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 اقتصاد وب در حال ورود به یک عصر 
تــازه اســت. اقتصــادی کــه بــه آن 
Creator Economy یا اقتصاد آفرینشگران 
می گوینــد. اقتصادی کــه بر پایه ســازوکارهای 
مالــی ای می گــردد کــه در آن ســازندگان وب 
می توانند و بایــد از منافع آن بهره مند شــوند. 
آفرینشگران طیف وسیعی از افرادی را شامل 
می شود که به اشکال مختلف در حال توسعه 
محتوایی این فضا هســتند؛ از تولیدکنندگان 
بازی و موســیقی گرفته تــا یوتیوبرهایــی که در 
حوزه سبک زندگی، آموزش، فناوری و... مدام 

در حال تولید ویدئو هستند.

 تفاوت این شکل جدید 
اقتصاد با آنچه امروز در 
جریــان اســت، در فرصت هــا و 
امکان هــای پــول درآوردن از همه 
مواد و عناصری اســت که روزانه 
توســط ایــن افــراد بــه وب اضافه 
می شوند و آن را توسعه می دهند. 
بر خالف مدل های فعلی که افراد 
بــه  دسترســی  بــا  صرفــاً 
دنبال کننــدگان زیــاد اســت کــه می تواننــد از 
محتوایی کــه تولیــد می کننــد، درآمد داشــته 
باشند، در اقتصاد آفرینشگران، سازوکارهای 
وب )به ویــژه وب 3( بــه شــکلی توســعه پیــدا 
مختلــف  اجتماع هــای  کــه  کــرد  خواهــد 
)کامیونیتی هــا( دسترســی آفرینشــگران بــه 

درآمد را تسهیل خواهند کرد.

 در اقتصــاد آفرینشــگران بازیکنــان 
بازی هــا ایــن امــکان را دارنــد کــه بــا 

محتوایــی کــه تولیــد می کننــد یــا بــا ســاخت 
کاراکترهــا یــا تغییــر آنهــا، بــه بخشــی از 
ســهام داران آن بازی تبدیل شــوند و ساالنه از 
ببرنــد.  ســهمی  آن  کلــی  درآمدهــای 
در  موســیقی  یــا  ویدئــو  تولیدکننــدگان 
پلتفرم هایــی چــون توییــچ و توییتــر امــکان 
درآمدزایی - نه بر اساس الگوریتم های فعلی که 
مبتنی بر دیده شدن بیشــتر هستند، بلکه به 
کمک جمع هایی که در حوزه های مرتبط با این 
محتواها فعال هستند - را پیدا خواهند کرد. به 
عبارتی پلتفرم هایی چــون فیس بوک، توییتر، 
فضاهــای  روزهــا  ایــن  کــه  و...  یوتیــوب 
به اشتراک گذاری محتوا محسوب می شوند، به 
پلتفرم های آفرینشگران برای عرضه محصول 
تبدیل خواهند شــد و مدل هــای توزیع درآمد 
خود را به ناچار تغییر خواهند داد یا بازی را به 
پلتفرم هایی چون ماون )MAVEN( که به شکل 
تخصصــی روی اقتصــاد آفرینشــگران تمرکز 
کرده، خواهند باخت؛ پلتفرم های جدیدی که 
در آنها بیش از محتوا این اجتماع ها هستند 

که ارزشمندند.

 توســعه و تکامــل ابزارهای رمــزارزی و 
ان اف تــی هــم بــه ایــن اقتصــاد کمک 
خواهند کرد تا نظام های مالی و پولی جدیدی 
هم برای توزیع ثروت حاصل از وب پیدا شود و 
هم مســئله غامــض مالکیــت معنوی آثــار به 
سرانجام قابل  اتکایی برسد. عصر تازه ای در راه 
است؛ عصری که در آن اینفلوئنسرها احتماالً 
جــای خــود را بــه کســانی خواهنــد داد کــه 
اجتماع های تخصصــی آنهــا را قبــول دارند و 

حمایت می کنند.

INTROسرآغاز

پلتفرم های آینده چاره ای جز توزیع عادالنه تر 
ثروت حاصل از محتوا نخواهند داشت

اقتصاد آفرینشگران و عصر جدید اینترنت

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

در نشست رئیس کل بانک مرکزی با فعاالن حوزه فین تک
 مسائل این حوزه مورد واکاوی قرار گرفت

ایجاد کارگروه تخصصی فین تک در بانک مرکزی

دبیر نمایشگاه اینوتکس 2022 از تفاوت های این دوره با سال های گذشته می گوید

حضور 400 شرکت بزرگ و کوچک در اینوتکس

نشست فعاالن فناوری های مالی ایران با علی صالح آبادی، 
رئیس کل بانک مرکزی، شنبه دهم اردیبهشت برگزار شد؛ 
نشســتی که در آن فعاالن حوزه فین تک توانستند مسائل 
خود را بــرای اولین بار به صورت مســتقیم با رئیس کل بانک 

مرکزی در میان بگذارند.
صالح آبــادی در بخش اول ســخنان خــود عنوان کــرد: »من 
معتقدم حوزه فناوری های مالی در موضوع بانکی بسیار مهم 
اســت و باید همفکری ها بــا فعاالن ایــن حوزه تداوم داشــته 
باشد؛ چراکه بانک ها بدون نگاه به فناوری نمی توانند عملکرد 

قابل قبولی را در ارائه سرویس به مردم نشان دهند.«
او در ادامه افزود: »در صنعت بانکداری باید دسترسی مردم 
را تسهیل کنیم. از همین رو حوزه فناوری مالی نقش بسزایی 
در این زمینه دارد. بالکچیــن در حال حاضر مباحث خاص 
خودش را وارد عرضــه تبادالت مالی کرده اســت، همچنین 
شکل اعتبارســنجی تغییر کرده و پلتفرم های جدید نقش 

مؤثری در این زمینه ایفا می کنند.«
صالح آبادی در بخش دوم سخنان و پس از پایان صحبت های 
فعاالن حوزه فین تک که حــدود ۹۰ دقیقه به طول انجامید، 
گفت: »کاهش بهای تمام شده پول یکی از عمده ترین اهدافی 
است که به دنبال آن هســتیم. از طرفی انجماد دارایی ها در 
بانک ها نیز بسیار زیاد است که البته خواهان تغییر این روند 
هستیم. همچنین روند اعتبارســنجی به نحوی باید پیش 
برود که تسهیالت به فرد تعلق بگیرد، نه وثیقه ای که فرد در 

اختیار بانک قرار می دهد.«
او در ادامه به بحث اعتبار به  جای پول اشــاره و تأکید کرد که 
این موضوع در حال حاضر بســیار مهم است. صالح آبادی 
همچنین موضوعات جدیدی همچون قراردادهای هوشمند 

و درآمدهای مشاع را بسیار حائز اهمیت دانست.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از ســخنان خود به 
موضوع شمول مالی اشاره کرد و گفت: »شمول مالی در حال 
حاضر بسیار مهم است که بحث امضا و سفته الکترونیکی 

از مهم ترین رکن های این بخش محسوب می شود.«
رئیــس کل بانــک مرکــزی در بخــش آخــر ســخنان خــود 
پیشــنهادهایی را مطــرح کــرد و گفــت: »در اولین قــدم یک 
کارگــروه تخصصــی فین تــک بــا محوریــت شــرکت ملــی 
انفورماتیک و همکاری حوزه نظارت و سایر بخش های فنی 
بانــک مرکزی بــه همراه فعــاالن بخــش خصوصــی در حوزه 
فین تک تشــکیل شــود تا موضوعات مهم این حوزه در این 
کارگروه مــورد ارزیابی قرار گیــرد تا در هیئت عامــل بانک در 

خصوص آن تصمیم گیری شود.«
صالح آبــادی دوره پایش این کارگروه را ســه ماهه عنــوان کرد 
که در هر دوره شــرکت ملــی انفورماتیک که وظیفــه راهبری 
این کارگروه را بــر عهــده دارد، گــزارش الزم را به هیئت عامل 

ارائه می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه سندباکس 
بانک مرکزی بعد از تعطیالت عید فطر راه اندازی خواهد شد، 
گفت: »این بخش نیز برای ما بسیار مهم است؛ چراکه این 
بخش در نهایت موجب می شــود تــا ارائه خدمــات به مردم 
تسهیل شود و رابطه بانک و مردم دچار تحول جدی خواهد 

شد.«

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مینا والی
سردبیر: رضا جمیلی

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

مدیرهنری: روح اله گیتی نژاد
مدیرفنی: علیرضا کیوان
صفحه آرا: بهناز سعیدی

عکس:  حامد کریم زاده، پریا امیرحاجلو
سایت: راضیه مینایی 

چاپ: هنر سرزمین سبز 
نشانی: تهران، جنت آباد جنوبی، خیابان الله 

غربی، خیابان حدیث، کوچه حدیث دوم، پالک ۸
تلفن تحریریه:  46۰122۰4

karangweekly.ir :وب سایت

K A R A N G

شماره 47  |  11 اردیبهشت 1401  |  سال دوم  |  کارنگ؛ هفته نامه اقتصاد نوآوری ایران

 سجاد عباسی فشمی، دبیر یازدهمین نمایشگاه 
بین المللــی نــوآوری و فنــاوری بــا اعــالم خبــر پایان 
ثبت نام حضور در این نمایشگاه گفت: »نمایشگاه اینوتکس 

2۰22 با حضور حدود 4۰۰ شــرکت و اســتارتاپ در 
فضایی به وســعت پنج هزار متر برگــزار خواهد 
شد. فضای ارائه غرفه در یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی نوآوری و فناوری، نسبت به سال های 
گذشــته افزایش  یافتــه و با توجه به اســتقبال 

خــوب شــرکت ها و اســتارتاپ های متقاضــی، 
ظرفیــت ثبت نام بــرای دریافت غرفه تکمیل  شــده 

است.«

 او تصریح کرد: »در نمایشگاه امسال، حضور حدود 
4۰۰ شــرکت دانش بنیان و صنعتی داخلی قطعی 
شده است. همچنین پاویون روسیه و پاویون هند برقرار است. 
« به گفته فشمی، نمایشگاه امسال با استقبال صنایع بزرگ 
کشــور همــراه بــوده تــا در کنــار اســتارتاپ ها و شــرکت های 
دانش بنیــان بــرای برطرف کــردن نیازهــای فناورانــه خــود در 
نمایشگاه اینوتکس 2۰22 حضور داشته باشند. در این زمینه 
با برگزاری ریورس پیچ، صنایــع بزرگ و فعال کشــور در طول 
چهار روز برگزاری اینوتکس به معرفی نیازهای فناوری خود به 

اســتارتاپ ها، شــرکت های دانش بنیان و مخترعان خواهند 
پرداخت. دبیــر یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللی نــوآوری و 
فناوری با اشــاره به تفاوت دیگر اینوتکس 2۰22 بــا دوره های 
گذشته گفت: »امسال بر خالف سال گذشته که دو 
اســتیج برگزار شــد، شــاهد برگزاری ســه رویداد 
استیج خواهیم بود. یک استیج با موضوعات 
عمومی کسب وکاری در حوزه فناوری، دیگری با 
موضوعات تخصصی بررسی ترندهای آینده 
فناوری و ســومین اســتیج نیــز موضوع بررســی 
حکمرانی فناورانه در حوزه دانش بنیان خواهد بود.«

 فشمی در پایان افزود: »همچنین رویداد جینو که 
مرتبــط بــا بازی ســازها و گیمرهاســت، یکــی از 
بخش های جذاب اینوتکس 22 اســت که در طول چهار روز 
برگزاری نمایشگاه برنامه های متنوعی خواهد داشت. امسال 
اختتامیه رویداد کنز نیز با اختتامیه اینوتکس همزمان است 
که در آن به پژوهشــگران جوان کشــورهای اسالمی جوایزی 
اهدا خواهد شد.« گفتنی است نمایشگاه اینوتکس 2۰22 از 
سه شنبه 2۰ اردیبهشت تا جمعه 23 اردیبهشت ماه 14۰1 از 
ســاعت 1۰ صبح تا 1۸ در محل پارک فنــاوری پردیس برگزار 

می شود.
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آسیاتک در بازار بورس
3۰۰ میلیــون ســهم معــادل   
1۵ درصــد از ســهام آســیاتک به عنــوان 
نخستین عرضه اولیه قرن جدید در بورس 
تهران کشف قیمت شد. قیمت هر سهم 

666 تومان بود.

گلرنگ جایزه می دهد
دانشــگاه گلرنــگ اعــالم کــرده 
دومین دوره جایزه استارتاپی محمدکریم 
فضلی، بنیان گذار گــروه صنعتی گلرنگ 

در خردادماه 14۰1برگزار می شود.

 سرعت اینترنت دوبرابر 
شود

وزیر ارتباطات در خصوص افزایش تعرفه 
اینترنت گفته اســت کــه افزایش قیمت 
باید در افزایش کیفیت تأثیر داشته باشد 
و اپراتورهــا مکلف انــد تا ســه ســال آینده 

سرعت اینترنت را دوبرابر کنند.

سرمایه گذاری جدید دایان
اســتارتاپ اســتودیوی دایــان 
روی بــی فیلتر، اســتارتاپ فعــال در حوزه 
سرمایه گذاری هوشــمند بورس و رمزارز، 

سرمایه گذاری کرد.

ایستادن در برابر 
انحصار و تبعیض؟

مدیرعامل تپسی از اهدافش برای کاندیدا شدن 
در انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی 
و مشکالت حال حاضر این اتحادیه می گوید

چهارشنبه هفته گذشته نشستی با حضور میالد منشی پور، 
مدیرعامل و هم بنیان گذار تپسی؛ رضا قربانی، عضو هیئت 
مدیره ســازمان نصر تهران و تعدادی از خبرنگاران این حوزه 
برگزار شد. موضوع اصلی این نشست، بررسی نقاط ضعف 
اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی و انتخابات پیش رو و 
همچنین برنامه مدیرعامل تپسی برای ورود به این انتخابات 
بود. منشــی پور در ابتدای ســخنان خود با بیــان اینکه یکی 
از مباحث مهمی کــه می تواند بخش های آســیب پذیر این 
اکوسیستم را تقویت کند، موضوع اتحادیه کسب وکارهای 
مجازی است، عنوان کرد: »اگر اتحادیه بخواهد مانند بعضی 
بخش های مربوط به رگوالتوری و بدنه حاکمیت به شیوه یک 
نهاد دولتی ناکارآمد عمل کند، اوضاع بســیار نامناسبی به 

وجود خواهد آمد.«

 چرا اتحادیه مهم است؟
 مدیرعامــل تپســی در توضیح تاریــخ شــکل گیری اتحادیه 
کســب و کارهای مجازی عنوان کــرد: »اتحادیــه در بحبوحه 
بحرانی کــه بــرای تاکســی های آنالیــن در سراســر کشــور به 
وجود آمد، تشکیل شد. بسیاری از دفاتر اسنپ و تپسی در 
ایران پلمب شدند. انتخاب اکوسیســتم در آن زمان این بود 
که اتحادیه ای تشــکیل شــود تا بتوان به کمک آن از نابودی 

استارتاپ ها در رقابت با بخش های سنتی جلوگیری کرد.«
میالد منشی پور به شش ماه گذشته و دعوت اتاق از او برای 
ورود به اتحادیه و سروسامان دادن به آن تا قبل از انتخابات 
اشاره کرد و گفت: »در آن زمان متوجه شدم اتحادیه بیشتر 
از آنکه نهادی کمک کننده باشد، به پاشنه آشیل اکوسیستم 
تبدیــل شــده و بــه نوعــی دارای المان هــای مشکل زاســت. 
فیلترینگ، انحصار و تفهیم اتهام به اعضای هیئت مدیره 

از جمله معضالتی بودند که بســیار ســروصدا کردند اما به 
اعتقاد من اینها فقط نوک کوه یخ هستند. برخی مشکالت 
پیش آمده مربوط به ساختار و بدنه اتحادیه بود که بر اتفاقاتی 

که دراکوسیستم افتاد، بسیار تأثیر گذاشت.«
مدیرعامل تپسی در ادامه نشست با توضیح اینکه رسیدگی 
به اختالفات اعضا و شــکایات مصرف کننــدگان از اعضا دو 
وظیفه از وظایف اتحادیه اســت، عنوان کــرد: »در زمانی که 
مباحث انحصاری و ضد رقابتی در اکوسیستم و بسته شدن 
برخی کسب وکارها مطرح شد، تنها نهادی که به این ماجرا 
وارد نشــد، اتحادیه بود. وزارت ارتباطــات و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری ورود کردند اما اتحادیه حتی یک 
جلســه هم در این خصوص برگزار نکرد. یکی از اشتباهات 
رخ داده موضوع شرکت بادران است. اگر اتحادیه به اختالفات 
و شکایات بادران رسیدگی می کرد، رگوالتور خیلی سریع تر 
متوجه فعالیت هــای کالهبردارانه بــادران می شــد؛ اما هیچ 
شکایتی به اتحادیه نرسید و در سیســتم اتوماسیون اداری 

ثبت نشد.«

 اتحادیه ضد رقابت
 منشــی پور عنــوان کــرد: »ظاهــراً فرصت هــا بــرای همــه 
کسب وکارهای این اکوسیستم برابر نیست. اگر ساده انگارانه 
بــه اشــتباهات و عملکــرد بــد اتحادیــه بنگریــم، بــه دالیلی 
برمی خوریــم که برخــی از آنها ســاختاری، قانونــی و بنیادی 
هستند. تبعات عملکرد بد در اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
با سایر اتحادیه های سنتی متفاوت است. هردو بد هستند 
اما عملکــرد اتحادیــه کســب وکارهای مجازی ســاختار کل 

صنعت را تحت تأثیر قرار می دهد.«
هم بنیان گذار تپسی ادامه داد: »مسئله نگران کننده ای که 

وجود دارد این اســت که اتحادیه به صورت سیســتماتیک 
به شکلی درآمده که نماینده دو هلدینگ بزرگ کشور شده 
است. اگر اعضا را بررسی کنیم یا نماینده مستقیم هستند یا 
کسانی هستند که هیچ کسب وکاری ندارند و طبیعتاً اهداف 
آنها با دو هلدینگ مزبــور هاهنگ می شــود. در دوره جدید 
فقط نام نمایندگان تغییر کرده اما تناظر یــک به یک وجود 

دارد. اینها دالیل ورود من به موضوع اتحادیه است.«
به عقیده مدیرعامل تپســی اگر اتحادیه بخواهد در مسیر 
قبلی خود حرکت کند، دیگر ادامه پیدا نمی کند و ســاختار 
آن تغییر می یابد. اما شــاید بتوان کاری کرد که مسیر فعلی 

منقطع شود و سمت اهداف درست تر حرکت کند.

 چه می توان کرد؟
به گفتــه منشــی پور یکــی از موضوعات مهــم جلوگیــری از 
انحصار اســت. اتحادیه باید به قانون گــذاران کمک کند در 
مسائلی نظیر ایجاد فرصت های برابر و جلوگیری از انحصار 
تنظیم گری کننــد. اتحادیه وظیفــه دارد بــه موضوعات عام 
رسیدگی کند. اما اتحادیه تا به حال محدود عمل کرده است. 
منشی پور در پاسخ به ســؤال خبرنگار راه پرداخت مبنی بر 
پیشــنهاد حضور در ائتالف تاد توضیح داد: »در ابتدای امر 
بدون اطالع من و پیشنهاد رســمی، نامم را به عنوان یکی از 
اعضای ائتالف قرار داده بودند و این در حالی است که اصول 
ذهنی من با آنچه اعضای این ائتالف به دنبال آن هســتند، 
متفاوت است. حتی اگر به صورت رسمی از من درخواست 
می شد در این ائتالف حضور داشته باشم، نمی پذیرفتم. چرا 
که در این صورت باید با اهداف آنها هم راســتا می شــدم. در 
هرصورت عقیده من این اســت که این ائتــالف رأی نخواهد 

آورد.«

اعضای ائتالف تاد در آستانه دومین دوره انتخابات اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی به شهر شیراز سفر کرده و بر استفاده 
از ظرفیت استان های دیگر کشور و لزوم خارج کردن تمرکز از 

تهران تأکید کردند.
محمد خلج، مدیرعامل اســنپ کــه یکی از اعضــای اصلی 
ائتالف تاد اســت، در این بازدید با اشــاره به اهمیت توسعه 
روند دانش بنیان بر اساس نام گذاری سال 14۰1 و تالش این 
اتحادیه بــرای حفظ تعامــل با حاکمیت گفــت: »به منظور 
توســعه و بهبــود عملکــرد کســب وکارهای نوآورانــه به نظر 
می رسد توجه و حمیت مناســبی باید ایجاد شود تا شاهد 

رشد قابل توجه کسب وکارهای مجازی باشیم.«
مدیرعامل اســنپ با رویکردی انتقادی نسبت به عملکرد 
اتحادیه پیشین گفت: »به عملکرد اتحادیه انتقاداتی وارد 
است و شاید بهتر بود بسیاری از کارهایی که ما در شرکت ها 
انجام می دهیم، توسط اتحادیه پیگیری می شد و به سرانجام 
می رســید. اما با توجه ویژه به این موضوع که بیش از چهار 

سال از تشکیل اتحادیه نگذشته و دوره گذشته اولین دوره 
بود و از طرفی خألهای قانونی بسیاری نیز در این میان وجود 
دارد، باید به اتحادیه نمره قبولی داد و در آینده سعی خواهیم 
کــرد بــا کمــک و همفکــری اکوسیســتم و حضــور خودمان 

مشکالت وارده را رفع ورجوع کنیم.«
خلج با تأکید بر اینکه با وجود مهاجــرت نخبگان این حوزه 
بنا بر دالیل مختلف همچنان ظرفیت قابل توجهی در روند 
اقتصاد دیجیتالی وجود دارد، گفت: »بخش قابل توجهی از 
این ظرفیت در شهرستان هاست. ظرفیت شهرستان ها باید 
مورد توجه جدی قرار بگیرد و از آن نهایت بهره وری بشود.«

رضا الفت نســب هم با اشــاره به انتخــاب گزینه توســعه و 
پیشرفت توسط اتحادیه کســب وکارهای مجازی در چهار 
سال گذشته گفت: »در حال حاضر برخی کسب وکارهای 
بدون مجوز در اســتان فارس وجود دارند. هرچند بر اساس 
قانون این کســب وکارها برای آغاز و ادامه فعالیت خود باید 
از اتحادیه کسب وکارهای مجازی مجوز دریافت می کردند، 

انتخابات اتحادیه کسب وکارهای مجازی 19 اردیبهشت ماه برگزار می شود

 محمد خلج: به عملکرد اتحادیه نقدهایی وارد است
اما باید به آن نمره قبولی داد

اما بــا نگاهی به شــرایط اقتصادی ســعی کردیم بــه گونه ای 
رفتار کنیم که این کسب وکارها تحت فشار نباشند و امکان 
توسعه فعالیت حتی برای کسب وکارهایی که عضو اتحادیه 
هم نبودند، وجود داشــته باشــد.« در بخش دیگــری از این 
نشست و تعامل نظری که بین فعاالن اکوسیستم نوآوری 
شیراز و ائتالف تاد برگزار شد، کارخانه نوآوری آزادی میزبان 
فعاالن اقتصاد دیجیتالی کشور در حوزه های مختلف شد 
و اهمیت انتخابات اتحادیه کســب وکارهای مجازی کشور 

از سوی اعضای ائتالف تاد بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
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گردشگری
T O U R I S M

گفت و گو با سعید اسکندری، بنیان گذار کسب وکار توریسم 
فیلم که کارش تهیه فیلم های مستند از گردشگران است

تلفیق گردشگری و فیلم سازی 
در  یک کسب و کار

گرفتن فیلــم و عکــس از وقایــع و رویدادها میلی اســت که 
تقریبا در نهاد همه وجود دارد. توریست ها اما عالقه ویژه ای 
به ثبت کردن لحظه های ســفر خــود دارند. یا خودشــان از 
خودشــان عکس و فیلم می گیرند یا از دیگران می خواهند 
پشت چشمی دوربین قرار گیرند و از سوژه ای که خودشان 
باشند، فیلم و عکس بگیرند. کسب وکار »توریسم فیلم« 
اما ایــن کار را به صــورت حرفه ای  بــا تجهیزات کامــل و تیم 
تخصصی انجام می دهد. استارتاپی که سعید اسکندری 
و همسرش، مریم اکبری، دو ســال پیش راه اندازی کرده اند 
تا با مستندسازی از حضور گردشگران در ایران، ظرفیت ها 
و جاذبه های گردشــگری کشــور را به جهانیان نشان دهند 
و بــرای این صنعــت گردشــگری ارزش افزوده ایجــاد کنند. 

سعید اسکندری ادبیات نمایشی خوانده و به گفته خودش 
فیلمسازی را از نوشتن آغاز کرده است. بعد از دانشگاه چند 
سالی در حوزه سریال سازی و تهیه کنندگی و کارگردانی در 
تلویزیون و بعدها مستندســازی برای پژوهشــگاه فضایی 
کشور بوده، اما چون به عکاسی و سفر عالقه داشته ، همه 
این ها را بــه یکدیگــر پیونــد زده و حاصلش توریســم فیلم 
شده است. آن ها در یکی از سفرهایی که به اروپا داشتند، 
به ایده توریسم  فیلم می رســند. ایده  ای که اســاس آن نیاز 
به حضور شــخص ســومی برای فیلمبرداری و عکاســی در 
هنگام سفر بود. اسکندری می گوید: »در سفرمان دوربین 
حرفه ای همراهمان داشتیم و دوست داشتیم از لحظه ها و 
موقعیت های مختلفمان به صورت حرفه ای فیلم و عکس 

 اپلیکیشن آفریقایی که کار 
پیدا کردن مکان های جذاب 
را برای کاربران راحت می کند

بک دراپ: ترکیب 
گردشگری تجربه گرا 
و ماجراجویانه

بک دراپ )Backdrop( یک برنامه اشــتراک گذاری عکس 
است که فناوری، رسانه های اجتماعی و سفر رفتن را با هم 
ادغام می کند. این برنامه که در قاره آفریقا ســاخته شــده، 
به مخاطبــان کمک می کنــد مکان هــای جدید و جــذاب را 
در اطــراف خود پیدا کننــد و به همیــن دلیل گردشــگران از 
طرفدارهای پروپاقرص این برنامه هستند. داستان راه اندازی 
این اپلیکیشن از تابستان سال 2۰1۹ میالدی شروع شد که 
تیمیلهین آجیبویه، یکی از بنیانگذاران بک دراپ، با تعدادی 
از دوستانش درباره اپلیکیشن های سفر صحبت می کند 
و همان جــا ایده ســاخت یــک برنامــه متفاوت  بــه ذهنش 
می رســد. آجیبویه با کمک همکارانی که پیش تــر با آن ها 

فراز و فرودهای آژانس های مسافرتی
 آنالین در سه پرده

در انتظار یک بازار 1134 میلیارد دالری
اوضــاع کســب و کار  و  اقتصــادی  شــرایط 
آژانس های آنالین مسافرتی )OTA( این روزها 
مثــل دیگــر بخش هــای صنعــت گردشــگری 
خوب نیست و اکثر آن ها در پی جذب سرمایه 
برای دوران پساکرونا هســتند. برای آنکه بهتر 
بفهمیــم آژانس هــا از کجا بــه کجا رســیده اند، 
وضعیــت آن هــا را در ســه دوره پیــش از کرونا، 

وقوع کرونا و پساکرونا بررسی می کنیم. 

 پیش از کرونا
در دوران پیشــاکرونا کســب وکارهای 
آنالیــن فعــال در صنعــت گردشــگری در 
زمینــه ســفرهای ســبز، ســفرهای تجــاری 
دوســتانه  تفریحــی  مســافرت های  نیــز  و 
و خانوادگــی بین المللــی یــا درون مــرزی رشــد 
باالیــی را تجربــه کردنــد. مزایایی که اســتفاده 
از آژانس هــای آنالیــن مســافرتی در اختیــار 
گردشــگران می گذاشــت، در افزایــش ســهم 
این کسب و کارها از بازار گردشــگری نیز نقش 
زیــادی ایفــا کــرد. از جملــه ایــن مزایــا می توان 
بــه دسترســی بــه امــکان رزرو هتــل و اقامتگاه 
در اقصی  نقــاط جهــان و منطبق بــا قوانین هر 
کشــور، ارائه خدمات جامــع و پکیج های کامل 
مســافرتی تنهــا بــا اســتفاده از یــک حســاب 
کاربــری و همچنین صرفه جویی چشــمگیر در 
وقت و هزینه اشاره کرد. عواملی چون استفاده 
گســترده از فناوری هــای پیشــرفته، سیســتم 
پخش جهانی و افزایش اتصال به اینترنت نیز 
در باال رفتن سهم بازار پلتفرم های آنالین فعال 
در حوزه گردشگری مؤثر واقع شد. مشوق هایی 
که آژانس های آنالین گردشــگری برای پیروزی 
در رقابــت بــازار بــه پکیج هــای مســافرتی خود 
اضافه کردند، تجربه متفاوتی از گردشــگری را 

برای توریست ها نســبت به دهه های قبل رقم 
زد و به رشد بازار نیز کمک کرد. 

 سپس همه گیری کرونا آغاز شد
شیوع ویروس کرونا ضربه سنگینی به 
صنعت گردشگری زد و همین مسئله تمام این 
روند های روبه رشد را متوقف کرد. متوقف شدن 
کامل سفرها در پنج، شــش ماه ابتدای بحران 
همه گیری، بســیاری از شــرکت های نوپای این 
حوزه را زمینگیر کرد و از سوی دیگر هم فعاالن 
بزرگ و شناخته شده صنعت گردشگری برای 
توســعه و گســترش بین المللــی محصــوالت 
و خدمــات خــود بــه راه حل هــای جدیــد مثــل 
ســفرهای تک نفــره، گردشــگری تجربه گــرا و 
محلی، ســرمایه گذاری بــر اقامتگاه هــای بومی 
و... روی آوردند که به سرعت نیز روندهای رایج 

گردشگری را دگرگون کرد.

 برنامه ریزی در دوران پساکرونا
کــه  هم نظرنــد  متخصصــان  همــه 
آژانس هــای آنالیــن گردشــگری بــا ســرعت 
زیــادی بــه ســمت ثبــات اقتصــادی و رســیدن 
بــه شــرایط پیــش از کرونــا در حــال حرکــت 
هستند. با این حال تغییرات در شکل و ظاهر 
گردشگری همچنان ادامه دار است. بسیاری از 
کسب وکارهای این صنعت به همکاری و ادغام 
بــا همتایان خــود در حــوزه بین المللــی گرایش 
پیدا کرده اند و حــوزه جغرافیایی فعالیت خود 
را گســترش داده انــد. از ســوی دیگر اســتفاده 
حداکثــری از فناوری هــای جدیــد بــه عنــوان 
واقعیتی مهم پذیرفته شده و این کسب و کارها 
در راســتای جلــب رضایــت کاربــران و افزایش 
کیفیت تجربه ســفر تالش می کنند. رو آوردن 
به اســتفاده از تکنولوژی هایی ماننــد واقعیت 
مجــازی )VR( و واقعیت افــزوده )AR( از جمله 
روندهــای جدیــد در ایــن حــوزه اســت. دیگــر 
جریانی که آژانس ها برای دوران پساکرونا به آن 
توجه می کنند، گسترش دامنه عرضه خدمات 
و همکاری بــا خرده فروشــی های آنالین اســت 
که بازارشــان را بزرگ تــر می کنــد و فرصت های 
تازه ای به آن هــا می دهد تا در فضای به شــدت 
رقابتی گردشــگری به ســود بیشــتری برســند. 
از ســوی دیگــر بســیاری از کشــورهای در حال 
توســعه مانند هند، با توجه به اختالف قیمت 
هزینه های پزشــکی با تکیه بر بازار گردشگری 
ســالمت در راســتای احیــای گردشــگری خــود 

هستند. 
 Market Research Future بنــا بــر گــزارش
پیش بینی می شــود مجموع ســهم بــازار حوزه 
آنالین گردشــگری تــا ســال 2۰23 با نرخ رشــد 
ســاالنه 13/16 درصد به ارزشــی حــدود 1134 

میلیارد دالر برسد.

REPORTگزارش

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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تهیه کنیم، اما امکان حضــور هردو نفرمــان در عکس  ها و 
فیلم ها وجود نداشــت. آنجا فکــر کردیم کاش کســی از ما 
فیلم و عکــس می گرفــت و ما هم لــذت حضــور در لحظه و 
زندگی کردن در آن را از دســت نمی دادیم. بعد از بازگشــت 
به ایران این ایده جدی تر شد و با خودمان گفتیم به احتمال 
زیاد توریســت هایی هم که بــه ایران می آینــد با همین خأل 
روبه رو می شوند و بهتر است ما این کار را برای دیگران انجام 

دهیم.«

  همه چیز حالت طبیعی و مستند دارد
توریســم فیلم، تلفیقی اســت از گردشــگری و فیلمسازی 
کــه در تمــام طــول ســفر توریســت ها را همراهــی می کنــد 
و بــه مســتندنگاری حضورشــان در اماکــن و جاذبه هــا و 
موقعیت های مختلف می پردازد و تجربه های واقعی آن ها را 
به محتوایی ویدئویی در قالب فیلم مستند تبدیل می کند. 
اســکندری می گویــد: »شــعار مــا ایــن اســت کــه خاطرات 
ســفر را ثبت می کنیم. ســعی ما بر این اســت که بــه دور از 
شــو و تبلیغات و نمایــش، تجربیــات روزمره توریســت ها و 
حضورشان در ایران را به صورت خالقه و در لحظه به صورت 
مســتند ثبت کنیم. گروه فیلمســازی پابه پای گردشــگران 
ســفر می کنــد و از سفرشــان فیلم مســتند حرفــه ای تهیه 
می کند. این نوع فیلمسازی سخت تر است. همه چیز حالت 
جنگی و مستند دارد، چیزی از پیش تعیین شده نیست و 
همیشه هم آماده هستیم که در موقعیت های مختلف از 
توریست ها فیلمبرداری کنیم. در فیلم هایی که می سازیم، 
خود توریست بازیگر است و بدون هیچ بازی یا اغراق کردنی 

اتفاقات و لحظات ناب ثبت می شود.«

  مخاطبان توریسم فیلم 
اشخاص، آژانس ها و تورها و کســب و کارهای گردشگری 
مخاطبان توریسم فیلم هســتند. این کسب وکار هر نوع 
محتــوای ویدئویی یا تصویــری کــه گردشــگران داخلی یا 
خارجی یا آژانس ها یا صاحبان کسب وکارها نیاز داشته 
باشند، در اختیارشان قرار می دهد. اسکندری در توضیح 
می گوید: »مهم ترین خدمات ما تهیه فیلم های مستند 
ســفر بــرای گردشــگران اســت. در این زمینــه بــا برخی از 
آژانس هــای گردشــگری ارتباط برقــرار می کنیــم و با آن ها 
قرارداد می بندیم که اگر گردشــگری نیاز به مستند سفر 
داشــت، این کار را بــرای آن ها انجــام دهیم. ســطح دیگر، 
ساخت فیلم به سفارش اماکن توریستی است. برای مثال 
اگر کسی بخواهد اقامتگاه بومگردی خود را افتتاح کند، ما 
به صورت حرفه ای و با بازیگران بومی فیلم آن را می سازیم 
و به صاحبــان کســب و کارها می دهیم تا بــرای تبلیغات و 
جذب توریست از آن استفاده کنند. حتی این توانایی را 
داریم که اگر تورهای داخلی وارد اقامتگاهی می شوند و از 
آنجا خدمات می گیرند، ما فیلمشان را به شکل حرفه ای 

بسازیم.«

  توریسم فیلم، محتوای سفارشی  و تبلیغی 
نمی سازد

اسکندری می گوید رویکردشان در توریسم فیلم، ساخت 
فیلم تبلیغاتی نیست، بلکه تمام استانداردهای فیلم های 
واقعی و مســتند ســفر را رعایت می کنند. او بــرای توضیح 
بیشتر نوع همکاری توریســم فیلم با آژانس ها می پردازد و 
می گوید: »ما با شــبکه ای از آژانس ها ارتباط داریم، منتها 
ســاختارمان متفــاوت اســت. یعنــی چنین نیســت کــه از 
تورها و توریست ها فیلم بگیریم و آن ها هم این فیلم را روی 
بسته های تور خود به گردشــگران بفروشند. معتقدیم در 
این کار باید عاشــقی کرد تا کاســبی. در غیر ایــن صورت نه 
توریست ها با ما ارتباط برقرار می کنند و نه محصول نهایی 

رضایت بخش است.« 
او عامل تعیین کننده در موفقیت را روانشناسی و شناخت 
صحیح گردشگران و فرهنگ آن ها می داند و اضافه می کند: 
»جنبه های فنی ساخت فیلم مستند شاید مهم باشد، اما 
نوع رفتار با توریســت مهم تر اســت. یعنی باید به گونه ای 
رفتار کنیــم که گردشــگر خارجی احســاس غریبــی نکند، 
به راحتی با دوربین و گروه اخت شود، در لحظه زندگی کند و 
صادقانه و شفاف احساس خود را نشان دهد. از طرفی نیز 
چون بیزینســمان خانوادگی است، توریســت ها راحت تر 
اعتماد می کنند. ما در همان ابتدای شــروع پروژه خودمان 
را معرفی می کنیم، از آن ها رضایت می گیریم و رفتارمان نیز 
به گونه ای اســت که بعد از مدتــی، حضور گــروه را در جمع 

خودشان احساس نمی کنند.«

  کمک توریسم  فیلم به بازاریابی گردشگری 
اســکندری معتقد است مســتندنگاری ســفر گردشگران 
خارجــی به شــناخت بیشــتر گردشــگری ایــران هم کمک 
می کنــد. او تفاوت هــای فرهنگی ایــران با کشــورهای دیگر 
را امتیازی مهــم می داند کــه می توان با ســاخت فیلم های 
مســتند آن را نشــان داد و بــرای گردشــگری کشــور ارزش 
افــزوده ایجــاد کــرد: »مهم تریــن رســالت توریســم فیلــم 
این اســت کــه ایــران را بــه دنیــا نشــان دهیــم. بســیاری از 
توریســت هایی که به ایران می آیند و ما فیلم آن ها را تهیه 
می کنیم، از سفرشــان لذت می برند و چون مستندنگاری 
سفرشــان را در اختیــار دارنــد، می توانند آن را به اشــتراک 
بگذارنــد. تلویزیــون و صداوســیما هزینه هــای هنگفتــی 
می کنند تا فیلمی درباره گردشــگری کشور برای مخاطبان 
غیرایرانی بســازند، اما نهایتا در شبکه جام جم به نمایش 
درمی آید که اصال دیده نمی شود. اما در مستندنگاری سفر 
چون توریست ها خودشــان بازیگر فیلم هستند، طبیعتا 
مایلنــد آن را بــه دیگــران هم نشــان دهنــد. با ایــن نمایش 
دادن ها در جمع های دوســتانه یــا خانوادگــی، جاذبه های 
تاریخــی و طبیعــی و فرهنگ و رســوم ایران هم بــه نمایش 
درمی آید. یعنی عمال این فیلم ها تبدیل به نوعی بازاریابی 

برای صنعت گردشگری می شود.«

کار کرده بود، اپلیکیشنی را طراحی می کند که بی شباهت 
به سایر پلتفرم های رسانه های اجتماعی جهانی نیست، 
مانند تمام برنامه هایی که به کاربران اجازه می دهد عکس 
منتشر کنند، راوی زندگی شخصی خود باشند یا میلیون ها 
فیلم کوتاه به اشتراک بگذارند برنامه ریزی شده بود. اما یک 

تفاوت مهم داشت و آن  هم تخصصی بودن آن در حوزه 
مکان یابی و گردشگری بود. شما اگر در اینستاگرام 

یا گوگل ســرچ کنید: »چگونه می شــود...« نتایج 
جست و جو گاهی با هدف شما بی ارتباط است. 
بنابرایــن با اینکــه ایــن برنامه ها بســیار کاربردی 
هستند، می توانند شما را گمراه  کنند. بک دراپ 

این مشــکل را برطرف کرده اســت. بــه این صورت کــه با در 
اختیار قرار دادن اطالعات مربوط به حوزه گردشگری، نیاز 
مخاطبان را رفع می کند. کاربران این اپلیکیشن می توانند 
با استفاده از هشــتگ ها، مکان های خاصی را پیدا کنند و 
همچنین ویژگــی »Backdrop Near Me« به آن ها اجازه 
می دهــد مکان هــای دیگــری را کــه می خواهنــد در 
نزدیکی مکان فعلی خود ببینند، کشف کنند. 
این شرکت یک تیم تحقیقاتی عکس هم دارد 
که این مکان ها را در 26 شهر در سراسر جهان 
پیدا می کند، از آنجا عکس می گیرد و اطالعات 

الزم را در کنار هر عکس وارد می کند. 

