساسات سرمایه گذاران سازمانی 
نســبت بــه ایــن دارایــی دیجیتــال تغییــر کــرده و همین 
موضوع باعث شــده بــرای اولین بــار در هفته هــای اخیر 
سرمایه قابل  توجهی به بازار این ارز دیجیتال وارد شود.

 پس از چند هفته خروج پول از بازار بیت کوین، 
بار دیگــر ایــن ارز دیجیتال شــاهد جریان های 

ظهور فناوری های نوآورانه که بافت تمدن را تغییر می دهند 
و تالش قدرت های مرکزی برای کنتــرل و وضع قانون برای آن 
داستانی به بلندای نژاد بشر اســت. با این وجود شاید هیچ 
فناوری در سال های اخیر به اندازه رمزارزها قربانی تالش های 
بی رویــه برای رگوالســیون بیهوده نبــوده باشــد؛ واقعیتی که 
به خوبی توســط نوآوران فعلی رمزارز نیز بازتاب یافته است. 
در این مقطع کلیدی در ابتدای دهه ۲0 قرن جاری، هنگامی که 
جنگ جاری نشانگر یک بحران جهانی است،  می توان جنگ 
پنهان تری را هم در پس آن دید؛ روسیه که همواره با رمزارزها 
جنگ داشته و اوکراینی که در میان اولین کشورهایی بود که 

پروژه رمزارزهای ملی را با همکاری ریپل در دنیا شروع کرد. 
در چنین وضعیتی که در آن عموم رگوالتورها به سخره گرفته 

می شوند و برخی از آینده ای که در آن رمزارزها توسط چنین 
سیاست مدارانی قانون گذاری شود، در هراس هستند، جنگ 
فعلی یک ســؤال کلیدی را برای ما مطرح می کند؛ آیا جنگ 
میان روسیه و اوکراین، با همه عواقبش، می تواند راهنمایی 
برای یک روند رگوالسیون معقول باشد؟ برخی این طور فکر 

می کنند. 

 شمشیر دولبه
 هر دو طرف به طور گسترده از رمزارزها برای پیشبرد اهداف 
خود در جنگ اســتفاده می کنند. در روز دوم پس از تهاجم 
روســیه بــود کــه حســاب رســمی دولــت اوکرایــن در توییتر 
درخواست کمک در قالب بیت کوین، اتر و تتر کرد. به گفته 

چوبانیان، مدیر صرافی »کونا« که میزبــان والت های دولت 
اوکراین است، این حساب ها تاکنون در مجموع بیش از 100 
میلیون دالر کمک برای اوکراین جمع کرده اند. بر خالف دیگر 
روندهای کمکی که با استفاده از ابزارهای مالی معمول صورت 
گرفتند و هفته ها برای رسیدن آنها انتظار کشیده شد،  این 
کمک های مالی برای چند دقیقه در اختیار دولت و نیروهای 
مســلح اوکرایــن بــود. بســیاری از پناه جویــان تنها بــه لطف 
بیت کوین بود که توانستند با سرمایه زندگی خود از این کشور 
فرار کنند. با صف های طوالنی در بانک ها،  این نسل عموماً 
جوان تر بود کــه دارایی های خانوادگــی را به راحتی بــه رمزارز 
دلخواه تبدیل کرد و در آن سوی مرزها، در لهستان، رومانی و 
مجارستان به راحتی توانستند به آن دسترسی داشته باشند. 

 در حاشیه نمایشگاه 
کیتکس

رونمایی چندباره 
از خودپرداز 

رمزارزی ایرانی
 ابوالحســن فیروزآبــادی، دبیــر 
شــورای عالــی فضای مجــازی و 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران به 
همــراه  محمدامیــن آقامیــری، معــاون 
فناوری و نوآوری وزارت فناوری اطالعات 
و ارتباطات در جریان بازدید از کیتکس 
1401در غرفــه خانــه بالکچیــن ایــران از 
دســتگاه خودپرداز رمزارزهای ســاخت 

داخل دیدن کرد.

