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گفت و گو با فرناز مجید 
مؤسس مرکز کارآفرینی 

پله به پله
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راهکارهای مؤثر کاهش 
هزینه های لجستیک  

تأمین مالی 14 میلیارد 
دالری جنیفر لوپز

پادرو: آینده بازار بزرگ فروشگاه های اینستاگرامی چگونه است؟
8

3 2 12

»کارمند سابق«
 سفیر برند 
کارفرمایی 
شماست

االن بخر
 خرد خرد 

پرداخت کن
رونمایی تارا از سرویس 

BNPL  جدید خوددر حوزه

سیلیکون ولی
 را رها کن!

بحران ها فرصت 
خوبی برای مرور دالیل 

واقعی شکست ها  تمرکز 
بر کیفیت

 گفت و گو با
 محمدرضا جمالی 
مدیرعامل نبض افزار
 که در حوزه رگ تک 

فعال است

نبض افزار طی این سال ها با نگاه مبتنی 
بر توسعه پایدار تالش کرده  سطح کیفی 
خدمات را در حوزه های مختلف افزایش دهد

4

A N A LY S I S

کمک به کارآفرینان  التین تبار 
آمریکایی در همکاری با گرامین

بیستوششمیننمایشگاهالکامپبرگزارمیشود

تاریخ برگزاری نمایشگاه 
الکامپ ۱۴۰۱ اعالم شد

عکس:حامدکریمزاده
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سمت وســوی بازارهای فناوری در دنیا 
طی ماه های اخیر به شدت نزولی شده 
است. اوضاع آن قدر خراب شد که عده زیادی 
۲۰۰۱ و فروپاشــی ســهام  خاطــرات ســال 
شــرکت های دات کام را مرور کردند و گفتند که 
احتمــاالً یــک دوره رکــود چندســاله، آن  هم به 
شــکلی جهانی دامن بســیاری از 
شرکت ها و سرمایه گذاران و البته 
ســهام داران فنــاوری را در دنیــا 
خواهد گرفت. واقعیت این است 
کــه بازارهــای مالــی در دنیا تحت 
تأثیــر متغیرهای کالن تــری چون 
امنیــت، غــذا، جنــگ، تــورم و... 
همیشه واکنش های فوری از خود 

نشان می دهند.

 سرمایه ها تالش می کنند حتی با علم 
به ســودده بودن پروژه های فنــاوری در 
زمانه بحران، به ســمت دارایی های مطمئن تر و 
کالســیک تر بروند. این یک واکنــش طبیعی و 
حتــی می تــوان گفت انســانی بــه زمانــه بحران 
اســت و بابت آن، نــه می توان ســرمایه گذاران و 
رفتارهــای هیجانــی )شــاید حتــی بتــوان گفت 
منطقی( آنها را شماتت کرد و نه بر سر فناوری  
و شرکت های نوآور زد که همیشه اولین قربانی 

بالها و گرفتاری های جهانی اند.

اما نکته اساسی تر این است که فارغ از 
مختصــات فعلــی جهــان کــه اصــالً 
نشــانه های خوبی از بهبــود و درســتی آن دیده 
نمی شود، باید اذعان کرد در سال های گذشته 

پــول بی حســاب وکتابی وارد اقتصــاد نــوآوری 
جهان، به ویژه در کشورهایی چون آمریکا شده 
اســت؛ پولی که اگرچــه یک اکوسیســتم بزرگ 
کسب وکار را شکل داده، اما منتقدان می گویند 
در بســیاری از مــوارد فرهنــگ غلــط کارآفرینی 

مبتنی بر پول پاشی را ترویج کرده است.

اطالعات درســتی در دست نیست که 
واقعــی  ســرمایه گذاران  از  چقــدر 
توانســته اند مســیر موفقیت را در شرکت های 
نوآوری تسهیل کنند. گزاره ۹ شکست در برابر 
یک پیروزی، یکی از گزاره های غلط اندازی بوده 
که به اسم آن پول ها، سرمایه ها و ایده های زیادی 
حرام و حیف ومیل شــد. احتماالً بعــد از بحران 
کنونی در بازار فناوری، گزاره هایی از این دســت 
بیشــتر صیقل بخورند و شــاید هــم از فرهنگ 
کاری این حوزه رخت بربندند. گزاره هایی که در 
بــرای  دســتاویزی  هــم  خودمــان  ایــران 
ســرمایه گذاران زیادی شده اند تا عدم موفقیت 
خــود را پشــت جمــالت شــیکی از ایــن دســت 
پنهان کنند. کارآفرینی، آن  هم در فضای نوآوری 
جز با نقشه راه درست و داشتن اطالعات از بازار 

و مسیر پیش رو ممکن نیست. 

خطاهــای  و  نقص هــا  نمی تــوان 
بنیان گذاران و سرمایه گذاران را با الگو 
قرار دادن اکوسیستم های دیگر زیر فرش کرد و 
دهان شکســت خوردگان را بســت تــا از دالیل 
واقعــی ســقوط ها چیــزی نگوینــد. شــاید ایــن 
بحران و تبعات آن فرصت خوبی برای بازپیرایی 

چنین خطاها و مسیرهایی باشد.

INTROسرآغاز

چرا بحران ها فرصت خوبی هستند تا دالیل واقعی 
شکست ها را مرور کنیم؟

سیلیکون ولی را رها کن!

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

تخمین خسارت ۱۷۵ میلیارد تومانی به »تهران من« 

ابعاد حمله سایبری به شهرداری تهران
ظهــر ۱۲ خردادماه شــبکه شــهرداری تهران مــورد حمله 
ســایبری قرار گرفت. ایــن اولین هک ســامانه های دولتی 
نبود و پیش از این هم بارها این اتفاق افتاده بود. در همان 
روز ۱۲ خردادماه و بعد از هک شدن سامانه های شهرداری 
تهران، ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات شــهرداری 
تهران طی یک اطالعیه این اختــالل را »محدود« خواند 
و اعالم کــرد: »اختالل عمدی در صفحه داخلی ســامانه  
اینترانتــی )داخلی( شــهرداری تهــران، بــرای دقایقی این 
سامانه را با انتشــار تصویری موهن از دسترس همکاران 
خارج کرد. فرایند رفع این اختالل محدود، به ســرعت به  
انجام رسید و ســازمان فاوا در حال بررسی ابعاد موضوع 
ماهیت اخالل گران و شــیوه  فعالیت آنها، پس از بررسی 
نهایــی توســط نهادهــای مســئول اطالع رســانی خواهد 

شد.«
اما مشاهدات میدانی می گویند اختالل ها هنوز برطرف 
نشده اند. هرچند هنوز شهرداری تهران اطالعات روشنی 
درخصوص حمله ســایبری ارائه نــداده، امــا آنچه واضح 
اســت، این اســت کــه شــهرداری تهــران هنوز نتوانســته 
سامانه های خود را احیا کند و خســارت سنگینی به این 
نهاد وارد شده است. بخشی از بودجه و درآمد شهرداری 
تهــران بــه درآمدهــای روزانه ای وابســته اســت کــه محل 
دریافتی آن سامانه های این نهاد است. هرچند در مورد 
درآمدهای شــهرداری تهــران همواره ضــد و نقیض گویی 
وجود دارد اما از میان همین صحبت ها می توان به مبالغ 

میانگین درآمد روزانه این دستگاه رسید.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران سال گذشته 
گفته بود: »شهرداری از محل فروش طرح ترافیک روزانه 
یــک تــا دو میلیــارد درآمدزایــی می کنــد.« در اظهارنظــر 
دیگری مدیــر واحد ســامان دهی محدوده هــا و طرح های 

ترافیکــی شــهرداری تهران ســال گذشــته، میــزان درآمد 
روزانــه فروش طــرح ترافیک را ســه میلیــارد تومــان اعالم 

کرده بود.
اگر همین مبالغ را مالک بگیریــم و آن را در کنار افزایش 
۲۵ درصــدی هزینــه خریــد طــرح ترافیــک امســال قرار 
دهیم، به عــدد میانگین چهار میلیارد تومان می رســیم 
که معادل درآمد روزانه شهرداری تهران از سامانه طرح 
ترافیک اســت. یعنــی با احتســاب ســه روز تعطیــل، از 
بعد از حمله سایبری تاکنون ۱۶ میلیاردتومان خسارت 
از اختالل در ســامانه طرح ترافیک به شــهرداری تهران 

وارد شده است.
مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران در سال ۹۹ میزان 
درآمد روزانه شــهرداری تهران را حــدود ۱۶ میلیارد تومان 
معرفی و پیش بینی کرده بود به ۲۵ میلیارد تومان خواهد 
رسید. این آخرین اظهارنظر درخصوص اعالم مبلغ درآمد 
روزانه شــهرداری بود، امــا اگر همین مبلغ را با احتســاب 
نرخ تــورم درنظــر بگیریــم، می تــوان درآمد روزانه امســال 

شهرداری تهران را حدود ۳۵ میلیارد تومان تخمین زد.
در مجموع با تمامی این اعداد و ارقام می توان پیش بینی 
کرد که حمله ســایبری و زمان بر شــدن احیای ســامانه ها 
و شــبکه شــهرداری تهــران فقط از ایــن محل، خســارتی 
حدود ۱۷۵ میلیاردتومان فقــط در پنج روز و با احتســاب 
سه روز تعطیلی به شــهرداری پایتخت وارد کرده است و 
البته با توجه به قطع بودن سیستم، به نظر می رسد این 
عدد افزایــش نیز پیدا کنــد. البته این رقــم تنها تخمینی 
از خســارت وارده بر درآمدهای ســامانه تهران من اســت 
و اگر خســارت دیگر همچون خســارت نیروی انســانی و 
ســامانه های داخلی را نیــز اضافه کنیــم به ارقــام باالتری 

خواهیم رسید.

دومین جلسه معارفه عرضه اولیه شرکت پیشگامان فناوری 
و دانش آرامیس یا همان تپسی با محوریت پرسش وپاسخ با 
حضور نمایندگانی از شرکت های سهام دار تپسی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، میالد منشی پور مدیرعامل تپسی با 
بیان اینکه تپسی اولین استارتاپی است که در بازار سرمایه 
ایران عرضــه اولیه می شــود در خصوص ماهیــت پلتفرم ها 
صحبت  کرد.  به گفته او، تپسی ســال گذشته ۲۶۶ میلیارد 
تومــان درآمــد عملیاتــی داشــته و پیش بینــی  شــده درآمــد 
عملیاتی سال آینده به ۶۸۰ میلیارد تومان برسد. او توضیح 
داد که ۷۰ درصد از درآمد ناشی از رشد عملیات و ۳۰ درصد 

آن نیز از رشد قیمت ها است.
در ادامه صادقی نیا نماینده گروه سهام داران خورشید سان و 
آرین کارن که صاحب ۳۰ درصد از سهام تپسی هستند، بیان 
کرد: »تپسی در این مسیر به واسطه اولین بودنش چالش های 
زیادی را گذرانــده . راضی کردن دولت و نهادها برای پذیرفتن 

شرکتی که عمده دارایی هایش نامشهود، بسیار دشوار است. 
در دنیا این شرکت ها به راحتی ارزش گذاری می شوند اما در 
ایران این طور نیست. امیدوارم عرضه اولیه تپسی راه  را برای 

سایر شرکت ها باز کند و بن بست های نوآوری رفع شود.«
اقبال خواه، نماینده مؤسسه دانش بنیان برکت که ۱۷ درصد 
سهام شرکت تپســی را دارد، با توضیحی کوتاه درباره برکت 
صحبت هایش را آغــاز کــرد. او در خصوص ســرمایه گذاری 
بر تپسی گفت: »تپسی مجموعه ای منحصربه فرد است و 
تاکنون با چالش های زیادی دست وپنجه نرم کرده، بی شک 
اولین استارتاپ در بازار سرمایه بودن دردسرهایی دارد. تپسی 
در این دو سال به خوبی با حاکمیت تعامل کرده است. تپسی 
همچنین با کمک نیروهای انسانی ایرانی از ایجاد انحصار 
در کشــور جلوگیــری کــرده اســت.« در این جلســه بــا نظر و 
بررســی های شــرکت ارزش گذار کاردان و کارشــناس رسمی 

دادگستری، ارزش هر سهم تپسی ۱۴۰۳ تومان برآورد شد.
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مینا والی
سردبیر: رضا جمیلی

دبیر تحریریه: المیرا حسینی
تحریریه:  مهران امیری، عبدهللا مقدمی
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دومین جلسه معارفه عرضه اولیه تپسی با حضور سهام داران برگزار شد 

دشواری های اولین بودن
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لوپز و حمایت از سواد مالی
جنیفر لوپز بــا تأمیــن ۱۴ میلیارد 
دالری ســازمان غیرانتفاعــی گرامیــن بــه 
کارآفرینان التین تبار آمریکایی برای ارتقای 
سواد مالی و بهبود توانمندی هایشان کمک 

می کند. 

هشدار سمات
انتشــار  بــا  ســمات  شــرکت 
اطالعیــه ای در خصــوص کالهبــرداری 
ســایبری برای دریافت سود سهام عدالت 
به عموم مردم هشــدار داد. کالهبرداران با 
فرستادن لینک آلوده اقدام به کالهبرداری 

می کنند.

 بلوبانک حامی همایون شد
»ارکســتر  حامــی  بلوبانــک 
ســیاوش« با صدای همایون شجریان و به 
رهبری آرش گوران شد که تیرماه امسال در 

مرکز همایش  های کشور برگزار می شود.

ایرانسل در سیستان
 ایرانسل در چارچوب برنامه های 
مســئولیت اجتماعی خود، دوره آموزشی 
شــبکه های ارتباطی نســل دو تا نسل پنج 
را در سیستان و بلوچستان برگزار می کند.

به اطالع عموم فعاالن حوزه فنــاوری ارتباطات و اطالعات 
کشور می رساند، پس از فرازوفرودهای فراوان و با مساعد 
شدن شرایط عمومی و آغاز مجدد برگزاری نمایشگاه ها، 
تاریــخ جدیــد برگــزاری بیست وششــمین نمایشــگاه 
الکترونیــک، کامپیوتــر و تجــارت الکترونیــک )الکامــپ( 
به عنوان بزرگ ترین رویــداد فناوری اطالعــات و ارتباطات 

کشور مشخص شد. 
بر اســاس اعالم ســتاد برگــزاری نمایشــگاه الکامــپ، این 
نمایشگاه توســط ســازمان نظام صنفی رایانه ای تهران از 
روز سه شنبه ۱۱ مرداد  لغایت روز جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ به 
مدت چهار روز  در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران برگزار خواهد شد. 
در بخش اصلی نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۱، شرکت های بزرگ 
فناوری اطالعات و ارتباطــات، مجموعه های دانش بنیان،  
فعاالن اکوسیســتم اســتارتاپی کشور شــامل شرکت ها، 
تیم ها و گروه ها، اپراتورهای ارتباطی، دســتگاه های دولتی 
و اجرایی کشــور و فعاالن اصلی این حوزه حضور خواهند 

داشت. 
بخش های دیگر الکامپ شــامل الکام اســتارز، الکام پیچ، 
الکام تاکز، الکام جابز، تینو استارز، توان تک، آوردگاه سرمایه 
و اتاق شــتاب نیز پذیــرای حضور پرشــور جوانــان خالق و 

شرکت های نوآور خواهد بود.

ستاد برگزاری نمایشــگاه الکامپ برای تســریع در فرایند 
امور اجرایی نمایشگاه، از روز شنبه مورخ ۲۱ خردادماه کار 
ثبت نام متقاضیان را  آغاز و این فراینــد را تا چهارم تیرماه 

ادامه خواهد داد.
متعاقباً و پس از تأييد مدارک متقاضيان از ســوی ســتاد 
برگــزاری و بــر اســاس اولويــت ثبت نــام از متقاضيــان و بر 
اســاس متراژ اعالم شــده جهت جانمايی دعــوت خواهد 
شد.  جزئيات و شرايط جانمايی در اطالعيه های آتی اعالم 

می شود.
  Iran-elecomp.com برای اطالعات بیشــتر به نشــانی

مراجعه کنید.

اعالم تاریخ جدید برگزاری  بیست وششمین نمایشگاه الکامپ و زمان و نحوه ثبت نام

اطالعیه شماره ۱ نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۱

BNPL  رونمایی از سرویس جدید تارا در حوزه

االن بخر، خرد خرد پرداخت کن
شــرکت توســعه تجــارت و فنــاوری تــارا روز چهارشــنبه، ۱۸ 
خردادمــاه، ضمن برگــزاری یک نشســت خبری بــا حضور 
 BNPL اصحــاب رســانه از یــک محصــول جدیــد در حــوزه
رونمایی کــرد. ســرویس اعتبار خــرد »االن بخر، خــرد خرد 
پرداخت کن« خدمت جدیدی اســت که شــرکت تــارا برای 

کاربران فراهم آورده است.
وحید شــامخی، معــاون توســعه و نوآوری شــرکت توســعه 
تجارت و فناوری تارا در ابتدای جلسه ضمن معرفی سرویس 
جدید تارا عنــوان کــرد: »چند نکتــه در خصــوص خدمات 
اعتباری در ایران وجود دارد؛ در ابتدا اینکه طبق مشاهدات 
انجام شده مردم ایران تمایل بیشتری به خرید نقدی دارند 
و در کل پرداخــت نقــدی هزینه هــا را بــه پرداخــت اعتباری 
و قســطی ترجیح می دهند. این در حالی اســت کــه در یک 
اقتصاد تورمی به تعویق انداختن هرچه بیشتر هزینه ها به 
نفع افراد است. نکته دوم این است که بوروکراسی دریافت 
وام در ایران بسیار پیچیده است و افراد باید هفت خان رستم 
را برای دریافت یک وام خرد از سر بگذرانند. این سخت گیری 
شبکه بانکی در اعتماد به مردم در حالی است که لندتک ها 
فرایند ساده تری در اعتباردهی به کاربران دارند و با این حال 

نرخ نکول شان بسیار پایین است.«
او ادامه داد: »وجه مشترک این مشاهدات مفهوم اعتماد 
اســت و نظام بانکی کشــور بر پایــه بی اعتمادی اســت. این 
در حالی اســت کــه وام های تسویه نشــده در ســطح کشــور 
اکثــراً شــامل مبالغ کالن تــر اســت و ایــن قوانیــن پیچیده و 
ســخت گیرانه عموماً دست وپا گیر مشــتریان وام های خرد 

است.«
معاون توســعه و نــوآوری شــرکت تــارا ادامــه داد: »دارایی و 
ســابقه افراد تأثیر کمی در رتبه اعتباری آنها در اپلیکیشن 
ســرویس اعتباری تــارا خواهد داشــت و ایــن رفتــار کاربران 

در آینده اســت که در نمره اعتباری شــان بیشــترین تأثیر را 
می گذارد.«

به گفته شــامخی ســرویس اعتبار خــرد تارا یک ســرویس 
کامالً دیجیتال اســت. در این اپلیکیشن کاربران می توانند 
تا سقف پنج میلیون تومان اعتبار دریافت کنند و در ۴۵۰۰ 
پذیرنده در کشــور به صورت آنالین و حضوری از این اعتبار 
اســتفاده کنند. الزم به ذکر اســت که دریافت اعتبــار از تارا 
بــرای اســتفاده از این ســرویس نیــازی بــه ضامن، ســفته و 

چک ندارد.
طبق توضیحات معاون توسعه و نوآوری شرکت تارا افراد برای 
ثبت نام و اســتفاده از خدمــات تارا باید دعوت نامه داشــته 

باشــند و هر کاربر بعد از دریافت اعتبار می تواند پنج کاربر 
دیگر را به این اپلیکیشــن دعوت کند. خوش حســابی افراد 
دعوت شــده در نمــره اعتبــاری فــرد دعوت کننــده تأثیرگذار 

خواهد بود.
خدمــات تــارا کامــالً غیرحضــوری اســت و در کمتــر از ۳۰ 
ثانیــه اعتبــاری از مبلــغ ۵۰۰ هــزار تومــان تــا پنــج میلیــون 
تومان بــه کاربران تخصیص داده می شــود. نیمــی از اعتبار 
استفاده شــده ۳۰ روز بعد و مابقی آن می بایســت تا ۶۰ روز 
پس از خرید بازپرداخت شــود. بر اساس رفتار بازپرداخت 
کاربر به تدریج ســقف اعتبار تخصیصی بیشــتر و بیشــتر 

می شود.
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داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

اگر بخواهید به شکلی ساده و غیرفنی، 
فعالیت هــای نبض افــزار را توصیــف کنیــد، چــه 

می گویید؟
چشم انداز نبض افزار این اســت که سطح کیفی حداقل ده 

خدمت اساسی را در این کشور بهبود دهد.

چه خدماتی؟
خدمات بانکی و پرداخت، بیمه، آب، حمل  و نقل، بهداشت، 
انرژی، سالمت، هوا، غذا، ارتباطات، آموزش و زیرساخت های 
عمرانی از جمله خدمات اساسی است که نبض افزار قصد 
دارد بهبود دهد. تا االن تنها در حوزه های بانکی و پرداخت، 
انرژی، بیمه، ســالمت و بهبود زیرســاخت های دوربین های 
نظارتی شــهرداری تهــران فعالیت هایی انجــام داده ایــم. در 
واقع هدف مان این بوده که با بهبود کیفیت هزینه خدمات، 

ســازمان پنهان و ریســک عملیاتی ناشــی از ارائــه خدمات 
را کاهــش دهیــم. در واقــع زندگــی جــز خدمــات نیســت و 
زیرساخت خدمات هرکشــور باید در دســترس، اقتصادی، 

قابل اعتماد و مقاوم در برابر حوادث مختلف باشد. 
در ارائــه خدمات به طــور کلی ما دو نــوع هزینــه داریم. یکی 
هزینه مستقیم و دیگری هزینه ناشی از ریسک که با بهبود 
کیفیت مجموع این هزینه ها کاهش می یابد. این نکته مهمی 
است که مجموع این دو هزینه با هم کاهش یابد و توازن بین 

این دو صورت نگیرد.

