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رگوالتوری چابک
 گفت و گو با رضا باقری اصل، جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد 
دیجیتال؛ او می گوید اعضای کارگروه با مدل فعلی اینماد موافق 
نیستند و  به زودی خبرهای متفاوتی در این باره خواهیم شنید

آنچه نوآوری را 
پیش می برد مفهوم 
 دانش بنیان نیست، 
قدرت و امکان 
خطرپذیری است

نگاهی به 
اثرگذاری فناوری 
که در نهایت به 
تشکیل جوامع 

انسانی منجر شد

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
ه ر ــــــــما شـ
پنجــاهوچهارم
بیســــتونهم
خــرداد1401
16+16صفـحه
۳0هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز
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گفت و گو با مهسا و الهه 
عبدلی، خالقان برند   

»می شین«  

خلق  کسب وکار
 با سرمایه ای 
Kبه نام درخت A R A N G
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در جلسه انجمن تجارت الکترونیک تهران مطرح شد

استفاده از اهرم های صنفی برای حل مشکالت

اعتماد 
کاربران

 بزرگ تریـن 
دارایی ماست

گفت وگو با علی آجودانیان 
هم بنیان گذار ویرگول

در جست و جوی 
شریک 

استراتژیک
گفت وگو با رضا فکوری

 بنیان گذار آسان بورس
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خوب شد 
موفق نشدند

حمله ناموفق 
سایبری به 

سیستم های شهرداری!

طنز
H U M O R

A N A LY S I S

   عکس:  نسیم اعتمادی
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بنیان هر تولیدی در هر جای دنیا، دانش 
است. این را باید خیلی ساده و صریح برای 
کسانی توضیح داد که این روزها با واژه دانش بنیان، 
یــا آدرس غلــط دربــاره دالیــل و ریشــه های 
عقب ماندگی صنعتی و تولیدی کشور می دهند یا 
دانســته و عامدانــه تــاش دارنــد از نمــدی کــه در 
دسترس شان قرار گرفته، برای خود 

کاهی بدوزند!

صحبت از کســانی اســت 
که ایــن روزهــا حــال همه 
واژه  در  را  کشــور  مشــکات 
دانش بنیان جســت وجو می کنند؛ 
واژه ای که از اساس درباره چیستی و 
شأن نزول آن می توان حرف زد و قانع 
نشــد کــه چــرا چنیــن صفتــی کــه 
برساخته یک ساختار دولتی است )ساختاری که 
خود مقصر بسیاری از مشــکات کشور در زمینه 
صنعت و تولید اســت(، نه تنهــا کارکردهای عملی 

ندارد، بلکه از اساس مفهوم آن کژتابی دارد!

مفهومی که در دل خود به شکلی پنهان 
این حقیقت آشــکار را پنهان می کند که 
اساســاً مــا تولیــد و صنعــت و کســب وکار نــوآور 
غیردانش بنیان نداریم. هیچ تیم و گروه و صنعتگر و 
تولیدکننده ای را نمی توانید بیابید که بدون داشتن 
یک دانش تاریخی یا دست پیدا کردن به یک دانش 
جدیــد امکان عــرض اندام در یــک حوزه را داشــته 
باشد. حال چه تولیدکننده پنیر باشد، چه سازنده 
هواپیما، چه یک کسب وکار خدماتی که می خواهد 

در حوزه ای به مردم یک خدمت خوب ارائه دهد.

آنها که این سوراخ دعا را دست گرفته اند 
و به دنبال بودجه هــای دولتی یا دریافت 
رانت هایی برای رسوخ به اکوسیستم نوآوری کشور 
هســتند، بایــد دقــت کننــد کــه اســاف آنهــا در 
سال های گذشته از سر ناآگاهی و نشناختن این 
فضــا چــه ضررهــا کــه بــه ایــن زیســت بوم وارد 
نکرده اند! آنها که درس تئوری و عملی کارآفرینی 
به جوانان حاضــر در صحنه می دادنــد، اما خود 
حقوق بگیر شرکت ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی 
بودند؛ درس هایی اشتباه که بیراهه های زیادی در 
این زیست بوم درست کرد و شکاف های ساخت 
کــه نتیجــه آن واگرایــی ای اســت کــه ایــن روزهــا 

می بینیم.

داشتن شرکت  دانش بنیان، استارتاپ یا 
کســب وکار نــوآور یــا هرچــه اســمش را 
بگذاریم، برای هر کشوری مایه مباهات است، اما 
قبــل از آن باید بــرای خود روشــن کنیم کــه بدون 
دانش از اساس در صنعت و تولید و خدمات امروز 
جهان چیز دیگری وجود ندارد. آنچه هم که چنین 
شرکت ها و محصوالت آنها را می سازد، نه این واژه 
من در آوردی، بلکه امکان دادن به افراد و شرکت ها 
برای ریسک کردن و خطرپذیری است. چیزی که 
در ایــران ایــن روزهــا بــا هــزار متغیــر غیــر قابــل 
پیش بینی و دخالت ها و تصمیم های هرساعته و 
هرروزه، به متاع نایابی تبدیل شده است. نوآوران 
ایرانی بیش از هر زمان دیگــری ترجیح می دهند 
گوشه نشــینی اختیار کنند و در این زمانه سیال 
هزاررنگ ریسک دیگری را عاوه بر ریسک هایی 
که از زمین و آســمان می بارد، بر کســب وکار خود 

تحمیل نکنند.

INTROسرآغاز

 آنچه نوآوری را پیش می برد مفهوم دانش بنیان نیست 
قدرت و امکان خطرپذیری است

وقتیاززمینوآسمانریسکمیبارد!

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

تپسی به عنوان نخستین استارتاپ تاریخ بازار سرمایه
در فرابورس عرضه شد

اعتمادبهعقلجمعی
باالخــره و بعد از گذشــت دو ســال، عرضــه اولیه تپســی در 
فرابورس انجام شد. ۴۷ حقوقی واجد شرایط در این عرضه 
اولیه شرکت کرده و بیش از ۵۸ میلیون ســهم این شرکت را 
به قیمت ۹۳۹ تومان خریداری کردند. با این عرضه، در حال 
حاضر ارزش بازار این شرکت 1100 میلیارد تومان است. تعداد 
کل سهام تپسی بیش از یک میلیارد و 1۷0 میلیون سهم بوده 

که ۵ درصد آن به متقاضیان عرضه شد.
بعــد از جلســه عرضه اولیــه تپســی، جزئیــات و فرایندهای 
طی شده در یک نشست خبری با حضور مدیرعامل تپسی، 
وزیر اقتصاد، وزیر ارتباطات، مدیران عامل ســازمان بورس و 
شرکت فرابورس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و همچنین جمعی از 

خبرنگاران و فعاالن اقتصاد دیجیتال برگزار شد.
میثم فدایی، رئیس شرکت فرابورس ایران در ابتدای نشست 
خبری عرضه اولیه شرکت تپسی با بیان اینکه باالخره بعد از 
دو سال تپسی در بازار سرمایه عرضه شد، عنوان کرد: »امروز 
در فرابورس میزبان یک اســتارتاپ از نســل استارتاپ هایی 
هستیم که ســبک زندگی همه ما را تغییر داده اند. اولین ها 
عموماً در هر حوزه ای با مشــکاتی روبه رو می شــوند که این 
مشــکات دلیل اصلی طوالنی شدن مســیر ورود تپسی به 

بازار سرمایه بودند.«
او در ادامه ضمن ارائه گزارشــی از عرضه اولیه تپسی عنوان 
کرد: »امــروز ۴۷ صنــدوق ســرمایه گذاری در کشــف قیمت 
تپســی حضور داشــتند که این اســتقبال نســبت به ســایر 
جلسات کشف قیمت که تعداد صندوق های سرمایه گذاری 
از 1۹ تا ۲0 صندوق عبور نمی کرد، بسیار جالب توجه است. «
فدایی در انتهای ســخنانش از تقاضاهایی که در خصوص 
عرضه دیگر استارتاپ ها به بازار سرمایه وجود دارد، خبر داد 

و نســبت به حضور و عرضه آنها در بازار سرمایه در ماه های 
آینده ابراز امیدواری کرد.

تبدیــل تأمیــن مالــی جمعــی بــه ادبیــات رایــج 
استارتاپ ها

در ادامه این نشست خبری، مجید عشقی، رئیس سازمان 
بورس کشــور ضمن تأکید بــر ابعاد بزرگ حضور نخســتین 
اســتارتاپ در بازار ســرمایه بیان کرد: »از ابتدای حضورم در 
سازمان بورس عاوه بر رسیدگی به  موارد معمول و همیشگی 
در سازمان بورس، به مباحث مربوط به پذیرش شرکت های 
مبتنی بر اقتصاد دیجیتال یا دانش بنیان که در آن زمان مطرح 
 شده بود نیز پرداخته شد. موانع و مشکاتی که در این مسیر 
وجود داشت و عاوه بر آن حساسیت هایی که روی این نوع 
شرکت ها وجود دارد، باعث شد بررســی های الزم برای ورود 
نخستین استارتاپ به بازار سرمایه با دقت بیشتری انجام 
شود.« رئیس سازمان بورس ادامه داد: »بررسی و پرداختن 
بیشتر به شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها و تأمین مالی 
آنها از برنامه هایی است که در آینده به صورت جدی تر پیگیری 
خواهند شد. سازمان بورس با تمام توان خود آماده است که 
هم در بحث پذیرش این نوع شرکت ها در سازمان بورس و هم 
انتشار اوراق بدهی برای آنها گام های مؤثر و روبه جلویی بردارد. 
موضوع تأمین مالی جمعی که از دو سال گذشته شروع شده، 
جای پیشــرفت فوق العــاده ای دارد و در آینــده نقش پررنگ 
آنها را در تأمین مالی استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان 
خواهیم داشت. سازمان بورس نیز کمک می کند که تأمین 
مالی جمعی به یک ادبیات رایج در استارتاپ ها تبدیل شود.«

ادامه در صفحه 4

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در جلســه معارفه اعضای 
جدید کمیســیون تنظیم مقررات با اشــاره به خاء مقررات 
در حوزه فنــاوری اطاعات، از اعضای جدید این کمیســیون 
خواســت اولویــت خــود را مقررات گــذاری در این حــوزه قرار 
دهند. عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در 
مراســم تودیع و معارفه اعضای حقیقی کمیســیون تنظیم 
مقررات ارتباطات با اشاره به اینکه حوزه ICT در حال حاضر 
به یک حوزه مهم و راهبردی تبدیل شده، گفت: »این حوزه 
تمام شئون زندگی بشــر را تحت تأثیر قرار داده و تمام مردم 
از تصمیماتی که در حوزه سیاســت گذاری کان ارتباطات و 

فناوری اطاعات گرفته می شود، متأثر می شوند.«
او افزود: »به همین دلیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
به عنوان مهم ترین مرجع مقررات گذاری در حوزه ICT که هم 
در عرصه کان دولت و هم زندگی مــردم نقش ایفا می کند، 
جایگاه ویــژه ای دارد که این موقعیت، رســالت و مســئولیت 
اعضای کمیســیون برای حل مشــکات مردم با ابزار ICT را 

سنگین تر می کند.«
 او افزود: »در دوره جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
عــاوه بــر ادامــه مســیر گذشــته در حــوزه ارتباطــات، تاش 
می کنیم خاء مقررات گذاری در حوزه فنــاوری اطاعات نیز 
با حضــور رئیس ســازمان فنــاوری اطاعات به عنــوان عضو 
کمیســیون جبــران شــود و ایــن ســازمان به عنــوان کارگــروه 
تخصصی، موضوعات مربوط به فناوری اطاعات را پیگیری 
و پیش نویس آن را تدوین کند.« وزیر ارتباطات مقررات زدایی 
را یکی دیگر از رویکردهای مهم کمیســیون تنظیم مقررات 
ارتباطــات عنوان کــرد و گفــت: »حــوزه ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعات بسیار ســیال بوده و از معدود حوزه هایی است که 
نرخ تغییرات در آن باالست که این موضوع هم فرصت و هم 
چالش ایجاد می کند. در کنار مقررات زدایی، در صورت نیاز 
به حذف یا بازنگــری و اصاح مقــررات، مقررات زدایی نیز در 
دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار می گیرد 

تا فضای فعالیت برای بخش خصوصی مطلوب تر شود.« صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مینا والی
سردبیر: رضا جمیلی
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برگزار ی جلسه معارفه اعضای جدید کمیسیون تنظیم مقررات 

اولویت،تنظیمگریاست
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تخفیف برای اهدای خون
بــه مناســبت روز جهانــی اهدای 
خون، اسنپ کد تخفیف ۲0 درصدی برای 
رفت وبرگشت به مراکز اهدای خون استان 

تهران اختصاص داده است.

نعناکار در باران تلکام
محمدجعفــر نعناکار به ســمت 
مدیرعاملــی »بــاران تلکام« انتخاب شــد. 
محصــول اصلــی ایــن شــرکت، تلویزیــون 
اینترنتی آیو است که با سرمایه گذاری فناپ 

راه اندازی شده است.

 ویپاد تسهیالت می دهد
ویپــاد اعــام کــرده کــه خدمــات 
خود را به صــورت عمومــی در اختیار تمام 
متقاضیان قرار می دهد. این افراد می توانند 
صرفاً با اعتبارسنجی تا سقف سه میلیون 

تومان تسهیات بگیرند.

 واتس اپ؛ محبوب ایرانی ها
نتایج آخرین نظرســنجی ایســپا 
دربــاره میــزان اســتفاده از رســانه های 
اجتماعــی در ایــران نشــان می دهــد کــه 
واتس اپ با ۷1 درصد کاربر، پرمخاطب ترین 

رسانه اجتماعی در ایران است.

اولیــن صبحانــه انجمــن تجــارت الکترونیــک تهــران، با 
حضــور شــرکت های عضــو و تعــدادی از شــرکت های 

استارتاپی برگزار شد.
در این نشست نیما قاضی، رئیس انجمن با بیان اینکه 
این اولین برنامه ای است که در راستای معرفی انجمن و 
شــنیدن انتظارات اعضا برگزار می شود، گفت: »انجمن 
تجارت الکترونیــک تهران در ســال ۹۷ بــا دو هدف مهم 
کار خــود را آغاز کــرد؛ یکی از اهــداف این بود کــه بتوانیم 
از ظرفیــت اتــاق بازرگانــی اســتفاده کنیــم و دیگــر اینکه 
شرکت هایی که شکل گرفته و در این حوزه بزرگ شده اند، 
بتواننــد دور هــم جمــع شــوند. وجــود برخــی مســائل و 
مشــکات باعث شــد نتوانیــم آن طور کــه بایــد فعالیت 
داشــته باشــیم اما در دوره جدید انجمن که از شــهریور 
1۴00 شروع شــد، برخی مشــکات برطرف شد. مسائل 
زیــادی ماننــدIPO  و ورود بــه بــورس، حاکمیــت  داده و 
مســائل حقوقی وجــود دارد که بســیاری از شــرکت های 
حاضر با آنها درگیر هســتند و از زمان ورود به انجمن در 

حال پیگیری آنها هستیم.« 
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران با تأکید بر اینکه 
انجمن، محل خوبی بــرای پیگیری و رفع این مشــکات 
اســت و در حوزه های مختلف می توانند اثرگذار باشند، 
بیان کرد: »در انجمن کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون 
ســامت الکترونیک وجود دارد که شرکت های سامت 
الکترونیک در آن جمع شده و مشکات حوزه خود را به 
بحث و تبادل نظر می گذارند و در پی حل آنها هســتند. 
باور ما این اســت کــه این مــدل را در حوزه هــای دیگر نیز 

می توانیم انجام دهیم.« 
در ادامــه برنامــه، روح هللا رهبرپــور، رئیــس کمیســیون 
قوانیــن و مقــررات انجمــن، بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از 
موضوعات مهم در فعالیت های صنفی، ورود شرکت ها 
به بورس بود که شاهد حضور اولین شرکت استارتاپی در 
بورس هستیم، بیان کرد: »از سال گذشــته که شروع به 
تبیین فعالیت های انجمن کردیم، بحث مجموعه قوانین 
و مقررات حاکم بر کســب وکارهای اینترنتــی را در کتابی 

تدوین کردیم و در اختیار ســازمان هایی که بیشتر نقش 
نظارتی داشتند، قرار دادیم.«

رئیــس کمیســیون قوانیــن و مقــررات انجمــن، با اشــاره 
بــه اینکــه کار صنفــی باعــث می شــود بتوانیم مســیر را 
به درستی پیش ببریم،  عنوان کرد: »در کمیسیون قوانین 
و مقــررات از همه افراد حقوقی که در کمیســیون حضور 
دارند درخواســت کردیم که اولویت هایشان را مشخص 
کنند که مشــکات VODهــا با ســاترا، کمیتــه صیانت، 
احراز هویــت دیجیتــال و مســئولیت پلتفرم هــا،  تقریباً 

چهار اولویت مشترک بین کسب وکارها بود.« 
ژوبیــن عاقبنــد مدیرعامــل گــروه ســرمایه  گذاری لیــان 
نیز در این نشســت با تأکیــد بر فعالیــت صنفی،  گفت: 
»تصویب رگوالتوری اسنپ حدود سه سال طول کشید 
تا شهرداری ها و وزارت کشور این کسب وکار را به رسمیت 
شــناختند؛ چــرا کــه بنا بــه ادعــای ایــن ســازمان ها، یک 
شــرکت خصوصی نباید حمل ونقل کشــور را در دســت 
بگیــرد. در نهایــت یــک دســتورالعمل نظارتــی بــرای آن 
تصویــب و بــه رســمیت شــناخته شــد. ایــن کار تنها به 
شیوه ای پیش رفت که در قالب یک نهاد و تشکل انجام 

شد.«
او ادامــه داد: »مــا در کمیســیون ســامت الکترونیــک 
هستیم و مسائل زیادی در این حوزه وجود دارد. در اینجا 
واقعاً بحث مــرگ و زندگــی در میان اســت و کســانی که 
صحبت می کنند تا کم می آورند، بافاصله به این موضوع 
وارد می شوند. به همین دلیل کار خیلی سخت تر است و 
اهمیت دوچندانی وجود دارد که بتوانیم کار صنفی را با 

نظم و دقت، جلو ببریم.«

عاقبنــد در پایــان بــا تأکیــد بــر اینکــه از دور میــز جمــع 
شــدن نترســیم، اظهار کرد: »اهمیــت کار صنفــی واقعاً 
جدی است و این را باید باور داشته باشیم که شرکت ها 
به تنهایی نمی توانند این چالش ها را حل کنند و فقط در 

قالب صنوف می توان این مسائل را حل کرد.«
محمد خلج قاســم آبادی نایب رئیــس اول هیئت مدیره 
انجمــن نیــز در صحبت هــای کوتاهی بــا بیان اینکــه  در 
انجمن به صورت جدی پیگیر این مسئله بودیم که یک 
کمیســیون تخصصی در حوزه سامت داشــته باشیم، 
اظهار کرد: »اخیراً شنیده شــده که برخی در تاش برای 
باطل کردن فعالیت های ســامت الکترونیک هستند و 
به دنبال این هستیم که این مشکات را با کمک انجمن 
حل کنیم. ما نیاز داریم کمیسیون هایی را که در انجمن 
وجود دارنــد، تقویت و کمیســیون هایی را که نیاز اســت 
تشکیل دهیم و از آنها حمایت کنیم تا بتوانیم در قالب 
یــک تشــکل در جلســات رگوالتــوری شــرکت کنیــم و تا 

حدودی مشکات را برطرف کنیم.«
رضا قربانــی، عضو هیئت مدیره نصر تهران نیز با اشــاره 
به اینکه موضوعات رگوالتوری به مرحله حادی رسیده و 
باید 10 سال گذشته را که خیلی راحت فعالیت می کردیم 
فرامــوش کنیــم، خاطرنشــان کــرد: »تمام کســب وکارها 
و نهادهــا، باید همــکاری اثربخشــی داشــته باشــند. به 
تجربه ثابت شــده هر جا با یکدیگر درگیر شدیم، جایی 
بوده که بین ما شکاف ایجاد شــده و باختیم و رگوالتور و 
افراد ســودجو، فضا را خراب کردند. هرجا که توانســتیم 
با یکدیگر تعامــل و توافق کنیم و صدای واحدی داشــته 

باشیم، اتفاقات مثبتی افتاده است.« 

اولین صبحانه انجمن تجارت 
الکترونیک تهران برگزار شد

استفاده از 
اهرم های صنفی 

برای حل مشکالت

نخستین فراخوان سندباکس بانک مرکزی اول تیرماه منتشر می شود

امکانیجدیدبرایکسبوکارهایفینتک
محیــط آزمــون تنظیم گــری بانــک مرکــزی از ابتــدای 
تیرماه ســال جاری با انتشــار نخســتین فراخــوان پذیرش 
کســب وکارهای نوآور حــوزه پولــی - مالی فعالیــت خود را 

آغاز می کند.
طبــق برنامه ریزی هــای قبلــی، زیرســاخت های مطالعاتــی 
و عملیاتــی ســندباکس بانک مرکزی توســط شــرکت ملی 
انفورماتیک آماده بهره برداری شــده و نخســتین فراخوان 
عمومــی برای حضــور کســب وکارهای نــوآور حــوزه پولی - 
مالی در محیط آزمون تنظیم گری بانک مرکزی در دســت 

انتشار است.
مهلت اعام آمادگی و حضور در دور نخست سندباکس 
بانک مرکزی یک ماه خواهد بود و بر اساس سیاست های 
تدوین شده هر سه ماه یک  بار فراخوان جدید منتشر و این 

امکان برای متقاضیان جدید فراهم خواهد بود تا در دوره 
بعدی، اعام آمادگی کنند.

گفتنــی اســت محیــط آزمــون تنظیم گــری بانــک مرکــزی 
محیط فعالی را فراهــم می آورد تا با قــرار دادن محصوالت 
یا خدمات نوآورانه حوزه پولــی - بانکی تحت چتر نظارتی 
و حمایتی خود، بتواند با مطالعه مدل کســب  و کاری آنها، 
ریســک  های مرتبــط را شناســایی کــرده و امــکان فعالیت 
آنها در بازار را تســهیل و تســریع کند. این محیط با هدف 
ارزیابی مخاطرات، تســهیل و افزایش سرعت تنظیم گری 
فعالیــت کســب و کارهای نوآورانــه مبتنــی بــر فناوری های 
نویــن در حــوزه پولــی و بانکــی بــا مســئولیت شــرکت ملی 
انفورماتیک به عنوان دبیرخانه شورای راهبری و نیز مجری 

محیط آزمون تنظیم گر طراحی و ایجاد شده است.



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 54
29خـــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

4

کسب وکار
B U S I N E S S

گفت وگو با رضا فکوری، بنیان گذار آسان بورس که می گوید 
سرمایه گذار خوب در این اکوسیستم نبوده که آنها را در کنار 

اجزای دیگر پازل بازار سرمایه قرار دهد

در جست و جوی 
شریک استراتژیک

I N T E R V I E W

رضا فکوری، کارشناسی ارشد خود را در رشته هوش مصنوعی از دانشگاه علم و صنعت اخذ کرده است. او از حدود 22 
سالگی در حوزه نرم افزار فعال بوده و تقریباً هفت سال است که در حوزه مالی فعالیت می کند. زمانی که فکوری فعالیت 
خود را در بازار بورس آغاز کرد، متوجه شد کار با بازارهای مالی بسیار وقت گیر و نیازمند توجه و دقت بسیار باالیی است. 

کاری که با توجه  به دغدغه های زندگی امروزی، هرکسی از پس انجام آن برنمی آید. به همین علت تصمیم گرفت با 
به کارگیری دانش خود در زمینه نرم افزار و بازار مالی، دست به مکانیزه کردن فرایند تحلیل بزند. نیاز فکوری به طراحی و 

ساخت پلتفرم »آسان بورس« منجر شد.
آسان بورس محصولی است که به افراد کمک می کند تا بتوانند استراتژی های معامالتی خود را طراحی کنند. با 

کمک این محصول، فرد نیازی به بررسی 24 ساعته بازار ندارد. آسان بورس در سال های اولیه فعالیت خود توانست 
موفقیت ها و افتخاراتی کسب کند، اما به گفته فکوری هنوز به اهداف خود دست نیافته است. 

ادامه از صفحه 2

اعتمادبهعقلجمعی
GDP سهم اندک اقتصاد دیجیتال از

میاد منشــی پور، مدیرعامل تپسی، در 
ادامه نشست خبری ضمن بیان اینکه عرضه اولیه 
تپســی فقط ورود یک اســتارتاپ به بازار سرمایه 
نیســت و در اصل به معنای ورود یک صنعت به 
این بازار اســت، توضیــح داد: »اقتصاد دیجیتال 
که امــروزه موتــور محرکــه اقتصادهای دنیاســت 
و میلیاردها دالر ســرمایه کشــورهای همســایه را 
تشــکیل می دهد، در ایــران تا بــه امروز کمتــر از 6 
درصد از GDP کشــور را به خود اختصــاص داده 
اســت. ایــن آمــار در کشــورهای توســعه یافته بــه 

یک سوم کل GDP نیز می رسد.«
او با تأکید بر اینکه ما به عنوان نخستین استارتاپ 
حاضر در بازار ســرمایه، برای هموارشــدن مسیر 
بیشترین تاش و حداکثر شفافیت را ارائه خواهیم 
داد، تصریح کرد: »موفقیت صنعت دیجیتال در 
بازار سرمایه نیازمند آن است که سازمان بورس به 
این صنعت، مردم و بازار اعتماد کند و تا حد امکان 
از اجرای روش های تکلیفی و از پیش تعیین شده 
خودداری کــرده و اجــازه دهد عقل جمعــی مردم 

پذیرای این صنعت باشد.«

تغییر فرهنگ 
ســورنا ســتاری، معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، در ادامــه این نشســت خبری 
عنــوان کــرد: »ارزش گذاری هــای شــرکت هایی که 
دارایی هــای فیزیکی ندارند، یــک تغییر فرهنگ و 
تغییر دیدگاه است. متأســفانه سیستم اقتصاد 
و شبکه بانکی کشــور در مقابل رشد استارتاپ ها 
و شــرکت های دانش بنیان مقاومت دارد و عرضه 
تپســی به بازار ســرمایه حرکت بزرگی در مسیر از 
بین بــردن این گونــه موانــع در اقتصادی اســت که 
در آن زمین و ســوله و ماشین آالت ارزش بیشتری 
نسبت به منابع انسانی، ایده ها و نوآوری ها دارند.«
او ضمن بیان اینکــه تغییر فرهنــگ و نگرش یک 
سیســتم به راحتی ممکن نیســت و نیازمند یک 
مبارزه است، عنوان کرد: »بسیاری از استارتاپ ها 
در حوزه هــای مختلــف نظیــر فنــاوری اطاعــات، 
بیوفناوری، نانو و سلول های بنیادی و... به زودی وارد 
این عرصه می شوند و تپسی در حال حاضر الگوی 

این استارتاپ ها برای ورود به بازار سرمایه است.«
مجتبی توانگــر، رئیس کمیته اقتصــاد دیجیتال 
مجلس شورای اســامی، در انتهای این نشست 
خبــری گفــت:: »عمــوم مــردم تاکنــون فرصــت 
ســرمایه گذاری در ابزارهــا و موقعیت های ســنتی 
از جملــه، امــاک، طــا و مســکوکات و ســهام 
شــرکت های دارایی پایه از طریق بورس یا بازارهای 
خارج از بورس را داشته اند، اما برای اولین بار فرصت 
سرمایه گذاری در شــرکت های استارتاپی از طریق 
بازارهــای متشــکل بــورس و فرابــورس امکان پذیر 
شــده کــه قبــل از ایــن صرفــاً بــرای طیــف کمــی از 
ســرمایه گذاران به صــورت خصوصی فراهــم بوده 

است.«
او ادامــه داد: »در حــال حاضــر فرصت هــای 
از  کارآفرینــان  و  کــرده  تغییــر  بهره بــرداری 
کســب وکارهای بالغ خارج  شــده و فرصت تأمین 
مالی بــرای ایجاد کســب وکارهای جدیــد به وجود 
آمده اســت. تاکنون امکان جذب و خروج بخشی 
از ســرمایه کارآفرینان و ســرمایه گذاران خطرپذیر 
به سختی امکان پذیر بود؛ اکنون این فرصت فراهم  
شــده تا بتوانند با عرضه بخشی از ســهام در بازار 
سرمایه، امکان جذب سرمایه در کسب وکار فعلی 
یا در ایده ها و استارتاپ های جدید را داشته باشند 
و به توســعه اقتصاد نوآورانه و دیجیتال و افزایش 

اشتغال کمک کنند.«
توانگــر اضافــه کــرد: »تاکنــون چنــد شــرکت 
بــا کســب وکارهایی مبتنــی بــر دارایی نامشــهود 
و دانش بنیــان در بــازار ســرمایه عرضــه  شــده اند 
کــه عمدتــاً دارایــی نامشــهود آنهــا نرم افزارهــای 
تولیدی شــان بــوده، ولی تفاوت تپســی بــه عنوان 
فصلــی نــو، در نــوع دارایی هــای نامشــهود آن 
است. دارایی نامشهود تپســی عاوه بر امکانات 
نرم افــزاری و دانــش و فنــاوری نرم افزارهایــش، 
پلتفرم آن، مشتریان فعالش، اعتماد مردم و البته 
هزینه هــای جــذب مشــتری از جملــه تبلیغات و 
یارانه هایی اســت که به دارایی های نامشهودش، 
یعنی مشــتریان فعال تبدیل شــده اســت. لذا با 
نوع جدیدی از دارایی و بدون تکیــه بر دارایی های 
مشهود سنتی روبه رو هستیم که یک تغیر رو به 

جلو است.«
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چــه شــد کــه ایــده طراحــی ایــن پلتفــرم به 
ذهن تان رسید؟

فعالیت خودم در بورس از ســال 1۳۹۴ آغاز شــد. بــا رفتن به 
کاس های مختلف سعی کردم تحلیل را یاد بگیرم. با توجه  به 
اینکه تحلیل کار فرعی من بود و به فعالیت دیگری مشغول 
بودم، برخی مسائل را از دست می دادم و نمی توانستم همه 
فاکتورها را شناسایی کنم. همین باعث می شد که تحلیل من 
در زمان کوتاه محقق نشــود و چنــد روز بعد اتفــاق مورد نظر 
پیش می آمد. بــه همین دلیــل نمی توانســتم از موقعیت ها 
استفاده درستی داشته باشــم، با اینکه تحلیلم درست بود. 
همین باعث شد از دانش برنامه نویســی خود استفاده کنم 
و روند تحلیل را مکانیــزه کنم. به  این  ترتیــب از آنجا که وقت 
بررســی تمام اتفاقات را در طول شبانه روز نداشتم، سیستم 
به من اطاع رســانی می کــرد تا اگر اتفــاق مورد نظــر افتاد، به 

سراغ معامله بروم. 
به همین ترتیب در ســال 1۳۹6 از شــغل قبلی خود اســتعفا 
دادم و آســان بــورس را راه انــدازی کــردم. در ســال 1۳۹۷ یــک 
نســخه صفر آســان بورس را آماده کردم و به اســتارتاپ های 
نمایشگاه بورس آن سال بردم. در آن نمایشگاه، آسان بورس 
جزو پنج اســتارتاپ برتر شناســایی شــد. بدین گونه این ایده 
شکل گرفت و راه اندازی شد. درواقع نیاز خودم بود که تبدیل 

به یک محصول شد.

ممکن است راجع به عملکرد و کارایی آسان 
بورس بیشتر توضیح دهید؟

آســان بورس یک محصول پیشــرفته اســت که به افرادی که 
در بازار بورس به صورت حرفه ای کار می کنند، مجموعه ای از 
خدمات را ارائه می دهد. آسان بورس خدمات فیلترنویسی، 
اســتراتژی معاماتی، تســت اســتراتژی در گذشــته، ارســال 
هشدار در لحظه و مجموعه ای از اطاعات اتفاقات لحظه ای 
بــازار را ارائه می دهــد. در ابتــدا، این مجموعــه خدمات فقط 
بــرای کاربــران حرفه ای تهیه  شــده بــود، امــا در مراحل بعدی 
سعی کردیم این خدمات را ساده تر کنیم تا کاربران متوسط و 

متوسط رو به پایین هم بتوانند از آنها استفاده کنند. 
من ســال ها برنامه نویــس بــودم و می دانم که برنامه نویســی 
برای افرادی که متخصص نرم افزار نیســتند، ســخت است. 
ما با آسان بورس کاری کردیم که افراد نیازی به برنامه نویسی 
نداشته باشــند. یعنی بتوانند بدون کدنویســی، استراتژی و 

فیلتر طراحی کنند.

به چه شکل؟
فیلترنویســی آســان بــورس به صــورت ویــژوال اســت. در هر 
صفحــه تعــدادی بــاک وجــود دارد کــه کاربــر می توانــد بــا 
چسباندن آنها به هم یک فیلتر بسازد. درواقع، این فیلتر بر 
اساس افکار و ایده های کاربر ساخته می شــود و کار آن رصد 
بازار است. برای مثال، فیلتر بررسی می کند که از بین دو هزار 
نمادی که در بازار وجود دارد، کدام نمادها ویژگی های خاص 
دارند. این ویژگی ها ممکن است از بعد بنیادی، تابلوخوانی یا 

تحلیل تکنیکال باشند. 
کاربــر می تواند فیلتر خــود را بر اســاس هرکدام از ایــن ابعاد، 
به صورت ویژوال پیــاده کند و با اســتفاده از فیلتر دریابد چه 

نمادهایی ویژگی های مورد نظرش را دارند.
در استراتژی، کاربر بر اساس ویژگی هایی که پیش تر ذکر شد، 
می تواند شرایط خریدوفروش یک سهم را مشخص می کند. 
کاربر حتی می تواند حد سود یا ضرر را تعریف کند. به عاوه 
این امکان را دارد که این استراتژی را در گذشته تست کند که 
اگر این اســتراتژی در یک سال گذشــته در بازار بورس تهران 
اجرا می شد، چقدر سود یا زیان به دست می داد. پول اولیه، 
کارمزد و ســایر موارد را هم می توان در اســتراتژی تنظیم کرد. 
نهایتاً سیســتم به شــما می گوید که اســتراتژی شــما در چه 
نقاطی قوی و در چه نقاطی ضعیف اســت. کاربر پس از طی 
این مراحل و بررسی تمام موارد، وقتی به یک استراتژی خوب 
رسید، می تواند آن را در بازار النچ کند. سپس این استراتژی، 
نقاط خرید و فروشی را که کاربر تعریف کرده است، به صورت 

هشدار برای او ارسال می کند. به  این  ترتیب الزم نیست مدام 
بازار را پیگیری کند.

 
آسان بورس نمونه داخلی یا خارجی دارد؟

زمانی که آغــاز به کار کردم، یک ســایت ایرانی وجود داشــت 
که با برنامه نویســی می شــد این کار را در آن انجــام داد و این 
برنامه نویســی ویژوالــی هم نبــود. نمونــه خارجی هــم وجود 
نداشت. در یکی، دو سال اخیر چند نمونه خارجی ویژوال و 
بدون کدنویسی مشاهده کرده ام، اما نمونه ایرانی به این شکل 

و به صورت ویژوال و بدون کدنویسی ندیده ام. 

جایگاه فعلی خود را چگونه می بینید؟
بازار هدف این ابزار کوچک است. به خصوص در ایران که به 
دانش تحلیل بهایی داده نمی شود. از این  جهت ما موفقیت 
بزرگی حاصل نکردیم. زیرا بازار هدف کوچک است و پلتفرمی 
ارائه داده ایم که باید درباره آن فرهنگ ســازی کنیم و آموزش 
دهیم تا کاربران به سمت یادگیری تحلیلی بیایند و بعد از آن 

بتوانند از سیستم هایی مثل آسان بورس استفاده کنند.   
اما از لحــاظ فنی، در مقایســه بــا نمونه هــای مشــابه و حتی 
غیرمشــابه، آســان بورس تنها پلتفرم دانش بنیان است. ما 
دو ســال گذشــته مدارک خــود را ارائه دادیــم و بعــد از بازدید 
کارشناسان، دانش بنیان نوع یک شناخته شدیم. به همین 
دلیل از لحاظ فنی عملکرد خوبی داشتیم. اما از لحاظ بازار، 
فروش و برندینگ ضعیف بودیم و متأسفانه نتوانستیم خود 

را به خوبی نشان دهیم و مشتری جذب کنیم. 
این ضعف به مسئله سرمایه گذاری و سرمایه گذار هم مربوط 
می شود. سرمایه گذار خوب می تواند تأثیر مثبتی بر این روند 
بگذارد، اما متأسفانه سرمایه گذار خوب در این اکوسیستم 
نداشــتیم؛ ســرمایه گذاری که ما را در کنار اجــزای دیگر پازل 
خود قــرار دهد. چون ما تکــه ای از پازل معامله گری هســتیم 
و وجــود تکه هــا و ابزارهــای دیگری چــون کارگزاری و مشــاوره 
ســرمایه گذاری ضروری هســتند. این تکه ها باید در کنار هم 
قرار بگیرند تا در نهایت قدرت کافی را داشــته باشند؛ ولی ما 

در چنین اکوسیستمی نبودیم و تنها فعالیت می کردیم.

یعنــی تابه حال 
جذب سرمایه نداشته اید؟

یک جذب ســرمایه داشتیم، ولی 
ســرمایه گذار مــا در اکوسیســتم 
نبود. به همین دلیل نمی توانست 
مــا را بــه یــک کارگــزاری یــا گــروه 
مشاوره سرمایه یا یک سبدگردان 
مرتبط کند. ســرمایه گذار ما فقط 
بودجــه ای را وارد کســب وکار مــا 
کــرده و ســهامی را در عــوض آن 
یعنــی  اســت.  کــرده  دریافــت 
ســرمایه گذار مــا غیرهوشــمند 

است.

ارزش سرمایه گذاری چقدر بود؟
ایــن ســرمایه گذاری در اواخر ســال 1۳۹۸ انجام شــد و ارزش 
آن معادل یک میلیارد تومان در ازای ۳1 درصد ســهام آسان 
بورس بود. البته قرار شــد در صورت فروش و انجام یکســری 
کارها تا آخر ســال 1۳۹۹، سهام ســرمایه گذار از ۳1 درصد به 
۲۵ درصد کاهش پیدا کند. یعنی االن سهام سرمایه گذار ما 

۲۵ درصد است.

ارزش فعلی آسان بورس چقدر است؟
مــا ارزش گذاری رســمی انجــام نداده ایــم، بنابرایــن نمی توان 
ارزش فعلــی و رســمی آســان بــورس را لحــاظ کــرد. امــا اگــر 
بخواهیم بر اســاس ســاخت ارزش گــذاری کنیــم و فکر کنیم 
کــه امــروز می خواهیم پــروژه آســان بــورس را عیناً بســازیم و 
زمان و تعداد برنامه نویسان و هزینه آنها را در نظر بگیریم، با 
هزینه های سال 1۴01 حداقل به 1۵ میلیارد تومان و یک سال 

و نیم زمان نیاز اســت؛ لذا حداقل ارزش این پروژه بیش از ۲0 
میلیارد تومان است.

آســان بورس چــه موفقیت هایی را کســب 
کرده است؟

ما منتخب پنج استارتاپ برتر فین استارز ۲01۸، دارای مقام 
ســوم پانزدهمیــن دوره دیمونــد پیــچ ســال 1۳۹۷، محصــول 
برگزیده ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطاعاتی برتر 
)فاب( سال 1۳۹۷، دارای مقام دوم طرح استارتاپی در دهمین 
دوره جشــنواره کارآفرینــی دانشــگاه شــریف  )VC CUP( در 
ســال 1۳۹۷ و دارنده مقام نخســت نمایشــگاه ITE 2019 در 

بخش استارتاپ های فین  تک هستیم. 

شما هم مانند دیگر کسب و کارها، در آسان 
بورس با چالش منابع انسانی متخصص مواجه اید؟

با توجه  به اینکه من 1۴ ســال اســت که در دانشگاه تدریس 
می کنم، با شبکه ای از افراد در حال تحصیل یا فارغ التحصیل 
در ارتبــاط هســتم. پیــدا کــردن نیــروی انســانی در ایــران 
مخصوصاً در حوزه ICT سخت است. متأسفانه مواد درسی 
این رشته در دانشگاه با نیاز بازار مطابقت ندارد. دانشگاه ها 
برنامه نویــس تربیــت نمی کننــد و بیشــتر روی مهندســی 
کامپیوتر تمرکز دارند. در حالی که بازار بیشتر به برنامه نویس 

نیاز دارد. 
افراد فارغ التحصیل دو حالت دارند؛ یا در طول دوران تحصیل 
به دنبال کسب مهارت می روند یا بعد از فارغ التحصیلی وقتی 
می خواهند وارد بازار کار شوند، تازه متوجه می شوند که دانش 
آنها با نیازهای بازار کار مطابقت ندارد. درواقع افرادی که در 
این حوزه درس می خواننــد، بعــد از فارغ التحصیلی مهارت 
الزم را ندارند. به  این  علت است که بازار کار نیروی کمی دارد. 
ما در تمام ماه های ســال در حــال مصاحبه بــرای جذب نیرو 
هستیم. هدف ما هم جذب نیروی مبتدی و آموزش آنهاست 
که در این راه موفق هم بوده ایم. تمام افرادی که از آسان بورس 
رفته اند، وارد شرکت های بزرگ شده اند که نشان می دهد در 

آموزش نیرو، موفق عمل کرده ایم.

آسان بورس چند کاربر 
دارد؟

ما از ابتــدای ســال 1۳۹۸ فعالیت 
خود را آغاز و از اردیبهشت همان 
سال شروع به جذب کاربر کردیم. 
از آن زمان تا امروز تقریباً ۹۵ هزار 
کاربــر در آســان بــورس ثبت نــام 
کرده انــد. امــا در حــال حاضــر ما 
حــدود ۲000 تــا ۲۵00 کاربر فعال 
داریــم. ســایر کاربــران بــه دالیــل 
مختلــف از بــورس خارج شــدند. 
یکی از دالیل مهــم، ریزش بورس 
در ســال 1۳۹۹ بــود. دلیــل دیگــر 

دشواری کار با پلتفرم است. 

راجــع بــه تأثیــر اتفاقــات بــازار بــورس روی 
کسب وکار خود بیشتر توضیح دهید.

