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بزرگان در عصر پسااستارتاپ

 گفت و گو با حسین اسالمی، رئیس هیئت مدیره سازمان نصرتهران 
او معتقد است در این دوره این نهاد صنفی در اوج قدرت خود است 

و توانسته با کسب و کارها و نهادهای حاکمیتی، ارتباطی مؤثر ایجاد کند

لجستيک
L O G I S T I C

طنز
H U M O R

A N A LY S I S

شفافیت صنفی

 برخالف گذشته تصمیمات
 نه در رأس هرم بلکه در 
کمیسیون ها گرفته می شود
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یکــی از اهــداف مــا در کارنــگ در 55 
هفتــه ای کــه آن را منتشــر کرده ایــم، 
جاانداختن این گزاره مهم است که شرکت ها با 
هر درجه ای از بزرگی و موفقیت نیازمند تغییرات 
و جلو آمدن با روح زمانه خود هســتند؛ زمانه ای 
کــه ســیالیت و میــزان دگرگونــی آن تحــت تأثیر 
روندهای جهانی و فناوری هایی که 
مدام توسعه پیدا می کنند، بسیار 
باالســت. در روزگاری بــه ســر 
می بریــم کــه فناوری هــای پایــه ای 
بــه  دیگــر  کــه  اینترنــت  چــون 
زیرساخت تبدیل شده اند، در کنار 
فناوری هــای جدیدتــر کــه مــدام 
ســبک زندگــی و رفتــار کاربــران را 
تغییر می دهند، دســت به دست 
هــم داده انــد تــا بازارهــا و صنایــع 
فرمول هــای ســنتی خــود را ناکارآمــد ببیننــد. 
شرکت های بزرگ بین المللی تحت تأثیر همین 
فضای سیال مدام در اندیشــه و در کار بازنگری 
اســتراتژی ها و راهبردهــای ســازمانی خــود، 
محصــوالت، خدمــات و مســیرهای جدیــد را 
جست وجو می کنند. از جمله رفتن شرکت های 
کامــاً ســنتی بــه ســوی مفهومــی چــون تحــول 
دیجیتال که در ســال های اخیر بــه یک انتخاب 

ناگزیر برای بسیاری از آنها تبدیل شده است.

برندهــا و شــرکت های بــزرگ و موفــق 
ایرانــی در حوزه های مختلــف از جمله 
صنایــع غذایــی، حمل و نقــل، خرده فروشــی، 
ســامت و... هم در دو، سه ســال اخیر و تحت 
تأثیر موفقیــت کســب وکارهای آنایــن داخلی 

اهمیــت ایــن راهبــرد را درک کرده انــد. اقتصــاد 
نوآوری ایــران هم با ورود این شــرکت ها به حوزه 
تحول دیجیتال و تعریف خدمات و محصوالت 
جدید توسط آنها بزرگ تر شــده است. هرچند 
آمار دقیقی از سهم این اقتصاد هنوز در کلیت 
نظام اقتصادی کشــور وجود ندارد، اما می توان 
گفت در آســتانه عصر پسااســتارتاپ و ورود به 
اقتصاد  نــوآوری، آن  هــم با رهبری شــرکت های 
قدیمی اما بزرگ قرار گرفته ایم؛ شرکت هایی که 
هــم از دانــش و قدمــت برخوردارنــد و هــم از 
سرمایه و منابع انســانی مورد نیاز برای ورود به 

چنین عصری.

البته هنوز بسیاری از نام ها و برندهای 
بزرگ اقتصاد ایران در هزارتوی مطالعه 
و پژوهش متوقف شده اند و تا ورود به این بازی 
جدیــد راه زیــادی در پیــش دارنــد. و بمانــد کــه 
برخی از برندهایی که به این فضا ورود کرده اند، 
به اشــتباه تاش هــای خود را با ســبک و ســیاق 
اســتارتاپ های کوچک انجام می دهنــد که این 
خطایی اســت اســتراتژیک. شــرکت های موفق 
داخلی که از یک جامعه مشتریان قابل توجه و 
از یــک ســبد محصــوالت و خدمــات متنــوع 
برخوردارنــد، بایــد ایــن اصــل مهــم در تحــول 
دیجیتــال را درک کننــد کــه ورود بــه ایــن زمانــه 
جدید لزوماً نیازمند طی کردن مسیر شرکت های 
کوچک بر پایه اصل عدم قطعیت نیست. وقت 
آن رسیده بزرگان صنعت و کسب وکار در ایران، 
نــوآوری را بــه جامعه بیاورنــد، نه اینکــه آن را به 
شکلی باسمه ای در ساختارها یا در بخش هایی 

از سازمان خود به نمایش بگذارند.

INTROسرآغاز

شرکت های بزرگ ایرانی چطور باید تحول دیجیتال 
را در سازمان و فرهنگ خود جاری کنند؟

بزرگان در عصر پسااستارتاپ

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

ماجرای سوئیچ بیمه مرکزی 
و مخالفت اینشورتک ها

تسهیلگری یا انحصارگرایی؟
آخریــن اخطاریــه بیمــه مرکــزی بــه شــرکت های بیمــه و 
استارتاپ ها در آخرین روز بهار ســال ۱۴۰۱ حکم ضربه آخر 
را داشت. نهاد ناظر در تصمیمی که برای اجرای سوئیچ بیمه 
مرکزی گرفته بود، راسخ به نظر می رسد و جایی برای صحبت 
و تعامل باقی نیســت. آن  هم درســت در بحبوحه روزهایی 
که فعــاالن صنعت بیمــه و حتــی انجمــن فین تــک از تکرار 
دوباره آنچه بر صنعت پرداخت و تجربه شــاپرک گذشــت، 
نگرانی  های زیادی دارند؛ اجبار به استفاده از خدماتی که بیمه 

مرکزی را  به شکلی انحصاری در اختیار گرفته است!
اواخر مردادماه ۱۳۹۹ بود که قاســم نعمتی، مدیرکل فناوری 
اطاعات بیمه مرکزی خبر از راه اندازی ســوئیچ بیمه مرکزی 
داد. طبق صحبت های نعمتی سوئیچ بیمه ای قرار بود شرایط 
حضور و اتصال بیمه گران با بیمه گزاران را تسهیل کند و این 
امکان را به استارتاپ ها بدهد تا بتوانند به رابط های کاربری 
دسترسی داشته باشند و خودشان بیمه نامه ها را مستقیم 

در سامانه های بیمه گری ثبت کنند.
مدتــی بعــد پــای ســنهاب بــه میــان آمــد؛ شــرکتی به اســم 
ســامانه نگار حامی که قرار بــود بازوی حمایتــی بیمه مرکزی 
در فناوری اطاعات باشــد. به مرور اسامی آشنایی در پیکره 
هیئت مدیره سنهاب دیده شد. ورود افرادی با سابقه حضور 

در پیکره بیمه مرکزی.
ایــن در حالــی اســت کــه طبــق اســتعام ثبــت شــرکت ها 
ســهام داران اصلی این شــرکت تعاونی کارکنان بیمه مرکزی 
هستند و صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی و شرکت 

سامانه نگار حامی همان مجری اصلی پروژه سنهاب.
تا اینجای داســتان صدا از کســی بلند نشــده بود، اما الزام و 
اجبار همه شرکت های بیمه به اســتفاده از خدمات سوئیچ 

نگرانی هایی به دنبال داشت. 
اجبار به استفاده از سرویسی که بدون کمترین میزان رایزنی 
با انجمن های تخصصی و گروه های استارتاپی و…،  از سوی 
شرکتی با پایه و اساس نهاد ناظر بنا شده بود، یکباره شائبه 
انحصارگرایی بیمــه مرکزی را بر ســر زبان ها انداخــت و عده 

زیــادی از فعــاالن صنعــت بیمــه را نگــران فــردای اتصــال به 
سوئیچ کرد .

در حالی که فعاالن صنعت بیمه به شکل یک صدا معترض 
این حرکت بیمه مرکزی هســتند، ایــن نهاد ناظر با انتشــار 
اطاعیه ای در خصــوص مباحث اخیر درباره پروژه ســوئیچ 
نهاد ناظر به نگرانی های اهالی صنعت بیمه پاسخ داد. این 
اطاعیه به دنبال واکنش فعاالن صنعت بیمه و بعد از بیانیه 
رســمی انجمن فین تک در اعتراض به اجرای پروژه ســوئیچ 
بیمه مرکزی و انحصار آن به شرکتی خصوصی از زیرمجموعه 

سنهاب منتشر شده است.
در بخشــی از این اطاعیه آمده اســت:  »بیمه مرکزی صرفاً 
به وظیفه قانونی خود عمل کــرده و هیچ گونه قصد انتفاع از 
سوئیچ بیمه در میان نیســت و ایجاد انحصار برای شرکتی 
خاص و نظایر آن موضوعیت ندارد و مطرح نیست. اهل فن و 
دست اندرکاران صنعت بیمه می دانند که سوئیچ بیمه صرفاً 
نقش هاب را دارد و محلی برای تمرکز اطاعات نیست و صرفاً 
تســهیل کننده و برقرارکننده ارتباط بین ذی نفعان گوناگون 
فرایندهای توزیع برخط بیمه است. همچنین سوئیچ بیمه 
امکان ارائه سایر خدمات و تسهیات به کارگزاران، مؤسسات 
بیمه و نمایندگان آنها و ایجاد امکان نظارت های هوشمند از 
سوی نهاد ناظر بر فعالیت های صدور و توزیع بیمه را فراهم 

می کند.«

نوبت ســوم مجمــع عــادی انجمن صنفــی کســب وکارهای 
اینترنتی )فروشگاه های اینترنتی شهر تهران( با حضور ۱۱۰ 
نفر از اعضا و نماینده وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شــد 
و طی آن اعضــای جدیــد هیئت مدیره و بــازرس بــرای مدت 
سه سال انتخاب شدند. تشریفات قانونی تشکیل هیئت 
برگزاری با هدایت نماینده وزارت کار برگزار شد. ۲۰ نفر از اعضا 
کاندیدای حضور در هیئت مدیــره و دو نفر کاندیدای بازرس 
انجمن بودند که پس از معرفی و انجام رأی گیری هیئت مدیره 
جدید انجمن انتخاب شــدند. اعضای اصلی هیئت مدیره 

عبارت انــد از: زینــب دالونــد، رضــا شــیرازی، عــادل طالبی، 
محمدرضا رحمانی زنجانی، شیما شریفی، مجید خاکپور 
مقدم و نوید معافیــان. اعضــای علی البدل هیئــت مدیره را 
امیرحسین اسماعیلی و وحید خسروی تشکیل می دهند. 
حبیب جانبهان به عنوان بازرس انتخاب شد و حجت فرید 

عنوان بازرس علی البدل این انجمن صنفی را دریافت کرد.
ســمت های اعضای جدید هیئت مدیره در اولین جلسه که 
طی ماه جاری برگزار خواهد شد، انتخاب می شود و به اطاع 

اعضا می رسد. صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مینا والی
سردبیر: رضا جمیلی
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با حضور 110 نفر از اعضا و نماینده وزارت کار و امور اجتماعی

انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی
 کسب وکارهای اینترنتی برگزار شد
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20 پله ارتقا
وزیر ارتباطات وعــده داد در پایان 
دولــت ســیزدهم، رتبــه ایــران در اینترنــت 
همــراه ۲۰ پلــه ارتقــا یابــد و در رده بنــدی 
اینترنت ثابت نیز میان 5۰ کشور اول جهان 

قرار بگیریم.

خودرو 45 بورسی می شود
مدیــر مارکتینــگ خــودرو ۴5 
گفته است که این شــرکت تحت پوشش 
حسابرسان و تأییدیه سازمان بورس است 
و در سال ۱۴۰۲ عرضه اولیه سهام آن انجام 

می شود.

 

 افزایش بودجه 100 درصدی
حرکــت اول بودجــه شــتابدهی 
خــود را ۱۰۰ درصد افزایــش داد. همچنین 
هاب های شتابدهی امکان سرمایه گذاری 
مجدد در ســبد فعلی برای کمک به رشــد 

استارتاپ های موفق خود را دارند.

 حبیب اله در بانک شهر
حسام حبیب اله که مدیرعاملی 
هلدینگ فنــاوری اطاعات بانک شــهر را 
بر عهده داشت، به  ســمت معاون فناوری 

اطاعات این بانک منصوب شد.

 پنجاه وششمین نشست سرمایه گذاری کارایا برگزار 
شــد و با پنلــی بــا عنــوان »جایــگاه ســرمایه گذاری 
خطرپذیر در آینده اقتصاد ایران« به کار خود پایان داد. محمد 
خلج، مدیرعامل گروه اسنپ؛ شهاب جوانمردی، مدیرعامل 
گروه فناپ؛ شهرام شکوری، مدیرعامل هلدینگ طرفه نگار، 
علیرضا صادقیان، معاون استراتژی گروه اسنپ و مدیرعامل 
اسنپ ونچرز از مهمانان این پنل بودند. در این پنل مهمانان 
به بیان نقطه نظرات خود در خصوص چالش ها، ظرفیت ها و 
راه های افزایش ســهم اقتصاد نــوآوری در GDP با محوریت 
موضوع ســرمایه گذاری پرداختند و همچنیــن در خصوص 
ویژگی ها و برنامه های آینده کسب وکار خود گفت وگو کردند.

 شــهاب جوانمــردی در توضیــح آینــده بــازار 
سرمایه گذاری استارتاپ ها در ایران و عوامل مؤثر بر 
آن عنوان کرد: »من باور دارم که فضای اقتصاد نوآوری ظرفیت 
بالقوه باالیی در ایران دارد. ما در حوزه اقتصاد دیجیتال فاصله 
معناداری با کشورهای توســعه یافته داریم، اما آنچه باعث 
ورود و پیشــرفت مــا در این حــوزه می شــود، این اســت که از 
مرحله»service industry«  عبور کنیم و تأکید و تمرکزمان 
را روی خطــوط کســب وکاری بگذاریــم کــه در حــال حاضــر 
بخش های عمده اقتصاد کشــور و تولید ناخالص داخلی را 
تشکیل می دهند. به طور مثال باید بررسی کنیم که اگر فرضاً 
اقتصاد سامت ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل 
می دهد، اقتصــاد نــوآوری چــه ســهمی از آن دارد. ایــن را به 
حوزه های بزرگ تر نظیر نفت و پتروشیمی، حمل ونقل و... نیز 

تعمیم دهیم.«

 او ادامــه داد: »بایــد ســمت عرضــه و تقاضــا را نیز 
بررسی کنیم. سمت عرضه از حیث فرهنگ سازی 
و ایجاد ادبیــات و گفتمان به نظــر من خوب عمل کــرده، اما 
شاید، جرئت و جسارت سمت عرضه برای ورود به زمینه های 
اصلــی کم بوده اســت. در ســمت تقاضا مشــکل مــا خیلی 

بزرگ تر اســت و گاهی صنایع بزرگ ما آمادگــی پذیرش این 
نــوآوری را ندارنــد. به دالیلی نظیر فرهنگ ســازی و ســاختار 
ســازمانی و نحوه مدیریــت و آنچــه محدودیت ایجــاد کرده 
اســت، در ضریب نفوذ نوآوری و البتــه محدودیت هایی که 
قوانین و رگوالتوری در پذیرش نوآوری ایجاد می کنند، بسیار 
اثرگذار است.«مدیرعامل فناپ با بیان اینکه باور دارد که ما 
چاره ای جز حرکت به ســمت اقتصاد نوآوری نداریم، تأکید 
کــرد: »اگــر می خواهیــم قیمت هــا در کشــور واقعی شــوند، 
بهره وری حرف اصلی را بزند و مزیت ســازی و خلــق ارزش در 
زنجیره ارزش صنایع مختلف داشــته باشــیم، مجبوریم به 
سمت اقتصاد نوآوری حرکت کنیم و این بازار را بزرگ کنیم.«

در ادامه پنل، محمد خلج در پاســخ به سؤال مدیر 
پنل در خصوص تحقق ســهم ۱۰درصدی اقتصاد 
دیجیتــال از تولیــد ناخالــص داخلی تــا ســال ۱۴۰۴ و نقش 
استارتاپ ها و اکوسیستم نوآوری در تحقق این هدف گذاری 
عنوان کرد: »در اسنپ روزانه بیش از سه میلیون سفر ثبت 
می شود و این آمار خوبی است؛ اما جالب است بدانید که این 
عدد فقط پنج درصد از کل حمل ونقل کشــور در یــک روز را 
تشــکیل می دهــد. 5۰ درصــد افــراد از وســایل حمل ونقــل 
عمومــی و ۴5 درصــد افــراد از خــودروی شــخصی اســتفاده 
می کنند؛ بنابراین هنوز یک بازار بزرگ، بکر و دست نخورده 

پیش روی حتی شرکت بزرگی مانند اسنپ قرار دارد.«

 خلج عنوان کرد: »با توجه به شرایط تحریم در کشور، 
ما امکان جذب ســرمایه گذاران خارجی را نداریم و 
شاید به سختی بتوانیم از تخصص و تجربه مدیران خارجی 
در کشور استفاده کنیم. با این حال ما به راحتی می توانیم به 
هدف گــذاری ۱۰درصدی برســیم و ســهمی از بــازار آفاین را 
بگیریم، اما برای این مهم نیاز است که از ابزار مختلف تأمین 
مالی، سرمایه های خارجی و از دانش و تجربه آنها و همین طور 
از سرمایه های داخلی به درستی استفاده شود.« مدیرعامل 

اسنپ تأکید کرد: »اگر میان پرده سوم اقتصاد دیجیتال که 
بخش دیجیتالی نشده اقتصاد است و حلقه های اول و دوم 
که مربوط به زیرساخت، اینترنت، ابزار و دیوایس است و بعد 
اقتصاد دیجیتال و هسته آن  که اقتصاد پلتفرمی و مشارکتی 
است، هم افزایی الزم صورت گیرد، به سهم بسیار بیشتری از 

آن ۱۰ درصد خواهیم رسید.«

 در ادامــه نشســت شــهرام شــکوری در توضیــح 
معیارهــای اصلــی یــک اســتارتاپ بــرای جــذب 
سرمایه و مدل های مختلف سرمایه گذاری توضیح داد: »ما 
در خصوص یک اکوسیستم صحبت می کنیم؛ بنابراین 
باید تمــام عوامــل و زیرســاخت های آن را در نظر بگیریم. 
ارزش آفرینی در این اکوسیســتم از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار است و واژه کارآفرینی و ارزش آفرینی عجین شده 
با »نوآوری« اســت. مــن فکر می کنم مــا در حــوزه نوآوری 
چیزی در کشــور کم نداریم و نیروهای مســتعد بســیاری 
داریم. باید به دنبال مشکل اصلی باشیم و ببینیم چرا بعد 
از ســرمایه گذاری عایــدی را کــه می خواهیــم، بــه دســت 
نمی آوریم.« او ادامه داد: »اگر افراد به عنوان سرمایه گذار 
فرشتهســرمایه گذاری می کننــد، آیــا ادبیــات ایــن نــوع 
سرمایه گذاری را می دانند و با انواع مختلف سرمایه آشنا 
هســتند؟ ســرمایه گذاران خطرپذیر نیز باید بــا این موارد 
آشــنا باشــند. موردی که من فکر می کنم نسبت به سایر 
بخش های اکوسیســتم رشــد بیشــتری خواهد داشــت، 
CVCها هستند. اســتارتاپ ها علم و نوآوری کافی را برای 
رسیدن به اهداف خود دارند و نسبت به اهداف شان تمرکز 
خاصی دارند و شــرکت های بزرگ این مــوارد را ندارند؛ در 
عــوض ســرمایه، تجربــه و بــازار الزم بــرای کمــک بــه 
اســتارتاپ ها را در اختیار دارنــد، بنابرایــن CVC یک بازار 
جدی اســت و هم افزایی شــرکت های بزرگ و اســتارتاپ و 
رشــد و توســعه اکوسیســتم نــوآوری کشــور بســیار 

کمک کننده خواهد بود.«

جایگاه سرمایه گذاری خطرپذیر
 در آینه اقتصاد کشور بررسی شد

سهم اقتصاد 
نوآوری از تولید 

ناخالص داخلی 
چقدر است؟

با تأیید بانک مرکزی 

تارا به جمع تأمین کنندگان اطالعات سامانه اعتبارسنجی پیوست
در راســتای توســعه تأمین کننــدگان اطاعــات ســامانه 
اعتبارســنجی و تنوع  بخشــی بــه آن، شــرکت توســعه 
تجارت و فناوری تارا به عنوان یکی از بازیگران جدی فعال 
حــوزه لندتــک  )BNPL(، با تأییــد بانک مرکــزی، به جمع 
تأمین کنندگان اطاعات ســامانه اعتبارســنجی شــرکت 
مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران پیوست و از این پس قادر 
خواهد بود تا ضمن استفاده از گزارش های اعتباری شرکت 
مشــاوره رتبه بندی اعتباری ایران در فرایند اعتبارسنجی 
مشتریان خود، با ارسال اطاعات رفتار اعتباری کاربران، 
جهــت انعــکاس در گزارش هــای اعتبــاری، از مزایــای آن 
هماننــد کاهــش نــرخ نکــول و افزایــش وصــول مطالبات 

استفاده کند. شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا با پشتوانه 
فعالیت و تجربه اقتصادی 5۰ ساله گروه صنعتی گلرنگ، 
فعالیت جدی خــود را از ســال ۱۴۰۰ آغاز کــرده و هم اکنون 
با ارائه راهکارهای مالی دیجیتال، در جهت بهبود تجربه 
کاربران در استفاده از خدمات مالی تاش می کند. به طوری 
که در مدت زمان کوتاه از آغاز فعالیت، خدمات متنوع مانند 
کیــف الکترونیکی پــول، بن های رفاهــی ســازمانی، اعتبار 
سازمانی و به تازگی سرویس اعتبار خرد فردی را فراهم و به 
مشتریان ارائه داده اســت. کاربر در این بخش قادر است 
بدون مراجعه حضوری و در حداقل زمان، کلیه مراحل ثبت 
 نام، احراز هویت و اعتبارسنجی خود را انجام داده و از مبلغ 

5۰۰ هزار تومان تا سقف 5 میلیون تومان اعتبار دریافت کند 
و از آن جهت خرید خدمات و محصوالت مورد نیاز خود از 

۴5۰۰ نقطه فروش طرف قرارداد تارا، استفاده کند. 
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L O G I S T I C

گفت و گو با سید علیرضا موسوی، مدیرعامل شرکت پرشیا 
اکسپرس؛ او می گوید در شرکت لجستیکی بیش از آنکه اپ و 

نرم افزار اهمیت داشته باشد، سفیران نقش مؤثری ایفا می کنند 

وجه تمایز ما
 ارائه سرویس های ویژه است

I N T E R V I E W

اپلیکیشن های تحویل کاال وعده سرعت می دهند
اما آیا می توانند این روند را ادامه دهند؟

در آستانه سقوط؟
زمانی که یک شروند نیویورکی، مسیر ۹۰ 
دقیقه ای میان محل کار و خانه اش را طی 
می کند، دیگر حس و حال آشپزی ندارد و در عوض 
غذاهــای   )Gorillas( گوریــاس  برنامــه  از 
بیکــن،  مقرون به صرفــه ای ماننــد ســاندویچ 
بیسکویت های پنیری و کوکی  هایی که ده دقیقه ای 
می رسند، ســفارش می دهد. برای او این کار لذتی 
آنی  است. گوریاس یکی از شرکت های متعددی 
است که سرمایه گذاران خطرپذیر در بحبوحه شور 
و اشتیاقی که همه گیری در تحویل کاال ایجاد کرد، 
آن  در  میلیــارد  چندیــن  ارزش  بــه  مبلغــی 
ســرمایه گذاری کردنــد. شــرکت هایی کــه قــول 
می دهند در ۳۰ دقیقه )یــا ۱5 دقیقه و حتی کمتر( 
قرص اســتامینوفن، قهوه ســرد، حمــص، خیار یا 
دســتمال کاغــذی شــما را تحویــل 
دهنــد و معمــوالً ایــن  کاالهــا از 
انبارهــای کوچــک در محله هــای 
مسکونی و تجاری ارسال می شوند.
هرچنــد کارشناســان می گویند که 
این کار برایشــان ســودی بــه دنبال 
ندارد، اما بــا این حال شــرکت های 
بزرگ تر به دنبال سودجویی در این 
کار، خــود را در ایــن میــان جــای 
می دهند. مقامات رسمی شهرهای 
اروپایی و نیویورک از نحوه کار این شرکت ها اعام 
نارضایتــی می کننــد و می پندارنــد ایــن کار بــرای 

کارمندان و ساکنان محلی مناسب نیست. 

مارک آندره کمل، شریک تجاری بین اند 
کامپنــی می گوید: »مشــکلی که مــن در 
بخش تجارت و دلیوری سریع می بینم – با وجود 
ارزش گذاری های عظیم شان و جریان پول و سرمایه 
به ظاهر غیرقابل توقفی که برای رشــد دارند - این 
اســت که در آینده باید بــه دنبال پیدا کــردن راهی 
برای سودآوری باشند.«خدمات ارسال فوری کاال 
همین حاال هــم در حال تعطیــل شــدن  اند. ۱5۲۰ 
شــرکت نوپای تحویــل خواربار اواخر ماه دســامبر 
بســته شــدند. بایک و فریج نومور ظاهــراً به دلیل 
اتمام بودجــه در ماه مــارس تعطیل شــدند. بنا بر 

گزارش ها، بنیان گذاران روسی شرکت بایک به علت 
محدودیت های اعمال شده در طول جنگ اوکراین، 
در تأمین پول به مشــکل خوردند. این شــرکت در 
توییتی اعام کرد که بعد از دو سال به دلیل رقابت 
فزاینده و مشــکات مرتبط با صنعت، شــرکت را 
تعطیل می کند. مؤســس شــرکت هم به سؤال ها  

پاسخ نداد.

شــرکت های تحویــل کاال بــا مشــکات 
فزاینــده ای مواجــه هســتند. گوریــاس 
وعده »تحویل ۱۰ دقیقه  ای« خــود را از برنامه های 
بازاریابی ایاالت متحده کنار گذاشت و اکنون آن را 
بــه »تحویــل در فقط چنــد دقیقــه« تبدیــل کرد. 
شرکت گوپاف اخیراً سه درصد از نیروهای کار خود 
- بیــش از ۴۰۰ نفــر - را اخــراج کــرد. لــن شــرمن، 
استادیار دانشگاه کسب وکار کلمبیا گفته  است که 
این نوع از تجارت پایدار نیست و قرار است تحت 
عنوان مقررات سفت و سخت، تثبیت هایی در این 

کار به وجود بیاید.
به گفته یک شرکت ترکی به نام »گتیر« که در اروپا 
و شهرهای دیگر نظیر بوستون، شیکاگو و نیویورک 
فعالیــت دارد، موفقیــت در ســودآوری بــه دنبــال 
افزودن بیشتر انبارهای کوچک در شهرهایی  است 

که تحویل کاال در آنها انجام می گیرد.

بنیان گذار شرکت فست ای اف با تحویل 
کاال در عــرض دو ســاعت در نیویــورک، 
سان فرانسیسکو و لس آنجلس، بر این باور است 
که اکنــون »سودبخشــی دیگر اولویت محســوب 
نمی شــود«، در حالــی کــه روی تجربــه مشــتری 
سرمایه گذاری می کند؛ او ادعا می کند که استراتژی 
آنها یک استراتژی بلندمدت اســت و به اوایل کار 
آمازون، زمانی که سودی برایشان به دنبال نداشت، 
اشــاره می کند. تهدیدهای رقابتی جدید از ســوی 
شــرکت های شناخته شــده در ارســال غذاهــای 
رســتورانی از جملــه دُردرش، گراب هــاب و اوبــر و 
سرویس تحویل خواربار اینستاکارت که به تازگی 
متوجــه جذابیــت برنامه هــای تحویــل فــوری کاال 

شده اند، به میان آمده است.

REVIEWبررسی

مهتا عالی

aali.mahta
@yahoo.com

به همان اندازه که در صنعت لجستیک به روزرسانی در زمینه نرم افزار و اپ حائز اهمیت است، آموزش سفیر )نیروی 
انسانی( اهمیت دارد؛ چرا که شناخت تیم عملیات بیش از آنچه فکرش را بکنید در حوزه لجستیک حیاتی محسوب 
می شود و می تواند به پیروزی یا شکست تیم بینجامد. به گفته ســید علیرضا موسوی، مدیرعامل پرشیا اکسپرس، 
وقتی یک سفیر جدید عضو این مجموعه می شود، ممکن است ســه، چهار ماه طول بکشد تا ذهنیت سفیر تغییر 
پیدا کند و او خود را به عنوان نوک پیکان دلیوری یک فروشــگاه بزرگ بپذیرد؛ چرا که ارتباط عمده با مشــتری در این 
صنعت توسط سفیرها صورت می گیرد و رفتار و گفتار سفیر تعیین کننده اعتماد بین مشتری و شرکت پستی است. 
موســوی می گوید در چالش گرانی های اخیــر، برآمدن از عهده مخارج زندگی برای ســفیرانی که هر یــک نماینده این 
صنعت محسوب می شوند، بســیار مهم و حیاتی است. ضمن آنکه مخارج عمده شــرکت های پستی صرف همین 
موضوع می شــود. برای رســیدن به این تعادل، نیاز مبرمی دیده می شود که شــرکت های غیردولتی پستی با یکدیگر 

هماهنگی هایی داشته  باشند تا در بازی دو سر برد صنعت لجستیک، هیچ کس بازنده از میدان خارج نشود.
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لجستيک
L O G I S T I C

 ایــده اولیــه تأســیس شــرکت پرشــیا 
اکسپرس در چه زمان و چگونه شکل گرفت؟

ایــده اولیــه شــرکت پرشــیا اکســپرس توســط بنیان گذار 
آن، ســجاد امیــرزادگان شــکل گرفــت. بــه ایــن دلیــل که 
امیــرزادگان ســال ها در حــوزه رســانه و مطبوعــات کار 
کرده  بود، نیــاز به ســرویس هایی بــرای اشــتراک مجات 

و نشــریات را درک می کــرد. بنابراین در ســال 
۱۳۹۱ ســنگ بنــای شــرکتی را گذاشــت کــه با 
اینکــه دو ســالی می شــود خــود ایشــان کار را 
بــه مــا واگــذار کــرده و از آن فاصله گرفتــه، اما 
همچنــان این شــرکت راهبــری می شــود و در 
طول این ســال ها بخش های مختلفــی به آن 
اضافه شــده و با 5۰ نفر نیروی انســانی فعال 
)۳۰ ســفیر موتورســوار( و ارســال روزانه 5۰۰۰ 
مرسوله در تهران و شهرستان ها، به کار خود 

ادامه می دهد.

 در همان اوایل تأسیس شرکت، روند کار 
چگونه پیش می رفت؟

دو سال بعد از شکل گیری پرشیا اکسپرس و فعالیت در 
حوزه تخصصی توزیع نشــریات و مجات، وزارت ارشاد 
اعام کــرد کــه یارانــه کاغــذ مطبوعــات را به شــرکت های 
توزیع کننده نشــریات پرداخت می کند. بــه این دلیل که 
پرشــیا اکســپرس در این وادی فعال و شناخته شده بود، 
توانســت کار را پیش ببرد. هــر چند این طــرح خیلی زود 
توســط معاون بعــدی مطبوعــات وزارت ارشــاد لغو شــد، 
امــا تجربــه ای چشــمگیر در پرونــده کاری این شــرکت بر 

جای گذاشــت. بنابراین هنگامی که اواخــر ۱۳۹۴ و اوایل 
۱۳۹5، طــرح ورود به کســب وکارهای اینترنتی ارائه شــد، 
این شــرکت خیلی زود توانســت در این بخش ورود کند. 
عاوه بر آنکه در بخش قرارداد با ارگان ها نیز وارد شده بود. 
این قراردادها شــامل قرارداد با شــرکت پســت جمهوری 
اسامی، سازمان تأمین اجتماعی، معاونت علمی ریاست 
جمهوری، اتــاق بازرگانی تهــران و فوالد مبارکــه اصفهان 
بود و این شــرکت ها جزو مشــتریان ارگانی و بزرگ پرشیا 

اکسپرس بودند. 

 از چــه ســالی بــه حــوزه لجســتیک 
کسب وکارها و فروشگاه های اینترنتی وارد شدید؟

تقریبــاً شــش ســالی می شــود ایــن شــرکت در حــوزه 
کســب وکارهای اینترنتی با شــرکت های بزرگــی همکاری 

می کند و جزو مشتریان دائمی اش محسوب می شود .

 ایــن تیم متشــکل از چه تعداد ســفیر و 
پرسنل است؟

در حال حاضر در بخــش دلیوری و پیکاپ )که در پرشــیا 
اکسپرس هر یک واحدی مســتقل محسوب می شوند( 

ناوگانی 5۰ نفره در تهران داریم.
 

 در بخش لجستیک یعنی بخش تولید، 
تأمین و توزیع، نگاه شرکت به چه نحو است؟ 

در واقع نگاه شرکت این است که وقتی با شرکتی، به عنوان 
مثال، با اتاق بازرگانی تهران وارد تعامل می شویم و قرارداد 
بسته می شود، حلقه توزیع به صورت کامل ارائه شود. حال 
یا این سرویس از خود پرشیا اکسپرس گرفته می شود یا از 
ظرفیت سایر ناوگان ها مانند شــرکت پست برای تکمیل 
خدمات استفاده می کنیم. در بخش فروشگاه های اینترنتی 
نیز کل زنجیره توزیع، توسط ما صورت می گیرد و بسته ها 
پس از جمع آوری و دسته بندی، در انبار تفکیک شده و با 
توجه به نیاز و تمایل مشتری به استفاده از خدمات همان 
روز و روز بعــد تصمیم گیــری می شــود که از ناوگان پســت 
برای ارسال استفاده شود یا از ناوگان پیک موتوری شرکت. 
تعرفه های پستی نیز بر اساس همان تعرفه هایی است که 
در شرکت پســت وجود دارد و ســرویس های کامل پستی 

مانند یک باجه کامل پستی ارائه می شود.

 روزانه چه میزان بار یا مرسوله را جابه جا 
می کنید؟

روزانه حدود 5۰۰۰ مرسوله وارد مجموعه پرشیا اکسپرس 
می شود. بعد از اینکه این مرسوالت طبقه بندی شد، برای 
توزیع آماده می شــود. معمــوالً در تهران بین 
۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ مرســوله در روز در مواقع عادی 
جابه جــا می شــوند که توســط نــاوگان پرشــیا 
اکســپرس انجام می شــود و مابقی که حدود 
۳۰۰۰ مرســوله در روز اســت، از طریــق باجــه 
پستی سرویس ارائه می شــود. البته با توجه 
به شرایط ویژه ای مانند شب یلدا یا ولنتاین یا 
موضوعات مختلف مناســبتی، این حجم به 
بیش از ۳۰۰۰ مرسوله در شهر تهران می رسد.

 آیــا می تــوان آماری از ســهم پرشــیا 
اکسپرس در بازار لجستیک ایران ارائه داد؟

بــرای ارائــه درصــد صحیــح از ســهم لجســتیک پرشــیا 
اکســپرس، باید آمار صحیحی از مابقــی تأمین کنندگان 
در اختیار داشت. اما متأســفانه آمار دقیقی در دسترس 
نیســت و ســهم عمده شــرکت پســت را در ارائه خدمات 
نباید نادیده گرفت. مابقی شرکت های لجستیکی مانند 
پرشــیا اکســپرس هر یک ســهم یک یــا دو درصــدی را در 
صنعت دارند. هر یک از تأمین کنندگان بخش خصوصی 
فاصله بعیدی با شرکت پست از نظر تعداد مرسوله دارند 
و شرکت پست یکه تاز میدان است. ضمن آنکه در بخش 

تجــارت الکترونیک و غیر ســنتی عمل کردن نیز شــرکت 
پســت طی ســال های اخیر به موفقیت های چشمگیری 

دست یافته  است.
 

 صنعت لجستیک با اینکه یک صنعت 
سنتی محسوب می شود، اما نوآوری هایی را نیز طی 
ســال های اخیــر تجربــه کــرده اســت. شــما در این 
کسب و کار چه اقدامات نوآورانه ای انجام داده اید؟  
ما از همان بدو تأسیس، اصرار زیادی برای وارد کردن و جا 
انداختن مباحــث نوآورانه در قســمت نرم افــزاری در این 
صنعت داشته ایم. به طوری که در زمینه امضای دیجیتال 
نیز جزو شرکت های پیشرو بودیم. حتی ایده شکل گیری 
این شرکت نیز از حل یک چالش، شکل گرفت و در طول 
این ســالیان، همــواره نگاهــی نوآورانه در کســب وکارمان 
داشته ایم و با این پرسش خود را درگیر کرده ایم که چگونه 
به اصناف مختلف در بخشی از جابه جایی ها که کمتر به 

آنها توجه شده، کمک کنیم. 
به عنــوان مثــال، در بخش آزمایشــگاه، با اســتقرار کانتر 
و نماینــده ای نزدیــک بــه دفتــر پذیــرش آزمایشــگاه، این 
خدمات را بــه افــرادی ارائه می دهیــم که نیاز بــه دریافت 
جــواب آزمایــش کاغــذی و ارســال آن دارنــد، بــدون آنکه 
بخواهنــد درگیر پروســه اداری شــوند و با خیــال راحت و 
با هزینه ای مناســب جــواب آزمایــش را در محل تحویل 
بگیرنــد. در موضــوع گارانتی ها نیز کار ارســال مرســوله و 
برگرداندن کاالی تعمیرشــده به دست مشــتری را انجام 
می دهیم. بدون آنکه نیاز باشد مشتری ترددی در سطح 

شهر داشته باشد.

 مزیت رقابتی شما چیست؟
در واقع ارائه سرویس های VIP به مشتریان، وجه تمایز و 

مزیت رقابتی پرشیا اکسپرس است. 