گفت وگو با محسن قادری، مدیرعامل ژیوار
گردشگری اول کسب وکار است 

بعد فعالیت فرهنگی!

INTERVIEWگفت وگو

محســن قــادری، مدیرعامل شــرکت گردشــگری 
ژیوار، اعتقــاد دارد اگر درســت برنامه ریزی کنیم، 
گردشــگری ایــران می تواند جــان دوباره بگیــرد.  او 
تاکیــد می کنــد آســیب هایی کــه بــه  دلیل شــیوع 
کرونا به این صنعت وارد شــد، جهان شــمول بود، 
اما اینکــه چــرا ایــن آســیب ها در کشــور مــا تأثیر 
عمیق تری داشته اند، مهم است. قادری می گوید: 
»مهم تریــن علت این اســت کــه کســب وکارهای 
گردشگری ما قدرت تاب آوری ندارند و با اتفاق های 
مشــابهی ماننــد شــیوع کرونــا نابــود می شــوند.  
کســب وکارهای عموما نوپا نمی توانند در شــرایط 
بحرانی از اندوخته های مالی خود استفاده کنند، 
چراکه اصــال چنیــن اندوختــه ای مثــال بــرای دو یا 
ســه ســال ندارند. حاال باید بــه  دنبــال چرایی این 
موضــوع بگردیــم. از نظــر مــن صــدور مجوزهــای 
بی حســاب وکتاب یکی از علت های اصلی است. 
افراد غیرمتخصص با کسب این مجوزها عضوی 
از بدنه گردشگری می شوند و چون ریشه محکمی 
ندارند، شکست می خورند وگرنه در همین شرایط 
کرونا هم می شــد کارهایی کرد.  درباره مشــکالتی 
که پیش روی گردشــگری ایــران اســت باید بگویم 
مشــکل نــگاه حاکمیتی اســت کــه گردشــگری را 
کســب وکار نمی دانــد و آن را به  عنــوان یک مؤلفه 
فرهنگی تعریف می کند. مؤلفه فرهنگی نمی تواند 
کســب وکار باشــد، امــا اعتقــاد مــا ایــن اســت که 
گردشــگری یک اقتصاد و یک کســب وکار است. 
این صنعت بسیار پول ساز و جذاب است و کشور 
ما هم پتانســیل های زیادی دارد.  مشــکل بعدی 
این است که گردشگری از ابتدا جوالن گاه سیاسی 
کشور بوده است. یعنی جابه جایی های سیاسی که 
اتفاق می افتد، این حوزه را تحت تأثیر قرار می دهد. 
امیدواریم در دوره وزارت آقای ضرغامی این مسائل 
را کمتر شاهد باشیم و متخصص ها سر کار بیایند. 
گردشــگری باید یک متولی واحد داشــته باشــد، 
نه اینکه چنــد نهاد مختلــف در آن تصمیم گیری 
کنند. االن بســیاری از ارگان ها برای خودشان یک 
آژانس هواپیمایی و واحد گردشگری دارند. همگی 
هم مدعی هســتند؛ دانشــگاه ها، شــهرداری ها و 
وزارتخانه هــا همگــی می خواهنــد در این صنعت 
دخالت داشته باشــند. من اطمینان دارم با ادامه 
یافتن ایــن رویه، اتفــاق خوبــی در کشــور نخواهد 
افتاد.« قــادری درباره راه موفقیت گردشــگری هم 
تاکیــد دارد  اگر بخواهیــم از بخش سیاســت گذار 
که مهم ترین کلید این مسئله اســت عبور کنیم، 
داشــتن یک وبســایت حرفه ای در کنــار نیروهای 
متخصص اهمیت باالیی دارد. »گردشگری ورودی 
با ارتباطــات فرامــرزی پیوند خورده اســت. نیروها 
باید چندزبانه باشند، حوزه را به خوبی بشناسند 
و بدانند چگونه باید ارتباط بگیرند. در کنار نیروی 
متخصص، آرایش سایت هم باید برای توریست 
خارجی جذاب و البته کاربردی باشــد که بتواند از 

خدمات آن شرکت استفاده کند.«

به گفته قــادری باید بــرای حضورهای بین المللی 
ایران برنامه ریزی دقیق تر و منسجم تری داشت و 
نگذاشت فرصت ها از دست بروند. »برای نمونه 
اتفاقــی کــه قــرار اســت در اکســپوی دبی شــاهد 
باشــیم، حضور قریب به 3۰ میلیون گردشگر در 
همسایگی ایران است و این بهترین فرصت برای 
معرفی هرچه بهتر کشور تلقی می شود.  مبنای 
بســیاری از کشــورها در معرفی خود اســتفاده از 
نمادهــای فرهنگــی و تاریخی اســت. بــرای مثال 
کشــور مصــر ایــن کار را در اکســپوی 2۰1۵ میالن 
به خوبی انجــام داده بــود اما برای کشــور ما کامال 
شــکل دیگــری در جریان بــود. مــا نــه از معماری 
ایرانی اســتفاده کردیم و نــه از نمادهای فرهنگی 
و تاریخی کشــورمان که قدمت 2۵۰۰ ســاله دارد.  
به  نظر مــن رویــداد اکســپو حتــی از رویدادهایی 
مانند جام جهانی و دیگر رویدادهای ورزشی هم 
مهم تر است، چراکه تمام ملت ها با فرهنگ های 
بسیار متفاوت در آن حضور دارند و رنگ و نمای 
جامعه خود را در ویترین  غرفه هایی که در اختیار 
دارند به نمایش می گذارند. بنابراین هیچ فرصتی 
بهتر از این نیســت که یک کشــور از این شــرایط 
هوشمندانه استفاده کند و بتواند باالترین بازدهی 
را داشــته باشــد. ما باید برند گردشــگری خــود را 
شــکل بدهیم و در دنیا یک شعار داشته باشیم. 
تمامــی دســتگاه ها باید ایــن برند را تبلیــغ کنند، 
چراکه نزدیک ترین فرصت آن اکسپو 2۰2۰ دبی 
است. تمام کنســولگری ها و دفاتر فرهنگی ایران 
در خارج از کشور باید بسیج بشوند تا ما برای یک 

انقالب گردشگری آماده شویم.« 
مدیرعامل ژیوار در مورد روزهای کرونا و استراتژی 
این کسب وکار برای بقا و رشد هم اینگونه توضیح 
می دهد: »بیشــترین انرژی مان را در دوران کرونا 
بر حوزه گردشگری ســالمت گذاشتیم و هنوز در 
این حوزه جای کار بسیاری داریم. برای مثال ایده  
جدیــدی کــه در حــوزه گردشــگری ورودی داریم، 
این اســت که در قالب طراحی بسته های متنوع 
برگــزاری تــور، بخشــی را بــه معرفــی گردشــگری 
ســالمت ایــران اختصــاص  دهیــم.   بخــش 

خصوصــی کار خــودش را در 
جهت گســترش گردشگری 
ســالمت انجــام می دهــد و 
اگر بخش دولتی هــم بتواند 
همراه شود و با استراتژی های 

مناســب راه را تســهیل کنــد، 
ایران به یک هاب گردشگری 

تبدیــل  ســالمت 
ایــن  در  می شــود. 

صورت می تواند از 
ترکیه، امــارات و 

ن  هندوســتا
ســبقت 
بگیرد.«
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پیش بینی درباره بازار 
تحویل غذا در هند

 رشد 700 میلیون 
دالری

بــازار تحویل غــذا در هند طی ســال های 
2022 تا 2026 به میزان 716.53 میلیون 

دالر رشد خواهد کرد.
ریسرچ اند مارکت با بررسی بازار دلیوری 
غــذا در هند پیش بینــی کرده  اســت این 
بازار طی سال های 2022-2026 به میزان 
716/53 میلیــون دالر رشــد خواهــد 
کرد. ایــن میــزان برابر با نرخ رشــد مرکب 
28 درصــدی در دوره پیش بینی شــده 
برای این کشــور خواهد بود. ایــن مرکز با 
تجزیــه و تحلیــل جامــع، اندازه گیــری و 
پیش بینی بازار، روندها، محرک های رشد 
و چالش هــا و همچنین تجزیــه و تحلیل 
25 فروشنده به نتایج فوق 

رسیده است.
عناصــر تعیین کننــده در 
هدایــت این بــازار بــه نقل 
از ایــن گــزارش عبارتنــد 
مشــارکت  افزایــش  از: 
و  رســتوران ها  بیــن 
ارائه دهنــدگان خدمــات 
دلیــوری غــذا، هزینه هــا و 
بــرای  مزایــای عملیاتــی 
رســتوران ها. ایــن تحلیــل 
کــه بــا تأکیــد بــر وضعیــت ســفارش ها و 
همچنین پرداخت ها انجام شده  است، 
تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان برای 
ســفارش غذای راحــت را به عنــوان یکی 
از دالیل اصلی رشــد بازار تحویل غذا در 
هند طی چند سال آینده معرفی می کند.

این گزارش با بررســی ســه حــوزه »اندازه 
بازار دلیوری«، »پیش بینی بازار دلیوری« 
و »تجزیه و تحلیل صنعت دلیوری غذا« 
به دســت آمــده  اســت. مطالعــه حاضر 
با اســتفاده از ترکیبی عینــی از اطالعات 
اولیه و ثانویه داده های شــرکت کنندگان 
کلیدی در این صنعت انجام شده و عالوه 
بــر تجزیــه و تحلیــل تأمین کننده هــای 
کلیدی، یک چشم انداز جامع از این بازار 

و تأمین کننده ها به دست می دهد.

لجستيک
L O G I S T I C

اگر اکوسیستم استارتاپی ایران را همانند خودرویی فرض 
کنیم که با سرعتی بی وقفه در حال حرکت رو به جلوست، 
صنعت لجســتیک، چرخ های این خودروست که بدنه و 

موتور را حمل کرده و راه می برد.
لجســتیک بخش جدایی ناپذیر اکوسیســتم اســتارتاپی 

است که زنجیره تولید را به زنجیره تأمین کاال 
متصــل می کنــد. در ایــران، بخــش اعظمی از 
این صنعت توســط بازیگران سنتی و قدیمی 
و بخــش کوچکــی توســط بازیگــران جدید که 
بــا فناوری هــای روز دنیــا آشــنایی دارنــد اداره 
می شــود. بنابراین باید پذیرفــت این صنعت 
هنوز ســنتی و دســتی اســت. مهدی خادمی 
 مقدم، مدیرعامل ســابق شــرکت لجستیکی 
اســپید و هم بنیان گــذار پیک هــاب اســت که 
شــرکتی مشــابه در حوزه حمل و نقل و ارسال 

کاالســت. او با در نظر داشــتن آمار و ارقام منتشرشــده از 
سوی منابع رسمی کشور، صنعت لجستیک ایران را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار داده و در گفت و گوی پیش رو، افق های 
جدیدی درباره آمار جابه جایی بسته و بار توسط بازیگران 

ریز و درشت این صنعت به روی خواننده می گشاید.
 

در ســال 1400 حجم جابه جایی بسته و 
بار در کشــور چه میزان بوده و کدام شرکت ها جزو 
بازیگران آن بودند و هر کدام چه حجمی را جابه جا 

کرده اند؟
سال 1400 حدود پنج میلیارد بسته در سطح کشور توسط 
سیستم های باربری، سیستم های محلی و درون شهری، 
ســامانه های پســتی و سیســتم پســت باربری اتوبوســی 

جابه جا شده  است.
پســت جمهوری اســالمی که به عنــوان بازیگــر اصلی در 
عرصه لجستیکی کشور شناخته می شود، در سال 1400، 
250 میلیون بسته را منتقل کرده، یعنی سهم این شرکت 
از کل ارســال ها حدود 5 درصد بوده  اســت. ایــن در حالی 
است که آمار ارســال بار و بسته های پستی در سال 1400 

به دلیــل مســائلی همچون کرونــا و تغییــر فرهنــگ رفتار 
مشتری بیش از دو برابر شده  است. البته آمارهای داخلی 
در این بخش با آمارهــای بین المللی کامالً همخوانی دارد 
و صنعت لجســتیک در دنیا نیز با شــیوع کرونا با همین 
میزان رشــد مواجه بوده  اســت. با اینکه زیرســاخت های 
لجســتیکی کشــور تــا حــدود زیــادی ســنتی 
بود، اما کرونا باعث شــد این زیرســاخت ها تا 
حدودی به روز شــود و چیزی که جالب اســت 
و در رفتارشناسی مخاطب نیز دیده می شود، 
این اســت کــه مخاطــب دیگــر عجلــه ای برای 
دریافت بسته  ارسالی اش ندارد یا الاقل توقع 
نــدارد کاالیــی کــه می خــرد دو ســاعت بعد به 
دســتش برســد و مؤلفــه ســرعت ارســال کاال 
فقط برای کاالهای تندمصرف مانند خریدهای 

سوپرمارکتی و نان ضروری به نظر می رسد.

همان طــور کــه گفتیــد شــرکت پســت 
جمهوری اسالمی به عنوان اولین بازیگر معروف و 
شناخته شــده در ذهن مخاطب، تنهــا 5 درصد از 
سهم بازار را در اختیار دارد. بعد از شرکت پست، 
دومیــن و ســومین بازیگــران ایــن عرصــه کــدام 

شرکت ها هستند؟
دومین بازیگر این عرصه شــرکت تیپاکس )زیر مجموعه 
هلدینــگ فاخــر( اســت. طبــق اعــالم این شــرکت، ســال 
گذشــته حدود 19/5 میلیون بســته توســط این شــرکت 
در ســطح کشــور جابه جا شــده که این رقــم در مقابل پنج 

میلیارد بسته  رقم بزرگی نیست. 
سومین بازیگر، شــرکت کاالرســان اســت. این شرکت به 
صورت تخصصی روی پست اتوبوسی کار می کند و تقریباً 
تمام ترمینال های کشور را به صورت انحصاری در اختیار 
دارد. سال گذشته مطابق اعالم شرکت کاالرسان، بین 17 
تا 18 میلیون بسته توسط این شرکت جابه جا شده  است، 
یعنی کاالرســان شــانه به شــانه تیپاکس جلو رفته  است. 
این در حالی است که پست اتوبوسی در شرکت کاالرسان 

ســاختار و اتوماســیون درســتی نــدارد و کامــالً بــه صورت 
سنتی کاالها را منتقل می کند. 

بعــد از شــرکت هایی کــه ذکــر شــد، شــرکت هایی ماننــد 
ماهکس، چاپــار و یار باکس، ســهمی در بازار لجســتیک 
ایــران دارنــد. همچنیــن پلتفرم هایــی ماننــد پســتکس و 
تاپینگ از بازیگران این مارکت هستند و سهمی را به خود 

اختصاص داده اند.

آماری که از سامانه های پستی در دست 
است، نشان می دهد که این بازیگران نتوانسته اند 
سهم زیادی از بازار پنج میلیاردی ارسال مرسوله را 
به خــود اختصــاص دهنــد. در ایــن مــورد توضیح 
دهیــد بازیگــران اصلــی صنعــت لجســتیک چــه 
شرکت هایی هستند و در چه جایگاهی قرار دارند؟
دقیقاً نکته جالب در این صنعت همین جاست که اگر کل 
آمار بازار اشــتراکی )Market Share( سامانه های پستی 
را جمــع بزنیــد، کمتــر از ده درصــد از کل بازار را تشــکیل 
می دهند. یعنی بیش از 90 درصد بازار لجستیک ایران در 
دو قسمت انجام می شود. یکی سیستم های سنتی مانند 
باربری ها که همچنــان ســنتی اند و هنوز به روز نشــده اند 
و بخــش عمــده ای از آنــان حتــی سیســتم و اتوماســیون 
ندارنــد. بخــش بعــدی، شــرکت های کوچکــی هســتند 
که به شــکل محلــی در حــال فعالیت انــد. حتــی برخی از 
آنان از حالت ســنتی خارج شــده و بــه روز کار می کنند اما 
محدوده جغرافیایی کوچکی برای خــود در نظر گرفته اند 
و کار ســرویس دهی را انجــام می دهنــد. بــه عنــوان مثال، 
شــرکت هایی مانند اســپید، لینک، تعارف و تینکس و... 

محدود به تهران و نهایتاً کرج هستند. 

شرکت های کوچک محلی در چه پایه و 
رتبه ای قرار دارند؟ آمار ارسالی ساالنه آنها به چند 

بسته می رسد؟
در مورد شــرکت های کوچک محلی نمی توان آمار دقیقی 
ذکر کــرد، اما بــه طــور میانگین، هر یــک از این شــرکت ها 

مهدی خادمی  مقدم، هم بنیان گذار 
پیک هاب می گوید  از عددورقم های 

بازار بزرگ لجستیک می گوید که سهم 
شرکت پست از آن تنها پنج درصد است 

5 میلیارد بسته
ارسال می شود!
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آشنایی با برترین اپلیکیشن های تحویل غذا و کاال در برزیل 

جوالن دادن لجستیکی ها در یک بازار فعال و جذاب

INTRODUCTIONمعرفی

مدتی است دیگر ســفارش غذا مترادف با پیتزا 
یا میان وعده نیست. امروزه گزینه های سفارش 
غذا بسیار متنوع شده و شامل غذاهای مرسوم 
تــا عجیب ترین هــا می شــود. همیــن موضــوع 
در مــورد کاالهــا نیــز صــدق می کنــد و لیســت 
دلیوری هایی که می تواند به درب خانه ها برسد، 
تنوع بیشــتری دارد. برزیــل به عنــوان پنجمین 
کشور بزرگ دنیا با حدود 215 میلیون جمعیت، 
یــک بــازار مناســب بــرای هــر هــدف اقتصــادی 
است. به همین دلیل اســت که اپلیکیشن های 
دلیوری در این کشــور پهناور و پرجمعیت موفق 
بوده انــد. هــر چند شــرایط پاندمــی در دو ســال 
گذشــته در اوج گرفتــن ایــن برنامه هــا بی تأثیــر 
نبوده  است. در ادامه به اپلیکیشن های دلیوری 

موفق در برزیل نگاهی می اندازیم. 

آی فود
آی فــود در حــال حاضــر یکــی 
اپلیکیشــن های  یــن  بهتر از 
دلیــوری غــذا در برزیل اســت. 
ایــن ســرویس بــه صاحبــان کســب و کار، وعــده 
مدیریــت تجــاری آســان روی پلتفــرم و افزایش 
50 درصــدی درآمــد می دهــد. بــه گفتــه آی فود، 
ایــن شــرکت بیــش از 60 میلیــون ســفارش در 
ماه، 270 هزار رســتوران همــکار و 200 هــزار نفر 
تحویل دهنده فعال دارد. آی فود با رســتوران ها، 
و  میــوه  نانوایی هــا،  شیرینی فروشــی ها، 
سبزی فروشی ها، سوپرمارکت ها، فروشگاه های 
حیوانات خانگی و سایر فروشگاه ها کار می کند. 

لوگی
شناخته شــده ترین  لوگــی 
اپلیکیشــن حمل ونقل کاال در 
برزیــل اســت. ایــن اســتارتاپ 
تحویل دهنــده  هــزار   40 از  بیــش  یلــی  برز
و شــریک ثبت شــده دارد و روزانــه میلیون هــا 
دلیوری در گوشــه و کنــار برزیل انجــام می دهد. 
ایــن اپلیکیشــن عــالوه بــر منابــع تکنولوژیــک، 
راهکارهایــی بــرای خرده فروشــی و تجــارت 
الکترونیــک فراهــم می کنــد که بــه گفتــه لوگی، 
مقیاس و ســودآوری تجارت را تضمین می کند. 
با استفاده از اپلیکیشن لوگی مشتری می تواند 
وضعیت بسته سفارشــی خود را پیگیری کند و 
از زمــان دقیــق رســیدن آن آگاه شــود. همچنین 
مشتری می تواند هر زمان که بخواهد تاریخچه 
ســفارش، فاکتورهــا و رســیدها را درخواســت و 

چک کند.

رپی
رپــی یــک اپلیکیشــن دلیــوری 
اســت که فقط بــه رســتوران ها 
و توزیــع غــذا محــدود نیســت 

و شــامل داروخانه هــا، فروشــگاه های حیوانــات 
خانگــی، فروشــگاه های محصوالت بهداشــتی، 

عمده فروشی ها و... می شود. 
این اپلیکیشــن ایــن امــکان را دارد که بــرای یک 
تقاضای خاص یک تحویل دهنده ارائه دهد که 
کاالیــی را از یک نقطــه تحویل گرفتــه و به نقطه 
دیگر ببــرد.  این شــرکت ادعا می کند بــه منظور 
مدیریــت بهتــر، داده هــا و اطالعــات مهــم مثل 
اطالعات فروش و سایر شاخص های عملیاتی را 

در اختیار شرکای خود قرار می دهد.

99 فود
ایــن اپلیکیشــن ماننــد اوبــر 
بــا   ً صرفــا را  خــود  فعالیــت 
حمل ونقل مســافر شــروع کرد 
و ســپس آن را با نســخه 99 فود به دلیــوری غذا 

هم توسعه داد.
بنا بر ادعای شــرکت، این پلتفرم دارای یک تیم 
فنی دقیق برای ســازماندهی امور رســتوران های 
شــریک در راه انــدازی فروشــگاه مجــازی اســت 
و برنامــه 99 اســتور را بــرای کمــک بــه شــرکا در 
مدیریــت فروشــگاه و ارائــه داده هــای مربــوط 
بــه عملکــرد فــروش و... در دســترس آنهــا قــرار 

می دهد.

الالموو
هنگ کنگــی،  شــرکت  ایــن 
دلیوری اقالم مختلف را با انواع 
وســایل نقلیــه در اندازه هــای 
متفاوت، از موتورســیکلت گرفته تا تریلر انجام 
می دهد. الالموو به خاطر استفاده از لجستیک 
ارزان و ســریع که با شــبکه ای از 700 هزار راننده 
شــریک در سرتاســر جهــان فعالیــت می کنــد، 
شناخته شده  است. این شــرکت فقط در برزیل 
دارای 50 هزار راننده ثبت شــده و 60 هــزار کاربر 
است. الالموو خدمات دلیوری خود را به صورت 
24 ســاعته در هفــت روز هفتــه ارائــه می دهد و 
این امــکان را در اختیار مشــتریان قــرار داده که 
محصول سفارشی خود را در همان روز دریافت 

کنند.

برزو دلیوری
از جملــه نــکات قابــل توجــه 
ســهولت  اپلیکیشــن،  ایــن 
پرداخت، بهینه ســازی مســیر 
و بیمه  ســفارش اســت. تمرکز برزو دلیوری روی 
رستوران ها و تجارت الکترونیک است و ضمانت 
می کند که با این پلتفرم می توان تا 20 درصد در 
هزینه هــای لجســتیکی صرفه جویــی کــرد. این 
شرکت دارای 30 هزار تحویل دهنده ثبت شده و 

250 هزار سفارش در ماه است.

لجستيک
L O G I S T I C

حدود دو هزار بسته در روز یا حدود یک میلیون بسته در 
سال جابه جا می کنند.

آیا شرکت های محلی دیگری هستند که 
کامالً سنتی باشند؟ 

شــرکت محلی دیگری به نام »ســیطره«، روزانه ســه هزار 
بســته را در تهران با موتــور جابه جا می کند امــا به صورت 
کامالً دستی و ســنتی این کار را انجام می دهد. پیک بادپا 
نیز همیــن حالــت را دارد. در واقــع پیک موتوری ها ســهم 

بسیار عمده ای از این بازار دارند.

اگــر ســهم 20 درصــدی شــرکت هایی کــه بــا 
فناوری هــای روز دنیــا صنعــت لجســتیک ایــران را اداره 
می کنند، جــدا کنیــم، بازیگــران 80 درصد دیگر بــازار چه 

شرکت هایی هستند؟
این طور می توان گفــت که از ایــن 80 درصــد، 60 درصد از 
بازار در دست باربری ها و سامانه های کامالً سنتی است. 
حتی اگر فقط روی بخش لجســتیک تمرکز کنیم، بخش 
عمده ای از بازار در دست بخش آفالین )سنتی( قرار دارد.

زنجیــره تأمیــن لجســتیک شــامل چــه 
بخش های دیگری می شود؟

وقتــی دربــاره زنجیــره تأمیــن در یــک کارخانــه صحبــت 
می کنیم، اولین بخش که یک کارخانه با آن درگیر اســت، 
بخش لجســتیک آن اســت. در واقع لجســتیک مواردی 
چون زنجیره تأمین، تأمین کنندگان، رساندن مواد اولیه به 
دست کارخانه، زنجیره تولید، مراحل انبار کردن، پردازش 
و توزیع کاالهــا بین شــبکه های مویرگی تــا هنگامی که به 

دست مصرف کننده نهایی برسد را در بر می گیرد. 
اما چیزی که از بخش لجســتیک مدنظر ماســت، بخش 
حمل ونقل یا مرحله نهایی کار است و هنگامی که بسته 
نهایــی بــه دســت مصرف کننــده می رســد، از دیــدگاه مــا 
لجســتیک به حســاب می آیــد. در حالــی که وقتــی چند 
کاال را از یــک فروشــگاه آنالیــن مثــل دیجی کاال ســفارش 
می دهید، ممکن است کاالها از شهرهای دیگری به دست 
دیجی کاال برسد. در این صورت، در مرحله اول، بسته باید 
توسط تأمین کننده پست شود و به دســت دیجی کاال در 
تهران برســد. دیجی کاال در بخــش پــردازش، آن کاالها را 
با خریدهــای دیگری که همزمان داشــته اید، یکــی کرده و 

سپس برای شما می فرستد.

مثال هایــی کــه زده شــد یــا مثال هــای 
خرده فروشی هستند یا مربوط به جابه جایی یک 
کاال. حاال سؤال اینجاســت که شرکت های پخش 
مواد غذایی مانند پخش هجرت یا شرکت هایی که 
کار توزیع محصوالت خود یا یک برنــد را بر عهده 
دارنــد و توزیــع کاالی آنهــا در بخــش فروشــگاهی 
صــورت می گیــرد، در کجــای ایــن صنعــت قــرار 
می گیرند؟ و چه حجم از صنعت لجستیک در این 

بخش قرار دارد و اینها چه بازیگرانی هستند؟
تراکنشی که توسط شرکت  پخش کارخانه - از محل کارخانه 
به محل فروشــگاه - انجام می گیرد، قابل قیاس بــا آنچه در 
بخش لجستیک کسب وکارهای اینترنتی تجربه می کنیم، 
نیست و حداقل چندین برابر بیشتر اســت. اما نکته ای که 
وجود دارد این اســت کــه توزیع محصــوالت غذایی از محل 
کارخانه به مقاصد فروشــگاهی بــه صورت یــک کار روتین و 
مشخص انجام می گیرد و مبدأ همیشه ثابت است و مقصد 
نیز به ندرت تغییر می کند و توزیع برنامه ریزی شده ای صورت 
می گیرد. فقط در مورد کاالهای تندمصرف، شــرایط توزیع و 

پخش اندکی متفاوت و توأم با تکرار است. 

ابعــاد دیگــر لجســتیک کاالهــا کــه در 
بخش پنج میلیاردی قرار ندارند، چیست؟ 

بخش دیگــری وجود دارد که شــامل حال توزیــع کاالهای 

دارویی می شود. این بخش نیز لجستیک بسیار وسیعی 
دارد. به عالوه بخــش ترانزیت را داریم کــه تراکنش بزرگی 
نیز در این قســمت در حال وقوع است. منتها این بخش 
نیز به شدت سنتی است. بســیاری از استارتاپ ها سعی 
کرده اند به این بخش وارد شوند، اما تا جایی که من اطالع 
دارم اجازه ورود به آنها در این حوزه داده نشده و مقاومت 
زیــادی وجــود دارد؛ زیــرا ترانزیــت کاال حــوزه ای به شــدت 

آفالین و مافیایی است.

چه تعریفی از ترانزیت وجود دارد؟
ترانزیــت به بخــش حمل ونقــل ســنگین گفته می شــود. 
کامیــون ، خــاور و هجده چرخ هایــی کــه در ســطح کشــور 
بــار جابه جــا می کننــد و... حمل ونقــل ترانزیــت را شــکل 
می دهنــد. ایــن ماشــین های بــزرگ، اجســام ســنگین و 
حجیم را از یــک محل یــا از یک شــهر به محــل موردنظر 

منتقل می کنند. 

حجم تراکنش لجستیک بازار وسیعی 
را تشکیل می دهد. آیا هر یک از شرکت ها در یک 

حوزه تخصصی فعالیت می کنند؟
بله، دقیقاً همین طور است. هر شرکت فعالیت خود را به 
یک بخش معطوف کرده  اســت. حتی شرکت هایی که در 
بازار جابه جایی پنج میلیاردی ســهم دارنــد، در حوزه های 
تخصصی جداگانه شامل فرست  مایل، مید مایل و لست 
مایل فعالیت می کنند. به عنوان مثال، شرکت کاالرسان 
فقط حوزه مید مایل را پوشش می دهد و کاال را در ترمینال 
از مشتری تحویل می گیرد و در ترمینال شهر مورد نظر به 
انبار تحویل می دهد و با بخش لست مایل دلیوری )تحویل 
بــه درب منــزل( کاری نــدارد. ایــن بخــش کــه ســهم قابل 
توجهی را به خود اختصاص داده، از زیرساخت اتوبوسی 

کشور بهره می گیرد. 
برخی از شرکت ها نیز فقط روی حوزه لست مایل متمرکز 
هســتند و بســته را درب منــزل تحویــل می دهنــد، مانند 

پیک موتوری ها. 

پیک موتوری ها بازیگران عمده ای در بازار 
لجســتیک هســتند. آنهــا در کــدام حــوزه جــای 

می گیرند؟
عمده بازیگران بزرگی که در بخش پیک موتوری فعال اند، 
در بخش لست مایل دلیوری خدمات ارائه می دهند. پیک 
بادپا، پیــک ملل و پیک ســیطره و حتــی پیک های محلی 
کوچکــی کــه مناطــق کوچکــی را تحت پوشــش دارنــد، از 
بازیگران حوزه تخصصی لست مایل دلیوری هستند. در 
اصفهان پیک موتوری شیپ نو حجم عظیمی از تراکنش 
بازار را پوشــش می دهد اما به صورت محلــی کار می کند.  
در اصفهان تنها در اطراف بازار ســنتی یک شــرکت پیک 
موتوری بــا 80 موتور، تقریبــاً کل بازار را پوشــش می دهد. 
پیک موتوری ها به صــورت محلی فعالیــت می کنند و این 
تراکنــش گســترده بیــن کســب و کار های کوچــک محلــی 

تقسیم شده  است.

میانگیــن درآمــد ایــن بخــش را چقــدر 
تخمین می زنید؟ 

میانگیــن هر بســته ارســالی 15 هــزار تومــان اعالم شــده. 
اگر این قیمت را در تعداد بســته های ارســالی، یعنی پنج 
میلیارد بســته ضرب کنیم، حدود 75 هزار میلیارد تومان 
تراکنش مالی در این بخش وجود دارد. پیش بینی می شود 
شــیب رشــد طی دو، ســه ســال آینده همچنــان صعودی 
باشــد. به عنوان مثال، در ســه سال گذشــته نیز بازیگران 
اصلی این بخش، یعنی پست و تیپاکس حدود چهار برابر 

ظرفیت خود را افزایش داده اند.
پیش بینی می شود ســال 1401 حجم تراکنش لجستیک 
حداقــل دو برابــر افزایــش یابــد و حجــم بــار و بســته های 

ارسالی به 10 میلیارد بسته برسد. 



شــــــــــــــمــــــــــــاره 47
11 اردیبهشــت 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

8

تک فين
F I N T E C H

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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 به زبان ساده
حسن موحد
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پیشنهاد ویژه 
به مناسبت انتشار چاپ جدید

امین آقاجانی، مدیر بازاریابی توسعه کسب وکار بانکینو، درباره راه اندازی سرویس 
سرمایه گذاری در پلتفرم بانکینو به عنوان یک ارزش  افزوده جدید توضیح می دهد 

ترکیب بانک و سرمایه گذاری

 همه چیز به ریسک 
شرکت بستگی دارد

احتمال عرضه 
خصوصی تپسی 

در فرابورس
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار از 
احتمال عرضه خصوصی ســهام تپســی 
خبــر داد و با اشــاره بــه تدویــن ضوابط در 
مورد شــرکت های دانش بنیان اعالم کرد: 
»شرکت های دانش بنیان برای ورود به بازار 
سرمایه دچار حساسیت هستند و طبق 
ضوابطــی در بــازار پذیرش خواهند شــد. 
این ضوابط نهایی شده و برخی شرکت ها 
کــه دارای ریســک باالیــی هســتند، بــه 
سرمایه گذاران حرفه ای عرضه می شوند.«
او افزود: »در کل دنیا این مســئله مرسوم 
اســت و ســهام همه شــرکت ها به صورت 
عمومــی عرضــه نمی شــود، بلکــه در ایــن 
زمینــه عرضــه خصوصــی وجــود دارد. 
بنابراین اکنــون معلوم نیســت که عرضه 
اولیه تپسی به صورت عمومی انجام شود 
یا خیر، بلکه ایــن اقــدام نیازمند تصمیم 
فرابورس اســت و در خصوص پیشــنهاد 
شــرکت فرابــورس در زمینــه عرضــه اولیه 
تصمیم گیری می شــود، امــا در خصوص 
برخــی شــرکت ها ایــن اقــدام را انجــام 
می دهیــم. این اقدام وابســته به ریســک 
شــرکت اســت؛ اگــر ریســک شــرکت باال 
ارزیابی شــود، فقط ســهام داران حرفه ای 

می توانند اقدام به خرید کنند.«
مجیــد عشــقی بــا مــروری بــر اقدامــات 
دولــت در خصــوص حضور شــرکت های 
دانش بنیــان در بازار ســرمایه گفــت: »در 
شــش ماه گذشــته به دنبال ایــن بودیم تا 
عرضه های اولیه متناســب با شرایط بازار 
و نیز ورود نقدینگــی به بازار انجام شــود. 
اکنون نزدیک به 25 شــرکت آماده عرضه 
اولیه در بازار هستند. همچنین تعدادی 
شــرکت هم در مرحله پذیرش و درج نماد 

قرار دارند.«
زمینــه  ایــن  »در  داد:  ادامــه  او 
ســخت گیری هایی در خصــوص ورود 
شــرکت های دانش بنیــان بــه بــازار وجود 
دارد که فقط مربوط به عرضه آنها در بازار 
سرمایه نیست. سازمان بورس نسبت به 
این مسئله حساس است و شرکت هایی 
باید وارد بازار شوند که از نهایت شفافیت 
برخــوردار باشــند و اطالعــات مالــی آنهــا 

دارای شفافیت کامل باشند.«
بــه گفته رئیــس ســازمان بــورس فعالیت 
شــرکت هایی کــه قــرار اســت وارد بــورس 
شــوند، نباید دچــار ریســک های جدی و 

عمده باشد.

NEWSخبر

ایــن روزهــا رونــد جدیــدی در دنیــا بــاب شــده کــه 
ســرمایه گذاری و بانکــداری را در هــم ترکیــب می کنــد. 
ایــن رونــد کــهCorporate banking  نــام دارد، توجــه 
تعــداد زیــادی از نئوبانک هــای شناخته شــده دنیــا را بــه 
خود جلب کرده و آنها را به ســمت خود کشــانده اســت. 