این در حالی است که ما همیشه کیفیت 
را عنصر گران قیمتی می دانیم که باید برای به دست 

آوردنش هزینه بیشتری کنیم.
بله نگاه این است و متأسفانه حاکمیت ما به این تفکر دامن 

زده است و سعی در توجیه کیفیت پایین خدمات ارائه شده 
در این کشــور که اکثر آن بــه صورت دولتــی و خصولتی ارائه 
می شود، دارد. نباید به هزینه به صورت نقطه ای نگاه کنیم 
و الزم اســت هزینه کلی و اثرات سوء ارائه خدمت با کیفیت 

نامناسب نیز محاسبه شود.
اگر بخواهیم بر مبنای شش سیگما )Six Sigma( صحبت 
کنیم، با بهبود کیفیت، سازمان پنهان کم می شود. وقتی یک 
فرایند - که خدمت هم در واقع یک فرایند اســت - درســت 
اجرا نمی شــود، نیاز به فرایندهــای اصالحی وجــود دارد که 
هزینه ایجاد می کند و نیاز به سازمان و سازوکار اصالحی دارد 

که به این سازمان پنهان می گویند. 
ســازمان پنهان در کشــور ما بســیار زیــاد اســت و هرچقدر 
پیش تــر برویــم و بخواهیــم ســرویس های بالغانه تــری ارائه 
دهیم، کیفیت پایین زیرساخت ها در همه حوزه ها اعم از آب، 

گفت و گو با محمدرضا جمالی، مدیرعامل نبض افزار؛ او می گوید این شرکت که در حوزه رگ تک 
فعال است، طی این سال ها با نگاه مبتنی بر توسعه پایدار و مهندسی صحیح تالش کرده سطح کیفی 

خدمات را در حوزه های مختلف افزایش دهد و از هدررفت منابع جلوگیری کند

در جست و جوی کیفیت

I N T E R V I E W

چرا نبض افزار؟
 همه شرکت ها، خصوصاً آنها 
کــه کسب وکارشــان را بــدون 
کمک های دولتــی راه انــدازی کرده اند، 
حــرف از ارائــه محصــول و خدمتــی 
باکیفیــت می زنند. امــا واقعــاً کیفیت 
چیســت؟ آیا روشــی برای اندازه گیری 
آن وجــود دارد؟ آیــا می تــوان صحت و 

سقم گفته های آنها را دریافت؟

 کاری کــه نبض افــزار انجــام 
می دهــد، هرچنــد در نظــر 
گرفتن ریســک های یک کســب و کار و 
هزینــه ای اســت کــه بــه ســبب ایــن 
تحمیــل  شــرکت ها  بــه  ریســک ها 
می شود، اما در نهایت حاصل کارشان 
به افزایش کیفیت می انجامد. کیفیتی 
که محمدرضا جمالــی، مدیرعامل این 
شرکت می گوید شــاخص های واضح و 
دقیقی برای اندازه گیری آن وجود دارد.

دغدغه هــای  نبض افــزار   
زیســت محیطی دارد، توسعه 
پایدار را مد نظر قــرار می دهد و بر لزوم 
نگاه مهندسی درســت تأکید می کند. 
همان طــور کــه در تــالش اســت خطای 
فرایندها را با ارائه راهکارها و توافق نامه 
ســطح خدمــات پاییــن بیــاورد، روی 
درستی کار خود نیز وسواس بسیار به 
خرج می دهد. تا جایی که مدعی است 
از میان دو هزار گزارشــی که تا به امروز 
بــه شــرکت ها و ســازمان ها ارائــه داده، 
حتی در یک مورد خطا نداشته است.

ایــن  تمــام  وجــود  بــا   
حساســیت ها، هــم توانســته 
شــرکت خود را کوچــک نگــه دارد، هم 
نیروی انسانی کارآزموده پرورانده و هم 
ســودده اســت. جمع شــدن تمــام این 
ویژگی هــا در یــک شــرکت، بــرای آنکــه 
کارنگ سوژه جلد خود را به نبض افزار 
اختصــاص دهــد، قانع کننــده بــه نظر 

می رسید.

 امــا مســئله اینجاســت که به 
گفتــه محمدرضــا جمالــی، تا 
وقتی که دیــد درســتی دربــاره هزینه و 
ریسک عملیاتی در کشور وجود ندارد، 
ارزش جــان و عمر انســان ها محاســبه 
نمی شــود و حاکمیــت از شــفافیت 
می گریزد، نمی توان اقدامات اساســی 
انجــام داد. البتــه همــه اینهــا باعــث 
نشده نبض افزار دست از تالش بردارد 
یــا نــگاه بــه بــازار بین المللــی نداشــته 

باشد. 

هر وقت پای افزایش کیفیت به میان می آید، افراد تصور می کنند قرار است هزینه ای مازاد انجام دهند؛ پولی که ممکن است به این سادگی ها به جیب شرکت برنگردد. ولی 
محمدرضا جمالی، مدیرعامل شرکت نبض افزار که در حوزه رگ تک فعال است، می گوید اگر این افزایش کیفیت با مد نظر قرار دادن ریسک  عملیاتی باشد، باعث کاهش هزینه ها و 
افزایش بهره وری خواهد شد. به گفته او، آنها کیفیت را اندازه گیری می کنند و بر مبنای اهداف و استانداردها و همچنین میزان ریسک و زیان عملیاتی، یک توافق نامه سطح خدمات 

)Service Level Agreement( ارائه می دهند. 
آنچه در پی می آید، گفت و گو با مدیرعامل نبض افزار درباره فعالیت های این شرکت است، هرچند برحسب جنس فعالیت هایی که نبض افزار انجام می دهد و دغدغه هایش، 

گفت و گویمان جنبه های دیگری نیز پیدا کرد که در ادامه می خوانید.
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عمران، انرژی، مخابرات، بانک و... اجازه نمی دهد مخاطب ما 
خدمات بسیار پیشرفته و باثبات دریافت کند. به عالوه هزینه 

زندگی نیز افزایش می یابد. 
به عنوان مثال ساده اگر در سیستم بانکی یک تراکنش خرید 
۲۵۰ تومان هزینه داشته باشد و در هر ۱۰۰ تراکنش یک مغایرت 
داشته باشــیم و هر رفع مغایرت ۱۰۰ هزار تومان هزینه داشته 
باشد، در واقع سرانه رفع هر مغایرت ۱۰۰۰ تومان خواهد بود و در 
مجموع هزینه انجام تراکنش ۱۲۵۰ تومان خواهد بود که پنج برابر 

بیشتر شده است. ولی اگر در هر ۱۰ هزار تراکنش 
یک مغایرت داشته باشیم، سرانه رفع هر مغایرت 
۱۰ تومان خواهد بود و هزینه تمام شده تراکنش ۲۶۰ 

تومان خواهد شد. 

برای اینکه بتوانید چشم انداز 
خود را محقــق کنید، چــه کارهایی انجام 
می دهید و چه مأموریت هایی برای خود 

تعریف کرده اید؟
ما ابزارهایی داریم که مبتنی بر داده، مدل سازی و 

شبیه سازی هستند. این ابزارها کیفیت را اندازه گیری می کنند 
و بر مبنای آن راه حــل ارائه می دهند. ایــن راه حل ها که از طریق 
تحلیل داده ها، مدل ســازی و شبیه ســازی به دســت می آیند، 
در نهایت به صورت مشــاوره، طراحــی و پیاده ســازی نرم افزار و 
گزارش های منظم به دست مشتریان مان می رسد. به عبارتی 
با ارائه اطالعات درســت به شخص درســت و در زمان درست، 
باعث تصمیم سازی مناسب برای بهبود سامانه ها و خدمات 

می شویم.

کمی بیشتر و جزئی تر درباره این راه حل ها 
توضیح می دهید؟

به عنوان یک مثال واقعی شش سال قبل مدیرعامل یک شرکت 
پرداخت از نارضایتی مشتریانش در رابطه با خدمات صحبت 
می کرد. ما داده های آنها را دریافــت کردیم و دیدیم قطعی ها و 
اختالالت حدود شش هزار دقیقه در سال است. در روز بیش از 
چهار بار قطعی داشتند و شاخص قابلیت اعتماد آنها و فاصله 
بین دو خرابی بسیار پایین بود. ما ماهانه گزارش دادیم، قطعی ها 
و اختالالت و منابع مختلف آنها در جلسات کارشناسی بررسی 
شد. ریســک عملیاتی اندازه گیری و حداقل ۲۰ میلیارد تومان 
در سال تخمین زده شد. مبتنی بر این زیان و الزامات صنعت، 
یک توافق نامه سطح خدمات بین شرکت و پیمانکارش طراحی 
کردیم. به مرور قطعی ها کمتر و فاصله بیــن دو خرابی افزایش 
یافت. مجموع قطعی ها در ســال به کمتر از ۴۰۰ دقیقه رسید 
و دســترس پذیری به بــاالی ۹۹/۹. زیان عملیاتی کمتــر از یک 
میلیارد تومان شد و آن شــرکت با کیفیت باالتر سیاست های 
توسعه کسب وکار خود را بدون نگرانی از مشکالت زیرساخت 
ادامه داد. این سنجش کیفیت به صورت ماهانه، شش ماهه، 

ساالنه و چند ساله ادامه می یابد.
گاهی هم شبیه سازی و مدل ســازی انجام می دهیم. به عنوان 
مثــال میــزان اســکناس و مســکوک کشــور را با شبیه ســازی و 
مدل ســازی به دســت می آوریــم. حتی نشــان می دهیــم نبود 
سکه های خرد ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ تومانی بیش از دو میلیارد دالر به 

اقتصاد کشور ضربه می زند. 

اغلب شرکت ها به شما مراجعه می کنند یا 
شــما خودتــان بــه شــرکت ها پیشــنهاد همــکاری 

می دهید؟
هردو حالت وجــود دارد. باالخره نبض افزار یک کســب و کار در 
حوزه فناوری های تنظیم گری است و قرار نیست منتظر بمانیم 
تا به ما مراجعه کنند. اتفاقاً خیلی ها در نبض افزار را نمی زنند 
و ما به روش های مختلف خودمان وارد می شــویم. در کشور ما 
هم که همه نوع فسادی در آن بیداد می کند، خیلی از شفافیت 
خوش شان نمی آید. متأسفانه تنظیم گران مثل بانک مرکزی، 
دولت و بقیه از خدمات ما تاکنون استفاده نکرده اند. در حالی 
که در دنیا تنظیم گران هستند که مشتری چنین شرکت هایی 

می شوند. 

ما کیفیت را در مشاوره و گزارش ها به خوبی در نظر گرفته ایم و در 
۱۰ سال اخیر گزارش غلط نداشته ایم، در حالی که ساالنه بیش 
از ۲۰۰ گزارش تهیــه می کنیم. به عبارتی حداقــل ۲۰۰۰ گزارش 
بدون خطا در دهه قبل داشته ایم. در ضمن ما محدویت هایی 
داریم و وارد هر کسب وکاری نمی شویم و با هر شرکت یا سازمانی 

قرارداد نمی بندیم.

چه محدودیت هایی؟
این محدودیت ها ســه دســته هســتند. مــورد اول 
بحث داده است. داده های هر سازمانی را نمی گیریم 
یا به مــا نمی دهنــد. قوانیــن درســتی در ایــن حوزه 
نیســت و بــه نــام امنیــت، بســیار مشــکل ایجــاد 
می کنند. در حالی کــه داده هایی کــه ما می گیریم، 
شــامل اطالعات مشــتری های حقیقــی و حقوقی 
نیست. تجربه به ما نشان می دهد جایی که به ما 
داده نمی دهد و کسانی که مانع می شوند، در واقع 
دوست ندارند شفافیت ایجاد شــود و به نوعی در 

فساد ذی نفع هستند. 
مورد دوم اینکه سه شرط ارزش افزوده، اخالق و زمین را در نظر 
می گیریم. ما بایــد ارزش افزوده برای مشــتری ایجاد کنیم. هر 
ریالی که می گیریم، حداقل صد ریال از هزینه اش کم کنیم یا به 
درآمدش اضافه کنیم. فعالیت های ما نباید به کسی آسیب بزند 

و نباید موجب آسیب به محیط زیست شود.
سوم اینکه فعالیت های ما باید با سیاست های توسعه پایدار 
تعیین شده توســط ســازمان ملل تطابق داشته باشــد. از بین 
بردن فقر، انرژی پاک، کم کردن نابرابری و آب سالم از جمله این 
محورهاست.  به عبارتی ما یک نوع خودتنظیم گری داریم که 
با تمام ســختی های کار کردن در این کشــور، کار ما را سخت تر 
می کند. از طرفی هم فســاد سیستماتیک و همچنین قوانین 
نادرســت در دسترســی به داده ها باعث شــده ما نتوانیــم وارد 

یکسری حوزه ها شویم.

روش کار شما چگونه است؟
مــا کیفیــت را اندازه گیــری می کنیــم و بــر مبنــای اهــداف و 

اســتانداردها و همچنیــن میــزان 
ریســک و زیــان عملیاتــی یــک 
 Service( توافق نامه سطح خدمات
ارائــه   )Level Agreement
می دهیــم. در واقــع یک بــازی بین 
کارفرما و پیمانکار طراحی می کنیم 
کــه بــر مبنــای جریمــه و پــاداش، 
خدمات به سطح قابل قبول برسد.

چیزی که باعث می شود خدمات و 
اجزای مختلف به یکدیگر متصل 
شــوند، توافق نامه ســطح خدمات 
است که مثل یک مالت که اجزای 
یــک ســاختمان را بــه هــم پیونــد 
می دهد، خدمات مورد نیاز جامعه 
را یکپارچه می کند. هر خدمتی که 

ارائه می شود، یک الگوریتم نیست، بلکه یک فرایند است که 
ممکن است انسان، ماشین و هر چیز دیگری در این مسیر وجود 
داشته باشد و هرکدام از این گره ها در زنجیره تراکنش که درست 
عمل نکنند، آن فرایند به درستی انجام نمی شود. هرچقدر این 
فرایند پیچیده تــر و تکامل یافته تر باشــد، از گره های بیشــتری 
می گذرد. خطای کلی حاصل جمع خطاهاست. ما باید قابلیت 
اطمینان )Reliability( هرکدام از گره ها را باال ببریم تا مشتری 

مشکلی را حس نکند.

منظورتــان از ریســک عملیاتــی و قابلیــت 
اعتماد چیست؟

منظور از ریسک احتمال وقوع یک حادثه ناخوشایند است. 
قابلیت اطمینان عکس آن اســت. یعنی اگر ریسک به عنوان 
مثال ۲ درصد باشــد، قابلیت اعتماد ۹۸ درصد خواهد بود که 
یک اتفاق در یک بازه زمانی نیفتد. هر چه ریسک کمتر باشد، 

قابلیت اعتماد یا اطمینان بیشتر خواهد بود. قابلیت اعتماد 
از خصوصیــت ســامانه ها و سیستم هاســت کــه در طراحــی 
زیرساخت ها، از زیرساخت های عمرانی گرفته تا زیرساخت های 

انرژی و خدمات سایبری الزم است مورد توجه قرار گیرد. 
ریسک عملیاتی همان اتفاقات ناخوشایندی است که هر روز با 
آن مواجه می شوید. از خراب شدن کولر منزل تان گرفته تا حادثه 
سرنگون کردن هواپیمای اکراینی و حادثه متروپل و... همه ناشی 

از قابلیت اعتماد نامناسب و ریسک عملیاتی است. 
هر چقدر که جلوتر می رویم، بیشــتر در دنیای ســایبرفیزیکی 
زندگی فرومی رویم؛ یعنی فرایندهای اجتماعی از سیستم های 
ســایبری می گذرند که به شــدت روی زندگی اثر می گذارند. هر 
دقیقه یکی از بانک های بزرگ کشور حدود ۱۲۷ میلیون تومان 
ارزش دارد؛ یعنــی اگر این سیســتم یک دقیقه قطعی داشــته 

باشد، این بانک ۱۲۷ میلیون تومان ضرر می کند. 
ریســک وقتی اتفاق می افتد، تبدیل به زیان می شــود که زیان 
عملیاتــی نامیده می شــود. این زیان همیشــه مادی نیســت و 
می تواند غیر قابــل جبران باشــد. حتی مثل حادثــه چرنوبیل 
می تواند زمینه عدم اعتماد به حاکمیت و در نهایت فروپاشی 

اتحاد جماهیر شوروی را فراهم کند.

در این مورد بیشــتر توضیح می دهید؟ این 
توازن بین ریسک و هزینه را چطور باید انجام داد؟

برایتان مثالی می زنم. آن زمان که می خواســتند رمز دوم پویا را 
فعال کنند، در سیســتم بانکی ۶۰۰ میلیون تومان فیشــینگ 
صــورت گرفته بــود. بانک مرکــزی با فشــار پلیس فتــا تصمیم 
گرفــت امنیــت را بــاال ببــرد کــه از فیشــینگ جلوگیری شــود. 
بر همیــن مبنــا روش رمــز پویــا را ایجاد کــرد و چیــزی را کــه فرد 
می دانســت، به چیزی که دارد تبدیل کرد. هرکسی که گوشی 
را در اختیار بگیــرد، می تواند از این رمز اســتفاده کند. بنابراین 
نه تنها امنیــت افزایش نیافت، بلکــه هزینه زیــادی را تحمیل 
کرد و با ایجاد تأخیر، وقت مردم را هدر داد. اینجا در واقع توازن 
میان هزینه و ریسک صورت نگرفته و حتی ریسک بار دیگر باال 
رفته اســت. هزینه پیامک ها و زیرساخت های مربوطه صدها 
میلیــارد تومان ســاالنه هزینــه دارد و ریســک امنیتــی نه تنها 
کــم نشــد، بلکــه هزینه هــای چند 
صد میلیاردی ســاالنه بــه بانک ها 
تحمیــل می شــود. عــالوه بــر ایــن 
قابلیت اعتماد پایین پیامک باعث 
شــده اســت که ریســک عملیاتی 
باال رود و اختالالت در پیامک ها در 
ماه های قبــل بانک های بــزرگ را با 
اختالالت زیادی مواجه کرد و باعث 
سرگردانی و عدم دسترسی مردم به 

حساب هایشان شد.
مضاف بر این، برخی سازمان ها نگاه 
امنیتی به سیستم دارند و امنیت 
را اولویت قــرار می دهند که این هم 
مشکل زاست. این در حالی است 
که شما باید ریسک را اولویت قرار 
دهید و بر مبنای ریسک، امنیت را افزایش دهید. به عبارتی نگاه 
به امنیت باید ریسک محور باشــد و مبتنی بر ریسک، سطح 

امنیت را تعیین کنید. 

چرا چنین نگاهی وجود دارد؟ مگر جز این 
اســت که با کاهش ریســک، خودبه خــود امنیت باال 

می رود؟
همین اســت. ولی وقتی نگاه تان این باشــد که امنیت را خیلی 
باال ببرید، حواس تان نیســت که گاهی اقدامات تان در جهت 
افزایش امنیت، ریسک را زیاد می کند و بُعد دیگری از امنیت به 
خطر می افتد؛ زیرا توجهی به این موضوع نداشته اید. به عنوان 
مثــال می خواهید امنیت سیســتم تان را باال ببریــد و برای این 
کار از الگوریتم های رمزنگاری اســتفاده می کنید که طول کلید 
۲۵۶ بیت باشد، در حالی که امنیت شما با ۱۲۸ بیت نیز تأمین 
می شــود. این موضوع باعث می شــود ظرفیت ســامانه از ۵۰۰ 

تراکنش در ثانیه به ۲۰۰ برسد. تقاضا که ۳۰۰ می شود، سیستم 
خارج از ســرویس می شود و اینجا ریســک امنیتی به ریسک 
عملیاتی و ریسک برند تبدیل می شود و ممکن است در سطح 

کشور این دوباره به ریسک امنیت ملی تبدیل شود. 
ممکن اســت آن قدر مســائل امنیتــی را اولویت قــرار دهید که 
امکان توســعه از بیــن برود. بــه عنوان مثــال در بانکــی این قدر 
مســائل امنیتی مهم اســت که که یک محصول من دو ســال 
است آنجا نمی تواند مستقر شود. حاال همین موضوع باعث 
شده یک سرور ما که ۱۰ سال است کار می کند، تحت ریسک 
باالیی قرار گیرد و اگر این سرور از بین برود، کل شبکه خودپرداز 

آنها ابزاری برای پایش ندارد و داده های ده سال از بین می رود.
من وقتی می خواهم این نگاه به امنیت را در کشور تبیین کنم، 
مثــال نقــص ایمنــی را می زنــم کــه در آن گلبول های ســفید به 
گلبول های قرمز حمله می کنند. به طــور کلی معماری متمرکز 
سامانه ها در کشور به عنوان یک راهبرد امنیتی در نظر گرفته 
شــده که اتفاقــاً همین راهبــرد بزرگ تریــن ضربات را به کشــور 
می زند که نمونه های آن را در مسئله پمپ بنزین ها، شهرداری ها 
و موارد دیگر شاهد هستیم.  بنابراین نگاه ریسک محور بسیار 
مهم است. برای سیستم بانکی هشت نوع ریسک مطابق با 
بازل تعریف می شود؛ ریسک برند، عملیاتی، نقدینگی، بازار و 
کشور از جمله این موارد است. ما روی ریسک عملیاتی آن هم 
قسمتی که مربوط به کیفیت زیرســاخت ها و خدمات است، 
تمرکز کرده ایم. در واقع ریسک را محاسبه می کنیم، بر مبنای 
آن زیان را می سنجیم و با طراحی SLA راهکار ارائه می دهیم تا 

مشکل حل شود و ریسک کاهش یابد.

بــرای مــدل کاری تــان، رقیــب هــم داریــد؟ 
جایگاه شرکت خود را از نظر کیفی در داخل و خارج از 

ایران چطور ارزیابی می کنید؟
ما از ابتدا سعی کردیم قدم های کوچک برداریم، ولی جهانی فکر 
کنیم. برای کارمان شــاخص وطنی تعریف نکردیم. ما بررسی 
کرده ایم که ITIL، شــش ســیگما، کوبیت )COBIT( و بازل چه 
می گویند، بر مبنای آن و علمی که وجود دارد و تمام دنیا هم آن را 
قبول دارد، ابزار ساخته ایم. ممکن است ابزارمان شخصی سازی 
شود، ولی شــاخص را تغییر نمی دهیم. شــاخص مثل جهت 
گرادیان است؛ اگر شاخص را درست تعریف نکنید، در جهت 
بهبود پیش نمی روید. دو راه حل برای یافتن شاخص وجود دارد. 
یا از طریق طی کردن سیر تکاملی است یا باید مدها و متغیرهای 
اساسی یک سیستم را پیدا کنید. به عنوان مثال برای اقتصاد 
چند شاخص بیشتر وجود ندارد، مثل ضریب جینی، نرخ بهره، 
تولید ناخالص داخلی، ریســک، تورم و دنیا اینهــا را می گوید و 
روش اندازه گیری هم کامل مشخص است. یادم می آید زمانی 
یکی از رئیس جمهورهــای کشــور روش اندازه گیری بیــکاری را 

تغییر داده بود.
برگردیم به سؤال شما؛ معتقدم چند عامل وجود دارد که باعث 
شده است ما انحصاری باشــیم. اول از همه اینکه بازار زیادی 
بــرای این گونــه فعالیت ها در کشــور نیســت و این ســطح بلوغ 
متأســفانه در تنظیم گران و حاکمیت و شرکت های خصولتی 
وجود ندارد. دوم اینکه قیمت ما ارزان است. سوم اینکه دقت 
ما باالست و این موارد باعث شده که ما بی رقیب باشیم. البته 
رقیب داشتن بهتر است و در مســائل اندازه گیری بهتر است 
یک یا چند نهاد اندازه گیری کنند. به عنوان مثال تورم تا چند 
سال قبل توسط دو تنظیم گر اعالم می شد که یکی بانک مرکزی 

و دیگری مرکز آمار بود. 