 صنعــت لجســتیک را در ایــران چگونه 
ارزیابی می کنید؟

به طور قطعی می توان گفت صنعت لجســتیک در دنیا 
جــزو ده صنعت برتــر و پول ســاز اســت. هر قــدر خرید و 
فروش در بســتر وب صورت گیرد و این دایره چه به دلیل 
قطــع زنجیــره کرونــا و چــه دالیل فرهنگــی و زیرســاختی 
گســترش یابد، صنعت لجســتیک نیز صعــود را تجربه 
می کنــد و ســفره لجســتیکی بزرگ تــر شــده و گســترش 

بیشتری پیدا می کند.
به خصوص تهــران را بایــد یک کشــور جداگانــه در حوزه 
لجســتیک در نظر گرفت، زیرا پتانســیل های این بخش 
در پایتخت قابل قیاس با شهرهای دیگر نیست و حجم 
کار بسیار متفاوت است. به جز شرکت های بزرگ مانند 
پســت و تیپاکس که ســهم عمــده ای را بــر عهــده دارند، 
شرکت های کوچک تر مشابه پرشیا اکسپرس، جای زیادی 
برای کار دارند و ظرفیت این بازار آنچنان گسترده است که 

خیلی کارها را می توان در آن انجام داد.
ولــی حــوزه لجســتیک چالش هــای مخصــوص بــه خود 
را دارد. در بســیاری از اســتارتاپ ها بــا یک نرم افــزار و اپ 
می توان کســب وکار راه انداخت، اما در حوزه لجســتیک 
ابعــاد کار کمــی متفــاوت اســت و همیــن مســئله ورود 
ســرمایه گذاران بــه این حــوزه را بــا تردید مواجــه می کند. 
چراکــه بخــش اعظمــی از ایــن ســرمایه گذاری در بخــش 
نیروی انســانی و وســیله نقلیه اســت. با توجه بــه اینکه 
چالش هایی برای گذران زندگی وجود دارد، نیروی انسانی 
بخش لجستیک نیز از نظر تأمین مالی با محدودیت هایی 
مواجه شده  اســت. شــاید اگر در این حوزه، شرکت هایی 
که خواهان رشــد و رضایت مشــتری و پرســنل هســتند، 
تعامــات و توافقاتــی بــر ســر قیمــت و تعرفه بــا یکدیگر 
داشته  باشند، بتوانند این چالش را تا حدود زیادی مرتفع 
ســازند؛ زیرا اعتمــاد در این صنعــت به راحتی به دســت 

نیامده که بخواهد آنی از دست برود.

NEWSخبر

 همکاری آمازون با 
شرکت های حمل ونقل 

عربستان سعودی

جهش لجستیکی
 شــرکت آمــازون از راه انــدازی ۳۰ 
کسب وکار خرد و متوسط و ایجاد 
صدها فرصت شغلی در شاخه حمل و نقل 
داخلــی در عربســتان ســعودی حمایــت 
بــزرگ  مؤسســه  می کند.»منشــآت« 
پشــتیبانی از کســب وکارهای نوپــا، ایــن 
را  آمــازون  بــا  همــکاری  در  حرکــت 
موفقیت آمیز خوانــد و هدف اصلــی آن را 
ایجاد ســهولت در انتقال و تحویل کاال به 
مشتری با تأمین سیستم آمازون معرفی 
کــرد. ایــن فرصــت کم نظیــر، به همــکاری 

بلندمدت در کل ناحیه منا 
ختم می شود.

 تأمین ابزار، فناوری 
حمل و نقل و کمک 
تجارت هــای  بــه  فکــری 
کوچک و متوســط به رشــد 
لجســتیک در ســرزمین 
ســعودی ها کمک شــایانی 
رونالــدو  کــرد.  خواهــد 

مشحور، نایب رئیس آمازون در عربستان 
ســعودی بر این باور است که هیچ چیز به 
انــدازه تزریــق قــدرت بــه کســب و کارهای 
کوچک و متوسط نمی توانست در توسعه 
آنها اثربخش باشد. استارتاپ های حاضر 
از مزایــای متعــددی مثــل دریافــت حجم 
مشخص و باالیی از سفارش، ارائه تحویل 
به موقع، بهره مندی از فناوری به روز صنعت 
لجســتیک آمازونی، آمــوزش و همچنین 
تخفیف کاال، خدمات حمل با ماشین های 
برند آمازون، پوشــش کارکنان با یونیفورم 
آمازون و بیمه تکمیلــی بهره مند خواهند 

شد.

 کسب وکارهای کوچک در زمینه 
حمل ونقــل، کلیــد موفقیــت در 
زمینه اقتصادی در سطح داخلی هستند. 
بر همیــن اســاس تمایــل و توجه شــرکت 
منشآت از این بخش با ارائه برنامه کاری، 
تنظیم توافق نامه های همکاری، مشارکت 
در بخش دولتــی و خصوصــی و ایجاد پل 
بیــن ایــن دو از اهــداف بلندمدت شــرکت 
حمایــت از کســب وکارهای خــرد در 
عربســتان اســت. نکته جالب توجــه این 
اســت کــه ایــن مشــارکت آمازونــی بــرای 
گروه هــای بــا تجربه بیــن 5 تــا ۱۰ ســال در 
مدیریــت رویدادها، امــور اجرایــی و حتی 
افراد بدون تجربه، امــا هدفمند و باانگیزه 

امکان پذیر است.
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کسبوکار
B U S I N E S S

گفت و گو با محمدرضا آشتیانی، بنیان گذار 
کسب و کار قسطا؛ او می گوید با وجود اینکه 

شرایط پرداخت وام توسط آنها بسیار ساده تر از 
بانک هاست، اما نرخ نکول پایین تری دارند

اعتبار؛ بدون ضامن 
و با کمک هوش مصنوعی

 ایــده تأســیس قســطا چگونــه شــکل 
گرفت؟

ایــده تأســیس اولیــن شــرکت لندتکــی در حــوزه فــروش 
اقســاطی کاال و خدمــات، در ســال 97 همــراه بــا جمعــی 
از دانشــجویان دانشــگاه شــریف شــکل گرفــت و بــا 
سرمایه گذاری اســتارتاپ اســتودیو آراد به کار خود ادامه 
داد. در آن زمــان، هیچ ســایت آنالینی وجود نداشــت که 
کاال و خدمــات را به صورت قســطی در اختیار مــردم قرار 

دهد. تعداد زیادی فروشگاه اینترنتی در حال شکل گیری 
بودنــد، امــا از فــروش اقســاطی کاالهــا و خدمــات خبری 
نبــود. البته برخــی فروشــگاه ها بودنــد که در کنــار فروش 
نقدی خود، فروش اقساطی نیز داشتند، اما امکان خرید 
خدمات و کاالهــا از تمام فروشــگاه های آنالین یا فیزیکی 
وجود نداشــت. این کار در بــازار لندتک متداول اســت و 
قســطا با هدف و ایجاد این فرصت، تأسیس شد تا کارت 
اعتبــاری خریــد را در اختیار مشــتریان قــرار دهــد و آنها 

I N T E R V I E W

گزارش دیجی کاال از سال 1400 منتشر شد

رشد 49 درصدی خرده فروش بزرگ آنالین
گزارش ســاالنه دیجــی کاال در ســال ۱۴۰۰ منتشــر 
شــد. حمیــد محمــدی، بنیان گــذار و مدیرعامــل 
دیجی کاال در ابتدای گــزارش گفته که دیجی کاال از 
محدودیت های کرونا یاد گرفته مقیاس پذیر باشد 
و به سمت روش های خالقانه برای مقیاس پذیری 
و اســتفاده از مدل هــای کســب وکار جدید بــرود و 
راهکارهای هوشــمند و غیرمتمرکز را برای افزایش 
ظرفیت و حضــور فراگیرتر در سراســر کشــور پیدا 
کند. بــر اســاس گفته هــای محمــدی، دیجــی کاال 
در مســیر ایجــاد اکوسیســتم اقتصــاد دیجیتــال 
گام برداشــته؛ دیجی اکســپرس، اســمارتک، 
دیجی پی، پیندو، دیجی نکســت، افزایش حضور 
عرضه کننده های روســتایی، رونمایی از دیجی کاال 
بیزینس، دیجی فای، دیجی کالود و مگنت همگی 
از پایه های توسعه این اکوسیستم در زنجیره ارزش 
تجارت الکترونیک هســتند. دیجی کاال ۲۴9 هزار 
فروشــنده و هفت میلیون و 5۰۰ هــزار تنوع کاالیی 
دارد. این پلتفرم 87۰۰ همکار مستقیم و ۱۲۶ مرکز 
زیرساختی داردو ظرفیت پردازش کاال در طول یک 

روز رقمی معادل 9۶۰ هزار مورد برآورد شده است.

 برخی اقدامات دیجی کاال
دیجی کاال جــت در مــرداد ۱۴۰۰ فعالیت 
خــود را آغــاز کــرد و اکنــون بــه دو روش همــکاری با 
فروشــگاه های معتبر و فروشــگاه های اختصاصی 
»جت مارکــت« محصــوالت خــود را در گروه هــای 
ســوپرمارکتی، دارو، نــان، شــیرینی، کافــه، میــوه، 
پروتئینی و گل تأمین می کند. تهران، کرج، اصفهان، 
شــیراز، مشــهد و قــم شــهرهای تحــت پوشــش 
دیجی کاال جت هســتند. دیجی کاال جت با بیش  
از دو میلیون کاربر یکتای ماهانه، ۱7 هزار سفارش 
را در یک روز به دســت خریداران می رساند. حتی 
در مواردی ارسال ســفارش به دست مشتری پنج  

دقیقه ای انجام شده است.
دیجی پــی در ســال ۱۴۰۰ ســرویس های اعتبــاری، 
درگاه پرداخــت هوشــمند، کیــف پــول و ســرویس 
بازگشــت وجــه کاالهــای مرجوعــی را بــه کاربــران 
ارائه داده است؛ در ســال ۱۴۰۰، از طریق درگاه های 
پرداخت دیجی پی، ۲8۲ هزار میلیارد ریال تراکنش 
انجام شــده، ۳5 هزار میلیارد ریال هــم به کاربرانی 
که از خریدشان منصرف شده اند، پرداخت شده؛ 
دیجی پی  ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار خرد به کاربران 

تخصیص داده است.
یکی دیگــر از خدمــات دیجی کاال، دیجی نکســت 
اســت. دیجی نکســت یــا همــان مرکــز نــوآوری 
و ســرمایه گذاری دیجــی کاال بــه کســب وکارهای 
نوپــا ســرمایه تزریــق می کنــد. توســعه فنــاوری 
پیش شتاب دهی، شتاب دهی و برنامه های آموزشی 
از محورهــای فعالیــت دیجی نکســت هســتند. 
دیجی نکســت بــا ۲5 اســتارتاپ فعــال، دارای پنج 
محصول بــر لبــه فنــاوری اســت و تاکنــون روی ۴9 
اســتارتاپ ســرمایه گذاری کرده اســت. دیجی کاال 
بیزینــس هــم راهــکار هوشــمند بــرای خریدهــای 

سازمانی دیجی کاالست که در آبان ۱۴۰۰ فعالیتش 
را شــروع کرده و بیش از ۳۰ هزار مشــتری سازمانی 
از صنایع گوناگون دارد؛ 8۰ درصــد از مجموع 5۰۰ 
شــرکت بزرگ ایــران از دیجــی کاال بیزینــس خرید 

داشته اند. 

 خرده فروشی آنالین در ایران و جهان
ارزش خالــص کاالی فروخته شــده در 
دیجی کاال در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال گذشته 
۴9 درصــد رشــد داشــته و فــروش خالــص ریالــی 
دیجی کاال در ۱۰ ســال گذشــته به طور متوسط هر 

سال 9۴ درصد رشد کرده است.
چین، کره جنوبی، بریتانیا، آمریکا، استرالیا، آلمان، 
فرانسه، ژاپن، روسیه، ترکیه، برزیل، هند، اندونزی و 
ایران به ترتیب بیشترین سهم خرده فروشی آنالین 
از کل بازار خرده فروشی همان کشور را دارند.  ایران 
در ایــن رتبه بنــدی بــا ۴- درصــد، کمترین ســهم را 
دارد. بــا ایــن  حــال ســهم خرده فروشــی آنالیــن در 
سال ۱۴۰۰ با رشد ۲5درصدی همراه بوده و از ۲/۳ 
درصــد در ســال ۱۳99 به حــدود ۴ درصد در ســال 
۱۴۰۰ رسیده است.  دیجی کاال در ســال ۱۴۰۰ برای 
پوشش حداکثری در ارسال سفارش های مشتریان، 
نمایندگی های توزیع کاال را در سراسر کشور افزایش 
داد. برخی مراکز تحویل حضوری در برخی استان ها 
به مشــتریان خدمت رســانی کردند. تا پایان سال 
۱۴۰۰ دیجی کاال با 8۲ مرکز، چهار محل برای توزیع 
کاال و خدمات پس از فروش و ۴8 محل جمع آوری 
کاالی فروشندگان در سراسر کشور، به توسعه توان 

پردازشی خود پرداخته است. 

 آمارهایی از کاربران
7۰ درصد کاربران دیجی کاال آقا هســتند 
و ۳۰ درصد خانم. بیشتر کاربران دیجی کاال را دهه 
شــصتی ها و دهه هفتادی ها تشــکیل می دهند.. 
اپلیکیشــن موبایلــی محبوب تریــن ابــزار کاربــران 
دیجــی کاال در زمینــه بازدیــد و ســفارش اســت. 
مشــتریان دیجــی کاال در تهــران، البــرز و اصفهان 
در سال ۱۴۰۰ بیشــترین خرید را داشته اند. بیش 
از ۱۰ درصــد از پرداخت هــا در ســال ۱۴۰۰ بــه روش 
پرداخــت اعتبــاری و پرداخــت از طریــق کیف پول 
اتفاق افتاده، 78/۱ درصد پرداخت ها آنالین، ۱۰/5 
درصد پرداخت ها در محل، 5/5 درصد پرداخت ها 
به صورت اعتباری، 5/۱ درصد پرداخت ها با کیف 
پول و ۰/8 درصد پرداخت هــا با کارت هدیه انجام 
شده است. در سال ۱۴۰۰ مارکت پلیس دیجی کاال 
وارد ششمین ســال فعالیتش شد. در ســال ۱۴۰۰ 
همزمان بــا رشــد فــروش در مارکت پلیــس، تعداد 
فروشندگان نیز با رشد ۶۳/۶ درصدی همراه بود. 
در ســال ۱۴۰۰، هــر فروشــنده فعــال مارکت پلیس 
به طور متوســط ماهانــه ۴9۴ میلیون ریــال فروش 
داشــته اســت. فروشــندگان اســتان های تهــران، 
خراسان رضوی، اصفهان، البرز و آذربایجان شرقی 

بیشترین فروش را در دیجی کاال داشته اند. 

REPORTگزارش

قسطا اولین شرکت لندتکی است که امکان خرید از فروشگاه های اینترنتی و فیزیکی را به صورت اقساطی برای کاربران مهیا 
می کند. شرایط ویژه ای که قسطا کارت به کاربران می دهد، سبب شــده بیش از 120 هزار کاربر ظرف مدت سه سال این کارت 
را دریافت کنند و از خدمات وام آن بهره مند شــوند. برای آگاهی از جزئیات بیشــتر لندتک قسطا گفت و گویی با محمدرضا 

آشتیانی، بنیان گذار این کسب و کار انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.



بتوانند از هر فروشگاهی که می خواهند خرید کنند.
در واقــع به جای فــروش اقســاطی کاال یا خدمــات از یک 
یــا چنــد فروشــگاه، کاربــر می توانــد در هــر فروشــگاه کــه 
تمایــل داشــت، اعتبــار کارت را خــرج کنــد. ایــن کارت به 
مشــتری این امکان را می دهد که امــکان انتخاب از تمام 
فروشــگاه های اینترنتــی و فیزیکــی در سراســر ایــران را 

داشته  باشد.
البته در ابتدای کار، قســطا فقط فروشــگاه های اینترنتی 
را پوشــش مــی داد، امــا از زمانــی کــه پــای شــرکت ثــروت 
ســتارگان به عنوان دومین ســرمایه گذار در مــرداد 98 به 
قســطا باز شــد، توانســتیم فروشــگاه های فیزیکــی را نیز 
پوشش دهیم. ورود به فروشگاه های فیزیکی به دو دلیل 

اتفاق افتاد. یکی اینکه برخی کاالها و خدمات 
اساســاً فروش اینترنتی نداشــتند؛ بــه عنوان 
مثال، کاشــت مــو به صــورت اینترنتــی انجام 
نمی شد. به عالوه یکسری از کاالها در فضای 
فروشگاه های فیزیکی ارزان تر از فروشگاه های 
اینترنتی به فروش می رســیدند. بنابراین بعد 
از سرمایه گذاری ثروت ستارگان، توانستیم به 

سمت خلق قسطا کارت حرکت کنیم.

 قسطا کارت چیست؟ آیا با 
کارت های بانکی تفاوت دارد؟

قسطا کارت از نظر فیزیکی مشابه کارت های بانکی است، 
اما دو تفاوت بــا کارت های عادی بانکــی دارد. یکی اینکه 
شارژ کارت قسطا از طرف ما انجام می شود. دوم اینکه با 
این کارت ها فقط امکان خرید با دســتگاه پــوز یا خرید از 
طریق درگاه اینترنتی وجود دارد و اعتبار موجود در کارت، 

قابلیت انتقال یا اخذ وجه نقد را ندارد.

یــد   شــرایط پاندمــی و گســترش خر
اینترنتی نیز بر پیشرفت کار تأثیرگذار بوده است. 

اما مســلماً بــرای ادامه راه بــا چالش هایــی روبه رو 
بوده اید. این چالش ها چه بودند؟

از ابتدا با وجود دو ســرمایه گذار، همه چیــز خیلی خوب 
پیش می رفــت و روزبه روز به تعداد مشــتریان مــا اضافه 
می شــد. منتها در بــازار لندتک، محدودیت بــرای تأمین 
منابع مالــی از چالش های کار اســت. زیرا آن قــدر تقاضا 
زیــاد اســت کــه معمــوالً بــرای تأمیــن مالــی بــه مشــکل 

برمی خوریم.

 بــرای رفــع مشــکل تأمیــن مالــی چــه 
کردید؟

 اواخــر ســال ۱۴۰۰ از طــرف شــرکت فینــووا، زیرمجموعه 
ارتباط فــردا و بــازوی نــوآوری بانک آینــده، به اســتارتاپ 
قسطا پیشــنهاد ســرمایه گذاری داده شــد. بعد از مدتی 
کــه در حــال مذاکــره در خصــوص ابعــاد و ویژگی هــای 
ســرمایه گذاری و مشــارکت بودیــم، در نهایــت ســومین 

سرمایه گذار نیز به قسطا وارد شد.

 میــزان ســرمایه گذاری هــر یــک از 
شرکت ها چقدر بود؟

متأسفانه نمی توانم رقم سرمایه گذاری را بگویم، زیرا این 
توافق بین ما و سرمایه گذاران ایجاد شده که ارقام مربوط 
به سرمایه گذاری اعالم نشود؛ اما فقط همین را می توانم 
بگویم کــه در ســومین ســرمایه گذاری، رقــم مربوطه جزو 
بزرگ تریــن ارقــام ســرمایه گذاری منعقدشــده در حــوزه 

فین تک است.

 مدل اعتبارســنجی بــرای تأمیــن مالی 
ســرمایه گذار چگونــه و بــر چــه اساســی صــورت 

می گیرد؟
مــدل اعتبارســنجی مــا مطابــق هــوش مصنوعــی انجام 
می شــود. اگــر بخواهــم کلی تــر توضیح دهــم بایــد بگویم 
اساساً در دنیا هفت دســته داده وجود دارد که بر اساس 
این داده ها اعتبارسنجی انجام می شود. سه دسته از آنها 
داده های مالــی و چهار دســته از آنها داده هــای غیرمالی 
هســتند. داده هــای مالــی عبارتنــد از ریزتراکنش هــا، 
گزارش های بانکی و فهرست دارایی ها. داده های غیرمالی 
عبارتند از خصوصیات جمعیتی )دموگرافیک(، تحلیل 
روان شناسانه، داده های شبکه های اجتماعی و داده های 

عملکرد اجتماعی.
یــن داده هــا جهــت  ریزتراکنش هــا از جملــه مهم تر
اعتبارسنجی هستند که شامل پرینت یا گردش حساب 
می شود. ریزتراکنش ها از آن جهت اهمیت دارد که آینه 
کاملی از رفتار مالی افراد در زندگی واقعی است. در واقع 
امروزه که نفوذ بانکداری الکترونیک به میزان 
قابل توجهی افزایش یافته  است، می توان این 
ادعا را داشت که کمتر کسی می تواند بخشی 
از زندگی مالی خود را به گونه ای پنهان کند که 

در گردش حسابش منعکس نشود.
گزارش هــای بانکی شــامل اطالعــات وام های 
اخذشــده و کیفیت بازپرداخــت آن به همراه 
فهرســت چک های احتمالی برگشتی است. 
این دســته از داده ها اگرچه بســیار بااهمیت 

هستند، اما ناظر به گذشته اند.
لیســت دارایی هــا داده پراهمیتــی خصوصــاً 
در مورد وام های خرد اســت که متأســفانه امــروزه امکان 
اســتعالم گیری آن وجــود نــدارد و مــا بــه خوداظهــاری 

مشتریان اکتفا می کنیم.
اولین دســته از داده های غیرمالی، داده های دموگرافیک 
یا جمعیتی، مانند جنسیت، تحصیالت، سن، شغل و... 
اســت که بر اســاس این مشــخصات می توان تا حدودی 
تشــخیص داد که احتمال نکول )عــدم پرداخت به موقع 
قســط( چه میزان خواهد بــود. تحلیل روان شناســانه به 
معنای استخراج خصوصیات اخالقی - رفتاری مشتری 

بر اســاس آزمون هــا یــا بازی های روان شناســی اســت که 
متأســفانه در کشــور ما رواج چندانی ندارد. دسته دیگر 
از داده هــا، داده هــای مربــوط بــه شــبکه های اجتماعــی 
اســت. بســته به اینکــه فــرد در فضاهــای مجــازی مانند 
اینستاگرام یا توتیتر و سایر فضاهای مجازی چه رفتاری 
دارد و چــه پســت هایی می گــذارد و از چه هشــتگ هایی 
استفاده می کند و چقدر فالوئر دارد و... می توان نتایجی 
گرفت. در دنیــا این داده ها بســیار حائز اهمیت اســت و 
برخی شرکت ها این داده ها را آنالیز می کنند و در اختیار 
کســب وکارها قــرار می دهنــد. دســته دیگــری از داده هــا، 
داده هــای عملکــرد اجتماعــی افــراد اســت. به ایــن معنا 
که فــرد چقدر جرائــم راهنمایــی و رانندگــی دارد؟ قبوض 
تلفن، آب و بــرق و گاز خود را به موقــع پرداخت می کند یا 
نه؟ با اینکه به نظر می رسد این داده ها محرمانه نیست، 
اما ســازمان ها این داده ها را در اختیار کســب وکارها قرار 
نمی دهنــد. البته به تازگی شــنیده ام کــه داده های مربوط 
به جرائم راهنمایی و رانندگی روی اعتبارســنجی شرکت 

مشــاوره رتبه بنــدی اعتبــاری 
ایرانیــان کــه توســط بانــک 
مرکزی ایجاد شــده، وارد شده 

و اثرگذار است.
نکتــه مهــم ایــن هفت دســته 
داده آن اســت کــه جزئیــات 
این داده هــا اهمیت بیشــتری 
نســبت به کلیــات آن دارد. به 
عنــوان مثــال، اگر فــردی چک 
برگشتی دارد، جزئیات مربوط 
بــه چــک، ماننــد میــزان مبلغ 
آن، پاس کــردن و رفــع و رجوع 

چک بعد از چه مدت زمــان، خیلی مهم اســت. در ایران 
این داده ها به صورت کلــی یا کمرنگ وجــود دارد یا اصالً 
وجود نــدارد. در حالی که در دنیا، شــناخت از مشــتری، 
بر پایه اعتماد اســت و با آنالیز و پیش بینی رفتارشناسی 
افــراد از روی همیــن داده هــا، بــازار لندتک به این ســمت 
پیش می رود که بــدون دریافت هیچ گونــه وثیقه، به افراد 
وام می دهند و ضامــن و وثیقه عمالً حذف می شــود و در 
اختیــار داشــتن ایــن اطالعــات، روی تصمیم گیــری برای 

اختصاص وام به آن فرد تأثیر بسزایی دارد.

 ایــن اعتبارســنجی در قســطا چگونــه 
انجام می شود؟ 

این شــناخت با اعتبارســنجی هوشــمند اتفاق می افتد. 
منتهــا بایــد داده های زیــادی وارد شــود تا اعتبارســنجی 
خوبی نیز صورت گیرد. در ایران داده های ما از مشتری کم 
است. به دلیل عدم شناخت کافی ما از مشتری در ایران 
هیچ لندتکی وجود نــدارد که وثیقه را حذف کرده  باشــد. 
معموالً ضامن را حذف کرده اند اما وثیقه )چک یا سفته( 

را نتوانسته اند حذف کنند.
بنابراین پایه اساسی کسب وکار قســطا از لحاظ فناوری، 
اعتبارســنجی اســت. اعتبارســنجی مشــتریان مــا بــا 
اســتفاده از هوش مصنوعی اســت که نتیجــه خوبی نیز 
داشــته  اســت. یکی از دانشــجویان دانشــگاه شریف که 
پایان نامــه کارشناســی ارشــدش روی اعتبارســنجی بود، 
مقالــه ای ارائه داده بود که قســطا بر اســاس پیاده ســازی 
و نتایــج آن تحقیــق، توانســت نتایــج خوبــی بگیــرد. بعد 
از اعتبارســنجی هوشــمند در قســطا، وام قســطا بــدون 
ضامن با دریافت کمترین مدارک، در اختیار مشتری قرار 
می گیرد و به جرئت می توانم بگویم میزان نکول ما بسیار 
کمتر از بانک هایی است که با ضامن و وثیقه وام داده اند.

 چــه میــزان اعتبار بــه افــراد اختصاص 
می یابد؟ 

ســقف پرداخت وام ۲۰ میلیون تومان اســت که به زودی 
تا ســقف ۳۰ میلیون تومان افزایش پیــدا می کند. اما به 

طور کلی پایــه اســاس اعتبارســنجی ما گردش حســاب 
فرد اســت و بر اســاس آن، میــزان اعتبار نیــز اختصاص 

می یابد.

 آیــا وثیقــه نیــز از مشــتری دریافــت 
می کنید؟

بله. بســته بــه نتیجــه اعتبارســنجی ، اگــر نمــره اعتباری 
خوبی به مشتری داده  شود، سفته می گیریم، وگرنه چک 

از مشتری دریافت می کنیم.
با همــکاری بانک آینــده، کل پروســه ایــن کار بــه صورت 
آنالین انجام می شــود و هیــچ عملیات کاغــذی و مراجعه 
به بانــک نیــاز نیســت و تمــام پروســه از طریــق اینترنت 
بانک و تمام مراحل مختلــف بارگذاری مدارک به صورت 
اتوماتیک انجام می شود و از طریق OCR، مراحل مختلف 
تأیید و رد مدارک صورت می گیرد. به خاطر این فرایند، کار 

با سرعت باال و به صورت آنالین صورت می گیرد.
 

 چه مدت زمان برای 
اعتباردهی مورد نیاز است؟

در حــال حاضــر در تهــران بعد 
از بارگــذاری مــدارک توســط 
مشتری، در صورتی که مدارک 
بدون نقص باشــد، اعتباردهی 

سه روزه انجام می شود.

 بازپرداخــت و ســود 
بانکی چه میزان است؟

اعتبــار  ایــن  بازپرداخــت 
۱۲ ماهــه خواهــد بــود کــه بــا 
احتســاب کارمــزد ۱8 درصــدی بانــک و کارمزد قســطا، 
سود نهایی فروش اقساطی و میزان اقساط نیز محاسبه 

می شود.
نرخ مؤثر مشتری بر اساس اعتبارسنجی متفاوت است. 
در مدل جدید، ســودی که مشــتری پرداخت می کند، بر 
اســاس نمره ای کــه اعتبارســنجی هوشــمند به مشــتری 
می دهــد، متغیر خواهد بــود. مشــتری های خوش رفتار و 
با احتمال نکول پایین، ســود کمتــری پرداخت می کنند، 
زیرا اساســاً بخشــی از ســود لندتک ها به خاطر پوشــش 
ریسک نکول است. به عنوان مثال، اگر لندتک مطمئن 
باشد مشــتری اقســاط خود را به موقع پرداخت می کند، 
می تواند ســود کمتــری از او بگیرد. ســودی کــه لندتک ها 
از مــردم می گیرنــد، چهــار جــزء دارد. بخــش اول ســهم 
تأمین کننده مالی اســت کــه برای قســطا این کار توســط 
بانک آینده صورت می گیرد. بخش دوم، بابت هزینه های 
شــرکت لندتکــی و بخش ســوم، ریســک نکــول و بخش 
چهارم ســود مورد انتظار شــرکت اســت که باید در پایان 
ســال مقداری ســود در شــرکت رســوب کــرده  باشــد. اگر 
ریسک نکول بر اساس اعتبارسنجی فردی، صفر درصد 
باشــد می توان از این ســود صرف نظر کرد یا آن را کمرنگ 
دیــد. در ایران بــرای اولین بار نرخ ســود به صــورت متغیر 

ارائه می شود.

 چه تعداد مشتری دارید؟
تعــداد کاربــران قســطا از مــرداد 98 تــا کنــون از ۱۲۰ هزار 
مشتری عبور کرده  است. امیدواریم در سال ۱۴۰۱ رکورد 

خوبی را تجربه کنیم.  

 شرایط پرداخت وام برای بار دوم بعد از 
تسویه حساب وام اول صورت می گیرد؟

خیر. قســطا به گونه ای برنامه ریزی شــده که فــرد همواره 
می تواند تا ســقف مورد نظر به ما بدهکار باشــد و نیاز به 
تسویه وام قبلی نیست. به عنوان مثال، فرد به میزانی که 
اقساط خود را پاس می کند، می تواند مجدداً درخواست 

دریافت اعتبار داشته باشد.

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

   عکس:  پریا امیرحاجلو

 تعداد کاربران قسطا 
از مرداد 98 تا کنون از 
120 هزار مشتری عبور 
کرده  است. امیدواریم 
در سال 1401 رکورد 
خوبی را تجربه کنیم
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داستاناصلی
L E A D  S T O R Y

چرا حسین اسالمی 
و چرا نصر تهران؟

 یکــی از نشــانه های مهم بلوغ 
جوامــع، نهادهــای صنفــی 
قدرتمند است. به تجربه ثابت شده که 
هرجا صنفی قوی حضور داشته، رشد 
در آن صنــف اتفــاق افتاده اســت. زیرا 
نهاد صنفی از یکسو اتحاد میان افراد 
ذی نفــع را ایجــاد می کنــد و از ســویی 
دیگر بــا تعامــل درســت بــا حاکمیت، 
مشــکالت را از پیــش پای صنــف خود 

برمی دارد.

 سازمان نظام صنفی رایانه ای 
اســتان تهران نیز در سال های 
اخیــر تــالش کــرده تــا هــم اعتمــاد 
کسب و کارها و مشــارکت آنها را جلب 
کند و هم با تعامل صحیح با حاکمیت، 

گره از مشکالت بگشاید.

 نکتــه ای کــه در مورد ســازمان 
نصــر تهــران جالــب توجــه 
اســت، شــفافیت و بازنمایی رسانه ای 
قدرتمند آنهاست. جلسات متعدد با 
خبرنــگاران و حضــور در فضاهــای 
مختلف، باعث شده اســت تا مواضع 
این ســازمان صنفی بر همگان روشــن 
باشــد و افراد در جریــان اقدامــات این 

نهاد قرار گیرند. 

رئیــس  اســالمی،  حســین   
تهــران  نصــر  هیئت مدیــره 
می گویــد بــا وجود آنکــه این شــفافیت 
مشــکالتی را نیــز بــه وجــود آورده، امــا 
مزایــای بســیاری بــه همــراه داشــته که 
می توان چشــم بر معایب آن بست. از 
جملــه اینکــه فعــاالن حــوزه اقتصــاد 
دیجیتال که تا پیش از این ارتباط خوبی 
با ایــن نهــاد صنفــی نداشــته اند، پا به 
میدان گذاشته اند و نظرات کارشناسی 
خود را به شیوه های گوناگون در اختیار 

صنف قرار می دهند.

 به عالوه با وجود اینکه برخی 
بر طبــل اختالفــات می کوبند، 
سازمان نصر تهران در دوره ششم تمام 
تالش خود را کرده تا با ســایر نهادهای 
صنفی همگرا شود و بتوانند همگی در 
کنــار هــم در راســتای توســعه اقتصــاد 
دیجیتــال تالش کننــد، زیــرا دود آتش 
می توانــد  فقــط  دســتگی  چنــد 
کسب و کارها را کور کند و فایده دیگری 

نخواهد داشت.  

گفت و گو با حسین اسالمی، رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای 
استان تهران؛ او معتقد است نصر تهران در دوره ششم در اوج قدرت خود است و 
توانسته هم با کسب و کارها و هم با نهادهای حاکمیتی، ارتباطی مؤثر ایجاد کند

دردسرهای شفافیت  بیشتر

گفته می شــود کــه اگــر ارتبــاط رگوالتــور و 
نهادهای صنفــی همراه با اعتمــاد باشــد و نهادهای 
صنفی آن قدر قدرتمند باشند که این ارتباط به درستی 
شکل بگیرد، وزن مشورت گرفتن از بخش خصوصی 
باالتــر مــی رود و قانون گــذاری بــه ســمتی کــه جلــوی 

فعالیت کســب و کارها را بگیــرد، حرکت 
نمی کند. شما جایگاه نصر کشور و نصر 
تهران را چطور می بینید؟ آیا این تشکل 
توانسته در جایگاهی قرار بگیرد که مورد 
مشورت رگوالتور در مقررات گذاری برای 

فاوا باشد؟
حاکمیــت در حوزه هــای مختلــف، ابزارهــای 
گوناگونــی دارد بــرای اینکــه بتوانــد بــه شــیوه ای 
موضوعــات را پیــش ببــرد کــه هــم رضایــت 
شــهروندان را به دســت بیاورد، هم موانع پیش 

راه خــود را بــردارد. بــه طور کلــی اندیشــگاه های حاکمیت در 
خصوص نحــوه مواجهه بــا فناوری های نوین و مبتنــی بر آن 
دچار اختالل هستند. در زمان تشکیل نظام صنفی رایانه ای، 

حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات محــدود بــه حوزه هــای 
نرم افزار و سخت افزار بود و طی دو دهه اخیر، این حوزه به کل 
اقتصاد دیجیتال بســط پیدا کرده اســت. وقتی مــا راجع به 
یک موضوع دوگانه لجســتیکی - فناورانــه مثل حمل و نقل 
اینترنتــی حرف می زنیــم، صنف باید دربــاره آن نظــر بدهد و 
پیگیــری و حمایــت کنــد. از ســویی دیگــر وقتی 
درباره اپلیکیشــن های پرداخت حــرف می زنیم 
نیز پای صنف به میان می آید. یعنی گســتره ای 
از کسب و کارها و حوزه های مختلف ذیل فعالیت 
صنف فاوا قرار می گیرنــد. به زبان دیگر صنعت 
فاوا برخالف تصاویر سابق یک صنعت به موازات 
سایر صنایع نیست، بلکه بخشــی است که به 

نوعی همه صنایع دیگر را فعال می کند. 
بر این اســاس، حوزه ای که ما قبالً به عنوان نظام 
صنفــی رایانــه ای می شــناختیم، بســیار بســط 
یافته و بزرگ شده و حجم زیادی از کل اقتصاد کشور را در بر 
می گیرد. پس کارکرد صنف عوض شــده و نسبت به دو دهه 

پیش تغییرات بسیاری کرده است.

از منظــر دیگر، حاکمیــت هوشــمند از اینکه نظــرات بخش 
خصوصی را پیــش از تصمیم گیری دریافت کند، اســتقبال 
می کند. ما در الیه های باالیی حاکمیت با یک استقبال جدی 
از متخصصان فنــاوری، مجموعه هــای دانش بنیان و صنف 
فاوا مواجه هستیم، ولی زمانی که با الیه های پایینی حاکمیت 
تعامل روزمره داریم و به ویژه زمانی که به ســطح کارشناسان 
می رســیم، متوجه می شــویم که اصــالً عالقه ای به شــنیدن 
صــدای یکپارچه صنف ندارنــد و حتی گاهی با دنبــال کردن 
اختالف هایی که بین تشکل ها وجود دارد، از این اختالفات در 

راستای عدم اصالح و تحول خود استفاده می کنند. 
امــا در مــورد نصر تهــران کــه دوره ششــم خــود را می گذراند، 
باید بگویم هــم از نظر تعداد اعضای فعال کــه بیش از نیمی 
از کل اعضای نصر در سراسر کشور است و هم از نظر میزان 
حضور اعضای نصر تهران در زیست بوم اقتصاد دیجیتال، 
با وضعیت ویــژه ای مواجه هســتیم. در ایــن زمانه حاکمیت 
نگاه متفاوتی به فاوا دارد و صنف فاوا را - با وجود چالش های 
جدی و انتقاداتی که نصر تهران علنی ساخته است - دلسوز 
کشور می داند. برای اولین بار است که وقتی صنوف مختلف 

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

اصناف مهم ترین بخش های هر جامعه ای را تشکیل می دهند. هرجا که دولت مردان متوجه نکاتی نباشند یا از نظرشان دور بماند، این وظیفه اصناف است که حقوق اعضای خود را مطالبه 
کنند و به صورت یکپارچه در جهت تأمین منافع صنف خود گام بردارند.  طی سال های اخیر ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران تالش داشته تا این مسئولیت سنگین را به انجام 
برساند و به همین منظور تعامل خود را با بخش های مختلف حاکمیتی افزایش داده است. سازمانی که در روزگار تأسیسش نماینده بخش نرم افزار و سخت افزار بود، حاال با گستره عظیمی از 
کسب و کارها روبه رو است که اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را تشکیل می دهند و باید صدای آنها باشد و مشکالت کوچک و بزرگ آنها را تا جایی که در توان دارد، مرتفع سازد. حسین اسالمی، 
رئیس هیئت مدیره نصر تهران، دوره ششم را قوی ترین دوره نصر تهران می داند و معتقد است هم حاکمیت متوجه اهمیت مشورت گرفتن از صنف شده و هم کسب و کارها به دلیل شفافیت 

ایجادشده، نهاد صنفی را حامی خود می دانند. 

