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کارنگ به 
شماره ۵۰ رسید 

و یک سال 
پیرتر شدیم...

اتحادیه؛ کابوس 
غول های فناوری 

132 سال پس از شورش های 
شیکاگو و تشکیل 

اتحادیه های کارگری

ضرورت تولید 
رمزارز ملی با 
بودجه تپل!

توصیه  طنز برای مدیریت 
بهتر بازار رمزارزها
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صفحه ویژه حمل و نقل درون شهری کارنگ را بخوانید
انقالب دوچرخه و  اسکوتر برقی در راه است ابر دراک هم به باشگاه 

کم تعداد  موفق های 
شهرستانی اضافه شد

راهبری دولتی ها در استان ها 
باعث شده زیست بوم های  استانی 

ضعف های زیادی داشته باشند

تازه واردها معادالت 
لجستیک را بازتعریف 

خواهند کرد
گفت و گو با صالح آچاک  

مدیر برنامه ریزی و توسعه 
شرکت   راه آسمان آبی

ابردِراک می خواهد ابرمالی
 هوشمند ایران باشد

پیش بینی بازار
برای مشتریان

  گفت و گو با مظاهر مرجانی، مدیرعامل پارمیس؛ او می گوید سرویس های 
جدید آنها به مدیران کسب و کارها در تصمیم گیری کمک بسیاری می کند

 و راه را به آنها نشان می دهد؛ چیزی مثل اپلیکیشن های مسیریاب 

با هوش مصنوعی 
فرایندهای مالی 

بازتعریف خواهند 
شد

می خواهیم فراتر 
ازمدیریت  امور 

روزمره به کسب وکارها 
کمک کنیم 

10

زینب جعفریان صاحب 
کسب و کار »کافه 

خونگی« معتقد است 
پشتکار عامل اصلی 

موفقیت یک برند است

طعم سازی با 
Kمزه های اصیل A R A N G
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 بیایید چند اســتارتاپ موفق یا نســبتاً 
موفق شهرســتانی را برشماریم. منظور 
کســب وکارهای نوآوری اســت که جایی خارج از 
تهران برپا شده و رشد کرده و توانسته اند کاربران 
قابل توجهی را جذب خود کنند. نشان در مشهد، 
ویرگول در اصفهــان، جاجیگا در الهیجــان و... . 
احتماالً یکی دو نام دیگر را هم بتوان با یاری گرفتن 
بیشــتر از حافظه به این نام ها اضافه کرد. اما در 
نهایت به یک لیســت کم جــان و کوتــاه خواهیم 
رسید. این واقعیت تلخ اکوسیستم استارتاپی و 
اقتصاد نــوآوری ایران اســت که در 
شــکل دادن بــه یــک جغرافیــای 
متــوازن کســب وکاری نــاکام بــوده 

است. 

 هفتــه گذشــته مهمــان 
شیرازی ها بودم؛ آن هم به 
بهانه اعــام خبــر جذب ســرمایه 
کســب وکار »ابر دراک« از شرکت 
خدمات انفورماتیک؛ یک موفقیت 
قابل  توجه دیگر در جایی دور از تهران که شانس 
ایــن فضــا بــرای تمرکززدایــی از پایتخــت را کمی 
بیشــتر از قبل خواهد کرد. یک تیم مستعد و با 
اعتمادبه نفس که وارد یک بازار کم بازیگر شده و 
احتماالً شانسش برای موفقیت های بیشتر هم 
کم نخواهد بود؛ البته اگر به خطاها و گرفتاری های 
معمول تیم هــا در مرحلــه مقیاس پذیــری مبتا 

نشود. 

 مشکل بزرگ شهرستان ها و نسبت آنها 

با اقتصاد نوآوری راهبری دولتی هاست. بر خاف 
تهران که ورود دولتی ها به زیست بوم از وام دادن و 
افتتــاح مراکــز نــوآوری و خودنمایــی و هیاهــو و 
عکس های یــادگاری نمی تواند جلوتــر بیاید، در 
شهرســتان ها دولتی ها تا قلب کسب وکارها هم 
می توانند دخالت و تأثیرگذاری داشته باشند. با 
همین راهبری غلط دولتی ها هم بوده که استان ها 
و شهرستان ها سهم زیادی از کسب وکارهای نوآور 
نبرده اند. یک نمره منفی دیگر در کارنامه دولت و 
البته کمی هم  سرزنش برای آنها که خود را نوآور 
می داننــد، امــا بــا دســت فرمان حقوق بگیرهــای 
دولت، ایده هــا و کســب وکارهای خــود را بنا یا به 

پیش می برند.

 هفته گذشته یک نامه اعتراضی از چند 
اســتارتاپ منتشــر شــد؛ در مخالفت با 
دوشقه شــدن اتحادیــه کســب وکارهای مجازی. 
راستش هم تعداد استارتاپ ها ناامیدکننده بود و 
هم اینکه بیشــتر آنها در نهایت متعلق به 10، 12 
مجموعه کسب وکاری یا همان هلدینگ های این 
زیست بوم بودند. خیلی تعجب برانگیز است که 
حتی در زمانه اعتــراض و مخالفــت و تأثیرگذاری 
صنفــی هــم بایــد گرفتــار هلدینگ بــازی و منافع 
گروهی باشیم. وقت آن رسیده که این زیست بوم را 
با عینک منافع جمعی )آن  هم بــه معنای واقعی 
جمع، نه مجموع دو یا سه هلدینگ( ببینیم و برای 
آن قدم برداریم. این همان چیزی است که فقدانش 
باعث وضعیت فعلی اتحادیه و بن بستی که در آن 
افتاده، شــده اســت. پس تکرار این رویکرد یعنی 

درجا زدن در وضعیت نامطلوب کنونی.

INTROسرآغاز

راهبریدولتیهادراستانهاباعثشدهزیستبومهای
استانیضعفهایزیادیداشتهباشند

ابر دراک هم به باشگاه کم تعداد 
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کارنگ به شماره ۵۰ رسید و یک سال پیرتر شدیم

کارگزاریمفیدرویدادتجربههوشمصنوعیدرصنعترابرگزارکرد

باید روی داده های باکیفیت کار کنیم

یــک ســال پیــش در یکشــنبه 2۷ اردیبهشــت ماه کارنگ 
را شــروع کردیــم؛ از آن زمان تــا امروز هر هفته یک شــماره 
داشــتیم؛ به مرور به کارنــگ ضمیمه هایی اضافــه کردیم. 
ضمیمه رمزارز که امروز بیستمین شــماره آن تقدیم شما 
شده و یک شماره ضمیمه کتاب که همزمان با سی و سومین 
نمایشگاه کتاب تهران منتشر شد و امیدوارم هر دو ماه یک 
بار این ضمیمه را داشته باشیم. به مرور ضمیمه های دیگری 
هم اضافه می کنیم. ســال گذشــته با حمایــت 10 صرافی 
رمزارز کشور، کتاب دارایی دیجیتال را هم منتشر کردیم که 

ضمیمه رایگان کارنگ توزیع شد. 
کارنــگ بیــش از اینکه یــک هفته نامــه چاپی 
باشــد، رســانه ای اســت که از همــه کانال ها از 
جملــه چــاپ اســتفاده می کنــد تــا به صــورت 
مرتب در زمینــه اقتصاد نوآوری اطاع رســانی 
کند. ما می خواهیم هر هفته جایی باشیم که 
مهم ترین روندها و رویدادهای اقتصاد نوآوری 
ایــران را مــرور کنیم. مــا می خواهیــم بــه دور از 
مرزبندی های مرسوم و اختاف هایی که وجود 
دارد، همــه بازیگــران عرصــه اقتصــاد نــوآوری 
ایران را معرفی کنیم. می خواهیم جایی باشیم 

که کوچک و بزرگ خود را در آن ببینند. می خواهیم زمینه 
رشد کســب وکارهای اقتصاد نوآوری ایران را فراهم کنیم و 
خودمان هم کسب وکاری نوپا هستیم. دست گذاشته ایم 
روی زانوهای خودمان و بلند شده ایم و هیچ انتظاری از هیچ 
نهاد دولتی و عمومی نداریم؛ هیچ چشــمی به بودجه ها و 
بیت المال نداشته و نداریم و همیشــه از کسب وکارهایی 
که حامی این راه بوده اند، تشکر کرده ایم. همیشه قدردان 
آن مخاطبی هستیم که یک سال اشتراک کارنگ را گرفته 

است. 
برای بسیاری سؤال بود که چرا در زمانی که رسانه های چاپی 
اقبال گذشته را ندارند، ما رسانه ای جدید در فضای چاپی 
راه انداخته ایم؟ آینده رسانه های چاپی مگر مرگ و نابودی 
نیست؟ ما معتقدیم کانال های رسانه ای در کنار هم معنا 
می یابند. ما نه برای کاغذ قداستی قائل هستیم و نه چیزی 
از جنس نوستالژی را در آن جست وجو می کنیم. کاغذ صرفاً 
ابزاری اســت برای انتقال پیام. بســیاری از شعارهایی هم 
که برخی می دهند و می گویند کاغذ آسیب زدن به محیط 

زیست است، اشتباه و شعاری توخالی بیش نیست. مگر 
دنیای دیجیتال انرژی مصرف نمی کند؟ هر جست وجویی 
که در گوگل انجــام می شــود، اندکی به گازهــای گلخانه ای 
جهان اضافه می کنــد. مگر ســرورهای گوگل بــدون انرژی 
فعالیــت می کننــد؟ دیجیتــال به معنــای آســیب نزدن به 
محیط زیست و کاغذ به معنای آسیب رساندن به محیط 
زیست نیست. ما انسان ها اکسیژن هوا را مصرف می کنیم 
و به جایش دی اکسید  کربن به هوا اضافه می کنیم. حتی 
نفس کشــیدن ما هم برای طبیعت ضرر و زیان اســت؛ آیا 
به ایــن بهانه نفــس نمی کشــیم؟ بنابراین این 
حرف ها را که کاغذ ضد محیط زیســت است 
یا نوســتالژی ما را به این سو کشانده، بگذاریم 

کنار.
معتقدیم کاغذ، چاپ و زمانی که صرف تولید 
محتــوا بــه ایــن شــیوه می شــود، مــا را مجبــور 
می کند محتوای غنی تولید کنیــم. در جهانی 
که گزین گویه گفتــن رواج دارد و در 2۴0 کاراکتر 
درباره سرنوشت یک ملت قضاوت می کنیم، 
بیــش از هر زمــان دیگری نیــاز داریــم عمیق تر 
به مســائل مان بنگریم. رسانه ها فرصتی برای 
اندیشــه ورزی هســتند. رســانه ها می تواننــد بــا انعــکاس 
واقعیت ها زمینه تصمیم سازی و تصمیم گیری اثربخش تر 

را فراهم کنند. 
مــا بیــش از اینکــه دلبســته رســانه های چاپــی باشــیم، 
تشــنه ایجاد بســترهای گفت وگوییم. گفت وگــو و تعامل 
کم هزینه ترین راه برای ساختن است. کارنگ عاوه بر نسخه 
چاپی، این روزها در بسترهای دیجیتال هم ارائه می شود. 
قاعدتاً باید وب سایت کارنگ را غنی تر کنیم، قاعدتاً باید در 
شبکه های اجتماعی فعال تر باشیم و از مدیوم هایی مانند 
پادکست و ویدئو بیشتر استفاده کنیم. ما چاره ای نداریم 
جز اینکه به شیوه های متفاوت راه دیگری برای دیدن را باز 
کنیم. امیدواریم کارنگ در این یک ســال توانســته باشــد 
رسانه سالمی باشــد و با حرفه ای گری زمینه رشد اقتصاد 
نوآوری ایران را فراهم کرده باشد. معتقدیم تازه در ابتدای راه 
است و برای اینکه بتوانیم اثربخش تر باشیم، قاعدتاً بیشتر 
از گذشته نیازمند همراهی و کمک همه آنهایی هستیم که 

دل در گرو توسعه ایران دارند.

پنج شــنبه 2۹ اردیبهشــت  رویداد تجربه هــوش مصنوعی 
در صنعــت بــا حضــور فعــاالن و متخصصــان حــوزه 
هــوش مصنوعــی، یادگیــری ماشــین و علــوم داده بــا هدف 
به اشــتراک  گذاری تجربیــات و توســعه محصــوالت مبتنی 
بر هوش مصنوعــی و علــوم داده با حضــور متخصصانی از 
شرکت های معتبر ایرانی و بین المللی توسط کارگزاری مفید 

برگزار شد.
در ابتــدای این نشســت، حمیدرضــا مختاریــان، مدیر تیم 
دیجیتال مفید گفت: »در چندســال اخیر کــه دنیا در حال 
دســت وپنجه نرم کــردن بــا پاندمی کرونــا بــود، چینی ها ۴۸ 
درصد از کل ســرمایه گذاری های انجام شــده در حوزه هوش 
مصنوعی را به خود اختصاص داده اند و این آمار برای ایاالت 
متحده حدود ۴2 درصد است. ایران نیز در استفاده از هوش 
مصنوعی و بهره گیــری از فواید آن چیزی از کشــور چین کم 
ندارد. در ایران به دلیل ایجاد محدودیت کمتر توسط قوانین 
محدودکننده دسترسی به داده ها و حریم شخصی، عملیات 
مربوط به داده کاوی راحت تر انجام می شود. مهم ترین چیزی 

که باید روی آن کار کنیــم، داده های بیشــتر با کیفیت باالتر 
است.«

در ادامه ایــن رویداد علی الهی، مدیر واحد هوش مصنوعی 
تپســی نیز در خصوص تأثیر هــوش مصنوعــی در افزایش 
کیفیت، دقــت و رضایت کاربران از ســفرهای انجام شــده با 

تپسی مطالبی را برای حضار ارائه داد.
همچنین علی زارع زاده، مدیر تیم هوش مصنوعی کارگزاری 
مفیــد روایــت طراحــی یــک مــدل اختصاصی برای کســب 

رضایت مشتری را برای حضار توضیح داد.
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مینا والی
سردبیر: رضا جمیلی

دبیر تحریریه: المیرا حسینی
تحریریه:  مهران امیری، عبدهللا مقدمی
 لی لی اسامی، سپیده اشرفی، پارسا خاک نژاد
 ترانه احمددوست، پریسا امام وردیلو
زهره دودانگه، منیره شاه حسینی

مدیرهنری: روح اله گیتی نژاد
مدیرفنی: علیرضا کیوان
صفحه آرا: بهناز سعیدی
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رویداد دیجی نکست برگزار 
شد

 رویــداد دمــودی دیجی نکســت بــا هــدف 
معرفــی اســتارتاپ های ایــن مجموعــه و 
جذب سرمایه گذاران دیگر 2۸ اردیبهشت 
برگزار شــد. دیجی نکســت بازوی نــوآوری 

گروه دیجی کاالست.

ورود اسمارت آپ به حوزه 
گیم

اســمارت آپ در اولیــن ورود خود بــه حوزه 
گیم روی پلتفرم بازینگا سرمایه گذاری کرد. 
نسخه آزمایشی بازینگا ۹ ماه پیش توسط 

آواگیمز منتشر شد.

 تفاهم نامه ایرانسل و مپنا
ایرانســل و مپنــا، همزمــان بــا 
چهارمین نمایشگاه بین المللی خودروی 
تهــران، تفاهم نامــه همــکاری در حــوزه 

خودروی متصل امضا کردند

چالش آی سی تی
مســابقات  دوره  هفتمیــن 
برنامه نویسی چالش های فناوری اطاعات 
با نام ICT Challenge به همت دانشــگاه 

شریف، 23 و 2۴ تیرماه برگزار می شود. 

کسب وکارهای آناین در اعتراض به تفکیک اتحادیه کشوری 
کسب وکارهای مجازی، بیانیه ای را منتشر کردند. آنها تصمیم 
اخیــر وزارت صمــت بــرای تفکیــک اتحادیــه کســب وکارهای 
مجــازی را موجــب نگرانــی فعــاالن ایــن حــوزه عنــوان کــرده و 

خواستار توقف این تصمیم شدند. 
در بخشــی از ایــن بیانیــه آمــده اســت: »بــه طــور قطــع 
کســب و کارهای آنایــن نســبت بــه تخصصــی شــدن فعالیت 

اتحادیــه موافق انــد ولــی ایــن روش و تفکیــک را الزامــاً راه حــل 
مناســبی ندانســته و چــه بســا آن را آغازگــر مشــکات عدیده 

دیگری می دانند.«
در بیــن امضاکننــدگان ایــن نامــه، نــام کســب و کارهایی چــون 
آپــارات، اســنپ، ایمالــز، تخفیفــان، دیجــی کاال، ســفرمارکت، 
ســینماتیکت، شــیپور، صباویژن، علی بابا، کافه بــازار، فیلیمو، 

کارنامه، مدیانا و... دیده می شود.

شرکت ابر دِراک اولین نشست خبری خود را با حضور 
چندین رسانه تخصصی در حوزه فناوری در شهر شیراز 
برگزار کرد. در این نشســت فرشــاد خون جوش، رئیس 
هیئت مدیره ابر دراک؛ سارا راد، نایب رئیس ابر دراک؛ 
سینا سلطانی مدیرعامل ابر دراک؛ داوود کریم زادگان، 
معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک و 
نادر قاســمی، مدیرعامل شــرکت فرادیس گستر کیش 

حضور داشتند.
ســینا ســلطانی، مدیرعامــل ابــر دراک دربــاره فراینــد 
افزایش سرمایه ابر دراک گفت: »به جز هسته سه نفره، 
در این فرایند افراد زیادی همــراه ما بودند. بحث جذب 
سرمایه این شــرکت برای ما نســبت به ســایر همکاران 
متفاوت بود. زمانی که بازار را ارزیابی کردیم، متوجه نیاز 
به تأمین مالــی شــدیم. در نهایت اولین اســتیج جذب 

سرمایه ابر دراک در کنار شــرکت خدمات انفورماتیک 
محقق شد.«

در ادامــه داوود کریــم زادگان، معــاون بازاریابی و فروش 
شــرکت خدمــات انفورماتیــک در توضیــح قــرارداد 
منعقدشــده میان ابــر دراک و این شــرکت عنــوان کرد: 
»شرکت خدمات انفورماتیک عهده دار توسعه بسیاری 
از ســرویس های بانکی دولتی است و در کنار آن فضای 
رقابتــی را هم زیرنظــر داریم. به همین واســطه توســعه 
زیرســاخت جــزو فعالیت های اصلــی ماســت. ورود به 
توسعه فضای ابری نیز جزو راهبردهای ما بوده است.«

کریــم زادگان دربــاره اینکــه رقــم ایــن ســرمایه گذاری 
چقدر اســت، تأکید کرد: »نمی توانم رقم دقیق را بنا به 
ماحظاتی اعام کنم، اما سهم دریافتی از ابر دراک زیر 
۵0 درصد بــوده و بــه زودی و بــا درج این رقم در ســامانه 

کدال، همه افراد از جزئیات این ســرمایه گذاری بیشتر 
آگاه می شــوند. در حال حاضر با ســهم 3۵ درصدی که 
از این شرکت گرفته شــده، به هیچ وجه به دنبال کنترل 
شــرکت نبــوده و نیســتیم. مــا نمی خواســتیم ســکان 
هدایــت ایــن یــار را بگیریــم و می خواهیم بــا تزریق پول 

هوشمند، شرکت را توسعه ببخشیم.«

بیانیهمشترکاستارتاپهادراعتراضبهتفکیکاتحادیه

این روش درست نیست !

دراولیننشستخبریابرِدراکدرخصوصجذبسرمایهاینشرکتمطرحشد

می خواهیم ابرمالی هوشمند ایران باشیم

چالش های رگوالتوری  حوزه سالمت
درپنلهلثتکنمایشگاهاینوتکسبررسیشد

در ســومین روز از نمایشــگاه اینوتکــس، پنــل هلث تــک در 
محل پــارک فنــاوری پردیــس برگــزار شــد. مهنــدس محمد 
شکوهی یکتا، دیتا ساینتیست در مایکروسافت و پژوهشگر 
حوزه سامت دیجیتال؛ مهدی یوسف زاده، مدیر طرح ملی 
سامت الکترونیک شورای فناوری اطاعات کشور و شاهین 
اکبریان طبری، بنیان گذار چارگون سخنرانان این پنل بودند. 

 چالش این حوزه تعارض منافع است
یوسف زاده در پاسخ به ســؤال مدیر پنل در مورد چالش های 
رگوالتــوری ســامت دیجیتــال در کشــور توضیــح داد: »اگر 
بخواهیــم چالش هــای بخــش ســامت دیجیتال را پشــت 
سر بگذاریم و به برآورد خوبی برســیم، نیازمند یک رگوالتور 
قدرتمند هستیم. چالش بسیار بزرگی در بخش رگوالتوری ما 
وجود دارد. در ابتدا باید اشاره  کنم که بخش عمده رگوالتوری 
این حوزه در دست وزارت بهداشت است و همین موضوع یک 
چالش محسوب می شود، اما وزارت بهداشت حوزه سامت 
دیجیتال را درک کرده است. از ســال 13۸3 برنامه هایی را در 
حوزه سامت الکترونیک شــروع کردند و بعد از آن اتفاقات 
مختلفی افتاد. در جایی که خاء قانونی وجود داشــت، طی 
چنــد مرحلــه و برنامــه، قانون گــذاری کردیــم، اما متأســفانه 
این قانون نویســی ها پیگیری نشــد و برنامه های بعدی تکرار 

برنامه های قبلی بود.«
یوسف زاده تصریح کرد: »قسمتی از موضوع که از آن به عنوان 
چالش یــاد می کنیم، بحــث تعارض منافــع اســت. در نظام 

ســامت ما، وزارت بهداشت فروشنده خدمت است. وقتی 
فروشنده خدمت باشــید، عاقه کمی به ایجاد شفافیت در 
حوزه ســامت الکترونیک دارید. چون سامت الکترونیک 
یکی از پایه های ایجاد شــفافیت در بخش سامت است. از 
طرف دیگر بیمه نقش خریدار خدمــت را دارد. بیمه ترجیح 
می دهد این شــفافیت وجود داشــته باشــد، چون در پی این 
شــفافیت، منافعی کســب خواهد کــرد؛ بنابرایــن بیمه ها از 
ســه ســال قبل آمادگی داشــتند و کار کردن روی اجــزای این 
سیستم را آغاز کرده بودند.« با وجود اینکه کرونا، تمام دنیا را با 
مشکات جدی مواجه کرد، اما باعث شد سامت الکترونیک 
تا حدی پیشــرفت کند. در زمان کرونا سیســتم مجبــور بود 
اقداماتی را در خود بپذیرد تا به کاهش مراجعه به بیمارستان ها 
و مراکز درمانی منجر شود. از طرفی این سیستم نظام مشاوره 
را هــم تــا حــدی در ایــن دوران پذیرفــت؛ موضوعی کــه وزارت 

بهداشت حدود 10 سال با آن مقابله می کرد.

 چاقو دسته خود را نمی بُرد
شاهین طبری در مورد تعارض منافع در نظام سامت گفت: 
»وقتی وزیر بهداشت سابق، قبل از وزارت داروخانه داشته، 
امکان ندارد بــا داروخانه زنجیــره ای در کشــور موافقت کند. 
چاقو دســته خود را نمی بُرد. به نظر من اصل داستان، تضاد 
منافع اســت. اولین مشــکل مــا این اســت که پزشــکان را به 
ِسمَت مدیران حوزه ســامت منصوب کرده ایم. این مدیران 
به پیشگیری اهمیت نمی دهند و به فکر درمان هستند. برای 

تجهیزات درمان هزینه زیادی می کنند، اما برای پیشــگیری 
هزینه ای نمی شود. چون درآمد پزشک از بیماری است. منافع 
افراد تصمیم گیرنده در این حوزه در بیماری اســت. این افراد 
حدود 1۵ درصد از تولید ناخالص ملی ما را هزینه می کنند و 
سامتی ما برای آنها اهمیت ندارد. به هر جای این سیستم 
نگاه کنید، تضاد منافع را می بینید و باز کــردن این کاف کار 

بسیار دشواری شده است.«
طبری در مورد چگونگی فائق آمدن بر چالش ها تأکید کرد: »به 
نظر من در وهله اول پزشکان باید از مدیریت حوزه سامت 
کنار بروند، چون تضاد منافع دارند. در وهله بعد فکر می کنم 

سرمایه گذاری باید روی پیشگیری انجام شود.«
او در ادامه در مورد رفتارهــای رگوالتوری تصریح کرد: »اگر در 
مواردی رگوالتور کوتاه آمده، به خاطر بلوغش نیست. پذیرش 
مســائلی چون نســخه الکترونیک به خاطر به بلوغ رسیدن 
رگوالتور نیســت و صرفــاً از فــرط بی پولــی اســت. رگوالتور به 
خاطر هزینه های تلنبار شده و بدهی های بیمه مجبور شده 

که کارهای کوچکی انجام دهد.«
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لجستيک
L O G I S T I C

نگاهیبهاثرگذاری
حملونقلدیجیتال
دراقتصادچین

تحول دیجیتال 
در بازار حمل ونقل 

دیجیتالی شدن یکی از محرک های اصلی 
حمایت از رشــد اقتصــادی چین اســت و 
انتظار مــی رود بــازار حمل و نقل دیجیتال 
کاال در چیــن طــی دوره پیش بینی شــده 
2022 تا 202۷ حدود 2۴ درصد رشد کند. 
حمل و نقل بار از طریق فضــای دیجیتال، 
در چند سال گذشته صنعت لجستیک 

دنیا از جمله چین را متحول کرده  است.
شرکت های حمل و نقل به تدریج خدمات 
خود را دیجیتالــی می کنند تــا رزرو آناین 
بار، ردیابی مستقیم محموله ها و اسناد را 
به دیگر خدمات خود اضافه کنند. برخی از 
مزایای کلیدی مانند قیمت گذاری فوری و 
شفاف، مقایسه نرخ ها و حامل ها، ردیابی، 
ارسال آسان اسناد و موارد دیگر، رشد این 
پلتفرم هــا را در ســال های اخیــر افزایــش 

داده  است. 
دیجیتالی شــدن زنجیــره تأمیــن، دریچه 
جدیدی از انعطاف پذیری و پاسخگویی را به 
روی مشتریان می گشاید و شرکت ها را قادر 
می سازد کارآمدترین و شفاف ترین خدمات 
را به مشتریان ارائه داده و هزینه های اضافه 
فرایند را کاهش دهند. با کاهش هزینه ها، 
بســیاری از تولیدکننــدگان بــه ســمت 
لجســتیک دیجیتــال حرکــت می کننــد. 
از ایــن رو رشــد درآمد در صنعــت افزایش 

می یابد.
انتظــار مــی رود، شــرکت های حمل و نقــل 
کوچک رشــد ســریع تری را تجربــه کنند. 
زیــرا ایــن شــرکت ها عمدتــاً می تواننــد به 
بخش های خاص صنایع بــا تقاضای باال 
برای صادرات و واردات خدمات ارائه دهند. 
همچنین پیش بینی می شود شرکت های 
حمل ونقل متوســط در بــازار باقی بمانند 
امــا بــا ســرعت کمتــری رشــد کننــد، زیــرا 
زمان بیشــتری برای انطباق پذیــری آنها با 

سیستم حمل و نقل دیجیتال نیاز است.
در مورد کل بازار حمل و نقل بار نیز می توان 
گفت این بازار در حال رشد است، اما با نرخ 
کمتری نسبت به بازار حمل و نقل دیجیتال 
حرکت می کند و اندازه بازار حمل و نقل های 
کوچــک با نــرخ رشــد باالتــری نســبت به 
حمل و نقل متوســط در چند ســال آینده 

رشد خواهد کرد.
گفتنی است حمل و نقل دیجیتال از یک 
پلتفــرم دیجیتــال بــرای ارائــه خدمــات به 
طیف وسیع تری از مخاطبان خود استفاده 

می کند.

REVIEWبررسی

صنعت لجســتیک یکــی از صنایع پول ســاز و ضروری 
بــرای عصــر حاضــر اســت. اگرچــه تحــول دیجیتــال و 
فناوری های نوظهور در تحقق اقتصاد دیجیتال به شدت 

تأثیرگذارند، با این حال حمل و نقل فیزیکی 
بخش غیــر قابــل تفکیــک زندگی امــروز به 

شمار می رود.
صنعــت لجســتیک در بســتر شــبکه های 
فیزیکــی، اطاعاتی و مالــی فعالیت می کند 
و هرچه این شــبکه منســجم  و هماهنگ تر 
فعالیت کنــد، مزایای اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگــی غیــر قابــل انــکاری بــرای بخــش 
اقتصاد دیجیتال به همراه خواهد داشــت. 
ضمن آنکه اتصال این شبکه )یعنی اتصال 

ســه بعــد فیزیکــی، مالــی و اطاعاتــی( بــه شــبکه های 
جهانی، موجب رشــد چنــد برابــری اقتصــاد دیجیتال 
خواهــد شــد. کشــور ایــران بــا موقعیــت و ظرفیت های 
باالیی که در اختیار دارد، بســتر بســیار مناســبی برای 

توسعه صنعت لجســتیک در سطح بین المللی است. 
یکی از شرکت هایی که زمینه ساز رشد و توسعه صنعت 
لجستیک ایران در سطح بین المللی است، شرکت »راه 
آسمان آبی« است که در مورد چشم اندازها 
و برنامه هــای ایــن شــرکت، گفت و گویــی بــا 
صالــح آچــاک، مدیــر برنامه ریزی و توســعه 
ایــن شــرکت ترتیــب داده ایــم کــه در ادامــه 

می خوانید.

شــما از چه زمانی وارد شــرکت راه 
آســمان آبــی شــدید؟ ایــن کســب و کار چــه 

فعالیت هایی انجام می دهد؟
مــن دکتــرای مدیریــت فنــاوری بــا گرایــش 
تحقیــق و توســعه دارم و حــدود هشــت ســال پیــش با 
هدف توســعه فنــاوری در این شــرکت همــکاری خود را 
آغاز کردم. شــرکت راه آســمان آبی نیز 20 ســال اســت 
فعالیت خود را در حوزه حمل و نقل بار هوایی به مقاصد 

فرودگاهی داخل و خارج کشور شروع کرده و کسب و کار 
محــوری آن، پســت ســریع بین المللــی )کوریــر وارده و 
صــادره(، حمل بارهــای ســنگین )کارگــو وارده و صادره( 
و خدمــات ارســال و حمل بــار داخلی در ســطح کشــور 
اســت. این شــرکت قابلیت ارســال بار به تمام مقاصد 
فرودگاهی کشــور را دارد و دارای نمایندگی های متعدد 
در کشــورهای منطقــه، اروپــا و آمریــکای شــمالی بــرای 

تبادل محموله های بین المللی است.
 

راه آسمان آبی چه چشــم اندازی برای 
آینده خود در صنعت لجســتیک ترســیم کرده 

است؟
چشــم انداز شــرکت راه آســمان آبــی، تبدیــل شــدن به 
یــک شــرکت ارائه دهنــده کامــل خدمــات لجســتیک 
)شــامل تأمین، خریــد، حمل و نقل، ترخیــص و تحویل 
بــار( در ســطح بین المللــی و انتخــاب اول مشــتریان در 
ســطح داخل با اســتفاده از نیــروی انســانی متخصص 

گفتوگوباصالحآچاک،مدیربرنامهریزیوتوسعهشرکتراهآسمانآبی؛اومعتقداست
ورودکسبوکارهایکوچکونوآورلجستیکیبهحوزهفروشدرشبکههایاجتماعی
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لجستيک
L O G I S T I C

و فناوری های نوین اســت. راهبرد این شــرکت، تنوع در 
ارائه خدمات و ارسال انواع کاالها با کمترین محدودیت 

ممکن متناسب با نیاز مشتریان است.

به طــور متوســط روزانــه چه میــزان بار 
توسط شرکت راه آسمان آبی جابه جا می شود؟ 

در حال حاضر به طور متوسط ترافیک روزانه راه آسمان 
آبی حدود 1000 محموله اســت که بیشــتر آن در سطح 
داخلی و بخشــی از آن در ســطح خارجــی و بین المللی 
جابه جا می شــود. البته در بخش کارگو، بیشــتر اوقات 
شــاخص اندازه گیــری، وزن محموله های جابه جاشــده 
 اســت که ایــن شــرکت ســاالنه مبــادرت به حمــل ده ها 
تن بــار صادراتــی و وارداتــی می کنــد. در بخــش کوریر، 
اسناد، مدارک و نمونه کاالها به همراه هدایا، سوغات و 
کاالهایی در قالب C2C، B2C و  B2B به صورت درب به 
درب به تمام نقاط دنیا ارســال و تحویل داده می شــود. 
این شرکت به طور متوسط ساالنه ظرفیت بیش از 100 
هــزار محمولــه کوریــری و بیــش از 1000 تن بار ســنگین 

را دارد.

تــاش شــرکت راه آســمان آبــی بــرای 
خروج از شرایط سنتی به سمت فناوری روز دنیا 
چگونه بوده  اســت؟ آیــا به نتیجــه قابــل ارائه ای 

رسیده اید؟
اســتفاده از فناوری هــای روز دنیــا، یــک الــزام بــرای هــر 
کســب و کار محســوب می شــود. از ابتــدای ورود من به 
شــرکت راه آســمان آبــی، تمــام تــاش مــن و همــکاران 
مجموعــه، بهره بــرداری حداکثــری از فناوری هــای 
اطاعاتی و ارتباطی به منظور افزایش کیفیت سرویس 

و ارتقای بهره وری شرکت بوده است. 
طراحــی و بهره بــرداری از ســامانه جامــع اختصاصــی 
صدور بارنامــه، ارائــه خدمات تحــت وب و اپلیکیشــن 
هماهنگی بــا پیک ها و جمــع آوری محموله هــا از محل 

اســتقرار مشــتریان، از آن 
جمله هستند.

دفاتــر  شــبکه  همچنیــن 
شــرکت  ایــن  همــکاران  و 
به سادگی قادر به ثبت، ارسال 
و دریافت داده های مربوط به 
بارنامه هاست و به آسانی امور 
مالــی و عملیاتــی را مدیریــت 

می کند.
شــرکت  مشــتریان  بیشــتر 
دارای کــد اشــتراک هســتند 
می تواننــد  به راحتــی  و 
درخواســت های خــود را از 

طریــق وب ســایت، اپلیکیشــن و شــبکه های اجتماعی 
به همــکاران ما اعام کنند تــا آنها اقدامــات الزم را برای 

جمع آوری بارها انجام دهند. 
بــا تمهیــدات اندیشیده شــده، مشــتریان می تواننــد 
بارنامه خــود را از طریــق ایمیل یا پیام رســان ها دریافت 
کرده و بــه کاهش مصــرف کاغــذ و محافظــت از محیط 
زیســت کمک کننــد. همچنیــن از طریق پیامــک همه 
رویدادهــای مراحل طی مســیر به اطاع فرســتنده ها و 

گیرندگان می رسد.

آیا برنامه ای بــرای توســعه خدمات به 
مشتریان دارید؟

اســتفاده بهینه از داده ها و انجام تحلیل های یکپارچه 
برای دستیابی به هوش کسب و کاری و ایجاد ارزش برای 
مشتریان، قدم بعدی اقدامات ما در این زمینه است که 

در حال برنامه ریزی برای آن هستیم.

آیا بســتری برای ارتباط با شــرکت های 

دیگر فراهم کرده اید؟
بله، این شرکت با توسعه خدمات در قالب پلتفرم های 
ارتباطــی و بــا اســتفاده از ابــزار API، بســتر الزم را برای 
تبــادالت الکترونیکی با شــرکت های دیگــر فراهم کرده 

 است. 

بــرای توســعه صنعــت لجســتیک در 
سطح بین المللی چه چالش هایی وجود دارد؟

چالش های قابل  توجهی در حوزه فعالیت این صنعت 
وجــود دارد. یکــی از چالش ها این اســت کــه ناهمگون 
بــودن برخــی فعالیت هــا در ایــن صنعــت باعــث شــده 
مجرای قانون گذاری بین نهادهای مختلف گاهی دچار 
تعارض و تناقض شود و این تعارض زمینه ساز نداشتن 

مقررات جامع در این صنعت شده  است.

آیا وجــود نهــاد نظارتــی در ایــن زمینه 
راهگشا نیست؟

متأسفانه نهاد سیاست گذار و نظارت کننده واحدی به 
صورت شفاف در این امور وجود ندارد یا اگر وجود دارد، 

این نهادها کارایی الزم را ندارند.

اثربخشی بهتر صنعت لجستیک در 
بخش بین المللی چگونه امکان پذیر است؟

در واقع، بــا حل مشــکات داخلــی و ایجاد تســهیات 
برای یــک بــازار رقابتی، شــرکت های فعال ایــن صنعت 
اثربخشــی بهتری خواهنــد داشــت و همزمان قــادر به 

رقابت با شرکت های معتبر بین المللی خواهند بود.

پیش بینی شما از رشد کل این صنعت 
در سال 1401 چیست؟ 

شــرکت های نوپای دانش بنیــان، پلتفرم های اشــتراکی 
مبتنــی بــر فناوری هــای اطاعاتــی و ارتباطــی و حتــی 
فریلنســرها یا همــان آزادکاران ایــن حــوزه، به تدریج راه 
خــود را بــرای فعالیــت در این 
صنعــت بــاز خواهنــد کــرد و 
راهکارها و روش های ســنتی، 
دیگــر جایــی در ایــن صنعــت 
نخواهــد داشــت. بنابرایــن 
پیش بینی من، افزایش بیشتر 
تازه واردهــا بــرای تســهیل در 
حمل و نقــل کســب و کارهای 
کوچک مبتنی بر شــبکه های 
اجتماعــی اســت. جایــی کــه 
هنــوز بــازار ایــن خدمــات بکر 
اســت و نســل جــوان امــروز 
تحــت  تأثیــر توانمندی هــای 
اینترنت و گوشی های هوشمند به دنبال تسریع در ارائه 

یا دریافت خدمات حوزه این صنعت هستند.

آیــا آمــاری از فعالیــت لجســتیکی 
کسب و کارهای آناین وجود دارد؟ 

چنیــن  فعالیــت  از  دقیقــی  اطاعــات  متأســفانه 
کســب و کارهایی در دســترس نیســت و نبــود اطاعات 
دقیق در این زمینه، سیاست گذاری و سرمایه گذاری در 

آن را سخت تر می کند.

بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی، اقتصــاد 
صنعت لجستیک در چه وضعیتی قرار دارد؟ 

اگرچه روش های آمارســنجی دقیقی بــرای اندازه گیری 
شاخص های لجســتیکی وجود ندارد، با این حال روند 
رو به رشد خریدهای آناین، اپلیکیشن های حمل بار، 
فــروش در قالــب پیام رســان ها و شــبکه های اجتماعی، 
مؤید این واقعیت اســت که حجم کلی اقتصــاد در این 

صنعت در حال رشد است.