روندها و فناوری هایی که در چشم اندازتان 
می خواهید با آنها همسو شوید، چه هستند؟

ما دانش را تولید کرده و آن را تبدیل به فناوری می کنیم و فناوری 
تبدیل به خدمت می شــود. ما عالقه مندیم روی شاخص های 
کیفی و محاسبه آنها مبتنی بر کالن داده و همچنین مدل سازی 
و شبیه ســازی عمیــق شــویم. هــر دانش یــا فنــاوری کــه در این 
حوزه ها الزم باشــد، از آمار و احتمال، مدل سازی، شبیه سازی 
تــا فناوری هــای پــردازش ابــری، بالکچیــن و روش هــای طراحی 

سامانه های نرم افزاری مورد توجه و رصد ماست.

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

ما ابزارهایی داریم 
که مبتنی بر داده، 

مدل سازی و 
شبیه سازی هستند. 
این ابزارها کیفیت را 
اندازه گیری می کنند 
و بر مبنای آن راه حل 

ارائه می دهند
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بررسی راهکارهای مؤثر برای کاهش هزینه های 
لجستیک در گفت و گو با مهرداد ملک محمدی 

مدیرعامل تاپین

چطور با گرفتاری های 
لجستیک کنار بیاییم؟

تحویل 15 دقیقه ای در 
مکان های پرتراکم 

سود دارد

سودآوری یا 
سودرسانی؟

اســتنلی لیــم، اســتاد دانشــگاه 
ایالتی میشیگان که متخصص 
زنجیــره تأمیــن اســت، می گویــد: »بــرای 
اینکــه مــدل درآمــدی تحویــل 10، 15 
دقیقه ای کارآمد باشد، به تراکم جمعیت 
نیاز دارید. در مناطق حاشیه ای می توان 
به مشتریان خدمات رسانی کرد، اما این 

کار سودآوری نخواهد داشت.«

سرعت ارائه خدمات در خارج از 
متراکم تریــن شــهرهای ایــاالت 
متحــده آمریــکا ماننــد 
نیویورک یا محله هایی که 
این خدمات در شــهرهای 
وسیع تر در آن جمع شده و 
انجــام می شــوند، هنــوز 
مشــخص نیســت. اما در 
شهر پرجمعیت و شلوغ، 
فشــار ناشــی از کنتــرل و 
نظــارت بــر قوانیــن ممکن 
است نمایان شود. اعضای 
شــورای شــهر نیویورک علیــه برنامه های 
تحویل فوری موضع گرفته اند و گفته اند 
کــه ایــن برنامه هــا ممکــن اســت قوانین 
اداره  بگذارنــد.  پــا  زیــر  را  شــهری 
ساختمان ســازی نیویورک در همکاری با 
سایر سازمان های دولتی در حال کار کردن 
و کاوش در میان مناطق شهری مناسب به 
دنبال مکانی برای انبارهای کوچک است.

در ایــن میــان نگرانی هایی حول 
برنامه هــای تحویــل کاال بــا ارائه 
تخفیــف و تحــت فشــار قــرار دادن 
کسب وکارهای کوچک محلی، نگرانی های 
دیگر در مورد ایمنی افراد تحویل دهنده ی 
کاال وجود دارد. منی رمیرز که برای دردش 
و سرویســی بــه نــام ریلــی کار می کنــد و 
ســازمان دهنده اتحادیه کارگــری ای برای 
حمایــت از شــرایط بهتــر بــرای کارکنــان 
برنامه های تحویل کاالست، می گوید که 
در سال گذشته دو بار در حین راندن موتور 
توسط یک ماشین به شدت آسیب دیده 
اســت و همچنــان در مرحلــه فیزیوتراپی 
اســت. هرچــه ســفارش بزرگ تــر باشــد، 
احتمال خطر برای موتورســواران بیشتر 
اســت. طبق گفته او: »مــا قوانینــی برای 

حفاظت از موتورسواران نداریم.«

به خصوص کسب و کارهای نوپا را در بخش لجستیک REPORTگزارش
بــا دغدغه هــای اساســی مواجه کــرده اســت. بنابراین 
برای صاحبان کسب و کارها بسیار مهم و ارزنده است 
که ســرویس های لجســتیکی مناســب را برای ارســال 
مرســوالت خود انتخــاب و به مشــتری معرفــی کنند. 
سرویس هایی که عالوه بر ارسال سریع کاال، با ایمنی، 
پاسخگویی و در دسترس بودن باال و با کمترین هزینه، 

مرسوله را جابجا کنند.
مهــرداد ملک محمــدی، مدیرعامــل و بنیان گــذار 
پیشخوان مجازی حمل ونقل تاپین با اعالم این نظر که 
ارسال فقط پست نیست و کســب و کارها برای کنترل 
هزینه های لجســتیکی خود باید ســرویس درســت را 
انتخاب کنند، نقطه نظرات و راهکارهــای مؤثری برای 

کنترل هزینه ها پیش پای کسب و کارها می گذارد. 

در نرخ نامه جدید شرکت ملی پست 
کــه چهــارم خــرداد ســال جــاری بــه شــعبات و 
باجه های پســتی ابالغ شــد، عالوه بر تغییراتی 
کــه در تعرفه های پســتی ایجاد شــده  بــود، چه 
تغییــرات دیگری نســبت بــه نرخ نامه پیشــین 

وجود داشت؟
تغییراتی که ایجاد شده، این بود که در نرخ نامه جدید، 
محاسبه وزن مرسوله به صورت کلی تر انجام می شود. 
به عنوان مثال، قبالً وزن مرسوله بر اساس صفر تا 500 
گرم، 500 گرم تا یک کیلوگرم بود و سپس یک کیلو، یک 
کیلو اضافه می شد. اما االن سنگ اول از یک کیلوگرم 

شروع می شود و یک کیلو، یک کیلو باال می رود. 
مطابق نرخ نامه جدید، محاســبات نیز راحت تر انجام 
می پذیــرد. امــا بــر اســاس آن، مرســوله های زیــر یــک 
کیلوگرم نیز نرخ کمتری ندارنــد. از طرفی چهار ناحیه 
تعریف  شده است؛ درون شــهری، درون استانی، مرکز 
اســتان و شهرســتان کــه البتــه نــرخ خدمــات پســتی 
درون شــهری و درون اســتانی یکســان اســت. در واقع 
اگــر بخواهیــم دقیــق بــه آن نــگاه کنیــم، ســه ناحیــه 

درون استانی، مرکز استان و شهرستان ها وجود دارد.

قیمت پایه و حداکثری چــه میزان در 
نظر گرفته شده  است؟

قیمــت پایــه ارســال مرســوالت از 10 هــزار و 45 تومان 
شــروع می شــود و تا 16 هزار و شــصت تومــان افزایش 
می یابد که بــرای دورترین شهرستان هاســت. البته به 
طور اتوماتیک بــه این تعرفه، مبلــغ 1000 تومان نیز به 
عنوان هزینه بیمه برای پرداخت تا سقف یک میلیون 
تومان اضافه می شود و برای کاالهای مازاد بر ارزش یک 
میلیون تومــان، مبلغ بیمه بر اســاس اعالم فرســتنده 
معــادل 0/2 درصد ارزش کاال در نظر گرفته می شــود. 
همچنین مبلغ 600 تومان نیز بابت صدور کد رهگیری 
از مشتری دریافت می شــود. بنابراین مبلغ تمام شده 
برای ارســال یــک مرســوله در کمتریــن حالت توســط 

شرکت پست مبلغ 11 هزار و 640 تومان خواهد بود.

در حــال حاضــر شــرکت های بــزرگ و 
بــه روز فعــال در حــوزه لجســتیک کدام انــد و 
خدمات خود را به کسب و کارها به چه نحو ارائه 

می دهند؟ 
شــرکت هایی کــه در حــوزه لجســتیک، جابه جایی بار 
و مرســوله فعالیــت می کننــد، ماننــد اســپید، لینک و 
تینکــس و... عمدتاً قیمت هایــی ثابت دارنــد و در کل 
تهران بر اساس تعرفه ای ثابت، بار را جابه جا می کنند. 

تعرفه ثابت، کار فروشگاه را نیز راحت می کند. 
در این شــرکت ها نیز نیاز به بسته بندی خاصی وجود 
ندارد. در ســرویس های دیگری مانند تیپاکس، پست 
و چاپار، بســته ها نیــاز به بســته بندی دارند و بــار باید 
بسته بندی شود و در کارتن لیبل بخورد و سپس ارسال 

مهتا عالی

aali.mahta
@yahoo.com

   عکس:  حامد کریم زاده

چهارم خــرداد در بحبوحه افزایش نــرخ همه کاالهای 
اساسی و غیراساسی، شنیدن خبر افزایش تعرفه های 
پستی، شــوک بزرگی برای اکوسیستم کسب و کارهای 
آنالین بود و آنها را دســتخوش بروز افکار منفی ناشی 

از کاهــش احتمالــی فــروش کــرد. فــروش و بازاریابــی 
اینترنتی و ارسال آســان کاال برای مشتری، با اینکه در 
ظاهر امر خیلی ساده و جمع وجور و شسته رفته جلوه 
می کند، امــا در عین ســادگی، صاحبان کســب و کارها 

I N T E R V I E W
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انجام شود. اگر فروشگاه ها بسته به نیاز مشتری تمام 
راه هــا را جلوی پــای آنهــا بگذارند تــا بتوانند ســرویس 
مناسب را انتخاب کنند، هزینه ها نیز به شدت کاهش 
می یابد. به عنوان مثال، هزینه پیک درون شهری برای 
سرویس های همان روز حدود 26 هزار تومان است. در 

حالی که ارســال همین مرســوله در شرکت 
پست با مبلغ 14 هزار تومان انجام می شود؛ 
بــا این تفــاوت که وقتی با شــرکت پســت یا 
تیپاکــس بخواهیــد بــار را جابه جــا کنیــد، 
عالوه بر هزینه ارســال، هزینه بســته بندی 
نیز اضافــه می شــود. در نتیجه هــم هزینه 
پنهان بیشتری صرف کرده اید و هم در صف 
ایستاده اید و وقت خود را از دست داده اید 
و مشــتری نیز از بابت تأخیر چندان راضی 

نیست.

اگر کسب و کارها بخواهند هزینه های 
لجســتیک خــود را کاهــش دهنــد، راهــکار 

چیست؟ 
یــم، ایــن اســت کــه  یکــی از مشــکالتی کــه مــا دار
کســب و کارهای آنالیــن، به خصــوص آنها کــه به تازگی 
وارد بازار شــده اند، با روش های ارســال مرســوله آشنا 
نیستند. ارســال در سه دســته انجام می شود. ارسال 
سریع که بسته مســتقیماً از فروشــنده تحویل گرفته 
می شــود و بــه خریــدار تحویــل داده می شــود. مزیــت 
ایــن ســرویس این اســت که ســرعت ارســال مرســوله 

نســبتاً باالســت و بــه همــان 
نسبت قیمت نیز باال می رود. 
با ایــن تفــاوت کــه در ارســال 
سریع نیاز به بسته بندی کاال 
وجــود نــدارد، زیرا همــان فرد 
که بســته را تحویل می گیرد، 
به مشــتری تحویل می دهد. 
ســرویس های فعــال ماننــد 
الوپیک و اســنپ باکس و هر 
ســرویس پیک درون شــهری 
رایج که مــردم از آن اســتفاده 
می کننــد، ســرویس ارســال 
ارائــه  بــه مشــتری  ســریع 

می دهند. 
ســرویس دوم، ســرویس همــان روز یــا روز بعد اســت. 
در ایــن ســرویس، یکســری شــرکت فعال هســتند که 
بســته ها را از فروشــگاه ها تحویــل می گیرنــد، تجمیع 
می کننــد و بــه صــورت یکجــا در مســیربندی توزیــع 
می کننــد. بــه عنــوان مثــال، تمــام بســته هایی کــه در 
یک مســیر یا محدوده هســتند، توســط واحد پایش، 
جمــع آوری شــده و با یــک پیک موتــوری، بســته ها به 

آدرس های مورد نظر تحویل داده می شود. 
در این سرویس ها نیز هزینه ارسال کاهش پیدا می کند 
و نیاز به بسته بندی خیلی خاصی وجود ندارد و حتی 
بسته ها می تواند در بســته بندی خود فروشگاه توزیع 
شــود. ولی بســته ها در دو حالت یعنــی در همان روز و 

روز بعد توزیع می شود. 
شــرکت هایی که در این حوزه فعالیت می کنند، مانند 
اســپید، لینــک و تینکــس و... عمدتــاً قیمــت ارســال 
مرســوله به هر نقطــه از شــهر را به طــور ثابــت در نظر 

می گیرند.
 ســرویس های دیگری مانند پســت، تیپاکس و چاپار، 
سرویس های درب به درب هستند که در این شرکت ها 
بــار بایــد توســط مشــتری تحویــل داده شــود و طبــق 

استاندارد مشخصی برای توزیع آماده شود. 
حال اگر شــرکت ها بر اســاس نیاز، تمام راه هــا را پیش 
پای مشــتری خود بگذارند تا مشــتری ســرویس مورد 
نظــرش را انتخــاب کنــد، در هزینه های خود به شــدت 

صرفه جویــی خواهنــد کــرد و مشــتری نیــز رضایــت 
بیشتری دارد. 

البته استفاده از سرویس های الکترونیکی مانند تاپین 
که برای مشــتری امکانات خدمات پیشخوان را فراهم 
می کننــد، تاثیر بســزایی در هدر نرفتن وقت مشــتری 
در صف هــای پســتی دارد. عــدم توجــه بــه 
این روش ها که شیوه های نوینی در صنعت 
لجســتیک محســوب می شــوند، باعــث 
می شــود کســب و کارها نتواننــد ســرویس 
مناســب را بــرای ارســال بســته های خــود 

انتخاب کنند.

چه عواملی در هزینه های ارسال 
بار در فرایند ارسال توسط پست تأثیرگذار 
اســت و به اصطالح هزینه هــای اضافه را به 

مشتری تحمیل می کند؟ 
بــرای ارســال مرســوله در شــبکه پســتی چنــد متغیــر 
وجــود دارد؛ محــل فرســتنده، محــل گیرنــده و وزن 
مرسوله که برای شرکت ملی پست، وزن واقعی و برای 
تیپاکس و راه آهن و ســایر تأمین کننده ها وزن حجمی 
که نســبت حجــم بــه وزن در نظــر گرفته می شــود، در 
قیمت تأثیرگذار اســت. طبــق نرخ نامه، اگر فرســتنده 
در شهرســتان باشــد و گیرنده در تهران، این بســته با 
باالترین نــرخ محاســبه می شــود. همچنین بســته به 
حجیم بودن بسته ها مبلغی نیز به قیمت پایه اضافه 

می شود. 
عامــل دیگری کــه در افزایش 
قیمــت پایه پســت تأثیرگذار 
است، ســاعت تحویل بسته 
به شــرکت پست اســت. اگر 
بســته در ســاعات غیــراداری 
)معمــوالً هشــت صبح تــا دو 
بعدازظهــر ســاعت اداری 
محسوب می شــود(، به اداره 
پســت تحویــل داده شــود، 
مبلغ 750 تومان به مبلغ پایه 

اضافه می شود. 
اگــر کدپســتی گیرنــده روی 
بســته درج نشــده  باشــد، 
جریمــه  مشــمول  مجــدداً 
می شود که حدود 1000 تومان است. پارامتر بعدی که 
در هزینه ها تأثیرگذار است، ماهیت بسته است. اگر 
ماهیت بسته شکســتنی یا مایعات باشد، 25 درصد 
بــه کرایــه حمــل اضافــه می شــود. ایــن پارامترهــا روی 

قیمت ارسال کاال اثرگذارند.
همچنین در حین بسته بندی کاال دقت کنید که ظاهر 
بســته بندی تغییر پیــدا نکنــد و حالت ورقــه ای پاکت 
حفظ شــود. اگر وســیله ای داخــل پاکت قــرار گیرد که 
بســته را از حالت اســتاندارد خارج کند، 25 درصد به 
قیمت پایه هزینه پست اضافه می شــود. فروشگاه ها 
باید به این موارد دقت کنند. مورد بعدی، بسته بندی 

کاالست. 
بســته بندی ای کــه در شــرکت پســت انجام می شــود، 
باالتریــن کیفیــت بســته بندی را دارد. ســعی کنیــد از 
کاغذهــای اســتانداردی کــه در شــرکت پســت توزیــع 
می شــود اســتفاده کنید. سیاست پســت تا کنون این 
بوده که قیمت کارتن را بدون هیچ گونــه هزینه اضافی 
)بــه قیمــت تمام شــده درب کارخانــه( عرضه کــرده که 
بــا افزایــش قیمت هزینــه بســته بندی، پرتــی و خرابی 
مرسوالت در طول مســیر کاهش می یابد. در حالی که 
اســتفاده از کارتن های متفرقه با کیفیــت پایین باعث 
می شود مرســوله آســیب ببیند و با شکستن مرسوله 
در مسیر رســیدن کاال به گیرنده، دوباره فرایند ارسال 

برای آنها تکرار شود. 

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

تأثیر گرانی تعرفه خدمات پستی روی فروشگاه های آنالین

خطر مرگ کسب و کارهای کوچک

COMMENTدیدگاه

امروزه نمی توان از تأثیر فروشــگاه های اینترنتی 
افزایــش  کــرد.  چشم پوشــی  جامعــه  روی 
فروشگاه های اینترنتی و خدمات آنالین از چند 
نظــر تأثیــر مثبتــی روی جامعــه مــا دارد. اولیــن 
موردی که می توانیم به آن اشاره کنیم، تأثیر این 
فروشــگاه ها روی رفــاه و راحتی مــردم و عدم نیاز 
به حضور در ســطح شــهر و در نتیجــه آلودگی و 
ترافیک کمتر اســت. امــا از ابتدای ســال جاری 
شــاهد افزایش چشــم گیر تعرفه هــای اینترنت 
و حقــوق کارگــران بودیــم کــه بــدون شــک روی 
هزینه های جــاری فروشــگاه های اینترنتی تأثیر 
زیــادی داشــت. اما شــوک جدیدی کــه به تازگی 
به فروشگاه های آنالین وارد شده، افزایش قابل 
توجــه تعرفــه خدمــات پســتی اســت. به طوری 
که ایــن افزایــش قیمت بســته به نوع ســرویس 
تا ســقف 110 درصــد نیــز از برخی دفاتر پســتی 

استعالم شده است.
در ســال گذشــته نیز شــاهد افزایش تعرفه های 
خدمــات پســتی بــه بهانــه بهبــود خدمــات 
بودیــم، امــا متأســفانه تأثیــر و تغییــر چندانــی 
روی کیفیت عملکرد خدمات مشــاهده نشــد. 
هنــوز هــم صاحبــان بســیاری از فروشــگاه های 
اینترنتی از آسیب دیدن بسته بندی مرسوله ها 
شکایت دارند و هنوز هم در صورت کوچک ترین 
مغایرت یا مشــکلی در آدرس مشــتری با وجود 
درج شدن شماره تماس روی مرسوله با مشتری 
تمــاس گرفتــه نمی شــود.افزایش تعرفه هــای 
پســتی مطمئناً تأثیر زیــادی روی میــزان فروش 
فروشــگاه های اینترنتی بــزرگ و کوچک خواهد 
داشــت و حتــی پیش بینی می شــود کــه حیات 
برخــی کســب وکارهای کوچــک را نیــز بــا خطــر 
مواجه خواهد کرد و مرگ کسب وکار های کوچک 
اینترنتــی یعنی بیکاری بیشــتر در جامعــه و در 
نتیجه مشــکالت اقتصادی و اجتماعی بیشتر 

برای کشور عزیزمان.
بســیاری از محصوالتــی کــه در فروشــگاه های 
اینترنتــی بــه فــروش می رســند، جــزء کاالهــای 

لوکس نیســتند و قیمت زیادی ندارند و قیمت 
آنهــا در بســیاری از مــوارد زیــر 200 هــزار تومان 
اســت. حال تصور کنید کــه نیاز باشــد خریدار 
بــرای خریــد یــک محصــول 100 هــزار تومانــی 
حدود 40 تا 50 هزار تومان هزینه پستی بپردازد. 
همان طور که پیش بینی می کنید احتمال اینکه 
از خرید اینترنتــی صرف نظر کــرده و کاالی مورد 
نیاز خود را به صورت حضوری تهیه کند، بسیار 
بیشــتر می شــود.افزایش تعرفه هــای پســتی 
باعــث می شــود فروشــگاه های اینترنتــی گزینه 

ارســال رایــگان را حــذف کــرده یــا 
مبلغ حداقلی آن را بسیار افزایش 

دهند. 
از طرفی بسیاری از فروشگاه های 
اینترنتــی، تولیدکننده محصولی 
که به فروش می رسانند، نیستند و 
کاالهای خود را از تولیدکننده های 
گوناگون تهیه می کنند. برای مثال 
فروشــگاه هایی کــه محصــوالت 
کشاورزی را به فروش می رسانند، 

باید محصوالت را از کشــاورزان تهیــه کنند. در 
این موارد افزایــش تعرفه های حمل ونقــل از دو 
طرف روی قیمت تمام شــده برای مشتری تأثیر 
می گذارد و مشتری هم باید محصول را گران تر 
بخرد و هم هزینه پســتی بیشــتری نســبت به 
قبل بپردازد. باید توجه داشته باشیم که پست 
یک شرکت خصوصی نیست و انتظار می رود با 
وجود بودجه ها و یارانه هایی که از دولت دریافت 
می کنــد، تعرفه هــای بســیار پایین تری نســبت 
به شــرکت های خصوصی داشــته باشد. پیش 
از ایــن، دلیــل اســتفاده اکثریت فروشــگاه های 
اینترنتــی از خدمات شــرکت پســت بــه قیمت 
مناسب تر آن برمی گشــت. افزایش تعرفه های 
پســتی نه تنهــا  فروشــگاه های اینترنتــی را بــا 
مشــکل مواجه می کند، بلکه تالش چندســاله 
برای توســعه فرهنــگ خریــد اینترنتــی را به باد 

می دهد. 