   عکس:  نسیم اعتمادی
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به دیدار رهبــر انقالب می رونــد، از صنف فاوا هم مســتقیم 
دعوت می شود و نماینده اقتصاد دیجیتال - که در دوره اخیر 
دوست و برادر عزیزم آقای خلج مدیرعامل اسنپ بود - جلوی 
نفر اول کشور صحبت می کند. برخالف دوره های گذشته، در 
این دوره از خودروسازها و تولیدکنندگان لوازم خانگی انتقاد 
می شــود، ولی دانش بنیان ها مورد تأیید قــرار می گیرند. بعد 
شاهد آن هستیم که امسال به نام سال دانش بنیان ها - که 
بسیاری از ایشان عضو نصر تهران هستند - نامیده می شود. 
از نگاه دیگر، در هیچ دوره ای به اندازه این دوره در نصر تهران 
به دنبال اتحاد رقبا نبودیم و تقریباً با همه تشکل های همسو 
مرتبط هســتیم و با وجود اختالفاتی که داریم، بر اشتراکات 
تأکید می کنیم. با اتــاق بازرگانی و ســندیکاها و اتحادیه های 
مختلف در ارتباط جدی هستیم و در بسیاری از موضوعات 
مثل طرح صیانت یا اینماد همســو و همفکریم. از این نظر، 
بیشترین میزان همگرایی صنفی در دوره ششم محقق شده 
و ما نشان داده ایم که با وجود بزرگی و داشتن قانون خاص، به 

دنبال حذف سایر تشکل ها نیستیم. 
از منظــر ارتباطات بــا قوای مختلف هــم در ایــن دوره تحول 
جدی ایجاد شده است. هیچ زمانی نبوده که به اندازه دوره 
ششم توانســته باشــیم با حاکمیت گفت و گو کنیم. اگر در 
ادوار ســابق توفیق مــان ارتبــاط جــدی بــا وزارت ارتباطــات و 
فناوری اطالعات بوده، در این دوره ما با بانک مرکزی، وزارت 
اقتصــاد و وزارت صمت در دولــت و به صورت مســتقیم با 
قوه قضائیه و قوه مقننه به شدت در ارتباط هستیم. ممکن 
اســت نظرات مان همســو نباشــد، ولی به شــکل مــداوم در 
تماس هستیم و از ما نظرخواهی می کنند و گاهی از نظرات 
کارشناســان صنف اســتفاده می کنند. البته این به معنای 
این نیســت که هر حرفی که ما می زنیم، تأیید می شــود اما 
در شرایطی هســتیم که حرف نصر تهران شنیده می شود. 
در کارگروه اقتصاد دیجیتال - که توفیق بزرگی برای دولت و 
وزارت فاواست - در سندباکس بانک مرکزی و در سندباکس 
وزارت اقتصــاد حضور جــدی نماینــدگان صنــف را داریم و 
مبتنی بر تغییراتی که صنف ما در این دو دهه با آن مواجه 
شده، سعی کرده ایم با نهاد های مختلف حاکمیتی در ارتباط 
باشــیم. می بینید جایی که مدیر یک کســب و کار پلتفرمی 
بــه زنــدان قطعــی و دســتگیری تهدیــد می شــود، یکپارچه 
می ایســتیم، با رئیس قوه قضائیه مکاتبه می کنیم و بدون 
مماشــات اجازه نمی دهیم ایــن اتفاق بیفتــد و این موضوع 
بدون وجود گوش شــنوا در قوای مختلف و مذاکــره از طرف 
تشــکل ها محقق نمی شــود. به جرئت می گویم که در هیچ 
دوره ای از نصر تهران، به اندازه این دوره تعامل و گفت و گوی 
ما با حاکمیــت و اجزای مختلــف آن به این انــدازه محکم و 

مؤثر نبوده است.  

در چه جاهایی احساس می کنید اثرگذاری 
نصر تهران بیشتر بوده است؟

در قــوه قضائیــه مــا از روز اول با دادســتانی فضای مجــازی و 
دادگستری استان تهران در ارتباط بودیم و حتی تفاهم نامه ای 
را بــا مرکز نــوآوری قــوه قضائیــه امضــا کردیــم و در خصوص 
رمزارزهــا رویــداد مشــترکی برگــزار کردیــم. در قــوه مقننــه با 
معاونت قوانین، مرکز پژوهش ها و مرکز پژوهش های شورای 
نگهبان در ارتباط بوده و هستیم. با برخی از نمایندگان مجلس 
مثل آقای نوری، آقای توانگر و آقای رضاخواه به شکل مداوم در 
تماس هستیم و نظرات مان را منتقل می کنیم و متقابالً نظرات 
آنها را می شنویم و در خدمت دوستان مختلفی از مجلس در 
نصر تهران به صورت حضوری بوده ایم. در قوه مجریه عالوه 
بر وزارت ارتباطات، در این دوره با وزارت صمت و دکتر مفتح که 
قائم مقام وزیر است و بسیاری از معاونان و مدیران در ارتباط 
مستقیم هستیم و در جلســات مان نظرات صنف را انتقال 
می دهیــم. در وزارت اقتصاد هم وضعیت همین طور اســت 
و با دکتر تقوایی، سرپرســت مرکز فناوری اطالعات و توسعه 
اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد ارتباط مستمر داریم. همین 
هفته پیش میزبان ایشان در نصر تهران بودیم. دو هفته قبل 
افتخار میزبانی از دکتر خوانساری، معاون وزیر فاوا و مدیران 

ارشد سازمان فا را داشتیم که در همان روز توفیقاتی برای رسته 
نرم افزار محقق شد. 

در مورد بانک مرکزی به عنوان رگوالتور بانکی نیز همین طور 
است. جلسات جدی با مدیرعامل خدمات ملی انفورماتیک 
و با معاونان مختلف بانک مرکزی داریم. در پژوهشگاه مرتبط 
با بیت رهبری که برای گام دوم انقالب برنامه ریزی می کنند، 
دعوت شــده ایم و موضوعات صنفی را مســتقیماً به ایشان 
انتقال داده ایم. ارتباط بــا نهادهای نظارتی نیز مــداوم برقرار 
بوده و سعی کرده ایم دغدغه های ایشان را درک کرده و متقابالً 

دغدغه های خودمان را با ایشان در میان بگذاریم.

مسئله ای که در مورد سازمان نصر تهران 
توجــه مــا را جلــب می کنــد، وجــود کمیســیون های 
مختلف است که به شکل تخصصی روی موضوعاتی 
چــون فین تــک، تجــارت الکترونیکــی، افتــا و... کار 
می کننــد. ایــن نــگاه تخصصــی تــا چــه میــزان روی 

اثرگذاری نصر تهران تأثیر داشته است؟
معتقدم که کمیسیون ها در هر دوره نسبت به دوره های قبلی 
تأثیرگذارتر بوده اند. تا قبل از دوره پنجم رؤسای کمیسیون ها 
باید عضــو هیئت مدیــره می بودند که بــا تدبیری کــه در دوره 
پنجم انجــام شــد و رؤســای کمیســیون ها الزم نبــود از میان 
هیئت مدیــره انتخــاب شــوند، تعــداد کمیســیون ها بســیار 
افزایش یافــت. در دوره ششــم این موضوع تقویت شــد و ما 

در حــال حاضــر ۲۳ کمیســیون 
در قالــب ســه رســته تخصصی 
داریــم و در حــال تشــکیل 9 
کمیســیون موضوعی هســتیم. 
اوالً تمام انتخابات کمیسیون ها 
مبتنــی بــر بالکچیــن و بســیار 
شــفاف و بــدون هیــچ دغدغه ای 
برگــزار شــد. ثانیــاً صاحبــان 
کسب و کارها که به راحتی حاضر 
نمی شــوند وقــت اداری شــان را 
خــارج از کسب وکارشــان صرف 
کنند، بــه صــورت داوطلبانــه در 
این کمیســیون ها حضــور دارند 
و نــکات مختلــف و ارزشــمندی 

را مطرح می کنند. بنابراین توان ویژه ای در حوزه کارشناســی 
تخصصی داریم که به آن مباهات می کنیم و قدرت واقعی و 

تخصصی نصر تهران از آن نشئت می گیرد.
نکته حائز اهمیت این اســت کــه در دوره ششــم به جز یک 
مورد، موردی نبوده که کمیسیون بخواهد نامه بزند یا بیانیه ای 
بدهــد و مــا تغییــری حتــی در نامه شــان بدهیــم. خودشــان 
استقالل الزم را حفظ کرده اند و در موقعیت های مختلف نظر 
می دهند، مذاکره می کنند و نامه و بیانیه صادر می کنند و ما 
این را در مجموعه صنف به رسمیت شــناخته ایم. برخالف 
گذشته، واقعاً این طور نیست که تصمیم گیری ها در رأس هرم 
تشکیالت یا توسط بنده و مشــاوران اتفاق بیفتد و اتفاقاً در 
کمیسیون ها و رسته ها تصمیمات اصلی گرفته می شود و نگاه 

تخصصی برای این دوره اهمیت ویژه ای دارد. 
در حال حاضر کمیسیون ها - بعضی کمتر و برخی بیشتر - 
فعال هستند. ولی ما سعی کردیم تمام موضوعات جدیدی 
را کــه در قالــب اقتصــاد دیجیتــال دنبــال می کنیــم، در ایــن 

کمیسیون ها مورد پوشش قرار دهیم. 

بعضی حوزه ها به دالیل مختلف مشکالت 
بیشــتری با رگوالتور داشــته اند. به طور مشخص در 
حال حاضر لندتک ها با بانک مرکزی و اینشورتک ها 
بــا بیمــه مرکــزی درگیرنــد و در ســال گذشــته هــم 
کسب و کارهای حوزه های فین تک، رمزارز و سالمت با 
رگوالتور مشکالتی را داشته اند. آیا برنامه ای برای حل 

مشکالت حوزه های پرچالش دارید؟
ما با کمیسیون تنظیم مقررات که رگوالتور حوزه ارتباطی است، 
از قدیــم در ارتبــاط بوده ایــم و همین االن هــم نماینده بخش 

خصوصی، آقای جوانمردی در این کمیســیون حضور دارند 
که یک کمیســیون قانون گــذاری در حوزه اقتصــاد دیجیتال 
اســت. با برخی دیگــر از اعضــا مانند دکتــر میرزاپــور و دکتر 
خوانســاری هم کامالً در ارتباطیم. به طــور کلی در نهادهایی 
که کــه از ادوار قبل بــا آنهــا در ارتباط بودیــم، توفیقات خوبی 

حاصل شده است.
در رگوالتوری بانک مرکزی و بیمه مرکزی، ما در ادوار قبلی روابط 
جدی برقرار نکرده بودیم، ولی در این دوره این روابط جدی شده 
و با ســازوکارهای مختلف در ارتباط هستیم. در سندباکس 
بانک مرکزی و سندباکس وزارت اقتصاد نماینده نصر حضور 
دارد. در مجموعــه بانک مرکــزی هم با معاونــت فناوری های 
نوین و هم معاونت نظارت ارتباط جدی و اثربخش داریم. در 
همین قضیه اخیری که راجع به شــرکت مشــاوره رتبه بندی 
اعتباری ایران بــه وجود آمده بــود و ارتباطش با شــرکت های 
طرف قراردادش قطع شده بود، مذاکره کردیم و خوشبختانه با 
درایت مدیران ارشد بانک مرکزی سریعاً این موضوع بازگشت 
داده شــد. این موضوع شــاید به یک ماه پیش برگــردد. برای 
لندتک ها هم در مذاکره هســتیم و البته لزومی به رســانه ای 

کردن پیش از موعد هم نمی بینیم.
در بیمه مرکــزی نیز با حضــور آقای دکتــر بهزادپور وضعیت 
به گونه ای اســت که می توان ارتباطی بهتر از قبل برقرار کرد. 
اما واقعیت این است که در بدنه تمامی رگوالتورها ما مواجه 
با این مسئله هستیم که کارشناســان به جای مدیران ارشد 
تصمیم گیرنده اند. انتظــاری که 
مــا داریــم و در حال دنبــال کردن 
آن هســتیم، ایــن اســت کــه در 
باالتریــن ســطوح رگوالتــوری، 
حــرف بخــش خصوصی بــدون 
هیچ شــائبه و برخورد نامناسبی 
شــنیده شــود. در بعضــی جاها 
مثل کمیســیون تنظیم مقررات 
نماینــده ای وجــود دارد، ولــی در 
بقیه بخش ها نیز سعی می کنیم 
ایــن ارتبــاط بــه ســطحی برســد 
کــه نماینــده بخــش خصوصــی 
در جایگاه هــای تصمیم ســاز و 
تصمیم گیرنــده حضــور داشــته 
باشــد و بدنه کارشناســی رگوالتــور به صــورت یک طرفــه و از 
باال به پاییــن با پیشــتازان اقتصــاد دیجیتال برخــورد نکند. 
همچنین تالش داریــم تعامل مان با مجموعه اتــاق بازرگانی 
را تقویت کنیم. می دانید که ما یــک تفاهم نامه جدی با اتاق 
بازرگانی تهران داریم و کوشــش می کنیم در جایگاه هایی که 
اتاق نماینده دارد، موضوعات خودمان را از طریق تشکل های 
صنفی انتقال دهیم و امیدوارم به زودی بتوانیم برای خود نظام 
صنفی رایانه ای جایگاه الزم را در نهادهای رگوالتوری مختلف 

ایجاد کنیم.

مشــخصاً در مورد ایــن حوزه هایــی که نام 
بردم، چه اقداماتی صورت گرفته است؟

ما حتماً درباره این اتفاقات اخیر، مثل مسئله اینشورتک ها 
نظــر داریــم، ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه برخــالف برخی 
انجمن ها که بیانیــه دادند، معتقدیم بیانیــه در این مقطع 
راه حل نیســت. نه اینکه بیانیــه نمی دهیم، مــا هم بعضی 
جاهــا بیانیــه داده ایــم. اما بــاور داریــم در جاهایی کــه هنوز 
ارتباط مســتقیم و محکمی برقرار نشــده، اگــر صرفاً بیانیه 
دهیم و پیشــنهاد مکتوب خود را قبل تر ارائه نداده باشیم، 
این رویکرد فقط به فاصله بیشــتر بین صنف فــاوا و دولت 
می انجامد. ما تشکل سیاسی نیستیم و هدف نهایی صنف 
هم دادن بیانیه نیست، بلکه رفع مشکالت اعضای صنف 
است. در مورد اینشــورتک ها فعالً در حال برقراری ارتباط و 
مذاکره و ارائه راه حل بــرای این موضوع هســتیم، ولی هنوز 
چیزی را رسانه ای نکرده ایم. در خصوص لندتک ها پیگیریم 
و موضوعاتی را با دوســتان بانک مرکزی مطــرح کرده ایم که 
هنوز نهایی نشده و امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده درباره 

لندتک ها هم اتفاق خوبی بیفتد. 
راجع بــه فعــاالن غیرمتمرکزهــا از جمله متخصصــان حوزه 
رمزارزها نیــز از قبــل در ارتبــاط بودیــم. در همین نمایشــگاه 
الکامــپ پیــش رو، بســیاری از مجموعه ها مخالــف حضور 
کســب وکارهای مرتبط بــا رمزارزهــا بودند، ولــی نصر محکم 
ایســتاد کــه حتمــاً ایــن کســب و کارها حضور پیــدا کننــد. از 
نهادهای نظارتی نیــز گاهی مــا را خواســته اند و رفته ایــم و از 
کســب و کارهای ایــن حوزه دفــاع کرده ایــم و نظر کارشناســی 
خودمــان را ارائه داده ایم. بی تفاوت نیســتیم، ولی مهم ترین 
ابزار مــا در ارتباط بــا این مجموعه هــا دادن بیانیه یا نوشــتن 
توئیت نیست، بلکه ســعی می کنیم با ارتباطاتی که داریم و 
جلســه هایی که برگزار می کنیم، موضوع به شــکلی هدایت 
شود که هم نگرانی های رگوالتور رفع شود - چون برخی از این 
نگرانی ها را ما واقعاً قبول داریم - هم به شیوه ای این نگرانی ها 
برطرف شود که بخش خصوصی و کســب و کارهای اقتصاد 

دیجیتال آسیب نبینند. 

چیزی که در دو سال گذشته در مورد نصر 
تهران شاهد بودیم، افزایش تعامل با رسانه ها و میزان 
شفافیت است. این شفافیت را عده ای نمی پسندند 
و می گویند سبب ساز بروز حواشی و انتقادها می شود 
اما برخــی دیگر نیز معتقدنــد مزایای این شــفافیت 
بیش از معایب آن اســت. نظر شما در این خصوص 
چیســت؟ چقدر این شــفافیت و بازنمایی رسانه ای 

راهگشا بوده است؟
من هم معتقدم مزایای شفافیت به مراتب بیشتر از معایب 
آن است. از منظر دیگر به نظرم شفافیت برای تشکل صنفی 
الزم و ضــروری اســت. ســازمانی که بخواهــد تصمیماتش را 
پشت درهای بسته بگیرد، قطعاً تشکل صنفی نیست. به 
همین دلیل به شکل مداوم نشست های رسانه ای گذاشته ایم 
و موضوعــات خودمــان را شــفاف گفته ایم و حتــی مصوبات 
هیئت مدیره را منتشر کرده ایم. به جز مباحث محرمانه بسیار 
محدود، در تالش هستیم تا موضوعات مختلف را به شکل 
عمومی مطرح کنیم.  موضوع دیگر این است که آیا همه جا 
الزم است همه چیز را رسانه ای کنیم؟ نه، این طور نبوده است. 
در مورد برخی اتفاقات اول مذاکرات مان را انجام داده ایم و بعداً 
نتیجه مذاکرات را رســانه ای کرده ایم. اساســاً زمان رســانه ای 
کردن یک اتفاق موضوع بسیار مهمی است که سعی کردیم 
در مورد آن دقت کنیم. ولی به نظرم یکی از نقاط قوت جدی این 
دوره، به جز اتحاد رقبا که به همگرایی صنفی ویژه در این دوره 
منجر شده و من آن را بسیار مهم می دانم، موضوع شفافیت 
اســت که باعث شــده بســیاری از منتقدان و کســانی که در 
سال های اخیر از صنف کناره گرفته بودند، دوباره برگردند و در 
انتخابات هیئت مدیره و انتخابات کمیسیون ها حضور جدی 
پیدا کنند. در نتیجه در حال حاضــر ارتباط ما با بدنه صنف 
به مراتب بهتر شده است و همین باعث شده نماینده بهتر و 

واقعی تری برای اعضای صنف خود باشیم. 
صنف فاوا برای همه اعضاســت و هیچ کس حتی با داشــتن 
سابقه طوالنی و از روی دلسوزی نباید صنف را متعلق به خود 
بداند. یکی از توفیقات جدی که شفافیت برای ما ایجاد کرده، 
ارتباط حداکثری بدنه و استفاده بیشتر ما از توان تخصصی 

آنها در کمیسیون ها و رسته هاست. 
استقبالی که از حضور در صنف می شود، اعم از هیئت مدیره، 
کمیسیون ها، رویدادهای صنفی و نیز تماس هایی که گرفته 
می شود، در این دوره بی نظیر بوده و من در این زمینه خودمان را 
مدیون شفافیت مان در عرصه های مختلف از جمله شفافیت 
رســانه ای می دانــم. یکــی از موضوعــات دیگــر قابــل تعمــق، 
همکاری صنفی اعضا و حتی سایر تشــکل ها در بسیاری از 
رویدادهــای نصر تهران اســت. به دلیل تالش هــا و مکاتبات 
ما، بسیاری از تشکل های دیگر نیز با ما همراه هستند و این 
را هم حاکمیت حس می کند که صدای متحد و یکپارچه در 
صنف فاوا وجود دارد و هم زیست بوم و بدنه صنف که موضوع 
شخصی وجود ندارد و در جایی که منافع صنف اقتضا کند، 

همه کنار یکدیگر می ایستند. 

 سازمانی که بخواهد 
تصمیماتش را پشت 
درهای بسته بگیرد، 
قطعا تشکل صنفی 

نیست. به همین 
دلیل به شکل مداوم 
نشست های رسانه ای 

گذاشته ایم
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

درباره جودی فاکنر

تلفیق ریاضیات 
و سالمت

جودی فاکنر توانســت ارتبــاط کارایی بین 
ریاضیات و کامپیوتر و پزشــکی خلق کند 
و رتبــه دوم زنــان خودســاخته آمریــکا را 
کســب کرد. او در اوت 1943 در گرینفیلد 
متولد شــد. پدرش، لوئیس، یک داروساز 
و مــادرش، دل، مدیــر انجمــن پزشــکان 
داوطلب بــود. والدین فاکنر باعث شــدند 
که جــودی عالقــه زیــادی بــه مراقبت های 
بهداشتی پیدا کند. او در نیوجرسی بزرگ 
شد و مدرک لیسانس ریاضیات را از کالج 
دیکنســون و مدرک کارشناســی ارشد در 
علوم کامپیوتر را از دانشگاه ویسکانسین 
- مدیســون دریافت کرد. جــودی دریافته 
بود که حفظ درســت اطالعات بهداشتی 
و مراقبتــی و درمانــی بیمــاران می توانــد 
تأثیــرات مهمــی را بــر بیمــاران و صنعــت 
پزشکی داشــته باشــد. به همین دلیل در 
ســال 1979 شــرکت »اپیک سیســتم« را 
در زیرزمینــی در ویسکانســین تأســیس 
کرد. این شرکت با ســرمایه گذاری 70 هزار 
دالری دوســتان و خانواده آغاز بــه کار کرد 
کــه روی نرم افزارهــای پرونــده پزشــکی کار 
می کــرد. اپیــک از ســوابق پزشــکی بیــش 
از 250 میلیــون بیمــار پشــتیبانی می کند 
و توســط مراکز پزشــکی برتــر ماننــد جان 

هاپکینز و مایو کلینی استفاده می شود.
روش جالــب جــودی، نظــم و تکــرار کار در 
بلندمدت است که در کسب و کارهای داده، 
این یکی از مهم ترین اصول است. رویکرد 
دیگــری کــه فاکنــر را از ســایر رقبــا متمایز 
ساخت، این بود که او هرگز وارد فرایندهای 
ســرمایه پذیری از مؤسســات دولتی نشد 
و شــرکت را همــواره با ســرمایه خصوصی 
پیش  بــرد. در واقع، فاکنر بــه این واقعیت 
می بالد که اپیک اصیل اســت. آنها هرگز 
شرکت دیگری را تصاحب نکرده اند و سهم 

خود را نیز به شرکتی نفروخته اند.
فاکنــر، اکنــون مدیرعامــل شــرکت 3/8 
میلیارد دالری )2021( اســت که مالک 47 
درصد آن است. در سال 2013، فوربس او 
را »قدرتمندترین زن در حوزه مراقبت های 
بهداشــتی« نامیــد و در فهرســت 
میلیاردرهــای جهــان در ســال 
2020، بــا دارایــی خالــص 5/5 
میلیارد دالر قرار گرفت. در سال 
2016، فاکنر قراردادی را امضا 
کرد کــه به موجــب آن، 99 
درصد از دارایی های خود 
را به امور بشردوســتانه 

اختصاص داد.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با مینا جوان، تولیدکننده محصوالت چرمی برند جوان؛ او می گوید هرچند شیوع کرونا، مسیر 
صادرات محصوالت آنها را با اختالل مواجه کرده، اما امیدوار است قوی تر از گذشته به بازارهای جهانی برگردند

در رؤیای گسترش صادرات

I N T E R V I E W

صنعت چرم دســت دوز در ایران قدمت طوالنی دارد و تصور 
نوآوری در این صنعت کمی سخت است. کلمه نوآوری معموالً 
مفاهیم جدید و نوپا را به ذهن ما متبادر می کند، اما کسانی 
هســتند که در مســیر خود صبوری پیشــه کردند تا بتوانند 
رویکرد تازه و خالقیت خود را به جامعه مخاطب عرضه کنند و 
چشم و خواست مخاطب را با خود همراه سازند. کسب وکار 

چرم جوان کــه حدود 20 ســال قدمت دارد، در همین دســته 
جای می گیرند. کسب و کاری که توسط دو خواهر، مینا و نیلوفر 
جوان تأسیس شــده اســت. مینا، متولد 1363، کارشناسی 
خود را در رشته نقاشی از دانشگاه الزهرا دریافت کرده است. 
او در سال 1381 همزمان با تحصیل، کار ساخت محصوالت 
چرمی را می آموزد و با تشویق اطرافیان و همراهی خواهرش، 

این کسب و کار را راه می اندازد.

چه شد که این کسب و کار را ایجاد کردید؟
من و خواهــر کوچک ترم نیلوفــر، مجموعه چــرم جــوان را در 
ابتدای دوران دانشجویی من آغاز کردیم. نیلوفر متولد سال 
1367 است. او کارشناسی کشاورزی از دانشگاه تهران دارد. 
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عصرتراکنش   ماهنامه اختصاصی فین تک ایران 
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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 
 شمــــاره48مرداد 1400  
116 صـــــفــــــحه
120 هزارتــــــــومان

48

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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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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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
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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

   عکس:  نسیم اعتمادی
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

در آن روزها ما تکه های چرم را از بازار خریداری می کردیم و برای 
خودمان، همکالسی های خواهرم، هم دانشگاهی ها و اساتید 
من، کیف و کفش چرمی می ساختیم و از این مسیر درآمدی 
کســب می کردیم.  از همان ابتدا رویکرد ما این بود که چیزی 

بسازیم که مشابهی در بازار نداشته باشد و 
با همین رویکــرد، هر روز مدل هــای متنوع یا 
شاید عجیبی تولید می کردیم و محصوالتی 
می ســاختیم که برای بســیاری از مخاطبان، 

جدید و عجیب بود.
اســتقبال از ایــن محصــوالت و فــروش و 
کســب درآمــد از این هنــر، باعث شــد وقتی 
فارغ التحصیــل شــدم، تصمیــم بگیــرم این 
کار را بــه عنوان یک حرفه جــدی ادامه دهم. 
مــا از خانــه شــروع بــه کار کردیــم و کم کــم 

کســب وکارمان رونــق گرفــت؛ قــدم بــه قــدم بــزرگ شــدیم و 
مشــتریان زیــادی بــا محصــوالت ما آشــنا شــدند. عــالوه بر 
گســترش تولید و فروش محصوالت، 10ســال است با ستاد 
توانمندسازی امور بانوان شهرداری تهران همکاری می کنیم 
و محصوالت مان را عالوه بر فروشگاه ها، به صورت آنالین نیز 

می فروشیم.

توانمندسازی را چگونه انجام می دهید؟
ســتاد توانمندســازی امــور بانــوان شــهرداری تهــران، زنــان 
سرپرست خانوار را به ما معرفی می کند و ما حرفه خود را به 
آنها آموزش می دهیم و پس از آموزش، این بانوان شروع به کار 
می کنند. گاهی اوقات در کارگاه ما مشغول می شوند و اگر با ما 
همکاری نکنند، به صورت مستقل با انجام این حرفه، کسب 
درآمد می کنند. تاکنون 115نفر از این بانوان در کارگاه ما آموزش 
دیده اند. بسیاری از آنها از همین طریق درآمد دارند و به دلیل 
استقبال مشتریان از محصوالت خاص و منحصربه فرد، بازار 
بسیار خوبی پیش روی آنهاست و می توانند درآمد خوبی از 
این طریق داشــته باشــند. البته بی شــک نوآوری و خالقیت 

تضمینی برای موفقیت در این بازار است.

مزیــت رقابتــی خــود را در ایــن بــازار چــه 
می دانید؟

نوع کار مجموعه ما خاص و منحصربه فرد است. کیف های 
تولیدی ما از ترکیب چرم و چوب و فلز ساخته می شوند. این 
کیف و کفش ها بــا اســتفاده از طرح های ســنتی و بافت های 
اصیــل روی چــرم و همچنیــن نقــش اشــعار فارســی روی 
محصوالت ، تزئین می شوند. این نوآوری چنان تفاوتی برای 
محصوالت مان ایجاد کرده اســت که بی شــک هر محصول 
چرم دست دوزی با این ترکیب و مشخصات در ایران ببینید، 

تولید مجموعه چرم جوان است.

چند نفر در این کارگاه فعالیت دارند؟
ما اکنون کارگاهی داریم که مســتقیماً 10 نفر در آن مشغول 
به کار هستند و محصوالت مان را به صورت آنالین در سایت 
و کانال اینستاگرامی به مشتریان سراسر ایران می فروشیم.  
چندیــن فروشــگاه نیــز بــه صــورت عمــده در تهران 
و شهرســتان ها خریــدار کارهــای مــا هســتند و این 
محصوالت را در گالری ها و فروشــگاه های خودشان 
عرضه می کنند. همچنین صادرات محصوالت مان به 
کشورهای چک، امارات، عمان، انگلیس و کانادا انجام 
می شود. این صادرات گاهی به صورت فروش آنالین 
در سایت های خارجی است و گاهی هم گالری ها به 
صــورت حضــوری در این کشــورها محصــوالت ما را 

عرضه می کنند.
 اگرچه کرونا باعث افت صادرات شد، اما امید داریم 

باز صادرات محصوالت چرم جوان رونق گیرد.

چه چشم اندازی برای آینده جوان دارید؟ 
اولین چشم انداز ما وسعت و گسترش کار و معرفی بیشتر 
محصوالت خاص چرم جوان به مشــتریان و فروش بیشتر 
اســت. اما آرزویی که در ســر داریم، این اســت که این رونق 
باعث شود زنان بیشــتری را با این هنر آشــنا کنیم و به آنان 
آموزش دهیــم تا کســانی که بــه دنبال یــک شــغل و درآمد 
پایدار هستند، بتوانند این حرفه را برای خود انتخاب کنند و 
با توجه به بازاری که برای این محصوالت وجود دارد، درآمد 
مناسبی نیز کسب کنند.  به طور کلی گسترش کسب وکار 
چــه بــه  لحــاظ تعــداد همــکاران و چــه از نظــر آموزش هایی 
که بــه ســایر زنــان می دهیــم تــا بتواننــد تحولــی در مســیر 
زندگی شــان ایجاد کنند، برایمان بســیار مطلوب است. در 
زمینه فروش نیز می خواهیــم صادرات مان را افزایش دهیم 
و محصوالت مان را به صورت مستقیم در خارج از کشور به 
فروش برسانیم و مشتریان مان را در سطح جهان گسترش 

دهیم.

با چه سرمایه ای کار خود را آغاز کردید؟
مــا در آغــاز فعالیــت بــا ســرمایه 50 هــزار تومــان کار کردیم و 
ابزارهایی چون ســمبه و نخ و تکه های چرم را خریدیم. اولین 
کارگاه مان یکی از اتاق های خانه بود و فرایند صفر تا صد همه 
تولیدات را همان جا انجام می دادیم و محصوالت را در فروشگاه 
های صنایع دستی و شهر کتاب ها می فروختیم و مغازه ای برای 
فروش نداشتیم. شبکه های اجتماعی نیز در آن زمان وجود 
نداشــت. ما تاکنون حتی از خانواده نیز سرمایه نگرفته ایم و 
کم کم هرچــه درآمد داشــتیم، در کار ســرمایه گذاری کردیم و 
کار را گســترش دادیــم. در حقیقت همه ســرمایه ما حاصل 

تالش مان بوده است.

 مؤسسه مهر ماندگار در نشستی، تجربیات خود را در زمینه 
توسعه مناطق محروم به اشتراک گذاشت

مسیر توسعه پایدار از توانمندسازی زنان می گذرد

REPORTگزارش

 سال هاست مؤسسات خیریه و افراد خیر 
به صورت داوطلبانه برای آبادانی و توسعه 
شهرهای محروم کشور دست به کار شده اند. همه 
این مؤسســات دغدغــه مهمــی دارنــد و آن انجام 
کارهایی اســت کــه توســعه را به صــورت متــوازن و 

ماندگار ایجاد کند.

 پنجشنبه گذشته »مؤسسه خیریه مهر 
 ماندگار ناصری« جمعــی از فعاالن حوزه 
کسب و کار و کنشگران اجتماعی را دعوت کرد تا به 
بررســی تجربه های این مؤسسه در مسیر توسعه 
منطقه جنگارک اســتان سیســتان و بلوچســتان 
بپردازد و ایده هــا و راهکارهای خالقانــه ای پیرامون 
اجرای توســعه پایدار در این منطقه را به اشــتراک 

گذارند.

 طی گزارش پروژه های انجام شــده توسط 
مؤسســه مهر ماندگار، ساختن مدرسه، 
احداث خانه های مسکونی، ساخت پل و اقداماتی 
برای بهبود وضعیت آب آشامیدنی، باعث بهبود 
کیفیت سطح زندگی ساکنان منطقه شده است، اما 
پیشرفت محسوس و مشهود در اعتمادبه نفس و 
تغییر دیدگاه زنان و دختران منطقه بوده است، به 
طوری که بــه گفته مدیر آمــوزش مهر مانــدگار، در 
شروع کار، دختران و زنان این منطقه محروم، هویتی 
مستقل برای خود برنمی شمردند و وقتی از مادران 
درباره تعداد فرزندنشان ســؤال می شد، آنان فقط 
تعداد پسران شان را می گفتند. اما اکنون دختران 
اعتمادبه نفس معرفی خود و گفتن از آرزو هایشان 

را به دست آورده اند.

 در ایــن نشســت از روش هــای بســیاری 
ماننــد فعالیت هــای محیــط زیســتی، 
آموزشــی، بهداشــتی و... بــرای توســعه منطقــه 
صحبت شد، اما نظر مشترک همه فعاالن این بود:
 برای انجام کارهای بزرگ و سازنده باید در ابتدا با 
مردم مناطق محروم همزیستی کنیم و مدتی را در 
آن فضا تنفس کنیم تا بتوانیم اقدامات درســت را 

شناسایی کنیم.
  بایــد شبکه ســازی درســتی بیــن خیریــن و 
مؤسسات فعال انجام شــود تا بتوانند تجربه های 
درست و نادرست خود را به اشتراک بگذارند و هدر 

رفتن هزینه ها را برای یکدیگر تقلیل دهند.
  داشــتن رویکــرد باکیفیــت و بلندمــدت در 
توســعه مناطق محروم یا افرادی که در این مناطق 
ســاکن هســتند، می تواند تأثیرگذاری بیشتری از 

رویکردهای هیجانی و کم عمق داشته باشد.
  مؤسســات خیریــه نبایــد بــا بخشــندگی های 
سطحی، روستاهای محروم را به مناطق اعانه بگیر 
تبدیل کنند و باید با شناخت پتانسیل های خاص 
منطقــه، مهارت آمــوزی و ایجــاد فضای اشــتغال، 
عالوه بر درآمدزایی، عزت نفس اهالی منطقه را نیز 

قوت بخشند.
  توســعه های ناموزون در مناطــق محروم باعث 
ایجاد تضاد در افراد شده است. گاهی اوقات تمرکز 
بیش از اندازه یک خیریه بر محیط آموزشی باعث 
شده در یک روستای کوچک، مدارس بسیار مدرنی 
وجود داشته باشد، در صورتی که بخش های دیگر 
روســتا در محرومیت بســیار زیادی هستند. نگاه 
همه جانبــه و ارتقــای پله به پلــه می توانــد تأثیرات 

محکم تری در مناطق محروم ایجاد کند.
  شبکه سازی زنان در مناطق کم برخوردار و مناطق 
محروم با ســایر زنــان فعال کســب وکار به واســطه 
فضــای آنالین کســب و کار بیشــتر از  پیــش امکان 
دارد و زنان نیز می توانند با جامعه همجنس خود 
راحت تر ارتباط برقرار کنند. این فرصت باعث شده 
تا کســب وکارهایی که توســط زنان تأسیس شده، 
در صــورت تمایل به انجــام مســئولیت اجتماعی 
یــا اســتفاده از پتانســیل های خــاص روســتاها، 
شبکه سازی، مهارت آموزی و فروش محصوالت را 

در برنامه خود قرار دهند.
  توانمند سازی همراستای فرهنگ و با کمترین 
تعــارض در قدم هــای ابتدایــی موجب می شــود تا 
بتوانیم با آرامش و پیوسته به اهداف واالی آبادانی 
دســت  یابیم. این اقدامــات قدم بزرگی در توســعه 

فردی زنان و بالطبع توسعه جامعه خواهد بود.

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com

رسانه چاپی فناوری های مالی ایران

asretarakonesh.ir
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همه گیری زمانــی کافی در اختیــار افراد قــرار داد تا وضعیت 
زندگی و شــغل خــود را مــورد ارزیابی قــرار دهنــد. در همین 
مدت بود که بسیاری از افرادی که احساس ناکامی می کردند 
یا گمان می بردند به انــدازه کافی پاداش دریافــت نکرده اند، 
تصمیــم گرفتند شــغل خــود را تــرک کننــد و اتفاقی بــه نام 
»اســتعفای بزرگ« به وقوع پیوســت. از آنجا که کارکنان به 
دنبال افزایش انعطاف پذیری و بهبود تعادل بین کار و زندگی 
بودند، کارفرمایان خود را با دو گزینه مواجه کردند؛ سازگاری 
با نیازهــای متغیــر نیــروی کار خود یا خطــر مهاجــرت انبوه 

کارکنان که به طور بالقوه می تواند آنهــا را با معضل پر کردن 
موقعیت های شغلی خالی مانده مواجه کند. 