اشتراک آسان بورس ماهانه است و کاربر در ازای دریافت آن 
می تواند از خدمات ما استفاده کند. جالب است که هر زمان 
شــاخص بورس باال می رود، نمودار فروش ما هم باال می رود 
و برعکس. یعنی نمــودار فروش ما کاماً بر نمودار شــاخص 
بورس منطبق اســت. بعد از ســال 1۳۹۹ بازار ما ریزش کرد و 
در سال 1۴00 مخصوصاً اواخر سال اوضاع خوبی نداشتیم. 

درواقع هزینه های ما از درآمدمان خیلی بیشتر است.

چشــم انداز شــما از آینــده آســان بــورس 
چیست؟

من فکر می کنم افراد آرام آرام باید معامات الگوریتمی را یاد 
بگیرند. مثل بســیاری از ابزاری که ده سال گذشته وارد بازار 

شدند و افراد نحوه کار با آنها را بلد نبودند، یادگیری معامات 
الگوریتمی هم به زمان نیاز دارد. شــاید ما زودتر از زمانی که 
بازار به ما نیاز داشــت، بــه آن وارد شــدیم. بــرای مثال چهار 
سال گذشته افراد بسیار کمی در بازار ایران در مورد استراتژی 
معاماتی می دانســتند. حتی محتوای خاصی هم در مورد 
آن وجود نداشــت. اما االن مقاالت و محتواهای بسیاری در 
این مورد وجود دارد. این نشان می دهد که اطاعات و دانش 
مردم در حال افزایش است. با توجه  به این نکات فکر می کنم 
در آینده معامات الگوریتمی در بازار ایران هم در بین مردم 
جــا خواهــد افتــاد و مردم بیشــتر بــه ســمت ابزارهــای نوین 

معامله گری روی می آورند.

برنامه های شما در این راستا چه هستند؟
مــا بــرای ساده ســازی پلتفــرم بــرای کاربــران کارهایــی انجام 
داده ایم و کارهایی نیز در آینده انجام خواهیم داد. برای مثال 
بخشی با عنوان طراحی آسان ساخته ایم که محیطی شبیه 
به اکســل اســت و کاربر می تواند به راحتی در آن شــرط های 
خود را وارد کند و آن شرط ها تبدیل به یک فیلتر می شوند. 

محیط دیگــری نیز به نام اســکرینر ایجاد کرده ایــم که در آن 
کاربر تمام داده ها و شــرط ها را مشــاهده می کنــد و می تواند 
قســمت های مورد نیاز خــود را جدا کند و با روشــی ســاده تر 

فیلتر خود را بسازد.
به عاوه ما  قصد داریم بسته های فیلتر و استراتژی آماده ای 
را تهیه کرده و در اختیار کاربران قرار دهیم. همچنین تصمیم 
داریم بازاری بسازیم که در آن کاربران حرفه ای در آسان بورس 
بتوانند برای کاربران دیگر فیلتر و استراتژی طراحی کنند. این 
بازار دو حســن دارد؛ یکی اینکه شــغل جدید ایجاد می کند 
و کاربران حرفه ای می توانند درآمد داشــته باشــند و دیگری 
اینکه کاربران مبتدی کــه توانایی طراحی فیلتر و اســتراتژی 
حرفه ای ندارنــد، می توانند از فیلتر و اســتراتژی های دیگران 

استفاده کنند.

چالش ها و نیازهای عمده کسب وکار شما 
چیست؟

ما باید یک شریک استراتژیک در این مسیر داشته باشیم؛ 
بــرای مثال یــک کارگزاری کــه کاربران زیادی داشــته باشــد و 
بخواهد معامات الگوریتمی و این خدمات را برای آنها فعال 
کند. این می تواند یک مســیر رشــد و یک موقعیت برد-برد 
برای هــر دو طرف باشــد. یعنی هــم بــه کاربــران آن کارگزاری 
خدماتــی ارائه می شــود و هــم کســب وکار ما رشــد می کند. 
ضعف کســب وکار مــا عــدم ورود آن به اکوسیســتم اســت. 

حضور در اکوسیستم می تواند برای ما مفید باشد.
یکی از مشــکات مــا در حال حاضر نداشــتن ســرمایه گذار 
از اکوسیســتم اســت. ســرمایه گذاری کــه از اکوسیســتم 
نباشــد، باعث قفل شــدن کســب وکار می شــود. ما هم االن 
در ایــن مراحــل قــرار داریــم و به واســطه عــدم توانمنــدی و 
عــدم تصمیم گیــری درســت از ســمت ســرمایه گذار در این 
مرحله قفل شده ایم. این تصمیم گیری های نادرست باعث 
جلوگیری از جذب ســرمایه مجدد می شــوند. اگــر این روند 
ادامه دار باشــد ما همچون سال های گذشــته نمی توانیم به 
اهداف خود دست  یابیم. درواقع ما دور دوم جذب سرمایه را 

به علت تصور و تفکر اشتباه از دست دادیم.
مشکل دیگر اخذ مجوز است. ما در سال 1۳۹۸ یعنی اولین 
سال فعالیت آسان بورس، معامات الگوریتمی  و اتو ترید را 
راه اندازی کردیم. در آن زمان اتوتریــد کاماً مجاز بود و حتی 
به کاربــران API هــم داده می شــد. به مــا اعام شــد که چون 
مجوز ندارید، باید اتو تریــد را ببندید. اما اصاً مجوزی برای 
این کار نوشته نشده بود. از ســال 1۳۹۸ تا االن این سرویس 
ما بسته است و تکلیف آن روشن نشده است. سال گذشته 
معامــات الگوریتمــی را آزاد کردند اما باز هــم نمی دانیم که 
از کجا و چگونه جهت دریافت مجوز اقــدام کنیم. این عدم 
شفافیت و اینکه نمی دانیم چه مجوزی باید بگیریم و اصاً 
مجوزی صادر می شود یا خیر، باعث آسیب دیدن کسب وکار 

ما شده است. 

یکی از مشکالت 
ما در حال حاضر 

نداشتن سرمایه گذار 
از اکوسیستم است. 
سرمایه گذاری که از 
اکوسیستم نباشد، 
باعث قفل شدن 

کسب وکار می شود
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گفت و گو با مهسا و الهه عبدلی که برند »می شین« را ایجاد کردند 
و محصوالت ارگانیک تولید می کنند

خلق کسب وکار با سرمایه ای به نام درخت

شکل جدیدی از تجارت

شبکه های اجتماعی 
یا متاورس؟

ورود بســیاری از فعــاالن دنیــای 
فنــاوری اطالعــات بــه متــاورس، 
فرصت های جدیــدی برای خرده فروشــی 
فراهم کرده است. خرده فروشان می توانند 
به گذشته نگاه کنند و روش هایی برای ورود 
افرادی پیدا کننــد که در دنیــای ارتباطات 
جدید هستند. گفته می شود که نزدیک 
به دو سوم خریداران شبکه های اجتماعی 
با متاورس آشنا هستند، اما این درصد در 
نسل های مختلف متفاوت است. با این 
حــال، بهتــر اســت خرده فروشــان از ایــن 
دانش استفاده کنند و دیر یا زود به جرگه 

کاربران متاورس بپیوندند. 

بــازار متــاورس در ســال 2020 
حــدود 478/7 میلیــارد دالر 
درآمد را تجربه کرده و ســاالنه رشــدی در 
حــدود 13 درصــد داشــته اســت. گفتــه 
می شود که این بازار می تواند تا سال 2024 
بــه 783/3 میلیــارد دالر برســد. بــرای 
رســیدن به نقطه مطلــوب در ایــن دنیای 
جدید، باید به برخی استراتژی های مهم 

توجه داشت. 

اولین مسئله، توجه به خریداران 
جوان بــرای جــذب افراد بیشــتر 
است. اولین پذیرندگان متاورس معموالً 
جوان هستند و در حد متوسط ثروت قرار 
دارند. مسئله دیگر این است که باید اجازه 
دهید آموخته های رســانه های اجتماعی 
مسیر را مشخص کند، چراکه متاورس در 
نهایــت تکامــل کانال هــای رســانه های 
اجتماعــی موجــود اســت. می تــوان از 
استراتژی های پلتفرم های مختلف در این 

فضا هم استفاده کرد.

 برای آشنایی با وضعیت افرادی 
که بیشــتر از دیگران با متاورس 
آشــنا هســتند، بــد نیســت بــه برخــی 
نظرسنجی ها نگاهی بیندازیم. بر اساس 
بررســی های صورت گرفتــه، 71 درصــد 
مردان با متاورس آشنا هستند و در مقابل 
59 درصــد زنــان از ایــن فضــا اســتفاده 
می کننــد. همچنیــن 76 درصــد افــراد با 
درآمد بین 100 تا 199 هزار دالر با متاورس 
آشــنایی دارند. بــه این فکر کنیــد که چرا 
خریــداران جوان تــر بیشــتر بــه ســمت 
ابزارهــای نــو می رونــد. تــالش کنیــد 
جذابیت های کانال های دیگر را به کارتان 

اضافه کنید. 

REVIEWبررسی

قصه مزرعه می شین از جایی کلید خورد که کرونا باعث شد 
خواهران عبدلی مدتی به مزرعه روستایشان بازگردند. لمس 
خاک ماندگارشان کرد. تصمیم گرفتند پیشه خانوادگی شان، 
یعنی کشــاورزی را از ســر بگیرند. دســت به مزرعــه بردند و 
محصوالت را با عشق معرفی کردند. محصوالت، ارگانیک و 
طبیعی بودند و مشتری بسیاری داشتند. اما مشکل انتقال 
و رساندن به دست مشتری برای برخی محصوالت مثل انجیر 
وجود داشت. همین هم شد که برخی محصوالت مثل انجیر 
را به شکل مربا عرضه کنند. به مرور این محصوالت بیشتر 

شد و مخاطبان متنوع تری پیگیر روزمرگی های مزرعه شدند. 
خانواده عبدلی در این مزرعه زندگی می کنند، اما اصل کار بر 
عهده خواهران عبدلی است. الهه و مهسا اهل رضوان شهر 
هستند و چند سالی است دوباره به روستایشان بازگشته اند. 
الهه عبدلی، خواهر کوچک تر مزرعه اســت و متولد 1376. 
معماری خوانده اما بعد از چند سال آن را کنار گذاشته است. 
می گوید رشته ای نبوده که آن قدر عشق در آن داشته باشد که 
بخواهد کارش را هم به سمت آن ببرد. دانشگاهش در شهر 
دیگری بود و به مرور با تمام کــردن تحصیلش، مهارت هایی 

را هم کســب کرد و مدتی در تهران مشغول به کار شد. چند 
ســالی از محــل زندگــی اش دور بــود و کرونــا او را بــه خانواده 
بازگرداند. در این مدت عشق به هنر را از البه الی تحصیل در 
معماری یافته بود و بیشتر به آن پرداخت. عکاسی، طراحی 
چهره و بســیاری چیزهای دیگر را تجربه کرد. عکاسی در او 
ریشــه کرد. صفحه ای هم داشــت که عکس هایش را در آن 
منتشــر می کرد. در مدت کرونــا به همراه خواهرش مهســا، 
قدری جدی تر بــه آن فکــر کردند. همیــن بهانه ای شــد تا به 

سمت کشاورزی بروند. 
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با مشارکت

از بزرگ ترین ادغام نظام بانکی تا تحول 
در بانکداری دیجیتال در گفت وگو با 

دکتر سیدمهدی حسینی

زدن به آب 
و  عبور از آتش

گفت وگویی با محمد قاسمی 
درباره شکل گیری شرکت 

»توسعه فناوری سوشیانت« 
 از زیرپله تا هلدینگ

گفت وگو با  مجیدخاک ور 
بیمه گری دیجیتال 

به  جای بیمه گری 
الکترونیکی

مظاهر مرجانی در میزگردی با 
موضوع سواد مالی مطرح کرد 

آینده از آن هوش 
مصنوعی است

نیما امیرشکاری از آغاز و پایان 
بانکداری مجازی می گوید 
کاخی که آرین به پا 
کرد و آریا فرو ریخت

گزارشی درباره دیجی کاال 
و گفت وگو با برادران محمدی 

در آستانه بورسی شدن

رخدادی 
ماندگار
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ختصاصی مه ا هنا مــــا
 فنـــاوری های مالی ایران
ســـــــال پنــجم 
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طراحی اسکناس ها در خدمت تکریم 
فعالیت های اجتماعی زنان

نقش زنان بر 
اسکناس های جهان 

یک سال از مهاجرت بانک سپه به 
سامانه جامع بانکی امید گذشت

کوچ  به روش  بیگ بنگ

پرونده ای درباره وضعیت 
صندوق های فروشگاهی  در کشور

گره ماجرا   کجاست؟

وقتی شهری در حاشیه یک ساحل 
موج سواری در  السالوادور  

کریپتویی شد، چه اتفاقی افتاد؟

ساحل بیت کوین

سیدمرتضی بکاء، رئیس هیئت مدیره مؤسسه 
اعتباری ملل در گفت وگو با عصر تراکنش درباره 

تحول دیجیتال در بانک ها می گوید

ضرورت 
تغییر نگرش 
مدیران صف و ستاد

امیدرضا پایمرد:
 خرده فروشان 

توانایی خرید صندوق 
فروشگاهی ندارند

مظاهر مرجانی:
 باید نیازهای 

احساس نشده را هم 
مبنای کار قرار داد

سیدمحمدرضا مصطفوی:
 هدف استفاده آسان

 از خدمات بانکی است
 نه ایجاد نئوبانک

احمد سلمانی آرانی:
 امید؛ کامل ترین 
سامانه بانکداری 

متمرکز داخلی
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عصرتراکنش   ماهنامه اختصاصی فین تک ایران 
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با مشارکت

میزگردی با حضور پیشکسوتان 
فناوری   های مالیـ  بانکی در 

ایران درباره تأثیر سنت ها بر 
شکل گیری صنعت نوین بانکی

اندر مصائب 
نخستین  بودن

درباره هوش مصنوعی 

وقت اندیشیدن 
به آینده رایانه های 
متفکر رسیده است
ترجمه آثاری  از نشریات
وایرد، اچ بی آر و مانی ویک

پرونده ای درباره سنت و صنعت

تقابل یا تعامل؟!

رگولیشن بخشی در برابر 
رگولیشن داده محور

گفت وگوی 
دو ناشنوا

از بزرگ ترین ادغام نظام 
بانکی تا تحول در بانکداری 

دیجیتال در گفت وگو با دکتر 
سیدمهدی حسینی

زدن به 
آب و  عبور 

از آتش

در میزگردی با حضور صادق فرامرزی 
علی بدیعی،مهرداد حداد،حسن 
شایسته مجد،  کسری دولت خواهی و کاوه 
رعدی از فعاالن بانکداری باز ایران بررسی شد

رویکرد بسته بانک ها 
و بانک مرکزی به 
بانکداری باز

محمد علی گوگانی 
جامعه شناسان 

دغدغه فنی نداشتند 
فنی ها دغدغه جامعه 

احمد سلمانی آرانی 
مدیرعامل رایانه خدمات امید

افق های روشنی 
در پیش است

درباره روزهای پایانی پروژه 
مهاجرت کربنکینگ بانک سپه 

در گفت وگو با فرهنگ فرزان 
 کوچ بزرگ

عبدالحمید منصوری
هنوز که هنوز است 
برای تغییر مقاومت 

وجود دارد

با آثاری از  
وحید صیامی، آرش حیدری

 امین شول سیرجانی 
سوگل دانائی

آینده مونزوی انگلیسی 
درفضای  فین تک آمریکا

درگیر 
کابوس کرونا
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سرهنگ داوود معظمی گودرزی
پلیس فتا به مثابه 
البراتوار تخصصی 

سنجش امنیت

مهدی ملکی
سرعت تغییرات در 

صنعت بیمه همپای 
نیازهای بازار نبوده

محمد ساعدی
مسئله این است که 
مانیتورینگ عملیات 

جزیره ای است

جبار رحمانی
سیستم  برخط نامنسجم 

شخص را مجبور به 
کنشگری حضوری می کند

مــاهنامه اختصاصی
 فناوری های مالی ایران
 ســـــــال چهارم 
 شماره42 بهمن 1399  
116 صــــفــــحه
80000تـــــــومان

42
هم اندیشی درباره پرداخت کیوآر که در میان ابزارهای 

پرداخت آنچنان که باید  مورد اقبال قرار نگرفته است

 سایه سنگیِن 

صنعت  بانکداری 
بر بازار پرداخت

فیس بوک آینده خود را 
در واتس اپ می بیند

 این با  قانون 
ضدانحصار جور 
درمی آید یا خیر؟

چرا هنوز مردم تمایل 
بیشتری برای انجام امور به 
شکل حضوری دارند؟ 

اصالح همزمان 
ذهن و عین

مجله فین تک، 2021 
را با دسته بندی  10 فین تک 

یونیکورن برتر شروع می کند 

  10  فین تک 
یونیکورن برتر 

امروزه، بیش از هر زمان دیگری 
رقبا با یکدیگر همکاری می کنند اما 
معایب و مزایای این کار چیست؟

قوانین هم رقابتی

صفحاتی درباره 
اقتصاد اشتراکی  

 نیاز نسل زِِد

درباره بانک قرض الحسنه رسالت 
و بانکداری دیجیتال در گفت وگو با 
محمدحسین حسین زاده، مدیرعامل

مثل آب 
منعطف هستیم

چرا »یکپارچگی« در 
مانیتورینگ عملیات 

مهم است؟
دغدغه اصلی؛ 

نگاه باال به پایین

آینده  تجارت الکترونیکی
فروشگاه 
بزرگ چین

مروری بر کتاب اینجا را کلیک 
کنید تا همه را بکشید، امنیت 

و بقا در جهان فرا متصل اثر 
»بروس اشنایر«

 دولت ها؛ مانع 
اصلی بهبود 

امنیت وب  
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محمدرضا روشناس از موانع 
کارت اعتباری می گوید

ضرورت 
اصالح فرهنگی

کسری دولت خواهی درباره 
نئوبانک ها در ایران:

بحران ها باعث  
احساس نیاز می شوند

گفتاری از محمدعلی بخشی زاده 
معاون فناوری اطالعات بانک دی

به دنبال تحقق 
بانکداری دیجیتال

نیما امیرشکاری:
همه جای دنیا 

رگوالتورها دید خود 
را از بازار می گیرند

مــاهنامه اختصاصی
 فناوری های مالی ایران

 ســـــــال چهارم 
 شمــاره41 دی 1399  
116 صــــفــــحه
80000تـــــــومان

41
پرونده ای درباره کارت اعتباری که در همه 

دنیا مورد اقبال است اما در کشور ما نه

 محبوب دیگران 

مغضوبِ ما

صفحاتی درباره مدیرعامل 
 نتفلیکس و  فرهنگ 
باز آفرینی این شرکت 

دکترین 
هستینگز

میزگرد بررسی چالش های 
بانکداری مجازی در ایران  

از نئوبانک 
گریزی نیست

گفت وگو با بهزاد شیری مدیرعامل 
پست بانک درباره نقشه راه این بانک

پست بانک از 
روستاها تا 
شرکت های 
دانش بنیان
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ختصاصی مه ا هنا مــــا
 فنـــاوری های مالی ایران
ســـــــال پنــجم 
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راه اندازی پروژه یوان دیجیتال، بخشی از 
برنامه بزرگ  چین برای در اختیار گرفتن 

رهبری جهانی اینترنت در آینده

استقبال  کریپتویی

پرونده ای درباره روزهای آرام بورس 
و اقداماتی که می توان در وضعیت 

کنونی بازار سرمایه انجام داد

عالج واقعه قبل از 
وقوع »دوباره«

پرونده ای درباره تاریخ پول 
به بهانه انتشار کتاب »پول«

اثر جیکوب گلدستاین 

داستان ابزاری 
که ابزار نماند

نگاهی به تجربه پاپ فایننس و عمومی شدن 
سرمایه گذاری در آمریکا و ایران

وقتی بورس برای 
همیشه تغییر کرد

گفت وگو با زهرا میرحسینی معاون فناوری اطالعات 
و ارتباطات بانک پاسارگاد  درباره 

تحقق اکوسیستم  اقتصاد دیجیتال در کشور

از نسل 
آرمان گراها هستم

علی رسولی زاده: 
باید تمهیداتی برای افزایش 

سواد سرمایه گذاران 
اندیشیده شود

محمدهادی شالباف:
 اوج قابلیت بانکداری شناختی 

پیش بینی رفتار مشتریان 
و نیاز آنهاست

امید ترابی:
بانکداری دیجیتال 

باید شهرت را 
جایگزین اعتبار کند

محمد قاسمی:
 معامالت آنالین تنها 

تحول بزرگ بازار سرمایه 
در سال های اخیر بود
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حسین اسالمی:

آینده متعلق به 
شرکت های بزرگ 
بانکی نیست

امید ترابی درباره تالی:

مکانیسم شهرت؛ 
وجه تمایز تالی با 
سایر رقبا

میثم رجبی، مدیرعامل رادین: 

می خواهیم خودمان 
صرافی رمزارز داشته 
باشیم

علیرضا عابدی نژاد: 

صنایع مالی ایران 
در افتا وضعیت 
مطلوبی ندارند

بهناز آریا:

کار امنیت، کار 
آتش نشانی نیست
 کار پیشگیرانه است

حسین واعظ قمصری مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان 
درباره آخرین دستاوردهای سپ و جایگاه جدیدش در صنعت 

پرداخت کشور می گوید

متمرکز 
بر مشتری 
نه محصول

آیا در ایران، نئوبانک 
واقعی و مستقل 
خواهیم داشت؟
آرزویی مبهم

نگاهی به چهار دستگاه 
سخت افزاری در صنایع مالی 

از چهار شرکت مطرح

جان سخت ها

معرفی زنان فعال در 
صنعت فناوری های 
مالی ایران

زنان دنیای
 صفر و یک ها

میزگردی درباره 
مسائل و چالش های 

افتا در ایران

بی توجهی 
کسب وکارها به افتا
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یادداشتی از رحمان بابازاده 
درباره بازار سرمایه کشور: 

جای خالی روبات های 
مشاور در بورس

افسانه اوضاعی: 
دورنمایی از 

بانکداری آینده با خلق 
فرهنگ  دیجیتالی

امیر هامونی از وضعیت 
رگ تک در کشور می گوید: 

در ابتدای مسیر 
توسعه ای هستیم

سیدقاسم نعمتی: 
توجه به استاندارد 

اطالعات در صنعت بیمه 
کشور ضروری است

ختصاصی مه ا هنا مــــا
 فنـــاوری های مالی ایران
ســـــــال پنــجم 
 شمــــــاره47 تیر 1400  
116 صـــــفــــــحه
120 هزارتــــــــومان
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درباره چالش ها و مشکالت حقوقی 
بر سر راه وصول میراث دیجیتالی

رمزارزها 
میراثی بی وارث؟

نگاهی به کارنامه دولت های 
حسن روحانی در حوزه های 

گوناگون فناوری های مالی

تدبیر، امید
 هر دو  یا  هیچ کدام؟

در ستایش دیوانه وارترین کریپتو!

چه کسی داج را  از 
قفس آزاد کرد؟ نیوزویک برای نخستین بار 

فهرستی از رتبه بندی کارت های 
اعتباری ارائه کرده است

۲۰ کارت اعتباری 
برتر  ۲۰۲۱   

محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک کارآفرین 
در گفت وگو با عصر تراکنش از ورود این 
بانک به حوزه B2C می گوید

تعمیق بانکداری 
شرکتی با توسعه 
بانکداری خرد
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7

کسبوکارهای
اينستاگرامی

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

مهســا، خواهر بزرگ تــر مزرعه اســت و دانشــجوی دکترای 
محیط زیســت. او هم مثل الهه مدتی در شهر دیگری بود، 
درس می خواند و کار می کــرد. کرونــا و دورکاری او را به مزرعه 
بازگرداند. لمس خاک و بودن در مزرعه، او را هم مثل الهه پاگیر 
مزرعه کرد. خانواده می شین چهار نفره است اما تالش برای 

عرضه محصول دست همین دو خواهر است. 
کارشــان را بــا بازگشــت به مزرعــه شــروع کردنــد و عکس ها 
را در صفحــه قدیمــی  اینســتاگرام گذاشــتند کــه دســت 
بــر قضــا بازخوردهــای خوبــی هــم از آن گرفتنــد. می گوینــد 
کشاورزی شغل اجدادی شــان اســت و اجدادشان هم برنج 
می کاشــتند. مزرعــه می شــین از همین جــا کارش را آغــاز 
کرد. پــدر مزرعــه از قدیم بــاذوق بــود و درخت های مختلفی 

می کاشــت. عکاســی صفحــه می شــین هــم با 
تصویر همین دست نشانده های پدر آغاز شد. 
اولین محصول شان مربای انجیر بود. قصه اش 
از اینجا شــروع شــد که محصــوالت انجیر باب 
میل مخاطبان بود و درخواست ارسال می کردند. 
اما امکان ارســال آن به دلیل تُرش شــدن وجود 
نداشــت. برای همین فکــری به ذهــن خواهران 
می شین افتاد که انجیر مزرعه را به شکل مربا به 

دست مخاطب برسانند. 

  شروع کار بدون سرمایه اولیه
می گویند شاید اگر ابتدای کار سرمایه داشتند، می توانستند 
با ظرف های باب میل خودشان محصوالت را ارائه دهند. این را 
هم اضافه می کنند که زندگی در شهرهای کوچک امکان تنوع 
در بسته بندی محصول را به آنها نمی دهد. در نهایت مربای 
انجیر با یک شیشه ساده و مواد اولیه ای که در خانه موجود 
بود، تولید و روانه صفحه اینســتاگرام می شــین شــد. طعم 
مربای خانگی و تداعی خاطرات مادربزرگ برای مشتریان در 
کنار ارگانیک بودن محصوالت، آدم های بیشتری را به سمت 
می شین کشاند. محصول بعدی ترشی بادمجان شکم پر با 
محصوالت ارگانیک باغ می شین بود. مهسا می گوید سرمایه 
اصلی شــان درخت هایی بوده که در مزرعه داشــتند. برخی 
ابزارهای کوچک را گرفتند و دل به مزرعه دادند تا آبادتر شود. 

حالِ خودشان هم در کنار مزرعه، بهتر شد. 
 ابتــدای کار بسته بندی هایشــان خیلــی حرفه ای نبــود و به 
گفتــه خودشــان به مــرور بــا افزایــش درآمــد، بهتــر شــد. در 
شهرشــان جایی نبود که لوگوی چســبی تولید کنــد و ناچار 
می شدند پرینت لوگو در کاغذ گالسه را با چسب نواری روی 
آن بچسبانند. به مرور با افزایش درآمد، لوگوی چسبی با تیراژ 
باال گرفتند. حمایت یا پولی در کار نبود و همه چیز از درآمد 
خود مزرعه انجام می شد. الهه می گوید دلشان نمی خواهد 
کشاورزی تمام شود. دوست دارند همین جا بمانند و می شین 

را توسعه دهند. تجربه خانواده را با علم  روز ترکیب کرده اند و 
راه هایی برای توسعه کشاورزی در پیش گرفته اند. 

پــدر مزرعــه همیشــه روی صبحانه حســاس بــود. دختران 
می شــین هم به همین خاطــر تصمیم گرفتنــد محصوالت 
صبحانه را برای فروش ارائه دهند. محصوالتی مثل کره های 
گیاهی، ترکیب کره بادام زمینی با عســل یا شــکالت، برخی 
مرباها و برنج پای ثابت محصوالت پرطرفدار می شین شدند. 

  چالش های اینستاگرام برای مزرعه می شین
مشکل اینستاگرام را تغییر مداوم الگوریتم های این شبکه 
می دانند. می گویند اگر سرشــان شلوغ باشــد، امکان پیش 
رفتن پابه پای آن را ندارند. هزینه تبلیغات هم برایشان سخت 
بود. یک بار توســط یکــی از مخاطبان برایشــان 
تبلیغ شــد و به یکباره مخاطبــان بســیاری وارد 
صفحه آنها شدند. خیلی هایشان درخواست 
محصول تــازه می کردنــد و به این شــکل بود که 
لیســت محصوالت می شــین کامل تر می شد. 
مهسا می گوید خوبی های اینستاگرام برایشان 
بیشتر از بدی هایش بوده و از این طریق دوستان 
بســیاری پیــدا کرده انــد. از همیــن راه بــود کــه 
کارشناســان گردشــگری و افراد دغدغه مند این 

حوزه را یافته اند. 

  کیفیت، اولویت مزرعه است
چیزی که همیشه برایشــان مهم بوده، کیفیت محصوالت 
است. می گویند برایشان مهم است که مخاطب بعد از یک 
بار خرید، دوباره به آنها اعتماد کند. فروش شان تا حدودی به 
ثبات رسیده و مشتریان ثابت دارند. انگار حاال جای خودشان 
را پیدا کرده اند. می گویند در مسیر خواسته هایشان هستند. 
برنامه های زیادی برای مزرعه دارند و دوســت دارند آدم های 
بیشتری به روستاها بازگردند و همه جای ایران رونق بگیرد. 
الهه می گوید آن قــدر روش های مختلــف وجــود دارد که اگر 
کسی عالقه داشته باشــد، می تواند مســیرش را پیدا کند و 
روستای خودش را رونق دهد. مهسا می گوید دوست دارند 
به همه بگوینــد که زمین هــای کشاورزی شــان را نفروشــند؛ 
بمانند، کار کنند و لذت ببرند. دغدغه اصلی شان این است 
که بگویند می شود محصول ارگانیک تولید و بیشتر از قبل 

وارد سفره ها کرد. 
ایــن دو خواهر مشــغول تولیــد محتــوا در حــوزه کشــاورزی 
هستند. اینکه چگونه بکارند، مراقبت و در نهایت برداشت 
کننــد. می گوینــد بخشــی از هــدف پیــج آمــوزش اســت. 
راه ارتباطــی اصلی شــان بــا مشــتری از طریــق اینســتاگرام 
اســت. برخــی کــه نزدیک تــر باشــند، می تواننــد حضــوری 

محصوالت شان را تحویل بگیرند. 

طبق پیش بینی ها، فرانسه رشد 18/6 درصدی را تجربه خواهد کرد

انفجار تجارت اجتماعی در فرانسه

REPORTگزارش

بازار تجارت در شــبکه های اجتماعی در 
کشــورهای مختلف در حال رشد است. 
تجربه این کشــورها در کنار آزمون و خطاهایی که 
داشته اند، می تواند برای بسیاری از برندها مفید 
باشد. در مطالب گذشته درباره تجربه کشورهای 
مختلف صحبت کردیم که با تجارت در شبکه های 
اجتماعی چه کردند و چگونه توانستند خودشان 
را باال بکشند. حاال خبرهای جدیدی از فرانسه به 
گوش می رسد. طبق پیش بینی ها به نظر می رسد 
رشد بازار تجارت در شبکه های اجتماعی برای این 
کشور از ســال 2022 تا 2028، 18/6 درصد باشد. 
گفته می شود رقم این تجارت تا پایان سال جاری 
میالدی، یعنی 2022 به 7/4 میلیارد دالر خواهد 
رســید. همچنیــن رقــم تجــارت در شــبکه های 
اجتماعی تا سال 2028 عدد 19/3 میلیارد دالر را 

تجربه خواهد کرد. 

البته بازار تجارت در شبکه های اجتماعی 
در سطح جهانی و در چهار تا هشت ماه 
اخیــر رشــد قابــل توجهــی را شــاهد بوده اســت. 
معرفی ابزارهای خرید توســط پلتفرم های بزرگ 
رسانه های اجتماعی تا حد زیادی در جهت رشد 
این صنعت بوده، اما به نظر می رسد در فرانسه و 
با وجود پیش بینی های صورت گرفته، بازار تجارت 
در شــبکه های اجتماعــی هنــوز در حال توســعه 

است. 

بــا ایــن حــال، خریــد آنالیــن در بیــن 
مصرف کنندگان فرانسوی در حال رشد 
است و به همین دلیل هم، خرده فروشان بزرگ به 
دنبال سرمایه گذاری بر این مدل خرید هستند تا 
فروش بیشتری را از آن خود کنند. در عین حال، 
بازیگــران جهانــی صنعــت فــروش آنالیــن در 
تالش اند که وارد تجارت در شبکه های اجتماعی 
فرانسه شوند و بخشی از سهم بازار را در اختیار 
بگیرند. شــرکت های مختلف فعال در این حوزه 
برای به دست آوردن سود بیشتر، تالش می کنند 
تا بر ترویج محصوالت پیشرفته متمرکز شوند. در 

عین حــال گفته می شــود کــه جدیــد بــودن این 
تجارت ممکن است قدری فرانســه را در معرض 
آسیب قرار دهد و به همین خاطر باید با خالقیت 

و دقت بیشتری عمل کرد. 

بــه نظــر می رســد هنــوز بخشــی از 
مصرف کنندگان فرانسوی مردد هستند 
که این هزینه ها را در شبکه های اجتماعی انجام 
دهنــد. بــه طــوری که بــر اســاس نظرســنجی ها، 
درصــد   80 بــه  نزدیــک  خریــد  متوســط 
مصرف کننــدگان فرانســوی کــه از پلتفرم هــای 
اجتماعی خرید کرده انــد، کمتــر از 55 دالر بوده 
اســت. یکــی از عواملــی کــه باعــث می شــود 
مصرف کنندگان فرانسوی به سمت محصوالت 
ارزان قیمت بروند، بی اعتمادی اســت. به همین 
خاطــر انتظــار مــی رود پلتفرم هــای شــبکه های 
اجتماعــی ابتــکار الزم را برای گســترش آگاهی و 
ایجاد اعتماد بین مردم به خرج دهند. این مسئله 
می تواند به گسترش آگاهی و ایجاد اعتماد بین 

مصرف کنندگان کمک بسیاری کند. 

درصــد   75 تقریبــاً  آمــار،  طبــق 
مصرف کنندگانــی کــه از شــبکه های 
اجتماعی برای خرید خود استفاده می کنند، به 
ســمت فیس بوک می رونــد. اینســتاگرام هم در 
میان گزینه های 25 درصد افراد قــرار دارد و بقیه 
شــبکه های اجتماعی در درجه کمتــری از عالقه 

مخاطبان قرار دارند. 

به طور خالصه می توان گفت که فرانسه 
هــم در میــان کشــورهایی اســت کــه در 
ســال های آینده با رشــد تجــارت در شــبکه های 
اجتماعــی مواجه خواهــد بود. پیش بینی رشــد 
18/6 درصدی و رسیدن رقم این تجارت به حدود 
7/4 میلیارد دالر تا پایان ســال جــاری و نزدیک 
شدن به عدد 19/3 میلیارد دالر، نشان از قابلیت 
ایــن کشــور بــرای رشــد تجــارت در شــبکه های 

اجتماعی دارد. 
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@gmail.com
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داستاناصلی
L E A D  S T O R Y

نظر رضا باقری اصل 
درباره اقدام اخیر 

بانک مرکزی

سوءتفاهم 
بزرگی بود

همیــن چنــد روز پیــش خبــری آمــد کــه 
بانک مرکزی گفته اســت دیگر نمی توان 
به تمدید غیرحضــوری کارت های بانکی 
ادامــه داد و بــرای تمدیــد کارت هــا، افراد 
باید بــه بانک هــا مراجعــه کننــد. پس از 
اعتراض هایــی که در فضای مالی کشــور 
به این ابالغیه شــد، بانــک مرکزی گفت 
سوءتفاهم پیش آمد و منظورش درست 
منتقل نشده است. رضا باقری اصل در 
این خصوص می گوید: »ظاهراً یادشــان 
رفته بود محاسبه کنند که دو سال است 
تمدیــد اتوماتیــک کرده انــد و عمــر یــک 
کارت پنج سال است. بنابراین سه پنجم 
تعــداد کارت هــا کــه 260 میلیون اســت، 
بایــد امســال عــوض شــود، یعنــی 150 
میلیــون تقاضــای تعویــض. ســوءتفاهم 
نبود، اشتباه محاسباتی بود. اما از منظر 
خدمــات الکترونیــک کشــور ایــن کار 
درست نیســت و قرار باشــد 150 میلیون 
تقاضای حضــوری به شــعب بانک برود 
و این برای مردم زحمت است. پیشنهاد 
دادیــم کــه حداقــل دو، ســه راه حــل ارائه 
دهند. مثالً اگر یک نفر خودش ریسکش 
را می پذیرد، یک سال دیگر نیز به همین 
شکل تمدید کند و بار را روی دوش شعب 
و مراجعه مردم نیندازیم. دوم اینکه کاری 
کند که بشــود با کارت تاریخ گذشته هم 
از اپ ها اســتفاده کــرد، زیــرا بســیاری از 
مردم دیگر از کارت اســتفاده نمی کنند و 
از اپلیکیشن ها بهره می برند. سوم اینکه 
مــردم بتوانند به شــکل آنالیــن تقاضای 
تعویــض بدهنــد و کارت صــادر شــود. 
تحویل کارت نیز توســط پســت یا جایی 
که معتبر باشد، انجام شــود و مردم را به 

گیشه های بانک نکشانند. 
نــگاه خشــک بانکــی می گویــد از نظــر 
اســتانداردها ایــن ویژگی هــا باید باشــد. 
بله، این حرف کامالً درســت است. فقط 
باید به عدد و رقم نگاه کرد. به یکباره 150 
میلیون تقاضا را می خواهید راهی شعب 
بانک ها کنید؟ ایــن 150 میلیون مراجعه 
حضوری باعث چــه اتفاقاتی می شــود؟ 
شعب شــلوغ می شــوند و شــاید خدای 
ناکرده موج جدیدی از بیماری را به همراه 
داشــته باشــد. ضمنــاً وقتــی داریــم یک 
روشی را پیش می بریم، با یک بخشنامه 
که نباید همه چیز را به هم بزنیم.  پس اگر 

سوءتفاهم بود، سوءتفاهم بزرگی بود.«

COMMENTدیدگاه

 گفت و گو با رضا باقری اصل، جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد 
دیجیتال؛ او می گوید اعضای کارگروه با مدل فعلی اینماد موافق نیستند 

و  به زودی خبرهای متفاوتی در این باره خواهیم شنید

رگوالتوری چابک

 رمزارزها بــه عنوان یک فنــاوری جدید در 
حال حاضــر دغدغــه رگوالتورهای دنیا هســتند. در 
دولــت و به طور ویــژه کارگــروه اقتصاد دیجیتــال این 
موضوع چگونه دنبال می شود؟ آیا نگاه کارآفرینانه به 
این حوزه می تواند مؤثر باشد تا اتفاقات بهتری برای 

این بخش رخ دهد؟

فناوری هــای جدید مثل رمزارزهــا، فناوری هایی 
هســتند که روی جنبه های مختلــف زندگی ما 
اعــم از اقتصــادی، اجتماعــی، امنیتــی و... اثــر 
می گذارند. بنابراین باید قالبی برای آنها تعریف 
شود که همزمان همه این جنبه ها مورد بررسی 
قــرار بگیرند و فرصت هــا و تهدیدها شناســایی 
شــوند. به عــالوه بایــد بتوانیــم زمــان تحقــق و 
دسترسی به آن فناوری را هم کاهش دهیم. این 
دغدغه در کارگروه اقتصاد دیجیتال وجود دارد 

و به این موضوع حســاس هســتیم. در اصل رمــزارز یکی از 
مصادیق و محصوالت فناوری بزرگ تری به نام DLT اســت. 
ما در کارگــروه تــالش می کنیم به ایــن موضوعــات از مدخل 
فناوری نــگاه کنیم ولی بــه جنبه های اقتصــادی، اجتماعی، 

مهارتی و... بپردازیم. ترکیب کارگــروه اقتصاد دیجیتال نیز 
به نحوی چیده شــده که این اتفــاق بیفتــد؛ وزارت ارتباطات 
جنبه های زیرساخت و فناوری را پوشش می دهد، معاونت 
علمی و فناوری جنبه های فناورانه را می بیند، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی جنبه های کارآفرینانه و مهارتی را تبیین 
می کنــد، وزارت صمــت کاربردپذیــری فنــاوری 
را مــورد بررســی قــرار می دهــد و وزارت اقتصاد و 
بانک مرکــزی جنبه های پولــی و مالــی را واکاوی 
می کنند. از سویی، وزارت دفاع و اطالعات نگاهی 
به تهدیدها دارند و صداوسیما و وزارت ارشاد هم 
موضوع آگاهی رسانی و تبلیغات فناوری ها را در 
دســتور کار خود قرار داده اند.  در مــورد رمزارزها 
که موضوع پرسش شماست، باید بگویم که ما 
مسئله اصلی را رمزارز نمی دانیم، بلکه موضوع 
بیشتر دارایی های دیجیتال است. فناوری پایه 
هردو هم فناوری DLT است، اما محدود به کاربردهای رمزارز 
نیســت. ما در کارگروه، نُه کمیته داریم کــه یکی از کمیته ها 
دارایی دیجیتال است و ریاست آن را وزارت اقتصاد بر عهده 

دارد. امیدوارم در این مورد زودتر به جمع بندی برسیم.

 جلســاتی کــه تــا امــروز داشــتید، نتیجه 
محسوسی در بر داشته؟ بیشتر روی چه حوزه هایی 

کار کرده اید؟

در ایــن مــدت دو ارائــه داشــته ایم و دغدغــه نهادهــای 
امنیتی را شــنیده ایم. همچنیــن از نماینــدگان مجلس 
که طرحی به نام دارایی دیجیتال تدوین کرده اند، دعوت 
کردیم تا بــه مدیریت دکتــر مجتبی توانگر طرح شــان را 
ارائه شان دهند و دریابیم چه جنبه هایی مورد توجه شان 

بوده است. 
جنبه هایــی را که بانک مرکــزی به آن پرداخته بــود نیز در 
یک کارگروه مورد بررســی قرار دادیم. بنابراین ما در حال 
حاضر دو متن پایــه ای داریم؛ یکی متنی که تحت عنوان 
»رمزارزش« در ستاد اقتصادی دولت تهیه شده و دیگری 
به نام »دارایی دیجیتال« که توسط مجلس تدوین شده 
اســت. البتــه متن هــای دیگری هــم داریــم که مربــوط به 
صنعت استخراج هستند و توسط وزارت نیرو با همکاری 
وزارتخانه هــای صمــت، نفــت و اقتصاد نهایی شــده اند. 
سندی نیز در خصوص CBDC در دست است که بانک 

مرکزی تهیه کرده است. 