آرش دهبان
 بنیان گذار واجارو

@arash_dehban  یکی از مشکالتی که 
ما داریم، این است 
که کسب و کارهای 

آنالین، به خصوص آنها 
که به تازگی وارد بازار 
شده اند، با روش های 
ارسال مرسوله آشنا 

نیستند
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تجارت اجتماعی
SOCIAL COMMERCE

پشوتن پورپزشک در 
دورهمی ساالنه پادرو 

 از آینده گفت

تمرکز بر 
کسب و کارهای 
کوچک و متوسط

طبــق گــزارش ســاالنه پــادرو، اولیــن 
بــرای  فروشگاه ســاز  ارائه دهنــده 
فروشــندگان شــبکه های اجتماعــی از 
جمله اینستاگرام، نرخ تبدیل مشتریان 
فروشــگاه های  بالفعــل  بــه  بالقــوه 
اینستاگرام قبل از استفاده از پادروشاپ 
حدود یک درصد بوده و بعد از استفاده 
از فروشگاه ساز اینستاگرامی پادروشاپ 

تا 7 درصد رشد کرده است.
پادرو که فعالیت خود را از ســال 99 آغاز 
کــرد، ســال گذشــته بــا جــذب ســرمایه 
300 میلیارد تومان، توانســته اســت دو 
محصــول اســتراتژیک را بــرای توســعه 
کسب  وکارهای کوچک و متوسط به بازار 
ارائه دهد.پشوتن پورپزشک، مدیرعامل 
پــادرو در مراســم دورهمــی ســاالنه ایــن 
شرکت که 10 خرداد با هدف ارائه گزارش 
ســاالنه پــادرو برگــزار شــد، حجــم بــازار 
تجارت اجتماعی ایران را در سال گذشته 
یک میلیارد دالر اعالم کرد و با استناد به 
گزارش ها تأکید کرد که تجارت اجتماعی 
در دنیــا تــا ســال 2025 بیــش از نیمی از 
سهم فروش آنالین را به خود اختصاص 
می دهد. او در ادامه اضافه کرد: »از بین 
750 هــزار فروشــگاه اینســتاگرامی در 
ایــران، 350 هــزار فروشــگاه فعــال وجود 
دارد و پادرو در یک سال گذشته توانسته 
بیش از 24 هزار فروشــگاه اینستاگرامی 
را جذب کنــد. پادرو بــرای ارائــه خدمات 
لجســتیک بــه فروشــندگان آنالیــن و 
اینستاگرامی در حال حاضر با 9 شرکت 

پستی همکاری دارد.«
وی درباره بازار هدف پادرو گفت: »هدف 
مــا تمرکــز بــر کســب وکارهای کوچــک و 
متوسط است. کسب وکارهای خانگی، 
فروشــگاه های اینســتاگرامی کــه حتــی 
چند سفارش در هفته دارند و همچنین 
فروشگاه های آنالین با چند صد یا چند 
هزار سفارش روزانه، همگی می توانند به 
فراخور نیاز خود از دو محصول پادروپین 

و پادروشاپ استفاده کنند.«

REPORTگزارش

ایده اولیه پادرو 
توسط بنیان گذاران 

شکل گرفت.

جذب سرمایه اول
پس از شکل گیری نسخه MVPو 
تست اولیه  بازار، در اردیبهشت 

۱۳۹۹ اولین مرحله سرمایه گذاری 
در پادرو توسط فناپ انجام شد.

پادرو به روایت آمار

اندازه بازار تجارت اجتماعی
)Social Commerce(

اندازه بازار تجارت اجتماعی
)Social Commerce(

۳ میلیون بازدیدکننده 
3 میلیون بازدیدکننده جدید و یکتا 
ا ز پادرو در یک سال گذشته بازدید 

کرده اند.

بازدید از سایت پادرو
بیش از 15 میلیون بار صفحات 

پادرو د ر سال گذشته بازدید شده 
است.

مطالعه مجله پادرو
مجله کسب وکار پادرو مجموعاً 

3 میلیون دقیقه توسط مخاطبان 
پادرو مطالعه شده است.

حجم بازار تجارت اجتماعی در دنیا در سال 202۱
واحد میلیارد دالر است

تعداد فروشندگان اینستاگرمی بازار ایران

ایده پادرو با هدف رفع 
نیازهای اصلی  SMEها 

در حوزه فروش آنالین 
شکل بگیرد.

لجستیک
در تیر ۱۳۹۹ اولین محصول پادرو، در حوزه 
لجستیک، به عنوان یک پلتفرم مقایسه و 

انتخاب خدمات پستی وارد بازار شد. 13
97

13
99

13
9713

99
1

103

360
36

350.000
400.000 فروشندگان غیرفعال

فروشندگان فعال

چین
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گزارش رشد پادروشاپ

گزارش رشد پادروپین

جذب  +24000 فروشنده
تا امروز بیش از 24000 فروشنده 

اینستاگرامی را در پادروشاپ 
ثبت نام کرده اند.

2.5 کاال در هر سبد 
خرید

تعداد کاال در هر سبد خرید قبل ا ز 
استفاده از پادروشاپ 1.2 بوده و بعد ا ز 

استفاده از پادروشاپ 2.5 شده است.

+۱5000 اتصال اینستاگرام
بیش از 15000 فروشنده اینستاگرامی اکانت 

 اینستاگرام خود را به پادروشاپ
 وصل کرده اند.

+۹500 ویترین پادروشاپی
بیش از 9500 فروشنده اینستاگرام ویترین فعال و 

کاالی دارای قیمت در پادروشاپ ساخته اند.

سبد ۳50 هزارتومانی
ارزش هر سبد قبل از استفاده ا ز پادروشاپ 150 هزار 

تومان بوده و بعد از استفاده از پادروشاپ به 350 هزار 
تومان افزایش پیدا کرده است.

نرخ تبدیل 7 درصد
نرخ تبدیل مشتریان بالقوه به بالفعل قبل از استفاده 

از پادروشاپ کمتر از 1 درصد برآورد شده و بعد از 
استفاده ا ز پادروشاپ تا 7 درصد رشد می کند.

40 درصد رشد فصلی

شرکت های پستی همکار

 تعداد سفارش های پادروپین در
 هر فصل 40 درصد رشد داشته 

است.

تعداد شرکت های پستی همکار به 
9 شرکت پستی افزایش پیدا کرده 

است.

رشد سفارش ها

سطح خدمات پیکاپ

تعداد کل سفارش های پردازش شده 
توسط پادروپین 3 برابر سفارش های 

سال اول بوده.

 دقت سطح خدمات ناوگان
 پیکاپ  پادروپین 99.۸ درصد بوده 

است.

ناوگان پیکاپ

تعداد شهرهای هدف

راه اندازی ناوگان پیکاپ پادروپین 
برای پوشش نیاز بازار تجارت 

اجتماعی

در یک سال گذشته به بیش از 970 
شهر بسته های مشتریان ارسال 

شده است.

»فروشنده پادروشاپ در ۱4 روز 
بیش از ۱.۱ میلیارد  تومان از طریق 

پادروشاپ فروش داشته است«

توسعه محصول
فروشندگان شبکه های اجتماعی یکی ا ز بازارهای هدف پادرو 

بود، اما خدمات ارسال به تنهایی برای جذب این فروشگاه ها کافی 
نبود. ایده محصول دوم پادرو در حوزه تجارت اجتماعی با هدف 

ارائه زیرساخت های الزم برای این فروشندگان شکل گرفت.

جذب سرمایه دوم
همزمان با تولید MVP محصول تجارت 

اجتماعی، برای جذب سرمایه مرحله دوم ا ز میان 
گزینه های مختلف، با فناپ برای سرمایه گذاری 

۳00 میلیارد تومانی توافق شد.

تجارت اجتماعی
Social commerce یکی از بازارهای جدید با 

نرخ رشد باال است که بر اساس پیش بینی ها ، تا 
سال 2025 بیش از نیمی از سهم فروش آنالین را 

به خود اختصاص می دهد.

پادروشاپ
مردادماه، نسخه بتا از محصول در اختیا ر کاربران 

محدود قرار گرفت و پس از جذب بازخورد بازار هدف، در 
پاییز ۱400 نسخه اول محصول به بازار ارائه شد. 13
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این روزها نام مؤسســات آموزش و مشــاوره کســب و کار زیاد 
شــنیده می شــود؛ برخی به صورت آموزش هــای آکادمیک و 
برخی به صورت ترکیبی با تجربه کسب و کارها، سعی دارند 
آموزش هایی مناســب راه اندازی و مدیریت کســب و کار را به 

مخاطبان ارائه دهند. 
فرناز مجیدی، متولــد فروردین ۷۱، در رشــته مهندســی برق 
مخابرات مدرک کارشناسی گرفته و در مقطع کارشناسی  ارشد 
رشته مدیریت صنعتی را انتخاب کرده و از دانشگاه تربیت 
مدرس فارغ التحصیل شده است. او از سال سوم کارشناسی، 
وارد بازار کار و در یک شرکت آی سی تی مشغول شد. مجیدی 
پس از پنج سال به طراحی سایت و برنامه نویسی عالقه مند 

شد و همزمان با یادگیری این تخصص ها، سعی کرد در همه 
ایونت های موجود در این زمینه شــرکت کند و بازار را بیشتر 
بشناســد. او در ادامه توانســت با راه اندازی مرکــز کارآفرینی 
پله به پله که برای کمک و به رشــد و توانمندسازی زنان ایجاد 

شده بود، مسیر حرفه ای خود را پیدا کند.

دربــاره کســب و کارتان بــرای مــا توضیــح 
می دهید؟

مرکز کارآفرینی پله به پله با هدف رشد و توانمندسازی زنان 
شکل گرفته اســت. از ابتدای کار سعی کردیم یک فضای 
امن و صمیمی را برای آمــوزش و ارتقای زنان فراهم کنیم تا 

خانم ها بتوانند ملزومــات ورود به بازار کار و ارتقای شــغل 
فعلی را بیاموزند. در همین راســتا اولین چیزی که مد نظر 
قرار گرفت، تقویت اعتمادبه نفس و ارائه دانش مورد نظر به 

خانم ها برای ورود به بازار حرفه ای بود.
با برگــزاری کمپ های آموزشــی ســالیانه و ماهیانه شــروع 
کردیم و سپس به حوزه منتورینگ و کوچینگ وارد شدیم 
و کارگروه هایی برای بررسی پتانســیل کارهای گروهی بین 
زنان تشکیل دادیم. آموزش های ما در حوزه دیتا ساینس، 
برنامه نویسی، طراحی سایت، را ه ندازی کسب و کار، گرافیک 

و شبکه های اجتماعی است. 
رویکرد ما این است که اگر فردی در این زمینه ها توانمند و 

زنان نوآور
I N N O V A T I V E
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هویت دیجیتال مفهومی است که طی بیســت سال گذشته و به دنبال 
رشد حیرت انگیز دستگاه های هوشمند شــکل گرفته است. ضعف در 
حوزه شناســایی و احراز هویت حضــوری و عدم امــکان اثبات هویت 
معتبر در فرایند حضوری ایجاب می کــرد از راه هایی معتبرتر و دقیق تر 
جهت احراز هویت اســتفاده شــود. از طرف دیگر، جمعیــت زیادی از 
اشخاص حقیقی در دنیا وجود دارند که مدرک هویتی ندارند و به همین 
دلیل از خدمات پایه انسانی محروم اند. مطابق با آمار شرکت مشاوره ای 
»مکنزی«، بیش از یک میلیارد نفر در دنیا وجود دارند که هیچ گونه مدرک 
هویتی ندارند. لذا لزوم ایجاد یک هویت ملی دیجیتال برای همه افراد 

جامعه ضروری به نظر می رسد. 
کتابی که پیش رو دارید، کتاب راهنمای هویت دیجیتال است که توسط 
کارگروه ویژه اقدام مالی)FATF( و با کمک جمعی از متخصصان جهان 
تدوین شده است. این کتاب، به حق از بهترین و کامل ترین مستندات 
منتشرشده در این زمینه است که از تمام اســتانداردهای روز دنیا بهره 
گرفته است. متن تدوین شده کتاب نه فقط دید بسیار مناسبی از مفاهیم 
مدیریت هویــت و فرایند احــراز هویت به مخاطب می دهــد، بلکه به 
مدیران ارشد، میانی و متخصصان مدیریت هویت، به عنوان مخاطبان 
اصلی این اثر، کمک می کنــد در چرخه حیات مدیریت هویت کشــور 

حضور فعال داشته باشند.
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ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

راهنمای  کتــاب 
هویت دیجیتال با 
حمایت شــرکت 
آی تی ســاز منتشر 
شــده اســـــت

سیده سیما آریایی منش، الهه امیرجان، اسمهان حکاک

مستند کارگروه ویژه اقدام مالی درباره هویت دیجیتال

راهنمای هویت

 دیجیتال
راهنمای 

هویت دیجیتال
مستند کارگروه ویژه اقدام مالی 

درباره هویت دیجیتال

درباره گیل کوزیارا

درخشش در ورزش 
و کسب و کار

گیل کوزیارا بودرو در سال ۱۹۶۰ در آمریکا 
به دنیا آمد. این دختر بعدها در شمار ۱۰ 

زن قدرتمند جهان جای گرفت.
گیــل طــی دوران تحصیــل خــود در کالج 
جامع چیکوپی در ماساچوســت، عضو 
تیم بســکتبال بود و در آن دوران تیمش 
تموث بیــگ گریــن دو بار قهرمــان ایالت 
شد. او یکی از بازیکنان برجسته تیم بود 
که بیشترین امتیازات را برای تیم کسب 
کــرد و رکوردهــای امتیازگیــری و پرتــاب را 
جابه جا کرد. برخی از رکوردهای گیل هنوز 
برای سایر دختران، دست نیافتنی است. 
او ســه ســال بهترین بازیکن لیــگ بود و 
توانست عنوان بهترین شوت زن آمریکا 

را به دست آورد.
زندگی منظم و پرتالش ورزشــی، موجب 
شــد گیــل در کار نیــز درخشــان و موفــق 
ظاهر شــود. او در ســال ۱۹8۹ از مدرســه 
بازرگانــی دانشــگاه کلمبیــا با رتبــه عالی 
فارغ التحصیل شد. پس از اتمام تحصیل 
کارش را در شــرکتAnthem آغــاز کرد و 
مدتی در آن شرکت بود. در سال 2۰۰2 به 
عنوان رئیس صلیب آبی ایلینوی انتخاب 
شــد و کارش را در زمینــه مراقبت هــای 

بهداشتی توسعه داد.
در مــی 2۰۰8، او معــاون اجرایــی یونایتــد 
هلث کر، بزرگترین شــرکت بیمــه ایاالت 
متحده شد. از ژانویه 2۰۱۱ تا نوامبر 2۰۱4، 
به عنــوان مدیــر اجرایــی این شــرکت کار 
کرد کــه به 45 میلیون مشــتری بــا درآمد 
۱2۰ میلیــارد دالر خدمــات رســاند. در 
سال 2۰۱5، چندماه پس از کناره گیری از 
سمت مدیر اجرایی، یک شرکت مشاوره 
کســب وکار و اســتراتژی مراقبت هــای 
بهداشــتی را تأســیس کــرد و مدیرعامل 

آن شد.
در ۶ نوامبــر 2۰۱۷، گیــل کوزیــارا بــودرو 
 Anthem به عنــوان مدیرعامل شــرکت
انتخاب شــد کــه اکنــون دومین شــرکت 
بــزرگ آمریکایــی با یــک مدیرعامــل زن 

است.
او در ســال 2۰2۰ دهمین زن قدرتمند در 

دنیای کسب وکار معرفی شده است.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با فرناز مجید، مؤسس مرکز کارآفرینی پله به پله؛ او این مرکز را با تمرکز بر 
آموزش زنان در مسیر ایجاد کسب و کار یا افزایش مهارت های شغلی ایجاد کرده است

کسب و کاری برای یادگیری 

I N T E R V I E W

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

 W O M E N

متخصص باشد، ده سال بعد جایگاه شغلی خوبی خواهد 
داشت و اگر امروز نیز کسب و کاری داشته باشد، می تواند 
با اتکا به این تخصص ها، تحول خوبی را در کسب و کار خود 
ایجاد کند. حتی اگر اکنون در محیط کار است، می تواند به 

یک هم تیمی مؤثر و مهم تبدیل شود.

مخاطبان شما چه کسانی هستند؟
ما ســه دســته مخاطــب داریــم؛ کســانی که 
بــه دنبــال راه انــدازی کســب و کار خودشــان 
هســتند، کســانی کــه در پــی یافتــن شــغلی 
مناســب اند و کســانی که اکنــون کار دارند یا 
شغل خودشان را مدیریت می کنند و در  پی 

ارتقا هستند.

از چه زمانی فعالیت خود را 
شروع کردید و ســرمایه اولیه را از کجا 

به دست آوردید؟ 
از شهریور ۹۷ کار پله به پله را آغاز کردیم و رسماً در بهمن 
۹۷ با برگــزاری همایش های گروهی در دانشــگاه الزهرا به 
مخاطبان معرفی شدیم. سرمایه اولیه را با انجام پروژه ها 
تأمین کردیم و در زمینه طراحی وب و مشاوره کسب و کار 
پروژه های را انجام دادیم و سود حاصل را به عنوان سرمایه 

اولیه کار استفاده کردیم.

چــرا بــه فکــر راه انــدازی ایــن کســب و کار 
افتادیــد؟ پایــش کــدام نیــاز شــما را به این ســمت 

کشید؟
در روزهایــی کــه در ایونت هــای مختلف شــرکت می کردم، 
مردان زیادی را می دیدم که سخنرانی می کردند و الگو بودند 
و در همه ایونت ها زنان حضور بسیار کم رنگی داشتند. این 
در حالی بود که من و تیم همکارانم در شرکت توسط خانمی 
مدیریت می شدیم که بسیار بیشتر از آن سخنرانان مرد که 
روی سن ایونت ها می درخشیدند، دانش و مهارت داشت. 
ولــی او هرگز اعتمادبه نفس ســخنرانی در ایــن ایونت ها را 
نداشت و همیشــه فکر می کرد کمتر از بقیه می داند. این 

سؤال در ذهن من پیش آمد که چرا این گونه است؟
آمارهــا نشــان می دهــد هم بنیانگــذاران در 88 درصــد از 
استارتاپ های موفق مردان هســتند. این مسئله از منظر 
اقتصادی و اجتماعی بســیار نگران کننده اســت و نشــان 
می دهد زنان بایســتی در این حــوزه توانمندتر شــده و این 
بخش مهم از جامعه با اعتمادبه نفس باال به فعالیت های 

نوآورانه و سودآور بپردازند.

مزیت رقابتی کسب و کار شما چیست؟

ما یک مسیر کامل را برای سفر مشتری طراحی کرده ایم. 
در ابتــدای ورود افــراد توســط روان شناســان مــا ارزیابــی 
می شوند و نتیجه این استعدادسنجی آنها را به مسیر های 
مناســب تری در آمــوزش راهنمایــی می کنــد. ما شــغل ها 
و رشــته های مختلف را بــه آنها معرفــی می کنیــم و بعد  از 
آن دوره هــای آموزشــی را شــروع می کنیــم. در این دوره هــا 
نیز نــوآوری داریــم و دوره ها پروژه محور هســتند. افــراد در 
طول دوره توســط پشــتیبان و منتــور همراهی 
می شوند. بر اساس امتیازی که در دوره کسب 
کرده اند، بورسیه می شوند و هرینه دوره به آنها 
بازگشــت داده می شــود. ما اعضــای پله به پله 
را به سرمایه گذاران و شــتاب دهنده ها معرفی 
می کنیــم و در فراینــد تیم ســازی یــا معرفی به 
ســازمان ها به آنها کمــک می کنیم تــا خانم ها 
بتواننــد با خیــال راحت بــه نتیجه دلخــواه در 

مسیر شغلی برسند.

چه چشــم اندازی برای آینده کسب و کار 
خــود متصوریــد و چــه موانــع و مشــکالتی را برای 
رسیدن به این چشم انداز پیش روی خود می بینید؟
ما در پــی کامیابی های روز افزون شــرکت ها و رفــع نیازهای 
جامعه کسب وکار زنان هستیم و دوست داریم این اتفاق 
بلندمدت و ماندگار باشد. در حقیقت به دنبال خلق ارزش 
مشــترک و توانمندســازی بانوان کارآفرین و بهبود ارتباط 
آنها با بازار کار هستیم. دوست داریم تا آنجا که می شود، 
کارمان را گســترش دهیم و این جامعه 5۰ درصــدی زنان را 
پوشش دهیم. اما یکی از موانع و مشکالت ما برای رسیدن 
به این چشــم انداز، بودجــه محدود بــرای آگاهی رســانی و 
معرفی پله به پله است. بسیاری از زنان هنوز با خدمات ما 

آشنایی ندارند.

مدل درآمدی شما چگونه است؟
مــدل درآمــدی پله به پلــه در حــال حاضــر از طریــق انجــام 
پروژه ها، برگزاری کارگروه های تخصصی، دوره ها و کمپ های 
آموزشی است. مشــاوره و ایده پردازی کســب و کارها هم از 
خدماتی است که مجموعه کارآفرینی پله به پله از طریق آن 

درآمدزایی می کند.

آیا تا بــه حال جــذب ســرمایه کرده اید یا 
برنامه ای برای این کار دارید؟

تاکنون مجموعه هیچ سرمایه ای جذب نکرده و تا این نقطه 
پله به پله نیازی به جذب سرمایه از سرمایه گذار نداشته، اما 
برای پلتفرمی کــه بر مبنای هوش مصنوعی اســت، قصد 

جذب سرمایه داریم.

چه چیزهایی زنان را از مذاکره در محیط کسب و کارشان بازمی دارد؟

فرار از مذاکره؛ مانعی برای پیشرفت شغلی زنان

REVIEWبررسی

برای زنان مذاکره کردن از جانب خود همواره سخت 
اســت و البتــه مذاکــره از جانب دیگــران و دفــاع از 
حقوق آنان، برای زنان آنچنان سخت نیست. شاید 
این سخت بودن مذاکره از جانب خود، به دلیل این 
است که گاهی خواسته زنان برای خودشان واضح 
نیست یا به احساس قدرت، عادت ندارند. گاهی 
نیز  حین مذاکره احساسی می شوند و نمی دانند 

نتیجه ایده آل برای آنها چیست.
در ابتدا باید بدانیم مذاکره راهی برای حل مشکالت 
و برطرف کــردن موانع اســت، اما بســیاری از افراد 
مذاکره را میدان قدرتی برای امتیاز گرفتن می دانند. 
مقالــه اخیــر »هــاروارد بیزینــس ریویــو« در حوزه 
مهارت های مذاکره، به نکات جالبی اشاره می کند. 
این مقاله شــامل توضیح درباره موانعی است که 
موجب کم شــدن ســرعت پیشرفت شــغلی زنان 
می شود. این موانع در دو دسته قرار می گیرند. اول 
نگاه خود زنان، چون غریزه زنان برای سپاس گزاری 
و سکوت باعث می شود آنها فراتر از انتظار دیگران 
تالش کنند و به درخواست های اضافی، نه نگویند! 
دوم نــگاه جامعه اســت؛ زنانــی کــه به صراحت نه 
می گوینــد یــا نــگاه بلندپروازانــه دارنــد، از ســمت 
جامعه پرخاشگر محسوب می شوند. مشکالتی 
کــه موجــب گریــز از مذاکــره بــرای زنــان می شــود، 
عبارت است از: عدم شبکه سازی در کارهای تیمی، 
پذیرش شغل هایی میان شغل تمام وقت، پذیرش 
موقعیت هــای همــه کاره و نامحســوس و دوری از 

موقعیت واقعی شغلی

 عدم شبکه سازی در کارهای تیمی
گاهی اوقات بــرای تفویض مســئولیت و 
جذب همکاری افراد و آماده کردن آنها برای انجام 
مسئولیت، به مذاکره های طوالنی نیاز داریم و این 
گریــز از مذاکره، باعــث می شــود زنــان در برخی از 
موارد کارهــا را به تنهایی انجام دهنــد تا مجبور به 

انجام مذاکرات طوالنی نشوند.