 دبیر شورای عالی فضای مجازی 
در این دیدار تأکیــد کرد فضای 
مجازی به دنبال کاهش نقش دولت ها و 
قــدرت حاکمیــت ملــی در چهارچــوب 
ســرزمینی اســت و ما اگر بخواهیم این 
پدیده را که در دنیا در حال اتفاق است و 
شاهد آن هستیم، مدیریت کنیم، باید 
برای این اکوسیستم که در آن شهروندان 
زیســت می کنند و فعالیــت اقتصادی، 
رسانه ای، اجتماعی و شــبکه ای دارند و 
تابع قواعد و قوانین سرزمینی نبوده و از 
فضای جهانی مجازی تبعیت می کند، 
باشــیم،  داشــته  مناســبی  تعریــف 
همچنین شناسایی فرصت های جدید 
در این فضا می تواند بهترین و مؤثرترین 
راهکارهــای درآمدزایــی و پیشــرفت 

کشورها باشد.

 علــی پاک باختــه گان زنجانــی، 
مدیر خانــه بالکچین هم ضمن 
معرفی دستگاه بومی خودپرداز رمزارز بر 
تســریع قانونمنــد شــدن اکوسیســتم 
رمزارزها تأکید کرد. وی ادامه داد: »بهتر 
است دولت و مجلس هرچه زودتر نسبت 
بــه ایــن موضــوع توجــه و عنایــت الزم را 
داشته باشند تا بتوانیم با فرهنگ سازی 
مناســب و قانونمند شــدن تمام جوانب 
ایــن حــوزه، آگاهی هــای الزم را بــه مــردم 
بدهیم تا با اشراف کامل به این حوزه وارد 
شده و فریب نخورند.« وی تصریح کرد: 
»اکنون ۳۷ هزار و 4۵4 دستگاه خودپرداز 
رمــزارز در جهان در حال خدمت رســانی 
است و این دستگاه که ما تولید کرده ایم، 
در واقــع نســل ســوم دســتگاه خودپرداز 
اســت کــه دســتگاه هایی هســتند کــه 
به راحتی می توانند امکان خریدوفروش 

رمزارزها را فراهم آورند.«

NEWSخبر
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ورودی سرمایه است. ورود 4۵ میلیون دالر سرمایه به 
بــازار بیت کویــن در هفتــه گذشــته، خبــر خوبــی برای 
پیشــگام ارزهــای دیجیتال تلقی می شــود. ایــن اتفاق 
بدان معناست که موضع ســرمایه گذاران سازمانی که 
پیــش از ایــن پول هــای خــود را از بیت کویــن خــارج 
می کردنــد تــا روی آلت کوین هــا ســرمایه گذاری کننــد، 
تغییر کرده است. این سرمایه گذاران نهادی زمانی که 
شاخص ها نشان از روند نزولی داشتند، سرمایه خود 
را از بیت کوین خــارج کردنــد و اکنون بازگشــته اند تا با 
خریــد ایــن ارز دیجیتــال در قیمت های پاییــن، با موج 
صعــودی بعــدی همــراه شــوند. در واقــع ایــن موضوع 

می تواند نشان دهنده بازگشــت احساسات مثبت در 
میان سرمایه گذاران سازمانی باشد.

 موقعیت هــای معامالتــی شــورت )فــروش( 
بیت کوین نیز روندی مشابه را دنبال کردند که 
باعث شد رکورد دومین جریان ورودی هفتگی متوالی 
رقم بخورد. هفته گذشــته شــاهد ورود چهــار میلیون 
دالر سرمایه به موقعیت های شورت بیت کوین بودیم و 
اکنــون کل دارایــی تحــت  مدیریــت )AuM( ایــن ارز 
دیجیتــال بــه باالتریــن ســطح جدیــد خــود، یعنی 4۵ 

میلیون دالر رسیده است.

اما توانایــی رمزارزهــا در نجــات زندگی ها همچنیــن نیرویی 
است که به راحتی می تواند برای اهداف شرورانه تر استفاده 
شــود. از زمانی کــه تحریم های شــدید اقتصادی بر روســیه 
وضع شــدند، مــردم و حکومــت این کشــور به طور مســتمر 
برای مقابله با ارزش در حال سقوط روبل دست به استفاده 
از رمزارزهــا زدنــد. بســیاری معتقدنــد در غیاب شــیوه های 
معمول خریدوفروش، بخش نظامی روســیه با اســتفاده از 
رمزارزها در بازار سیاه دست به خرید قطعات مورد نیاز برای 
بقای ماشین های جنگی خود در اوکراین می زند. آیا رمزارزها 
رام نشدنی هستند؟ آیا به طور ذاتی بی طرف اند و نمی توان آنها 
را به سمتی هدایت و قانون گذاری کرد؟  اما جواب این سؤاالت 

پیچیده تر از یک »بله« یا »خیر« ساده است. 