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

کسب و کارهای دیجیتال هنوز سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی دارند، اما با رشدی که در جهان در این حوزه اتفاق افتاده و تالش کسب و کارهای داخلی، اگر همراهی رگوالتور را نیز داشته 
باشیم، می توانیم این سهم را افزایش دهیم. رضا باقری اصل، جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و معاون امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات، از جمله افرادی است که 
طی سال های فعالیتش تالش کرده هم با کسب و کارها و نهادهای صنفی تعامل بهینه داشته باشد، هم در زمینه مقررات گذاری راهگشا باشد. در گفت و گوی پیش رو در خصوص چند مسئله 

مهم این روزها که پای تنظیم گران در آنها در میان است، صحبت کردیم؛ از رمزارزها تا اینماد و اختالفات بانک مرکزی و کسب و کارهای نوآور.

   عکس:  نسیم اعتمادی

I N T E R V I E W



 این فرصت ها و تهدیدها چه هستند؟

ذات هر فناوری است که فرصت خلق می کند و تهدیدهایی را 
به همراه دارد. بعضی از مدل های تهدید از آنجا ایجاد می شود 
که ما آگاهی یا درک درستی از استفاده از آن فناوری را نداریم. 
شــاید بهتر باشــد بگوییــم ریســک هایی وجــود دارد؛ البته 
ریسک جذابیت هایی دارد و اگر بتوانید ریسک را مدیریت 

کنید، توسعه اتفاق می افتد. 
یکی از جذابیت هــای رمزارزهــا، پویایی آن اســت و اینکه در 
آن واحد می تواند با هزینه بسیار پایین، تراکنش های زیادی 
را شــکل دهد. همچنین تنــوع الگوریتم تأیید نیــز از جمله 
مزیت های این فناوری است، در حالی که در شیوه فعلی تأیید 
یک موجودیت )نظیر یک تراکنش( یا توسط یک نهاد متمرکز 
انجام می گیرد یا در قالب امضای الکترونیکی که قانون تجارت 
الکترونیک به رسمیت شناخته است و امضای مطمئن تأیید 
را به عهده دارد که از سیستم های یکپارچه استفاده می کند. 
بنابراین ما مجبوریم سیستم های یکپارچه و متمرکز داشته 
باشیم. این جذابیت فناوری رمزارز یا همان بالکچین است 
که می تواند ایــن قالــب را توزیع کنــد. این قالب توزیع شــده 
باعث می شــود هزینه ها کاهش یابــد. به عالوه ایــن فناوری 
تطبیق پذیری بسیار خوبی با مردم دارد. فردی انتقال می دهد 
و فرد دیگری آن را دریافت می کند و به همین دلیل پذیرش از 

سمت افراد ساده تر است.
به عالوه ما هر چیزی را می توانیم توکنایز کنیم، اعم از ســند 
ملکــی، رأی، هویت و... و با واســط های فنــاوری که مثل یک 
مبدل عمل می کند، هر داده بیرونی را در بالکچین قرار دهیم، 
هزینه اش بسیار کاهش یافته است و برای خلق بسیاری از 

فرصت های نوآورانه، ارزشمند است.
اما تهدیدها چه هســتند؟ وقتی فضایی ایجاد می شــود که 
این قدر راحــت می تواند تولید و تکثیــر در آن اتفــاق بیفتد، 
ممکن است یکسری از دارایی های بی ارزش که در قالب این 
پدیده شکل گرفته اند، به علت ناآگاهی کاربران، مورد تراکنش 
و معامله قرار بگیرند؛ دارایی هایی که ذاتاً هیچ ارزشــی خلق 
نمی کنند و حتی مبتنی بر خلق ارزش دیگری نیستند. از آنجا 
که سرعت تکثیر آن هم بسیار باالست، به راحتی می تواند 

جمع کثیری از مردم را دچار ضرر و زیان کند.
مضاف بر این، ناآشنایی کاربران با این پدیده، باعث شده که 
مثالً کیف پول شان را به سادگی در اختیار دیگران قرار دهند. 
به همین خاطر اســت که می شنویم بیت کوین شخصی به 
سرقت رفته است. همین مسئله نوعی از ریســک را در این 
حوزه ایجاد می کند. در نظر داشته باشید که در اینجا فقط 
موضوع رمزارزها مطرح نیســت و هر نوع پدیده ای را که وارد 
بالکچین شده باشد، می توان در معرض این تهدید دانست، 

مثل قرارداد هوشمند، ان اف تی و... .
همچنین این ریسک وجود دارد که به حاکمیت پولی و مالی 
کشــور ضربه وارد شــود. جدا از فروش توکن هــا یا کوین های 
بدون پشتوانه، فرض کنید گروهی از کاربران، رمزارز معتبری 
)به نظر خودشان( را خریداری کنند. از آنجا که سهم رمزارزی 
که دست اشخاص ایرانی است، پایین است، یک بازارسازی 
باالتر با قیمت ها در سطح جهان، می تواند رمزارز را بی ارزش 
کند؛ زیــرا هیچ محدودیتــی در قیمت گــذاری وجود نــدارد و 
قیمت رمــزارز می تواند بــدون محدودیت باال و پایین شــود. 
چنین اتفاقی باعث می شــود جمع کثیــری از مردم متضرر 

شوند و حتی پایه پولی کشور خدشه دار شود.
یکی از موضوعات مهم که در شش چالشی که آنکتاد مطرح 
کرده نیــز وجــود دارد، این اســت که هیــچ دولتــی نمی تواند 
ریسک ســرمایه گذاری مردم در این عرصه را بپذیرد. تصور 
کنید یــک نفــر بــا تبلیغــات یــا مجوزهــای صادرشــده برای 
نهادهای رمز ارززی، مجاب شده باشد بیت کوین را زمانی که 
قیمتش 60 هزار دالر بوده، بخرد. امروز که ما با هم صحبت 
می کنیــم،  قیمت ایــن رمــزارز کمتــر از 22 هــزار دالر اســت. 
این یعنی دارایی مردم از دســت رفته و کســی هم نمی تواند 

پاسخگوی آنها باشد. 

 بانــک مرکــزی و اســتارتاپ ها اختالفــات 

متعــددی دارنــد کــه یکــی از آنهــا زیرســاخت های 
پرداخت مســتقیم )Direct Debit( اســت. در این 
مورد تنها اپ هــای بانکی برای پرداخــت قبوض این 
امکان را دارند. شما به این مسئله وارد می شوید و آیا 

برنامه ای برای حل آن دارید؟

یکی از چالش هایی که وجود دارد، این اســت که زیست بوم 
فناوری های مالی ما ناقص است. 
مثالً همین االن اگر به سراغ بانک 
مرکزی برویــم و بپرســیم که چرا 
کیــف پــول الکترونیکــی ایجــاد 
نمی شــود، پاســخ این اســت که 
PSP ابالغ شده است و بانک ها و
ها انجــام نداده اند. امــا موضوع 
این نیســت که ابالغ شــده و کار 
انجام نشــده، بلکه موضوع این 
اســت کــه بایــد زیســت بوم این 
فناوری ها تکمیل شود؛ یعنی ما 
هم به کیف پول احتیــاج داریم، 
هم به سیستم های اعتباری، هم 
به دبیت، دایرکت دبیت، کردیت 
و... . مــا همه اینهــا را داریم، ولی 

ناقص اند و در زیست بوم نقشی ایفا نمی کنند.
مضاف بر ایــن، در این زنجیــره نوآوری هایــی می توانند خلق 
شوند، منوط به اینکه ما بتوانیم این زنجیره را تکمیل کنیم. 
در این زیست بوم همه موجودیت ها شکل نگرفته و بعضی 
از موجودیت ها مثل سیستم پرداخت PSPها خیلی بزرگ 
هستند، ولی بخش های دیگری که تکمیل کننده این سیستم 

بوده اند یا خلق نشده یا ناقص و ضعیف تر است. 
ما این مســئله را به عنوان یک دغدغه شناســایی کرده ایم و 
جــزو اولویت های کارگروه قــرار داده ایــم. در حقیقت فناوری 
باید در خدمت تسهیل زندگی مردم باشد. در مورد دایرکت 
دبیــت بایــد بگویــم جایــی بــه کار می آیــد کــه پرداخت های 
زمان بندی شده مشــخصی را به صورت خودکار انجام دهد 
و شروع یک تراکنش به یک زحمت برای کاربر منجر نشود. 
اینجا موضوع مدیریت ریســک پیــش می آیــد و اینکه این 
ریســک را چه کســی قرار اســت بردارد. به نظر می رسد این 
اختالف ناشی از آن است که این زنجیره تکمیل نیست. ثانیاً 
بانک ها نسبت به تحوالت فناوری به واسطه اینکه یکسری 
نهادهای شبه فناورانه بین آنها شکل گرفته، حساس اند. به 
این دلیل می گویم شبه فناورانه که شــاید ما نهادهایی مثل 
شاپرک در دنیا نداشته باشیم. این تعامالت بین بانک های ما 
شکل گرفته و ما شبکه های به این شدت متمرکز مثل اینها 
را در دنیا نداریم. البته همین امر باعث شده سرویس هایی 
در ایران خلق شــود که هیــچ بانکــی در دنیا ارائــه ندهد. ولی 
آنها باقی اجــزا را بهتر تکمیــل کرده اند و این باعث شــده ما 
با اختالف های بین بانک مرکزی، استارتاپ ها و شرکت های 
فین تکی مواجه باشیم. به این اختالف ها باید اختالف سازمان 

مالیاتی و اینماد را هم اضافه کنیم.

 البته تقریباً همه با اینماد مشکل دارند. 
تصمیمی در این خصوص دارید؟

تصمیــم کارگــروه در خصــوص اینماد روشــن اســت. اعضا 
نسبت به شکل فعلی اینماد و فرایند فعلی این حوزه واکنش 
دارند و فکر می کنم در جلسه بعدی کارگروه این موضوع حل 

و فصل شود.

 به چه شکل؟
یا اجباری بودن حذف می شود یا باید آنی صدور و به صورت 
درگاه واحد و از طریق درگاه صدور مجوزها انجام شود. آن هم 
نه به عنوان یک نماد یا مجوز  الزم برای گرفتن سایر مجوزها، 
احتماالً به عنوان پایه ای برای تســهیل اخد درگاه، شناســه 
اقتصادی )پایاانه فروشــگاهی(، درخواست پروانه صنفی و 
سایر خدمات. این تصمیم گرفته شده، فقط وزارت صمت 
نکاتی داشــت که باید آنها را حل کنیم. با ایــن قانون جدید 

مجلس، احتمال زیاد این تغییرات انجام می شود.
به طور خالصه بگویم از آنجا که این زیست بوم ناقص است، 
بانک مرکزی فقط شاید به اپ های بانکی اجازه دهد دایرکت 
دبیت داشــته باشــند، چون نمی داند اگر به اســتارتاپی هم 
این اجازه را بدهد، چه اتفاقی می افتد. اینها همه برمی گردد 
بــه آن نهادهای واســطی که باید شــکل بگیرند تــا مدیریت 
حســاب ها و مدیریــت ریســک 
را انجــام دهنــد و ریســک بانک 
مرکزی را باال نبرند و حتی امکان 
کالهبرداری و فیشینگ و جعل 
را هم از بیــن ببرند. می بینید که 
اینها که فناوری های واســط این 
حلقه هــا هســتند، هنوز شــکل 

نگرفته اند. 

باالخــره  تپســی   
توانســت وارد فرابــورس شــود و 
ســازمان بــورس کم کــم در حــال 
پذیــرش دارایی هــای نامشــهود 
است. این اتفاق را چطور ارزیابی 
می کنیــد؟ دولت برای تســهیل 
حضور ســایر کســب و کارهای اســتارتاپی بــه بورس، 
برنامه ای دارد؟ نحوه تعامل تان با سازمان بورس به چه 

شکل است؟
مــا در وزارتخانه ایــن موضــوع را دنبال می کنیم و به تپســی 
هم محدود نشده و به چند شرکت دیگر نیز پیشنهاد شده 
و پیگیر امــور آنها نیــز هســتیم. امیدواریــم روزی در تابلوی 
بورس مان بیشترین شرکت هایی که سهام شان خرید و فروش 
می شود، شرکت های فناور باشند. در حال حاضر یک راه باز 
شده، اما راه هموار نشده اســت. دو سال این پروسه به طول 
انجامید و همگی زحمت کشــیدند و وزیر اقتصاد، سازمان 
بورس، معاونت علمی و فناوری و کارگروه ویژه استارتاپی که 
در آن نهادهــای امنیتی هــم حضــور دارند، پیگیــری کردند 
تا این مســیر باز شــود. این ماشــینی که دوســاله این روند را 
پیش می برد، مثل یک پروتوتایپ از یک ماشین است. قرار 
نیست دو سال یک بار چنین محصولی را بیرون بدهد. باید 
این مســیر آن قدر همــوار و فرایندها آن قدر روشــن شــود که 
با گذشــت زمان معقولی پس از درخواســت، بورســی شدن 
انجام پذیرد.  اما ما به چه شکل تعامل می کنیم؟ اصل کار را 
باید سازمان بورس انجام دهد. از این جهت که کار بورس به 
رسمیت شناختن ارزش شرکت هایی است که بنیان شان بر 
داده یا مشتری استوار است و حتی رقابت بین آنها به تعداد 
مشتریان شان ربط دارد و فناوری برای آنها یک ارزش پایه ای 
ایجاد می کند؛ ولی فناوری سرور و قابل لمس نیست که بروید 
و بسنجید. دولت آیین نامه ای برای حسابرسی دارایی های 
نامشهود نوشته بود. سازمان بورس نیز دستورالعملی برای 
پذیرش نوشته است. امیدوارم آقای منشی پور و دوستانی که 
در این مسیر مشارکت داشتند، آن بخش هایی را که می شود، 
مستند کنند، زیرا تجربه خوبی است برای اینکه ما بتوانیم به 
سایر استارتاپ ها کمک کنیم تا وارد این بازار شوند. اما چند 

چالش وجود دارد.
یک چالش مهم این اســت که ســواد مالی نزد استارتاپ ها 
بسیار پایین است. البته به معنای ضعف آنها نیست، بلکه 
این در دنیــا یک رشــته و تخصص اســت و حتــی نهادهای 
واســطی در دنیا برای کمک به اســتارتاپ ها وجــود دارند که 
در ایران این نهادها کم هســتند. ما فقط کارگزاران را داریم و 
شرکت های شــتاب دهنده و تأمین ســرمایه ها و صندوق ها. 
ظاهراً در دنیا نهادهایی هستند که فرایند بورسی شدن را به 

شکل وکالتی برای شرکت های استارتاپی انجام می دهند. 
چالــش دوم این اســت که ســواد فناورانه نــزد تصمیم گیران 
و دولت مــردان هــم پاییــن اســت و آنهایــی کــه مســئول 
تصمیم گیری هستند به راحتی ســایر دارایی ها نمی توانند 
ثبــت و ضبــط نــوآوری را انجــام دهنــد و نمی داننــد چگونــه 
می توان اینها را از قالب نامشهود به یک ارزش قابل معامله 

تبدیل کرد؟  دغدغه بعدی شیوه ارزیابی است. حتی شاید 
دارایی هــای نامشــهود دو ســامانه حمل و نقــل اینترنتــی با 
یکدیگر متفاوت باشد، چه برسد به اینکه بخواهیم ما از یک 
الگو برای سایر کسب و کارها هم استفاده کنیم. هرکدام روشی 
می خواهند. این فرایند نیازمند سازوکار مشخصی است و 
باید تجربه روی تجربه گذاشــت تا در مواجهه با اســتارتاپ 

جدیدی که می خواهد وارد بورس شود، فعاالنه عمل کنیم.

 شــما به عنوان معاون معاون امور دولت، 
مجلس و استان های وزارت ارتباطات، چه موضوعاتی 
را که به شکل مستقیم یا غیرمســتقیم به فعالیت 
کسب و کارهای نوآور مربوط می شود، دنبال می کنید؟
اوالً مــن از ســال 80 که در مرکــز پژوهش های مجلــس بودم، 
در این زیســت بوم زندگی و رشــد کرده ام و حضور داشته ام. 
بنابراین بزرگ شدن بسیاری از کسب و کارها را یده ام. وقتی 
که ســال 92 به ســازمان فنــاوری اطالعــات رفتــم، مجموعه 
آی سی تی استارتاپ را راه اندازی کردم. بنابراین با بسیاری از 
نخبگان و کارآفرینانی که در این حوزه فعال هستند، ارتباط 
دارم و این ارتباط ادامه دارد. به عنوان کسی که به یکسری از 
سیستم های تصمیم گیر دسترسی داشته، به کسب و کارها 
کمک کرده ام و این بخش کامالً شــخصی است. رابطه بین 
رضــا باقری اصــل و کسب و کارهاســت. از طرفــی من رئیس 
کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک نیز هستم، بنابراین 
تالش کرده ام داده هایی را که کسب وکارها می خواستند، با آن 
الگویی که با سازمان فناوری اطالعات داریم، در اختیارشان 
بگذاریم. مثالً در حال حاضر روی فراهم کردن یکسری داده 
برای دیــوار و چنــد اســتارتاپ دیگــر کار می کنیــم. در برخی 
موقعیت ها نیــز درگیر تصمیم گیــری و تصمیم ســازی برای 
مقررات گذاری هستم. بنابراین برای هر مقرراتی که بخواهد 
اجرایی شــود، مثل دارایــی دیجیتال یــا اینماد که یکســری 
استارتاپ ها با آن درگیر می شوند، از تمام ظرفیت برای کمک 

به این زیست بوم بهره می گیرم. 
کنار همه اینها، ظرفیتی به نام کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال 
هم وجود دارد که بــا لطف آقای دکتــر زارع پــور واعتمادی که 
ایشان داشتند، به عنوان جانشــین رئیس کارگروه منصوب 
شــدم. در این حوزه چند الیحــه را در دســتور کار داریم که به 
مجلس ببریــم. یکی شــان که بســیار مهــم اســت، موضوع 
حفاظت از داده هاست. این هم برای مردم موضوعیت دارد، 
هم برای کســب و کارها از ایــن جهت کــه آیا اینها حــق دارند 
داده ها را در اختیار هرکسی بگذارند؟ نه، حق ندارند. ضابطه ای 
می خواهد که تا این ضابطه قانون نشود، الزام آور نیست. ثانیاً 
شیوه نگهداری از داده مردم باید به چه شکل باشد و چطور 
از اینها محافظت کنند؟ چه پروتکل هایی الزم است؟ اینها را 
در این قانون می بینیم. البته قبالً متن ها نوشته شده. از سال 
95، در سازمان فناوری اطالعات، اولین متن نوشته شد و داریم 
مسیر را ادامه می دهیم تا تبدیل به الیحه ای شود که تقدیم 
دولت و مجلس کنیم و بتوانیم به زودی قانونی برای حفاظت 
از داده های کشور داشته باشیم که خیلی از ریسک های این 
حوزه را کاهش می دهد. ضمن اینکه باعث می شود زنجیره ای 
از استارتاپ های حوزه هوش مصنوعی امکان تبلور پیدا کنند. 
دقت کنیم که چون هوش مصنوعی قرار است داده های رفتاری 
و کاربری را تحلیل کند، حتماً رضایت شخص را می خواهد. 
رضایت شخص باید طبق یک قانون گرفته شود و از آنجا که 
ما قانون نداریم، زنجیــره ای از اتفاقات نمی توانــد رخ دهد؛ یا 
کسب وکارها معطل مانده اند یا اگر وارد شده اند هم نمی توانند 
اســکیل آپ کنند. زیرا نمی داند چگونه می تواند مثالً از یک 
میلیون نفر رضایت بگیرد که بعداً به شکایت منجر نشود. 

همه نمی توانند این ریسک را بپذیرند. 
نکته دیگر بحث مسئولیت است. یکسری از کسب وکارها 
ممکن است در مقابل داده های مردم مسئولیت پذیر نباشند. 
هم در سازمان های دولتی و هم در کسب و کارها شاهد بوده ایم 
که این اتفاق افتاده و داده ها را از دست داده اند. این قانون از 

آزار الکترونیکی و اسپم نیز جلوگیری می کند.
ادامه در صفحه 11

 ذات هر فناوری 
است که فرصت خلق 
می کند و تهدیدهایی 
را به همراه دارد. بعضی 
از مدل های تهدید از 
آنجا ایجاد می شود 
که ما آگاهی یا درک 
درستی از استفاده از 
آن فناوری را نداریم
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کسبوکار
B U S I N E S S

مدیوم؛ پلتفرمی برای 
انتشار محتوا

جایی برای تفکر 
بیشتر

پلتفــرم  یــک  »مدیــوم« 
انتشــارات آنالیــن آمریکایــی 
اســت کــه در اوت ۲۰۱۲ توســط ایــوان 
ویلیامز راه اندازی شــد و توسعه یافت. 
از  نمونــه ای  پلتفــرم  ایــن  مطالــب 
روزنامه نــگاری اجتماعــی اســت کــه از 
و  تــا حرفه ای هــا  آماتــور  نشــریات 
وبالگ نویســان و ناشــران در آن حضور 

دارند.

از  یکــی  ویلیامــز،  ایــوان 
بنیان گــذاران و مدیرعامــل 
ســابق توییتــر، مدیــوم را ایجــاد کــرد تا 
کاربــران را تشــویق کنــد پســت هایی 
طوالنی تــر از حــد مجــاز ۱۴۰ کاراکتــری 
توییتــر ایجــاد کننــد. وقتــی مدیــوم در 
ســال ۲۰۱۲ راه انــدازی شــد، ویلیامــز 
گفــت: »پیشــرفت کمتــری در جهــت 
افزایش کیفیت محصوالت تولیدشده 

صورت گرفته است.« 

ویلیامز گزارش داد که تا آوریل 
۲۰۱۳، ۳۰ کارمنــد تمام وقــت 
روی پلتفــرم کار می کننــد. در مــاه اوت 
همــان ســال، ویلیامــز معتقــد بــود کــه 
ســایت هنــوز کوچــک اســت، امــا او 
همچنان نسبت به آینده آن خوش بین 
اســت و گفت: »ما در تالشیم تا مسیر 
حرف هــای  کــه  افــرادی  بــرای  را 
متفکرانــه ای بــرای گفتن دارنــد، تا حد 

امکان آسان کنیم.«

مدیوم روی بهینه سازی زمانی 
که بازدیدکنندگان برای مطالعه 
ســایت صــرف می کننــد )۱/5 میلیــون 
ســاعت در مــارس ۲۰۱5(، در مقابــل به 
حداکثر رســاندن حجم مخاطبان خود 
تمرکز کرد. در سال ۲۰۱5، ویلیامز معیار 
اســتاندارد ترافیک وب بازدیدکنندگان 
منحصربه فــرد را بــه عنــوان »عــددی 
بســیار فرار و بی معنی بــرای کاری که ما 
می خواهیم انجام دهیم« مــورد انتقاد 
قــرار داد. طبق گفته این شــرکت، تا می 
۲۰۱۷، مدیــوم ۶۰ میلیــون خواننــده 

ماهانه منحصربه فرد داشته است.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت وگو با علی آجودانیان، هم بنیان گذار ویرگول که معتقد 
است با وجود تمام حساسیت های کاربران نسبت به پلتفرم های 

داخلی، ویرگول توانسته مخاطبان و کاربران زیادی جذب کند

اعتماد کاربران
 بزرگ تریـن دارایی ماست

I N T E R V I E W

طــی پنــج ســال گذشــته، علــی آجودانیــان در کنــار دو 
هم بنیان گذار دیگر ویرگول را راه اندازی کردند. راه اندازی 
ویرگول با افول وبالگ نویسی مصادف بود، اما در سطح 
بین الملــل وبالگ نویســی بــا رویکردهــا و ســاختارهای 
جدیــدی در قالــب شــبکه های اجتماعــی پا گرفتــه بود. 
آجودانیان می گوید از گذشته از طرفداران وبالگ نویسی 
بوده و با ســاختار شــبکه های اجتماعی مشــکل داشته 
است. به همین دلیل همیشه این روند را دنبال می کرده 
و زمانی که شرایط مهیا بود و جای کار زیادی در این حوزه 

وجود داشت، شروع به کار کرد.
آجودانیــان هــدف و ســاختار ویرگــول را متفــاوت از 
ســایر شــبکه های اجتماعــی می دانــد و به همیــن دلیل 
مقایســه ویرگول با دیگر شبکه های اجتماعی را درست 
نمی پنــدارد. در گفت وگــوی کارنــگ بــا هم بنیان گــذار 
ویرگول در مــورد این پلتفــرم، از اهــداف و برنامه های آن 

صحبت کردیم.

در حال حاضر که پنج سال از راه اندازی 
ویرگــول گذشــته، چقــدر از اهــداف آن محقــق 

شده اند؟
تــالش مــا از روز اول، ســاخت پلتفرمــی بــرای جــذب 
نویســندگان و مخاطبان موضوعات عمیق بود. درست 
است که می توان از زوایای مختلف مسیر هر محصولی 
را نقد کرد، ولی ما پس از پنج سال از شروع به کار ویرگول 
با بیش از یک  میلیون و ۷۰۰ هزار کاربر رجیسترشــده و 
ماهانه شــش تا هفــت میلیــون مخاطبی کــه از مطالب 
ویرگــول اســتفاده می کنند، به بخــش بزرگــی از اهدافی 
که از ابتدا در نظر داشــتیم، رســیده ایم. امروز بســیاری 
از کسب وکارها و افراد متخصص در حوزه های مختلف 
از ســرویس ما اســتفاده می کنند. با توجه بــه این نکات 
می توانم بگویم کــه ویرگول موفق اســت، ولــی همچنان 
مســیر رشــد بســیار بزرگ تــری از آنچــه تــا امروز بــه آن 

رسیده ایم، برای آن متصور هستیم.

ویرگول تاکنون چند دور سرمایه جذب 
کرده است؟

دو دور. دور اول در ســال ۱۳9۷ و دور دوم در ســال ۱۴۰۱ 
اتفاق افتاد.

راجع بــه گروه ویرگــول بگوییــد. در این 
پنــج ســال چــه تغییــری در ترکیــب و افــراد گروه 

شکل  گرفته است؟
گروه ویرگول بــا آنچه از بیرون به نظر می رســد، متفاوت 
است. ویرگول با یک گروه سه نفره شروع به کار کرد و در 
حال حاضر ۱۰ نفر در این گروه فعالیت می کنند. در تمام 
این مدت، یکی از تالش های اصلی ما حفظ چابکی گروه 
بوده اســت. برای همیــن فقط بــرای موضوعــات اصلی، 
اقــدام به جــذب همــکار کرده ایــم و ســایر موضوعــات را 
به صورت برون سپاری با افراد و گروه های بیرون از سازمان 
پیش برده ایم. به این شــکل می توانیــم در هر حوزه ای با 

بهترین متخصصان داخلی همکاری داشته باشیم.

ویرگول در دو سال اول فعالیت خود با 
اســتقبال زیادی روبه رو شد، اما برخی معتقدند 
ویرگــول نســبت بــه آن زمــان، در اکوسیســتم 
کمرنگ شــده اســت. شــما با این موضوع موافق 

هستید؟
ویرگول در دو سال اول به سرعت در این اکوسیستم رشد 
کرد. تعداد افراد، شــخصیت ها و کســب وکارهایی که از 
ویرگــول اســتفاده می کردند، روزبه روز بیشــتر می شــد. 
ما به درصــد باالیــی از افراد اکوسیســتم ســرویس ارائه 
می دادیــم. اکنون هــم این شــرایط پابرجاســت و درصد 
زیادی از این افراد برای همان موضوع نوشتن و خواندن 

عمیق در ویرگول ماندگار شده اند.
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شاید این شرایط به عنوان اســتقبال کم تعبیر شود، اما 
واقعیت ایــن نیســت. ویرگول در طــول ســال های اخیر 
از محصولــی کــه فعــاالن اکوسیســتم بخــش بزرگــی از 

دایــره مشــتریانش را تشــکیل می دادند، به 
ســمت محصولی بــا تنوع بــاال حرکــت کرده 
اســت. این فعالیــت و جــذب افراد در ســایر 
حوزه ها، نیازمند نگرشــی متفــاوت حتی در 
الیه محصول است تا ویرگول را به محصولی 

مناسب برای عموم افراد تبدیل کند.
در حال حاضر، مجدداً در حال پیاده ســازی 
قابلیت هایی هستیم که نیازهای بیشتری از 
کاربران، به خصوص اکوسیســتم استارتاپی 
را پوشــش دهــد و امیدواریــم بــه کمــک این 
قابلیت ها کاربران بیش ازپیش برای پوشش 

نیازهای خود از ویرگول استفاده کنند.

در ابتدا بســیاری از افــراد ویرگــول را با 
مدیوم مقایسه می کردند و معتقد بودند ویرگول 
می تواند سطح تولید محتوای وب فارسی را ارتقا 
دهد. بسیاری از شــخصیت ها به فضای ویرگول 
وارد شدند و شروع به نوشتن کردند، اما رفته رفته 
فعالیت آنها در ویرگول کمرنگ شــد و به ســمت 
شــبکه های اجتماعــی کــوچ کردنــد. البتــه شــما 
معتقدیــد بســیاری از افــراد در ویرگــول باقــی 
 مانده انــد، امــا می بینیــم کــه در شــبکه های 
اجتماعی حضور پررنگ تری دارند. ممکن است 
ویرگول بــازی را بــه شــبکه های اجتماعــی باخته 

باشد؟
ویرگول هیچ وقت قصد نداشته آن طور که فکر می کنید، 
وارد رقابــت بــا بازیگــران اصلــی شــبکه های اجتماعــی 
امروزی شود؛ چراکه اعتقاد داریم سازوکار این شبکه ها 
بــا ویرگول متفاوت اســت. هــدف شــبکه های اجتماعی 
انتشار سریع و به اشتراک گذاری موضوعات است. این 
پســت ها برای زمــان کوتاهی مــورد توجه قــرار می گیرند 

و بعــد از چند ســاعت در بین 
هــزاران پســت جدیدتــر گــم 
می شــوند. مــا از روز اول ایــن 
موضــوع را می دانســتیم کــه 
ویرگــول قــرار نیســت ابــزاری 
بــرای محتــوای دم دســتی یــا 
بــا زمــان انقضــای کوتاه مــدت 
باشد. این افراد، شخصیت ها 
و کســب وکارها همچنــان و در 
بازه های مشــخص در ویرگول 
فعالیــت دارند، امــا همان طور 
که اشــاره کــردم، ویرگــول برای 

موضوعات عمیق تر است.
البتــه ایــن را هــم بگویــم کــه 

به هرحال در رقابت شبکه های اجتماعی، ما خوشحال 
می شــویم افراد بیشتر از شــبکه های اجتماعی دیگر در 
ویرگول فعالیت داشته باشند، اما هدف ویرگول متفاوت 
اســت و در مقــام مقایســه بایــد بــه میــزان هم پوشــانی 

ویرگول با این سرویس ها توجه کرد.

برخــی معتقدنــد کــه ویرگــول ممکــن 
اســت به سرنوشــت پروفایــل دچار شــود؛ یعنی 
رشــد آن متوقــف و فعالیتــش نیز محدود شــود. 

شما نسبت به این موضوع نگران نیستید؟
صد درصد در هر کســب وکاری این نگرانــی وجود دارد. 
شاید بتوان این اتفاق را ناشــی از عدم توسعه خدمات، 
چشم پوشــی از هزینه هــای R&D و توســعه یــا عــدم 
موفقیت شرکت در کســب درآمد از محصول دانست، 
اما در ویرگول شرایط به شکل دیگری بوده است. عالوه 
بر اینکه الین کسب وکاری ویرگول در طول دو سال اخیر 

به خوبی شــکل  گرفتــه و این درآمــد باعث قوی تر شــدن 
موتور رشــدمان شــده، بخــش تحقیــق و توســعه نیز در 
طول ایــن پنج ســال فعــال بــوده و قابلیت هــای جدیدی 
به ویرگول اضافه کرده ایــم و همچنان نیز در 

حال  توسعه این خدمات هستیم.
برای مثال یکی از این خدمات بخش صوتی 
ویرگول اســت. از یک ســال و نیم گذشته به 
کمــک نویســندگان، شــروع بــه صوتی کردن 
محتوای ویرگول کرده ایــم؛ چراکه با تغییرات 
اخیــر در ســبک زندگــی کاربــران، محتــوای 
متنــی گاهــی به تنهایــی کارایــی الزم را ندارد 
و تعامــالت مــورد نظر را بــه وجود نمــی آورد. 
ســعی داریــم بــا تغییــرات پارادایــم رفتــاری 
مخاطبــان همــگام و هم جهــت باشــیم. بــه 

همین دلیل به بازار محتوای صوتی وارد شدیم.
در ادامــه چنــد ماهــی اســت کــه در همــکاری بــا 
تولیدکننــدگان محتــوای صوتی )مثل پادکســترها( و به 
کمک الگوریتم های هوشــمند ماشــینی و بدون حضور 
اپراتور انســانی، در حال تبدیل پادکست ها به محتوای 
متنی هســتیم. بــا انجام ایــن فراینــد، ویرگول توانســته 
بخشی از نیازهای این پادکسترها را که جذب مخاطب 
جدید است، تأمین کند؛ چراکه در وب، محتوای صوتی 

به اندازه محتوای متنی دسترس پذیر نیست.
تا امروز حــدود یکصد اپیزود از پادکســت های مختلف 
در ویرگول به متن تبدیل  شده است. این اتفاق عالوه بر 
غنی تر کردن ســبد محتوایی ویرگول بــرای مخاطبانش، 
باعث جذب مخاطب و ایجاد مشارکت بیشتر نیز شده 
اســت. هدف مــا این اســت که بــا افــزودن ایــن خدمات 
از متوقف شــدن رشــد ویرگــول جلوگیــری کنیــم. آمــار و 
شواهد به ما نشان می دهد در این زمینه موفق بوده ایم و 
به زودی در گزارش سال ویرگول بیشتر به این موضوعات 

می پردازیم.

برنامه هــای دیگــر شــما بــرای امســال 
چیست؟

یکــی از مهم تریــن اهــداف 
تولیدی ویرگول در سال جاری، 
عمومی شــدن سرویس تبدیل 
صــوت به متــن اســت. در کنار 
این موضوع، بــا توجه به حجم 
داده بزرگی که هر روز در ویرگول 
ایجاد می شود، وقت آن رسیده 
تــا نســخه جدیــدی از بخــش 
آمار و تجزیه وتحلیل محتوای 
اختیــار  در  را  منتشرشــده 
محتــوای  منتشــرکنندگان 
متنــی و صوتــی قــرار دهیم که 
امید داریــم این بخــش خیلی 
ســریع، به یکــی از اصلی تریــن ارزش افزوده هــا در فرایند 
فعالیت افراد و کسب وکارها در ویرگول تبدیل شود. تمام 
قابلیت هایــی کــه ارائــه می دهیــم، قســمتی از یــک پازل 
هســتند که هدف نهایی آنهــا افزایش تعــداد مخاطبان، 
تعامالت، کاربران و در نهایت افزایش رشد ویرگول است.

بــه نظــر شــما مهم تریــن داشــته ها و 
ارزش های ویرگول چه هستند؟

ویرگول یــک شــبکه اجتماعی اســت کــه با وجــود تمام 
حساســیت های کاربران نســبت به پلتفرم های داخلی، 
توانســته مخاطبان و کاربــران زیادی را جــذب کند و این 
اعتماد به نظر من بزرگ ترین داشته  ویرگول است. باور 
داریم که امروز ویرگول انتخاب اول بسیاری از افراد برای 
انتشار محتوای عمیق است که نویسنده می خواهد آن 
را از تمــام محتواهــای زودگذری کــه هــر روز در اینترنت 

منتشر می شود، تمایز ببخشد و ماندگار کند.
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 بــه طــور کلــی اکوسیســتم 
اســتارتاپی را ظــرف ایــن ســال ها چگونــه 
می بینید؟ چالش های آن به مرور زمان چه 
تغییراتی کرده و مهم ترین چالش های حال 
حاضــر اســتارتاپ ها کــه در پــی حــل آن 

هستید، چه هستند؟
اوالً وقتــی مــا دربــاره چالــش صحبــت می کنیم، 
باید به یــک نکته مهــم توجــه کنیم. آن هــم این 
اســت که پارامتر زمــان پارامتــری اساســی در هر 
کسب و کاری است. بنابراین چالش ها نیز به مرور 
زمان تغییر می کنند. یعنی قبل و بعد از دیجی کاال 
هم اســتارتاپ مشــابه داشــتیم، اما هیچ کدام به 
اندازه دیجی کاال نتوانستند سهم از بازار بگیرند و 
یکی از دالیلش این است که در زمان مناسبی وارد 
بازار شده است. پس چالش های یک استارتاپ 
یا یک زنجیره ارزش، در زمان خودش معنی دارد. 
چالش امروز ما این اســت که دو ســال زمــان برد 
تا تپســی بورســی شــود و برای بعدی این زمان به 
یک سال یا شش ماه کاهش یابد. دو سال پیش 
چالش مــان ایــن بــود کــه آیــا می شــود روزی یک 
اســتارتاپ وارد بورس شود؟ هرچقدر زیست بوم 
قوی تر می شود، چالش ها تغییر می کند. مراحل 
تکمیــل ایــن زیســت بوم و قــوت یافتــن آن هرگــز 
خاتمه نمی یابد، به همان اندازه که فضای اقتصاد 
و فناوری پایانی ندارد. متاورس وارد بازی می شود 
و چالش این اســت کــه قتــل در فضــای متاورس 
را چگونــه بایــد قانون گذاری کــرد؟ تا پیــش از این 
جهان تا آنجا فکر کرده بود که اگر ماشینی توسط 
انسانی ساخته شود و آن ماشین به کسی آسیب 
برســاند، عواقبش متوجه چه کســی است. فکر 
نمی کردیــم اگــر آواتار شــخص مــورد حملــه قرار 
بگیرد، باید چه کار کرد و آیا جزو جرائم هست یا 
نیست. بنابراین مسئله دیروز با مسئله امروز فرق 
دارد و هر چقدر جلوتر می رویم چالش هایی حل 
می شــود و چالش هــای جدیدی ایجاد می شــود. 
ولی اگر زیست بوم، زیست بومی باشد که بتواند 
مدیریــت ریســک بهتری انجــام دهــد، راحت تر 
می تواند چالش ها را مدیریت کند، زیرا ریســک 
کردن باعث خلق فرصت و نوآوری می شود. کسی 
که ریســک را برمی دارد و هزینه ریســک را تقبل 
می کند، می تواند ســود بهتری هم داشته باشد. 
آنها اولین نفرهایی هستند که وارد بازار می شوند 
یا سهم اصلی را کسب می کنند. طبیعتاً بعدی ها 
به پای آن نمی رســند اما اولی زحمت بیشتری را 
هم متقبل شــده و اصطالحاً ریسک بیشتری را 

برداشته است. 
دوره های بررسی و ارزیابی این فضا کوتاه تر هم شده 
است و نمی توانیم بگوییم قانونی را گذاشته ایم و تا 
۱۰ ســال خیال مان راحت اســت. تا قانون جهش 
تولید تصویب شد، باید برویم سراغ قانون حفاظت 
از داده ها، بعــد احتماالً وارد حــوزه دیپ لرنینگ و 
یادگیری ماشین می شــویم و چالش های حقوقی 
آن را بایــد حل کنیم یــا چالش هــای تعامل پذیری 

ماشین و ماشین. البته دنیا دارد در این خصوص 
مقررات گذاری می کند، ولــی ما هنوز وارد این فضا 
نشــده ایم. ما هنوز رگوالتوری بســیاری از حوزه ها 
را نداریــم. مثــل پیام رســان ها در ایران یــا VODها 
که بین رگوالتورهایشــان اختالف وجود دارد. ولی 
ما شش ســال پیش VOD نداشــتیم که بخواهد 
دعوایی سر آن وجود داشته باشد. بنابراین پارامتر 
زمــان، پارامتــر تعیین کننــده در مــورد رویدادهای 
رگوالتــوری این حــوزه و رشــد اســتارتاپ ها خواهد 
بود. امیدوارم همان قدر که توسعه این فضا سریع 
اتفاق می افتد، نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز 

نیز چابک شوند.

 الزمه اش کمک گرفتــن از خود 
کسب و کارها نیست؟

ما در برخی حوزه ها ایــن کار را کرده ایــم. در همین 
مسئله حریم خصوصی و حفاظت از داده ها، دو، 
سه بار در فضای مجازی فراخوان داده ایم و جلب 
مشارکت کرده ایم. تمایل به مشارکت زیست بوم 
داریــم و بــه همیــن خاطــر در تمــام کمیته هایمان 
حداقل دو عضــو از بخــش خصوصی داریــم و در 
برخی کمیته هــا این تعداد بیشــتر هم می شــود. 
ایــن افــراد در تصمیم گیری های کمیته مشــارکت 
می کنند. طبیعتاً ما نمی توانیم همه زیست بوم را 
درگیر کنیم، هرچند نمایندگان بخش خصوصی 
مسئول هستند که این کار را در زیست بوم انجام 
دهند و خروجی را به کمیته بیاورند. خیلی وقت ها 
پیش آمــده که موضــوع مهمــی در نظر داشــته ام 
یا ابهامــی برایــم پیــش آمــده، بــرای دوســتانم در 
اصناف یــا اتــاق بازرگانی فرســتاده ام و نظرشــان را 
جویا شــده ام. انصافاً هم این مشــارکت اثربخش 
بوده است و باعث شده یکسری اشتباهات کمتر 
شــود و متنی که می خواهیم تصویب کنیم، متن 
قوی تری باشد. بنابراین ما رگوالتوری مشارکتی را به 
رسمیت می شناسیم و تالش می کنیم از ظرفیت 
آنها استفاده کنیم. امیدوارم در این مسیر بخش 
خصوصی و ذی نفعان هم رشد کنند و بتوانند در 
حوزه تصمیم ســازی مشــارکت بیشــتری داشته 

باشند. 
نکته ای را باید متذکر شــوم و آن هم این اســت که 
پایه کشور ما، قانون نوشته است و غیر از مطبوعات 
و چنــد حــوزه خــاص، هیئت منصفه ای نیســت. 
بنابراین ضابطه و قانونی مقدم اســت که نوشــته 
و تصویــب شــده باشــد. مهــارت ایــن بــه واســطه 
بوروکراسی و دیوان ساالری قدیم، نزد دستگاه های 
دولتی از استارتاپ ها طبیعتاً بیشتر است. پس به 
نفع خودشــان می نویســند. این چند ساله تأکید 
می کنم کــه نهادهای صنفــی بایــد این مهــارت را 
کسب کنند و در میز دولت شبیه به دیوان ساالران 
درخواســت خود را به شــکل مکتوب طــرح کنند. 
با حــرف و نظــر و توئیت شــدنی نیســت. می توان 
جوســازی انجام داد و کنش اجتماعی ایجاد کرد، 

ولی آن اثرگذاری را ندارد.