 پذیرش شغل هایی میان شغل تمام وقت
گاهی راضی کردن مدیران و همکاران برای 

رد کردن مسئولیتی که بیش از حد توان مان است، 
بسیار سخت به نظر می رسد. نگاه درونی زنان به 
پذیرش این کارهای میان شغلی نیز مانعی برای نه 
گفتن می شــود. ضمناً زنان شاغل به همیشه کار 
کردن )چه در منزل و چه در محل کار( عادت دارند 
و به همین دلیل مسئولیت های بیشــتری از کار را 
به منزل انتقال می دهند و مســئولیت هایی فرای 
توان کاری و زمانی می پذیرنــد. در حقیقت میزان 
پذیرش مسئولیت در میان زنان بیش از زمان یک 

کار تمام وقت اداری است.

پذیــرش موقعیت هــای همــه کاره و   
نامحسوس

زنــان در مقایســه بــا همتایــان خــود کارهــای 
نامحســوس بیشــتری را انجــام می دهنــد، مثــل 
تنظیــم جلســات و تقویم هــا و دعوت نامه هــا و 
یادداشت های جلسات. برای امتناع از انجام این 
کارها بایــد درباره شــرح کامل وظایــف و موقعیت 
ســازمانی بــه صــورت شــفاف مذاکــره کــرد و زنان 
معموالً از این مذاکره استقبال نمی کنند و به این 
کارهای نامحسوس می پردارند و از کارهای اصلی 

و مشهود بازمی مانند.

 دوری از موقعیت واقعی شغلی
در مسیر ارتقای شغلی، زنان در بسیاری 
از مواقــع به توان خــود واقف انــد و برنامه و نقشــه 
راه درســتی را برای انجام شــغل باالتری که مد  نظر 
دارنــد، ترســیم کرده اند. امــا در جلســات مذاکره، 
وقتی موقعیتی پایین تر به آنان پیشنهاد می شود، 
زنان فقط پذیــرش یا رد یــک پیشــنهاد را معقول 
می شــمارند و مذاکــره برای کشــف راه حــل جدید 
را حــق خــود نمی داننــد و در بســیاری از مواقــع از 

موقعیت شغلی مناسب خود دور می مانند.
این مقاله به زنان پیشنهاد می دهد که نفس مذاکره 
را برای یافتن راه حل بپذیرند. از قضاوت های جامعه 
بــرای رســیدن بــه موقعیتی کــه الیق آن هســتند، 
نهراسند. کارها را ســازمانی و تیمی انجام دهند و 
همواره کارهای نامحسوس را بین تیم پخش کنند.

هویت دیجیتال مفهومی است که طی بیست سال گذشته و به دنبال 
رشد حیرت انگیز دستگاه های هوشمند شکل گرفته است. ضعف در 
حوزه شناســایی و احراز هویت حضوری و عدم امــکان اثبات هویت معتبر 
در فرایند حضــوری ایجاب می کــرد از راه هایــی معتبرتر و دقیق تــر جهت احراز 
هویت استفاده شــود. از طرف دیگر، جمعیت زیادی از اشخاص حقیقی در دنیا 
وجود دارند که مدرک هویتی ندارند و به همین دلیل از خدمات پایه انســانی 
ی«، بیــش از یک  محروم انــد. مطابق با آمــار شــرکت مشــاوره ای »مکنز
میلیارد نفر در دنیا وجود دارند که هیچ گونه مدرک هویتی ندارند. لذا لزوم ایجاد 
یک هویت ملی دیجیتال بــرای همه افراد جامعه ضروری به نظر می رســد. 
دیجیتــال  هویــت  راهنمــای  کتــاب  داریــد،  رو  پیــش  کــه  کتابــی 
 )FATF مالــی) اقــدام  ویــژه  کارگــروه  توســط  کــه  اســت 
اســت.  شــده  تدویــن  جهــان  متخصصــان  از  جمعــی  کمــک  بــا  و 

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E E

B R A M D

ملیسا دایملر نویسنده »ری کالچرینگ« و مدیر ارشد 
آموزش Udemy اســت. او در مطلب پیــش رو توضیح 
می دهــد کــه چگونــه کســانی کــه شــغلی در شــرکتی را 
رهــا می کنند هم می تواننــد مبلغان برنــد کارفرمایی آن 

شرکت باشند.
وقتی کیف هایــم را روی تســمه نقاله فــرودگاه جی . اف. 
کــی نیویــورک انداختــم، متوجــه شــدم کــه زن مقابلــم 
کاله، ژاکــت و کوله پشــتی بــا آرم یکســان شــرکتی را بــه 
تــن دارد. در حالی کــه منتظــر بودیم نوبت مان برســد و 
با دســتگاه فلزیاب بــه ســراغ مان بیایند، بــا او صحبت 
کردم. از او درباره شرکت پرسیدم و او با هیجان در مورد 

آن و نقش هــای مختلفی که در آنجــا ایفا کــرده بود، به 
مــن توضیــح داد. او در نقش بازاریــاب برنــد کارفرمایی 
این شــرکت با قدرتمندی تمام ظاهر شده بود؛ قسمت 
خنده دار اینجاســت که او دیگر حتی در آن شرکت کار 

نمی کرد.

   ذوق روز اول تا کجا ادامه دارد؟
تأکیــد بســیاری بــر ایجــاد برنــد کارفرمایــی قدرتمنــد 
می شــود. نــام تجــاری کارفرمــا شــهرتی اســت کــه یک 
شرکت از طریق بازاریابی خود ایجاد و تقویت می کند. 
این تصویری است که افراد جویای کار را مجاب می کند 

بیشتر تمرکز شرکت ها بر مصاحبه استخدامی 
و جذب کارمندان است، اما کمتر کسی توجه 

می کند که کارمندانی که شغل خود را در شرکتی 
رها می کنند هم می توانند سفیران برند 

کارفرمایی آن شرکت باشند

»کارمند سابق«
 سفیر برند کارفرمایی شماست

تأثیر محل کار بر تجربیات کارکنان

چهار اصل مهم
یکــی از ســؤاالتی که در مــورد محــل کار مطرح 
می شــود، این اســت کــه رهبــران یک ســازمان 
چگونــه می توانند محیــط کاری ای ایجاد کنند 
کــه یــک فــرد را به تمامــی بپذیــرد؟ بــرای آنکــه 
محیط کاری ســالمی ایجــاد کنید، الزم اســت 
مدیــران منابــع انســانی محــل کار خــود را از 
دریچه پنج رکنــی که در ادامه می آید، بررســی 

کنند.

پرداخت هزینه های یادگیری
کارمندان از رهبران خــود می خواهند 
آنهــا  فــردی  توســعه  و  یادگیــری  در  کــه 
سرمایه گذاری کنند تا مطمئن شوند می توانند 
جایگاه شغلی خود را ارتقا دهند. اگر سازمانی 
تیم یادگیری و توســعه داخلی نداشــته باشد، 
فرصتی برای این موضوع وجود نــدارد. باید از 
خود بپرسید چه مشــارکت هایی با مؤسسات 
آموزشــی خــارج از محیــط کار، بخش هــای 
مختلــف صنعــت و ارائه دهنــدگان وبینارهــا و 
کنفرانس هــا در دســترس اســت؟ آیا ســازمان 
شــما برنامــه بازپرداخــت شــهریه بــرای اخــذ 
مــدارک تحصیلی یــا گواهینامه هــای صنعتی 
دارد؟ چگونــه می توانیــد فرهنــگ یادگیــری را 
تشویق و از آن حمایت کنید که در آن کارکنان 
آنچــه را کــه می آموزنــد بــه کار گیرنــد و دانــش 
خود را بــا دیگران بــرای بهبود عملکــرد فردی و 

سازمانی به اشتراک بگذارند؟

رهبری روزمره
رهبری نیازی به توضیح ندارد. رهبری 
روزمــره در ســازمان ها یعنــی کارکنــان هــر روز 
به انجــام اقدامی بــرای پــرورش ارتباطات خود 
تشــویق شــوند و در راســتای فرهنگ سازمانی 
بکوشــند. فرهنــگ ســازمانی شــما چیســت؟ 
آیا چشم انداز روشــنی در این خصوص وجود 
دارد؟ چگونــه کارمنــدان بــرای تصمیم گیــری 
توانمنــد و تشــویق می شــوند تــا بهتریــن کار 

خود را انجام دهند؟ آیا کارکنان شما احساس 
اعتماد و قدردانی می کنند؟ اقدامات روزانه که 
می تواند در موفقیت بلندمدت شــرکت نقش 
داشته باشد، چه چیزهایی را شامل می شود؟

تنوع و برابری
تنــوع و برابــری بایــد بخــش مرکــزی 
هــر فراینــد مدیریــت اســتعدادی باشــد تــا 
فرصت هــای منصفانــه ای بــرای همــه کارکنان 
جهــت دســتیابی بــه پتانســیل کامــل آنهــا را 
فراهم کند. تالش برای ایجاد تنــوع و برابری بر 
سیاست های اشتغال تأثیر دارد. هنگام بررسی 
یا اجرای سیاست های اشتغال از خود بپرسید 
»آیــا ایــن سیاســت ها بــه شــیوه ای طراحــی 
شــده اند که جهت گیری نداشته باشند و همه 
کارکنان فارغ از جنســیت و رنگ پوســت خود 
بتوانند به شــغلی وارد شــده و در آن پیشرفت 

کنند؟« 

شما اهل اینجا هستید
الزم اســت کارمنــدان احســاس کنند 
که شــهروند ســازمانی یک شــرکت به حساب 
می آینــد تــا ابتــکار عمــل را بــه دســت بگیرند 
و فراتــر از شــرح وظایــف خــود عمــل کننــد و 
اقدامات مثبتی انجام دهند که بر همکارشان 
یا ســازمان تأثیــر می گــذارد. چگونــه محل کار 
شــما رفتارهــای شــهروند ســازمانی را هدایت 
می کند تا کارهایی را بدون آنکــه از او بخواهند 
یــا انتظار پــاداش داشــته باشــد، انجــام دهد؟ 
»ریــورک« تحقیقاتــی را با گــوگل انجــام داد و 
پنج دسته رایج رفتارهای شــهروند سازمانی را 
شناســایی کرد؛ نوع دوســتی، وظیفه شناسی، 
اخالق ورزشی، ادب و فضیلت مدنی. رفتارهای 
شــهروند ســازمانی نشــان می دهد که چگونه 
می توان به مدنیت در محل کار دســت یافت؛ 
چراکــه با شــرایط فعلــی اجتماعی بیــش از هر 

زمان دیگری مورد نیاز است.

ADVICEتوصیه
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E E

B R A M D

تأثیر متاورس بر فعالیت کارمندان 

فعال ًشرکت های فناور پیشرو هستند

REVIEWبررسی

برخی شرکت ها پذیرش متاورس را آغاز کرده اند، زیرا 
بسیاری از کارمندان فناوری به انجام برخی وظایف 
کاری در واقعیت مجازی عالقه مند هستند. »نیک 
کلگ«، رئیس امور جهانی شرکت »متا پلتفرمز« 
می گوید کــه کارگــران این غــول فنــاوری، کامــالً کار 
در متــاورس را پذیرفته اند. او نوشــته تیمش در هر 
کجای دنیا که باشند، هر هفته در برنامه »هوریزن 
ورک رومز« شرکت کرده و سایر همکاران خود را در 

اتاق های جلسه مجازی مالقات می کنند.
کلگ می نویسد: »بله، ما این کار را انجام می دهیم. 
معتقدیــم در این گونه جلســات، حســی در مکان 
و فضــا و به ویژه صــدای افــراد وجــود دارد که باعث 
می شود جلسات نسبت به زمانی که با چهره های 
کوچــک روی لپ تــاپ حــرف می زنیــم، انســانی تر 
باشــد.« بر اساس نظرســنجی های جدید، به نظر 
می رســد انجام برخی فعالیت های کاری خاص در 
متاورس، عالقه مشترک کسانی باشد که در زمینه 
فناوری فعالیت می کنند. از هر پنج کارمند فناوری، 
سه نفر گفته اند که به استفاده از انواع هدست های 
واقعیت مجازی مرتبــط با متاورس بــرای آموزش و 
توسعه حرفه ای عالقه مند هستند. تعداد کمتری به 
استفاده از آواتارهای دیجیتال برای جلسات عالقه 
نشــان داده اند و تقریباً نیمی از پاسخ دهندگان به 
استفاده از فناوری ردیابی چهره برای واقعی تر کردن 

آواتارهای خود عالقه مندند.
عالقه به توسعه حرفه ای ممکن است به طرفداران 
متاورس حــس خوبی بدهــد، اگرچه کارشناســان 
می گویند این موارد استفاده هنوز در مراحل اولیه 
توسعه خود هستند. در گزارش ژانویه، تیم ارزیابی 
علــم، فنــاوری و تجزیه وتحلیــل دفتر پاســخگویی 
دولــت، چگونگــی اســتفاده از فنــاوری واقعیــت 
توسعه یافته و چالش های پیش روی آن را برجسته 
کرد. دفتر پاسخگویی دولت گفته است: »فناوری 
واقعیت توســعه یافته مانند متــاورس می تواند به 
آموزش جراحان کمک کند، به پزشکان متخصص 
اجازه دهد به طور مجازی بدن بیماران را بررسی کنند 

و بــه روان درمانگران بــرای درمان اختــالالت اعتیاد 
کمک کند.« »برایان بوثول«، مدیر تیم ارزیابی علم، 
فناوری و تجزیه وتحلیل گفت که مشکل این موارد 
این اســت که آنها هنوز در مراحل اولیه هســتند و 
به سرمایه گذاری بسیار بیشــتری در فناوری هایی 
ماننــد 5G و هــوش مصنوعــی نیــاز اســت. بــا این 
حال، شــواهدی وجود دارد که نشان می دهد روند 
اســتفاده از متاورس و فناوری های مرتبط بــا آن در 
میــان شــرکت های فنــاوری تاکنون به کنــدی پیش 
رفته اســت. ۷۷ درصد از کارکنان فنــاوری گفته اند 
که در شرکت آنها هیچ کارمندی از فناوری واقعیت 
مجــازی متــاورس اســتفاده نمی کنــد. 23 درصــد 
نیز اذعان داشــته اند که اســتفاده از این فناوری در 

شرکت شان الزامی یا اختیاری است. 
در برخی شــرکت های فناوری، محیــط کار ترکیبی 
یا کامالً از راه دور در طول همه گیری کووید ۱۹، آنها 
را تشــویق کرده کــه متــاورس را در آغــوش بگیرند. 
»اینوایرنمنت«، شرکتی که به طور تخصصی روی 
اینترنــت اشــیا کار می کند، بــا ایجاد فضایــی برای 
همکاری، مکالمات خودجوش و استخدام کارکنان 
جدیــد از طریق آواتارهــای دیجیتــال، اولین گام ها 
را به ســوی این جهان برداشــته اســت؛ زیرا »ارین 
مک دانلــد«، مدیرعامل شــرکت، اینجــا را »محل 
کار آینــده« می نامد. او می گوید: »من همیشــه به 
این فکر می کردم که »ارتباط روان شناختی با فضا 
و نام تجاری چیســت؟« و گمان می کنم نیاز واقعاً 
قابل توجهی به فضای فیزیکی در شرکت ها وجود 
دارد؛ نیازی که تأمین آن ســاده نیســت. اما من به 
کارمندانم نیــاز دارم تا هــر روز با برند ارتبــاط برقرار 

کنند، حتی اگر در دفتر حاضر نباشند.«
مک دانلــد پیشــنهاد می دهد ســایر شــرکت های 
فناوری که به دنبال پذیرش متاورس هستند، الزم 
نیست روند آن را خیلی سریع پیش ببرند و اوضاع 
را بیش از حد پیچیده یا غیرقابل تحمل کنند و بهتر 
است با توجه به اهداف شرکت، کم کم از کاربردهای 

ساده آن شروع کنند.

برای یــک شــغل درخواســت دهند. همیشــه تــا اینجا 
دربــاره برنــد کارفرمایــی و کارکردهــای آن توضیــح داده 
می شــود، اما وقتی قــرار اســت کارمندی از این شــرکت 
بــرود، چه؟ نقــش برنــد کارفرمایــی در اینجا چیســت؟ 
زمانــی کــه نوبــت بــه ایــن کار می رســد، پیدا کــردن یک 
کارمنــد منابــع انســانی کــه مصاحبــه خــروج کارمند را 
انجــام دهــد، اغلــب دشــوار اســت. در حالی کــه جذب 
نیرو روی اطمینــان از ارتباط عمیق با هدف، اســتراتژی 
و فرهنگ سازمانی شــرکت تمرکز می کند، نحوه خروج 
یک کارمنــد نیز بــرای کارمند، شــرکت و در نهایت برای 
افرادی که اکنــون »کارمند ســابق« با آنهــا تعامل دارد، 

مهم است.
در بیشــتر موارد، کارمندان را دیــده ام که در 
ابتــدا هیجان زده اند و به کار در یک شــرکت 
افتخار می کنند. روز اول مشــتاقانه همه جا 
حاضــر می شــوند و بــا ذوق زدگــی از همــه 
کاالهــای بــا آرم شــرکت اســتفاده می کنند. 
آنها تیشرت شرکت را می پوشند، بطری های 
آب خــود را پــر می کننــد و از نــوت بوک هــا و 
خودکارهای خود برای ثبت یادداشــت ها به 
ســبک آنالوگ اســتفاده می کنند. استفاده 

از ایــن مصنوعــات نشــان دهنده غــرور کارکنان اســت. 
بــا ایــن حــال، تجربــه کارمنــد در طــول زمــان اســت که 
تعیین می کند کــه آیا کارمنــدان مدت ها پــس از کار در 
آن شرکت، باز هم آن تی شرت را می پوشند؟ بطری آب 
را دوباره پر می کننــد و مواد غذایــی را در آن کیف حمل 

می کنند؟ 
اگــر کارمنــدان شــما احســاس احتــرام و ارزش کننــد، 
اوضاع متفــاوت خواهــد بود. اگــر وقتی آخریــن ایمیل 
را بــرای آخرین بــار بــرای تیم خــود ارســال می کننــد، با 
شــخصی که برای نظر آنها ارزش قائل اســت مصاحبه 

باشــند،  داشــته  خروجــی 
احتمــاالً ســفیر برند شــرکت 
خواهند بود؛ شاید حتی مثل 
یک بومرنگ کــه در نهایت به 
همان نقطه ابتدایی می رسد، 
دوبــاره بــرای کار در شــرکت 

برگردند.

رابطــه  ادامــه     
کارمندان پــس از خروج 

از شرکت
یکــی از چیزهایــی کــه پتــی 
مک کــورد در دوران فعالیــت 

خــود در نتفلیکــس تقویــت کــرد و در یــک مصاحبــه 
ویدئویی با من به اشتراک گذاشت، این بود که »مکانی 
عالی برای حضور کارمندان باشــید تا هرکســی که شما 
را ترک می کند، ســفیری برای محصول و نحوه عملکرد 

شما  باشد«.
توییتر اخیراً یک گروه برای کسانی که این شرکت را ترک 
کرده اند، راه اندازی کرده اســت. این گروه ماهی یک بار 
تشکیل جلسه می دهد. اولین باری که به آنها پیوستم، 
از دیدن دوســتان و همکاران قدیمی بســیار هیجان زده 
شــدم. بســیاری از شــرکت های دیگــر راه هایــی را بــرای 
کســانی که از شــرکت خارج شــده اند، ارائه می دهند تا 
در ارتباط با یکدیگر و شــرکت باقی بمانند. رســانه های 
اجتماعــی، وب ســایت های اختصاصــی و خبرنامه هــا، 
کارکنان را در تماس با ســازمان نگه می دارد. ایبِی حتی 
برای ایــن دســته از کارمندان ســابق خود مهمانی شــام 
ترتیب می دهد و پذیرای بازخورد آنها درباره اســتراتژی 
شــرکت اســت؛ زیرا درک می کند ایــن کارمنــدان که در 
مکان هــای دیگــر کار می کنند، دیــد وســیع تری دارند و 

می توانند بازخورد و دیدگاه قوی تری ارائه دهند.
تحقیقات نشان می دهد کارفرمایان بیشتری می توانند 

از ارائه برنامه های ساختاریافته برای کارمندان پیشین 
بهره مند شوند تا کارمندان بتوانند با یکدیگر در تماس 
باشــند. بــر اســاس گــزارش ســال 2۰۱۹ از پیپــل پــث و 
کورنل، یک سوم کارمندان پیشین هر شرکتی به عنوان 
مشتری، شریک یا فروشنده ارتباط خود را با کارفرمایان 
قبلــی حفــظ می کننــد و ۱5 درصــد از اســتخدام های 
جدید هر شرکتی را کارمندان سابق تشکیل می دهند. 
لینکدیــن میزبــان بیــش از ۱۰۰ هــزار گــروه متشــکل از 
کارمندان سابق است، اما اکثر آنها هیچ رابطه رسمی با 
شــرکت خود ندارند. این یک فرصت ازدست رفته برای 
شرکت هاســت تا با کارمندان ســابق ارتباط برقرار کنند 
و با آنها بــرای ارجــاع کارمندان و مشــتریان 

بالقوه شریک شوند.