نئوبانــک ایرانــی بانکینــو از قافلــه رونــد جهانــی تلفیــق 
ســرمایه گذاری با بانــک عقب نمانــده و مدتی اســت که 
ســرویس ســرمایه گذاری را به پرتفوی خدماتــش اضافه 
کرده است. به گفته امین آقاجانی، مدیر بازاریابی توسعه 
کسب وکار بانکینو، راه اندازی سرویس سرمایه گذاری در 

پلتفرم بانکینــو یک ارزش  افزوده اســت؛ ارزش  افزوده ای 
کــه کاربــران بانکینــو بــه  واســطه آن می تواننــد به راحتــی 
دارایی های خود را از ســمت حســاب بانکی به کانال های 

سرمایه گذاری منتقل کنند.
آقاجانــی بــا تأکید بــر همگام شــدن بانکینــو بــا روندهای 

I N T E R V I E W
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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.

جهانــی می گویــد: »بیشــتر افــراد ترجیــح می دهنــد 
پول هایشــان را یا به بانک بســپارند یا از  راه های گوناگون 
در کانال هــای متفــاوت ســرمایه گذاری کننــد. در همیــن 
راستا در گام اول صندوق های درآمد ثابت کارگزاری بانک 

خاورمیانه را به پلتفرم بانکینو اضافه کرده ایم.«
به گفته او، کاربران بانکینو برای سرمایه گذاری در صندوق 
درآمد ثابــت کارگــزاری بانــک خاورمیانه باید در ســامانه 

سجام ثبت نام کرده باشند.

   متضرر نشدن مردم؛ اولویت بانکینو
آقاجانی در خصوص ویژگی های صندوق های درآمد ثابت 

می افزایــد: »ســود صندوق های درآمــد ثابت 
بر خــالف ســود ســپرده های بانکی روزشــمار 
و بیشــتر اســت. در حالی  کــه در ســپرده های 
بانکی بــر حداقــل موجــودی مــاه ســود تعلق 
می گیرد، صندوق های مذکور ماهیانه بین 18 

تا 22 درصد سود می دهند.«
او بــا بیــان اینکــه متضــرر نشــدن مــردم 
اولویــت بانکینــو اســت، توضیــح می دهــد: 
»امنیت صندوق های درآمد ثابت نسبت به 
صندوق های سهامی باالتر است؛ شاید افراد 

با سرمایه گذاری در صندوق های ســهامی سود بیشتری 
کسب کنند، اما در دوران ضرر امکان دارد اصل پول شان 
را از دســت بدهند. بانکینو یک بانک اســت و مردم باید 
در مورد وضعیت سپرده هایشان احساس امنیت کنند. 
امنیت و متضرر نشدن مردم اولویت بانکینو است؛ برای 
همین صندوق درآمد ثابت بانــک خاورمیانه تنها گزینه 

موجود در پلتفرم است.«
او می گوید: »دارایی هــای موجــود در صندوق های درآمد 
ثابــت نقد اســت، به همیــن دلیل دســتخوش نوســانات 
نمی شود. ســرمایه گذاران این صندوق ها از ریسک بازار 
بورس در امان اند، در نتیجه سرمایه گذاران دیگر دغدغه 

نوسانات را نخواهند داشت.«
بــه گفتــه آقاجانــی، صندوق هــای درآمــد ثابت مناســب 
کاربرانی اســت که بــا فضــای ســرمایه گذاری در صندوق 
سهامی آشنا نیستند و به دنبال جایگزینی بهتر از سود 

بانکی می گردند. گرچه تفاوت شان اندک و خرد است.
در حــال حاضــر عمــده صندوق هــای دارای درآمــد ثابت 
از ترکیــب مشــخصی تشــکیل  شــده اند. ترکیــب ایــن 
صندوق هــا شــامل پــول ، اوراق دولتــی و درصد بســیاری 

کمی سهام است.
او بــا اشــاره بــه مزیت هــای قــرار گرفتــن صنــدوق 
ســرمایه گذاری کنــار حســاب بانکــی می گویــد: »بــرای 
ســرمایه گذاری در صنــدوق، دیگر الزم نیســت متقاضی 

به درگاه های پرداخــت مراجعه کنــد. در نتیجه پرداخت 
ساده تری را تجربه خواهد کرد. سقف ثبت سرمایه گذاری 
از طریق درگاه هــای پرداخت محدود به 50 تومان اســت. 
ایــن محدودیــت در خریــد بــا بانکینو وجــود نــدارد و فرد 

می تواند با رقم دلخواهش سفارش خود را ثبت کند.«
به گفتــه آقاجانــی، فرایندهــای صــدور و ارســال از عموم 
صندوق ها سریع تر اســت و تجربه کاربری خوبی دارد. او 
در خصوص زمان بندی ســپرده ها می افزاید: »مکانیسم 
صندوق درآمــد ثابت بــه این صورت اســت که هــر واحد 
قیمــت مشــخصی دارد. ایــن صندوق هــا کارمــزد خریــد 
ندارند، اما قیمت خرید واحد با قیمت فروش آن متفاوت 
اســت، ماننــد دالر و طــال. پــس کاربــران برای 
متضــرر نشــدن بایــد حداقــل یــک هفتــه 
واحدهایشــان را نگــه دارنــد. بــه عبارتــی فرد 
ممکن است سهام را در یک قیمت خریداری 

کند و سهم روزبه روز باارزش تر شود.«
او در خصــوص نحــوه محاســبه ســود در 
صندوق هــای درآمــد ثابــت می گوید: »ســود 
حاصل از خرید سهام ابتدای هر ماه پرداخت 
می شود، آخرین قیمت به قیمتی پیش فرض 
بازمی گــردد و عــدد نهایــی از تقســیم عــدد 
اضافه شده بر قیمت پیش فرض به دست می آید. در این 

چرخه، روزشمار بودن است که اهمیت دارد.«

   اعطــای وام بــا پشــتوانه صنــدوق درآمــد 
ثابت

آقاجانــی در توضیــح برنامه هــای آتــی بانکینــو در حــوزه 
سرمایه گذاری بیان می کند: »همان طور که گفتم بانکینو 
به دنبــال ترکیــب ســرمایه گذاری و بانــک در یــک پلتفرم 
است. در همین راستا هر خدمت و هر نوع سرمایه گذاری  
را که باعــث ایجــاد ارزش  افزوده شــود، به پلتفــرم اضافه 
خواهیم کــرد. همچنیــن در آینــده ارتباط میان حســاب 
ســرمایه گذاری و حســاب بانکــی را تســریع می کنیــم. 
امکان پذیــر کردن ســرمایه گذاری در طال، ســرمایه گذاری 
در صندوق های ETF در آینده ای نزدیک و خریدوفروش 
ســهام در آینده ای دور از دیگر برنامه های بانکینو است. 
همچنین قصد داریم به پشتوانه صندوق درآمد ثابت به 

کاربران وام و تسهیالت اعطا کنیم.«
او در پایان صحبت هایش با بیان اینکــه در بانکینو فقط 
بــه فکــر افــزودن خدمــات نیســتیم، می گویــد: »بانکینو 
به دنبال تلفیق بانکداری و ســرویس های ســرمایه گذاری 
است. از چالش هایی که سرویس مذکور برای رسیدن به 
نقطه نهایی تجربه خواهد کرد، مطلع هســتیم، اما تنها 

اولویت مان ایجاد ارزش  افزوده است.«

وحیده نورانی، مسئول میز نوآوری پژوهشکده بیمه از ضرورت 
آینده پژوهی در صنعت بیمه می گوید

فناوری های نو، جریان پیش بینی آینده 
را تسهیل می کنند

INTERVIEWگفت و گو

تا پیش از این ســاختار ســنتی بیمه صرفاً بر پایه 
فروش و رسیدن به حجم باالیی از سهم بازار بود، 
اما امــروز قاعده بــازی در صنعت بیمه به ســبب 
حضور بازیگــران جدید تغییــر کرده اســت. حاال 
فناوری هــا و روندهای جدید بیمه گری هســتند و 
رقابت ساخت یک تجربه مشــتری خاص. امروز 
صنعــت بیمــه مانند صنایــع مالــی دیگــر ناگزیر 
از تــن دادن بــه رونــد برهم زننــده فنــاوری اســت و 
شرکت هایی می توانند به ادامه روند فعالیت خود 
در سال های آینده امید داشته باشــند که هر روز 
ورود بازیگــران جدید و شــرایط نو را با اســتفاده از 
گستره وسیع داده ها تخمین بزنند و بر پایه آن به 
ترسیم استراتژی و نقشه راه آینده خود بپردازند؛ 
رویکــردی بــه نــام آینده پژوهــی که ایــن روزهــا در 
صنایع مختلف دنیا اهمیت آن روزبه روز بیشــتر 

نمایان می شود.

 هجوم فناوری ها و ضرورت آینده پژوهی
امــروز آینده پژوهــی جــزء جدانشــدنی 
صنعــت بیمــه اســت و قابلیتــی مهــم بــرای 
شــرکت های بیمــه بــرای تبییــن اســتراتژی های 
بلندمدت. آینده پژوهی قابلیتی ســازمانی است 
که به شــرکت ها این امکان را می دهد که تحوالت 
پیش رو را جلوتر از رقبا پیش بینــی کنند و قبل از 
اتفاق، به راهکارهایی برای آن بیندیشند. وحیده 
نورانی، مســئول میــز نــوآوری پژوهشــکده بیمه، 
آینده پژوهی در بیمه را امری ضروری برای شناخت 
و درک مسائل نوظهور در صنعت بیمه و برخورد 
با آنها می داند که باید جایگاه خاصی در ساختار 
شــرکت های بیمه برای آن در نظر گرفته شــود. به 
عقیــده او پیشــرفت های فناورانــه از یک ســو و از 
ســوی دیگــر رویدادهــای غیرقابــل پیش بینی در 
زمینه های مختلف، چنان بر رفتار مشتری و سایر 
خدمات تأثیر دارند که نمی توان از آینده و واکنش 

به آن غافل بود.
او با اشاره به موضوع کرونا و غافلگیری شرکت های 
بیمه از مســئله بیماری هــای همه گیــر در این باره 
گفت: »بحران جهانی شیوع ویروس کرونا که همه 
حوزه های کســب وکار و اقتصاد را تحت تأثیر قرار 
داد، کمبود برخــی راهکارهای مدیریــت و انتقال 
ریسک را بیش از پیش آشکار کرد. وضعیتی که 
در اثر همه گیری کووید 19 در جهان به وجود آمد، 
پیش از این هرگز پیش نیامده بود و در ارزیابی ها و 
پیش بینی های تحلیلگران نیز، چنین ریسکی در 
رده های آخر اولویت قرار داشــت. به همین دلیل 

صنعت بیمه در این زمینه بسیار غافلگیر شد.«
به عقیده او همه گیــری کووید 19 زنــگ بیدارباش 
بزرگی بود برای صنعت بیمه؛ چراکه به شرکت های 
بیمــه نشــان داد خطــرات ناشــی از رویدادهــای 
مختلــف می تواننــد ســریع تر و شــدید تر از آن 

چیزی که حتــی معتبرترین کارشناســان - اعم از 
دانشــمندان، فنــاوران، اقتصاددانان یــا دیگران - 
پیش بینی می کردند، آشکار شوند. عالوه بر این، 
به هم  پیوستگی دنیای امروز، همراه با ساختارهای 
مالی که حاشیه کمی برای خطا دارند، ما را به طور 
فزاینــده ای در برابــر ایــن رویدادهــا آســیب پذیر 

می کند.
او در این بــاره گفــت: »متأســفانه، کوویــد 19 تنها 
خطر جهانی نیست که ما با آن روبه رو هستیم و 
مطمئناً بدترین آن هم نیست. رهبران کسب وکار 
و به ویژه صنعت بیمه، می توانند نقشــی پیشــرو 
داشــته باشــند، اما برای دســتیابی به این هدف، 
شرکت ها باید ریسک های طوالنی مدت پیچیده 
و به هم پیوسته ای را که با آن مواجه هستند، بهتر 
درک کنند که الزمه آن درک ضرورت آینده پژوهی 

است.«

 آینده پژوهــی؛ امکانــی بــرای مدیریــت 
ریسک

کرونــا درس بزرگــی بــه صنعــت بیمــه داد؛ اینکه 
گروه هــای رهبــری غالبــاً فاقــد تخیــل هســتند و 
اتفاقات غیرمتعارف احتمالی را رد می کنند. ضمن 
اینکه پیش بینی ها و آینده پژوهی ها یا اصالً انجام 
نمی شوند یا خیلی کم و خیلی دیر اتفاق می افتند.

خوشــبختانه، چندجانبه گرایــی فراتــر از تصــور 
نیســت و رشــد نمایــی نــوآوری ممکــن اســت 
چشم انداز ریســک را تغییر دهد. وحیده نورانی 
با اشــاره بــه قابلیــت اســتفاده از فناوری هــای روز 
در صنعت بیمه و ترســیم آینده گفت: »امروز در 
عصر کالن داده ها، هوش مصنوعی و بســیاری از 
فناوری های تســهیل کننده، پرداختن بــه آینده و 
پیش بینی بسیار سهل تر از هر زمان دیگری شده 
است. منابع و جریان های روبه رشــد داده، زمانی 
که با تجزیه وتحلیل و پیش بینی ترکیب می شوند، 
رویکردهای جدیدی را برای مدیریت سیســتم ها 
و ریســک ها تســهیل می کنند. زیرســاخت های 
مربوط به حسگرهای مســتقر در محل ریسک، 
جریان هــای داده بالدرنــگ و تجزیه وتحلیــل 
پیش بینی کننــده کــه امــکان ایــن پیشــرفت ها را 
فراهــم می کنــد نیــز بــرای پیش بینــی و مدیریــت 

ریسک های بسیار خاص استفاده می شوند.«
مســئول میــز نــوآوری پژوهشــکده بیمــه، خروج 
از سیســتم های موروثــی، ســرمایه گذاری در 
زیرساخت ها و اولویت قائل شدن برای پیشگیری 
بــه جــای واکنــش و انفعــال را حلقــه مفقــوده 
صنعت بیمه می داند کــه می تواند با قــرار گرفتن 
تیم های تخصصی آینده پژوهی در کنار فناوران و 
متخصصان داده کاوی، آینده ای درخشان را برای 
صنعت بیمه رقم بزند؛ آینده ای که سنگ بنای آن 

امروز باید گذاشته شود.

غزل یگانگی

dilmerforeveryas
@gmail.com
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گفت و گو با نیلوفر عیدی زاده که فروش َتویزه را از یک 
صفحه اینستاگرام شروع کرده و حاال یک فروشگاه دارد 
و در فکر راه اندازی وب سایت برای کسب و کار خود است

تویزه: از آبادان تا اصفهان

مایکروسافت به دنبال 
راهکارهای تازه تولیدمحتوا

هوش مصنوعی 
جایگزین نویسندگان 
محتوا می شود؟

هوش مصنوعی می تواند به تولید محتوا بپــردازد. در واقع 
می تواند محتواهای موجود را به شکل بهتری عرضه کند. 
اما این به چه معناســت؟ آیا دیگر شــغل و پیشــه ای به نام 
نویسنده وجود نخواهد داشت؟ بسیاری از شرکت ها برای 
ویرایش، تحقیق و انتشار مطالب خود از هوش مصنوعی 
بهره می گیرند. این کار باعث صرفه جویی بیشتری در زمان 
می شــود، اتفاقا هوش مصنوعی محتوایی را تولید می کند 
که مخاطبان بیشتری دارد، اما این هنوز به معنای محتوای 
خوب، قابل دفاع و درست نیست. در حال حاضر با استفاده 
از امکانــات T-NLG شــرکت مایکروســافت، محتواهایــی 
توســط هوش مصنوعی تولید می شــود. در سپتامبر سال 
2020 مدیرعامــل این شــرکت اعــام کرد کــه با اســتفاده از 
فناوری GPT-3 اقدامات جدیدی در این حوزه صورت گرفته 
که می تواند انقابی در حوزه تولید محتوا باشد. انقابی که به 
معنای استفاده از هوش مصنوعی در فرایند نوشتن است. 

ایده های نوآورانه برای شروع کسب وکار پس از پایان پاندمی

خدمت و کاال بفروشید، اما آنالین!
همه گیــری ویــروس کرونــا، وضــع بســیاری از 
کســب وکارها را بــه فروپاشــی کامل کشــاند و 
در مقابل به نفع تعــداد معدودی از صاحبان 
کسب وکارها تمام شد. پاندمی باعث کاهش 
تولید ناخالــص داخلی جهانی شــد، قواعد و 
هنجارهای جدیدی بنیان گذاشــت و شــرایط 
کاری بــرای همیشــه تغییر کــرد. »آینــده ای« 
کــه از همیشــه دور و دســت نیافتنی بــه نظــر 
می رســید، زودتــر از پیش بینی هــا فرا رســیده 
اســت. بنابرایــن بســیاری از کارشناســان 
کســب وکار، پیشــنهادها و ایده هایــی را بــرای 
مشــاغل ســودآور آینــده مطــرح کرده انــد. 
مشــاغلی که منطبق با شرایط جدید هستند 
و ســرمایه گذاری در آن هــا با مخاطــره کمتری 

روبه روست: 

یک؛ معلم و مربی آنالین باشید
بچه هــا از مدرســه دور افتاده انــد و 
معلوم نیســت چه زمانی شــرایط عادی شود 
یا اساســا قرار اســت آموزش ســنتی گذشــته 
ادامه پیدا کند یا خیر. بســیاری از کاس های 
آزاد ماننــد موســیقی و زبــان، شــکل مجــازی 
پیدا کرده اند و اتفاقا موفق هم بوده اند. چنین 
شــیوه آموزشــی افراد بیشــتری را از شهرهای 

مختلف پوشش می دهد و عمومی تر است. 

دو؛ فروشگاه مجازی باز کنید 
البته که شــرکت هایی ماننــد آمازون، 
ســهم اصلــی را در تجــارت الکترونیــک 
از آن خــود کرده انــد. امــا همچنــان راه بــرای 
فروشگاه های مجازی با ایده های خاص که به 
فروش عمده کاالهای کارخانه ای نمی پردازند، 
باز اســت. مــردم همچنان بــه دنبال ســلیقه، 
تجربــه خــاص، اعتمــاد فــردی و طراحی هــای 

منحصربه فرد و شخصی شده هستند. 

ســه؛ محصــوالت ســوپرمارکتی و غــذا را 
تحویل دهید

بعید است به این زودی ها مردم به عادات قدیمی 
خود بازگردند. تــرس از بیماری یا عاقــه به ماندن 
در خانه، بــرای بســیاری از مردم تبدیل بــه عادات 
رفتاری جدیدی شــده اســت. بنابراین فعالیت در 

این حوزه ها همچنان عاقانه است. 

چهار؛ ورزش آنالین را جدی بگیرید 
مردم کمتر وقت دارند به ورزشگاه ها بروند 
و شرایط همچنان برای بازگشایی آن ها امن نشده 
است. اپلیكیشــن های ورزشــی بســیار پرطرفدار 
شــده اند و ســاخت آن هــا احتمــاال بازدهــی مالی 

زیادی خواهد داشت. 

پنج؛ سالن های سینمایی ماشینی
ایــن مــورد از روندهــای جدیــد و عجیبی 
است كه پس از همه گیری به راه افتاده است. اینكه 
مردم همراه خانواده و دوستان خود در ماشین  های 
شخصی شان به تماشــای فیلم بپردازند، احتماال 
مورد عاقه اهالی سینما نیست، اما ممکن است 

در ادامه هم طرفداران خود را حفظ کند. 

شش؛ ســازندگان بازی های کامپیوتری و 
فروشندگان آن ها

قرنطینه باعث شد تا بازی های کامپیوتری 20 درصد 
فروش بیشتری داشته باشــند. بازی ها دیگر تنها 
به کار ســرگرمی های فــردی نمی آیند و راهــی برای 
جمع  شــدن  افراد کنار یکدیگر هستند و حتی در 

آموزش های مختلف هم کاربرد دارند. 
در مجموع می توان گفــت که دهه آینــده، دهه ای 
اســت که ایده های نوآورانــه می تواننــد در آن دوام 
بیاورنــد و حتی ســود کافــی را کســب کننــد. تنها 
باید مبتنــی بــر شــرایط، تصمیمــات عاقانه تری 

اتخاذ کنند. 

REVIEWبررسی
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تَویزه بافی از هنرها و صنایع دستی مردم جنوب ایران است. 
جنوبی هــا ســینی های حصیــریِ لبــه دار را تویــزه می نامنــد. 
سال های سال اســت که دســت بافته های حصیری جنوبی 
از برگ های نخــل خرما در هم تنیــده می شــوند. کارهایی که 
با وجود زیبایــی و کاربردی  بودنشــان از حافظه بصــریِ مردم 
اغلب شــهرهای ایــران فراموش شــده بودند. نام کســب وکار 
نیلوفر و محبوبه عیدی زاده »تویزه« اســت؛ کسب وکاری که 
زیبایی حصیربافی های جنوب ایران را به خاطر ما آورد. نیلوفر 
عیــدی زاده ســال 1372 و خواهــرش در ســال 1370 در آبادان 

به  دنیا آمدند و از زمانِ دبیرستان در اصفهان ساکن شدند. 

بازگشت به ریشه های خانوادگی
نیلوفر معماری داخلی خوانده و سال هایی را در این حوزه کار 
کرده است. او در مورد داســتان راه اندازی تویزه می گوید: »ما 
اصالتا جنوبی هستیم و اوایل هم این کار را از سر کنجکاوی 

و عاقه شــخصی به اصالت جنوبی مان شــروع 
کردیم. در میان آشنایان خانواده پدری ما کسانی 
حضــور داشــتند کــه ســربافنده بودند یــا اینکه 
بــا بافنــدگان جنوبــی ارتبــاط داشــتند. در واقــع 
ایــن کار بــرای ما نوعــی بازگشــت به ریشــه های 
خودمــان بــود. ایــن هنــر در آن زمــان خیلــی 
شناخته شــده نبود و مــردم بیشــتر حصیرهای 
شــمال ایــران را می شــناختند. اما به  مــرور زمان 
وقتی که اســتقبال از کارها بیشــتر شــد و حجم 
سفارش ها باال رفت، کار برای ما جدی تر شد و من 

هم دیگر نمی توانستم کار دیگری را انجام دهم و اکنون بیشترِ 
طراحی های تویــزه را خودم انجــام می دهم و بعــد بافندگان و 

سربافندگان آن ها را اجرا می کنند.«

نجات هنری از خطر فراموشی
اکنون حــدود 100 تــا 150 ســربافنده و بافنده جنوبــی با تویزه 
همــکاری می کننــد و ایــن موضــوع یکــی از معنابخش ترین 
جنبه های این کسب وکار برای نیلوفر عیدی زاده است. او درباره 

این هنر کــه می رفت تــا فراموش 
شــود، می گوید: »بعــد از معرفی 
شــدن حصیربافــی، مخاطبــان 
از آن بســیار اســتقبال کردنــد. 
واقعیت این است که ما تبلیغات 
خاصی هم نکردیــم، یعنی برای 
تبلیغ صفحه خود پولی به کسی 
ندادیــم. انگیــزه اصلــی و اولیــه 
ما حمایــت از بافندگان بــود. آن 
زمان کــه ما شــروع کردیــم، خود 
جنوبی هــا هــم عاقــه زیــادی به 
حصیر نداشتند. اکثر بافندگان 
ما را زنانِ باالی 60 ســال تشکیل 
می دادنــد و ایــن هنــر در معرض 
فراموشــی بود. اما بــا معرفی این 

کار و گســترش شــبکه ارتباطی ما در سراســر ایــران، جوانان 
نیز به این کار جذب شــدند. االن تعــدادی از بافندگان ما زیر 
22 ســال ســن دارند. در واقع خود آن ها مدام پیگیر هستند 
که ســفارش های جدیدی بگیرند و کار کننــد. مخصوصا که 
بسیاری از این خانم ها سرپرستِ خانوار هستند و از این طریق 

می توانند درآمد معقولی به  دست بیاورند.« 

وب سایت تویزه در راه است
در حال حاضر تویزه مغازه ای برای فروش حضوری در میدان 
نقشِ جهــان اصفهــان دارد و از طریق ســفارش 
گرفتن از پلتفرم اینستاگرام، محصوالت خود را 
به سراسر ایران ارسال می کند و البته قصد دارد 
بخش فروش اینترنتی خود را قوی تر کند: »ما کار 
خودمان را از اینستاگرام شروع کردیم و احساس 
می کنم یکــی از دالیــل موفقیت مــا، زمان بندی 
مناسب بود. کارمان در اردیبهشت 1397 شروع 
شد و در آن زمان این قدر کسب و کار از اینستاگرام 
برای فروش محصول استفاده نمی کردند. فروش 
محصــوالت حصیری جنــوب ایران نیز بــرای بار 
اول اتفاق می افتاد. این موضوع کمک کرد تا کار ما دیده شود 
و البته اینفلوئنســرهایی بودند کــه از کار مــا حمایت کردند. 
رفته رفته مردم با این جنس کاالها آشنا شدند و این کارها در 

گالری های مختلف راه پیدا کرد.«
اما چرا اقدام به راه اندازی فروشگاه فیزیکی کردند؟ عیدی زاده 
در این خصوص توضیح می دهد: »ما همیشه متقاضیانی 
داشــتیم که می گفتند بایــد محصــوالت را از نزدیک ببینند 
و حس کننــد. بنابرایــن فروشــگاهی در میــدان نقش جهان 
اصفهــان بــه  راه انداختیــم. بــا 
این حــال بــه  خاطــر کرونــا هنــوز 
بخش اصلی فروش ما اینترنتی 
اســت و اتفاقا پــس از همه گیری 
رشــد بســیار خوبــی هم داشــته 
اســت و ما قصد داریم وبسایت 
تویزه را نیز راه اندازی کنیم، چراکه 
بستر مناســب تری برای خرید و 

فروش اینترنتی است.«
را  تویــزه  عیــدی زاده  نیلوفــر 
همچون فرزند خــود می داند که 
اندک اندک بزرگ شده است. او 
معتقد اســت که در تمامــی این 
سال ها ســعی کرده حس خوبی 
در مخاطــب ایجــاد کند و شــاید 
دلیل محبوبیت تویزه نیز همین باشــد. در هر صورت امروزه 
حصیربافی های سنتی در دل خانه هایی با طراحی های مدرن 
جای گرفته اند و به آن ها هویتی شرجی و جنوبی می بخشند 
و قســمتی از این اتفاق، مرهــون تاش های تویــزه و بافندگان 

آن است. 

I N T E R V I E W

در حال حاضر تویزه 
مغازه ای برای فروش 

حضوری دارد و از 
طریق سفارش گرفتن 
از پلتفرم اینستاگرام، 
محصوالت خود را به 
سراسر ایران ارسال 

می کند

بــرد اســمیت، مدیرعامــل وردابــل )Wordable(  و کدلــس 
)Codeless( معتقد است که مهم ترین مشکل فعلی، تکیه 
بیش از اندازه بر الگوهای پیشین و پیش بینی پذیر کلمات در 
پی یکدیگر است، در نتیجه بسیاری از متون، غیرقابل فهم 
و تکراری می شــوند. همچنین متون واقعی دارای انســجام 
گفتاری و اســتداللی هســتند که هوش مصنوعــی فاقد آن 
است. در هوش مصنوعی نمی توان حوزه های مختلف دانش 
در یک متن را به هم مرتبط کرد. بنابراین بسیاری از جمات 
غیرمرتبط و فاقد ربط منطقی هستند. نویسندگان با بیان 
دیدگاه هــای موافــق و مخالف، نظــر نهایی خود را بــه عنوان 
یک نویسنده اعام می کنند، ولی در متونی که توسط هوش 
مصنوعی تولید می شود، دیدگاه های مخالف و نقیض کمتر 
مــورد توجه قــرار می گیرنــد و فراموش می شــوند. همچنین 
صحبتی از دلیل مشــروعیت یــک ادعا نمی شــود. مهم تر 
اینکه با عدم دخالت احساسات انسانی، متون تولیدشده 

از جذابیت های مرسوم تهی می شــوند و دنبال کردن آن ها 
توسط مخاطب سخت می شود. 

پس هوش مصنوعی به چه کار نوشتن می آید؟ 
با در نظر گرفتن اینکه نوشتن یک متن 1000 تا 1200 
کلمه ای حدودا چهار تا پنج ساعت زمان می برد. استفاده از 
هوش مصنوعی برای گرفتن ایده و بررسی ادبیات پیشین، 
می تواند زمــان زیادی را بــرای نویســندگان ذخیره کنــد. در 
نهایــت اما همچنــان برای داشــتن یــک متن مســتحکم و 
منظم، نیاز به نویسندگان و ویراستارانی است که بخواهند 
به متن سروسامان دهند. با این حال روند تغییرات بسیار 
سریع است. در یک آزمایش انجام شده روی 80 متن، تنها 

48 درصد از مخاطبان توانسته اند متون نوشته شده توسط 
هوش مصنوعی و انسان ها را تشخیص دهند. 
امید است که هوش مصنوعی به کار و کمک 

نویســندگان بیاید، نه اینکه بخواهد جای آن ها را در آینده 
بگیرد.  

REPORTگزارش

 درباره یکی از بهترین 
محیط های کاری

ارتقای فرهنگ 
سازمانی

با پرداختن
به مسائل اجتماعی

رایان هنسان و اندرو لئون، بنیان گذاران 
شرکت دیسپچ )Dispatch( هستند. 
آن ها نیز همچون میلیون ها آمریکایی 
دیگر پــس از مرگ جورج فلویــد، متأثر 
شده بودند و کیلومتر ها دورتر از جایی 
کــه جــورج فلوید بــه قتــل رســیده بود، 
نگران ایــن بودند کــه 113 کارمندشــان 
درباره این موضوع چه نظری دارند. به 
همین دلیل مقدمــات یک گفت وگوی 
یــک ســاعته در زوم را فراهــم کردنــد؛ 
گفت وگویــی کــه بــه کارمنــدان آن هــا 
ایــن امــکان را مــی داد تــا تجربیــات، 
احساســات و نظراتشــان را دربــاره 
تبعیــض نــژادی بــه اشــتراک بگذارند. 
چنــد مــاه پــس از ایــن اتفــاق، مدیران 
ایــن شــرکت ابتــکار عمــل جدیــدی 
بــه نــام LEADD را آغــاز کردنــد کــه 
برگرفته از حــروف اول کلمــات رهبری، 
تعهــد، ســازمان دهی مجدد و توســعه 
در شــرکت دیســپچ اســت. در ایــن 
شــرکت همچنــان مرتبــا جلســاتی را 
بــا حضــور کارکنــان و کارمنــدان برگزار 
می  شــود. هدف بلندمدت این شرکت 
این اســت کــه فرهنــگ ســازمانی خود 
را از غیرنژادپرســتانه  بــودن بــه ضــد 
نژادپرستانه  بودن تغییر دهد. به گفته 
مدیران شرکت، چنین اقداماتی کمک 
کــرده تــا تعریــف آن هــا از حمایــت و 
مراقبت از کارکنانشان تغییر پیدا کند 
و تنها به ساعات کاری محدود نشود. 

ایــن شــرکت در ســال گذشــته رتبــه 
ششم را در میان سایر اســتارتاپ های 
یــکا از حیــث داشــتن بهتریــن  آمر
محیــط کاری و مدیــران در مجله فوربز 
کســب کرد. سایت استیســکا و مجله 
فوربز، فرهنگ ســازمانی 2500 شرکت 
آمریکایی را که از ســال 2011 تأســیس 
شــده بودنــد، بررســی کردنــد. آن هــا 
حســن شــهرت مدیــران ســازمان ها را 
ضمن بررســی مقاالت، یادداشت ها و 
پســت های اینترنتی مورد مطالعه قرار 
داده بودند و از کارکنان آن ها به صورت 
اینترنتــی نظرســنجی کــرده بودنــد. 
آن ها در بررســی های خود به مســائلی 
همچــون فرهنــگ همــکاری، تنــوع و 

تعهد کاری تأکید داشتند. 

زهرا طاهری  

Parishad.thr
@gmail.com
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B R A M D برنــد کارفرمایــی به تدریــج در مکالمــات رهبــران شــرکت ها
اهمیت بیشــتری پیدا می کند، اما هنوز یک مفهوم نسبتاً 
جدید است. چندین ســال پیش رهبران کسب وکار ممکن 
بود به ماشین های پین بال در اتاق بازی اداری یا ناهار به عنوان 
نمونه ای از برندسازی کارفرما اشاره کنند، اما در سال 2022، 
اکثر افراد آگاه هســتند کــه چنین امتیازاتی به ســختی یک 
اســتراتژی جامع حفظ کارکنان را تشکیل می دهد یا نقش 
معناداری در نبرد برای جذب استعدادهای برتر ایفا می کند. 
این تکامــل در تفکر بدون شــک با همه گیری کوویــد-19 که 
فشار زیادی بر رهبران وارد می کند تا نه تنها ارزش های خود را 
بیان کنند، بلکه آنها را نیز نشان دهند، تسریع شده است. در 
مواجهه با تصمیم های دشوار، کارفرمایان ناگهان باید تصمیم 
می گرفتند که آیا آرمان های آنها واقعی و اساسی هستند یا 
صرفاً در حد حــرف. آنها آگاهــی بیشــتری از اهمیت هدف 

سازمانی، انســجام تیمی و تجربه کارکنان به دست آوردند. 
اکنون بیــش از هر زمــان دیگری، ایــن ویژگی هــا محرک های 
مهمی بــرای نامزدهایی هســتند که در بحبوحه اســتعفای 
بزرگ به حرکت های شغلی فکر می کنند. در نتیجه، آنها به 
مدیرانی که به دنبال راه هایی برای متمایز کــردن خود از رقبا 

هستند، توجه بیشتری نشان می دهند.
برخی بــر ایــن باورند کــه دســتیابی به یــک برنــد کارفرمایی 
معتبر غیرممکن است، زیرا به ندرت بیانیه های بلندپروازانه 
روی دیوارهای اداری یا وب ســایت های شــرکت، واقعیت آن 
ســازمان را منعکس می کند. برخی دیگر تصور می کنند که 
این فقط برای محیط هــای اداری کاربــرد دارد، زیرا مدل های 
کار از راه دور و ترکیبــی بــرای تثبیــت هویت شــرکت بیش از 
حد بی  نظم هستند. بعضی نیز هنوز استدالل می کنند که 
برند کارفرمایی می تواند در یک بیانیه مأموریت کلی )مانند 

»ما می خواهیم بهترین باشیم«( یا یک کلمه واحد )مانند 
»صداقت«( گنجانده شود. اما حق با کیست؟ چه چیزی یک 
برند کارفرمایی را می سازد؟ در این مطلب به استراتژی هایی 

که برند کارفرمایی را شکل می دهد، اشاره می کنیم.

  شهرت
در عصــر رســانه های اجتماعی، کلمــات به ســرعت حرکت 
می کننــد و ادراک اهمیــت دارد. جوینــدگان کار مــدرن در 
تصمیم خود برای درخواست شغل یا پذیرش یک پیشنهاد، 
شهرت کارفرمای احتمالی را می سنجند، زیرا آنها به شدت 
از تأثیر آن بر شــهرت خــود و برداشــت دیگــران از آنهــا آگاه 
هستند. شهرت را می توان بر اساس CCC ارزیابی کرد. اولین 
C، کاتالیزور )Catalyst( شغلی، به یکی از اولین سؤاالتی که 
جویندگان کار هنــگام یادگیری در مورد یک شــرکت از خود 

چه چیزهایی برند کارفرمایی یک سازمان را می سازد؟

گفتن از برند کارفرمایی کافی نیست

چند نکته مهم در جذب 
نیروی انسانی

کارمندان را در اتاقک 
به دام نیندازید!

در سال 2022، برند کارفرمایی بیش از هر 
زمان دیگری مهم خواهد بود. حضور نسل 
جدید در محل کار، جهانی آسیب دیده از 
بیماری همه گیر کووید و تقاضای زیاد برای 
شفافیت، نحوه جذب استعدادهای جدید 

توسط شرکت ها را تغییر خواهد داد.

 تنوع را اضافه نکنید، آن را ادغام 
کنید

 اگــر می خواهیــد اســتعدادهای جدیــد 
را جــذب کنیــد، بایــد بدانیــد کــه آنهــا 
شرکت هایی را ترجیح می دهند که تصویر 
برندشــان ارزش هــای شــخصی آنهــا را 
منعکس کند. فوربس می نویســد ایجاد 
محیطی که افراد با پیشینه های مختلف 
بتوانند با هم در آنجا همکاری کنند، یک 
موقعیت برد - برد است. با قرار دادن تنوع 
در اولویت باال، جوانان ارزش محور را جذب 
خواهید کرد و جریانی از استعداد را ایجاد 

خواهید کرد.

 بــه تجربــه کارکنــان خــود جنبه 
شخصی بدهید

در یــک محــل کار عالــی، کارمنــدان هرگز 
حــس نمی کننــد ماننــد چرخ دنده هــای 
قابــل تعویــض یــک ماشــین هســتند. 
بهترین راه برای رســیدن به این هدف این 
اســت که بــا تمــام اعضــای تیم بــه عنوان 
افــراد منحصربه فــرد رفتــار کنیــد. طبــق 
مقالــه ای از تلنــت وورکــس، تجربیــات 
شخصی سازی شده کارفرما برای ساختن 
یک برنــد کارفرمایی موفق حیاتی اســت. 
آنها مثال های مفیدی از نحوه دســتیابی 
به آن ارائه می دهند: »مزایا باید طوری به 
نظر برسند که انگار به تیم های شما کمک 
می کنند، توســعه باید به طور باورنکردنی 
شــخصی و متناســب بــا جاه طلبی هــای 
تیم های شما باشــد و همدلی باید بخش 

مهمی از مرخصی با حقوق باشد.«

 توانایی در سازگاری نشان دهید
در طــول همه گیــری، بســیاری از 
کارفرماها مجبور شــدند به سرعت شیوه 
کار خود را با شــرایط جدید تطبیق دهند. 
اگرچــه ایــن یــک مبــارزه بــوده اســت، اما 
درس های آموخته شده می تواند ثابت کند 
که شرکت شما مترقی و پویاست. با ارائه 
راه حل های فنی ساده و انعطاف پذیری در 
محل کار، توانایی خود را برای سازگاری به 

نامزدهای بالقوه نشان دهید. 