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com

 در همکاری با 
تولیدکنندگان 

محتوای صوتی و به 
کمک الگوریتم های 
هوشمند ماشینی 

در حال تبدیل 
پادکست ها به محتوای 

متنی هستیم



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 54
29خـــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

12

خردهفروشی
R E T A I L

اصــول خرده فروشــی متعددی وجــود دارد کــه در طول 
زمان به وجــود آمــده و توســعه یافته اند. هــدف مطلب 
پیــش رو بحث دربــاره ایــن اصول نیســت، بلکــه صرفاً 
نشــان دادن چند اصل مهــم بــرای شــروع کار در حوزه 

خرده فروشی است.

  اصــل اول؛ مهم تریــن فــرد در تجــارت، 
مشتری است

کلید هــر خرده فــروش موفقی را مشــتریان آن در دســت 
دارند. برای تســلط بر درک مشــتری از کســب و کار شما، 
فرایندها و رویه های زیادی وجود دارد که می توانید از آنها 

پنج اصل مهم خرده فروشی که صاحبان صنعت 
باید به آن توجه کنند

به سوی 
خرده فروشی سریع

آیا گروه فرانچایز، مالک خرده فروشی کولز خواهد شد؟

در آستانه تغییر بزرگ
در طول سه سال گذشته، هلدینگ گروه 
فرنچایز به مدل M&A تکیه کرده تا خود 
را به یک شــرکت خرده فروشــی با ارزش بــازار ۱/۷ 
میلیارد دالر تبدیل کند؛ اما هرگز معامله ای به این 

بزرگی انجام نشده است.

ایــن شــرکت مســتقر در اوهایــو وارد 
مذاکرات انحصــاری برای خریــد کولز به 
قیمت حدود هشت میلیارد دالر یا ۶۰ دالر به ازای 
هر ســهم شــده اســت. ســهام کولز با انتشــار این 
اخبار، ۷ درصد افزایش یافت و ارزش بازار زنجیره 
خرده فروش مستقر در ویسکانســین را به حدود 

5/8 میلیارد دالر رساند.

اگــر ایــن معاملــه محقــق شــود، تقریبــاً 
می توان گفت این مورد بزرگ ترین خرید 
خرده فروشی اعالم شده در سال ۲۰۲۲ خواهد بود. 
برای گــروه فرنچایز، این یــک خرید متحول کننده 
خواهد بــود. گــروه فرانچایز در ســال ۲۰۱9 توســط 
سرمایه گذار کهنه کار، برایان کان، به عنوان شرکت 
مادر برای دو برند به ظاهر متفاوت تأســیس شــد: 
لیبرتی تکس و بادیز هوم فرنیشینگ. پس از آن، 
این هلدینگ شش خرید دیگر انجام داده است که 
هر کدام بیــن 8۱ تــا 55۰ میلیــون دالر ارزش دارند. 
امروزه، مجموعه برندهای آن شامل ویتامین شاپ 
وی اس ال، ســیلوان لرنینــگ و پت ســاپالی پالس 

است.

خریــد احتمالــی کولــز با قیمت هشــت 
میلیــارد دالر، بزرگ تــر از هــر معاملــه ای 
است که کان و گروه فرنچایز تاکنون انجام داده اند، 
اما کامالً با استراتژی شــرکت برای ایجاد مشاغل 
مبتنی بر فرنچایز، جایی که پتانسیل پیشرفت های 

استراتژیک را می بیند، مطابقت دارد.

از آنجا که سهام کولز از آغاز می ۲۰۲۲، ۲۰ 
درصد کاهش یافته است، ممکن است 

این برای هلدینگ موقعیتی باشد که بتواند کولز را 
پایین تر از ارزش واقعی آن معامله کند.

گروه فرانچایز درآمد خود را در سال ۲۰۲۱ 
حدود ۳/۳ میلیارد دالر گزارش کرده، در 
حالی که کولز در حدود ۱9/۴ میلیارد دالر درآمد 
داشته اســت. به ندرت می توان معامله M&A را 
مشــاهده کرد که درآمد شــرکت خریداری شــده 
بسیار بیشتر از درآمد شرکت خریدار باشد. گروه 
فرانچایز برای تأمیــن مالی این معاملــه، در حال 
همکاری با اوک اســتریت ریل اســتیت کپیتال 
اســت. اوک اســتریت واحــدی از بلــو ال کپیتال 
اســت که به شــرکت ها کمک می کند از امالک و 
مستغالت خود کسب درآمد کنند؛ آنها این کار را 
از طریــق نوعی اجــاره انجــام می دهند کــه در آن 
مستأجران همه مالیات ها و هزینه های نگهداری 
را پرداخــت می کنند و ایــن کار، جریــان درآمدی 

ثابت تری برای سرمایه گذاران ایجاد می کند.

آینده کولز در چند ماه گذشته بسیار در 
رســانه های عمومی موضوع بحث بوده 
است. در دسامبر سال گذشته، صندوق تأمین 
مالی انجین کپیتال، نامه ای به هیئت مدیره کولز 
نوشت و در آن شــرکت را مجبور کرد که یا خود را 
بفروشد یا تجارت آنالینش را به عنوان یک نهاد 
مستقل فراموش کند. در ژانویه، صندوق تأمین 
مالی مســلوم ادوایــزر نیــز از کولز خواســت، این 
شرکت را بفروشد، زیرا معتقد بود در این شرکت 
بحران ســوءمدیریت در جریان است. بر اساس 
گزارش هــای متعــدد، رقابــت اصلــی میــان گروه 
فرنچایز و سیکامور پارتنرز است. سیکامور پارتنرز 
روی خرده فروشــی ها ســرمایه گذاری می کنــد و 
مالک برندهایی مانند بلک و هات تاپیم اســت. 
امــا طبــق گفتــه وال اســتریت ژورنــال، آخریــن 
پیشــنهاد این شــرکت، 5۰ دالر به ازای هر سهم 
بوده و بنابراین درها بــرای کان و گروه فرانچایز باز 

است.

REPORTگزارش
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با وجود افزایش زیان، گیم استاپ خود را موفق می داند

تمرکز بر فناوری های نوین

REPORTگزارش

زیان خالص خرده فــروش صنعت بازی، »گیم 
اســتاپ« در ســه ماهــه اول ســال ۲۰۲۲ در 
مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشــته بیش 
از دو برابر شــده، امــا مت فرالنــگ، مدیرعامل 
شرکت می گوید که این شــرکت در معیارهایی 
که بیــش از ســود کوتاه مدت برایشــان اهمیت 

دارد، عملکرد موفقی داشته است.
فروش خالص گیم استاپ در سه ماهه ابتدایی 
ســال گذشــته ۱/۳۷8 میلیــارد دالر بــود که از 
۱/۲۷۷ میلیــارد دالر در ســه ماهــه اول ســال 
مالــی ۲۰۲۲ بیشــتر بــود. امــا فرالنــگ تأکیــد 
می کند که این شرکت رشد درآمد بلندمدت را 
مدنظر قرار داده و آن را بهترین شــاخص برای 

ارزیابی مؤثر بودن استراتژی خود می داند.
زیــان خالــص ایــن ســه ماهــه ۱5۷/9 میلیــون 
دالر بــود، در حالــی که زیان ســه ماه اول ســال 
مالــی ۲۰۲۱، ۶۶/8 میلیــون دالر بــرآورد شــده 
بــود؛ یعنــی ۱/۰۱ دالر بــه ازای هــر ســهم. ولی 
مدیرعامل گیم استاپ می گوید آنها معیارهای 
دیگری را در نظر دارند و ایــن معیارها را چنین 

برمی شمرد:

 آنهــا در پایــان ســه ماهــه ابتدایــی ۲۰۲۲، 
۱/۰۳5 میلیارد دالر درآمد نقدی داشته اند که 

تقریباً بدون بدهی بوده است.

  موجــودی انبــار در پایان ســه ماهــه 9۱۷/۶ 
میلیون دالر بود که نســبت به 5۷۰/9 میلیون 
دالر در ســال گذشــته افزایــش یافتــه اســت، 
زیرا تصمیــم داشــتند ســطح موجــودی کاال را 
بــرای پاســخگویی بــه تقاضــای افزایش یافته و 
جلوگیــری از کمبود موجودی و ســایر مســائل 

زنجیره تأمین باال ببرند.

 گیم اســتاپ یک کیف پول دارایی دیجیتال 
راه انــدازی کرده کــه به کاربــران امــکان ذخیره، 
ارســال و دریافت ارزهای دیجیتــال و ان اف تی 
را می دهــد. این کیف پول تعــداد قابل توجهی 
دانلود داشته و به رتبه پنج ستاره در گوگل پلی 
دست یافته اســت. فرالنگ می گوید: »ما قویاً 
معتقدیــم کــه دارایی هــای دیجیتالــی هســته 

اصلی آینده بازی هستند.«
به نظر می رســد ســرمایه گذاران نیز با فرالنگ 
هم نظر هســتند، زیرا به حمایت از اســتراتژی 

گیم استاپ ادامه می دهند.
نکته جالبــی که در گــزارش درآمد این شــرکت 
وجــود دارد، ایــن اســت کــه درآمــد حاصــل از 
فــروش نرم افــزار ماننــد بازی هــای ویدئویــی و 
بازی های کلکســیونی در طول سه ماهه ۲۰۲۲ 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایش 
یافته، در حالی که فروش سخت افزار با کاهش 
همراه بوده اســت. فــروش نرم افــزار از ۳9۷/9 
میلیون دالر یا ۳۱/۲ درصد از کل درآمد در سه 
ماهه اول ســال ۲۰۲۱، به ۴8۳/۷ میلیون دالر 
ارتقا یافته که ۳5/۱ درصــد از درآمد را به خود 

اختصاص می دهد. 
بازی هــای کلکســیونی نیــز درآمــدی ۲۲۰/9 
میلیون دالری ایجاد کرده اند که ۱۶ درصد از کل 
درآمد را شامل می شود؛ این در حالی است که 
فروش این بخش در مدت مشابه سال گذشته 
۱۷5/۴ میلیون دالر بوده و ۱۳/۷ درصد از کل 

درآمد را پوشش می داده است.
اما فروش سخت افزار و لوازم جانبی از ۷۰۳/5 
میلیــون دالر در ســه ماهــه اول ســال ۲۰۲۱ بــه 
۶۷۳/8 میلیون دالر در سه ماهه ۲۰۲۲ کاهش 
یافتــه؛ یعنــی ســهم آن از کل درآمــد از 55/۱ 

درصد به ۴8/9 درصد رسیده است. 

پیروی کنید؛ اما قسمت مهم آن است که کسب و کار شما 
در نهایت مشتری مدار باشد. 

بنابراین مهم ترین اصل خرده فروشی که باید بر آن تسلط 
پیدا کنید، مشــتری اســت. مشــتری بایــد مرکــز تجارت 
شما باشد و هر کاری که انجام می دهید، باید حول محور 
مشتری بچرخد. شــناختن و تمرکز روی آنها در هر کاری 
که انجام می دهید، به شما کمک می کند تا تجارت و تیم 

خود را رشد دهید.
 

  اصل دوم؛ جزئیات مهم است
یکــی از معروف تریــن اصــول در خرده فروشــی، جزئیــات 

اســت. چالش اینجاســت: چگونه جزئی نگر 
شــوید و روی چه جزئیاتی بایــد تمرکز کنید؟ 
الزم اســت در ابتــدا بــه بررســی و بهبــود 
درک خــود از مشــتری و جزئیــات مدیریــت 
خرده فروشــی بپردازید. هر خرده فروش باید 
روی جزئیــات تمرکــز کنــد و در اکثــر مواقــع 
جزئیــات را به درســتی درک کنــد. ایــن حــرف 
به معنای آن نیست که شــما نباید اشتباهی 
مرتکب شــوید، اما باید از آنهــا درس بگیرید 
و تکرارشــان نکنید. مشــتریان به شــما اجازه 

برخــی از اشــتباهات را می دهنــد، امــا اگــر تعــداد ایــن 
عملکردهــای نادرســت زیاد شــود و مکــرر اتفــاق بیفتد، 
مشتریان خود را از دســت می دهید. درک جزئیات، یک 

مهارت کلیدی برای تسلط بر خرده فروشی است.
 

  اصل سوم؛ چهار P را درک کنید
یک اصل بســیار قدیمی وجــود دارد که هنــوز هم معتبر 
است. بسیاری از مردم این اصل را در مدرسه یا دانشگاه 
شــنیده اند. ایــن اصــل تبلیغاتــی خرده فروشــی به شــما 
کمک می کنــد تا اصول کلــی چنین کســب و کاری را درک 

کنیــد. چهــار P عبــارت اســت 
 ،)Product ( محصــول  از: 
 )Place( مکان ،)Price( قیمت
 .)Promotion و تبلیغــات )
اصلــی  زمینــه   اینهــا چهــار 
هســتند که باید بــر آنها تمرکز 
کنید تــا پایه های اساســی یک 
کسب وکار موفق خرده فروشی 
را بگذاریــد و آن را به درســتی 

به مشتریان خود ارائه دهید.
در توضیح محصول باید گفت 
کــه شــما بــه محصوالتــی نیاز 
دارید که مشتری شــما نیاز به 
خریدن شــان دارد کــه معمــوالً 

طیفــی از محصــوالت را در بــر می گیــرد. در نظــر داشــته 
باشــید که ایــن محصــوالت بایــد ســودی را برای شــما به 

ارمغان بیاورند تا کسب و کار موفقی داشته باشید.
قیمــت بایــد در کل بازاریابی ثابت باشــد و تمــام الزامات 
کســب و کار شــما را بــرآورده کنــد. الزم اســت محــدوده 
قیمت گــذاری را در ســطحی قــرار دهیــد کــه دایــره هدف 
مشــتریان تان توانایی خرید و اســتفاده از آنها را داشــته 
باشــند. قیمت شــما می تواند باال یا پایین باشــد و این به 
توانایی مالی گروه مشتریانی که برای فعالیت خود در نظر 

گرفته اید، برمی گردد. 
الزم اســت فضای مناســبی را فراهــم کنید که مشــتریان 
شــما بتوانند این محصوالت را خریداری کنند؛ این فضا 
می تواند فروشگاه فیزیکی باشد یا کاتالوگی که به دست 
مشتریان هدف خود می رســانید یا حتی یک وب سایت 
کــه از طریــق آن مشــتری می توانــد بــه محصوالت تــان 
دسترسی پیدا کند. در هر حال برای فروش موفق چاره ای 
ندارید جز اینکه مکان مناســبی را بــه این کار اختصاص 

دهید.
در نهایت نیــز هنگامی کــه محصولی با قیمت مناســب 

ارائــه می دهیــد و مکان درســتی را بــرای حضور مشــتری 
فراهم آورده اید، باید این موضوع را برای آنها شرح دهید 
که این کار به معنای انجام تبلیغات است. در این مرحله 
مطمئــن شــوید مشــتریان هــدف شــما از حضورتــان و 

محصوالتی که ارائه می دهید، آگاهی دارند.

  اصل چهارم؛ بیشتر تالش کنید
ارائــه خدمــات عالــی بــه مشــتریان بــا درک و شــناخت 
مشتری شما شروع می شود. با این حال، شناخت آنها، 
شروع یک سفر است و شما باید چیزی بیش از خدمات 
معمول ارائه دهید تا در ذهن آنها بمانید. اگر می خواهید 
موفقیت هــای بزرگ تــری بــه دســت آوریــد، 
چــاره ای ندارید جــز اینکــه خدمات تــان را در 
مقیاس بزرک تری ارائه دهید. این یعنی تالش 
برای جذب و نگهداشــت مشتری یک مسیر 
بی انتهاســت. ســال ها تجربه خرده فروشــان 
موفق دنیا نیز بر این اصل تأکید دارد. یادتان 
باشــد تمرکز کامل روی مشــتری تنها شــروع 
ماجراست، اما برای ارائه خدمات به مشتریان 
در مقیاس وسیع تر و در سطح جهانی، شما و 
تیم تان باید به طور مداوم بــرای بهبود تجربه 
مشــتری تالش کنیــد و هــر بــار کمــی بیشــتر از آنچه که 
انتظــار دارند، ارائــه دهید. انجــام این کار عــالوه بر جلب 

مشتری، وفاداری او را نیز به همراه خواهد داشت. 
 

  اصل پنجم؛ مکان، مکان و باز هم مکان
پیش تــر مــکان مناســب را بــه عنــوان یکــی از اصــول 
خرده فروشی شــناختیم؛ اما آن قدر این موضوع اهمیت 
دارد که باید باری دیگر درباره آن صحبت کنیم. به حکم 
تجربه ای که در تاریخ خرده فروشی به دست آمده، مکان 
مناســب به خصوص در مورد فروشــگاه های فیزیکی، در 
موفقیــت شــما تأثیر بســیاری 

دارد. 
اما بهترین مکان برای فروشگاه 
فیزیکی کجاســت؟ این چیزی 
اســت کــه از ســوی برنــد و 
اســتراتژی های محصول تــان، 
به شما دیکته می شوند؛ یعنی 
آنچــه کــه قصــد فروشــش را 
داریــد، بــر موقعیت فروشــگاه 
شما تأثیر می گذارد. به عنوان 
مثال، یک سوپرمارکت نیاز به 
پارکینگ دارد و یک فروشــگاه 
مــد روز بایــد در یــک منطقــه 
شــیک باشــد کــه مشــتریان 
مناســب فروشــگاه را جذب کند. البته به نظــر من، محل 
در حــال حاضر تأثیر کمتری نســبت به گذشــته دارد، به 
دلیل دو عامل اصلی؛ اوالً انعطاف پذیری مشــتریان طی 
ســال ها افزایش یافتــه و آنها بــرای خرید محصــول مورد 
نظرشــان، از مکان های متنوع تری بازدیــد می کنند. ثانیاً 
اینترنــت عــادات خریــد مشــتریان را تغییــر داده و ایــن 
تغییرات ادامه دار خواهند داد. تجارت الکترونیک، دنیای 
خرده فروشــی »جغرافیــای نامحدود« را ســاخته اســت؛ 
دنیایی کــه در آن خریــد می کنید، بــدون اینکه نیــازی به 
بازدید از یک فروشگاه فیزیکی وجود داشته باشد. ظهور 
»Etail« از دل »Retail«، بزرگ تریــن تغییــر صنعــت 
خرده فروشی در ۲۰ سال گذشته بوده است و به مرور تأثیر 
این تغییر در صنعت خرده فروشی بیشتر نیز خواهد شد. 
ما در حال ســفر از خرده فروشــی به ســوی خرده فروشــی 
ســریع هســتیم. درک این اصل مهم و در آغــوش گرفتن 
آن، باعــث می شــود درک بهتــری از آینده خرده فروشــی 
و مشــتریان داشــته باشــیم و حواس مان بــه فناوری های 
جدیدی باشد که سبب تغییر شکل فرصت ها در دنیای 

خرده فروشی می شوند. 

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

ظهور »Etail« از دل 
»Retail«، بزرگ ترین 

تغییر صنعت 
خرده فروشی در 20 سال 

گذشته بوده است و 
به مرور تأثیر این تغییر 

در صنعت خرده فروشی 
بیشتر نیز خواهد شد
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

هیچ فناوری، حتی یک فناوری شکست خورده وجود ندارد 
که تأثیری بر جامعه انسانی نداشته است. از آنجا که »نیاز 
مادر اختراع است«، همه فناوری های اختراع شده در پاسخ 
به نیازهــا ایجــاد شــده اند، بنابرایــن فناوری ها بــا فرهنگ و 
رفتارهای مردم گره خورده اند. پس از هر مرحله توسعه، هر 
مشکلی که به وسیله فناوری حل شود، موجب دگرگونی در 
رفتار و کارکردهای اجتماعی می شود که ممکن است به ایجاد 

مشکالت جدید، ساختارهای اقتصادی متفاوت 
یا خلــق شــیوه های نویــن زندگی منجر شــود یا 
جای خــود را بــه نوآوری هــای فناورانه بیشــتری 
بدهد. ممکن اســت جامعه در مقیاس کالن و 
به سادگی از فناوری برای نگهداشت و شکوفایی 
خود اســتفاده کند یا با ایجاد ســطح باالتری از 
کارایی اجتماعی، به تکامل جامعه و دستیابی 
به ســطوح باالتــری از پیشــرفت جهانی کمک 
کند. در همین حال ممکن است پیشرفت های 
فناوری در مقیاس خرد تا حدودی رفتار انسان 

و شیوه های سازگاری اش را تغییر دهد. این تحوالت تا آنجا 
پیش رفته که حتی به چگونگی توسعه زبان های اجتماعی 
)یعنــی واژگان مرتبــط بــا فناوری هــای توســعه یافته در یک 

جامعه( در تمدن های خاص نیز رسیده است.

  فناوری چیست؟
فناوری به معنای هر کاربری است که خلق یا به وسیله علوم/ 
ریاضی مهندسی شده تا مشکلی را در یک جامعه حل کند؛ 
می تواند شامل فناوری های کشاورزی باشد، مانند آنچه در 

تمدن های باستانی وجود داشت یا فناوری های محاسباتی 
در عصر حاضر. فناوری را می توان مشــتمل بر فناوری های 
باســتانی مانند ماشین حســاب، قطب نما، تقویــم، باتری، 
کشــتی ها و ارابه ها یا فناوری های مدرن ماننــد رایانه ، ربات، 
تبلت، چاپگر و دســتگاه های فکس در نظر گرفــت. فناوری 
آینــده شــامل فناوری هــای پیشــرفته بالکچین، شــهرهای 
هوشمند، رایانه های کوانتومی، رمزگذاری کوانتومی، هوش 

مصنوعی و... است.

  جامعه چیست؟
هر گروه ســازمان یافته از مردم که بــا هم زندگی 
می کننــد و اغلــب شــامل نوعــی حکومــت )یــا 
حکومت همراه با قوانین(، نقش ها و بنیان های 
اقتصادی است، می  توان جامعه قلمداد کرد. این 
جوامع در دوران باســتان اغلب شامل اقتصاد 
کشــاورزی همراه بــا واردات و صــادرات بــود، در 
حالی که چنین جوامعی در بیشتر موارد مراکز 
نظامی و آموزشی بودند که به پادشاهی های پیشرفته و حتی 
امپراتوری هایی با دولت های تابع تبدیل شــدند. در بیشتر 
اوقــات ایالتی کــه از نظر فناوری پیشــرفته تر بــود، تبدیل به 
امپراتــوری بزرگ شــده و بــر جوامــع/ پادشــاهی های دیگر 

حکومت می کرد.

  تاریخچه فناوری و جامعه در تغییر زندگی ما
هر تمدن، جامعــه، پادشــاهی و امپراتوری در طــول تاریخ با 
فناوری ظهور یافته، رشــد کــرده یا از بین رفته اســت. تمدن 

نگاهی به اثرگذاری فناوری بر جامعه که در نهایت به تشکیل 
جوامع انسانی به شکل امروزی منجر شد

هم دستی جامعه و فناوری 
در دگرگونی زندگی ما

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

فناوری چگونه بر زندگی انسان امروزی اثر گذاشته است؟

نشانه های فناوری
فنــاوری از دوران باســتان تاکنــون موفــق بــه حــل 
مشکالت مرتبط با زندگی روزمره و آسان تر کردن 
انجــام کارها شــده و بدین گونــه تأثیــری مثبت بر 
زندگــی انســان گذاشــته اســت. آســان تر شــدن 
کشاورزی، امکان پذیری ساخت شهرها، راحت تر 
شدن ســفر و بســیاری چیزهای دیگر، به شکلی 
اثرگــذار زندگــی روی زمین را بــا هم پیونــد زده و به 
جهانی ســازی و رشــد اقتصادهــا و کســب وکار 
شــرکت ها کمک می کنــد. بســیاری از جنبه های 
زندگی انسان در سایه راهکارهای فناورانه ساده تر، 
کارآمدتر و ســریع تر ادامه یافته که باعث شده از 
یک سو برخی مشکالت کاهش یابد اما مشکالت 
جدیدی پدیدار شود. فناوری ها در نگاه کالن اثراتی 
بیشتر از آنچه انتظار می رفت بر جامعه داشته اند، 
امــا میــزان کارکردهــای مثبــت بیشــتر از تأثیرات 
منفی است. دامنه این تأثیرات در سطح جهانی 
بر کشــاورزی، حمل ونقل، ارتباطات و بخش های 

آموزش بسیار گسترده است.

 کشاورزی ماشینی
ماشــینی شــدن کشــاوری دگرگونی های 
بنیادین در شــیوه های باستانی کشــاورزی ایجاد 
کــرد. ماشــینی شــدن کشــاورزی تنها بــه معنای 
جایگزینی ماشین ها و سامانه های فناوری )مانند 
ربات ها( با سامانه های قدیمی )مانند حیوانات و 
کارهای دستی( نیست، بلکه شیوه های کشاورزی 
خودکارتر و بسیار کارآمدتر شده که منابع غذایی 
بسیار بیشتری را برای افراد بیشتری تولید می کند.

 بهبود حمل و نقل
همچنــان می تــوان در زمیــن پیــاده روی 
کرد، اما ظهــور قطار، خــودرو، هواپیمــا، قایق های 
تنــدرو و... بــه مــردم اجــازه داده کــه در زمــان 
بســیار کمتری به مقاصد مــورد نیاز ســفر کنند. 
برنامه های اشــتراک گذاری سیســتم حمل ونقل 
ماننــد اوبــر و گــرب، رســیدن بــه یــک مقصــد را 
ســریع تر، کم هزینهتــر و آســان کرده انــد. تکامل 
زیرســاخت های حمل ونقل مانند ســتون فقرات 
جامعه است که با پیشــرفت خود به شکل گیری 

دنیای مدرن کمک کرده است.

 بهبود ارتباطات
سامانه های مخابراتی بخشی بسیار مهم 
از زیرساخت های یک جامعه پیشــرفته است. از 
پیام هایی که با پرندگان منتقل می شد تا عالیمی که 
با دود انتقال می یافت تا سامانه سریع تر، کارآمدتر 
و جهانی  مانند ایمیل، تلفن و پیام رسانی با کمک 
اپلیکیشــن ها کمــک می کند تــا ارتبــاط در دنیای 
به هم پیوسته حفظ شود. ابزارهای ارتباطی امروزی 
و شرکت های مخابراتی جهانی، امکان حفظ ارتباط 
بیــن مــردم را در حالــی که به نقــاط گوناگون ســفر 
می کنند، فراهم کرده اند. امروزه تماس های ویدئویی 
و جلسات گروهی بر بستر اینترنت امکان کار از راه  
دور و داشتن شــغل بین المللی را فراهم و پیشبرد 

بدون وقفه کسب وکارها را ممکن کرده است.

 بهبود فرایند آموزش و یادگیری
در دنیای مدرن برای یادگیری هر مهارت 
مــورد نیــاز در جهــت کســب موفقیت، چــه یک 
زبان جدید باشد یا یک زبان برنامه نویسی یا یک 
مهارت فنی، امکان اســتفاده از جســت و جوهای 
اینترنتی و پادکســت و ویدئو وجود دارد. برخالف 
همه دوره هــای تاریخــی کــه یادگیری وابســته به 
کتاب های کاغــذی و چاپی بود، اکنــون کتاب های 
الکترونیک و گردهمایی های آنالین اجازه می دهد 
آموزش به روشی سریع تر و کارآمدتر انجام شود. 
وب سایت ها به مؤسســات آموزشــی امکان ارائه 
کارآمــد مــواد آموزشــی بــه شــیوه  جدیــد را داده  و 
به دانش آمــوزان کمک می کننــد تا با اســتفاده از 
ســامانه های رایانــه ای، محتوای آموزشــی خــود را 
در یک مکان گردآوری کنند. فناوری اثرات منفی 
بر جامعــه و دنیایی کــه در آن زندگی می کنیم نیز 
داشــته اســت. کاهــش منابــع ســوخت، نیــاز به 
عناصر کمیاب تر مانند طال، کلتــان و تانتالوم )که 
برای ابزارهای الکترونیک مدرن مورد نیاز است(، 
کشــمکش در قاره ها و کشــورهای صاحــب مواد 
معدنی، گرمایش جهانی و... مسائل بسیار واقعی 

امروز هستند.
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بین النهرین که »مهد تمدن« باســتانی بوده، شاهد ظهور 
بسیاری از فناوری های سومریان باســتان بوده که هنوز هم 
کاربــرد دارد؛ از جملــه کشــتی، چــرخ، ســامانه های آبیاری، 
متالورژی و یکی از قدیمی ترین خط های نوشتاری. هر بخش 
از یک جامعه، پادشاهی یا امپراتوری از فناوری اثر می پذیرد و 
بر پایه آنچه که از علوم و ریاضیات در دسترس است، شکل 
می گیرد و بر هر زیربخش از تمدن تأثیر می گذارد؛ از جمله 
امور نظامی، معماری، شهرها، بهداشت، ارتباطات، دولت، 

زمان/ تقویم ها، زبان و نگهداری سوابق.
قدیمی ترین دانش ها، ریاضیات و پزشکی در شرق، جنوب و 
شمال آفریقا ثبت شده است. پادشاهی های باستانی قادر 
به ثبت زمان، ارتباط بر اساس کمیت های عددی، حاکمیت 
بر اقتصاد و رشد اندازه و مقیاس بودند. فناوری همچنین با 
کمک به شکل گیری شیوه های کشاورزی، موجب پیشرفت 
جوامع باستانی شد و ســتون فقرات اقتصادهای قدرتمند 
دوران باســتان را شــکل داد.  اختــراع ســامانه های آبیــاری، 
سازه های معماری، شیشــه و اســتفاده از خاک رس پخته، 
به توسعه شهرها و پادشاهی های باستانی یاری رساند. این 
اختراعات برجسته پس از انقالب صنعتی در قالب شهرهای 
بزرگ و آسمان خراش ها و مزارعی که امروزه میلیون ها نفر را 
تغذیه می کنند، نمایان شدند. فناوری همچنین در جهانی 
شدن و تجارت باستان نقش داشت، زیرا ارابه ها، کشتی ها 
و »جاده ابریشــم« باســتانی همگی به پادشــاهی ها کمک 
کردند تا تجارت کنند، ثروتمند شــوند، قدرت گیرند و نفوذ 
خود را گسترش دهند. همین امر به فتح پادشاهی ها و پیوند 

تمدن های مختلف با یکدیگر منجر شد. 
فناوری حتی بر چگونگی توســعه زبان، یعنی اساسی ترین 
جوهر ارتباط انسانی نیز اثر گذاشته است. به عنوان نمونه 
برخی از زبان های باستانی مانند زبان باسکی که هنوز کاربرد 
دارد، کلماتی ریشــه ای برای ابزارهای مــدرن مرتبط با کلمه 
»سنگ« دارد که نشان دهنده خاســتگاه باستانی و بالقوه 
آن در دوران پارینه سنگی است. اگرچه این یک زبان منزوی 
است، فرض کنید اگر چنین زبانی ریشه کلمات انگلیسی 
را تغییر داده، بنابراین اختراع ابزار ســنگی در سال ها پیش 
می تواند به طور بالقوه بــر زبان گفتاری انگلیســی امروز اثر 

بگذارد.
در واقع دو نمونه از مهم ترین موارد بیانگر اثرگذاری فناوری در 
تغییر رفتار اجتماعی و شاید تکامل انسان، توسعه ابزارهای 

سنگی و توانایی مهار آتش است. هر دو مورد به بقای جوامع 
شکارچی نخستین کمک کردند که موجب ایجاد رفتارهای 
باستانی شد که هومو ساپینس ها )Homo sapien( به آن 
معروف هستند )الگوی شکارچی-گردآورنده مربوط به قبل 
از توسعه جوامع کشاورزی( و به شکلی اثرگذار مسیر تکامل 
ما را حتی با تغییر ژنتیک کل جوامع تغییــر دادند )جریان 

ژنتیکی(.
از دوران باســتان تــا کنــون، از امپراتــوری مصــر و کوشــی تــا 
امپراتوری آکسومیت و چین، امپراتوری آشور، بابل و ایران، 
امپراتوری یونان، روم، مالی و بریتانیا، همه بر پایه قدرت خود 
تبدیل به امپراتوری شدند. اقتصاد، ارتش قوی و توانایی های 
ارتباطــی/ حمل ونقــل قدرتمنــد و برگرفتــه از فناوری هــای 
پیشرفته، موجب قدرت آنها شد و می توان گفت که تاریخ 

با اختراع و استفاده از فناوری پیشرفته نوشته شده است.
انســان ها در طول تاریخ بشــر و پس از انقــالب صنعتی، از 
شــکارچی-گردآورنده به موجوداتی با جنب وجوش اندک 
تبدیل شدند که فناوری بسیاری از وظایف را برای آنها خودکار 
می کند؛ در نتیجه بیماری های مزمن مبتنی بر جنب وجوش 
اندک و رژیم های ناسالم غذایی ایجاد می شود که در همین 
حال زندگی را »راحت تر« و »آسان تر« می کند. در حالی که در 
دنیای باستان ارسال پیام از یک سر جهان به آن سر یا سفر از 
کشوری به کشور دیگر می توانست ماه ها طول بکشد، امروزه 
پیام ها تقریباً بالدرنگ از طریق اینترنت ارســال می شــوند 
و امکان ســفر دور دنیــا در زمانی کوتــاه از طریــق هواپیما در 

دسترس است.
زندگی بشری از آغاز تمدن تأثیری شگرف و تقریباً غیرقابل 
تصور از فنــاوری گرفتــه اســت. در حالی که ســنجش همه 
اثرات آن بر جامعه بشــری تقریبــاً ناممکن اســت، فناوری 
به شــکلی آشــکار بــرای آســان تر، لذت بخش تــر و راحت تر 
کردن زندگی انسان ها کارهای بسیاری انجام داده است. با 
این حال در صورت کاربرد نادرســت یا تولید غیرمسئوالنه 
می تواند موجب بروز عواقبی مخرب می شود، بنابراین خالی 
از اشکال نیست. همان طور که انسان ها به آینده می روند، 
برای مهندسان مهم است که به شیوه ای وظیفه شناسانه و 
مسئوالنه تر عمل کنند و برای کاربران نهایی این نکته مهم 
اســت که بین اســتفاده از ســامانه های فناوران با روش های 
قدیمی و انجام بهتر کارها توازن ایجاد کنند تا کارها به روشی 

سالم تر و سازنده تر انجام شود.

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

چاپ دوم کتاب سازمان باز با حمایت هلدینگ
 فناوری و نوآوری صاد منتشر شد

مقدمه ای بر سازمان های غیرمتمرکز
کتــاب »ســازمان بــاز: مقدمــه ای بــر ســازمان های 
غیرمتمرکز« با ترجمه محمد رهبــان و با حمایت 
هلدینگ فنــاوری و نوآوری صــاد در انتشــارات راه 
پرداخت بــه چــاپ دوم رســید. این کتاب نوشــته 
»جیم وایت هرســت« مدیرعامل ســابق شــرکت 
معروف »رد هت«، سازنده سیستم عامل معروف 
»لینوکس« است. وایت هرست در سال ۲۰۰۷ به 
رد هت پیوست و این شــرکت در زمان مدیریت او 
توانســت پله های موفقیت را یکی پــس از دیگری 
طی کند و  در سال ۲۰۱۲ به اولین شرکت ارائه دهنده 
نرم افزار منبع باز با درآمد یک میلیارد دالری تبدیل 
شــود. جیم وایت هرســت به اصلی ایمان دارد که 
پایــه و اســاس فرهنــگ ســازمانی رد هــت بــر روی 
آن بنا شده اســت. او معتقد اســت: »آن دسته از 
توانایی های کارکنان که بیش از همه برای رسیدن 
به موفقیت ضروری هســتند، دقیقــاً همان هایی 
هستند که نمی توان مدیریت شان کرد.« و نتیجه 
می گیرد که هرچه بیشتر بتوانید شور و اشتیاق را 
در کارکنان تان شعله ورتر کنید، سازمان موفق تری 
خواهید داشت. او در این کتاب به عنوان مدیرعامل 
رد هت با تمرکز بر این شرکت که می توان آن را یکی 
از اولین ســازمان های باز در جهان دانست، تالش 
کرده ایده »ســازمان باز« را بپرورانــد. این کتاب به 
مدیران کنونی و آینده نشــان می دهد چطور مدل 
سازمان باز جدیدی توسعه دهند و سازمان شان را 
به سازمانی بازتر تبدیل کنند. جیم وایت هرست 
معتقد است که آموزه های این کتاب صرفاً به درد 
شــرکت های بــزرگ نمی خــورد بلکــه شــرکت های 
کوچک و استارتاپ های نوپا نیز می توانند از آن بهره 
ببرند. صادق فرامرزی و حمیدرضا نورصالحی در 
بخشی از یادداشــت مشــترک خود بر »سازمان 
باز« نوشته اند: »در ســال ۲۰۱۵ میالدی بشریت 
به نوعی اجماع بدون هماهنگی رســیده است تا 
ضمن هوشمندسازی اشیا و ابزارها و ماشین ها، 
از آن ها جامعه ای در تعامل با انســان ها تشکیل 
دهد که امــروزه در هنگامه بازنشــر دوم از ترجمه 
پارسی کتاب »سازمان باز« در سال ۲۰۲۲ میالدی، 

همگی آن را به نام متاورس می شناسیم. اما آنچه 
صحت این ادعا و ارزش محتوا در ماهیت سازمان 
باز را بــه چالش می کشــد، بــه پدیده متــاورس به 
عنوان محلی برای مالقات و همکاری انســان  ها و 
هوش ماشــینی ختم نمی شــود، بلکه پیش تر در 
دسامبر ۲۰۱۹ میالدی با شروع همه گیری ویروس 
کرونا آغاز شده اســت. در واقع، بحران بیولوژیک 
ســال ۲۰۱۹ میــالدی بیــش از آنکــه یــک مســئله 
پزشــکی یــا حتــی فناورانه باشــد، یــک ابرچالش 
مدیریتی برای ســازمان های بســته و یک ارزیابی 
جامع بــرای اثبات کارایــی ســازمان های مجهز به 
تفکر باز بود. سازمان هایی که تا پیش از این نحوه 
تعامل مجازی با نیروی انســانی و شرکای تجاری 
در زنجیره تأمین را در قالب پیاده ســازی ســازمان 
باز تمرین کرده بودند، بدون احساس خأل یا وقفه 
تقریباً همه نوع روال اجرایی و نوآوری را ادامه داده 
و بعضاً نیروهای ازدست رفته سازمان های بسته 
را نیز جــذب کــرده و به کســب و کار خود وســعت 
نیــز داده انــد، امــا ســازمان های بســته - بــا وجود 
تجهیز فوری به انواع نرم افزارها و سخت افزارهای 
ارتبــاط از راه دور - در بهترین شــرایط توانســتند 
از ورشکســتگی در امان بمانند. به عبــارت دیگر، 
ظهور متــاورس خروجی مشــخص و بــارز تعمیم 
تفکر ســازمان باز بــه ســطحی فراتــر از روش های 
مدیریتــی ســازمان های ســنتی، پــس از اثبــات 
کارایــی آن در دوران همه گیــری کرونــا، اســت. و 
البته این تجربه موفق به صورت غیرمستقیم به 
توسعه مبحث دیگری در ساختار تصمیم گیری 
درون ســازمان ها دامن زده است که طی آن تالش 
می شود یک سازمان باز با مدل های موفق مرتبط 
با سیستم های غیرمتمرکز در رمزارزها ادغام شده 
 )DAO( و یــک ســازمان خودگــردان غیرمتمرکــز
را بنــا کنــد.« کتــاب »ســازمان بــاز: مقدمــه ای بر 
سازمان های غیرمتمرکز« با ترجمه محمد رهبان 
در ۱۹۲ صفحه با قیمت ۱۰۰ هزار تومان هم اکنون 
در فروشگاه راه پرداخت در دسترس عالقه مندان 

است.

INTRODUCTIONمعرفی
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

طی یک هفته  گذشته پشت رایانه هر کارمند شهرداری که می رفتی، داشت با سنگ هایی که از کنار باغچه برداشته 
بود، یه قل دوقل  بازی می کرد و در جواب ارباب رجوع می گفت: »شبکه قطعه« و این بار راست می گفت!

 گوشه ای از نصایح سعدی 
در گلستان

 بازى و ظرافت
 به نديمان بگذار 

گلســتان برخاســته از قلــم و اندیشــه 
سعدی شــیرازی است و بســیاری آن را 
اثرگذارترین نوشــته در ادبیات فارســی 
می دانند. گلســتان شامل یک دیباچه 
و هشــت بخــش در قالب نثر مســجع 
)آهنگین(  اســت. خــود ســعدی درباره 

گلستان می گوید:
»کلمــه ای چنــد بــه طریــق اختصــار از 
نوادر و امثال و شــعر و حکایــات و... در 
ایــن کتــاب درج کردیــم و برخــی از عمر 

گرانمایه بر او خرج...
بماند سال ها این نظم و ترتیب
ز ما هر ذرّه خاک افتاده جایی

غرض نقشیست کز ما باز ماند
که هستی را نمی بینم بقایی

مگر صاحبدلی روزی به رحمت
کند در کار درویشان دعایی«

در یکــی از حکایت های گلســتان آمده 
است: 

»ســيه گوش را گفتنــد تــو را مالزمــت 
صحبت شير به چه وجه اختيار افتاد؟ 
گفت: تا فضلــه صيدش می خــورم و از 
شر دشمنان در پناه صولت او زندگاني 
می کنــم. گفتنــدش اكنــون كــه بــه ظل 
حمايتــش درآمدی و به شــكر نعمتش 
اعتراف كــردی، چــرا نزديك تــر نيايی تا 
بــه حلقــه خاصــان درآرد و از بنــدگان 
مخلصت شــمارد؟ گفــت: همچنان از 

بطش او ايمن نيستم. 
اگر صد سال گبر آتش فروزد
اگر يك دم در او افتد بسوزد

افتد كه نديم حضرت سلطان را زر بيايد 
و باشد كه سر برود. و حکما گفته اند از 
تلوّن طبع پادشاهان برحذر بايد بود كه 
وقتی به سالمی برنجند و ديگر وقت به 
دشــنامی خلعت دهنــد؛ و آورده اند كه 
ظرافت بسيار كردن هنر نديمان است 

و عيب حكيمان.
تو بر سر قدر خويشتن باش و وقار

بازى و ظرافت به نديمان بگذار«

HINT نکته

خوب شد موفق نشدند
1

حاال متوجه می شوم آن عزیز سفرکرده که زل می زد توی چشم 
گزارشگر و می گفت: »دشــواری نداریم« چقدر 
بــه درد مدیریــت کالن می خــورده و ما قــدرش را 
ندانستیم. نشستیم و مثل آن پرنده که غذایش 
را مخفی می کرد و بعداً جایش را فراموش می کرد، 
به آن بزرگ مرد عرصه مدیریت بحران خندیدیم. 