   اهمیت تجربه خروج
تجربــه کارمنــد در حــال خــروج می توانــد 
فرصت یادگیری غنی را برای شــرکت فراهم 
کند تا درک بهتری از نحوه بهبود کلی تجربه 
کارمند داشته باشد. هنگامی که با کارکنان 
خارج شــده بــا همــان مراقبت هایی کــه وارد 
می شوند، رفتار می شود، مدیر، تیم و شرکت 
بینش ارزشمندی در مورد فرایندها و عملکردهای خود 
و همچنیــن فرصتی عالی برای تقویت فرهنگ شــرکت 
بــه دســت می آورنــد. کارمنــدان خارج شــده می تواننــد 
ســفیران برنــد شــرکت پــس از تــرک آن شــوند. صــرف 
نظــر از اینکــه چــه کاری بــرای شــرکت انجــام داده اند یا 
نداده اند، ســزاوار آن هســتند که در حین خــروج با آنها 
با احترام رفتار شــود. این فرصت را از دست ندهید و به 
یک ایمیــل خودکار کــه برای کارمند خارج شــده ارســال 
می شــود، بســنده نکنید. با کارمندان مالقات کنید و از 
آنها در مــورد مدیر، تیم و تجربه فرهنگی آنها بپرســید. 
من همیشــه وقتی کارمندانم 
تصمیم به ترک کار گرفته اند، 
صــرف نظــر از شــرایط از آنهــا 
می پرســیدم کــه می توانســتم 
چه کاری را به گونه ای متفاوت 
انجــام دهــم. همیشــه از ایــن 
مکالمات یاد گرفته ام، حتی از 
گفت و گوهایــی چالش برانگیز 
شــدند.  نقــش یک مدیــر این 
است که اطمینان حاصل کند 
تجربــه کارمنــد بــا ارزش هــا و 
رفتارهای فرهنگی تا پایان کار 
مطابقت دارد. واقعیت جدید 
این است که اکنون باید به انتقال این موضوع به تجربه 
پس از استخدام توجه شود. همه ما در دنیای آنالین به 
هم متصل هستیم. نحوه برخورد شما با کارمند خود در 
آن روز آخر، گویــای فرهنگ شماســت. در هر مصاحبه 
خروجــی کــه انجــام داده ام، چیــز جدیــدی بــرای بهبود 
تجربه کارمنــد یاد گرفتــه ام. ســؤاالتی کــه می توانید در 
مصاحبه های این چنینی بپرســید، عبارتند از: آیا مدیر 
شــما می توانســت برای تغییر تصمیم شــما بــرای ترک 
کار، رفتار متفاوتی انجام دهد؟ چه چیزی در تجربه تان 
با مدیرتان بیشــتر از همه روی شــما تأثیر گذاشــت؟ آیا 
بازخــوردی از مدیرتــان مفیــد بــود؟ آیــا مدیرتان شــما را 
تشویق به توســعه مهارت کرده اســت؟ فرهنگ شرکت 
را چگونــه توصیــف می کنیــد؟ آیــا ارزش هــا و رفتارها به 
طور فعال تمرین می شدند؟ آیا توانســتید بر استراتژی 
شرکت تأثیر بگذارید؟ در مورد هدف چطور؟ این شرکت 
بــرای ایجاد یــک تجربه بهتــر بــرای کارمندان چــه کاری 
می توانــد انجــام دهــد؟ چــه چیــزی را در مــورد فرهنــگ 
تغییر می دهید؟ آیا از طرف تیم خود احساس حمایت 
کردید؟ آیــا از تیم خود یاد گرفتید؟ چــه چیزی می تواند 

در تیم بهبود یابد؟

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

یک سوم کارمندان 
پیشین هر شرکتی 
به عنوان مشتری، 
شریک یا فروشنده 

ارتباط خود را با 
 کارفرمایان قبلی 

حفظ می کنند
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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

انســان هوشــمند در طول تاریخ همواره نیازهایی داشته 
که برای رفع آنها دســت به ابداع زده است. مطلب پیش 
رو نگاهی کوتاه و گذرا به برخی از مهم ترین ســاخته های 

بشری از میلیون ها سال پیش تا امروز دارد. 

  3/3 میلیون سال پیش؛ نخستین ابزار
آغاز تاریخ فناوری به دورانی حتــی پیش از آغاز گونه های 
خودمــان برمی گــردد. تکه هــای تیز از ســنگی کــه کاربری 
چاقو داشــته و ســنگ های بزرگ تر که بدون شکل است 

و به عنوان چکش و ســندان از آنها اســتفاده 
می شــده، در دریاچــه تورکانــا در کنیا کشــف 
شــده اند. تاریــخ ســاخت ایــن ابزارهــا بــه 
3/3 میلیون ســال پیش می رســد که نشــان 
می دهد ممکن اســت توســط اجدادی مانند 
 )Australopithecu ( اســترالوپیتکوس 

استفاده شده باشند.

  یک میلیون سال پیش؛ آتش
هنوز به شــکل قطعی روشــن نشــده که بشر 

از چه زمان برای نخســتین بــار از آتش اســتفاده کرد؛ اما 
ممکن اســت آتش نیــز توســط یکــی از اجــداد خردمند 
انســان کشف شــده باشــد. در برخی غارها شــواهدی به  
دســت آمده که نشــان می دهد اســتفاده از آتش توسط 
هومــو ارکتــوس )Homo erectus( از حدود یک و شــاید 

1/5 میلیون سال پیش آغاز شده است.

  20 تا 15 هزار سال پیش؛ انقالب نوسنگی
چندین فناوری کلیدی در طول دوره نوسنگی با هم پدید 

آمدند. شیوه زندگی انسان ها دگرگون شد و از یافتن غذا 
با جســت وجوی علوفه به سوی کشــت و زرع تغییر کرد. 
گروه های بزرگ تری از انسان ها دور هم گرد آمدند، خاک 
رس برای ساخت سفال و آجر به  کار گرفته شد. لباس ها 
نیز با استفاده از پارچه های بافته شده تهیه شد. احتماالً 

چرخ نیز در این دوران اختراع شده است.

  شش هزار سال پیش از میالد مسیح؛ آبیاری
تقریباً همزمان با یکدیگر و در تمدن های دره رود دجله-

فرات در بین النهریــن و دره رود نیل در مصر، 
نخســتین ســامانه های آبیاری به  وجود آمد. 
نیــاز بــه انجــام گســتره بزرگــی از کارهــا بــرای 
آبیــاری، نشــان از بــاال بــودن ســطح ســازمان 

اجتماعی در این تمدن هاست.

  چهار هزار ســال پیش از میالد مســیح؛ 
قایقرانی

نخســتین کشــتی های بادبانــی در رودخانــه 
نیل به  کار گرفتــه شــد.ند محدودیت فضای 
آزاد رود نیل برای دریانوردی در مقایسه با اقیانوس، فضا 
برای دریانوردی آزاد را نمی داد. کشتی ها برای جابه جایی 

مجهز به پاروهایی بودند.

  1200 سال پیش از میالد مسیح؛ آهن
تولید آهن در این دوره گسترش یافت و آهن جایگزین برنز 
شد. دسترسی به آهن بسیار بیشتر از مس و قلع )دو فلز 
تشکیل دهنده برنز( بود و ابزارهای فلزی بیش از هر زمان 

دیگری در دسترس عموم قرار گرفت.

نگاهی کوتاه و گذرا به تاریخ نوآوری از میلیون ها سال پیش تا به امروز 

تقویم تاریخ فناوری

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

دگرگونی های فناوری بر سنت های فرهنگی جامعه تأثیر می گذارد 
و از آن اثر می پذیرد

ارزیابی پیشرفت های فناوری
تاریخ فناوری تاریخ اختراع ابزار و فنون و بخشی 
از تاریــخ جهــان اســت. فنــاوری بــه روش هایــی 
از ابزارهــای ســنگی ســاده گرفتــه تــا مهندســی 
پیچیــده ژنتیــک و فنــاوری اطالعــات را در بــر 
می گیــرد. واژه فنــاوری برگرفتــه از کلمــه یونانــی 
 techne بــه معنــای هنــر و صنعــت و کلمــه 
logos به معنای کلمه و گفتار است. از این واژه 
برای توصیف هنرهای کاربردی استفاده می شد، 
اما اکنون بیانگر پیشرفت ها و تغییراتی است که 

بر محیط پیرامون ما اثر می گذارد.
بخش بزرگی از فنــاوری مربوط به علم کاربردی 
اســت و تاریــخ فنــی با تاریــخ علــم پیونــد دارد. 
بهره گیری فناوری از منابع موجب شــده تاریخ 
فنی به شــدت با تاریخ اقتصادی مربوط شــود. 
دگرگونی هــای فنــاوری بــر ســنت های فرهنگی 
جامعــه تأثیــر می گــذارد و از آن اثــر می گیــرد 
و نیرویــی بــرای رشــد اقتصــادی و ابــزاری بــرای 
توســعه قــدرت و ثــروت اقتصــادی، سیاســی، 

نظامی است.
بســیاری از جامعه شناســان و مردم شناســان 
نظریه هایی درباره تحــول اجتماعی و فرهنگی 
ایجاد کرده اند. برخــی از آنها مانند لوئیس اچ. 
مورگان و گرهارد لنســکی پیشــرفت فنــاوری را 
عامــل اصلی توســعه تمــدن بشــری می دانند. 
بنا بر نظریه مورگان، ســه مرحله اصلی تکامل 
اجتماعــی )وحشــیگری، بربریــت و تمــدن( را 
می تــوان بــر پایــه نقــاط عطــف فنــاوری ماننــد 

کشف آتش تقسیم کرد. 
رویکــرد لنســکی مبتنــی بــر اطالعــات اســت. 
هرچه یــک جامعه اطالعات و دانش بیشــتری 
داشــته باشــد، جامعــه ای پیشــرفته تر اســت. 
او چهــار مرحلــه از رشــد انســان را بــر پایــه 
یــخ ارتباطــات شناســایی  پیشــرفت های تار
می کنــد. در مرحلــه نخســت اطالعات توســط 
ژن ها منتقل می شــود. مرحله دوم آنگاه است 
که انسان ها احساس می کنند قادر به فراگیری 
و انتقــال اطالعــات از طریــق تجربــه هســتند. 

در مرحله ســوم انسان ها شــروع به استفاده از 
نشــانه ها کرده و منطق را توســعه می دهند. در 
چهارمین مرحله آنها می توانند نمادها را ایجاد 
و زبان و نوشــتار را توســعه دهند. پیشرفت در 
فناوری ارتباطات به پیشرفت در نظام اقتصادی 
و سیاســی، توزیــع ثــروت، نابرابــری اجتماعــی 
و ســایر حوزه هــای زندگــی اجتماعــی تبدیــل 

می شود. 
زلنســکی همچنین جوامع را بر اســاس ســطح 
فنــاوری، ارتباطــات و اقتصــاد آنهــا از یکدیگــر 
متمایــز و بــه گروه هــای شــکارچی، کشــاورزی 
ســاده، کشــاورزی پیشــرفته، صنعتــی، خاص 
)مانند انجمن های ماهیگیری( تقسیم می کند.
بهــره وری معیــاری بــرای ســنجش پیشــرفت 
فناوری اســت. بهره وری زمانی افزایش می یابد 
کــه نهاده هــای کمتــری )کار و ســرمایه و برخــی 
معیارهــا مانند انــرژی و مــواد( بــرای تولید یک 
واحــد خروجــی اســتفاده شــود. یکــی دیگــر 
از شــاخص های پیشــرفت فنــاوری، توســعه 
محصــوالت و خدمــات جدیــد اســت. رشــد 
بهــره وری در کشــورهای توســعه یافته از اواخــر 
دهه 1970 کاهــش یافته، گرچه رشــد بهره وری 
در برخی از بخش هــای اقتصــادی مانند تولید 
باالتــر بــوده اســت. تغییــرات مشــابهی نیز در 
ســایر کشــورهای توســعه یافته رخ داده است. 

این مرحله پسا صنعتی است.
و  1970 جامعه شناســان  دهــه  اواخــر  در 
انسان شناســانی مانند آلوین تافلر )نویســنده 
شــوک آینده(، دانیل بــل و جــان نایس بیت به 
نظریه هــای جوامــع فراصنعتی نزدیک شــدند 
و پایــان دوران کنونــی جامعه صنعتــی را اعالم 
کردنــد. در ایــن دوران خدمــات و اطالعــات 
نسبت به صنعت و کاال اهمیت بیشتری پیدا 
کردنــد. برخــی دیدگاه هــای افراطــی از جامعــه 
فراصنعتــی، به ویــژه در ادبیــات داســتانی، بــه 
شــکلی شــگفت انگیزی شــبیه بــه دیدگاه های 
جوامع نزدیک به تکینگی و پساتکینگی است.

REVIEWبررسی
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  850 میالدی؛ باروت
کیمیاگــران چینــی کــه در جســت و جوی اکســیرهای 
افزایش دهنده زندگی بودند، باروت را ساختند. آنها از باروت 
برای به حرکت درآوردن موشک های متصل به پیکان استفاده 
می کردند. دانش چینی ها درباره باروت در قرن سیزدهم در 

دسترس اروپا قرار گرفت.

  950 میالدی؛ آسیای بادی
نزدیک به پنج هزار سال پس از ساخت نخستین کشتی های 
بادبانی، از باد برای برای به  کار انداختن آســیا استفاده شد، 
ایران میزبان نخستین آسیاهای بادی بود. آنها افقی و شامل 
تیغه هایــی بودند کــه روی یــک محور عمــودی قرار داشــت. 
آسیاهای بادی اروپایی بعدها به شکل عمودی ساخته شد. 
گمان می رود ساخت آسیای بادی در ایران و اروپا مستقل از 

یکدیگر انجام شده باشد.

  1044 میالدی؛ قطب نما
بــرای نخســتین بــار در ســال 1044 در یــک کتــاب چینی به 
قطب نمای مغناطیسی اشاره شــده اســت. این کتاب بیان 
می کند چگونه ســربازان بــا یک قطعه آهن مغناطیســی به 
شکل ماهی شناورشده در یک کاسه آب، در حالی مسیریابی 

کردند که آسمان پر از ابر و دیدن ستاره ها ممکن نبود.

  1250 تا 1300 میالدی؛ ساعت مکانیکی
برای چندین قرن از ساعت های شنی و آبی استفاده می شد، 
اما نخستین ســاعت های مکانیکی در اواخر قرن سیزدهم 
در اروپا عرضه شــد که در کلیســاها برای اعالم زمان برگزاری 

مراسم به  کار می رفت.

  1455میالدی؛ چاپ
چاپ کتاب مقدس به عنوان نخســتین کتاب چاپ شــده با 
واژه های متحرک در جهان غرب به وسیله یوهانس گوتنبرگ 

کامل شد که به انفجار اطالعاتی در اروپا منجر شد.

  1765 میالدی؛ موتور بخار
موتور بخار نیوکامن با اضافه کردن کندانســوری کــه بخار را 
دوباره به آب مایع تبدیل می کرد، توســط جیمــز وات بهبود 
داده شد. جدا بودن این کندانسور از سیلندری که پیستون 
را به حرکت درمی آورد، موجب افزایش کارایی بسیار بیشتر 
موتور بود. موتور بخار تبدیل به یکی از مهم ترین اختراعات 

انقالب صنعتی شد.

  1804 میالدی؛ راه آهن
با بهبود موتور بخار جیمز وات توسط یک مهندس انگلیسی 
به نام ریچارد ترویتیک، امکان استفاده از آن برای حمل ونقل 
فراهم شد. وی نخستین لوکوموتیو راه آهن را در یک کارخانه 

در ولز ساخت.

  1844میالدی، تلگراف
عالقه ســاموئل مورس در دهــه 1830 به تلگــراف الکتریکی 
به ســاخت نمونه اولیه در ســال 1837 منجر شــد و در سال 
1844 نخستین پیام روی خط تلگراف راه  دور بین واشنگتن و 

بالتیمور ارسال شد.

  1876میالدی؛ تلفن و موتور احتراق داخلی
در سال 1876 نخستین تماس تلفنی بین الکساندر گراهام بل 
و دستیارش برقرار شد. یک مهندس آلمانی به نام نیکوالس 
اتو موتور احتــراق داخلی را ســاخت که از ســوختن مــواد در 

داخل موتور برای حرکت پیستون استفاده می کرد.
 

  1879 میالدی؛ چراغ برق
مختــرع آمریکایی، توماس ادیســون المپی رشــته ای تولید 
کرد. وی همچنین روی یک سیستم توزیع برق برای روشنایی 
کار کرد و در سال 1882 شرکت ادیسون الکتریک نخستین 

نیروگاه تولید برق را افتتاح کرد.

  1885 میالدی؛ اتومبیل
کارل بنز با بهبود و کوچک شدن موتور احتراق داخلی از آن 
برای به حرکت درآوردن نخســتین خودروی مدرن استفاده 
کرد و همسرش در سفری 64 مایلی برای دیدن مادرش بر آن 

خودرو سوار شد.

  1901 میالدی؛ رادیو
گوگلیلمو مارکونی کــه کار روی رادیو را از 1894 شــروع کرده 
بــود، حــرف S را در قالــب مــورس از کورنوال بــه نیوفاندلند 

ارسال کرد.
 

  1903 میالدی؛ هواپیما
اورویل رایت نخستین پرواز با هواپیما را به طول 120 فوت در 

کارولینای شمالی انجام داد. 

  1926 میالدی؛ موشک
رابرت گدارد در میانه دهه 1920 نخستین موشک با سوخت 

مایع را از مزرعه  ای در ماساچوست به پرواز درآورد.

  1927 میالدی؛ تلویزیون
فیلو تــی فارنســورث نخســتین انتقال دهنــده الکترونیکی 

تلویزیون را ساخت.

  1937 میالدی؛ کامپیوتر
ریاضیــدان و فیزیکــدان اهــل آیــووا بــه نام جــان آتاناســوف 
نخستین کامپیوتر دیجیتال را طراحی کرد. وی و شاگردش 
کیلفورد بری در سال 1939 ساخت کامپیوتر آتاناسوف بری 

)ABC( را آغاز کردند.

  1942 میالدی؛ انرژی هسته ای
در دوم دسامبر گروهی از فیزیکدانان به رهبری انریکو فرمی 
از اورانیوم برای تولید واکنش زنجیره ای خودپایدار استفاده 

کردند.

  1947 میالدی؛ ترانزیستور
جــان باردیــن، والتــر براتیــن و ویلیــام شــاکلی از مهندســان 
آزمایشگاه بل نخســتین ترانزیســتور را معرفی کردند که با 
اندازه کوچک تر و انرژی کمتر نسبت به المپ های خأل امکان 
کنترل جریــان را فراهم می کــرد. دوران وســایل الکترونیکی 

کوچک و ارزان آغاز شد.

  1957 میالدی؛ پرواز فضایی
اتحاد جماهیر شــوروی نخســتین ماهواره مصنوعی به نام 

اسپوتنیک 1 را به فضا پرتاب کرد.

  1974 میالدی؛ کامپیوتر شخصی و اینترنت
نخستین رایانه ها که پس از جنگ جهانی دوم پدیدار شده 
بودند، با استفاده از ترانزیستور و تراشه نیمه رسانا به اندازه 
کافی برای استفاده خانگی کوچک شدند، Altair نخستین 

رایانه شخصی بود. 
شــیوه انتقال اطالعات موســوم به TCP/IP توسط وینتون 
ســرف و رابــرت کان ابــداع و مبنــای انتقــال داده هــا از طریق 

اینترنت شد.

  2012 میالدی؛ دست کاری ژن ها
جنیفر دودنا آمریکایی و امانوئل شارپنتیر فرانسوی روشی 
برای ویرایــش ژن ها ابداع کردند که امکان درمان بســیاری از 

بیماری ها را فراهم کرد.

  2017 میالدی؛ هوش مصنوعی
هوش مصنوعی با حضور برنامه AlphaGo نشان داد که با 
یادگیری ماشینی عملکردی بهتر از هر انسانی ارائه می دهد.

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

چگونه می توانیم با جهان اطراف خود تعامل بهتری داشته باشیم؟

آیا صدایم را نمی شنوی؟

ADVICEتوصیه

چرا در تعامالت انســانی بــا اینکه بــه همدیگر 
احتــرام می گذاریــم و قلبــاً همدیگــر را دوســت 
داریــم، اما باعــث رنجــش یکدیگر می شــویم؟ 
آیــا تــا بــه حــال بــه ایــن اندیشــیده ایم کــه چرا 
نمی توانیــم  مطالبــی را کــه از نظــر خودمــان 
به ظاهر ساده و پیش پاافتاده هستند، به طرف 
مقابل مان )دوست، شریک زندگی، همکار و...( 
منتقل کنیم؟ چرا گاهی از درک کردن او که به ما 

بسیار نزدیک است، این قدر عاجزیم؟
 هــر علتــی را معلولــی اســت و ایــن مســئله هم 
نمی توانــد از ایــن قاعــده مســتثنی باشــد. بــه 
نظر می رســد عواملی چون اختالفات فرهنگی 
و تربیتــی، عــدم انعطاف پذیــری و کمال گرایــی 
می تواند در ایــن فرایند تأثیرگذار باشــد. اولین 
مــورد اختالفاتــی اســت که ریشــه فرهنگــی یا 
تربیتی دارند. یک پدیده واحد ممکن است در 
فرهنگ های متفــاوت تعابیر مختلفی داشــته 
باشد. حتی نحوه انجام  دادن فعالیتی یکسان، 
از فرهنگــی بــه  فرهنــگ  دیگــر متفاوت اســت. 
مثالً اهالی شهری فعالیت های روزانه شان را با 
خونسردی بیشتری انجام می دهند و اگر از آن 
سریع تر انجام دهند برایشان غیرطبیعی است 
و بالعکــس. طبیعتاً وقتی دو انســان کــه در دو 
بافتار متفاوت رشد و پرورش یافته اند، تصمیم 
به تعامل می گیرند )به دلیل همان تفاوت های 
موجود(، از رفتارهای یکدیگر دچار ســوءتعبیر 
خواهند شد و ممکن است برای انجام فعالیت 

مشترک ساده ای دچار مشکل شوند.

 عدم انعطاف پذیری
انعطاف پذیری یعنی توانایی سازگاری 
و انطباق با شرایط جدید و غیرقابل پیش بینی 
و رفتارهایی کــه از نظرمان نامتعــارف و عجیب 
هســتند. نکته قابل تأمــل که باید بــه آن دقت 
داشــت، این اســت که هرچه از نظر ما عجیب 
و متفاوت باشــد، لزوماً غلط و اشــتباه نیست. 
اگــر شــخصی کارهایــش را بــا طمأنینــه انجــام 
می دهــد و میــزان فعالیــت روزانــه اش کمتــر از 
شماســت لزوماً به ایــن  معنا نیســت که قصد 
فــرار کــردن از فشــار کاری را دارد. قــدم  بعــدی 

تمریــن مهــارت شــفقت و مهــرورزی اســت.  
هرچقدر در پذیــرش نقص هایمان بــا خودمان 
مهربان تر باشیم، پذیرش ناکامل بودن دیگری 
که امری کامالً طبیعی اســت هم برایم آسان تر 
خواهــد بود. بایــد بیاموزیــم که کامل نیســتیم 
و گاهــی باعث رنجــش دیگری می شــویم، پس 
به جای قهر کردن بایــد عذرخواهی کنیم. باید 
بیاموزیــم کــه کامــل نیســتم و گاهــی فراموش 
می کنیم، پس به جای بهانه آوردن باید جبران 
کنیم. باید بیاموزیم که کامل نیســتیم و گاهی 
کارها را اشــتباه انجــام می دهیم، پــس به جای 

پافشاری بر شــیوه نادرســت، باید 
نحــوه درســت انجــام دادنــش را 

بیاموزیم.