REVIEWبررسی

اهمیت اثرگذاری 
و ذوق کارآفرینی

چه چیزهایی از »مرکادو لیبر« 
یک شرکت با برند کارفرمایی 
قدرتمند ساخته است؟

برند کارفرمایی، فرهنگ یک ســازمان را منعکس می کند. 
بنابراین حمایــت مرکادو لیبر از ســامت و رفــاه کارکنان در 
طول تحوالت کووید-19، برنــد کارفرمایی آن را تقویت کرده 
اســت. آنتونا اســکوال، مدیــر ارشــد فرهنگ و تجربــه این 
سازمان، درباره رویکرد مرکادو لیبر و ارزش ها و فرهنگ این 
سازمان توضیح می دهد.  مرکادو لیبر )مللی( که در سال 1999 
تأسیس شد، به بزرگ ترین گروه تجارت الکترونیک آمریکای 
التین تبدیل شــده اســت. مأموریت آن دموکراتیــزه کردن 
تجارت و پرداخت ها از طریق امکان خریــد و فروش آناین 
هر چیزی اســت. این شــرکت هــر روز بیــش از 130 میلیون 
کاربر در 18 کشور را قادر می سازد تا به سهولت و با سرعت 

به خرید، فروش، تبلیغ، ارسال، تأمین مالی و پرداخت برای 
کاالها و خدمات بپردازند. آنتونا اسکوال درباره این شرکت 
می گوید: »آنچه ما را به عنوان یک سازمان هدایت می کند، 
هجوم آدرنالین کارآفرینی است. فرهنگ کارآفرینی ما این 
اســت که هر روز بهترین هایمــان را ارائه دهیــم، یک اجرای 
عالی داشته باشیم و برای مشتریان مان ارزش ایجاد کنیم؛ 

ریسک کنیم و دائماً یاد بگیریم.«
او بــرای اینکه نشــان دهد »ارائــه بهترین هــا« در عمل چه 
معنایی دارد، افرادی را مثال می زند که محصوالت را انتخاب، 
بســته بندی و برای تحویل آماده می کنند؛ »مردم ما به کار 
خود افتخار می کنند. ما آنها را تشویق می کنیم که به  جای 
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رســیدگی به یک محصول یا بســته بندی، این را به عنوان 
بخشی از تحقق وعده ما به خریدار در نظر بگیرند.«

اســکوال می افزایــد: »مــا می خواهیــم فرهنگ 
شــرکت ما در سراســر ســازمان بازتــاب پیدا 
کند. ما می خواهیم مردم ما خود واقعی شان 
باشــند و در محــل کار خــود را آزادانــه بیان 
کنند. مــا از آنها می خواهیم که پتانســیل 

خود را بالفعل کنند.« نیروی کار مللی طیفی 
از اســتعدادهای مختلــف را در بــر می گیــرد؛ از 

تیم های نرم افزاری، بازاریابی و توسعه کسب وکار گرفته 
تا پرســنل مراکز تماس و توزیــع. او توضیح می دهــد که در 

اســتخدام افراد، همان انــدازه که مهــارت و تجربه اهمیت 
دارد، نگرش آنها نیز مهم است؛ »ما به دنبال افرادی 
با ســازگاری و تناســب فرهنگی الزم برای رونق 
در کسب وکاری سریع هستیم. ما افرادی با 
انرژی و ذوق کارآفرینی می خواهیم. افرادی 
که می خواهند تفاوت ایجاد کنند و اثری از 

خود به جای بگذارند.«
فرایند انتخاب آنها نیز نشان دهنده این تمرکز 
آنها بر مسائل فرهنگی است و شامل قرار دادن 
کاندیداهــا در موقعیت هــای کاری روزمــره و ســنجش 

واکنش های آنها می شود. 

وقتی افراد به علت مسن بودن از کار کنار گذاشته می شوند

تبعیض سنی: جایی برای پیرمردها نیست

REPORTگزارش

 15 کارمند ســابق یک اســتراحتگاه گلف 
شهرستان پیناس در ایالت فلوریدا، طی 
دادخواستی ادعا کرده اند که شغل خود را به دلیل 
شرایط سنی شان از دست داده اند. یکی از شاکیان، 
مایک مارکونیوس به مدت 45 سال در اینیسبروک 
ریزورت کار کرد تا اینکه در سن 62 سالگی از کار کنار 
گذاشته شد. بر اساس دعوای تبعیض سنی که ماه 
گذشــته در شهرســتان پینــاس علیه ســاالماندر 
اینیســبروک ال ال سی، شــرکت مادر استراحتگاه 
پالم هاربر مطرح شد، پنج نفر از کارکنانی که از کار 
کنــار گذاشــته شــده اند، در دهــه 70 زندگــی خــود 
بوده انــد و 9 نفــر از آنهــا بــرای بیــش از دو دهــه در 
استخدام این استراحتگاه بوده اند. این شرکت در 
سال 2009 با اتهامات تقریباً مشابهی از سوی چهار 
کارگر ارشد روبه رو شد. مایک ویلیامز، مدیرعامل 
این اســتراحتگاه می گوید که هیچ کس را به خاطر 
سن و ســال اخــراج نکرده انــد و منتظرنــد تــا رونــد 

حقوقی، حقایق را در این خصوص آشکار کند.  

 کارمنــدان ســابق کــه همگی بیــش از 40 
ســال دارنــد در شــکایت خــود مدعــی 
شده اند که همراه با ســایر کارکنان استراحتگاه در 
شروع همه گیری در مارس 2020 مرخص شده اند. 
اما کارمندان جوان تر تماس هایی در مورد بازگشت 
به محل کار در ژوئن دریافت کرده اند، در حالی که 
کارمنــدان مســن تر تماســی در ایــن خصــوص 
نداشــته اند و به کلــی از کار اخــراج شــده اند. از کار 
اخراج شــدند. آنها می گویند تصمیم شــرکت در 
مورد اینکه کدام کارمندان را رها کنند، صرف نظر از 
عملکرد یــا ســال های کار در اســتراحتگاه، تنها با 

انگیزه سن صورت پذیرفته است.

 تیلــور روبیــگ، وکیــل کارگــران می گوید: 
»دادگاه تازه شــروع شــده اســت. ما وارد 
مرحله اکتشاف می شویم و اینجاست که اطاعات 
آشکار خواهد شد.« در سال 2009، چهار کارمند 
قدیمی اینیسبروک از این شــرکت به دلیل اخراج 
آنها به خاطر سن شان و جایگزین شدن کارمندان 
جوان تر شکایت کردند، اما طرفین قبل از آغاز روند 

محاکمه، به توافق رسیدند.

 این اقامتگاه طی سال های اخیر چند مورد 
شکایت داشته است؛ دو بار به دلیل عدم 
پیروی از قانون آمریکایی هــای دارای معلولیت در 
اقامتگاه هایــش و یک بار برای ســرقت دســتمزد. 
اینیسبروک هرگونه اتهامی مبنی بر تخلف در این 
موارد را رد کرد و هر ســه مــورد را حــل و فصل کرد. 
مطالعات متعدد نشان می دهد که تبعیض سنی 
در محل کار ممکن است در پی همه گیری ویروس 
کرونــا در حال افزایش باشــد. تقریبــاً 80 درصد از 
کارگــران مســن تر در نظرســنجی AARP که ســال 
گذشته انجام شد، گزارش دادند که تبعیض سنی 
را در کار دیده اند یا تجربه کرده اند. این نسبت از 61 
درصد در سال 2018 افزایش یافته است و باالترین 
درصد از زمانی است که گروه حمایت از سالمندان 
شروع به ردیابی این داده ها در حدود 20 سال پیش 

کرده است.

 بر اساس یافته های AARP که به داده های 
یک مطالعه توسط مؤسسه اوربن استناد 
می کند، هنگامی که کار یک فرد مسن در شرکتی 
خاتمه می یابد، احتماالً نسبت به یک فرد جوان 
بــرای مــدت طوالنی تــری بــی کار می ماند. بــر پایه 
مطالعه ای که ماه گذشته منتشر شد، تعداد افراد 
مسن تری که در سال اول شیوع همه گیری به علت 
بی کاری بازنشسته شدند، 10 برابر بیشتر از دوران 
قبل از همه گیری بود. چنین شواهدی حاکی از آن 
اســت که »اســتعفای بزرگ« به طــور متفاوتی به 
کارگران مســن تر در مقایســه بــا کارگران در ســایر 
گروه های سنی ضربه زده است، زیرا بسیاری از آنها 
به انتخاب خود بازنشسته نشده اند، بلکه اخراج 
شده اند. نگرانی های مربوط به پذیرفتن مسئولیت 
سامتی افراد مسن در برابر ویروسی که به ویژه برای 
این گروه خطرناک تر از سایرین بود، ممکن است 
تبعیض سنی را در دو ســال گذشته تشدید کرده 
باشد. وکای کار پیش بینی می کنند که این بحران 
جهانی به موجی از شــکایت های تبعیض ســنی 

منجر خواهد شد.

می پرســند، اشــاره می کند؛ آیا کار در اینجا باعث پیشرفت 
شغل من می شود؟ استعدادهای برتر به شرکت هایی سرازیر 

می شوند که فرصت هایی را برای توسعه مداوم 
در داخل و خارج از دفتر ارائــه می دهند. C دوم، 
فرهنگ )Culture( محصول مســتقیم افرادی 
است که شما استخدام می کنید و نگه می دارید. 
ایــن یک محیــط کاری اســت کــه برای یــک نوع 

خاص از افراد جذاب است یا برای هر کسی؟
بــه عنــوان مثــال تمرکــز شــرکت مــس موچوال 
بر تنوع، مســتقیماً بــا تمرکــز آن بر شــهروندی 
مرتبط است. این شــرکت علناً در مورد اهمیت 
تنــوع در ســازمان و گام های ملموســی کــه برای 

ایجاد یک محل کار واقعاً عادالنه برداشــته اســت، از جمله 
هزینه های بیشتر با مجموعه ای از تأمین کنندگان مختلف، 
ارائه آموزش های ضد نژادپرستی به کارکنان و افزایش تنوع 
در رهبری موضع گیری می کند.  شرکت اینتین نیز به نقش 
فرهنگ در برنــد کارفرمایی خــود توجه کرده اســت. اعتقاد 
شــرکت به تنوع پیشــینه، تفکر و تجربه در تمــام ارزش ها و 
اقدامات آن نهفته اســت. اینتیــن تأکید زیــادی بر حصول 
اطمینــان از این دارد که اســتعدادها ایــن را می داننــد و از آن 
تبعیت می کنند تا یک فرهنگ قوی و سازگار را پرورش دهند.

  پیشنهاد
پیشنهاد ارزش کارفرما )EVP( به وضوح می گوید که رابطه 
کارفرمــا - کارمنــد در یــک ســازمان خــاص چطــور تعریف 
می شود و عملکرد و رفتار سازمان را که ممکن است شامل 
غرامت مالی، فرصت های توســعه حرفــه ای، ایجاد تعادل 
میان کار و زندگی، احســاس تعلق یا هر چیز دیگری باشد 
و کارکنان در ســازمان آنها را به دســت می آورند، مشخص 

می کند.
پیشــنهاد ارزش، اعتبار شــما را به عنــوان یک ســازمان در 
بازار تأیید می کند. مزایایی که ارائه می دهید باید متناسب 
با انتظاراتی باشــد کــه از کارمنــدان خود دارید تــا اطمینان 
حاصل شود که ارزش پیشنهادی تان منصفانه است و هر دو 
طرف باید با برند کارفرمایی که می خواهید بسازید و اهداف 
استراتژیک سازمان همسو باشید. اگر خواسته هایی که از 
کارمندان می شود بیشتر از آن چیزی باشــد که در ابتدا به 
آنها گفته می شــود، یا اگر در ارائه مزایایی که قــول داده اید 
شکست بخورید، نه تنها کارمندان خود را از دست خواهید 
داد، بلکه ممکن است به برند کارفرمایی خود آسیب دائمی 
وارد کنید. تسا را در نظر بگیرید. این شرکت با وجود اینکه 
این توان را دارد که یک ارزش پیشنهادی عالی به کارمندان 
خود ارائه دهد، از انجام آن خودداری می کند. این در حالی 
است که برند شخصی ایان ماسک و اهداف تجاری تسا 
به خــودی خــود می تواننــد در جذب نیــروی کار مؤثــر واقع 
شوند، اما برند کارفرمایی این شرکت با شهرت منفی خود 
فرصت جذب نیروهای مستعد را تا حد زیادی از دست داده 

است. کسانی که از این شــرکت استعفا داده اند می گویند 
عــدم تعــادل میــان کار و زندگــی و بی توجهــی بــه فرهنــگ 
ســازمانی، از نقــاط ضعــف ایــن شــرکت بزرگ 
است. این در حالی است که ارزش پیشنهادی 
شفاف می توانست از آسیب به برند کارفرمایی 
این شــرکت جلوگیری کنــد و به افراد مســتعد 
کمک کند تا تصمیمی آگاهانه برای کار در این 
شــرکت بگیرند.  جویندگان کار هنگام ارزیابی 
یک نقش یــا یک ســازمان از خود می پرســند: 
»آیا ایــن کار ارزش تاش را دارد؟« وقتی پاســخ 
مثبت اســت، احتماالً به این معنی اســت که 
شما یک ارزش پیشــنهادی قوی ارائه داده اید. 
کارفرمایان می تواننــد کار ســخت، ســاعات کاری طوالنی، 
نوآوری و عملکرد عالی را طلب کنند، اما در مقابل الزم است 
به کارمندانی که این خواسته ها را برآورده می کنند به گونه ای 
پــاداش دهند که بــا اهداف شــخصی و حرفــه ای کارمندان 
همسو باشد. وقتی این اتفاق بیفتد، هم سازمان و هم نیروی 

کار می توانند با یکدیگر رشد کنند.

  تجربه
تجربه کارمند بسیار ارزشمند است و نقش مهمی در ایجاد 
و تثبیت شــهرت شــما به عنوان یک کارفرمــا دارد. اگر این 
شهرت به اندازه کافی قوی باشد، استعدادهای برتر ممکن 
اســت مایل به چشم پوشــی از یــک تجربه خســته کننده 
باشند. اما اگر نام تجاری کارفرمای شما ضعیف باشد، حتی 
بهترین تجربه کارمندی شما را در رادار اکثر جویندگان کار 
قرار نمی دهد. ماهیت تجربه کارمند مستقیماً به توانایی 
شما در ارائه پیشنهاد ارزش کارفرما بستگی دارد. هنگامی 
که کارکنان انتظارات کارفرما را درک کرده و برآورده می کنند 
و بر اساس آن پاداش دریافت می کنند، احتماالً تجربه کار 
برای سازمان شما را مثبت می بینند. تجربه مثبت کارمند 
به عملکرد بهتر وی و در نهایت عملکرد بهتر سازمان منجر 
می شود. تجربه کارمند شما باید منعکس کننده معیارهای 
ارزیابی شهرت باشد که برای اولویت بندی انتخاب کرده اید.

به عنــوان مثال، مک کنزی شــرکتی اســت که بــه کاتالیزور 
شغلی شهرت دارد. این شرکت با تجهیز مداوم کارمندان 
خود به تخصص و تجربه مورد نیاز برای کسب موقعیت های 
مورد عاقه در شــرکت هایی مانند گوگل و آمازون یا شروع 
ســرمایه گذاری های خود، برند کارفرما را به شکلی ملموس 
تقویت می کند. در نهایت، شما نمی توانید به جای داشتن 
یــک برنــد کارفرمایــی خــوب، کارمنــدی خوش صحبــت را 
استخدام کنید که برند کارفرمایی تان را تبلیغ کند. همان طور 
که مشــتریان راضــی از یــک خدمت یــا محصــول، تبدیل 
به بهترین تبلیغ کنندگان و فروشــندگان همان خدمت یا 
محصول می شــوند، کارمندان فعلی و ســابق یک شــرکت 
نیز می توانند بهترین مبلغان برند کارفرمایی یک سازمان 

باشند. 
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مقایسه کوتاه بزرگان کبریت سازی اروپا و ایران

داستان 
شعله های آشنا

سال های پایانی قرن 19 و ابتدای قرن 20 اروپای صنعتی شده 
شــاهد شــکل گیری کارخانه های تولید کبریت بود. ســوئد، 
اتریش و انگلســتان از نخســتین کشــورهای اروپایی بودند 
کــه وارد این صنعت شــدند. بزرگ ترین ایــن تولیدکنندگان 
برایانت اند می )Bryant & May( از انگلستان و سوئدیش مچ 
)Swedish Match( از سوئد بود. رقابت این تولیدکنندگان 
برای تســخیر بازارهای جهانی پای آن ها را در سال های آغاز 
قرن 20 به ایران نیز باز کرد. کارخانه های معروف کبریت توکلی 

و کبریــت ممتــاز در ایــران کــه از همین ســال ها 
شــکل گرفتنــد و در دهه هــای بعد دســتخوش 
مشکالتی شــدند و هرگز نتوانســتند پای خود 
را فراتر از مرزهای کشــور بگذارنــد. این در حالی 
اســت که رقبای خارجی آن ها به سرعت بر بازار 
کشــورهای مختلف چیره شــده و خود را با روند 

به روز فناوری های جدید نیز همراه کرده بودند. 

 غولی به نام سوئدیش مچ
شــرکت ســوئدیش مچ امروز یکی از بازیگران 
اصلی تولید کبریت در دنیاست. این شرکت در 

10 کشور کارخانه تولیدی دارد و محصوالت خود را به بیش 
از 100 کشور می فروشد. این شرکت نخستین کارخانه خود 

را در ســال 1911 درFredriksdakkalmar  و ســال 1912 در
Monsteras  راه اندازی کرد. این کسب وکار خانوادگی یک 
سال پس از این با تعدادی شرکت دیگر کبریت ساز سوئدی 
ترکیب شده و شرکت بزرگی را ایجاد کرد. این روند در سال 
1917 تکرار شــد و آن ها با ادغام با شــرکت بزرگ دیگری در 
نهایت سوئدیش مچ را ایجاد کردند. با این ترکیب و ادغام ها 
آن ها بر کارخانه های ســازنده تجهیزات، تأمین مواد اولیه 
و کارخانه کبریت سازی تســلط یافتند. پس از این شرکت 
شروع به گسترش بازار خود در سایر کشورها 
کرد. روند یکپارچه کردن صنعت کبریت سازی 
پس از ســوئد، در نروژ و فنالند هم دنبال شــد 
و به تدریــج ســوئدیش مــچ بزرگ تریــن بازیگر 

کبریت سازی دنیا شد.

 گرفتار در چنبره مدیران دولتی
در همیــن دوران کبریت ســازی در ایــران درگیر 
فراز و فرودهای برگرفته از تحوالت سیاسی بود. 
کارگاه های تولید کبریت که در تبریز پایه گذاری 
شــده بود رو به تعطیلی رفت و رقابت روسیه و 
انگلیس باعث شــد امتیازهای انحصاری تولیــد و واردات 
محصوالت جذابی همچون قنــد و کبریــت و پارچه دچار 

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

آرزوهای زیبا و واال برای پیشبرد کار الزم است اما کافی نیست

ورود به باشگاه بزرگان
نه آنچنان شــور کــه بگوییــم »هنر نــزد ایرانیان 
اســت و بــس« و نــه آن قــدر بی نمــک کــه در 
دنیــای پرشــتاب کســب وکار جهانــی خــود را 
دست وپابسته و ناتوان بدانیم. اما زنده ماندن 
در میدان رقابت و سر برکشیدن و وارد شدن به 
باشــگاه بزرگان بیش و پیش از آنکه به گذشته 
تمدنــی یــا آرزوهــای زیبای ما بســتگی داشــته 
باشــد، نتیجه تالش های روشــن بینانه و پیروی 

از راهبرد هوشمند است. 
تغییر میدان فعالیــت، جا به جایی جغرافیایی، 
ارتبــاط با افــراد جدیــد و کارهایی از این دســت 
برای دگرگون کردن شرایط افراد مفید است، اما 
جای شــگفتی اســت که برخی از کسب وکارها 
هــم بــرای جبــران کاســتی ها و چیــره شــدن بــر 
مشــکالت خود همین روش را در پیش گیرند و 
بالدرنگ چشم به بازارهای خارجی می بندند، 
این در حالی  است که برخی از کارگزاران دولتی 
هــم در آتــش ایــن اشــتیاق می  دمنــد بی آنکــه 

پیش نیازهای چنین کاری فراهم باشد. 
تجربه نشــان داده که آرزوهای زیبــا و واال برای 
پیشبرد کار الزم اســت اما کافی نیست. تالش 
بــرای ورود بــه بازارهــای خارجــی یــا گســترش 
کســب وکار در حوزه هــای دیگــر اگــر بــه دلیــل 
ناتوانــی از پیشــبرد برنامه هــای جــاری باشــد، 
نه تنها ســودی به بار نخواهــد آورد بلکه مرگبار 
نیــز خواهــد شــد. در حالــی کــه دســت یافتــن 
بــه بازارهــای خارجی بــه معنــای دسترســی به 
منابــع مالــی ارزشــمند اســت کــه نه تنهــا در 
شــرایط دشــوار کنونــی بلکه همیشــه اشــتیاق 
زیــادی را برانگیختــه، امــا ورود بــه ایــن میــدان 

پیش نیازهایی دشوار دارد. 
کســب وکارهای بســیاری را می تــوان یافــت که 
در میانه بحران های مالی یا دشــواری های کالن 
ملی و منطقه ای با ایجاد تغییراتی در برنامه ها 

و بازار خود موفقیت های چشمگیری به دست 
آورده اند، اما نکته کلیدی در این روند آن است 
کــه برنامه راهبــردی روشــن و واقع بینانــه ای در 
اختیار باشد. گرچه داســتان های دلنشینی از 
تصمیمات دشوار صاحبان کسب وکارها بازگو 
می شود که شنونده را به سوی رویارویی حسی و 
شهودی با مشکالت در پیچ های سرنوشت ساز 
می کشــاند، امــا واقعیت هــا بــه  گونــه ای دیگــر 
است. شهامت در انتخاب راه، به ویژه آنگاه که 
شرایط دشوار و مه آلود اســت، بیش از آنکه بر 
پایه شــهود و خیال پردازی باشــد، به داده های 
قابل تکیه و ارزیابی موشکافانه وابسته است. 
همیــن داده هــا و ارزیابی های ســخت گیرانه در 
کنــار دانــش و تجربــه زیســته، زمینه ســاختن 
راهبرد درســت را ایجاد می کند. بــه این ترتیب 
صاحــب کســب وکار بــه جــای برگزیــدن یــک 
مســیر از میان انبــوه راه های ناروشــن، بــا گروه 
کوچکــی از گزینه هــا روبه روســت کــه داده های 
کافی دربــاره پیامدهــای انتخاب هر کــدام را در 
اختیــار دارد. برگزیــدن یــک مســیر در چنیــن 
شــرایطی نــه اقدامــی بــر پایــه احســاس، بلکه 
گامــی اســتوار رو به پیش اســت که به ســادگی 
می توان افراد دیگری را هــم در ادامه آن با خود 
همراه کرد، چراکه نه بر دریافت فردی بلکه روی 
ارزیابــی روشــمند و قابــل ســنجش پایه گذاری 

شده است. 
بهتر است تالش برای یافتن بازارهای خارجی، 
گســترش دامنه کارها و ورود به باشگاه بزرگان 
را نه با پشــتوانه هنــر ایرانی بودن و نه اشــتیاق 
فــراوان خــود، بلکــه بــر پایــه راهبــرد روشــن و 
ســنجش پذیر دنبال کنیم. پیشــینه تمدنی ما 
نیز نشان می دهد انتخاب هایی سرنوشت ساز 
که امــروز هــم افتخارآفریــن هســتند، از همین 

الگو پیروی کرده اند. 

ADVISEتوصیه
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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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نوســان شــود. ورود دولت بــرای حمایــت از تولیــد کبریت 
به آنجا رســید که چاپ برچســب قوطی کبریت باید تنها 
در چاپخانــه مجلــس انجــام می شــد. در ایــن دوره گرچــه 
معافیت های گمرکی و مالیاتی با هدف حمایت از تولید در 
جریان بود، اما کبریت ســازی کشــور نتوانست رشد کند. 
ناتوانی در تأمین نیاز بازار کشور تا حدود دهه 40 و ناکامی 
در کسب سهم از بازار کشورهای همسایه به ویژه پاکستان 
در دهه هــای 20 و 30 شــواهد این روند هســتند. در همین 
حال در دهه هــای 40 و 50 با کم رنگ شــدن حضــور دولت 
در این صنعت و باز شدن دســت صنعتگران برای واردات 

ماشین آالت، رونقی نسبی در این صنعت پدید آمد. 
گرچــه اســنادی کــه نشــان دهنده برنامه ریــزی همــگام با 
پیشرفت کشور برای پاسخگویی به نیاز در این زمینه باشد 
در دسترس نیست و تنها خاطرات محمدتقی توکلی، فرزند 
بنیان گذار کبریت توکلی، گویای آن است که آگاهی درباره 
روند رو به کاهش تقاضا برای کبریت وجود داشته است. در 
حالی که شرکت های داخلی هرگز راهبرد ادغام و گسترش 
دامنه کار به خارج از مرزها را دنبال نکردند. در روزهایی که 
شرکت سوئدیش مچ به دنبال یافتن بازارهای جدید بود و 
توانست محصوالت جایگزین را در سبد تولیدات خود قرار 
دهد، کارخانه های ایرانی گرفتار مدیران دولتی شدند و پس 
از چند دهه آنگاه که تجهیزات فرسوده شده بودند، بازار از 
دست رفته و تولید کاهش یافته بود، به بخش خصوصی 

برگشت داده شدند. 

 کبریت توکلی هنوز هست!
محمدتقی توکلی بخشی از داستان کارخانه کبریت سازی 
پدرش را چنین بازگو می کند: »پدرم کارخانه کبریت سازی 
را تأسیس می کند، اما پس از چند ســال بعضی دوستان 
برای ما مشکالتی ایجاد کردند و کارخانه مدتی بسته شد. 
کارخانه ما را در تبریز مهر و موم کردند و پدرم در سال 1313 
دســت مرا گرفت و رفتیم تهران. اما این مردم بودند که نام 
کبریت توکلی را در آن ســال ها زنده نگه داشــتند. ســقف 
کارخانــه را ســوراخ کــرده بودند و شــب ها می رفتنــد صدتا 
دویست تا جعبه کبریت درســت می کردند و می دادند به 

بازار که بگویند هنوز کبریت توکلی هست!... سال 1313 به 
تهران آمدیم و در خیابان ناصرخسرو کوچه خدابنده لوها، 
منزل معتصم الملک، دو تا اتاق اجاره کردیــم. تا اینکه در 
سال 1317 در تهران به پدرم می گویند کار کارخانه ات درست 
شد و می توانی دوباره آن را راه اندازی کنی... زمان جنگ که 
قوای اشغالگر به ایران آمدند، ما ۸00 نفر کارگر داشتیم. کار 

نیمه دستی و ماشینی بود.« 

 راهبرد توسعه برای مقابله با ناکامی
کســب وکارها گرچــه بــرای پیشــبرد برنامه هــای خــود بــه 
بنیان گــذاران پرتــالش وابســته هســتند و مشــتریانی که 
محصول/ خدماتشان را می خواهند راه را هموار می سازند، 
اما پایدار ماندن و گسترش کسب وکار به بیش از این ها نیاز 
دارد. محمد تقی توکلی در این باره می گویــد: »به هر حال 
کبریت رفتنی اســت. به همیــن علت من شــش کارخانه 
دیگر در کنار کبریت سازی دایر کرده بودم. کبریت ضعیف 
می شود اما از بین نمی رود. ولی مسلما دیگر نمی تواند به 
هزار کارگر کار بدهد یا سه میلیون قوطی بسازد. بنابراین من 
آن سال ها پیش بینی کرده بودم و 127 هزار مترمربع زمین 
در منطقه صنعتی تخصیــص داده بودم بــه کارخانه های 

جدید.« 
راهبــرد توســعه، برنامه اجرایی مناســب، شــریک تجاری 
کارآمد و شناخت بازار عبارات آشنایی هستند که پیروزی 
یــا ناکامــی کســب وکارها را رقــم می زننــد. در کنــار این هــا، 
فرصت هایی که در دوره های ویژه تاریخی شکل می گیرند، 
راه ادامه زندگی و پیشرفت کسب وکارها را هموار یا دشوار 
می سازند. مقایســه تاریخی پایه گذاری، رشــد و ادامه کار 
صنعت کبریت ســازی در ایــران و اروپــا تصویر روشــنی از 
کارکرد این موارد را نشان می دهد. دگرگونی های صنعتی و 
اجتماعی انگیزه و بستر رشد را برای شرکت سوئدی فراهم 
ساخت تا خود را از تولیدکننده کبریت به یک غول صنعتی 
تبدیل سازد که در همه بخش های زنجیره تولید تا فروش 
حضور کارآمد داشــته باشــد و در همین حــال پایه گذاران 
داخلی کبریت سازی سال های بسیاری را درگیر تالش برای 

زنده ماندن بودند. 
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

یک عده روزنامه نگار بیکار پیدا شده اند که توی این بازار بی سوژگی هی حساب می کنند با آن چهل 
و نمی دانم چند میلیارد دالری که ماسک خرج خرید توییتر کرد، چه چیزهایی می شد خرید  نصایح عبدالقادر گیالنی

 زیردستان را تو
 از پا درمیار

ابومحمــد عبدالقادر گیالنــی )5۶1-471 
ه. ق.( ملقــب بــه محی الدیــن، عــارف و 
صوفــی و شــاعر ایرانــی قــرون پنجــم 
و ششــم قمــری و از مشــاهیر عرفــای 
تاریــخ اســالم و از بــزرگان صوفیــه اســت 
کــه یکــی از طریقت هــای مهــم صوفیانه 
جهــان اســالم، یعنــی طریقــت قادریــه 
به وی منســوب اســت. طریقــت قادریه 
از نخســتین فرقه هــای صوفیانــه اســالم 
اســت کــه شــکل گیری آن از اواخــر 
قرن ششــم تــا اوایــل قــرن دهم بــه طول 
انجامیــد. ایــن طریقــه در کارنامــه 900 
ســاله خــود در برهه هایــی از زمــان میان 
مــردم نقــش بســیار مؤثــری ایفا کــرد. از 
آنچــه دربــاره احــوال و زندگــی شــیخ در 
بیشــتر کتب ذکر شــده، چنین برمی آید 
که شیخ عبدالقادر گیالنی در قریه نیف 
یا نایــف از توابع گیالن غرب زاده شــده و 
تا حدود 1۸ سالگی از او اطالعات زیادی 
در دست نیست. شــیخ پس از گذراندن 
مراحــل تحصیل در علــم حدیــث، فقه، 
ادب و لغــت و طریقــت عرفانی، ســرآمد 
زمان خود شــد و از این پس دوران وعظ و 
تدریس او شروع شد. در یکی از غزلیات 

عبدالقادر آمده است: 
در جهان امروز بی پروا مباش

فارغ از اندیشه فردا مباش

کشتی ای پیدا کن و بنشین در او
ایمن از غرقاب این دریا مباش

غافل از احوال مظلومان مشو
بی خبر از ناله شب ها مباش

در پی خود کن دعاگویان نیک
بد مکن با مردمان تنها مباش

کار درویشان و مسکینان برآر
یاد کن از مرگ و دردافزا مباش

نیکوئی می کن، نیکو نام شو
بد مکن مشهور در ایذا مباش

دادخواهی را چو بینی، داد ده
در دکان و جاه بی سودا مباش

زیردستان را تو از پا درمیار
غرّه این فرقِ فرقدسا مباش

خلق را محیی تو ناصح گشته ای
پیرو این نفسِ بی پروا مباش

HINT نکته

نقاره زدن ایالن خان روی سیبیل شاه

1
از قدیم گفته اند: »پول داشته باش، روی سیبیل شاه نقاره 
بزن.« حاال مــا با قدرت تخیــل آن بنده خدایی کــه اولین بار 
این ضرب المثل را نوشته کاری نداریم و نمی پرسیم که آدم 

چطور می تواند روی سیبیل کسی برود، آن هم 
با اسباب و آالت موسیقی. اینها هیچ؛ بعداً سر 
جایش ســؤال می کنیم، امــا می خواهم ببینم 
واقعاً آدمی پول داشته باشد، هر کاری می تواند 
بکند؟ یعنی این کاغذهای رنگی رنگی این قدر 
توانایی دارند؟ چه می دانم وهللا. برای پاسخ به 

این سؤال باز هم باید برویم سراغ ایالن خان!

2
ایالن ماســک این بار هم همه را غافلگیــر کرد، حتی هیئت 
مدیره توییتر را. یعنی شما فکرش را بکنید این جماعت همه 
از اینکه توییتر بیفتد دســت همچیــن آدم ناراحتی، اظهار 
ناراحتی می کردند اما در همان لحظات با یک چشم اشک 
و یک چشــم خون، قــرارداد واگــذاری این شــبکه اجتماعی 
گردن کلفت را امضــا می کردند. من بی ســواد عامی متوجه 

موضوع نشدم؛ شما اگر متوجه شدید به من بگویید.

3
حاال این وســط یک عده روزنامه نگار بیکار پیدا شــده اند 

که توی ایــن بازار بی ســوژگی هی حســاب می کننــد با آن 
چهــل و نمی دانم چنــد میلیــارد دالری که ماســک خرج 
خریــد توییتر کــرد، چــه چیزهایــی می شــد خریــد. یکی 
فهرست باشگاه های جهان را می نویسد، آن یکی تعداد 
گرســنگان جهــان را حســاب می کنــد، ایــن  یکــی هزینــه 
حقــوق کارگــران خودروســازهای داخلــی را 
محاســبه می کنــد.... خالصه یــک اوضاعی 
درســت شــده کــه بــه قــول قدیمی هــا »بیــا و 
ببین«. باز هم به قول همان قدیمی ها »فقیر 
روغــن چراغــش را می ســوزاند، پول پولــدار را 
حســاب می کند!« یعنــی توی ایــن وضعیت 
»بی گیگی« و »کم گیگی«، ما هی باید ویدئو و 
عکس و اینفوگرافیک و... باز کنیم که ببینیم 
ایالن چقدر پول دارد؟ شــب کجا می خوابد؟ 
بقیــه پول هایش کجا هســتند و ســفر بعدی 

فضایی اش چه زمانی است؟

4
اما خودمانیم در این میان بزرگ تریــن ضررکننده دونالد 
ترامپ بدبخت بود که بعد از اخراجــش از توییتر، چنان 
ناراحت شــد کــه رفــت و از بیخ بــرای خودش یک شــبکه 
اجتماعی زد؛ درســت مثــل آن گل پســری که پــدر و مادر 
برایش مدرســه مناســب پیدا نکردند و مجبور شدند که 
یک مدرسه دور بچه بســازند. البته این بچه و والدینش 
که ضرر نکردند، اما دونالد ضرر کرد چون به محض اینکه 

توییتر به دســت ایالن آزاد شــود، صفحــه او را تحویلش 
می دهــد. خــب حــاال جــواب این همه ضــرر را چه کســی 

می دهد؟

5
راستش اگر همین االن از من بپرســند مگر تو توییتر را از 
نزدیک دیده ای؟ باید بگویم: خیر. باالخره چیز فیلترشده 
را کــه نباید بــاز کرد. کار درســتی نیســت و اگــر بعضی ها 
انجامــش می دهنــد، مــا تأییــدش نمی کنیــم. اتفاقــاً از 
مسئولین محترم تقاضا می کنیم که هرچه زودتر بزنند از 
بیخ بترکانند این جرثومه فساد را. جریان یک سفر ساده 

ترکیه را که دیدید.

6
ما هم بهتر اســت برویم بــه آن شــبکه های پرافتخار ملی 
که دارنــد برایمان می تراشــند، فکر کنیــم. این طوری برای 

پوست مان هم بهتر است.

7
یکی گفتا: »خبر داری، نداری
برادرجان! از این اخبار جاری

توییتر را خریده ماسک« گفتم:
خبرجان! تو به ما ربطی نداری!