 ترافیک روزانه راه 
آسمان آبی حدود 1000 
محموله است که بیشتر 
آن در سطح داخلی و 
بخشی از آن در سطح 
خارجی و بین المللی 

جابه جا می شود

تالشبرایتعریفزنجیرهتأمیننرمالدردورانپساکرونا

لجستک چطور از نو نوشته خواهد شد؟

REPORTگزارش

یــع کاالهــای مختلــف در دوران  شــیوه توز
پساکرونا به شــکلی که در گذشــته بود، تبدیل 
بــه رؤیایــی مبهــم و زیبــا شــده  اســت. توضیح 
ایــن موضوع بــا بررســی وضعیــت حمل ونقل، 
کشــتیرانی، انبــارداری و بیــکاری تعــدادی از 
کارگران، روشن تر می شود. در این روزها نه تنها 
ایران، بلکه اکثر کشــورها در حال دست وپنجه 
نرم کردن با جایگزین هایی برای کمک به بهبود 
اوضاع دریافــت و پخــش کاال از تولیدکننده به 
مصرف کننده هستند. شاید نتوانیم به راحتی 
تعریف درســتی از زنجیره نرمــال حمل ونقل و 
تأمین کاال داشــته  باشــیم، امــا از آنجا کــه دنیا 
به آخر نرســیده و تجارت الکترونیک گرداننده 
نظــام کســب وکار در جهــان شــده  اســت، در 
ادامــه برخــی چالش هــا و راهکارهــا را از نظــر 

می گذرانیم.

 چالش های پیش  رو در انبارداری 2022
انبــارداری یــا warehousing یکــی از 
مهم تریــن مراحــل رســیدن کاال از تولیدکننده 
به دســت مصرف کننــده  اســت. این سیســتم 
بــرای ســالیان طوالنی مــورد توجه شــرکت های 
بــزرگ و خرده فروشــی ها قــرار گرفتــه و حــاال بــا 
ایجاد وقفه در روند نقل و انتقال، کمبود نیروی 
ناشــی از ریســک ابتا بــه کووید 1۹ و بــه دنبال 
آن ورشکســتگی برخی کارخانجات، انبارداری 
مثل سابق پرقدرت جلو نمی رود. ناگفته نماند 
کــه سیســتم بــه طــور انحصــاری در دســتان 
ســرمایه داران و شــرکت های تولیــدی بــزرگ در 
گردش اســت، در حالی  که واحدهای تولیدی و 

تجاری خرد از این کارزار عقب افتاده اند.

 چه چیــز جایگزیــن انبارداری ســنتی 
شده؟

اینترنت، زندگی همه ما را از جنوبی ترین نقطه 
زمین تا شــرق دور و قطب شــمال تحــت تأثیر 
قرار داده  است. بله! دقیقاً همین طور است که 
در ذهن شــما می گذرد. دنیای آناین و تجارت 
الکترونیک، رقیبی آرام و تأثیرگذار برای شــیوه 
سنتی رســاندن کاال به دست مشــتری است. 
شاید برخی از ما کمی دیر فهمیدیم که چطور 

سیستم خود را با شبکه سازی الکترونیک ارتقا 
دهیم. شرکت تسا کمبود تراشه خودروسازی 
را اعــام کــرد کــه ایــن مســئله نشــان دهنده 
بحران های احتمالی در تولید خودرو و به دنبال 
آن حمل ونقــل در حجــم باالســت. کرونــا اکثر 
صنعت هــا در بیشــتر کشــورها را درگیــر خــود 
ســاخت. پیشــنهادهای راهبردی ناشی از این 
تغییرات با دیدگاهی موقتی مــورد تحلیل قرار 
می گیــرد. ایــن در حالــی اســت که ســه چهارم 
مدیران اجرایــی به دیده تردید بــه این موضوع 

می نگرند.

 تأثیر کووید 19 بر مشاغل حمل ونقل
جــواب منفــی بــه ادامــه همــکاری بــا 
کارگــران به دلیــل مشــکات بهداشــتی دوران 
کرونــا، تأخیــر در رســیدن محصــوالت توســط 
کشــتی و اختــال در انبــار کــردن کاال، کمبــود 
کامیون برای انتقال کاال، قرنطینه و محدودیت 
در رفت وآمــد بــه مراکــز خریــد و رســتوران بــه 
رکودی بی سابقه در فعالیت تجاری بشر منجر 
شــد. بر همیــن اســاس، زنجیــره تأمیــن نرمال 
یــک انتظــار موهــوم و ایده آلــی در این شــرایط 
اســت. وجه تمایز شــرکت های خرد با کان در 
عدم توانایی و محدودیت سرمایه در راه اندازی 
خطــوط حمل ونقــل و جابه جایــی کاالســت. 
آمازون در سال گذشته حدود 16۴ میلیون دالر 
برای ســاخت فضای انبار جدید هزینه کرد که 
در مقایســه بــا Reonomy، شــرکتی فعــال در 

حوزه اماک تجاری، قابل مقایسه نیست.

 چــه چیــزی را در صنعــت حمل ونقل 
بازسازی کنیم؟

بنــادر بــه نوعــی از جهــان پررونــق خــود عقــب 
مانده انــد و بایــد به جبــران کاســتی ها بپردازند. 
انبارها باید نوسازی و به روزرسانی شوند. کارگران 
باید به پســت های خود بازگردنــد. پروتکل های 
بهداشتی با دیدگاهی نه چندان سختگیرانه اما 
به عنوان یک اصل باید به حساب بیایند. انبارها 
بهتر است در نزدیک ترین فاصله از کان شهرها 
واقع شــوند. شــاید بهتر باشــد افقی دورتر را در 

نظر بگیریم.
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شهریحملونقل
U R B A N 

TRANSPORTATION

دوچرخه هــای الکتریکــی  زمانــی به عنــوان راه حلی برای 
ترافیــک کالن شــهرهای جهان مــورد توجه بودنــد. موج 

درهم پیچیده اتومبیل ها در مراکز شهرهایی 
مانند توکیو، نیویورک و شانگهای بسیاری را 
مجاب کرده بود که این دوچرخه ها می توانند 
راه حلی برای این ترافیک سرسام آور باشند. 
این ایده، ایده  جدیدی نیســت، اما برخالف 
تالش اولیــه اســتارتاپ ها بــرای محقق کردن 
چنین ایــده ای در ابتــدای دهــه ۲۰۱۰، تالش 
مجــدد آنهــا در ســال ۲۰۲۲ بــا موفقیــت و 
اقبال بســیاری بیشــتری روبه رو شده است؛ 
تا حدی که داغ ترین بحث ایــن روزها درباره 

آینــده حمل ونقــل درون شــهری نیویــورک، دربــاره ایــن 
دوچرخه هاست. 

  سیتی بایک در نیویورک
آنچــه ایــن روزهــا عالقه منــدان بــه دوچرخه هــای 

الکتریکــی را در نیویــورک دور هــم جمع می کند، نســل 
جدیــد دوچرخه هــای الکتریکــی یــک اســتارتاپ خالق 
بــه نــام »ســیتی بایک« )Citi Bike( اســت. 
ســیتی بایک اعالم کرده از هفته پیش رو در 
ایستگاه های به خصوصی دوچرخه های خود 
را برای اســتفاده در اختیار ساکنان نیویورک 
قرار خواهد داد. مکالمــه جاری در خصوص 
استفاده از این دوچرخه ها دیگر بحث »کی« 
و »چــرا« نیســت. ایــن دوچرخه ها بــه لطف 
ســیتی بایک مورد بهره برداری قــرار خواهند 
گرفت. آنچه حاال برای بقــای این ایده و عدم 
شکســت دوباره آن مورد توجــه خواهد بود،  
کیفیت تجربه شــهروندان نیویورک در اســتفاده از این 

دوچرخه هاست.
ســیتی بایک تمــام تالش خــود را کــرده تا هــم در ظاهر و 
هــم در عملکــرد دوچرخه هــای خــود را تــا حد امــکان از 
دوچرخه هــای تکــراری و فعلــی نیویــورک متمایــز کنــد. 

آیا آینده حمل و نقل شهری یکی از بزرگ ترین 
کالن شهرهای جهان در گرو دوچرخه هاست؟

دوچرخه های برقی و 
نیویورک در حال تحول

پارسا خاک نژاد
 

Parsa.khaknezhad
@gmail.com

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

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

اسکوتر؛وارثدوچرخههامیشود

REPORTگزارش

در حالــی کــه صحبــت پیرامــون دوچرخه هــای 
برقی و تحولی که آنهــا به کالن شــهرها می آورند، 
داغ تــر از همیشــه اســت، در تل آویــو،  پایتخــت 
رژیم صهیونیســتی، شــاهد افزایش نوعی دیگر 
از وســایل نقلیه با دو چرخ و موتور برقی هستیم؛ 
اســکوترها. پیشــرفت ایــن شــهر در به کارگیــری 
گســترده اســکوترهای برقی ناشــی از عدم تالش 
آنها یا شکست در به کارگیری دوچرخه های برقی 
نیســت، بلکه محبوبیت فزاینده این اســکوترها 
به عنوان »قدم بعدی« ســیر تکامل این شــهر در 
به کارگیری شیوه های ســبز حمل و نقل شهری به 
شکل عمومی است. در هر طرف پیاده روهای این 
شــهر می توان ایســتگاه های دوچرخه و اســکوتر 
برقی را دید؛ روندی که توقفی در افزایش آن دیده 
نمی شــود و به گفته برخی در حــال متحول کردن 

کلی چهره این شهر است. 
به کارگیــری گســترده دوچرخه هــا و اســکوترهای 
برقی که با عنوان »میکروموبیلیتی« هم شناخته 
می شــود، بدون حمایت هــای کالن زیرســاختی و 
مالی نبوده است. شهرداری این شهر برنامه دارد 
تا ســال ۲۰۲۵ بیش از ۳۵۰ کیلومتر مسیر جدید 
شهری به مساحت ۵۲ کیلومتر مربع احداث کند 
که مختص ایــن دوچرخه ها و اســکوترها خواهد 
بود. »رون هولدای«، در گذشته گفته بود که رؤیای 
او تبدیل سیزدهمین شــهر شلوغ دنیا به شهری 
بدون آلودگی و بدون نیاز به حمل ونقل با محوریت 

خودرو است. 
تا اینجا فعالیت های هولدای بــدون نتیجه نبوده 
است. بر اساس آمار منتشره از سوی شهرداری، 
امروزه سواری با دوچرخه و اسکوتر برقی جایگزین 
بیش از یک میلیون خودرو شخصی یا تاکسی در 
ماه شده است. تأثیر زیست محیطی این اتفاق نیز 
 Bird( به خوبی مشهود است؛ شرکت برد گلوبال
Global( که اولین شــرکتی بود که سه سال پیش 
با اسکوترهای برقی خود وارد این شهر در تملک 
رژیم صهیونیســتی شــد، می گوید که در این بازه 
سه ساله، استفاده از اسکوترهای برقی آنها، بیش 
از ۱۲۸۳ تــن از آلودگــی حاکــم بــر هوای این شــهر 

کاسته است.
برد گلوبال که بــرای اولین بار در ســال ۲۰۱۸ با یک 
ناوگان متشکل از ۲۵۰۰ اسکوتر وارد این شهر شد، 
دیگر تنها خدمات استفاده عمومی ارائه نمی دهد 
و از طریــق دفاتــر اختصاصــی خــود در این شــهر 
به طور مستقیم به فروش آنها نیز می پردازد. روند 
فروشی که بر اساس آمار خود این شرکت، تعداد 
اسکوترهای برقی مورد اســتفاده در این شهر را از 
۲۵۰۰ دستگاه ابتدایی حاال به بیش از هفت هزار 
رسانده است. حاال بسیاری از مشتریان برد گلوبال 
دیگر نه شهروندان و شهرداری، بلکه شرکت هایی 
هســتند که این اســکوترها را به عنوان بخشــی از 
بســته های مزایای پیشــنهادی خود به کارمندان 

خود ارائه می دهند.
»یانیــو ریولیــن«، مدیــر منطقــه ای حمل ونقــل 
شــهری دربــاره این تحــول می گویــد: »این شــهر 
شبیه شهرهای آینده نگرانه ای شده که در کودکی 
در فیلم های علمی-تخیلی می دیدیم. این شــهر 
به عنوان پنجره ای عمل می کند که می تــوان از آن 
ظرفیت وسیع این شــیوه از حمل ونقل شهری را 
دید؛ یک شــیوه بی نقص برای رفت وآمــد در یک 

شهر.«
حرف هــای ریولیــن توســط آمــار هــم حمایــت 
می شــوند. بــه گفتــه بــرد گلوبــال، این منطقــه از 
جهان یکی از محبوب ترین شــهرها از نظر تعداد 
اســتفاده کنندگان دوچرخه و اســکوترهای برقی 
بــرای رفت وآمد اســت. طی ســال های اخیــر، این 
شهر با یک پیشرفت منظم و مستمر توانسته از 
شهرهایی که به دوچرخه ســواران خود شهره اند، 
مانند آمستردام،  لندن و نیویورک، پیشی بگیرد. 
البته در ایــن بین نباید نقش تعطیلــی مطلق روز 
شنبه در این شهر را که شامل حمل ونقل عمومی 
هم می شود و البته بی میلی استفاده از حمل ونقل 
عمومی را که توســط کرونا ایجاد شــد، دســت کم 
بگیریم. محبوبیت فزاینده این شیوه از حمل ونقل 
شــهری حاال در اینجــا به ایجــاد مشــاغل و روابط 
کاری جدیدی منجر شده که کم وبیش به مانند یک 
اکوسیستم اقتصادی-عمومی جدید عمل می کند. 
از بســیاری از بخش های دنیا افراد صالح برای کار 
کــردن در حوزه هایــی که ایــن شــکل از حمل ونقل 
را آســان تر می کند، مانند ســاخت وب سایت ها و 
ایجــاد زیرســاخت های مورد نیــاز راهی این شــهر 
می شــوند. در این بیــن شــرکت های بزرگــی که در 
تل آویو کار می کنند هم از قافلــه عقب نمانده اند. 
برای مثال، ویکس، مایکروسافت و گلدمن ساکس 
همگی بــرای کارمنــدان خــود در این شــهر امکان 
دوش گرفتن پس از رســیدن به محــل کار را فراهم 
کرده اند و بسیاری هم به ایجاد فضای اختصاصی 
برای پارک کردن این دوچرخه های دوست داشتنی 
پرداخته اند. اسکوترها و دوچرخه های برقی حاال 
بخشــی از واقعیــت زندگــی و رفت وآمــد شــهری 

هستند. 

شهریحملونقل
U R B A N 

TRANSPORTATION

قــاب دوچرخه بــا رنگ شــیک نقره ای پوشــانده شــده و 
در میــان دســته ها، یــک صفحــه ال ســی دی قــرار دارد. 
»لــورا فاکــس«، مدیــر ســیتی بایک می گویــد در طــول 
استفاده های آزمایشــی از دوچرخه های این استارتاپ، 
عموم مردم جذب شــان می شــدند و با نگاه خــود آنها را 

دنبال می کردند. 
او ادامه می دهد: »چیزی که در همان ابتدای ظهور این 
ایده به ذهن ما خطور کرد،  این بود که کســی نیست که 
از ایده دوچرخه ســواری بــدش بیاید. این مســافت های 
طوالنــی و کوتاهی هــا بــرای آماده ســازی محیط شــهری 
برای دوچرخه سواران است که عموم مردم را از استفاده 
از آنهــا منصــرف می کنــد. ایــن ایــده کــه دوچرخــه برای 
حمل ونقل روزمره منفور اســت، واقعیت ندارد. نگاهی 
ســاده به کشــورهایی مانند هلند که به خوبــی به حقوق 
دوچرخه ســواران رســیدگی می کنــد و بــه آنهــا مســیر 
اختصاصــی می دهــد، گــواه محبوبیــت دوچرخــه در 
صورت ایجاد ظرفیت اســت. مــا با دوچرخه هــای برقی 
خواســتیم کوتاهی هــای موجــود را بــا ساده ســازی روند 

سواری دوچرخه ها جبران کنیم.«
دوچرخه هــای ســیتی  بایک می تواننــد ۳۲ کیلومتــر در 
ســاعت ســرعت بگیرند و با هر شــارژ نیز ۶۰ کیلومتر را 
بپیمایند؛ فاصلــه ای که از مدل های اولیــه این دوچرخه 

دوبرابر بیشــتر اســت. بــا این 
حال با اضافه شــدن ترمزهای 
بدنــه  یــک  و  هیدرولیــک 
محکم تــر وزن آن نیــز تقریبــاً 
۱۲ کیلو سنگین تر شده است.

دوچرخه هــای    
محبوب

نیویورک اولین شهری نیست 
کــه ســیتی  بایک مدل هــای 
خــود را در آن ارائــه می دهــد. 
در طــول نیمه دوم ســال ۲۰۲۱ 
ســیتی  بایک مدل های خود را 
در سان فرانسیسکو و شیکاگو 

نیز عرضه کرده بود که بــا موفقیت زیادی همــراه بود. با 
این حال واضح است که آزمون حقیقی این استارتاپ از 

حاال و در نیویورک شروع خواهد شد. 
آمــار هــم به خوبــی موفقیــت و محبوبیــت اولیــه ایــن 
دوچرخــه را در شــهرهای سان فرانسیســکو و شــیکاگو 
نشــان می دهد. بر اســاس داده های منتشــره از لیفت، 
دوچرخه های ســیتی  بایک در طول شش ماهه نخست 
اســتفاده خــود در شــیکاگو ۳۲ درصــد از ۲۸ میلیــون 
اســتفاده از دوچرخه را در این شــهر به خود اختصاص 
دادند. این در حالی اســت که نــاوگان ۵۰۰۰ دوچرخه  ای 
ســیتی بایک تنهــا ۲۰ درصــد از دوچرخه هــای عمومــی 
موجود در شیکاگو را تشــکیل می داد. به عبارتی دیگر، 
مــوارد اســتفاده از دوچرخه های ســیتی بایک ســه برابر 
باقی دوچرخه ها در این بازه شــش ماهه مورد اســتفاده 

روزانه قرار گرفتند. 
محبوبیــت فزاینــده دوچرخه هــای ســیتی بایک، خــود 
انعکاســی از یــک رونــد فراگیرتــر در سراســر ایــاالت 
متحده آمریکا برای اســتفاده از دوچرخه ها و خصوصاً 
دوچرخه های الکتریکی برای حمل و نقل عمومی است. 
این روزها در عموم خیابان های شهرهای بزرگ این کشور 
می توانید پیک هایی را ببینیــد که به جای موتور یا ون از 
دوچرخه ها استفاده می کنند. خانواده های زیادی با این 
دوچرخه ها به طور خانوادگی برای پیک نیک به حاشیه 
شــهرها می رونــد و هــر روز بیشــتر از دیــروز کارمنــدان 
مشاغل درون شهری با دوچرخه به سر کار می روند. برای 
بســیاری،  اســتفاده از دوچرخه دیگر لزوماً یک مســئله 
زیســت محیطی یا فرهنگی نیســت. ترافیک و افزایش 
جمعیــت، اســتفاده از دوچرخــه  را بیشــتر از همیشــه 

نســبت بــه اســتفاده از خودروهــا جــذاب و آســان کرده 
است. در این بین به نظر می آید هرچه محل زندگی یک 
فرد بیشتر نزدیک مرکز شهر باشد، احتمال استفاده از 

دوچرخه  نیز توسط او افزایش می یابد.
از ســوی دیگــر بــه نظــر می آیــد افزایــش محبوبیــت 
دوچرخه هــای الکتریکــی نیــز نــرخ رشــد ثابتی نــدارد و 
با پیشــرفت های قلــه ای هر ســال نســبت به ســال قبل 
اتفــاق می افتــد. بــا وجــود کمبــود نســبی اطالعــات در 
خصــوص دوچرخه هــای الکتریکــی، یکــی از معــدود 
آمارهای در دســت، به خوبی این رشد را نشان می دهد؛ 
ســیتی بایک در ســال ۲۰۲۰، ۲.۶ میلیــون اســتفاده از 
دوچرخه های برقی خود را گزارش کــرد. در حالی که این 
آمار با پیشرفتی معادل سه برابر به هفت میلیون رسید؛ 
البته آمار مذکور مربوط به بازه شش ماهه دوم سال ۲۰۲۱ 
در شــیکاگو و سان فرانسیســکو اســت کــه نقطه عطفی 
بــرای آینــده دوچرخه های برقی محســوب می شــود. در 
این بیــن، نبایــد از تالش هــای رگوالتوری برخی شــهرها 
مانند نیویورک برای مهیا کردن چنین رشــدی نیز غافل 
شویم. با اینکه نیویورک در حال حاضر ناوگانی متشکل 
از دوچرخه هــای معمولــی و الکتریکــی را در اختیــار 
شــهروندان قــرار می دهــد، اســتفاده از دوچرخه هــای 
الکتریکــی در ایــن شــهر تنهــا ســه ســال پیــش، یعنــی 
در ســال ۲۰۱۹ کامــالً ممنــوع 
بــود. رونــد افراطــی سه ســاله 
تحول رویکرد  شــهر نیویورک 
در خصــوص دوچرخه  هــای 
الکتریکــی به خوبــی می تواند 
القاکننــده ظرفیــت کالن ایــن 
دوچرخه ها در تحول گسترده 
در آینــده حمل ونقــل شــهری 

همه کالن شهرها باشد.

مانــع  قیمــت؛    
همیشگی

شــاید بــه نظــر بیایــد کــه بــا 
توضیحــات بــاال، آینــده ایــن 
دوچرخه هــا تضمین شــده اســت، امــا حتــی اگــر قــرار 
باشــد اســتفاده گســترده و محبوبیت این دوچرخه ها، 
شهرداری های مختلف را وادار به ایجاد زیرساخت های 
شــهری گران قیمــت مــورد نیــاز بــرای اســتفاده فراگیــر 
دوچرخه های برقی کند، میانگین باالی قیمت استفاده 
از این دوچرخه هــا کماکان مانعی بر ســر راه مردم عادی 

برای به کارگیری از این دوچرخه هاست.
»پامال مارتینز«، یکی از ساکنان نیویورک که به تازگی از 
جمهوری دومینیکن به این شهر آمده، از اختالف قیمت 
دوچرخه های معمولی و برقی می گوید. او می گوید نسل 
جدید که بیش از ۱۵۰۰ دالر قیمت دارد، عمالً برای اقشار 
پایین دست نیویورک غیرقابل استفاده است. مارتینز در 
عوض با گرفتن یــک وام کوچک، یــک دوچرخه برقی از 
برندی دیگر به نــام RedWagon تهیه کــرد که در عقب 
خود می تواند خردساالن را نیز جا دهد. مارتینز می گوید 
کــه دوچرخه هــای ارزان تــر از ۱۵۰۰ دالر تا حــد ۷۰۰ دالر 
هم در بازار هســتند،  امــا در محله هایی ماننــد برانکس 
کــه او در آن زندگــی می کنــد، بدنــه ضعیف آنهــا خیلی 
زود آســیب می بیند. هرچند خرید مارتینز برای او گران 
تمام شــده،اما   از اســتفاده روزمره آن رضایت بســیاری 
وجود دارد. او می گوید: »هر دو بچه ام، یکی شش ســاله 
و دیگــری نــوزاد به شــکل امن پشــت این دوچرخــه قرار 
می گیرند. ســرعت این دوچرخه نیز در معابر شهری به 
لطف موتور برقی آن با خودروهــا برابری می کند که برای 
زنان کــه بیشــتر مــورد آزار رانندگان مــرد خودروهــا قرار 
می گیرند، مهم اســت. کیفیــت این دوچرخــه به حدی 
است که در بسیاری از روزها با شوهرم بر سر استفاده از 
آن بگومگو می کنیم، در حالی که یک خودرو هم داریم.«

 دوچرخه های 
سیتی  بایک در طول 
شش ماهه نخست 

استفاده خود در شیکاگو 
۳۲ درصد از ۲۸ میلیون 

استفاده از دوچرخه 
را در این شهر به خود 

اختصاص دادند
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 در حال حاضر پارمیــس چه محصوالتی 
دارد و چه سرویس هایی ارائه می دهد؟

حوزه تخصصی مــا، مالی و مدیریت اســت. چهار محصول 
داریم. یکی نرم افزار حســابداری »پارمیس همراه« است که 
 iOS در حوزه مدیریت مالی شــخصی اســت و اپ اندروید و
دارد. تا به حــال 4۰۰ هزار بار دانلود شــده و روزانه حــدود ۱۰۰ 

هزار کاربر فعال دارد. 

محصــول دیگــر مــا »پارمیس پرو« اســت کــه تقریبــاً همان 
پکیجی است که از ابتدا پایه کارمان را بر آن گذاشتیم. در اصل 
یک پکیج حسابداری اســت که خرید، فروش، چک و بانک 
را شامل می شــود و مدیریت مالی یک کسب و کار کوچک یا 

متوسط را انجام می دهد. 
»پارمیــس اســتار« را نیــز داریــم کــه بــا رویکــرد جدیــدی آن 
را نوشــته ایم و زیرسیســتم های بیشــتری دارد و بــه کار 

گفت و گو با مظاهر مرجانی، مدیرعامل پارمیس؛ او می گوید 
سرویس های جدید آنها به مدیران کسب و کارها در تصمیم گیری 

کمک بسیاری می کند و راه را به آنها نشان می دهد؛ چیزی مثل 
اپلیکیشن های مسیریاب 

پیش بینی بازار
برای مشتریان

پارمیس در زمینه نرم افزارهای مدیریت مالی و حسابداری فعال است و سعی کرده با سرویس های مختلف خود، نیاز بخش 
بزرگی از جامعه را پوشش دهد؛ از افرادی که گرفتار دخل و خرج روزمره شان هستند و نمی دانند با حقوق ماهانه شان چه کار 
می کنند، گرفته تا کسب و کارهای بزرگی که نمایندگانی در شهرهای مختلف دارند. مظاهر مرجانی، مدیرعامل و بنیان گذار 

این شرکت می گوید در حال حاضر چیزی که روی آن تمرکز جدی دارند، استفاده از هوش مصنوعی و داده های پسینی 
برای ارائه گزارش هایی است که می تواند به مدیران کسب و کارها در تصمیم سازی کمک کند. مرجانی اهمیت ویژه ای برای 

کسب و کارهای کوچک و متوسط قائل است و اعتقاد دارد که این دسته از کسب و کارها هستند که در بحران های اقتصادی 
می توانند کشور را از فروپاشی اقتصادی نجات دهند؛ اما به شرط آنکه قدرتمند باشند و بتوانند کسب و کار خود را توسعه 
دهند.  آنچه در پی می آید گفت و گو با مدیرعامل پارمیس در خصوص محصوالت این شرکت، نیاز بازار به سرویس های 

مدیریت مالی، ضرورت استفاده از فناوری های پیشرفته در این حوزه و... است.  

روایت مظاهر مرجانی از مسیری که سبب ساز 
شکل گیری »پارمیس« شد

همهچیزازیکآرزوشروعشد
 ســال اول دبیرســتان تمام شده بود و 
مــن بایــد انتخــاب رشــته می کــردم. 
تابســتان به تهران رفتم. برادران بزرگ ترم یک 
فروشــگاه لوازم بهداشتی ساختمان داشتند. 
یک روز که به فروشگاه رفتم، وسیله ای را دیدم 
کــه فهمیــدم بــه آن کامپیوتــر می گوینــد. آن 
فروشگاه یک حســابدار و کمک حسابدار هم 
داشت. از آن وسیله خوشــم آمد. همان زمان 
می دیدم که یکســری از حســاب و کتاب ها را با 
کامپیوتر انجــام می دهند. دفعه بعــدی که به 
تهران رفتم، متوجه شدم کمک حسابداری که 
در فروشــگاه برادرانــم کار می کــرد، بدقــول و 
نامنظم است و آنها از این موضوع ناراحت اند 
و با مشــکل مواجه شــده اند. مــن بــه برادرانم 
می گفتم چــرا خودتان انجــام نمی دهید؟ آنها 
می گفتند کار سختی است و از پس انجامش 
برنمی  آیند. ساختار آن برنامه به شکلی بود که 
باید یک حسابدار با آن کار می کرد و برای افراد 
معمولی طراحی نشده بود. همان زمان به این 
فکر می کــردم کاش برنامه ای نوشــته شــود که 
بــرای انجــام حســاب و کتاب نیــازی بــه یــک 
حســابدار نباشــد و افــراد خودشــان بتواننــد 

یکسری از امور را انجام دهند. 

 همین دغدغه ها باعث شــد انتخابم 
بــرای ورود بــه دانشــگاه، مهندســی 
نرم افــزار باشــد. مــن دانشــگاه بهارســتان 
اصفهــان قبــول شــدم. بــه هــوای اینکــه 
برنامه نویس شوم، وارد این رشته شده بودم و 
گمان می کردم بعد از یکی، دو ترم این توانایی 
را پیدا کنم. امــا درس ها مطابــق انتظارات من 
پیــش نرفــت. تــرم اول طبیعتــاً همــه درس ها 
عمومی و پیش نیاز بودند. تــرم دوم هم درباره 
اصول اولیه و پایه ها بــود. برای همین تصمیم 
گرفتم دوره های خارج از دانشــگاه را بگذرانم. 
آن زمان مؤسسه فناوری شــهرداری اصفهان 
جــزو معــدود مؤسســاتی بــود کــه دوره هــای 
آموزشــی برگــزار می کــرد. دوره فاکــس پــرو را 
شروع کردم. در آن دوره یک هم گروهی داشتم 
به نــام مهنــدس برومند کــه چند وقــت پیش 
فوت شــد. از من بزرگ تر و مدیرعامل کارخانه 
ســپافیل بود. یــک نرم افزار حقوق و دســتمزد 
تحت داس در این کارخانه وجود داشت که او 
می خواســت خودش هم کار کردن با آن را بلد 

باشد. 

 مهندس برومنــد به من پیشــنهادی 
و  حقــوق  نرم افــزار  گفــت  و  داد 
دســتمزدی که دارنــد اوالً تحت داس اســت و 
ثانیاً بسیاری از چیزهایی که می خواهد ندارد 
و مهندســش نیز در دســترس نیســت. از من 

خواســت آن نرم افــزار را بهبــود دهــم و تحــت 
وینــدوز بنویســم. آن زمــان ســپافیل پرســنل 
بســیاری داشــت. من این کار را قبول کردم که 
یکــی از پرچالش تریــن پروژه هایم بــود. زیرا به 
تحلیــل نیــاز داشــت و مــن بایــد چیزهــای 
مهــارت  و  می گرفتــم  یــاد  بیشــتری 
برنامه نویســی ام را تقویت می کــردم. به عالوه 
باید مفاهیم کسب و کاری را نیز می آموختم و 
روی موضــوع حقوق و دســتمزد اشــراف کامل 

می داشتم. 

 بعد از انجام ایــن کار، اعتمادبه نفس 
خوبی پیــدا کرده بودم. از ســال ســوم 
تصمیــم گرفتــم نوشــتن برنامــه آن نرم افــزار 
حسابداری که زمانی آرزو داشتم برای برادرانم 
بنویسم، شروع کنم. مهم ترین چیز در ذهنم 
این بود که هم کاربری آسانی داشته باشد، هم 
قســمت های مختلــف کار را پوشــش دهــد و 
محدود به یــک کار نباشــد. در نهایــت بعد از 
پایان تــرم آخر، تابســتان که بــه تهــران آمدم، 
نرم افزار را نصب کردم. اما اول اعتماد نکردند. 

قرار شد برای من یک سیستم بخرند. 

 آنها کارها را به شــیوه قدیم خودشــان 
انجام دهند و من هم با نرم افزارم همان 
کارها را انجام دهــم و اگر امور به درســتی پیش 
رفتند و اعتمادشان جلب شــد، از این نرم افزار 
اســتفاده کنند. جو آنجا خــوب نبــود، زیرا تیم 
مالــی قاعدتــاً دوســت نداشــت نرم افــزار مــن 
درســت کار کند. کار مــن از آنها بیشــتر بود. تا 
غــروب بایــد کار می کردم و ســند مــی زدم و تازه 
شــب که می شــد، باگ هــای نرم افــزارم را که در 
طول روز به آنهــا برخورده بودم، رفــع می کردم. 
چند ماه اول بسیاری از شــب ها در همان دفتر 
می خوابیدم. حدود شــش مــاه طول کشــید تا 
دیدند واقعاً نرم افزاری که نوشته ام خوب و دقیق 
کار می کند و گزارش های مختلف و متنوعی به 
آنها ارائه می دادم که آماده کردن هرکدام از آنها 
زمان و انرژی بسیاری می برد. باالخره از نرم افزار 
من برای انجام امورشان استفاده کردند و شش 

ماه دیگر به همین منوال گذشت. 

 کم کــم از همان جــا مشــتریان دیگری 
نیز پیدا شــدند و این نرم افزار بیشــتر 
در بــازار چرخیــد. تــا جایــی کــه دیــدم، تلفنم 
یکسره زنگ می خورد. در نهایت سال ۸۱، ۸۲ 
جایــی را گرفتــم کــه بتوانــم کارهــا را به شــکل 
متمرکز در آن دفتر انجام دهم. آن موقع هنوز 
اسم نداشت. اسم نرم افزارم پارمیس بود ولی 
شــرکت پارمیــس به شــکل رســمی کارش را از 

سال ۸۳ آغاز کرد. 

BACKGROUNDپیشینه
I N T E R V I E W



کســب و کارهای متوســط و بــزرگ می آیــد. تــا امــروز حــدود ۲۰ 
زیرسیســتم برایــش تعریــف شــده اســت. در اصل رویکــرد ما 

در پارمیــس پــرو این بود کــه کمک کنیــم صاحب 
کســب و کار بتوانــد امــور مدیریتــی را انجــام دهد. 
مثــل اینکــه از موجــودی انبــارش مطلــع باشــد، 
حســاب و کتاب مالــی اش را بدانــد، چک هایــش را 
مدیریت کند و... . اما در پارمیس استار رویکردمان 
این بود که به مدیر در توسعه کسب و کارش کمک 
کنیــم. به همیــن دلیــل زیرسیســتم های جدیدی 
طراحی کردیم؛ مثالً فروشگاه اینترنتی را افزوده ایم 
تا صاحب کسب و کار بتواند با ایجاد یک فروشگاه 
اینترنتــی، محصولــش را در فضــای آنالیــن نیــز 
بفروشــد و از این طریق میزان فروشــش را توســعه 

دهد. پارمیس ۳۶۰ هم محصول دیگرمان است که یک نرم افزار 
کالود بیس است.

 اتفاقــاً بــه مســئله مهمــی اشــاره کردیــد. 
کسب و کارهای نوآور برای رشد و پیشرفت شان یکسری 
نیازهــا دارند که یکی همیــن موردی بود کــه گفتید. چه 
نیازهای دیگری را شناســایی کرده اید؟ کدام بخش ها را 

پوشش داده اید؟
ما در پارمیس استار و پارمیس ۳۶۰ این را در نظر داشتیم که اتفاقاً 
به کسب و کارها در این حوزه کمک کنیم و مدیران بتوانند کارهایی 
فراتر از امور روزمره انجام دهند، مثل همان فروش دیجیتال که 
به آن اشــاره کردم. در زمینه فروش آنالین دغدغه های بسیاری 
وجود داشــت. بارها با مشــتریان مان صحبت کرده بودم و آنها 
می گفتند سرویس فروشگاه آنالین را از یک جا دریافت می کنند 
و نرم افزار حســابداری و... را از جایی دیگر می گیرند و در اتصال 
این دو به هم مشکل دارند. یکپارچه کردن بخش های مختلف 
برایشــان معضلی بود که ما در محصول مان دقیقاً روی همین 
دست گذاشتیم و سعی کردیم مجموعه سرویس های مورد نیاز 

را به شکل یکپارچه به مشتریان مان ارائه دهیم. 
یکی از چیزهایی کــه در این میــان رصــد کردیم، این بــود که هر 
سازمان منابعی دارد و یکی از منابع مهم هر سازمان، مشتریان 

آن هســتند. این در حالی اســت که شــرکت ها نمی توانســتند 
مشتریان خود را مدیریت کنند و اطالعاتی مثل اینکه مشتری 
کی خرید کرده، چه میزان خرید انجــام داده، چه زمانی قاعدتاً 
دوبــاره مراجعــه می کنــد و... نداشــت. مــورد دیگــر این بــود که 
رویدادهای مالی ثبت می شد اما رویدادهای غیرمالی نه. اگر روزی 
کارشناس فروشی می رفت و شخص دیگری جای او را می گرفت، 
قصه مشتریان قبلی را نمی دانست. برای همین CRM طراحی 
کردیم. زیرا می دیدیم در فضای جدید کســب و کارها نداشــتن 
CRM و سوابق یک مشتری، یک گپ در سازمان ایجاد می کند.  
ســامانه تیکت را نیز راه اندازی کرده ایم. اگر مشــتری ســؤاالتی 
داشــته باشــد، چه از طریق فروشــگاه اینترنتــی و چــه از طریق 
ســایت، می تواند تیکت ثبت کند و در همــان فضای دیجیتال 

جواب بگیرد.
وقتی سازمان ها را بررسی می کردیم، متوجه شدیم که آنها با دو 
نوع مشتری روبه رو می شوند. یک عده با مصرف کننده نهایی در 
ارتباط بودند که سرویس فروشگاه اینترنتی به آنها کمک می کرد. 
اما در آنجا که شــرکت ها با نماینده هایشــان کار می کردند، این 
سرویس کمکی به آنها نمی کرد، زیرا در بخش فروش سازمانی 
حجم خرید بیشتر است و نیازهای خاص خود را دارد. به همین 
دلیل ما ســرویس دیگری به نام ســازمان همراه تعریف کردیم. 
نگاه مان در آن زمان این بود که سازمان ۲4 ساعته داشته باشیم. 
به این معنی که وقتی ســازمانی نمایندگانی در سراســر کشــور 
دارد، ایــن ارتباط بــه تماس هــا محدود نشــود و بتواننــد آنالین 
سفارش شان را ثبت کنند، صورت حساب شــان را ببینند و... . 
البته ما اسمش را سازمان همراه گذاشته ایم و این نام بنا بر اینکه 
در کدام شرکت از این سرویس استفاده می شود، تغییر می کند. 
مثالً نام این سرویس در شرکت راسان، راسان همراه است. این 
سرویس به سازمان ها کمک کرده تا تماس های غیرضروری شان 
به شــدت کاهش یابد. یکی از چیزهایــی که نیاز به ســازمان ۲4 
ساعته را به ما ثابت می کند، این است که در تهران ساعت کاری 
از ۸ صبــح تــا ۵ بعدازظهر اســت، در حالی که در شهرســتان ها 
ســاعت کاری از ۱۰ صبــح تــا یــک بعدازظهــر و بعــد از آن از پنج 
بعدازظهر تا غروب است. این باعث می شود ارتباط 
برقرار کردن یک ســازمان در تهران و نماینده اش در 
شهرستان مشــکل باشــد. در واقع تمام سعی مان 
این است که با دیجیتالی کردن فرایندها به توسعه 

کسب و کارها کمک کنیم. 

گســترش  بــرای  هــم  برنامــه ای   
سرویس هایتان در آینده دارید؟

می خواهیم سرویس های دیگری را نیز اضافه کنیم. 
تا امروز مــالک آمار و اطالعــات و گزارش هایی که به 
دست مشتری می رسید، داده های پیشین بود؛ اما 

در حال حاضر روی داده های پسین 
کار می کنیــم تا بتوانیم با اســتفاده 
از هــوش مصنوعــی گزارش هایــی 
ارائه دهیم که آینــده را در حوزه های 
خاص پیش بینــی می کند. بــه این 
معنا که بــرای صاحب کســب و کار 
تصمیم ســازی می کند. در گذشته 
نگهداری اطالعات دشــوار بود، اما 
این روزها فرایندها به شکلی درآمده 
اســت کــه دیگــر ایــن کار بــه انــدازه 
گذشته ســخت نیســت و معضل 
امــروز صاحبــان کســب و کار ایــن 
اســت که با توجه به حجــم داده ها 
و اطالعاتــی کــه پیش رویشــان قرار 

می گیرد، تصمیم گیری کنند. 