 عنصر کلیدی انعطاف
برای اینکه دریابیم کدام یک از شرکت های کوچک، متوسط 
و بزرگ، طی این زمان پرفراز و نشیب کار بزرگی انجام داده اند، 
پلتفرم تعامل کارکنان اینرگیج به همراه کارفرمایان مستقر 
در نیوجرسی، با بیش از 50 کارمند ارتباط برقرار کرده و آنها 
را مورد بررسی قرار دادند تا مکان های کاری برتر این ایالت را 

مشخص کنند. باب هلبیگ، مدیر مشارکت های رسانه ای 
اینرگیج مســتقر در پنســیلوانیا، توضیح داد که این داده ها 
می تواند بــه کارفرمایان کمک کند تا ســالمت شــرکت خود 
را ارزیابی کننــد، زیــرا یافته ها دســتاوردها را تأییــد می کند، 
مشکالت را آشــکار می ســازد و به ایجاد پایه ای برای اهداف 
جدید یاری می رساند. هلبیگ می گوید: »ما از 6197 شرکت 
دعوت کردیم تا در این ارزیابی شرکت کنند و در نهایت 149 
شرکت را مورد بررسی قرار دادیم. شــرکت های مورد بررسی 
79661 نفر را در نیوجرسی استخدام کرده اند. 42498 کارمند 

شرکت هایی که از نظر کارمندان، مکان هایی برتر برای فعالیت بودند 
چه ویژگی هایی داشتند؟

 فرهنگ سازمانی
عملکرد شرکت را هدایت می کند

نکاتی که می تواند کارمندان را به 
کار در شرکت شما متعهد نگه دارد

کارمندان راضی 
 کلید موفقیت 
هر شرکتی

مشــارکت کارکنــان یــک عامــل کلیــدی بــرای موفقیت هر 
کارفرمایی اســت، زیرا به کارفرما کمک می کند تا یک برند 

قوی بسازد و محیط کاری مثبتی ایجاد کند.
مشــارکت کارکنــان، میــزان اشــتیاق و حمایــت آنهــا از 
شــرکتی اســت کــه بــرای آن کار می کننــد و همچنیــن به 
عنــوان یکــی از مؤلفه هــای اصلــی رضایــت کارکنــان در 
نظر گرفته می شود. در دنیای پرشــتاب امروزی که مردم 
همیشــه در حال حرکت هســتند و می خواهند مطمئن 
شوند که به اندازه ارزش خود، پول از کارفرمایان دریافت 
می کنند، نمی توان اهمیت مشــارکت کارکنــان را نادیده 
گرفت. بنابراین چگونــه یک کارفرما می تواند مشــارکت 

کارکنان را افزایش دهد؟

 افزایش شفافیت
شفافیت مفهومی است که در سال های اخیر رونق گرفته 
اســت. این یک اصل اســت که نشــان می دهد ســازمان ها 
چگونه باید کار کنند و با کارکنان خود ارتباط برقرار سازند. 
می توان آن را به عنوان معیاری تعریف کرد که فرد می تواند 
به وسیله آن هر چیزی را مشاهده، اندازه گیری یا درک کند. 
سازمان ها به طور فزاینده ای شفاف تر می شوند، زیرا متوجه 
شــده اند کــه از این طریــق می توانند مشــارکت و بهــره وری 
کارکنان را افزایش دهند.کلید افزایش شفافیت این است 
که بتوانید اطالعات را با کارمندان خود به اشتراک بگذارید 
و فرصتی برای آنها فراهم کنید تا ایده های خود را برای بهبود 
فعالیت شرکت مطرح کنند. کارمندان باید بتوانند در مورد 

آمازون در حال از دست 
دادن کارگران است

مارپیچ مرگ
مطالعه ای نشان می دهد که نرخ 
بیــکاری ایــاالت متحــده بســیار 
پاییــن، یعنی 3/6 درصد اســت کــه 2/2 
درصد کمتر از یک سال گذشته است. به 
عبارت دیگر، شرکت ها در حال استخدام 

نیروی کار هستند.

اما در آمــازون، دومیــن کارفرمای 
بزرگ ایاالت متحد چه می گذرد؟ 
طبــق گزارش هــای داخلــی آمــازون، ایــن 
شــرکت بــا کمبــود نیــروی انســانی بــرای 
اســتخدام مواجه اســت. این شرکت یک 
مدل برای ورود و خروج کارکنان ایجاد کرده 
بــود؛ جــف بــزوس عمــداً می خواســت 
کارمندان هر ســال آنجــا را ترک کننــد. در 
نتیجه، شرکت به طور وحشیانه ای کارکنان 

را به دلیل عملکرد پایین جریمه می کرد.

مدیــران انبــار می گوینــد گــردش 
مالی گاهــی بیــش از 200 درصد 
اســت، یعنی هر جایگاه شــغلی دو بــار در 
ســال پــر و خالــی می شــود. تصــور کنیــد 
هزینه های اســتخدام و آمــوزش در چنین 
مدلی چقدر است. بسیاری از افرادی که در 
آمازون فعال هستند، نام این استراتژی را 
مارپیچ مرگ گذاشته اند، زیرا نه تنها رشد 
شــرکت را دشــوار می کنــد، بلکــه بــه برند 
کارفرمایی شرکت لطمه می زند و استخدام 
نیروی جدید روزبه روز سخت تر می شود. 
شرکت هایی که به این روش کار می کنند، در 
طوالنی مــدت عملکــرد ضعیفــی دارنــد. 
مانند پیمانکاران پروژه های هوافضا که هر 
زمان یک قرارداد بزرگ را از دست می دهند، 
کارمندان خود را اخراج می کنند و به این کار 
مشــهورند. مدیران منابع انســانی در این 
شرکت ها می گویند هرچند مدیران با این 
روش نتایج مالی خوبی می گیرند، اما روند 
اســتخدام به مرور دشــوار می شــود و آنها 
دیگــر نمی توانند کارگــری را پیــدا کنند که 

طوالنی مدت در استخدام آنها بماند. 

دنیای جدید کار متفاوت است 
و هــر شــرکتی بــه افــراد خود 

وابسته است. ایده »جایگزینی افراد 
بــا عملکــرد پاییــن بــا افــرادی بــا 

عملکرد باال« احمقانه اســت. 
وظیفه شما به عنوان یک رهبر 
این اســت که افراد مناســب را 

اســتخدام کنیــد، ســپس آنهــا را 
آموزش دهید. 

REPORTگزارش
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در این شــرکت ها فــرم نظرســنجی را دریافت کــرده و 20135 
نفر به آن پاســخ دادند. بر اســاس نتایج، منصفانه است که 
بگوییم سال 2021 سال تأمل بود.« لیزا بلک، مدیر علوم داده 
در اینرگیج می گوید: »مردم در این سال از خود می پرسیدند 
آیا واقعاً این همان کاری است که من می خواهم در زندگی ام 

انجام دهم؟«
از آنجا که رونــد رایج در نیمــه اول ســال 2020 عدم اطمینان 
در بــازار کار بــود و همه گیری باعــث اخراج گســترده کارکنان 
شــد، مردم در ســال 2020 خواهان امنیــت روانی بودنــد و از 
جســت و جوی فرصت های جدید کاری اجتناب می کردند. 
بلــک در ایــن بــاره می گویــد: »مــردم در ســال 2020 همیــن 

کــه توانســته بودنــد شــغل خــود را نگــه دارنــد، 
خوشحال بودند، اما در سال 2021 اوضاع تغییر 
کرد. بســیاری از کارمندان دیگر نمی خواســتند 
در رفت و آمــد میــان محــل کار و خانــه باشــند و 
انعطاف پذیــری دورکاری را دوســت داشــتند. 
بــرای همیــن اگــر کارفرمایــان آنهــا را بــه دفاتــر 
فرامی خواندند، در برابر این خواســته مقاومت 

می کردند.« 

  اهمیت رضایت کارکنان
فمیلی فرســت فاندینــگ چهار ســال متوالی در فهرســت 
شــرکت های برتــر قــرار داشــته اســت. یــک پاســخ دهنده 
ناشــناس در نظرســنجی گفته اســت: »همــه مــا در قالب 
یــک تیــم کار می کنیــم، نــه علیــه یکدیگــر. مــن احســاس 
نمی کنم بیش از حد کار می کنم و می توانم بین کار و زندگی 
خانوادگی بســیار بهتــر از قبل تعادل برقــرار کنــم. واقعاً از 
اینکه بخشــی از خانواده فمیلی فرست فاندینگ هستم، 
قدردانی می کنــم.« چاد باریس، مدیر شــعبه این شــرکت 
می گوید که فمیلی فرست فاندینگ به دلیل فرهنگ مثبت، 
مأموریت جســورانه برای کمک بــه دیگران و اشــتیاق برای 
ارائه خدمات اســتثنایی، همیشــه یک محل کار برتر باقی 
می ماند. کمپانی اس. دبلیو. کی. تکنولوژی به دلیل تعهدی 
که به ایجاد رضایت در کارکنان دارد، در لیســت مکان های 
کاری برتــر در ســال 2022 قرار گرفته اســت. به گفته ســلیا 
استون، مدیر ارشد منابع انسانی این شرکت، همین تعهد 
ســبب شــده تا کمپانی آنها از چالش دوســاله همه گیری، 

قوی تر از گذشته خارج شود. 
اســتون می گوید: »وضعیت اقتصادی طی دو سال گذشته 
به طرز دردناکی غیرقابل پیش بینی بود. اما ما به جای اینکه 
داده ها یا روندهــای بازار را تعقیب کنیم، ترجیــح دادیم روی 
رضایت کارمندان خود متمرکز شویم. به همین دلیل عمیقاً 
در فرهنگ ســازمانی خود کاوش کردیم.«  یکی از کارمندان 
اس. دبلیو. کی. تکنولوژی در توضیح اینکه چرا شغل خود را 
دوست دارد، گفته است: »من می توانم ایده ها و پروژه هایی 
را پیشنهاد کنم و آنها را برای بهتر کردن شرکت اجرا کنم. من 
تیم بزرگــی دارم کــه در کارشــان عالی هســتند. هدف گذاری 

می کنیم و به آنها می رسیم. خیلی هیجان انگیز است.«

  مراقبت از سالمت خود و دیگران
از آنجا که همه گیری، مردم را نسبت به سالمت خود نگران 
کرده بود، شرکت هایی که به سالمتی کارمندان خود اهمیت 
می دادند، ارزش باالتری پیدا کردند. خصوصاً اگر مأموریت 
کلی آن شرکت ها، در راستای برنامه های مراقبتی بود. بریجور 
سنیور هلث کر که سه سال متوالی در میان شرکت های برتر 
از نظر شغلی قرار گرفته است، در چنین وضعیتی قرار دارد. 

جســیکا پلیگرینو تســوکاالس، مدیر توسعه کســب و کار و 
استراتژی این شــرکت می گوید: »در این سازمان، مأموریت 
ما مراقبت از مردم، مانند خانواده خودمان است 
و این هم در مورد مشــتریان و هم کارمندان مان 
صدق می کند. مراقبت های بهداشتی این روزها 
یک حوزه چالش برانگیز است، اما ما از کارمندان 
شگفت انگیز خود که در تبدیل بریجور به یکی 
از برترین شــرکت های مراقبت از ســالمندان در 
ایالت کمک می کننــد، ســپاس گزاریم و مراقب 

سالمتی آنها هستیم.« 

  کارمنــدان؛ دارایــی بــاارزش هــر 
شرکت

مارتــی مــک گان، مالک شــرکت خدمــات مالی پی ســی آی 
مســتقر در رد بنــک می گویــد از اینکه می بیند این شــرکت 
کوچک به عنوان یک محل کار برتر شــناخته شــده، بسیار 
خوشــحال اســت. او می گوید: »مــا در اینجا فضــای راحتی 
ایجاد کرده ایم تا کارمندان خود را به خالقیت، همکاری بیشتر 
با اعضای تیم و رشد تشــویق کنیم و همگی در کنار یکدیگر 
پیشرفت کنیم.«  جوزف پانبیانکو، مدیرعامل و بنیان گذار 
شرکت آنی مک می گوید فراتر از همه چیزهایی که این شرکت 
به دست آورده و برنامه های جدیدی که در راستای آنها تالش 
می کند، کارمندان قرار دارند که باارزش ترین دارایی شرکت را 

تشکیل می دهند.  

   مراقبت از فرهنگ سازمانی
با افزایش رقابت برای اســتخدام و حفظ اســتعدادها، وجه 
تمایــز قــرار گرفتــن در لیســت مکان هــای کاری برتر بســیار 
ارزشمند است، زیرا کارمندان به دنبال شرکت هایی هستند 

که در این زمینه شاخص باشند.
اریک روبینو، مدیرعامل اینرگیج، می گوید: »شرکت ها باید 
به طور مداوم و با شــیوه های معتبــر، برند کارفرمایــی خود را 
به جویندگان کار معرفی کنند. بهبود تجربه کارمند باید در 
لیست مأموریت های حیاتی هر سازمانی باشد. با نشان دادن 
فرهنگ اصیل خود از طریق ارائه برند کارفرمایی، می توانید 
آن دســته از جویندگان کار را جذب کنید که فرهنگ شما را 
تکمیل می کنند. در نهایت فرهنگ شما عملکرد شرکت را 

هدایت می کند.«

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

چیزهایی که نمی دانند ســؤال کنند و بدون هیــچ تردید یا 
خجالتی از مدیران یا سرپرستان خود پاسخ بگیرند. یکی از 
راه هایی که می توان به این ویژگی دست یافت، داشتن یک 
فضای اداری باز اســت که در آن کارکنان تشویق می شوند 
در مورد هر چیزی که در طول زندگی کاری روزانه شان پیش 

می آید، صحبت کنند.

 ارائه امتیازات و مشوق ها
یکــی از راه هــای تقویــت برنــد کارفرمایــی ایــن اســت کــه 
متخصصــان منابع انســانی، اســتراتژی هایی مانند ارائه 
مزایا و مشــوق ها را برای کارکنانی که ســخت کار می کنند 
و در شــرکت فعال می مانند، اجرا کنند.  این استراتژی ها 

نه تنها به افزایش مشارکت کارکنان می انجامد، بلکه نرخ 
بهره وری را افزایش می دهد و سبب موفقیت کلی شرکت 

می شود.

 بگویید که صدای کارمندان خود را می شنوید
اگر کارکنان احســاس کنند شــنیده می شــوند و برایشــان 
ارزش قائــل هســتند، احتمال بیشــتری وجــود دارد که در 
سازمان شما بمانند. برخی از کارفرمایان با ارائه ساعات کاری 
انعطاف پذیر، ارائه فرصت هایی برای کارکنان جهت یادگیری 
مهارت های جدید و ارائه یک فرهنگ جذاب در محل کار که 
در آن کارکنان احساس تعلق خاطر می کنند، به موفقیت 

دست یافته اند.
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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

فنــاوری اثــرات منفــی بــر جامعــه و دنیایــی کــه در آن زندگی 
می کنیم، داشته است؛ کاهش منابع سوخت، نیاز به عناصر 
کمیاب تــر ماننــد طــا، کلتــان و تانتالــوم )کــه بــرای ابزارهــای 
الکترونیــک مدرن مــورد نیاز اســت(، کشــمکش در قاره ها و 
کشورهای صاحب مواد معدنی، سوزاندن سوخت هایی که بر 
گرمایش جهانی اثر می گذارد و... مسائل بسیار واقعی امروزی 

هستند که کاربرد روزافزون فناوری آنها را ایجاد می کند.

  تخلیه منابع
کاهش منابع طبیعی یکــی از نگران کننده ترین 
از  روزافــزون  اســتفاده  بــا  مرتبــط  مــوارد 
فناوری هاســت. ایــن کمبــود از عناصــر خاکــی 
کمیــاب و مــواد معدنــی تــا منابــع غذایــی یــا 
ســوخت های فســیلی را در بر می گیرد. در سال 
Karehka Ramey 2012 نیــز یــادآور شــد کــه 
برای مثال اســتفاده از ذرت برای تولید ســوخت 
به شکل اتانول می تواند دســتیابی به ذرت را در 

سطح جهانی کاهش دهد. در همین حال اشتیاق جهان برای 
وسایل الکترونیکی بیشــتر موجب کاهش یا نابودی منابع 
طا، کلتان و ســایر مواد معدنی کمیاب در جهان می شــود. 
این گونه کمبودها به درگیری در سطح جهانی دامن می زند و 
در جاهایی که چنین مواد معدنی یافت می شود، در بیشتر 

اوقات شاهد کشمکش و درگیری هستیم. 

  افزایش جمعیت و نگرانی های بهداشتی 
جمعیت جهانی برخاف اختراع وسایل پیشگیری از بارداری 

در آستانه انفجار قرار گرفته است. این رشد شتابان ناشی از 
کاربرد فناوری های بهتر است که عمر دراز تر، دسترسی بیشتر 
به مواد غذایی فراوان و تولید مثل مؤثرتر را فراهم آورده است. 
گرچه حضور بیشتر انسان ها تا حدی موجب کاهش بیشتر 
منابع مربوط می شود، اما به مدیریت کارآمدتر در بهره گیری 
از منابع نیز منجر می شود. با این حال گسترش کاربرد فناوری 
بر برخی بیماری های همه گیر اثر گذاشته است. ایجاد سبک 
زندگی اجتماعی بدون تحرک و  نشستن مداوم، 
قرار گرفتن بیــش از اندازه در معــرض تابش نور 
آبی دستگاه های الکترونیک و قرار گرفتن پیاپی 
در معرض EMF )میدان مغناطیس الکتریکی( 
می توانــد بــه بیماری هــای مزمن ماننــد اختال 

عملکرد سیستم ایمنی بینجامد.

  افزایش آلودگی
یکــی از بارزترین اثــرات منفی فنــاوری، افزایش 
شــدید آلودگی بــه دلیل صنعتی شــدن اســت 
که در کنار کاهش منابع مورد توجه فراوان قرار گرفته است. 
این آلودگی شامل انتشار ســوخت های فسیلی، گرم شدن 
کــره زمیــن و ایجــاد شــهرهایی در سرتاســر جهان شــده که 
کارخانجــات آنهــا مقادیر انبــوه آلودگــی/ زباله هــای جامد 
تولید و منتشر می کنند؛ این گونه آلودگی ها موجب افزایش 
چشمگیر سرطان و بیماری های مزمن می شود. در حالی که 
تغییرات آب وهوایی موضوعی بســیار بحث برانگیز اســت، 
گروه بزرگی از دانشــمندان گرمایش جهانی را یک واقعیت 

تهدید آمیز برای گونه بشر می دانند. 

آنها که به نسل زد معروف هستند، تقریباً برای هر کاری از فناوری 
استفاده می کنند و بیشتر اوقات در معرض امواج الکترومغناطیس 

و نور آبی قرار می گیرند 

کارکردهای منفی 
فناوری در جامعه

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

انسان ها به فناوری خو گرفته اند

نوسان زندگی بین خوب و بد فناوری
 فنــاوری از زمان طلوع تمــدن گاهی به 
شــکل بنیادیــن نحــوه زندگــی مــردم، 
شیوه فعالیت مشاغل، چگونگی رشد جوانان 
و زندگی روزمره مردم را دستخوش تغییر کرده 
است. این تغییرات شامل جنبه های گوناگون 
از رفتارهــای اجتماعی مانند ارتباطات، ســفر، 
یادگیری، کسب وکار، آسایش و سامت است. 
صرف نظــر از اینکه شــدت تأثیرات فنــاوری بر 
رفتار انســان چقــدر بــوده، در هــر حــال اثرات 
مثبت و منفی فراوانی بر جامعه داشته است.

 زندگــی بشــری از آغــاز تمــدن تأثیری 
شــگرف و تقریبــاً غیرقابــل تصــور از 
فناوری گرفته است. در حالی که سنجش همه 
اثــرات آن بــر جامعــه بشــری تقریبــاً ناممکــن 
است، فناوری به شکلی آشــکار برای آسان تر، 
لذت بخش تر و راحت تر کردن زندگی انسان ها 
کارهای بســیاری انجام داده است. با این حال 
تولیــد  یــا  نادرســت  کاربــرد  صــورت  در 
غیرمســئوالنه می توانــد موجب بــروز عواقبی 
مخــرب می شــود، بنابرایــن خالــی از اشــکال 
نیســت. همان طــور کــه انســان ها بــه آینــده 
می رونــد، بــرای مهندســان مهــم اســت کــه به 
شــیوه ای وظیفه شناسانه و مســئوالنه تر عمل 
کنند و برای کاربران نهایی این نکته مهم است 
کــه بیــن اســتفاده از ســامانه های فناورانــه بــا 
روش هــای قدیمــی و انجــام بهتــر کارهــا توازن 
ایجــاد کننــد تــا کارهــا بــه روشــی ســالم تر و 

سازنده تر انجام شود.

 رفتــار انســان همزمان بــه یــک اندازه 
امــا  اســت،  پیچیــده  و  مرمــوز 
جامعه شناسان و انسان شناسان رفتار انسان 
را در یــک بافــت اجتماعــی مطالعــه می کنند؛ 
روشن است که فناوری در خدمت شکل گیری 
و تکامــل رفتــار انســان کار کــرده و انســان بــه 
شــکلی فزاینــده و روزمــره بــه فنــاوری وابســته 

اســت. به عنوان موجــودات در جســت و جوی 
آســایش، نیازمنــد ســهولت کاربــرد و راحتــی 
هســتیم که فنــاوری فراهــم می کنــد. ایــن نیاز 
موجــب پذیــرش مــداوم تلفن های هوشــمند، 
رسانه های اجتماعی و دستگاه های متصل به 
اینترنت است و حتی در صنعت مهمان پذیری 
وجود نقاط اتصال وای فای تقریباً در هر مکانی 
ضروری شده اســت. مردم به شکل رو به رشد 
در جســت و جوی نرم افزارهایی هســتند که در 
هر کار ممکــن از یادگیری زبان گرفتــه تا یافتن 
مکانی برای اجاره و پیدا کردن یک قرار ماقات 
به آنها کمک کنــد. فنــاوری کارکردهای مثبت 
زیــادی دارد اما یــک نکته منفی این اســت که 
رفتار انســان چنان به فناوری وابسته شده که 
افراد بــرای تنبل شــدن آمادگــی دارنــد و بدون 
فناوری که بسیاری به آن خو گرفته اند، قادر به 
ادامــه کار و زندگی نیســتند. گرچــه برخی این 
دیدگاه بحث برانگیز را دارند که آسایش هزینه 

دارد.

 کشــف اینکه اثر هر فناوری پیشرفته 
جدید بر زندگی مــا و آینده غیرممکن 
اســت. فناوری بر محیط زیســت، مــردم و کل 
جامعه تأثیر می گذارد. می توانیم از ذرت برای 
ســاخت اتانول اســتفاده کنیم و اتانول را برای 
راه اندازی ماشین آالت و خودروها به  کار بگیریم 
که باعث افزایش بازده صنایع تولیدی با هزینه 
کمتر می شود. با این حال اگر تصمیم بگیریم 
مقادیر زیادی ذرت را از روند تولید مواد غذایی 
به فرایند تولید سوخت سوق دهیم، انسان ها 
بــدون غــذا می ماننــد کــه بــه گرســنگی جهان 

می انجامد و شرایط بدتری را فراهم می سازد.
الزم اســت بــه یــاد داشــته باشــیم فنــاوری بــه 
خودی خــود برای جامعــه زیان بار نیســت، اما 
چگونگی استفاده از فناوری برای دستیابی به 
اهداف ویژه موجب ایجاد اثرات منفی فناوری 

بر جامعه می شود.

REVIEWبررسی
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15   سبک زندگی
اگر قرار باشد سبک زندگی مدرن را در یک کلمه بیان کنیم، 
می توان از کلمه »آسایش« نام برد. از خرید آناین هنگامی 
که روی مبل نشسته اید و کاالی خریداری شده را روز بعد درب 
منزل تحویل می گیرید تا پیوستن به گروه دوستان برای دیدار 
از طریق شــبکه های اجتماعی بدون آنکه نیــاز به ترک خانه 
باشد، رزرو پرواز و هتل در سراسر جهان برای سفر و رایانه های 
قابل حمــل و تلفن های هوشــمند که بــه ما اجــازه می دهند 
کارهایی را در یک لحظه بر پایه اینترنت و برنامه های قدرتمند 
انجام دهیــم که اجــرای آنها پیــش از ایــن نیازمنــد مراجعه 
حضوری بود. فناوری به شکلی بنیادین به مردم کمک کرده 
تا کارهای پیچیده را به روشی ساده تر و سریعتر انجام دهند.

  سالمتی
در جهانی که به شــکلی رو به رشــد درگیر بیمای های مزمن 
است، دســتبندهای هوشــمند و اپلیکیشــن  های سامتی 
اجازه داده اند تا از طریق سامانه های محاسباتی، عادت های 
ســامت شــخصی پایش، تجزیه و تحلیل و دگرگون شــود. 
اکنون وجود زیرساخت های بیمارستانی شامل سامانه های 
رایانه ای با امنیت پیشرفته پدیده ای عادی است. در همین 
حــال نرم افزارهــای پیشــرفته بــه پزشــکان امــکان می دهــد 
بــرای ارزیابی هــای ســریع اطاعــات ســامتی بیمــاران را در 
بستر ارتباط بی سیم دریافت کنند. عاوه بر این بسیاری از 
سامانه های بیمارستانی، وب سایت هایی دارند که به بیماران 
اجازه می دهد سوابق پزشکی خود را دریافت کنند یا تقریباً 

بادرنگ از پزشک خود به صورت آناین مشورت بگیرند. 

  حریم خصوصی
سابقه فناوری درباره پاسداشت حریم خصوصی تا حدودی 
مخدوش است. بیشتر مردم دوربین ها، برنامه های مزاحم، 
دســتگاه های هوشــمند خانگی )مانند خانه های هوشمند 
و الکســا( و دســتگاه های جاسوســی را در خدمــت بــه خطر 
انداختن حریم خصوصی افراد مختلف می دانند. گرچه این 
برداشت تا حدی درست است، فناوری همچنین توانایی های 
کاربران برای استفاده از جلسات گفت وگوی رمزگذاری شده 
در اینترنت و ارسال پیام های رمزگذاری شده به سایر کاربران 
را افزایش داده است. پیشرفت شیوه های رمزنگاری به حفظ 
حریم خصوصی دیجیتــال در دنیای دیجیتــال کمک کرده 
است. با این حال باید توجه داشته باشیم که اگر شبکه ها و 
سامانه های رایانه ای گسترش نیافته بود، هنر هک سایبری 
امکان پذیر نبود. نســل حاضر شــاهد افزایش وحشــتناک 

مشکات امنیتی، نفوذ و حمات بدافزار/ باج افزار بوده که 
حریم خصوصی میلیون ها نفر را به خطر انداخته است.

  نگرش جوانان
معموالً نسل های جوان در جریان ظهور فناوری ها بیشترین 
اثرپذیری را داشته اند؛ نسل هزاره و آنها که به نسل زد معروف 
هســتند، تقریباً برای هر کاری از فناوری استفاده می کنند و 
بیشتر اوقات در معرض امواج الکترومغناطیس و نور آبی قرار 
می گیرند که شامل استفاده از تبلت ها در مدرسه، استفاده از 
درگاه های وب برای تکمیل تکالیف و یادگیری است که با نحوه 
یادگیری نسل پیشین در تضاد کامل اســت. تکیه فزاینده 
بر فناوری باعث شــده تا نســل جوان آمادگی بیشتری برای 
توجه کمتر به مسائل مربوط به حریم خصوصی مربوط به 
فناوری نشان دهد. در همین حال به احتمال زیاد نسل های 
جوان درک بهتری از چگونگی عملکرد اینترنت و سامانه های 
فناورانه دارند که می تواند شکاف عظیم مربوط به صنایعی را 

که نیازمند کارکنان فنی هستند، پر کند.

  کسب وکار
در جوامع مدرن شاید کسب وکارهای بزرگ و کوچک بیش 
از هر بخش دیگــری تحت تأثیر فنــاوری قرار گرفته باشــند. 
تقریباً هر نوآوری موفق در فناوری موجب افزایش فرصت های 
تجاری شده است. این نوآوری ها الگو های کسب وکار جدید 
را شــکل داده و به تولید محصوالت و خدمات جدید منجر 
شده است. کســب وکارهای جدید همچنین موجب ایجاد 
واردات/ صــادرات جدیــد در ســطح ملــی و تجــارت جهانی 
شده اند. فناوری هایی مانند چاپخانه، رایانه و رایانه شخصی، 
دستگاه فکس، ایمیل، رسانه های اجتماعی، شبکه سازی، 
اینترنت و TCP-IP، رمزنگاری، هوش تجاری، پردازش ابری، 
کان داده، هوش مصنوعی و... نحوه عملکرد کســب وکارها 
را تغییر داده اند. در نتیجه گسترش فناوری، شاهد افزایش 
خودکارسازی روندها، راندمان بهتر، کاهش هزینه های سربار 
و افزایش شــرکت های بزرگ تر هســتیم. نقش های اجرایی 
کامــاً نوینــی بــرای مدیریــت کاربــرد فناوری هــای جدید به 
وجود آمده که از جمله مدیر ارشد داده )CDO(، مدیر ارشد 
اطاعات )CIO(، مدیر ارشد دیجیتال )CDO( و مدیر ارشد 
بازاریابی )CMO( است. اســتفاده از اینترنت برای بازاریابی 
درون گرا و رســانه های اجتماعی برای دستیابی به مشتریان 
بالقوه و ســرنخ ها و همچنین تجــارت الکترونیک همگی در 
سایه شبکه جهانی وب ممکن شده و نقش های کاری جدید 

مانند کار از راه دور و بازاریابی تلفنی را ایجاد کرده است. 

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

 هر مسئله  فرصتی برای یادگیری بیشتر
 و خلق تعامالت سازنده تر است

مهارت شنیدن
 آموختیم که عواملی بر نحوه تعامل مان 
با دنیای اطراف تأثیرگذار اســت و گاهی 
حتــی با وجــود عاقــه ای که بــه طــرف مقابل مان 
داریــم، نمی توانیــم او را درک کنیــم و حرف هــای 
ســاده مان را بــا او در میــان بگذاریم. امــا چرا؟ چه 
مهارتی است که از به کار بستن آن غافل هستیم؟ 
چه دانشی اســت که اگر بیاموزیم، می توانیم به 

سازنده بودن تعامات مان امیدوار باشیم؟

 مهــارت شــنیدن یکــی از مهارت هایــی 
اســت که الزم است کســب کنیم. غالباً 
تصــور می کنیــم کــه تمامــی صحبت هــای طرف 
مقابل مان را بدون کم وکاست شنیده ایم و منظور 
اصلــی او را دریافته ایــم. بــا تکیــه بــر مســتندات 
علمی، ما در اکثــر مواقع )مخصوصاً لحظاتی که 
هیجانات مان غالــب اســت( آنچه را که دوســت 
داریم بشنویم، می شنویم. با این تفاسیر آنچه که 
در ایــن فراینــد شــنیده نمی شــود، دیــدگاه، 
درخواست و... طرف مقابل است. پس می شود 
حــدس زد کــه چــرا تعامات مــان گاهــی نه تنهــا 
اثربخش نیست که حتی باعث فاصله گرفتن از 
همدیگر می شــود. زیرا من مفهومی را می گویم و 
»او« مفهوم )برداشت شخصی خودش( دیگری 
را از آن می گیــرد. امــا چگونــه می شــود دو دنیای 
نســبتاً متفــاوت را از نظــر معنــا و مفهــوم به هم 
نزدیک تر کرد؟ چگونه می توانیم دقیقاً آنچه را که 
نــه  بشــنویم،  بیــان می کنــد،  مخاطب مــان 

برداشت های شخصی خودمان را؟

 یکی از مهم تریــن عوامــل می تواند این 
باشد که »من« به عنوان شنونده وقتی در 
مرحله تعامل با انسان دیگری هستم، در آن لحظه 
که باید توجهــم را معطــوف آن مفاهیمی کنم که 
گوینده قصد انتقال آنها را دارد، معطوف مواردی 

می کنم که می خواهم در جواب او ارائه دهم. 

 شاید بار ذهنی و مشغله فکری ام آن قدر 
زیاد اســت کــه ناخواســته اجــازه نفس 
کشیدن به آن نمی دهم و فقط می خواهم از شر بار 
روانــی آن لحظــه فــرار کنــم. ذهنــی انباشــته از 

محتواهایی متفاوت که تمایلی برای اضافه شدن 
محتوایی جدید برای پردازش ندارد.

 شاید آن قدر قضاوت های ذهنی مان در 
مورد گوینده یا مفهومی کــه می خواهد 
بگویــد زیــاد اســت کــه اصــاً نمی خواهیــم 
صحبت هایش را آن گونه که هست، گوش کنیم. 
او )گوینــده( را متهــم همیشــگی دادگاه هــای 
ذهنی مان می بینیم و بنابراین حق صحبت کردن 

را از او می گیریم!

 شــاید آن قدر میــزان همدلی مــان پایین 
آمده که حاضر نیستیم گاهی از جایگاه 
»گوینــده« بــه مســئله مــورد نظــر نــگاه کنیــم و 
حرف هایش را بشنویم و فقط باور داریم که »حق 

با من است«. 

 دنیــای تعامــات انســانی در عیــن 
پیچیدگــی از ظرافــت خاصــی پیــروی 
می کند کــه این ظرافــت در بطن مهــارت همدلی 
نهفتــه و پنهان اســت. همدلی از منظــری یعنی 
توانایــی ایــن را داشــته باشــیم کــه شــرایط طرف 
مقابل مان را با تمام ســختی که می تواند داشــته 
باشد، درک کنیم. از چشــم او مسائل را ببینیم و 
بتوانیم حتی برای اندکی در جایگاه او باشیم. شاید 
آنچه که باعث بهبود حال و احوال مان می شود، 
همین حــس همدلی باشــد. حتی اگر احســاس 
می کنیم که شــرایط زندگی اطرافیان مان خوب و 
طبیعی اســت، در مواقع دلخوری و ناراحتی، این 
شجاعت را داشته باشیم که از پوسته »حق با من 
اســت« بیــرون بیاییــم و آن اتفــاق را از دید طرف 

مقابل ببینیم و درک کنیم.

 تاش مــان این باشــد کــه هیجانات مان 
متناسب با مسئله و مشکل پیش آمده 
باشد و تمامی خاطرات و گذشته ای را که با آن فرد 
داشتیم، به دست فراموشی نسپاریم و فراموش 
نکنیم که ما برای کسب تجربه بیشتر به این دنیا 
آمده ایــم و هــر مســئله ای فرصتــی اســت بــرای 

یادگیری بیشتر و خلق تعاماتی سازنده تر. 

ADVICEتوصیه
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

می بینید دنیا چقدر عجیب است؟ به نظرم بهتر است از این به بعد از هیچ چیز تعجب نکنیم، حتی از 
بیت کوین هجده هزار دالری 

نصایح خواجه نصیرالدین 
طوسی در اخالق ناصری

 معرفت فضایل
 کافی نیست

خواجــه نصیرالدیــن طوســی )۵۹۷-
و  متکلــم  فیلســوف،  ق.(  ه.   ۶۷2
ریاضیــدان بــزرگ قــرن هفتــم هجــری 
بــود کــه رصدخانــه مراغــه را ســاخت. 
وی کتب و رســاله های علمــی فراوان در 
موضوعــات گوناگــون نوشــته کــه از آن 
جملــه می تــوان بــه تجریــد  االعتقــاد و 
اخاق ناصری اشــاره کــرد. حلقه درس 
خواجــه نصیرالدیــن شــاگردان بزرگــی 
همچــون عامــه حلــی و قطب الدیــن 

شیرازی را در خود پرورش داده است.

خواجه نصیر در اخاق ناصری در باب 
سیاست می گوید:

»معرفــت فضایــل کافــی نیســت بلکه 
کفایــت در عمــل و اســتعمال آن بود و 
از مردمــان بعضی به فضایــل و خیرات 
راغب باشند و مواعظ را در ایشان اثری 
بود و ایشان به عدد اندک اند که امتناع 
از ردائت و شرور به غریزت پاک و طبع 
نیک کننــد، و بعضی از ردائت و شــرور 
به وعید و تقریع و انــذار و انکار امتناع 
کننــد و خــوف ایشــان از دوزخ و عذاب 
و انــکال بود و از اینجاســت کــه بعضی 
مردمــان اخیــار بــه طبع انــد و بعضــی 
اخیار بــه شــرع و بــه تعلم. و شــریعت 
ایــن صنــف را ماننــد آب بــود کســی را 
که لقمــه در گلو گیرد و اگر به شــریعت 
مؤدب نشــوند، مانند کسی بود که او را 
آب در گلو گیرد و المحاله هاک شود. و 
در اصاح ایشان حیلتی صورت نبندد، 
پــس خیّر بــه طبــع و فاضل بــه غریزت 
محــب خــدای تعالــی بــود و امــر او بــه 
دســت و تدبیر ما برنیایــد، بلکه خدای 

سبحانه متولی و مدبر کار او بود.«

HINT نکته

خرید تتل کوین با فحش
1

شما فکرش را بکن کسب وکاری راه بیندازی که جان مشتری ات 
برای خودت و محصولــت دربرود. ســاعت ها و روزهــا زیر تیغ 
آفتاب و باران و برف توی چادر و کارتن یخچال و تلویزیون بخوابد 
تا بلکه نفر اولی باشد که پول نقد می دهد و تحفه ساخته شده 
به دست شما را می خرد. حتی ممکن باشد کسانی پیدا شوند 
که کلیه خودشان را بفروشــند تا بتوانند کاالی شما را بخرند. 
تازه بعد از این همه داستان و اتفاق، وقتی محصول را خریدند، 
حاضر باشند برای اثبات کارایی و خوبی آن، با همه کل کل کنند 
و مثل هوادارهای تیم های فوتبال، کله طرف مقابل را بشکنند. 
تازه هر بار که نسخه جدیدی از کاالی خود بیرون می دهید، یک 

چیزی از آن - دور از جان شما - بپیچانید.
می گویید امکان ندارد؟ یک سر بروید سر قبر آن جنت مکان 
خلدآشیان، مرحوم مغفور استیو جابز فقید تا بدانید در مورد 

چه حرف می زنم. 

2
حــاال باالیــی کــه خــوب اســت؛ الاقــل مشــتری از کیفیــت 
محصولی که با هــر ذلــت و بدبختی ای می خرد خوشــحال 
اســت و از اینکــه آن را دارد، کیــف می کند. حاال شــما همه 
موارد باال را تصــور بفرمایید به جز اینکه مشــتری از چیزی 
کــه می خرد به اندازه ســر یــک ســوزن راضی نباشــد. یعنی 

صف بکشــد، التماس بکند، چنــد برابر پول بدهــد، هر بار 
که محصــول را می گیــرد، ببیند یــک چیزی از آن برداشــته 
شــده امــا، امــا، امــا... امــا بــاز هــم بخــرد و همان طــوری کــه 

می خــرد... می گویید امکان ندارد؟ یک ســر به 
جاده مخصــوص کرج بزنیــد تا بفهمیــد که در 

این دنیا همه چیز امکان دارد. 