شب نوشته های یک بچه نوآور! )40(

اندر احواالت یک 
نامه خیلی جالب 

اما گره انداز!
اگر کمی دیرتر رسیده بودم، شاید فریبا تماس تلفنی 
را گرفته بــود و حاال ایــن کار ســخت روی دوش خودم 
نبود؛ آخر من چطور به یک آدمی که رئیس 
و تصمیم گیر برای طرح همکاری با ماست، 
بگویــم: »داداچ اجتباه می فهمی، درســت 
نخوندی، شــاید هــم فقــط شــنیده ای ولی 
نادرست؛ حاال چرا با انبوه نداشته ها دست 

توی سوراخ دماغ ما کردی؟« 
گرچه گناهی هم ندارد. هنوز باخبر نیست 
که این ســوی ماجرا فریبا نشسته که همه 
مــا ازش حســاب می بریم و چنــان مــو را از 
ماســت بیرون می کشــد کــه تبدیل بــه کره 

شود و همه بگوییم اصالً کشِک چی و پشِم چی؟ 
به هر حال از بخت بد و اقبال شور من و خوش بختی 

کــه فریبــا در  آن مدیــر، درســت همــان وقتــی 
جست وجوی شماره آن نگون بخت بود، من از در وارد 
شــده بودم که باعــث خوش بختــی مدیر مورد اشــاره 

شدم؛ اگر بفهمد! 
ماجــرا هــم از این قــرار بــود کــه بچه هــا بــرای پیگیری 
مراحــل اداری امضــای یــک قــرارداد نامه نگاری هایی 
کرده انــد و ناگهــان نامــه ای دریافــت شــده کــه در آن 
مجموعــه ای مــوارد تخصصی امــا نادرســت کنار هم 
قرار گرفته و درخواســت هایی شــده که به قول فریبا و 

سمیرا، اجرای هر کدام یک قرارداد جداگانه است.
 گرچــه مــا پیش تــر هــم بــا ایــن شــکل درخواســت ها 
روبــه رو شــده ایم ولــی این یکــی بــا هــر دیدگاهی یک 

پدیده ویژه بود.
 در کنــار همــه اینهــا، ســمیرا هــم می گویــد اصــالً 
مسئولیت این آقا براساس سمتی که در زیر نامه اش 
نوشــته، نه بــه قــرارداد مــا ربــط دارد و نــه مــواردی که 
درخواست کرده اســت. گویا فریبا هم در نظر داشت 
در یــک گفت وگوی تلفنــی همین ها را بپرســد که من 

رسیدم.
برای آرام کردن آنها پرسیدم: »خودتون مراقب بودید 
که همین اشــتباه  را انجام ندید؟ چرا ســامان پیگیری 
نکرد؟ شاید بد نبود محمد پرس وجو بکنه.« ولی نگاه 

همراه با ســکوت فریبــا همه چیز را یــادآوری کرد! قرار 
همیشــگی ما این بوده که پیگیری با مشــتری را تنها 
فریبا انجام بدهد تا چندگانگی پیش نیاید و آن نگاه 
ژرف خیلــی روشــنگر بود. خــودم را کمی جمــع و جور 
کردم و پرســیدم مواردی را که قرار بــود در گفت وگوی 
تلفنی به آنها اشــاره کنید، فهرست کرده اید؟ عجب 

پرسش نامناسبی بود. 
پیش از آنکه فریبا دوباره من را هدف نگاهی تند کند، 
خودم پاسخ دادم و خنده کوتاهی کردم و گفتم: »خب 
مهم ترین مطلبی که قرار بود گفت وگو رو با اون شروع 
کنید چــی بــوده؟« و با اشــاره فریبــا به خط نخســت 

فهمیدم عجب نامه  جالبی گرفته ایم.
 مدیــر گران قدر وقتی دســت بــه قلم مبــارک برده اند، 
یادشان بوده که در ماه میهمانی خدا هستیم و نامه را 
این گونه آغاز کرده اند: »ضمن قبولی طاعات و عبادات 

و مسئلت روح بازماندگان«. 
به هر حال با تالش بســیار فهمیدم که ایشــان آرزوی 
قبولی عبادات ما را از درگاه الهی داشته اند، نه اینکه 
خودشان طاعات و عبادات ما را قبول کنند! اما روشن 
نشــد که پای کدام بازمانــدگان در میان اســت و حاال 
چــه چیــزی را از چه کســی مســئلت می کننــد؟ اصالً 

»مسئلت روح بازماندگان«!؟

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007
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بازار سرمایه 
و اقتصاد  توکن محور

خانم شریفی نیا 
هرچیز و هرکسی 

را تبلیغ نکنید!

12 2
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10 عرض اندام 
در برابر  دیگر بازارها

چرا توکن ووجک با نماد
 WOJ  تقلبی است؟

این یک هشدار است!
همدستی خطرناک سلبریتی ها،استادان 

اینستاگرامی  و توکن های تقلبی

کسب وکارهای رسمی 
در برابرکالهبرداران 

آهنگی از استاد 
شجریان ان اف تی شد

از آدرس های جعلی 
تا ناشناس بودن 

بنیان گذاران، دالیل 
زیادی برای هشدار 

 دادن درباره 
این توکن وجود دارد

تصمیمات تنش زا 
اکوسیستم را 

زیرزمینی می کند!

 گفت وگو با آرش فروزان اعال، فعال حوزه رمزارز 
و بالکچین که می گوید نهادهای رگوالتور باید از 

تجربیات فعاالن اکوسیستم رمزارزی استفاده کنند

17 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
یازده اردیبهشت
1 4 0 1
16  صفـــــحه

6

 رئیس سازمان بورس خبر داد

صندوق سرمایه گذاری 
رمزارزی در انتظار

دریافت مجوز فقهی

اجازه دهیم دوره گذار 
کسب وکارهای رمزارزی طی شود

درباره یک استوری 
اینستاگرامی که 

بهانه خوبی شد برای 
بحث و گفت وگو 

درباره خطر ورود 
سلبریتی ها به 
حوزه رمزارزها 

8

A N A L Y S I S

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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 اخیراً پای ســلبریتی ها به حــوزه تبلیغ 
توکن های تقلبی باز شده است؛ نه اینکه 
قبالً در این عرصه حضور نداشتند، بنابراین جای 
خالی شان را شــاخ ها و غول های اینستاگرامی پر 
کرده بودند. سلبریتی های تلویزیونی که به واسطه 
بیت المال و استفاده از رانت های گوناگون از طریق 
صداوســیمای جمهــوری اســالمی ایــران رشــد 
کرده اند، اکنون شروع به تبلیغ توکن های تقلبی 
کرده اند. متأسفانه در شرایطی هستیم که فناوری 
بنیادین بالکچین در حال تغییر همه چیز است و 
به دلیل ســواد مالــی پایین مــردم ایران بســیاری 
فرصــت را غنیمــت شــمرده اند و بــا اســتفاده از 
احساسات خام مردم در حال سوءاستفاده از آنها 
هستند. روش همه آنها هم شناخته شده است و 
می گوینــد بــا توکنــی کــه معرفــی 
می کنند، سریع پولدار می شوید! 
این در حالی است که دنیای رمزارز 
مانند دیگر بازارهای سرمایه گذاری 
و حتی پرریسک تر از آنهاست. اگر 
کسی بتواند به سرعت در بازارهای 
بــورس و اوراق بهادار پولدار شــود، 
قطعاً در بازارهای پرریسکی مانند 
کریپتو هم می توانــد. منتها نکته 
اینجاســت که آنچه ایــن بازارها را 
جذاب می کند، نه پولدار شدن یک شــبه در آن، 

بلکه فرصت های کسب وکاری است. 

توســط  کــه  تقلبــی  توکن هــای   
اینستاگرامرها معرفی می شود و حمایت 
برخی چهره های شناخته شده تلویزیونی را هم به 
دســت آورده اند، توکن هایی پوچ هســتند که در 
نهایت باعــث مال باختگــی مردم می شــوند. در 
آخرین مورد شــاهد بودیم که ملیکا شریفی نیا، 
بازیگر ســریال های تلویزیونی دســت به معرفی 
یکی از شاخ های اینســتاگرامی زده و او را مشاور 
مالی خودش معرفی کرده است. این فرد که گویا 
در ایران هم ســاکن نیســت و صرفاً برای مشاوره 
مالی به خانم شــریفی نیا به ایران آمده، در حال 
تبلیغ توکن  تقلبی »ووجک« با نماد WOJ است. 
گفته می شــود افرادی مانند علی حسنی، باربد 
معصومی ملقب به bitbod و ماهان تیموری در 
کانال های تلگرامــی در حال تبلیغ گســترده این 

توکن تقلبی هستند. جالب اینجاست که پیش 
از ایــن برخی خواننده های فارســی زبان خــارج از 
کشور هم این توکن را معرفی کرده بودند، ولی بعداً 
بابت معرفی عذرخواهی کردند. ولی فعالً خبری 
از عذرخواهــی توســط چهره هــای تلویزیونــی 

نیست.

 متأســفانه اکوسیســتم رمــزارز ایــران 
اکوسیستم نوپایی است و هنوز قوانین و 
مقررات آن تدوین نشــده اســت. در این شــرایط 
آنچه این اکوسیستم را سالم و سر پا نگه داشته، 
خودتنظیم گری ای بوده که کســب وکارها و افراد 
شناخته شده انجام داده اند. اکوسیستم رمزارز 
ایران متمرکز بر رمزارزهای شناخته شــده است؛ 
رمزارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم و در مواردی 
که رمزارزهایی ریسک باالیی دارند، مانند دوج و 
شیبا اینو حتماً توسط فعاالن گفته می شود که 
خدای ناکــرده افــراد به هوای ســود بــاال متحمل 

ریسک های باال نشوند.

 چهره های شناخته شــده اکوسیســتم 
رمــزارزی ایــران همیشــه نســبت بــه 
ریســک ها هشــدار می دهنــد و هرگــز پروژه های 
شبهه دار را معرفی نمی کنند، این در حالی است 
که چهره های اینســتاگرامی بــا سوءاســتفاده از 
اتمسفر ایجادشــده، مردم را به ســوی پروژه های 
ناشناخته هدایت می کنند. استدالل آنها هم این 

است که سود در توکن های ناشناخته است. 

 اکنون شاهد ورود چهره هایی هستیم 
کــه از شناخته شدن شــان بــه واســطه 
تلویزیون و جذابیت حوزه رمزارزها، می خواهند 
از این کاله نمدی برای خود بدوزند. در این زمینه 
بــه نظــرم عاقــالن اکوسیســتم و چهره هــای 
شناخته شــده باید هماهنگ و یکپارچه و مورد 
به مورد نســبت به هرگونه تبلیغــات توکن های 
تقلبی در محیط عمومی تذکر دهند. در صورتی 
که شاخ های اینســتاگرامی بر این حوزه مسلط 
شــوند، هرگــز نمی توانیــم امیــدوار باشــیم کــه 
اکوسیســتم رمزارز ایران شــکل بگیرد و شــاهد 
جنگلی خواهیم بود که مشــتی کالهبردار آن را 

می گردانند.

INTROسرآغاز

همدستی خطرناک سلبریتی ها، استادان اینستاگرامی 
و توکن های تقلبی

این یک هشدار است!

از آدرس های جعلی تا ناشناس بودن بنیان گذاران، دالیل زیادی برای 
هشدار دادن درباره »ووج «وجود دارد

چرا توکن ووجک با نماد
 WOJ  تقلبی است؟

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

پروژه هــای کالهبــرداری در زمینــه رمــزارز روش هــای 
مشــخصی را دنبــال می کننــد؛ یــا کالهبــرداری پانــزی 
هســتند، یــا فعالیت هــای هرمــی و بازاریابی شــبکه ای 
دارنــد یــا دروغ می گوینــد و عــدم شــفافیت دارنــد و 
وعده های غیرمنطقی می دهند. آنهایی که فعالیت های 

پانــزی انجــام می دهنــد، قطعاً کالهبــرداری 
هستند. در این شیوه از کالهبرداری افرادی 
کــه تــازه وارد می شــوند، تأمین کننــده ســود 
کسانی هســتند که قبالً وارد شــده اند و این 
کالهبرداری تــا زمانی که افــراد جدیدی وارد 
شــوند، ادامه می یابد. در روش هایــی مانند 
فعالیــت هرمی یــا بازاریابی شــبکه ای لزوماً 
بــا کالهبــرداری مواجــه نیســتیم، بلکــه بــا 
پــروژه ای روبه رو ییم کــه ریســک باالیی دارد 
و باید به همه کســانی کــه می خواهنــد وارد 
ایــن پروژه هــا شــوند، هشــدار داد و افــراد با 

در نظر گرفتن همــه جوانب وارد این پروژه ها شــوند. در 
برخی موارد هم شاهد پروژه هایی هستیم که وعده های 
غیرمنطقی می دهند؛ این پروژه ها هم لزوماً کالهبرداری 
نیســتند، ولــی باید دقــت کنیم کــه در عمــل وعده های 
منطقی هم به آسانی عملیاتی نمی شوند، چه برسد به 
رؤیاپردازی های غیرمنطقی. در این موارد ما نمی توانیم 
نیت خوانی کنیم و شــاید افــراد به رؤیاهای خــود ایمان 
داشته باشند، اما مردم مسئول رؤیاپردازی های دیگران 
نیســتند و اگر کســی می خواهــد از عملی شــدن رؤیای 
کســی حمایت کنــد، بایــد بدانــد که ریســک بزرگــی را 

برداشته است.
یکــی از پروژه هایــی کــه بــا قطعیــت می تــوان گفــت 
کالهبرداری اســت، پــروژه ووجک با نماد WOJ اســت. 
معموالً تمــام پروژه های موفــق نرم افــزاری در گیت هاب 
صفحه دارند و اتفاقاً صفحات آنها معموالً شلوغ است 
 WOJ و مدام به روز رسانی می شــود. اولین چیزی که در
محل ایراد است، صفحه این توکن در گیت هاب است 

که بــا مشــاهده آن متوجه می شــویم متن باز نیســت و 
تقریباً هیچ فعالیتی جز درخواستی برای فهرست شدن 

مشاهده نمی شود. 
آدیت یا حسابرسی قرارداد هوشــمند این توکن توسط 
شرکت eNebula  انجام شــده که گویا شیطنتی اینجا 
انجام شــده و قرارداد هوشــمندی که آدیت 
شــده، با قرارداد هوشــمندی که پیاده  سازی 
شده، متفاوت هستند. در قرارداد هوشمند 
توابعــی وجــود دارد کــه مالــک می توانــد هر 
کیــف پولــی را کــه مایل باشــد، بــالک کند یا 
هر لحظــه کــه اراده کنــد، قــرارداد را متوقف 
کنــد. در کیــف پول هــای مالــکان نیــز مقدار 
بســیار زیــادی توکــن وجــود دارد کــه بــه کار 
پامپ و دامپ می آید. این در حالی است که 
چهره هــای اینســتاگرامی و تلویزیونی ایران 

این توکن را تبلیغ کرده  اند. 
شــرکتی کــه ادعــا می شــود توســعه دهنده ایــن توکــن 
اســت، آدرس های جعلی دارد و بنیان گذاران این پروژه 
مشــخص نیســتند و اقتصــاد توکــن ووجک هــم کامالً 
نامشخص است. گاهی اوقات در اقتصاد توکن پروژه ها 
چیزهایی گفته می شود که غیرمنطقی و نشدنی است؛ 
این پروژه خاص اساساً ادعا و پیشنهادی در این زمینه 

ندارد.
در ایــران  افرادی مانند علی حســنی، باربــد معصومی، 
ماهــان تیمــوری و خشــایار مــرادوردی ملقــب بــه آدام 
مرادی در حال تبلیغ این پروژه کالهبرداری هستند و به 
نظر می رسد حجم کالهبرداری در این رمزارز تقلبی به 

حدود ۱۰ میلیون دالر هم برسد.
امیدواریم با ورود به موقع دســتگاه های امنیتی شــاهد 
فاجعه دیگری در زمینه رمزارزهای تقلبی نباشیم. از آن 
سو امیدوارم فعاالن حوزه رمزارز هم به دور از هیجان و 
به صورت منطقی درباره این پروژه تقلبی بگویند و زمینه 

سوءاستفاده را کاهش دهند.

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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خاطرم هســت که ســال  ۱3۹۴ یا شــاید هم ۱3۹۵ بود که 
در صحبت هــا و نشســت های رســمی و غیررســمی بــا 
مدیران دولتــی و مقامات کشــوری ســعی می کردیم آنها 
را متقاعد کنیم که بخشــی از صندوق توسعه ملی ایران 
را بــه بیت کوین تبدیــل کنند؛ فرصتــی تاریخی کــه اگر با 
بیت کوین سه هزار دالری صورت گرفته بود و امروز - حتی 
در روزهایی که بیت کوین روزهای خوشی را سپری نمی کند 

- با ۱۲ الی ۱3 برابر شدن این سرمایه ملی طرف بودیم.
خاطرم هست در همان روزها نیز در همان جلسات وقتی 
دیدیم گوش کسی در نهادهای دولتی و حاکمیتی بدهکار 
این حرف ها نیست، ســعی کردیم ســناریوی دیگری را از 
یک فرصت تاریخی دیگر برای مدیــران باز کنیم و آن هم 
فرصت تاریخی ماینینگ در ایران به جای صادرات نفت 
خام بود و درخواست خیلی ساده بود؛ »به جای صادرات 
۱۰۶ بشکه نفت، آن را در نیروگاه های برق صرف تولید برق 
کنید و این برق را به تولیــد بیت کوین اختصاص دهید.« 
درباره روزهایــی صحبت می کنیم که هر بشــکه نفت در 
بهترین حالــت ۵۰ دالر فروش می رفــت، در صورتی که با 
تبدیل هر ۱۰۶ بشــکه نفت خام به برق، امکان استخراج 
یک بیت کوین وجود داشت. یعنی مصرف پنج هزار و 3۰۰ 
دالر نفت برای استخراج بیت کوینی که در همان زمان ۲۰ 
هزار دالر قیمت داشــت. البته این پیشنهاد هم در کالن 
نادیده گرفته شد و هرچند به یک اتفاق ملی تبدیل نشد، 

اما حداقل قدم های کوچکی برداشته شد.
حاال به نظر می رســد یک بــار دیگر فرصتــی تاریخی در 

چندقدمــی ایــران اســت و مــا می توانیــم یــک بــار دیگر 
نظاره گر آمدن و از دست رفتن فرصت ها باشیم یا اینکه 
برای بهره برداری حداکثری از آن خودمان را آماده کنیم. 
جام  جهانــی فوتبــال ۲۰۲۲ قطر آذرمــاه ۱۴۰۱ در کشــور 
همســایه ما یعنی قطــر با ســه میلیــون نفــر جمعیت و 
مســاحتی ۱۴۲ برابــر کوچک تــر از ایــران برگــزار خواهد 
شد. جاذبه های گردشگری و مخصوصاً طبیعی قطر به 

هیچ وجه با جاذبه های طبیعی و گردشــگری 
ایران قابل مقایســه نیست و به نظر می رسد 
گردشــگران فوتبالی در کشــورهای همســایه 
قطر به دنبال فرصت های جایگزین خواهند 
بــود. این فرصــت مناســبی برای ایران اســت 
تا ســهم بزرگــی از ایــن جریــان گردشــگری را 
برای خود رقــم بزند؛ به شــرطی که شــرایط را 

تسهیل کنیم.
در همین هفته ای که گذشت، مهرداد تاوتلی، 
دبیرکل جامعــه هتلداران جزیــره کیش گفته 

بود: »با توجه به مشکالت تحریم و ممکن نبودن استفاده 
از روش های معمول پرداخت های بین المللی، با استفاده 
از متخصصان بومــی در جزیره کیش امکان اســتفاده از 
ارز های دیجیتال برای گردشگران خارجی فراهم می شود. 
بازی های جام جهانــی ۲۰۲۲ از 3۰ آبان تــا ۲۷ آذر در قطر 
برگزار خواهد شــد و جزیره کیــش با توجه بــه نزدیکی به 
این کشور و تشابه آب و هوایی، به عنوان پشتیبانی از جام 
جهانی در حال بررسی و تدارک گســترش زیرساخت ها 

برای گردشگران است.«
حاال سؤال این است که چرا فقط کیش؟ چرا در یک برنامه 
منســجم و یکپارچه تمام اســتان های ایــران، مخصوصاً 
اســتان های گردشــگرپذیر نبایــد بــرای اســتفاده از ایــن 
فرصت تاریخی خودشان را آماده کنند؟ نداشتن امکان 
استفاده از سرویس های رایج پرداخت بین المللی همیشه 
ایران را از فهرســت بســیاری از گردشــگران خــارج کرده و 
حاال با فرصتی که پیش روی ماست و توسعه 
زیرســاخت های پرداخــت مبتنــی بر رمــزارز و 
تسهیل شرایط حضور گردشگران، می توانیم 
امیدوار باشــیم که وعــده و وعیدهایمــان برای 
اســتفاده از این فرصــت تاریخی واقعــی بوده 
و صرفاً یــک حرف جوگیرانــه نبوده اســت. در 
روزهایی که صنعت گردشگری ایران به خاطر 
شــیوع کرونا ضربــه ســنگینی خــورده و مردم 
نیز با تورمی کمرشــکن روبه رو هستند، شاید 
ایــن درآمــد دالری بــرای مــردم ایــن ســرزمین 
بتواند گره از بســیاری از مشکالت شــان بگشــاید. امروز 
مدیران دولتی و حاکمیتی در نهادهای مرتبط باید از این 
فرصت تاریخــی بــرای تصمیم ســازی و تصمیم گیری در 
خصوص این فرصت تکرارنشــدنی، اقدامــی مهم انجام 
دهند؛ اقدامی که یک سال دیگر همین موقع به خودمان 
ببالیم که ما از این فرصت به بهترین شــکل بهره بردیم، 
نه مانند فرصت های دیگــر که امروز فقط افسوس شــان 

را می خوریم.

جام  جهانی قطر و فرصت تسهیل حضور گردشگران خارجی در ایران با پذیرش ارزهای دیجیتال

فرصتی تاریخی در چند قدمی صنعت گردشگری ایران

تحليل
A N A L Y S I S

 رمــزارز؛ هفته نامه اکوسیســتم بالکچیــن و رمــزارز ایران

محصولــیازگــروهرســانهایراهپرداخت

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

چرا فعاالن واقعی رمزارزی 
بیشتر از همه در برابر این 

زیست بوم مسئول اند؟
کسب وکارهای رسمی 
مراقب کالهبرداران 

باشند
یکی از بایدهای هر زیست بوم کارآفرینی 
و کســب وکاری پایش و رصد آسیب هایی 
اســت کــه می تواند بــه کلیــت آن ضربات 
جبران ناپذیری وارد کند. آســیب هایی که 
هم ممکن است ناشی از خطاهای عمدی 
یا سهوی خودی ها و برخی کسب وکارهای 
آن  درون  شناســنامه دار  و  رســمی 
زیســت بوم باشــند یــا سوءاســتفاده ها و 
کالهبرداری هایی که افراد یا کسب وکارهای 
در ســایه و بــدون شناســنامه مرتکــب 

می شوند.
اگرچه خسارت  خطاهای دسته  اول معموالً 
سنگین تر و لطمات غیرمادی آنها بیشتر 
است، اما همیشه راه جبران آنها به دلیل 
دسترسی به کسب وکارهای رسمی و دارای 

آدرس و هویت شــفاف، باز 
اســت. اما در دسته دوم که 
نام ها و افراد گذری و موقتی 
بیشتر به چشم می خورند، 
معموالً جبران خســارت ها 
کاری است سخت و بسیار 
پرهزینه. پروژه های یک شبه 
و چهره های اینســتاگرامی 
که از راه نرسیده می خواهند 
از ایــن فضــا سوءاســتفاده 
کنند و یک شبه میلیاردها 

تومان به جیب بزنند، چندان پایبند اصول 
کســب وکاری و حرفــه ای آن نیســتند و 
حاضرند به هر ضرب وزوری شــده کاربران 
هیجان زده زیســت بوم رمــزارزی کشــور را 

اغفال کنند تا به اهداف خود برسند. 
از ایــن رو در برابر این نام های مخرب، همه 
فعــاالن و کســب وکارهای واقعی رمــزارزی 
موظف انــد بــا دقــت و تأمــل راه نفــوذ آنها 
بــه ایــن فضــا را ببندنــد و بــدون تعارف ها 
و مالحظــات مرســوم کســب وکاری بــرای 
جلوگیــری از چنیــن آســیب هایی وارد 
میدان شــوند؛ آن  هم با کمک رســانه های 
رســمی کشــور و همکاری مــداوم بــا آنها. 
اگــر جــز ایــن باشــد، دود این خســارت ها 
به چشــم کســب وکارهای رســمی کشــور 
می رود که برای توسعه زیرساخت هایشان 
در سال های گذشته هزینه های هنگفتی 
کرده اند. وگرنه آنها که تمام آورده شــان به 
این صنعت یک کانال اینستاگرامی است، 
همان گونه که یک شبه آمده اند، یک شبه 
هم خواهنــد رفــت؛ بــدون آنکه چیــزی از 

دست داده باشند!

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
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آموزش
E D U C A T I O N

به سوی آینده

 فرصت های بورس 
از یک فناوری

 در بــازار ســرمایه یک بخــش معامالتی و 
یک بخش پســامعامالتی وجود دارد. در 
بخش پــس از معامــالت در بازار ســرمایه 
متمرکز و رگوله شده، کلیرینگ و دیپازیت 
وجــود دارد. در ایــن بــازار، یــک سیســتم 
کامپیوتری وجــود دارد و گواهی هایی برای 
افراد صادر  می شــود. یکــی از اتفاقاتی که  
می توانــد در این بخش بیفتد، این اســت 
که ما ایــن گواهــی را در قالب توکــن صادر 
کنیم. یعنی یک گواهی دیجیتالی در بستر 
بالکچینی داشته باشیم. برخی مواقع ما 
فکر می کنیم برای بهبود فرایندهای فعلی 
بازار سرمایه چه پروژه هایی می توان تعریف 
کرد. برخی مواقع هم  یک شبکه بالکچین 
خصوصــی و اختصاصــی بــازار ســرمایه 
ایجاد می کنیم. در این روش در واقع بورس 
مبتنی بر بالکچین ایجــاد می کنیم که در 

دنیا هم در حال اجراست.

  مزیت  های توکن  های بهادار
 در بــاب ســرمایه گذاری در ایــن فضــا 
نگرانی هایی وجود دارد، اما باید توجه کرد 
که می تــوان نگرانی های افــراد را در بســتر 
بالکچین ثبت و آنها در قالب قراردادهای 
هوشــمند تعریف کــرد. در نتیجــه از بعد 
مسائل قانونی  می توان شفافیت بیشتری 
ایجاد و ریسک  ها را کمتر کرد. این یکی از 
مزیت هایی اســت کــه ســرمایه گذاری در 

بستر بالکچین برای ما ایجاد می کند.
دیگــر مزیــت ایــن توکن هــا این اســت که 
هفت روز هفته و ۲۴ســاعته قابل معامله 
هستند. یکی از کارهایی که بورس بوستون 
در دســت اجــرا دارد، ایــن اســت کــه بــه 
کاربران امکان دهد فرایند واریز و پرداخت 
معامــالت را درلحظــه انجــام دهنــد. ایــن 
باعث  می شود که هزینه معامالت کاهش 
و ســرعت آنها افزایش یابد. ایــن امر برای 
افراد حرفــه ای و فعال نکتــه قابل توجهی 
است. به عالوه، مزایای کلی شبکه بالکچین 
مثل افزایش شــفافیت، افزایــش امنیت 
فرایندها یــا کاهش هزینه  ها شــامل حال 
بازار ســرمایه یــا صندوقــی که روی بســتر 

بالکچین  می رود هم  می شود.
 مزیت  هــای دیگــری هــم وجــود دارد. 
اول اینکــه مــا بــا افزایــش انطباق پذیــری 
سیســتم  های موجــود بــا زنجیــره ارزش 
  کسب وکارهای نوآورانه، خدمت جدیدی  
می آفرینیم. دومین مزیــت بهبود تجربه 
  سرمایه گذاری است. همچنین مؤلفه  هایی 
مانند نقدشوندگی که قلب تپنده یک بازار 
هستند، در این فضا افزایش پیدا  می کنند. 

NEWSخبر

مکانیســم  های اقتصادی جوامع بشــری همــواره در حال 
تغییر بوده اســت. تغییــرات اقتصــادی ناشــی از تحوالت 
نوآورانــه و پارادایم های مختلفی بوده که در هــر دوره اتفاق 
افتاده است. فناوری بالکچین هم به عنوان یک نوآوری نوین 
در حال زیرورو کردن صنعت خدمات مالی است. یکی از 
جدیدترین نوآوری های مبتنی بر بالکچین، توکنایز کردن 
دارایی هاســت. به لطف شفافیت، اثربخشــی هزینه ها و 
دسترسی آســان، توکنایز کردن می تواند باعث ایجاد یک 
سیســتم تجارت مالی جدید شــود. اخیراً مؤسسه رولند 
برگــر مطالعــه ای در مــورد تأثیــر توکن ســازی بــر معامالت 
سهام انجام داده که نشان می دهد افزایش پذیرش توکنایز 
کــردن ســهام می تواند تا ســال ۲۰3۰ ســودی معــادل ۴.۶ 
میلیارد دالر به دست دهد. به عالوه، توکن سازی می تواند 
فرصت هایی را برای کل صنعت خدمات مالــی به ارمغان 

بیاورد.
الیــو اینســتاگرامی آکادمی مزدکس کــه در روز سه شــنبه 
ششم اردیبهشت از صفحه اینستاگرام این صرافی پخش 
شد، به همین موضوع پرداخته است. موضوع این برنامه 
»بازار ســرمایه و اقتصاد توکن محور« بود و به مســائلی از 
جمله شکل گیری و قانون گذاری اقتصاد بالکچین، پیامدها و 
مزایای اقتصاد بالکچین برای   کسب وکارها، قابلیت صنایع 
برای پیوستن به این اقتصاد نوین، پیوند بین بالکچین و بازار 
سرمایه و مزیت  های توکن  های بهادار پرداخته شد. مهدی 
شبانی، تحلیلگر بازار سرمایه و مهمان این برنامه، سال ها 
در کارگزاری ها و شرکت های تأمین سرمایه فعالیت داشته 
و در یک سال اخیر هم مطالعات خود را در زمینه اقتصاد 
بالکچین توسعه داده است. گزیده ای از نکات مطرح شده 
توســط مهدی شــبانی در ایــن برنامــه را می توانیــد در این 

صفحه مطالعه کنید.

  عصر صنعتی شدن و اقتصاد بالکچین
بعد از عصر صنعتی شدن، دوره های مختلفی را گذراندیم. 
در حــال حاضــر، در دوره پنجم یعنــی فنــاوری اطالعات یا 
به نوعی بیوفناوری به سر می بریم. همه این دوره ها از زمان 
شروع یک منحنی عمر دارند. این منحنی در ابتدا صعودی 
اســت، زیرا برای کســانی کــه بــه آن وارد  می شــوند، منافع 
اقتصادی ایجاد  می کند. به  مرور زمان، شیب این منحنی 
کم و صنعت مورد نظر کم کم به یک صنعت معمولی مبدل 
 می شود. سپس منحنی به سمت پایین حرکت  می کند و 

نشانگر بازده منفی است. 
دوره  ای که در آن به سر می بریم، با عصر کامپیوتر و اینترنت 
شــروع شــده و جدید ترین زیرشــاخه آن بحــث بالکچین 
است. بالکچین موضوع روز دنیاست و فرصت های زیادی 
به  وجود مــی آورد. اگــر بتوانیم از فرصت های آن اســتفاده 

کنیم،  می توان گپی را که بین اقتصاد ما و دنیا قرار دارد، پر 
کرد. در واقع، در این حوزه فرصت های زیادی وجود دارد که 
کشور ما می تواند با استفاده از آنها رشد قابل مالحظه ای 
را تجربه کند. من معتقدم این یک فرصت تاریخی است و 

امیدوارم از آن استفاده کنیم. 

  شکل گیری اقتصاد بالکچین
 فناوری ها معموالً بر اساس یک نیاز شکل  می گیرند. یعنی 
نیازی به وجــود  می آید و برای پاســخ به آن نیازها به ســراغ 
راه حل   می رویم و این راه حل گاهی به پیدا شدن یک فناوری 
جدید منجر  می شود. فناوری حاصل شده، به آن نیاز پاسخ 
 می دهــد و گاهی در جاهــای دیگر هم اثر  می گــذارد. یعنی 
اینکه کسب وکارهای دیگر از آن فناوری استفاده  می کنند 

و اتفاقات جدیدی را در سیستم اقتصادی رقم  می زنند.
به نظر  می رسد ما در حوزه بالکچین با موضوعی مشابه با 
تجربه اینترنت طرف هستیم. یعنی در این دوره، شرکت ها 
و اســتارتاپ های زیــادی شــکل  می گیرنــد و از ایــن فناوری 
استفاده می کنند تا مسائلی را در صنایع و کسب وکارهای 
جدید و سنتی حل کنند. به نوعی فناوری بالکچین کمک  
می کند که ما بتوانیم برخی مسائل را در کسب وکارها حل 
و فرایندهــا را بهینــه کنیــم و اتفاقــات جدیدی رقــم بزنیم. 
  ً طبیعتاً چون تمام این اتفاقات اثرات اقتصادی دارند، عمال
می توانیم بگوییم چیزی شــبیه اقتصاد بالکچین یا حتی 
اقتصاد توکن در حال شکل گیری است. به مرور هرچه این 
حوزه در صنایع و کسب وکارهای مختلف بیشتر نفوذ کند، 
این مفهوم جدی تر  می شــود و اثرات اقتصادی بیشتری را  

شاهد خواهیم بود. 

  قانون گذاری بالکچین
اصــوالً قانون گــذاری در مباحــث جدیــد، قدم آخر اســت. 
عموماً در دنیا ابتدا فناوری ها شکل  می گیرند، تغییرات را 
ایجاد  می کنند و قانون گذار این اتفاقات را مشاهده  می کند 
و می بیند که چگونه  می تواند آن فناوری را قانون گذاری کند. 
یعنی برای چیزی که جدید است و تازه شکل گرفته، قانونی 
نمی توان گذاشــت. بــه همین علت اســت کــه االن بعد از 
گذشت مدت ها به مرور و کم کم در مورد بحث رمزارز، احراز 

هویت و قوانین ضدپول شویی  می شنویم. 

  پیامدهــا و مزایــای اقتصاد بالکچیــن برای 
  کسب وکارها

 ولی از بعــد پیامدهــا و مزایا، نکته  مهمــی وجــود دارد. در 
کسب وکارها و اقتصاد مفهومی تحت عنوان نقطه چرخش 
استراتژیک وجود دارد. در این نقطه، فناوری به کسب وکارها 
دیکته می شــود. یعنی کســب وکار، صنعت یا شــرکت به 

جایی می رســند که اگر نتوانند خودشــان را تطبیق دهند، 
احتماالً از صفحه بــازی حذف می شــوند. به همین علت 
شرکت های پیشــرو در جهان به این نکات توجه  می کنند 
و هزینه ها را  می سنجند و خیلی اوقات منتظر پایین آمدن 
هزینه ها نمی مانند. چون هر فناوری جدیدی در ابتدا گران 
اســت و بعــد از مدتی بــه دالیل مختلــف هزینه هــا پایین 

 می آید. 
در آن نقطــه اســتراتژیک، بــا وجــود هزینه هــا و تبعــات، 
شرکت ها و کسب وکارها فناوری جدید را می پذیرند، زیرا اگر 
این اتفاق نیفتد و در آن نقطه  تصمیم  درستی گرفته نشود، 
آن شرکت یا کسب وکار به سرنوشت نوکیا دچار  می شود. 
نوکیا با عدم تصمیم گیری درســت در نقطه اســتراتژیک، 
نتوانست مسیر خود را از گوشــی های معمولی به سمت 
گوشــی های هوشــمند تغییــر دهــد و االن در بــازار حضور 

پررنگی ندارد.
پــس بــرای اینکــه کســب وکارها از ایــن موقعیــت جدیــد 
اســتفاده کنند و موقعیــت رقابتــی خودشــان را در بازارها 
بهبود ببخشــند، اکثراً این هزینه را می پذیرند و خــود را با 

فناوری های جدید تطبیق  می دهند.

  قابلیت صنایع برای پیوستن به موج جدید 
بازآفرینی ساختارها

شبانی می گوید زمانی که مطالعه در مورد رمزارز و بالکچین 
را آغاز کــردم، حدود هفت هــزار رمــزارز وجود داشــت، اما 
االن بیش از ۱۷ یا ۱8 هزار رمزارز وجود دارد. بسیاری از این 
رمزارزها پروژه هایی هســتند که در بخش های مختلف بر 
مبنای همان احساس نیازی که اشاره شد، شکل گرفته اند. 
دو صنعتی که قابلیت پیوستن به این موج جدید را دارند، 
فایننس و زنجیره تأمین هستند. در فایننس مفهومی  به نام 
آلترناتیو فایننس وجود دارد که شامل گزینه های مختلف 
مالی غیرســنتی اســت. این گزینه ها خارج از بانک و بازار 
ســرمایه تعریف  می شــوند و یکــی از آنها کریپتوکارنســی 

است.
صنعت دیگــر، زنجیــره تأمین اســت. از زمان تأمیــن مواد 
اولیه بــرای تولید یــک کاال تــا تولید نهایــی، انواع و اقســام  
اتفاقــات و تراکنش های مالــی روی می دهد. بــرای مثال در 
تولید بیسکویت بخش های مختلفی؛ از کشاورزی گرفته 
تا لجســتیک دخیل هســتند. ثبــت و ضبط این پروســه 
معموالً به صورت کاغــذی و با دقت پایین انجام می شــود. 
شبکه های بالکچینی در پاسخ به مشکالت زنجیره تأمین 
شکل گرفته اند. باید توجه داشت که زنجیره تأمین بخش 
بسیار بزرگی است و گردش ساالنه این بخش ۵۰ تریلیون 

دالر برآورد شده است. 
ادامه در صفحه بعد

در الیو اینستاگرامی آکادمی 
مزدکس  بررسی شد

بازار سرمایه 
و اقتصاد 
توکن محور
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ANALYSISتحلیل

ادامه از صفحه قبل

پیوند بین بالکچین و 
بازار سرمایه 

در ایران
اســترالیا در بازار ســرمایه خود، سیســتم 
ثبــت clarity و Depository را بر مبنای 
بالکچیــن قــرار داده اســت. امــا بوســتون 
 The Boston( توکن سکیوریتی اکسچنج
Security Token Exchange( در 
آمریــکا اتفــاق متفاوت تری اســت. یعنی 
بورسی را شکل می دهند، یکسری سهام و 
ای تی اف را در آن  می پذیرند و با پشتیبانی 
آنهــا توکن منتشــر  می کننــد و اینهــا را در 
بســتر یک بالکچین خصوصی  می برند. 
بعد از پذیرش این سهام  و انتشار توکن ها 
و شــکل گیری بــازار، ســهام پذیرفته شــده 
می توانند در تمام بورس هــای آمریکا  وارد 

شوند.
هرچند نهادهای ناظر ما عالقه مند هستند 
کــه برنامه ریزی در مرکزیــت اتفاق بیفتد، 
سپس بالکچین و توکن آن ایجاد و مقررات 
از ابتدا مشــخص شــود، اما ایــن روش در 
برخــورد بــا فناوری هــای جدیــد درســت 
نیست. ما باید اجازه دهیم ابتدا اتفاقات 
و پروژه های کوچک در این حوزه پیش روند 
و بخش های مختلف خود را تطبیق دهند. 
سپس به مرور این اتفاقات گسترش یابد و 
به سمت باال رود. یعنی نمی توان با رویکرد 
معمول سازمان بورس پیش رفت و از قبل 
مدل را ساخته و بعد اجرا کنیم. این مدل و 
روش خیلی قابل اجرا نیست. حداقل در 
مورد فناوری های جدید و این فناوری خاص 

نمی توان آن را اجرا کرد. 
شاید برای شروع، یک شرکت سبدگردان 
بتواند در بستر اختصاصی بالکچین خود 
ای تی اف ایجاد کنــد و فعالیت  های خود را 
روی بســتر بالکچین انجام دهــد. یا حتی 
 می توان بخشی از یک صندوق را در قالب 
توکن برد. یــا برای مثــال یکســری توکن با 
 )asset backed token( پشــتوانه دارایی
ایجاد کنیم و به مرور بازار ما با این موضوع 
و مســائل مرتبط آشنا شــود. این توکن  ها 
 می توانند روی ســهام، انواع صندوق  های 
  سرمایه گذاری، طال و ملک تعریف شوند. 
سال  ها پیش بحثی مبنی بر فروش متری 
مسکن داشتیم که محقق نشد. در بستر 
بالکچین این کار را  می توان انجام داد. یعنی 
می تــوان امــالک را به تعــداد زیــادی توکن 
تبدیل کرد و بعد توکن  ها را فروخت و افراد 

را در منافع آن ملک شریک کرد.  
راه درســت برای ورود بازار سرمایه به حوزه 
بالکچیــن همیــن اســت. می بایســت از 
پروژه ها شروع کرد و کم کم در جهت تطبیق 

کل بازار با این قضیه پیش رفت.