 یعنی تحلیل داده ها و تصمیم گیری بر اساس 
آنها، نیاز امروز کسب و کارهاست؟

بله. فرض کنید شما از خانه تان می خواهید به سر کار بروید. اگر 
نرم افزار مسیریاب نداشته باشید، مدام در حال تصمیم گیری 
هســتید و ایــن تصمیم گیری ها بــرای آنکه مســیر بهینــه ای را 

انتخــاب کنید، شــما را خســته می کنــد. حــاال در نظــر بگیرید 
کســب و کاری کــه مثــالً چهــار هــزار قلــم کاال دارد یــا ســه هــزار 
مشــتری در ســطح کشــور یا حتی در مقیــاس کوچک تــر، نیاز 
به تصمیم گیــری در لحظــه دارد. باید تصمیم بگیــرد که به چه 
کسی چه چیزی را بفروشد، چه جنسی را تأمین کند و... آن قدر 
پارامترهای متعددی دخیل اند که واقعاً کار تصمیم گیری دشوار 
می شود و از جایی به بعد فرد قدرت تصمیم گیری اش را از دست 

می دهد و دم دستی ترین راه را انتخاب می کند. 

 بخشی از کارتان که به نظر من جالب است، 
پلتفرم مدیریت مالی شخصی است. چند سال است 

که این نرم افزار را راه انداخته اید؟
حدود هشت سال.

 با توجه به اینکه در جامعه ای زندگی می کنیم 
کــه در بحران اقتصادی به ســر می بــرد، لــزوم پس انداز، 
سرمایه گذاری و مدیریت مالی شخصی بیش از گذشته 
احساس می شــود. چرا به ســمت این سرویس حرکت 
کردیــد و ســرویس مدیریــت مالی شــخصی شــما چه 

ویژگی هایی دارد؟
یکــی از دالیلش توجــه به مســئولیت اجتماعی مــان بــود. زیرا 
مشــاهده می کردیم افراد برای نگهداری رویدادهای مالی شــان 
بستر درستی ندارند. این در حالی است که اگر شخص نتواند 
درآمــد و هزینه هایش را به درســتی مدیریت کنــد، چالش های 
اجتماعی به وجود می آید. پیش از آنکه این کار را شروع کنیم، 
نظــرات آدم های مختلــف را می پرســیدم و پاســخ های متنوعی 
دریافــت می کــردم. یکی می گفــت من دوســت نــدارم از چنین 
نرم افــزاری اســتفاده کنــم، چــون وقتــی می فهمم چقــدر خرج 
کرده ام، حالم بد می شــود. دیگری می گفت اگــر در این نرم افزار 
حساب و کتاب هایم را ثبت کنم، شما می فهمید من چقدر پول 
خرج کردم و درآمد دارم، در حالی که همســرم نیز نمی داند من 
چقدر درآمد یــا پس انداز دارم. یکی اســتقبال می کرد و دیگری 
به نظرش ســخت بود کــه بخواهد همــه هزینه هایــش را در اپ 
ثبت کند. ولی با همه این موارد ما کارمان را شروع کردیم و سعی 
کردیم در این مسیر به آدم ها کمک کنیم که به سمتش بروند؛ 
چون تا زمانی که نتوانید چیزی را اندازه بگیرید، نمی توانید آن را 
مدیریت کنید. بنا را بر این گذاشتیم که محیط راحتی فراهم کرده 
و اعتماد افراد را جلب کنیم تا الاقل بیایند و این هزینه ها را ثبت 
کنند. کاری که در نسخه اندروید کردیم این بود که اجازه گرفتیم 
پیامک های بانکی شان را بخوانیم. اپ به شما می گوید که مثالً ۵۰ 
هزار تومان خرج کردی، آیا می خواهی این را در اپ خود ثبت کنی؟ 
این مبلغ بابت چه چیزی بوده است؟ این کار را انجام دادیم تا به 
کاربر کمک کنیم رویدادهایش را ثبت کند. وقتی رویدادهایش 
ثبــت شــود، می توانــد تحلیلــی 
داشــته باشــد. با نگاه بــه رویدادها 
متوجــه می شــود که چقــدر هزینه 
برای بنزیــن، پوشــاک، خــوراک و... 
پرداخته است. این گام مهمی برای 
مدیریت شخصی است، چون طبق 
دیدگاه روان شناسان، آدم ها آخرین 
رویــداد را در ذهــن ثبــت می کنند و 
نمی تواننــد از گذشــته محاســبات 
و رویدادهــا را بــه امــروز بیاورنــد.  با 
امکاناتی که در این اپ قــرار دادیم، 
ســعی کردیم به قســمت مدیریت 
مالی نیز کمک کنیم؛ مثــالً کاربر با 
این اتفاق مواجه می شــود که بیش 
از حــد لبــاس می خــرد یا رســتوران 
می رود. مفهومی به نام بودجه را تعریف کردیم و این را روی درآمد 
و هزینه ها اعمال کردیم. مثالً در اپ تعیین می کنید که سقف 
هزینه برای رستوران ۵۰۰ هزار تومان است یا فالن مبلغ را در ماه 
برای پوشاک هزینه می کنم. این را به راحتی می توانید روی نمودار 

ببینید که تا االن چقدر از بودجه تان را مصرف کرده اید. 
در حــال حاضــر هــوش مالــی یکــی از دغدغه هــای ماســت که 

بتوانیم روی این بستر بر اســاس داده هایی که از گذشته دارد و 
پیش بینی هایی که انجام می شود، پیش پیش به فرد بگوییم که 
با این روند درآمدی که داری احتماالً این اتفاق ها در آینده برایت 
می افتــد و الزم اســت درآمدت را بیشــتر کنی. حتــی می توانیم 
گزارش های مقایسه ای به او بدهیم و بگوییم هزینه پوشاک تو 

نسبت به جامعه مشابه، مثالً ۳۰ درصد بیشتر است.

 االن این کار را می کنید؟
بســترش فراهم شــده ولی هنوز نداریــم. یکســری نگرانی های 
اجتماعی داریم کــه باید از منظــر خودمان حلــش کنیم، چون 
کاربران باید این اجازه را به ما بدهند که آیا می خواهند به صورت 
ناشناس وارد این داده های آماری شوند؟ به نظر من اتفاق بسیار 
خوبی می افتد، زیرا این اعداد واقعی هستند و کمک می کنند 
بفهمید حقوق تان از متوســط چقدر بیشــتر یا کمتر است و از 
ریز هزینه هــا در بخش های مختلــف آگاه می شــوید. هرچقدر 
این داده ها بیشتر باشــند، برآوردی که ارائه می دهیم، واقعی تر 

خواهد بود. 

 شما پیشنهاد سرمایه گذاری ندارید؟
یکسری از PFMها )Personal Financial Management( این 
کار را می کنند، ولی بسیار کار پرریسکی است و مسئولیت زیادی 
دارد. شاید اگر شرکت ســرمایه گذاری بودیم، برای اپ مدیریت 
مالی شــخصی مان این کار را می کردیم زیرا منافع خودمان نیز 
دخیل بود. ولی چون کار ما این نیست، ارائه پیشنهاد پرریسک 
اســت. مگر اینکه یکســری گزارش های آماری به آنهــا بدهیم. 
اگر بخواهیم وارد این حوزه شــویم، با دنیای جدیدی مواجه ایم 
که درســت پیش بردنش تیم قدری می خواهد. چنــد کارگزاری 
بورس بوده اند که گفته اند در اپ تان جایی بگذارید که ما یکسری 
پیشنهاد بدهیم یا بانک هایی که به ما گفته اند می توانید از این 
بسترتان برای اعتباردهی استفاده کنید. این امکان جالبی است 

که از طریق قرارداد با شریک سوم اتفاق می افتد.  

 اما من حداقل دور و بر خودم کسی را ندیده ام 
که از نرم افزارهای این چنینی استفاده کند. علت آن را چه 
می دانید؟ آیــا نرم افزارهــا ضعیف هســتند و جذابیتی 
ندارنــد، رگوالتوری بــا ایجــاد محدودیت هایــش راه را بر 
پیشرفت این بخش بسته یا مردم فقط آگاه نیستند و 
نیــاز بــه فرهنگ ســازی دارنــد؟ کــدام عامــل را مهم تــر 

می دانید؟
در حــوزه مدیریــت مالــی شــخصی، فضــا متفاوت تــر از 
کسب و کارهاست. کسی که کسب و کاری را راه می اندازد، ضرورت 
استفاده از سیستم ها را می داند و دریافته که در غیر این صورت 

ادامه حیات کسب و کار او با مشکل مواجه می شود. 
بخشی از آن به فرهنگ برمی گردد و استفاده از چنین اپی مثل 
کتاب خواندن اســت. روزی که این پروژه را در پارمیس اســتارت 
زدیم، برای این بود که کمک کنیم این فرهنــگ در جامعه ما به 
وجود آید، زیرا خیلــی وقت ها وجود ابزار باعث بــه وجود آمدن 
فرهنگ می شــود. مثالً در شــهری کــه کتابخانه و کتابفروشــی 
نباشد، کســی کتابخوان نمی شــود. اما اگر در همان شهر چند 
کتابخانه تأســیس کنند، احتمــال اینکه مردم کتــاب بخوانند 
بیشتر می شود. ما تصمیم گرفتیم در ابتدا یکســری ابزار ارائه 
دهیم و کمک کنیم تا این فرهنگ تا حدودی شــکل بگیرد. هر 
چند به خاطر نوع تفکر یا محدودیت مالی، اســتفاده از چنین 

ابزاری در قشری از جامعه، بیشتر از سایر اقشار رواج می یابد. 
اما قانون هم می تواند به این فرهنگ ســازی کمک کند. مثالً در 
آمریکا باید به عنوان فرد معمولی درآمد و هزینه هایتان را اعالم 
کنید. پس در چنین جامعه ای نیاز است از اپی استفاده کنید تا 
مدیریت درآمد و هزینه ها را داشته باشید که اگر ممیز مالیاتی 
خواســت، آن را ارائه دهید. بســتر و تکنولوژی نیز مهم اســت؛ 
اینکه مردم در جامعه ای چقدر وارد فضای دیجیتالی می شوند و 
زندگی شان با فضای استارتاپی گره خورده است و جوان ها چطور 
فکــر می کنند. من فکــر می کنــم در ایــران هم کم کــم ضرورتش 
احساس می شود و جذابیت این بخش به خصوص برای نسل 
جدید به مرور افزایش می یابد. من نگاهم به آینده روشن است. 

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

سامانه تیکت را نیز 
راه اندازی کرده ایم. 

اگر مشتری سؤاالتی 
داشته باشد، چه از طریق 
فروشگاه اینترنتی و چه 
از طریق سایت، می تواند 

تیکت ثبت کند و در 
همان فضای دیجیتال 

جواب بگیرد

عکس:حامدکریمزاده
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نویسنده کتاب »راهنمای مردن با گیاهان دارویی« در جایی، 
از مختصات آدم ها می نویســد که با رنگ و بوی آنهاســت: 
»هر انسانی دور خودش جهانی دارد؛ جهانی که رنگ، بو و 
حتی کلمات خاص خودش را دارد.« بــا خالق کافه خونگی 
از طریــق فضای مجــازی صحبــت می کنم. حیــن صحبت 
دربــاره کافه، بــرای خــودش قهوه درســت می کنــد و صدای 
کار کردنش همین یــک اصل را به خوبی نشــان می دهد که 
زینب جعفریــان نه فقط عطرهــا و طعم های خــاص خود را 

دارد، بلکه با خودِ زندگی می رقصد و شادمان هنرش را خلق 
می کند. می توان مختصات او را از پشت کلماتی که می گوید 
و طعم حرف هایش شناخت. زینب جعفریان مدیر »کافه 
خونگی« است. 40 ساله و اصالتاً اهل یزد است. با یک گاز 
ســه شــعله و همزن دســتی کارش را کلید زد. تنهایــیِ زمان 
کرونا، او را به سمت جدی کردن کار سوق داد. از همان ابتدا 
خودش به تنهایی کار را شــروع کرد و هنــوز هم صفر تا صد 

کارها را تنها انجام می دهد. 

 طعم سازیِ خانگی
کارش طعم سازی است. می گوید در گذشته هم این طور بود 
که کیک هــا با هِــل و گالب و زعفــران عطرآگین و طعم ســازی 
می شــده؛ مثــل قطــاب و باقلوا کــه طعمــی متفــاوت از امروز 
داشت. می گوید االن طعم سازی کمتر شده و کارها با اسانس 
و رنگ و لعاب مصنوعی تولید می شوند. جعفریان طعم سازی 
را کاری می داند که صفر تا صد محصوالت را خاص و اصیل 
می کنــد. می گوید کیک هــای کافــه خونگی یک قطــره روغن 

کسبوکارهای
اينستاگرامی

I N S T A G R A M 
B U S I N E S S

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

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

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

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

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

کنند.
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ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

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

سوزان چیستی 
فین تکاستیون اوهنلون

 به زبان ساده
حسن موحد

مرتضی حمزه سرکانی

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

از تولید محتوا توسط 
کاربر چه می دانید؟

بگذارید مشتریان 
حرف بزنند

در شرایطی به ســر می بریم که برندها روز 
بــه روز از ابزارهــای جدید تری بــرای جذب 
مخاطب استفاده می کنند. شاید تا قبل از 
این، تبلیغات عامل اصلی جذب مشتری 
بــود اما حــاال شــگردهای دیگری بــه میان 
آمــده کــه خــود خریــداران را به ســفیرانی 
تبدیل می کند که در خدمت برند و به نفع 

آن کار کند. 
یوجی ســی )UGC( بــه معنــای محتــوای 
تولیدشده توســط کاربر اســت. این روش 
حاال به یکــی از راهکارهای اصلــی برندها 
بــرای گســترش مشــتریان تبدیــل شــده 
است. بسیاری از خریداران در شبکه های 
اجتماعی تحت تأثیر این نوع محتوا اقدام 
بــه خریــد می کننــد. دلیــل آن هــم واضح 
اســت؛ صداقــت در بیــان و شــفاف بودن 
تجربه خرید باعث هدایت مشتریان تازه 

به سمت برندها می شود. 
طبــق آمارهــا، بســیاری از مخاطبــان 
شــبکه های اجتماعــی عنــوان می کننــد 
کــه اگــر بتواننــد نظــرات مشــتریان را بــه 
صورت مستقیم بخوانند، احتمال خرید 
کردن شان بیشتر خواهد شــد. گزارش ها 
نشان می دهد که سه چهارم مردم بریتانیا 
تحت تأثیر تجربه مشــتریان قبلی اقدام 
به خرید می کننــد. در حقیقت هر چقدر 
که این مــدل تبلیغات گســترش می یابد، 
خریداران خودشان به بهترین فروشندگان 
برندهــا تبدیــل می شــوند. نزدیک بــه 70 
درصد مشتریان در یک نظرسنجی عنوان 
کرده اند که تجربه خرید مشتریان قبلی، 
احتمال خرید آنها را بیشتر می کند. گفته 
می شــود که یک روند جهانی برای تجربه 
خرید مشــتری وجود دارد. به گفته مدیر 
مالی یکی از شرکت های فناوری و نرم افزار، 
پیش از این کسب وکارها به مصرف کننده 
خدماتی ارائــه می دادنــد و حاال بــا تجربه 
مشــتری، خود مشــتریان به افــرادی برای 
ارائــه خدمــات بــه کســب وکارها تبدیــل 
شده اند. وی معتقد است که برندها باید در 
استراتژی رسانه ای خود تجدید نظر کنند 
و از تجربه مشتری برای الهام بخشیدن به 
مشتریان بالقوه اســتفاده کنند. به گفته 
او، محتــوای صادقانه تولیدشــده توســط 
کاربر، اصالت را باال می برد و می تواند باعث 
اعتماد بیشتر مشتریان شود. شاید وقت 
آن رســیده که شــما هم صدای مشتریان 
وفادارتان را به ابزاری برای جذب مشتریان 

جدید تبدیل کنید. 
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زینب جعفریان صاحب کسب و کار »کافه خونگی« معتقد است پشتکار عامل اصلی 
موفقیت یک برند است

طعم سازی با مزه های اصیل
   عکس:  آریا جعفری
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ندارد، مواد شــیمیایی در آن بــه کار نرفته و طعم شــیرین آن 
معتــدل اســت.  جعفریــان در دانشــگاه طراحــی صنعتــی 
خوانــده و همیشــه دل در گــروی هنــر داشــته اســت. همان 
وقتی کــه در دبیرســتان تجربــی می خوانــد، ســودای هنر در 
ســر داشــت. اجداد پــدری اش همه عطــار بودنــد و به همین 
خاطر، خانوادگی بوها و طعم ها را خوب تشخیص می دهند.  

دانشگاه هنر تبریز قبول شد و در چهار سالی که 
آنجا تنها بود، از فرصت ها استفاده کرد تا خالق 
طعم ها و شــیرینی های بیشتری باشــد. قابلمه 
دســت پختش را به دانشــگاه می برد و با دیگران 
هم غــذا می شــد. طعــم همــان غذاها هنــوز هم 
زیر دندان خیلی از هم دانشــگاهی هایش مانده 
اســت. می گوید از همــان زمان به ســالم خوردن 
اهمیــت مــی داد. رد این ســالم خوردن، حــاال در 
طعم سازی کافه خونگی دیده می شود؛ طعم ها را 
بر اساس ذائقه مشتری می سازد و از مواد اصیل 

در آن استفاده می کند. 

 مُهر قهوه کار خودش را کرد
اول کار، شیرینی ها را درست می کرد و هدیه می داد. گاهی هم 
تنها پول مواد اولیه را می گرفت. می گوید این کار تجربه هایش 
را دوچندان کرده است. رسیدن به طعم های بسیار، از خالل 
همین سخت کار کردن برایش حاصل شد. گاهی روی کارها 
نامه ای می گذاشت که با خط نستعلیق بود و مُهر پایین کار، 
عطر قهوه داشــت.  شــروع جدی کافه خونگی با آمدن کرونا 
بــود. کارش را از تیرماه 99 شــروع کــرد. روزهای ســخت کرونا 
او را دلســرد نکرد. می گوید با عطر و طعم هــا زندگی می کند. 
همان زمانی که پَک های برخی محصوالتــش را برای کافه ها 
می فرستاد، یک بار سفارش یک کیلو کوکی گرفته بود. فقط 
یک کیک پز کوچک داشــت و برای اینکه بتواند آن را تحویل 
دهد، شب تا صبح بیدار مانده بود.  سفارش ها به مرور بیشتر 
شد و اکثر شــب ها ناچار می شــد بیدار بماند تا کیک تازه به 
دست مشتری برســاند. کمی بعد همســر زینب جعفریان 
همــزن ایســتاده برایش خریــد و ایــن آغــاز ســفارش گرفتن 
چیزکیک بود. می گوید هیچ وقت از اینکه مواد مرغوب برای 

کار استفاده کند، دریغ نکرده است. 

 قدم بعدی کار 
دوســت دارد کارگاه بزند اما می گویــد که خیلی از افــرادی که 
کارگاه زده انــد، بــا هزینه هــای اضافــی روبــه رو هســتند. فعالً 
به آن فکــر نمی کند اما در ســرش گاهی رؤیــای کافه کوچکی 
چرخ می خورد که بتواند هم محصوالتــش را ارائه دهد و هم 
گاهی آموزش داشــته باشــد.  ســفارش های کافه خونگی در 
ماه متغیر است. می گوید اگر در خانه باشد، سفارش ها زیاد 

می شــود. محصوالت از کوکی ســاده تا شــیرینی های مدرن 
فرانســوی که چند طعم دارند، متنوع است. ویژگی همه این 
محصوالت، طعم سازی اســت. جعفریان می گوید: »قبل از 
اینکه خودم را قنــاد بدانم، خــودم را به عنوان یک طعم ســاز 
می شناسم.« طعم سازی کافه خونگی با ســؤال و جواب ها و 
گپ زدن های اولیه ســفارش کار شــروع می شود. تست های 
طعم شناسی انجام می شــود تا سلیقه مشتری 
دســت کافه خونگی باشــد و راحت تــر بتواند به 
طعم باِب میل مخاطب برسد.  می گوید: »دوست 
دارم محصولی تولید کنم که همیشــه در خاطر 
مخاطب بماند. خیلی وقت ها مشتری ها با من 
تمــاس می گیرنــد و می گوینــد فالن جــا بودیــم و 
محصولی را تســت کردیــم که احســاس کردیم 
طعمی که تو تولید می کنی، بهتر اســت و عشق 

بیشتری هم دارد.«

 تأثیر اینستاگرام بر توسعه کسب وکارها
او تأکید می کند که اینستاگرام در توسعه کارش بسیار مؤثر 
بوده و اگر بسته می شد، کارش امکان توسعه نداشت. البته 
این را هم می گوید که اگر چند روز مطلب یا استوری نداشته 
باشد، مخاطب کمتری سراغ او می رود. می گوید فشار کرونا 
و کمک اینستاگرام بود که باعث شد کافه خونگی دیده شود. 
نکته مهم دیگر، محصوالت پدر جعفریان اســت. پدر، کار 
عرقیجــات خانگــی انجام می دهــد. بعــد از فوت مــادر، پدر 
کارش را توســعه داد و حــاال پــای گالب خانگــی تولیدشــده 
پدر به کارهای کافه خونگی کشیده شده است. گالب یکی 
از اصلی تریــن مــواد تولید کیک هــای کافه خونگی اســت و 
اصالت آن حاال با گالب ساخته شده توسط پدر، دوچندان 
شــده اســت. طعم ســازی کافــه خونگــی بــا گالب خانگی و 
خالــص انجــام می شــود و یکــی از اهــداف جعفریــان ایــن 
اســت که اگــر روزگاری کافــه ای راه بیندازد، بــا همین گالب، 
معجون های بهشــتی تولید کند. عطرهای ســاخِت دست 
پدر، مشام زینب جعفریان را تیزتر کرده است. می گوید بو 
و عطر دغدغه اش شده و بسیاری از مواقع به تولید و فروش 
عرقیجات گیاهی فکر می کند.  جعفریان بدون اینکه کالسی 
برود و آموزش گران قیمت ببیند، کارش را به مرور آموخته و 
مسیر را کشف کرده اســت. معتقد است که پشتکار نکته 
اصلی موفقیت برند او بــوده و حاال به آن می بالد. مســیری 
که زینب جعفریان برای رسیدن به احوال این روزهای کافه 
خونگی طی کرده، شاید برای آنهایی که سودای موفقیت یک 
شبه دارند، قدری سخت به نظر برسد. با این حال، پختگی 
محصوالت و ایده های کافه خونگی در همین سخت کوشی و 
تداوم در طی مسیر است که بیشتر به چشم می آید؛ چیزی 

که شاید نیاز امروز بسیاری از برندها باشد. 

برای استفاده از ظرفیت های فناوری
کسب و کار  خود را  به روز نگه دارید

با خالقیت درآمدزایی کنید
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تجــارت در شــبکه های اجتماعــی تازه تریــن 
روش برای برندهاســت تا کل خرید مشتریان 
خود را به ســمت پلتفرم رســانه های اجتماعی 
هدایــت کننــد. مثــل توییتر کــه صحبت هایی 
درباره فروشــگاه خــود کرده یــا اینســتاگرام که 
فرصت هایــی تــازه بــرای خریــد در شــبکه های 

اجتماعی را فراهم کرده است. 
ایــن مــدل از تجــارت بــه کســب وکارها اجــازه 
می دهد تا مشــتریان خود را درســت در جایی 
کــه هســتند بیابــد و از شــبکه های اجتماعــی 
و تجــارت الکترونیــک بــه صــورت همزمــان 
بهــره ببرد. امــا چــرا همــه کســب وکارها از این 
فرصــت اســتفاده نمی کننــد؟ پاســخ ســاده 
اســت. بسیاری شــان به مهارت های این حوزه 
آگاه نیســتند.  واقعیــت این اســت کــه برندها 
گاهــی شــاهد ایــن مســئله هســتند کــه رشــد 
عظیمــی در فــروش شــبکه های اجتماعــی رخ 
می دهد و بسیاری شــان بــا ایجــاد گزینه هایی 
مثــل »صفحــه را بــاال بکــش« یــا »االن خرید 
کــن« تــالش می کننــد تــا مشــتریان بیشــتری 
را بــه ســمت خــود بکشــانند. برخی شــان هــم 
ممکن اســت از گزینه هــای نمایــش محصول 
در شــبکه های اجتماعــی مثــل اینســتاگرام 
اســتفاده کنند. هرچه که باشــد، یــک انقالب 
در شبکه های اجتماعی در حال وقوع است.  

شــبکه های اجتماعــی فرصــت دیــده شــدن را 
بــه برندهــا می دهد. بــه عنــوان مثــال، دو برند 
معــروف چینــی در ســال 2021، تنهــا در یــک 
روز، چیــزی در حدود ســه میلیــارد دالر فروش 
داشــتند؛ رقمی که ســه برابــر میانگیــن فروش 
روزانه آنهــا در آمازون بــود. به طــور کلی ارزش 
بازار فــروش در شــبکه های اجتماعی در ســال 
2021، حدود 492 میلیارد دالر بود و پیش بینی 
می شود که در سال های آینده به طور متوسط 
در هر سال حدود 26 درصد رشد داشته باشد؛ 
این رقم ســه برابــر ســریع تر از فروش به شــیوه 

سنتی است. 
به نظر می رسد تجارت در شبکه های اجتماعی 
قدرت را از دست آمازون و سایر برندهای بزرگ 
حوزه فناوری خارج کــرده و آن را به تــازه واردان 
ایــن حــوزه تقدیــم کــرده اســت. 59 درصــد از 
مصرف کنندگان عنوان می کنند که ترجیح شان 
این است که از برندهای شبکه های اجتماعی 
خرید کننــد تا اینکه به ســراغ مدل هــای دیگر 
خریــد آنالیــن برونــد. 44 درصــد هــم عنــوان 
کرده اند که بیشــتر از برندی خرید کرده اند که 

هرگز با آن برخوردی نداشته اند. 
اما در مرور نــکات مهم ایــن نوع تجــارت، باید 
به تدویــن اســتراتژی در شــبکه های اجتماعی 
اشاره کرد. اگر صاحب برند هستید، این نکته 
را در نظر داشــته باشــید که با ظهور تجارت در 
این شبکه ها و گسترش متاورس به عنوان یک 
بخــش مهــم از فعالیــت در دنیــای دیجیتــال، 
برندتان را با این فرصت های جدید به روز کنید. 
البتــه اگــر زیرســاخت فناوری مــورد اســتفاده 
شــما قدیمی اســت، ایــن فرصــت را از دســت 

خواهید داد. 
شــاید برخــی روش هــا در 20 ســال قبــل بــرای 
برندتان مفید بــود اما بــازار تغییر کــرده و باید 
پابه پــای آن پیــش برویــد. این طــور نیســت که 
یک پلتفــرم یکپارچــه بــرای همه برندهــا مؤثر 
باشد. ترکیب یک استراتژی درست، می تواند 
کســب و کار شــما را در بخش هــای متنــوع در 

مقابل مشتری قرار دهد. 
در حقیقــت تجــارت در شــبکه های اجتماعی 
قدرت را در دست افراد خالق قرار می دهد تا با 
شناخت درســت از فناوری، ســهم بیشتری از 
بازار را در اختیار بگیرند. آنهایی در این انقالب 
شبکه های اجتماعی پیروز می شوند که خالق 
باشند. برندهایی که از این تغییرات جا بمانند، 
قطعــاً بســیاری از مخاطبــان خــود را از دســت 

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

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

سپیده اشرفی

Sepideh.ashrafi64
@gmail.com
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پس از جنگ داخلی آمریکا، نیاز به اتحادیه های کارگری برای 
حمایت از حقوق کارگران احســاس می شــد. این اتحادیه ها 
به سرعت رشد کردند و هزاران نفر، به ویژه کارگران در دهه 1880 
به اتحادیه ها پیوستند. چهارم می 1886 در میدان هایمارکت 
شیکاگو، تظاهراتی ملی شکل گرفت. تظاهراتی که از اول ماه 
می آغاز شده بود. آنها می خواستند ســاعت کار از هفته ای 
60 ساعت به روزی هشت ساعت تغییر کند. طولی نکشید 
که تظاهرات مسالمت آمیز میدان هایمارکت، با پرتاب بمب و 

شلیک گلوله توسط پلیس به خشونت کشیده 
شد. در این درگیری، بیش از ده نفر جان باختند 
و 100 نفر مجروح شــدند. اما هرچه کــه بود، این 
شورش تأثیر قدرتمندی بر جنبش کارگری داشت 
و به اتحادیه گرایی امروزی در آمریکا منجر شد. 

  شکایت از آمازون، گوگل و اپل
حمایت از حقوق کارگران همچنان مهم است و 
بسیاری از حقوق توسط کارفرمایان نادیده گرفته 
می شود. ســازمان بین المللی کار )ILO( معتقد 

اســت که کار شایســته و توســعه اقتصادی باید بــرای بهبود 
زندگی انجام شود.

اما حقوق کار مهم تر از همیشه شده، زیرا اقتصاد دیجیتال و 
فناوری جدید، کارگران را در معرض دید قرار می دهد. غول های 
فناوری ایاالت متحده به عنوان برخی از بزرگ ترین کارفرمایان 
جهان، به دلیل نگرش های ضد اتحادیه ای خود مورد بررسی 
قرار گرفته اند. اخیراً کارگران استیتن آیلند آمازون برای اولین 
بار به تشکیل اتحادیه برای چانه زنی دسته جمعی با کارفرمای 
خود رأی دادنــد. آمازون این اقــدام را »پوچ« خوانــد و با اقدام 
قانونی به آن پاسخ داد. نقطه شروع این اتفاق، پس از اخراج 
سه کارگر در سال گذشته بود که بنا بر گزارش ها، نگرانی های 
خود را در مورد شــرایط کار در انبار آمازون در زمان همه گیری 
کرونا ابــراز کرده بودنــد. در همین حال، چند تــن از کارمندان 
گوگل از این کمپانی شکایت کردند، زیرا ادعا می کردند گوگل 
به جاسوسی کردن از کارمندانی پرداخته که اعتراضات علیه 
شرکت را ســازماندهی می کردند و ســپس آنها را اخراج کرده 
اســت. اپل نیز سال هاســت که با اعتراض ها به شــرایط بد و 
پرداخت دســتمزد در میــان تأمین کننــدگان هنــدی مواجه 
اســت. تحقیقــات بی بی ســی در ســال 2020 نشــان داد کــه 
کارگــران کارخانه های هنــدی که ســوپرمارکت های زنجیره ای 
بزرگ بریتانیــا را تأمین می کنند نیز در معرض شــرایط کاری 
استثمارگرانه بوده و کمتر از حداقل دستمزد دریافت می کنند. 
در سطح جهانی، خاورمیانه و شــمال آفریقا بدترین مناطق 
در مورد برخــورد با کارگــران، به ویژه کارگران مهاجر هســتند. 
کار کــودکان همچنان یک مشــکل اصلی اســت، به ویــژه در 
بخش هایی از آسیا و آفریقا که بســیاری از غول های فناوری، 
برای کاهش هزینه هایشــان، تجهیزات خود را در آن مناطق 
تولید می کنند. سال گذشته در شکایتی بر سر کار کودکان در 

معادن کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو از مایکروسافت، 
اپل، گوگل، تسال و دل نام برده شد. این شکایت پس از انکار 
مســئولیت غول هــای فنــاوری رد شــد. آنهــا گفتند کــه هیچ 
تعاملی با معادن ندارند، زیرا از یک تأمین کننده واسطه برای 
رفع نیازهای خود استفاده می کنند. بر اساس گزارش 2020 نو 
یور چین، کارگران زنجیره تأمین 49 شرکت بزرگ ارتباطات و 
فناوری اطالعات در جهان، به طور مســتمر در معرض خطر 

اجبار به کار در شرایط خطرناک هستند.

  85 میلیــون موقعیــت شــغلی در 
معرض خطر

همه گیری کووید19 باعث شد کارفرمایان تقاضای 
اضافه کار داشته باشــند و کار اجباری در شرایط 
نامناسب و خطرناک، عدم پرداخت دستمزد و... 
از جمله مواردی بود که کارگران با آن مواجه شدند. 
قرنطینه ها باعث شد نقض حقوق کارگران به ویژه 
در صنایعی مانند پوشاک بیش از هر زمان دیگری 
باشد. گزارش یک اتحادیه آسیایی در مورد شش 
کشور آسیایی نشان می دهد که کارگران زن در طول کووید-19 
خشونت کالمی، فیزیکی و جنسی بیشتری را به خصوص در 
صنعت پوشاک تجربه کردند و این وضعیت غیرقابل قبول را 

»ترومای صنعت پوشاک« نامیدند.
رشد هوش مصنوعی و اتوماسیون باعث شده نیازمند تعاریف 
و دســته بندی های جدیــدی از کارمندان باشــیم و نظم کاری 
غیر ســنتی و حقوق به خوبی تعریــف، تنظیم و اجرا شــوند. 
سازمان بین المللی کار یک معیار 18 ماده ای را برای اطمینان 
از کار شایســته در پلتفرم های دیجیتال ارائه داده است و به 
موضوعاتی مانند طبقه بندی اشــتباه شــغل، آزادی تشکل 
و چانه زنــی جمعــی، حداقل دســتمزد، شــفافیت پرداخت، 

انعطاف پذیری برای رد وظایف و... پرداخته است.
ظهور اتوماسیون صنعتی تهدیدی فزاینده است که می تواند 
به افزایش بیکاری منجر شود. مجمع جهانی اقتصاد تخمین 
می زند که 85 میلیون موقعیت شغلی تا سال 2025 به دلیل 
فناوری و اتوماسیون تغییر شکل می دهند. در چنین شرایطی 
برای اینکه کارگران شغل خود را از دست ندهند، به مهارت های 
جدید نیاز دارند و قوانین کارگری باید با شرایط در حال تغییر 
همگام باشد. به عنوان مثال، هند اخیراً سیستم خود را تغییر 
داده است تا کارگران گیگ، مثل کسانی که در کارهای قراردادی 
مانند تحویل غذای مبتنی بر برنامه یا خدمات تاکســیرانی 
فعالیت دارند نیز تحت قوانین حمایت از حقوق کارگران قرار 
بگیرند. با توجه به اینکه سیستم های کاری مدام در حال تغییر 
و تحول هستند، قوانین حمایت از حقوق کارگران نیز باید در 
سراسر جهان به روز نگه داشته شــوند و توسط سازمان های 
چندجانبه مانند سازمان ملل متحد اجرا شوند. بیش از 130 
سال پس از شورش های شیکاگو، همچنان حقوق کارگران در 

سطح جهان با چالش هایی مواجه است.

132 سال پس از شورش های شیکاگو که به تشکیل اتحادیه های 
کارگری منجر شد، کارگران همچنان درگیر حقوق اولیه خود هستند

اتحادیه؛ کابوس غول های فناوری 

 مهاجرت نیروی کار متخصص از حوزه بانکداری 
سرمایه گذاری این بخش را با مشکل مواجه کرده است

استارتاپ ها جذاب تر از بانک ها شده اند
 فعالیت در بانکداری ســرمایه گذاری که 
زمانــی حرفــه ای پرطرفــدار بــه حســاب 
می آمــد، ممکــن اســت بــه دلیــل مهاجــرت 
متخصصان بــا تجربه از ایــن صنعــت، در حال از 
دســت دادن درخشــش خود در دنیای پراسترس 
پــس از همه گیــری باشــد. بــا وجــود انبوهــی از 
عرضه های عمومی اولیه )IPOs( و معامالت ادغام 
و خرید )M&A( در ســال گذشــته در هنــد، تعداد 
زیادی از متخصصان بانکداری سرمایه گذاری به 
دنبال محل بهتری برای کار هستند. طبق داده های 
شــرکت نیتیو، از 300 جابه جایی نیروها در سطح 
متوسط و ارشد در بانکداری سرمایه گذاری طی 12 
ماه گذشــته، حدود 65 درصد به ســایر حوزه ها، از 
استارتاپ ها گرفته تا شرکت های بزرگ، پیوسته اند. 
در همین زمان، برای چندین بانک سرمایه گذاری 
برتــر، یافتن نیــروی انســانی مســتعد در ســطوح 
مدیریتی، دشــوار شــده اســت. رئیس یک بانک 
ســرمایه گذاری هنــدی که خواســت نامــش فاش 
نشود، گفت: »دستیابی به اســتعدادهای خوب 
دشوار شده است. تازه کاران هم ترجیح می دهند به 
جای کار در آی بانک ها، در شــرکت های مشاوره یا 
استارتاپ ها کار کنند یا خودشان کارآفرین شوند.« 
تجزیه و تحلیــل حرکــت اســتعدادها در برخی از 
بانک های سرمایه گذاری برتر جهانی طی دو سال 
گذشته نشان می دهد که میزان خروج از کشور در 
مقایسه با اســتخدام های جانبی بیش از دو برابر 

است.

 کارشناســان داخلــی صنعــت، افزایــش 
میزان خروج از کشــور را به دلیل افزایش 
سطح استرس ناشی از انجام معامالت به باالترین 
حد خود در دو سال گذشته، عدم تعادل در زندگی 
کاری، ساعات طوالنی تر و ضرب االجل های سخت 
می دانند. بانکداران سرمایه گذاری می گویند جدای 
از ایــن، فریــب بســته های دســتمزد بهتــر، طــرح 
مالکیــت ســهام کارکنــان و پروفایل هــای شــغلی 
شیک، بسیاری را مجاب کرده تا به استارتاپ ها و 

سایر مشاغل شرکتی روی بیاورند.

 چندین بانکدار گفته اند در حالی که این 
شغل همیشه یک شغل پراسترس بوده، 
اما دو سال اخیر همه گیری، زندگی را برای بسیاری 
از افراد در این حرفه ســخت تر کرده اســت. متالی 
جین که اخیراً به عنوان رئیس توســعه شرکتی از 
بانک آمریکا مریل لینچ به بازار خودروهای دست 
دوم کارز24 پیوســت، می گویــد: »در یــک زمــان، 
تیزبین تریــن افــراد و مغزهــای جــوان جــذب 
آی بانکینــگ شــدند، زیــرا جــدا از اینکــه شــغلی 
پردرآمد بود، مســیر پیشــرفت شغلی ســریع را با 
فرصتی برای تعامل و مشاوره با مدیران ارشد ارائه 
مــی داد. بــا این حــال، اکنــون فرصت های مشــابه 
زیادی در شرکت ها و استارتاپ های عصر جدید و 
همچنین شرکت های بزرگ وجود دارد.« برخی از 
خروجی های اخیر از این صنعت عبارتند از: دیرش 
بانسال که مدیر مالی جی پی مورگان بود و به میشو 
پیوست؛ کونال سواراپ که از بانک سرمایه گذاری 
کوتاک به زوماتو رفت؛ شرینس شاه، AVP در تاتا که 
از نومــورا به این شــرکت اضافه شــد و گاویر بایگ، 
رئیس امور مالی در آنتم بایوسنس که او3 کپیتال 

را ترک کرد.