3
تــازه باز هــم باالیــی  خــوب اســت. الاقل ســازنده 
محصوالت بی کیفیــت اما گــران ســعی می کند 
توی هفت سوراخ قایم شود و با زبان الکن خودش 
هزاران توجیه بیاورد و سعی کند خودش را تبرئه 

کند. این یکی را چه می گویید که کسی پیدا بشود و اصوالً هیچ 
محصولی دست مشتری ندهد. به معنی واقعی کلمه باد هوا 
بفروشد. گران هم بفروشد. هیچ استانداردی را هم رعایت نکند. 
آخر سر هم سر همه را کاه بگذارد و پول شان را باال که کشید، 
همه مشتری ها را فحش کش کند و همین طور که میکروفون را 
حواله ملت می دهد، طلبکار باشــد که چرا از او حمایت مالی 

نمی کنند. 

4
می گویید امکان ندارد؟ پس یک سر به آن ناخواننده رنگی رنگی 

بزنید و ببینید که هنوز پرونــده ارز دیجیتال ســوراخ قبلی اش 
بسته نشده، با فحش و فضیحت از طرفدارانش می خواهد که 

تخفه جدیدش را بخرند و حرف اضافه هم نزنند.

5
البتــه آن آقــا در کمــال صداقــت گفتــه کــه در 
کاهبرداری قبلی قرار بود المبورگینی بگیرد اما 
آن  شــاه دزدها پرایــد ۷4 اصــل کُره! هم دســتش 

نداده اند.

6
می بینید دنیا چقدر عجیب است؟ به نظرم بهتر است از این 
به بعد از هیچ چیز تعجب نکنیم، حتی از بیت کوین هجده هزار 
دالری. مثل موقعی که می خواهیم آمپول بخوریم، عضله ها را 

شل کنیم تا کمتر زجر بکشیم.

7
یکی تا می کنه با مشتری بد

یکی از روی بیچاره می شه رد
همین طوری که هی غُرغُر می کردم

تتل کوین اومد و رو دستشون زد

شب نوشته های یک بچه نوآور! )47(

مواد الزم برای پخت 
یک کارآفرین جعلی 
روی بیلبورد 16 متری

تکلیــف من کــه از همــان آغاز روشــن بود و 
بچه ها هم می دانستند در کار تبلیغات به 
بزرگ نمایی نه حساسیت، بلکه آلرژی دارم 
)یعنــی از نــوع فرنگــی اش که خیلــی توپ و 
اساسی است(؛ اما این یکی دیگه نوبر بود. 
چنان شیک و مجلسی خالی بندی می کرد 

که همه مات و مبهوت مانده بودند. 
ماجرا از آنجا شروع شــد که کامیار در یک 
بعدازظهر گرم تابســتانی در بزرگراه شلوغ 
شــهری روی صندلــی خــودروی شــرکت 
حمل ونقــل اینترنتــی نشســته بــود و چــون عجلــه 
داشت، پول بیشتری هم داده بود تا زودتر خودرویی 

در اختیار بگیرد و به جلســه ای خارج از دفتر برســد. 
اما در میان هیاهوی راه بندان، آقا کامیار ما، این جوان 
جویای نام که از بــاد خنک کولر خودرو محــروم بود و 
به جای شــنیدن ترانــه انتخابــی، داســتان غصه های 
راننده را می شنید، برای لحظه ای چشمش را از گوشی 
برداشته بود تا باالخره تصمیم بگیرد که به راننده چه 
امتیازی بدهد که پس از این شاید هم خدمات بهتری 
بــه مســافران بدهــد و هم تــوی این وانفســا شــغلش 
بــه خطر نیفتــد؛ اما ناگهــان چشــم کامیار بــه تابلوی 
تبلیغاتی خورده بود که تصویر و اســم بــزرگ فردی را 
روی خودش داشته با ادعای آموزش کسب وکار موفق 
و ســودآور. به قول خودش بی خیال امتیاز و اعتراض 
مدنی بــه کاهــش همزمان ســطح خدمــات و افزایش 
هزینــه شــده و درگیــر یــک جســت و جوی دامنــه دار 
اینترنتی شــده بود و به محض برگشــت به دفتر، من 
و ســامان و ســمیرا و محمد و مهدی را نشــانده بود تا 
شــنونده نتیجه پژوهش دربــاره آن جنتلمن باشــیم. 
حاال کامیار خان همان گروه را برای شرکت در جلسه 
آموزشی آقای جنتلمن  آورده بود! چه جلسه ای و چه 

سروصدایی. 
ســمیرا بادرنــگ گفــت: »روحش شــاد باشــه مامان 
جونــم کــه اون هــم فکــر می کــرد اگــر حرفــی رو بلند و 

باهیجــان بگــه بیشــتر اثر می کنــه، امــا برای مــا فقط 
گوش خراش و آزاردهنده می شد.« اما محمد و مهدی 
سر شــوق آمده بودند و می خواســتند بیشتر بدانند. 
محمد دســت من را گرفت و از بین جمعیت کشــاند 
تا رســیدیم به جایــی کــه جنتلمن مان ایســتاده بود و 
تعریف می کرد که چطور زندان برایش دانشــگاه شد 
و فهمیده که آموزش کارآفرینی به دیگران مسئولیت 
اجتماعــی اســت کــه بــر دوش دارد! و وقتــی کــه مــن 
پرسیدم چرا برای اجرای مسئولیت اجتماعی پول به 
اندازه جلسه ویزیت دکتر متخصص می گیرد، با نگاه 
خشمگینانه محمد رو به رو شدم. ولی سامان بیشتر 
از همه ما کافه بود. وقتی که کم کم خودمان را به درب 
خروجی نزدیک کرده بودیم، روی یکی از سکوها رفت، 
نگاهی به جمعیت انداخت، سکوتی ژرف کرد و گفت: 
»تصمیم گرفتم بــرم کاس آشــپزی! این جوری کمتر 
شرمنده مامان کامیار می شم و می تونم یک جاهایی 
مشــت محکم تری به دهــن کامیار بزنم، امــا می بینم 
اگه بشه با قاطی کردن این همه آدم ناامید و مقداری 
سروصدا، کمی نورپردازی و تعدادی بیلبورد شهری و 
چندتایی اصطاح خارجی و چهارتا قصه اشــک آلود 
در یک سالن مجلل دســت به کار پخت وپز کارآفرین 

زد، من هم می تونم آشپز بشم.«

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007



سندباکس و فناوری های مالی
 چهره هایی چون  علی صالح آبادی، ابوالحسن فیروزآبادی، مهران محرمیان و علی عبدالهی معتقدند باید 

رگوالتوری جسورانه تری در مواجهه با فناوری های جدیدی همچون رمزارزها و متاورس در پیش گرفت
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ما و متاورس؛ واقعیت 
ماجرا چیست؟

یادداشتی از قائم مقام 
مدیرعامل رمزینکس

رمزریال و 
متنوع سازی 

ابزارهای پرداخت

8 10

5

2

فرصت سندباکس بانک مرکزی برای 
کسب وکارهای رمزارز و بالکچین

روزشمار رمزارزی
 یک بهار پرخبر!

بیت کوین 7 هزار دالری 
یا 100 هزار دالری؟

مسیر پیاده سازی 
موفق رمزریال 

یادداشتی از مدیر عامل 
صرافی مزدکس

کریپتو ریال 
و هزارتوی تحریم ها 
یادداشتی از مدیر عامل 

هلدینگ نیک اندیش

نگاه نوبیتکس به 
برخی اتفاقاتی 
که در سه ماهه 

اول 1401 در حوزه 
رمزارزها افتاد

25
ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
ه  ر شـــــــــما
بیســت و پنجم  
پنجــم تیــــــر
1 4 0 1
16  صفـــــحه

14

 آیا اتحاد بین حزبی در آمریکا تنها راه 
موفقیت روند رگوالسیون است؟

رگوالسیون دوحزبی 
تنها راه روبه جلو؟

گفت وگو با داود 
محمدبیگی، مدیر 

اداره نظام های 
پرداخت بانک 
مرکزی درباره 

رمزریال 
بانک مرکزی

6
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   عکس:  نسیم اعتمادی



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 25
5 تـــــــــــــــــیــــــــر 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

2

زمانــی کــه ارزش پولــی دســتخوش تغییــرات 
اساسی می شود، اوج می گیرد یا سقوط می کند، 
به دنبال چرایی این تغییرات هســتیم. تحلیل 
اقتصــادی می کنیــم و از عوامــل ایــن تغییــرات 
می گوییــم، امــا در نهایــت آنچــه اهمیــت دارد 
موضوع یــک »باور« اســت. آنچه دســتخوش 
تغییر اساســی شــده، همین باور اســت؛ اینجا 
باوری است که اوج گرفته یا سقوط کرده است.

اگــر نگاهی بــه تاریخچــه آنچه بر پول گذشــته 
اســت، بیندازیــم؛ چــه شــکل بســیار قدیمــی 
آن مثل نمــک و نقره و چــه پول ملی کشــورها، 
بارهــا و بارهــا ایــن اوج و ســقوط را می بینیــم. 
هر کدام از این حادثه ها داســتان 
خــود را دارنــد، امــا قهرمــان همه 
این داســتان ها همین باور است؛ 
بــاوری کــه در جزیــره ییــپ بــه 
»سنگ رای« از بین رفت، یا باوری 
که مردم دنیا به »طال« پیدا کردند 
و همچنان ادامه دارد. همین باور 
سبب شد در تاریخ پول، کشورها 
به تدریج طال را به عنوان پشتوانه 
پــول ملــی خــود انتخــاب کننــد و 
هنوز هم در دنیا حداقل در ظاهر این پشــتوانه 

وجود دارد.
طــال دو ویژگــی منحصربه فــرد دارد؛ کمیــاب و 
محدود اســت و نمی تــوان آن را از چیــز دیگری 
ســاخت. تــا زمانــی کــه ارز کشــورها واقعــاً بــا 
پشــتوانه طال باشــند، به عنوان پول های ســالم 
می توانند همین خاصیت پشتوانه شان را یدک 
بکشــند. در این صورت دولت ها در دستکاری 
ارز خــود دست شــان بــاز نیســت و نمی توانند 
بــدون افزایــش پشــتوانه طــال در خزانــه بانــک 
مرکزی شان دست به تولید پول بزنند، ارزش آن 

را کاهش دهند و باور به آن ارز را.

البتــه دســتکاری یــا عــدم دســتکاری دولت ها 
در ارز ملــی تنهــا عامــل افزایــش یــا کاهــش 
بــاور بــه آن ارز نیســت؛ همان طــور که بــا وجود 
تنظیم گری فــدرال رزرو بــر دالر همچنــان مردم 
دنیا بیشترین اعتقاد را به دالر دارند، اعتقادی 
که نشئت گرفته از قدرت اقتصاد آمریکاست، 
همان طور که با وجود عدم دســتکاری دولت یا 
نهــادی مرکــزی در بیت کویــن ارزش آن بارهــا و 

بارها دستخوش تغییرات شدید شده است.
گرچه فلســفه پشــت بیت کوین خلق پولی بود 
که دست نهادهای مرکزی از دستکاری آن کوتاه 
باشد و همچون طال محدود و غیرقابل تولید از 
ماده ای دیگر باشد، ولی همچنان راهی طوالنی 
برای تبدیل شدن به کاالیی دارد که مردم جهان 

به آن باور داشته باشند.
وقتی از این باور می گوییم، یک ســؤال اساسی 
بایــد پرســید؛ مــردم در آینده بــه چه پولــی باور 
خواهند داشت؟ آیا رمزارزها می توانند اعتماد 
اکثریــت در جهــان را جلــب کننــد؟ همچنــان 
پول های فیات به پشــتوانه دولت ها بیشــترین 
اعتمــاد را جلــب خواهنــد کــرد یــا بایــد انتظار 
خلق شــکل جدیدی از پول را داشته باشیم که 
بیشــترین قابلیت باور در بین عموم را داشــته 

باشد؟
قطعاً بــا تجربــه ای کــه امــروز داریم، جهــان به 
ســمتی خواهد رفت که به تدریج ارزهای فیات 
همان طور که همین امروز اتفاق افتاده، اعتماد 
خــود را از دســت خواهنــد داد. با آشــنا شــدن 
بیشــتر مردم با امکانات پولی جدید و افزایش 
باور بــه ایــن پول ها )حــاال چه بــه شــکل رمزارز 
یا اشــکال دیگر( شــاهد حــذف پول هــای فیات 
خواهیم بود. فقط باید بنشینیم و ببینیم کدام 
شکل پول بیشــترین موفقیت را در ایجاد باور 

عموم خواهد داشت.

INTROسرآغاز

در آینده مردم به چه نوع پولی اعتقاد خواهند داشت؟

مسئله فقط باور است

تحليل
A N A L Y S I S

 روز چهارشــنبه اول تیرمــاه ســندباکس بانــک 
مرکزی رونمایی شد. این دستاورد نتیجه تعامل 

و مذاکــره ۵۰ روز پیش کســب وکارهای حوزه 
فین تک با بانک مرکزی و به طور خاص جناب 
آقــای دکتــر صالح آبــادی، رئیــس کل بانــک 
مرکــزی بــود. بــه نظــر می رســد  بــا توجــه  بــه 
شــناختی که شــخص صالح آبادی از فناوری 
دارد، رویکرد بانک مرکزی نسبت به پذیرش 
کسب وکارهای حوزه فناوری های مالی بازتر از 
گذشته شده و در ادامه بیشتر شاهد رویکرد 
حمایتی از این نهاد رگوالتوری مهم باشیم. با 
ایــن حــال احتمــاالً بدنــه بانــک مرکــزی و 
نهادهای رگوالتوری مرتبط نسبت به فناوری 

موضع مثبتــی ندارند و با یــک رویکــرد محافظه کارانه با 
نوآوری های این حوزه مخالفــت خواهند کرد، ولی اینکه 
مدیران ارشــد نهادهای رگوالتور متوجه اهمیت فناوری 
شده اند، فرصتی مهم برای آنهایی است که می خواهند 
در چهارچوب قانــون کار کنند. این نــگاه منفی در حالی 
اســت که هیچ کدام از تحلیلگــران حوزه هــای مالی منکر 
اهمیت و نقش فناوری نمی شوند. از منظر همه آنهایی 
که دســتی بر آتش دنیای مالــی دارند، فنــاوری و تغییر و 
تحوالت پشــت بند آن مانند جریان آب پرفشاری است 
کــه روانه شــده؛ حاال می تــوان ایــن آب را هدایت کــرد، یا 
می تــوان در مقابل آن ســد ســاخت یــا حتــی نادیده اش 
گرفت. نادیده گرفتن کســب وکارهای حــوزه فناوری های 
مالی رویکرد به شــدت اشــتباهی اســت. به عنوان نمونه 
کســب وکارهای حــوزه رمــزارز و بالکچیــن در چند ســال 
گذشته یا نادیده گرفته شــدند یا تهدید. در شرایطی که 
کوچک ترین حمایتی از کسب وکارهای این حوزه نشد و 
هنــوز مقررات گــذاری نشــده اند، شــاهد رشــد شــدید 
بوده ایم. رشد در حوزه کســب وکارهای رمزارزی به حدی 
بوده که بسیاری آن را در ســال های گذشته رقیب بورس 
خوانده اند. فعالً کاری ندارم که این دوگانه سازی ها چقدر 

اشتباه است، ولی تصور کنید در یک سو بازاری داریم از 
فرق ســر تا نوک پا مقررات گذاری شــده و از آن سو بازاری 
داریم که کوچک تریــن مقررات گذاری درباره 
آن انجام نشده است. کســب وکارهای حوزه 
رمزارز و بالکچین در این شــرایط مبهم رشــد 
کرده اند و آنچــه ممکن اســت در آینده مورد 
تهدید واقع شــود، منافع مردم اســت. قطعاً 
کسب وکارهای پیشرو این حوزه منافع مردم 
برایشــان مهــم اســت و خودشــان پیش قدم 
طریــق  از  مــردم  منافــع  تــا  می شــوند 
مقررات گــذاری تضمین شــود. دارایــی مردم 
باید حفظ شود و مقررات گذاری به این منظور 
و  مــردم  حاکمیــت،  منافــع  کــه  اســت 
کسب وکارها به صورت همزمان تضمین شود. قاعدتاً با 
رشــد بخش های نویــن اقتصادی ما شــاهد شــکل گیری 
مســائل جدیــدی خواهیــم بــود. به عنــوان نمونــه 
کالهبرداری های حوزه رمزارزی یکی از حاشیه های رشد 
این حــوزه نوپدیــد اســت. نهادهایــی مانند پلیــس فتا و 
دادستانی در خط مقدم مقابله با این کالهبرداری ها قرار 
دارند و اگر مقررات گذاری در این حوزه به فراموشی سپرده 
شــود، نه تنهــا بخــش زیــادی از نیروهــای کشــور بــرای 
سروســامان دادن در نقطــه پایانــی مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد، بلکه حــوزه ای کــه می تواند به رشــد اقتصادی 
ایــران کمــک کنــد، بــه یــک نقطــه شکســت و مرکــز 

آسیب پذیری تبدیل می شود.

 چهارشنبه گذشــته بانک مرکزی از سندباکس 
رونمایــی کــرد و ایــن اتفــاق بزرگــی اســت کــه 
کسب وکارهای حوزه های گوناگون فناوری های مالی باید 
از آن اســتقبال کننــد. زمــان ورود بــه بانک مرکــزی برای 
شرکت در نشست رونمایی ســندباکس یکی از عزیزان 
حراست بانک مرکزی از من پرسید: »سندباکس چیه که 
امروز همه آن را می گویند؟« در آن زمان تنها چیزی که به 

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا قربانی

@mediamanager_ir

 چهارشنبه گذشته بانک مرکزی از سندباکس رونمایی کرد 
و این اتفاق بزرگی است

فرصت سندباکس بانک مرکزی برای 
کسب وکارهای رمزارز و بالکچین

رسانه اقتصاد نوآوری ایران
karangweekly.ir
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بازار رمزارزها بازار ریزش ها و خیزش هاست و این اتفاق 
برای اهالــی این صنعت امــری تکــراری و جدایی ناپذیر 

است و اغلب افراد باتجربه در این صنعت 
در زمــان ایــن ریزش هــا و خیزش هــا رفتــار 
هیجانی از خود نشــان نمی دهند؛ هرچند 
تالش می کنند حداکثر بهره برداری را بکنند. 
همان قــدر کــه موقــع ریزش هــا تــرس چهار 
ســتون بدن شــان را فرانمی گیــرد، هنــگام 
خیزش ها نیز از فرط هیجان خانه و ماشین 

زیر پایشان را به رمزارز تبدیل نمی کنند.
در هفته هــای اخیــر بــازار رمزارزهــا یکــی از 
خونین ترین تجربیات ریزشی خود در طول 

تاریــخ را تجربــه کــرد و بســیاری از تریدرهــای تــازه کار، 
خروج با ضرر را بــر قرار با ضــرر ترجیح دادنــد. اما حاال 
یک هفته ای اســت که بازار دوبــاره رنگ وبوی صعودی 
به خودش گرفته و دوباره شاهد ورود هیجانی بسیاری 
به این بازار هستیم؛ تریدرهای تازه کاری که عمدتاً رشد 
۲۰درصــدی اتریوم، رشــد ۱۸درصدی ریپــل و بایننس، 
رشد ۲۴درصدی دوج کوین، رشــد ۳۴درصدی سوالنا و 
رشد ۴۴درصدی شیبا اینو در هفت روز گذشته را مبنای 

عملکرد و ورود خود به بازار قرار می دهند. 
تریدرهــای تــازه کاری کــه هــدف مشــترک تمام شــان 
مشترک است؛ »کسب بیشترین ســود در کوتاه ترین 
زمان ممکن!« هدفی فریبنده که وقتــی در کنار نمودار 
رشد ســبزرنگ هفت روز گذشــته بســیاری از رمزارزها 

قرار می گیرد، اعتمادبه نفس کاذبی به این افراد دست 
می دهد که فکر می کنند آنها تنها کســانی هستند که 
ایــن رونــد صعــودی را کشــف کرده انــد و ایــن 
هیجــان باعــث می شــود مســائل مربــوط به 
ریسک و سرمایه را فراموش کنند و با ترکیب 
ســمی این اعتمادبه نفــس کاذب و اســتفاده 
از ابزار لوریــج، دارایی خود را نابــود و عمالً باد 

هوا  کنند.
این اتفاق که عمدتاً ریشه در طمع و ناآگاهی 
کاربــران تــازه کار دارد، اتفاقــی بــس خطرناک 
بــرای چهــره بــازار رمزارزهاســت کــه البتــه 
سیگنال فروشان و رؤیافروشان نیز از این طمع 
نهایت سوءاستفاده را می برند و با تشویق به خریدهای 
بدون پشتوانه، تریدرهای تازه کار را با سرعت بیشتری 
به ســمت این سراشــیبی هل می دهند. این یادداشت 
بــه هیچ وجه بــه این معنی نیســت کــه احتمــاالً ریزش 
بزرگ دیگری در راه است و دست از خرید بردارید، بلکه 
فقط تلنگری است برای کسانی که با دیدن نمودارهای 
ســبز، خون به مغزشان نمی رسد و دســت به رفتارهای 
هیجانی می زنند. واقعاً اگر تریدر تازه کاری هســتید که 
فکر می کنید این بازار روند صعودی خود را شروع کرده، 
به هیچ وجه بیــش از ۲۰ درصد پولی را که در ســه تا پنج 
سال آینده به آن نیاز ندارید، وارد نکنید. این بازار، خیلی 
پیچیده تر از آن چیزی است که شــما بتوانید تصورش 

را بکنید.

هدف مشترک همه تریدرهای تازه کار
 کسب بیشترین سود در کوتاه ترین زمان ممکن!

طمع، قاتل دارایی تازه کاران

تحليل
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POINT OF VIEWزاویه دید

درباره راهی که آمده ایم و 
آینده ای که در پیش است

این شماره
 25 رمزارز است!

ایــن بیســت وپنجمین شــماره 
رمزارز اســت؛ نشــریه ای که در 
چند ماه گذشته هر هفته منتشر شده؛ 
با این هدف که بتواند همزمان هم دانش 
و هــم بینــش کاربــران و کســب وکارهای 
ایرانی فعــال در این حوزه را متناســب با 
تحوالت آن ارتقا دهد؛ هدفی سخت که 
تالش مان این بوده قدم قدم به آن نزدیک 
شویم. از همان نخستین شماره های این 
نشریه هفتگی هم مدام هشدار داده ایم 
که رمزارزها بخشی از یک بازی بزرگ تر 
بــه نــام فنــاوری  دفتــرکل غیرمتمرکــز 
هستند و باید  آنها را فارغ از نوسان ها و 
افت وخیزشــان در ایــن نظــر دیــد و از 

فرصت های این فناوری بهره برد.

بــه کاربــران ایرانی 
هم مکرراً گفته ایم 
و کماکان هم می گوییم که 
این یک بازار پرریسک برای 
ســرمایه گذاری اســت و 
خطرات آن، به خصوص در 
روزگاری کـــــــــــه هنـــــــــوز 
مقررات گذاری خاصی برای 
آن نشــده، به ویــژه بــرای 
بســیار  غیرحرفه ای هــا 
بیشــتر از منافع آن است. 

در ایــن روزهــای ریــزش و حکمرانــی رنگ 
قرمز بر نمودارها شاید اهمیت این تکرارها 
و گفتن ها بیشــتر روشن شده باشــد. در 
بازاری که به شدت تحت تأثیر متغیرهای 
مختلف، چــه در پیرامــون و چــه در درون 
خود است، ورود بدون دانش عاقبتی جز 

ضرر و خسران نخواهد داشت.

تا شکل گیری یک اکوسیستم 
کامــل و جامــع کســب وکاری 
رمزارزی در ایران راه زیادی مانده است. 
تــا آن روز یکــی از رســالت های فعــاالن 
واقعی این فضا، دور کردن هیجان و جو 
کاذب از آن است. روشن کردن این نکته 
مهم که اینجــا یک بــازار موقــت و گذرا 
بــرای  آوردگاهــی  و  بــازار  نیســت؛ 
کســب وکارها و آدم هایــی اســت کــه به 
آینــده فناوری هــای غیرمتمرکــز بــاور 
دارند. آینده ای که راه زیادی تا تحقق آن 
باقی مانــده و صبــر پیشــه کردن در این 
مسیر و پرهیز از رفتارها و تصمیم های 
هیجانــی بخشــی از قاعــده بــازی آن 

است.

رسول قربانی 
سردبیر راه پرداخت
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 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.

ذهنم رسید این بود که بگویم: »سندباکس جایی است 
بــرای آنهایی کــه مجــوز ندارند تــا بیایند تعییــن تکلیف 
شوند.« گفت: »آها! آنهایی که تأیید نشده اند.« همین 
روایــت را در زمان صحبــت در بانک مرکزی در نشســت 
گفتم و تأکید کردم سندباکس برای تأییدنشده هاست؛ 
کســانی که ظاهری متفاوت دارند، ولی می خواهند برای 
این کشور و در این کشور کار کنند. باز شدن درهای بانک 
مرکزی به روی کسب وکارهای تأییدنشــده را باید به فال 
نیــک گرفت. رانــدن کســب وکارهای نــوآور این حــوزه در 
یــر پــای  نهایــت بــه  مثابــه انداختــن فــرش قرمــز ز
کســب وکارهای خارجی اســت. ما در هر جایی که اجازه 
دادیم کسب وکارهای ایرانی کار کنند، نتیجه گرفتیم. در 
همان نقــاط به دیگــران بی نیاز شــدیم و اگــر تعاملی هم 
انجام دادیم، از روی ناچاری نبوده، بلکه برای همکاری و 

توسعه آن را دنبال کرده ایم.

 سندباکس هم موضوعی خلق الساعه و مربوط 
بــه امــروز نیســت؛ هیئــت دولــت در جلســه ۱۵ 
آبان ماه ۱۳97 بانک مرکزی را موظــف کرده بود که فضای 
آزمون نــوآوری یا همان ســندباکس را ایجاد کند. شــورای 
 عالــی فضــای مجــازی هــم در ۳۰ دی مــاه ۱۳9۸ بــه بانک 
مرکزی تکلیف کرده بود که محیط آزمون تنظیم گری ایجاد 
کند. در نهایت در ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ در هیئت عامل بانک 
مرکزی چهارچوب نظام محیط آزمــون تنظیم گری بانک 
مرکزی مصوب شد و بعد از نشست کسب وکارهای حوزه 
فین تک در بانک مرکزی در روز ۱۰ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱، 
باالخــره در اول تیرمــاه ۱۴۰۱ ایــن کار آغاز شــد و امــروز از 
طریق cbisandbox.nicholding.ir این فضا در اختیار 

کسب وکارهای نوآور حوزه فناوری های مالی است.

 هرچند کسب وکارهای حوزه رمزارز امروز چنان 
بــزرگ شــده اند کــه جایــی ماننــد ســندباکس 
احتماالً پاسخگوی مسائل تنظیم گری آنها نیست، ولی 
ســندباکس را اگــر تغییــر نــگاه و رویکــرد بدانیــم، این به 
معنــای نشــان دادن چــراغ ســبز بــه آنهایــی اســت کــه 
می خواهند در چهارچوب قانون فعالیت کنند. امیدوارم 
این مسیر از طریق تعامل و هم فکری ادامه پیدا کند و ما 
شــاهد مقررات گذاری در حوزه ســخت رمزارزها باشیم. 
حاال کــه اراده بانــک مرکزی بــر تعامل با کســب وکارهای 
نوآور حوزه فناوری های مالی اســت و کسب وکارها هم از 
هیچ همراهــی ای کوتاه نکرده اند، امید دارم شــرایط برای 
فعالیــت و توســعه بخــش نوینــی از کســب وکارهای 

حوزه های مالی فراهم شود.
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در اولین جلسه مالک 
جدید توییتر با کارمندان 

آن چه گذشت؟

برنامه های رمزارزی 
ماسک برای توییتر

 ایــالن ماســک، مالــک آینــده 
توییتر، در اولین نشست خود با 
کارمندان این شــرکت دربــاره پرداخت با 
ارزهای دیجیتــال و کالهبرداری های این 

حوزه صحبت کرد.

 بــه گــزارش کریپتــو بریفینــگ، 
ماسک اولین جلسه رسمی خود 
با کارمنــدان توییتــر را برگزار کــرد. در این 
جلسه، ماسک درباره برنامه هایی که برای 
ارزهای دیجیتال دارد و سایر تغییراتی که 
پس از تصاحب شبکه اجتماعی توییتر 
اعمال می کنــد، با کارمندان این شــرکت 

صحبت کرد.

 ایــالن ماســک در ایــن جلســه 
تأیید کرد که گزینــه پرداخت با 
ارزهای دیجیتال یکی از ویژگی هایی است 
که می توان در توییتر از آن استفاده کرد. 
به  گفته او، منطقی است که پرداخت ها با 
توییتــر ادغام شــوند تــا جابه جایــی پول 
تسهیل شود. بدین منظور، هم می توان 
از ارزهای عادی استفاده کرد و هم ارزهای 

دیجیتال.

 اگرچه در سال گذشته میالدی 
و در زمــان مدیریــت جــک 
دورسی، توییتر ویژگی پرداخت انعام به 
وســیله بیت کوین را افــزوده بــود، اما به 
نظر می رسد چشم انداز ماسک درباره 
ارزهــای دیجیتــال وســیع تر و جامع تــر 
خواهد بود. ماســک معتقد است باید 
توییتر را تا حدی جذاب کرد که بدون آن 
نتــوان بــه زندگــی ادامــه داد تــا از ایــن 
طریــق، مزایای این شــبکه اجتماعی به 
حداکثر برسد. او پرداخت را یکی از سه 
حوزه حیاتــی در کنار اخبار و ســرگرمی 

خواند.

 به گفتــه ماســک، پــول در حال 
به صــورت  اساســاً  حاضــر، 
دیجیتالــی وجــود دارد و در ایــن زمینــه 
مقایسه هایی با پی پال  انجام داد. ماسک 
پیش از این هم به پرداخــت در توییتر با 
ارزهای دیجیتال اشاره کرده بود، اما طرح 
کامل و منســجمی از هدفش ارائه نداده 
بود. اولین اظهارات او در این زمینه در حد 
یک جمله بــود؛ »شــاید حتــی گزینه ای 

برای پرداخت با دوج کوین؟«

EDUCATION آموزش

اقتصاد
E C O N O M Y

»اندر خم یک کوچه مانده« احتماالً حکایت رگوالتوری 
صنعت رمزارز و متاورس است. رگوالتوری در این سال ها 
از حوزه رمزارز جا مانده؛ درست زمانی که سرمایه گذاری 
در ارزهای دیجیتال گسترش یافت، نهادهای قانون گذار 
و نظارتی در همه کشورهای دنیا به این بازار توجه کردند. 

در حالــی کــه تعــدادی از کشــورها به دنبــال 
بررســی قانــون و اســتفاده از ظرفیت های آن 
بودند، کشــورهایی نیــز فعالیت هــای مربوط 
به آن را ممنــوع کردند. برای فضــای متاورس 
نیز می توان چنین آینده ای را متصور بود. به 
احتمال زیــاد این کلمه مشــهورترین مفهوم 
در دنیــای بالکچیــن در ســال ۲۰۲۲ اســت؛ 
یــک دنیای مجــازی بــدون مــرز، بــا امکاناتی 
عجیب وغریب و حیرت آور کــه پس از تغییر 
نام ابرکمپانی فیس بوک به متا، بیش از پیش 

توجه عمده مردم را به خود جلب کرد.
به گفته مــارک زاکربرگ هر آنچه در دنیــای واقعی بعید 
و دور از ذهــن بود، در ایــن جهان کامالً ممکن می شــود. 
هــرروزه حجــم عظیمــی از ســلبریتی ها تــا افــراد عــادی 
به منظــور ســرمایه گذاری و ســودآوری وارد ایــن جهــان 
ناشــناخته می شــوند. هرچند آن دنیای عجیــب از نظر 
متخصصــان، نقــاط ضعفی داشــت و آن تصویرســازی 
کیفیت چندانی نداشــتند، امــا چندان دور نیســت که 
متــاورس به مانند صنعــت رمــزارز بــه نقطه عطف خود 
برســد. در چنین شــرایطی که به سرعت رشــد می کند و 
قطعاً این رشــد در فضایــی غیر نظام   مند و کنترل نشــده 
اتفــاق خواهــد افتــاد، نهادهــای قانون گــذار و نظارتــی 
بایــد مراقــب تبعــات ایــن تحــول باشــند. در عیــن حال 
که نبایــد از یک پدیده جدید چندان شــگفت زده شــد، 
امــا از شناســایی فرصت هــا و تهدیدهــای آن نیــز نباید 

غافل شد.

در چنیــن دنیایــی نقــش رگوالتــور چــه خواهــد بــود؟ در 
شــرایطی کــه کمپانی هــای بزرگــی مثــل متــا )فیس بوک 
ســابق(، مایکروســافت، اپیک گیمــز و بســیاری دیگر در 
حــال ســرمایه گذاری روی تحقیــق و توســعه مربــوط بــه 
متــاورس هســتند، بــا حضــور ایــن کمپانی هــا می تــوان 
انتظــار داشــت کــه آینــده روشــنی در انتظار 
این موضوع جدید اســت. متــاورس در اصل 
مفهوم تازه و جدیدی نیست، اما این تعریفی 
کــه امــروزه از متــاورس وجــود دارد، بــه رشــد 
اخیر این پلتفرم اشــاره دارد. طبق گفته های 
زاکربــرگ، مدیرعامــل متــا، انتظــار مــی رود 
متــاورس ۵ الی ۱۰ ســال دیگر به یــک جریان 
عمومــی تبدیــل شــود. پیش بینــی می شــود 
این جهــان مجازیِ میــراث بالکچین تا ســال 
۲۰۲۵ حدود ۳۲.۴ درصد رشد را شاهد باشد 
که این رشــد ســبب تأثیرگــذاری بیشــتر این 
صنعت خواهــد شــد. به هرحــال متــاورس در دوره بلوغ 
خــود قــرار دارد. در خصــوص پذیــرش عمومــی در ایران 
می تــوان گفــت به دلیــل محدودیت هایــی کــه در عرصه 
بالکچیــن و رمزارزهــا وجــود دارد، همچنــان به صــورت 
کامل ظرفیت هــای این صنعــت را نمی شناســند. وجود 
تحریم ها و همچنین عدم پشــتیبانی صرافی های بزرگ 
از آدرس های وابسته به ایران، سبب می شود که پرداختن 
به این موضــوع تا حــد زیادی با ریســک باالی از دســت 
رفتن دارایی ها و همچنین عدم پشــتیبانی از مشــتریان 

همراه شود.
بــا وجــود همــه ایــن محدودیت هــا و خطرهــا؛ زمین ها و 
امالک متــاورس در میــان بســیاری از ایرانی  هــا محبوب 
است و طبق آمارها کاربران ایرانی نیز در این عرصه فعال 
هستند. تغییر نام فیس بوک به متا سبب شد متاورس 
در میــان ایرانیان به مفهــوم جاافتاده تری تبدیل شــود و 

اعتماد بسیاری نســبت به آن جلب شــود، اما همچنان 
به دلیل بسته بودن دیدگاه ها در ایران نسبت به متاورس، 
ایــن صنعــت در دســته مفاهیــم منفــی قــرار می گیــرد. 
آمــوزش درســت و آشــنایی بــا فرصت هــای متــاورس و 
اطالع رسانی درست می تواند این مشکل را تا حد زیادی 
از بین ببرد. این موضوع را در نظر بگیرید که بذر متاورس 
در این زمین قرار گرفته و تنها زمان مناســب و رســیدگی 
و پرورش درست است که می تواند سبب شکوفایی این 
اســتعداد نوین شــود؛ هرچند دنیــای متاورس به شــکل 
کنونــی بــا زندگــی در دنیــای حقیقــی هم خوانــی نــدارد. 
اینها همگی بخشــی از جذابیت های متاورس هســتند، 
اما فراموش نکنید که متاورس مشکالتی را نیز به دنبال 
خواهــد داشــت. اصلی تریــن مشــکلی که به ذهن شــما 
متبادر می شود، از بین رفتن زندگی اجتماعی حقیقی و 
محدود شدن آن به یک نمایشگر کوچک است. این نظر 
کامالً صحیح است. جدا از آســیب های روحی و روانی و 
همچنین فاصله گرفتن از دنیای واقعی، مشکالت دیگری 
مانند تعرض به حریم شخصی، قلدری، نقض قوانین و 
بســیاری موضوعات دیگر نیز ممکن اســت در متاورس 

اتفاق بیفتند.
طبیعتــاً ایــران هــم از ایــن قضیــه مســتثنی نیســت 
و هــر فرصتــی در هــر جایــی از جهــان بــه همــراه برخــی 
محدودیت ها و خطرات احتمالی پا به عرصه می گذارد. 
فرصت هــا،  آمــوزش صحیــح  درســت،  رگوالتــوری 
ســرمایه گذاری و همچنیــن حضــور فعــال در عرصــه 
بین المللــی همگــی از الزامــات رشــد درســت متــاورس 
در ایران هســتند. گریــزی از ایــن نخواهد بود کــه باید با 
تغییرات دنیای فناوری همراهی و ریسک های متعدد آن 
را شناسایی کرد و مقررات را تطبیق داد. فقط با پر کردن 
شــکاف بین نهادهای تصمیم گیر با جریان روز است که 

اندر خم یک کوچه نخواهیم ماند.