2
ســامانه های بر بستر شــبکه شــهرداری تهران، 
اگرچه اسم باکالسی دارند، اما هفته قبل حال و 

روز خوبی نداشتند. ظاهراً چند تا از دزدان نامرد، بدون اینکه 
مالحظه یــال  و کوپال شــهرداری شــهر الگوی جهان اســالم را 
بکنند، بدون اینکه احترام دکتری پزشــکی هسته ای شهردار 
عزیزمان را داشته باشند، بدون اینکه نگاهی به طول و عرض 
بیلبوردهــای تبلغاتــی دوســتان داشــته باشــند، بــه صورتــی 
غافلگیرانــه زدنــد و ســامانه های بــر بســتر شــبکه شــهرداری 

کالن شهر تهران را ترکاندند.

3
گفتــم »ظاهــراً« بــرای اینکــه طبــق نظــر مســئوالن محترم 

شــهرداری، اصــوالً اتفاقــی نیفتــاده بــود و اصــالً دشــواری 
نداشتیم. فقط بیشتر از یک هفته پشــت رایانه هر کارمند 
شهرداری که می رفتی، داشت با سنگ هایی که از کنار باغچه 
برداشته بود، یه قل دوقل  بازی می کرد و در جواب 
ارباب رجوع می گفت: »شبکه قطعه« و این بار 

راست می گفت!

4
بیایید دوباره یادی کنیم از آن بزرگوار که فرمود: 

»شما شهرداری را به من نشان بده.« 

5
یعنی هفتــه گذشــته به هــر کســی می گفتــی »شــهرداری 
شمایی؟« می زد زیرش و قبول نمی کرد، حتی اگر آن شخص، 
شخص شــخیص جناب اســتاد دکتر زاکانی می بود.  البته 
دوربین های ســطح شــهر فعالیــت بکنند یا نکنند، شــبکه 
داخلی شــهرداری کار کند یا نکند، دوســتان شهرداری چی 
هک شــده باشــند یا نشــده باشــند، باز هم چیزی از شدت 
پیروزی ایــن بزرگواران کم نمی کند. کمــا اینکه یکی از همین 
عزیــزان فرمــود: »می خواســتند بــا این کارشــان ما را فشــل 
نشان بدهند، اما موفق نشدند.« فکر کنید ببینید اگر موفق 

می شدند، چه می شد؟

6
در زمان جنگ های ایران و روس )شرمنده دیگر، نمی توانم 
بگویم جنگ های ایران و بورکینافاســو( عده ای ســیاه کار 
آمدند و حاجی میرزا آغاســی را گول زدند که جناب وزیر 
ما توپی می سازیم که از تهران شلیک شود  و پترزبورگ را 
نابود کند. چند ماه به هوای ساختن توپ، پول گرفتند و 

وضع شان توپ شد تا اینکه روز افتتاح رسید. 
شــاه مملکت و وزیر و اعوان و انصار همــه آمدند میدان 
توپخانه که پترزبورگ را بترکانند. توپ را که آتش کردند، 
خودش ترکید و چند نفر را شــل و پل کرد. شاه عصبانی 

شد  که این چه وضعی است؟ 
اما یکی از قالتاق ها پرید جلو و گفــت: »قربان! اینجا که 

این طوری شد، ببینید چه بالیی سر پترزبورگ آمده!«

7
نمی دانم چرا دوســت دارم شــعر بی ربــط بگــذارم. البته 
کمی کــه فکــرش را می کنــم، می بینــم خیلی هــم بی ربط 

نیست. 
خبرهای قشنگی گفت اخبار

ز کار و کارگر، تولید و بازار
نمی دانم چه شد اما به یک بار

شد این هفته وزیر کار بیکار

شب نوشته های یک بچه نوآور! )46(

بیزنسی بعد از ارتقاع 
از حیظ انتفاء دررفت

تــا دیــروز فکــر می کــردم بــاال گرفتــن دامنــه رفاقــت 
کامیار با ســامان، نتیجه ســفر گروهی عید امســال و 
دســت پخت مادر ســامان اســت که بدجــوری به دل 
کامیار نشســته؛ این برداشــت هم درست 

بود و هم نادرست. 
کامیــار کــه هــر چیــز را بــر پایــه شــکمش 
می ســنجد، حتمــاً دلباختــه دســت پخت 
مــادر ســامان شــده، امــا فریبــا کــه نــه 
شکموست و نه اهل پاچه خواری، چرا باید 
این قدر نوشــابه از همــه رنگ برای ســامان 

باز کند؟ 
ولی امــروز روشــن شــد که ایــن آقا ســامان 
کــه بی ســروصدا و به آرامــی از گوشــه دیوار 
حرکــت می کند تــا گربه شــاخش نزند، بــرای خودش 
شاخی است؛ اما نه توی اینستاگرام، بلکه در محافل 

ادبی. حاال به قول محمد، درست است که روی بدنش 
خالکوبی نکــرده، فحــش هــم نمی دهد، چندبــار هم 
ازدواج نکرده و حرف ازدواج هم که می زنی تا بناگوش 
سرخ می شود، صفحه اینستاگرام ندارد، شرط بندی 
نمی کند، کنســرت آن ور آب نمــی رود، خرید و فروش 
رمــزارز نمی کند، ولی در انــدازه تیم ملــی و اللیگا توی 
ادبیات کار خفن کرده اســت. برای همیــن فریبا به او 
بیشــتر از دیگران احترام می گذارد و وقتی می خواهد 
صدایش بزند، به جای ســامی و ســامان، می گوید آقا 

سامان! 
امــا مراتــب ارادت و التفــات بنــده کمتریــن بــه ایــن 
شــخصیت برجســته و وزیــن، از آنجــا شــدت گرفت 
کــه دریافتــم وجــود مبارک شــان درجــات اعالیــی از 
حساسیت در قبال حفظ زبان مادری از ملوث شدن 
به کلمات و عبارات غیــر دارد، و در این باب مباحثات 
ذی قمتــی را مطالعــه و در آنهــا غور کــرده تــا از جمیع 
جهات بر این مقوله تســلط یابــد و در مجالــس اکابر 

زبان و ادبیات به سمع حاضرین برساند. 
حاال چــه خبر شــد کــه مــن فهمیــدم ســامان، همین 
همکار دوست داشتنی، کمی بیشــتر از آنچه که فکر 
می کــردم کتابخــوان اســت و دل ســوز فرهنــگ و زبان 

کشور؟ 

چنــد روز پیــش ناگهان بــا چهــره ای درهــم و ناراحت 
پیش من آمد و پرسید: »توی مدرسه درس فارسی رو 
چند می گرفتی؟ انشا رو خودت می نوشتی یا دفترت 
درســت روز کالس انشــا گــم می شــد؟« پرســش را با 
پرسش پاسخ دادم که: »چه خبر شده؟ با نمرات من 

چه کار داری؟« 
صفحه ای در یک شــبکه اجتماعی از فردی را نشــان 
داد که یکی از همین سلبریتی های شاخ کارآفرینی و 

کسب وکار است. 
هنــوز البتــه چنــدان معــروف نشــده کــه کارش بــه 
تلویزیون هم بکشد یا توی کانال های ماهواره ای برای 
خودش برنامه داشته باشد و پاسخ تلفنی بدهد؛ اما 
آن قدری هســت که برای تبلیغ تــوی صفحه اش کلی 
پول بگیرد و یک نفر زیر پست هایش نوشته چرا برای 
یک  ساعت مشاوره رقم چند صد تومانی درخواست 
کرده است. حاال همین دسته گل دماغ پرور یک جمله 
تاریخی نوشته از این قرار که: »بیزنسی بعد از ارتقاع 

از حیظ انتفاء دررفت«. 
اگر این نوشته »بیزینســی بعد از ارتقا از حیز انتفاع 
دررفت« را به زبان شــیرین پارســی بنویسیم، منظور 
این اســت کــه: »کســب وکاری پــس از رشــد، جایگاه 

سودمندی خود را از دست داد«.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007
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بحران قرض 
و ترس 

رگوالسیون 
چرا ضعف رمزارزها رگوالسیون 

را قوی تر خواهد کرد؟

کنفرانس اجماع 
 :2022

وب 3 سرشار از 
فرصت هاست

تمرکز بر ساختن 
به جای 

وحشت کردن
 نهادهای بین المللی  در تالش 

برای  تنظیم گری هوشمندانه

12 14

6

4

تعدیل نیروی کار در بحبوحه زمستان رمزارزها

توقف یک صنعت روبه رشد مراقب جیب 
خود باشید

چند روش برای اینکه یاد بگیریم 
چگونه از کالهبرداری های حوزه 

رمزارزها اجتناب کنیم

همه چیز غیرعقالنی 
و غیرمنطقی است

 واکنش بحث برانگیز بیل گیتس 
در مورد رمزارزها

استیبل کوین ها از نوسان 
رمزارز ضربه خورده اند

آرامش خود 
را حفظ کنید

  گفت و گو با علی مولوی دوست، مدیر پشتیبانی رمزینکس؛ او می گوید 
روش های مختلفی برای حفظ اعتماد کاربران  در زمان ریزش بازار دارند

   عکس:  نسیم اعتمادی
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 در ماجرای تتل کوین مقصر 
واقعی چه کسانی هستند؟

 کاربران ایرانی را 

سرزنش نکنیم!
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بازار رمزارزها در حال تجربــه روزهای پرهیجانی 
است؛ آنهایی که قبل از این ریزش ها از بازار خارج 
شــده اند، از تصمیم به موقع و هوشمندانه خود 
راضی اند و آنهایی که در بازار مانده اند، در حالتی 
از شوک و تأسف به سر می برند. کسب وکارهای 
رمزارزی دنیــا هم حال خوبــی ندارنــد. نمی دانم 
می شــود این روزهای ســخت کســب وکارها را با 
دوران شکســت حباب دات کام مقایســه کرد یا 

خیر.
از اواخــر ســال میــادی گذشــته رونــد کاهــش 
قیمــت رمزارزهــا شــروع شــده و ایــن بــازار از آن 
زمــان روز خوش به خــود ندیده اســت. گویا تمام 
عوامل دســت به دســت هــم داده اند تــا صدای 
شکسته شدن یک صنعت شنیده شود. برخی 
که همــواره منتقــد جــدی رمزارزهــا بودنــد و این 
شکل جدید پول را به عنوان چیزی 
پــوچ می خواندنــد، امــروز صــدای 
بلندتــری دارنــد و آوای »دیدید که 
گفتم«شــان گوش هر شــنونده ای 
را کر می کند. این روزها قطعاً دوران 

خوش مینمالیست هاست.
این روزها کسب وکارهایی که تمرکز 
خــود را روی رمزارزها قــرار داده اند، 
در شــرایط نامناســبی هســتند؛ 
کسب وکارهایی که قمار بزرگی روی 
رمزارزها کرده اند و بنیان گذاران شان سال هاست 
تمرکز خود را بر این بخش گذاشــته اند، کارکنان 
آنها پیشنهادهای شغلی از بهترین کمپانی های 
فناوری را به امید پتانسیل باالی رشد این بازار رد 
کرده اند و از طرف دیگر سرمایه گذارانی که گفته 
می شود فقط در سال گذشته میادی در مجموع 
بیــش از ۳۴ میلیــارد دالر در کســب وکارهای 

رمزارزی سرمایه گذاری کرده اند.
بعــد از اینکــه جهــان از بحــران کرونــا گذر کــرد و 
در حــال بهبــود اوضــاع اقتصــاد دنیــا بودیــم، 

حــاال خبرهایــی می خوانیــم از تعدیــل نیــرو در 
کســب وکارهای رمزارزی دنیا. شرایط نامناسب 
بیت کوین و سایر کوین ها تمام زنجیره ارزش این 
صنعت را تحــت تأثیر خود قــرار می دهــد. تمام 
کســانی که در این صنعت، از ماینینگ گرفته تا 
صرافی هــا در حال فعالیت هســتند، بــا خطر از 
دســت دادن شغل شان مواجه شــده اند. همین 
حاال هم کم کم این اتفاق در حال رخ دادن است. 
کوین بیس اخیــراً ۱۸ درصــد از نیــروی کار خود را 
اخراج کرده، آن هم در ســالی که برنامه گسترش 
فعالیت هایش را داشت. کسب وکارهای دیگری 
هم هســتند که برای جلوگیری از ورشکســتگی 
خود چاره ای جز تعدیل نیروهای خود نداشتند.

در دورانی که ســایر شــرکت های فناوری دنیا هم 
حال و روز خوشــی ندارند و شاهد ســقوط ارزش 
سهام این شــرکت ها هســتیم، قطعاً کسانی که 
با جذب در کسب وکارهای رمزارزی فرصت های 
شغلی در سایر کسب وکارها را از دست داده اند، 
اکنون شرایط سختی را برای یافتن شغل جدید 

سپری می کنند.
شــاید بتــوان ایــن دوره ســخت رمزارزهــا را بــا 
حباب دات کام مقایســه کرد. در بحــران دات کام 
شــرکت های فناوری که جان ســالم بــه در بردند، 
امروز بعد از چندین دهه نه تنها بقای خود را حفظ 
کرده انــد، بلکــه بزرگ تر هم شــده اند. شــاید این 
اتفاقی است که در دنیای رمزارزها هم شاهدش 
خواهیم بود. آنها کــه قدرت اســتقامت باالتری 

دارند، می مانند و برخی دیگر نابود می شوند.
اما حتی در بدترین حالت ممکن و با تصور اینکه 
تمام کوین ها روزی ارزش خود را از دست بدهند، 
نمی توان منکر تحولی شد که این ساخته دست 
انســان در نوع نگاه بشــر ایجاد کرد. نظم جدید 
پولی گرچه به اندازه اختراع »پول« انقاب ایجاد 
نکرد، اما قطعاً به تغییر مسیر مهمی در اندیشه 

انسان منجر شد.

INTROسرآغاز

ارزش کوین ها کاهش می یابد، شغل ها 
از دست می رود؛ اما انقالب پابرجاست

تکرار تجربه دات کام درباره رمزارزها

تحليل
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انتشارات

K A R A N G

 بازارهــای مالــی در تاریخ خود همیشــه روزهای 
ســیاه زیــادی دیده اند؛ حتــی باثبات تریــن بازار 

مالی جهان که طاســت هم روزهای سختی 
را پشت سر گذاشته اســت. زمان هایی بوده 
که طا ارزش خودش را از دست داده است. 
بازارهای سهام هم همیشه گاوی نبوده اند و 
سال هایی را دیده اند که بازار به شدت خرسی 
بوده اســت؛ بنابراین بــازار مالی بــاال و پایین 
دارد و بحران ها و شکســت ها و ســقوط های 
زیادی دیده است. بازار رمزارزها و دارایی های 
دیجیتــال هــم چنین هســتند. قطعاً کســی 
عاقه نــدارد قیمــت دارایی کــه دارد، کاهش 

پیدا کند و می خواهد این قیمت همیشه رو به باال باشد؛ 
اما نه منطق جهان چنین است و نه چنین چیزی به نفع 

جهان و جهانیان است. 

 این روزها که بیت کوین در حال شکســتن همه 
رکوردهای قبلی خود، این بار در مسیر برعکس 
است، بسیاری از کارشناســان حرفه ای دنیای باکچین 

خوشــحال اند. وقتــی قیمت ها می ریــزد و بازار خرســی 
می شــود، بســیاری از هیاهوهــای پــوچ و توخالــی کمتــر 
می شــود و آنهایــی کــه می خواهنــد چیــزی 
بســازند، می تواننــد در شــرایط آســان تر و 
کم اســترس تری کار کننــد. رمزارزهــا چیــزی 
نیســتند کــه آنهــا را بخریــد و بعــد از مدتــی 
پولــدار شــوید! رمزارزهــا دســتاورد فنــاوری 
هســتند که آمده بنــای اعتمــاد در جوامع را 
متحول کند. با وجود اینکه ۱۲ ســال از خلق 
بیت کویــن می گــذرد، هنوز بــا یک فنــاوری و 
اکوسیســتم نابالغ روبه رو هستیم. هنوز هم 
بسیاری از مســائل اطراف بیت کوین و سایر 

رمزارزها حل نشده باقی مانده است.

 بیش از اینکه ما نیاز داشــته باشــیم درباره آینده 
بیت کوین گمانه زنی کنیم و تحلیل های مشعشع 
از خودمــان صــادر کنیــم، بهتــر اســت روی یــک موضــوع 
مشخص تمرکز کنیم و آن توسعه اکوسیستمی است که 
شکل گرفته است. در این مسیر هم بارها گفته ایم که الزم 
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 نهادهای بین المللی بیکار ننشسته اند و تالش می کنند زمینه 
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این روزها بسیاری را می بینم که چشم بسته می گویند 
االن زمــان خرید اســت. اینکــه االن زمان خرید اســت 

یا نه را خودتــان و بــر مبنــای تحلیل هایتان 
تصمیــم بگیرید که هســت یا نــه، اما دقت 
داشته باشید که اگر با فرض قرص و محکم 
کــه االن زمان خرید اســت، به ســراغ خرید 
رمزارزهــای مختلــف می روید، بــه هیچ وجه 
توقع رشــدهای نجومی نداشته باشید. کم 
نیستند کسانی که در این روزها هر رمزارزی 
را به امید ده یــا حتی صدبرابر شــدن در دو 
ســال آینده خریــداری می کنند. اگــر با این 
فرض جلو می رویــد، بهتر اســت در دیدگاه 

خــود تجدیدنظــر کنیــد و انتظــارات فضایــی نداشــته 
باشید.

در روزهایــی که نوســانات بــاال مــی رود، عمدتاً بــه همان 
نسبت ریسک هم افزایش می یابد و اغلب افراد سعی 
می کننــد روی رمزارزهای کم ریســک تر همچــون اتریوم 
و بیت کویــن تمرکز کننــد. در نتیجــه مراقب باشــید در 
این روزهــا گول نوســانات زیــاد آلت کوین هــا را نخورید. 
مخصوصاً اگر ایــن رویکرد با معامات اهــرم دار ترکیب 
شــود که به یکی از مخرب ترین اشتباهات شــما در این 
بازار تبدیل خواهد شد. کم نبودند صندوق های تأمین 
ســرمایه چنــد میلیــارد دالری کــه در این جریانــات کل 
دارایی شــان لیکوئید شــده اســت. پــس فکــر نکنید در 
این بازار فقط شمایید که این فرصت های ناب را کشف 
کرده اید، خیلی از شما زرنگ ترها، قبل از شما برایتان دام 

پهن کرده اند.
و اما مهم تــر از همه ایــن مــوارد، موضوع خریــد در کف 

قیمتی اســت. در چنین ســقوط هایی بازار عمدتاً رفتار 
منطقی ندارد. برای مثال ممکن است شما به این نتیجه 
برسید که کف قیمتی ارزش بیت کوین ۲۵ هزار 
دالر است و به محض رسیدن به این عدد شما 
تمایل به خرید پیدا کنید. فراموش نکنید که 
در این شــرایط بســیاری از افراد، وحشــت زده 
به فروش ادامــه می دهند و بســیاری از اوقات 
ســقوط کف قیمــت خیلــی بیشــتر از چیزی 
که ممکن اســت شــما فکر کنیــد، ادامــه پیدا 
می کنــد. در نتیجه گاهی بهتر اســت به جای 
خرید در بازار در حال سقوط، کمی صبر کنید 
تا بازار به ثبات برسد و در بازار صعودی و بعد 
از کمی رشــد، اقدام به خرید کنید. ســود کمتــر در بازار 

صعودی، بهتر از ضرر هنگفت در بازار نزولی است.
یکی دیگر از خطرناک تریــن رفتارها که باعث می شــود 
افراد بی محابا و بدون ترس دست به خرید یا فروش های 
هیجانــی بزننــد، مقایســه روندهــای فعلی بــا روندهای 
قبلی است که خود نیز در شــرایط هیجانی کاری است 
خطرناک. یادتان باشد، همیشــه یک اولین باری وجود 
دارد که بازار، رفتارهای قبلی خــود را تکرار نکند. مراقب 

باشید شما قربانی این اتفاقات جدید نباشید.
آنچــه در نهایــت بایــد تأکیــد کنــم، ایــن اســت کــه در 
ایــن روزها، بــه جــای رفتــار هیجانــی و داشــتن توقعات 
غیرواقعی، با بخش خیلی کوچکی از سرمایه خود وارد 
بازار شوید و به جای تمرکز روی پولدار شدن، روی تجربه 
و توانایی های خود با بخش خیلی کوچکی از سرمایه تان 
تمرکز کنید تا در روزهــای آرامش بــازار، بتوانید با خیال 

آسوده تر، در این بازار به فعالیت بپردازید.

برخی بازار رمزارزهارا  فرصت می دانند و برخی آن را یک زنگ خطر
 به عنوان یک سرمایه گذار خرد باید مراقب چه رفتارهایی باشیم؟

اشتباهات روزهای خرسی
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 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

در ماجرای تتل کوین 
مقصر واقعی چه کسانی 

هستند؟
کاربران ایرانی را 
سرزنش نکنیم!

ســلبریتی های  همدســتی   
کم دانش یا طماع با چهره هایی 
که فرصت های درآمدزایی حوزه های جدید 
را شناســایی کرده انــد، معمــوالً چیــز 
خطرناکــی از آب درمی آیــد. خبر انتشــار 
توکن جعلــی و بی پشــتوانه ای کــه تتلو از 
خواننــدگان پرحاشــیه ســاکن ترکیــه 
می خواهد به کاربران ایرانی یا بهتر است 
بگوییم به طرفداران خودش بفروشد هم 

چنین ماهیتی دارد.

 یکی از چهره های شناخته شده و 
البته جنجالی دنیای موسیقی در 
همدســتی با یک چهره اینستاگرامی که 
داعیه آشنایی با دنیای رمزارزها را دارد، در 

حال عرضه توکنی هستند 
که از اســاس ارزشی ندارد. 
اما احتمال اینکه بسیاری 
آن را بخرند بــه امید اینکه 
چیزی دست شان را بگیرد، 
زیــاد است!راســتش ایــن 
بیشتر از اینکه یک تناقض 
باشــد کــه بابــت آن بتــوان 
کاربــران ایرانی را ســرزنش 
کرد که چرا در دامی به این 
آشکاری افتاده اند، نشانگر 

نابالغی دانشــی و چرخش کــم آگاهی در 
یک بازار بزرگ است که به یکباره در عرض 
دو، سه سال رشد زیادی کرده؛ بدون اینکه 
فرصت بیابد زیرســاخت های آموزشی و 
فرهنگی درستی را برای خود بنیان بگذارد. 
مشکل هم فقط مشکل کاربران ایرانی یا 
طرفداران خام یک خواننده نیســت، این 
مشــکلی اســت که دامن کل ایــن فضای 

نوآورانه را گرفته است.

 تبلیــغ و تهییــج بیــش از انــدازه 
فرصت های ســرمایه گذاری این 
حوزه برای کاربرانی که کمترین آگاهی را از 
مبانی و چرایی و چیستی آن دارند، در همه 
این سال ها باعث شده کاهبرداران در این 
فضا به ایجاد فرصت های زیادی برای خود 
دست بزنند. ایرانی و غیرایرانی هم ندارد. 
تا زمانی که کسب وکارهای بزرگ و واقعی 
در این فضا عنان کار را در دست نگیرند و 
برای آموزش میــدان دار نشــوند، احتماالً 
همیــن آش و همیــن کاســه باشــد و از 
شــت کوین هایی چون تتل کوین بیشتر و 

بیشتر هم بشنویم.

رسول قربانی 
سردبیر راه پرداخت

@rasoulghorbani

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

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

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

مطمئن شوید اطالعات کافی درباره آن را دارید.

نیســت چرخ را از ابتــدا اختــراع کنیــم و قطعاً بســیاری از 
مسیرها را دنیا پیش از ما رفته است. فقط به عنوان نمونه 
اجازه دهید به خبری اشــاره کنم که هفته گذشته منتشر 
شد. هفته گذشــته خبر آمد که FATF می خواهد این ماه 
گزارشــی درباره پیاده ســازی قانون تراول منتشــر کند. این 
گزارش قرار است نگاهی بیندازد به نتایج پیاده سازی قانون 
تراول در کشــورهای عضو FATF و همچنین دیدگاه هایی 

.)DeFi( درباره مالی توزیع شده

 پیش تــر ایــن نهــاد بین المللــی راهنمــای خــود 
دربــاره دنیــای کریپتــو را در اکتبر ۲۰۲۱ منتشــر 
کرده بود؛ در این راهنما استانداردهایی درباره دارایی های 
دیجیتــال یــا مجــازی و ارائه دهنــدگان خدمــات دارایــی 
دیجیتــال و به طــور خــاص صرافی هــای رمــزارز وجــود 
داشــت. بــر مبنــای قانــون تــراول کســب وکارها ملــزم 
می شــدند کــه اطاعاتــی را دربــاره دو طــرف انجــام یک 
تراکنش گردآوری کنند.از سال گذشته کشورهای عضو 
شــروع به پیاده ســازی این اســتانداردها کرده اند و حاال 

قرار است ارزیابی از این پیاده سازی منتشر شود.

 از نظــر این نهــاد بین المللی کُندی کشــورها در 
زمینه رگوالتوری حوزه رمزارز حوزه شــرکت های 
ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال را از منظر اعمال 
مجرمانــه آســیب پذیر کــرده اســت. گــزارش هم بــه این 
موضوع اشــاره خواهد کرد که کشــورها بایــد بدون فوت 
وقت زمینه رگوالتــوری و نظارت دقیق تــر را فراهم کنند. 
همچنیــن در ایــن گــزارش مــواردی دربــاره ریســک های 
نوظهــور، توســعه بــازار و موضوعاتــی ماننــد دیفــای و 

ان اف تی و برخی انواع کیف پول وجود دارد.

 همان طــور کــه می بینیــد نهادهــای بین المللی 
بیــکار ننشســته اند و تــاش می کننــد زمینــه 
تنظیم گــری هوشــمندانه حوزه هــای جدیــد ماننــد 
دارایی های دیجیتال را فراهم کننــد. آنچه باید موضوع 
اصلی صحبت کسب وکارها و نهادهای قانونی باشد، نه 
بــاال رفتــن و پاییــن آمــدن بیت کویــن، بلکــه خلــق 
اکوسیســتمی جدیــد و پویــا حــول محــور دارایی هــای 

دیجیتال باید باشد.

 طبیعــی اســت ریــزش بــازار دوست داشــتنی 
نیســت و همــه مایل انــد مــدام بــه قیمــت 
دارایی هایشان افزوده شــود، اما آنچه مهم است، خلق 

اکوسیستمی است که کار می  کند.
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چطور پروژه های راگ پول را 
شناسایی کنیم؟

مراقب پروژه های 
جعلی باشید

»راگ پول« )RugPull( یکی از شیوه های 
جدیــد کاهبــرداری در فضــای ارزهــای 
دیجیتــال اســت. در ایــن روش، تیــم 
توســعه پروژه ای بــا وعده هــای فریبنده و 
دســتکاری بازار، باعث افزایش ناگهانی 
قیمت توکن این پروژه می شــود، اما پس 
از آنکه خریداران سرمایه شان را وارد بازار 
کردند، دارایی آنان را به  سرقت می برند و 
سرمایه گذاران را با دارایی های بی ارزش و 

بدون پشتوانه تنها می گذارند!
راگ پــول نوعــی کاهبــرداری ارزهــای 
دیجیتــال در فضــای دیفــای اســت کــه 
در آن، بنیان گــذاران پــروژه ای جعلــی بــا 
سوءاســتفاده از اعتمــاد ســرمایه گذاران 
و  جمــع آوری  زیــادی  پــول  اولیــه، 
ســپس، بــدون ارائــه محصــول صحنــه 
را تــرک می کننــد. اغلــب راگ پول هــا بــه 
ایــن شــکل شــروع می شــوند کــه تیــم 
پشــتیبان پــروژه بــا روش هــای مختلــف 
بازاریابی از طریق شــبکه های اجتماعی 
و اینفلوئنســرها، نام پروژه خود را بر ســر 
زبان هــا می اندازند. ســپس، توکــن خود 
را در یکــی از صرافی هــای غیرمتمرکــز 
 ماننــد یونی ســوآپ یــا پنکیــک ســوآپ 
)Pancake Swap( فهرســت  و آن را بــا 
توکــن ارزشــمند دیگــری همچــون اتــر یا 

بایننس کوین جفت می کنند.
گام بعدی برای این افراد ایجاد نقدینگی 
در بازار است. نقدینگی تضمین می کند 
که به  اندازه کافی توکن برای خریدوفروش 
در بــازار وجــود دارد. تزریــق نقدینگــی 
می توانــد قیمــت توکــن پــروژه را پامپ و 
توجه افراد بیشتری را جلب کند. وسوسه 
»یک شبه ره صدساله  را طی کردن« باعث 
می شــود برخی با امید کســب سودهای 
نجومی این توکن ها را بخرند و در نتیجه، 
باعث افزایش حباب قیمت این دارایی ها 
شوند. در چنین شرایطی، سرمایه گذاران 
در برابر خود سودهای چند هزار درصدی 
می بینند و همین وسوسه می تواند افراد 

بیشتری را به پروژه جذب کند.
پــس از اینکــه قیمــت توکــن بــه  انــدازه 
کافــی افزایــش یافــت، بنیان گــذاران 
نقدینگی استخر توکن را خارج می کنند 
و کوین هــای ارزشــمندی همچــون اتــر را 
بــه جیــب می زننــد و همــراه بــا ســرمایه 
جمع آوری شــده ناپدیــد می شــوند. در 
 پایان، تنها سرمایه گذارانی باقی می مانند 
که حجم زیــادی توکــن بــی ارزش و بدون 

پشتوانه را خریده اند.

EDUCATION آموزش

اقتصاد
E C O N O M Y

بســیاری از کارمندان و افــراد شــاغل در زمینه های مختلف 
به دلیل پتانســیل نامحــدود رمزارزها از کار خــود صرف نظر 
کردند تا موقعیت های شــغلی دیگری را در این زمینه دنبال 
کنند. »هائو جیا« یکی از همین افراد اســت. او با صرف نظر 
کــردن از پیشــنهاد کمپانــی بــزرگ اوراکل، تصمیــم گرفــت 

به عنوان مهندس نرم افزار در کمپانی کوین بیس 
مشــغول به کار شــود. او کار خود را در اوایل ماه 
آوریل آغاز کرد، اما پس از گذشت مدتی کوتاه، 
در هفته گذشــته با دریافت یک ایمیل از طرف 
کوین بیس مبنی بر لغو پیشــنهاد کاری، شغل 
خــود را از دســت داد. جیــا تنهــا یــک نمونــه از 

کارمندانی بود که این ایمیل را دریافت کردند.
این اتفاق درســت زمانــی رخ داد کــه کوین بیس 
قصد داشت در سال جاری حدود دو هزار نیروی 
جدید اســتخدام کند. ایــن کمپانی بــا توجه به 

فرصت های عظیم صنعت رمزارزها، قصد داشت کسب و کار 
خود را گسترش دهد، اما طی چند روز اخیر، این صرافی بزرگ 
که زمانی حدود ۱۰۰ میلیارد دالر ارزش داشــت، ۱۸ درصد از 

نیروی کار خود را اخراج کرد.

 موج اخراج در صرافی های بزرگ 
برایان آرمســترانگ، مدیرعامل کوین بیــس، در ایمیلی که 
در روز سه شــنبه برای کارکنان ارســال کرد، به رکود شدید و 
ناگهانی رمزارزها اشــاره کرد. آرمســترانگ در رابطــه با این 
اقدام اعام کرد که از غیرمنتظره بودن این اتفاق آگاه است و 
قصد نداشته چنین تجربه ای را برای کارمندان فراهم کند.

این اتفــاق در کوین بیس می توانــد نماینده رکــود عظیم این 
صنعت باشد. در کنار کوین بیس، بسیاری از استارتاپ های 
ایــن حــوزه تــاش دارنــد تــا بــا تعدیــل نیــروی کار، از رکــود 
طوالنی مدت احتمالی در اقتصاد و بازار رمزارزها جان سالم 

به در ببرند.
کریس مارشالک، مدیرعامل Crypto.com در توییتی اعام 
کرد که صرافی مستقر در ســنگاپور این کمپانی، قصد دارد 
حدود ۲۶۰ کارگر یا به عبارتی، پنج درصد از نیروی کار خود را 
اخراج کند. یکی دیگر از نمونه های صرافی های بزرگ، صرافی 
جمینای، هفته گذشــته اعام کرد کــه ۱۰ درصــد از کارکنان 
خود را اخراج خواهد کرد. همچنین پلتفرم وام دهی باکفای 
اعام کرد که قصد دارد حــدود ۲۰ درصد از نیروی کار خود را 

کاهش دهد.

 مقابله با تغییرات اقتصادی 
طبق بیانیه های عمومی، این کمپانی ها دلیل کاهش نیروی کار 
خود را تحت عنوان مقابله با تغییرات اقتصادی، افزایش نرخ 
بهره و تورم توصیف کردند. با توجه به روند نزولی بازار سرمایه 
ایاالت متحــده، تــرس از رکــود در داخــل و خــارج از صنعت 
رمزارزها در حال افزایش است. پیش از این گمان 
می رفت رمزارزها در مقابل تغییرات بازار سهام 
و تورم مقاوم اند، اما با توجه به رویدادهای اخیر، 

آنها نیز در حال سقوط هستند.
آرمسترانگ در ایمیل خود به کارکنان کوین بیس 
نوشــت: »به نظر می رســد که پس از یــک رونق 
اقتصادی حــدوداً ۱۰ســاله، وارد رکود شــده ایم. 
رکود اقتصادی می تواند به زمستان دیگری برای 
رمزارزها منجر شــود و ممکن اســت برای مدت 

طوالنی ادامه یابد.«
با این حــال، در برخی مــوارد، مدیــران کمپانی هــای رمزارزی 
همچنــان در تــاش هســتند تــا بــاور خــود را نســبت بــه 
پتانســیل بلندمــدت بــازار دوچنــدان کننــد. همان طــور که 
بسیاری از معتقدان به رمزارزها اشــاره می کنند، آنها دچار 
فرازونشیب های بسیاری بوده اند، از جمله سقوط بیت کوین 
در ســال ۲۰۱۸ و ســقوط در ماه می ۲۰۲۱ کــه طی یک هفته، 
سبب از بین رفتن یک تریلیون دالر از ارزش بازار رمزارزها شد. 
برخی مدیران این صنعت تأکید می کنند که رمزارزها همیشه 

به روند صعودی خود بازمی گردند.

 مسیر قابل پیش بینی نیست 
کامــرون و تایلر وینکلــووس، بنیان گــذاران صرافی جمینای، 
خطاب به کارکنان نوشــتند: »محدودیت ها ســبب نوآوری 
می شوند؛ چراکه روزهای سخت، مستلزم اقدامات متمرکز 
هستند. انقاب رمزارزها به خوبی در جریان است و تأثیر آن 
عمیق خواهد بود، اما مسیر آن قابل پیش بینی یا صعودی 

نیست.«
 بــرای بســیاری از افــراد، توقــف رونــد روبه رشــد صنعــت 
رمزارزهــا می توانــد آزاردهنــده باشــد. بــر اســاس داده هــای 
ManpowerGroup، اســتخدام در بخــش رمزارزهــا بیــن 
ماه های نوامبر و آوریل دوبرابر شد. از بزرگ ترین کارفرمایان 
این بخــش می تــوان بــه جمینــای و کوین بیــس اشــاره کرد. 
همچنین بر اســاس داده هــای کمپانــی PwC، کمپانی های 
رمزارزی در سال ۲۰۲۱، ۳۴ میلیارد دالر بودجه در سطح جهان 

جذب کردند. این رقم، نسبت به ســال گذشته هشت برابر 
افزایش یافت، امــا بر خاف گذشــته، بســیاری از کارمندان 

نگران بازگشت به دوران اوج خود هستند.

 بایننس استثناست 
در حال حاضــر کارمندان بخش فنــاوری ایــاالت متحده در 
یافتن شغل دچار مشکل شده اند؛ چراکه کمپانی های مربوط 
به حوزه فناوری و فین تک ها تحت تأثیر کاهش مشاغل قرار 
گرفته اند و این در حالی اســت که سایر حوزه ها دچار چنین 
 Challenger ، Grayمشکلی نشده اند. بر اساس گزارشی از
و Christmas، شــرکت های فعــال در حوزه فنــاوری بیش از 
چهار هــزار نفــر را در ماه می اخــراج کرده انــد. این آمــار، ۷۸۱ 

درصد بیشتر از کاهش کل در ماه های ژانویه تا آوریل است.
بر اساس این گزارش، شرکت های فین تک نیز شاهد کاهش 
۲۶۸ درصدی مشــاغل بوده اند. پیامدهای این فروپاشی در 
خارج از مرزهای ایاالت متحده نیز مشــهود است. بیستو، 
یکــی از بزرگ تریــن صرافی هــای مکزیک بــا بیــش از چهار 
میلیون کاربر در سراسر آمریکای التین، ۸۰ نفر از کارمندان 
خود را در واکنش به افت شدید بازار در اواخر ماه می اخراج 

کرد.
موریلــو بــارگاس، یکــی از کارکنــان اخراجــی بیســتو، بــه 
ســی ان ان بیزینس گفت: »مدیران این صرافی نسبت به از 
دست دادن پول هراسان اند و من کاماً متوجه این موضوع 
هستم، اما این اقدام قابل قبول نیست. آنها باید خود را آماده 
این شرایط می کردند؛ چراکه این بازار به هیچ عنوان برای کسی 

قابل پیش بینی نیست.«
فراموش نکنیم که در بحبوحه این مشکات، استثنائاتی نیز 
وجود دارد. بایننس یکی از همین استثنائات است. چانگ 
پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس، روز چهارشــنبه در توییتی از 
دو هزار موقعیت شغلی جدید سخن گفت. برایان شرودر، 
مدیرعامل بخش ایاالت متحده بایننس، هفته گذشته در 
مصاحبه خود با  سی  ان ان بیزنس گفت: »ما از یک موقعیت 

قدرتمند وارد زمستان رمزارزها می شویم.«
او در ادامه افزود: »تنها در ســه روز گذشــته، با شــش نفر از 
اعضای ســابق کوین بیس و جمینــای مصاحبــه کرده ایم.« 
شرودر همچنین در ارتباط با پایان زمستان رمزارزها گفت: 
»زیبایــی رمزارزهــا در غیر قابــل پیش بینی بودن آنهاســت. 
ممکن است این وضعیت تا هفته آینده به پایان برسد یا بیش 

از یک سال ادامه داشته باشد.«

تعدیل نیروی کار در بحبوحه زمستان رمزارزها

توقف یک صنعت روبه رشد

کسری حسنی  

@kasrahsni
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REVIEWبررسی

نگاهی به شاخص های 
کلیدی

نشانه های سقوط 
اتریوم

 قیمت اتریوم ۲۸ خردادماه به زیر 
هزار دالر سقوط کرد، اما داده های 
بــازار نشــان می دهــد کــه خطــر ســقوط 
قریب الوقوع اتریوم از روزها قبل مشخص 
بوده است. به گزارش کوین تلگراف، قیمت 
اتریوم در هفت روز گذشته بیش از ۳9.۵ 
درصد کاهش یافته و بر اساس اخبار اخیر، 
توسعه دهندگان تصمیم گرفته اند انتقال 
 )PoS( شبکه به شیوه اجماع اثبات سهام
را بــه  تعویــق بیندازنــد. انتظــار مــی رود 
به روزرســانی جدید به وابســتگی شــبکه 
اتریــوم به اســتخراج مبتنــی بر اثبــات کار 
)PoW( پایــان دهــد و فراینــد بهبــود 
مقیاس پذیری این باکچین را که در شش 
ســال گذشــته روی آن کار می شــد، بــه 

سرانجام برساند.

ویژگی »بمب ســختی« در سال 
۲۰۱۶ و زمانــی کــه مکانیســم 
اجماع جدید )اتریوم ۲.۰ ســابق( در حال 
برنامه ریزی بــود، به کد این شــبکه اضافه 
شد. در اوج دورانی که به عنوان »تابستان 
دیفای« شناخته می شود، میانگین کارمزد 
شبکه اتریوم از ۶۵ دالر فراتر رفت که حتی 
برای طرفداران سرســخت این شــبکه نیز 
ناامیدکننده بــود. دقیقاً بــه همین خاطر 
است که به روزرسانی شبکه نقش مهمی 
برای سرمایه گذاران و در نتیجه رشد قیمت 
اتریوم ایفا می کند. معامله گران بهتر است 
به داده های بازارهای مشــتقه اتریوم نگاه 
کنند تا متوجه موضع گیری های نهنگ ها و 
کاربــران بازارســاز نســبت به رونــد قیمت 
شــوند. هنگامی که معامله گران حرفه ای 
برای حفظ روند صعودی یــا نزولی هزینه 
بیشتری پرداخت می کنند، نشانه های آن 
در شــاخص انحــراف دلتــای ۲۵ درصــد 

)Delta Skew( ظاهر می شود.