 کمال گرایی
بســیاری از ما ناخواسته 
تربیت هــای  تأثیــر  تحــت 
خــود  آموزشــی  ســخت گیرانه 
هســتیم و این بدان معناست که 
خطــا »بایــد« بــه کمتریــن میزان 
خــود برســد. بنــا بــر اصیــل بودن 

ماهیــت زندگی، بســیاری از اتفاقــات از کنترل 
و اراده مــا خــارج هســتند و شــاید عاقالنــه این 
باشــد کــه »بایــد«ی بــرای نحــوه انجــام دادن 
فعالیت هایمــان و به تبــع آن روابط بیــن فردی 

نگذاریم. 
باشــد،  بیشــتر  کمال گرایی مــان  چــه  هــر 
چارچوب های محکم تری بــرای پذیرش دیگری 
تعریف می کنیــم و این یعنی ســخت تر شــدن 
شــکل گیری تعامالت مــان. شــاید همگــی ایــن 
عوامــل باعــث می شــود کــه نتوانیــم  از دریچه 
دیگــری دنیــا را ببینیــم  و جهــان پیرامون مان را 
درک کنیم. با اینکــه دیگری را دوســت داریم  و 
هرگــز نمی خواهیــم  باعــث ناراحتی اش شــویم 
اما بــه او آســیب می زنیم. زبــان صحبت کردن 
بــا او را نمی دانیــم و از بیــان ســاده ترین نیازهــا 
و درخواســت هایمان، عاجزیــم. بــا تمــام ایــن 
ناکارآمدی هــا، شــاید مهارتی باشــد کــه بتواند 

تعامالت بین فردی مان را تسهیل کند.

آزاده پارسافر
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

a.parsafar.edu
@gmail.com
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

وقتی داشتم همین طور بی وقفه برای کسی که لپ تاپش را دزد زده، غصه می خوردم، یکباره خبر جدیدی 
آمد که دزدها هزار صندوق از صندوق  امانات بانک ملی را خالی کرده اند

پندهای فرامرزنامه

خنک آن که جز تخم 
نیکی نکشت

رفیع الدین مرزبــان ســراینده فرامرزنامه و 
شاعری خوش سخن بوده که برخی وی را از 
سرایندگان سده چهارم و گروهی وی را در 
زمره شاعران قرن ششم و دولت سلجوقیان 
دانســته اند. فرامرزنامــه از ســروده های 
پهلوانی در ادبیات ایران است که در سده 
پنجم هجــری کمتر از یک صد ســال پس 

از شاهنامه فردوسی سروده شده  است. 
درون مایه داستان های فرامرزنامه پیرامون 
پهلوانی های فرامرز یکی از پسرهای رستم 
است. این منظومه از متن های مهم حوزه 
پژوهش های اساطیری و حماسی است و 
از دیــدگاه واژگان و دســتورات ادبــی متنی 
ارزشــمند بــه شــمار مــی رود. رفیع الدیــن 
مرزبــان در بخشــی از فرامرزنامــه دربــاره 

سرانجام زندگی گذرا می گوید:

اال ای خرد مغز سخن
دلت برگسل زین سرای کهن

که او چون من و چون تو بسیار دید
نخواهد همی با کسی آرمید

اگر شهریاری اگر پیشکار
تو اندر گذاری و او پایدار

چه با رنج باشی چه با تاج و تخت
ببایدت بستن به فرجام رخت

اگر آهنی چرخ بگدازدت
چو گشتی کهن باز ننوازدت
چو سرو دالرای گردد به خم
خروشان شود نرگسان دژم
خمان چهره ارغوان زعفران
سبک مردم شاد گردد گران

بخسبد روان چون که باال بخفت
تو تنها ممان زان که همراه رفت

اگر شهریاری اگر زیردست
جز از خاک تیره نیابی نشست

کجا آن بزرگان با تاج و تخت
کجا آن سواران بیدار بخت
کجا آن خردمند و کندآوران

کجا آن سرافراز جنگی سران
همه خاک دارند بالین و خشت

خنک آن که جز تخم نیکی نکشت

HINT نکته

دزد آمده و هستی ما را برده

1
نشــد این بنده کمترین از چیزی، جایی، کسی انتقاد کند و 
چند روز بعد اتفاق بدتــری نیفتد، در حدی کــه همین بنده 

منتقــد زبــان در کام کشــیده، بــه شــکر خدای 
عزّوجل مشغول شــود و بگوید: »خدایا دمت 
گرم که مــا را با همیــن کولر نگرفتــن راننده های 
شریف اسنپ امتحان می کنی، نه با تک وتوک 
ناراننده های نامردِ نانجیبی که می زنند لپ تاپ 

جوان مردم را می برند و یک آب هم روش.«

2
واقعاً هرچه فکــر می کنم می بینم اگــر یک روز 

خدای نکرده دزدی لپ تاپم را بدزدد، کدام مان بیشــتر ضرر 
می کنیم؟ مــن که همــه نوشــته ها و دُرفشــانی های بیســت 
ساله ام توی همین فکّسنی دوست داشتنی  است یا آن دزد 
بدبختی که به کاهــدان زده و حتی توی بازار ِسداســمال هم 

نمی تواند این خدازده بدبخت را آب کند و بفروشد؟
 

3
متن اینســتاگرامی مال باخته اســنپ خیلی پرسوزوگداز 
بود. دیــدم حــق دارد. من یکی بــا خواندن متــن هم خیلی 
ناراحت شــدم و هم خیلی عصبانی. این قدر شــاکی شدم 
که زدم و برنامه اسنپ را از توی گوشی ام پاک کردم. بعد در 

همان لحظاتی که داشتم به این فکر می کردم که خب حاال 
چه غلطی بکنم و با کدام مهربان این طرف و آن طرف بروم، 
متن جوابیه اســنپ را خواندم. دیدم حق دارند. معکوس 
کشــیدم و تســمه تایم بریــدم. ظاهــراً آنها نمی توانســتند 
بروند در خانه ناراننــده نامرد و قپانی بزنندش 
و بیاورنــدش. اســنپی ها کــه ضابــط قضایــی 
نیستند، آنها فوق فوقش بتوانند دستور کولر 

صادر کنند.

4
راســتش نمی دانــم در حــال حاضــر جــوان 
مال باخته به لپ تاپش رسیده یا نه، اما دیروز 
وقتــی داشــتم همین طــور بی وقفــه بــرای آن 
بنده خدا غصــه می خوردم، یکبــاره خبر جدیــدی آمد که 
فی المجلــس آن جــوان و آن ناراننده و آن لپ تــاپ را از بیخ 
فراموش کردم. دزدها هزار صندوق از صندوق  امانات بانک 
ملــی را دزدیــده بودند. با خــودم فکر کــردم که مگــر چقدر 
ظرفیت دارم که بنشینم و غصه هزار مال باخته طفلک را 
بخورم. اصالً اینها اگر صف هم بایستند، باز بعید می دانم 
تا یک ســال آینده نوبت شــان برســد که بتوانم غصه شان 

را بخورم.

5
امــا خبرهــای خوشــی در راه بــود. مســئوالن بانــک خیلی 

زود بیانیــه ای منتشــر کردنــد و در آن گفتنــد: اوالً هــزار تــا 
نه و صدوشــصت وخرده ای. ثانیــاً داریم ماجرا رو بررســی 
می کنیم و بعداً نتیجه اش رو به همــه اعالم می کنیم. ثالثاً 
همه خســارت ها را می دهیم. دیدم حق دارند، اما تا آمدم 
از این بیانیه خوشحال بشوم، عده ای سیاه نمای سیاه فکر 
ســیاه کار شــروع بــه ســؤال های عجیــب و غریــب کردنــد. 
آنها می گفتنــد اوالً چرا دل بــه کار نداده اید و بوق هشــدار 
دزدگیرها را به اقصی نقاط تان دایورت کردید؟ ثانیاً نتیجه 
بررســی های قبلی تان را دیده ایم. ثالثاً شــما کــه نمی دانید 
هر مال باخته چه چیزهایی توی صندوقش داشته، چطور 
می خواهید خسارت ها را پرداخت کنید؟ رابعاً اصالً با چه 

پولی و چه منابعی می خواهید پول ها را برگردانید؟ 
دیدم اینها هم حق دارند. 

6
کمی که بیشتر فکر می کنم، می بینم خداوند چه لطفی در 
حق من کرده که قاضی نشده ام. دادگاهی که من قاضی اش 

بشوم، بیشتر مجلس استندآپ کمدی  است.
 

7
دزد آمده و هستی ما را برده
از فکر قیافه اش دلم افسرده
وقتی که در کیف مرا باز کند

داند که خسارت این وسط او خورده

شب نوشته های یک بچه نوآور! )45(

 خون آبی
شش تایی ها

خودمان حرف و حدیث و کل کل کم داشــتیم که کری 
خوانــدن قرمز و آبــی هم اضافه شــد. البته مــن که به 
قول برخی از دوســتان همیشــه ســرخابی بوده ام، در 
زندگی هم آموختــه ام رفتــار جانبدارانه در 
بســیاری زمینه ها زیــان آور اســت. حاال به 
روی خودمــان نمی آوریــم کــه وقتــی حــرف 
تیم  ملی باشــد، داد و فریاد و خوشــحالی و 
حتی کارهای منشوری دلچسب می شود! 
ولی وســط این همه گیــر و گرفــت، توی بوق 
آبی و قرمــز فــوت نمی کنــم، اما ســامان که 
ول نمی کند؛ بعد از هر پیروزی و شکســت 
تیمش آن قدر حرف زده و می زند که جبران 

همه کم حرفی هایش باشد.
آن روز هم یک از روزهای پرگویی سامان بود. دستش 
به در و دیوار نرسیده بود، ولی یک تکه پارچه به رنگ 

لباس تیمش آورده و باالی سر صندلی اش بسته بود. 
هــر چند دقیقــه یک بــار ســرش را به ســمت محمد و 
مهدی برمی گرداند و می پرسید: »حالتون خوبه؟ فکر 
می کنید دیروز و دیشــب ســخت تر گذشــت یا امروز 
ســخت تر می گــذره؟ نگــران نباشــید می گــذره!« اول 
روز کمی به بهانه سرخوشــی و شــیطنت های سامان 
گفتــه و خندیده بودیم ولــی در طول روز رفتیم ســراغ 
کارهــا و آن قدر مشــغول شــدیم کــه یادمان رفتــه بود 
می شود از خون آبی حرف زد و شش تایی شدن را مثل 
مدال افتخار به گردن آویخت. اما وقتی وسط جلسه 
رســمی که بــا گروهــی از مدیــران ارشــد یک ســازمان 
داشــتیم، ناگهان یکــی از مدیــران رو به ســامان کرد و 
پرسید: »شما آبی هستید یا قرمز؟« دوباره همه چیز 

یادآوری شد. 
من خوشــحال بــودم از من نپرســیده تــا در موقعیتی 
دشوار قرار بگیرم؛ در چند لحظه ذهنم مقدار زیادی 
پــردازش کــرد و انبوهــی واژه ها مقابــل چشــمانم رژه 
رفتند و همــه توان پردازشــی ام به شــدت درگیر یافتن 
پاسخ مناسب شــد. وقتی سامان پاســخ داد، نزدیک 
بود یک آفرین بلند بگویــم، اما خودداری کردم و تنها 
لبخنــدی از خرســندی زدم که کســی آن را ندیــد تا از 

صحنه اخراجم کند!

سامان پاسخ داده بود: »به خاطر خون آبی می پرسید 
یا قراره تبریــک قهرمانی بگیــد؟« ناگهان یــک نفر از 
ســمت دیگری گفت: »کــدام موضــوع رو باید گفت؟ 
نکنه خاطره شــش تایی شــدن در نظرتون نیســت؟« 
و به ایــن ترتیب جلســه مــا از موضوع منحرف شــد و 

همگی رفتیم توی باقالی ها. 
خواســته و ناخواســته جلســه تقریبــاً بــدون نتیجــه 
پایان یافت. به نظر می رســد نتوانیم تا مدتی روی کار 
مشــترک با ســرعت پیش حرکت کنیم، چــون خودم 
باید تماس ها را دنبال کنم که جنگ قرمز و آبی پیش 
نیاید. بــه ســامان اعتمادی نیســت کــه بتونــه جلوی 
تکه پرانــی را بگیرد، ســمیرا هــم آن قدر از ایــن رفتارها 
خشمگین اســت که کارها را با همه افراد درگیر در آن 
جلســه با دلخوری پیش می برد. من که فکر می کردم 
ســرخابی بودن موجــب تعــادل در رفتارها می شــود، 
ناچارم با هر طرف به یک زبانی حرف بزنم که رنجشی 
درست نشود. فقط حیران هستم که چرا درباره سود و 
زیان درازمدت و گروهی رنگ خون مان عوض نمی شود 
و دربــاره اعــداد چهــار یا شــش حساســیت بــه خرج 
نمی دهیم. حیف کــه دور هم بودن مان، چــه برای کار 
و چه تفریح از همه رنگ نیســت و دل مان می خواهد 

تنها یک رنگ داشته باشد.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007
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اینفلوئنسرهای 
ما و آنها

درباره آکادمی 
بیت کوین جک دورسی 

و جی  زی

یک خبر خوب 
یا یک خبر بد؟

پول شویی در 
بایننس و امیدواری 

به رگوالتوری

ضربه ای به ماینرهای 
آمریکایی

ممنوعیت ماینینگ با 
استفاده از منابع انرژی  

کربنی در نیویورک 

14 5

10

2

این سقوط ها و ریسک ها  چه معنایی دارند؟
درس های سقوط لونا  سرمایه گذاری روی 

بیت کوین همچنان 
ضرر می دهد

با توجه به رشد تورم در آمریکا 
احتمال ریزش قیمت این رمزارز 

تا زیر 28 هزار دالر وجود دارد

رگوالسیون از آنچه در آینه 
می بینید نزدیک تر است!

به جای ترساندن مردم 
تنظیم گری کنید

گفت وگو با افشار جوکار، مدیرعامل کوین نیک؛ او می گوید چشم اندازشان 
فراهم  آوردن بستری امن و شفاف برای ایرانیان جهت بهره مندی همه جانبه 

از  بالکچین و ارزهای دیجیتال است

تحلیل های 
فاندامنتال در بازار 
ارزهای دیجیتال 
نقش زیادی دارند 

اگر به این فکر  کنیم 
که ارز دیجیتال چه 
دردی را از جامعه 
درمان می کند 
نمی توانیم حدومرزی 
برای آن قائل شویم

   عکس:  نسیم اعتمادی
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23
ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
ه  ر شـــــــــما
بیســت و ســوم 
بیست و دوم خرداد
1 4 0 1
16  صفـــــحه

15

براون قصد دارد تمرکز بیشتری 
بر حوزه رمزارزها داشته باشد 

 چرا کریستین براون 

رابین هود را ترک کرد؟

وب 5.0 دورسی
زیرمجموعه بالک 
به نام  TBD اعالم 

کرده که قصد دارد 
یک وب غیرمتمرکز 

جدید با محوریت 
بیت کوین بسازد 
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جک دورســی، مدیرعامــل ســابق توییتر و جی 
زی، رپر مشهور آمریکایی می خواهند آکادمی 
آموزش رایگان بیت کوین راه اندازی کنند. این دو 
می خواهند به کودکان، نوجوانان و بزرگســاالن 
مجتمع مســکونی مارســی آموزش های ســواد 
مالی با تمرکــز بر بیت کوین بدهند و خودشــان 
هدف از این کار را کمک به افراد برای دستیابی 

به استقالل مالی اعالم کرده اند.
آمارهــا نشــان می دهــد اکنــون در ســال ۲۰۲۲،  
بیش از ۶۳ میلیون آمریکایی به خدمات بانکی 
دسترســی ندارنــد و برخــی معتقدنــد در ایــن 
شــرایط، رمزارزهــا می توانند به توانمندســازی 
اقتصادی این افــراد کمک کنند. آمارها نشــان 
می دهــد درصــد باالتــری از رنگین پوســتان 
آمریکایــی نســبت بــه سفیدپوســتان رمــزارز 
دارنــد؛ تئــوری ای کــه جــک دورســی هم بــه آن 
معتقد است و می گوید ابزارهای 
بیت کویــن  ماننــد  قدرتمنــدی 
می توانند به توانمندی مالی مردم 

کمک کنند.
با وجــود قدرتــی کــه رمزارزهــا در 
اســتقالل مالی افــراد دارنــد، این 
ابزارها همچون شمشیر دولبه ای 
هستند که بدون آموزش صحیح 
خطرات شان بیشتر از منافع شان 
اســت. جــک دورســی و جــی زی 
حــاال بــا راه انــدازی ایــن آکادمــی می خواهنــد 
بخشی از جامعه آمریکایی را که درصد باالیی از 
آنها رنگین پوست و دارای درآمد پایین هستند، 

به ابزار رمزارزها مجهز کنند.
حاال با رسانه ای شدن برنامه این دو اینفلوئنسر 
برای آموزش ســواد مالی با تمرکز بر بیت کوین، 
عکس العمل هــای مختلفی به این اقدام شــده 
اســت. برخــی از آن حمایــت کرده انــد و برخی 
دیگر با انتقــاد به اینکــه این آکادمی نمایشــی 
بیــش نیســت، آن را نقــد کرده انــد. منتقــدان 

می گویند نوســانات شــدید رمزارزهــا و افزایش 
کالهبرداری در آن می تواند افرادی را که در این 
دوره آمــوزش می بیننــد، وارد دنیــای خطرناکی 
کنــد. منتقــدان می گوینــد اگــر از ســاکنان این 
مجتمع ســؤال کنیــد، هیچ کدام شــان موضوع 
سواد مالی و آموزش درباره بیت کوین را به عنوان 
اولویت اول شان نام نمی برند. مجتمع مسکونی 
عمومی مارسی که شهرداری نیویورک آن را در 
ســال ۱۹۴۹ در بروکلین ســاخته، اکنون شامل 
۱۷۰۰ آپارتمان با ۴۲۰۰ نفر ساکن است و جایی 

است که جی زی در آن بزرگ شده است. 
با این حال حامیان آکادمی بیت کوین معتقدند 
رمزارزهــا دریچــه ای جدیــد بــه روی مــردم بــاز 
کرده انــد و محبوبیــت آنهــا به ســرعت در حال 
افزایش اســت. اگر مردم در ایــن زمینه آموزش 
درســت نبینند و بدون آموزش وارد آن شــوند، 
سرمایه هایشان را از دســت می دهند. گذشته 
از این، امروز با محبوبیت رمزارزها، فناوری های 
پشت آن همچون بالکچین هم طرفداران زیادی 
پیدا کــرده که حتــی افــرادی بدون مهــارت فنی 
به یادگیــری ایــن فناوری ها عالقه مند شــده اند 
و آمــوزش آن می تواند به توانمندســازی نیروی 

کار منجر شود. 
جــی زی، رپــر ۵۲ســاله آمریکایــی کــه تاکنــون 
موفق به دریافت ۲۱ جایزه گرمی شــده، یکی از 
رکوردداران فروش در دنیای موســیقی اســت و 
قطاری از افتخــارات را به دنبال خود می کشــد. 
جــک دورســی هــم کــه در راه انــدازی توییتــر و 
بالک )اســکوئر ســابق( نقــش داشــته و تجربه 
مدیرعاملــی ایــن دو شــرکت را دارد، در دنیــای 
فنــاوری چهــره شناخته شــده ای اســت. حــاال 
کــه ایــن دو اینفلوئنســر دربــاره آمــوزش مــردم 
احساس مسئولیت و برای آن هزینه می کنند، 
جــای درس برای مــا و اینفلوئنســرهایمان دارد 
کــه در چنــد مــاه گذشــته برخــی از آنهــا تبلیغ 

کوین های اسکم را انجام دادند.

INTROسرآغاز

درباره آکادمی بیت کوین جک دورسی و جی  زی

اینفلوئنسرهای ما و اینفلوئنسرهای آنها

تحليل
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انتشارات

K A R A N G

همین ابتدا بگویم که لونا کامالً سقوط نکرده است، 
هرچند احتمال اینکه طرح های نجات مدیران این 

شــبکه بتوانــد آنهــا را از برزخــی کــه گرفتــار آن 
شده اند، نجات دهد هم کم است. بنابراین این 
نوشــته با این فرض نوشته شــده که پروژه لونای 
یک و دو شکســت خورده اســت و امــروز درباره 
پــروژه ای حرف می زنیم که اســکم نیســت، ولی 
نتوانســته بــه ادعاهایــی که کــرده، جامــه عمل 
بپوشــاند. در این یادداشــت کوتــاه می خواهیم 
ابعاد گوناگون پروژه ای را بررسی کنیم که تا همین 
چند وقت پیش جزء پروژه های محبوب بود و مو 
الی درز آن نمی رفت. در این یادداشت هم به این 

نمی پردازیم که چه شد که چنین شد؛ صرفاً می خواهیم به 
روزهای پس از فاجعه نگاهی بیندازیم.

پروژه لونا قرار نبود شکست بخورد؛ حتی قوی ترین 
تحلیلگران هم تصور نمی کردند که طی یک شــب 
این پــروژه نابود شــود. حتــی در زمانی که شــاهد ســقوط ۹۰ 
درصدی بودیم، برخی اینفلوئنسرها اعالم کردند که االن زمان 
خرید است. وقتی طی چند روز بعد بسیاری از آنهایی که در 
کــف، خریده بودنــد، در ضــرر ۹۰ درصــدی بودند، ایــن گزاره 
برجســته شــد که لزوماً بعــد از هر ســقوط، صعــودی در کار 
نیست. اگر با این تصور که رمزارزی سقوط کرده و اکنون زمان 
خرید است و چشم بسته بخواهیم رمزارزی را بخریم، اشتباه 
مطلق است. نه تحلیل تکنیکال و نه تحلیل بنیادی و نه حتی 

تحلیل های مبتنی بر احساسات نمی توانند به ما بگویند که 
یک دارایــی دقیقــاً تا کجــا ســقوط می کنــد. روی کاغذ همه 
می خواهند در کف بخرند و در سقف بفروشند. 
منتها نکته ای که فراموش می شود این است که 
بیش از ۹۰ درصد معامله گران خــالف این گزاره 
بدیهی عمل می کنند. بیشــتر معامله گــران در 
قیمت های باال می خرنــد و در قیمت های پایین 
می فروشند. حتی معامله گران حرفه ای هم از این 
آفــت در امــان نیســتند. معامله گــری کــه ادعــا 
می کند همیشه در تمام معامله هایش در سود 
اســت و همیشــه در بهترین نقاط ورود و خروج 
معامالتــش را انجــام می دهــد، دروغ می گویــد. 
چیزی که حتــی معامله گــران موفــق از آن نمی گویند، عامل 
شانس و تصادف است. بسیاری از کسانی که در یک موضوع 
سرمایه گذاری می کنند و به موفقیت می رسند، در لحظاتی 
شانس می آورند که هرگز به آن اشاره نمی کنند. بازار رمزارزها 
بازار پرریســکی اســت و مدیریت ریســک در ایــن فضا هم 

نمی تواند چاره درمان همه دردها باشد.