آیا می توانیم از فرصت های واقعی دنیای جدیدی که در راه است استفاده کنیم؟

ما و متاورس؛ واقعیت ماجرا چیست؟

روح هللا جهنده 
قائم مقام مدیرعامل رمزینکس

r.jahandeh
@gmail.com
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REVIEWبررسی

نسخه بیست ویکم 
کریپتو داشبورد با همکاری 

کریپتو کالج منتشر شد

کریپتو داشبورد 
بیست ویکم

محصــول  داشــبورد  کریپتــو  نشــریه 
مشترک دو مجموعه کوین پالس و کریپتو 
کالج نســخه جدیــد خــود را منتشــر کرد. 
کریپتــو داشــبورد، یــک گــزارش تحلیلــی 
از بازار رمزارزهاســت که هــر دو هفته یک 
بار منتشــر می شــود و محتوای آن شامل 
بررسی داده های آن چین، تحلیل تکنیکال 
بــازار، ارائه واچ لیســت از ارزهای مســتعد 
رشد، بررسی حوزه های به روز و فناوری های 
نوین دنیای بالکچین، مصاحبه با فعاالن 
حــوزه و رویدادهــای مهــم پیــش  روی 

رمزارزهاست.
نسخه بیســت ویکم کریپتو داشــبورد به 
بررســی وضعیت بــازار رمزارزهــا پرداخته 
و عوامــل اقتصــادی تأثیرگــذار روی بــازار 
کریپتو را بررسی کرده است. همچنین این 
نشــریه پروژه FreshCut را به عنوان یکی 
از پروژه های فعــال در بازی های بالکچینی 
معرفــی کــرده اســت. در کنــار تمامــی این 
مطالب به بررسی شرکت ســرمایه گذاری 
 Digital Currency Group خطرپذیــر
پرداخته شده و سرمایه گذاری شرکت های 
سرمایه گذار خطرپذیر در دو هفته اخیر هم 
بررسی شده اند.در ادامه کریپتو داشبورد 
با دید بلندمدت، به بررسی شاخص های 
آن چین و تأثیر اتفاقات اخیر بازار پرداخته 
اســت. در کنــار تمامــی مــوارد ذکرشــده 
واچ لیستی از ارزهای با پتانسیل رشد باال 
تهیــه شــده کــه دارای ســتاپ معامالتی و 

استراتژی ورود و خروج به آن ارز هستند.
همچنین نشــریه کریپتو داشبورد، اخبار 
برگزیده شــبکه های اجتماعی مهــم را در 
این نســخه گردآوری کرده است. در ادامه 
مطالب این نســخه، طــی مصاحبــه ای با 

حسین جعفرلو، صحبت شده است.

بنیان گــذار بایننــس یکــی از بزرگ تریــن صرافی هــای 
رمــزارزی دنیا می گوید که ایــن روزها در بــازار رمزارزها 
شاهد خزان یا بهتر بگوییم زمستان رمزارزها هستیم 
که ممکن اســت تا ســال ۲۰۲6 هم طول بکشــد! یک 
پیش بینــی ســخت از کســی کــه در ســال های اخیــر 
بیشترین سود را از این بازار کرده است. اما در سمت 
دیگر هســتند کســانی کــه می گوینــد زمســتان فعلی 
رمزارزها اگرچه عمق زیادی دارد، ولی به احتمال زیاد 

زود هم سپری خواهد شد.
تأثیــر شــدید رکــود در اقتصــاد جهانــی و تورم ناشــی 
از جنــگ اوکراین از یک ســو و بــاال رفتن نــرخ بهره در 
اقتصــاد آمریــکا از ســوی دیگــر باعــث شــده تــا بــازار 
رمزارزها به شدت تحت تأثیر قرار بگیرد. عده ای حتی 
معتقدند که بــا موج تازه تورم آمریکا این بازار بیشــتر 
هم ســقوط خواهد کــرد. هرچند برخــی پیش بینی ها 
توسط مدیران ارشــد مالی دنیا تأکید دارند که ممکن 
اســت بیت کوین تــا 7 هــزار دالر هم ســقوط کنــد، اما 

آنها با نگاهی خوش بینانه تــر معتقدند که بعد از این 
سقوط و در پایان همین ســال میالدی بیت کوین ۱۰۰ 

هزار دالری خواهد شد.
فعالً پیش بینی ها بســیار متفاوت و متنوع شــده اند، 
اما چیزی که همه بر سر آن توافق نظر دارند، این است 
که اقتصاد آمریــکا وارد یــک دوره رکود خواهد شــد و 
این رکود در همه بازارهای دیگر سرمایه گذاری و مالی 
خود را تحمیل خواهد کرد و بازار رمزارزها هم از قاعده 

مستثنی نخواهد بود.

 عددها چه می گویند؟
 از ســوی دیگــر اخبــار مربــوط بــه عرضــه محصوالت 
ســرمایه گذاری مبتنی بر بیت کوین در بورس آمریکا، 
بار دیگــر احســاس خوش بینــی را میــان معامله گران 
ارزهــای دیجیتــال تقویــت کــرده اســت. ایــن بــار اما، 
تحلیــل شــیوه ٔ تأثیرگــذاری ایــن محصــوالت مالــی بر 
قیمت بیت کوین، به ســادگی قبل نیست. بیت کوین 

در روزهــای گذشــته توانســت موقعیــت خــود را در 
نزدیکــی ســطح ۲۱.۰۰۰ دالر حفــظ کنــد. ایــن ارز 
دیجیتال در حال حاضر با قیمتی حدود ۲۱.۲۵۰ دالر 
معامله می شود و در ۲۴ ساعت گذشته چیزی حدود 
یک درصد افزایش قیمت داشــته اســت. تحلیلگران 
نیز می گویند با نزدیک شــدن به پایان هفته میالدی، 

بیت کوین با آزمون قیمتی دیگری مواجه می شود.
با وجود لرزه هــای ادامه داری که در این مــدت به بدنه 
صنعت ارزهای دیجیتال وارد شــده، تحلیلگران برای 
پیــدا کردن کــف قیمتی ایــن چرخــه نزولــی، تغییرات 
شاخص های کلیدی بازار را زیر نظر دارند. یکی از این 
شــاخص های مهم تخفیف یــا اختالف قیمت ســهم 
صنــدوق ســرمایه گذاری در بیت کویــن گری اســکیل 
)Grayscale Discount( اســت که از هفته گذشــته 
تاکنــون از ۳۴ درصــد بــه ۲9 درصــد رســیده اســت؛ 
یعنی در حال حاضر هر سهم این صندوق ۲9 درصد 

ارزان تر از قیمت بیت کوین در بازار معامله می شود.

آیا روزهای سرخ تری در انتظار بازار رمزارزهاست یا امیدها پابرجا هستند؟

بیت کوین 7 هزار دالری یا 100 هزار دالری

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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اول تیر ۱۴۰۱ به طور رسمی از سندباکس بانک مرکزی رونمایی 
شــد. این نشســت با حضــور علــی صالح آبــادی، رئیس کل 
بانک مرکزی؛ سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی 
فضای مجــازی؛ معاونــان و شــرکت های زیرمجموعــه بانک 
مرکزی و همچنین برخی از فعاالن کسب وکاری حوزه فین تک 
برگزار شد. در ابتدای این نشســت مهران محرمیان، معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی از دالیل شکل گیری سندباکس 
گفــت. او بــا بیان ایــن موضــوع کــه توســعه کســب وکارهای 
نوظهــور به خصوص در حــوزه فین تــک به توســعه و بزرگ تر 
شــدن اقتصاد کمک فراوانــی خواهد کرد، گفــت: »در بحث 
کســب وکارهای جدیــد مشــکالت و ریســک های متعددی 
را شــاهد هســتیم و برای آنها باید مقرراتی را ایجاد کرد؛ زیرا 
به دلیل نوپا بودن آنها و دیده نشدن همه ابعاد آن و کند بودن 
فرایند قانون گذاری نمی توان پابه پای آن حرکت کرد. راه حلی 
که در عمده کشــورهای دنیا دنبال شــده، رگوالتوری از طریق 

سندباکس است.«
او در ادامه افــزود: »تا زمانی که نگاه صفر و یکی به یک حوزه 
داشته باشیم، عمالً باید جلوی بسیاری از فعالیت ها را بگیریم 
و این اتفاق ما را از بسیاری از نوآوری ها محروم می کند. از همین 
رو در فرایند سندباکس به سمت مجوزهایی بسیار محدود 
می رویم تا کســب وکارهایی که ابعاد آنها مشــخص  نشــده، 

کار خود را پیش ببرند و پــس از آن تصمیم می گیریم که این 
کسب وکارها چگونه فعالیت کنند. این یک تعامل مشترک 
بین کســب وکار و رگوالتور اســت و دو طرف به یکدیگر کمک 
می کنند. کسب وکار با حضور در این فضا به ما اجازه می دهد 
آن را بررسی کنیم و با شناسایی ریســک ها در مقررات به آن 
پاسخ دهیم. برای کســب وکار نیز زمانی که این تعامل شکل 
بگیرد با خیالی راحت و بدون استرس چالش با رگوالتوری به 

کار خود ادامه می دهد.«
محرمیان در ادامه عنوان کــرد: »در این تعامــل دوطرفه یک 
بازی بــرد – برد شــکل خواهد گرفت و بایــد رویکرد خــود را با 
فضای جدید منطبق کنیم؛ چراکه این رگوالتوری و این فضا به 

نفع همه خواهد بود.«

 در برابر فناوری های نو باید تسهیلگر باشیم
در بخش دیگری از این نشســت علی عبدالهی، مدیرعامل 
شرکت ملی انفورماتیک در خصوص اهمیت محیط آزمون 
بانک مرکزی و چهارچوب های آن گفت: »امروزه فناوری ها و 
نوآوری های جدید مدل های نوینی از کســب وکارها را شــکل 
داده اند که غیرمتمرکز هســتند و با وجود ریسک پذیر بودن 

باالی آن، اما روند روبه رشدی را در پیش دارند.«
عبدالهی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص 

رویکردهــا نســبت بــه کســب وکارهای جدیــد گفــت: »در 
یک رویکرد ســنتی در مواجهــه با فناوری هــای تحول آفرین، 
رگوالتــوری در ابتــدا آنهــا را رد می کنــد، ســپس در برابــر آنها 
مقاومت نشــان می دهد و در نهایت مجبور بــه قانون گذاری 
می شــود. اما در رویکردهای جدید در خصــوص فناوری های 
نوین ابتدا همراهی صورت می پذیرد و سپس بحث مشارکت 
و آمــوزش شــکل می گیــرد و در نهایــت رگوالتــور وارد بحــث 
آزمایش می شــود و دقیقاً ســندباکس از دل بحــث آزمایش 
خارج می شــود.« عبدالهی در ادامه با اشاره به اینکه در دنیا 
مدل های دیگــری نیــز آزمایش شــده، تأکیــد کرد کــه تجربه 
نشان داده سندباکس بهترین گزینه در ایران برای رگوالتوری 

کسب وکارهای نوین است.
عبدالهــی در بخــش دیگــری از ســخنان خود گفــت: »نکته 
بسیار مهم در بحث رگوالتوری تغییر تفکر است؛ بنابراین در 

مواجهه با فناوری های نو باید تسهیلگر باشیم.«
مدیرعامــل شــرکت ملــی انفورماتیــک بــا توضیــح اینکــه 
سندباکس بانک مرکزی سه رکن شــورای راهبری، دبیرخانه 
و مجری دارد، گفت: »در گام اول فراخوان های سندباکس در 
حوزه رگ تک، سوپ تک، لندتک و پی تک است و پس از این 

روند وارد فازهای جدید خواهیم شد.«
در این نشست رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین تک نصر 

به نظر می رسد ماینینگ 
حداقل این روزها 

به صرفه نیست

مصرف برق بیت کوین 
کف زد!

همزمان با کاهــش هش ریت و فعالیت 
ماینرهــای بیت کویــن در دو هفتــه 
اخیــر، مصــرف بــرق روزانــه شــبکه این 
ارز دیجیتــال نیز بــه پایین ترین ســطح 
خــود از ابتــدای ســال جــاری میــالدی 
رســیده اســت؛ موضوعی که اســتقبال 
کم از استخراج بیت کوین در قیمت های 
کنونــی را نشــان می دهــد. مصــرف برق 
کلی شبکه بیت کوین همزمان با کاهش 
دوهفته ای هش ریت ســقوط شــدیدی 
را تجربــه کرده اســت؛ ریزشــی کــه نرخ 
هش در شبکه بیت کوین را به ۱99.۲۲۵ 

اگزاهش بر ثانیه رسانده است.
طبــق داده هایــی کــه مرکــز آلترناتیــو 
فایننس دانشگاه کمبریج منتشر کرده، 
مصــرف بــرق روزانــه شــبکه بیت کویــن 
اکنــون بــه پایین تریــن ســطح خــود از 
ابتــدای ســال ۲۰۲۲ و ۱۰.6۵ گیــگاوات 
رســیده اســت. گفتنــی اســت شــبکه 
بیت کویــن در دوران اوج خــود چیــزی 
معــادل ۱6.۰9 گیــگاوات در روز بــرق 

مصرف می کرد.
کاهش ناگهانی تقاضا برای مصرف برق 
در شبکه بیت کوین، می تواند به سقوط 
هش ریت در روزهای اخیر نسبت داده 
شــود. هش ریــت یکــی از کلیدی تریــن 
معیارهــا در بررســی وضعیــت امنیتــی 
شــبکه بیت کویــن اســت کــه مجمــوع 
قــدرت پردازشــی ماینرهــای درگیــر بــا 
فرایند استخراج را اندازه گیری می کند.

هش ریت شــبکه بیت کوین کــه روز ۱۳ 
ژوئــن )۲۳ خــرداد( بــه باالتریــن ســطح 
تاریــخ خــود در ۲۳۱.۴۲۸ اگزاهــش بــر 
ثانیه رسیده بود، در ادامه و در عرض دو 
هفته با کاهشــی ۱۳.9درصدی مواجه 
شد. آخرین داده ها از توزیع هش ریت 
اســتخر های  می دهــد  نشــان  نیــز 
»F2Pool« و »AntPool« به ترتیــب 
بــا ۸۱ و ۸۰ بلــوک استخراج شــده، در 
چهــار روز گذشــته بیشــترین ســهم 
را از دســتاوردهای شــبکه بیت کویــن 
داشــته اند. اخیــراً گروهــی از محققــان 
بــا ســرمایه گذاری مســتقیم دولــت 
آمریکا نوعی ارز دیجیتال باثبات به نام 
»E-Stablecoin« طراحی کرده اند که 
می توان با آن انرژی را با شرایطی مشابه 
انتقــال اطالعــات در اینترنــت، یعنــی 
بدون نیاز به کابل، بــه نقاط جغرافیایی 

مختلف منتقل کرد.

NEWSخبر

سندباکس 
و فناوری های مالی

چهره هایی چون علی صالح آبادی، ابوالحسن فیروزآبادی، مهران محرمیان و علی عبدالهی معتقدند باید 
رگوالتوری جسورانه تری در مواجهه با فناوری های جدیدی همچون رمزارزها و متاورس در پیش گرفت
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

تهران نیز بــه نمایندگی از فعــاالن کســب وکارهای این حوزه 
در خصوص راه اندازی و کاربرد ســندباکس گفت: »موضوع 
سندباکس بحث اجازه دادن برای انجام خطاست. واقعیت آن 
است که کسب وکارهای حوزه فین تک نه در مقابل نهادهای 
رگوالتوری هستند و نه در برابر بانک مرکزی؛ اما تصمیم دارند 
در کنار آنها قرار گیرند و قصد دارند اقتصاد کشور را بزرگ کنند 

و پذیرش این مسیر و فرهنگ آن اتفاق بزرگی است.«

 نباید محافظه کار باشیم
در بخــش دیگر این نشســت ابوالحســن فیروزآبــادی، دبیر 
شــورای  عالی فضای مجازی کشــور بــه بحث روند تحــول در 
فضای مجــازی و بــروز و ظهــور مباحث مالــی در ایــن عرصه 
پرداخــت. او در ایــن  خصــوص گفت: »مــا قرن بیســتم را در 
حالی سپری کردیم که بزرگ شدن بازارها یکی از نیازهای مبرم 
جهانی شــده بود. با توجه  بــه تحوالتی که در جهــان صورت 
گرفت، در بحث جهانی شــدن و تغییر بافت دوره مدرنیته و 
صنعتی شدن این نیاز به وجود آمد که دائماً اقتصاد جهانی 
بــزرگ شــود. در کنــار آن هــم تحوالتــی در حــوزه فناوری های 
مجازی صورت گرفت که دوره مبتنی بر اطالع رسانی بود و از 
نظامات اطالع رســانی نیز فضای مجازی تشــکیل شد؛ قبل 
از آن نیــز نظام هــای ارتباطــی؛ از تالقــی نظام هــای اطالعاتی 
و ارتباطــی ماشــین های جســت وجو در دنیا شــکل گرفتند. 
به دنبال آن شاهد تحولی تحت عنوان شبکه اجتماعی بودیم 
که نقش رسانه ای آنها برجسته شد و در کنار آن چیزی تحت 

عنوان اقتصاد دیجیتال شکل گرفت.«
او در ادامــه افــزود: »بــا ظهور و بــروز هر یــک از ایــن پدیده ها 
متأسفانه دچار تأخیر بودیم و در حقیقت این تحوالت در دنیا 
رخ داد و فقط کاربر این عرصه بودیم؛ متأسفانه در حوزه های 
مختلف فضای مجازی، کاربر هستیم. هرچند اقدامات خوبی 
در بحث اقتصاد دیجیتال به وقوع پیوسته، ولی روح تحولی 
که به عنوان پارادایم فضای شبکه های اجتماعی مطرح است، 

فاقد پلتفرم های مناسب است.«
فیروزآبادی با اشاره به ورود به یک عصر جدید در بزرگ سازی 
بازارها گفت: »توجــه به خلق پول و اســتفاده از آن در فضای 
مجازی در این دوره جدید بسیار حائز اهمیت است. بسیاری 
از پلتفرم های شبکه های اجتماعی طی سال های اخیر فشار 

سنگینی وارد کردند تا پولی در این چهارچوب خلق کنند.«
او در ادامه افزود: »نظام های سنتی پولی و مالی به خصوص در 
آمریکا مقاومت زیادی در برابر خلق این پول ها انجام دادند، 
اما اکنون صحبت از متاورس می شــود که یک تغییر شدید 

پارادایمی در بحث فناوری هاست.«

او با اشاره به اهمیت شکل گیری متاورس تأکید کرد: »تمرکز 
شدید شرکت های بزرگ دنیا در تشکیل متاورس تنها به این 
دلیل است که پول های جدید شکل بگیرد، اما عددهایی که 
اکنون در بحث بیت کوین مشاهده می کنیم، نشان می دهد 
که این رمزارز بازیچه ای بیش نیست؛ تصور کنید اگر متاورس 
به صورت میلیاردی عضو بپذیرد و شکل جدی به خود بگیرد، 
ما شاهد بزرگ شدن اقتصاد دنیا در ابعاد قابل  توجه خواهیم 

بود.«
فیروزآبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه نبایــد نــگاه و افــق دیــد را 
محافظه کارانــه کنیم، گفــت: »مــا نباید ســطح کارمــان را به 
سمت رویکردهای محافظه کارانه ســوق دهیم. بحث ایجاد 
ســندباکس و محیط های آزمون در حال حاضــر یک رویکرد 
محافظه کارانه اما قابل  تقدیر است. ولی در حال حاضر نظام 
پولی ما به مانند بسیاری از دیگر کشورهای دنیا محافظه کارانه 
است، در نتیجه باید شهامت و جسارت کارهای مخاطره آمیز 

در عصر جدید مورد توجه قرار گیرد.«

  محیط بانکداری کشــور مســتعد توســعه و 
نوآوری است

در بخش پایانی این نشســت علــی صالح آبــادی، رئیس کل 
بانک مرکــزی با اشــاره به اهمیــت ایجاد ســندباکس گفت: 
»محیط بانکداری در کشــور مســتعد توســعه و نوآوری های 
جدید است و نمی توانیم این فضا را توسعه دهیم؛ مگر اینکه 
در چنین فضایی آزمون شــود و امیدواریم این محیط باعث 

تسهیل در فضای فناوری بانکی شود.«
صالح آبادی در ادامــه تأکید کرد: »هر جایی که بــه افرادی که 
دانــش فنــی الزم را دارنــد، میــدان دادیم، خالــق فرصت های 
جدید در اجــرا و عمــل بودند. در حــال حاضر نیز همــه افراد 
حقیقی و حقوقی با بانک کار دارند و ما برای تسهیل فرایندها 
اصالحات نظام بانکی را آغاز کردیم که این اصالح در خصوص 
رابطه بانک مرکزی بــا بانک هــا و بانک ها با مردم اســت. اگر 
فراخوان هایی که در حوزه هــای مورد نظر اعالم شــده، بتواند 
هر یک از چالش های مورد نظر در این مســیر را برطرف کند، 
برای ما مفیــد اســت.« او در ادامــه تأکید کرد: »به شــدت به 
اجرایی سازی این پروژه در آینده امیدوار هستم. در حال حاضر 
به عنوان رگوالتور وظیفه خود می دانیم محیطی را فراهم کنیم 
که نوآوری شــکل بگیرد. وظیفه ماســت که تــالش کنیم این 

فناوری ها به سرانجام برسد.«
در پایان نیز محیط آزمون بانک مرکزی توسط علی صالح آبادی 
به طور رسمی آغاز به کار کرد تا فعاالن این حوزه کسب وکارهای 

خود را در این محیط عرضه کنند.

دستور توقف ماینینگ به دلیل کمبود برق 
در روزهای گرم سال صادر شد

تابستان سختی در انتظار ماینرهای ایرانی است

REPORTگزارش

در طول سال های اخیر فصل گرما مصادف شده با 
گرمای شدید به همراه قطعی های متعدد برق؛ اما 
در این بین یک صنعت باید به طور کامل خاموش 

شود تا به اصطالح کمبود برق شبکه جبران شود.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق 
کشور نیز در هفته گذشته رسماً اعالم کرد که از اول 
تیرماه تمامی مراکز مجاز ماینینگ شــور فعالیت 
خود را برای کاهش بار روی شبکه توزیع برق کشور 
متوقــف می کنند. امــا یک بــار دیگر ایــن اتفاقات 
واکنش های متعــددی را به همراه داشــته اســت. 
برخی بر این باور هستند که این خاموشی ناگهانی 
یک بار دیگر به صنعت ماینینگ کشور ضربه وارد 
می کند؛ چراکه سال گذشته قطعی طوالنی مدت 
ماینرهای قانونی به طور قابل توجهی به استخراج 
رمــزارز ایران ضربــه وارد کــرد، به گونه ای که ســهم 
ایران از هش ریت ۴درصدی به ۰.۱۲ درصد رسید و 
این اتفاق عمالً ایران را از گردونه استخراج کنندگان 
خارج کرد و از ســایر رقبا عقب مانــد. این در حالی 
است که برخی معتقد بودند که ایران قصد دارد از 
طریق استخراج رمزارز در مسیر دور زدن تحریم ها 
قدم بردارد که مجموع شــرایط نشان می دهد این 

اتفاق در عمل رخ نداده است.

 تأثیر دارد یا ندارد؟
با این وجود برخی دیگر بــر این باورند که 
خارج کــردن ماینرهــا از شــبکه اصلــی توزیــع برق 
تأثیر چندانی بر شــبکه توزیع برق نــدارد و بخش 
اندکــی از اضافه بار شــبکه را ایــن بخش متحمل 
می شود و مشــخص نیســت تا چه حد این اتفاق 
می تواند اثرگذار باشــد. از سوی دیگر این موضوع 
نیز مطرح می شــود که چرا همه ماینرهای سراسر 
کشور فعالیت شان متوقف می شود؛ چراکه عمالً 
برخــی ماینرهــا در بخش هایــی از کشــور حضــور 
دارند که بار اضافی را به شبکه تحمیل نمی کنند. 
موضوع دیگری که مطرح می شود اعتراض به این 
موضوع است که چرا باید ماینرها از شبکه خارج 
شوند و این اتفاق به صورت ناگهانی صورت بگیرد. 
محمد خدادادی، مجری طرح تأمین برق رمزارزهای 
شرکت توانیر در پاسخ به سؤال راه پرداخت مبنی 
بر اینکه چرا برق ماینرها بدون هشدار قبلی قطع 
شــده، می گوید: »قطع ماینرها در ایــام پیک و اوج 
بحــران فقــط مربــوط بــه ســال گذشــته و امســال 
نیســت. در تصویب نامه هیئت وزیران مربوط به 
استخراج رمزارز که در ســال ۱۳9۸ تصویب شده، 

صراحتاً قید شــده که ماینرها اجازه خریــد برق از 
شــبکه سراســری در زمان های اوج مصــرف انرژی 

الکتریکی را ندارند.«
خــدادادی در ادامــه بیــان می کند: »ایــن موضوع 
در قــراردادی که بــرای تأمین بــرق ماینرهــا از طرف 
شــرکت های برق با مراکز اســتخراج رمزارز منعقد 
شده نیز آمده است. همچنین طبق مقررات تأمین 
برق مراکز استخراج رمزارز مصوب ســال ۱۴۰۰ که 
از ســوی وزیر نیرو نیز ابالغ شــده، این محدودیت 
تصریح شــده و به اطــالع تمامی مراکز اســتخراج 
رمــزارز رســیده اســت.« او در ادامــه صحبت های 
خود به این موضوع اشــاره کرد که ایام اوج بحرانی 
مصرف به اوقاتی اطالق می شــود که به دلیل عدم 
کفایت ظرفیت تولید در مقایسه با بار درخواستی، 
احتمــال بــروز خاموشــی وجــود دارد و بــا توجه به 
میزان تقاضای برق این اوقات در هر سال می تواند 

متفاوت با سال های دیگر باشد.

 ماینرهــا به ســراغ مســیرهای جایگزین 
بروند

خدادادی همچنین معتقد اســت کــه ماینرها در 
این ایام می تواننــد از طریق مســیرهای جایگزین 
مانند استفاده از مولدهای تجدیدپذیر یا مولدهای 
حرارتی خارج از شبکه سراسری نسبت به تأمین 
برق خود اقدام کنند. مجموع شواهد نشان می دهد 
ماینرهایی که قصد فعالیت قانونی دارند، در حال 
حاضر سه راه بیشتر ندارند. در قدم اول این است 
که فعالیت کاری خود را به طور کامل متوقف کنند تا 
زمانی که مجدد بتوانند مجوز فعالیت جدید خود را 
دریافت کنند. گزینه دیگر استفاده از سوخت های 
جایگزین از جمله موتور دیزل یا تأمین برق از طریق 
انرژی های تجدیدپذیر اســت و راهکار ســوم ماین 
غیرقانونــی با ریســک بســیار باالســت. واقعیت 
آن اســت که اکنون هم ماینرها از وضعیت شبکه 
برق آگاهــی دارنــد و هم شــبکه توزیع برق کشــور 
دیگر توان پاسخگویی به این نیاز را ندارد. از همین 
رو اگــر فعــاالن و اســتخراج کنندگان رمزارز کشــور 
به فکــر انرژی جایگزین نباشــند، حتــی به صورت 
زیرزمینــی نیز دیگــر نمی توانند خروجی ســابق را 
داشته باشند. از همین رو استخراج کنندگان باید 
به فکر تأمین انرژی پایدار برای خود باشند تا از این 
شرایط عبور کنند؛ در غیر این صورت این شرایط به 
نفع هیچ کس نخواهد بود و دستگاه های ماینر در 
تابستان داغ باید به سردی کار خود را دنبال کنند.

   عکس ها:  نسیم اعتمادی
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اقتصاد
E C O N O M Y

حدود دو سالی می شود که زمزمه های انتشار رمزریال از سوی بانک مرکزی ایران شنیده می شود، ولی گویا در دو، سه 
ماه گذشــته بانک مرکزی به طور جدی تری در حال پیگیری این پروژه اســت؛ پروژه ای که هنوز ابعاد گوناگون آن به طور 
کامل مشخص نشده و سؤاالت و ابهامات زیادی پیرامون آن وجود دارد. در واقع هنوز به طور دقیق مشخص نیست 
رمزریال با چه اهداف و قابلیت هایی انتشار خواهد یافت، چه تفاوت هایی با ریالی که اکنون در دست مردم است، دارد 
و در کل چه تضمینی وجود دارد که سرمایه های مردم در رمزپول بانک مرکزی از بین نرود. بسیاری از فعاالن حوزه رمزارز 
معتقدند با توجه  به اینکه هنوز تکلیف رگوالتوری و قوانین آن با دنیای رمزارز مبهم است، این اقدام بانک مرکزی، اقدام 
عجیبی است. با توجه  به آنچه بانک مرکزی اعالم کرده، به نظر می رسد رمزریال شکل دیگری از ریال است و در واقع 
همان کارکردهای ریال را خواهد داشت، ولی وقتی ارزش ریال هر سال به طور متوسط ۲۰ درصد کاهش می یابد، تغییر 
شکل آن برای مردم چه توجیهی خواهد داشت و چندین و چند سؤال دیگر که باعث می شود این پروژه جدید بانک 
مرکزی مبهم باشد. برای رسیدن به پاسخ این سؤاالت در گفت وگوی کوتاهی که با داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام های 

پرداخت بانک مرکزی داشتیم، کمی به ابعاد مختلف این پروژه پرداختیم.

I N T E R V I E W

اما و اگرهایی که باید در مواجهه با یک پارادایم جدید 
مالی در نظر داشته باشیم

مسیر پیاده سازی موفق رمزریال در ایران کدام است؟
 چند ماهی اســت کــه در سیســتم مالی 
ایران از پیاده سازی طرح رمزریال صحبت 
می شود؛ مفهومی نوپا در اقتصاد که با محوریت 
فناوری بالکچین شکل گرفته است. قبل از اینکه 
بخواهم از دیدگاهم  پیرامون رمزریال صحبت کنم، 
بهتر است کمی به ماهیت رمزارز بانک مرکزی که 
در جهان با CBDC شناخته شده، بپردازم.فناوری 
به ســرعت در حال رخنه در بدنه اقتصــاد جوامع 
مختلف است و ما می توانیم به خوبی تأثیر آن را در 
هوشمندســازی اکوسیســتم های مالــی و بانکــی 
 ببینیم. بالکچین یکی از همان فناوری هایی است 
بــزرگ در  کــه عامــل شــکل گیری تحوالتــی 
سیستم های مالی شده است. در حالی که کشورها 
به دلیل ســاختارهای ســنتی خــود بــا چالش ها و 
ضعف های اقتصادی دست وپنجه نرم می کنند، 
فنــاوری بالکچیــن و اقتصــاد کریپتــو روز بــه روز در 
جهان با توسعه بیشتری همراه شده و راه حل های 

کاربردی تری را ارائه می دهد.

 از همین رو نظریه پردازان و اقتصاددانان 
مدرن به دنبال استفاده از پتانسیل  های 
فناوری هــای مالــی جهــت کاهــش 
ناکارآمدی های اقتصادی هستند. 
یکی از این راه حل ها، طــرح نوآورانه 
رمزارزهــای دولتی یا ملی اســت که 
طــی چند ســال اخیــر به یــک روند 
جهانــی در اقتصــاد تبدیــل شــده 
اســت. ایــن رمزارزهــا، پول هــای 
دیجیتالــی هســتند کــه بــر بســتر 
بالکچین پیاده سازی می شــوند. تا 
چند سال پیش این طرح با مخالف 
دولت ها روبه رو بود، اما اکنون با توجه به 
توصیه بانک جهانی و قطعی شدن جایگاه ارزهای 
دیجیتال در اقتصــاد جهان، دولت های بســیاری 
مانند چین، اســترالیا، مالزی، ســنگاپور، آفریقای 
جنوبــی و… از آن اســتقبال کرده انــد. بانک هــای 
مرکزی کشــورها برای همراهی با این روند در حال 
برنامه ریــزی بــرای اجرایی شــدن آن هســتند تــا از 
تضعیــف موقعیــت خــود در سیســتم های مالی 
جلوگیــری کننــد. در اجرای ایــن پــروژه، بانک های 
مرکزی با پیاده ســازی بالکچین های اختصاصی، 
رمزارزهــای ملی را به جــای پول های فیزیکــی ارائه 
می دهند و بر آنها نظارت می کنند. وجه مشترک 
ایــن رمزارزهــا بــا ارز فیــات رایــج در هر کشــوری در 
یکســان بودن ارزش آنهــا و امــکان اســتفاده در 

معامالت روزمره افراد و کسب وکارهاست. 

در  مهمــی  بســیار  معیــار  امنیــت   
سیستم های مالی است و رمزارزهای ملی 
به دلیــل شــفافیت می تواننــد بــا تأمیــن امنیــت 
تراکنش هــای مالــی، اقتصــاد کشــورها را از 
چالش هایــی نظیــر کالهبــرداری، سوءاســتفاده و 

فرارهای مالیاتی نجات دهند؛ چالش هایی که هر 
سال ضربه های سنگینی را به سیستم های مالی 
ســنتی وارد می کند. از آنجایی که ایــن رمزارزها بر 
پایه  بالکچین توسعه داده می شوند، شفافیت در 
تراکنش ها و یکپارچه ســازی انتقاالت دیجیتالی، 
امکان ردیابی و نظارت کامل تر و کنترل بیشــتری 
روی گردش پول را به بانک هــای مرکزی می دهند؛ 
دقیقاً همان مشکل بزرگی که ما در سیستم مالی 
موجود با آن مواجه هســتیم. یکی از دغدغه های 
موجــود در پیاده ســازی رمــزارز بانک هــای مرکزی 
بحث رقابتی بودن آن با کریپتوکارنسی هاست، اما 
از نظــر مــن ایــن دو مبحــث فقــط در اســتفاده از 
بالکچین با یکدیگر شبیه هستند؛ چراکه کارکرد 
متفاوتی دارند. در رابطه با رمزارزهای ملی، ما برای 
استفاده از آنها با محدودیت های جغرافیایی روبه رو 
هستیم، نرخ آنها معادل وجه رایج در کشورهاست 
و نهاد ناظر بر آنها، بانک های مرکزی هستند. هدف 
از پیاده ســازی ایــن پول هــای دیجیتالــی، کاهــش 
هزینه های تولید پول های فیزیکی، شفاف ســازی 
تراکنش هــای مالــی، کاهــش تخلفــات مالــی و در 
نهایــت قدرت گرفتن بیشــتر بانک هــای مرکزی و 

نظم دهی به سیستم پولی کشور است.

 دربــاره بحــث پیاده ســازی رمزریــال در 
کشــورمان، از آنجایی که رمزارزهای ملی 
پدیــده ای نــو در اقتصاد هســتند، ما بایســتی به 
نمونه های موفق و تجربه هــای جهانی نگاه کنیم. 
رمزریال عالوه بر کاهش هزینه های چاپ و توزیع 
پــول رایــج در کشــور، می توانــد بــا نظم دهــی و 
یکپارچه ســازی اکوسیســتم نامنظم موجــود در 
بانک ها به کنترل تورم توسط بانک مرکزی و نظارت 
بهتر کمک کند. پــول فیزیکی در ایران با اشــکال 
مختلفی، هزینه های اضافی را به بانک ها و مردم 
تحمیل می کند و رمزریال به خوبــی  می تواند این 
وزنه های اضافی را سبک کند. اقتصاد ما با توجه 
به حجم باالی گزارش های تخلفات مالی در زمینه 
پول شویی، کالهبرداری و فرارهای مالیاتی به چنین 
ابــزار کارآمدی برای ســالمت خــود احتیــاج دارد. 
رمزریــال ایــن پتانســیل را دارد کــه بــا رفــع ایــن 
مشــکالت قــدرت حاکمیــت بانــک مرکــزی را در 
سیستم مالی ایران بسیار افزایش دهد. یکی دیگر 
از مزیت های پیاده سازی این طرح در ایران، البته در 
صورتی که اجرای موفقی داشته باشد، تعامالت 
بهتر و تبادالت مالی با کشورهای دوست است. با 
وجود تحریم های چندســاله در ایران، استفاده از 
رمزریال می تواند تبادالت بازرگانی را بــرای افراد و 
کســب و کارها – از ابعــاد کوچــک گرفتــه تــا 
تجارت های سنگین – با سهولت بیشتری همراه 
کند. درصــد زیــادی از بانک های مرکــزی در حال 
توســعه  CBDC خــود هســتند، امیــدوارم طــرح 
رمزریال با موفقیت در مسیر و بســتری درست، 

اجرا و عملیاتی شود.
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نظام های پرداخت 
بانک مرکزی درباره 

رمزریال بانک مرکزی

رمزریال و متنوع سازی

ابزارهای پرداخت

 رمزریــال چقــدر می توانــد بــه ایجــاد 
اکوسیســتم جدیــدی در حــوزه پرداخــت کشــور 

کمک کند؟
بانک مرکزی ایران از انتشار پول رسمی مبتنی بر فناوری 
دفتــرکل توزیع شــده و به صــورت توکن شــده اهدافــی از 
جمله بسترســازی توســعه اقتصاد دیجیتال در کشور، 
مدیریــت تــاب آوری در زیرســاخت های پرداخــت خــرد 
کشــور، کاهــش هزینه هــای عملیاتــی چــاپ و توزیــع 
اسکناس و جلب مشارکت حداکثری بانک ها در توسعه 

شبکه را دنبال می کند. 
بــه  عبــارت  دیگــر ایــن ابــزار اکوسیســتم جدیــدی در 
حوزه پرداخت کشــور ایجــاد می کند کــه در آن کمترین 
وابســتگی به پول بانک ها وجود دارد و مــردم می توانند 
به صــورت الکترونیکــی به پــول بانک مرکزی دسترســی 

داشــته باشــند. تاکنون دسترســی الکترونیکــی به پول 
بانــک مرکــزی صرفــاً محــدود بــه بانک هــا بــود و مــردم 
نیــز بــرای انجــام عملیــات پرداخــت می بایســت از پول 
الکترونیکــی بانک هــا اســتفاده می کردند. توکــن بانک 
مرکزی یــا رمزریال بانک مرکزی همان اســکناس اســت 
که کامالً به شکل الکترونیک در اختیار آحاد مردم قرار 
می گیــرد. این ابــزار صرفــاً توســط بانک مرکزی منتشــر 
می شود و بانک ها حق انتشار آن را ندارند، اما در فرایند 

توزیع، بانک ها نقش مؤثری ایفا خواهند کرد.