اگــر معامله گــران انتظار ســقوط 
قیمــت اتریوم را داشــته باشــند، 
شاخص انحراف از ۱۰ درصد فراتر می رود. 
از ســوی دیگر، هیجانات عمومی و انتظار 
بــرای رشــد قیمــت بــا تغییــر موقعیــت 
شــاخص به زیر ۱۰ درصد همراه می شود. 
دقیقاً به همین دلیل است که این شاخص 
تــرس  و  طمــع  »شــاخص  به عنــوان 

معامله گران حرفه ای« شناخته می شود.
می توان گفت کــه بخش قابــل  توجهی از 
معامله گران حرفه ای در این مدت منتظر 

سقوط اتریوم به سطوح پایین تر بوده اند.

همیــن هفتــه گذشــته بــود کــه همــه دربــاره ســقوط 
بیت کویــن به زیــر ۲۸.۰۰۰ دالر گمانه زنــی می کردند 
و بعضی امیدوار بودند رشــد صعــودی آن را تا باالی 
۳۰.۰۰۰ دالر شــاهد باشــند. اما بیت کویــن بار دیگر 
امیــدواران را ناامید کرد. البته فقــط بیت کوین نبود؛ 
چراکه بــازار در هفته گذشــته، ســقوط های مرگباری 

را تجربه کرد.
برای اولین بار در تاریخ، قیمت بیت کوین به سطحی 
پایین تــر از اوج چرخــه هاوینــگ ماقبل خود رســیده 
و آن طــور کــه از بازارهــای نزولــی گذشــته پیداســت، 
احتمــاالً قــرار نیســت ۱9.۰۰۰ دالر نقطه پایــان روند 

نزولی این ارز دیجیتال باشد.
به گــزارش کوین تلگــراف، قیمت بیت کوین ســاعاتی 

پیش به زیر ســطوح اوج تاریخی ســال ۲۰۱۷ سقوط 
کرد و پس از مدت هــا حمایت روانــی ۲۰.۰۰۰ دالری 

خود را از دست داد.
آن طور که از  داده های بازار پیداست، بیت کوین برای 
اولین بار از دسامبر ۲۰۲۰ )آذر ۱۳99( به زیر ۲۰.۰۰۰ 
دالر رســیده و در پایین ترین ســطح، قیمت ۱۸.۷۳۲ 

دالر را تجربه کرده است.
در حالــی که پیش بینی هــای بانک مرکــزی آمریکا از 
افزایش تورم در سراسر جهان باعث تشدید نگرانی 
میان سرمایه گذاران شده، بازار ارزهای دیجیتال نیز 
در این مدت با فشــار فــروش گســترده ای مواجه بود 
که شروع آن به اعام نرخ تورم ماه می )اردیبهشت( 

آمریکا در دو هفته گذشته بازمی گردد.

بیت کوین تاکنون از چنین حرکتی اجتناب کرده بود 
و ســایر آلت کوین ها نیز تجربه مشــابهی داشــتند و 
اکنون به ســطوحی رســیده اند که مدت ها بــود به آن 
نزدیک نشده بودند. برای مثال، اتریوم برای اولین بار 
از ژانویه ۲۰۲۱ )دی ۱۳99( قیمتی پایین تر از هزار دالر 

را تجربه می کند.
بیشــتر کارشناســان ایــن ســقوط کم ســابقه را بــه 
مشــکات مالــی و خطــر لیکوئیــد شــدن مؤسســه 
ســرمایه گذاری در ارزهــای دیجیتــال »تــری اروز 
Three Arrows Capital(، مســائل  کپیتــال« )
مربــوط بــه پلتفــرم وام دهــی سلســیوس و عوامــل 
کان تأثیرگــذار بــر وضعیــت بازارهای مالی نســبت 

می دهند.

نگاهی به بازار رمزارزها که بار دیگر معامله گران و تحلیلگران را شگفت زده کرد 
و روزهای قرمز دیگری را رقم زد

این سقوط نقطه پایانی دارد؟

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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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

قرار بود استیبل کوین ها نماد ثبات در میان ارزهای دیجیتال 
باشــند، اما این روزها دیگر کســی به آنها اعتمــاد چندانی 
ندارد. آنها روزی بهشــت امن بازار رمزارز بودند، ولی امروز 
سرمایه گذاران زیادی از این بهشت فراری شده اند و سرمایه 

خود را از آن بیرون می کشند.
استیبل کوین یک رمزارز است، اما ارزش آن به یک ابزار مالی 
در خارج از بازار رمزارز وابسته است؛ مثاً یک ارز )مثل دالر( 
یا یک کاال )مثل طا(. این دارایی ها باید حکم وثیقه را برای 
استیبل کوین ها داشته باشــند و موجب ثبات قیمت آنها 

شــوند. البته ارزش بعضی از اســتیبل کوین ها به الگوریتم 
)مجموعه ای از قواعد رایانه ای( وابســته اســت که در ادامه 

درباره وضعیت آنها هم خواهیم گفت.

 نمی توان به استیبل کوین دلگرم بود 
هدف از ابداع استیبل کوین ها این بوده که جایگزینی باشند 
برای نوســان بازار رمزارزهای محبوبی مثل بیت کوین و اتر. 
بر اســاس همین منطق بــود کــه اســتیبل کوین ها در میان 
معامله گران و ســرمایه گذاران محبوبیت داشــتند؛ زیرا در 

مقایســه با ارزهای دیجیتال دیگری که ارزش آنها بی ثبات 
بود، وسیله مبادله بهتر و امن تری تلقی می شدند.

این رمزارزها به دلیل ثبات بیشترشان، واسطه ای برای انتقال 
سرمایه  میان توکن های دیجیتالی یا تبدیل شدن سرمایه به 
پول نقد هستند. همچنین معامله گران از استیبل کوین ها 
برای آربیتــراژ بیــن صرافی هــای مختلف یا نقــاط مختلف 
جهان استفاده می کنند. یعنی روی استیبل کوین هایی که در 
بعضی صرافی ها یا کشورها قیمتی کمتر از حد تعیین شده 
دارند، سرمایه گذاری می کنند و با فروش آنها در جایی دیگر 

درباره زمستان ارز دیجیتال 
بیشتر بدانید

فواید بازار خرسی 
برای بیت کوین

 شــاید در نــگاه اول ایــن جملــه عجیــب 
باشــد، امــا بازارهــای نزولی یــا به اصطاح 
زمســتان های ارزهــای دیجیتــال نیــز 
می تواننــد بــرای بیت کوین مفید باشــند. 
بــرای نمونــه برخــی از مهم تریــن پروژه هــا 
مثل شــبکه الیتنینگ در بازارهای نزولی 

متولد شدند.
بحــران اخیــر ارزهــای دیجیتال موجــی از 
هراس را در دل جامعه پدید آورده اســت. 
فروش دستگاه های استخراج به باالترین 
حــد در هفت ماهــه اخیــر خــود رســیده 
اســت؛ زیرا سود اســتخراج تا سطح اکتبر 
۲۰۲۰ )مهرماه ۱۳99( کاهش یافته است. 
شــاخص تــرس و طمــع بیت کویــن نیز به 
پایین ترین حد خود از زمان سه ماهه سوم 
سال ۲۰۱9 )۱۳9۸( پیش از همه گیری کرونا 
رســیده اســت. مقدار این شــاخص در ۱۵ 
ژوئن )۲۵ خرداد( در ناحیه »ترس شدید« 
قرار داشــت. به  گفته برخی کارشناسان و 
مدیران صنعت ارزهای دیجیتال، وضع این 
صنعت شاید خوب به نظر نرسد، اما این 
ظاهر قضیه است. نخبگان صنعت ارزهای 
دیجیتال همچنان تأکید دارند که بازارهای 
نزولــی واقعــاً بــرای بیت کویــن و ارزهــای 
دیجیتال مفید هســتند. این نوع از بازار، 
دالالن و کاهبــرداران را حــذف کــرده و در 
عین  حال فضایی برای ساخت محصوالت 
و خدمــات واقعــی و عالی فراهــم می کند. 
»جوزف تتک« )Josef Tětek(، تحلیلگر 
 )Trezor Bitcoin( »تــرزور بیت کویــن«
در ایــن رابطــه می گویــد: »وضعیت فعلی 
بــازار در بلندمــدت بــرای بیت کوین خوب 
است، زیرا بازار را از اهرم ها، کاهبرداری ها 

و مؤسسات حقه باز خاص می کند.«
بــه اعتقــاد تتــک، بازارهــای نزولــی قبلــی 
بستری برای رشد پروژه های بزرگ بوده اند، 
از جملــه ایــن پروژه هــا می توان به شــبکه 
الیتنینگ اشاره کرد که امکان تراکنش های 
ســریع و ارزان را بــرای بیت کویــن فراهــم 
می آورد. جرقه ایده اولیه شبکه الیتنینگ 

در بازار نزولی سال ۲۰۱۵ )۱۳9۴( زده شد.
تتک با بیان اینکه در زمستان های ارزهای 
دیجیتال که شکاک ها و گمانه زن ها از بازار 
خارج می شوند، فرصت های ساخت وساز 
رخ می نمایاند، خاطرنشان کرد بازار ارزهای 
دیجیتال با یکــی از بحرانی ترین لحظات 
خــود از ســال ۲۰۱۸ )۱۳9۷( تاکنون مواجه 
شده است. این بازار از اوایل سال میادی 
جدید بیش از یــک تریلیــون دالر از ارزش 

خود را از دست داده است.
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با افزایش نرخ بهره، از بازدهی 
رمزارزها کاسته می شود

بی ایمانی 
سرمایه گذاران

 پــس از نشســت فــدرال رزرو در روز چهارشــنبه، قیمــت 
بیت کوین و آلت کوین ها برای مدت کوتاهی افزایش یافت؛ 
اما این افزایش قیمت زیاد دوام نیاورد. در ادامه نظر چندین 
تحلیلگر از وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را مرور می کنیم.

قیمت بیت کویــن روز پنجشــنبه بــه کمترین میــزان خود 
یعنی ۲۰.۷۵۵ دالر کاهش یافت. پس از آنکه چهارشــنبه 
نرخ بهره فدرال رزرو ۷۵ واحد پایه افزایش پیدا کرد، »جروم 
پاول«، رئیس فــدرال رزرو ایاالت متحده به ســرمایه گذاران 
اطمینان داد که بانک مرکزی به حفظ سیاست های تهاجمی 
خود متعهد است. پس از آن قیمت بیت کوین به ۲۳.۰۰۰ 

دالر رسید.
ســوالنا و دوج کوین که هر دو با افزایش ۱۶درصدی، در موج 

اخیر افزایش قیمت بیشترین بازدهی را داشتند، به سطوح 
قبلی قیمت خود پیش از اظهارات پاول برگشتند.

همین سناریو در ماه می )اردیبهشت ماه( و پس از نشست 
قبلــی فــدرال رزرو هــم رخ داد. در آن زمان هنگامــی که پاول 
دربــاره افزایش نرخ توضیــح داد، قیمت بازار ســهام ایاالت 
متحده و ارزهای دیجیتال در ابتدا افزایش یافت، اما روز بعد 

سرمایه گذاران با قیمت واقعی مواجه شدند.
»هائوهــان ژو« )Haohan Xu(، مدیرعامــل اپیفینــی 
)Apifiny(، با توجه به فقدان احساسات صعودی در بازار و 
وخیم تر شدن وضع نقدینگی، می گوید این وضعیت هنوز 

ادامه دارد.
ژو طــی یادداشــتی افــزود: »افزایــش نــرخ بهــره، از بازدهی 

استیبل کوین ها از نوسان 
رمزارز ضربه خورده اند

استیبل کوین ها که قرار بود نماد ثبات بازار باشند،  حاال در وضعیتی قرار گرفته اند که دیگر کسی به آنها 
اعتمادی ندارد و سرمایه ها از آنها فرار می کنند
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کسب سود می کنند.
اما ایــن روزها اخبــار بــازار رمــزارز نشــان می دهد کــه دیگر 
نمی توان به امنیت اســتیبل کوین ها دلگرم بــود. داده های 
ســایت کوین گکو )CoinGecko( نشــان می دهد که ارزش 
بازار اســتیبل کوین ها در روز پنجشــنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ به 
۱۵۶.۸ میلیــارد دالر کاهش پیــدا کرده اســت، در حالی  که 
ارزش این بازار در ابتدای ماه می امسال ۱۸۱ میلیارد دالر بود.
این بی ثباتــی حتی رمــزارز تتــر را هم بی نصیب نگذاشــته 
است. کسانی که با بازار کریپتو آشــنا باشند، می دانند که 
تتر بزرگ ترین استیبل کوین جهان از نظر ارزش بازار است 
که به دالر آمریکا وابسته اســت. از ماه می ۲۰۲۲، تتر پس 
از بیت کوین و اتر، بزرگ ترین ارز دیجیتال بازار رمزارز است. 
اما این استیبل کوین هم در روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ 
برای مدتی کوتاه به ۰.99۳ دالر رســید. گرچه پس از مدت 

کوتاهی، به سرعت به قیمت یک دالر بازگشت.

 نگرانی ها درباره تتر
شرکت مدیریت دارایی دیجیتال IDEG درباره بی ثباتی بازار 
استیبل کوین ها نوشته است که سرمایه بازار استیبل کوین ها 
دســت به دســت نوســانات بازار رمزارز داده اســت. از نظر 
این شــرکت، اینکه اســتیبل کوین تتر بار دیگــر در معرض 

نقدینگی و بیرون رفتن سرمایه باشد، نگران کننده است.
بــازار رمزارزهــا در توفــان نوســانات بــه ســر می برد. شــبکه 
سلســیوس )Celcius( که یکی از بزرگ ترین وام دهندگان 
ارزهــای دیجیتــال در جهان اســت، به دلیل بحرانی شــدن 
وضعیتش حســاب های کاربران را مســدود و برداشــت ها 
و معامــات را متوقــف کرده اســت. کاربــران این شــبکه به 

دارایی های خود دسترسی ندارند. 
به همین دلیل این نگرانی در میان سرمایه گذاران به وجود 
آمده که تتر هم ارزش خودش را از دســت بدهد. علت این 
نگرانی ها آن اســت که شــرکت تتر از ســرمایه گذاران پروژه 
سلسیوس بوده و پلتفرم سلسیوس هم در سال ۲۰۲۱ یک 

میلیارد دالر تتر در ازای بیت کوین دریافت کرده است.
»ژوزف ادواردز« )Joseph Edwards(، مدیر شرکت رمزنگاری 
سولرایز )Solrise Group( درباره تتر گفته که به نظر می رسد 
این رمزارز به دلیل بحران سلسیوس مقروض است، اما ارزش 
بازار تتر همچنان باالی ۷۰ میلیارد دالر است و این بحران ها 

مثل قطره ای در برابر اقیانوس به نظر می رسد. 
البته بنیــاد تتر هــم دربــاره این نگرانی ها ســکوت نکــرده و 
بیانه ای را منتشر کرده اســت. در این بیانیه آمده است که 
برای وام های تتر در پلتفرم سلســیوس، همیشــه وثیقه ای 
بیــش از میــزان مــورد نیــاز ارائــه می شــده تــا ریســک برای 
وام دهنــده و وام گیرنــده کاهش پیــدا کند؛ بنابرایــن بحران 
سلســیوس تأثیری بر ذخایر تتر نــدارد. در این بیانه تأکید 
شده که این بحران در نتیجه نوسانات بازار است، اما درباره 
تتر این شایعات است که به بدگمانی سرمایه گذاران دامن 

زده است.

 اســتیبل کوین های الگوریتمی هم آســیب 
دیده اند

 همان طــور کــه گفتیــم، اســتیبل کوین های الگوریتمــی بــا 
ایــن  هســتند.  متفــاوت  دیگــر  اســتیبل کوین های 
استیبل کوین ها عموماً وثیقه  و دارایی پشتیبان ندارند. ثبات 
ارزش این رمزارزها وابسته به الگوریتم ها یا قواعد رایانه ای 
اســت. این الگوریتم هــا برای تنظیــم رفتــار کاربران بــازار یا 
دستکاری در عرضه طراحی  شده اند و قیمت استیبل کوین 

را از این طریق حفظ می کنند.
در جریان نوسانات اخیر، استیبل کوین های الگوریتمی هم 
ضربه خورده اند. معروف ترین شــان رمزارز تــرا )لونا( بود که 

سقوطش به خیلی ها شوک بزرگی وارد کرد. 
استیبل کوین یواس دی دی )USDD( هم دچار همین نوسان 
شــده اســت. یواس دی دی یــک اســتیبل کوین الگوریتمی 
در پلتفــرم قراردادهای هوشــمند تــرون )Tron(  اســت و با 
سوزاندن ارز ترون )TRX( برای حفظ برابری خود با دالر کار 
می کند. یواس دی دی از نظر ارزش بازار نهمین استیبل کوین 
بزرگ بازار بود؛ روز دوشنبه، این ارز دچار بی ثباتی شد و به 

۰.9۶ دالر کاهش پیدا کرد.   
پــس از آن، »جاســتین ســان« )Justin Sun(، بنیان گــذار 
پلتفرم ترون قول داد که سرمایه ای بیش از دو میلیارد دالر 

برای محافظت از ارزش این استیبل کوین اختصاص دهد.
او روز چهارشــنبه گفت که ۲.۵ میلیــارد دالر از توکن ترون 
خود در صرافی رمــزارز بایننــس را بیرون خواهد کشــید تا 
بــه اســتیبل کوین یــواس دی دی کمک کنــد. با وجــود این، 
اســتیبل کوین یــواس دی دی هنــوز نتوانســته قیمتــش را 
بازیابی کند و کماکان بــا قیمــت ۰.9۷۶ دالر خریدوفروش 
می شــود.  اســتیبل کوین های الگوریتمــی دیگــری هــم در 
هفته های گذشته دچار کاهش ارزش شــده اند. برای مثال 
می توان به استیبل کوین فرکس )Frax( اشاره کرد که البته 
دوباره به ارزش یک دالر بازگشــته است. نوترینو یواس دی 
)Neutrino USD( هم روز چهارشنبه به ۰.9۳ دالر کاهش 
پیدا کرد و هنوز هم با قیمت ۰.9۶۶ دالر معامله می شود، اما 
این استیبل  کوین ها از نظر ارزش بازار خیلی کوچک تر از تتر 
هستند. آنها حتی در مقایسه با اوج قیمت استیبل کوین 

ترا هم ارزش بازار کمتری دارند.
پیونــد  قطــع  ادواردز«  »ژوزف  گفتــه  بــه  البتــه 
اســتیبل کوین های الگوریتمــی بارهــا اتفــاق می افتــد، اما 
بحران در استیبل کوین های الگوریتمی مشابه تتر نیست؛ 
چــون افــت ارزش تتــر می توانــد نشــانه شکســتی در کل 
اکوسیستم رمزارز باشــد. در میان این آشفتگی های بازار 
اســتیبل کوین ها، کویــن یــواس دی )USD( را می توان یک 
برنده واقعی دانســت. پشــتیبان این کویــن پول های نقد 
در خزانه داری ایاالت متحد آمریکاســت. در شرایطی که 
استیبل کوین های دیگر با مشــکل مواجه بود ه اند، ارزش 
بازار یو اس دی از ۵۲ میلیارد دالر به بیش از ۵۴ میلیارد دالر 

افزایش پیدا کرده است.

بــازار ارزهای دیجیتــال می کاهد. مقولــه دریافــت وام برای 
فعاالن بازار ارزهــای دیجیتال خیلی مهم اســت. چه برای 
آن دست معامله گرانی که سعی در کسب سود از کانتانگو 
)contango( داشته و چه برای معامله گرانی که در صرافی ها 
آربیتــراژ می گرفتنــد، مســئله وام های ایــن بازار مهــم بوده 

است.«
کانتانگو به شــرایطی گفته می شود که قیمت معامله یک 
دارایی در بازار آتی از قیمت آن در بازار عادی بیشتر است. ژو 
خاطرنشان کرد که با کمرنگ شدن کانتانگو و انقباض بازار 
ارزهای دیجیتال، مؤسسات انگیزه کمتری برای اجرای این 
استراتژی ها دارند و همین امر نیاز به وام را کمتر خواهد کرد. 
همه این موارد به عاوه شــرایط عمومی بازار، وام دهندگان 

را مجبــور می کند کــه نــرخ وام های خــود را تا حد مناســبی 
کاهش دهند.

دیــروز »کویــن اولــری« )Kevin O’Leary(، ســرمایه گذار 
 ،)Shark Tank( »میلیاردر و از میزبانان برنامه »شارک تانک
گفت که بازار ارزهای دیجیتال هنوز به انتهای خود نرسیده، 
اما پیش از آنکه ارزهای دیجیتال رشد مداوم بعدی خود را 
شروع کند، نیاز است سرمایه گذاران تسلیم شوند و عقب 
بکشــند )کاپیتوالســیون( و این ناامیدی اتفاق خوبی برای 

بازار خواهد بود.
کاپیتوالسیون هنگامی رخ می دهد که سرمایه گذاران ایمان 
خود به بازار را از دست داده و فشار فروش شدیدی در بازار 

نزولی ایجاد شود.

آلبرت ایسوال، وزیر اقتصاد جبل الطارق، به احیای بازار رمزارزی 
و ایمان مصرف کنندگان امیدوار است

درس های جبل الطارقی برای احیای باور به کریپتو
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 شکی نیست که در هفته های اخیر بازار 
و صنعــت کریپتــو یکی از ســخت ترین 
دوران تاریخ خود را پشت سر هم گذاشته است. 
زنجیره خبرهای ناگوار یکی پس از دیگری بر بازار 
نازل شده و امید به آینده بازار و صنعت رمزارزی 
به واسطه فشار کان رگوالتوری از همیشه پایین تر 
اســت. با این وجــود در حالــی که آســیب زدن به 
کریپتــوی مجــروح از همیشــه آســان تر اســت، 
هســتند کســانی که با وجود تکیه زدن بــر اریکه 
قدرت،  حمایت از کریپتو را انتخاب کرده اند. مثال 
اصلی چنین فردی، »آلبرت ایسوال«، وزیر اقتصاد 
کشــور کوچــک جبل الطــارق در مــرز جنوبــی 
اسپانیاست. رفتار و بیانات ایسوال در سخت ترین 
روزهای بازار رمــزارز به خوبی نمایانگر قدرت بازار 
رمزارزی بــرای شناســاندن رســاله حقیقــی آن و 
همچنین نمونه ای از عمل درست برای محافظت 
از حقــوق مصرف کننــدگان بدون آســیب زدن به 

کلیت صنعت است.

 ایسوال در بیانیه ای به تازگی چنین گفته 
است: »یکی از اصلی ترین مشکاتی که 
ایــن روزهــا همــه مــا صرف نظــر از ملیــت بــا آن 
مواجهیم، مســئله اعتماد است. یا شــاید نبود 
اعتماد عبارت بهتری باشد. وقتی مردم شروع به 
درک نوســان شــدید بازار رمــزارزی می کننــد، به 
یکباره اولین سؤالی که به ذهن آنها می رسد، این 
است که چطور چنین چیزی ممکن است؟ چطور 
چنین چیزی اتفاق افتاد؟ و خیلی سریع اعتماد 
زیر سؤال می رود. پس اعتماد مشکل اصلی ما 
در عمــوم بازارهــا و خصوصــاً در بــازار پرنوســان 

رمزارزهاست.« 

 ایسوال در ادامه به رگوالسیون متعادل 
به عنوان تنها راه حل ممکن برای ایجاد 
اعتماد اشاره می کند: »فکر می کنم که دقیقاً در 
چنیــن بازه های زمانی بســیار ســخت اســت که 
طرفین بهترین فرصت را برای ایجاد اعتماد دارند. 
بازار کریپتو تضعیف شده و برخی از شرکت ها در 
حال رفتار غیرمسئوالنه هســتند. این ضعف و 
رفتار غیرمسئوالنه حال ساحی است در دست 
قانون گــذاران که به آنهــا اجازه می دهد با شــدت 
باالتری به دنبال محدود کردن رمزارزها باشند. اما 
اگر در لحظات سخت، یکی از طرفین با استناد به 
تعادل و منطق عمل کند،  اعتمــاد به وجود آمده 
ناگسستنی خواهد بود. رگوالســیون در صورت 
چنین رفتــاری بــرای همــه بهتــر خواهد بــود، نه 

بدتر.«

 ایســوال بــاور دارد کــه حــاال، اولویــت 
رگوالتورها بایــد عجله در بررســی رفتار 
شرکت هایی مانند ترا و سلسیوس باشد. او تأکید 
دارد کــه به جای محکومیت یکبــاره و یک طرفه، 

تمرکز بر چرایی و چگونگی رسیدن این شرکت ها 
به وضع فعلی باشد. او ادامه می دهد: »در تمام 
ایــن وقایــع، خــود رویدادهــا نیســتند کــه جــو 
قانون گذاری و نگرش و رویکرد طرف های مقابل را 
تعیین می کنند، بلکه واکنش ها به این رویدادها 
هســتند کــه ایــن نقــش را ایفــا می کننــد.« 
جبل الطارق از سال ۲۰۱۸ تاکنون خود را به عنوان 
یک کشــور هــوادار کریپتــو معرفی کرده اســت. 
جبل الطــارق خــود به عنــوان یکــی از قلمروهــای 
مشــترک المنافع بریتانیا شــناخته می شــود. با 
وجــود بیانــات ایســوال، جبل الطــارق همــواره در 
تاش بوده تا دست هر گونه کاهبرداری و فعالیت 
مشــکوک را به محض آشــکار شــدن کوتاه کند. 
رویکردی که باعث شــده تعــدادی از نمایندگان 
میانــه رو اتحادیــه اروپــا مــدل رگوالســیون 
جبل الطارق را به عنوان یک نمونه بین المللی در 

نظر بگیرند. 

 جبل الطارق در خصوص همکاری های 
رمــزارزی نیــز کشــوری شناخته شــده 
است. حدود دو ماه پیش، اخباری منتشر شد 
مبنی بر اینکه دولت این کشور در نظر دارد تا با 
امضــای قــراردادی با شــرکت رمــزارزی والریوم، 
بــازار بــورس اوراق بهــادار خــود را تحــت نظــر 
باکچین این شــرکت قرار دهد. همکاری ای که 
در صورت رخ دادن،  اولین از نوع خود در جهان 
خواهد بود. با وجود اینکه مساحت کل کشور 
جبل الطارق تنها هفت کیلومتر است، بیش از 
۱۵ شــرکت رمزارزی صاحب نام مانند بیتســو، 
اف تی ایکــس هوبــی و بولیــش در مرزهــای این 
کشور دفتر دارند. ایسوال تأکید می کند که یکی 
از دالیل اصلی موفقیــت جبل الطارق در حفظ 
منافــع مشــتریان و در عیــن حال شــرکت های 
رمزارزی، اول عمل نکردن و درس گرفتن از نمونه 
کشورهایی مانند سنگاپور بوده است. ایسوال در 
این خصوص می گوید: »مهم است که یکباره و 
با شــدت عمل نکنیم. بنابرایــن تصمیم ما این 
بود که هیچ وقــت اولین تصمیم گیرنــده در این 

صنعت بین المللی نباشیم. برای ما 
حاال روشــن اســت کــه حقوق 

مصرف کننــدگان و منافــع 
شرکت های رمزارزی نه در 
خــاف هــم، بلکــه در 
راســتای هــم هســتند؛ 
نگرشــی کــه امیدواریــم 
به زودی در دیگر مناطق 
حائــز اهمیت تــر دنیــا 

مانند آمریکا 
و اتحادیــه 
اروپــا نیز 
د  ر ا و

شود.«
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آرامش خود 
را حفظ کنید

گفت و گو با علی مولوی دوست، مدیر پشتیبانی رمزینکس؛ او می گوید 
روش های مختلفی برای حفظ اعتماد کاربران  در زمان ریزش بازار دارند

 راجع به تیم پشتیبانی رمزینکس بگویید. 
ساختار تیم به چه شکل است؟ 

تعداد کل اعضای تیم پشتیبانی حدوداً ۶۰ نفر هستند. تیم 
پشتیبانی رمزینکس ترکیبی از افراد دورکار و مستقر در محل 
است. نوع فعالیت اعضای تیم، دورکار یا مستقر بودن آنها 

را مشخص می کند. 
تیم پشــتیبانی رمزینکس بخش های مختلفــی دارد؛ مرکز 
تماس، ارتبــاط آنایــن با کاربــر، واحد آمــوزش، واحــد احراز 
هویت و واحــد کنترل کیفیــت. با توجــه  به اینکه ســهولت 
ارتبــاط کاربران بــا رمزینکس بــرای مــا مهم بــود، دو نــوع راه 

علی مولوی دوست از سال 1397 همکاری خود را با صرافی ارز دیجیتال رمزینکس آغاز کرد. او اکنون دانشجوی مقطع 
کارشناسی ارشــد MBA اســت و مدیریت تیم 60 نفره پشــتیبانی رمزینکس را بر عهده دارد.  مولوی دوست پیش از 
رمزینکس در زمینه پهپادهای تصویربرداری و حوزه پرینترهای سه بعدی فعالیت داشته است. هرچند در زمان آغاز 
همکاری مولوی دوست با رمزینکس این تیم تنها شش نفر بودند، اما با توسعه پلتفرم تبادل ارز دیجیتال ، تیم پشتیبانی 

نیز بزرگ شده و اکنون به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند. 

شروع فعالیت ارزی لند از اول تیر

خرید رمزارز بدون تتر

سرویس جدید نوبیتکس

انتقال ناشناس تتر با تترشیلد

ارزی لند، سرویس خریدوفروش ارزهای دیجیتال 
زیر نظر اول پرداخت است که اول تیرماه فعالیت 

رسمی خود را آغاز می کند.
به گفتــه علــی جالیــان، مدیــر اجرایی شــرکت 
پــردازش کاران تجــارت یاشــار، ارزی لنــد پلتفــرم 
ثبت سفارش های اتوماتیک کریپتوکارنسی های 
محبوب اســت که از نیمه ســال گذشته طراحی 
شده و اول تیرماه راه اندازی می شود. ارزی لند در 
نقطه شــروع ۱۰۰ رمزارز محبوب را ارائه می دهد. 
تمــام ارزهــا هــم بــر اســاس اعتبــار و حجم بــازار 
انتخــاب می شــوند. او بــا اشــاره بــه قابلیت های 
ارزی لند گفت: »در ارزی لند موجودی کاربران در 
والت وب سایت نگهداری نمی شود، در ارزی لند 
کاربر به خریــد تتر نیــاز نــدارد، کاربر ریــال واریز 
می کنــد و در کمتــر از ۶۰ ثانیــه صاحــب رمــزارز 
می شود.« به گفته او، این فرایند باعث می شود 
کاربران برای تبدیل کردن، کارمزد پرداخت نکنند.

او ادامــه داد: »یکی دیگر از مزیت هــای ارزی لند 
ایــن اســت کــه در کمتــر از یــک دقیقــه ارز را 
به صــورت خــودکار می خــرد و بــه هر کیــف پولی 
که کاربــر بخواهد، منتقــل می کنــد. در ارزی لند 
کاربران در صف خرید منتظر نمی مانند. کاربران 

اول پرداخــت کــه پیش تــر مراحــل احــراز هویت 
را بــرای اســتفاده از خدمــات اول پرداخــت طــی 
کرده اند، برای استفاده از ارزی لند به احراز هویت 

نیاز ندارند.«
او با اشاره به همکاری ارزی لند با پلیس فتا گفت: 
»دارایی کاربران به والت مورد نظر او واریز می شود، 
اما حســاب های ارزی لنــد، زیر نظر کارشناســان 
پلیس فتاســت. در خصوص مــوارد امنیتی چه 
در اول پرداخــت، چــه در ارزی لند با کارشناســان 
پلیس مشورت می شود. پشتیبانی برای مشاوره 
و رفع ابهامات ارزی لند از 9 صبح تا ۱۲ شب فعال 
است.« جالیان با بیان اینکه ارزی لند در دو فاز 
اجرایی می شود، گفت: »فاز اول ارزی لند باقابلیت 
ثبــت ســفارش اجرایــی شــده، اندیکاتورهایــی 
هم بر ســفارش ها در نظر گرفته شــده تــا کاربران 
تحلیل هــای خــود را بــه کار بگیرنــد، در فازهــای 
بعدی بازار  P2P تتر و ریال، سیســتم حد ضرر و 
ربات های معامله گر به جمع قابلیت های ارزی لند 
می پیوندند.« بر اساس گفته های جالیان، در فاز 
دوم ارزی لند قرار است، بستر ســوآپ و دی اپ با 
احراز هویت ایرانی عملیاتی شود تا دیگر کاربران 

به صرافی های خارجی وابسته نباشند.

یکی از ریسک هایی که همواره در مورد تتر وجود 
داشــته، احتمال فریز کردن تتر روی شــبکه های 
مختلف بوده است. بســیاری از کاربران ایرانی با 
توجه به تحریم های بین المللی این نگرانی را دارند 
که تتر آنها بعد از انتقال از پلتفرم های ایرانی به 
کیف پول یا پلتفرم های خارجی تبادل رمزارز، در 

معرض تهدید قرار بگیرد.
گرچه تاکنون گزارشــی مبنــی بر فریز شــدن تتر 
به دلیل تحریم ها اعام نشده، اما کاربران ایرانی 
بــرای پیشــگیری از هرگونــه تهدیــد احتمالــی، 
می تواننــد دارایی شــان را از طریــق تترشــیلد، 
به صورت محافظت شده جابه جا کنند.نوبیتکس 
از یک ســال پیــش به عنــوان نخســتین صرافی 
در ایــران و جهــان، امــکان تترشــیلد را در اختیار 
کاربــران قــرار داد تــا احتمال بــه مخاطــره افتادن 
دارایی کاربران ایرانی به واسطه تحریم ها، تقریباً 

به صفر برسد.

تراکنش های شیلدشده )ناشــناس( روی شبکه 
ترون با اســتفاده از پروتکل zk-SNARK، باعث 
می شــود آدرس فرســتنده و دریافت کننــده و 
همین طور مقدار تتر منتقل شــده، پنهان شود. 
انتقال روی »z-address« موجب پنهان سازی 

اطاعات می شود.
برای استفاده از این قابلیت نوبیتکس، کاربر باید 
اقدام بــه ســاخت »z-address« مخصوص به 
خود کند که برای ساخت این آدرس باید از طریق 
اپلیکیشن ترون لینک اقدام کرد.مراحل ساخت 
z-address و انتقال محافظت شده تتر از طریق 
نوبیتکــس را در بــاگ نوبیتکــس مطالعه کنید 
و طبق رونــدی که در ســایت توضیح داده شــده، 

پیش بروید.
تترهــا بــا ایــن روش کامــاً بــه شــکل ناشــناس 
انتقال  یافته و هیچ اثری از آدرس مبدأ در انتقال 

مشاهده نمی شود.
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ارتباطــی، تمــاس و چت آنایــن، تعریــف کردیم. بخــش مرکز 
تماس از ســاعت 9 صبح تا ۱۱ شــب فعالیت دارد. پشــتیبانی 
چت در هفت روز هفته و ۲۴ساعته فعال است. به  خاطر نوع 
فعالیت ها در این بــازار و نیاز بــه تبادل اطاعــات، بخش چت 
آناین فعال تر و مرسوم تر است و تعداد افراد این تیم هم بیشتر 
هستند. بخش مرکز تماس برای راحتی بیشتر کاربران هم برقرار 
است.  تیم احراز هویت هم به صورت شبانه روزی در حال بررسی 
درخواست ها و تکمیل مراحل احراز هویت کاربران هستند.  با 
توجه  به تغییرات مداوم و به روزرسانی های پلتفرم و حوزه رمزارز، 
تیم بزرگ پشــتیبانی نیازمند به روز بودن و آموزش های مداوم 
برای پاسخگویی هرچه بهتر به دغدغه کاربران هستند. ما در 
رمزینکس تیم آموزش را تشــکیل دادیم. این تیــم آموزش نیز 
به طور مدام در حال آموزش و ارائه مطالب جدید به بخش های 

دیگر پشــتیبانی اســت. واحد کنترل کیفیت نیز 
موظف است تمام فرایند را بررســی و نواقص را به 

سایر تیم ها گزارش  دهد. 

 پشتیبانی صرافی های دیجیتال 
چه تفاوتی با پشتیبانی سایر کسب وکارها 
دارد؟ ویژگی هــای پشــتیبانی ایــن نــوع 

کسب وکار چیست؟
قطعاً مشتریان هر کسب وکاری مهم ترین دارایی آن 
هستند، اما در بازارهای مالی پشتیبانی از مشتریان 
اهمیت ویژه ای دارد و پشــتیبانی هرچه بهتر یک 

مزیت رقابتی برای این کسب وکارها به حساب می آید. چون این 
نوع بازارها ویژگی های منحصربه فرد خــود را دارند و بحث های 

متعددی مثل اعتمادســازی و نوســانات بازار مطرح است. این 
بحث ها حساســیت هایی را به وجود می آورند که رمزینکس با 
در نظر گرفتن اهمیت جایگاه مشتریان، پاسخگوی آنها در هر 
زمان و مکانی است.  مسئله دیگر، اهمیت زمان است. با توجه  
به اینکه »زمان« در بازارهای مالی فاکتور مهمی است، دسترسی 
ســریع به مرکز پشــتیبانی و دریافت ســریع خدمــات اهمیت 
زیادی دارنــد. رمزینکس تمام تــاش خود را کرده  تــا این فاکتور 
مهم برای کاربران خود را در نظر بگیرد و زمان ارتباط با کارشناسان 
پشتیبانی را بهبود ببخشد.   از طرف دیگر، پشتیبانان این نوع 
کسب وکارها باید از دانش الزم و کافی برخوردار باشند. افرادی که 
با مشتریان در ارتباط هستند، باید در این حوزه تخصص داشته 
باشند. با توجه  به گستردگی حوزه رمزارز و باکچین و تغییرات 
مداوم آن، دانش پشتیبانان باید به روز باشد. به عاوه آنها باید 
بتوانند دانــش خــود را جهــت راهنمایی مناســب 
بــه مشــتری بــه کار گیرنــد. ایــن نکتــه را نمی تــوان 
فرامــوش کــرد که پشــتیبانی کســب وکارهای بــازار 
مالی سختی های خود را دارد. با این حال رمزینکس 
تاش دارد تمام این نکات را رعایت کند و تمرکز خود 
را بر حفظ رضایت مشــتریان، دسترسی سریع به 
پشتیبانی، ارائه خدمات مناسب و به روز نگه داشتن 

پشتیبانان قرار دهد.

 رعایت این نکات چقدر بر میزان رضایت 
کاربران تأثیر داشته است؟ میزان رضایت کاربران 

چقدر است؟
ما آمارهای مختلفی را ثبت می کنیم. یکسری از آمارها توسط 

واحد کنترل کیفیت و یکسری هم توسط پلتفرم های ارتباطی 
کاربران ثبت می شوند. 

طبق آمارهایی که خودمان ثبت کرده ایم، به طــور مثال در یک 
ماه گذشته همکاران ما در حدود ۱۰۰ هزار چت آناین با کاربران 
داشته اند. بر اساس امتیازات ثبت شده، رضایت مشتریان در 

حدود 9۴ درصد است. 

 طــی ســال هایی 
که مدیر پشتیبانی بوده اید، 
نیازهــای کاربــران را چگونــه 
ارزیابــی می کنیــد؟ نیازهــا 
بیشتر حول چه محورهایی 

هستند؟
به طور کلــی نیازهــای کاربــران به دو 
بخش تقســیم می شــود؛ بخشــی 
از نیازهــا مســتقیماً مربــوط بــه 
پشــتیبانی و بخــش دیگــر مربــوط 
بــه پلتفــرم اســت.   اگــر بخواهم بر 
اســاس تجربه، نیازهــای کاربران به 
پشــتیبانی را بیان کنم، باید بگویم 

یکی از انتظارات مشتریان از پشتیبانی رفع  و رجوع مشکات در 
اسرع  وقت است که به همان فاکتور زمان که در ابتدای گفت وگو 
اشاره کردم، مربوط می شــود. نکته دیگر تنوع راه های ارتباطی 
است. مشتریان انتظار دارند کانال های ارتباطی متنوع باشد. 
به عاوه، کاربران توقع دارند کارشناســان دانش کافی و مهارت 

برای راهنمایی و پاسخ به سؤاالت آنها را داشته باشند. 