 بــه نظــر می رســد تیم هــای کوچک تــر و 
بانک هــای  در  کمتــر  کارمزدهــای 
سرمایه گذاری جهانی باعث شده است که تیم های 
فعــال در ایــن مشــاغل مجبور شــوند بــا کمترین 
امکانات، کار بیشــتری انجام دهند که به افزایش 
استرس در سیستم منجر می شــود.  در حالی که 
بعضیــی از بانک هــا جذب اســتعدادها را دشــوار 
می دانند، برخی دیگر مانند اوندوس کپیتال بر موج 
فناوری سوار شــده اند و در اکوسیستم استارتاپی 
سرمایه گذاری کرده اند. اوندوس نیروهای مستعد 
بسیاری را از بانک های جهانی و همچنین داخلی 
جذب کرده است. کارشناسان احساس می کنند 
در حالی که انتظار می رود این ریزش در سال 2022 
نیز ادامه یابــد، انتظار مــی رود جنگ بــرای جذب 

استعدادها تشدید شود.

REPORTگزارش
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خردهفروشی
R E T A I L

اکثــر مــردم وقتــی بــه فروشــگاه های اپــل فکــر می کنند، 
طراحــی پیشــرو در صنعــت را می بیننــد کــه پشــتیبان 
محصوالت شگفت انگیز این تجارت است. اما همیشه 
این گونه نبوده اســت. ران جانســون برخــی از مهم ترین 
درس هــای خرده فروشــی خــود را در کنگــره جهانــی 
خرده فروشی در رم بیان کرد. جانســون به عنوان معاون 
ارشد خرده فروشی اپل در ســال 2000، به مدت 12 سال 
فروشگاه های معروف اپل را ایجاد و هدایت کرد. در آنجا 
ایده جینیوس بار را توسعه داد و راه اندازی موفقیت آمیز 
400 فروشگاه  در کشورهای سراسر جهان را رهبری کرد. 
جانسون همچنین بین سال های 2012 تا 2013 به عنوان 
مدیرعامل جی ســی پنی فعالیت می کــرد و در این مدت 
تالش کرد تا فروشــگاه بزرگ همیشــه تخفیــف را نجات 

دهد.

  یک حرکت سریع
در ســال 2011، جانســون به عنــوان مدیرعامل فروشــگاه 
جی سی پنی استخدام شد تا این فروشگاه را از مشکالتی 
که با آن درگیر بود، نجات دهد. متأسفانه هیچ چیز طبق 

برنامه پیش نرفت و او شکست خورد.
خــودش می گویــد: »امــروز بیشــتر مــردم می گوینــد کــه 
مــا یــک چشــم انداز بســیار قانع کننــده داشــتیم. 
مــا می خواســتیم فروشــگاه پنــی را بــه مجموعــه ای از 
فروشــگاه های کوچک تبدیل کنیم. قصد داشــتیم طبق 
ارزش هــای روز جلــو برویــم و می خواســتیم بــا معرفــی 
برندهــای جدیــد، راهی بــرای جــذب مشــتریان جوان تر 
پیدا کنیم. امروز، این واقعاً همان کاری است که کوهلز با 
آوردن برند سفورا به فروشگاه ها انجام می دهد و تارگت 
با افزودن فروشــگاه های اپــل. بنابراین فکــر می کنم اکثر 
مردم موافق هستند که استراتژی ما درست بوده است.«

با این حال، جانســون متوجه شــد که تیم واقعــاً به زمان 

بیشــتری برای گســترش اســتراتژی نیــاز دارد. زمانی که 
مدیرعاملی جی سی پنی به او پیشنهاد شد، هنوز در اپل 
مشغول به کار بود. زمانی که به اســتیو جابز اطالع داد، 
جابز گفت: »خب ران، این هیجان انگیز است. خبرهای 
خوب زیادی داشتی اما آیا می توانی مدتی بیشتر در اپل 
بمانی؟ من احتماالً زیاد زنده نخواهم بود و دوست دارم 
تا آخر عمرم اینجــا بمانی.« این یک دوره حدوداً شــش 
ماهه بود. جانسون در آن زمان، در حالی که هنوز در اپل 
کار می کرد، با تیم جی سی پنی آشنا شد و ماهی یک بار با 
آنها مالقات می کرد. او می گوید: »برای من خیلی واضح 
بود که آنهــا نمی خواهند تغییر کنند. از بیرون، شــرکتی 
را دیــدم کــه باید تغییــر کنــد، اما کارمنــدان ایــن را حس 
نمی کردنــد. 60 فروشــگاه بــزرگ وجــود داشــت و اکنون 
ســه فروشــگاه وجــود دارد. آنها بــه مشــتریان کم درآمد 
خدمات رســانی می کردنــد و ایــن کار را هــم واقعــاً خوب 
انجــام می دادند. مــن قرار نیســت مــردم را تغییــر دهم، 
ســعی خواهم کرد مردم را متقاعد کنم. بنابراین به آنجا 

رفتم و کل تیم را نگه داشتم.«
پــس از آن، جانســون با هیئــت مدیره صحبت کــرد و به 
آنها توصیه کــرد: »ما می توانیم آهســته پیــش برویم یا 
ســریع.« پاســخ دادند: »چه چیزی برای از دســت دادن 

داریم؟ سریع برو.«
جانسون معتقد است که اشتباه بزرگ شان دقیقاً همین 
بود: »زیرا ما باید وقت صرف می کردیم. سعی کردیم پنی 
و کل آن مجموعه را در چهار سال متحول کنیم، اما تغییر 
شرکتی مانند آن یک دهه طول می کشید. برای مشتری 
خیلی ســریع بود. مــا بالفاصلــه قیمــت را تغییــر دادیم 
بدون اینکه فکر کنیم چه استراتژی ای به کار بگیریم که 
مشــتری بهتر بتواند با این افزایش قیمــت ارتباط برقرار 
کند. فروش پایین آمد. اما مردم درک نمی کنند که گاهی 

برای جلو رفتن، به عقب می روی.«

  متفاوت فکر کن
همان طور که جانســون مطرح کرد، در ابتــدا زمانی که 
فروشــگاه های اپــل بــرای اولیــن بــار راه اندازی شــدند، 
هیچ کــس وارد آنهــا نمی شــد. او تعریف می کنــد: »ما 
مجبور شدیم فروشــگاه ها را به کافی نت تبدیل کنیم. 
هیچ کــس وارد جینیــوس بــار نشــد. مجبــور شــدیم 
یخچال هایی بــا بطری های آب اویــان بگذاریم تا مردم 
توقــف کننــد، نوشــیدنی بنوشــند و بــا یــک جینیوس 
صحبت کنند. اما شما نباید تسلیم  شوید، باید باور و 

اعتقاد داشته باشید.«
او می افزایــد: »شــما فکر می کنیــد اپل همیشــه عالی 
بوده اســت، این درست نیست. هنگام شــروع به کار، 
فروشــگاه های اپل واقعا افتضاح بودنــد. ما 6000 فوت 
مربع ساختیم، سپس به 4000 فوت مربع تغییر دادیم 
زیــرا فکــر می کردیــم آنهــا را خیلی بــزرگ ســاخته ایم. 
سال ها بعد، ما دوباره گسترش یافتیم، اما زمان زیادی 

طول کشید تا فروشگاه های اپل موفق شوند.«
جانســون راه انــدازی موفقیت آمیز فروشــگاه های اپل 
در سراســر جهان را انجــام داد. راز آن چه بود؟ جامعه 
و فرهنــگ. جانســون می گویــد: »مــن واقعــاً معتقــدم 
کــه بهتریــن شــرکت های جهــان فرهنگی عالــی دارند 
و فرهنــگ بایــد قابــل اعتمــاد باشــد. کاری کــه انجــام 
می دهند باید هدف مشــخصی داشــته باشــد. کسی 
که هر روز ســر کار مــی رود باید هدف روشــنی داشــته 
باشــد. اپل هدف بســیار روشــنی داشــت. آی پاد را به 
خاطر دارید؟ هــزاران آهنگ در جیبــم. »متفاوت فکر 
کــن«. مــا در خرده فروشــی اپــل، گفتیــم مــا زندگــی را 
غنــی می کنیم. ما زندگی مــردم را تغییــر خواهیم داد. 
بنابرایــن وقتی آنها یــک محصول اپــل را می خریدند، 
قصدشــان صرفاً خرید یک محصول نبود، بلکه بهتر 

کردن زندگی بود.«

درس های خرده فروشی کسی که 400 فروشگاه اپل را راه اندازی کرد

فروشگاه هایی که کافی نت بودند
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 والمارت به فروش 
اجناس بی کیفیت کپی 

متهم است

دعوای ونس و 
والمارت

والمارت و برند کفش اســکیت ونس در 
یک نبــرد قانونی با هم روبه رو شــده اند. 
ونس ادعا کرده که این غول خرده فروش، 
مشــابه کفش های پرفــروش ونــس را در 

فروشگاه های خود عرضه کرده است.
دیویــد کارتــر، قاضــی ناحیــه ایــاالت 
متحده، اکنون حکــم موقتی صادر کرده 
است که والمارت را از فروش کفش های 
مشــابه ونس منع کــرده و شــباهت های 
میــان کفــش والمــارت و عالمــت راه راه 

شرکت ونس را غیر قابل انکار می داند.
در شکایتی که توسط ونس در ماه نوامبر 
ارائــه شــد، ونس ادعــا کــرد کــه والمارت 
بیش از 20 نسخه از کفش های آنها را با 
مارک هایی مثل تایم و ترو، واندر نیشن و 
نو بوندریز به فروش رسانده است. ونس 
می گوید که این حرکت والمارت به ایجاد 
سردرگمی در بین مصرف کنندگان منجر 
می شــود و بــازار را بــا کفش هــای ارزان، 
بی کیفیــت و از نظــر ظاهــری مشــابه پر 
کرده که این رفتار به حسن شهرت ونس 

آسیب می رساند.
با این حــال، والمــارت در برابــر ادعاهای 
ونس ایســتاد و آنهــا را ضعیــف خواند. 
ســخنگوی شــرکت گفته اســت که آنها 
قصــد دارنــد بــه دفــاع از کار خــود ادامه 
دهنــد. ایــن خرده فــروش همچنیــن 
اســتدالل کــرد کــه دســتور موقــت بــرای 
برداشــتن و دور انداختــن کفش هــا 
حداقــل 1/4 میلیــون دالر هزینــه در بر 
خواهــد داشــت، در حالــی کــه بــه گفته 
دادگاه، ضربه ای به فروش ونس یا اعتبار 

آن وارد نمی شود.
والمــارت همچنیــن بــه شــباهت های 
مشترک بین طرح های کفش و بسیاری 
دیگــر از برندهــای کفــش ورزشــی مانند 
ایــرواک، ایراســپید، هرلــی، ووکــس و 
دی ســی اشــاره کرد. اما ونس بــه دنبال 
یافــت خســارت مالــی و همچنیــن  در
ممنوعیت دائمــی از فــروش کفش های 
این چنینــی در فروشــگاه های والمــارت 
اســت.  البتــه ایــن اولیــن بار نیســت که 
والمــارت خــود را در گیــر و دار چنیــن 
 2021 ســال  در  می بینــد.  دعوایــی 
نیــز کانیــه وســت و برنــد ییــزی، مدعــی 
شــدند کفش هایــی مشــابه کفش هــای 
طراحی شده آنها، توســط خرده فروشان 

در سایت والمارت به فروش می رسند. 
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شــرکت های مادر )هلدینگ( چند ملیتی شناخته شــده 
و صاحب اعتبــار زیــادی در سراســر جهان وجــود دارند؛ 
یکی از این شــرکت ها، آنگاه که به طور  ویژه بــه هند نگاه 
 .)Tata( می کنیــم، بالدرنگ نمایان می شــود؛ گــروه تاتــا
گــروه شــرکت های تاتــا ســازمانی شــکل یافتــه از چنــد 
شرکت هندی است که دفتر مرکزی آن در ماهاراشترا در 

هندوستان قرار دارد.
بررســی تاریــخ و فعالیت هــای شــرکت تاتــا 
نه تنهــا بیانگر بخشــی از تاریــخ فعالیت های 
اقتصــادی در هند، بلکــه نمایشــی از دیدگاه 
کارآفرینانه و نوآوری در کشوری است که فقر، 
ثروت، تاریخ، نگاه به آینده، فناوری و توسعه 
را همزمــان در خــود دارد. شــرکت تاتا شــعار 
»رهبری همراه با اعتماد« را سرلوحه کارهای 
خود قــرار داده و بــه دنبال توســعه بلندمدت 
ارزش آفرینــی بــرای همــه ســهام داران خــود 
در سراســر جهان اســت. دســتیابی به درجه 

باالیی از پافشاری بر کیفیت، نوآوری، فعالیت های پایدار 
و تکامــل کســب وکار تنهــا چند مــورد از برچســب هایی 

است که با نام تجاری تاتا پیوند خورده است.

  تاریخچه گروه تاتا
ســال 1868 نقطــه آغــاز همــه چیــز بــود؛ آنــگاه کــه یــک 
تاتــا  نــام جمشــیدجی نوشــروانجی  بــه  یــن   کارآفر
)Jamsetji Nusserwanji Tata( گــروه تاتــا را در قالــب 

یک نهاد تجاری خصوصی پایه گذاری کرد. 

تاتا کــه در ســال 1839 به دنیــا آمده بــود، اندکــی پس از 
آنکه در ســال 1858 از مؤسســه آموزشــی الفین استون 
در بمبئی فارغ التحصیل شــد، به شرکت تجاری پدرش 
پیوســت که درگیر کارهای عمومــی تجاری بــود. در دوره 
جنگ های داخلی آمریــکا بازار پنبه بمبئــی رونق گرفت 
و تاتا و پــدرش به شــرکت بانکداری آســیایی پیوســتند. 
گرچه با فروکــش کــردن ناآرامی هــا، دشــواری هایی برای 
ســرمایه گذاری ایــن خانــواده بــروز کــرد، امــا 
ســهیم شــدن آنان در قرارداد پرســود مربوط 
به لشکرکشی ناپیر به حبشه در سال 1868 
موجب ترمیــم ثروت خانــواده شــد و آنان در 
ســال 1870 بــا ســرمایه 21 هــزار روپیــه، یــک 
شــرکت بازرگانــی ایجــاد کردنــد. ســپس بــا 
خرید یــک کارخانــه ورشکســته روغــن آن را 
به کارخانــه پنبه تبدیل کــرده و چندی بعد با 
سود مناسب فروختند. تاتا رؤیای راه اندازی 
شرکت آهن و فوالد، هتل، مؤسسه آموزشی 
در ســطح جهانی و نیــروگاه برق آبی را هم دنبــال کرد. در 
ســال 1902 با ایجاد شــرکت هتل های هندی موســوم به 
IHCL برنامــه تأســیس نخســتین هتــل مجلــل هنــد را 
دنبال کــرد و در ســال 1903 هتــل تاج محل را در ســاحل 
کوالبــا افتتاح کرد که نخســتین هتــل دارای بــرق در هند 

بود. 
جمشــیدجی تاتا و پســرش در ســال 1904 از دنیا رفتند 
و دوراب تاتــا به عنــوان رئیس گروه شــروع بــه کار کرد. با 
برنامه و هدایت دوراب، گروه به سرعت گسترش یافت و 

تاتا، کارش را از یک تجارت خانه کوچک در هند شروع کرد و حاال 
هلدینگی در سطح بین الملل است

تـــــاتــــــا 
بر فراز قله اقتصاد هند

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

 چگونه شرکت های تاتا برای بیش از 150 سال 
باعث پیشرفت هند شده اند

نیروی پیشران اقتصاد هند
 از سال 1868 که شرکت های تاتا کار خود 
را آغاز کرد، با کمک های گسترده خود به 
ســتون فقرات ناپیدای جریان رشــد هنــد تبدیل 
شــد. شــرکت های این گروه در 150 ســال گذشته 
نیرویی نامرئی پیشــرفت و آرزوهای بیش از یک 
میلیارد مردم هند شــده اند. بورس بمبئی BSE با 
500 هــزار ســفارش در ثانیه، شــتابان ترین بورس 
جهان است. بورس ملی هند NSE با بیش از 1700 
شرکت پذیرفته شده که ارزش بازار آنها بیش از دو 
تریلیون دالر است، از نظر حجم معامالت نه تنها 
بزرگترین بورس هند بلکه یکی از ســه بورس برتر 
جهان به حساب می آید. وجه اشتراک این دو بازار 
بزرگ بورس، استفاده آنها از سامانه های نرم افزاری 

و خدمات مشاوره تاتا TCS است. 

 این شــرکت که امــروز نــه در جایگاه یک 
تجارت خانــه، بلکــه یــک شــرکت بــزرگ 
عرضه کننده خدمات فنــاوری خــودش را معرفی 
کرده، تأمین کننده هسته اصلی سامانه نرم افزاری 
بانکی است که به 750 میلیون حساب مشتری در 
بانــک دولتــی هنــد SBI خدمــات می دهــد. 
ســامانه های بیش از 23 هزار و 840 شــعبه بانک 
تعاونی روستایی و شهری بستر تسویه ناخالص 
بالدرنــگ RTGS بانــک خزانــه هنــد RBI و 
 SEBI سامانه های نظارتی بورس و اوراق بهادار هند
و گردآوری و تحلیل مالیات بر درآمد )به شکل زمان 
حقیقی( از جمله بخش های کلیدی ستون فقرات 

مالی هند است که توسط تاتا اجرا می شود.

اما ایــن همه ماجرا نیســت، ســامانه های اجرایی 
TCS از زیرساخت ارتباطی پرسرعت بهره  می برد 
که Tata Communications آن را اداره می کند. 
این گروه همچنین 120 گیگاوات برق مورد نیاز برای 
هند مدرن را تولید می کند که به 500 میلیون نفر 

خدمات می دهد. پیوش گوپتا معــاون بازاریابی و 
فروش تاتا استیل می گوید: »در واقع افراد زیادی 
نمی داننــد که کمــی بیــش از یک ســوم طرح های 
زیرســاختی هنــد از فوالد تولیدشــده توســط تاتا 

استیل استفاده می کنند.«

 تاتــا در دهــه 1930 معــادل 72 درصــد از 
فوالد مــورد نیاز هند را تأمیــن می کرد که 
شــامل کاربردهــای دفاعــی، راه آهــن و طرح هــای 
نمادین مانند پل هاوره بود. در مجموع 23 هزار تن 
یا حــدود 85 درصــد از فوالد مــورد اســتفاده برای 
ساخت این پل که امروز خط افق کلکته را پر کرده، 
از تاتا تهیه شده شده است. پس از سال 1947 این 
نقش تشدید شد چرا که هند تازه استقالل یافته 
و نیازمند انقالب در کشــاورزی و صنعــت بود که 
هیچ کدام بدون ماشین آالت و نیرو یا فوالد انجام 

نمی شد.

 امروز گروه تاتا مدعی اســت در هر مدل 
هواپیمای مسافربری غیرنظامی بوئینگ 
و ایربــاس که امــروزه تولید می شــود، محصوالت 
فــوالدی تاتــا وجــود دارد. دو ســوم خطــوط متــرو، 
پل های هوایی و پل های متروی هند ازجمله پل های 
شــاخصی مانند پــل دوم هوگلــی کلکتــه و پیوند 
دریایــی باندرا-ورلــی بمبئــی بــا محصــوالت ایــن 
شرکت ساخته شده اســت. فوالد این شرکت در 
یک سوم تایرهای تولید هند به کار می رود. تقریباً 
تمام خودروهای سواری ساخته شده از فوالد این 
شرکت ساخته می شود و سه چهارم وسایل نقلیه 
تجاری هند با شاسی ساخته شده از فوالد تاتا کار 
می کننــد. دو ســوم ریــل متــرو در ایــن کشــور، 
شــبکه های اصلی مترو شــهرهایی مانند دهلی، 
بمبئی، الکنو، احمدآباد، چنای و کوچی نیز بر پایه 
فناوری های در اختیار این گروه ایجاد شده است.

REVIEWبررسی
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وارد بخش های مختلف صنعــت از جمله فوالد )1907(، 
بــرق )1910(، آمــوزش )1911(، کاالهــای مصرفــی )1917( 
و همچنیــن هوانــوردی )1932( شــد. پــس از درگذشــت 
دوراب تاتا در سال 1932، سررشته کار به دست پسرش 
نوروزی ســاکالتواال افتاد و پس از یک دوره شــش ســاله، 
جهانگیر رتنجی دادابهوی تاتا ریاســت گروه را بر عهده 
گرفت. او چرخشــی در فعالیت ها را پایه گذاری کرد و در 
بخش هــای مختلفــی از جمله مــواد شــیمیایی )1939(، 
آرایشــی و بهداشــتی )1952(، چــای )1962( و همچنیــن 
خدمــات نرم افزاری )1968( شــروع بــه کار کــرد. در حالی 
که بسیاری تاتا را با نام تاتاموتورز و نقشی که در صنعت 
خودروسازی هند دارد می شناسند، اما گروه تاتا از سال 
1945 شرکت مهندســی و لوکوموتیو تاتا را ایجاد کرد که 
از سال 2003 به عنوان تاتا موتورز شناخته می شود. این 
بخش از کســب وکار گروه مبتنی بر توســعه محصوالت 

مهندسی و لوکوموتیو است. 

  ارزش آفرینی برای جامعه
راتانا تاتا، بــرادرزاده جهانگیر رتنجی دادابهوی در ســال 
1991 ریاست گروه را بر عهده گرفت و تالش کرد تا شرکت 
را تقویــت کنــد و بــه شــکلی فزاینــده بــر بخــش جهانــی 
تجارت شــرکت تمرکــز کند. او در ســال 2000 گــروه چای 
تتلی مســتقر در لندن را به دســت آورد و در ســال 2004 
نیز عملیات تولیــد کامیــون دوو موتورز کــره جنوبی را در 
اختیار گرفــت و در ســال 2001 به »امریکن اینترنشــنال 
گروپ« پیوست تا شــرکت بیمه Tata-AIG را راه اندازی 
کند. این مســیر در ســال 2007 با خرید گروه کوروس که 
یک تولیدکننــده انگلیســی - هلندی فوالد اســت ادامه 
یافت؛ این خرید بزرگ ترین مالکیت توسط یک شرکت 
هنــدی اســت، امــا پایــان راه نبــود و تاتــا در ســال 2008 

سرمایه گذاری در بخش خودرو را آغاز کرد. 
نقطه عطف دیگری برای تاتا در ژانویه 2008 شکل گرفت 
که خودروی موسوم به نانو را با موتوری کوچک معرفی و 

از میانه سال 2009 راهی جاده ها کرد. 
یک مقاله پژوهشــی که در ســال 2008 توســط دانشگاه 
MIT منتشــر شــد، نقــش گــروه تاتــا در اقتصــاد هنــد را 
بررســی کرده و می گوید که اگر یک ویژگی مشــترک برای 
هر شرکت تاتا وجود داشته باشد، مربوط به زمان، تالش 

و منابعی اســت که هر یــک از آنها به طیف گســترده ای 
از ابتــکارات اختصــاص می دهنــد که زیر ســایه توســعه 
اجتماعی قرار می گیرد. فرهنگ تاتا در این بخش حیاتی 
از فضای بنیادین مسئولیت اجتماعی شرکتی، برگرفته 
از حس ریشــه دار بازگشت به جامعه اســت. سنت تاتا 
در توسعه جامعه از نخستین روزهای تاریخ این گروه بر 
پایه ارزش هایی بیان شده که در هسته آن نهفته است. 
تاتــا هرگز یــک خیریه یا بــه قــول بنیان گــذارش، کارهای 
پراکنده خیرخواهانه نبوده است. به همین دلیل تقویت 
باورهایی که این گروه به مأموریت خود در توسعه پایدار 
تزریق می کند، مجموعه ای روشــن از ساختارهاست که 
 )TCCI( به ویژه در شــورای تاتا بــرای ابتــکارات اجتماعی

نمود یافته است. 
شــورای TCCI در واقــع مؤسســه ای با مدیریــت متمرکز 
اســت کــه از طریــق فرایندهــای خــاص بــه شــرکت های 
تاتــا کمــک می کنــد و توســعه اجتماعــی، مدیریــت 
زیست محیطی، بازسازی تنوع زیستی و کار داوطلبانه را 
در بر می گیرد. این سازمان هماهنگ کننده فعالیت های 
توســعه اجتماعــی متنــوع و گســترده شــرکت های تاتــا 
اســت. شــورای TCCI با همکاری برنامه توسعه سازمان 
ملل متحــد )هنــد(، شــاخص تاتا برای توســعه انســانی 
پایــدار را ایجــاد کــرده اســت. این برنامه شــامل تالشــی 
پیشــگامانه با هدف هدایــت، اندازه گیــری و افزایش کار 
اجتماعی است که شرکت های گروه تاتا انجام می دهند.
بــه ایــن ترتیــب شــرکتی خانوادگی کــه بــر پایــه فعالیت 
تجاری شــکل گرفت و دوران پرآشــوب ناشی از دو جنگ 
جهانــی را از ســر گذرانــد، نه تنها در یــک فراینــد متوازن 
رشد کرد و نقشــی پررنگ در اقتصاد ملی خود ایفا کرد، 
بلکه به تدریــج تبدیل به یکی از شــرکت های ســرآمد در 
اندازه جهانی شد و رشــد خود را به توسعه اجتماعی در 
کشــورش پیوند زد. تاتا نماد کسب وکار پرســابقه و رو به 
رشدی است که در مسیر سودآوری و توسعه خودش به 
نیازهای جامعــه نیز پرداختــه و از مســئولیت  اجتماعی 
خویش آگاه اســت؛ تا آنجا که در چشم انداز و مأموریت 
این شــرکت می خوانیــم: »مأموریــت اصلی شــرکت تاتا 
»بهبــود کیفیــت زندگــی در جوامــع« اســت کــه آن را با 
ارزش آفرینــی بلندمــدت بــرای ذی نفعان خود در ســطح 

جهانی دنبال می کند.«

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

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

کتــاب  هفتــم  چــاپ 

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

منتشر شد

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

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

&
W I S D O M

کافی است مدتی مدیریت رمزارزهارا به مسئوالن عزیز خودمان بسپاریم تا ببینیم که آنها بعد 
از مدتی دچار کسری شدید »عدد روی هوا« شده اند و قیمت ها سر به فلک کشیده است نصایح فاضل نراقی

 کی شنیدستی 
شتر پرواز کرد؟

مال احمد بن  محمدمهدی فاضل  نراقی 
متخلــص بــه صفایــی )1185-1245 ه. 
ق.( مجتهــد، نویســنده و شــاعر دوره 
قاجــار، 15 ســال از دوران جوانــی را نزد 
پــدرش تحصیــل کــرد. پــس از مدتــی 
کوتاه به مقام استادی رسید و مشغول 
تدریس شــد. پــس از ســفر بــه نجف و 
شــرکت در مجالــس درس و تدریــس 
و پژوهــش بــه درجــه اجتهــاد رســید؛ 
ســپس به زادگاهش کاشــان بازگشــته 
و به جای پدرش مسئولیت اداره حوزه 
علمیــه و تدریــس در آنجــا را بــه عهده 
گرفــت. نراقــی در عهــد فتحعلی شــاه 
قاجــار زندگی می کرد که دســت اندازی 
قدرت هــای بــزرگ حــوادث بســیاری 
در کشــور آفریــد. او دربــاره افــرادی کــه 
برای انجــام نــدادن کارها بهانه تراشــی 

می کنند، گفته:

ماند حیران اندر آن صحرا فرید
گشت ناگاهان شترمرغی پدید
مرد حیران نزد آن شد بی نیاز 

گفت ای اَشتر خدا را چاره ساز
ای تو مهر و این تنت گنج روان

بار من بردار و تا منزل رسان
گفت رو رو ای تو مرد خارکار

دیده ای هرگز تو مرغی زیر بار
هیچ مرغی را شنیدی بارکش

بر من از رحمت نما آن باز کش
گفت پس ای مرغ فرخ بال من

رحم کن بهر خدا بر حال من
بر من از رحمت نگاهی باز کن

زود بر سوی وطن پرواز کن
گفتش اَشترمرغ کی بیچاره مرد

کی شنیدستی شتر پرواز کرد
من ندیدم همچو تو کس لک بود

اشتر و پرواز بلکنجک بود
ای بسی از اهل دنیا ای قرین
چون شترمرغند اندر کار دین
گاه در جبرند و گه در اختیار

سود خود بینند در هر کار و بار

HINT نکته

ضرورت تولید رمزارز ملی با بودجه تپل!

1
بنده خدایی که از طبقه ســی و نهم ســاختمان افتــاده بود، 
بــه طبقــه بیست وهشــتم کــه رســید با خــودش فکــر کرد: 

»خب خدا را شــکر تا اینجا به خیر گذشته.« 
مدیونیــد اگــر فکر کنیــد منظــورم با دوســتان 
رمزارزبازی اســت که هر بالیی سر این الکردار 
می آید، ســه تا نفــس عمیق می کشــند و بعد 
تــوی چشــمت زل می زننــد و عیــن آنهایی که 
انــگار می خواهنــد پرزنتــت کننــد، می گویند: 
»ببیــن! ایــن چیزها تــوی بــازار طبیعیــه. یک 
حرفــه ای باید همیشــه حرفــه ای باشــه. وقتی 
همه می فروشند، تو بخر. وقتی همه می خرند، 
تو بفروش.« و کلی از این جمله های انگیزشی 

که با یک جســت و جوی ســاده گوگل می شــود از همه شان 
پرینت گرفــت و پیش بقیه کالس گذاشــت. فقط مشــکل 

اینجاست که نمی شود با این جمله ها پولدار شد.

2
برادر من! خواهر من! چه بالیی به ســر رمزارزها بیاید شما 
قبول می کنید که به خاک و خون کشــیده شــده اید و زبانم 
الل، خــدای نکرده، هفت  قــرآن در میان، اشــتباه کرده اید؟ 
البتــه منظورم این نیســت که باز هــم خدای نکرده شــما از 
بیــخ اشــتباه کرده ایــد و در یــک جایی کــه اصالً مشــخص 
نیست کجاست، کلی پول باالی چند تا عدد و رقم داده اید. 

نخیر... من خودم کلی هم باسواد و به روز هستم و می دانم 
که مناســبات جدیــد علم بر همین مبناســت. کــدام مبنا؟ 
همین دیگر؛ که قالتاقی پیدا شود و به بقیه عدد بفروشد. 

3
شــکر خدا این هفتــه هم گذشــت و هنــوز زیر 
صیانت دوستان قرار نگرفته ایم و این خودش 
خیلی است. مشکل ارزان شــدن رمزارزها هم 
درست می شــود، کافی اســت مدتی مدیریت 
همین عددهــای نامرئــی را به مســئوالن عزیز 
خودمان بسپاریم تا در کمال تعجب جهانیان 
ببینیــم کــه آنهــا بعــد از مدتــی دچــار کســری 
شدید »عدد روی هوا« شده اند و قیمت ها سر 

به فلک کشیده است.

4
چند وقــت پیــش در خبرها آمده بــود که قرار اســت رمزارز 
ملی ســاخته شــود و به بهره برداری برســد. به به، آدم واقعاً 
احساس غرور می کند از این همه چیز ملی. شما فکر کنید 
مثــالً همیــن ســوئیس بدبخت نــه خــودروی ملــی دارد، نه 
بنزین ملی، نه صداوسیمای ملی و نه هیچی ملی . مردمش 
فقط ســالی بــه دوازده مــاه عینهو چی ســاعت می ســازند. 
اصالً خبر هــم ندارند که ما و بقیه مــردم عاقل جهان دیگر 
از ساعت استفاده نمی کنیم و زمان را از روی گوشی هایمان 

پیدا می کنیم.

5
می بینید بعضی ها چقدر عقب افتاده هستند؟

6
حاال جان شــما نباشــد، جان من بیایید یک لحظــه به این 
فکر کنیم که یــک کارخانه تولیــد رمزارز ملــی با تخصیص 
بودجه تپل و کافی، به دست دانشــمندان توانمند داخلی 
راه بیفتد. خدایی خیلی کیف می دهد، نه؟ حتی تصورش 
هم قشــنگ اســت. نیمه شــب از خــواب بیدار می شــویم. 
صورت مان را شسته نُشســته می پریم پشــت فرمان پراید 
200 میلیونی مــان و  می رویــم در صــف متقاضیــان خریــد 
رمزارز ملی. به خیال اینکــه نفر اول صفیم، به مرکز فروش 
می رســیم و می بینیم الاقل دو ســه هزار نفــری مثل ما فکر 
می کرده اند. با هدایت مســئولین به انتهــای صف هدایت 

می شویم و... . 

7
همه جا امن و امان است خدایا شکرت

قلب من در هیجان است خدایا شکرت
خودروی ملی ما در حد بنز است ولی
بنز در حد ژیان است، خدایا شکرت

شب نوشته های یک بچه نوآور! )42(

شیطونه می گه 
بزنم توی...

می گفــت: »اوالً که حــق با من بــود. بعــد از اون همه 
رفت وآمــد، همــه کارهایــی رو که گفتــه بــودن دنبال 
کردم و تغییراتی رو که می خواستن یک به یک پیاده 
کــردم؛ ثانیاً نشســته جلــوی مــن اون جور 
حرف می زنــه انگار کــه... خب مــن چقدر 
باید تحمل کنم؟ ثالثــاً به چه حقی هر روز 
ما رو می کشونن دفترشــون و وقت مون رو 

می گیرن؟ شیطونه می گه بزنم توی...«
گفتــم: »اول اینکه، اوالً درســت نیســت، 
بهتــره بگــی اول! یــک نــگاه ســخت و 
پرسشــگرانه کــرد کــه از نــگاه کردن هــای 
غضبنــاک فریبــا و تکه هایــی کــه ســمیرا 
می اندازد پرمعناتر و گزنده تر بود. فهمیدم 
بهتر اســت پارســی را وقتی دیگــر پاس بــدارم. صدا 
را صــاف کــردم و گفتــم: »از مشــتری مداری چیــزی 

می دونــی؟ نشــنیدی کــه حق بــا مشــتریه؟ صــد بار 
نگفتیــم و نخوندیم که حــرف اول و آخر رو مشــتری 
می زنه؟ اینها فقط برای جلسات آموزشی و گفت وگو 
خوبه یا بایــد در عمل هم اجرا کنیم؟« دیدم ســرش 
را بلند نمی کند و ساکت است. من  هم کمی ساکت 
شــدم. بی اختیار جوگیر شــده بودم و با صدای بلند 
حرف می زدم. چند قدمی رفتم و برگشتم، با آرامش 
گفتــم: »بــرادر مــن، عزیــزم، آقا پســر گل، همیشــه 
گفتیم »مشتری مداری«. نکنه تو شنیدی »مشتری 

نداری«؟« 
کامیار که گوشه اتاق نشســته و تا اینجا ساکت بود، 
بلند شــد و لیوان آبــی را آورد و گذاشــت روی میز. از 
آنجــا رفت روبــه روی تابلــو ایســتاد، چندتایی ضربه 
کوچــک بــه تابلــو زد و خیلی جــدی گفــت: »حرف و 
گفت وگو تمام، ســاکت باشــید و توجــه کنید! درس 

امروز مشتری مداریه.«
 نیم خیز شــده بودم که بروم و جلــوی کامیار را بگیرم 
که دیدم ســامان بــا لبخنــدی روی لب، ســرش را باال 
آورد. ســر جای خودم ماندم و روشن شد که باالخره 
توانســتیم بر عصبانیت چیره بشــویم. حــاال کامیار 
بود که میدان داری می کرد و همه را به خنده انداخته 

بود. 

»مشتری مداری، یعنی مشتری روی یک مدار؛ یعنی 
مشــتری روی این خط جلو مــی ره و تو بایــد بدونی و 
پات رو از این خط بیرون نگذاری. مدار مشتری مثل 
مــدار ســیاره های منظومه شمســیه. یه وقــت بهت 
نزدیک می شــه، یــه وقــت دور. نــه وقتی کــه نزدیک 
می شــه باید زود پســرخاله بشــی و نه وقتــی که دور 
می شه باید قهر و گریه کنی. مشتری یعنی همین.« 
من که از تغییر فضای اتاق خوشــحال بودم، ساکت 
نشســته بودم و کامیــار همچنان شــیطنت می کرد، 
امــا نگذاشــتم ادامــه بدهــد و رو بــه ســامان گفتــم: 
»تو کــه تــازه درگیــر کار نشــدی. باالخره مشــتری از 
مــا درخواســت همــکاری داره، بایــد کارش رو انجــام 
بدیم. اگــر درخواســت غیرمنطقــی رو هم بــا دلیل و 
برهان پاسخ بدیم، تنش و درگیری و دلخوری درست 
نمی شه.« ســامان که آرام تر شــده بود، گفت: »آخه 
گاهــی اوقــات شــیطونه می گــه بزنــم تــوی...« کمــی 
ســکوت کــردم. این بــار مــن نگاهــی معنادار کــردم و 
گفتــم: »تو بــا شــیطونه کار می کنــی یا ما؟ شــیطونه 
بی خود می گه. ما که می گیم همیشه باید روی مدار 
خرسندی مشتری حرکت کنیم، وجود کسب وکار ما 
به بودِن مشتری وابسته ست. حاال شیطونه هر چی 

می خواد بگه!«

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007
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بازی بورس با رمزارزها:احتمال ریزش بیشتر!

یک وی سی تخصصی
گفت وگو با جواد بهره، مدیرعامل مکس دیجیتال  که روی 

استارتاپ های حوزه رمزارز و بالکچین سرمایه گذاری می کند

3

13

یک ساتوشی 
به چاپ هفتم رسید
نگاهی به یکی از پرفروش ترین کتاب های رمزارزی در ایران

چهره بد هفته؛ ماینرهای غیرقانونی
 که حکم قضایی گرفتند!

   عکس:  نسیم اعتمادی

20 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
شــماره بیســتم 
یکــــم خــرداد
1 4 0 1
16  صفـــــحه

7

امین زربخش، هم بنیان گذار 
کوین پالس از روند تحول در حوزه 

رمزارزها می گوید 

بازار دستخوش 
تغییر خواهد بود...

14 410

سقوط تِرا برگ برنده 
رگوالتورها می شود؟
رمزارز  بانک های مرکزی 

از همیشه به واقعیت 
نزدیک ترند!

رؤیافروش های 
خانه خراب کن!

پولدار شدن یک شبه 
بهترین طعمه

شاخ های اینستاگرام 

در بیت پین میت 
چه گذشت؟

پاسخ امیرحسین مردانی 
به پرتکرارترین سؤاالت 
کاربران صرافی بیت پین

2

مراقب نیش مارهای 
سمی باشید!

افراد سودجو در فضای 
مه آلود رمزارز بیشتر 

فعال خواهند بود

A N A LY S I S A N A LY S I S
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در مراحل اولیه 
بین 1.5تا 3میلیارد 
و برای پروژه های 
مراحل باالتر بین 5 
تا 10 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری 
می کنیم 
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 کارنگ امروز به شــماره ۵۰ و رمزارز به 
شماره 2۰ رسید. این یعنی یک سال از 
آغاز انتشار این هفته نامه گذشت. یک سال، 
در دنیا، عمر زیادی برای یک نشریه نیست که 
بخواهیم در وصــف آن بگوییم، امــا در ایران با 
تعــداد زیــاد رســانه هایی کــه هــر ســال متولــد 
می شــوند و بــه یــک ســال نرســیده بــه انبــوه 
رســانه های مــرده می پیوندنــد، انتشــار یــک 
نشــریه به صورت منظم در یک سال می تواند 

نشانه خوبی باشد.

 مــا کارنگ را چند ســالی 
است که شروع کرده ایم؛ 
زمانــی کــه ایــده انتشــار یــک 
هفته نامــه را در ســر داشــتیم؛ 
گرچــه کارنــگ و رمــزارز امــروز بــا 
آنچه چند ســال پیش به آن فکر 
کرده بودیم، فاصله زیادی دارد و 
ایــده ناپختــه آن روزهــا طــی ایــن 
چند ســال پخته تر شــده و امروز 

تیمی حرفه ای تولید آن را در دست دارد.