 یک سؤال مسموم
 برای بســیاری از هواداران رمزارزی، تنها مواجه شــدن با این 
سؤاالت مانند سم است و واکنش شــدیدی را برمی انگیزد. 
عموم آنها می گویند که هرچه نباشــد، هدف نهایی فناوری 
رمزارزهــا و بالکچیــن بــه پایان رســاندن یــک روند گســترده 
غیرمتمرکــز اســت؛ فضایــی کــه در آن هیچ  فــرد و نهــادی را 
نمی توان مســئول وضع قانون و اخالقیاتی دانست که برای 
همه قابل قبول باشــد. در یک دنیای پســت مدرن  که در آن 
اخالقیــات از فــردی به فــرد دیگر متفــاوت اســت، هیچ کس 
توانایــی وضــع قانــون را برای همــه نــدارد و نخواهد داشــت. 
رمزارزها آینه نهایی شــخصیت بشری هســتند؛ ابزاری که 
مانند بسیاری دیگر می تواند به خوبی یا بدی استفاده شود. 
همان قدر که بیت کوین عزیز خانواده ای در حال فرار از جنگ 
است، همان قدر هم در دل کارتل های مواد مخدر و گروه های 
تروریستی جا دارد، اما بر خالف ابزارهای دیگر، توانایی اعمال 
قانون بــر آن محدود یــا غیرممکن اســت. در ایــن بین حرف 

رگوالسیون و رگوالتورها چیست؟

 نوآوری دوطرفه
 یکی از نوآوری هایی که بدنه رگوالتوری خالق تاکنون با ابداع 
آن کمی تا قسمتی کار خود را آســان کرده، گروه های کاربری 
بسته است. گروه های کاربری بسته در فضای رمزارزی معموالً 
بر اســاس یک باور یا ایده خاص عضویت خود را گســترش 
می دهند و می توانند در جوانب خاصی مؤثر باشــند و برای 
مثال،  توکن کلیمــا، بر این باور اســتوار اســت کــه دفع کربن 
توسط بشر باید فوراً به پایان برسد و در این راستا استفاده از 
آن نیازمند چنین تعهدی است و اســتخراج آن نیز از طریق 
شیوه های سبز صورت می گیرد. ایجاد چنین توکنی توسط 
یک ائتــالف بین المللی و ارزشــمند شــدن آن می تواند روند 
رگوالســیون را مؤثرتر و عقالنی تر کنــد. با این حــال حتی در 
چنین شرایطی،  باز هم وجود سایر رمزارزهای ارزشمند این 
امکان را بــه متخلفان )در ایــن مورد خاص روســیه( می دهد 
تا به راحتــی تحریم های وضع شــده را دور بزنند. بــا این حال 
شــروع ناگواری برای بلــوک رگوالتوری که به خرفتی شــهرت 

دارد، نیست.

 خط باریک میان ممکن و غیرممکن
از طرفی اولترا های رمزارزی را داریم که کماکان باور دارند روند 
رگوالســیون تأثیری بــر رمزارزها نداشــته و نخواهد داشــت، 
اما واضح اســت که در بســیاری از زمینه ها رگوالسیون تأثیر 
مســتقیمی داشــته اســت. کافی اســت در عموم کشــورها 
اقدام به ثبت نــام در یک صرافی رمــزارزی کنید تا ببینید که 
نزدیک به تمام اطالعات شناســایی شــما مطالبه می شود. 
کافی  اســت نگاهی به اخبار رمزارزی بیندازیــد تا مهاجرت 
اســتارتاپ ها را برای گریز از رگوالســیون ببینید. در بسیاری 
از حوزه هــای قانونی و اختیــاری در غــرب، از همین حــاال نام 
الیگارش های روسی در فهرست تحریم هایی قیده شده که 
در صورت سرپیچی از آنها، صرافی ها با جریمه یا ممنوعیت 
کار مواجه خواهند شد. در اروپا هر روز الیحه های سخت تر 
ارائه می شود و در چین و روسیه ممنوعیت ها در ابعاد مختلف 
اعمال می شوند. آنچه مورد توجه طرفداران رمزارزی افراطی 
اســت )مورد توجه آنهایی که رساله اولیه »هیدئو کوجیما« 
را تمام و کمال قبول دارند(،  این حقیقت است که فرای همه 
این تالش های رگوالتوری، همیشه می توان منفذی برای فرار 
از این رگوالسیون ها یافت. همیشــه والت های خصوصی و 
سرد وجود خواهند داشت. همیشه بازار سیاه برای نقد کردن 
خارج از ذره بین ناظران وجود خواهد داشت؛ منافذ فراری که 
به عقیده آنها در بلندمدت به قدر کافی به نظام اقتصادی و 
رگوالتوری آسیب وارد خواهد کرد تا آنها را تسلیم نظم نوین 

غیرمتمرکز خود کند. 