 در پشــتیبانی صرافی های دیجیتــال با چه 
مشــکالت و بحث های امنیتی مواجه می شــوید؟ تیم 
پشتیبانی برای جلوگیری از این مشکالت چه اقداماتی 

در نظر می گیرد؟
بــا توجه  بــه پیچیدگــی و نوظهــور بــودن این حــوزه بســیاری از 
هم وطنــان از مخاطرات موجــود و سوءاســتفاده های احتمالی 
آگاهــی کافــی ندارنــد. در ایــن زمینــه مــا از طــرق مختلــف در 
تاش هستیم هم کاربران رمزینکس و هم کســانی را که کاربر 

رمزینکس نیستند، نسبت به این مخاطرات آگاه کنیم. 
مسئله حمات سایبری و هک شدن حساب ها و والت ها هم از 
جمله تهدیدات امنیتی در این حوزه است که خوشبختانه طی 
سال های فعالیت رمزینکس با توجه به ماحظات فنی شاهد 
چنین مشکاتی نبودیم.  الزم می دانم این نکته را متذکر شوم که 
چند بحث سوءاستفاده در حوزه ارزهای دیجیتال شایع است 
که یکی از آنها بحث »مهندســی اجتماعی« است که طی آن 
افراد یا گروه هایی برای به  دست  آوردن اطاعات افراد و دریافت 
نام کاربری و پسورد حساب کاربری افراد و تخلیه حساب آنها 
تاش می کنند. مســئله دیگر اقدامات کاهبردارانه اســت که 
از طرق مختلــف انجام می شــود؛ برای مثال فیشــینگ، ایجاد 
صفحات جعلی، اپلیکیشــن مخرب، دامنه و اپلیکیشن های 
جعلی و غیــره. تمامی ایــن اقدامــات در پی واگــذاری اطاعات 
هویتی و ارائه دسترسی به غیر است. با این اقدام به کاهبرداران 

کمک می شود تا سریع تر به اهداف خود دست یابند. 
بحث دیگر، اجاره حســاب کاربری به افراد ســودجو اســت که 
تحت عنوان حساب اجاره ای از آن یاد می شود. از حساب های 
اجاره ای بــرای گم کــردن رد پول هایی که از کاهبــرداری حاصل 
شده اند، اســتفاده می شــود. همچنین از این حســاب ها برای 
پول شویی استفاده می کنند. بسیاری از افراد از مشکاتی که در 
پی اجاره دادن حساب خود به وجود می آیند، آگاه نیستند و به 
 خاطر اینکه هزینه ای برای آنها ندارد، این کار را انجام می دهند. 
حساب اجاره ای ذیل بحث مهندسی اجتماعی شکل می گیرد 
و کاهبرداران با انتشــار آگهی در پلتفرم های مختلف اقدام به 
اجاره حســاب دیگــران می کنند. درخواســت اصلی ایــن افراد 
دریافت اطاعات حساب افراد در ازای پرداخت هزینه است. 
اجــاره دادن حســاب باعث بــه دردســر افتادن صاحــب اصلی 
حســاب می شــود. در همین زمینه ما در رمزینکس سیســتم 
چندمرحلــه ای احــراز هویــت را داریــم و پیــش از ثبت نــام این 

موضوع را در قوانین متذکر شده ایم. 
جهت پیشگیری از این مشکات، راهنماهایی برای کاربران تهیه 
کرده ایم. در شبکه های اجتماعی به طور مدام در مورد مسائل 
مطرح شــده تذکر می دهیم. به عــاوه تیم پشــتیبانی، کاربران 
را راهنمایــی می کنند و در صورتی  که اشــتباهی مرتکب شــده 
باشند، آنها را از امکان بروز مشکات امنیتی آگاه می سازند. اگر 
اطاعات حساب کاربری شخصی 
لو رفته باشد، حساب را مسدود و از 

برداشت جلوگیری می کنیم. 
جهت امنیت بیشتر، احراز هویت 
کاربران را به دقت دنبال و از صحت 
اطاعــات فــردی آنهــا اطمینــان 
حاصــل می کنیــم. همچنیــن، در 
خصــوص شناســایی رفتارهــای 
مشکوک و افزایش امنیت کاربران 

اقداماتی به عمل می آوریم. 
اقدام دیگری که در راستای باالبردن 
امنیــت افــراد در پیــش گرفته ایم، 
ارســال پیامک هــای آگاهی بخش 
است. همچنین تأیید دومرحله ای 
گوگل را فعال کرده ایم. بخش های مختلفی در اپلیکیشن قرار 
داده ایم کــه کاربر از طریق آنهــا بتواند دســتگاه های متصل به 

حساب خود را مشاهده و دسترسی دستگاه را کنترل کنند. 
کاربران باید به URL صفحات توجه داشته و اپلیکیشن صرافی 
مورد نظــر را از مارکت معتبــر دانلود کنند؛ زیرا اگر اپلیکیشــن 
جعلــی باشــد، پــس از اراده دسترســی بــه آن، می توانــد تمــام 
اطاعات موبایل شــما را دریافت کند و درست مثل این است 
که گوشی شما در دست شخص دیگری باشد. کاربران باید به 
راه های ارتباطی صرافی ها دقت کنند و فقط از طریق کانال هایی 

که خود صرافی اعام کرده، اقدام به برقراری ارتباط کنند. 

 در روزهــای اخیر شــاهد ســیر نزولی بــازار و 
ریزش آن بودیم. احتماالً در روزهای نزولی بازار کار تیم 
پشــتیبانی ســخت تر اســت. راجــع بــه تجربــه تیــم 
پشــتیبانی در روزهــای نزولــی بــازار توضیــح دهیــد. 

عمده ترین چالش شما در این روزها چیست؟
نوسانات بخشی جدایی ناپذیر از بازار کریپتو است. همان طور 
کــه روزهــای صعــودی را تجربــه کردیم، بایــد منتظــر روزهای 
ریزش هم می بودیــم. در روزهای ریــزش بازار، کاربــران نگران 
دارایی های خــود و اتفاقات تحــت تأثیر آن بودنــد. در چنین 
شرایطی کاربران می خواهند بدانند که ارزش دارایی چه زمانی 
افزایش می یابد؟ آیا وقت فروش است؟ آیا زمان مناسب برای 

خرید است؟
اما توصیه ای که مــا به کاربران داریم، این اســت کــه با توجه  به 
شــرایط بازار و با دانش کافی وارد این حوزه شــوند. کاربران باید 
اتفاقات بازار و مســائلی را که ممکن اســت روی قیمت ارزهای 
دیجیتال تأثیر بگذارد، بررســی کنند. همچنین هنگام ریزش 
بازار آرامش خود را حفظ کنند و دچار ترس و اضطراب نشوند 
و تحت  فشار این احساسات تصمیم نگیرند. اگر کاربران با دید 
بلندمدت وارد این بازار شــده اند، نباید این نوســانات را در نظر 
بگیرند. استراتژی های مختلف بازار مالی را مطالعه کنند و ببینند 
در این شرایط چه اقدامی برای آنها مناسب است. اما همان طور 
که گفتم نوســانات بخش جدایی ناپذیر این بازار و یکی از علل 

جذابیت آن است.

 آیا تیم شما در جریان لونا و ریزش ناگهانی آن 
تجربه خاصی داشته است؟ 

با توجه  به سرعت اتفاقی که برای لونا افتاد، پشتیبانی روزهای 
پرفشــاری را تجربه کــرد. حجم ســؤاالت کاربــران در مــورد این 
اتفاقات فشــار ســنگینی را به پشــتیبانی وارد کرد. در روزهای 
تخصیص ایردراپ، کاربران در خصوص نحوه پشتیبانی لونا و 
تخصیص ایردراپ آن ســؤاالت زیادی داشتند که خدا را شکر 
توانستیم پاسخگوی مشتریان خود باشیم تا از جهت دریافت 

ایردراپ نگرانی نداشته باشند. 

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com

به کاربران توصیه 
می کنیم هنگام ریزش 

بازار آرامش خود را 
حفظ کنند و دچار 

ترس و اضطراب نشوند 
و تحت  فشار این 

احساسات 
تصمیم نگیرند
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

بحران قرض 
و ترس رگوالسیون 

چرا بحران فعلی نرخ قرض و ضعف بازار رمزارزها دست 
رگوالسیون را از همیشه قوی تر خواهد کرد؟

از هنگامی که پای مفهوم رگوالســیون به بــازار رمزارزی باز 
شد، نرخ بهره و بار قرض و بحران های آن در ایاالت متحده 
همواره یکی از مهم تریــن عوامل تحلیــل فاندامنتال بازار 
رمزارزها بوده اســت. اخباری نظیر به روزرســانی نرخ بهره 
توســط فــدرال رزرو آمریــکا در اواخــر ســال ۲۰۲۱، یکــی از 

مهم تریــن محورهــای تصمیم گیری بســیاری 
از افراد فعال در بازار بــود. حاال اما ضعف کلی 
اقتصاد همــراه با تقــای برخی از شــرکت های 
خدمات مالــی رمزارزی و البته ســقوط شــدید 
ارزش بــازار رمزارزها، همگی دســت به دســت 
هم داده اند تا عوامل رگوالســیون را از همیشه 

قدرتمندتر سازند. 

 سلسیوس؛ خیلی داغ!
 یکــی از مثال هــای اصلــی ایــن بحران شــرکت 

سلســیوس اســت. سلســیوس یــک شــرکت رمــزارزی 
آمریکایــی اســت که خدمــات مالــی مبتنــی بــر باکچین 
ارائه می داد. یکــی از این خدمــات، وام دهی رمــزارزی بود. 
سلسیوس که یکی از بزرگ ترین شرکت های وام دهی این 
حوزه در سراسر دنیاست،  حاال برای ارائه وام های جدید در 
حال تقاســت. سلســیوس تا حدی دچار تنگنا شد و روز 
دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعام کرد که به علت »شرایط 
بحرانی بازار« به طور موقت تقاضاهای برداشت و تبادل را 

معلق خواهد ســاخت. تصمیمی که عماً تــا اطاع ثانوی 
دسترســی افراد به ســرمایه خودشــان را که در اختیار این 
شرکت قرار داده بودند، محدود کرده است. برآورد می شود 
که تصمیم جنجالی سلسیوس سرمایه بیش از دو میلیون 
مشــتری از کشــورهای مختلف را بلوکه کرده است. عموم 
این مشتریان وعده ســود ۱۸ درصد سالیانه را 
از این شرکت دریافت کرده بودند و حاال حتی 
نمی توانند به خود ســرمایه دسترسی داشته 
باشند. در این شرایط، یک سقوط بزرگ دیگر 
یا فروپاشــی - پدیده ای کــه متخصصان به آن 
»حباب بــازار« می گوینــد -  می تواند عماً کل 
ســرمایه این دو میلیون نفر را نابــود کند. تنها 
با خواندن همین چند خــط می توان به راحتی 
فهمید که چطور وضعیت سلســیوس و دیگر 
شــرکت های مشــابه، شــاید بهترین هدیه ای 
باشــد کــه هــواداران و عوامــل رگوالســیون می توانســتند 

دریافت کنند. 
ایــن روزهــا، تــرس از قــدرت رو به افزایــش رگوالســیون 
 را می تــوان در بیــن تمامــی شــرکت های رمــزارزی در 
آمریکا - از اســتارتاپ های کوچک گرفته تا ابرشرکت های 
سیلیکون ولی - دید. با این وجود نگرانی برای شرکت هایی 
نظیر سلســیوس که طی ســال های اخیر خــود را به عنوان 
جایگزینی برای بانک های سنتی تبلیغ کرده بودند، از سایر 

تثبیت تصمیم اروپایی ها برای تصویب الیحه ای فراگیر تا پایان ماه

رگوالسیون به سبک اروپایی
 چهارشنبه گذشته در بروکسل،  پایتخت 
بلژیــک و مقــر اتحادیــه اروپا، جلســه ای 
برگزار شد که نتیجه به دست آمده در آن می تواند 
تأثیر عمیقی بر آینده بازار رمزارزی قاره سبز داشته 
باشد. الیحه ای که در این جلســه در خصوص آن 
بحــث شــد، بــا عنــوان »بازار هــا و دارایی هــای 
رمزنگاری شــده« یا به طور مخفف »ام آی سی ای« 
شناخته می شود و ماه هاست که به عنوان یکی از 
اصلی تریــن محورهــای بحــث رگوالتــوری اروپــا 
شناخته شده است. با این وجود، حتی در اتحادیه 
اروپا که در آن به طور نسبی جو موافق رگوالسیونی 
در جریان اســت، برخــی از مفــاد آن بحث برانگیز 
قلمداد شــده و طی هفته هــای اخیر در جلســات 
مختلفی بین نمایندگان کشورهای مختلف تاشی 
در جریان بوده تا توافقی برای چهارچوب نهایی آن 
حاصــل شــود. حــاال گزارش هــا حاکــی اســت کــه 
توافق های بنیادین و اولیه در جلسه روز چهارشنبه 
بــه دســت آمــده و تصمیــم اعضــای اتحادیــه 
نهایی کردن جزئیات الیحه و به رأی گذاشتن آن تا 

پایان ماه جاری میادی است. 

 فرانسه که هم اکنون ریاست اتحادیه را بر 
عهده دارد، مصمم اســت به هر شــکلی 
شده تا پایان این ماه نه تنها الیحه به رأی گذاشته 
شــود، بلکه فرانســه به عنــوان یکــی از بزرگ ترین 
اســت  مایــل  رگوالســیون  رونــد  حامیــان 
»ام آی سی ای« به هر شکل ممکن تصویب شود. 
نزدیــک بــه دو ســال اســت کــه »ام آی ســی ای« از 
جلســه ای به جلســه دیگر موکــول می شــود. این 
الیحه که در اصل برای حل تعدادی از مشــکات 
جدی در سال ۲۰۲۰ ایجاد شــد، با افزایش ارزش و 
اهمیت بازار رمزارزها به مرور دارای مفاد بیشــتر و 
بیشتری شده که همه اعضای اتحادیه نمی توانند 
بر سر آن موافقت کنند. با این وجود به نظر می رسد 
بحــران اخیــر کریپتــو و ســقوط ارزش بــازار جبهه 
طرفــدار رمزارزهــا را کمــی تــا قســمتی وادار بــه 
کوتاه آمدن کــرده و حــاال گزارش ها حاکــی از توافق 
اولیه است. بعد از جلسه روز چهارشنبه، حاال یک 
جلسه دیگر برای روز ۳۰ ژوئن تصویب شده است. 
جلســه ای ســه طرفه که در آن نماینــدگان پارلمان 

اروپا، اعضای کمیســیون اروپا و ریاســت اتحادیه 
احتماالً برای بار آخر در خصوص مفاد این الیحه 
بحث خواهنــد کــرد و پــس از آن به احتمــال زیاد 

شاهد رأی گیری و تصویب آن خواهیم بود. 

 »مایرید مک گینس«، کمیسیونر بخش 
ثبــات و خدمــات مالــی اتحادیه اروپــا در 
خصوص »ام آی سی ای« می گوید: »جو این روزهای 
بروکســل در خصــوص ایــن الیحــه از همیشــه 
پرسروصداتر است. من شخصاً به شدت مایلم که 
یک توافــق از طریق کوتاه آمدن هــر دو طرف تحت 
نظارت و ریاست فرانسه به دست آید. با توجه به 
رویدادهــای اخیــر بــازار، فکر می کنم کــه تصویب 
الیحه ای مانند »ام آی ســی ای« همیشه واجب تر 
اســت. ثبات یورو بزرگ ترین مشکل و عامل عدم 
تفاهم بین اعضای مختلف اتحادیه بوده که حاال به 
واســطه وقایــع اخیــر هــر روز بــا موافقــت اعضای 
بیشــتری برای وضع مفاد نظارتی همراه هستیم. 
سقوط »ترا یو اس دی« به طور قطعی شک و شبهه 
بســیاری را ایجاد کرد و حاال بلوکه شــدن ســرمایه 
مشــتریان شــرکت سلســیوس نیز از دید مــا دور 

نمانده است.«

 در صورت تصویب »ام آی سی ای«، نهاد 
ارشــد نظــارت مالــی در هــر ۲۷ کشــور 
اتحادیه اروپا قدرت هــای جدید و فراگیــری را برای 
ایجاد نظم و ثبات مالی دریافت خواهد کرد. یکی 
دیگر از پدیده هایی که حاال با قوت گرفتن احتمال 
تصویب و نهایی شــدن »ام آی ســی ای« بــه وجود 
آمــده، عجلــه برخــی از قطب هــای سیاســی برای 
گنجاندن برخی مفــاد جدید قبل از نهایی شــدن 
الیحه است. برای مثال نمایندگان حزب های سبز 
کشــورهای گوناگــون در ائتــاف بــا حزب هــای 
سوسیالیست در حال تاش برای گنجاندن مفاد 
زیست محیطی در روزهای واپسین پیش از جلسه 
سه گانه در ۳۰ ژوئن هستند. این در حالی است که 
البی رمــزارزی که گویی تصویب الیحــه را غیرقابل 
اجتناب می دانــد، در حــال تاش بــرای گنجاندن 
مفادی است که تا حد امکان ضربه پیش رو را نرم تر 

می کند.
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

 چشم های همیشه مراقب
 نوســان بــازار بــرای عمــوم شــرکت های رمــزارزی پدیــده ای 
آشناســت. برای بســیاری از آنها ســقوط یکباره بازار امری 
عادی است، اما همه شواهد نشان می دهد که جو کلی میان 
حلقه های درونی این شرکت ها این بار از دفعات قبل بسیار 
تیره تر و آشفته تر است. به عبارت دیگر این بار با دفعات قبل 
فرق دارد. سقوط فعلی ارزش بازار که یکی از شدیدترین ها 
بوده، از این نظر متفاوت است که این بار چشم های همیشه 
مراقب قانون گذاران تمامی حرکات مهره های نامدار و مهم 
صنعــت را تحــت نظــر دارد؛ پدیــده ای کــه در هر دو ســوی 
اقیانوس اطلس در اروپا و آمریکا در حال رخ دادن است. وزن 
سقوط بازار که حاال توسط رگوالتورها سنگین تر از همیشه 
است، باعث شده بسیاری از افرادی که در گذشته همواره 
نسبت به ســقوط های بازار خوش بین بودند، حاال نگرشی 

»خرس گونه« به آینده بازار داشته باشند. 
بیش از یک ســال اســت کــه نهادهای مختلــف اقتصادی 
آمریکا، از فدرال رزرو گرفته وزارت خزانه داری و کمیســیون 
اوراق بهــادار به دنبــال پیــدا کــردن هــر ردی از اشــتباه در 
کسب وکار این شرکت ها هستند و در این مدت، اشکاالت و 
جرائم مربوط به قرض و بهره برای آنها اهمیت ویژه ای داشته 
است. یکی از مهم ترین پرونده های رگوالتوری این مدت هم 
مربوط به چنین جرائمی بود که در نتیجه آن، باکفای وادار 
به پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیون دالر غرامت به SEC شــد. 
حاال با ضعف سلســیوس، زمزمه ها در خصوص یک موج 

عظیم رگوالتوری از همه سو به گوش می رسد. 
جان رید اســتارکس، رئیس ســابق بخش اجرای اینترنتی 
قوانین SEC در خصــوص وقایع اخیر چنین گفته اســت: 
»در ذهن من نمی گنجد، چطور در سال ۲۰۲۲، در بزرگ ترین 
و قدرتمندترین اقتصاد دنیــا، طاعونی این چنین بتواند به 
جان سرمایه مردم بیفتد و هیچ نظارت و قانون مستقیمی 
هم برای آن وضع نشود. دولت باید شرمسار باشد که هیچ 
حمایتی از مصرف کننده نکرده و هیچ شفافیتی از هر نوعی 
در این بازار وجود ندارد.«  استارکس در حال حاضر منصبی 
در نظام مالی آمریکا ندارد و بازنشســته اســت، اما بیانات 
او به خوبی می توانــد منعکس کننده دید قشــر رگوالتور به 

وضعیت فعلی و راهکارهای احتمالی آنها باشد.

 آن سوی اطلس
 همان طور که ذکر شد، نگرانی ها محدود به آمریکا نیست 
و در اروپا نیز با شدتی مشابه و شاید بیشتر، در پی اقدامات 
پیشــگیرانه از طریق وضــع قانون هــای نو هســتند. بخش 
اجرایــی اتحادیه اروپا از حــاال در پی تدوین تعــدادی الیحه 
جدیــد در بروکســل اســت کــه هــدف آنهــا تنظیــم دقیــق 
بازار کریپتو خواهــد بــود.  نگرانی در بیــن نــوآوران رمزارزی 
اروپایــی نیــز به خوبی مشــهود 
اســت. یکی از اصلی تریــن این 
نگرانی هــا احتمــال محــدود 
شــدن یــا ممنوعیــت مطلــق 
فعالیت های مربوط به خدمات 
اســت؛  غیرمتمرکــز  مالــی 
دسته بندی ای که البته خدمات 
وام دهــی را هــم شــامل خواهــد 

شد. 
»هرمان دیتر«، از اعضای کمیته 
مالی اتحادیه اروپا در بروکســل 
چنین می گوید: »اقتصاد فعلی 
اروپا با شــدت باالیــی با اقتصاد 
متحدانش ادغام  شده و خسارتی که برای مثال در آمریکا 
به بار می آید، به طور مثال سقوط اخیر ترا یو اس دی، در اروپا 
هم احســاس خواهد شــد. بنابراین نمی توان منکر شد که 
در صورت ادامه روند فعلی، اتحادیه اروپا با قدرت بیشتری 
در جهت محدود کردن بــازار حرکت خواهد کــرد. البته در 
این بین نباید نقش برخی کشورهای اتحادیه را که نگرشی 

مثبت تر به صنعت کریپتو دارند، نادیده بگیریم.«

شرکت ها بیشتر است. 
»پاتریــک هاوســر«، مدیــر شــرکت کریپتــو فایننــس، در 
یک ایمیــل عمومــی در این باره چنیــن گفته اســت: »من 
از شــیوه کســب وکار و وعده های غریب سلسیوس بسیار 
خشمگینم. وعده ســود ســالیانه باال، ریســک با سرمایه 
مشتری و حاال بلوکه کردن ســرمایه آنها همگی رفتارهایی 
هستند که شک و شبهه های موجود در مورد بازار رمزارزی 
را برای بســیاری از افراد دودل بــه حقیقت تبدیل می کند. 
تنها پیش بینی  ممکنی که می توانم برای آینده ارائه دهم،  
یک واکنــش شــدید از ســوی رگوالتورهــا به جریــان فعلی 
اســت. این در حالی اســت که همــواره امکان رگوالســیون 
منطقــی وجــود دارد، البتــه اگــر همــه طرفیــن مســئوالنه 
عمل کننــد. از طرفی بایــد در نظر داشــت بســیاری از این 
به اصطاح رگوالتورها همان کسانی هستند که اعمال شان 
در گذشــته به تورم فعلــی و بحران قــرض فراگیر در کشــور 
منجر شــده اســت. پس نمی توان تنها یــک گروه یــا فرد را 
مقصر شــناخت، ولی مهم اســت که به آنچه مهم است، 
فکر کنیم. تنها قشــری که به طور حقیقــی در حال تحمل 
نتیجه وضع فعلی اســت، مصرف کنندگان هســتند و نیز 

دیگــر شــرکت های رمــزارزی که 
مسئوالنه تر از سلسیوس عمل 

کرده و می کنند.«
هاوســر در خصوص گمانه ها و 
محکومیت هایش تنها نیست. 
شــماری از شــرکت ها و مدیران 
نامدار دیگر صنعت رمزارزی نیز 
در طول هفته اخیر در خصوص 
ترس هــا و شکایات شــان درباره 
بحــران فعلــی بــازار رمــزارزی 
صحبــت کرده انــد. یکــی از این 
افراد »اســتفن ریچاردســون«،  
نایب رئیــس بخش اســتراتژی 

محصول شرکت رمزارزی فایرباکس اســت. او در این باره 
گفته: »هــر گونه بحرانــی که مربــوط به بحران قــرض بوده 
و به نوعــی کریپتــو در آن نقشــی منفــی ایفــا کرده باشــد، 
به طور قطع واکنش سریع قانون گذاران را به همراه خواهد 
داشت. خصوصاً که این بحران در پس زمینه خود، بحران 
استیبل کوین ها را هم به همراه دارد. باید این روزها مراقب 

باشیم. پای میلیاردها دالر پول و سرمایه وسط است.«

  ترس از قدرت 
رو به افزایش 

رگوالسیون را 
می توان در بین تمامی 
شرکت های رمزارزی 

در آمریکا  دید

رسانه اقتصاد نوآوری ایران

7

10

 اصال منتظر حمایت 
و تشویق نباشید

گفت و گو با الهه ادیبی که کار در بیمارستان را 
رها کرد تا به عالقه شخصی خود بپردازد و حاال 
کسب و کار صابون دست ساز »زیکفام« را دارد

 پلتفرم تأمین مالی دونگی ظرف 31 دقیقه، سرمایه مورد نیاز یک پروژه را تأمین کرد

جذب سرمایه یک میلیارد تومانی 
با کرادفاندینگ

جهش  26 پله ای  فروشگاه رفاه  در لیست 500 شرکت برتر ایران
26

گفتوگوبا  امیرحسینراد 
مدیرعاملصرافینوبیتکسمیگویدحجم
بازارروزانهرمزارزهادربرههایبه10هزار

میلیاردتومانهمرسیدهاست

آینده 
اینجاست  استارتاپ های کشاورزی خواستار واگذاری زمین 

و سوله های بالاستفاده به نوآوران این حوزه شدند

مطالبهازوزیرکشاورزی   
18

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ــارههجدهم شـ
28شــــهریور
۱ ۴ ۰ ۰
32صفــحـــه
3۰هــزارتومان

8

گفت وگو با 
مدیرمالی شیپور

 سرمایهگذار

خارجیداشتن
مانعورودمابه
Kبورسنیست A R A N G

18

بلندپروازهای 
وال استریت
چند پروژه فناوری 
نوآورانه که در حال 
بازتعریف مراودات 

مالی هستند

12

درد 
بی رقیبی!

بازار تک بازیگر سفارش 
آنالین غذا، سوهان 
روح و روان کاربران 

شده. چرا؟

23

رضا موتوری؛  
از فروشنده 

دوره گرد مرغ تا 
کارآفرین برتر 

ملی
24

گردشگری 
ورودی فعال  
با محتوا زنده 

است
گفت وگو با امین کریمی

14
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خطربزرگ،صرافیهاییهستندکهخالیفروشیمیکنند
یاداراییکاربرانرادرپلتفرمهایخارجینگهمیدارند
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استخدام 
به قصد 
اخراج 
جواب 
نمی دهد

چطور 
نیروی 

انسانی 
را حفظ 

کنیم؟

 شهراد یوسفی زاده، مدیرعامل آسیاتک،  هم از برنامه های توسعه ای این شرکت می گوید 
هم از ضربه سنگینی که توقف توسعه اینترنت ثابت به کسب وکارهای این حوزه وارد کرد

چرا برخالف 
پیش بینی ها

 شغل  
انبارداری  که 
روزگاری آینده 
خرده فروشی 
لقب گرفته بود 
خواهان ندارد؟

نگاهی به تجربه 
چهار شرکت 
جی اس اس، 
ارتباط فردا، 

توسن و داتین 
درباره اهمیت  و 
الزامات داشتن 
برند کارفرمایی

3

از ماجرای روانشناس های پلتفرم ها تا برنامه صفرویک، مسئله اصلی سهم خواهی دولتی ها و خصولتی ها از یک فضای نوآور است

اسنپ  دکتر، دیجی کاال، وزارت بهداشت و استارتاپی به نام صداوسیما!

خوشه های 
تاک در 

اقتصاد نوآوری
گفت وگو با فاطمه کشاورزی  

بنیان  گذار یک کسب وکار  نوآور 
حوزه کشاورزی

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ـــــــما شـ
بیســــتودوم
بیستوپنجمهـر
۱ ۴ ۰ ۰
32صفــحـــه
3۰هــزارتومان

10

گفت و گو با پروشات 
کیوان، صاحب 

کسب و کار »بیک ایت«  

کمک به مادران 
برای سرگرم 
Kکردن بچه ها A R A N G

22

سبوس بخور 
تا موهات مثل 

من نریزه!
درباره یک بیلبورد 

پرحاشیه

22

چرا دیتاشهر  
متوقف شد

چرا   یوتوپـــــــین 
راه افتاد

14

صاد در پی 
نوآوری در 
اکوسیستم 

بانکی

6

شروع رقابت 
در بازار بزرگ 
گوشی موبایل 

دسـت دوم

9

تحول دیجیتال 
یک راه بی پایان است
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ANALYSIS

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ــــــــما شـ
چهــلوســوم
بیستودواسفند
۱ ۴ ۰ ۰
32+32صفـحه
6۰هــزارتومان
همــــــــراهبا
+ضمیمــهرمزارز

162 صفحــه 
ب  کتــــــا
اول راهــکار

2

درباره مسیر کارنگ و رمز ارز در سال 1401 

بهاریه هایی برای سال نوی 
خورشیدی

43

 تأثیرگذاران کسب وکارهای نوآور به انتخاب کارنگ؛از لجستیک تا سرمایه گذاری و از سالمت تا کنشگری مدنی 

چهره های سال اقتصاد نوآوری
بااحیایبرجام،سرمایهگذارهایخارجیبهاکوسیستمنوآوریبرمیگردند؟

2

K A R A N G

   عکس ها:  حامد کریم زاده، پریا امیرحاجلو و ...

22 14 4

اکووات هستم 
زاده نور و نوسان

نگاهی به یک برند 
نوپا که با استراتژی 

لکسوس، خود را در دل 
مشتریان جا کرده

سالمت   قتلگاه 
استارتاپ ها 
شده است

بررسی رگوالتوری 
سالمت و آمار و ارقام 
بازار مشاوره آنالین

طرح صیانت 
یا سوخت 

موشک مهاجرت 

8 18

6

12

 کدام کسب وکارها را خواهد کشت؟
الزاماینماد  همراه کشاورز 

از کاشت تا فروش
»امداد کشاورز« چگونه کار می کند؟

باید رگوالتور 
را آگاه کنیم!

گفت و گو با حامد 
بیدی، بنیان گذار 

کسب و کار 
اجتماعی 

»کارزار« که در 
ماجرای  مخالفت 

با طرح صیانت 
به  یکباره اسمش بر 

سر زبان ها افتاد

چرا تیوان به کارا کوچ کرد؟
گفت و گو با محمدرضا سبحان، مدیر باشگاه کارآفرینی تیوان  
که از دالیل یک جابه جایی اجباری  می گوید و البته خطراتی که 

آینده کل فضای استارتاپی را تهدید می کند 

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
شــمارهیازدهم
دهممـــــرداد
۱ ۴ ۰ ۰
32صفــحـــه
3۰هــزارتومان

10

گفت و گو با شوکا 
دارایی زاده که  از 17 سالگی 

وارد بازار کار شده  و امروز 
صاحب گالری 
شوکارت است 

سبکونگرش
شخصیباید

امضایشماشود
K A R A N G

11

I N T E R V I E WP A N E L

هلدینگارنیکا
ازسرمایهگذاری
300-200میلیارد

تومانیرویفالیتیو
بهدنبالچیست؟

گفتوگوبابنیانگذارانفالیتیو
کهدریکمدلخاص،اولین

سرمایهشانرادرسالچهارمجذب
کردندوبا»استارتاپداریبهامید

سرمایهگذار«مخالفند

علیهپولپاشی!
رفتوآمدبیدردسر
هلدینگصباایده
بهعنوانسرمایهگذار
فالیتیوچطور
اتفاقافتاد؟
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3

رئیس سازمان فناوری اطالعات تأکید کرد

اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
حمایت کند، نه  فیلتر

بحث هفته:مرز باریک میان تخلف و نوآوری
10

14 12

غول ها و اعداد 
غول آسـا

نگاهی به فهرست 500 
شرکت برتر ایران که 

یک پنجم کل ثروت کشور  
به آنها  تعلق دارد

دستی که
راه می رود!

تغییر هویت بصری 
»باسالم«،  با واکنش های 
منفی کاربران و طراحان 

روبه رو شد

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ــــــــما شـ
سیوهفتـــــم
دهبهمـــــــن
۱ ۴ ۰ ۰
۱6+۱6صفـحه
۳۰هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

7

مهندسان سابق اسپیس ایکس با 
»پارالل سیستمز« به سمت ایجاد 
قطارهای خودران حرکت می کنند

نوآوری در 
Kلجستیک ریلی A R A N G

37

کارها را مردانه 
و زنانه نکنید

گفت و گو با مریم عنبرستانی 
بنیان گذار کسب و کار اجتماعی 
»شادیکار« که یک فروشگاه 

آنالین برای فروش محصوالت 
مددجویان است

4

 B2G
یا

B2B

  گفت و گو با
 میر میثم سیدی 

مدیرعامل آی تی ساز

8

14

کشف دنیا از نگاه
 اینفلوئنسرها
نگاهی به کمپین 

کریسمس در فالیتیو  در 
گفت وگو با مدیر بازاریابی 

محتوایی این برند

   عکس:  حامد کریم زاده

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ــــمارهنهم شـ
بیستوهفتمتیر
۱ ۴ ۰ ۰
32صفــحـــه
3۰هــزارتومان

10

گفت و گو با فهیمه طالبی پور 
که با سرمایه ای اندک کارش را 

آغاز کرده و توانسته برای 
22 نفر ایجاد اشتغال کند

رمزوراز 
اعتمادزایی در 
یک بازار سنتی

K A R A N G

9

32 14 12

حرکت الک پشتی 
نوآوری در بانک ها

 نوآوری، آخرین 
امید برای نجات
اقتصاد  تعاونی

6 22

26

سید سجاد نوری، 
مدیر مرکز نوآوری 
تعاون، از ضرورت 

به کار بستن ایده ها 
و مدل های تازه 

در 90 هزار تعاونی 
کشور می گوید

2

افق کوروش یا دیجی کاال
رقابت بر سر خوان خرده فروشی

مننویدمحمدزادهام
رضایزدانینیستم!

دلت با کجاست!
تحلیل دالیل موفقیت کمپین  اخیر بازاریابی فالیتیو 

در صفحه بیلبورد کارنگ

انتشار همزمان آمارهایی از فروش و فاکتورهای روزانه 
دیجـی کاال و افـق کـوروش مقایسـه جالبـی از ایـن دو 
کسـب وکار بـزرگ خرده فروشـی را ممکـن کرده اسـت.  
رقابـت زنجیره ای ها با پلتفرم ها به کدام سـو مـی رود؟

گزارشی مشابه درباره آمازون- والمارت   : رقابت مرکز پردازش با شعبه

اوبا ؛پلتفرمی برای 
تورهای عشایری

دشمنان نوآوری 
در دنیای دیجیتال

نقد تبلیغات 
جدید سن ایچ  که  

برخالف گذشته 
چنگی به دل 

نمی زند

A N A L Y S I S

28

فناپ-پادرو
کالبدشکافی یک سرمایه گذاری درشت

که می تواند معادالت خرده فروشی آنالین را بازتعریف کند

TECH STARTUP چیست و چرا پادرو خود را 
چنین کسب وکاری می داند؟

گفت وگو با پشوتن پورپزشک مدیرعامل پادرو
و محمود کریمی راهبر سبک زندگی و خدمات دیجیتال فناپ

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
شــمارهنوزدهم
چهــــارمهــر
۱ ۴ ۰ ۰
32صفــحـــه
3۰هــزارتومان

7

 اعتراض مدیرعامل 
سیناژن به 

استانداردهای دوگانه 
در تولید واکسن

 نوآوری بخش 

خصوصی 
سالمت را 

نادیده نگیرید!

K A R A N G

19

3 4 18

چینی ها 
بدعهدی کردند 

داخلی ها 
دست به کار 

شدند

به هر سایتی  
که راه 

می اندازیم 
نگوییم 

استارتاپ!

14 12

26

شیپورودیوار،آگهیمربوطبهرمزارزهاراحذفمیکنند!
خطای چینی سیاست گذار فناوری در ایران   عصر جدید داده!

در جست وجوی نوآوری: از بازارهای 
مالی تاصنعت پوشاک

استارتاپ های گردشگری 
در اکسپوی2020 دبی
گفت وگو با طیبه محمد 

مدیرعامل سروبنیان ادبی

گل گهر؛ بازیگر سنگین وزن  
اقتصاد معدنی

ایراد اینکه 90 درصد 
بازار خرده فروشی 
آنالین دست یک 
بازیگر باشد چیست 
و چطور می شود 
این سیطره آهنین را 
شکست؟

چرا بنیان گذار لندو 
این ریسک را پذیرفت 

که  7 میلیارد تومان 
پول سرمایه گذارها را 

شخصا برگرداند اما 
کسب وکارش را 

نگه دارد؟

32

2
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سیناد 
واقعا مرد!

پروژه بدفرجامی که 
به ما آموخت نباید 

هر چیزی را در هر 
دوره ای تولید کرد!

I N T E R V I E W

این بازار باید بشکند!
گفت و گو با امیر حق رنجبر، بنیان گذار لندو و تیمچه، درباره مزیت های رقابتی کسب و کارشان در دو فضای 
نسبتا پربازیگر؛ یکی در بازار 80 هزار میلیارد تومانی خرید اعتباری و دیگری در رقابت سخت خرده فروشی

karangweekly.ir



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 24
29 خـــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

12

چهرهها
F I G U R E S

کنفرانس اجماع 2022: 
وب 3 سرشار از فرصت هاست

 مبلغان و حامیان بالکچین نشان دادند که مأیوس نیستند و گفتند که هنوز به وب 3 
امیدواری زیادی دارند و این فناوری را سرشار از فرصت برای افراد مبتکر می دانند

بــا وجــود آنکــه بــازار رمــزارز دچــار بحــران شــده، امــا 
 مبلغــان و حامیــان باکچیــن در کنفرانــس اجمــاع ۲۰۲۲ 
)Consensus 2022( نشان دادند که مأیوس نیستند. آنها 
گفتند که هنوز به وب ۳ امیدواری زیادی دارند و این فناوری را 

سرشار از فرصت برای افراد مبتکر می دانند.
اجماع ۲۰۲۲ یک کنفرانس چهارروزه بود که از 9 الی ۱۲ ژوئن 
برگزار شــد. هدف از برگــزاری این کنفرانس آن بــود که رابطه 
میان اقتصاد رمــزارز و اقتصــاد خاقیت و نوآوری را بررســی 
کند. موضوعاتی کــه در این کنفرانس یا جشــنواره بررســی 
شــدند، این موارد بودند: ســازمان های مستقل غیرمتمرکز 
)DAOs(، توکن هــای غیرقابــل معاوضــه )NFTs(، تجربیات 
واقعیت مجازی و واقعیت افــزوده در متاورس های متکی بر 
ان اف تی ها، ســرمایه گذاری، امور مالــی و همچنین مقررات 

مربوط به رمزارزها.
در این مطلب می خواهیم برایتان بگوییم که در این رویداد، 
مبتکران و مدیران کسب وکارهای اینترنتی و باکچینی به چه 

نکاتی اشاره کرده  و به چه ابهاماتی پاسخ داده اند؛ از جمله:
 چرا باکچین بــرای بعضی از هنرمنــدان دیجیتال جذاب 

است؟
 ســازندگان وب ۳ در این دوران که بازارهای ارز دیجیتال در 

تنگنا هستند، چه کارهایی باید انجام دهند؟

 میان ســاختار غیرمتمرکز وب ۳، استعدادهای ثروتمند و 
ســرمایه گذار و همچنین منافعی که صنعت فناوری دنبال 

می کند، چه چالش هایی وجود دارد؟
کنفرانس اجماع از سال ۲۰۱۵ برگزار می شود. این کنفرانس 
ْ در شهر نیویورک برگزار شده بود و امسال در مرکز ایالت  قبا
تگزاس، یعنی شــهر آســتین، برگزار شــد. در این کنفرانس 
مدیران، سیاست مداران، استادان، هنرمندان، سرمایه گذاران 
و بســیاری از افراد دیگر برای بحث دربــاره وب ۳ دور هم گرد 

آمدند. 

 از الیک خسته شدیم 
در این کنفرانس چهارروزه، یک نشســت نیــم روزه با عنوان 
نشست »خالق یا مبتکر« )Creator Summit( برگزار شد. 
هدف از برگزاری این نشســت پاســخ دادن به این ســؤال بود 
که چگونه صاحبــان کســب وکارها و افراد مبتکــر و هنرمند 
در حوزه فناوری، در پلتفرم های هنری و مالی و فناورانه وب ۳ 
با هم ارتباط برقرار کنند و از این طریق به ســوی یک اقتصاد 

خاق پیش بروند.
بیشــتر مبتکــران و مبدعانی کــه در این نشســت صحبت 
می کردند، هنرمندان دیجیتالی، هــواداران قدیمی رمزارزها 
و دیگرانی بودنــد که به تازگی آثارشــان را به صورت توکن های 

غیر قابل  معاوضه می فروشند. اکثر این هنرمندان می گفتند 
از اینکــه آثار دیجیتالی شــان ماننــد عکس، طراحــی و غیره 
را در رســانه  های اجتماعــی بگذارند تــا صرفاً الیــک و فالوور 
و درآمدی انــدک از تبلیغات بگیرنــد، یا نهایتــاً از پلتفرم آن 
رسانه اجتماعی یک پاداش جزئی نصیب شان شود، خسته 

شده اند.
آنها می گفتند با توجــه به اینکه در باکچین آثارشــان قابل 
ردیابی است، بسیار دوســت دارند اثر هنری شــان را ردیابی 

کنند و برای فروش مجدد آن حق امتیاز دریافت کنند. 
آنها به نظریه »۱۰۰۰ طرفدار واقعی« )true fans ۱۰۰۰( اشاره 
کردنــد. این نظریــه را »کوین کلــی« )Kevin Kelly( در ســال 
۲۰۰۸ مطرح کرده است. ایده او این است که یک فرد مبتکر 
و خاق نیازی به میلیون ها مخاطب ندارد، بلکه وجود ۱۰۰۰ 
حامی یا مشــتری که آثــار این فرد را بخــرد و هنرمند بــا او در 

ارتباط مستمر و مستقیم باشد، برای او کافی است.
آنها معتقدند که جــذب مخاطبان انبــوه و کســب درآمد از 
طریق تبلیغات دیگر مفید نیســت؛ بــرای آنها بهتر اســت 
که یک اجتماع حامی ایجاد کنند که حاضر باشند در ازای 

آثارشان پول بپردازند.
با وجود آنکه بازار رمزارزها به قول سرمایه گذاران و معامله گران 
در نوسان و آشــفتگی اســت، یا به زبان معامله گران در بازار 

 واکنش بحث برانگیز بیل 
گیتس در مورد رمزارزها

همه چیز غیرعقالنی 
و غیرمنطقی است

بنیان گــذار  گیتــس،  بیــل   
میلیاردر مایکروسافت، در روز 
سه شــنبه طــی ســخنرانی خــود در 
تک کرانــچ اعــام کــرد: »رمزارزهــا و 
ان اف تی هــا بــر پایه هــای غیرمنطقــی و 
غیرعقانــی بنــا شــده اند.«او در ادامــه 
سخنان خود گفت: »این دارایی ها بیش 
از حد ارزش گذاری شده اند و تنها زمانی 
که سرمایه گذاران به اندازه کافی به آنها 
تمایــل داشــته باشــند، ارزش خواهنــد 
داشــت.«گیتس با اشــاره ای کنایه آمیز 
 Bored به مجموعــه ان اف تی محبــوب
Ape Yacht Club گفــت: »تصاویــر 
دیجیتالــی گران قیمــت از میمون هــا 
مشــکات جهان را حل می کنــد و آن را 

بهبود می بخشد.«

 ان اف تی هــا به طــور کلــی بــه 
دارایی هایــی اطاق می شــوند 
کــه غیرقابــل معاوضه انــد و اغلــب 
به عنــوان راهــی بــرای اثبــات مالکیــت 
ماننــد  دیجیتالــی  دارایی هــای 
مجموعه های هنری یا ورزشی استفاده 
می شــوند. بســیاری از کارشناســان بــا 
توجه به ماهیت رمزارزها، معتقدند که 
آنها بیــش از حــد تبلیغاتی هســتند و 
آنهــا را بــرای محیــط زیســت مضــر 
ادامــه  در  گیتــس  می داننــد. 
صحبت های خود گفــت: »من با انواع 
دارایی هــا آشــنا هســتم، امــا در زمینه 

رمزارزها به هیچ وجه دخالتی ندارم.«

 در هفته گذشــته پس از اینکه 
شــرکت  یــک  سلســیوس، 
وام دهنده رمزارزی، تمام برداشــت های 
حســاب خود را متوقــف کــرد، رمزارزها 
سقوط بی سابقه ای را تجربه کردند. این 
نابســامانی در بــازار رمزارزهــا بــه یــک 
ورشکســتگی بزرگ و اثرات منفی برای 
ســایر بخش هــای ایــن بــازار دامــن زده  
است. این اتفاق درست در شرایطی 
رخ داد که رمزارزها در حال گذر 
UST و لونــا  از فروپاشــی 
بودند. بیت کوین، بزرگ ترین 
رمــزارز دنیــا نیــز از ابتــدای 
ســال ۲۰۲۲ بیــش از نیمی از 
از  را  خــود  ارزش 
داده   دســت 

است.