 کارنگ و رمزارز برای ما بعد از راه اندازی 
یــک پایــگاه خبــری و یــک ماهنامــه 
تجربــه ای جدید و از جنســی متفــاوت بود. در 
پایگاه خبری با وجــود اینکه تعریف مــان از راه 
پرداخت یک رسانه تحلیلی بود، به روز بودن از 
اولویت هــای رســانه مان بــه حســاب می آمــد؛ 
اینکه بتوانیم در عین اینکه با دستگاه تحلیلی 
خودمان به موضوعات نگاه می کنیم، به روز هم 
باشیم، دغدغه ما بود. در ماهنامه اولویت اول 
ما نگاهی کامالً تحلیلی به موضوعات بود. این 
بــار در رســانه جدیــد بــا دوره زمانــی هفتگی با 
چالش جدیدی روبــه رو بودیم. صادقانه ما جز 
اینکــه تجربــه نوشــتن در رســانه هفتگــی را 

داشــتیم، تجربــه مدیریــت یــک هفته نامــه را 
نداشتیم.

 کســانی که تجربه رسانه چاپی دارند، 
به خوبی می دانند که سخت ترین دوره 
انتشــار نشــریات دوره هفتگــی اســت، حتــی 
ســخت تر از روزنامه. چالشی که رضا جمیلی، 
سردبیر کارنگ و المیرا حسینی، دبیر تحریریه 
آن به خوبــی از پســش برآمدنــد و وجودشــان 
آرامشی برای ماست. همکارانی که از بیرون از 
بدنه راه پرداخت به ما پیوستند و ما را از بالیی 
کــه بســیاری از تیم هــای موفــق دچــارش 

می شوند، نجات دادند.

 همیشه تیم های رســانه ای را می دیدم 
که سال ها با ثبات مدیران اصلی شان به 
کار خود ادامه می دهند، مخاطبــان و طرفداران 
خــود را دارنــد، امــا دچــار آفــت گروه اندیشــی 
هستند. طرز نگاهی همیشگی در این رسانه ها 
جریان دارد کــه به نگاه اصلی آن تبدیل شــده و 
آن قدر قوی می شود که تاب تحمل هر شیوه نگاه 
دیگری را نــدارد. کارنــگ اولین تجربه ســاختن 
چیزی از صفر در مجموعه رسانه ای راه پرداخت 
بــود کــه تیمــی خــارج از بدنــه راه پرداخــت 
مســئولیتش را بــر عهــده گرفــت و ســبب ورود 
اندیشه ای جدید به مجموعه راه پرداخت بود. 
گرچه تیم کارنگ و رمزارز تیمی کوچک اســت، 
اما طــی همیــن یک ســال عالوه بــر اثــری که در 
اکوسیستم اقتصاد نوآوری کشور داشت، تأثیر 
غیر قابل انکاری بر شیوه نگاه ما در مجموعه راه 
پرداخت نیز گذاشته است؛ تأثیری که امیدوارم 
پس از کارنگ و رمزارز با خلق محصوالت جدید 
در راه پرداخــت و پیوســتن تیم هــای حرفــه ای 
جدید همچنان ادامه داشــته باشد و به تکامل 

این مجموعه کمک کند.

INTROسرآغاز

50شماره  از کارنگ و 20 شماره از رمزارز گذشت

برای یک سالگی با شما بودن

افراد سودجو در فضای مه آلود رمزارز بیشتر فعال خواهند بود

مراقب نیش مارهای سمی باشید!

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

دارایــی دیجیتــال مفهــوم ســاده ای نیســت و ابعــاد 
اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و حقوقــی 
ناشــناخته ای دارد. مبهم بودن آینده دارایی دیجیتال را 
نبایــد دلیلی برای حــذف آن در نظر گرفــت. برخی تصور 
می کنند ابهام بهانه مناســبی برای محدود کردن است. 
در مدل ذهنی ما خطا کردن مجاز است و زمانی که آینده 
روشن نیست، خطا کردن تنها راهی است که می توانیم 
سره را از ناســره تشــخیص دهیم. هیچ برهان و منطقی 
نمی توانــد آینــده مبهــم دارایــی دیجیتــال را روش کند و 

تنها چیــزی که آینــده را شــفاف می کنــد، فرا 
رســیدن خود آینده اســت؛ بنابراین از منظر 
مــا دارایی دیجیتــال نه خیر مطلق اســت، نه 
شــر مطلق. بلکه فرصتی اســت با فرصت ها 
و تهدیدهــای خــودش. قاعدتــاً عقــل ســلیم 
بــه مــا حکــم می کنــد فرصت هــا را بیشــینه 
کنیم و تهدیدها را کمینه، اما در واقعیت این 
دســتاوردی اســت که از راهی پرچالش عبور 
می کنــد. مفهــوم ســرمایه گذاری همین جــا 
معنا پیدا می کند. شــرکت ها، کسب وکارها، 

اســتارتاپ ها و وی ســی ها و فرشــته های ســرمایه گذار و 
خیلی های دیگر مفاهیمی در پاســخ به این دنیای مبهم 
هســتند. ابهام چیزی نیســت که بــا دســتور و آیین نامه 

بتوان آن را رفع کرد. 
قاعدتــاً ابهــام فرصــت مناســبی بــرای سوءاســتفاده و 
کالهبرداری هم هست. طبیعی اســت که افراد سودجو 
در فضای مه آلود بیشتر فعال شــوند. برخی مردم ساده 
و از همه جــا بی خبــر را فریــب می دهنــد و بــا تبلیغــات 
ســعی می کنند دارایی هــای بــی ارزش را ارزشــمند جلوه 
دهنــد و از این نمــد کالهی بــرای خود ببافنــد. برخی هم 
تــالش می کننــد نشــان دهنــد کــه واســطه بیــن دولت و 
ملت هستند و از کاهش سرمایه اجتماعی به نفع خود 
سوءاســتفاده کنند. به عبارتــی همان گونه کــه برخی در 
شــبکه های اجتماعــی مشــغول سرکیســه کردن مــردم 
هســتند، برخی هم با جــا زدن خــود به عنوان واســطه با 
نهادهــای امنیتــی و تصمیم ســاز و تصمیم گیــر از تزلزل 

برخی کسب وکارها سوءاستفاده می کنند. 
واقعیت این اســت که با وجود همه نقدها و انتقادهایی 

که به تنظیم گری در ســاختار سیاســی ایــران داریم، ولی 
بایــد اعتــراف کنیم که هیچ کســب وکار ســالمی نیســت 
که در ایران فعالیت کند، ولــی نتواند با تنظیم گران حوزه 
خود ارتبــاط برقرار کنــد. بگذاریــد کمی دقیق تــر بگویم. 
مواردی مثل مالیات و بیمــه را بگذاریم کنار. چالش های 
مشترکی وجود دارد و راه حل ها هم مشخص است، ولی 
علی  ایحال مسائل آن حوزه به سادگی قابل حل نیست. 
در همــان حوزه هــا هــم کارچاق  کن هایــی وجــود دارنــد. 
ولی مســائل حوزه های بیمه و مالیات مشــخص اســت. 
حوزه های ناشناخته ای که ممکن است نظم 
عمومــی جامعــه را به هــم بزنند و مشــکالت 
امنیتی ایجــاد کنند، قاعدتاً توجــه نهادهای 
ناظر را برمی انگیزند و کســب وکارهای ســالم 
و شــفاف هــم ماننــد همــه جــای جهــان در 
چهارچوب قانــون ارتباط مســتمری دارند تا 
پاسخگوی دغدغه ها باشــند. در تمام جهان 
در حوزه هــای مرتبــط بــا دارایــی دیجیتــال و 
به طور خــاص صرافی هــای رمــزارز، نهادهای 
گوناگون به صورت عمومی دغدغه های خود را 
اعالم کرده اند و در جلسات خصوصی ارتباط مستمری 
بــا فعــاالن و کســب وکارها دارنــد. تدویــن مقــررات برای 
حوزه های جدید و حتی به رســمیت شــناختن آنها یک 
فرایند تدریجی اســت که باید به مرور و با رفع دغدغه ها 
انجام شــود. هرگز نمی تــوان از طریق راه هــای میان بر و با 
شوآف زمینه به رسمیت شناخته شدن یک حوزه جدید 
را فراهم کرد.  همه کســب وکارهای شناخته شــده ایرانی 
در حوزه دارایی های دیجیتال تا همین امروز با بسیاری از 
ارگان ها و نهادها و تنظیم گران جلسات مکرر داشته اند 
و همه ما خوب می دانیم که ابعاد موضوعات و دغدغه ها 
چقدر پیچیده است و قاعدتاً در محیط های نمایشگاهی 
نمی توان این دغدغه را پاســخ داد. مردم ایران هم بسیار 
بیشــتر از آن چیــزی کــه برخــی تصــور می کننــد، بــا این 
فناوری ها آشنا شــد ه اند و هر فعالیتی در زمینه رمزارزها 

باید با هدف روشن و شفافی انجام شود.
مهم تریــن چالــش امــروز رمزارزهــا در ایــران در ســمت 
عمــوم مــردم، توســعه ســواد مالــی اســت و در ســمت 
کســب وکارها تدویــن مدل هــای مطلــوب تنظیم گــری و 

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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صـــــفحــــه
۳۰هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز
وویــــــژهنامه
نمایشگاهکتـاب

K A R A N G
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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؟

I N T E R V I E W

10

مانعی 
به نام 
مجوز
گفت و گو با فهیمه فرهمند

 که در آموزشگاه 
زبان انگلیسی خود
 به دنبال روش های
 نوین و منحصربه فرد
 آموزشی است

پادروشاپ؛ یک فروشگاه ساز متصل به اینستاگرام
12

پویا پیرحسینلو  و کیوان جامه بزرگ در گفت وگوهایی صریح 
و بی پرده به نقدها و اتهام ها علیه ابر آروان پاسخ دادند

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
ه ر ــــــــما شـ
چهلوششــــم
چهارماردیبهشت
1 4 0 1
16+16صفـحه
۳0هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

8

گفت و گو با سعید ناسوتی 
مدیرعامل پیشرو پست

نمره لجستیک 
ایران حداکثر 

13K است! A R A N G
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توسعه تاریخی 
بازارها

سیر تحول و فراز 
و فرود  روابط بین 

تاجر و تولیدکننده 

14

سال 
سرنوشت

مسیر کسب وکارهای 
خوب  و کسب وکارهای  بد 

از هم جدا می شود؟

3

2

کسب وکارها 
و مراوده دوسر 
باخت با دولت

درسی از  یک قرارداد
 600 میلیون دالری

2

چرا سیبل 
شدند؟

A N A LY S I S

از این جیب به آن 
جیب نکرده ایم 

سرمایه گذاری مان 
واقعی است

لیدر بازار بودن و دغدغه 
اجتماعی داشتن

 دلیل هجمه هاست

متن
و حاشیه 

رویداد
 سوار ابرها

اهمیت نهادهایی مانند اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی

 در اقتصاد ایران چیست؟

A N A LY S I S

2

انتشارات راه پرداخت 
در نمایشگاه کتاب
در غرفه 20 راهرو 16 
منتظر شماییم

دو شقه شدن اتحادیه: واکاوی دالیل و عواقب آن
4

آبانک ادعای نئوبانک بودن ندارد

گفت و گو با آرش بابایی، مدیرعامل »ارتباط فردا« 
از نقش آفرینی در اکوسیستم بانکی کشور تا 
سرمایه گذاری روی قسطا، اتاقک، پابال و دراو

در 
مسیر 

رشد

12

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
ه ر ــــــــما شـ
چهلوهشتـــم
هجدهــــــــم
اردیـــــبهشت
1 4 0 1
16+16صفـحه
۳0هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

10

گفت و گو با سارا سقایی 
که تالش کرده از تکنیک 

متفاوتی برای رنگ آمیزی 
محصوالت سرامیکی اش 

استفاده کند

 سرامیک سازی

K با تکنیک ساگار A R A N G
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لطفاً به 
دانش بنیان و 
دانش بنیان ها 
رحم کنید...

2

 زیست بوم 
نوآوری آمریکا  

در مسیر 
سراشیبی

14

فضای رقابت 
و نوآوری 

مطالبه گری  
می خواهد

12

آرمندهی - رحیمیان 
دست به یقه شدن 
کافه بازار و مایکت 

وسط توییتر!  

مدیران ارشد دو کسب وکار اندرویدی کشور یکدیگر را
 به دروغ گویی، تقلب و کالهبرداری متهم کرده اند

I N T E R V I E W ANALYSIS

خطر نابودی 
نهادهای 

صنفی بخش 
خصوصی

2

ANALYSIS

عکس:حامدکریمزاده

14 16

امشب گودبای  
پارتی جعفره
 وقت غبارروبی 

مودم های دایال آپ

امپراتوری 
تجاری 

یک ستاره 
بسکتبال

بیمه 
مرکزی 
رودرروی  
آنالین های 
این صنعت 
قرار گرفت

گرانی 
اینترنت؛ 

یک شوک 
تازه به 

زیست بوم 
نوآوری 

4

باند نوآوری

گفت و گو با اکبر قنبرپور ، مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی پیام که در اکوسیستم نوآوری  
در حال تبدیل شدن به یک فضای تأثیرگذار 
»آپ« با و کلیدی است

دستوری 
تعجب برانگیز  
از انجام فعالیت 
در حوزه بیمه 
منع شد

در مذمت 
تصمیم هایی که 

بدون همراهی 
کسب وکارهای 

واقعی گرفته 
می شود 

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
ه ر ــــــــما شـ
پنجم چهــلو
هشتم بیـستو
فروردین1401
16+16صفـحه
۳0هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

12

با وجود مخالفت های آشکار و نهان جف 
بزوس با تشکیل اتحادیه کارگری

 باالخره یک اتحادیه کارگری ایجاد شد

  نبرد با جالوت

 1/6 تریلیون
K دالری! A R A N G
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3

 شنیده ها حاکی از آن است که با وجود به تعویق افتادن انتخابات، فرصتی برای ثبت نام مجدد کاندیداها وجود ندارد 

بزنگاه تاریخی اتحادیه کسب وکارهای مجازی 

در انتظار  
جهش
 لجستیک
گفت و گو با بابک 
عقیلی نسب، مدیرعامل 
و هم بنیان گذار پستکس 

بازیافت 
خاطرات

معز نیکبخش تهرانی 
خالق برند نیکسا، از 

داستان کسب و کارش 
می گوید که بر اساس 

ثبت خاطره با چینی های 
شکسته شکل گرفته است

10

12

مسابقه 
دستمزد برای 
جذب نیروی 

متخصص

برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

 طنز
H U M O R

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

23

ساالنهدرایران5میلیاردبستهارسالمیشود!

3

2 2

ایجاد کارگروه 
تخصصی فین تک 

در بانک مرکزی
نشست رئیس کل بانک 
مرکزی با فعاالن فین تک

اقتصاد 
آفرینشگران و عصر 

جدید اینترنت

حرف ها و نشست های دو 
کاندیدای اصلی  در هفته 

گذشته   این انتخابات 
را وارد فاز تازه ای کرد

A N A LY S I S

7

همنشینی
 بــــانـک
 و سرمایه گذاری
امینآقاجانی،مدیربازاریابی
توسعهکسبوکاربانکینو،از
راهاندازییکسرویسجدیددر
پلتفرمبانکینومیگوید

12

گفتن از برند 
کارفرمایی کافی 

نیست
آنچه  برند کارفرمایی 
یک سازمان را می سازد

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
ه ر ــــــــما شـ
چهلوهفتــــم
زدهم یــــــــا
یبهشــت د ر ا
1 4 0 1
16+16صفـحه
۳0هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

10

گفت و گو با 
نیلوفر عیدی زاده

تویزه:
ازآبادان
Kتااصفهان A R A N G
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تنور انتخابات 
اتحادیه داغ تر شد

   عکس:  نسیم اعتمادی

6

خالقانه ترین کمپین تبلیغاتی نوروز؛ بود و نبود اسنپ!

8

 موتیف هایی از فرش
روی قاب های برنجی

در سال 2021 وی سی ها 9/7 میلیارد دالر
 در حوزه تحویل سریع کاال پول ریختند 

2

2 12 14

امکان 
کاهش سقف 

5 میلیاردتومانی  
مالیات  بعید 

نیست!

فقط یک درصد!
سهم دانش بنیان ها از صادرات کشور

3

خرده فروشی؛ 
سوار بر جریان 

نوآوری
 دربارهکسبوکار
»ِشِکلبرینوی«

اوکراین چگونه 
تک شاخ فناوری 
شرق اروپا شد؟
نگاهی به اکوسیستم 

نوآوری اوکراین

گفت و گو با سارا هوشیار
صاحب برند زیوا 

A N A LY S I S

4

مه هـــفــتهنــا
اقتصادنــوآوری
ســــــــالدوم
ه ر ــــــــما شـ
ر چهــا و چهل
یکم و بیـــست
فروردیــن1401
16+16صفـحه
۳0هــزارتومان
هبا ا همــــــــر
ضمیمــهرمزارز

8

گفت و گو با محمد 
اتابکی، هم بنیان گذار 

سامانه مدیریت ناوگان 
هوش مصنوعی آپتایم

 چه کنیم قافیه 
Kرا نبازیم A R A N G
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تعویق یا 
برگزاری؟ 

بیشتر فعاالن اکوسیستم آنالین ایران به فرایند 
ثبت نام ها و زمان بندی برگزاری انتخابات اتحادیه 

کسب وکارهای مجازی نقدهای جدی دارند

در یک رویداد کالب هاوسی چهره های صنفی و کسب وکاری 
نظرات خود را درباره عملکرد دوره اول و بایدهای برگزاری 

انتخابات دوره دوم این اتحادیه مطرح کردند

تقویت شفافیت 
و پرهیز  از محفل گرایی

لجستيک
L O G I S T I C

10



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 20
1 خـــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

3

حوزه رمزارزها حوزه ای است که هنوز قانون گذار موضع 
روشنی در خصوص به رسمیت شناختن یا به رسمیت 
نشــناختن آن نگرفتــه و به اصطالح در یــک وضعیت 
خاکستری به سر می برد. همین وضعیت خاکستری، 
متأسفانه به بهانه های مختلف منشــاء سوءاستفاده 
سودجویان از فضا می شود که اغلب هم مدعی هستند 

سعی دارند رگوالتور و فعاالن را به یکدیگر 
جهت ایجاد گفتمان متصل کنند و برای 
جذب فعاالن به این ادعای دروغین، اغلب 
به شکلی پیچیده و غیرشفاف، سعی در 
متصل نشان دادن خودشان به نهادهای 
خاص می کنند و بعد از جلب نظر فعاالن، 

بساط کاسبی خود را فراهم می کنند.
جدید تریــن نمونــه این اتفــاق، رویــدادی 
اســت کــه قــرار اســت روزهــای نخســت 
خردادماه ۱۴۰۱ در حوزه رمزارز برگزار شود 
و جدایی از ادعای باطل »اولین« بودنش 

کــه ده هــا رویــداد پیشــین را نادیــده گرفتــه و جــدای از 
ادعای باطــل »بین المللــی« بودنش که حتــی یک نام 
بین المللی هم در هیچ کجای آن دیده نمی شود، ادعای 
دروغین حمایت از مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه 
دستاویزهایی است که تحت آن سعی دارند بازیگران 
این صنعت را برای پرداخت هزینه های چند ده میلیون 
و چند صد میلیونی ترغیــب کنند. اینکــه برخی برای 

رویدادی هزینه های چند صد میلیونی دریافت کنند، 
هیچ محل اشــکال نیســت، اما اینکه از نــام نهادهای 
عمومــی و حاکمیتــی سوءاســتفاده کننــد و اعتبــار و 
آبروی ایــن نهادهــا را به حــراج بگذارند، محل اشــکال 
اســت! این کاســبان که کسب وکارشــان فقط برگزاری 
رویداد اســت، نه دغدغه رمــزارز دارند، نــه دغدغه رفع 
دغدغه هــای اکوسیســتم رمــزارزی دارنــد و نه 
کمترین ســابقه فعالیتــی در این حــوزه. اینان 
فقــط رویدادبرگزارکن هایــی هســتند کــه یک 
روز در حــوزه کار و یــک روز در حوزه کشــاورزی 
و پس فــردا در حــوزه دارو و پســان فردا در حوزه 
آبیاری گیاهان دریایی رویداد برگزار می کنند و 
این روزها هم بوی کباب رمزارزی به مشام شان 
خورده و با هــر دروغ و دغلی و با سوءاســتفاده 
از لوگوی هر نهاد و ســازمانی، سعی در گرفتن 

سهمی از این کباب دارند!
کم نبودند و نیستند کاسبانی که سعی کردند از 
فضای خاکستری رمزارزها سوءاستفاده کنند و فعاالن 
این صنعت را بدوشند! از همین رو بر تک تک بازیگران 
این صنعت و فعاالنش، واجب است دست همکاری و 
یاری هر کسی را که برای توسعه و رسمیت شناختن این 
صنعت قدم برمی دارد، به گرمی بفشــارند، ولی در این 
میان، مراقب کاســبانی که فعاالن ایــن صنعت را فقط 

شبیه کباب می بینند، باشند.

دروغگویی در روز روشن به اکوسیستم رمزارزی ایران 
و سوءاستفاده از نام نهادهای حاکمیتی

کاسبان وضعیت خاکستری!

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

درسی برای زیست بوم 
رمزارزی از محکوم شدن 

چند متخلف
چهره بد هفته؛ 

ماینرهای غیرقانونی 
که حکم قضایی گرفتند!

 در هفتــه ای که گذشــت، تصویر 
یک حکم قضایی در شــبکه های 
اجتماعی دست به دســت شــد که نشــان 
مــی داد دادگاه بــرای یک شــرکت متخلف 
حوزه ماینینگ احکام سنگینی صادر کرده 
است. شرکتی که حتی نامش را از روی یکی 
از شرکت های معتبر این حوزه کپی کرده و 
نام و نشان مدیرانش نشــان می دهد از آن 
دســت پروژه هایــی اســت که صرفــاً تالش 
دارند با سوءاســتفاده از مفهــوم و روال کار 
اســتخراج، پولی به جیــب بزننــد و آورده و 
نتیجه شان برای اکوسیستم رمزارز کشور 

جز بدنامی نیست.

 در حکــم دادگاه 
تصریــح شــده که 
اول این شــرکت بــرق را برای 
مصارف دیگری با تعرفه ای 
ارزان تر دریافــت کرده و بعد 
آن را صرف استخراج رمزارز 
کــرده اســت. چنــد اتهــام و 
جــرم دیگر هــم در کنــار این 
جرم اصلی بــرای متخلفان 

این پرونده آورده شده بود که همگی نشان 
از آن دارد که وقتی در اکوسیستمی عده ای 
فریاد »آی دزد... آی دزد« برمی آورند باید به 
آنها مشــکوک شــد و دقیق نگریســت که 
کدام گوشه در حال تخلفی بزرگ هستند. 
وقتی نام و نشــان متخلفــان این پرونــده را 
ردگیــری می کنید، می بینید آنهــا از همان 
قماش »لشــکر تلگرامــی اتهام زننــدگان« 
هســتند که برای هرکســی که کســب وکار  
واقعــی و شناســنامه دار در حــوزه رمــزارز و 
بالکچیــن دارد، یا پرونده ســازی توییتری و 
تلگرامی می کنند یا اتهام هایی بی اســاس 
می زنند که هدفی جز تخریب و از میدان به 

در کردن فعاالن واقعی این فضا ندارند.

حکــم  درس هــای   
استخراج کنندگان متخلف هفته 
گذشته برای زیست بوم رمزارزی شاید این 
باشد که همیشه در کنار آنها که راستین به 
راهی واقعی و پرزحمت اما مستمر هستند، 
باقی بمانند و با طناب پوسیده پرونده سازان 
داخلی و خارجی به تــه چاه نفرت پراکنی و 
تخریب نروند. این متاع کمیاب این روزهای 
اکوسیستم کسب وکارهای رمزارزی است!

رسول قربانی 
سردبیر راه پرداخت

@rasoulghorbani

 هشدار: بازار رمزارزها یک بازار پرریسک و 
قانون گذاری نشده است. بازاری که ممکن است به 

دلیل نوسانات آن همه سرمایه خود را در آن از دست 
بدهید. توصیه می کنیم قبل از هرگونه فعالیت در آن 

مطمئن شوید اطالعات کافی درباره آن را دارید.

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

ارتباط مســتمر بــا نهادهــای مرتبط. مــردم رســانه هایی 
ماننــد صداوســیما را کمتــر دنبــال می کنند و ایــن روزها 
بیشــتر در معــرض محتواهــای بعضــاً ســمی کانال های 
تلگرامی و اینستاگرامی هستند. پس الزم است پویشی 
ملــی بــرای توســعه ســواد مالــی مــردم داشــته باشــیم. 
حجــم روبه گســترش فعالیت های مهندســی اجتماعی 
و کالهبرداری هایــی که می شــود، صرفاً با توســعه ســواد 
کاهش می یابد و حتی معرفــی مورد به مورد کالهبرداران 
هم فایده ای ندارد. امروز یک نفر را معرفی می کنیم؛ فردا 
که ۱۰ نفر جایش سبز شدند، چه کار می خواهیم بکنیم؟ 
این مهــم بــه همراهــی و حمایت همــه اکوسیســتم نیاز 
دارد. از آن سو، کسب وکارهای فعال باید به دور از هیاهو 
و در آرامــش مســائل تنظیم گری را بررســی کننــد و برای 
دغدغه های تنظیم گران پاســخ مناســب داشــته باشند. 
ما چاره ای نداریم جز اینکه به ادبیات مشــترک برسیم. 
تجربه مــن تا امروز نشــان داده که بر خــالف آنچه تصور 
می شــود، تنظیم گران در ایــران آماده تعامــل و گفت وگو 
هستند. گواه این ادعای من رشد کسب وکارهای صرافی 
رمزارز در ایران است. خوشبختانه با درایت و هوشمندی 
برخی افراد، امروز کســب وکارهای ارزشــمندی در کشور 
شــکل گرفته اند که نقش مهمی در توســعه اکوسیستم 
دارایی دیجیتال ایران بازی می کنند. این راه آسان نیست 
و هر روز ابعاد آن پیچیده تر می شود و تعامل باید هر روز 
و به صورت پیوســته انجام شــود؛ بنابراین در این مســیر 
آنهایــی که هیاهــو می کننــد و مدعــی ارتباط بــا مقامات 
می شــوند، نه تنهــا دروغ می گوینــد و هیــچ چــاره ای برای 
انبوه مســائل ندارند، بلکه به مرور خودشــان به معضل 

تبدیل می شوند.
مراقب نیش مارهای سمی باشید.
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آموزش
E D U C A T I O N

آیا اقتصاد شماره 1
 اروپا به دنبال رگوالسیون 

معتدل تر است؟

ساز مخالف آلمان
با گســترش فراگیر انگیز ه های اتحادیه 
اروپــا و مقامات ارشــد آن در بروکســل، 
نگرانی های عموم سرمایه داران رمزارزی 
در اتحادیه اروپا از همیشه باالتر است. 
با این حال با اخباری مانند رسمی شدن 
فعالیت هــای بایننــس در فرانســه کــه 
دو هفتــه پیــش اعالم شــد و حــاال خبر 
اعالم سیاســت های مالیاتــی جمهوری 
فدرال آلمان در خصوص رمزارزها،  عدم 
اطمینان از مسیر پیش روی رگوالسیون 
در اتحادیــه اروپــا و البتــه تضــاد ایــن 
مسیر با مســیر برخی از قدرتمندترین 
کشــورهای ایــن اتحادیــه دوبــاره ایجاد 

شده است. 
وزارت اقتصــاد فــدرال آلمان دســت به 
انتشــار یــک ســند 2۴ صفحــه ای زده 
که در آن به تعریــف دقیق فعالیت های 
مختلــف رمــزارزی ماننــد ماینینــگ، 
اســتیکینگ، ایــردراپ و البتــه خــود 
بالکچیــن اقــدام کــرده اســت. البتــه 
همــه ایــن تعــارف در قالــب پس زمینــه 
گســترده تر نقــش آنهــا در سیســتم 
مالیاتــی ایــن کشــور اســت. تعاریــف 
استفاده شــده و قوانیــن آمــده در ایــن 
ســند از حاال در هــر ۱۶ ایالــت آلمان به 
اجــرا درخواهند آمــد. اما آنچه شــایان 
توجه اســت، سیاســت مالیاتــی دولت 
این کشور در خصوص تمام درآمد های 
رمــزارزی اســت. بــر اســاس تعاریــف 
مذکور در این سند،  هر درآمد رمزارزی، 
صرف نظــر از شــیوه به دســت آمدن آن 
تنها یک ســال مشــمول مالیات است 
و در صورت گذشــتن یک سال از خرید 
آن دیگر مشمول مالیات نخواهد بود. 

با توجه به اینکه اولین بیانیه مستقیم 
آلمان در خصوص رمزارزها در ساختار 
مالیاتــی ایــن کشــور اســت، بســیاری 
امیدوارنــد سیاســت نــرم بزرگ تریــن 
اقتصاد اتحادیه اروپا، زمینه ساز تعدیل 
کلــی رونــد پرخاش گونــه کلــی اتحادیه 

اروپا در آینده باشد.

NEWSخبر

 قمار بر سر رؤیاها؛ این شــاید خالصه آن چیزی 
است که امروز در صفحات اینستاگرامی برخی 
سلبریتی ها و اینفلوئنسرها در حال رخ دادن است. همین 
چند وقت پیش بود که ملیکا شریفی نیا در استوری های 
خود یک کوین ناشناخته و ابداعی را تبلیغ کرد. قبل از او 
هم چندین بازیگر و ورزشکار دیگر همین رویه را در پیش 
گرفتــه بودنــد. شــعار همــه ایــن صفحــات کــه برخــی 
سلبریتی ها سرگرم تبلیغ آن هستند، هم یک چیز است؛ 
»با ما پولدار شوید«. در این گزارش پدیده مانور تبلیغاتی 
»شاخ های اینستاگرام« در حوزه کریپتوکارنسی را بررسی 

کردیم و به راه و روش آنها در »پول سازی« پرداختیم.

 »یه پسر ایرانی که تحریم جلوشو نگرفت و رشد 
کــرد و رشــد داد«؛ ایــن جملــه ای اســت کــه 
»bitbod« بر ســردر صفحه اینســتاگرامش زده و با یک 
میلیــون دنبال کننده یکــی از پرمخاطب تریــن صفحات 
اینســتاگرامی در حوزه کریپتوکارنســی اســت.البته این 
پسر ایرانی یک شعار دیگر هم دارد: »یک woas واقعی«. 
او برای نشــان دادن واقعی بــودن خود از چهره هــای واقعاً 
واقعی هم کمک می گیــرد. همین چند وقت پیش ملیکا 
شریفی نیا، بازیگر طی یک رشته استوری با حضور در کنار 
این فرد اعالم کرد سرمایه گذاری های خود را به دست این 
فرد ســپرده و بسیار هم ســود کرده اســت. حاال اینکه آیا 
واقعاً شــریفی نیا ســود کرده یا نه، اطالعاتی در خصوص 
تعرفه هــای تبلیــغ اینســتاگرام مشــخص می کنــد. طبق 
پیگیری هــای راه پرداخــت، کــف قیمتــی گذاشــتن یــک 
اســتوری تبلیغاتــی در صفحــات پرمخاطــب، بــاالی ۳۰ 
میلیون تومان برآورد می شــود و اگر مورد تبلیغ یک مورد 
پرریســک مانند کوین باشــد، رقم تعرفه بــه قیمت هایی 
بسیار بیشتر از این می  رسد. با توجه به این قیمت و تعداد 
استوری های تبلیغاتی توسط این بازیگر برای بیت بد، این 
عدد باالی یک میلیارد تومان تخمین زده می  شــود؛ برای 
حــدود ۸ تا ۱۰ اســتوری 2۴ســاعته و تبلیغ بــه خرید یک 

کوین با سرنوشت نامعلوم و تاریک.

 اما صفحه »bitbod« را که چرخ می زنی، کمتر 
چیز واقعی می  بینی. در یک پســت این صفحه 
اعالم کرده بیت بُد بهترین فرصت برای زنان افغان است؛ 
چراکه زنان افغان اجازه داشــتن هیچ دارایی را مستقل از 
پدر و همسر و برادر خود ندارند و فقط با خرید این بیت بد 
می توانند دارایی برای خود داشــته باشــند. اما اگر قانون 
افغانستان را حتی زیر سایه طالبان هم جست وجو کنیم، 
متوجه می شویم به لحاظ قانونی منع مالکیت برای زنان 
وجود ندارد و منعی اگر باشد، منع عرفی است. حاال زنی 
که درگیــر این منــع عرفــی اســت، پــول و دارایــی خودش 

احتماالً دست خودش نیست که حاال بخواهد با آن طال 
بخرد یا کویــن ابداعی ایــن صفحــه را. اما به هرحــال این 
صفحه ترجیــح می دهد بــه جای بیــان واقعیــت، از خود 
قهرمان مدافع حقوق زنان بسازد و از زنان افغان قربانیانی 

که فقط او می تواند نجات شان دهد.

 نمونه های دیگر از چنین صفحاتی در اینستاگرام 
و دیگر شبکه هایی مانند تلگرام کم نیست؛ برخی 
خودشــان کوینــی خلــق کــرده و آن را می فروشــند، برخی 
ســیگنال خریدوفــروش عرضــه می کننــد و برخــی پــول 
می گیرند و آموزش می دهند. صفحاتی کــه دارندگان آن 
زندگــی از خــود در آن نشــان می دهنــد کــه اتومبیل های 
میلیــاردی زیــر پایشــان اســت و در خانه هــای ویالیــی 
استخردار زندگی می کنند؛ از شمال تهران تا استانبول و 
دبی. آنها با عرضه تصویر چنین زندگی و دعوت به خرید 
کوین های ابداعی شــان، نوید داشــتن چنیــن زندگی را به 

دنبال کننده هایشان می دهند.

 شــروع فراینــد کســب درآمــد چنیــن صفحاتی 
عموماً با معرفی یک کوین آغاز می  شود و البته با 
خلق کوین ادعا می کنند که تا چه حد تخصص و تبحر در 
دنیــای کریپتوکارنســی دارنــد. طبــق اطالعاتــی کــه راه 
پرداخت از کارشناســان حوزه کریپتوکارنسی گرفته، این 
افراد برای خلق یک کوین  فقط الزم است بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ 
دالر خرج  کننــد.کاوه مشــتاق، فعــال حــوزه بالکچین در 
توضیح پدیده رشد قارچ گونه صفحات پیش بینی قیمت 
کریپتو و فروش آن توضیح می دهد: »درست است که هر 
روز شاهد چنین پدیده هایی هستیم و قانونی برای مقابله 
با آن وجود ندارد، اما اخالق که از بین نرفته است، می توان 
در این زمینه هرگونه بی اخالقــی را که به آن برمی خوریم، 
اعالم کنیم. متأسفانه در کشــور ما قوانین مناسبی برای 
جلوگیری از این مشکالت نداریم. در دنیا قوانینی وجود 
دارد مبنــی بــر اینکــه هــر فــردی اگــر ســایر افــراد را بــه 
سرمایه گذاری چیزی تشویق کند، باید کامالً شفاف کند 
که آیا برای خود او آن دارایی نفع شخصی دارد یا خیر. از 
آن طرف مبلغان نیز باید پاسخگو باشند. اما در قانون، ما 
چنین چیزی نداریم، فقط در قوانین مربوط به بورس گفته 
شده شرکت های مشــاور ســرمایه گذاری می توانند برای 

تبلیغ و تشویق به خرید یک سهام صحبت کنند.«

 او ادامه می دهد: »در بازار رمزارز ها متأسفانه باید 
هر کسی که وارد آن می شــود، با چشم تردید به 
همه چیز بنگــرد و اصل را بــر بی اعتمادی بگــذارد. یعنی 
اصل را باید بر این بگذاریم که این پروژه ها مشکل دارند و 
باید خودشــان را اثبات کنند.«مشــتاق با اشــاره بــه ورود 

برخی ســلبریتی ها بــه این جریــان تبلیغاتی غیرشــفاف 
می گویــد: »پیشــنهادم بــه چهره هــای شناخته شــده  و 
ســلبریتی ها ایــن اســت کــه اگــر قانــون هــم یقــه آنهــا را 
نمی گیــرد، به هرحــال روزی کاربران یقــه آنهــا را خواهند 
گرفــت. بــه همیــن دلیــل در انتخــاب آنچــه تبلیغــش را 
می کنند، باید دقت کننــد و فقط به  خاطر پول بیشــتر با 
ســرمایه مردم بازی نکنند. اگر می خواهنــد تبلیغاتی در 
حوزه رمزارز انجام دهند، حتماً از رمزارز اطمینان کسب 
کننــد و نظــر مشــاوران و متخصصانــی را که منافع شــان 

درگیر نیست، جویا شوند.«

 مشتاق بعد از توصیف و توصیه به کاربران، وارد 
بحــث در مــورد ســازوکار ایــن صفحــات شــده و 
توضیــح می دهــد: »مــا یکســری اینفلوئنســر داریــم که 
مشخصاً خودشان در حوزه رمزارز کار می کنند.  اینها دو 
دسته هستند؛ برخی آموزش درست می دهند و عده ای 
پروژه های مشکل دار را تبلیغ و شروع به شانتاژ می کنند. 
حســاب ایــن دو دســته را بایــد جــدا کــرد، اما متأســفانه 
اکثریت اینفلوئنسر های اینستاگرامی کریپتو از نوع دوم 

هستند.«

 به گفته مشتاق برای شناخت این دسته باید به 
چنــد ســیگنال توجــه کــرد؛ اگــر کســی کانــال 
سیگنال فروشی دارد، بااحتیاط باید نسبت به آن برخورد 
کرد؛ چراکه از این طریــق می توان کار هــای پامپ و دامپ 
انجام داد. نکته بعد اینکه وقتی یک فرد پروژه ای را تأیید 
می کنــد، بعداً هــم درباره سرنوشــت آن مســئولیت پذیر 
باشــد؛ بنابراین مهم اســت که ببینیــم قبالً راجــع به چه 

چیزهایی صحبت کرده است.

 مشتاق ادامه می دهد: »توصیه اکیدم این است 
کــه دنبــال اینکــه خیلــی ســریع پولــدار شــوند، 
نباشند. یک ضرب المثل انگلیسی است که می گوید، هر 
چیزی که خیلی خوب به نظر برســد، یک مشکلی در آن 
وجــود دارد. بایــد بدانیــم بــازار کریپتو بســیار وحشــی و 
ســنگین اســت. خریدوفــروش در آن یــک کار تمام وقت 
اســت. بنابراین بهتر اســت تازه واردان در این بازار با یک 
رمزارز شناخته شده شروع کنند، مانند بیت کوین. اگر هم 
می خواهنــد بیشــتر خریدوفــروش کننــد، از مشــاوران 
حرفــه ای مشــورت بگیرنــد، نــه اینکــه هرکــس تعــداد 
فالوورهای باالیی داشــت، به نظرشــان متخصص بیاید. 
بچه هــای باســواد کامیونیتــی را پیــدا کنند کــه حاضرند 

رایگان جواب مردم را بدهند.«

متن کامل این گزارش را در سایت راه پرداخت بخوانید

در این روزهای پرتالطم اقتصادی 
سودای پولدار شدن یک شبه بهترین 
طعمه شاخ های اینستاگرام برای به 
دام انداختن کاربران است...