 یعنی بــرای رمزریال هم ممکن اســت 
یــک اکوسیســتم پرداخــت مشــابه آنچــه بــرای 

اسکناس وجود دارد، شکل بگیرد؟
بله برای فهم بهتر این موضوع اسکناس فعلی را مدنظر 
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اقتصاد
E C O N O M Y

داشته باشید که بانک مرکزی اقدام به چاپ آن می کند 
و طبــق روالــی کــه قانــون بــه وی اجــازه داده، بخشــی از 
اســکناس چاپ شــده را منتشــر می کنــد. اســکناس 
انتشاریافته از طریق بانک ها در اختیار عموم مردم قرار 
می گیرد. این فرایند دقیقاً برای رمزریال بانک مرکزی نیز 
انجام خواهد شد. تنها تفاوت آن با اسکناس عدم وجود 
فیزیک و جسم اسکناس است. همان طور که اسکناس 
به  خودی  خــود ارزش ذاتــی دارد و به  محــض انتقال آن 
به شــخص دیگر، ارزش آن نیز به دریافت کننده منتقل 
می شود، رمزریال نیز به  محض انتقال، ارزش خود را به 
دریافت کننده منتقل می کند. نکته مهم دیگر این است 
کــه نقل وانتقاالت بــا این ابــزار نیازمنــد نهاد تســویه گر 
نیســت. دقیقاً به دلیلی که توضیح داده شــد، ارزش در 
ذات توکن و رمزریال وجــود دارد؛ بنابراین فرایند انتقال 
ارزش ساده تر از پول الکترونیک بانک هاست. البته در 
تمام کشورهایی که این پروژه آغاز شــده، توجه به ابعاد 
اقتصــادی و تأثیــرات آن بــر تــراز مالــی بانک هــا و ابعــاد 
اقتصــادی آن از موضوعات مهمی اســت کــه باید مورد 

ارزیابی دقیق کارشناسان و خبرگان قرار گیرد.

 می توان نتیجه گرفت که بانک مرکزی 
به دنبــال کارآمدتــر کــردن ابــزار پرداخت خــود با 
کمک ابزارهــای جدید و فناوری هــای غیرمتمرکز 
اســت. اما ریســک های این فناوری ها باالست و 
تضمین هــای مرتبــط بــا آن بــرای مــردم خیلــی 
اهمیت پیدا می کند. تمهید بانک مرکزی در این 

خصوص چیست؟
رمزریال از نظر کاربردی از نوع ابزارهای پرداخت است، 
نــه ابــزار ســرمایه گذاری. در ابزارهــای ســرمایه گذاری 
مخاطرات مختلــف مرتبط، از جمله احتمال بروز ســود 
یا خســارت به منابع مالــی مطرح اســت، ولــی رمزریال 
ابــزاری جهــت تســهیل پرداخت هــای خــرد در کشــور 
و در عیــن  حــال بسترســازی بــرای ارائــه امکان توســعه 
قراردادهای هوشمند و فعال سازی ظرفیت های اقتصاد 
دیجیتــال در کشــور اســت. در واقــع بــر اســاس آنچــه 
توضیــح داده شــد، تصمیــم بــا مشــتری اســت کــه آیــا 
می خواهد جسم اسکناس را در جیب خود داشته باشد 
یا توکن الکترونیکی اسکناس را در کیف خود نگهداری 
کند. آیا می توان گفت که مردم به دلیل ترس ازبین رفتن 
ســرمایه های خــود از اســکناس اســتفاده نمی کننــد؟! 
قاعدتــاً در معامــالت و تبــادالت خــرد ایــن ابــزار هنــوز 
کارکردهای خود را دارد، حال اگر بتوان با روش هایی این 
کارکردها را تســهیل و کارآمدتر کرد، احتمال استفاده و 

اقبال بیشتر مردم به اسکناس افزایش خواهد یافت.
یادمان باشد اسکناس تنها ابزار پرداخت بانک مرکزی 
است که مستقیماً در اختیار مردم است و سایر ابزارهای 
پرداخــت مردم توســط بانک هــا در اختیــار ایشــان قرار 
گرفته اســت. بــا پــروژه رمزریــال، بانک مرکــزی تصمیم 
گرفته این ابــزار پرداخت خود را قدری بــه روز و کارآمدتر 
کند و در کنــار آن نیــز فوایدی را کــه در ابتــدای عرایضم 

گفتم، دنبال کند.

 گفتــه می شــود ریــال پشــتوانه ایــن 
رمزریال است. هر سال به طور متوسط ۲۰ درصد 
از ارزش ریال کاسته می شود و در یک سال اخیر 
این ریزش ارزش ریال تا ۵۰ درصد هم بوده است. 
حال کسی که می خواهد از این رمزپول استفاده 
کنــد، روی کاغذ ســالی ۲۰ الــی ۵۰ درصــد ریزش 
ارزش را باید تحمــل کند. بانک مرکــزی برای این 
کاهش ارزش ریال چه تدبیری اندیشیده است؟ 
رمزریال پول رســمی کشور اســت که مشــابه اسکناس 
از ســوی بانــک مرکزی منتشــر و بــه  واســطه بانک ها در 
جامعه توزیع می شود. پول رسمی کشور ابزار پرداخت 
رسمی جامعه اســت. افزایش قدرت تسعیر پول کشور 

موضوعــی مرتبــط با اقتصــاد کالن بــوده و بایــد در جای 
خود به چالش هــای این موضوع پرداخت، ولی توســعه 
ابزارهای پرداخت خرد در جامعه، تسهیل پرداخت های 
خرد عمومی، کاهش هزینه های شــبکه پرداخت کارتی 
کشور و مدیریت تاب آوری شبکه پرداخت در مواقع بروز 
بحران، مالحظاتی اســت که مجــزا از ارزش واحد پولی، 

دلیل اصلی طراحی و اجرای رمزریال است.

 با این توصیف آیا می توان گفت بانک 
مرکزی به دنبال متنوع سازی ابزار پرداخت است، 
اما در نهایت انتخــاب ابزار پرداخت با مشــتری 

است؟
واقعیت این است که با توجه  به به روز شدن فناوری ها، 
حوزه هــای پولــی و بانکــی نیــز در تــالش هســتند کــه از 
منافع فناوری هــای جدیــد اســتفاده کنند. قبــل از بروز 
فناوری بالکچیــن، اگر بانک هــای مرکزی می خواســتند 
ابزار پرداختی غیر از اســکناس کاغذی به مردم بدهند، 
آیا راه حلی داشــتند؟ شــاید یک راه افتتاح حساب برای 
ایشــان در بانک مرکزی بود کــه عمالً غیرممکن اســت، 
آن هم صرفاً به دلیل ارائــه ابزار پرداخت خــرد! بنابراین 
اکنون که این فناوری ظهور کرده، بانک های مرکزی را به 
این فکر انداختــه که اگــر بخواهند ابــزار پرداخت کامالً 
الکترونیکــی خــود را بــه مشــتریان ارائه بدهنــد، چطور 
می توانند از این فناوری استفاده کنند. انتشار رمزریال 
یا همان اسکناس الکترونیک، یکی از این روش هاست؛ 
البتــه تأکید می کنم در حــوزه خرد و در کنار اســکناس و 
به عنوان مکمل آن در اختیار مشتریان قرار می گیرد. در 
نهایت انتخاب ابزار پرداخت با مشتری است و کماکان 
ممکن است برخی اســکناس کاغذی و برخی اسکناس 
الکترونیکی و برخــی نیز ابزارهــای الکترونیکی بانکی را 
برگزینند. اینها به این معنی نیســتند که قرار است این 
ابزار جای ابزار دیگری را بگیرد، بلکه هر کدام در جایگاه 

خود کارکرد و کاربردهای خود را دارند.

 در این راه چقدر از نظرات کارشناسان 
و بازیگــران مختلــف صنعت پرداخت اســتفاده 

شده است؟
یکی از موضوعــات بســیار مهم این اســت کــه باید این 
محصول و اکوسیســتم جدید را به گونــه ای طراحی کرد 
که هم مشــتری و هم بازیگران تمایل داشــته باشــند در 
آن فعالیت کنند و این موضــوع قطعاً نیازمند همفکری 
و تعامــل بــا خبــرگان این حــوزه اســت و در حــال حاضر 
موضوع در کارگروه های مختلف اقتصادی و کسب وکاری 
و فنی و بانکی در بانک مرکزی در حــال تحلیل، طراحی 

و بررسی است.

 فکر می کنید چقدر رمزریال بتواند به 
اهداف خود نزدیک شود؟

توســعه قراردادهــای هوشــمند یکــی از دســتاوردهای 
بسیار ارزشــمند زیرساخت ایجادشــده است که در آن 
می توان از رمزریال به عنوان ابزار پرداخت استفاده کرد. 
اگرچــه در حــال حاضر مبالغ طراحی شــده برای شــبکه 
بســیار محدود اســت، اما باید این بســتر ایجاد شــود و 
مطمئن هســتم کاربردهایــی روی آن ایجاد خواهد شــد 
کــه هم اکنــون حتــی به فکــر مــا هــم نمی رســد. موضوع 
قراردادهای هوشــمند در حوزه بانکی و پرداخت به نظر 
بنده یکــی از مــواردی اســت که هــم می تواند مــورد نظر 
بانک مرکــزی به عنــوان نهــاد رگوالتور باشــد و هــم برای 
فنــاوران نویــن پولــی و پرداخــت عرصــه جدیــدی بــرای 

فعالیت، نوآوری و شکوفایی است.
در خصــوص انگیــزه ذی نفعــان رمزریــال )کاربــران، 
کســب وکارها، بانک هــا و بانــک مرکــزی(، ایــن موضوع 
به تفکیــک و از زوایــای مختلف قابل  بررســی اســت که 

به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.

چرا باید نسخه خاص خود را در حوزه رمزارز ملی داشته باشیم؟

کریپتو ریال و هزارتوی تحریم ها

COMMENTدیدگاه

 پــروژه رمزریــال بانــک مرکــزی یکــی از 
پربحث تریــن پروژه هایــی اســت کــه از 
ابتدای سال جدید تاکنون مطرح بوده است. هرچه 
بانک مرکزی در مســیر عملیاتی این پروژه بیشتر 
پیش می رود، انتقادات و واکنش ها نسبت به آن از 
ســوی فعــاالن حــوزه فناوری هــای مالــی بیشــتر 
می شود. مهم ترین ریشه این مسئله را نیز می توان 
در نبــود شــفافیت و از آن مهم تــر عــدم انتشــار 
وایت پیپر این پروژه دانست. هرچند قدم هایی در 
این خصــوص در حــال برداشته شــدن اســت، اما 

انتظارات فعاالن این حوزه بیش از این بوده است.

 در وهله اول بهتر است نگاهی به تجربه 
جهانی داشته باشیم. با ظهور رمزارزها و 
غیرمتمرکز بودن آنها، بسیاری از بانک های مرکزی 
در جهان به این فکر افتادند که به نوعی بر این پدیده 
نوظهور کنترلی داشته باشند. در واقع کریپتو ملی 
هــم تالشــی از ســوی بانک هــای مرکــزی اســت تا 
بتوانند جریان کریپتوکارنســی را کنترل و نقشی 
برای خود پیدا کنند. در کشــور چین این برنامه با 
پیشرفت قابل مالحظه ای همراه بوده و شنیده ام که 
حتــی در پمپ بنزین ها نیــز از ایــن ابــزار پرداخت 

استفاده می شود.

 این نکتــه را بایــد در نظــر بگیریــم که هر 
کشــوری مناســبات و اقتضائــات خاص 
خودش را دارد و کشــوری مثل ما که اکنون تحریم 
است، شرایط بسیار خاصی دارد؛ بنابراین ما باید 
نســخه خــاص خــود را داشــته باشــیم. آخریــن 
صحبت هایی که از سوی بانک مرکزی ایران در این 
زمینــه انجام شــده، بــه ســخنان آقــای محرمیان، 
معاون بانــک مرکزی بازمی گــردد که اعــالم کردند 
رمزریال در حــال راه اندازی اســت و بانــک مرکزی 
به عنوان واســط عمل می کند و پشــتوانه این ابزار 
مالی هم اســکناس اســت. تاکنــون در همین حد 
توضیحات ارائه شده است. رئیس کل بانک مرکزی 
نیز اعالم کــرده که مردم اســکناس تحویــل بانک 
می دهنــد و در ازای آن رمزریــال یــا همــان ریــال 
دیجیتال دریافت می کنند. بانک مرکزی قرار است 
در حوزه کریپتوریال خودش روبه روی مردم باشد و 
ارائه این خدمات را به سایر بانک ها واگذار نخواهد 

کرد. این نکته مهمی است.
 به عقیده من عمیق شدن بازارهای صرافی داخلی 

می تواند به اقتصاد ما کمک کند. یعنی هر چقدر 
که ما مردم را تشویق کنیم که دارایی های دیجیتال 
خود را در صرافی های ایرانی انباشت کنند، بسیار 
مثبت اســت؛ چراکــه از این منظر داده هــای مردم 
بســیار امــن خواهــد بــود و دشــمنان به ســختی 
می توانند رد نقل وانتقال های ما را شناسایی کنند. 
ماهیــت کریپتوریــال به طــور کامــل هنوز آشــکار 
نشده است. به عبارت دیگر هنوز توضیح کامل و 
واضحی از سوی رگوالتور در این زمینه نداریم، ولی 
از صحبت هایی که تاکنون شنیده شده، می توان 
فهمید که پیاده سازی آن به  لحاظ فنی پیچیدگی 
خاصی ندارد و مهم این اســت که بانک مرکزی از 

نظر ماهیتی به طور دقیق پروژه را توضیح دهد.

 آیــا ویژگــی ضدتورمــی را می تــوان در این 
پــروژه رعایــت کــرد؟ به عنــوان مثــال ۲۱ 

میلیون بیت کوین می توان تولید کرد 
و تاکنون ۱9 میلیون آن تولید شــده 
است؛ بنابراین این سقف می تواند 
ویژگی ضدتورمی را رعایت کند. البته 
مقایســه بیت کوین بــا کریپتوریال 
مقایسه درستی نیست و صرفاً برای 
اینکه درک مشــترکی وجود داشته 
باشــد، این مثال را عنوان کردم. تتر 
هم بــه شــکل فیــات اســت، امــا به 
مقــداری کــه وارد بــازار می شــود، از 
پشتوانه دالر برخوردار است. ما باید 

مردم را به انباشــت ســرمایه خــود در صرافی های 
داخلی تشویق کنیم و مهم تر از آن، بتوانیم امنیت 
این دارایی ها را نیز تضمین کنیم. همچنین در نظر 
داشــته باشــید در حال حاضــر مســئله تحریم و 
مسدودشدن کیف پول مطرح است و بحث منافع 
ملی مهم است. به همین دلیل هر چقدر بتوانیم 
به بزرگ شــدن و عمیق شــدن صرافی های داخلی 

کمک کنیم، منافع مردم بهتر تأمین می شود.

 بانک های مرکزی تالش می کنند به نحوی 
کریپتوکارنسی را کنترل کنند، اما باید دید 
در آینده آیا پــروژه رمزریال می تواند موفق شــود یا 
خیر. در این مسیر بسیار مهم است که از مشاور و 
مشــارکت بخــش خصوصــی اســتفاده شــود. در 
شرایط تحریمی اگر این پروژه موفق باشد، می تواند 

به اقتصاد کشور کمک کند.«

وحید والی 
مدیرعامل هلدینگ نیک اندیش

@vahidvali1
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روزشمار رمزارزی 
یک بهار پرخبر!

نگاه نوبیتکس به برخی اتفاقاتی که در سه ماهه اول 1401 
در حوزه رمزارزها افتاد

بــازار رمزارزها در بهار ۱۴۰۱، فصل خونینی را پشــت ســر 
گذاشــت. بــازاری کــه از ســال گذشــته رونــدی نزولــی به 
خود گرفته بــود، در بهار امســال هم در بســیاری از روزها 
با کندل های قرمــز مواجه بود و در نهایت بــا پایان فصل، 
قیمت بیت کوین به زیر ۱۸ هزار دالر رسید. اما ماجراهای 
ارزهای دیجیتال به نوسان قیمت آنها خالصه نمی شود 
و در بهــاری کــه گذشــت، اتفاقات جدیــدی در ایــن حوزه 
رخ داد. گزارشــی تحلیلی-خبــری که صرافــی نوبیتکس 
از سه ماهه اول ســال خورشــیدی در حوزه رمزارزها تهیه 
کرده نشان می دهد نخستین خبری که در نوروز امسال 
منتشر شد، خبر راه اندازی یک مزرعه استخراج بیت کوین 
در کشور اسلواکی بود که با استفاده از فضوالت انسانی 
و حیوانی، برق مورد نیاز برای ماینینگ بیت کوین را تولید 
می کند. چنــد روز بعد هم شــرکت های بــالک )Block( و 
تسال که به ترتیب جک دورسی و ایالن ماسک مدیریت 
آنها را بر عهده  دارند، اعالم کردند که با همکاری مؤسسه 
بــالک اســتریم در حــال کار روی ســاخت مجموعــه ای 
آزمایشی هســتند که قرار اســت تمام برق مورد نیاز برای 

استخراج بیت کوین را از انرژی خورشیدی تأمین کند.
همین روزهــا بود کــه پــس از انتشــار خبرهــای متعددی 
درباره اســتفاده روســیه از ارزهای دیجیتال برای دور زدن 
تحریم ها، یکی از ســناتورهای دموکرات ایــاالت متحده، 

از ترس اینکه مقامات روســیه با تبدیل ثروت خود به ارز 
دیجیتال از تحریم های اقتصادی فرار کننــد، الیحه ای را 
برای جلوگیری از تراکنش های ارزهای دیجیتال روسیه به 

کنگره آمریکا ارائه داد.
خبر پرحاشــیه و جنجالــی اول اردیبهشــت امســال نیز 
قطعی شــدن فروش توییتر به ایالن ماســک بــود؛ خبری 
که باعــث افزایــش قیمــت دوج کویــن و بیت کوین شــد و 
بیت کویــن را از محــدوده ۳۸ هــزار دالر بــه ۴۰ هــزار دالر 
رساند. ایالن ماســک همان زمان اعالم کرد که دوج کوین 
می تواند گزینه ای برای پرداخت  های توییتر باشــد. البته 
دوج کویــن بعــد از این صعود مقطعی، با ریزشــی شــدید 
مواجه شــد که همچنان هــم ادامــه دارد. طرفــداران دوج 
اما امیدوارند کــه در ماه های بعد، ایــن میم کوین افزایش 

قیمت داشته باشد.

 کیش پیشگام می شود
 امــا در ایران نیز، دبیــرکل جامعه هتلــداران جزیره کیش 
گفت: »از آنجا که در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال 
در قطر هســتیم و ممکن اســت گردشــگران زیــادی برای 
اقامــت بــه کیــش مراجعه کننــد، مســئوالن گردشــگری 
این جزیره تصمیــم گرفته اند امــکان پرداخت بــا ارزهای 
دیجیتال را برای مسافران خارجی فراهم کنند.« این خبر 

سلسیوس برداشت ها را متوقف کرد تا به یک نسخه دیجیتالی 
از بانک های سنتی تبدیل نشود

خلف وعده سلسیوس 
شبکه سلسیوس )Celsius Network( یک برنامه 
وام دهی رمزنگاری و پلتفرمی متمرکز اســت که به 
طیف گسترده  ای از ارزهای دیجیتال پایه از جمله 
اتریــوم، بیت کویــن و بســیاری از اســتیبل کوین  ها 
سود پرداخت می  کند. سلسیوس وعده پرداخت 
نرخ بهره تا ۱۸ درصد را می داد و مردم را تشــویق به 
سپرده گذاری رمزارزهایشــان می کرد. به گفته این 
شــرکت، بیش از یک  میلیون نفــر رمزارزهای خود 
را به سلســیوس ســپرده بودنــد. در روزهــای نزولی 
بازار ارزهای دیجیتال که مردم شــروع به برداشت 
سپرده های خود کرده بودند، »الکس مشینسکی« 
اعالم کرده بود که جای نگرانی نیست و اوضاع امن 
و امان است.  اما در شب دوازدهم ژوئن، سلسیوس 
اعالم کرد کــه به دلیل شــرایط بد بــازار برداشــت را 
متوقف می کند. این کار سلسیوس مانند این بود که 
یک بانک در شــرایطی که مردم به خاطر وضعیت 
بازار وحشت زده اند، درهای خود را به روی آنها ببندد 
تا پول نقدشــان را نگه دارد. سلســیوس در این باره 
نوشته است: »تمرکز ما بر تعهد نسبت به حفظ 

دارایی مشتریان است.«

 ارزهای دیجیتال در سرازیری
درست یک ماه پس از سقوط 6۰ میلیارد 
دالری لونا و ترا، سلسیوس آشــکارا تالش کرد تا از 
تبدیل شدن به یک نسخه دیجیتالی از بانک های 
ســنتی جلوگیری کند. شــرایط ارزهای دیجیتال و 
شکست های پی درپی آنها سرمایه گذاران را بسیار 
نگران کرده اســت. قیمت بیت کوین در ۱۵ ژوئن به 
پایین ترین حد خود از دسامبر ۲۰۲۰ رسید و حدود 
7۰ درصد نسبت به زمان اوج خود در سال گذشته 
کاهــش داشــت. اتر نیــز یــک ســقوط 7۵درصدی 
را نســبت به باالتریــن قیمت خــود در ســال ۲۰۲۱ 
تجربه کرده اســت. رمزارزهای کمتر شناخته شده 
و ان اف تی ها هم با افت بیشــتری مواجه شده اند. 
ارزش کل بــازار همــه ارزهــای دیجیتــال کــه در ماه 
نوامبر ۲۰۲۱ از مرز سه تریلیون دالر گذشته بود، به 

زیر یک تریلیون دالر رسیده است.

 اهرم پلتفرم ها در دست سلسیوس
مــات  رمزارزهــا  تقویت کننده هــای 
و مبهــوت از خــود می پرســند آخــر ایــن ماجــرا 
کجاســت؟ این ریــزش تــا چــه زمانــی ادامــه دارد؟ 
سلسیوس و دیگر پروژه های دیگر چقدر برای بازار 
رمزارزهــا از نظــر سیســتماتیک اهمیــت دارنــد؟ 
 »نوئــل آچســون«، رئیــس بینش هــای بــازار در

 Genesis Global Trading  در توییتــی نوشــت: 
»هجــوم مــردم به ســمت سلســیوس می توانــد از 
یک اتفاق بدتر در بــازار رمزارزهــا جلوگیری کند.« 
بازار رمزارزها بعد فروپاشــی ترا بسیار آسیب دید. 
سلسیوس با دربرداشتن طیف وســیعی از دارایی 
و نفــوذ در پلتفرم هــای مختلــف، می توانــد بــر کل 

اکوسیستم تأثیرگذار باشد. 

 سلســیوس جادویــی؛ خیــال خــام یــا 
واقعیت؟

در حال حاضر فکر اینکه بدون ریســک باال بتوان 
ســود زیادی به دســت آورد، چیزی جز خیال خام 
نیســت، امــا سلســیوس و تــرا بــا مجموعــه ای از 
شــرکت ها، توســعه دهندگان و اپلیکیشــن هایی 
که قــرار اســت یک سیســتم مالــی جدیــد را حول 
فناوری های رمزنگاری و بالکچین بسازند، همکاری 
می کردند. با اینکه سلسیوس از لحاظ سازمانی به 
شرکت های سنتی شباهت داشت، اما بسیاری از 
پروژه های دیفای در آن  توسط پروتکل های نرم افزاری 
اجرا می شوند. خود این پروتکل های نرم افزاری هم 
توســط کاربــران اداره می شــوند. برخــی معتقدند 
توانایی سلســیوس در پرداخت بازده های کالن به 
پلتفرم ها جادویی است. در واقع این پرداخت ها در 
قالب پاداش به پلتفرم ها داده می شود تا بتوانند از 

توکن هایشان استفاده کنند یا آنها را وام بدهند. 
برای بیــش از یک ســال، به نظــر می رســید که این 
تکنیــک کار می کنــد. طبــق گفتــه DeFi Pulse تا 
نوامبر ۲۰۲۱ بیــش از ۱۰۰ میلیــارد دالر قــرض داده 
یا گرفته یا با پروتکل های دیفای ســپرده شــد. این 
فعالیت باعث افزایش شــدید قیمت تمام  ارزهای 

دیجیتال شد. 

 آیا سلسیوس دیوانه است؟
بنیان گــذار  ۵6ســاله،  مشینســکی 
خســتگی ناپذیر سلســیوس در ســخنرانی ها و 
کنفرانس های هفتگی خود در یوتیوب ســاعت ها 
با طرفداران خود صحبت می کند. او طرفدارانش را 
سلسیوسی می نامد و به آنها می گوید سلسیوس، 
مســیر آزادی مالی است. سال گذشــته در توییتر 
مســابقه ای برگــزار شــد کــه افــراد می بایســت بــه 
کارهای خــود اعتــراف می کردند. اعتراف بســیاری 
از مــردم در مــورد ســپرده گذاری در سلســیوس 
بــود. آنها می گفتنــد پس انــداز زندگــی  خــود را به 
سلسیوس سپرده اند. مشینسکی در مصاحبه ای 
با »پادکســت آوریل« گفــت: »ما اکثــر درآمدمان 
را بــه جامعــه می دهیــم. ایــن یــک پارادایــم جدید 
و مــدل کســب وکاری جدیــد اســت که قبــالً وجود 
نداشته است. یعنی در واقع هیچ کس به اندازه ما 
دیوانه نبود.« مشینســکی مــدام از نرخ های بهره 
باال صحبــت می کــرد و ایــن حتــی از منبــع درآمد 
سلسیوس هم نامشــخص تر بود. او گفت که این 
شــرکت به صندوق هــای تأمینی و ســایر نهادهای 
بــزرگ در بــازار کریپتــو وام داده و وجــوه کاربــران را 
بــه پروتکل هــای دیفــای ارســال می کنــد. در واقع، 
سلســیوس یــک دروازه کاربرپســندتر و به شــدت 
پیچیده دیفای بود. ســال گذشــته، سلســیوس از 
موقعیت و رشد خود اســتفاده و 7۵۰ میلیون دالر 
ســرمایه جذب کرد. این دور ســرمایه گذاری حدود 
سه میلیارد دالر ارزش گذاری شد و مشینسکی را 

به یک میلیاردر تبدیل کرد.
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دیجیتال از ســوی دولت ها و بانک های مرکزی اســت که 
ترجیح داده اند به  جای انکار، آن را بپذیرند و تا حدی نیز 

مدیریت کنند.
اتفاق خوشحال کننده دیگر برای عالقه مندان به فناوری 
بالکچین این بود که بر اساس آخرین یافته ها، مِتا یا همان 
فیس بــوک ســابق، طرحــی بــرای اضافه کــردن توکن های 
غیرمثلی )NFT( به اینستاگرام دارد. این شبکه اجتماعی 
قصــد دارد به زودی پشــتیبانی از ان اف تی هــا را به صورت 
آزمایشــی اجرا کند. ظاهراً قرار اســت اجرای ایــن طرح با 
چهــار شــبکه بالکچینــی شناخته شــده از جملــه اتریوم 

کلید بخورد.

 چین همچنان در صدر جدول ماینرهای بزرگ
در حالی  که سال گذشته دولت چین استخراج بیت کوین 
در ایــن کشــور را ممنــوع کــرد و بســیاری از ماینرهــا بــه 
کشــورهای دیگــر از جملــه مغولســتان رفتند، امــا اواخر 
اردیبهشت امســال، کوین تلگراف گزارش داد این کشور 
دوباره به رتبه دوم بزرگ ترین ماینرهای بیت کوین صعود 
کرده است. این یعنی بر خالف تصور اکثریت، استخراج 
بیت کویــن در چین همچنــان در ابعاد گســترده ای ادامه 
دارد. اســتخراج کنندگان چینــی از اوایــل ســال ۲۰۲۲ 
توانســته اند حدود ۱/۲۱ درصــد از کل توزیــع هش ریت 
استخراج بیت کوین در جهان را به خود اختصاص دهند. 
چین پــس از آمریــکا کــه ۸/۳7 درصــد از کل هش ریت 
شــبکه را به خود اختصاص داده، در رتبه دوم قرار گرفته 

است.
دنیا به  ســوی ارزهــای دیجیتال حرکــت می کنــد و ظاهراً 
موانع، نمی توانند جلوی این پیشرفت فناورانه را بگیرند. 
به همین دلیل است که بسیاری از کسب وکارها در جهان 
به فکر ایجاد زیرســاخت هایی برای پذیرش بیت کوین به  
جای پول هســتند. بر اســاس یک نظرســنجی از دو هزار 
مدیر ارشد بنگاه های خرده فروشی در آمریکا، تا دو سال 
دیگر ســه چهارم خرده فروشــان آمریکایــی از پرداخت با 
ارزهای دیجیتال یا استیبل کوین ها پشتیبانی می کنند. 
از جمله دالیلی که این بنگاه های اقتصادی برای پذیرش 
ارزهای دیجیتال اعالم کرده اند، می توان به بهبود تجربه 
مشــتریان، افزایش تعداد آنان و پیشــرو بودن برندشان، 

اشاره کرد.
این نظرســنجی که خرداد امســال منتشــر شــد، نشــان 
داد بیش از نیمی از خرده فروشــان بزرگ که درآمدی بالغ  
بــر ۵۰۰ میلیون دالر دارند، برای توســعه زیرســاخت های 
مورد نیاز جهت بهره مندی از قابلیت پرداخت با ارزهای 

دیجیتال، حداقل یک  میلیون دالر هزینه می کنند.
پس بی دلیل نیست که گزارش بالک ور اینتلیجنس نشان 
می دهــد تــا ســال ۲۰۳۰، نــرخ 
پذیــرش رمزارزها بــه ۱۰ درصد 
می رســد. در حال حاضــر نرخ 
پذیرش ارزهای دیجیتال با ۳۰۰ 
میلیون کاربر در سراسر جهان 
به طور متوسط به 9/۳ درصد 

رسیده است.
خبر دیگر از ایران شایعه ای بود 
که اواخر خرداد امسال منتشر 
شــد و حکایــت از مســدود 
شــدن حســاب برخــی کاربران 
پلتفرم هــای ایرانــی ارزهــای 
دیجیتال داشــت. ایــن خبر از 
سوی دادستانی تهران و بانک 
مرکزی تکذیب و مشخص شد حساب های مسدود شده 
مربــوط بــه خریدوفــروش غیرقانونــی دالر و طــال بــوده و 
ارتباطی با رمزارزها نداشته است. بانک مرکزی تأکید کرد، 
حساب هایی که با دستور مقام قضایی مسدود شده اند، 
همگی مربــوط به افرادی اســت کــه به طــور غیرقانونی در 

 معامالت فردایی دالر و طال فعالیت داشته اند.

مهمی برای کاربــران رمزارزها در ایران اســت که می تواند 
نشــان دهنده نگاه مثبت به این صنعت در کشور باشد. 
البته همچنان دولت پرداخت های مبتنی بر بیت کوین و 
ارزهای دیجیتال را به رسمیت نمی شناسد و این موضوع 

نیاز به قانون گذاری دارد.

 اســتفاده قانونــی از ارزهــای دیجیتــال در 
تجارت خارجی ایران؟

دوازدهــم اردیبهشــت، یکی از اعضای ســازمان توســعه 
تجارت ایران گفت: »مسئله استفاده از ارزهای دیجیتال 
در تجارت خارجی تا دو هفته دیگر به نتیجه می رســد.« 
این در حالی است که رئیس این ســازمان دولتی، دی ماه 
ســال گذشــته گفته بود اســتفاده از ارزهای دیجیتال در 
تجارت خارجی، ظرف سه هفته امکان پذیر می شود. با این  
حال با وجود گذشت چند ماه، همچنان موضوع استفاده 
از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی، فاقد دستورالعمل 
و قانون مــدون اســت و شــاید در ماه های آینــده خبرهای 
خوبــی  در این زمینه بــرای تجار به گوش برســد. چند روز 
قبل از این نیز محمدجــواد هادوی، معاون مرکز توســعه 

تجــارت الکترونیکی که متولی 
ارائه اینماد به کســب وکارهای 
اینترنتــی اســت، تأکیــد کــرد 
که این ســازمان دولتــی جلوی 
بــه  پرداخــت  درگاه  ارائــه 
کســب و کارهای فعال در حوزه 

رمزارزها را نگرفته و نمی گیرد.
اینکــه  دیگــر  جالــب  خبــر 
تعداد بانک هــای مرکــزی دنیا 
کــه به دنبال توســعه یــا اجرای 
آزمایشــی ارز دیجیتــال ملــی 
خــود هســتند، طی  یک  ســال 
گذشــته افزایــش  یافتــه و آمار 
بانــک BIS که ۱۵ اردیبهشــت 

امسال منتشر شــد، نشــان دهنده دوبرابر شــدن تمایل 
بانک ها بــه ارزهای دیجیتال ملی اســت. بر این اســاس، 
در حال حاضر 6۲ درصد از بانک های مرکزی دنیا در حال 
اجرای آزمایشــی ارزهای ملی خود هســتند یــا در مرحله 
اثبــات مفهــوم )proofs-of-concept( ایــن پروژه هــا 
قــرار دارند. این خبــر نشــان دهنده درک اهمیــت ارزهای 

متا قصد دارد به زودی 
پشتیبانی از ان اف تی ها 
را به صورت آزمایشی 
اجرا کند. ظاهرا قرار 

است اجرای این طرح با 
چهار شبکه بالکچینی 
شناخته شده از جمله 

اتریوم کلید بخورد

نگاهی به یک شبکه بالکچین اسالمی

آموزه های شرعی در متاورس
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شــبکه IBF که بر پایه بالکچین بنا شــده، دســت 
به ایجاد یــک متاورس بــا آموزه های شــرعی زده و 

امیدوار است تا پایان ۲۰۲۲ از آن رونمایی کند.
شعبه دوبلین این شبکه در بخش توسعه، میزبانی 
و شناســایی نیازمندی   های بالکچیــن و راه اندازی 
اقتصاد اســالمی در جوامع کوچک زبانزد است. 
همچنین وظیفه ساخت این متاورس را بر عهده 

دارد.
در فــاز اول متــاورس بــه دو بخــش آمــوزش و بازار 
دسته بندی می شود. ساخت این پروژه در پلتفرم 
»الگورند« )Algorand( انجام می شود و از حمایت 
تمام و کمال این پلتفرم برخوردار خواهد بود. این 
پروژه با نــگاه ویــژه به مذهــب، فرهنــگ، قوانین و 
سیاست های حاکم در منطقه جنوب شرق آسیا 
ســاخته می شــود. به گفتــه شــبکه IBF متاورس 
را بایــد بــه محیطــی ســه بعدی تشــبیه کنیــم که 
کاربران در آن قادر به برقراری ارتباط، تولید، انجام 
بازی های متنوع و همکاری با یکدیگر باشند. پس 
مشخصه هایی که به آن اشاره شد، نقش حیاتی 
در شــکل گیری این محیــط در جامعه مــورد نظر 
را بازی خواهند کــرد. به عنوان مثــال ۲۴۰ میلیون 
از جمعیــت ۱.۸ میلیــاردی مســلمانان جهــان 
در جنوب شــرق آســیا ســاکن هســتند. از این  رو 
آموزه های شریعت، اثر فراوانی بر هر یک از ابعاد 
محیــط متــاورس خواهد داشــت. شــبکه IBF در 
اواخر سال ۲۰۲۱ تحقیق روی مفهوم شریعت در 
قالب متاورس را کلیــد زد. این ایده در دســتور کار 
اولیه گروه تحقیق در جاکارتا قرار گرفت و این گروه 

کار خود را در ژانویه آغاز کرد.

اهداف پروژه
 این پروژه به طور ویژه دو هدف خالقانه 

را دنبال می کند:
۱. محیط آموزشی خالق و نامحدود از نظر زمان و 

مکان برای طالبان دانش را فراهم سازد.
۲. بازاری برای خریدوفروش با دسترسی نامحدود 
به باالتریــن ســطح اطالعــات و حمایت بــاال را در 
اختیــار ســرمایه گذاران و مصرف کننــدگان قــرار 

دهــد. به گفتــه محمد علیــم، مدیرعامل شــبکه 
IBF؛ فناوری متاورس که توســط شــبکه IBF ارائه 
می شــود، ســاختار فعلی اقتصــاد اســالمی را که 
بسته و محدود است، به ساختاری نامحدود و باز 

بدل می سازد.

 متاورس؛ ماندگار یا زودگذر؟
هرچند متاورس برای عده اندکی با هیجان 
همراه است، اما همچنان در ذهن بسیاری نامفهوم 
و گنگ به نظر می رسد. طبیعتاً این امر نوعی حس 
گمراهی، ترس و عدم استقبال را از سوی این قشر 
به همراه دارد. در تحقیق مشــترکی که اکســیوس 
)Axios( و شــرکت تحقیقــات تجــاری مومنتیــو 
)Momentive( روی بیــش از ۲۵۰۰ بزرگســال در 
آمریکا انجام داده اند، مشخص  شده که ۳۲ درصد 
این گروه در واکنش به ایده متاورس احساس ترس 
بیشتری نسبت به هیجان نشان داده اند و هنگامی  
که ســلطان جنگل در فضای متــاورس به نمایش 
درآمده، تنها 7 درصد از ۵۸ درصــدی که به دیواره 
فنس ها چســبیده بودند، آینده  هیجان انگیزی را 
برای متاورس تصور می کردند. آن دسته که حس 
ترس را تجربــه کردند، فضــای متــاورس را فضایی 
زودگذر و آن دسته که از این فضا هیجان زده بودند، 

آینده را از آن متاورس می دانستند.
در مجمــوع، شــرکت های بــزرگ  و  کوچــک 
فناوری محــور میلیاردهــا دالر برای ایجــاد فضای 
مجازی هزینــه کرده اند. در ایــن فضایی که برخی 
همچنان نسبت به ســرمایه گذاری در این زمینه 
مردد هستند، برخی پیشگامان عرصه فناوری از 
جمله متا، مایکروسافت و گوگل برای بهره مندی 
هرچــه بیشــتر از ایــن فرصــت، بــا ســرعت قابــل  
توجهــی پیــش می رونــد. شــرکت هایی همچــون 
IBF نیز برای این دسته از پیشگامان، راه را هموار 
می سازد. کمپانی فین تک اسالمی نیز در نظر دارد 
از مدل های مبتنی بر بالکچین برای ایجاد فضای 
آموزشــی و تجاری در متاورس اســتفاده کند تا به 
ابزاری ارزشــمند در فناوری برای ذخیــره یا انتقال 

اطالعات تبدیل شود.
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کالهبرداران رمزارزی 
چهره های مختلف رمزارزی چه توصیه هایی برای کاربران این بازار دارند  تا خسارت 

کمتری را متحمل شوند
در بــازار رمزارزهــا بــا بــاال رفتــن قیمت هــا، ســرمایه گذاران 
خیال شــان راحــت می شــود و بــا افــت قیمت هــا، ســطح 
بی اعتمادی در آنهــا افزایش می یابد؛ درســت مانند نوامبر 
و ژانویه گذشــته. در بازار رمزارزها همه چیز در مــورد ترس از 

دســت دادن اســت. شــور و هیجان رمزارزها در نوامبر سال 
گذشــته، ســبب تقویت این ایده شــد کــه رمزارزهــا فقط به 
بیت کوین محدود می شوند، در حالی که این صنعت بسیار 
بزرگ تر از بیت کوین و سایر رمزارزها مثل اتریوم، شیبا، تتر و 

دوج کوین اســت. سیســتم مالی غیرمتمرکز )DeFi( یکی از 
نمونه هایی است که حاصل این صنعت بزرگ است. 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 
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تکذیب ارتباط با نازی ها
بنیان گذار »بورد ایپ یات کالب« 
ارتباط این مجموعــه با نمادهای مرتبط با 
نازی ها را رد کرد. »ویلی آرونو« این مورد را 
در واکنش به یک ویدئوی پربازدید یوتیوب 

عنوان کرده است.