 جنگ؛ راهنما؟
 اینجاســت که بار دیگر بــه جنگ در حــال وقــوع در اوکراین 
برمی گردیم؛ جنگی که در الیه های پیچیدگی خود درس های 
بســیاری را برای آموختن در مورد آینده رگوالســیون دارد. از 
یک ســو دو طرف درگیر، نماینده دو نگرش کامالً متفاوت به 
رمزارزها هســتند. از طرفی دیگر، در بحبوحــه جنگ هر دو 
اصل های بیان شده خود در خصوص رمزارزها را شکسته اند. 
اوکراینِ طرفدار نوآوری رمزارزها، به وفور از صرافی ها خواسته 
تا »تمام« روس ها را از ســامانه خود بیرون کنند و روسیه که 
خود بخش های بســیاری از صنعت رمزارزی را در کشــورش 
غیرقانونی کرده، هم به استخراج می پردازد و هم برای معادالت 
خود از رمزارزها استفاده می کند، در حالی که بانک مرکزی این 
کشور بارها دلیل ممنوعیت های اعمال شده را حفظ ارزش 

روبل اعالم کرده بود. 
اگر این جنــگ آن طور که بســیاری ادعا می کنند، ســال های 
طوالنی به طول بینجامد، بدون شک اولین میدان آزمایش 
»اخالقی« رمزارزها، هم در سطح فرضی و هم عملی خواهد 
بــود؛ میدانی کــه به خوبی تأثیر رگوالســیون فعلــی را محک 
خواهد زد و همچنین به عنوان پنجــره ای برای نظاره جهانی 

که در آن اتکا به رمزارزها بسیار باالتر است، عمل می کند.

آرژانتین استفاده از رمزارزها در بانک ها را ممنوع کرد

همیشه غیر قابل پیش بینی!
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در حالــی کــه رونــد قانونی شــدن رمزارزهــا 
ایــن روزهــا بــا پرچــم داری کشــورهایی ماننــد 
السالوادور، پاناما و هندوراس به طور گسترده 
در آمریــکای التیــن دنبــال می شــود، حــاال 
یکــی از قدرت هــای ایــن منطقــه تصمیــم بــه 
سنگ اندازی در این راه گرفته است. آرژانتین 
که از نظــر جمعیــت، اقتصاد و قــدرت نظامی 
دومیــن قــدرت منطقــه پــس از برزیل اســت،  
از طریــق بانــک مرکــزی خــود اولیــن قدم هــا 
بــرای ممنوع کــردن تراکنش هــای رمــزارزی را 
در سیســتم مالــی خــود برداشــته اســت. این 
ممنوعیت جدید حاصل یک الیحــه یا قانون 
تصویب شــده در مجلس این کشــور نیســت، 
بلکه یــک دســتور اجرایی مســتقیم از ســوی 
بانــک مرکــزی آرژانتین اســت. بر اســاس این 
دســتور، همــه تراکنش هــای رمــزارزی کــه از 
رونــد رگوالتــوری جــاری در این کشــور تبعیت 
نمی کننــد، در بانک هــای ایــن کشــور ممنــوع 

هستند. 
امــا عواملــی هم هســتند کــه شــاید نشــان از 
سیاســی بودن ایــن تصمیــم و نقــش تنــش 
سیاســی داخلــی آرژانتیــن در ایــن تصمیــم 

داشته باشند. 
برای مثال، این تصمیم تنها یک هفته پس از 
آن اعالم می شود که بانک گالیسیا، بزرگ ترین 
بانــک خصوصــی آرژانتین اعــالم کــرد تبادل 
رمزارزهــا را در بانک هــای خــود به عنــوان یک 