رؤیافروش های 
خانه خراب کن!
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بیل گیتس به بازار کریپتو 
خوش بین نیست

بیل گیتس: من هیچ 
رمزارزی ندارم

 بیــل گیتــس، از بنیان گــذاران 
مایکروســافت و چهارمیــن فــرد 
ثروتمنــد جهــان، می گویــد روی رمزارزهــا 
ســرمایه گذاری نمی کنــد و هیــچ رمــزارزی 
ندارد. بر اساس گفته های بیل گیتس، این 
فرد ثروتمنــد دوســت دارد روی چیزهایی 
سرمایه گذاری کند که خروجی ارزشمندی 
داشته باشند. گیتس معتقد است ارزش 
رمزارزها بر اساس تصمیمات افراد تغییر 
می کند. ارزش کریپتو معادل تصمیم افراد 
است. یعنی هر چقدر افراد بخواهند برای 
کریپتــو هزینــه کننــد، ارزش کریپتــو هــم 

همان قدر است.

 بــه همیــن علــت گیتــس روی 
رمزارزها سرمایه گذاری نمی کند و 
نمی خواهــد باعــث بزرگ تــر شــدن ایــن 
جامعه شود. جالب است که این گفته های 
گیتس با سقوط بازار کریپتو مصادف شده 
اســت. قیمت بیت کوین در ماه می به زیر 
۳۰ هزار دالر رسید و کارشناسان معتقدند 

کمتر هم خواهد شد.

 گیتس قبالً هم نسبت به ارزهای 
دیجیتال ابراز مخالفت کرده بود. 
او به کسانی که وارد بازار کریپتو می شوند و 
در آن سرمایه گذاری می کنند، هشدار داده 
بود. او گفته بود که نسبت به خرید ارزهای 
دیجیتال محتاط باشید، به ویژه افرادی که 
پول شان از ایالن ماسک، بنیان گذار تسال 

و اسپیس ایکس کمتر است.

 گیتس می گوید: »من فکر می کنم 
این  همه هیجــان و اشــتیاق برای 
خرید کریپتــو به خاطر داشــتن پــول زیاد 
نیست. اتفاقاً به نظر من کســانی که پول 
زیادی ندارنــد و نمی توانند پولی پس انداز 
کنند، این گونه شیفته کریپتو هستند. به 
نظر من اگر به اندازه ایالن ماســک پولدار 
نیســتید، بهتر اســت فقط تماشــاگر این 
بــازی باشــید. چــون مــن بــه بیت کویــن 

خوش بین نیستم.«

 عــالوه بــر ایــن گیتــس در مــورد 
تأثیرات مخرب محیط زیســتی 
کریپتو هم انتقاد کرده و می گوید: »کریپتو 
ســهم بزرگــی از انــرژی جهــان را مصــرف 
می کند. جالب است بدانید که سهم برق 
مصرفی از اســتخراج ارزهای دیجیتال در 

سال 2۰2۱، نیم درصد بود.«

به دنبــال ریــزش روز گذشــته بــازار جهانــی ســهام، 
بســیاری از ارزهــای دیجیتــال هم با کاهــش قیمت 
مواجه شدند. برخی از کارشناسان انتظار دارند در 
ادامه از فشــار فروش موجود در بازار ســهام کاسته 
شــده و فرصتی برای بازیابی قیمت ها فراهم شــود؛ 
اتفاقی کــه می توانــد در کوتاه مــدت به نفــع ارزهای 

دیجیتال باشد. 
بیت کوین در طول 2۴ ســاعت گذشــته ســه درصد 
از ارزش خود را از دســت داده و این در حالی اســت 
کــه برآینــد تغییــرات قیمــت بــرای هفــت روز اخیر 
تقریباً صفر است؛ یعنی بیت کوین در حال حاضر 
و با وجود نوســانات مقطعی، با همان قیمت هفت 
روز پیــش معامله می شــود. گفتنی اســت عملکرد 
روز گذشــته بســیاری از آلت کوین هــا ضعیف تــر از 

بیت کوین بوده است. 
برای مثال، ســوالنا در ایــن مدت حــدود پنج درصد 
از ارزش خــود را از دســت داده و آواالنــچ هــم بــا 

کاهشــی چهاردرصــدی مواجــه شــده اســت. روند 
قیمــت بیت کویــن در هفتــه گذشــته تقریبــاً ثابت 
بود و تحلیل هــای تکنیکال نشــان می دهنــد که در 
هفته آینده نیز احتمــاالً روند آن خنثــی یا تا حدی 
نزولــی خواهــد بــود. بــه نظــر می رســد نزدیک ترین 
دیجیتــال  ارز  ایــن  روی  پیــش   حمایت هــای 
محدوده هــای 2۵.۰۰۰ و 27.۰۰۰ دالر باشــد. 
بیت کوین همچنان با قیمتی پایین تر از بازه نوسانی 
یک ســاله خود در حرکت اســت. ایــن ارز دیجیتال 
ممکن است در قیمت های 2۵.۰۰۰ و 27.۰۰۰ دالر 
با حمایت خریداران مواجه شود، اما احتمال اینکه 
بیشتر از این هم سقوط کند، وجود دارد. بیت کوین 
در زمان نگارش این مطلب، بــا قیمت 29.۳۰۰ دالر 
معامله می شود و نسبت به یک روز گذشته حدود 
سه درصد کاهش یافته است. گفتنی است برآیند 
تغییرات قیمت این ارز دیجیتال در هفته گذشــته 
تقریبــاً صفــر بــوده و رونــد اخیــر آن نشــان دهنده 

شــرایط متالطم بازار و بی جهت بودن مسیر قیمت 
است.

کاردانــو توانســت در محــدوده ۰.۵۰ دالر حمایــت 
کســب کند و ســپس بخش کوچکی از ریزش اخیر 
خــود را جبــران کــرد و بــه بــاالی ســطح ۰.۵۳2 دالر 
رســیده و در محدوده ۰.۵ دالر با یک مقاومت قوی 
روبه روســت. حمایــت بی ان بــی )BNB( در محدوده 
2۸۸ دالر مورد آزمایش قرار گرفت و از پس حمایت 
برآمــد. بدیــن ترتیــب قیمــت اکنــون بــا مقاومتــی 
در محــدوده ۳۱2 دالر روبه روســت کــه در صــورت 
شکسته شدن این مقاومت، برای شکستن مقاومت 
۳2۰ دالری گام خواهد برداشــت. قیمت ســوالنا به 
باالی ۵۰ دالر بازگشــت، امــا در محــدوده ۵۵ دالر با 
یک مقاومت کلیدی روبه رو شده و در حال حاضر با 
قیمتی در حدود ۵2 دالر معامله می شود. در صورت 
شکسته شــدن مقاومت ۵۵ دالری، پتانســیل رشد 

قیمت تا ۶۰ دالر نیز وجود دارد.

تحلیل هفتگی بازار رمزارزها نشان می دهد هنوز امید قدرتمندی به بازگشت قیمت ها وجود ندارد 

احتمال ریزش بیشتر!

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

خالصه ای از یک بحث اینستاگرامی درباره 
چالش ها و آینده بازار رمزارزها

دنیای مالی جای 
نگاه صفر و یک نیست

 رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین تک سازمان 
نصر تهران و محمدابراهیم سماوی، کارشناس 
بازار سرمایه در یک الیو اینســتاگرامی در صدای بورس 
به بررسی بازار رمزارز ها، چالش ها و آینده آن پرداختند. 
به گفته قربانی بازار رمزارز ها این روز ها در تالطم به سر 
می برد و این تالطم ها بسیاری از سرمایه گذاران این حوزه 
را نگران کــرده، امــا مهم این اســت که فعــاالن این حوزه 
به خصوص تازه واردان بدانند که این بازار هم مانند سایر 
بازارها و چه بسا شدیدتر، ریسک های زیادی دارد. او در 
پاسخ به اینکه چرا همزمان با افت بازار تعداد کوین ها در 
حال افزایش اســت، توضیح داد: »همیشــه یک تأخیر 
زمانی بین رشــد قیمت ها و تعداد رمزارز هــا وجود دارد. 
مهم ترین بحث اقبال عمومی است و اگر امروز ما شاهد 
افزایــش و تنوع کوین ها هســتیم، این توســعه ماحصل 
رشدی است که رمزارز ها طی این چند سال داشته اند. 
البتــه در ایــن بیــن شــت کوین ها هــم ســر برآورده اند که 
نمی توان آنها را دارایی های رمزنگاری شده دانست.« او 
ادامه داد: »۱۰ رمزارز برتر طی این ســال ها تغییر کرده و 
این نشــان می دهد ایــن بــازار نوظهور اســت. پشــتوانه 
رمزارز ها در واقع صرفاً یک چشم انداز است. نکته ای که 

وجود دارد، ارزش بازار اســت. 
بــرای مــا رمزارز هایــی مهــم 
هستند که از لحاظ ارزش بازار 
جــزء ۵۰ مــورد اول باشــند. 
به هرحال بازار رمزارز ها را باید 
به عنوان بــازاری نوظهــور نگاه 
کنیــم کــه تالطم هــای زیــادی 
دارد. همزمــان بــا رشــد های 
عجیب وغریب، ریزش های آن 

نیز عجیب و غریب است.«

 قربانــی بــا توصیــه به 
ســرمایه گذاران خــرد 

مبنی بر اینکه اگر می خواهند ســرمایه ای بــرای ورود به 
بازار رمزارز ها تخصیص دهند، ســرمایه بسیار کوچک 
باشــد، عنوان کــرد: »دربــاره بیت کوین ســؤال پرســیده 
می شــود که پشــتوانه اش چیســت. برای پاســخ بــه این 
سؤال باید بپرسیم پشتوانه پول های فیات چیست. دالر 

آمریکا، یــوان، یورو و حتــی ریال چه پشــتوانه ای دارند؟ 
تنها پشــتوانه این اســت که اعتماد به آن وجود داشــته 
باشــد. در خصــوص رمزارز هــا هــم مهم تریــن پشــتوانه 
اعتمــاد عمومــی اســت. پشــتوانه بیت کوین شــبکه ای 

است که حول آن شکل گرفته است.« 

 او اضافــه کــرد: »بیت کویــن از اول ادعــا کرد که 
می خواهد سیستم پرداخت بین المللی باشد. 
ایــن ایده هنــوز موفــق نشــده، امــا کســانی کــه به عنوان 
سرمایه گذاری به آن نگاه می کنند،  امیدوار هستند این 
کویــن در آینده ابــزار پرداخــت بین المللی خواهد شــد. 
اساساً بیت کوین با هدف سرمایه گذاری نبوده و خیلی ها 
معتقدند در آینده رمزارز ها در مبادالت پولی اســتفاده 

خواهند شد.«

 قربانــی با اشــاره بــه نشســت رئیــس کل بانک 
مرکزی با فعاالن حوزه فین تک عنوان کرد: »دو 
هفته پیــش آخرین جلســه صالح آبادی با کارشناســان 
برگزار و در این جلسه عنوان شد که پروژه رمزریال بانک 
مرکــزی در حــال راه انــدازی اســت. شــرکت خدمــات 
انفورماتیک که بازوی فناوری 
بانک مرکزی اســت، مســئول 
پیاده ســازی این پروژه اســت، 
امــا ســؤاالتی وجــود دارد کــه 
هنوز پاسخ داده نشده است. 
گفته شده پشــتوانه رمزریال، 
اســکناس و سکه اســت و این 
رمزپــول در مبــادالت روزمــره 

قابلیت مبادله دارد.« 
 او ادامــه داد: »اگــر هــدف 
جمــع آوری  مرکــزی  بانــک 
اسکناس و ســکه باشد، کمتر 
از یک  درصد نقدینگی کشور 
اســکناس و ســکه اســت؛ بنابرایــن حجــم خیلــی کمــی 
اســت. ضمن اینکه موضوعاتی مثل تعریف یک واحد 
پول جدید، به مصوبه مجلس نیــاز دارد، پس اگر واحد 
پــول جدیدی نیســت، دقیقــاً ارزشــی که خلــق می کند، 

چیست؟«

 به گفته قربانی در آینده نزدیک CBDCها نقش 
مهمــی در اقتصــاد جهــان ایفــا می کننــد و 
می تواننــد به عنــوان ضربه گیــر عمــل کننــد. همچنیــن 
قربانی معتقد است این باور که رمزارز ها مقررات ناپذیر 
هســتند، باور غلطی اســت و اکنون در همه جــای دنیا و 
حتی صرافی بایننس که خارج از آمریکاســت، شــدیداً 

تحت تأثیر مقررات آمریکا فعالیت می کنند.

 محمدابراهیم سماوی نیز در خصوص وضعیت 
فعلی بــازار رمزارز هــا توضیح داد: »ما همیشــه 
عادت داریم موضوع را صفر و یکی نگاه کنیم، در صورتی 
که دنیای مالی این طــور نیســت. ارزش در جریان آینده 
تولید می شود؛ بنابراین اگر کسی مفهوم کلی رمزارز ها را 
درک کرده باشد، آن را با اوراق ســهام مقایسه نمی کند. 
سیســتم های بالکچیــن و نرم افــزاری و ویژگی هــای آن 
متفاوت است، اما چرا مقبولیت پیدا کرده است؟ چون 
ارزش افزوده  خلق کرده اســت. بنابراین پشتوانه رمزارز، 

ارزش افزوده ای است که در آینده خلق می کند.« 

 او ادامــه داد: »کشــور های گوناگــون در زمینــه 
رمزارز سیاست های مختلفی دارند. به جز چین 
سایر کشور های شرقی آن را پذیرفته اند، برخی کشور ها 
هم رمزارز را ممنوع اعالم کــرده و بانک های مرکزی اکثر 
قریب به اتفاق کشــور ها مانند اروپا و مــا، هنوز تصمیم 

قطعی در خصوص رمزارز ها نگرفته اند.« 

 ســماوی با بیان اینکه اگر تاریخچــه رمزارز ها را 
نگاه کنیم، تالطم های این چنینی وجود داشته، 
گفت: »اکنون این بازار شناخته شده و بانک های مرکزی 
می خواهند به پشتوانه خودشان وارد این عرصه شوند. 
این اتفاق می تواند جایگاه رمزارز ها را نیز تغییر بدهد.«

 به گفته سماوی ضروری است که هرچه زودتر 
حــوزه رمزارز ها در ایــران با مقــررات تنظیم گری 
همراه شود تا اعتماد به صرافی های داخلی باالتر رفته و 
صرافی ها نیز توان فعالیت بیشــتری داشته باشند، اما 
ایــن اتفــاق مشــروط به ایــن اســت کــه رگوالتــور امنیت 

دارایی های مردم در این حوزه را تضمین کند.

 ارزش در جریان 
آینده تولید می شود؛ 

بنابراین اگر کسی 
مفهوم کلی رمزارز ها را 
درک کرده باشد، آن را 
با اوراق سهام مقایسه 

نمی کند

 کاربران ایرانی مراقب 
سرمایه هایشان باشند

هشدار پلیس 
فتا درباره صرافی 

کوینکس
ایــن روزها هشــدارهایی دربــاره فعالیت 
صرافــی کوینکــس کــه بــه نظر می رســد 
بازار کاربــران ایرانی را هدف گــذاری کرده، 
در جامعه رمزارزی ایران بیشتر و بیشتر 
می شود؛ صرافی ای که معلوم نیست چه 
کسانی پشت آن هستند، اما مشخص 
است می خواهد از عدم امکان دسترسی 
ایرانی هــا بــه پلتفرم هــای خارجــی، برای 
خــود یــک بــازار بــزرگ از کاربــران ایرانی 

ایجاد کند.
اما بــه نظر می رســد بــا هشــدارهایی که 
فعاالن رمزارزی می دهند، حضور در این 
صرافی ریسکی بیشــتر از حضور در هر 
پلتفرم دیگری برای کاربران ایرانی داشته 
باشــد. در آخرین مورد از این هشــدارها 
سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی 
و اجتماعی پلیس فتا اعالم کرده است: 
»شرکت های بازار رمزارزها ممکن است 
هر لحظه به بهانه وجود تحریم ها دارایی 

و سرمایه شما را مسدود کنند.«
سرهنگ رامین پاشــایی گفت: »یکی از 
شــرکت های ســرمایه گذاری کــه ایرانیان 
زیادی در آن ســرمایه گذاری کرده و کیف 
پــول ایجــاد کرده انــد، شــرکت صرافــی 
کوینکس است. اپلیکیشن این شرکت 
به دلیل یکسری مشکالت فنی و امنیتی 
از گوگل پلی حذف شــده، اما ســایت آن 
همچنان وجود دارد. این شرکت ها ممکن 
است هر لحظه به بهانه وجود تحریم ها 

دارایی و سرمایه شما را مسدود کنند.«
بــه گفتــه معــاون فرهنگــی و اجتماعــی 
پلیس فتا، بازار رمزارز ها هنوز در کشــور 
مــا قوانیــن مشــخصی نــدارد و بســیار 
ریســک پذیر است. شاید ســود سرشار 
کوتاه مدتــی از ایــن بــازار ببریــد، ولــی 
مراجعه کننــدگان زیــادی بــه پلیــس فتا 
می آیند که چند میلیارد متضرر شده اند.

او گفت: »بــه خاطر تبلیغاتی کــه وجود 
دارد، بســیاری از افراد جذب 
بازار رمزارزها می شوند، 
ولــی اطالعــات کافی 
و قانونــی ندارنــد. 
بنابراین تمام سرمایه 
خود را به این بازار ها 

وارد نکنید.«

REPORTگزارش



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 20
1 خـــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

7

کسبوکار
B U S I N E S S

کوین پــالس که گروهــی متشــکل از متخصصــان حوزه 
بالکچین و رمزارزهاســت، فعالیت خود را از سال ۱۳9۸ 
شروع و بر حوزه تحلیل بازار و تحقیق و بررسی پروژه ها 
و فناوری هــای نویــن در حــوزه بالکچیــن متمرکز اســت. 
امین زربخش یکــی از بنیان گــذاران این کســب وکار در 
کنــار علــی ذاکــری اســت. زربخــش در گفت وگویــی در 
پاسخ به این سؤال که آینده حوزه رمزارزها و بازار آن را در 
کشور چگونه می بینید، این طور پاسخ می دهد: »فارغ از 
بحث های کوتاه مدت که عوامل مختلفی بر آن تأثیرگذار 
اســت، بیت کوین و به طور کلی بــازار رمزارزها، تقریباً به 
همه ثابت کرده که در ابتدای مســیر پیشــرفت خودش 
قــرار دارد. اینکــه کل حجم بــازار رمزارزهای امــروز تنها 
حدود ۱۵ تا 2۰ درصد بازار طال و چیزی نزدیک به نصف 
حجم بــازار شــرکت اپــل اســت، نکتــه امیدوارکننده ای 
است. پیش بینی شرایط فعلی کوتاه مدت بازار، به دلیل 

نکات مختلف تکنیکال، خبرهای ضدونقیض از روسیه، 
چین و آمریــکا، به عنــوان چند قــدرت بــزرگ اقتصادی 
جهــان و مــواردی نظیر اینها، بســیار دشــوار اســت، اما 
به عنوان یک اصل و توصیه کلی می تــوان تأکید کرد که 
در چنین شرایطی، تکیه  بر پروژه های جذاب و آینده دار 

بالکچینی، راه نجاتی برای سرمایه گذاران است.«

 چرا آینده رمزارزها روشن است
به عقیده زربخش، در بلندمدت به نظر می رســد آینده 
بســیار روشــنی در انتظــار این بــازار مالــی خواهــد بود: 
»حرکت سریع کشورها به ســمت قانون گذاری، اگرچه 
شــوک های اولیه ای را ایجــاد خواهد کرد، امــا در نهایت 
زمینه ســاز ورود بازیگران بزرگ به این بازار خواهد شــد 
که اتفاق بسیار مثبتی است. در ســال 2۰2۰ نیز شاهد 
بودیم که بــا ورود تنها چند نهاد بــزرگ و چندین بانک، 
چــه رشــدهایی در بــازار اتفــاق افتــاد. ادامه ایــن اتفاق، 
بــه پذیــرش همگانــی و شــناخت رمزارزهــا و پروژه هــای 
بال کچینــی، به عنــوان یــک کالس دارایی، بســیار کمک 
خواهد کرد. از ســویی دیگر، طــی حدود دو ســال آینده 
هالوینگ بعــدی بیت کویــن را خواهیم داشــت که خود 
عامــل مهمــی در کاهــش عرضــه و افزایــش ارزش بازار 

خواهد بود.« 
با توجه بــه صحبت های زربخــش روند بلندمــدت بازار 
رمزارزهــا متأثــر از مــواردی همچــون قانون گذاری هــای 
حاکمیتی، ورود بازیگران نهادی، پذیــرش عام رمزارزها 
و پروژه هــای بالکچینی در میــان جوامع ســرمایه گذاری 
و هالوینگ هــای آتــی بیت کویــن خواهــد بــود. او 
صحبت هایش را این گونه ادامه می دهد: »در رابطه 
با سمت وسوی بازار می توان گفت طی یکی، 
دو ســال آینــده شــاهد »کارا« شــدن بــازار 
رمزارزها و یک غربال عمده در تغییر رویه 
ســرمایه گذاران این بازار خواهیم بود. در 
چند سال اخیر، عمده تمرکز خریداران 
در بــازار رمزارزها »رشــدمحور« بوده و 
اغلــب به دنبــال بیشــترین بازدهــی، 
فارغ از بنیاد و ارزش پروژه ها بودند 
و بــه وعده هــای آتــی پروژه هــا دل 
می بســتند. همیــن امــر موجــب 
شــد که کوین هایی مانند دوج، 
شــیبا و الــون رشــدهای دور از 
انتظــاری را تجربــه کننــد، امــا 
این بــازی به زودی دســتخوش 
تغییر خواهد شد. طی یکی، دو 
ســال پیش رو، شــاهد تغییــر رویه 
در انتخــاب ســرمایه گذاران و حرکــت 
آنها از رمزارزهای »رشــدمحور« به ســمت 
رمزارزهــای »ارزش محــور« خواهیــم بــود. بــه 

عبارتی معیار اصلی تصمیم گیری سرمایه گذاران، بنیاد 
پروژه ها، جریان نقدینگــی )Cash flow( و پارامترهایی 

مانند Network Effect پروژه ها خواهد شد.«

 ارزش محــور و جریــان ســرمایه گذاری در 
رمزارزها

زربخش به عنوان مثالــی از رمزارزهای »ارزش محور« به 
Maker یا Helium اشاره می کند و می گوید: »هر دو این 
موارد دارای پلتفرم فعال و عملیاتی هســتند، یوزربیس 
قابل  توجهــی را تشــکیل داده انــد و تعداد کاربران شــان 
رو به افزایش اســت و توانســته اند برای ســرمایه گذاران 
و مالکان توکن ها جریــان درآمدی ایجــاد کنند. طبیعی 
است با ورود سیل نقدینگی مؤسسات و نهادهای مالی 
سنتی، چنین  پروژه هایی بیشترین شانس را برای جذب 
ســرمایه دارنــد. توانایی جذب ســرمایه های تــازه وارد به 
فضای کریپتو، توسط پروژه های »ارزش محور«، موجب 

موفقیت دوچندان این پروژه ها می شود.«
به عقیــده او، در کشــور ما نیــز طبیعتــاً نقــش نهادها و 
رگوالتور برای بهره برداری هرچه بیشتر از این فضا بسیار 
حیاتی است: »به نظر می رسد در سال پیش رو نهادهای 
فعال در کشور باید بر حوزه آموزش و تعمیق دانش مردم 
در ایــن حــوزه و رگوالتور نیــز باید بــه  سرعت بخشــیدن 
تعیین چهارچوب فعالیت نهادها تمرکز کنند. با توجه 
به اینکه بازار رمزارزها مسیر خود را طی خواهد کرد، هر 
قــدر نهادهای فعــال و رگوالتور بــه این دو هــدف نزدیک 
شــوند، وضعیت رمزارزهــا در کشــور به طــور فزاینده ای 

بهتر خواهد شد.«
زربخش درباره مهم ترین برنامه های کوین پالس در سال 
۱۴۰۱ نیــز صحبــت می کند و این طــور توضیــح می دهد: 
»کوین پالس از تعدادی نخبه حوزه رمزارزها و بالکچین 
تشکیل شــده اســت. خروجی این تیم کیفیت کارشان 
 MATIC، را نشــان می دهــد. روزی کــه پروژه هایی نظیــر
SAND، MANA و... در کوین پــالس معرفــی و بررســی 
می شــدند، هیچ اثری از آنها در فضای مجازی فارسی یا 
حتی بین المللی نمی دیدید. این موضوع نشــان دهنده 
تجربــه و تیزبینی ایــن تیم اســت. همیــن حاال نیــز این 
تیم همچنان در حال گســترش است و ســعی می کنیم 
بهترین هــای این حــوزه را بــرای همــکاری دعــوت کنیم. 
نوع این همکاری ها ممکن اســت برای هر فرد یا گروهی 
متفــاوت باشــد، ولــی مــا بســیار مشــتاق ایجــاد روابــط 
همــکاری این چنینــی، به خصــوص بــا افــراد مســتعد 
در حــوزه بالکچیــن و رمزارزهــا هســتیم. در خصــوص 
برنامه هــای ســال آینــده، طبیعتــاً به دنبــال گســترش 
خدمات و مخاطبان خود هستیم و همان طور که گفتم، 
اســتراتژی مــا مبتنــی بــر توســعه همکاری هــا با افــراد و 
شــرکت های فعال در این حوزه، به منظــور ارائه خدمات 

مکمل مانند خدمات مشاوره است.«

بازار دستخوش 
تغییر خواهد بود...

امین زربخش، هم بنیان گذار کوین پالس از روند تحول در حوزه رمزارزها می گوید

NEWSخبر

سرویس جدید اف تی ایکس
صرافــــــی غیــــــرمتــــمـــــــــــرکز 
اف تی ایکــس اعــالم کــرده یــک پلتفرم 
جدیــد معامالتــی بــا کارمــزد صفــر 
راه انــدازی خواهد کرد که بــه کاربرانش 
برای معامله ســهام صندوق هــا، رمزارز 

و ان اف تی کمک خواهد کرد.

امید به رقبای اتریوم
بسیاری از تحلیلگران می گویند 
در صــورت احیــای بازارها رقبــای اتریوم 
همچــون ســوالنا و پولــکادات احتمــاالً 

عملکرد بهتری خواهند داشت.

انتقال به دنیای وب 3
»ونســا گرلــت« کــه از مدیران 
ارشــد بنیــاد و پــروژه رمــزارز آوه بــود، 
به تازگی به صندوق سرمایه گذاری اگلی 
کــه در حــوزه وب ۳ فعالیــت می کنــد، 

پیوسته است.

برای زنان
بنیان گــذار گــروه موســیقی 
روســی و پرحاشــیه پوســی رایت اعــالم 
کــرده یــک پلتفــرم وب ۳ بــرای زنــان 
راه اندازی خواهد کرد که امکان فعالیت 
اجتماعی بیشتری به آنها خواهد داد. 
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کسبوکار
B U S I N E S S

می خواهیم وی سی تخصصی 
حوزه بالکچین باشیم

گفت وگو با جواد بهره، جنرال پارتنر 
هلدینگ مکس  و مدیرعامل 

مکس دیجیتال
جواد بهره سفر کاری خود را از آپادانا سرام شروع کرد. او پس 
از پنج ســال فعالیت به عنوان مدیر برنامه ریزی این شرکت، 
راهی استرالیا شد. او در استرالیا در شرکت EDSICO به عنوان 
مشاور مدیریتی فعالیت می کرد. بازگشت او به ایران مصادف 
بــا شــکل گیری هلدینــگ مکــس بــود. بهره کــه همیشــه از 
فناوری های جدید و بالکچین لذت می برد، اکنون بنیان گذار و 
مدیرعامل مکس دیجیتال است. او می گوید مکس دیجیتال 
می خواهد به یک خانه نوآوری بالکچین تبدیل شود و عالوه 
بر سرمایه گذاری، پروژه هایی را نیز در دل خود راه اندازی کند.

در گفت وگوی این هفته رمزارز با بهره به موضوعاتی از قبیل 
رگوالتــوری، اکوسیســتم بالکچینی ایــران، کســب وکارهای 
بالکچینی و آمــوزش در مورد ایــن فضا پرداختیــم. در ادامه 

نظرات بهره را در مورد مسائل مطرح شده می خوانیم.

 بــرای شــروع اول خــود را معرفــی کنیــد و 
بگویید چه شد که به فضای کسب وکار وارد شدید؟

سفر کاری من از سال ۱۳۸۸ شروع شد و در آن سال در شرکت 
آپادانا سرام به عنوان مدیر برنامه ریزی مشغول به کار شدم. 
آپادانا در آن زمان یکی از بزرگ ترین تولیدکننده های کاشی و 
سرامیک در خاورمیانه و سومین در دنیا بود. تیم ما در آپادانا 
ســرام، ســومین تیم در کشــور بود کــه نرم افــزار SAPرا پیاده 
می کرد. به تبع آن من وارد دنیای SAP و مشــاوره مدیریت و 

business processing engineering شدم. 

SAP بزرگ ترین شرکت تولیدکننده نر م افزار در دنیا و یکی از 
معروف ترین شرکت های آی تی در آلمان است. ما در آپادانا 

سرام، SAP را پیاده کردیم.
بعــد از پنــج ســال مــن بــه اســترالیا رفتــم و در آنجــا در 
 یــک شــرکت بــه نــام EDSICO کار کــردم. کار مــن در

 EDSICO managing consulting بــود. در یکــی از 
بزرگ تریــن پروژه های ملی اســترالیا به نام مترو ســیدنی کار 

پیاده سازی SAP را انجام دادیم.
برگشت من به ایران مصادف با شکل گیری هلدینگ مکس 
بود و به واسطه آشنایی و دوستی با مدیران مکس، در اینجا 

مشغول به کار شدم.

 در مورد مکس دیجیتال و مأموریت اصلی 
آن صحبت کنید.

مــا در مکس بــه ســرمایه گذاری در حــوزه رمــزارز و بالکچین 
عالقه مند بودیم. پیشــینه من در زمینه نرم افزار بود، ولی از 
فناوری بالکچین بسیار لذت می بردم. دلیل به وجود آمدن 
مکس دیجیتــال این بــود کــه روش هــای ســرمایه گذاری در 
بالکچین متفاوت اســت و اگر مکس می خواســت روی این 
حوزه سرمایه گذاری کند، می بایست روش های متفاوتی را در 
پیش می گرفت. سرعت فضای بالکچین و دسترسی به آن 
خیلی بیشتر است، به همین علت ساختار سرمایه گذاری 

در آن هم فرق دارد. 

I N T E R V I E W

همه آنچه می خواهید درباره یک دنیای جدید اما مبهم بدانید

متاورس با حمایت صرافی مزدکس منتشر شد
 انتشــارات راه پرداخــت به تازگی کتاب 
دنیــای  بــر  مقدمــه ای  »متــاورس؛ 
شگفت انگیز متاورس« نوشته »جان راسل« را با 
ترجمه کمیل علی تقوی منتشر و راهی بازار کتاب 
کرده است. این اولین کتاب متاورسی راه پرداخت 
است، اما این تازه اول کار است و هنوز پرسش ها 
و بحث های فراوانــی در مورد کیفیــت این فضا، 
هویت و تأثیر تجارب متاورسی بر زندگی افراد و 
جوامع مطــرح اســت. در آینــده نه چنــدان دور، 
شاهد کتاب های بیشتر و ریزتر در این مباحث از 
این انتشــارات خواهیم بــود. گفتنی اســت این 
کتاب با حمایت صرافی مزدکس، در ۱۱۱ صفحه 

منتشر شده است.

بــرای  متــاورس  عبــارت  هرچنــد   
نخســتین بار در رمــان »ســقوط برف« 
نیل استفنسن به کار رفت، اما در سال 2۰2۱ و 
بعد از اقدام جســورانه مارک زاکربــرگ، خالق و 
سرمایه گذار فیس بوک بود که نام متاورس بر سر 
زبان ها افتاد. امروز در هر گوشه وکناری حرف از 
فراجهانــی اســت کــه بناســت تجربــه آنالیــن، 
پیوســته  و بی ســابقه را بــرای کاربــر رقــم بزنــد. 
هرچنــد نشــان ایــن ایــده را می تــوان در 
پیشــامتاورس هایی نظیــر »زندگــی دوم« یــا 
»روبلوکس« دید، اما سازندگان و سرمایه گذاران 
متاورس مدعی هستند که این تجربه ای فراتر از 
تجارب پیشینی شبیه است. جان راسل در این 
گیــرودار به درســتی نیــاز و اشــتیاق مخاطب را 
تشخیص داده و در کتاب کم حجم و مختصر و 
مفیدی با عنوان »متاورس« با پرتوافکنی هایی 
ساده فهم که پیرامون این فراجهان را می شکند 
و دیــدی نســبتاً خــوب بــرای مخاطــب ایجــاد 
می کند. راسل اطالعات خوبی درباره چیستی 
متاورس، ویژگی ها و نحوه سرمایه گذاری در آن 
ارائه می دهد. همچنیــن، در بخش های پایانی 
کتاب پنج نمونه از پروژه های رمــزارزی موفق در 

متاورس را معرفی می کند.

 محمــد قاســمی، مدیرعامــل صرافــی 
رمــزارز مزدکــس، در بخش هایــی از 
یادداشــت خود بر این کتاب نوشته است: »اگر 
بخواهم متاورس را توصیف کنم، باید به محیطی 
مجازی اشــاره کنم کــه می تــوان در آن تجربه ای 
حقیقی داشــت. از تجربه امکانــات، جزئیات و 
معاشــرت های یک زندگی روزمره ســاده تا بازی، 
تجارت و کسب درآمد از آن را تصور کنید، آن هم 
بــا ابزارهــا و گجت هایــی کــه مــدام در حــال 
توسعه اند. در این اکوسیستم مجازی، افراد با هم 
و محیط اطراف خود در تعامل خواهند بود. این 
اینترنــت، بالکچیــن،  از  ترکیبــی  سیســتم 
شبکه های اجتماعی، پلتفرم های بازی، ان اف تی، 
وب ۳، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده است و 
قطعاً با پیشــرفت فناوری  می توانیم کاربردهای 

شگفت انگیزی از آن ببینیم.

 از آنجایی که فناوری دائماً در حال تغییر 
شــکل زندگی ماســت، دنیــای فیزیکی 
روزبــه روز بــه حجــم عظیمــی از داده هــا تبدیــل 
می شود؛ داده هایی که می توان با کامپیوترها آنها 
را پردازش و در میان شان زندگی کرد و قسمتی از 
متــاورس شــد. مــا در ابتــدای ایــن تغییــر بزرگ 
هستیم و با تقویت زیرساخت های این فناوری، 
قطعاً روزی خواهد رسید که همه ما مردمان این 

دنیای مجازی خواهیم بود.«

 در بخشــی از یادداشت مدیرمسئول 
انتشــارات راه پرداخــت بــر ایــن کتاب 
نوشته شده است: »وب ۳ و زیرساخت های آن 
مانند ان اف تــی، دیفای، دائو و متــاورس روندی 
تکاملی در ادامه مسیری طوالنی هستند که از 
قــرن ۱۶ میــالدی و با آغــاز فرایند روشــنگری در 
جهان آغــاز شــده اســت. در ایــن مســیر قطعاً 
بســیاری پولدار می شوند و بســیاری می توانند 
روی این بســترها کار و زندگی خــود را بنا کنند. 
ولــی هــل دادن مــردم نــاآگاه بــه ایــن ورطه هــا، 
خیانتــی بــزرگ اســت. مــا در راه 
پرداخــت جــزء اولین رســانه های 
رســمی کشــور بوده ایــم کــه بــه 
اســتقبال مفاهیــم و روندهــای 
جدیــد، به طــور خــاص در زمینــه 
بالکچیــن و رمــزارز رفتیــم و از هر 
توسعه ای در این زمینه استقبال 
می کنیم. شاید باید زمان بیشتری 
برای آموزش صرف کنیم و امیدوار 
باشیم با توسعه سواد مالی مردم 
ایــن بازارهــای مــکاره کمرنگ تــر 
شــوند و جــا بــرای حرفه ای هــا باز 
شــود.« »متاورس« نوشــته جان 
راســل با ترجمه کمیل علی تقوی 
هم اکنون در فروشگاه راه پرداخت 

در دسترس عالقه مندان است.

INTRODUCTIONمعرفی



   عکس:  نسیم اعتمادی

هدف ما از ایجــاد مکس دیجیتال ایــن بود که به یک وی ســی 
تبدیل شویم و در حوزه بالکچین سرمایه گذاری کنیم. البته ما 
به آن وی سی نمی گوییم و آن را خانه نوآوری بالکچین می نامیم. 
یعنــی کار ما عالوه بــر ســرمایه گذاری در ایــن حوزه، برپــا کردن 

پروژه است. 
یکــی از چالش هــای مــا در مکس دیجیتــال عــدم اطمینــان و 
سرمایه گذاری کالن در این حوزه بود. در واقع ردیابی سوابق در 
این حوزه وجود نداشت. سازوکار کار ما به این صورت است که 
از شرکت ها حمایت می کنیم، اما ساختن شخصیت به عهده 

خود آن شرکت است. 

 راجع به رویکرد سرمایه گذاری بیشتر توضیح 
دهید؛ چه زمانی که یک تیم را از ابتدا شناسایی کرده و 
در رشــد و توســعه آن کمــک می کنیــد و چــه زمانی که 
تیم های مســتعد را در زیســت بوم اطراف تــان انتخاب 
می کنید. چه زیرحوزه هایی را دنبال می کنید؟ مشکل ما 
در اکوسیستم بالکچین این است که به علت موفقیت 
اولیه صرافی ها، اشتیاق به این بخش از اکوسیستم زیاد 

است و بخش های دیگر ناشناخته باقی مانده است. 
معموالً مهم ترین مسئله در سرمایه گذاری، توانایی بازگشت 
سرمایه است، اما مهم ترین مسئله برای ما این است که آن پروژه 
می خواهد چه مشکلی را حل کند. از بین تمام صرافی ها، ما روی 
بیت مکس سرمایه گذاری کردیم. علت این بود که ما تفاوت هایی 
را در بیت مکس نسبت به سایر صرافی ها احساس کردیم. یکی 
از معضالت بزرگی که در حوزه تبادل وجود دارد، سوءاستفاده 
از عدم آگاهی مردم است. سیگنال فروش ها و کسانی که مردم 
را به ســمت خاصی هدایت می کنند، معضل هســتند. علت 
سرمایه گذاری ما روی بیت مکس این بود که این صرافی سعی 

در حل این معضل داشت. 
مــا در بیت مکــس در حــال ایجــاد یــک پلتفــرم هوشــمند 
ســرمایه گذاری هســتیم. اگر مردم می خواهند دنباله رو کسی 
باشند، باید بر اساس سوابق آن فرد باشد. سرمایه آن فرد باید 

درگیر این کار باشد تا بتوان مدل رفتاری آن را دنبال کرد. 
یکی دیگر از معضالت این اکوسیســتم این اســت که هنوز در 
ایران، پروژه های بزرگ و کارآمدی که بشــود آنها را اسکیل کرد، 

پیدا نمی شود. پروژه ها متنوع نیستند. به جز بیت مکس، ما دو 
سرمایه گذاری دیگر هم داشتیم. البته در آن سرمایه گذاری ها 

ایده از ما بود و گروهی برای پیاده سازی آن ایده ها جمع کردیم.
روی شرکتی به نام ژیروکو سرمایه گذاری کردیم که این شرکت در 
حوزه بازی فعالیت می کند. با توجه به جدید بودن این فناوری و 

ظرفیت آن گروه، می توان اتفاقات بزرگی را رقم زد.
با توجه به اینکه بخشی از زندگی افراد در حال انطباق با متاورس 
اســت، رویکرد مکس دیجیتال و مکس ورود به حوزه متاورس 
است. باید توجه داشت نقشه راه این فناوری های جدید هنوز 
مشــخص نیســت و در دنیــا مشــروعیت کاملــی را به  دســت 
نیاورده اند. البته خود این مسئله یک فرصت است و اگر درست 
در این راه قدم برداریم، خودمــان می توانیم یکی از بازیگردانان 
اصلی این حوزه باشــیم. حتی به نظر مــن دور زدن تحریم ها با 
اســتفاده از این فنــاوری، کوچک ترین قابلیت این فضاســت. 
اصلی ترین مسئله در مورد بالکچین این است که این فناوری 
بسیار جدید اســت و دانشــی که در ایران وجود دارد، به دانش 

دنیا نزدیک است. 