خرید گلدمن ساکس
 از  سلسیوس

بانک گلدمن ساکس قصد دارد دو میلیارد 
دالر سرمایه جمع آوری کند تا دارایی های 
پلتفرم وام دهی سلسیوس  را که در روزهای 

اخیر با مشکل مواجه شده، بخرد.

اخراج در بیت پاندا
صرافی ارزهــای دیجیتال »بیت 
پاندا« که توسط »پیتر تیل«، هم بنیان گذار 
پی پال پشتیبانی می شود، به دلیل شرایط 
نامطلوب بازار، 7۳۰ نفــر از کارکنان خود را 

اخراج کرده است.

انصراف از ارز دیجیتال
رســتوران »بورد اند هانگری« که 
 )NFT( با تِم مجموعه توکن های غیرمثلی
بورد ایپ یات کالب ساخته شده بود، دیگر 
ارزهای دیجیتال را از مشتریان خود قبول 

نمی کند.

دو توصیه دیگر برای 
شناسایی توکن های تقلبی

امنیت و شفافیت
 معیار اصالت 
پروژه های رمزارزی

عــالوه بر ســه توصیــه کلیــدی در گــزارش اصلی کــه در این 
صفحــه می خوانیــد کــه می تواننــد راهنمــای خوبــی بــرای 
شناسایی پروژه های اصیل از پروژه ها و توکن های بی پشتوانه 
و جعلــی باشــند راهکارهــای دیگــری هم بــرای شناســایی 
توکن هــای تقلبــی وجــود دارد. راهکارهایــی کــه مبتنــی بر 
شــفافیت و امنیت هســتند و  شناســایی آن ها البته کمی 

سخت تر است و بیشتر به کار کاربران حرفه ای تر می آیند.

 آیا اطالعات به راحتی در دسترس و واضح هستند؟
به وب ســایت پروژه بروید. عدم وجود وایت پیپری 
که اهداف پــروژه، خطــرات، اطالعات مربوط بــه مدیریت و 
موارد دیگر را با دقت شــرح دهد، یک مشکل بزرگ است. 
سرمایه گذاران باید ماهیت محصول یا پروژه ای را که در آن 

سرمایه گذاری می کنند، درک کنند.

همچنین سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که تمامی 
اطالعات در وایت پیپر ذکر شده باشد. »الکس کونانیخین«، 
بنیان گــذار و مدیرعامــل Unicoin، یک رمزارز با پشــتوانه 
سهام می گوید: »بی نظمی در وب سایت و عدم ارائه اطالعات 
دقیق، دالیلی هستند که می توانند صالحیت یک گروه را از 
بین ببرند؛ چراکه کالهبرداران برای اجرای طرح خود، زمان 

و هزینه زیادی صرف رسیدگی به این موارد نمی کنند.«
ادعاهای موجود در وب ســایت باید توسط اشخاص ثالث 
اثبات شوند. بنیان گذاران پروژه های رمزنگاری باید تأییدیه 
افراد یا شرکت هایی که می توانند اعتبار آنها را تضمین کنند، 
ارائه دهنــد. همچنین ســرمایه گذاران بالقوه باید پوشــش 
رســانه ای چنیــن پروژه هایی را بررســی کننــد تا ببیننــد آیا 
سؤاالتی مطرح شده است یا خیر. برخی از طرح ها همچنین 
از تبلیغات بیش از حد تهاجمی در رســانه های اجتماعی 

آموزش
E D U C A T I O N
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کالهبرداران رمزارزی 

دربر دارد، با این تفاوت که تمام واســطه ها حذف می شــوند 
و موانــع ورود بــه این سیســتم از میــان می روند. بــا توجه به 
این موضوع، عواملی کــه رمزارزها و امــور مالی غیرمتمرکز را 
جذاب و منحصر به فرد می کنند، در عین حال آنها را در برابر 

کالهبرداران آسیب پذیرتر جلوه می دهند.
طبق گزارش کمیســیون تجارت فدرال، از ژانویه 
۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ حــدود ۴6 هزار نفر گزارش 
داده اند که در مجموع بیش از یک میلیارد دالر 
در زمینه رمزارزها ضرر کرده اند. به عنوان مثال، 
سقوط اخیر UST و لونا بیش از ۵۵ میلیارد دالر 
سرمایه را از بین برد و بسیاری از سرمایه گذاران 
خرد را به مرز نابودی کشــاند. کالهبرداری ها در 
این صنعت به سرعت در حال افزایش هستند.

در صنعت رمزارزها، روزانه صدهــا پروژه جدید 
ایجاد می شود. به گزارش سایت کوین جکو، بیش از ۱۳۴۰۰ 
ســکه در این بازار گردش هســتند. این رقــم را در مقابل ۱۸۰ 
ارز فیات در ۱9۵ کشــور در نظر بگیرید. 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 ایجــاد کنــد. در این ارتبــاط، برخی وب ســایت ها، 
آموزش های ویدئویی در مورد نحوه ایجاد یک ســکه ســریع 
و ارزان ارائــه می دهند. در ادامه این مطلب قصد داریم ســه 
موردی را که سرمایه گذاران باید در ارزیابی یک پروژه در نظر 
داشته باشند، معرفی کنیم. توجه داشته باشید که این موارد 
تنها عوامل اعتبارسنجی یک ارز یا پروژه نیستند و مانند هر 
سرمایه گذاری دیگری، بررســی و تحقیق دقیق بهترین ابزار 

برای سرمایه گذاران است.

 حامیان پــروژه یا توکن مورد نظر چه کســانی 
هستند؟

 در دنیای امروز رمزارزها، ناشناس بودن بر خالف گذشته یک 
اصل ضروری نیســت. بررســی و تحقیق درباره مؤسس هر 
پروژه ای یکی از ضروری ترین اقداماتی است که سرمایه گذاران 
باید انجام دهند. هویت و سابقه بنیان گذار یا بنیان گذاران، 
مدیریــت و هیئت مدیــره ســازمان پشــت ســکه یــا پــروژه 
بســیار حائــز اهمیت اســت. »پیتــر ابــرل«، رئیــس و مدیر 
 Calif و Castle Funds، Point Richmond سرمایه گذاری
می گوید: »موفقیت گذشته ممکن است به معنای پیش بینی  
یا موفقیت در آینده نباشد، اما تقلب در گذشته دلیل خوبی 

برای شکست پروژه در آینده است.«
ابزارهایی مانند حسابرسی های قرارداد هوشمند و شناسایی 
مشــتری یا KYC برای تأیید صحت پروژه ها مفید هستند. 
یک قرارداد هوشــمند کارآمد، احتماالت مخــرب در پروژه را 
بررسی می کند. بررسی این احتماالت در جهت عدم سرقت 

دارایی های شماست. KYC هویت و پیشینه اعضای سازنده 
یک پروژه را به تأیید می رساند. در ژانویه ۲۰۲۲، سرمایه گذاران 
پروتکل مالــی غیرمتمرکــز )Wonderland )TIME متوجه 
شــدند که »مایکل پاترین«، مدیر ارشــد مالی، یک مجرم و 
یکی از بنیان گذاران صرافی منحل شده رمزارزی 
QuadrigaCX در کاناداست. مایکل ویلسون، 
رئیس و مدیرعامل پلتفرم تجاری Zug در این باره 
می گویــد: »تولیــد یک ســکه بــه معنــای تولید 
یــک نــوع ارز اســت و اتــکا بــه رهبری ناشــناس 
روش خوبــی بــرای جلــب اعتمــاد و تأیید پــروژه 
نیســت.« Ronghui Gu، یکــی از بنیان گذاران 
و مدیر اجرایی CertiK توصیه می کند: »پیش 
از هــر چیزی، شــفافیت و پاســخگویی یک تیم 
را بررســی کنیــد. کالهبرداری هــا اغلب توســط 
تیم های ناشناس که نمی توانند پاسخگو باشند، رخ می دهد. 
پروژه های واقعی مشتاق خواهند بود تا به ســرمایه گذاران و 
کاربران اطمینان دهند که با حســن نیت عمل می کنند و به 
این ترتیب، آنها معموالً فرهنگ شفافیت را در مورد پروژه های 

خود پرورش می دهند.«

 هدف پروژه چیست؟
 دوام و پایــداری پروژه هــای رمزارزی منــوط به ادعــای آنها در 
راســتای حل مشــکالت اســت. آنها چه ارزشــی در اقتصاد 
ایجاد می کنند؟ »کنت گودوین«، مدیر امور نظارتی و نهادی 
در گروه هوشــمند بالکچیــن در ونکــوور می گویــد: »پروژه ها 
باید به وضوح تأثیر اجتماعی ایجاد کرده و ریسک های مالی 
بالقوه را در کنار پاداش های مالی بالقوه برای ســرمایه گذاران 
مشخص کنند.« وی همچنین معتقد اســت که یک پروژه 
باید دارای شفافیت باشد و آغوشش را به روی قوانین باز کند. 
عدم وجود هدف و برنامه کاربردی در یک پروژه، می تواند به 

معنای عالمت خطر باشد.

 سنگ بزرگ نشانه نزدن است
 مراقب پروژه هایی که نوید بازده های بزرگ را می دهند، باشید. 
وسوســه انگیزترین موضوع برای کالهبــرداران، صحبت در 
مورد بازده ساالنه بسیار باالســت. در اوایل کار این پروژه ها، 
ممکن است سرمایه گذاران جذب صحبت هایی مبنی بر 7 
الی ۱۰ برابر بازده در یک دوره کوتاه مدت شوند. »پیتر ابرل« 
در این باره می گوید: »اگر بازده شما با توجه به ریسک خیلی 
بزرگ به نظر می رسد، شاید شما همه ریسک را نمی بینید. 
در حالتــی کــه نرخ وام مســکن ۳۰ســاله حــدود پنــج درصد 
است، سود ۲۰درصدی یک پروژه غیرمتمرکز، تعجب برانگیز 
 ،SmartBlocks اســت.« »مــارک فیدلمــن«، مؤســس
استراتژیست بازاریابی میامی می گوید: »ارزهای بی تجربه که 
وعده های بزرگی می دهند، یک عالمت خطر بزرگ هستند.«

کسری حسنی  

@kasrahsni

استفاده می کنند. نامشخص بودن اهداف و زمان بندی پروژه 
و مبهم بودن اطالعات و صحبت های فنی درباره ســؤاالت 

ساده، می تواند نشانگر یک کالهبرداری باشد.

حسابرسی و امنیت
ســرمایه گذاران بایــد نســبت بــه پروژه هایــی کــه 
حسابرسی نمی شــوند، بســیار محتاط باشــند. »گابریال 
کــوس« از گــروه دارایــی دیجیتــال جهانــی می گویــد: 
»حسابرســی و تضمین یــک پــروژه غیرمتمرکز از ســمت 

شخص ثالث، امری ضروری است.«
حسابرســی ها همچنیــن می تواننــد مســائل امنیتــی را 
شناســایی کنند. پروژه های واقعی امنیت خود را در دسته 
مســائل مهم قرار می دهنــد و توجــه ویــژه ای بــه آن دارند؛ 
چراکه شرکت های معتبر نیز در معرض خطرات هک شدن 

قرار دارنــد. در ژانویــه Qubit Finance ،۲۰۲۲، یک پلتفرم 
غیرمتمرکز که به کاربران اجازه می دهد تا با تغییرات قیمت 
رمزارزهــا وام بگیرنــد و پیش بینی هــای خــود را ارائه دهند، 
هک شد. به گفته مقامات این پلتفرم، در ۲7 ژانویه، هکرها 
۲۰6۸۰9 ســکه بایننس به ارزش ۸۰ میلیون دالر را سرقت 
کردنــد. پیــش از ایــن، Crypto.com، یکــی از بزرگ تریــن 
پلتفرم های مبادالتی، قربانی سرقت بیت کوین و اتریوم با 

ارزش کل بیش از ۳۵ میلیون دالر شده بود.
 ،ORE System نیــکالس دونارســکی«، مؤســس«
ارائه دهنده خدمات مرتبط با بالکچین می گوید: »مهم ترین 
موضوعات در مورد تیم، ابزار، نقشــه راه، جامعــه و فناوری 
اســت. افراد تمایل دارند در تیم هایی که چشم انداز عالی 
بــرای فنــاوری خــود و نحــوه حــل مشــکالت بــزرگ دارنــد، 

سرمایه گذاری کنند.« 

رسانه اقتصاد نوآوری ایران

karangweekly.ir

آموزش
E D U C A T I O N
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چهرهها
F I G U R E S

رگوالسیون دوحزبی 
تنها راه روبه جلو؟

آیا اتحاد بین حزبی در آمریکا تنها راه موفقیت روند رگوالسیون است؟
شکی نیســت که از میان کشــورهای متفاوتی که تاکنون 
روند رگوالسیون را کلید زده اند، روند آن در ایاالت متحده 
از باقی گزینه هــای به مراتــب جنجال برانگیزتر و مبهم تر 
بوده اســت. بــرای مثــال، »ســم  بنکمن فرید«، مؤســس 
صرافــی اف تی ایکــس در مصاحبــه ای وضعیــت فعلــی 
روند رگوالســیون در این کشــور را »تالشــی از سوی حزب 
سیاسی برای جور کردن مقامات سیاسی و کنترل بازار« 
توصیف کرده است. عدم شفافیت این روند تنها محدود 
به ماهیت سیاســت های احتمالی و مورد بحث نیست. 
واضــح اســت کــه دولــت آمریــکا هنــوز در برابــر صنعت 
رمزارزها برنامه فراگیر و مشخصی ندارد و این امر باعث 
شده هر نهادی که ارتباطی با اقتصاد این کشور دارد،  خود 

را در نقش نهاد مسئول برای رگوالسیون رمزارزی ببیند. 
در ابتدای این روند کمیسیون اوراق بهادار ایاالت متحده 
که به طــور مختصر اس ای ســی )SEC( خوانده می شــود، 
یکی از پررنگ ترین نقش ها را در پیشبرد روند ضدرمزارزی 
ایفا می کرد. به مرور زمان اما فدرال رزرو آمریکا به ریاست 
»جروم پاول« و وزارت خزانه داری به رهبری »جنت یلن« 
هر کدام با سیاســت ها و راهبردهای رگوالتــوری جدیدی 
وارد میــدان شــدند کــه در بســیاری مــوارد با آنچه ســایر 
نهادها در حال تالش برای آن هســتند،  تفاوت و تناقض 

بسیار دارد.
امــا همــه اینهــا شــاید در مقایســه بــا مشــکلی کــه 
سیاست گذاری کلی آمریکا در 6۰ سال اخیر تجربه کرده، 

کوچک باشند. البته داریم از بافت دوقطبی سیاست های 
آمریکا و دشواری تصویب مؤثر الیحه ها سخن می گوییم. 
دور از ذهــن نیســت کــه بگوییــم در جهــان سیاســت 
آمریکایــی، به نــدرت موضــوع و مشــکلی وجــود دارد که 
هر دو حزب غالب این کشــور، یعنــی جمهوری خواهان و 
دموکرات هــا بتوانند بــر ســر آن تفاهم پیدا کننــد. یک از 
نمونه های بــارز آن سیاســت خدمــات ســالمت عمومی 
این کشــور اســت که می توان گفت در هر دوره انتخابات 
این کشور از دهه ۸۰ میالدی تاکنون موضوعیت داشته، 
اما دوگانگی و عدم قابلیت تصویب مؤثر،  این کشور را از 
ایجاد تغییر معنادار در این زمینه محروم کرده اســت. با 
در نظر داشــتن چنین فضای سیاســی در دولت آمریکا، 

برای شناسایی عمق یک 
زمستان کریپتویی به این 

نشانه توجه کنید

چرا اخراج ها 
مهم اند؟

اســتخدام ها و  اخراج هــا در بــازار 
رمزارزهــا یــک امــر عــادی محســوب 
نمی  شــوند. برای اهل فن این تغییرات 
نشــانه هایی از صعودی یــا نزولی بودن 
بازارها هستند. در روزهای اخیر شاهد 
یــادی، به خصــوص در  اخراج هــای ز
صرافی هــای شناخته شــده بوده ایــم 
کــه خــود نشــان می دهــد بســیاری از 
ایــن شــرکت ها خــود را بــرای دوره هــای 

طوالنی تر رکود آماده کرده اند.
به طور کلــی و بــا نگاهــی به تجربــه چند 
سال گذشــته این بازار باید گفت یکی از 
نشــانه های کالســیک زمســتان ارزهای 
دیجیتــال، اخــراج گســترده کارکنــان 
شــرکت هایی اســت کــه در ایــن صنعت 
فعالیــت می کننــد. دلیــل آن هــم ایــن 
اســت کــه شــرکت ها ســعی می کننــد 
هزینه هایشان را کاهش دهند تا بتوانند 

در این دوران کم فروغ دوام بیاورند.
در ســال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱9 اخبــار زیــادی 
مبنی بــر اخــراج کارمنــدان شــرکت های 
حاضــر در صنعــت ارزهــای دیجیتــال 
منتشــر می شــد. برخــی شــرکت های 
بزرگ این صنعت که در آن زمان دســت 
بــه چنیــن اقدامــی زدنــد، مؤسســاتی 
 )ConsenSys( »مانند »کانسنســیس
و »بیت میــن« )Bitmain( و همچنیــن 
صرافی هایــی مثــل »هوبــی« )Huobi( و 

»کوین فلور« )Coinfloor( بودند.
ارزهــای  اخیــر صنعــت  اخراج هــای 
دیجیتــال، از جملــه کاهــش ۱9درصدی 
تعــداد کارکنــان کوین بیــس و کاهــش 
۱۰درصدی کارکنان جمینای نگران کننده 
اســت، اما بــا توجه بــه اینکه بــازار نزولی 
فعلــی به تازگــی آغاز شــده، احتمــاالً این 
جریان هنوز به اوج خود نرسیده است. به 
 عبارت دیگر، احتماالً نمی توانیم هم اکنون 
به این معیــار به عنــوان مدرکــی مبنی بر 
اینکــه بــازار نزولی در حــال اتمام اســت، 

اشاره کنیم.
یکــی از نشــانه های بهبــود بــازار ارزهای 
دیجیتال این است که شــرکت ها دوباره 
شروع به استخدام می کنند و پروژه هایی 
جدید با بودجه هایی قابل  توجه راه اندازی 
می شــوند. این عوامــل نشــان می دهند 
کــه ســرمایه ها بــه بــازار برگشــته اند و 
ســخت ترین روزهای بازار نزولی دیگر به 

اتمام رسیده است.

REPORT'گزارش
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چهرهها
F I G U R E S

آیا موضوعی مانند رمزارز که به خودی خود بحث برانگیز 
است، بیش از پیش بین احزاب درگیر فاصله انداخت؟ یا 
اینکه بر خالف تمام انتظارات موفق خواهد شــد اتحادی 
بین دو حــزب ایجــاد کند کــه زمینــه تصویــب الیحه ها و 

قانون گذاری مؤثر را فراهم کند؟

 زمینه ها
محتمل تریــن ســناریو بــرای یــک اتحــاد 
بین حزبی در سیاست های آمریکا، وضعیتی 
خواهــد بــود کــه در آن رمزارزهــا بــه قــدری 
مشکل ساز تلقی شوند که مشکالت آنها به 
طرز فزاینده ای از فواید آنها بیشــتر شناخته 
شــود. در چنیــن صورتــی تصویــب ســریع و 
یکبــاره الیحه ها بــا موافقــت دو حــزب دور از 

ذهــن نیســت. هرچه باشــد ســنا و مجلــس نماینــدگان 
پیش تــر  نشــان داده اند کــه در صــورت بروز ســناریوهای 
حساسی مانند جنگ همســوی با یکدیگر رأی خواهند 
داد. در حــال حاضــر دور از ذهــن نیســت کــه بگوییــم 
وضعیت فعلی بازار و صنعت رمزارزها به گونه ای اســت 
که برخی سیاســت مداران آمریکایی می گوینــد رمزارزها 
امنیت مالی شهروندان و سرمایه داران کوچک را به خطر 

می اندازنــد. اما مهم اســت که 
درک کنیم تلقی شدن یک چیز 
توســط قشــر سیاســی آمریکا 
آن را با واقعیت برابر نمی کند. 
رمزارزها به طــور حقیقی خطر 
بزرگی نیســتند، اما درک قشر 
سیاســی از بــازار و صنعــت 
رمزارزهــا بــه ضعــف شــهرت 
دارد. در این بین،  اتفاقات اخیر 
ماننــد ســقوط تــرا یــو اس دی و 
ســرمایه  بلوکه کــردن  البتــه 
شــرکت  توســط  مشــتریان 
سلسیوس ذره بین را بیشتر از 
همیشه روی صنعت رمزارزی 
قرار داده اســت. جنــت یلن از 
همین حاال وعده »رگوالسیون 

فراگیر« را داده است. 
ســناتور دموکرات نیویورک در 

مصاحبه ای به تازگی گفته است: »تهدیدی که هم اکنون 
توسط رمزارزها و وب ۳ به وجود آمده، همان تهدید اتی 
است که در روزهای ابتدایی ابداع وب ۲ شاهد آن بودیم. 
در آن زمــان از قانون گــذاری و رگوالســیون وب ۲ غافــل 
شــدیم و این فناوری نقش پررنگی در ایجاد اختالف در 
کشور و آسیب زدن به قشر جوان ایفا کرد؛ اشتباهی که 

نمی توانیم درباره وب ۳ تکرار کنیم.«

 اولین الیحه دوحزبی؟
هرچند برای بســیاری احتمال تدوین یک الیحه از سوی 
نماینــدگان دو حــزب اتفاقــی در آینــده دور محســوب 
می شــد، امــا واقعیــت متفــاوت اســت. از همیــن حــاال 
الیحــه ای توســط دو ســناتور کــه هــر کــدام از حزب هــای 
مختلف هســتند، تدوین شده اســت؛ امری که می تواند 
زنــگ خطــری جــدی بــرای صنعــت رمــزارزی باشــد. 
مشــترک بودن عامــل تدوین یــک الیحه میــان دو حزب، 
تا حــد کالنــی نقــش سیاســت های بین حزبــی را کاهش 
می دهد و ایــن امکان را می دهــد تا هر نماینده یا ســناتور 
به طور حقیقــی رأی خــود را در خصــوص آن صــادر کند؛ 
اتفاقی که با جو فعلی ضدرمزارزی در شاخه های مختلف 

دولت آمریکا می تواند برای کریپتویی ها گران تمام شود.
الیحه مورد بحث توسط سناتور »کریستن جیلی برند« 
از نیویــورک که نماینــده حزب دموکرات اســت و ســناتور 
»ســینتیا لومیس« کــه نماینده حــزب جمهوری خــواه از 
ایالــت وایومینگ اســت، تدوین شــده اســت. این الیحه 

به ســه بخش جداگانه تقســیم شــده که هر کدام هدفی 
جداگانه را دنبال می کنند. 

در بخــش اول ایــن الیحه بر لــزوم ایجاد یــک چهارچوب 
مؤثر مالیاتی که به شکل فراگیر بتواند در انواع محیط های 
رمزارزی پیاده سازی شــود، تأکید شده است. 
همچنین در این بخش به ایجاد پروتکل هایی 
برای ارائه مجــوز فعالیت به اســتیبل کوین ها 
پرداخته اند؛ پروتکل هایی که از نظر جیلی برند 
می توانستند از سقوط ترا یو اس دی جلوگیری 

کنند.
بخــش دوم ایــن الیحــه در خصــوص امنیت 
سایبری است. در این بخش به مفهوم جالب 
رگوالســیون خودمحور برای شــرکت ها اشاره 
شــده و به نیازمندی های چنین روندی توجه 
شده اســت. همچنین ایجاد کارگروه های جدیدی تحت 
کمیسیون رگوالتوری فدرال برای بررسی تهدیدات امنیتی 
وضع شــده توســط رمزارزها مورد نظر اســت. در بند آخر 
این بخش نیز به تأثیرات زیست محیطی ماینینگ توجه 

شده است.
امــا شــاید آخرین بخــش ایــن الیحــه را بتــوان مهم ترین 
بخــش آن قلمــداد کــرد. در ایــن بخــش پیشــنهاد شــده 
تــا دســته بندی رمزارز هــای 
مشمول رگوالســیون از »اوراق 
»دارایی هــا«  بــه  بهــادار« 
تغییــر کنــد، امــا چــرا ایــن 
تغییــر مهــم اســت؟ در حــال 
حاضــر دســته بندی رمزارزهــا 
به عنــوان اوراق بهــادار آنهــا را 
تحت نظارت فرضی SEC قرار 
می دهــد، امــا تغییــر تعریــف 
رمزارزهــا بــه ســمت دارایی ها، 
نهاد دیگری به نام کمیســیون 
را   )CFTC( کاال  تبــادالت 
به عنــوان نهاد اصلی مســئول 
نظــارت بــر بــازار و صنعــت 

رمزارزی تعیین خواهد کرد. 
بــا وجــود پســتی  و بلندی هــا و 
برخی از نوآوری های موجود در 
این الیحه که آن را از بسیاری از 
الیحه های پیشین متمایز می کند،  بین حزبی بودن منشاء 

تدوین آن، کماکان انقالبی ترین ویژگی آن است. 

 منتقدان چه می گویند؟ 
مسیر رگوالسیون تنها به واسطه دوحزبی شدن تعدادی 
از الیحه هــا همــوار نمی شــود. بســیاری از نماینــدگان و 
کارشناســان از همیــن حــاال در نقــد ایــن الیحــه ســخن 
گفته اند. یکی از اصلی ترین انتقــادات واگذاری نظارت و 
قانون گذاری به کمیسیون تبادالت کاالست، از این نظر که 
بسیاری، توانایی ها و منابع این سازمان برای قانون گذاری 

مؤثر بر صنعتی به وسعت رمزارزها را کافی نمی دانند. 
»مالــی وایــت«، مهنــدس نرم افــزار و بالکچیــن و 
از کارشناســان صنعــت رمــزارزی در ایــن مــورد چنیــن 
می گوید: »این الیحه به خودی خود نشان دهنده میل به 
همکاری از سوی دو حزب است که می توان آن را به عنوان 
یک دستاورد قلمداد کرد، اما تقریباً در تمامی زمینه های 
دیگر دست رگوالســیون در مواجهه با صنعت رمزارزی 
تضعیف شــده که دقیقاً چیزی اســت که امثال شرکت 
سلســیوس به آن نیاز دارنــد تا با تخلفات شــان قصر در 
بروند. واضح است که رمزارزها در حال حاضر بیشتر به 
اوراق بهادار شبیه اند تا دارایی. عموم خریداران به دنبال 
ســود از خرید خود هســتند و SEC همــواره نهاد اصلی 
نظــارت بــر چنین مــواردی بوده اســت. بــا این حــال این 
الیحه تنها شروع راه همکاری دوحزبی است و آینده ای 

که توسط آن رسم شده، امیدوارکننده است.«

رمزارز ملی؛ آینده نظام اقتصاد جهان؟

ارز غیرمتمرکز و پرسش های پیش رو

REVIEWبررسی

 نزدیک به دو سال است که تب رمزارز ملی 
در اقتصاد هــای مهم و در حال رشــد دنیا 
به خوبــی دیــده می شــود. در حالــی کــه برخــی از 
بدنه هــای سیاســی ماننــد اتحادیــه اروپــا و ایاالت 
متحده در حال دست وپنجه نرم کردن با چگونگی و 
در مــواردی چرایــی اســتفاده از یــک رمــزارز ملــی 
هستند، امثال چین از همین حاال رمزارزهای ملی 
خود را به کار گرفته اند تا هم در بازار بین المللی نقش 
اقتصاد و ارز خود را قــوی کرده و هــم از آن به عنوان 
سالحی علیه رمزارزهای غیرمتمرکز استفاده کنند. 
 )BIS( در چنین وضعیتی، بانک بین المللی تسویه
دست به انتشار بیانیه ای مهم در خصوص نقش 
ایــن رمزارزهــای ملــی و البتــه تقابــل آنهــا در برابــر 
رمزارزهای غیرمتمرکز زده است. این بانک در زوریخ 
ســوئیس قرار دارد، بیــش از ۵9 عضو فعــال دارد و 
یکی از نهادهای مهم بین المللی در اقتصاد فرامرزی 

به شمار می رود. 

 گزارش بانک بین المللی شاید چندان به 
مذاق عموم هواداران کریپتو خوش نیاید. 
از همان ابتدا ریســک های مربوط بــه امنیت، نرخ 
باالی تراکنش ها و نوسان شدید بازار زیر ذره بین قرار 
گرفته اند. این گزارش بانک بین المللی تســویه که 
ساالنه منتشر می شود، در بند اول خود چنین بیان 
می کنــد: »رمزارزهــای غیرمتمرکز و مشــتقات آن 
خطری برای ثبات مالی هستند. دنیای رمزارزی به 
یک لنگر مرکزی نیــاز دارد تــا به آن ثبات بخشــد. 
تاکنون ســعی کرده اند این لنگر مرکــزی را با ایجاد 
استیبل کوین ها شبیه سازی کنند؛ امری که با وجود 
مؤثر بــودن، بدون عیب و نقص اساســی نیســت؛ 
چنانچه اخیراً در سقوط یکی از این استیبل کوین ها 
شاهد آن بودیم.«  البته اشاره جمله آخر این بند به 
ســقوط اســتیبل کوین ترا یــو اس دی اســت کــه در 
عــرض ۲۴ ســاعت،  ارزش آن از یــک دالر بــه ۰.۰۴ 

سنت رسید.

 در ادامه این بند می خوانیم: »ضعف های 
ســاختاری این چنینی احتماالً به وسیله 
اصالحات فنی قابــل برطرف کردن نیســتند و نیاز 
گســترده ای به تغییر بنیادین در این اکوسیســتم 
احســاس می شــود. ریشــه ضعف های مذکــور در 
محدودیت های باطنی چنین بازاری است. بازاری 
غیرمتمرکز که بر بستر بالکچین های بدون صاحب، 

بدون مجوز و بدون تنظیم کننده ایجاد شده است. 
شــکی نیســت کــه بــازار رمزارزهــا زمینــه ایجــاد 
فناوری ها و نوآوری هایی را ایجاد کرده که می تواند به 
بشریت کمکی عظیم بکند، اما در عین حال مهم 
اســت که بدانیم در وضعیت فعلی، این سیســتم 
توانایی شبیه سازی یک سازوکار اقتصادی جهانی، 

آن  هم به شیوه غیرمتمرکز را دارا نیست.«

 واضح اســت که نگرش بانک بین المللی 
تســویه بــه شــیوه فعلــی بــازار و صنعــت 
رمزارزی چنــدان مثبت نیســت، اما این امــر بدان 
معنی نیســت که فناوری به کار رفتــه نمی تواند به 
ساختار مالی جهانی خدمت کند. »هیون سونگ 
شــین«، مشــاور مالی بانک بین المللی تسویه در 
مصاحبه ای چنین گفته است: »بهترین استعاره 
برای آینــده نظام مالــی جهان، یک درخت اســت؛ 
درختــی که ریشــه باقــدرت آن یــک بانــک مرکزی 
خواهد بود. این درخت مانند یک اکوسیستم سالم 
و قوی برای اقتصاد جهان عمل خواهد کرد که البته 
شــاخه های بســیاری از آن توســط رمزارزهای ملی 

متمرکز تأمین خواهد شد.«

 هرچند می توان بــه گمانه زنی های بانک 
بین المللی تســویه با دیده شــک و تردید 
نگاه کرد، اما شکی نیست که روند بین المللی اخیر 
به سمت رمزارزهای ملی متمایل بوده است. چین 
در المپیک زمستانی اخیر در پکن رمزارز ملی خود 
را رونمایی کرد. جامائیکا به تازگی پروژه رمزارز ملی 
خود را با نام »جَم دِکس« معرفی کرده و کشورهای 
دیگری مانند برزیــل، کنیا و هائیتی هــم از حاال در 
حال تحقیق و توســعه در این راستا هستند. رژیم 
اســرائیل هــم یکــی دیگــر از دولت هایی  اســت که 

به طور جدی به دنبال این ایده است. 

 رژیم اسرائیل از همین حاال با دفتر نظارت 
مالــی هنگ کنــگ و البتــه خــود بانــک 
بین المللی تسویه در حال همکاری ا ست تا رمزارز 
ملی خــود را آزمایــش کند. بانــک اســرائیل هم در 
بیانیه ای چنین گفته است: »معماری رمزارزها در 
قالب رمزارز ملی چندین برتری دارد؛ ریسک کمتر 
برای مصرف کننده، افزایش نقدینگی، نرخ پایین تر 
تراکنش هــا، رقابــت بیشــتر و البتــه دسترســی 

بیشتر.«

اتفاقات اخیر مانند 
سقوط ترا یو اس دی 
و البته بلوکه کردن 

سرمایه مشتریان توسط 
شرکت سلسیوس 
ذره بین را بیشتر از 
همیشه روی صنعت 

رمزارزی قرار داده است. 
جنت یلن از همین حاال 

وعده »رگوالسیون 
فراگیر« را داده است

پارسا خاک نژاد
 

Parsa.khaknezhad
@gmail.com



تحلیل های تکنیکال برای یک هفته و یک ماه آینده می گویند بفروشید. چه میانگین های متحرک و چه نوسانگرها اوضاع خوبی را نشان نمی دهند. شاخص ترس و طمع با اینکه 
اندکی بهبود یافته، ولی هنوز در محدوده ترس شدید قرار دارد. تحلیل های بنیادی هم نگاهش به سوی بازارهای سرمایه سنتی و تصمیم گیران برای نرخ  های بهره در آمریکاست. 
به نظر می رسد زمستان رمزارزها بار دیگر شروع شده است. برای آنهایی که سال هاست سوار این قطار شده اند، این ریزش ها طبیعی است و هر کسی به اندازه مدت زمانی که همراه 
رمزارزها بوده، یک الی پنج ریزش سنگین را تجربه کرده است. به نظر می رسد روندهای هفته گذشته نشان می دهد که بیت کوین و دیگر رمزارزها به کف قیمتی رسیده اند، ولی این 
دنیای رمزارز است؛ نوسان های شدید و آینده ای نامعلوم. ورود به دنیای رمزارزها برای کسانی که مشکالت قلبی دارند، مضر است! این دنیایی است که برخی تصور می کنند بخشی 
از آینده است و آنهایی که می خواهند در این فضا سرمایه گذاری کنند، در واقع می خواهند بخشی از آینده باشند. مهم ترین راه فهمیدن اینکه آینده چه شکلی است، هم کناری 
نشستن و دیدن آینده است. برای آنهایی که تحمل باال و پایین های این راه را ندارند، کناری نشستن و تماشا کردن بهترین انتخاب است. برای آنهایی که می خواهند اندکی از این 
آینده نامعلوم سهم داشته باشند، اینجا مهم ترین رمزارزهایی را که باید زیر نظر داشته باشــید، معرفی می کنیم. دنیای رمزارزها دنیایی پرنوسان است و توصیه همیشگی ما این 

است که بدون دانش وارد این فضا نشوید.

رمزارز ۲۰
6۸۸ میلیون

۴۰۰ میلیارد دالر

۳۰۰ میلیارد دالر

۲۰۰ میلیارد دالر

۱۰۰ میلیارد دالر

۰

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

اثبات کارطالی دیجیتالارز11 %6۸۸۴۰9 میلیونBTCبیت کوین۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۲۲ %۳9۱۴9 میلیونETHاتریوم۲

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۰7 %۳۲67 هزارUSDTتتر۳

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۰4 %۳۲۵6 هزارUSDCیو اس دی کوین۴

قابل سفارشی سازیپرداختارز۲۰ %۱۲۱۸ هزارXRPریپل۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری7 %۱6۱7 هزارADAکاردانو6

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری4۰ %۱.۴۱۴.۵ میلیونSOLسوالنا7

قابل سفارشی سازیپرداختارز۲1 %۴۳.۲ هزارXLMاستالر۸

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۲۲ %۲66۸.۲ هزارDOTپولکادات9

اثبات کارمیم کوینارز۲6 %۲9 هزارDOGEدوج کوین۱۰

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری39 %67۸6 هزارAVAXآواالنچ۱۱

-شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری۲4 %۲۳۴۳.۴ هزارLINKچین لینک۱۲

اثبات کارمیم کوینارز48 %۳76.۵ ریالSHIBشیبا اینو۱۳

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی64 %۱9۴.۸ هزارMATICپلی گان۱۴

---1۵ %۲۰.۴۴ هزارGALAگاال۱۵

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری41 %۲7۱۲.۴ هزارATOMکازموس۱6

--توکن کاربردی۲۲ %۳۲۱.۸ هزارMANAدیسنترالند۱7

--توکن کاربردی۲۵ %۱۴۰.۵9 هزارLRCلوپرینگ۱۸

اثبات سهامصدور استیبل کوینتوکن کاربردیLUNC ۱.9۰.۳9% 7لونا کالسیک۱9