وضعیت بازار در ماه می )اردیبهشت( سال های گذشته، 
عمدتاً صعــودی بوده اســت. امســال امــا، بازار شــرایط 
متفاوتی را تجربه می کند و بازدهی بیت کوین از ابتدای 
ســال ۲۰۲۲ همچنــان منفی اســت. با ایــن اوصــاف، آیا 
عملکرد خوب قیمت در ماه می ســال های گذشته، این 
بار هم تکرار می شــود؟ بیت کوین روز گذشته و به دنبال 
ســقوط قیمت ها در بازار جهانی ســهام، از اوج ۴۰.۲۰۰ 

دالری خود یک حرکت نزولی جدید را آغاز کرد.
عملکرد بیشتر آلت کوین های مطرح بازار در ۲۴ ساعته 
گذشته بدتر از بیت کوین بوده که نشان می دهد با تشدید 
نوســان ها در بازار، میزان ریســک پذیری سرمایه گذاران 
هم کاهش یافته است. برای مثال، اتریوم در ۲۴ ساعت 
گذشته بیش از پنج درصد کاهش قیمت داشته و اولنچ 
نیز سقوطی شش درصدی را تجربه کرده است؛ این در 
حالی است که بیت کوین در مدت مشابه چیزی حدود 

چهار درصد از ارزش خود را از دست داده است.
شــاخص بورســی »S&P۵۰۰« نیز روز جمعه با ســقوط 
مواجه شــد و اکنــون در آســتانه بدترین شــروع ســاالنه 

خود از ۱۹۴۲ دالر قــرار دارد. در همیــن حال، قیمت طال 
در بازارهای جهانی در ۲۴ ســاعت گذشته رشــد کرده و 
همچنان جهش شــش درصدی شــش ماه گذشــته آن 
دســت نخورده باقی مانده اســت. عملکرد بیت کوین از 
ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون در مقایسه با شاخص بورسی 
S&P500 و طــال ضعیف تــر بــوده اســت. بــا ایــن حــال، 
همان طور که از نمودار زیر پیداســت، ایــن ارز دیجیتال 
در این بازه زمانــی چهارماهــه بازدهی بیشــتری از اوراق 
قرضه خزانه داری آمریکا داشــته اســت. بازارهای مالی 
به طور کلی از ابتدای سال ۲۰۲۲ درگیر فضای پرریسکی 
بوده اند کــه از افزایش تنش ها میان روســیه و غــرب )در 
مسئله جنگ اوکراین( و عوامل کالن اقتصادی نشئت 
گرفته است. روند قیمتی بیت کوین از ابتدای سال جاری 
میالدی، پرنوســان و بدون یک جهت مشــخص بوده و 
محور میانی این نوسانات نیز سطح ۴۰.۰۰۰ دالر است. 
با وجود بازدهی منفی بیت کوین از ابتدای امسال، قیمت 
بیت کوین همچنــان ۱۶ درصد بیشــتر از کــف 33.۰۰۰ 
دالری است که در ۲۴ ژانویه )۴ بهمن( به ثبت رسید. این 

در حالی است که شــاخص S&P۵۰۰ اکنون در پایین تر 
سطح خود از ابتدای سال ۲۰۲۲ قرار دارد. داده های مربوط 
به بازارهای آتــی و کاهش تقاضا برای خرید تتر، نشــان 
می دهد که ممکن است روند نزولی بازار ارزهای دیجیتال 
ادامه دار باشد و قیمت ها هم در ادامه به سطوح پایین تر 
سقوط کند. به گزارش کوین تلگراف و به نقل از سایت »ارز 
دیجیتال«، شاخص ارزش بازار ارزهای دیجیتال در سه 
ماه گذشته باالی یک خط روند صعودی در نوسان بوده 
است. سطح ۱.۷۵ تریلیون دالر آخرین حمایتی است که 
سه روز پیش و در ۲۷ آوریل )۷ اردیبهشت( مورد آزمایش 
قرار گرفت. آزمایش این حمایت با سقوط بیت کوین به 
سطح 38.۰۰۰ دالر و کاهش قیمت اتریوم تا ۲.8۰۰ دالر 

همزمان بود.
ارزش بــازار ارزهای دیجیتــال در هفت روز گذشــته 3.۵ 
درصــد کاهــش یافتــه و در این میــان بیشــترین کاهش 
قیمت مربوط به توکن های ریپل )۱8.8 سقوط(، کاردانو 
)۱۰.۲ درصد ســقوط( و پولکادات )۹.۷ درصد ســقوط( 

بوده است.

تحلیل هفتگی بازار ارزهای دیجیتال که نشان می دهد ممکن است روند نزولی قیمت ها ادامه دار باشد

۳۸ هزار؛ کانال تعیین کننده بیت کوین

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

دو رگوالتور اصلی اســترالیا با صدور بیانیه و دستورالعمل، 
توصیه هایــی بــه کســب وکارهای رمــزارزی ارائه دادنــد. این 
اقدام از ســوی مرکز تحلیل و گزارش تراکنش های اســترالیا 
 ،)APRA( و سازمان مقررات احتیاطی استرالیا )AUSTRAC(
در راســتای افزایش شــفافیت مالی این صنعت روبه رشــد 
در این کشــور در نظر گرفته شــده است. آســتراک و آپرا روز 
چهارشنبه ۲۰ آوریل، بیانیه هایی منتشر کردند که در آنها 
در مورد خطرات و مســائل پیرامــون این طبقــه دارایی نوپا، 

سخن گفته شده بود.
بر خالف کشورهای دیگری مانند سنگاپور که قوانین رمزارزها 
در آنها به خوبی تنظیم و تثبیت شــده اند، مقــررات ارزهای 
دیجیتال در استرالیا شامل قوانینی است که از بخش مالی 
سنتی الهام گرفته شده است. ولی اقدام اخیر، گامی  بزرگ 
به سمت شفافیت بیشتر برای کسب وکارهای رمزارزی فعال 
در استرالیا در ارتباط با چهارچوب های قانونی پیشنهادی 

است. در واقع قبل از این بیانیه ها، یک پروپوزال 
سیاســتی برای تنظیم تمام مســائل مربوط به 
رمزارزها، از مالیــات گرفته تا مجــوز صرافی ها، 

طراحی شده بود.

 بیانیه آستراک
آستراک، مسئول نظارت و پاسخگویی به جرائم 
مالــی، بــاور دارد کــه افزایــش پذیــرش کریپتــو، 
خطر فعالیت های مجرمانه را افزایش می دهد. 
»نیکول رز«، مدیرعامل آســتراک در بیانیه ای 
گفــت: »ارائه دهنــدگان خدمــات مالــی بایــد 

نسبت به نشانه های استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال، 
از جمله حمالت باج افزاری، هوشیار باشند.«

آستراک در بیانیه خود دستورالعمل هایی در مورد »جلوگیری 
از سوءاستفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال در جرائم مالی«، 
ارائه می دهد. این دستورالعمل ها برای  کسب وکارهایی که 

فرار مالیاتی، تأمین مالی تروریسم، کالهبرداری و پول شویی 
را کشف می کنند، تنظیم شده است. به عالوه، این بیانیه در 
مورد بهترین روش شناسایی و جلوگیری از اخاذی و حمالت 

باج افزاری، به  کسب وکارها توصیه هایی ارائه می دهد.

بانک زدایی از رمزارزی ها!
آســتراک در این بیانیه قید کرده اســت: »ارزهای دیجیتال 
ماننــد بیت کویــن، مجرمــان ســایبری را قــادر می ســازند تا 
راحت تر و بیشتر باج گیری کنند. آنها با استفاده از ارزهای 
دیجیتال مبالغ بیشــتری درخواســت می کننــد و دریافت 

مبالغ را نیز به راحتی انجام می دهند.«
بیانیه آســتراک به یافته های کمیته منتخب ســنا در سال 
گذشــته درباره اســترالیا هم اشــاره دارد. این کمیته متوجه 
شده بود که در استرالیا که »یک مرکز فناوری و مالی« است، 
فعاالن صنعت کریپتو بانک زدایــی و از دریافت خدمات از 

چهار بانک اصلی استرالیا منع شده اند. 
بانک زدایــی یــک رویــه به اصطــالح ســنتی 
اســت که در آن مؤسســات مالی، حســاب های 
کسب وکارهای رمزارزی را اغلب بدون هیچ دلیلی 
قطع می کنند.  برای مثال، کمیته در مورد پرونده 
مایــکال جوریــک، بنیان گــذار بیت کویــن بیــب 

)Bitcoin Babe(، شنیده بود. 
خدمات بانکی جوریک بیــش از ۹۰ بار در طول 
هفت ســال فعالیت  کســب وکارش قطع شده 
بود. در این راستا آستراک در بیانیه خود نوشت: 
»آستراک مؤسســات مالی را از بستن بی دلیل 
حســاب ها در تمامی  بخش ها منع می کنــد. بانک زدایی از 
 کسب وکارهای قانونی می تواند بر افراد و  کسب وکارها تأثیر 
منفی بگذارد. به عالوه می تواند خطرات پول شویی و تأمین 
مالی تروریســم را افزایش دهــد و بر اقتصاد اســترالیا تأثیر 

منفی بگذارد.«

 دستورالعمل آپرا
دســتورالعمل آپــرا بــر بانک هــا، اتحادیه هــای اعتبــاری، 
شرکت های بیمه و برنامه های بازنشستگی نظارت می کند. 
آپرا با انتشــار این دســتورالعمل در واقع انتظارات خود را از 
نهادهای تحت نظارت برای اتخاذ یک »رویکرد محتاطانه« 
هنگام مدیریت ریسک های مرتبط با دارایی های دیجیتال 

بیان می کند.
»وین بایرس«، رئیس آپرا، در نامه ای از  کســب وکارهای زیر 
نظر خود می خواهد که خطرات را درک و در راستای کاستن 
آنها تالش کنند. او نوشت: »شرکت ها باید اطمینان حاصل 
کنند که با کلیه مقررات رفتار و افشــای تعیین شــده توسط 
کمیسیون سرمایه گذاری و اوراق بهادار استرالیا، مطابقت 

داشته باشند.«
آپرا قصد دارد یک چهارچوب بلندمدت برای فعالیت های 
رمزارزی در استرالیا ارائه دهد. در همین راستا این رگوالتور، 
یــک برنامــه سه ســاله جهــت بنــا نهــادن الزامــات جدید و 
تجدیدنظرشــده بــرای مدیریــت ریســک عملیاتــی ارائــه 
داده اســت. آپرا، به دنبــال رویکردهای بالقوه بــرای »نظارت 
احتیاطی« بر استیبل کوین ها با قرار دادن آنها در چهارچوب 
نظارتی حاکم بر تسهیالت ارزش ذخیره شده )SVF( است. 
SVFها به خدمات پرداختی اطالق می شــود که مشــتریان 
را قادر می ســازد وجــوه را در یک تســهیالت با قصــد انجام 
پرداخت های آتی ذخیره کنند. در راستای توسعه چهارچوب 
قانونی و نظارتی گسترده تر، آپرا گفت که قصد دارد در سال 
آینده در مــورد نظارت های احتیاطــی برای SVF هــای بزرگ 

مشورت کند.
در بیانیــه آپــرا قیــد شــده اســت: »آپــرا بــه نظــارت دقیــق 
روندهای صنعــت و خطرات نوظهور مرتبط بــا دارایی های 
دیجیتال، تعامل با سایر رگوالتورهای داخلی و بین المللی 
و ارائه راهنمایی های بیشــتر در صورت لزوم ادامه خواهد 

داد.«

 تعطیلی بیش از 430 
مرکز غیرقانونی 

استخراج رمزارز

مصرف 311 میلیون 
کیلووات ساعت برق

 مبارزه با مراکز استخراج رمزارز که 
به صــورت غیرقانونــی فعالیــت 
می کنند، کماکان ادامه دارد. مسئله برق از 
یک سو و تالش برای قانونی کردن فعالیت 
همه کسب وکارها و افراد فعال در این حوزه 
تشــدید  دالیــل  از  دیگــر  ســوی  از 
ســخت گیری ها در این حوزه عنوان شده 

است. 

 در آخرین مورد یک مقام مرتبط 
بــا ایــن صنعــت گفتــه در ســال 
گذشــته بیــش از ۴3۰ مرکــز غیرقانونــی 
اســتخراج رمــزارز شناســایی و تعطیــل 
شــده اند. البته اگر این رونــد و پیگیری ها 
ادامه داشته باشد، در سال ۱۴۰۱ خبرهای 
بیشــتری از برخــورد بــا چنین مراکــزی به 

گوش خواهد رسید.

 محمــد خــدادادی بهلولــی در 
خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو 
صداوســیما بــا بیــان اینکــه تهــران رتبــه 
نخســت کشــف مراکز اســتخراج رمــزارز 
غیرمجــاز را دارد، افــزود: »اســتان های 
خوزســتان، اصفهــان، خراســان رضوی و 
آذربایجــان در رتبه هــای بعــدی کشــف 
اســتخراج مراکــز رمــزارز غیرمجــاز قــرار 

دارند.«

 وی بــا بیــان اینکــه مراکــز مجــاز 
اســتخراج رمــزارز در ســال ۱۴۰۰ 
بیش از 3۱۱ میلیون کیلووات ساعت برق 
مصرف کرده اند، گفت: »این در شرایطی 
است که فروش برق در ماه های سرد و گرم 

سال به این مراکز متوقف بوده است.«

 مجری تأمین برق مراکز استخراج 
رمزارز ادامه داد: »در استان های 
کرمان، آذربایجان غربی و البرز بیشترین 
مراکز مجاز استخراج رمزارز راه اندازی شده 

است.«

 خدادادی با بیان اینکه در ســال 
۱۴۰۰ بیش از ۴3۲ مرکز غیرمجاز 
رمــزارز کشــف شــده، گفــت: »همــه  
دســتگاه های کشف شــده توقیف و هرگز 
تحویل داده نخواهند شد، همچنین برق 
مشــترک به طور دائم قطــع و جریمه های 

سنگینی نیز تعیین خواهد شد.«

استرالیا: یک گام به جلو NEWSخبر
در رگوالتوری رمزارزها

 رئیس سازمان بورس از 
راه اندازی یک صندوق 
رمزارز در بورس خبر داد

صندوق سرمایه گذاری 
رمزارزی در انتظار 
دریافت مجوز فقهی

 رئیــس ســازمان بــورس از راه انــدازی 
صندوق رمزارز در بورس خبر داد و گفت: 
»در خصوص معامله رمزارزها صندوقی 
پیشــنهاد شــده که قرار اســت به صورت 
آزمایشــی در ســندباکس اجرایی شــود، 
اکنــون اقدامــات آن انجام شــده و ایــن 
صندوق هــا در صــورت تأییــد مســائل 

فقهی راه اندازی خواهند شد.«
مجید عشــقی درباره آخرین تصمیمات 
اتخاذشــده از ســوی ســازمان بــورس در 

زمینه انجام معامــالت رمزارزهــا در بازار 
ســرمایه، به خبرگزاری ایرنــا توضیح داد: 
»بــا توجــه بــه صحبت هــای انجام شــده 
در دولــت، اکنــون مقــررات و قانونی برای 
رمزارزها و نیز رمزدارایی ها در حال تدوین 
اســت کــه در ایــن قانــون وظایفــی بــرای 
سازمان بورس در نظر گرفته شده است؛ 
البته ایــن قانــون تاکنــون نهایی نشــده و 

باید به جمع بندی های الزم برسد.«
او ادامــه داد: »در کل جنــس ایــن بــازار 

)رمزارزها( متفاوت با بازار سهام است و با 
ریسک های کامالً متفاوتی روبه رو است، 
همچنیــن در ایــن میــان برخــی مباحث 
فقهی جــدی هــم در خصــوص آن وجود 
دارد که در ســازمان بورس مطرح و اکنون 
در حال بررســی آن هســتیم. بــا توجه به 
وجود چنیــن مســائلی، تاکنــون تصمیم 
جــدی در خصــوص معاملــه رمزارزها در 
بازار سرمایه گرفته نشده و به جمع بندی 
نهایی نرســیده اســت.« رئیس ســازمان 

آستراک و آپرا، دو رگوالتور اصلی استرالیا، برای کسب وکارهای رمزارزی 
توصیه هایی ارائه داده اند

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com
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 عضو بانک اروپا می گوید 
فضای بی قانون رمزارزها به 

کنترل نیاز دارد

  نوسان قیمت ها 

نگرانی اصلی 
اروپایی هاست

در حالی که تنش هــا در پارلمــان اروپا در 
بحبوحــه  جنــگ جــاری در اوکرایــن در 
باالتریــن ســطح اســت، در پس زمینــه 
ایــن جریــان، رمزارزها هــم نقش خــود را 
در تنش هــا و بحث هــا حفــظ کرده انــد. 
کریپتو که در جبهه های مختلف با رقبای 
رگوالتوری مختلف در حال تنش است، 
حــاال بایــد خــود را بــرای مقابله بــا بانک 
مرکــزی اتحادیــه اروپا نیــز آمــاده کند. بر 
اســاس چندین بیانیه طی دو مــاه اخیر، 
نگرانی اصلی مقامات این بانک، نوسان 
شــدید قیمــت در بــازار رمــزارزی  اســت. 
برخی کارکنان افراطی تر نیز تا جایی پیش 
رفته اند که کل صنعت را یک برنامه پانزی 

و هرمی معرفی می کنند.
فابیو پانتا، مقــام بلندپایه بانــک مرکزی 
اروپــا و عضــو هیئت مدیــره این ســازمان 
مالی مهم، یکی از این افراد اســت. او که 
از سال ۲۰۲۰ عضو هیئت مدیره این بانک 
است، در گذشته کل صنعت رمزارزها و 
فناوری بالکچین را به یک جو دیوانه وار و 
بی قانون تشــبیه کرده بود. حاال در سال 
۲۰۲۲ بــه نظــر می رســد اشــتهای او برای 
استفاده از عبارت های رنگین در خصوص 
بازار رمزارزها کم نشــده اســت. او که روز 
سه شــنبه گذشــته در دانشــگاه کلمبیــا 
ایالت نیویورک سخنرانی می کرد، گفت: 
»اعضای فرقه رمزارزها وعده بهشت روی 

زمین را می دهند. 
آنهــا یــک روایــت وهــم آور را بــه خــورد 
مردم می دهند تا بتواننــد تا جای ممکن 
حباب فعلــی رمزارزها را زنده نگــه دارند. 
ولی نگاه اول همیشــه گول زننده اســت. 
رؤیای ساتوشی ناکاموتو برای ساخت ارز 
دیجیتال قابل اطمینان که بتواند ارزهای 
عادی را براندازد، فراتر از یک رؤیا نخواهد 
بود. بایــد در صحــرای بی قانــون رمزارزها 

قوانین محکم تری وضع شوند.« 

طــی ســال های اخیــر و در میــان باتالقــی از فعالیت هــای 
رگوالتوری مســتمر از ســوی کشــورهای بزرگ، کشورهای 

کوچکی ماننــد الســالوادور و باهامــاس در پی 
اســتفاده از تنگی بــازار و تثبیت جایــگاه خود 
به عنــوان مقاصــد کســب وکارهای رمــزارزی 
مختلفی هســتند که به دالیل مختلف اعم از 
مالیات  های رمــزارزی و افزایــش محدودیت  ها 
بــر دارایی هــای دیجیتــال بــه فکــر »مهاجرت 

رمزارزی« هستند. 
بــا وجــود مهاجــرت برخــی اســتارتاپ های 
کوچک تــر بــه باهاماس طی ســال اخیــر، حاال 
این کشور با مهاجرت صرافی رمزارزی بزرگ و 
معتبر FTX موفق شده تا اولین غول رمزارزی را 

به جزیره کوچک خود جذب کند. اف تی ایکس که تا پیش 
از این مقر اصلی خود را در ســنگاپور برقرار کرده بود، طی 
سال اخیر بیشتر و بیشتر مورد محدودیت های رمزارزی 
جدید که توسط دولت این کشور وضع می شد، قرار گرفت. 
اما وقتی این محدودیت ها فراتر از حدود ملی به اجرا درآمد 
و خطری برای فعالیت های بین المللی اف تی ایکس شــد، 
تصمیم »رایان ساالم«، مدیر این شرکت، برای مهاجرت 

از سنگاپور قطعی شد.
روز سه شنبه بود که ساالم و سم بنکمن فرید، بنیان گذار 
اف تی ایکــس اعــالم کردنــد کــه مقصــد آتــی این شــرکت 
باهامــاس خواهــد بــود. اف تی ایکــس کــه پیــش از ایــن 
نیــز در جزیــره همســایه باهامــاس، یعنــی آنتیگــوا دفتر 
داشت، حاال مقر دوم و اصلی خود را در ناسائو، پایتخت 

باهاماس افتتاح خواهد کرد، اما چرا در بین تمام کشورها 
اف تی ایکس و بسیاری دیگر باهاماس را انتخاب کردند؟

 خوشنامی تاریخی
 میراث باهاماس به عنوان یک کشور با قوانین 
مالی آسان ساز، نو نیست و به دهه ها پیش از 
محبوبیت رمزارزها بازمی گردد. تبدیل شدن 
این کشور به یک مقصد رمزارزی تنها نتیجه 
همراه شــدن این کشــور با آخریــن روندها در 
جهــت ادامــه ســنت خــود بــرای عمل کــردن 
به عنــوان یــک مقصــد ســرمایه گذاری و 
فعالیت هــای مالی اســت.  دهه هــای متوالی 
اســت که باهاماس با نرخ کم مالیات و ایجاد 
نرخ های پایین تر برای ســرمایه گذاران، به جذب آنها و نیز 
سرمایه شان می پردازد. به غیر از اینها قیمت ساخت وساز 
عموماً ارزان تر از کشورهای دیگر است و کسب شهروندی 

یا اقامت آن نیز با سرمایه گذاری بسیار آسان می شود.
تخمین زده می شود که کل فرایند مهاجرت، ساخت وساز 
مقر جدید اف تی ایکس و انتقال پرســنل هزار نفره اش به 

باهاماس حدود ۶۰ میلیون دالر آب خورده باشد.

 نبود محدودیت های کرونایی
بــر خــالف کشــورهای جنــوب شــرق آســیا ماننــد چین و 
ســنگاپور کــه محدودیت هــای کرونایــی در آنهــا بــه قــول 
بنکمن فرید »آخرالزمانی« است، باهاماس از اوایل سال 
۲۰۲۲ در جهــت حــذف کامــل محدودیت هــای کرونایــی 

حرکت کرده است. بنکمن فرید ادامه می دهد: »بسیاری 
به تحســین از سیســتم  نــوی دورکاری کــه هر روز بیشــتر 
غالب می شود، می پردازند. به عنوان یک صرافی رمزارزی 
بــا میلیاردهــا دالر ســرمایه کــه مســئول آنهــا هســتید، 
نمی توانیــد بســیاری از کارها را بــا دورکاری پیــش ببرید و 
بایــد بتوانیــد به طــور آزاد و در خــارج از محــل کار بــه کار و 
همفکری بپردازيد. اصل تصمیم ما برای مهاجرت هم از 
این محدودیت هــای آخرالزمانی ســنگاپور کلید خورد که 
بعد از این باهاماس را بــه دالیل مختلف به عنوان مقصد 

نهایی برگزیدیم.«

 بدنامی تاریخی؟
 البته بانکداری لیبرال و جذب سرمایه گذاری باهاماس با 
جنجال های خاص خود همراه بوده است. در طول سال ها، 
بارهــا و بارهــا شــاهد پرونده هــای پول شــویی بین المللــی 
بزرگــی بوده ایم که نــام باهاماس به عنوان یکــی از مقاصد 
ذخیره پول شسته شده ذکر می شد. حاال برخی نگران اند 
رگوالتورها نه به طور مستقیم، بلکه به شکل غیرمستقیم 
با ارتبــاط دادن مهاجــرت رمــزارزی بــه کشــورهایی مانند 
باهاماس، در جهت بدنام کردن صنعــت رمزارزی حرکت 

کنند.
وجود و احداث مقرهای تعدادی از بزرگ ترین صرافی های 
رمــزارزی جهان در مقاصــد کمتر شناخته شــده ای مانند 
مالــت، باهامــاس، آنتیگــوا و الســالوادور می توانــد در 
بلندمــدت تأثیــر معکوســی نیز بــر برنــد ایــن صرافی ها و 

به طور کل صنعت رمزارزی داشته باشد.

بــورس و اوراق بهادار در ادامــه تأکید کرد: 
»در کنــار این مســئله، موضوع اســتفاده 
از فناوری های بالکچیــن و نیز فناوری های 
مشــابه آن در فرایندها مطرح اســت؛ این 
موضــوع دارای بحــث و مقولــه متفاوتــی 
اســت و بایــد برخــی فرایندهــا را از طریق 
اســتفاده از نوآوری های جدید در دســتور 
کار قرار دهیــم، در این زمینــه هم با کمک 
ســایر نهادهــای مالــی در حــال بررســی و 
تصمیم گیری هســتیم تا مشــخص شود 

که چگونه می تــوان از نوآوری هــای جدید 
در فراینــد تســویه و نیــز ثبــت و نگهداری 

دارایی ها استفاده کرد.«
او تأکیــد کــرد: »در خصــوص معاملــه 
رمزارزهــا صندوقــی پیشــنهاد شــده کــه 
در  آزمایشــی  به صــورت  اســت  قــرار 
سندباکس اجرایی شــود، اکنون اقدامات 
آن انجام شده و این صندوق ها در صورت 
تأیید مســائل فقهــی راه انــدازی خواهند 

شد.«

راهبرد جذاب باهاماس
چگونه یک میکروکشور در حال جذب استارتاپ های رمزارزی است؟

پارسا خاک نژاد
 

Parsa.khaknezhad
@gmail.com
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تصمیمات تنش زا 
اکوسیستم را 

زیرزمینی می کند!
گفت وگو با آرش فروزان اعال، فعال حوزه رمزارز و بالکچین 

که می گوید نهادهای رگوالتور باید از تجربیات فعاالن 
اکوسیستم رمزارزی ایران استفاده کنند

آرش فــروزان اعال از ســال ۱38۹ در صنایع مختلف فین تک 
فعالیت دارد. او در ابتدا فعالیت خود را از صنعت پرداخت 
آغــاز کرد و ســپس بــه حوزه هایــی چــون بانک، اینشــورتک 
و لندتــک هــم وارد شــد. تخصــص اصلــی فــروزان در حوزه 

مدیریت محصول و توســعه   کســب وکار است. 
فروزان از ســال ۱3۹۵ در حــوزه فارکس و از ســال 
۱3۹8 در حوزه رمزارز و بالکچین فعالیت می کند 
و در چند صرافــی ارز دیجیتال به عنوان مشــاور 

فعالیت دارد. 
در مصاحبه پیش  رو فروزان در مورد اکوسیستم 
رمزارز در ایران می گوید. او معتقد است رمزارزها 
راه ورود ارز را هم به کشــور باز می کنند و می توان 
 GDP با صادرات خدمات حوزه بالکچین سطح
کشور را باال برد. او ضمن اشاره به اینکه می توان 

به راحتــی در فضــای ان اف تــی کشــور درآمدهــای جــذاب و 

کنترل شده ایجاد کرد، می گوید می توان فضای فرهنگی ایران 
را به  ان اف تی گره زد و مسیر کارآفرینی جامعه هنر ایران را به 

اقتصاد بین المللی باز کرد.

 با توجــه بــه اینکــه در حــوزه رمــزارز 
فعالیت های زیادی داشته اید، لطفاً برای شروع، 
دیــدگاه خــود را از وضعیت فعلی اکوسیســتم 

رمزارزی ایران بیان کنید.
به اعتقــاد مــن، نــوآوری همچــون ســمفونی با 
نــت ســی آغــاز می شــود و ایــن نــت موجبــات 
همراهــی دیگــر عناصــر اکوسیســتم را فراهــم 
خواهد آورد. فضای سکوی مبادالت کریپتو در 
ایران دقیقاً به ســال های اول صنعت پرداخت 
شــبیه اســت. البته با تفاوت عظیمی در حوزه 
مدیریت و تفکرات اکوسیستمی. این اکوسیستم ناپخته و 

   عکس:  پریا امیرحاجلو

I N T E R V I E W

 فرصت های سرمایه گذاری 
و کسب وکاری رمزارزها 

محدود به صرافی ها 
نیست

چه کارهای دیگری 
می توان کرد؟

 فرصت ها و راهکارهای زیادی 
ورود ســرمایه گذاران  بــرای 
حقیقــی و حقوقــی بــه این فضــا وجود 
دارد. در مــورد  ســرمایه گذاری در ایــن 
یــادی،  ز خطــرات  هرچنــد  فضــا، 
به خصوص برای قشــر کم درآمد وجود 
دارد، امــا بــا توجــه بــه بحــث تحریم ها 
می تــوان نــگاه بلندمدتــی نســبت بــه 
 ســرمایه گذاری در این فضا داشــت. به 
شرطی که آگاهانه رفتار شود، می تواند 

فرصت جذابی برای مردم باشد.

 نکته جذاب دیگــری که وجود 
دارد مربوط به  ان اف تی هاست. 
در فضــای  ان اف تــی کشــور به راحتــی 
و  جــذاب  درآمدهــای  می تــوان 
کنترل شــده ای ایجــاد کــرد. می تــوان 
فضای فرهنگی ایــران را به  ان اف تی گره 
زد. هــر   کســب وکاری کــه مربــوط بــه 
اقتصاد خالق و هنر است، می تواند در 
فضــای  ان اف تــی، مســیر کارآفرینــی 
جامعــه هنــر ایــران را بــه اقتصــاد 
بین المللی بگشاید. تبدیل آثار فعاالن 
حــوزه هنری کشــور به  ان اف تــی فضای 
جذابــی را در ایــران بــه وجود مــی آورد. 
البته موضوع بازی هــای بالکچینی نیز 

قابل سرمایه گذاری است.

 در حال حاضر بازیگران اصلی 
اکوسیستم رمزارزی، صرافی ها 
ایــن  در  تبــادل  بخــش  و  هســتند 
اکوسیستم نســبت به ســایر بخش ها 
رشد بیشتری داشته است. اما می توان 
بــرای بهبــود ایــن اکوسیســتم و رشــد 
متوازن آن، بخش ها و  کســب وکارهای 
دیگری را هم توسعه داد. برای نمونه در 
فضــای  ان اف تــی و متــاورس کارهــای 
بسیاری می توان انجام داد. همچنین، 
یــادی  در  ز قابلیــت  و  ظرفیــت 
کســب وکارهای مبتنــی بــر بالکچین و 
توکنایز کردن برخی  کسب وکارها وجود 
دارد. در توسعه  نرم افزارهای بالکچینی 
و پروژه هــای دیفــای هــم قابلیت هــای 
زیادی وجــود دارد کــه می توانند باعث 
رشد درآمد در کشــور شوند. همان طور 
که گفتــم بازی هــا، متــاورس و ان اف تی 

شدیداً مقیاس پذیرند.

ANALYSISتحلیل

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com

به سوءمدیریت های ابتدایی دچار است که به  نظرم تمام این 
موارد به علت دوره گذار این حوزه است. ما در حال طی کردن 
یک مسیر بلوغ هستیم و در این مسیر خواسته یا ناخواسته، 
یکسری اتفاقات ناهنجار و آزمون وخطا پیش می آید. به عالوه 
در این مسیر، رخدادها و عناصر زرد و اتفاقات غیرهمسو هم 
شکل می گیرند. اما به مرور جامعه )کامیونیتی( خود را غربال 
می کند و به جایی می رسد که خودتنظیم گری اتفاق بیفتد. 

البته رگوالتوری به معنای دانش آن، نه کنترل و نظارت آن.
برای مثال در صنعت پرداخت ایران، شرکت شاپرک متشکل 
از فعــاالن حــوزه بانکــی و پرداختــی بود کــه این خود نشــان 
می دهد نقش بهره گیری از منابع انســانی موجود در همان 
حوزه می تواند به بلوغ رگوالسیون کمک کند و همان طور که 
نمایان است، همچنان شــاپرک خود را به روز می کند. حوزه 
رمزارز هم در همین مســیر قرار دارد. این حوزه هنوز به بلوغ 

نرسیده و در حال گذار است. 
چند نکته قابل تأمل در حوزه تبادل در ایران قابل ذکر است. 
در این حوزه دو رویکرد وجود دارد؛ برخی می گویند کریپتو به 
نفع اقتصاد کشور اســت و برخی می گویند به ضرر آن. من 
بااطمینان می گویم تأثیری که بالکچین و کریپتو می تواند روی 
GDP کشور از طریق حوزه اقتصاد خالق بگذارد، هیچ یک از 
صنایع فین تکی ایران قادر به انجام آن نیستند. بر خالف گفته 
برخی افراد که می گویند این موضوع باعث خروج ارز از کشور 
می شود، به نظر من شاید حتی راه ورود ارز را هم به کشور باز 
کند. برای مثال صادرات یکســری خدمات حــوزه بالکچین 

می تواند GDP کشور را به شدت مورد حمایت قرار دهد.
یک سوءمدیریت خاص و قابل مشاهده در حوزه تبادل رمزارز 
در کشور وجود دارد. جامعه رمزارزی هنوز یکپارچه نیست و 
به بلوغ نرسیده است. فعاالن حوزه کریپتو و صرافی ها هنوز 
برای ســاختن یک اکوسیســتم پختگی الزم را ندارنــد. افراد 
باسواد و قابل بسیاری در این اکوسیستم حضور دارند، ولی 
هنوز موفق به تشکیل یک کامیونیتی نشده اند که با تحقق 
این موضوع نگرانی حاکمیت نیز کاهش می یابد. برای مثال در 
بانک ها، بیمه ها و کارگزاری ها یکسری سندیکاها، انجمن ها 
و محافل وجود دارند که به بلوغ رسیده  اند و به دنبال منافع 

شخصی نیستند. 
در مورد موضوعات رگوالتوری در این حوزه هم باید بگویم که 
هنوز در ایران ناشناخته است. ما می توانستیم برای صنعت 
حلقه بسته پرداخت ایران، ساختاری مثل شاپرک تعریف 
کنیــم، ولی به عنــوان مثال بــرای اخــذ کارمــزد در ایــن حوزه، 
در کارمزد تراکنــش اتریوم چه قانونی می توانیم بنویســیم؟ 
کارمزد متغیر است و هر لحظه تغییر می کند. البته این مثال 
برای برخی شاید دور از ذهن باشد، اما واقعاً تفکر رگوالتوری 
شاید تا این سطح پیش برود. پس ما باید اجازه دهیم که این 
حوزه دوره گذار خــود را طی کند. چون رگوالتوری این فضا در 
ایران به همین سادگی اتفاق نمی افتد. موضوعات بسیاری از 
قبیل مالیات، پول شویی، مســیر ورود و خروج ارز از کشور یا 
مباحث کســب وکارهای بالکچینی همچون  ان اف تی وجود 

دارد. رگوله کردن این مسائل کار آسانی نیست. 
به نظر من می توانیــم حوزه رمــزارز را یک دنیای مــوازی برای 
صنعت پرداخت در نظر بگیریم و بگوییم ما تجربیات خوبی 
در صنعت پرداخت و بانک کشور داشــتیم، اما کسب این 
تجربیــات ۱۲ یــا ۱3 ســال زمان بــرده اســت. نمی توانیــم این 
تجربیات را در روز اول وارد حوزه رمزارزها کنیم. قوانین شاپرک 
هنوز هــم هر فصــل آپدیت می شــود. پــس چطــور می توان 
تجربیــات چنین فضــای پویایی را بــه حــوزه کریپتو تحمیل 
کرد؟ به عقیده مــن باید اجــازه داد فضای کریپتــو دوره گذار 

خود را طی کند.