 فنــاوری بالکچیــن بیشــتر بــر کدنویســی و 
برنامه نویســی اســتوار اســت و فعــالً نیــاز مبرمــی  بــه 
زیرســاخت های ســخت افزاری ندارد. بــا کمی  اغماض 
می توانیــم بگوییم کــه روی خط شــروع قــرار داریــم و با 
دیگران فرق چندانی نداریم. مسیری طوالنی در پیش 
است و موقعیت مکانی اهمیت چندانی ندارد. نو بودن 
این ماجرا و غیرمتمرکز بودن آن باعث می شود هر کسی 
در هر اقلیمی  فرصت داشته باشد، البته اگر راه نوآوری 
بســته نشــود. وقتی دقت می کنیم، می بینیــم نگاه ها 
نســبت بــه بالکچیــن به خصــوص رمزارزهــا تدافعــی 
هســتند. با توجه به اینکه خودتان در این فضا حضور 
دارید و هیچ چیزی جز بازگشــت سرمایه شما را راضی 
نمی کند، فکر می کنید تنظیم گری درست باید چگونه 

باشد؟
واقعیت و اعتقاد من این است که تنظیم گری در این حوزه برای 
فعاالن این حوزه فرصت نیست، بلکه تنظیم گری فرصتی برای 
خود تنظیم گران اســت، چون مبنای اکوسیستم غیرمتمرکز، 
مستقل بودن است. این سیستم نیازی به تنظیم گر ندارد. تنها 
راه بستن و خاموش کردن این فناوری، قطع شدن کامل اینترنت 
اســت. اگر تنظیم گــر بخواهــد جزئــی از این بــازی باشــد، باید 

قوانینی وضع کند که دست وپای فعاالن را نبندد. 
برای مثال اگر صرافی های ایرانی را غیرفعال کنند، مردم ایران از 
تبادل دست نمی کشند و پول خود را وارد پلتفرم های خارجی 
می کنند. اما اگر این حوزه را تنظیم کنند، افراد می توانند در یک 
محیط شــفاف تر کار خود را انجام دهند. بدین صورت دســت 

قانون گذار برای اقدامات بعدی بازتر است. 
رویکرد تنظیم گر باید به ســمتی باشــد که خود جزئــی از بازی 
باشــد، نه تعیین کننــده قوانین بــازی. این بــازی از قبل شــکل 
گرفته است. اگر تنظیم گر با بازی همراه شود، می تواند به عنوان 
شرکت کننده قوانینی را هم پیشنهاد دهد، ولی اگر بخواهد صفر 
تا صد قوانین را بدون دانستن مدل بازی تعیین کند، خود را از 

بازی دور می کند. 

 نحوه سرمایه گذاری شما به چه شکل است؟
ما بارها اعالم کرده ایم که هر کسی در بحث بالکچین ایده، پروژه 
یا استارتاپی داشته باشد، ما آن را بررسی می کنیم. گروه، ایده، 
نقشه راه و پروژه را بررسی می کنیم و بعد به این نتیجه می رسیم 

که گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است یا خیر. 
بیت مکس ایده ای داشــت که معضــل بزرگی را حــل می کرد و 
توانست ما را برای سرمایه گذاری قانع کند. بیت مکس را مانند 
یک استارتاپ اســتودیو باال آوردیم و با وجود اینکه بنیان گذار 
داشت، آن را کنار هم از صفر ساختیم. نکته دیگر اینکه مکس 
و مکس دیجیتال هر دو روی بیت مکس سرمایه گذاری کرده اند.

 آیــا ســرمایه گذاری های مکس دیجیتــال 
به صورت مستقل انجام می شود؟

بله، ولی اکثریت سهام مکس دیجیتال متعلق به مکس است. 
تمــام پروژه هایــی را کــه مکــس دیجیتــال قصــد دارد روی آنها 
سرمایه گذاری کند، به جامعه سرمایه گذاران مکس می بریم تا 

اگر عالقه مند بودند با ما همکاری کنند.

 فاند مشخصی دارید؟
مکس دیجیتال درآمــد دارد و از درآمد خودش ســرمایه گذاری 

می کند.

 تا چه سقفی سرمایه گذاری می کنید؟
روی پروژه هایی که در مراحل اولیه قرار دارند بین ۵۰ الی ۱۰۰ هزار 
دالر هم سرمایه گذاری کرده ایم و برای پروژه هایی که در مراحل 

باالتری هستند، بین ۵ تا ۱۰ میلیارد. 

 پارتنر مکس دیجیتال فقط مکس است؟
بله. سهام اصلی متعلق به مکس است و پارتنر دیگری ندارد. 
ولــی مکــس یــک LP نیســت. مکس دیجیتــال یــک شــرکت 
مســتقل اســت که درآمد خودش را دارد و ســرمایه گذاری های 

خودش را هم انجام می دهد.

  افــراد زیــادی معتقدنــد کــه مــا در حــال 
جامانــدن از فضای کســب وکاری بالکچین هســتیم. 
تمرکــز مــا عمدتــاً روی ماینینــگ، خریدوفــروش و 
سرمایه گذاری است و فعالیت ما در این حیطه خالصه 
شده اســت. برخی، شــرایط و اتفاقات امروز را با سال 
1395 مقایســه می کننــد و می گوینــد بهتــر اســت که 
جوانب مختلف را در نظر بگیریم. از طرفی در این فضا  
هایپ وجود دارد و برای مثال تجربه لونا ممکن است 
بــرای ســایر پروژه هــای ان اف تــی نیــز تکــرار شــود. در 
چــه  فنــاوری،  از  فــارغ  بالکچیــن،  زیســت بوم 
کســب وکارهایی می تواننــد به وجــود بیایند کــه برای 

مکس دیجیتال هم جذاب باشند؟
کارهــای زیــادی می تــوان در بســتر بالکچیــن انجــام داد و 
ارزش افــزوده ایجاد کــرد. بــرای مثــال در بحث زنجیــره تأمین، 
بالکچین می تواند شــفافیت زیادی به وجود بیاورد. بالکچین 
می تواند اســتانداردهای انجام کارها را ارتقا دهد. یا برای مثال 
در لجستیک، بالکچین می تواند کمک کننده باشد. دیفای در 

مباحث مالی در ایران می تواند تغییر و تحول ایجاد کند.
بزرگ ترین معضلی که وجــود دارد، این اســت که افــراد زیادی 

مخالــف ایــن جریــان هســتند. 
همان طور کــه گفتید، در ســال های 
گذشــته هم وقتی کســب وکارهای 
آمدنــد،  وجــود  بــه  اینترنتــی 
کســب وکارهای ســنتی مخالــف 
ایــن قضیــه بودنــد. امــا باالخــره 
تغییر ایجاد شــد. در بالکچین هم 
همین طور اســت. برای مثال وب ۳ 
بر عــدم انحصار اطالعــات متمرکز 
اســت و یکــی از معضــالت فعلــی، 
انحصار اطالعات توســط یکسری 
شرکت هاســت. وب ۳ روی همیــن 
حفــظ حریــم خصوصــی کاربــران 
و فضــای آزاد به اشــتراک گذاری 
اطالعــات تمرکــز دارد. در مــورد 
برجســته بودن فضــای تبــادل در 

اکوسیستم بالکچین نسبت به ســایر بخش ها باید بگویم که 
رویکرد ما این نیســت، اما ناگزیر بودیم که از این بخش شروع 
کنیم تا به هدف مورد نظر خود برسیم. هدف اصلی ما ایجاد یک 

خانه نوآوری واقعی است. 
همان طور که می بینید، دبی درهای خود را به روی این فناوری باز 
کرده و در حال تبدیل شــدن به یک  هاب بالکچین است. عدم 
تمرکز، تســهیل امور مالــی و رعایت حریم خصوصــی کاربران 
مفاهیمی  هســتند که افــراد را به خــود جذب می کننــد. البته 
حباب های زیادی در این فضا وجود دارد و پروژه های زیادی هم 

شکست می خورند. 
این اکوسیســتم خیلی جوان اســت. تا زمانی کــه نتوانیم بین 
بالکچین های مختلف ارتباط برقرار کنیم، اکوسیستم جزیره  ای 
خواهد ماند و هر جزیره قوانین خودش را دارد، ولی به زودی بین 
قسمت های مختلف ارتباط شکل می گیرد و افراد استفاده های 
زیادی از این فضا می کننــد و فعالیت در جامعه بالکچین نفع 

بیشتری برای افراد خواهد داشت. 
با متصل شدن بخش های مختلف، جامعه بالکچین به قدری 
بزرگ می شود که اسکم ها رو به کاهش می روند، زیرا در صورت 
خطا از اکوسیستم بیرون رانده می شوند و با وجود متصل بودن 
تمام بخش ها به یکدیگر، امکان فعالیت در قسمت های دیگر را 

نخواهند داشت و به کلی از اکوسیستم خارج می شوند.

 قدیمی ترین صرافی های ما عمری چهار یا 
پنج ســاله دارنــد. زیســت بوم صرافی هــای رمــزارزی را 
چطور می بینید؟ فکر می کنید تا رسیدن به بلوغ چقدر 
فاصله داریم؟ برای رسیدن به بلوغ چه اتفاق هایی باید 

بیفتد؟ 
در حــال حاضر بســیاری از صرافی هــای قدیمی  به پــول نیازی 
ندارند و به جایی رسیده اند که در حوزه های دیگر سرمایه گذاری 
می کنند. از نظر من صرافی های ایرانی در مقایسه با صرافی های 
معروف دنیا، نیازمند خالقیت و نوآوری بیشتری هستند و باید 
بتوانند نســبت به هم تفاوت ایجاد کننــد. صرافی های مطرح 
دنیا ســعی می کنند با اضافه کردن فیچــر و ابزارهای مختلف، 
سرمایه گذاری کاربر را هوشــمندتر کنند. این کاری است که ما 
قصد داریم در بیت مکس انجام دهیــم. ما نمی خواهیم کاربر 
را مجبــور به تبادل کنیــم، بلکــه می خواهیم کاربری کــه تبادل 

می کند، به ریسک های سرمایه گذار آگاه باشد.

 همان طور کــه فضا هنوز برای کســب وکارها 
روشن نیست، کاربرانی که با سرمایه های خرد وارد این 
فضا می شــوند هــم بــا فرازوفرود هــای بســیاری روبه رو 
هســتند. در ایــران هــم منابــع آموزشــی، یادگیــری و 
فرصت های انتقال تجربه خیلی کم هســتند. دغدغه 
اصلــی اکوسیســتم ایــن اســت کــه کاربــران همپــای 
کســب وکارها بالغ تر شــوند و آموزش ببینند. از طرفی 
چون ایــن حوزه رگولــه نشــده، تمام تقصیــرات متوجه 
کسب وکارهاســت. فکــر می کنیــد در بحث آموزشــی 

وظیفه کسب وکارها، رسانه ها و خود مردم چیست؟
بحث آموزش مهم است، ولی قرار 
نیســت تمام افــراد، ســرمایه گذار 
یــا معامله گر ایــن مارکت باشــند. 
می توانیــم در حــوزه قانون گــذاری 
مشــکل را از ریشــه حــل کنیــم. 
ایــن  ETFهــای  می توانیــم  مــا 
حــوزه را قانونی کنیــم و مــردم پول 
خــود را بــا خیــال راحت به دســت 
افــراد باتجربــه، شناخته شــده 
و تأییدشــده توســط قانون گــذار 
بسپارند.  نمی توان به تمام افرادی 
کــه می خواهنــد در ایــن حــوزه 
ســرمایه گذاری کنند، آموزش داد. 
بهتر است فضایی را ایجاد کنیم که 
افراد متخصص شناسایی شوند. 
فکر می کنم اگــر ETFهــا را قانونی 
کنیم، مــردم با خیــال راحت تــری می تواننــد از ایــن صندوق ها 
استفاده و سرمایه گذاری کنند و از این مارکت منتفع شوند.  ولی 
کسانی که دوست دارند به مارکت وارد شوند، باید زیرساخت 
الزم را داشته باشند و با مسائل مالی، تکنیکال و مباحث آی تی 
آشنا باشند. به علت عدم وجود بازیگران اصلی مثل وی سی ها، 
کســب وکارهای حرفــه ای و صندوق هــای ســرمایه گذاری در 
اکوسیســتم، فضا در اختیــار افراد کم ســن و کم تجربه اســت. 
اگــر بخواهیــم مشــکالت را ریشــه ای حــل کنیــم، بایــد چنین 

صندوق هایی را قانونی کنیم.

 واقعیت و اعتقاد من 
این است که تنظیم گری 

در این حوزه برای 
فعاالن این حوزه 

فرصت نیست، بلکه 
تنظیم گری فرصتی 

برای خود تنظیم گران 
است، چون مبنای 

اکوسیستم غیرمتمرکز، 
مستقل بودن است
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E V E N T در بیت پین میت

چه گذشت؟
پاسخ امیرحسین مردانی به پرتکرارترین سؤاالت کاربران صرافی بیت پین

همزمان با اولین قرعه کشــی آنالین، اولین رویداد بیت پین 
میت هم برگزار شد که در آن مدیرعامل این صرافی رمزارزی 

به سؤاالت کاربران پاسخ داد.
در این برنامه که از صفحه رسمی اینستاگرام و کانال آپارات 
به صــورت زنــده و با اجــرای مهــدی شــجاری، اینفلوئنســر 
فناوری برگزار شد، امیرحسین مردانی به بسیاری از سؤاالت 
کاربــران در مورد این پلتفــرم و بازار پاســخ داد. ایــن برنامه از 
اســتودیو وی کســت کارخانه نوآوری و در صفحات رســمی 
اینســتاگرام و آپارات به صورت آنالین ساعت 2۰ سه شنبه 
27 اردیبهشت ماه پخش شد. سؤاالت کاربران از شبکه های 
اجتماعی توییتر، اینستاگرام و آکادمی بیت پین جمع آوری 

شده بود.
در کمپین »جمع برنــده« این صرافی که از ۱۰ اســفند ۱۴۰۰ 
شــروع شــده و تا پایــان فروردین مــاه بــه مــدت ۵۱ روز ادامه 
داشــت، 2۰۴.۱7۴ نفــر از این طریق عضو بیت پین شــده و 
احراز هویت کرده بودند. همچنین، بیش از 2۰ هزار نفر بدون 

قرعه کشی، ۱۵ نوع جایزه دریافت کردند.

  درباره فیوچرز و احتمال راه اندازی 
معامالت آن

امیرحســین مردانی در اولین دیدار صمیمی بیت پین با 
کاربرانش در پاسخ به ســؤالی در مورد باال بودن کارمزدها 
گفــت: »کارمزدهــا بــه چنــد دســته تقســیم می شــوند، 
کارمزد بخــش خرید آســان، پلتفرم و برداشــت کوین ها. 
منطق بیت پین طوری اســت که بــه کاربــران امکانی ارائه 
داده ایم تا بتوانند ظرف سه ثانیه بیش از ۱۰۰ ارز دیجیتال 
را معاملــه کنند. در این ســرویس ویــژه به دلیــل هزینه بر 
بودن تأمین و ارائه ســرویس، قیمت ها کمی باالتر است، 
اما در ســوی مقابل شــاید کاربری تمایل داشته باشد که 
خودش قیمت را تعیین کند. در این بخش یک کارمزد از 
سمت فروشنده و خریدار اخذ می شود و میزان کارمزدها 
در بخــش کارمزدهــا به صــورت عمومــی قابــل مشــاهده 
اســت. بخشــی از کارمزدها مربوط به برداشــت و انتقال 
در شــبکه بالکچیــن و شــلوغی شــبکه و کویــن مربوطــه 
است و مجموعه بیت پین هیچ دخالتی در این فی ندارد. 

بیت پین کارمزد معامالت و واریز و برداشت خیلی کمتری 
نسبت به پلتفرم های دیگر دارد و این میزان نیز با افزایش 
معامــالت کاربــران و ارتقــای ســطح کاربری، کاهــش پیدا 

می یابد.«
در پاسخ به سؤال بعدی که کاربری پرسیده بود »چرا بیت پین 
فیوچــرز نــدارد و چــه زمانی ایــن امــکان اضافه می شــود؟« 
مدیرعامــل ایــن صرافــی گفــت: »بحــث اســتک کردن 
کریپتوکارنسی و فیوچرز یکی از خواسته های اصلی کاربران 
ایرانی  است. اما اضافه کردن ابزار فیوچرز )بازارهای آتی( در 
ایران، هم منع قانونی و هم شرعی دارد و بیشتر پلتفرم های 
ایرانی زیرساخت و آمادگی امکان اضافه کردن این خدمات 
را دارند، اما به دلیل این موانع، امکان اضافه کردن این ابزار به 
پلتفرم وجود ندارد؛ چراکه ما سعی می کنیم از قوانین داخلی 
کشور تبعیت کنیم و امیدواریم در آینده با تدوین قانون درباره  
بازار ارزهای دیجیتال، بتوانیم خدمات بیشــتری همگام با 
قانون کشور به کاربران ارائه دهیم. ارائه این خدمات به کاربران 
نیازمند درخواست کاربران از دولت است تا با تدوین قوانین 

با هدف کمک به 
توسعه دهندگان وب 3

جذب سرمایه 8.3 
میلیون دالری 
 کووست بوک

یــک   )Questbook ( کووســت بوک 
نرم افزار وب ۳ اســت که در ســال 2۰2۱ با 
هــدف کمــک بــه توســعه دهندگان وب 
۳ برای کســب درآمد از ارزهای دیجیتال 
تأسیس شد. بنیان گذاران این استارتاپ 
پــس از مدتــی متوجه شــدند کــه تعداد 
 Rust و Solidity افــرادی کــه بتواننــد در
کدنویسی کنند، بسیار انگشت شمارند. 
Solidity و Rust به ترتیــب زبان هــای 
برنامه نویســی بالکچین هــای اتریــوم و 
دلیــل  همیــن  بــه  هســتند.  ســوالنا 
کووست بوک شروع به تولید محتواهای 
آموزشی کرد. این استارتاپ حدود یکصد 
برنامه آموزشی مختلف به صورت رایگان 
منتشر کرده و به توسعه دهندگان آموزش 
 Rust و Solidity می دهــد چگونــه در

کدنویسی کنند.
پلتفرمــی  اســتارتاپ همچنیــن  ایــن 
ایجــاد کــرده کــه ســرمایه گذاران بتواننــد 
و  بشناســند  را  توســعه دهندگان 
روی آنهــا ســرمایه گذاری کننــد. بــر 
اســاس کووســت بوک بیــش از 2۰ هــزار 
توسعه دهنده در این برنامه فعال هستند. 
کووست بوک به این افراد کمک می کند تا 
بتوانند سرمایه جذب کنند و کسب وکار 
خود را ارتقا و محصوالت وب ۳ را توسعه 
دهنــد. کووســت بوک قصــد دارد میــزان 
جذب ســرمایه خود را به ۵۰ میلیون دالر 
افزایش دهــد. الزم بــه ذکر اســت که این 
اســتارتاپ ســال گذشــته توانســت 2۰ 

میلیون دالر سرمایه جذب کند. 
در همیــن راســتا، اخیــراً کووســت بوک 
یــک دور ســرمایه گذاری ۸.۳ میلیــون 
دالری را اعــالم کــرده اســت. ایــن دور 
Lemniscap رهبــری شــد.  توســط 
 Coinbase Ventures، Alameda
 Research، Dragonfly، Hashed
و چنــد ســرمایه گذار فرشــته هــم در ایــن 
ســرمایه گذاری مشــارکت داشــتند. این 
اســتارتاپ قصــد دارد از ایــن ســرمایه 
بــرای اســکیل کردن و افزایــش تعــداد 
کنــد.  اســتفاده  توســعه دهندگان 
کووســت بوک همچنین اعالم کرده که 
در حال ایجــاد زیرســاخت هایی برای 
کارهــای بــدون مجوز اســت. ایــن کار 
ســازندگان وب ۳ را با سرمایه مرتبط و 
به آنها کمک می کند تا پروژه های خود 

را ارتقا دهند.

NEWSخبر
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E V E N T

چرا خیلی ها نگران یک فروپاشی مالی بزرگ تر هستند 

آیا ریزش قیمت رمزارزها می تواند 
رکودی مشابه سال 2008 رقم بزند؟

REPORTگزارش

با توجه به ســقوط اخیر بــازار رمزارزها و از دســت 
رفتن نزدیک بــه دو تریلیون دالر در ایــن بازار، یک 
سؤال مهم به وجود آمده که آیا رمزارزها می توانند 
سبب کاهش رشد اقتصادی گسترده تری شوند؟ 
شــاید فکر کنید که ایــن نگرانی هــا برای یــک بازار 
نسبتاً نوپا، زیاده روی است، اما همین بازار در حال 
حاضر در میــان عموم مــردم و همچنین تبلیغات 
کمپانی های بزرگ نقش مهمی ایفا می کند و این 
موضوع چندان دور از ذهن نیســت. ماه گذشته، 
کمپانــی ســرمایه گذاری فیدلیتــی کــه بزرگ ترین 
ارائه دهنده خدمات بازنشســتگی ایاالت متحده 
اســت، اعالم کرد که از امســال مردم می توانند در 
حساب های مربوط به پس انداز دوران بازنشستگی 
خود، بیت کوین نگهداری کنند. سؤال ابتدای متن 
همچنین به بحران مالی سال 2۰۰۸ اشاره دارد. در 
آن زمان افت ارزش در بازار مسکن، ایاالت متحده را 
وارد رکود عمیقی کرد و برای مدت کوتاهی سیستم 
مالی جهانــی را تهدید کــرد. با همه ایــن اتفاقات، 
همچنــان ســرایت افــت ارزش رمزارزهــا به ســایر 

جنبه های اقتصادی دور از ذهن است.

 آخرین وضعیت بازار
»جاشــوا گانــز«، اقتصــاددان دانشــگاه 
تورنتــو اعــالم کــرده کــه بیشــتر بانک هــا و ســایر 
مؤسســات مالی بــه شــکل محــدودی در معرض 
نوســانات رمزارزها قــرار دارنــد؛ چراکه بســیاری از 
آنها به تازگی کار روی این حوزه و پذیرش آن را آغاز 
کرده اند. به گفته او، بسیاری از بانک ها دارای بخش 
رمزارزی نیز هستند، اما هیچ بانک یا مؤسسه ای 
ریســک شــرط بندی روی آنهــا را قبــول نمی کنــد. 
بر اســاس داده های CoinGecko که یک شــرکت 
جمع آوری داده های رمزارزی است، ارزش کل بازار 
رمزارزها در مــاه نوامبر 2۰2۱، بالغ بــر ۳.۱ تریلیون 
دالر بود و این رقم در روز ۱۶ می به ۱.۳ تریلیون دالر 
کاهش یافت. قیمــت بیت کوین بیــش از نیمی از 
باالترین قیمت خود کاهش یافته است. لونا تقریباً 
بی ارزش است و TerraUSD، در وضعیت متزلزلی 
قــرار دارد. تتــر، توکنی کــه به دلیل ثبــات قیمتش 
اهمیت زیادی دارد، هفته گذشته به نجات فوری 

نیاز داشت.

 بازار هنوز کوچک است اما...
در نظر داشــته باشــید کــه بــازار رمزارزها 
هنوز در مقابل بازارهایی چون امالک و مستغالت 
و طال بســیار ضعیف و کوچک اســت. ارزش بازار 
امالک ایاالت متحده در سال گذشته حدود ۴۳.۴ 
تریلیون دالر و ارزش کل بازار طال حدود ۱۰ تریلیون 
دالر تخمین زده می شود، اما رمزارزها در مقایسه 
با ســایر دارایی هــا می تواننــد یک اثــر روانــی قابل 
توجه ایجاد کنند. این اثر زمانی تشــدید می شود 

که به عنوان مثال قیمت سایر دارایی ها مثل سهام 
کاهش یابــد و افزایــش نرخ بهــره ایــاالت متحده، 

اقتصاد را کمی دچار مشکل کند.
به گفته »الی نوام«، اقتصاددان مدرســه بازرگانی 
کلمبیا، هم آیندی این اتفاقات بر احساس بدبینی 
می افزاید؛ بنابراین مردم در تصمیمات اقتصادی و 
تجاری دیگر خود، این اتفاقات را در نظر می گیرند. 
او در ادامه افزود: »بسیاری از این افت قیمت ها در 
واقع بازگشت به قیمت واقعی، به دلیل ارزش گذاری 
غیرواقعی هستند، اما با این وجود تأثیر آنها غیر 

قابل انکار است.«

 چرا این ریزش اهمیت دارد
نوسانات قیمت رمزارزها پدیده جدیدی 
نیست، اما تفاوتی که این بار حائز اهمیت است، 
ظهور انواع جدیدی از دارایی ها هســتند که حتی 
بــا بیت کویــن و اتریــوم تفــاوت دارنــد. ان اف تی ها 
سال گذشته به عنوان راهی برای سرمایه گذاری در 

هنرهــای دیجیتال و کلکســیون ها 
شروع به کار کردند، اما در یک تغییر 
شــدید، امســال بیــش از نیمــی از 
تعداد حساب هایی که به طور فعال 
خریدوفــروش ان اف تی هــا را انجــام 
می دهند، کاهــش یافته اســت. در 
اتفاقــی دیگــر اســتیبل کوین ها در 
سال گذشته با واکنش های مثبتی 
روبه رو شــدند. اســتیبل کوین ها به 
گونــه ای طراحی شــده اند کــه ارزش 

ثابتی مانند یک دالر داشــته باشــند تــا معامالت 
را تســهیل کرده و به عنوان یک پناهگاه امن عمل 
کنند. هر استیبل کوین مانند لونا یا تتر دارای ارزش 

متفاوتی است.

 هیجان ها فروکش کرده است
طبــق اطالعــات  لینکدیــن، آگهی هــای 
شــغلی همــراه بــا عبارت هــای رمــزارز و بالکچیــن 
به شــدت در حــال کاهــش اســت. ســهام صرافی 
رمــزارز کوین بیــس در حــال ســقوط اســت و ایــن 
کمپانی به ســپرده گذاران هشــدار می دهــد که در 
صورت اعالم ورشکستگی صرافی، دارایی های آنها 
محافظت نمی شود. گرینسپن در ادامه افزود: »با 
این وضعیت بسیاری از استارتاپ ها از بین می روند 
و در ایــن میان نرخ شکســت اســتارتاپ ها چیزی 

حدود 9۵ درصد است.«
در مقابل تفاسیر و نظارت گرینسپن، گانز اعالم کرد 
که این حکایات از خسارت ها، او را غافلگیر نمی کند 
و او انتظــار تلفات گســترده اقتصــادی را نــدارد. با 
همه اینها، گانز در ادامه افزود که ســرایت سقوط 
رمزارزها زمانی محتمل است که افراد زیادی برای 

امور مربوط به رمزارزها، وام  گرفته باشند.

بتوانیم از این ابزار نیز رونمایی کنیم.«

 چرا نمی توان سرمایه ها را تضمین کرد؟
کاربری نیز پرسیده بود که »به دلیل وجود خطر هک شدن، 
آیــا امــکان تضمیــن ســرمایه در بیت پیــن وجــود دارد یــا 
خیر؟« که مردانی در پاســخ به این ســؤال مهــم نیز گفت: 
»تضمین ســرمایه در هیچ پلتفرمی، حتی بایننس اتفاق 
نمی افتد، مگــر در حالت هــای خاص! بنابرایــن، در فضای 
کریپتوکارنســی کــه یــک نــوع ســرمایه گذاری بــا ریســک 
باالســت، این قضیــه اصالً اتفــاق نمی افتــد! امــا این عدم 
ضمانت به معنی نبود امنیت نیســت! تضمین ســرمایه 
کاربــران باعــث می شــود کــه پلتفرم هــا به بهشــت هکرها 
تبدیــل شــوند! چــرا هکرهــا بــا خیــال آســوده از پرداخت 
ســرمایه کاربران از طرف پلتفرم، حمالت بیشــتری به این 
پلتفرم هــا خواهنــد داشــت، امــا در دنیا بــرای ایــن قضیه 
یک راه حل وجود دارد و حتی بیمــه ای هم برای آن تعریف 
شده که در ازای درصدی از سرمایه  مشتریان ویژه، امکان 
پرداخت خســارت را تعریف کرده اســت؛ راه حلــی که این 
روزها در پلتفرم های ایرانی نیز وجود دارد و به محض تدوین 
قوانین مربوط به بازار ارزهای دیجیتال، این فرایند در اختیار 

بیشتر کاربران قرار خواهد گرفت.«
وی در ادامه گفت: »ما در بیت پین اســتانداردهای امنیتی 
مهمی برای حفظ دارایی و سرمایه های کاربران پیاده می کنیم 

تا بتوانیم فضای خوبی برای معامالت فراهم کنیم.«

 ریسک باالی لونا از امروز به بعد!
سؤال دیگر در مورد سرگذشــت ارز دیجیتال لونا بود که در 
چند هفته اخیر یکی از جریانات بازار ارزهای دیجیتال بود. 
مدیرعامل بیت پین در پاسخ به این سؤال گفت: »این اتفاق 
که برای لونا افتاد، اولین بار نیست که در حوزه  کریپتوکارنسی 
رخ داده اســت. اگر به ۱۰ رمزارز برتر از سال 2۰۱۰ نگاه کنید، 
بســیاری از رمزارزها را می بینید که در این چند سال از بین 
رفته اند. ماهیت بازار ارزهای دیجیتال همین عدم قطعیت 

است. بازارها در دنیا به سه دسته تقسیم می شوند، بازارهای 
کم ریسک مثل ملک و زمین، بازارهای ریسک مدیوم مثل 
بورس و بازارهای های ریسک مثل سرمایه گذاری در رمزارزها. 
هرچه شما سطح ریسک بیشــتری را تحمل کنید، نتیجه 
بازدهی بیشتری ممکن اســت ببینید. دلیل اصلی ریزش 
این ارز، پشتوانه های ناپایدار بود و در مورد آینده  لونا می توان 
گفت که خریدوفروش آن از امروز به بعد، ریسک باالیی به 
 همراه خواهد داشــت، مگــر اینکه اســتراتژی خاصی پیاده 
شــود. مثالً کســی که خالق لوناســت، با ارائه یــک پروپوزال 
ادعا کرده که می تواند ارز لونا را احیا کند. پیشنهاد می کنم 
کــه حتمــاً ایــن پیشــنهادنامه را مطالعه کنیــد و بر اســاس 
هیجانات و احساسات تصمیم نگیرید. همچنین حتماً از 
افراد باتجربه مشــورت بگیرید و در صــورت عالقه مندی به 
سرمایه گذاری، فقط بخشی از سرمایه  خود را به این رمزارز 

اختصاص دهید.«
»چقدر احتمال مسدود شدن حساب ها در بیت پین وجود 
دارد؟« یکی دیگر از سؤاالت پرتکرار کاربران بود، امیرحسین 
مردانی در پاسخ به این سؤال گفت: »احتمال مسدود شدن 
حساب شما بدون دلیل در بیت پین صفر است، اما به دلیل 
فعالیت بیت پین زیر نظر قوانین جمهوری اسالمی ایران، باید 
چهارچوب قوانین مربوطــه را رعایت کنیم. تنها در صورتی 
حســاب کاربران مســدود می شــود که حکم قضایی وجود 
داشته باشــد! در غیر این صورت نه حساب کسی مسدود 
می شــود و نه اطالعات کاربران در اختیار شخص ثالث قرار 
می گیرد. بیت پین امین اطالعات مردم است. بیت پین صرفاً 

و فقط با حکم قضایی این موارد را پیش خواهد برد.«

 معیارهای فهرست شدن کوین ها
ســؤال پرتکرار دیگر »معیارهای فهرست شــدن کوین ها 
در بیت پین« بود که بنیان گذار بیت پین در پاسخ به این 
ســؤال گفت: »یکســری از کاربران درخواســت می کنند 
که کوین هایی با پشتوانه خوب اضافه شوند. برای مثال 
ارز دیجیتال لونا که جزء ۱۰ کوین برتر دنیا بود. در ســوی 
دیگر، برخی کاربران درخواســت اضافه شــدن کوین های 
ترنــد و زردارزهــا )شــت کوین( را دارنــد. در بیت پیــن از 
ابتدا بــرای ایــن فراینــد یــک چهارچــوب تعییــن کردیم. 
چهارچوب مــان هــم حجــم معامــالت خــوب و وجــود 
عرضه و تقاضا در بازار جهانی، اعتبارســنجی بر اساس 
فهرست شدن آن کوین در صرافی های معتبر دنیا و ترند 
بودن آن اســت. بــر اســاس این ســه معیــار، در بیت پین 
تصمیــم گرفتــه می شــود کــه یــک ارز دیجیتــال به بــازار 
بیت پین اضافه شود یا خیر.« ســؤاالت دیگر کاربران در 
مورد امکان احــراز هویت اتباع خارجی و ایجاد حســاب 

در بیت پین بود.
در پایان گفت وگو نیز بنیان گذار بیت پین خطاب به کاربران 
و معامله گران ارزهای دیجیتال گفت: »بازار کریپتوکارنسی، 
بــازار پرریســکی اســت و در انتخــاب پلتفرمــی کــه قصــد 
فعالیــت در آن داریــد، دقت کنیــد. میزان شــفافیت ارائه 
اطالعات در پلتفرم، تیم فنی و توسعه  آن و موارد دیگر را در 
نظر بگیرید. استراتژی ما از ابتدا حضور در بازار به صورت 
شــفاف و کامالً پاســخگو بوده و اعتمــاد و دغدغــه  کاربران 
برایمان بســیار اهمیت دارد؛ تــا جایی که ســعی می کنیم 
سؤاالت کاربران را در تمام پلتفرم ها به صورت کامل و شفاف 

پاسخ دهیم.«
در ادامه این برنامه نیز پژمان امیری عرفانی، مدیر بازاریابی 
بیت پین بــه ارائــه اطالعــات در مــورد کمپیــن جمــع برنده، 
شــرکت کننده ها و فراینــد دریافت جوایز بدون قرعه کشــی 
و ارسال آنها پرداخت و ســپس قرعه کشی خودرو 2۰۶ بین 
شرکت کنندگان در کمپین این صرافی به صورت زنده برگزار 
و برنده  این جایزه مشخص شد. پس از ارائه امیری عرفانی، 
رونمایی از تیزر مســتند »قبل از مصرف تکان دهید« که با 
همکاری تیم رضا رشیدپور تهیه شده بود و اجرای موسیقی 
زنده در چهار بخش توسط گروه لیان نیز یکی از بخش های 

این رویداد آنالین بود.

کسری حسنی  

@kasrahsni
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

پس لرزه های ریزش 
سهام فناوران در 
بازار رمزارزها

شرکت های فناوری ریزش داشته اند

از ابتدای سال 2۰22 بیش از سه هزار میلیارد دالر ارزش 
در دو سال گذشته، کرونا و قرنطینه این تصور را برایمان 
به وجــود آورد کــه دات کام هــا برنده ابــدی اقتصــاد دنیا 
هستند، اما سال 2۰22 به ریشه این خوش خیالی تیشه 
زد. از ابتــدای امســال تا بــه امــروز، شــرکت های فناوری 

بزرگ حدود سه تریلیون دالر ضرر کرده اند. 
غول های فناوری دنیا به نظر شکســت ناپذیر می رسند، 
اما زمستان بازار سهام فعالً آنها را زمین گیر کرده است. 
اپل و مایکروســافت نزدیــک به نیــم میلیــارد دالر ضرر 

کرده انــد. هلدینگ آلفابــت نیز که شــرکت مــادر گوگل 
اســت، ۴۰۰ میلیارد دالر زیان دیده اســت. شرکت های 
تســال، متا )فیس بوک ســابق(، آمــازون و نتفلیکس هم 
۶۰ درصد از ارزش بازار ســهام خود را از دست داده اند.  
ســهام شــرکت زوم که برای برگــزاری جلســات در دوران 
قرنطینــه محبوبیــت پیــدا کــرده بــود و در ســال 2۰2۰ 
بیــش از ۴۰۰ درصد رشــد کرده بود، امســال بــه کمتر از 

یک ششم رسید.
عــالوه بــر بــازار ســهام فنــاوری آمریــکا، اروپــا هــم دچار 

تحلیل مجله معتبر بارونز از رابطه متقابل سهام 
شرکت های فناوری و بازار رمزارز

در مقایسه با بورس ریزش رمزارزها کمتر بوده است
 بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در 
روز جمعه هفته گذشته در مقایسه با 
بازار بورس آمریکا عملکرد بهتری از خود نشان 
دادنــد، اگرچه نشــانه هایی در بازار پرریســک 
رمزارزهــا وجــود دارد کــه نشــان می دهــد 
معامله گــران ارزهــای دیجیتــال خــود را بــرای 

حرکت رو به پایین بیشتری آماده کرده اند.

 قیمــت بیت کویــن در 2۴ ســاعت 
گذشته )اعداد و ارقام مربوط به لحظه 
نگارش این مقاله است و ممکن است با وقتی 
شــما آنها را می خوانید متفاوت باشند( چهار 
درصد افزایش یافت و به حــدود ۳۰.۵۰۰ دالر 
رســید. بزرگ تریــن ارز دیجیتــال همچنــان در 
پایین ترین نقطه در طول سال معامله می شد، 
اما به راحتی باالتر از سطوح اخیر زیر ۳۰.۰۰۰ 
دالر دســت به دست می شد و بســیار باالتر از 
نــرخ 2۶.۰۰۰ دالری آن کــه در ســقوط ارزهــای 

دیجیتال هفته گذشته به دست آمد.

 »ادوارد مویا«، تحلیلگر کارگزار اوآندا 
در این باره اعتقاد دارد: »بیت کوین در 
حــول و حــوش ســطح ۳۰.۰۰۰ دالر در نوســان 
است، زیرا سرمایه گذاران همچنان از خرید در 
بــازار ســهام دوری می کننــد. دالر ضعیف تــر و 
ترس از بازار نزولی بورس باعث جذابیت دوباره 

بیت کوین شده است.«

 اگرچــه بیت کویــن و دیگــر ارزهــای 
دیجیتال از نظر تئوری باید مستقل از 
بازارهای مالــی اصلی معامله شــوند، اما تا حد 
زیادی، به خصوص در طول سال گذشته نشان 
داده انــد کــه بــا ســایر دارایی هــای حســاس بــه 
ریسک )مانند سهام و به ویژه سهام  شرکت های 
فنــاوری( مرتبط هســتند و تأثیرات ایــن بازارها 
روی قیمت بیت کوین هم تأثیرگذار خواهد بود، 
اما نکته جالب  توجه در روزهای اخیر این است 
که این همبستگی قیمتی تا حد زیادی کمرنگ 
شده است. به طوری که بیت کوین در این هفته 
عملکرد بهتری نســبت به شاخص های سهام 
مانند S&P500 و نزدک - که در آن شرکت های 
فناوری زیادی حضور دارند - داشــته است. به 
عبارتــی رمزارزهــا در حال جــدا کردن حســاب 
خــود از بازارهای بــورس هســتند. بازارهایی که 

این روزها اصالً حال و روز خوبی ندارند.