خدمت ارائه خواهد داد. 
در بیانیه بانــک مرکزی آرژانتیــن آمده: »هیچ 
بنیــاد مالــی نمی توانــد به طــور مســتقیم یــا 
غیرمســتقیم بــرای مشــتریان خــود خدماتی 
ماننــد جابه جایــی رمزارزهــا ارائــه دهــد. هــر 
خدمتی هــم کــه به طور غیرمســتقیم با ســود 
حاصــل از رمزارزهــا ســروکار دارد، ممنــوع 
اســت.« این بیانیه که روز سه شــنبه منتشــر 
شــد، به طــور مســتقیم ممنوعیــت قاطعانــه 
ایجاد می کند و برای بسیاری که تا پیش از این 
کشــور آرژانتین را از کشــورهای حامــی رمزارز 

می دانستند، شوک بزرگی بود. 
بانک مرکــزی آرژانتیــن می گوید ایــن تصمیم 
را بــرای »بــه حداقــل رســاندن خطــرات بــرای 
ســرمایه گذاران و سیســتم مالی به طــور کلی« 
گرفتــه اســت. در بخــش دیگــری از بیانیــه 
کنایــه ای نیــز بــه بانک هــا زده شــده اســت. 
بانک مرکــزی به ســایر بانک هــا توصیــه کرده 
به جای تالش هــای »غیرمعمول« در بازارهای 
»اثبات نشــده« به فکر راهــکاری جمعی برای 
کنترل تــورم فزاینــده آرژانتین باشــند. در این 
بیانیــه همچنیــن القــا شــده کــه ایــن قوانیــن 
شامل تبادل با شــرکت های خارج از آرژانتین 
نیــز می شــود کــه دامنــه عملیاتــی بانک هــا و 
سازمان های مالی برای تبادل رمزارزها را تا حد 

زیادی محدود می کند. 

 چرا آرژانتین ضدرمزارز شد؟
در آرژانتیــن بانــک مرکــزی توســط 
پارلمان این کشــور کنتــرل می شــود. پارلمانی 
که دوحزبی  اســت و میان جبهــه حاکم حزب 
پرونیســت و جبهه مخالفان حزب کمبیروس 
تقسیم شده است. بانک گالیسیا که به تازگی 
جهت به کارگیری رمزارزها برای خدمت رسانی 
اقدام کــرده بــود، همواره بــه جنــاح کمبیروس 
نزدیــک بــوده و از حامیــان مالــی اصلــی آن 
به شــمار می رود. در این بین برخی بــاور دارند 
حــزب پرونیســت کــه رئیس جمهــور کشــور 
برآمــده از آن اســت، ولــی کنتــرل قاطعــی بــر 
سیاست این کشور ندارد، به شکل فزاینده ای 
از ضــرری کــه رمزارزهــا می تواننــد بــه اقتصاد 

کشور بزنند، در هراس است. 
یک اکثریت ضعیف در رأی های پارلمانی کافی 
بود تا با یک تیر، دو نشان زده شود. از سمتی 
بانک گالیسیا و حزب مخالف تضعیف شدند 
و از طرفی ظرفیت فرار مالیاتی -  حداقل از نظر 

رئیس جمهور آرژانتین - کمتر شد.

 چرا این ممنوعیت مهم است؟
دســتور صادرشــده از ســوی بانــک 
مرکــزی شــاید اولیــن نمونــه از ممنوعیــت 
اعمال شــده بــر رمزارزهــا باشــد کــه به خوبــی 
می تــوان انگیزه هــای سیاســی درون حزبــی 
یک کشــور را در پــس آن دیــد. چنیــن روندی 
بدون شــک خطرناک اســت. تصویــب چنین 
سیاســت هایی کــه تنهــا در راســتای ارضــای 
نیازهای سیاســی یک حزب اســت و به راحتی 
هم نمی توان آنها را ملغی کرد، به خوبی نشان 
می دهد که در بسیاری کشــورها یک اکثریت 
کم  تعــداد در هــر پارلمــان می توانــد به راحتــی 
ضربــه ای مهلک بــه اکوسیســتم رمــزارزی آن 
کشــور بزنــد؛ رونــدی کــه برخــی بــاور دارنــد با 
بافت هــای دوحزبــی مشــابه در کشــورهایی 
ماننــد انگلســتان و ایــاالت متحــده می توانــد 
بیــش از پیــش بــه سیاسی شــدن تصمیمــات 

دولتی مربوط به رمزارزها کمک کند.