NEWSخبر
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خرسی به سر می بریم، مدیران شرکت کننده در این نشست 
ابراز امیــدواری کردنــد. آنها به مبتکــران و هنرمنــدان وب ۳ 
توصیه هایی ارائه دادند که در زمان بحــران و رکود بازار رمزارز 

چاره ساز باشد.

 به بازار خوش بینیم 
»خوز سیلوا« )Jose Silva(، عکاس و هنرمندی که آثارش را 
در قالب ان اف تی عرضه می کند، از شــرکت کنندگان در این 
رویداد بود. او گفت که این بازار نزولی هیاهوها و سروصداها 
را از بین می برد. وقتی اوضاع آرام باشد، هنرمندان و مبتکران 

واقعاً می توانند روی خلق کردن تمرکز کنند.
مدیــران کســب وکارها در ایــن کنفرانس گفتنــد که بــه بازار 
خوش بین هستند و حتی بعضی از آنها معتقدند که در این 
دوران »به سرعت ثروتمند شــدن« گزینه مناسبی نیست. 
اعضای پنل در این نشست هنرمندان و مبتکران را تشویق 
کردند کــه وقت خودشــان را صــرف هیاهوی حــدس و گمان 
درباره آینده بازار نکنند؛ بلکه وقت شان را به چیزی اختصاص 

دهند که برای جامعه آناین واقعاً ارزش آفرین است.

 راه اندازی شرکت در بازار خرسی 
»آماندا کاسات« )Amanda Cassatt( که یکی از کارآفرینان و 
بازارسازانی است که از رمزارز محبوب اتریوم حمایت می کند، 
در این پنل گفت: »اگر زمانی که بازار در کف اســت، بتوانید 
محصولی را متناسب با بازار بیافرینید، در مقایسه با زمانی 

که بازار در اوج خودش قرار دارد، بُرد خواهید کرد.« 
کاسات از بنیان گذاران یک شرکت بازاریابی وب ۳ و استودیوی 
محصول با نام »ســروتونین« )Serotonin( است. او گفت 
که در بازار خرســی قبلی، زمانی که بازار در کف خودش بود، 

شرکت خودش را طراحی و راه اندازی کرد. 
او همچنین اشاره کرد: »از آنجایی که حتی در آن شرایط نزولی 
بازار تقاضا وجود داشــت، آنها معتقد بودند که باید زمینه 
یک تجارت خوب ساخته شود.« او گفت که آنها از آن زمان 
کسب وکار خود را توسعه دادند؛ از جمله اینکه یک استودیوی 
محصــول راه انــدازی کردنــد کــه بــا شــرکت های »موجیتو« 
)Mojito(، آژانــس هنرمنــدان خــاق یــا ســی ای ای )CAA( و 
»ساتبیز« )Sotheby's( کار می کند. او گفت که آنها هنوز در 
تمامی شرایط بازار به دنبال فرصت ها می گردند؛ این فرصت 
می تواند اســتخدام یک فرد بااستعداد باشــد، یا آزمایش و 

توسعه محصوالت و قابلیت های شرکت شان.
از وقتــی بــازار رمــزارز بی ثبــات 
 شــده، انگار چهره زشت فناوری 
وب ۳ بــرای بســیاری از مــردم 
آشکار شده و همین امر موجب 
شــده کــه خوش بینــی بــه ایــن 
فناوری کاهش پیدا کند. به همین 
دلیــل مســائل و چالش هایــی 
مطرح شــده که نیازمنــد راه حل 
هستند، برای مثال: بازیگران بد 
در بــازار رمــزارز، کاهبرداری هــا، 
چالــش ناشــناس بودن، کمبــود 
اعتماد و پاسخگویی، لزوم تمرکز 
مجــدد در دنیــای باکچینی که 
اصطاحــاً غیرمتمرکــز خوانــده 

می شود. این نقدها با سخنرانی های هوادارانه و متعصبانه ای 
که در پنل های باکچینی دیگرِ این همایش شنیده شد، در 
تضاد است. باید توجه داشت که این نقدها یک چشم انداز 

عمیق تر و پایه ای تری را در برابر این فضا قرار می دهند.
در سراســر ایــن جشــنواره، میــان کســانی کــه می خواهنــد 
وب ۳ را غیرمتمرکــز و بــه دور از شــرکت های بزرگ فنــاوری و 
مؤسسات رسانه ای سنتی و ثروتمند نگه دارند، بحث های 
زیادی درگرفت. از ســوی دیگــر در همه اتاق هــا و بخش های 
این فستیوال، کسانی که سرمایه های کان در اختیار دارند، 

حضور داشتند.
مدیــران کســب وکارهای ســنتی کــه در وب ۳ و فعالیت های 

اقتصادی مبتکرانــه و هنری فعالیت می کننــد، این فرصت 
را پیدا کردند که روایت های خودشان را به اشتراک بگذارند. 
برای مثال یک پنل مدیریت استعداد با حضور نمایندگان دو 
مورد از بزرگ ترین مؤسسات استعدادیابی جهان برگزار شد، 
یعنی آژانس استعدادهای متحد )UTA( و آژانس هنرمندان 

.)CAA( خاق
بعضی از شــرکت کنندگان در این پنل گمــان نمی کردند که 
این مؤسســات اســتعدادیابی ســنتی بتوانند با هنرمندان 
باکچینــی و وب۳ وارد همــکاری شــوند و آنهــا را بــه چشــم 
فرصت طلبانی نــگاه می کردند کــه امیدوارنــد وب ۳ به آنها 
کمک کند. در مقابل نمایندگان این مؤسسات استعدادیابی 
معتقد بودند که می توانند به کســب وکار هنرمندان و افراد 
خاق ارزشــی اضافه کننــد. اســتدالل آنهــا این بود کــه این 
مؤسســات می توانند به هنرمندان در مدیریــت قراردادها و 
وظایف روزمره کمک کرده و آنها را در برابر معامله های زیان ده 

محافظت کنند.

 نمی توان با وب3 امرار معاش کرد 
»کارولیــن هــوون« )Caroline Hooven(، نماینده آژانس 
اســتعدادهای متحــد گفــت: »مــن فکــر می کنم بــرای این 
هنرمنــدان نوظهــور کــه در ابتــدای کار خــود موفقیت های 
زیادی را به دســت آ ورده اند، بســیار مهم اســت که کســی 
برایشــان فرصت هایــی را فراهم آورد و برایشــان مثل ســپر 
عمل کنــد. ایــن کار باعث می شــود که آنهــا واقعــاً روی کار 
خودشان متمرکز شوند.« بعضی از افراد هم ایده وب ۲.۵ را 
مطرح کردند. این ایده ترکیبی از تجارت های متمرکز و بزرگ 
و تراکنش های غیرمتمرکز در باکچین است. استدالل آنها 
این بود که به نظر می رسد بسیاری از هنرمندان و مبتکران 
دیجیتال که در ایــن رویداد شــرکت کرد ه انــد، همچنان در 
پلتفرم های رسانه های اجتماعی که متکی بر وب ۲ هستند، 
حضور دارند و فعالیت می کنند. یعنی توییتر و اینستاگرام 
هنوز محل فعالیت های روزمره آنهاست. همچنین به گفته 
آنها به نظر می رسد که بعضی از این هنرمندان و مبتکران 
با برندها و شــرکت ها همکاری می کنند تا حرفــه و کار خود 

را پیش ببرند.
بعضی از اعضای پنل هم خاطرنشان کردند که امرار معاش 
به واسطه وب ۳ همیشه میسر نیست، حتی اگر فرد بسیار 
مستعد باشد؛ زیرا شــانس، منابع، ارتباطات، کدنویسی یا 
درک پروســه های رایانه ای نقــش بزرگی در موفق شــدن یک 
فــرد خــاق و هنرمنــد در فضای 

وب ۳ دارد.
 )Ameer Carter( »امیر کارتر«
کــه یــک فعــال، آرشیویســت و 
طــراح اســت، موضــوع دیگــری 
را بــرای بهبــود دسترســی در 
کــرد:  مطــرح   ۳ وب  دنیــای 
 ضرورت وجود »کاالی عمومی«
)public goods(. او بــرای آنکــه 
منظور خود را شــفاف تر کنــد، از 
یک مثــال کمک گرفــت و گفت 
کــه در یــک جامعــه، پارک هــای 
تفریحــی،  مراکــز  عمومــی، 
اســتخرها و ســایر فضاهــای 
عمومی وجود دارند و به اجتماعات این امکان را می دهند که 
پیرامون آنها شکل بگیرند.  به نظر کارتر الزم است که کاالی 
عمومی در وب ۳ شکل بگیرد؛ یعنی کاالهایی که برای همه 
در دسترس باشند و رقابت پذیر هم نباشــند. به نظر او افراد 
باید با استفاده از کمک های سازمان های مستقل غیرمتمرکز 
)DAO(، از کاالهای عمومی در وب ۳ حمایت کنند. کارتر در 
پیامی توییتری نوشت: »ما به اندازه کافی از کاالهای عمومی 
در این فضا حمایت نمی کنیم. بسیاری از ما کاالهای عمومی 
را دوست داریم و می خواهیم آنها را داشته باشیم، اما وقتی 
نوبت به تأمین مالی آنها می رسد، این پشتیبانی کاهش پیدا 

می کند و از میان می رود.«

اگر زمانی که بازار در 
کف است، بتوانید 

محصولی را متناسب 
با بازار بیافرینید، در 
مقایسه با زمانی که 
بازار در اوج خودش 

قرار دارد، بُرد 
خواهید کرد

حضور پدیده تتلیتی ها این بار در کریپتوکارنسی

چرا تتل کوین یک شت کوین است؟

REPORTگزارش

امیر تتلــو، پدیــده خبرســاز و جنجالــی جریان 
موســیقی فارســی، ایــن  بــار بــا یــک توکــن 
ســروصدا به پا کرده و »تتلیتی هــا« برای اثبات 
طرفداری شــان بــه ایــن توکن جــذب شــده اند و 
چشم به حرف »ســلطان« دوخته اند؛ غافل از 
اینکه توکن معرفی شده یک شت کوین است. 
فردی به نام »هومن کرمی یا در اصل محمدرضا 
کرمی پور« فرماندهی این پروژه را بر عهده دارد و 
ادعا می کند طرفداران تتلو با خرید »تتل کوین« 

یک شبه پولدار و رستگار خواهند شد. 

 تتل کوین از کجا شکل گرفت؟
و  باکچیــن  شــدن  فراگیــر  بــا  همزمــان   
کریپتوکارنســی در دنیــا و ایــران، در فضــای 
فارسی زبان دنیای موازی ای در حال شکل گیری 
و بزرگ شدن است که ظاهر آن باکچینی است 
و باطن آن ته چینی. می گوییم ته چینی؛ چراکه 
بیشتر از آنکه خلق ارزش کند، سودسازی و ته 
جیب  کسانی را زدن است که یا از اطاعات کافی 
برخوردار نیســتند یا بســیار متعصب انــد و در 
جامعه ای زندگی می کنند که در شرایط سخت 

اقتصادی قرار دارد.
راه  پرداخــت، پیش تــر در گزارشــی تحــت 
عنــوان »رؤیافروشــی شــاخ های اینســتاگرام با 
شــت کوین «، جریان مانــور تبلیغاتــی برخی از 
سلبریتی های اینستاگرام بر سر کریپتوکارنسی 
را بررســی کــرده بــود کــه گویــای فرصت ســازی 
کاســبان شــرایط ســخت معیشــتی مردم بود. 
در آن مورد، افراد شناخته شــده  اقدام به تبلیغ 
شــت کوین های افــراد دیگر می کردنــد. اما حاال 
در این مورد، امیر تتلو با سیلی از طرفدارانی که 
آن قدر جدی و متعصب هســتند که به جریان 
»تتلیتــی« معــروف شــدند، خــودش شــخصاً 
تحت فرمــان هومــن کرمی، یــک کوین ابــداع و 

عرضه کرده است.
بــرای روشن شــدن ابعــاد تتل کوین، بد نیســت 
نگاهی به هویت هومن کرمی بیندازیم. نام این 
فرد در میان اعضای کامیونیتی کریپتوکارنسی 
ایران یادآور ماجرای پامپ و دامپ کردن او و در 
نهایت فرارش از کشــور و رفتن به ترکیه اســت. 
نام کرمی در اردیبهشت ماه امســال در جریان 
کنسرت امیر تتلو دوباره بر سر زبان ها افتاد. او 
اسپانســری این کنســرت را بر عهده داشــت و 
کوینی به نام CCN )کریپتوکارنســی نیوز( روی 
بنرهای تبلیغاتی سالن کنسرت تتلو قرار گرفت.

توکن CCN روی شبکه بایننس اسمارت چین 
ســاخته شــده بــود و مشــخص شــد اســتخر 

نقدینگی این رمزارز تنها دو دالر موجودی 
دارد. همچنیــن در قــرارداد هوشــمند 

 burn ،accessقابلیت های CCN
 pause و control ، blacklist
و ســایر دسترســی ها تنهــا بــه 
صاحب پروژه تعلق داشــت و 

بیش از 9۴ درصد از کل توکن های عرضه شــده 
در اختیار مالک اصلی پروژه بود.

به فاصله کمتر از دو ماه از برگزاری این کنسرت 
و افشــای کاهبرداری بودن توکــن CCN، پروژه 
جدید و مشترک هومن کرمی و تتلو وارد عرصه 
شــد. این بار این دو نفر »تتل کویــن« )TNT( را 
معرفی کردند. بررســی های راه پرداخت نشــان 
 CCN در واقع همان توکن TNT می دهد توکــن
است که با قدری تغییر حاال دوباره وارد عرصه 

کاری تتلو شده است.
TNT به عنوان یک توکن طرفداری معرفی شده 
اســت. گرچه توکن طرفداری در همه جای دنیا 
یک پدیــده مقبــول و پذیرفته شــده اســت، اما 
راه و روش آن بســیار متفاوت از توکن طرفداری 
است که تتلو ادعا کرده است. به عنوان مثال در 
همیــن جریان موســیقی رپ، »اســنوپ داگ« 
)Snoop Dogg(، در این زمینه فعالیت کرده یا 

برخی تیم های فوتبــال در جهان 
توکن طرفداری خلق کرده اند، اما 
این توکن ها صرفــاً توکن هواداری 
است و به هوادارانی که این توکن 
را خریده انــد، تخفیف هایی برای 
کنســرت ها، آلبوم هــا و تماشــای 
امــا  می شــود،  داده  بازی هــا 
تتل کوین با کارکرد سرمایه گذاری 

و نه هواداری است.
باالخره در خردادماه، تتلو و کرمی 
بــا چندیــن ادعــا بــرای ترغیــب و 

خریــداری، تتل کوین را عرضه کردنــد. در ادامه 
معرفی این کوین، امیر تتلو بعد از موج انتقادی 
نســبت به این پــروژه از ادامه ایــن کار منصرف 
شــد، اما ایــن انصــراف خیلــی ســریع منقضی 
شــد. گفته می شــود هومن کرمی با ارائه چهار 
تضمین ۵۰۰ هزار دالری و در مجموع ضمانت 
دو میلیــون دالری )در قالــب یــک ملــک در 
استانبول( دوباره موافقت تتلو را برای همکاری 

در این پروژه جلب کرده است.
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مرضیه امیری  

marzamiri3 
@gmail.com



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 24
29 خـــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

14

آموزش
E D U C A T I O N

مراقب جیب خود باشید
چگونه از کالهبرداری های حوزه رمزارزها اجتناب کنیم

بســیاری از ســرمایه گذاران معتقدند کــه رمزارزها قابل 
اعتمــاد نیســتند و از آن به عنــوان یک کاهبــرداری یاد 
می کننــد. صحبــت آنهــا بــر ســر ایــن اســت کــه فضای 
رمزارزها که در روزهای جوانی خود به سر می برد، اعتماد 

گسترده ای ایجاد نمی کند.
در بازار رمزارزهــا با باال رفتــن قیمت ها، ســرمایه گذاران 
خیال شــان راحــت می شــود و با افــت قیمت ها، ســطح 
بی اعتمــادی در آنهــا افزایــش می یابــد؛ درســت ماننــد 
نوامبــر و ژانویه گذشــته. در بــازار رمزارزهــا همه چیز در 
مورد ترس از دست دادن است. شور و هیجان رمزارزها 
در نوامبــر ســال گذشــته، ســبب تقویــت این ایده شــد 
کــه رمزارزها فقــط بــه بیت کوین محــدود می شــوند، در 
حالــی کــه ایــن صنعــت بســیار بزرگ تــر از بیت کویــن و 
سایر رمزارزها مثل اتریوم، شیبا، تتر و دوج کوین است. 
سیســتم مالــی غیرمتمرکــز )DeFi( یکــی از نمونه هایی 
اســت که حاصل این صنعــت بزرگ اســت. به طور کلی 
این نوع از سیستم مالی شامل وام ها و سایر دارایی های 
پیچیده می شود که تمام جنبه های سیستم مالی سنتی 
را دربــر دارد، بــا ایــن تفــاوت کــه تمــام واســطه ها حذف 
می شوند و موانع ورود به این سیستم از میان می روند. 

با توجه به این موضوع، عواملی که رمزارزها و امور مالی 
غیرمتمرکز را جذاب و منحصر به فــرد می کنند، در عین 
حــال آنهــا را در برابــر کاهبــرداران آســیب پذیرتر جلوه 

می دهند.
طبق گــزارش کمیســیون تجــارت فــدرال، از ژانویه ۲۰۲۱ 
تا مــارس ۲۰۲۲ حــدود ۴۶ هزار نفــر گــزارش داده اند که 
در مجموع بیش از یک میلیــارد دالر در زمینه رمزارزها 
ضــرر کرده انــد. به عنــوان مثــال، ســقوط اخیــر UST و 
لونــا بیــش از ۵۵ میلیــارد دالر ســرمایه را از بیــن بــرد و 
بسیاری از سرمایه گذاران خرد را به مرز نابودی کشاند. 
کاهبرداری ها در این صنعت به سرعت در حال افزایش 

هستند.
در صنعت رمزارزهــا، روزانــه صدها پروژه جدیــد ایجاد 
می شــود. به گفته CoinGecko، بیش از ۱۳۴۰۰ ســکه 
در گردش هستند. این رقم را در مقابل ۱۸۰ ارز فیات در 
۱9۵ کشــور در نظر بگیرید. دولت ها یکپارچگی ارزهای 
خود را از طریق بانک های مرکــزی تضمین می کنند، اما 
ســامت رمزارزها و ســایر پروژه های رمزنگاری، تضمین 
نشــده  اســت. در ایــن روزهــا هــر کســی می توانــد بدون 
مشــکل خاصی، یک توکن ایجــاد کند. در ایــن ارتباط، 

برخی وب سایت ها، آموزش های ویدئویی در مورد نحوه 
ایجاد یک سکه سریع و ارزان ارائه می دهند.

در ادامــه ایــن مطلــب قصــد داریــم پنــج مــوردی را کــه 
ســرمایه گذاران باید در ارزیابی یک پروژه در نظر داشته 
باشند، معرفی کنیم. توجه داشــته باشید که این موارد 
تنهــا عوامل اعتبارســنجی یــک ارز یــا پروژه نیســتند و 
مانند هر سرمایه گذاری دیگری، بررسی و تحقیق دقیق 

بهترین ابزار برای سرمایه گذاران است.

 حامیــان پــروژه یــا توکــن مــورد نظــر چــه 
کسانی هستند؟

در دنیای امروز رمزارزها، ناشناس بودن بر خاف گذشته 
یــک اصــل ضــروری نیســت. بررســی و تحقیــق دربــاره 
مؤسس هر پروژه ای یکی از ضروری ترین اقداماتی است 
کــه ســرمایه گذاران باید انجــام دهنــد. هویت و ســابقه 
بنیان گــذار یــا بنیان گــذاران، مدیریــت و هیئت مدیــره 
ســازمان پشــت ســکه یــا پــروژه بســیار حائــز اهمیــت 
اســت. »پیتــر ابــرل«، رئیــس و مدیــر ســرمایه گذاری 
Castle Funds، Point Richmond و Calif می گوید: 
»موفقیت گذشته ممکن است به معنای پیش بینی  یا 
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چرا تتل کوین یک 
شت کوین است؟

چند فاکتور مهم در خصوص تتل کوین 
)بــا نمــاد TNT( از ســوی ابداع کننــدگان 
آن عنوان شــده که گزاره های خوبی برای 

آزمون آن است.
 شــعار اصلی تتل کوین، پرداخت سود 

ماهانه ۵ تا ۲۵ درصدی است.
 تتل کوین وایت پیپر ندارد.

 والــت )کیــف پــول( تتل کویــن متمرکز 
اســت و بیش از ۸۰ درصد از توکن ها نزد 

والت اصلی است.
همیشــگی  هشــدارهای  از  یکــی 
کارشناســان دنیــای رمــزارز بحــث ســود 
است، به طوری که همواره تأکید شده هر 
جایی صحبت از سود ثابت در مورد یک 
کوین شنیدید، بیشتر از آنکه به نرخ سود 
آن فکــر کنیــد، این وعــده باید یــک زنگ 

خطر باشد. 
در مــورد TNT هــم در همان ابتــدا وعده 
ســود ثابت دادن، آن هــم با نرخ بــاالی تا 
۲۵ درصد بزرگ ترین هشــدار نسبت به 

اسکم بودن )جعلی بودن( آن است.
مورد بعــدی در مورد تتل کوین نداشــتن 
وایت پیپر است. اما موضوع اینجاست 
کــه آیــا تتلــو و همــراه او هومــن کرمــی از 
ضــرورت داشــتن وایت پیپــر بی اطــاع 
بوده اند؟ به گفته کارشناســان این حوزه 
بســیار بعید اســت کســی که در فضای 
کریپتو فعال است، از لزوم وایت پیپر خبر 
نداشته باشــد و عدم انتشــار وایت پیپر 
برای تتل کوین کامــاً عامدانه بــوده تا به 
این واســطه جای هر گونه تفســیر و ادعا 
و نقــض غرضــی را بــرای ابداع کننــدگان 
ایــن توکــن بــاز بگــذارد. نکتــه بعــدی در 
خصــوص کیــف پــول تتل کویــن اســت. 
طبق بررسی ها، بیش از ۸۰ درصد توکن ها 
نــزد والــت کرمــی باقــی می مانــد؛ ضمن 
اینکه قرارداد هوشــمند این توکن بسیار 

ابهام برانگیز است.
با مطرح شدن چنین توکنی از سوی تتلو، 
بســیاری از کارشناسان نســبت به خرید 
آن هشــدار داده و برخــی کاربــران توییتــر 
با هشــتگ تتل اســکم، ایــن پــروژه را یک 
پروژه کاهبرداری خوانده اند، اما با وجود 
تمامــی ایــن هشــدارها بــه نظر می رســد 
همچنــان برخــی نســبت بــه خریــد ایــن 
کویــن اقــدام کرده انــد، به طوری کــه گفته 
می شود در عرض کمتر از ۱۰ دقیقه پس از 
عرضه اولیه، بیش از ۱۰۰ نفــر این توکن را 
خریده اند و در مجموع در ICO تتل کوین 
تاکنون حدود ۱۰ هزار دالر توکن به فروش 

رسیده است.

REPORT'گزارش
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آموزش
E D U C A T I O N

موفقیــت در آینده نباشــد، امــا تقلب در گذشــته دلیل 
خوبی برای شکست پروژه در آینده است.«

ابزارهایــی ماننــد حسابرســی های قــرارداد هوشــمند 
و شناســایی مشــتری یــا KYC بــرای تأییــد صحــت 
پروژه ها مفید هســتند. یک قــرارداد هوشــمند کارآمد، 
احتماالت مخــرب در پــروژه را بررســی می کند. بررســی 
ایــن احتمــاالت در جهــت عــدم ســرقت دارایی هــای 
شماســت. KYC هویت و پیشــینه اعضای سازنده یک 

پروژه را به تأیید می رساند. در 
ژانویــه ۲۰۲۲، ســرمایه گذاران 
غیرمتمرکــز مالــی   پروتــکل 
 )Wonderland TIME (
متوجــه شــدند کــه »مایــکل 
ارشــد  مدیــر  پاتریــن«، 
مالــی، یــک مجــرم و یکــی 
صرافــی  بنیان گــذاران  از 
رمــزارزی  منحل شــده 
QuadrigaCX در کاناداست. 
مایــکل ویلســون، رئیــس و 
 Zug مدیرعامل پلتفرم تجاری
در این بــاره می گویــد: »تولیــد 
یک سکه به معنای تولید یک 
نوع ارز اســت و اتکا به رهبری 
ناشــناس روش خوبــی بــرای 
جلــب اعتمــاد و تأییــد پــروژه 
 ،Ronghui Gu نیســت.« 

یکــی از بنیان گــذاران و مدیــر اجرایــی CertiK توصیــه 
می کنــد: »پیش از هــر چیزی، شــفافیت و پاســخگویی 
یک تیــم را بررســی کنیــد. کاهبرداری ها اغلب توســط 
تیم های ناشــناس کــه نمی توانند پاســخگو باشــند، رخ 
می دهــد. پروژه هــای واقعــی مشــتاق خواهند بــود تا به 
سرمایه گذاران و کاربران اطمینان دهند که با حسن نیت 
عمــل می کننــد و به ایــن ترتیــب، آنهــا معمــوالً فرهنگ 

شفافیت را در مورد پروژه های خود پرورش می دهند.«

 هدف پروژه چیست؟
دوام و پایداری پروژه های رمزارزی منوط به ادعای آنها در 
راستای حل مشکات است. آنها چه ارزشی در اقتصاد 

ایجاد می کنند؟ 
»کنت گودویــن«، مدیــر امور نظارتــی و نهــادی در گروه 
هوشــمند باکچین در ونکــوور می گویــد: »پروژه ها باید 
به وضــوح تأثیــر اجتماعــی ایجــاد کــرده و ریســک های 
مالــی بالقــوه را در کنــار پاداش هــای مالــی بالقــوه بــرای 
ســرمایه گذاران مشــخص کنند.« وی همچنین معتقد 
است که یک پروژه باید دارای شفافیت باشد و آغوشش 
را بــه روی قوانیــن بــاز کنــد. عــدم وجــود هــدف و برنامه 
کاربردی در یک پــروژه، می تواند به معنای عامت خطر 

باشد. 

 سنگ بزرگ نشانه نزدن است
مراقب پروژه هایی که نوید بازده های بــزرگ را می دهند، 
باشــید. وسوســه انگیزترین موضوع بــرای کاهبرداران، 
صحبت در مورد بازده ساالنه بســیار باالست. در اوایل 
کار ایــن پروژه هــا، ممکــن اســت ســرمایه گذاران جــذب 
صحبت هایی مبنی بــر ۷ الی ۱۰ برابر بــازده در یک دوره 
کوتاه مــدت شــوند. »پیتــر ابــرل« در این بــاره می گویــد: 
»اگر بازده شــما با توجه به ریســک خیلی بزرگ به نظر 
می رسد، شاید شما همه ریسک را نمی بینید. در حالتی 
که نــرخ وام مســکن ۳۰ســاله حــدود پنج درصد اســت، 
ســود ۲۰درصدی یک پروژه غیرمتمرکز، تعجب برانگیز 
 ،SmartBlocks اســت.« »مــارک فیدلمــن«، مؤســس
استراتژیســت بازاریابــی میامــی می گویــد: »ارزهــای 
بی تجربه کــه وعده هــای بزرگــی می دهند، یــک عامت 

خطر بزرگ هستند.«

 آیا اطالعات به راحتی در دسترس و واضح 
هستند؟

به وب ســایت پروژه برویــد. عــدم وجــود وایت پیپری که 
اهــداف پــروژه، خطــرات، اطاعــات مربوط بــه مدیریت 
و مــوارد دیگر را بــا دقت شــرح دهد، یک مشــکل بزرگ 
است. ســرمایه گذاران باید ماهیت محصول یا پروژه ای 

را که در آن سرمایه گذاری می کنند، درک کنند. 
همچنیــن ســرمایه گذاران بایــد توجــه داشــته باشــند 
در  اطاعــات  تمامــی  کــه 
وایت پیپــر ذکــر شــده باشــد. 
کونانیخیــن«،  »الکــس 
مدیرعامــل  و  بنیان گــذار 
Unicoin، یــک رمــزارز بــا 
پشــتوانه ســهام می گویــد: 
»بی نظمــی در وب ســایت و 
عــدم ارائــه اطاعــات دقیــق، 
دالیلی هســتند که می توانند 
صاحیت یــک گــروه را از بین 
ببرنــد؛ چراکــه کاهبــرداران 
برای اجرای طــرح خود، زمان و 
هزینه زیادی صرف رســیدگی 

به این موارد نمی کنند.« 
ادعاهای موجود در وب سایت 
بایــد توســط اشــخاص ثالــث 
اثبــات شــوند. بنیان گــذاران 
پروژه هــای رمزنــگاری بایــد 
تأییدیــه افراد یا شــرکت هایی کــه می توانند اعتبــار آنها 
را تضمین کنند، ارائــه دهند. همچنین ســرمایه گذاران 
بالقوه باید پوشش رسانه ای چنین پروژه هایی را بررسی 
کننــد تا ببینند آیا ســؤاالتی مطرح شــده اســت یا خیر. 
برخــی از طرح هــا همچنیــن از تبلیغــات بیــش از حــد 
تهاجمــی در رســانه های اجتماعــی اســتفاده می کنند. 
نامشخص بودن اهداف و زمان بندی پروژه و مبهم بودن 
اطاعــات و صحبت هــای فنــی دربــاره ســؤاالت ســاده، 

می تواند نشانگر یک کاهبرداری باشد.

 حسابرسی و امنیت
 سرمایه گذاران باید نسبت به پروژه هایی که حسابرسی 
نمی شــوند، بســیار محتاط باشــند. »گابریا کــوس« از 
گروه دارایــی دیجیتال جهانی می گوید: »حسابرســی و 
تضمین یک پروژه غیرمتمرکز از ســمت شــخص ثالث، 

امری ضروری است.« 
حسابرســی ها همچنیــن می تواننــد مســائل امنیتی را 
شناســایی کننــد. پروژه هــای واقعــی امنیــت خــود را در 
دســته مســائل مهم قرار می دهند و توجه ویژه ای به آن 
دارند؛ چراکه شــرکت های معتبر نیز در معرض خطرات 
 ،Qubit Finance ،۲۰۲۲ هک شدن قرار دارند. در ژانویه
یک پلتفرم غیرمتمرکز که به کاربران اجازه می دهد تا با 
تغییرات قیمــت رمزارزهــا وام بگیرنــد و پیش بینی های 
خــود را ارائــه دهنــد، هک شــد. بــه گفتــه مقامــات این 
پلتفــرم، در ۲۷ ژانویــه، هکرهــا ۲۰۶۸۰9 ســکه بایننــس 
به ارزش ۸۰ میلیون دالر را ســرقت کردنــد. پیش از این، 
Crypto.com، یکی از بزرگ ترین پلتفرم های مبادالتی، 
قربانی سرقت بیت کوین و اتریوم با ارزش کل بیش از ۳۵ 

میلیون دالر شده بود.
 ،ORE System نیــکاس دونارســکی«، مؤســس«
ارائه دهنــده خدمــات مرتبــط بــا باکچیــن می گویــد: 
»مهم تریــن موضوعــات در مــورد تیــم، ابزار، نقشــه راه، 
جامعه و فناوری است. افراد تمایل دارند در تیم هایی که 
چشم انداز عالی برای فناوری خود و نحوه حل مشکات 

بزرگ دارند، سرمایه گذاری کنند.«
فراموش نکنید کــه برای شــروع ســرمایه گذاری خود در 
پروژه هــای رمزنــگاری و رمزارزهــا، تمامــی ایــن مــوارد را 

بررسی کنید.

چاپ دوم کتاب بالکچین با حمایت والکس منتشر شد

همه چیز درباره بالکچین

INTRODUCTIONمعرفی

 کتــاب »باکچین: بینش هایــی از مجله 
کسب و کار هاروارد« با ترجمه ثنا جهاندار 
در انتشــارات راه پرداخــت بــه چــاپ دوم رســید. 
صرافــی ارز دیجیتــال والکــس حامی انتشــار این 
کتاب بوده اســت. کتــاب باکچین در ســال ۲۰۱9 
منتشر شــده و مجموعه ای شــامل یک مقدمه و 
هفده مقاله کوتاه اســت که پیــش  از این در مجله 
کسب و کار هاروارد منتشر شده بود. نویسندگان در 
ایــن کتاب بــه مــواردی چــون چیســتی باکچین، 
تاریخچه  باکچین، تفــاوت کارکــردی باکچین و 
اینترنت در امور مالی، قابلیت ها و محدودیت های 
باکچین، امنیت باکچین، کنترل باکچین، اثبات 
هویت در فضــای مجــازی و همچنین فــروش آثار 

هنری خاقانه توجه داشته اند.

 کاترین تاکر، استاد مدیریت در دانشگاه 
MIT، در مقدمه این کتاب با تمرکز بر نوید 
باکچین برای تحــول در یکپارچگــی داده، مزایای 
توسعه آرام و نرم باکچین را در فضای کسب وکاری 
تشــریح می کنــد. او بــاور دارد کــه وقتــی داده هــا 
هک نشــدنی، سرقت نشــدنی و عمومی باشــند، 
بسیاری از معضل ها و کاهبرداری های مبتنی بر 
دســتکاری داده ها و قراردادها از ســر راه برداشــته 
می شود و کارها بسیار ساده تر و کم هزینه تر پیش 
خواهــد رفــت. او درســت می گویــد، بســیاری از 
کسب وکارها سرگرم بیت کوین نماندند و توانستند 
بی ســروصدا کســب وکار خودشــان را با باکچین 

توسعه دهند و از رقبایشان جلو بیفتند.

 بــه هــر حــال باکچیــن ارتبــاط بــا همــه 
همــکاران، مخاطبــان و مشــتریان را نیــز 
تسهیل می کند، در حفظ داده های مشتریان بهتر 
عمل می کند و مسیرهای کاغذی ب,روکراتیک را از 
میــان برمــی دارد. دنیــای تجــارت و کســب وکار 
به سرعت در حال دگرگونی است و امروز دیگر هر 
کسب وکاری که بخواهد خودش را در بازی نگه دارد، 
باید با ضرورت به کارگیری باکچین مواجه شود تا 
بتواند مزیت رقابتی خودش را حفظ کند. برای این 
کار ابتدا باید دیدی کلی درباره باکچین و ارتباط آن 
با کسب وکار به دســت آورد و این چیزی است که 
نویسندگان کتاب »باکچین« با نگارش مقاالتی 

کوتاه و خواندنی برای مخاطب ممکن کرده اند.

 روابــط عمومــی والکــس در بخشــی از 
یادداشــت خــود بــر کتــاب »باکچیــن« 
نوشته است: »این فناوری ]باکچین[ آن قدر جدید 
اســت کــه هنــوز درصــد قابــل  توجهــی از جامعه 
فارسی زبان نه فقط با آن آشنا نیستند، بلکه نامش 
را هــم نشــنیده اند. در چنیــن شــرایطی، پیــش از 
پرداختن به خود باکچین، باید آن را به عموم مردم 
شناســاند. کتاب پیش روی شــما یکــی از اولین و 
بهتریــن تاش ها بــرای معرفــی فنــاوری جدید به 

مخاطب عام است.«

 نویسندگان در این کتاب بر آن بوده اند که 
با زبانی روان پاسخگوی تمام پرسش هایی 
باشــند که ذهن پرسشــگر عاقه مندان بــه علم و 
فناوری می سازد. فرقی نمی کند، شما یک سازمان 
عظیم باشید که باید به صورت لحظه ای پایگاه های 
داده را اداره کند یا فقط پرسشگری گوشه ذهن تان 
مدام زمزمه کند: »باکچین چیست؟« این کتاب 
همراه خوب شما در قدم های بعدی در کار و زندگی 
خواهد بود. همچنین، رضا قربانی، مدیرمسئول 
انتشارات راه پرداخت، در بخشی از یادداشت خود 
بر چاپ دوم این کتاب نوشته است: »اگر اینترنت 
به دسترسی آسان تر به محتوا منجر شد، باکچین 
دسترسی مردم به ارزش را تسهیل می کند. تا پیش  
از این و از طریق اینترنت توانستیم پیام ها را ساده تر 
از گذشته منتقل کنیم و دنیا به دهکده ای جهانی 
تبدیل شــد. باکچین اکنــون معامات مــا و همه 
تراکنش هــای مــا را وارد دنیــای دیگــری می کنــد و 

اعتماد معنای دیگری می یابد.

 اگــر تــا پیــش  از ایــن بــرای هــر مبادلــه و 
معامله ای به اعتمــاد نیاز داشــتیم و نیز 
طرف هــای ســومی کــه اعتماد خلــق کننــد؛ اکنون 
باکچین بــه مــا اجــازه می دهــد در جهانــی که به 
همدیگر اعتمــاد نداریم، بــا هم مبادلــه و معامله 
انجام دهیم. باکچین دنیای جدیدی است و این 

دنیای جدید قواعد جدیدی دارد.

 برای اینکه بتوانیم از ســوراخ خرگوش به 
ســامت بگذریــم و ماننــد آلیــس در 
ســرزمین عجایــب شــگفت زده نباشــیم، بایــد 
به صورت مــدام دیدگاه هایمان را بــه محک آزمون 
بگذاریم. کتابی کــه پیش روی شماســت حاصل 
تجربه  بهتریــن پژوهشــگران مدیریــت در جهان 
اســت؛ مقاالت این کتاب پیــش  از این در نشــریه 
هاروارد بیزینس رویویو منتشر شده است.« چاپ 
دوم کتــاب »باکچیــن« در ۱۴۴ صفحــه با قیمت 
۶۵۰۰۰ تومان هم اکنون در فروشگاه راه پرداخت در 

دسترس عاقه مندان است.

دولت ها یکپارچگی 
ارزهای خود را از طریق 

بانک های مرکزی 
تضمین می کنند، اما 

سالمت رمزارزها و سایر 
پروژه های رمزنگاری، 
تضمین نشده  است. 

در این روزها هر کسی 
می تواند بدون مشکل 

خاصی، یک توکن ایجاد 
کند



اوضاع این روزهای بازار رمزارزها قمر در عقرب است؛ بیت کوین مدام در حال از دست دادن حمایت های کلیدی خودش است و ما شاهد این بودیم که بیت کوین قیمت های زیر ۲۰ 
هزار دالر را هم دید. فعاً بسیاری از آنهایی که بیت کوین نگهداری می کردند تا گران شــود، شوکه شده اند و بسیاری از معامله گران هم رنگ رخسارشان پریده است. منتها آنهایی 
که شیفته فناوری هستند، از این روزهای ریزش چندان ناراحت نمی شوند. قدیمی ها هم حتماً یادشان هست که بیت کوین بارها چنین ریزش هایی را تجربه کرده است. حاال اینکه 
دلیل واقعی این ریزش ها چیست و آیا این بازار برمی گردد یا خیر را کسی نمی داند. ولی بسیاری از تحلیلگران می گویند که این بازار خرسی فعاً چند سالی مهمان ما خواهد بود و 

نباید انتظار خیزش از این بازار نیمه سوخته داشته باشیم. 

اینجا ۱9 رمزارز شناخته شده بازار رمزارزها را معرفی می کنیم، ولی دقت کنید که این نه یک دعوت به خرید و سرمایه گذاری است و نه سبدی بدون ریسک. اینجا فقط مهم ترین و 
شناخته شده ترین رمزارزها را فهرست کرده ایم که در یک سال گذشته همه شان در بازار خرسی بوده اند.

رمزارز 20
۴۰۰ میلیارد دالر۶۲۸ میلیون

۳۰۰ میلیارد دالر

۲۰۰ میلیارد دالر

۱۰۰ میلیارد دالر

۰

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

اثبات کارطای دیجیتالارز33٪۶۲۸۳۶۶ میلیونBTCبیت کوین۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری36 ٪۳۲.۸۱۲۱ میلیونETHاتریوم۲

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.03 ٪۳۲.۷۶۸ هزارUSDTتتر۳

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.04 ٪۳۲.۷۵۵ هزارUSDCیو اس دی کوین۴

قابل سفارشی سازیپرداختارز18 ٪۱۰۱۴.۸ هزارXRPریپل۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری19 ٪۱۵.۲۱۵.۷ هزارADAکاردانو۶

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری14 ٪9۸۷۱۰.۳ هزارSOLسوالنا۷

قابل سفارشی سازیپرداختارز1۲.6۲ ٪۳.۵۲.۷ هزارXLMاستار۸

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری18 ٪۲۲۲۶.۷ هزارDOTپولکادات9

اثبات کارمیم کوینارز۲5 ٪۱.۸۷.۲ هزارDOGEدوج کوین۱۰

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۲9 ٪۴9۳۴.۲ هزارAVAXآواالنچ۱۱

-شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری۲۲ ٪۱۸9۲.۷ هزارLINKچین لینک۱۲

اثبات کارمیم کوینارز19 ٪۲۶۴.۳ ریالSHIBشیبا اینو۱۳

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی36 ٪۱۱.9۲.9 هزارMATICپلی گان۱۴

---17 ٪۳۷۶ میلیون۱.۸ هزارGALAگاال۱۵

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری۲4 ٪۱9۳.۶۱.۷ هزارATOMکازموس۱۶

--توکن کاربردی6 ٪۲۵.۸۱.۵ هزارMANAدیسنترالند۱۷

--توکن کاربردی۲5 ٪۴۶۲ میلیون۱۱.۴ هزارLRCلوپرینگ۱۸

اثبات سهامصدور استیبل کوینتوکن کاربردی7 ٪۳۵۷ میلیون۱.۸ تومانLUNCلونا کاسیک۱9