 دارایی دیجیتال پیشــرو جدول یعنی 
بیت کویــن از روز دوشــنبه هفته قبل، 
زمانی کــه حــدود 29.۵۰۰ دالر بــود، تقریباً ۱۰ 
درصــد افزایــش یافتــه اســت. در مقایســه اما 
معامالت آتی شاخص سهام که نشان می دهد 

بازار بورس S&P۵۰۰ در همین هفته دو درصد 
ریزش و نزدک ۳۱ درصد کاهش داشته اند. این 
مقایســه نشــان می دهــد بازارهــای ســهام در 
وضعیت نامســاعدی قــرار دارنــد، به طوری که 
نزدک در اعماق نزولی خودش در این ســال ها 
باقی مانده و شاهد یک کاهش 2۸درصدی در 

سال جاری میالدی بوده است. 

وضعیــت  ایــن  تحلیــل  در  مویــا   
می رســد  نظــر  »بــه  می نویســد: 
بیت کوین آماده تثبیت در بازه حدود ۳۰.۰۰۰ 
دالر اســت، هرچنــد ایــن عــدد و رقــم مطلوب 
کسانی که بیت کوین ۶9.۰۰۰ دالری را دیده اند، 
نیست، اما بیت کوینرها باید خوشحال باشند 
کــه ببیننــد قیمت هــا از آنچــه در بــازار ســهام 

اتفاق می افتد، تقلید نمی کند.«

 ایــن روزهــا بیت کویــن در پایین تریــن 
ســطح خــود از ژوئیــه 2۰2۱ معاملــه 
می شــود و قیمت آن کمتر از نیمــی از باالترین 
قیمــت خــود در نزدیکــی ۶9.۰۰۰ دالر کــه در 
نوامبر سال 2۰2۱ به آن رسیده بود، باقی مانده 
است. اما در مقایسه، شــاخص S&P۵۰۰  روز 
پنجشنبه هفته گذشــته در پایین ترین سطح 

خود از مارس 2۰2۱ بسته شد.

 بیت کویــن در حــال بازســازی خــود 
اســت. آن  هــم بعــد از یــک ریــزش 
ســهمگین که عمدتاً با سرریز ناشــی از فروش 
ســهام در بــازار بــورس مرتبــط بــود و البتــه بــا 
ماجــرای فروپاشــی یــک اســتیبل کوین مهــم 
سیســتمی که قرار بــود به دالر آمریــکا متصل 
شــود، یعنی ترا! مویا در این باره معتقد است: 
»پیامدهــای درام اســتیبل کوین تــرا کــه بــازار 
کریپتو را به شــدت به زیر کشید، ســرانجام در 
اســتیبل کوین  اســت.  شــدن  محــو  حــال 
TerraUSD کــه دو هفتــه پیــش یکــی از 
بزرگ ترین دارایی های دیجیتالی و قیمت آن ۸۰ 
دالر بــود، بــه یکبــاره به دلیــل یــک خطــای 
سیســتمی ارزشــش را از دســت داد و تقریبــاً 

نابود شد.«

 بــا وجــود خوشــحالی و خوش بینــی 
فعاالن رمــزارزی در خصوص عملکرد 
بهتر رمزارزها به نسبت روزهای بسیار بد بازار 
بورس، اما هنوز هستند کســانی که می گویند  
نشــانه هایی در بازار وجود دارد مبنی بر اینکه 
معامله گــران کریپتــو خــود را برای یــک حرکت 
نزولی دیگر در قیمت بیت کوین آماده کرده اند 
یــزش دوبــاره  و حتــی برخی هــا روی ایــن ر

معامالت شورت هم بسته اند!

ANALYSISتحلیل
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نگاهی دوباره به یکی از پرفروش ترین 
کتاب های رمزارزی در ایران

یک ساتوشی به چاپ هفتم رسید

ANALYSISتحلیل

 کتاب »یک ساتوشی« نوشته محمد 
آذرنیوار و نیما ملک  پور به چاپ هفتم 
رســید. این کتاب که پیش از این برای اولین بار 
در سال ۱۳99 در انتشارات راه پرداخت منتشر 
شده بود، با استقبال بسیار خوبی مواجه شده 
تا جایی کــه امــروز با فاصلــه چند مــاه از چاپ 
ششــم برای هفتمین بار چاپ شده و همزمان 
در نمایشگاه کتاب تهران و فروشگاه اینترنتی 
راه پرداخت در دســترس مخاطبان قرار گرفته 

است.

هــدف  بــا  ملک پــور  و  آذرنیــوار   
آگاهی بخشــی به عالقه مندان و افراد 
کنجکاو در مورد رمزارزها و تجارت الکترونیک 
دست به گردآوری، ساده سازی و تألیف کتابی 
زدند که با نگرانی ها و مســائل مخاطب ایرانی 
این حوزه مناســب و همراه باشــد. در حالی که 
کتاب هــای موجــود بــه زبــان انگلیســی یــا 
ترجمه شــده از ایــن زبــان، بیشــتر مخاطبــان 
اروپایی و آمریکایی را در نظر دارند، این مؤلفان 
مســائلی چــون تحریــم و امــکان بلوکه شــدن 
حســاب ارزی کاربر ایرانی در پلتفرم خارجی را 
در نظر دارنــد و برای نگرانی های او پاســخ هایی 
می جویند. در عین حال، کتاب با زبانی ساده و 
بیانــی شــیرین نگاشــته شــده و وارد مفاهیــم 
گسترده سرمایه گذاری یا جزئیات فنی در حوزه 
رمــزارز و ســرمایه گذاری نشــده اســت. صرفــاً 
اطالعــات مقدماتــی الزم بــرای ورود بــه عرصه 
کریپتوکارنسی را فراهم آورده و راه هایی را برای 
کسب سود و کاستن ریســک های ورود به این 

حوزه نشان می دهند.

 نویســندگان در بخشــی از یادداشت 
خــود بــر ویراســت دوم ایــن کتــاب 
نوشته اند: »یک ساتوشی« همان طور که از نام 

فرعــی آن پیداســت، بــا هدف 
نمایــش مســیر ورود بــه 
دنیــای ارزهــای دیجیتــال و 
آنهــا  در  ســرمایه گذاری 
نوشــته شــد. اســتقبال از 
ســادگی و قابــل  فهــم بودن 
این کتاب ما را بر آن داشت 
کــه در ویرایــش جدیــد، 
اصطالحــات  و  مفاهیــم 
پرکاربرد دو ســال اخیر را به 
کتــاب اضافــه و ابزارهــای 
معرفی شــده را به روز کنیم. 
البتــه با وجود اضافه  شــدن 
ایــن  مفاهیــم جدیــد در 
نسخه، ویرایش کلی تا حد 
امکان مختصر ماند و تالش 
شــد همچنــان روی آموزش 

مفاهیم برای مبتدیان پایبند باشــیم. با ظهور 
هــرروزه  اصطالحات و لغــات پرکاربــرد جدید،  
نیاز مداوم به دنبال کردن و به روز بودن بیش از 
هر زمان دیگری در این حوزه احساس می شود 
و تأکیــد می کنیم که بــرای همگام شــدن با این 
فناوری بهتــر اســت هرگز بــه این کتــاب اکتفا 

نکنید.

 مدیرمســئول انتشــارات راه پرداخت 
نیــز در بخشــی از یادداشــت خــود بر 
»یک ساتوشــی« نوشته اســت: »کتاب »یک 
ساتوشی« به مثابه همان توشه راهی است که 
برای زدن به دل جاده باید با خود برداریم. این 
کتاب را اگــر یک نفس بخوانیم، ظــرف کمتر از 
یک روز خوانده می شود و تمام. ولی توصیه من 
بــه همــه آنهایــی کــه ایــن کتــاب را در دســت 
گرفته اند، این اســت که باطمأنیــه بخش های 
گوناگون کتاب را بخوانند، درباره آن فکر کنند 
و سعی کنند در دستگاه مختصات فکری خود 
جایی برای آن باز کنند. پیشنهاد می کنم هیچ 
چیــزی را چشم بســته قبــول نکنیــد و بــه هــر 
ادعایی در کتاب که می رسید، از خودتان سؤال 
بپرســید کــه چــرا؟ بپرســید کــه چــرا ایــن ادعا 
درســت اســت یا حتی چرا غلط است؟ سعی 
کنید ذهن تان را درگیر کنید و بیشــتر از اینکه 
قیمت لحظه ای رمزارزها را دنبال کنید، منطق 
پشــت این تغییــر را بیابیــد. قطعــاً آنهایی که 
منطق این دنیا را درک کنند، در تسلط یافتن به 
ابزارهــا و روش هــای گوناگــون راه ســاده تری در 
پیش دارند. ســعی کنید این کتــاب دریچه ای 
باشــد برای شــما که ذهن تان را بــه روی دنیای 
جدید بــاز کنــد. این فرصتی اســت کــه حیف 
اســت آســان از دســت بدهید.« چــاپ هفتم 
کتاب »یک ساتوشــی« هم اکنون در فروشگاه 

راه پرداخت در دسترس عالقه مندان است.

وضعیــت مشــابهی اســت. بــرای مثــال ســهام شــرکت 
ســفارش غــذای »دلیــورو« )Deliveroo( در بریتانیــا و 
شرکت اسپاتیفای در سوئد هم حدود ۶۰ درصد سقوط 

کرده اند.
از آنجایی که این شــرکت های برتر بازار فناوری هستند 
کــه دچــار چنیــن خســارتی شــده اند، فایننشــال تایمز 
پیش بینی می کند که این سقوط به این زودی ها متوقف 
نخواهد شد. به نظر این خبرگزاری تحلیلی، زمان می برد 
تا ســرمایه گذاران متــر و معیــاری برای ارزش گــذاری این 

شرکت ها پیدا کنند و بتوانند تصمیم بگیرند.

 سهام تک ها و یک پرسش کلیدی
اما چرا چنین سقوط نابهنگامی رخ داده است؟ آن  هم با 
وجود آنکه مفسران بازار سهام از مدت ها پیش هشدار 
داده بودند که ارزش گذاری این بازار بیش از اندازه است 

و این حباب دیر یا زود خواهد ترکید.
بسیاری از تحلیلگران بازار این روند را طبیعی می دانند 
و می گوینــد: »هرچــه بــاال بــرود، باالخــره روزی پاییــن 
می آید!« فناوری هــم به محدوده ای وارد شــد که ناگزیر 
باید از آن برمی گشت. آنها دالیل مختلفی برای توجیه 
این ســقوط می آورند؛ تــورم روزافزون، افزایــش نرخ های 
بهره، کاهش رشــد اقتصادی و از همه مهم تر شوکی که 

جنگ اوکراین به اقتصاد دنیا وارد کرده است.
خبرگــزاری مانی ویــک، علــت ایــن ســقوط را رشــد تورم 
در آمریــکا و راهکارهای فــدرال رزرو در برابــر آن می داند 
و می نویســد: »فــدرال رزرو برای کنتــرل تورم، نــرخ بهره 
را افزایــش داده و چــاپ اســکناس را هــم متوقــف کــرده 
است؛ بنابراین پول کمتر و کمتر می شود و این وضعیت 
بــه ارزش دارایی ها ضربه می زند. همچنیــن قرنطینه در 
حال برچیده شــدن اســت. ما دیگر نمی خواهیم زندگی 
خودمان را در خانــه بگذرانیم. دوســت داریم هرازگاهی 

بیــرون برویــم. در نتیجــه از 
خدمات شــرکت های دات کام 

کمتر استفاده می کنیم.«
می گوینــد کــه ایــن وضعیــت 
ســهام  ســقوط  شــبیه 
در  فنــاوری  شــرکت های 
سال های 2۰۰۱ و 2۰۰2 است. 
در آن  ســال ها هــم فــروش 
فناوری به اوج خودش رســید؛ 
بنابرایــن ارزش گذاری هــا روی 
ســهام شــرکت های فنــاوری 
باال رفت و یک حبــاب قیمتی 

شکل گرفت. 

 آیا سال بد 2002 تکرار شده است؟
درست مثل دو سال گذشــته، پاندمی و قرنطینه باعث 
شــد فکر کنیم برای همیشــه به یک اقتصــاد دیجیتالی 
گذار کرده ایم. رشــد ارزش ســهام شــرکت های ایــن بازار 
باعــث شــد کــه ســرمایه گذاران خُــرد هــم بــه ایــن بــازار 
جــذب شــوند. آنهــا بــاور کردنــد کــه راه آســانی را بــرای 
پول درآوردن کشف کرده اند. صندوق های سرمایه گذاری  
خطرپذیر هــم این کار را تســهیل کردند و باعث شــدند 
این ســرمایه گذاران بــرای ایده هــای ضعیف پــول زیادی 

صرف کنند.
مانی ویک از مقایسه ســقوط بازار ســهام دات کام ها در 
سال های 2۰22 و 2۰۰2 به سه نتیجه مهم رسیده است:
۱. سقوط یک شــبه رخ نداده اســت. ۱۸ ماه طول کشید 
کــه ایــن حبــاب فروکــش کنــد. هرچــه قیمت ها شــیب 
نزولی پیدا می کرد، باز هم فرصتی برای خریداران ایجاد 
نمی شــد. چون ســقوط قیمت ها دائماً با شیب تندتری 

ادامه پیدا می کرد.
2. سرمایه گذاری ها و شــرکت های استارتاپی ضعیف از 
بین می روند. خیلی ها معتقدند که در دو ســال گذشته 

حجم بیهــوده ای از ســرمایه بــه بــازار اســتارتاپ ها وارد 
شده  است. همیشه این طور نیست که یک جوان با یک 
لپ تاپ و یک ایده خام در مدت کوتاهی درآمد هنگفتی 
به دست آورد. وقتی بازار در حباب خودش بود، بعضی 
از ایده های ضعیف ســرمایه های خوبی را جذب کردند، 
اما این وضعیت تداوم ندارد و به زودی شــاهد موجی از 
ورشکستگی ها خواهیم بود. به همین دلیل تحلیلگران 
اقتصــادی توصیــه می کنند کــه اســتارتاپ ها بایــد روی 
ایده های قوی تر، کسب وکارهای سالم تر و پایه های مالی 

نیرومندتر تمرکز کنند.
۳. معامــالت واقعــی در نهایــت خودشــان را نشــان 
می دهنــد. شــرکت هایی کــه روی ایده هــای اســتوار بنــا 
شــده اند و کیفیــت واقعــی دارنــد، از این زمســتان جان 
سالم به در خواهند برد. درست مثل آمازون که در سال 
2۰۰2، 9۰ درصــد ســقوط کرد، امــا طی دو دهه گذشــته 
بازار جهان را فتــح کرد. ارزش ســهام ای بــی )eBay( هم 
در آن  ســال ها به نصف کاهــش یافت، اما در ســال های 

بعد ۱۰برابر شد.

 مشروعیت بیت کوین زیر سؤال؟
پرســش مهم دیگر این اســت که آیا ســقوط بازار رمزارز 
با افول سهام دات کام ها رابطه معناداری داشته است؟ 
پاســخ نیویورک تایمــز بــه ایــن پرســش مثبــت اســت. 
تحلیلگر اقتصادی این خبرگزاری معتقد است که نزول 
ارزش ارزهــای دیجیتــال دقیقــاً زیان هــای بازار ســهام و 

نزدک را بازتاب می دهد.
بســیاری معتقــد هســتند کــه بیت کویــن یــک طــالی 
دیجیتال است و قرار است با ذخیره ارزش در بلندمدت، 
در برابــر تــورم و بحران هــای اقتصــادی یک ســد محکم 
ایجاد کند. اما به نظر نیویورک تایمز، ســقوط بیت کوین 
در مــاه گذشــته نشــان داده کــه ایــن ارز دیجیتــال برای 
ســرمایه گذاران صرفــاً یــک 
پرریســک،  ســرمایه گذاری 
اما ســودآور اســت. بــرای آنها 
یــد بیت کویــن فرقــی بــا  خر
سرمایه گذاری در فناوری های 

دیگر ندارد.
شــرکت  داده هــای  تحلیــل 
تحقیقاتــی »آرکان ریســرچ« 
)Arcane Research( نشــان 
می دهــد کــه تغییــرات قیمت 
بیت کویــن از ابتــدای 2۰22 تا 
امــروز، دقیقــاً منعکس کننده 
شــاخص نــزدک بــوده اســت. 
بیت کوین در ماه گذشته بیش 
از 2۵ درصــد کاهــش پیدا کــرد و بــه نیمــی از اوج قیمت 
خودش در نوامبر 2۰2۱ رسید. این ســقوط دقیقاً همراه 
بــا ســقوط ســهام فنــاوری بــود، زیــرا ســرمایه گذاران بــا 
نرخ هــای بهــره بــاال و همچنیــن تبعــات جنــگ اوکراین 

دست به گریبان بودند.
بعضی از مفســران اقتصــادی می گویند که این ســقوط 
باعــث مشــروعیت زدایی از بیت کویــن شــده و دیگــر 
نمی تــوان آن را محــل ذخیــره ارزش دانســت، چــون 
بیت کوین همواره بی ثبات بوده و همچنین موجب شده 
قیمت رمزارزهای دیگر سقوط کند؛ بنابراین این دارایی 

سوداگرانه نمی تواند اقتصاد جهان را متحول کند.
ایــن اســتدالل مخالفــان خــودش را دارد. مدافعــان 
بیت کویــن معتقدند نباید بــا این نوســانات کوتاه مدت، 
ارزش ها و پتانســیل های بلندمدت این رمــزارز را نادیده 
گرفت. اکثر آنها فناوری  را هیجان انگیزترین صنعت دنیا 
می دانند که چشم انداز نیرومندتری از سایر بخش های 
بازار دارد. حامیان فناوری و رمزارز می گویند: »هرکسی 
بتواند در این زمین بازی برنــدگان را انتخاب کند، آینده 

درخشانی خواهد داشت.«

 بسیاری از تحلیلگران 
بازار بورس  روند 

سقوط سهام 
شرکت های تکنولوژی 
را طبیعی می دانند و 

می گویند: »هرچه باال 
برود، باالخره روزی 

پایین می آید!« 
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NEWSخبر

انگیزه برای بانک ها
جاناتــان زارماپــاالن، مدیرعامل 
ای کارنســی گفته با عملکرد این روزهای 
اســتیبل کوین ها، بانک هــای مرکــزی 
بیشتری ترغیب می شــوند رمزپول ملی 

خود را عرضه کنند.

سرمایه گذاری 70 میلیون دالری
گلدمــن ســاکس، غــول مالــی 
دنیــا، روی اســتارتاپ ال وود کــه یــک 
پلتفرم معامالتی دارایی هــای دیجیتال 
اســت، 7۰ میلیــون دالر ســرمایه گذاری 

کرده است. 

پرتغال هم سخت گیر شد
پرتغــال کــه ایــن روزها بهشــت 
رمزارزی هــا نامیــده می شــود و مقصــد 
بســیاری از شرکت هاســت، اعــالم کرده 
به زودی از شــرکت های بــزرگ کریپتویی 

مالیات خواهد گرفت.

استرالیا به دنبال مالیات ستانی 
بــه  اســترالیا  مالیاتــی  اداره 
شرکت های رمزارزی و البته سرمایه گذاران 
شخصی و شــرکتی هشــدار داده که باید 
درآمدهــا یا زیان هــای خــود از این بــازار را 

به صورت دقیق اعالم کنند.

سقوط تِرا 
برگ برنده رگوالتورها؟

رمزارز  بانک های مرکزی از همیشه به واقعیت نزدیک ترند!

دیدبان جهانی رمزارزها 
تا سال بعد؟

رؤیای یلن
اوایل ماه گذشــته بــود که »جنت یلــن«، وزیــر خزانه داری 
آمریــکا و یکــی از چهره هــای سرســخت روند رگوالســیون 
جهانی در راســتای قانون گــذاری مؤثرتر، نیــاز موجود برای 
راه اندازی یک بدنه جهانی رگوالسیون رمزارزها را مطرح کرد. 
او تأکید داشــت که حتی در صورت زمان بر بودن راه اندازی 
چنین ســازمانی، همکاری های بین المللی بین رگوالتورها 
باید از هم اکنون تشدید شود تا روند گریز از قانون متوقف 
شود.  حاال یکی از مقامات ارشد دیدبان اقتصادی جهانی 
گفته  که رگوالتورهای بازار جهانی احتماالً ظرف یک سال 
آینده یک نهاد مشترک برای هماهنگی بهتر قوانین ارزهای 
دیجیتــال راه انــدازی خواهند کرد. »اشــلی آلــدر«، رئیس 

  )IOSCO( سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار
در این باره گفت: »رونق ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین 
یکی از ســه حوزه اصلی در کنار تغییرات آب و هــوا و کووید 
۱9 اســت که اکنون مقامات رگوالتوری بین المللــی روی آن 

تمرکز کرده اند.« 
آلدر که در یک کنفرانس آنالین  در روز پنجشنبه سخنرانی 
می کرد، گفت: »اگر به خطراتی که ما باید به آنها رسیدگی 
کنیم، نگاه کنید، آنهــا چندگانه هســتند و مجموعه ای از 
نگرانی هــا در مــورد رمزارزها به طــور بین المللی و در ســطح 

سازمانی وجود دارد.«
او امنیت سایبری، انعطاف پذیری عملیاتی و عدم شفافیت 

در طول ســقوط همه جانبه بازار رمزارزها،  کمتر ارزی بود 
که دچار سقوط شدید نشده باشد، اما در حالی که چنین 
ســقوطی بــرای بســیاری از رمزارزهــای تثبیت شــده بازار 

مانند بیت کوین و اتــر در این مقطع، دیگر شــبیه به یک 
عادت ساالنه شــده، برای برخی دیگر از ارزها این فاجعه 
به مراتب گســترده تر و مخرب تر بوده اســت. یکــی از این 

ارزها اســتیبل کوین تــرا به نــام UST  بــود. یو اس تی که به 
واسطه تعریف استیبل کوین ها باید نوسانی بسیار اندک 
در قیاس با قیمت ارز مبدأ، یعنی دالر داشــته باشــد، به 
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در دنیای رمــزارز را از خطرات کلیدی کــه رگوالتورها از آنها 
عقب مانده اند، ذکر کرد. تمرکز بر بازارهای کریپتو در این 
هفته دوباره تشدید شــده، زیرا نوسانات یکباره بیشتری 

اتفاق افتاده که مدت هاست ناظران را نگران کرده است.
سقوط ارز ترا در طول هفته گذشــته باعث شد که رئیس 
کمیته بانکی سنا در روز چهارشنبه از قانون گذاران ایاالت 
متحده بخواهــد تا مقررات مربــوط به رمزارزها را تشــدید 
کنند، در حالی که بیت کوین نیز در این هفته نزدیک به 2۰ 
درصد سقوط کرده است.  آلدر در ادامه گفت که ایجاد یک 
کارگروه جهانی که سعی در همسوسازی قوانین رگوالتوری 
کریپتو داشــته باشــد، به وضوح مورد نیاز اســت و آن را به 

مجموعه های مختلفی که قبالً برای تأمین مالی تالش های 
زیست محیطی وجود داشت، تشبیه کرد. 

آلدر که مدیرعامل کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ 
نیز هســت، گفت: »در حال حاضر چنین سازمانی برای 
نظارت جهانــی رمزارزهــای دیجیتال وجود نــدارد ،اما من 
فکر می کنم قرار گرفتن رمزارزها به عنوان دغدغه ای برابر با 
کووید و تغییرات آب وهوا در ذهن رگوالتورهای بین المللی 
بدون شک باعث خواهد شد تا سال دیگر چنین سازمانی 
احداث شود یا حداقل زمینه ســازی اولیه برای آن صورت 
گیرد. این موضوع در دســتور کار و در ذهن قانون گذاران و 

دولت ها قرار گرفته است.«

همراه رمزارز دیگر ترا با نام لونا با یک فروپاشی دراماتیک 
از یک دالر بــه نزدیک صفــر رســید. این اولین بار اســت 
که یکی از اســتیبل کوین های شناخته شــده دچار چنین 
سقوطی می شود، اما چرا شکست فجیع ترا،  زمینه ساز 

قدرتمندتر شدن رگوالتورهای آمریکایی است؟ 
و آیــا حاال یــک رمزارز ملــی تحت کنتــرل بانک 

مرکزی )CBDC( غیرقابل اجتناب است؟

 قدرتمند شدن بهانه های قدیمی
 از بدو انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا، اهداف دولت او برای رگوالسیون نسبتاً 
سرســختانه رمزارزها بر کسی پوشیده نبود. در 
ادبیات توجیهــی این دولت، عبارت »نوســان« 
همواره به چشــم می خورد. حاال چنین نوســان 
شدیدی، آن هم در خصوص یک استیبل کوین 

-که شــاید بزرگ تریــن نگرانی دولــت بایدن اســت- برگ 
برنــده ای اســت کــه شــاید دولــت بایــدن در خوابــش هم 
نمی توانست بهتر از آن را بخواهد. دو موضوعی که تمرکز 
رگوالتورها از همه حوزه های دیگر بر آن بیشتر بود، حاال در 

یک بسته برای آنها گردآوری و 
هدیه شده است. 

در ایــن بیــن، بخــش قابــل 
توجهی از مردمی نیز که در لونا 
یا یو اس تی ســرمایه داشــتند، 
حاال با ایــن بهانه هــای قدیمی 
رگوالتورهــا همذات پنــداری 
می کنند. بهانه هــای قدیمی از 

همیشه قدرتمندتر شده اند.

 جنت یلن؛ همیشــه 
حاضر در صحنه

طولی نکشــید که جنــت یلن، 
وزیــر خزانــه داری کــه به عنوان 
یکی از سرسخت ترین رهبران 
رگوالسیون شــناخته می شود 

هم برای توجیه قانون گذاری های آینده سخن گفت. او در 
این مورد گفت: »آنچه در طول هفته گذشته با رمزارزهای 
ترا تجربه کردیــم، به خوبی انعکاس دهنده ریســک های 

مربوط به کار با استیبل کوین هاست.« 
یلــن کــه بــرای شــهادت در خصــوص رمزارزهــا در برابــر 
کمیته خدمات مالی کنگــره آمریکا حاضر شــده بود، در 
این جلســه گفت: »ما دســت بــه ابداع یــک چهارچوب 
قانون گــذاری مؤثــر زده ایــم کــه در صــورت ادغــام بــا یــک 
رمــزارز ملــی تحــت بانــک مرکــزی، می توانــد جایگزیــن 
استیبل کوین های غیرمتمرکز شود و به عنوان یک عامل 
بازدارنده ریسک برای سرمایه گذاران کوچک عمل کند. 
رمــزارز ملــی همــواره یکــی از اصلی تریــن پروژه هــای یلن 

بوده است، اما آیا حقیقتاً ســقوط ترا می تواند رؤیای او را 
محقق کند؟

 تتر و سناتورهای مخالف
 دالیل خوبی وجود دارد کــه فکر کنیم دالر 
دیجیتال، از آنچه جنت یلــن فکر می کند، 
دورتــر اســت. هرچــه باشــد،  تــرا یو اس تی، 
پرچم دار اســتیبل کوین ها نبوده و نیســت. 
در طــول این مــدت تتر همــواره ثبــات خود 
را حفــظ کــرده و توانســته به عنــوان یــک 
نمونه قابل اتکا از یک استیبل کوین دالری 
عمــل کند. بــا وجــود وخیم بــودن وضعیت 
پــس از ســقوط تــرا، بــازار اســتیبل کوین ها 
کمــاکان برقــرار اســت. در ســنا نیز افــرادی 
هســتند که درک متفاوتی از وضعیت بازار 
اســتیبل کوین ها دارند. یکــی از ایــن افراد، ســناتور »پت 
تومی« از پنسیلوانیاســت که تاکنون دســت بــه تدوین و 
ارائه دو الیحه رگوالتوری در خصوص استیبل کوین ها زده 
است. تومی که به طور غالب هوادار رمزارزهاست، مشکل 
موجــود را این چنیــن شــرح 
می دهــد: »مشــکل تــرا قابــل 
القا بــه باقــی اســتیبل کوین ها 
نیست. ترا بر اساس الگوریتم 
خاصی کار می کند، در حالی که 
امثال تتر به طور واضح پشتوانه 
ارزی خود از استیبل کوین های 
نمایــش  بــه  را  ارائه شــده 
می گذارنــد. بایــد قانــون بــه 
ســمتی برود کــه اگــر رمــزارزی 
به ارز کشــوری متصل اســت، 
پشــتوانه آن مشــخص باشد. 
وضعیــت  در  قانون گــذاری 
جاری فعلی بیشــتر یــک قمار 

کورکورانه است.«

 آینده دالر دیجیتال؟
با وجود ایستادگی امثال تومی، عزم یلن که حاال همکاری 
برخــی در بخــش خصوصــی را هــم بــا خــود دارد، جــزم 
شــده اســت. »جاناتان دارمپــاالن«،  مدیرعامل شــرکت  
eCurrency که فناوری مورد نیــاز برای رمزارزهای ملی را 
ارائه می دهد، در این مورد گفت: »بدون شک تقاضا برای 
پول دیجیتــال فرای رمزارزها وجــود دارد. با ایــن وجود راه 

پیش رو پر از ناشناخته هاست.« 
خزانه آمریکا که حــوزه اختیاری یلن اســت، در بیانیه ای 
اعالم کرده که به زودی دست به تدوین یک گزارش فراگیر 
برای روشــن کردن آینده رمزارز ملی تحت پوشــش بانک 

مرکزی در آمریکا خواهد زد.

مالیات رمزارزی؛ به زودی در پرتغال

ماه عسل تمام شد!

ANALYSISتحلیل

با تنگ تر شــدن مســتمر حلقــه قانون گــذاری بر 
اکوسیســتم رمزارز اتحادیه اروپا، پرتغال همواره 
به عنوان یکــی از اســتثناهای ایــن اتحادیه عمل 
کرده و طی سال 2۰22 برای خود شهرتی به عنوان 
یکی از مقاصد مورد عالقه برای سرمایه گذاران و 
استارتاپ های رمزارزی کسب کرد، اما حاال که بازار 
و اکوسیستم رمزارزی در این کشور به رونق نسبی 
دســت پیــدا کــرده، بــه نظــر می آیــد دوره پرتغال 
به عنوان کشور مستثنای اتحادیه اروپا در زمینه 
رمزارزی رو به پایان است؛ اتفاقی که کام شرکت ها 
و سرمایه گذارانی را که با وعده معاف بودن مالیات 

به این کشور آمدند، به شدت تلخ کرده است. 
ســیزدهم ماه می بود کــه »فرناندو مدینــا«، وزیر 
اقتصاد پرتغال، در پارلمان این کشــور اعالم کرد 
دولت فعلی کشــور برای اعالم سیاست مالیاتی 
جدید برنامه دارد. تحت قوانین فعلی، دارایی های 
رمــزارزی کــه به عنــوان منبــع درآمدی محســوب 
نمی شــود، مشــمول مالیــات نیز نیســت. مدینا 
طی سخنرانی خود در پارلمان گفت: »کشورهای 
بسیاری هستند که در حال تغییر سیاست های 
خود مطابق با اوضاع همیشه در حال تغییر بازار 
رمزارزها هستند. طبیعتاً پرتغال نیز باید به دنبال 
شــکل دهی بــه ســاختار مالیاتی متناســب خود 
باشد. در حال حاضر، نمی خواهم با اعالم درصد 
و تاریخ، تعهد اضافــه ای برای دولــت ایجاد کنم. 
ولی بهینه ســازی و تغییر در سیاست های فعلی 

قطعی است.«
صحبت هــای مدینــا بســیاری را در ایــن کشــور، 
نگــران آینــده دارایی هــای رمــزارزی خــود کــرده 
اســت. با وجود تأکید مدینا بر عدم اعالم درصد 
و رقم خاص، پیش بینی می شــود درصد مالیات 
قریب الوقــوع احتمالی بــا درصدهــای اجرایی در 
خصوص ســاکنان و شــهروندان که به ترتیب 2۸ 
درصد و مابین ۱۴.۵ تا ۴۸ درصد است، هماهنگ 
باشــد. در خصــوص شــرکت های رمــزارزی نیــز 
می تــوان مالیات شــرکتی 2۱ درصــدی را محتمل 

دانست. 
مدینــا می گویــد کــه رونــد اجــرای مالیــات دولت 
بــر اســاس مؤثــر بــودن و منصفانه بــودن اســت. 
او می گویــد: »بایــد در عین اصــالح برخــی موارد 

در خصــوص سیاســت های مالیاتــی،  احتمــال 
زیــاده روی و عــدم تخصــص خــود را نیــز در نظــر 
بگیریــم. پیاده ســازی یــک الیحــه مالیاتــی کــه 
تنها چنــد درصد زیــاده روی کرده می تواند ســود 
بســیاری از افــراد را بــه صفــر برســاند و در ادامــه 
نیز اکوسیســتم رمزارزی پرتغال را نابــود کند. در 
این راســتا کشــورهایی را که ســابقه قانون گذاری 
متعادلی در کارنامه شــان دارند، الگــوی خود قرار 

خواهیم داد.« 
با وجود مــوج منفــی واکنش ها به تغییــر رویکرد 
پرتغال،  از بیانات می توان برداشــت کرد که روند 
پیاده ســازی رگوالســیون مالیاتــی در این کشــور، 
ماننــد  رونــد افراطــی شــایع در بســیاری دیگــر از 

کشورهای اروپایی نخواهد بود. 
»پاتریک هانسن«، مشاور شرکت سرمایه گذاری 
پریســایت و از متخصصــان قانون گــذاری اروپــا 
در مورد تغییرات در سیاســت پرتغــال می گوید: 
»پرتغــال میزبــان قشــر خاصــی از افــراد اســت 
که بــرای معامله بــدون دغدغــه رمزارزهــا یک بار 
مهاجرت بین المللی کرده اند. این قشر به شدت 
توانایی مهاجــرت دوبــاره را دارد و در حال حاضر 
کنجکاو است تا تغییرات پیش رو را بررسی کرده 
تا ماندن در پرتغال برای اهداف رمزارزی را ارزیابی 
کند. البتــه می تــوان با توجــه به نگرش مشــهود 
در ســخنرانی مدینا نســبت به یک پیاده ســازی 

منطقی امیدوار بود.« 
هانســن می گوید که البته دولت پرتغــال چاره ای 
به جز پیاده ســازی چنین طرحی نداشــته است. 
اعالم بودجــه ملی پرتغــال در ســال 2۰22 بــر اثر 
یک بحران کوچک مالی به تأخیر افتاد. خود این 
بحران مالــی نیز به واســطه یک بحران سیاســی 
محقق شد. در اواخر سال 2۰2۱، انتخابات برنده 
روشــنی نداشــت و تا شــکل گیری دولت ائتالفی 
فعلی حدود دو ماه کشــور دولت فعال نداشــت. 
به نظر می رســد بخشــی از تالش دولت پرتغال، 
به کارگیری یک سیاست مالیات رمزارزی معقول 
اســت که هم در کوتاه مدت کمبــود به وجودآمده 
در بودجه ســاالنه 2۰22 را رفع کند و هم به عنوان 
یک منبع مالیاتی نو برای اقتصاد این کشور طی 

سال های پیش رو عمل کند.

یکی از سرسخت ترین 
رهبران رگوالسیون 

می گوید آنچه در 
طول هفته گذشته با 
رمزارزهای ترا تجربه 

کردیم، به خوبی 
انعکاس دهنده 

ریسک های 
مربوط به کار با 

استیبل کوین هاست
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اثبات کارطالی دیجیتالارز0.68 %۸9۳۵۵7.۵ میلیونBTCبیت کوین۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3.62 %۶۰2۳7 میلیونETHاتریوم2

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.06 %۰.۵۳7۳ هزارUSDTتتر۳

قابل سفارشی سازیپرداختارز4.95 %۱2.۵۱9.۸ هزارXRPریپل۴

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3.23 %۶۱۵2.7 هزارETCاتریو کالسیک۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3.57 %۱.۵۱۶.۸ میلیونSOLسوالنا۶

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0 %۳۰.۵۵۳ هزارUSDCیو اس دی کوین7

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری2.43 %۱۵.9۱7.۶ هزارADAکاردانو۸

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری9.08 %۸۸77.۸ هزارAVAXآواالنچ9

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری7.34 %29۶9.۶ هزارDOTپولکادات۱۰

قابل سفارشی سازیپرداختارز7.37 %۳.9۳.۱ هزارXLMاستالر۱۱

اثبات کارمیم کوینارز6.79 %2.۶۱۱.۱ هزارDOGEدوج کوین۱2

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری1.86 %2۱۱۳.2 هزارLINKچین لینک۱۳

اثبات سهامشبکه الیه 2توکن کاربردی6.35 %۱9.۴۵ هزارMATICپلی گان۱۴

اثبات کارمیم کوینارز8.67 %۳۵۶.۳ ریالSHIBشیبا اینو۱۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز10.07 %2۳9۱.۸ هزارICPاینترنت کامپیوتر۱۶

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری5.72 %۳۳7۳.2 هزارATOMکازموس۱7

اثبات کارطالی دیجیتالپلتفرم نرم افزاری1.95 %2.۱۴.2 میلیونLTCالیت کوین۱۸

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز4.97 %۱۳2.9 هزارALGOآلگورند۱9

توکن کاربردی14.63 %۳2۱.9 هزارMANAدیسنترالند2۰

برخی معتقدند بازار رمزارز به کف رسیده و بیش  از این ریزش نخواهیم داشت. عده ای با مقایسه روندهای تاریخی بیت کوین و دیگر رمزارزها معتقدند حاال زمان صعود است. ترس 
و وحشت شدیدی هنوز بر بازار حاکم است و بسیاری از افراد تازه وارد با ضرر از بازار خارج شده اند و قیمت ها به آرامی در حال افزایش است. بسیاری از میلیاردرهای دنیای کریپتو 

دیگر میلیاردر نیستند؛ مثل ویتالیک بوترین که در ماه های گذشته بخش زیادی از دارایی مالی اش را از دست داده است. 

کامیونیتی رمزارز جهان هنوز در شوک شکست شبکه ترا و رمزارز لونا و UST است. هنوز هم برخی از خودشان می پرسند که آیا ترا و لونا را باید تمام شده بدانند یا اینکه بازگشتی 
برای این رمزارز و شبکه قابل تصور است؟ تأثیری که لونا بر کل دنیای کریپتو گذاشته، بسیاری از رگوالتورها را دست پرتر از گذشته کرده است. نهادهای تنظیم گری هم به مرور در 

حال سخت تر کردن نظارت های خود هستند و به نظر می رسد شرایط سخت تر از گذشته شده است. آیا بیت کوین از این روزهای سخت عبور می کند؟

رمزارز ۲۰
۸9۳ میلیون

۴۰۰ میلیارد دالر

۳۰۰ میلیارد دالر

2۰۰ میلیارد دالر

۱۰۰ میلیارد دالر

۰