 آیــا رمزارزهــا در آرژانتیــن مغلــوب 
شده اند؟

با توجه به اقتصاد در حال فروپاشی آرژانتین 
کــه بیــش از ۵۶ درصــد نــرخ تــورم بــرای ســال 
۲0۲1 را متحمــل شــد و عــدم میــل عمــوم بــه 
نگهــداری ارز ملــی از تــرس از دســت رفتــن 
ارزش دارایی هایشــان، بعید است محبوبیت 
رمزارزهــا بــه ایــن زودی هــا در آرژانتیــن از بین 
بــرود. بــدون شــک خدماتــی کــه حــاال دیگــر 
بانک هــا نمی تواننــد بــا رمزارزهــا ارائــه دهند، 
وارد بخــش غیرمتمرکــز اکوسیســتم رمزارزی 
آرژانتین خواهد شد و تقالی رمزارزها برای بقا 

در این کشور ادامه خواهد یافت.



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

اثبات کارطالی دیجیتالارز19 %911۵۵9 میلیونBTCبیت کوین1

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری2۵ %۶۳۲4۵ میلیونETHاتریوم۲

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0 %۳1۷۶.۵ هزارUSDTتتر۳

قابل سفارشی سازیپرداختارز29 %1۳۲1 هزارXRPریپل4

اثبات سهامانتشار استیبل کوینتوکن کاربردی2۵ %۶۳۶۲.8 هزار تومانETCاتریو کالسیک۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری38 %1.۶1۷ میلیونSOLسوالنا۶

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0 %۳1۵1 هزارUSDCیو اس دی کوین۷

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری33 %1۶18 هزارADAکاردانو8

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری43 %19 میلیونAVAXآواالنچ9

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری26 %۳۲910 هزارDOTپولکادات10

قابل سفارشی سازیپرداختارز20 %4۳ هزارXLMاستالر11

اثبات کارمیم کوینارز30 %۲.81۲ هزارDOGEدوج کوین1۲

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری3۵ %۲1۷۳ هزارLINKچین لینک1۳

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی3۷ %۲0.۶۵ هزارMATICپلی گان14

اثبات کارمیم کوینارز38 %۳8۶.۶ ریالSHIBشیبا اینو1۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز32 %1۳8۲ هزارICPاینترنت کامپیوتر1۶

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری38 %۳۲۵۳ هزارATOMکازموس1۷

اثبات کارطالی دیجیتالپلتفرم نرم افزاری30 %۲4.۷ میلیونLTCالیت کوین18

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز36 %1۳.8۳ هزارALGOآلگورند19

توکن کاربردی1۷ %۳۷۲ هزارMANAدیسنترالند۲0

سقوط پس از ســقوط. حال و روز بازارهای کریپتو به شدت بد است و به نظر می رسد شــاهد یک فروپاشی هستیم. آنهایی که برای اولین بار اســت که با چنین سقوط هایی روبه رو 
می شوند ترسیده اند؛ قدیمی ترها ولی یاد سال های قبل افتاده اند و یادشان می آید که چند باری این باال و پایین شدن ها را دیده اند. بازار روزهای بدی را طی می کند؛ از یک سو فشارهای 
رگوالتوری بیشتر شده و از آن سو مشکالتی که در شــبکه لونا رخ داده بسیاری را نسبت به این فضا بدبین کرده اســت. نه تنها بازار رمزارزها بلکه به نظر می رسد بازار تکنولوژی به 
شدت از چشم افتاده است و روزهای سختی را پشت سر می گذارد؛ اینکه بازار این چنین بدون کنترل به سوی سراشیبی برود اتفاق جدیدی نیست ولی هر بار این سقوط ها بزرگ تر 

از قبل است و قاعدتاً افراد بیشتری درگیر آن هستند. 
آنچه این روزها برای لونا رخ داده هم مثبت است و هم منفی. شفافیت در این فضا به حدی زیاد است که کوچک ترین خطایی به شدت رصد می شود و با واکنش های سریع و هیجانی 
روبه رو می شود. از آن طرف همین شــفافیت می تواند پاشنه آشیل این فضا باشد. چه خواهد شــد؟ به نظر می رسد کسی نمی داند و روزگار سخت  شــده است. ما در فهرست مان 
شبکه ترا را داشتیم که با توجه به قطع معامله رمزارز لونا در صرافی های رمزارز معتبر فعالً آن را از فهرست خارج کرده و اتریوم کالسیک را جایگزین کرده  ایم. شما چه فکری می کنید؟

رمزارز ۲۰
911 میلیون

400 میلیارد دالر

۳00 میلیارد دالر

۲00 میلیارد دالر

100 میلیارد دالر
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