 به تأثیــر رمزارز بــر اقتصــاد ایــران و تولید 
ناخالــص ملــی اشــاره کردیــد و گفتیــد کــه رمزارزها 
می توانند تأثیر چشــم گیری بر تولیــد ناخالص ملی 
داشته باشند. در این مورد و در مورد فرصت هایی که 
رمزارزها برای اقتصاد ایران به وجود می آورند، بیشتر 
توضیح می دهید؟ تا چه اندازه می توان امیدوار بود که 
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کسبوکار
B U S I N E S S

اقتصاد ایران این فرصت ها را غنیمت شمارد و از آنها 
استفاده کند؟

اجازه دهید به نکته ای در مورد تولید ناخالص ملی اشاره کنم. 
در کشور ما هزینه تمام شده تولید  نرم افزار بسیار پایین است. 
به نظر مــن نرم افزارهای ســاخت ایــران می توانند بــرای بازار 
کشورهای اطراف خیلی جذاب باشند. منظور من کشورهایی 
مثل قزاقستان، تاجیکستان، پاکستان، افغانستان، عمان، 
ترکیه، گرجستان، بالروس، سوریه، روسیه و لبنان است. حتی 
برخی  از این کشورها از لحاظ فین تکی شاید چندین سال از 
ایران عقب باشند. بازار این کشورها نقش بسزایی در تولید 
ناخالص و صادرات ملی ما دارد. توسعه صادرات  نرم افزارهای 
مبتنی بر حوزه بالکچین به کشورهای اطراف، نقش واضح و 

ملموسی بر GDP کشور خواهد داشت.
اگر رمــزارز را به عنوان ابزار یــا راهکاری در نظام انتقــال پول و 
پرداخت ببینیم، در حوزه مبادالت بین المللی می توان از آن 
استفاده کرد. سال هاست که در مورد پول های بلوکه شده ایران 
صحبت می کنیم، اما باید بدانیم مشــکل در مسیر انتقال 
برخی از این پول هاست. موقعیت ما در بحث استخراج خوب 

است و این می تواند باعث ورود ارز به کشور شود.
اما ما با یک فضای دگرگونی یا disruption کلی در اقتصاد 
کشور مواجه هستیم. این دگرگونی منتظر تصمیم ما نخواهد 
ماند. این تحول مانند جریان آب با خود کنده هایی را می آورد. 
این کنده ها فرصت هایی هستند که می توان آنها را گرفت و 
استفاده کرد. در غیر این صورت، این جریان سد را می شکند 
و همه چیز را با خود می برد. این جریان، فقط یک بار با خود 
کنده می آورد. کارآفرینان و اهل خرد در حاکمیت فرصت ها را 
درمی یابند. پس با توجه به تحریم ها و سطح تولید ناخالص 
ملی کشــور، فضای بالکچین یکی از فرصت ها  برای کسب 
موقعیت خوب در اقتصاد خاورمیانه اســت، البته به شرط 

کنترل فضای پول شویی و نظارت درست بر این حوزه.
در آوریل ۲۰۲۱، سهم ایران از فضای کریپتو دنیا، پنج درصد 
گزارش شد، البته گزارش دال بر قطعیت این اعداد نیست. 
این عدد نشان می دهد که اقتصاد ایران ذاتاً قابلیت و امکان 
بهــره وری از ایــن فرصــت را دارد. کشــور ما به خاطر داشــتن 
نیروهای متخصص در اقتصاد و  کسب وکار می تواند به خوبی 
از ایــن فرصت ها اســتفاده کنــد و به زیرســاخت های عظیم 
همانند تولید صنایع سنگین نیازی ندارد. فعاالن حوزه تبادل 
رمزارز ایران از ســیر نوآوری، به خوبی بهره مند شده اند. پس 
دولت یا باید در کنار این فعاالن بایستد و از این بهره استفاده 

کند یا نسبت به این مسئله موضع دفاعی داشته باشد. 
اما من خطری در اینجا احساس می کنم. اگر فضای رگوالتوری 
ایــران دچار تشــویش شــود و به موقــع تصمیم گیــری نکند، 
فضای ایــن اکوسیســتم را زیرزمینی می کنــد و چنانچه این 
اکوسیستم زیرزمینی شود، دیگر قابل کنترل نخواهد بود. 
پس به نظر من، دولت باید از خود اکوسیستم استفاده کند 
و اجازه دهد شرکت ها پیشــنهادهای خود را برای رگوالتوری 
مطرح کنند. نهادهای رگوالتور بایــد از تجربیات فعاالن این 

حوزه استفاده کنند.
اگر CBDC یا همان رمزارز ملــی ایران به درســتی راه اندازی و 
به زنجیره بالکچین وارد و به یکســری از شــبکه های کارآمد 
دنیا متصــل شــود، می توانــد جهشــی ۱۰ســاله در اقتصاد، 
به خصــوص در صــادرات کشــور ایجــاد کنــد. بســیاری از 
صادرکننــدگان نگــران دریافت پول هــای خود هســتند. اگر 
شبکه درستی پشت CBDC ایران قرار داشته باشد، بسیاری 
از این مســائل حــل خواهــد شــد. یعنی عمــالً این مســئله 

کاتالیزور رشد چرخه اقتصادی کشور می شود. 

 در بین مسائلی که مرور شد، به دو نکته در 
مورد رگوالتوری اشاره کردید. در ابتدا گفتید که حوزه 
کریپتــو در حــال طی کــردن دوره گــذار خــود اســت و 
قانون گــذاری بــر آن به ســادگی اتفــاق نمی افتــد و 
نمی توان تجربیات صنایع دیگر را به این حوزه تحمیل 
کرد. از طرف دیگر همان طور که گفتیــد، اگر رگوالتور 
به موقع تصمیم درســت نگیرد، عواقب ناگــواری در 

انتظار این اکوسیستم خواهد بود. یعنی، رگوالتوری از 
طرفی دشوار است و نیاز به تجربه کافی دارد و از طرف 
دیگر باید سریع تر در مورد آن تصمیم درست و قاطع 
گرفت. در این شــرایط، رگوالتور چه نقشی می تواند 
ایفا کند و چگونه می تواند این فضا را به درستی رگوله 

کند؟

اقتصاد رمزارزی به علت یکپارچه بودن در دنیا، اقتصادی مولد 
اســت؛ مولدی بر پایه نیروی انســانی و پول. یعنی  این حوزه 
می تواند بخشی از اقتصاد مولد صنایع مقیاس پذیر باشد. 
رگوالتور باید کاری کند که مانع این اقتصاد مولد و یکپارچه 
نشــود. کاری که رگوالتور باید در این راستا انجام دهد، چند 
بخش دارد. من معتقدم بخش مربوط به احراز هویت باید 
کامالً پیگیری و انجام شــود، زیرا اگر انجام نشود برای کشور 
خطر دارد و باید مبدأ و مقصد و علت تراکنش ها مشخص 
شود.  بخش مالیاتی این حوزه هم خیلی پیچیده نیست. تا 
زمانی که حاکمیت نســبت به دریافت مالیات و بحث های 
مالیات این حوزه به طور شفاف عمل نکند و ما را در  هاله ای از 
ابهام نگه دارد، تمام مسائل به طور زیرزمینی اتفاق می افتند. 
یعنی بخش عمده ای از درآمدها که می تواند به خود کشور 

کمک کند، زیرزمینی در جریان خواهد بود. 
به نظر من بخش سومی  هم که حاکمیت باید زودتر در مورد 
آن تصمیــم بگیــرد، ورود و خــروج ارز اســت. ما به شــدت به 
پلتفرم  یا زیرساختی شبیه به سامانه نیمای بانک مرکزی نیاز 
داریم که تکلیف صرافی ها را روشن و خطوط قرمز را مشخص 
کند. شرکتی که مجوز می گیرد و تحت نظر و مراقبت است، 
نمی تواند خطا کند. با انجام کارهای اشتباه، این اقتصاد مولد 
و کاتالیزور را به سوی مسیر غلط و زیرزمینی هدایت می کنیم. 
دولت می تواند یکسری قوانین برای گرفتن مجوز وضع کند که 
این قوانین می توانند در مورد زیرساخت فنی، ضمانت های 
بانکی، احراز هویت هیئت مدیره و سایر شروط مشابه باشند. 
با مجوز دادن و رصد کردن، می توان از باز شــدن بیش از حد 

این فضا جلوگیری کرد. 

 به نظر شما مهم ترین بازیگران اکوسیستم 
رمــزارزی ایــران چه کســانی هســتند؟ چــه بازیگران 

دیگری باید به این اکوسیستم وارد شوند؟
فعــالً بازیگران اصلــی، فعــاالن اســتخراج و  صرافی هــای ارز 
دیجیتال هستند. به نظر من بانک ها و کارگزاری های بورس 
هم باید به عنوان بازیگران کمک دهنده این فضا وارد شوند. 
همچنین مزارعی که با صرافی ها کار می کنند، باید شــفاف 
شوند. ما یکســری مزرعه مولد داریم که قابلیت ورود ارز به 
کشــور را دارند، اما شفاف نیســتند و مشخص نیست چه 
کســانی دارند با هم کار می کنند. البته من همچنان اعتقاد 
دارم چــون تجهیــزات آن وارداتی اســت و شــفافیت نــدارد، 
می بایســت صرفه و صالح کشــور را نیز مجدد بررسی و این 
حوزه را هم تنظیم گری کرد.  اقتصاد کشــور مــا از نظر تولید 
مشکل زیرساختی و بنیادی دارد، ولی اقتصادی که تولیدش 
مبتنی بر  نرم افزار باشد، می تواند به این فضا کمک کند. اگر 
بانک ها سرمایه الزم را در اختیار شرکت ها بگذارند، برای مردم 
ارزش ایجاد می کننــد، باعث درآمدزایی می شــوند و فضای 

اقتصادی کشور را متعادل می کنند. 

 پیش بینی شــما از بازار و رونــد قیمتی در 
سال 2022 چیست؟

من به بیت کوین صد هزار دالری امیدوار هستم. از نظر من 
اتریوم هم خیلی خوب خواهد بود. سوالنا و چین لینک هم 
عالی خواهند بــود. من به تمــام کوین هایی که  کســب وکار و 

شبکه دارند، امیدوار هستم. البته امیدوار، نه مطمئن.

 روندهای دنیای رمزارز و بالکچین در ایران 
و دنیا چه خواهند بود؟

در دنیا دیفای،  ان اف تی و متاورس فضا مقیاس پذیر اســت. 
در ایران همچنان موضوع تبادالت روند اصلی هستند؛ مگر 

اینکه بازیگر جدیدی وارد این حوزه شود. 
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

عرض اندام 
در برابر  دیگر بازارها

یک مقایسه تطبیقی برای اینکه بهتر بدانیم بازار رمزارزها و اندازه آن چقدر مهم است
سال 202۱ یک سال بســیار پرفرازونشیب و البته مهم 
بــرای رمزارزهــا بــود. در این ســال بــرای اولین بــار ارزش 
بــازار رمزارزهــا از دو تریلیــون دالر گــذر کــرد. در ابتدای 
ســال 202۱ این رقــم زیــر یــک تریلیــون دالر بــود، اما با 
گذشت تنها چند ماه، در ســه ماهه چهارم سال 202۱، 
این رقــم بــه حــدود ســه تریلیــون دالر رســید. حــال به  

نظر زمــان خوبی بــرای یک بررســی کلی 
اســت. منطقــاً بهتریــن راه بــرای درک 
این نوع ارقام، مقایســه با سایر صنایع، 

سرمایه گذاری ها و دارایی هاست.
بحث های زیادی حــول محور رمزارزها و 
دارایی های دیجیتال وجود دارد، اما یک 
موضوع کامالً واضح اســت؛ دارایی های 
دیجیتــال در هــر حــال به عنــوان دارایی 
محســوب می شــوند. بــا در نظــر گرفتن 
ایــن نکتــه، نقطــه شــروع خوبــی را برای 
مقایســه آن با ســایر دارایی هــا از جمله 

فلزات گرانبها، امالک، ســهام، اوراق بهادار و… انتخاب 
کرده ایم.

  ارزش بــازار رمزارزهــا در مقابــل فلــزات 
گرانبها

اجــازه دهیــد از فلــزات گرانبهــا شــروع کنیــم؛ چراکــه 
باارزش ترین رمزارز - بیت کوین - اغلب به عنوان »طالی 
دیجیتال« معرفی می شــود. در حال حاضر ارزش بازار 
طال ۱۱.4 تریلیون دالر اســت. این یعنی پنج برابر ارزش 
بــازار تمامی رمزارزهــا و ۱۳ برابــر بیت کویــن )ارزش بازار 
بیت کوین چیزی حدود 0.88 تریلیون دالر است( البته 
این نکتــه را فراموش نکنید که طال هزاران ســال اســت 
که در این عرصه فعالیت دارد و کاربردهای متعددی از 

جواهرات تا لــوازم الکترونیکی دارد؛ بنابرایــن این ارقام 
جای تعجبی باقی نمی گذارند.

بــا ایــن  حــال عرضــه محــدود بیت کویــن ســبب شــده 
ســرمایه گذاران آن را به عنــوان یــک دارایی نســبتاً امن 
تلقی کنند. در سال 202۱، ۱0 میلیارد دالر از صندوق های 
طال برداشت شده؛ چراکه بیت کوین باالترین رکوردهای 

خود را در مقابل چاپ بی رویه پول ثبت کرد.
 بــه گفتــه پــل تــودور جونــز، مدیــر صنــدوق 
ســرمایه گذاری میلیــاردر، طــالی دیجیتــال در 
حال »برنده شدن در مسابقه« در برابر همتای 
فیزیکی خود است. نکته جالب اینجاست که 
ارزش بازار رمزارزها تقریبــاً دوبرابر بازار جهانی 

نقره )۱.28 تریلیون دالر( است.

  ارزش بــازار رمزارزهــا در مقابــل 
امالک و مستغالت

 مقایسه یک صنعت ۱0ساله با بخش جهانی 
امالک و مستغالت به نظر ظالمانه می رســد، اما به هر 
حال چاره ای نیســت. در حالــی که ارزیابــی ارزش تمام 
امــالک و مســتغالت جهــان تا حدودی دشــوار اســت، 
تصــور می شــود کــه حــدود چهاربرابــر تولیــد ناخالص 
داخلــی جهانــی باشــد  و حداقــل ۱۶0 برابــر ارزش بازار 

رمزارزهاست.
ارزش بازار امالک و مستغالت ۳40 تریلیون دالر است 
که آن را به مهم تریــن ذخیره ثروت شناخته شــده برای 
بشــر تبدیل می کند. امالک تجاری حــدود ۱0 درصد از 

کل این رقم را تشکیل می دهند.

  ارزش بازار رمزارزها در مقابل سهام
 ارزش بازار رمزارزها به هیچ وجه قابل مقایســه با ارزش 

سهام جهانی نیست. ارزش سهام تا اکتبر 202۱ چیزی 
حدود ۱22 تریلیون دالر بود و ارزش سهام ایاالت متحده 

و اتحادیه اروپا به ترتیب ۵0 و ۱4 تریلیون دالر است.

  ارزش بــازار رمزارزهــا در مقابــل تولیــد 
ناخالــص داخلــی، بدهــی عمومــی و بدهــی 

دانشجویی
 زمانی که شــما ارزش بازار رمزارزهــا را با تولید ناخالص 
داخلــی - کــه شــامل ارزش همــه کاالهــا و خدمــات 
تولیدشــده در مرزهای یک کشــور می شــود - مقایسه 
می کنیــد، متوجــه می شــوید کــه در اینجــا رمزارزها در 
محل خوبــی اســتقرار دارنــد. در حقیقــت رمزارزها در 
فهرســت تولیدات ناخالــص داخلی در ۱0 عنــوان برتر، 
جایــی در میــان فرانســه )2.۶4 تریلیــون دالر( و ایتالیــا 
)۱.899 تریلیــون دالر( قرار می گیرند. کشــورهای صدر 
این فهرســت شــامل ژاپن )۵.0۵8 تریلیون دالر(، چین 
)۱۳.72۳ تریلیــون دالر( و ایــاالت متحــده )20.894 

تریلیون دالر( می شوند.
در همین حال، ارزش بازار فعلی بیت کوین )8۱4 میلیارد 
دالر(، آن را در رده هفدهم جهانی تولید ناخالص داخلی 
قرار می  دهد که بین هلند )9۱۳ میلیارد دالر( و سوئیس 
)7۵2 میلیارد دالر( قــرار می گیــرد. ارزش کل بیت کوین 
جهان باالتر از تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند 
سوئیس، آرژانتین، عربســتان سعودی، سوئد و تایلند 

است.
اما ارزش بازار رمزارزها در مقابل بدهی های ملی در چه 
وضعیتی قــرار دارد؟ بــه زبان ســاده می تــوان گفت این 
رقم تقریباً با بدهی دولت بریتانیا )2.97 تریلیون دالر( 
برابر است. سطح بدهی جهانی در بحبوحه استقراض 
دولــت، خانوارها و بانک هــا به رکــورد 22۶ تریلیون دالر 

رمزارزها در برابر بازارهای 
پرهیاهوی این روزها

جنگ، انرژی سبز 
و رمزارزها 

 بــر اســاس پــروژه هزینه هــای 
جنــگ در دانشــگاه بــراون، 
ایــاالت متحــده از ســال ۲۰۰۱ تاکنــون 
جنــگ  بــرای  دالر  تریلیــون   ۲.۲۶
افغانســتان هزینه کرده که شامل ۵3۰ 
میلیــارد دالر ســود بــرای اســتقراض 
دولت می شود. بریتانیا و آلمان که پس 
از ایــاالت متحــده قوی تریــن قــدرت 
نظامی جهــان هســتند، به ترتیب 3۰ و 
۱۹ میلیــارد دالر در طول جنــگ هزینه 
کرده اند. ارزش رمزارزها در حال حاضر 
بیشــتر از مبلغــی اســت کــه بــرای 
طوالنی ترین جنگ آمریکا هزینه شده 
مجمــوع  حــال،  همیــن  در  اســت. 
هزینه های بریتانیا و آلمان تقریباً برابر 
بــا هشــتمین رمــزارز، یعنی پولــکادات 
اســت کــه در مــاه مــی ۲۰۲۰ راه انــدازی 

شد.

 بــر اســاس گــزارش بانــک 
جهانی، حواله های جهانی در 
ســال گذشــته حدود ۷۰۲ میلیارد دالر 
بــوده اســت. حواله ها بــه انتقــال پولی 
گفتــه می شــود کــه توســط کارگــران 
خارجــی بــرای اعضــای خانــواده در 
کشــورهای فقیــر فرســتاده می شــود. 
حواله هــا به دلیــل ماهیــت بــدون مرز، 
زمان تسویه سریع و کارمزدهای پایین، 
به عنوان یــک مــورد امیدوارکننده برای 
رمزارزها در نظر گرفته می شوند. جالب 
اســت بدانید که بازار جهانی حواله در 
مقایســه بــا بــازار رمزارزهــای امــروزی 

کوچک تر است.

 حــال می رســیم بــه بحــث 
سرمایه گذاری های سبز. بازار 
جهانی این عرصه از ســال ۲۰۱۶ بیش 
از ۵۰ درصد رشــد کرده؛ بــه این معنی 
کــه دارایی هــای ســرمایه گذاری پایــدار 
اکنــون بیــش از 3۵.3 تریلیــون دالر 
ارزش دارد، امــا بــا در نظــر گرفتــن هــر 
کشور به صورت جداگانه، بازار رمزارزها 
ارزش باالتــری دارد. به عنــوان مثــال، 
ســرمایه گذاری ســبز در کانــادا حــدود 
۲.۴ تریلیــون دالر اســت، در حالی که 
بازار ژاپن فقط سه تریلیون دالر است. 
در همیــن حــال، طبــق گــزارش آژانس 
بین المللی انرژی )IEA(، سرمایه گذاری 
ســاالنه انرژی در جهان بــه دو تریلیون 

دالر می رسد.

ANALYSISتحلیل

کسری حسنی  
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

کوین بیس هم بازار ان اف تی راه انداخت

 یک بازار اختصاصی در کنار کوین بیس

REPORTگزارش

راه اندازی یک بازار جدید ان اف تی برای معامله گران 
و طرفداران آن می تواند یک خبر بسیار فرح بخش 
باشد. شش ماه پیش کوین بیس، بزرگ ترین صرافی 
رمزارز ایاالت متحده از نظر حجم معامالت، اعالم 
کرد که قصد راه انــدازی یک بــازار ان اف تــی را دارد، 
اما از ارائه جزئیات مرتبط با زمان شــروع به کار آن 
خودداری کرد. حاال کوین بیس ان اف تی حالت بتای 
خود را با مجموعــه ای از ان اف تی هــا روی بالکچین 

اتریوم، راه اندازی کرده است.
کوین بیس یک پلتفرم عمومی مبادله رمزارز است 
و بر اســاس آمــار وب ســایتش، حــدود 8۹ میلیون 
کاربــر، ۲۷8 میلیــارد دالر دارایــی رمزنگاری شــده و 
۵۴۷ میلیــارد دالر حجــم مبادالت ســه ماهه دارد. 
در طول راه اندازی نســخه بتــا، کوین بیس تعدادی 
 Doodles، World از مجموعه های ان اف تی مانند
of Women و Azuki را در ایــن بــازار بــه نمایــش 

می گذارد.
»الکس پالتزر«، سرپرست محصوالت ان اف تی در 
کوین بیس ان اف تی، طی یک کنفرانس مطبوعاتی 
گفت: »هر مجموعه مبتنی بر اتریوم در کوین بیس 
ان اف تــی قابــل دسترســی خواهــد بــود و بــه زودی 
دسترسی به بالکچین های دیگر نیز میسر می شود. 
ما این مجموعه ها را در پلتفرم خود و در طول زمان 
برای کمک به شناخته شدن ان اف تی های برگزیده، 
معرفی می کنیم، به ویژه برای افــرادی که با این نوع 
بازار آشنایی ندارند. همچنین برای مدت محدودی 
هیچ کارمــزد مبادلــه ای در این بازار وجــود نخواهد 

داشت.«

 ویژگی های بازار جدید کوین بیس
»سانچان ساکسنا«، معاون محصوالت 
در کوین بیس در این جلسه گفت: »با گذشت زمان، 
کارمزد افزایــش می یابد، اما ایــن کارمزد تک رقمی 
و بســیار پاییــن خواهــد بــود. کاربــران می توانند از 
کیف پول کوین بیــس یا هر کیف پولــی که قابلیت 
خودحضانتــی دارد، بــرای تجارت ان اف تــی در این 
پلتفــرم اســتفاده کننــد.« او در ادامــه افــزود: »مــا 
پیش تــر توانســتیم پیچیدگی هــای رمزارزهــا را به 
روشی آســان برای عموم مردم به ارمغان بیاوریم و 
معتقدیم فرصت مشابهی برای انجام این کار برای 

ان اف تی ها نیز داریم.«
بر خالف صرافــی رمزارز، بــازار ان اف تی قصــد دارد 
یک »بازار اجتماعی وب 3« را نیز پیاده سازی کند. 

به عنوان بخشی از استراتژی کوین بیس ان اف تی، 
بازار بــه کاربران ایــن امــکان را می دهد کــه فرصت 
خرید، فروش و تعامل با سازندگان، مجموعه داران 
و جامعه پیرامون ان اف تی های خود را داشته باشند.
افرادی کــه در باالی فهرســت کوین بیــس ان اف تی 
قرار دارند، می توانند به آزمایش کنندگان نسخه بتا 
تبدیل شوند و با ایجاد حساب کاربری، ان اف تی های 
خود را ایجــاد کرده، بــه نمایش گذاشــته و معامله 
کنند و تا هفته آینده تمامی این پلتفرم، برای کاربران 

باالی ۱8 سال قابل دسترس خواهد بود.

 درست مانند اینستاگرام
ایــن پلتفــرم درســت مانند یک حســاب 
اینســتاگرام اســت که در آن کاربــران ان اف تی های 
خــود را بــه نمایــش می گذارنــد. افــراد می توانند از 
طریق این پلتفرم یکدیگــر را دنبال کننــد، در مورد 
کارهــای یکدیگــر نظــر دهنــد و بــا یکدیگــر تعامل 
داشته باشند. اگرچه ویژگی هایی مانند اظهارنظر یا 
دنبال کردن سایر حساب های ان اف تی روی زنجیره 
یــا غیرمتمرکز نیســتند، اما هــدف کوین بیس این 
است که به تدریج تمام این ویژگی ها را غیرمتمرکز 
کــرده و آنهــا را در طــول زمــان به صــورت زنجیره ای 

درآورد.
این پلتفرم برنامه جداگانه ای برای تعدیل و حذف 
ان اف تی های منتشرشــده ندارد و تنها در صورتی 
که مــوارد مغایر با قانــون یک کشــور در ان اف تی ها 
وجود داشته باشد، این بازار آنها را ممنوع خواهد 
کرد. اغلب وجود یک برنامه برای تعدیل ان اف تی ها 
ســبب اختالف نظــر جامعــه رمزارزهــا می شــود؛ 
چراکه کاربران یــک بــازار آزاد و بدون مجــوز باید از 
وجود چنین مــواردی جلوگیری کنند. بــا این  حال 
کوین بیس اعالم کــرده تا زمانــی که تحــت قانون و 
نظــارت کشــوری قــرار دارد، دخالتــی در درســت یا 
غلط بودن این امــر نمی کند. در آینــده، کوین بیس 
ان اف تــی قصــد دارد ویژگی هــای بیشــتری بــه این 
پلتفرم اضافه کند. همچنین پیش بینی می شود که 
گزینه خرید ان اف تی با حساب کوین بیس یا کارت 
اعتباری اضافه شود تا اکوسیستم برای مخاطبان 
اصلی قابل دسترس تر باشد. این پلتفرم همچنین  
برای جذب کاربران بیشتر، با هنرمندان ان اف تی در 
ســطح جهان همکاری خواهد کرد و انتظار می رود 
این پلتفــرم در مدتــی کوتاه بــه یکــی از بزرگ ترین 

بازارهای ان اف تی تبدیل شود.

رســیده اســت. این در حالی اســت که پایه پولی فعلی 
جهــان، پنج برابر ســال 2008 اســت. در علــم اقتصاد، 
پایه پولی در یک کشــور عبارت اســت از: ســپرده های 
بانک هــای تجاری نــزد بانــک مرکــزی، به اضافــه وجه 
نقد در گردش در دســت مــردم، به اضافــه وجه نقدی 
که به طور فیزیکی در بانک ها نگهداری می شــود. پایه 
پولی بخشی از کل عرضه پول است که دارای باالترین 
قابلیــت نقدشــوندگی اســت. نکتــه جالــب دیگــر آن 
اســت که ارزش بازار جهانی رمزارزها با کسری بودجه 
ایــاالت متحــده در ســال 202۱ )2.77 تریلیــون دالر( 
فاصله زیادی ندارد و ۶۵0 میلیون دالر بیشتر از بدهی 

دانشجویان ایاالت متحده )۱.7 تریلیون دالر( است.

 ارزش بازار رمزارزها در مقابل برنامه های 
خرید تسهیل کمّی

 در ابتدا باید به این بپردازیم که تعریف تسهیل کمّی 
چیســت؟ تســهیل کمّی، سیاســت پولــی نامتعارفی 
است که بانک های مرکزی هنگام نامؤثر بودن سیاست 
اســتاندارد پولــی، بــرای جلوگیــری از افت عرضــه پول 
مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد. یــک بانــک مرکــزی از 
طریق خرید مقادیر مشخص ذخایر مالی از بانک های 
تجــاری و دیگــر نهادهــای خصوصــی تســهیل کمّــی 
می کنــد و در نتیجه پایه پولــی را افزایــش می دهد. اگر 
نگاهی گــذرا بــه ترازنامــه فــدرال رزرو از زمــان اقدامات 
تســهیل کمّی در اوایل ســال گذشــته داشــته باشیم، 
می توانیم به اطالعات دقیقی دست یابیم. فدرال رزرو 
از مارس گذشته بیش از چهار تریلیون دالر به اقتصاد 
وارد کــرده و ترازنامــه خــود را بــه 8.۵۶ تریلیــون دالر 
افزایش داده اســت. ارزهای جدید واردشده به عرضه 
پولی ایاالت متحده می توانند به راحتی بازار رمزارزهای 
امروزی را خریداری کنند، بدهی دانشجویی را پوشش 

دهند و ۳00 میلیارد اضافه دیگر باقی بماند.
قبل از ادامه بحث، اجازه دهید نگاهی به تسهیل کمّی 
ارائه شــده در پی بحران مالی  2008 داشــته باشیم. در 
آن زمان، فدرال رزرو ابتدا، حدود 2.۱ تریلیون دالر اوراق 
خزانه و اوراق بهادار با پشــتوانه وام مســکن خریداری 
کرد. پس از دور دوم تســهیل کمّی بین سال های 20۱0 
تا 20۱۱، فدرال رزرو ۶00 میلیــارد دالر اوراق قرضه دیگر 
را به ترازنامه خــود اضافه کرد که مجمــوع آن را به 2.7 
تریلیون دالر رساند که ۳۵0 میلیون دالر بیشتر از ارزش 

بازار رمزارزهای امروزی است.

 ارزش بــازار رمزارزهــا در مقابــل صنایــع 
جهانی

قبل از وارد شــدن بــه این بحث، توجه داشــته باشــید 
که رقــم 2.۳۵ تریلیــون دالری به کل صنعــت رمزارزها 

و به طــور کلــی کریپتــو اشــاره نمی کنــد. این رقــم صرفاً 
ارزش کل رمزارزهــای در گــردش را نشــان می دهــد. بــا 
ایــن حــال، ایــن صنعــت دارای کمپانی هــای بســیاری 
است که مســتقیماً با صدور توکن ها مرتبط نیستند. 
والت های سخت افزاری، آژانس های بازاریابی و رسانه، 
شــرکت های اســتخراج، اســتارتاپ های بالکچیــن، 
شــبکه های پرداخــت، صندوق هــای ســرمایه گذاری 
ریســک پذیر رمزارزی و بســیاری دیگر شامل صنعت 
رمزارزها می شــوند. به همین دلیل تخمیــن ارزش کل 
صنعت رمزارزها بســیاری دشــوار اســت، اما می توان 
گفت که احتماالً چیزی حــدود 2.۳۵ تــا 2.9 تریلیون 
دالر اســت. کریپتــو در حــال حاضــر در فهرســت ۱0 
صنعت برتر دنیا قرار دارد و از صنعت مخابرات )۱.74 
تریلیون دالر( پیشی گرفته، اما از صنایع خودروسازی 
)۳ تریلیــون دالر(، اکتشــاف و تولیــد نفــت و گاز )4.۶ 
تریلیــون دالر( و غــذا )۵ تریلیــون دالر( عقــب اســت. 
صنعــت خدمــات مالــی جهانــی بــا ارزش بــازار 22.۵ 

تریلیون دالر در رتبه اول قرار دارد.

 ارزش صنعــت رمزارزهــا در مقایســه بــا 
سهم های برتر

 در آخر اجازه دهید رمزارزها را در مقابل ســهم هایی 
که بهترین عملکرد را دارند، قرار دهیم. از این ســهام 
می توان بــه اپل و مایکروســافت اشــاره کــرد. در زمان 
نگارش این مطلــب، اپل با ارزش بــازار حدودی 2.98 
تریلیــون دالری باارزش تریــن شــرکت ســهامی عــام 
جهان اســت. پــس از آن مایکروســافت بــا نزدیک به 
2.۵۱ تریلیون دالر در رتبه دوم و آلفابت با دو تریلیون 
دالر در جایــگاه ســوم قــرار دارد. نه تنهــا ارزش بــازار 
جهانی رمزارزها به بزرگ ترین غول های فناوری جهان 
نزدیک است، بلکه موفق ترین دارایی آن - بیت کوین 
- در ســال 202۱ بســیار ســریع تر از این کمپانی ها به 
ارزش یک تریلیون دالر رســید. رمزارزها طی ۱2 سال 
به این نقطه رســیدند، در حالــی که آمازون 24 ســال 
زمان برای رســیدن به یــک تریلیون دالر ســپری کرد. 
دومیــن رمــزارز بــزرگ، اتریــوم، ارزش بــازار بیشــتری 
 Procter والمارت و ،LVMH ،نسبت به سامسونگ

Gamble & دارد.
۱2 ســال پیــش، بیت کویــن در حــد یــک ایــده بــود و 
در ســال 202۱ بــه ششــمین پــول پایــه بــزرگ روی کره 
زمین تبدیل شــد. این صنعت با پیدایش بســیاری از 
موضوعات ماننــد  ان اف تــی، دیفــای، Gamefi و… در 
حال پیشرفت است. ســؤالی که در حال حاضر ذهن 
بسیاری را مشغول کرده، این اســت که رمزارزها تا چه 
حد می توانند پیش روند و نقطه عطف بعدی چه زمانی 

خواهد بود؟
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چهرهها
F I G U R E S

درباره یک استوری اینستاگرامی که بهانه خوبی شد برای بحث و گفت وگو درباره خطر ورود 
سلبریتی ها به حوزه رمزارزها 

کالهبرداران بازارهای مالی آن قدر حرفه ای  هستند که بدون 
باال رفتن از دیــوار خانه مردم و بــدون زحمت دزدی فیزیکی 
بــه خــود دادن، به طــوری جیــب مــردم حاضــر در بازارهــای 
مالــی را خالی می کننــد کــه هیچ کــس از آن خبر نداشــته و 
نــدارد. افرادی کــه در بازارهای مالــی حضور دارنــد، باید این 
موضوع را در نظر داشته باشــند که قبل از ورود به بازارهای 
مالی حتماً آموزش دیده باشــند و با مطالعه دقیق، به انواع 
راه و روش های کالهبرداری واقف باشند تا سرمایه خود را از 
خطر کالهبرداری محفوظ نگه دارند. ماجرای تبلیغ ملیکا 
شــریفی نیا، بازیگــر شناخته شــده کشــورمان بــرای یکی از 
چهره های اینستاگرامی حوزه رمزارزها که یک پروژه مشکوک 
و به تعبیر کارشناســان این حوزه بی ارزش را ترویج می کند، 
بهانه ای شد تا ورود بدون آگاهی سلبریتی ها به این عرصه را 
آسیب شناسی کنیم. اما وقتی دیدم سایت اقتصاد آنالین در 
گزارشی موشکافانه و مفصل همه جوانب این ماجرا را بررسی 
کرده، بهتر دیدیم عیناً همان گزارش را اینجا بازنشر دهیم. با 
این توضیح اضافه که هشدارها و آموزش هایی از این دست 
یکی از نیازهای اکوسیستم رمزارزی در ماه ها و سال های آینده 
خواهد بود و فعاالن واقعی این فضا باید برای گفتمان سازی 
و تولید محتــوا در این خصــوص کارهای زیرســاختی انجام 
دهند؛ چراکه متأسفانه چه بخواهیم و چه نه، در نهایت ضرر 
و زیان مردم و کاربران عادی که به توصیه های غیرکارشناسی 
سلبریتی ها عمل می کنند، به پای اکوسیستم رمزارز کشور 

نوشته خواهد شد.

  سوءاستفاده از سلبریتی ها در بازار رمزارز 
با افزایش محبوبیت رمزارزها در ایران سروکله کالهبرداران 
پیدا شده و اکثر مواقع اخباری مبنی بر کالهبرداری در حوزه 
رمزارزها از گوشــه وکنار این مملکت به گوش می رسد. یکی 
از روش هــای جدید کالهبــرداری در حــوزه رمــزارز تبلیغات 

رمزارزهای بی بنیان یا به اصطالح شت کوین هاست که اخیراً 
توسط افراد مشهور یا پرطرفدار ایرانی انجام می شود. پشت 
این نوع کالهبرداری ها افراد سوءاستفاده گر قرار دارند که از 
شهرت ســلبریتی ها و باورمندی طرفداران شــان در راستای 
تبلیغ رمزارز یا پروژه ای استفاده می کنند که اساساً بی بنیان 
و صرفــاً برای خالی کــردن جیب مردم طراحی شــده اســت. 
سلبریتی ها خواســته یا ناخواســته نباید دســت به چنین 
اقداماتی بزنند و از شــهرت خود در راســتای پر کردن جیب 
کالهبــردار جماعت اســتفاده کننــد. ایــن اقدامــات باعث 
خدشه دار شدن اعتماد مردم به آنها و افول زودهنگام آنها 

می شود.

  به حرف متخصصان گوش دهید
کارشناســان و متخصصان بازارهای مالی همیشه توصیه 
می کنند که افراد برای ســرمایه گذاری باید از قبل خودشان 
تمــام جوانــب را بررســی کننــد. پارامترهایی ماننــد تحلیل 
فاندامنتال و تحلیل تکنیکال را برای این مواقع گذاشته اند تا 
افراد از آنها در جهت انتخاب صحیح گزینه سرمایه گذاری 
خود استفاده کنند. در مقابل هستند افراد ساده لوحی که 
صرفاً به جهت معروف بودن یک شخص به تمام توصیه های 
او گــوش می دهنــد. حتی اگــر توصیــه او توصیه مربــوط به 
سرمایه گذاری باشد که دست کمی از توصیه پزشکی ندارد.

به گفته یکــی از اعضای جامعــه رمــزارز فارســی زبان به نام 
علیرضا سبزعلیان که در توییتر به نام: @0x4lireza فعالیت 
می کند و در اکوسیستم استارتاپی و رمزارزی کشور چهره ای 
شناخته شده و مورد اعتماد است؛ »خطر توصیه مالی کمتر 
از توصیه پزشــکی نیســت. این را خطاب به ســلبریتی ها و 
شاخ های اینستاگرام عرض می کنم که اگر  ذره ای وجدان در 
وجودتان هســت با ســرمایه و زندگی مردم بازی نکنید و در 
اموری که تخصص ندارید، به ویژه مارکت پرریسک کریپتو 

ابراز نظر یا تبلیغات نکنید.«

  نمونه هایی از توصیه یا تبلیغات مالی توسط 
سلبریتی ها

داستان از این قرار است که خانم شریفی نیا، بازیگر ایرانی 
دانسته یا ندانســته در صفحه اینســتاگرامی خود که یک 
میلیــون و ۴۰۰ هــزار دنبال کننده دارد، فــردی را به نــام باربد 
معصومی تبلیغ می کند که مسئول ترویج و پامپ و دامپ 

پروژه WOJ است.
ملیکا شریفی نیا به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دنبال کننده خود 
می گوید به توصیه های مالی باربــد معصومی گوش دهند. 
باربد معصومی به همراه علی حسنی و ماهان تیموری پروژه 

WOJ را به دنبال کنندگان خود معرفی کردند.
در پی اقدام ایــن بازیگر، جامعــه رمزارز فارســی زبان توییتر 
واکنش های شــدیدی داشــتند، برای مثال کاربری به نام @
CryptoVizArt در توییتــی افــزود: »هنرمنــد، ورزشــکار، 
خواننــده، بزرگــوار یــا هــر کســی کــه روی شــانه های توجــه 
مخاطب باال رفتی، »تبلیغ کورکورانه در بازار کریپتو یا سایت 
شــرط بندی و همکاری با کالش  های پشت شــون« مصداق 
عینی خیانت بــه منافــع ملی، بــازی بــا اعتمــاد مخاطب و 

معامله  شرافت شماست. به چه قیمت؟ پول!«

  دنیــا دادرســان و عذرخواهــی بابــت تبلیــغ 
WOJ رمزارز

دنیا دادرسان، خواننده مشــهور ایرانی بارها در اینستاگرام 
خــود کــه دو میلیــون و ۴۰۰ هــزار دنبال کننــده دارد، از باربد 
معصومی؛ همان کسی که مســئول ترویج و پامپ و دامپ 
پــروژه WOJ اســت، تبلیــغ کــرده اســت. دنیــا دادرســان در 
جواب انتقــاد کاربران نســبت به انجام این عمــل در توییتر 
پاســخ داد: »مــن واقعاً معــذرت می خــوام بابت ایــن اتفاق. 

»دانای عشق« بعد از 13 
سال منتشر شده و در 

پلتفرم Rarible به شکل 
ان اف تی قابل خرید است

آهنگی از
 استاد شجریان 

ان اف تی شد
اســتاد محمدرضا شــجریان، خواننده 
فقید ایرانی، ۱3 ســال پیــش آهنگی به 
نام »دانای عشق« را ضبط کرد، اما این 
اثر هیچ وقت منتشــر نشــد. حــال بعد 
از گذشــت ۱3 ســال، این آواز بــا صدای 
استاد آواز ایران به مزایده گذاشته شده 

و برای اولین بار شنیده می شود.
اثــر دانــای عشــق بــا شــعری از عطــار 
نیشابوری کار شده است. نکته جالب 
توجــه دربــاره آهنــگ دانای عشــق این 
است که فرایند مزایده آن با استفاده از 
یک نوع ارز دیجیتالی انجام می شــود. 
به گفته مــزدا انصاری، نوازنــده پیانوی 
ایــن اثــر، اســتاد شــجریان زمانــی کــه 
مشــغول ضبط آلبــوم »آه بــاران« بود، 
ایــن اثــر را هــم تنظیــم کــرد. انصــاری 
کار آهنگ ســازی بــرای ایــن قطعــه را 
در دوران همه گیــری کرونــا انجــام داد. 
ضبــط آهنــگ دانــای عشــق را ریموند 
مؤسســیان بر عهــده داشــت. میکس 
و مســترینگ آن هم با رامین مظاهری 
در اســتودیو باران بود. اکنــون هم عماد 
پســندیده به عنوان تهیه کننده این کار 
شناخته می شود و وی خبر مزایده این 
آهنگ را منتشر کرده است. پسندیده 
این خبــر را در صفحــه فیس بوک خود 

منتشر کرد.
پلتفرم »Rarible « آهنگ دانای عشق 
را به مزایده گذاشته اســت. این آهنگ 
به صــورت توکــن غیرقابــل معاوضــه یــا 
همــان ان اف تــی، بــه مزایــده درآمــد 
و پیشــنهاد ایــن اقــدام هــم بــا انصاری 
بود. پســندیده کــه تهیه کننــده این اثر 
اســت، در صفحه خود عالقه مندان به 
صدای محمدرضا شجریان را راهنمایی 
کرده کــه چگونــه در این فرایند شــرکت 
داشــته باشــند. بــه گفتــه تهیه کننــده 
آهنــگ دانــای عشــق، افــراد متقاضــی 
ابتدا باید وارد وب ســایت راریبل شوند 
و عبــارت دانــای عشــق را بــا حــروف 
التین جســت وجو کنند. بعــد از آن اثر 
به صورت آنالین برایشان پخش خواهد 
شــد و ســپس آنها این امکان را دارند تا 
با اتصال به کیف پول رمزارز به ســایت 
و اعالم مقدار پیشنهادی واحد اتریوم، 

در مزایده شرکت داشته باشند.

NEWSخبر

خانم شریفی نیا 

هر چیز و  
هر کسی را 
تبلیغ نکنید!
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چهرهها
F I G U R E S

ورزشکارها و گیمرها بیش از گذشته وارد دنیای رمزارز خواهند شد

استپن؛ توکن محبوب این روزها

REPORTگزارش

تا به امــروز بازی هــای بالکچینی بســیاری خلق  
شده اند که به کاربر اجازه می دهند با بازی کردن، 
همزمان درآمد هم کســب کنند. بــه این ویژگی، 
»بازی کــن، درآمــد کســب کــن« یــا به اصطــالح 
انگلیســی »Play To Earn« گفتــه می شــود. 
اما بــازی اســتپن، باعــث خلق ســبک جدیدی 
از بازی هــای کریپتویــی شــده اســت؛ قابلیــت 
 )Move To Earn( درآمدزایــی بــا حرکت کــردن
به لطف بازی STEPN، در بیــن کاربران کریپتو، 
مفهــوم جدیــدی اســت. ایــن پلتفــرم در آینده  
نزدیــک تعامل کاربــران و گیمرها را بــا بازی های 

مربوط به فناوری وب 3، تغییر خواهد داد.
برنامه اســتپن به کاربران اجــازه می دهد تا یک 
 )NFT( کفش به صورت توکن غیرقابل  معاوضه
برای شــروع از بــازار آن خریداری کننــد و بعد با 
کمــک ویژگی های متنــوع، بدونــد یــا راه بروند و 
کســب درآمد کنند. در واقع، هــدف اصلی تیم 
توسعه و طراحی پلتفرم استپن از خلق و توسعه 
آن، معرفــی دنیــای جــذاب بالکچیــن و ارزهای 
دیجیتــال، بــه جامعــه ورزشــکاران و گیمرهــای 
ناآشنا به این حوزه و همین طور تشویق کاربران 
بــازار رمزارزهــا، بــه ورزش کــردن و حفــظ زندگی 

سالم است.
)STEPN )GMT یــک توکــن رمزنگاری شــده 
است که روی شــبکه بالکچین ســوالنا استقرار 
یافتــه  اســت. در حقیقــت یــک اپلیکیشــن 
ورزشــی Move۲Earn اســت. بدیــن معنــا کــه 
شما با نصب این اپلیکیشن و قدم زدن و دویدن 
می توانیــد از طریق برنامه، توکــن جایزه بگیرید 
و به اصطــالح ایــن اپلیکیشــن یک اپلیکیشــن 
حرکــت بــرای جایــزه اســت. پــروژه اســتپن در 
حقیقــت شــامل دو توکــن بــه نام هــای GMT و 

GST است.

در ایــن اپلیکیشــن شــما بــا خریــد کفش هــای 
ورزشی که به صورت ان اف تی هستند، می توانید 
از قــدم زدن و دویــدن خــود کســب درآمــد کنید 
و هرچــه کفــش شــما قابلیت هــای بیشــتر و 
ویژگی هــای منحصربه فــرد بیشــتری داشــته 
باشــد، می توانیــد از طریــق آن درآمد بیشــتری 
کســب کنید. بســیاری از افــراد به دلیــل هزینه 
باالی ایــن ان اف تی ها، آنهــا را از دارندگان اجاره 
می کنند و به کسب درآمد می پردازند. در روش 
اجــاره ای کســب درآمــد، ۷۰ درصــد درآمــد در 
اختیار دارنــده ان اف تی قرار می گیــرد و تنها 3۰ 
درصــد آن به دونــده تعلق می گیــرد. درآمدهای 
داخل ایــن اپلیکیشــن به صورت GST اســت و 
کاربــران می توانند این توکــن  را بــا SOLANA یا 
USDC معاوضــه کننــد. در ادامــه ایــن مطلب، 
 GMT ما بــه توکــن حاکمیتــی این پــروژه یعنــی
می پردازیــم. توکن هــای حاکمیتــی، توکن هایی 
هســتند کــه توســعه دهندگان بــا ایجــاد آنهــا، 
دارندگان توکن ها را قادر به مشارکت در پروتکل 
مدنظــر خــود می ســازند. قیمــت GMT در ۱۱ 
مارس ســال جاری تنها حدود ۷۰ ســنت بوده و 
با رشــد 3۵۰۰ درصدی تا به امروز به 3.۷3 دالر 
رسیده است. این توکن در هفته گذشته با ۶8.3 
درصد رشــد، به یکی از محبوب ترین توکن های 
حال حاضــر تبدیل شــده و با پشتیبانی شــدن 
توســط ســرمایه گذاران بزرگی از جملــه صرافی 
بایننس – بزرگ ترین صرافی رمزارز حال حاضر 

دنیا - از پشتوانه خوبی برخوردار است.
صرافی هایی چون بیت پیــن و رمزینکس اخیراً 
این توکــن را به فهرســت ارزهــای خــود اضافه و 
امکان دنبال کردن قیمــت لحظه ای و همچنین 
خریدوفــروش ایــن توکــن را بــرای کاربــران خود 

میسر کرده اند.

من کالً ســالی چهار، پنج بار شــاید تبلیغات این جوری کنم 
و معذرت می خوام بابت بی توجهی نسبت به این داستان. 
حتماً پیگیری می کنم. لطفاً برام بنویســین که ایشون چی 

کار کردن؟«

  ارز دیجیتال ووجک ) WOJ( چیست؟
در واقع ووجک نام یک میم اینترنتی یا شخصیت کارتونی 
اینترنتی اســت کــه در ســال ۲۰۱۰ مــورد توجه قــرار گرفت. 
ووجک تصویــر یک مرد کچل بــا ظاهری مبهوت اســت. از 
این تصویر برای بیان مالیخولیا، تنهایی، پشیمانی یا دیگر 

حالت های رفتاری از این دست استفاده می شود. 
حاال ووجک به نام یکی از ارزهای دیجیتال بازار کریپتو تبدیل 
شده است. ارز دیجیتال ووجک، در واقع ارز دیجیتال رسمی 
پلتفرم ووجک فایننــس )Wojak.Finance( اســت. توکن 
ووجک با نام اختصــاری »WOJ« در بازار کریپتو شــناخته 
می شود. این توکن بر بستر شــبکه  بایننس اسمارت چین 
»BSC« فعالیت می کنــد؛ بنابراین یک توکن با اســتاندارد 

»BEP20« به حساب می آید.

  چرا رمزارز WOJ بی ارزش است؟
این توکن برای اولین بار توسط علی حسنی و باربد معصومی 
ملقب به bitbod و ماهان تیمــوری در کانال های تلگرامی و 
اینستاگرام شــان به عنوان یک پــروژه موفق معرفی شــد و با 
تبلیغات بسیار گسترده در پلتفرم های اینستاگرام و تلگرام 

مردم را تشویق به خرید این پروژه کردند.
بعد از معرفی و ترغیب مردم به خرید ایــن کوین در تاریخ ۶ 
اکتبر ۲۰۲۱ رشد عجیب ۴۲۰۰ درصدی را تجربه کرد و دقیقاً 
در همان دقایــق اولیه بعد از اینکه مردم ایــن توکن بی ارزش 
را خریدند، به مقدار ۷۵ درصــد ارزش خود را از دســت داد! 
به نوعی خودشان قیمت را پامپ کردند و زمانی که مردم برای 
خرید هجوم آوردند توکن های بی ارزش را ۴۲۰۰ برابر گران تر 
از ارزش واقعی به مردم فروختند و باعث ریزش شدید قیمت 
یا اصطالحاً دامپ قیمت شدند. الزم به ذکر است که حجم 
کل معامالت خریدوفروش این توکن در آن روز به مبلغ چهار 

میلیون دالر می رسد!

  واکنش ها به اشکاالت عدیده فنی پروژه
بعــد از ایــن اتفــاق جمــع کثیــری از متخصصــان حــوزه 
کریپتوکارنسی به بررسی تخصصی اسمارت کانترکت این 
توکن پرداختند که در اینجا به چند مورد آن اشاره می کنیم:

* مورد اول: گیت هاب این پروژه متن باز نیســت و تنها یک 
نفر در این پــروژه فعالیت بســیار پایینــی داشــته و از تاریخ 
پنجم اکتبر به بعد هیچ گونه فعالیتی را روی گیت هاب این 
پروژه پیدا نمی کنید! تمامی فعالیت هایی هم که ثبت شده، 
درخواست برای اضافه کردن توکن جعلی woj در تراست ولت 

بوده و هیچ فعالیتی در حوزه پروژه انجام نشده است.
* مــورد دوم: اتفاق جالبی که در مــورد این پــروژه افتاده، این 
اســت که برای ویرایش  زنجیره هوشــمند، بنیان گذاران این 
پروژه یک زنجیره را به شرکت eNebula ارائه داده اند که هیچ 
مشکلی نداشته، ولی این زنجیره هیچ وقت به طور عمومی 
منتشر نشــد و عمالً زنجیره ای که منتشر شــده بود، کامالً 
متفاوت با زنجیره آدیت شــده بوده اســت! علت انجام این 
کار چه بود؟ چون برای فهرست شــدن در تراست ولت و لود 
شدن لوگو یکی از شــرایط این بوده که زنجیره هوشمند این 
توکن باید آدیت شده باشد و اگر بنیان گذاران، زنجیره اصلی 
را ارائه می دادند، هیچ شــرکتی این زنجیره را تأیید نمی کرد! 
این یعنی افراد پشت این پروژه ســر کاربران و تراست ولت را 

کاله گذاشته اند !
https://drive.google.com/file/d/1Vu3Az7KTJ
_9OIjYTxHyMigkKGDi9blsZ/view

لینک باال آدرس اسمارت کانترکتی است که توسط شرکت 
eNebula آدیت شده، ولی کانترکتی که دیپلوی  شده، کامالً 
متفاوت است. برای مثال شما می توانید این قسمت از کد 
را که داخل لینک باال به آن اشاره شده، در اسمارت کانترکت 
جدید جست  وجو کنید. متأسفانه هیچ چیز پیدا نخواهید 
کرد . ســبزعلیان طی یک توییت به مخاطبان خود هشدار 
داد: توکن WOJ فانکشن های خطرناکی در قرارداد هوشمند 
 Owner خــود دارد و صد درصد اســکم اســت. ســازنده یــا
قراردادهای هوشمند این پروژه privilege یا به بیان ساده تر 
دسترســی هایی برای خــودش در کدهــای برنامه نویســی از 
قبل در نظر گرفته که حتی اسکم ترین پروژه های کریپتو هم 
سعی می کنند از آنها دوری کنند. این دسترسی ها به گونه ای 
تعبیه شــده که مالک یا مالــکان پــروژه بتوانند در هــر زمان 
نسبت به دستکاری قیمت و مارکت، کنترل دارایی هولدرها، 
جلوگیــری از فروش یــا نقل وانتقال توکن توســط هولدرها و 
بسیاری موارد دیگر که خطرساز اســت، اقدام کنند. وجود 
چنین دسترسی هایی در یک پروژه قرارداد هوشمند فارغ از 
جعلی بودن تیم اجرایی، وایت پیپر، توکنومیکس و رودمپ  
بسیار ضعیف، برای اسکم دانستن آن کافی است. نسبت 
به خطرات این  پروژه و فعالیت های تیم معرف آن آگاه باشید.
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روی دیگر 
سکه رگوالسیون

چرا رگوالتوری می تواند متغیری تأثیرگذار و مثبت برای ترغیب سرمایه گذاران رمزارزی باشد؟

برد سریع؛ انگیزه آفریقای مرکزی برای 
قانونی کردن بیت کوین 

کلوپ
 سه نفره شد!

یکی از فقیرترین کشــورهای دنیا، در جهــت قانونی کردن 
بیت کوین اقــدام کرده و حــاال می توان جمهــوری آفریقای 
مرکــزی را در کنــار هنــدوراس و الســالوادور عضــو کلــوپ 
ســه نفره  کشــورهایی که بــه بیت کویــن وضعیــت قانونی 
بخشیده اند، به شمار آورد. قانون گذاران و اعضای مجلس 
آفریقــای مرکــزی بــدون رأی مخالــف، هفتــه گذشــته بــا 
تصویب متفق القول الیحه مربوطه، در جهت قانونی کردن 
بیت کوین قدم برداشتند. بالفاصله پس از آن، »فاستین 
ارشان تودرا«، رئیس جمهور این کشور،  با امضای نهایی 

خود الیحه مذکور را به قانون تبدیل کرد. 
»اوبــد ناســیمو«، ســخنگوی دفتــر ریاســت  جمهوری 

جمهوری آفریقــای مرکــزی در بیانیه ای گفــت: »پذیرش 
بیت کوین به عنوان یک ارز رسمی در کشور ما، فرصت های 
بســیاری را بــرای آینده کشــور مــا ایجــاد می کنــد و قدمی 
مصمــم در راســتای پیشــرفت اســت.«  بــه گفتــه »هروه 
انبودا«، وزیر اقتصاد جمهــوری مرکزی آفریقا، این الیحه 
بر چگونگی برخورد شــهروندان بــا دارایی های رمــزارزی و 
خصوصــاً بیت کویــن متمرکــز اســت. او همچنیــن تأکید 
کرد که این الیحه اهداف بســیار متفاوتی از فعالیت های 
الســالوادور دارد و به دنبــال تقلیــد از این کشــور نیســت. 
جمهــوری آفریقــای مرکــزی کــه بــر اســاس آمــار بانــک 
جهانی در میان ۱۰ کشــور فقیــر در دنیــا قــرار دارد، از نظر 

این روزها هیاهوی پیرامون روندهای غالب بر رگوالسیون 
رمزارزها بسیار داغ است. از طرفی در کشورهایی مانند 
روســیه، آمریکا و انگلستان شــاهد افزایش همه جانبه 

تالش ها برای کنترل بیشــتر این بازار هســتیم. از طرفی 
دیگر، کشــورهای کوچک تــر و در حال توســعه ای مانند 
السالوادور در پی ایجاد یک بازار آزاد رمزارزی برای سود 

بردن هرچه بیشتر کشور خود از این فرصت هستند. 
در ایــن بیــن جامعــه رمــزارزی به طــور غالــب بــا رونــد 
قانون گــذاری مرکــزی مخالــف بــوده، هرچنــد موافقانی 

 کمیسیون بورس و اوراق 
بهادار و ریپل با تعویق 

پرونده تا پایان سال ۲0۲۲ 
موافقت کردند

کشدار شدن بحث های 
حقوقی ریپل

مدیران ریپل و کمیسیون بورس و اوراق 
بهــادار توافــق کرده انــد که رســیدگی به 
پرونــده و جلســات اســتماع را تــا پایــان 
سال ۲۰۲۲ به تعویق بیندازند؛ این بدان 
معناست که به احتمال زیاد این پرونده 
تــا ســال ۲۰۲3 بــه طــول بینجامــد. این 
تمدید تحت نظــر طرفیــن در نامه ای به 
قاضــی »ســارا نتبرن« کــه ریاســت این 
پرونــده را بر عهده دارد، ارســال شــد. او 
با ایــن توافق موافقــت کرد. ایــن خبر در 
توییتر »جیکز فیالن«، وکیل مدافع این 

پرونده، منتشر شد.
ایــن دعــوای حقوقــی از طــرف ریپــل در 
جهت اثبات آن اســت که XRP یک ارز 
اســت و به عنوان بخشــی از دارایی های 
دیجیتــال XRP به شــمار مــی رود. ریپل 
تــالش دارد تــا پرداخت هــای فرامــرزی 
بــرای ســرمایه گذاران بــا کارمــزد انــدک 
میســر شــود. ریپل همچنین خواستار 
انطباق بــا ISO 20022 بــرای حمایت از 
 ISO 20022 .بانکداری بین المللی است
یک اســتاندارد بین المللی بــرای تبادل 
پیام هــای الکترونیکــی بین مؤسســات 

مالی است.
بر اساس مفاد جدید این نامه، تیم دفاعی 
باید اظهارات خود و هرگونه درخواســتی 
علیه شهود را تا دوم آگوســت ارائه دهد، 
در حالی کــه اعتراضات باید تــا دو نوامبر 
ارائه شوند. عالوه بر این، پاسخ به  هرگونه 
مخالفــت باید تا ۲۰ دســامبر ارائه شــود. 
ایــن برنامه جدیــد مربــوط به ســخنرانی 
معروف ســال ۲۰۱8 ویلیام هینمن، مدیر 
ســابق SEC اســت کــه در آن او اظهــار 
داشت که بیت کوین و اتریوم اوراق بهادار 
نیســتند. SEC می خواهــد بخشــی از 
ســخنرانی و همچنین برخــی ایمیل ها و 
اســناد هینمن، بــا مطرح کــردن ادعاهای 

امتیازی جدید از سوابق حذف شود.

NEWSخبر
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صاحب نظران بازار مالی و رمزارز به دنبال »بردهای سریع« 
در جهت بهبود موقعیت مالی دولت فعلی است. عبارت 
»بردهای ســریع« به طــور گســترده ای توســط دولت این 
کشور استفاده می شود. به نظر می رسد در سطوح محلی 
آفریقای مرکزی نیز همبستگی با دولت مرکزی در جهت 
اســتفاده حداکثری از کریپتو برای بهبــود وضعیت مالی 

وجود دارد.
اندوبا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: »مردم ما هر 
روز در شرایط ســختی زندگی می کنند. باید به آنها نشان 
دهیم که سهم خودمان از قرارداد اجتماعی میان ما و آنها 
را انجام می دهیم. باید بتوانیم با کسب بردهای سریع، در 

این وضعیت اضطرار، آنچه الزم است را برای بهبود وضع 
مردم انجام دهیم. باور داریم قانونی کردن بیت کوین و دیگر 

دارایی های رمزارزی بخشی از این تالش است.« 
دولــت جمهــوری آفریقــای مرکــزی هنــوز جزئیــات فنی 
الیحه را به اشتراک نگذاشته است. برای مثال، در الیحه 
السالوادور از همان ابتدا طرح والت های رمزارزی اسپانسر 
شده توســط دولت اعالم شــد. کُندی آفریقای مرکزی در 
روشن سازی جزئیات باعث شده برخی به این الیحه مانند 
تیری در تاریکی نــگاه کنند. با ایــن حال، نقــش رمزارزها 
به عنــوان امید یک کشــور جهــت فــرار از فقــر را می توان 

به عنوان بخشی جدید از تاریخ رمزارزها در نظر گرفت.

نیــز در گوشــه های تاریــک آن دیده می شــوند. حــاال اما 
یک بعد سوم در حال ایفای نقش در بازار و رگوالسیون 
رمزارزهاست. آن عامل ســرمایه داران هستند. داستان 
ســرمایه داران تــا حد مشــخصی روشــن اســت. آنها در 
پی این هســتند که با اســتفاده از ســرمایه خود به سود 
بیشتری برسند و از پول، به پول بیشتر برسند. بنابراین 
رونــد رگوالســیون »باطنــاً« بــا رونــد طی شــده توســط 
ایــن ســرمایه داران ضدیتــی نــدارد. اتفاقــاً حــاال برخــی 
سرمایه داران و صاحب نظران بازار رمزارزی به این نتیجه 
رســیده اند که برخی ابعــاد قانون گــذاری می تواند کامالً 
به نفع آنها باشــد. اما ایــن عوامل چیســت و تا چه حد 
در تصمیمات این ســرمایه داران اثر دارد؟ نگرانی اصلی 
ســرمایه گذاران در چنین بازاری از کجا نشــئت می گیرد 
و رگوالســیون چگونه ممکن اســت بتواند تجربه آنها را 

در بازار رمزارز بهبود بخشد؟

 ایجاد سکون 
یــخ  به نــدرت بــازاری در تار
بشــر وجود داشــته کــه مانند 
بــازار رمزارزهــا، محبوبیــت و 
نوســان افراطــی را باموفقیــت 
ادغــام کنــد. بــا وجود نوســان 
باال، بسیاری از ســرمایه داران 
کوچک تــر کــه ارزش ریســک 
بــرای آنهــا مفیدتــر اســت، 
قابــل  ثــروت  توانســته اند 
توجهی را از آن خود کنند. اما 
قشــر باالتــر ســرمایه داران که 
معموالً معامالت کم ریسک تر 
را برای خــود معیــار می دانند، 
به بازارهایی با ســکون بیشتر 
و اوج هــای قابــل پیش بینی تر 

تمایل دارند.
پیش بینی می شود که در صورت ادامه روند رگوالسیون 
مســتمر و رســیدن ایــن رونــد بــه انتهــای خــود،  نقــش 
تلطیف کنندگی بســیاری از رمزارزهای مختلف در بازار 
تثبیت شــود، برخــی رمزارزهای دیگــر از گردونــه رقابت 
حــذف شــوند و در نهایت بــه یک قیمت نســبتاً ســاکن 
برای عموم رمزارزهای مفید برسیم. پیش بینی می شود 
با وجود کاهش احتمال نوسان گیری و سودهای هنگفت 
یک جانبــه،  چنیــن ســکونی زمینه ســاز مــوج انبوهی از 
ســرمایه تزریقی بــه شــکل تدریجی شــود که نهایتــاً نه 
به ســرعت رشــد ســال های اخیر، اما به یک ســهم بازار 
بزرگ تــر بــرای بــازار رمزارزهــا به دســت ســرمایه گذاران 
منجر خواهد شد. این تنها در مورد سرمایه گذاران صدق 
نمی کند. بسیاری از مردم که از روندها و شیوه های بازار 
رمــزارزی آگاهی ندارند نیز از ترس نوســان بــاالی بازار از 

ورود به آن ممانعت می کنند. 

 امنیت
با توجه به اینکــه یکی از اصلی ترین رســالت های اولین 
رمزارز یعنــی بیت کوین ایجاد امنیت ناگسســتنی بود، 
شــاید ایجاد امنیت به عنــوان بهانه ای بــرای رگوالتورها 
و دلیلــی اطمینان بخــش بــرای ســرمایه گذاران کمــی 

اغراق آمیز به نظر برسد.
»تالی گرین برگ«، مدیر بخش توســعه شــرکت رمزارزی 
Allnodes  در ایــن مــورد می گویــد: »فکــر می کنــم بیــن 
طرفداران سرســخت رمزارزهــا در فضای مجــازی و عموم 
مردم یــک شــکاف اساســی در درک رمزارزها وجــود دارد. 
شاید مسئله امنیت مدت ها باشد که برای دسته اول حل 
شــده، اما بســیاری از این طرفــداران دوآتشــه درک عموم 
مــردم از رمزارزها را بزرگ نمایی 
می کننــد. بســیاری از مــردم 
از تــرس عــدم وجــود امنیــت 
هنــوز بــه واحدهــای دارایــی 
دیجیتــال بدبیــن هســتند از 
آن می پرهیزنــد. از ســوی دیگر 
رســانه ها و عملکــرد برخــی 
صرافی هــا و حتــی رمزارزهایی 
مانند ریپل و تتــر هم کمکی به 
بهبود اوضاع نمی کند. بایننس 
و کوین بیس هــر دو باموفقیت 
مــورد هــک و ســرقت قــرار 
گرفته انــد. تتر مدتــی در ایجاد 
شفافیت در خصوص پشتوانه 
دالری خود کوتاهی کرد و ریپل 
بیــش از دو ســال اســت کــه در 
یــک دادگاه جنجالــی درگیــر 
اســت. در چنیــن شــرایطی، 
طبیعی است که عده قابل توجهی رگوالسیون را به عنوان 

یک مکمل مرکزی برای ایجاد امنیت بیشتر بپذیرند.«

 عقب ماندگی رگوالسیون؟
گرین بــرگ کــه خــود را از حامیــان رگوالســیون اصولــی 
می دانــد، بر خــالف بســیاری دیگــر، آمریــکا را در زمینه 
رگوالســیون عقب افتــاده نمی دانــد. او در ایــن مــورد 
می گوید: »در ســنا می بینید که چطور برخی افرادی که 
می خواهند فــوراً یک الیحه به نام خود داشــته باشــند، 
برای پیشبرد طرح های خود می گویند که ما کُند هستیم 
و از دنیا عقب افتاده ایم. بله تدوین قانون برای رمزارزها 
طول می کشد و باید هم طول بکشد.  هیچ مورد دیگری 
ماننــد کریپتو وجــود نداشــته کــه بــرای قانون گــذاری از 
تجربــه آن وام بگیریم. بنابراین روند قانون نویســی برای 

رمزارزها باید محتاطانه و طوالنی باشد.

نیم میلیارد دالر؛ بهای محبوبیت رمزارزها در بریتانیا

رمزوراز بستن حفره مالیاتی

ANALYSISتحلیل

 نیمه تاریــک رمزارزهــا همــواره از ابتدای 
پدیــد آمــدن آنهــا بــا عباراتــی ماننــد 
خریدوفروش غیرقانونی، پول شویی و فرار مالیاتی 
گــره خــورده اســت. همیــن عبــارات هســتند کــه 
زمینه ســاز تالش هــای رگوالتــوری گســترده در 
بســیاری کشــورها شــده اند. بدون شــک، یکی از 
مصمم ترین کشــورها در به کنترل قانون درآوردن 
رمزارزها، بریتانیاست. یکی از عمده ترین دالیل آن 
امــا حفــره مالیاتی ای اســت که بــه عقیــده برخی 
صاحب نظران مالی این کشور توســط رمزارزها در 

اقتصاد این کشور ایجاد شده بود. 

 حاال این حفــره دیگر یک فرضیــه یا باور 
نیســت. طی تحقیقی که از اواخر ســال 
۲۰۲۱ تاکنــون توســط بانــک انگلســتان بــرای 
روشن ســازی این موضوع در جریان بــوده، بودجه 
ســال ۲۰۲۲ این کشــور، با حفــره ای بــه ارزش ۴۱۹ 
میلیــون دالر مواجــه اســت. بانــک انگلســتان بــا 
اطمینان اعــالم کرده که بخــش بزرگ یا تمــام این 
مبلــغ در قالــب رمزارزهایــی کــه مشــمول مالیات 
نمی شود، توسط سرمایه گذاران در بازار رمزارز قرار 

دارد.

 اگر این مبلغ خسارت به بودجه رضایت 
شما را جلب نکرده، بد نیست که بدانید 
از آن زمــان تاکنــون، دولــت بریتانیــا از طریق دفتر 
آینده نگری مالی این کشور اقدام به ایجاد طرحی 
کرده که با بیش از 3۰۰ میلیون دالر بودجه،  وظیفه 
خواهد داشــت تا با نقش منفی فناوری های نو در 
قبال اقتصاد ملی مقابله کند که البته بی شک نام 
رمزارزهــا و بالکچیــن نیــز در صــدر فهرســت ایــن 
رمزارزها خواهد بود. به طور کل،  مبلغ کسرشده از 
بودجه به همراه مبلغی که برای مبارزه با این پدیده 

اختصــاص داده شــده، بالــغ بــر ۷۰۰ 
میلیون دالر است.  

 »ســم وودز«،  معــاون 
رئیس بانک انگلستان در 
این مــورد می گویــد: »بدون شــک 

ضربه بزرگی برای انگلستان و اقتصاد 
آن و همچنین نیاز مبرم ما 

بــه ایجــاد یــک 
ب  چــو ر چها
قانونمنــد بــرای 
ارزهــای  ایــن 
ل  یجیتــا د
اســت. البتــه 
بایــد در نظــر 
کــه  بگیریــم 
یکــی دیگــر از 
خــرج  دالیــل 

باالی طرح دفتر 
آینده نگــری مالــی،  

فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست. اتحادیه 
اروپــا بــدون شــک یکــی از پیشــروترین بدنه های 
سیاسی دنیا در زمینه رگوالسیون رمزارزهاست و 
خروج ما از چنین بدنه ای دســت مــا را تا حدی در 
رگوالسیون و تحقیق و توسعه بیشتر بسته است. 
از این نظر،  با یک افزایش قابل توجه ۹درصدی در 

بودجه طرح پیش رو مواجه شدیم.«

 حرف هــای وودز در خصــوص ضعــف 
ایجادشده در روند رگوالســیون رمزارزها 
چنــدان هــم دور از واقعیــت نیســت. بســیاری 
معتقدند که با وجود جدیت بریتانیــا برای ایجاد 
رگوالسیون گسترده تر بر رمزارزها، توانایی اجرایی و 
درک اعضای پارلمان این کشور از رمزارزها کماکان 
ضعیف است. باور عموم صاحب نظران رمزارزی 
این است که رهبران رگوالسیون هم در آمریکا و هم 
در انگلستان به جای عمل آینده نگر،  همواره یک 
قدم از آخرین روندهای رمزارزی دنیا عقب هستند 
و به عبارتــی »دوان دوان« در تعقیــب این روندها 
هســتند. یکــی از نمونه های ایــن اتفــاق اوایل ماه 
گذشــته بود، وقتی خزانه این کشــور از ضرابخانه 

ســلطنتی خواســت تا به »ضرب« 
یــک ان اف تــی بپــردازد تــا بتوانــد 
تأثیرات آن را مورد بررسی قرار دهد؛ 
کــه  کلماتــی  انتخــاب  و  اقــدام 
واکنش های گسترده ای داشت و در 
ســوژه  آنالیــن  جوامــع  برخــی 
شــوخی های اینترنتی شد.  بخش 
دفتــر  اخیــر  بیانیــه  از  مهمــی 
آینده نگری مالی انگلستان نیز قابل 
توجه است: »ما به دنبال ایجاد یک 

چهارچــوب ســازمانی و رگوالتــوری هســتیم کــه 
ماننــد  فنــاوری  نوآوری هــای  بــرای  همــواره 

استیبل کوین ها حامی خواهد بود.«

 شــاید بتــوان ایــن چهارچــوب 
پیشنهادی توسط PRA را که قرار 
اســت بــا جــذب مبالغــی از ســازمان های 
رمزارزی ثبت شده بودجه خود را تأمین کند 
و به نوعی »اتحادیه« برای شرکت های رمزارزی 
بریتانیــا تبدیــل شــود، به عنــوان 
یکــی از تنهــا نمونه هــای 
رگوالســیون هوشــمند  
در  رمزارزهــا  بــازار 
انگلســتان نــام بــرد.در 
طول ۱۲ مــاه اخیــر این 
اتحادیــه بــا بیــش از 
۲8۶ میلیــون دالر 
حــال  در  ســرمایه 
تبدیل شدن به یکی از 
اصلی تریــن بدنه هــای 
آینــده  در  رگوالســیون 

انگلستان بوده است.

پیش بینی می شود که 
در صورت ادامه روند 
رگوالسیون مستمر 
و رسیدن این روند به 
انتهای خود،  برخی 
رمزارزهای دیگر از 
گردونه رقابت حذف 

شوند و در نهایت به یک 
قیمت نسبتاً ساکن برای 
عموم رمزارزهای مفید 

برسیم

پارسا خاک نژاد
 

Parsa.khaknezhad
@gmail.com
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اثبات کارطالی دیجیتالارز2.9۳ %۱.۱۰۷۷3۵ میلیاردBTCبیت کوین۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری4.۶8 %8۱.۱3۴۲ میلیونETHاتریوم۲

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.0۱ %۲8.۷83 هزارUSDTتتر3

قابل سفارشی سازیپرداختارز۱2.8 %۱۷.83۰ هزارXRPریپل۴

اثبات سهامانتشار استیبل کوینتوکن کاربردی8.۱7 %۲.۴۲۹ میلیونLUNAترا۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری7.92 %۲.۷3۱ میلیونSOLسوالنا۶

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۲8.۷۴۹0.0 هزارUSDCیو اس دی کوین۷

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱0.۱9 %۲3۲۷ هزارADAکاردانو8

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱۵ %۱.8۱۷ میلیونAVAXآواالنچ۹

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱۳.9۵ %۴۶۱۱۶ هزارDOTپولکادات۱۰

قابل سفارشی سازیپرداختارز۶.9۶ %۵.۲۴.۵ هزارXLMاستالر۱۱

اثبات کارمیم کوینارز0.۱۶ %3.۹۱8 هزارDOGEدوج کوین۱۲

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری۱۱.۱9 %3۴۶۵.۶ هزارLINKچین لینک۱3

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی۱7.۱۱ %3۲.8۹ هزارMATICپلی گان۱۴

اثبات کارمیم کوینارز8.90 %۶۴۱۲ ریالSHIBشیبا اینو۱۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز۱۵.0۶ %۴۰۷3.۲ هزارICPاینترنت کامپیوتر۱۶

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری۱7.99 %۵۴۴۵.۴ هزارATOMکازموس۱۷

اثبات کارطالی دیجیتالپلتفرم نرم افزاری۵.28 %۲.۹۷ میلیونLTCالیت کوین۱8

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز۱۱.9۶ %۱8۴.۲ هزارALGOآلگورند۱۹

توکن کاربردی۱8.۳2 %۴۷.۵3 هزارMANAدیسنترالند۲۰

هفته گذشته هم مانند ماه گذشته بازار رمزارزها خونین بود. داده های مربوط به بازارهای آتی و کاهش تقاضای برای خرید تتر، نشان می دهد که ممکن است روند نزولی بازار رمزارزها 
ادامه دار باشــد و قیمت ها هم در ادامه به سطوح پایین تر ســقوط کند. به گزارش کوین تلگراف، شاخص ارزش بازار رمزارزها در سه ماه گذشــته باالی یک خط روند صعودی در نوسان 
بوده است. ســطح ۱/۷۵ تریلیون دالر آخرین حمایتی است که سه روز پیش و در ۷ اردیبهشــت مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش این حمایت با ســقوط بیت کوین به سطح 38 هزار 
دالر و کاهش قیمت اتریوم تا ۲8۰۰ دالر هم زمان بود. با سقوط بیت کوین به 38 هزار دالر سؤال بســیاری از ناظران بازار این است که وضعیت بازار در 3۰ روز آینده چگونه خواهد بود؟ 
وضعیت بازار در اردیبهشت ماه امسال برخالف سال های گذشته، نزولی بوده است. امسال، بازار شرایط متفاوتی را تجربه می کند و بازدهی بیت کوین از ابتدای سال ۲۰۲۲ همچنان 
منفی است. با این اوصاف، آیا روزهای خوب بیت کوین بازمی گردد؟ فعالً که بیت کوین امسال از بورس و طال عقب مانده است و بازدهی ۲۰ رمزارز برتر در ماه گذشته منفی بوده است. 

از منفی ۲ درصد تا منفی 3۵ درصد بازدهی هایی بوده که ۲۰ رمزارز برتر بازار به دست آورده اند.

رمزارز ۲۰
۱.۱۰۷ میلیارد

۴۰۰ میلیارد دالر

3۰۰ میلیارد دالر

۲۰۰ میلیارد دالر

۱۰۰ میلیارد دالر

۰