ســرزنش و خودخوری رفتــار معمول همــه آنهایی 
است که دارایی شان صفر می شود. متأسفانه برخی 
از اطرافیان افراد هم نسبت به آنها رویه نامناسبی را در پیش 
می گیرند. ما هرگز نباید در زمان هایی که در این موقعیت ها 
قــرار می گیریــم، خودمــان را نابــود کنیــم. ریســک بخــش 
جدایی ناپذیر سرمایه گذاری است و ما نمی توانیم آن را نادیده 

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا قربانی

@mediamanager_ir

این سقوط ها و ریسک ها  چه معنایی دارند؟

درس های سقوط لونا
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این روزها که بــازار رمزارزها با ریزش ســنگینی مواجه 
بــوده را می تــوان روزهای طالیــی رمزارزها دانســت؛ به 

چند دلیل. قبــل از هــر چیز باید یــادآوری 
کنیــم در روزهایی به ســر می بریم کــه بازار 
رمزارزهــا نزولــی بــوده و رکوردهــای نزولــی 
پیشــین خــود را نیــز شکســته، اما ایــن به 
معنــای از بیــن رفتــن این صنعت نیســت 
و در همیــن لحظــه کــه در حــال نوشــتن 
ایــن یادداشــت هســتم، این بــازار حجمی 
معــادل ۱.۱8 تریلیــون دالر دارد و فقــط در 
۲۴ ساعت گذشته ۷۰ میلیارد دالر گردش 
داشته و این یعنی عددی معادل یک سوم 

GDP ایران برای یک ســال! پس دقت داشــته باشــید 
حتی در روزهایی که این بازار به خاک و خون کشــیده 
شــده، هر ســه روز به انــدازه کل GDP یک ســال ایران 

گردش دارد.
اما چرا این روزها طالیی هســتند؟ اول اینکه با ریزش 
قیمت ها، بسیاری از متوهمان که در بازارهای صعودی 
ســیگنال های بدون پشــتوانه به مردم ارائه می دادند، 
عیارشان مشــخص و دست شان رو می شــود و در این 
روزهــا عمدتــاً صدایــی از آنهــا درنمی آیــد و ایــن خود 
می توانــد باعــث بی اعتبار شــدن توصیه هــای آنها در 

روزهای صعودی آینده باشد.
از طــرف دیگــر ایــن روزهــا کــه هیجانــات و انتظــارات 

یک شــبه پولــدار شــدن تــا حــد زیــادی کنــار رفته اند، 
بهترین زمان برای یادگیری و آمــوزش در تمام الیه ها، 
مخصوصاً عموم مردم است. در همین راستا 
نیز بــود کــه هفته پیــش »جک دورســی« از 
شــروع فعالیت خود بــرای آمــوزش مفاهیم 
حوزه رمزارزها به عمــوم رونمایی کرد و اعالم 
کرد به همراه دیگر چهره های شناخته شــده 
صنعت، دوره هایی را به طور تخصصی برای 
آموزش مــردم طراحــی و ارائه خواهنــد کرد. 
اما این فقــط عموم مردم نیســتند که نیاز به 
آموزش دارند، بلکه این روزها که هیاهوهای 
بــازار فروکــش کــرده، بــرای دولت مــردان و 
قانون گــذاران نیز فرصت خوبی اســت تا بــا حوصله و 
به دور از اســترس های هیجانی بازار، چهارچوب هایی 
بــرای ایــن بازارهــا و فعالیــت در آنهــا تهیــه و تدوین و 

ابالغ کنند.
از طرف دیگــر برای کســب وکارها نیز فرصت مناســبی 
اســت تــا زیرســاخت های فنــی، امنیتــی، پشــتیبانی، 
حقوقــی، انســانی و غیــره خــود را تقویــت کننــد تا طی 
روزهــای صعــودی در آینــده، بــا کمتریــن مســائل و 
مشــکالت روبــه رو باشــند. جمیــع ایــن مــوارد، نشــان 
می دهد این روزها که هیجان از بــازار رمزارزها کمی دور 
شده، زمان طالیی برای صرف وقت و هزینه برای توسعه 
زیرساخت های فرهنگی، آموزشی، فنی و حقوقی است.

اکنون یکی از بهترین زمان ها برای مردم، دولت مردان 
و کسب وکارهاست که روی توسعه و آموزش خود کار کنند

چرا در روزهای طالیی برای رمزارزها هستیم؟

تحليل
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 رمــزارز؛ هفته نامه اکوسیســتم بالکچیــن و رمــزارز ایران

محصولــیازگــروهرســانهایراهپرداخت

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

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

POINT OF VIEWزاویه دید

پول شویی در بایننس و 
امیدواری به رگوالتوری

یک خبر خوب 
یا یک خبر بد؟

بــه  بایننــس  متهم شــدن 
پول شــویی و کشیده شدن پای 
آن به محکمه، شــاید برای بازاری که در 
هفته های گذشته از چپ و راست خبر 
بد بر سرش آوار شده، یک خبر بد دیگر 
محســوب شــود، امــا وقتــی بــا عینــک 
رگوالتــوری و مســئله مهــم جرم زدایی و 
جرم انــگاری این فضــا به آن نگاه شــود، 
شــاید خبــری خوشــحال  کننده باشــد. 
مدت هاســت که یکی از نقدهای جدی 
به این فضا را امکان و احتمال استفاده 
از ابزارهــا و روش هــای آن، به ویــژه در 
صرافی هــای دیجیتــال برای پول شــویی 
عنوان می کنند. این نگرانی ای است که 
از قضا رگوالتور داخلی هم مدام بر طبل 
آن کوبیده و تالش کرده کسب وکارهای 
تبــادل داخل کشــور را بــا ایــن بهانه که 

ممکن است یا می توانند 
ابــزار پول شــویی، آن  هــم 
و  رصــد  امــکان  بــدون 
محاکمــه  و  پیگیــری 
باشند، گوشــه رینگ گیر 
انداختــه و به کســب وکار 

آنها بتازد.

ماجــرای  امــا   
بایننــس نشــان 

می دهد اول اینکه کلیت این فضا کم کم 
به ســمت شناســایی پاشنه آشــیل ها و 
نقاط ضعــف خود پیــش مــی رود و دوم 
اینکــه امکان هــا و فرصت هــای ارتکاب 
جرم، به ویــژه از نــوع جرایم مالــی در آن 
کمتر و کمتر می شــود. درست است که 
هنــوز مســیر زیــادی بــرای رگوالتــوری 
قضایی و جرم شناسانه فضای رمزارزها 
باقــی مانــده، امــا کم کــم اســتدالل های 
مخالفــان ایــن فضــا کــه آن را غیرقابــل 
رگولــه و سرشــار از فرصت هــای تخلــف 
معرفی می کردند، اهمیت و قدرت خود 

را از دست می دهند.

 فضــای رمــزارز یــک بــازار و 
اقتصــاد مالی جدید اســت که 
ماننــد هــر فضــای دیگــر اقتصــادی کــه 
ســودای مانــدگاری و رشــد دارد، بایــد 
بتوانــد ابزارهــا و فرایندهــای پایــش و 
ردیابــی جــرم در اکوسیســتم خــود را 
تعریف کند و حاال کم کم نشانه  های این 
قابلیت در حال بروز اســت؛ هرچند راه 

طوالنی در پیش دارد.

رسول قربانی 
سردبیر راه پرداخت

@rasoulghorbani

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

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

دلیل نوسانات آن همه سرمایه خود 
را در آن از دست بدهید. توصیه 

می کنیم قبل از هرگونه فعالیت در 
آن مطمئن شوید اطالعات کافی 

درباره آن را دارید.

بگیریم. ریسک سقوط یک پروژه شناخته شده مانند شبکه 
ترا چیزی اســت که بایــد آن را در نظر می گرفتیــم. به همین 
خاطــر اســت که همیشــه گفتــه ام که ریســک صفر شــدن 
پروژه های بزرگ و شناخته شده مانند بیت کوین و اتریوم هم 
وجود دارد. این احتمال ممکن است برای بیت کوین و اتریوم 
کمتر باشــد، ولی وجود دارد. سقوط شــبکه ترا و لونا ما را در 
زمینه استیبل کوین ها هوشیارتر از قبل کرد. دقت کنیم که 
نهادهای رگوالتوری جهان روی استیبل کوین ها حساسیت 
بیشــتری نســبت بــه توکن هــا و کوین هــای دیگــر دارنــد. 
استیبل کوین هایی مانند تتر ریسک های خود را دارند و برای 
مــا ایرانی هــا ریســک مضاعــف دارنــد. پروژه هــای دیگــر 
اســتیبل کوینی هــم مســائل خــاص خودشــان را دارنــد و 
نمی توانیم آنها را نادیده بگیریم. با سقوط لونا حساسیت ها 
روی استیبل کوین های الگوریتمی حتی نسبت به قبل هم 
بیشــتر می شــود و اکنون به بســیاری از پروژه ها باید با دیده 

شک و تردید جدی تری نگریست.

این سقوط ها و این ریسک ها اگر یکی پس از دیگری 
اتفاق بیفتند، به چه معنایی است؟ آیا این به معنای 
پایان کریپتو است؟ آیا باید به دوران خاموشی رمزارزها سالم 
کنیم؟ معتقدم بالکچین و رمزارزها دریچه ای را باز کرده اند که 
ما برای لحظاتی هم که شده، آن سوی پرچین ها را دیده ایم. 
حاال می دانیم که می شود در دنیایی که اعتماد گوهر نایابی 
است، بدون اعتماد کردن، اعتماد خلق کرد. دانستن همین 
موضوع کافی است که خودمان را وابسته به یک توکن و پروژه 
خاص نکنیم. آنچه اهمیت دارد، دنیایی است که رمزارزها و 
بالکچین نوید آن را داده اند. گیرم همه پروژه های بالکچینی 
زمین بخورند؛ آنچه زمین نمی خورد، دیدگاهی است که ما به 
جهان پس از بالکچین پیــدا کرده ایم. بنابراین قرار نیســت 
خودمان را به رمزارزهای امروز گره بزنیم. ما می دانیم که دنیا 
می تواند به گونه دیگری باشد و هر شکستی درس هایی دارد 
برای ساختن جهان به شیوه مناسب تر. نه شکست لونا و نه 
شکست های دیگر، هیچ کدام به معنای شکست تغییری که 
شروع شده، نیست؛ منتها این شکست ها نشان می دهد که 
حتماً باید دیدگاه هایمان را اصالح کنیم و با دقت بیشــتری 
روندها را دنبال کنیم. برای آنهایی که دوســت دارند پیشرو 
باشــند، بیش از بقیه الزم اســت که وقت و انرژی بــرای درک 

تغییرات بگذارند.

دنیای کریپتو دنیای جذابی است؛ ولی به همان اندازه 
که جذاب است، ریسک نیز دارد و عبور سالمت از 
این مهلکه ممکن نیست؛ مگر با آموزش و یادگیری پیوسته. 
خطا ها و شکست ها هم بهترین منبع برای یادگیری هستند.
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بعد از ویزا و مسترکارت 
نوبت به شرکت کارت 
اعتباری دیگری رسید

آمریکن اکسپرس 
رمزارز جایزه 

می دهد
 شرکت های کارت اعتباری تالش 
می کنند مزایایی را به مشــتریان 
خــود ارائــه دهنــد و بــر محبوبیــت خــود 
بیفزایند. امریکن اکســپرس ایــن کار را از 
طریق مشارکت جدید با پلتفرم مدیریت 
ثروت کریپتــو و ارائه دهنده کیــف پول ابرا 
)Abra( انجــام می دهد. آنهــا از راه اندازی 
 Amex در شــبکه Abra کارت رمزنــگاری

خبر دادند.

و  مؤســس  برهیــت،  بیــل   
مدیرعامل ابرا گفــت: این کارت 
بــه کاربرانــی کــه بــا دالر آمریــکا معاملــه 
می کنند، اجــازه می دهد تــا در خریدهای 
خــود از طریق شــبکه Amex، پاداشــی از 

جنس ارزهای دیجیتال دریافت کنند.

 ابــرا از بــه اشــتراک گذاشــتن 
جزئیات مربــوط به اینکــه کدام 
ارزهای دیجیتال در اولین نسخه از کارت 
در دســترس کاربــران قــرار می گیــرد، 
خــودداری کرد، امــا برهیت گفــت که این 
پیشــنهاد در نهایــت بــه کاربــران اجــازه 
می دهد تا جوایز خــود را از طریق چندین 

ارز دیجیتال مختلف دریافت کنند. 

 او توضیح داد که کاربران می توانند 
جوایــزی را در قالــب توکــن یــا ارز 
دیجیتال دیگــری دریافت کننــد. برهیت 
توضیــح داد کــه کاربــران کارت بایــد در ابرا 
ثبت نــام کننــد و کارت بــا درخواســت این 
کاربران برای خط اعتباری عمل می کند. او 
افــزود، هنگامــی کــه آنهــا جوایــز کریپتــو 
دریافــت می کننــد، می تواننــد از صرافــی 
سواپ ابرا برای تبدیل آسان این پاداش ها 
به ارزهای دیجیتال مختلف استفاده کنند.

 به گفتــه وی، ایــن کارت بــرای دو 
گــروه مختلــف طراحــی شــده 
است؛ عالقه مندان باتجربه حوزه رمزارز و 
کسانی که به دنبال ورود به دنیای کریپتو 
برای اولیــن بــار از طریــق یک نقطــه ورود 
ساده هستند. او گفت: »آنها بدون نیاز به 
تبدیل ســایر دارایی هــای خود به رمــزارز، 
دریافــت  دیجیتــال  ارز  پاداش هــای 

می کنند.«

NEWSخبر

آموزش
E D U C A T I O N

با وجــود اطالع رســانی های زیــاد، همچنان بســیاری از 
کاربــران با وجــود شــناخت از روش فیشــینگ، توانایی 
شناســایی و جلوگیــری از آن را ندارنــد. در بخــش دوم 

گزارش فیشینگ به معرفی راهکارهایی برای 
اطالعات بیشتر در مورد برخی از روش های 
فیشینگ و نحوه  مقابله با آنها می پردازیم.

از  جلوگیــری  راهکارهــای   
فیشینگ

به جرئت می توان گفت در بیش از ۹۰ درصد 
کالهبرداری هــا با فیشــینگ، مقصــر اصلی 
خودِ کاربر است؛ چراکه با کمی تأمل و توجه، 
می تــوان از وقوع آن جلوگیری کرد. همیشــه 

باید نســبت بــه وارد کــردن اطالعات هویتی و حســاس 
خــود در پیام هــا، وب ســایت ها یــا تماس هــای تلفنــی 
دقت بیشــتری داشته باشــید. نباید اجازه دهید تا یک 
پیشنهاد وسوسه کننده یا احساس جاماندن از بقیه و از 
دست دادن فرصت، منطق را از شما بگیرد! اما برای درک 
بهتر روش های شناسایی و جلوگیری از وقوع فیشینگ، 

این موارد را هم در نظر بگیرید:

  بــه نتایــج تبلیغاتــی )AD( در موتورهــای 
جست وجو اطمینان نکنید!

ممکــن اســت در زمــان جســت وجوی عنوان یــک برند 
یا مــوارد دیگــر در موتورهــای جســت وجو مثــل گوگل، 
لینک هــای تبلیغاتــی را در ابتــدای صفحــه مشــاهده 
کنید که با یک آیکون »آگهی« یا »AD« در کنار عنوان 
ســایت از ســایر نتایج، قابل تفکیــک هســتند. یکی از 
روش هــای قدیمی بــرای فیشــینگ، اســتفاده از همین 
تبلیغــات فریبنــده اســت. فیشــر بــا پرداخــت هزینــه 
می تواند صفحه تقلبی خود را در موتورهای جست وجو 
با هزینه  اندکــی، باالتر از ســایت اصلی به کاربر نشــان 
دهد. گرچه در چند ســال اخیــر گوگل تالش کــرده تا با 
احراز هویت صاحبان سایت ها و تبلیغ دهنده ها، مانع 
از وقوع فیشــینگ از طریق تبلیغات جست وجو شود، 
اما کالهبرداران همیشه راه دومی برای دور زدن قوانین، 
در جیب خود دارند؛ بنابراین باید گفت که به هر لینک 

تبلیغاتی اعتماد نکنید!

 به روزرســانی مرورگرهــا و اســتفاده از 
آنتی ویروس ها را جدی بگیرید!

نصب آنتی ویروس ها و به روز نگه داشتن مرورگرهای وب، 
تا میزان زیادی در مقابله با فیشینگ به شما 
کمک می کند. مرورگرهــای پرطرفداری مثل 
فایرفاکس و کــروم در به روزرســانی های خود 
به صورت مدام الگوریتم و الگوهای مبارزه با 
فیشینگ را بهبود می بخشــند. همین طور، 
آنتی ویروس هــا در مبــارزه بــا بدافزارهــای 

فیشینگ، تأثیرات خوبی دارند.

  نرم افزارهای نامعتبر و ناشناس 
را نصب نکنید!

در طول اســتفاده یا دانلــود از اینترنت، ممکن اســت با 
پیام هایی مبنی بر دانلود به شرط نصب نرم افزار، روبه رو 
شــوید! برای جلوگیری از فیشــینگ، پیشــنهاد می کنم 
به هیچ وجــه نرم افزارهای ناشــناس را از منابــع نامعتبر 
دانلود و نصب نکنید. حتی اگر برای اتمام مرحله دانلود 
فایل مورد نظر، نیاز به نصب یک نرم افزار خاص بود، از 
خیر دانلود بگذرید. نرم افزارهای مورد نیاز خود را تنها از 
منابع رسمی دریافت و از نصب نرم افزارهای مشکوک و 
غیررسمی مانند نسخه های مختلف تلگرام، به طور جد 

خودداری کنید!

 قبل از کلیک، کمی بیشتر فکر کنید!
آدرس هر سایتی را که درخواست ورود اطالعات حساس 
و هویتی شما را داشت، با دقت بیشتری بررسی کنید و 
به تمام حروف آن دقت داشته باشید. به لینک هایی که 
فاقد گواهی SSL هســتند و با HTTP شــروع می شوند، 
وارد نشــوید و حتماً HTTPS آن  را بررســی کنیــد. البته 
 SSL تضمیــن امنیــت ســایت هایی کــه گواهی امنیتــی
را دارنــد و بــا HTTPS شــروع می شــوند، وحــی منــزَل 
نیســت؛ زیرا اگرچــه این بــه معنی یــک اتصــال ایمن و 
رمزنگاری شــده اســت، امــا مجرمــان ســعی می کننــد با 
روش های مختلف، این گواهی را برای سایت فیشینگ 

خود اخذ کنند. این هشدارها را جدی بگیرید!
همچنیــن در زمان اجــرای لینک هــای کوتاه مشــکوک، 
ســعی کنید از حالــت امنیتــی Incognito یا ناشــناس 

مرورگرها اســتفاده کنید؛ چراکه ممکن است به سمت 
یک لینک مخرب، هدایت شود.

 با زبان فیشینگ آشنا شوید
حمالت فیشــینگ می تواند به شــکل عجیبی، کاربران 
را در کلیــک روی طعمــه، قانــع و تحریک کننــد. یکی از 
ساده ترین روش ها برای شناســایی ایمیل ها یا پیام های 
مشــکوک، آشــنایی بــا زبان فیشــینگ بــوده که شــامل 

موارد زیر است:
 پیام هایی که در آن به  جای اســتفاده از نام حقیقی، از 

شما به عنوان مشتری یاد می  شود.
  پیام هایی که از شــما تأیید اعتبــار و اطالعات هویتی، 
آدرس، اطالعــات بانکــی و ســایر اطالعــات مهــم را 

درخواست می کنند.
 اشتباهات، خطاهای دستوری و اصطالحاتی که امروزه 

کاربرد زیادی ندارند.

 مراقب پاپ آپ ها باشید!
بــا وجــود اینکــه پنجره هــای پــاپ آپ دیگــر مثل ســابق 
کاربــرد ندارنــد، امــا هنــوز بعضــی از ســایت های 
شناخته شــده، ایــن تبلیغــات را در ســایت خود نشــان 

می دهند. 
در زمــان وارد کردن اطالعات درون این پنجره ها بســیار 
حساس باشــید؛ چراکه بســیاری از حمالت فیشینگ 
با کمک همیــن پنجره های پــاپ آپ و در حالــی که خود 
را بخشــی از یک ســایت معتبر معرفی می کنند، اتفاق 

می افتد.
در بخش دوم این گزارش، سعی کردم تا در مورد روش های 
شناسایی فیشــینگ و جلوگیری از آن، اطالعات مفیدی 
را در اختیــار کاربــران بــازار رمزارزهــا قــرار دهــم. بــا توجــه 
بــه خطاهــای شــناختی و ناخــودآگاه انســان، همچنــان 
کالهبرداری ارزهای دیجیتال از طریق فیشینگ، یک روش 
رایج و مؤثر محسوب می شود.  گرچه استفاده از افزونه ها 
و آنتی ویروس هــا در جلوگیری از حمالت فیشــینگ مؤثر 
هستند، اما هیچ چیز به اندازه آشنایی با زبان فیشینگ، 
در شناســایی آن تأثیرگــذار نیســت. همیشــه در زمــان 
اســتفاده از اینترنت، حریم خصوصــی و حفظ اطالعات 

خود را در اولویت قرار دهید تا در دام فیشینگر نیفتید.

برای جلوگیری از فیشینگ چه اقداماتی را باید در نظر داشته باشیم؟

عملیات پاتک به فیشینگ 

کارن آهنگری  
مدیر آکادمی بیت پین

@karenahangari
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REPORTگزارش

تا سال ۲۰۳۰ نرخ پذیرش 
بیت کوین به ۱۰ درصد 

خواهد رسید

اثر شبکه ای روی رشد 
پذیرش بیت کوین

 پیش بینی های اخیر حاکی از آن 
است که نرخ پذیرش بیت کوین تا 
هشــت ســال دیگــر بــه ۱۰ درصــد خواهد 
رســید. بیت کویــن نیــز ماننــد اینترنــت و 
رسانه های اجتماعی از اثر شبکه ای سود 
می برد. اثــر شــبکه ای در بیت کوین یعنی 
هرچــه پذیــرش بیت کوین بیشــتر شــود،  
ارزش و انگیزه افراد جدید برای استفاده از 

آن بیشتر خواهد شد.

 به گزارش کوین تلگــراف، فناوری 
بیت کویــن می توانــد ســریع تر از 
فناوری هــای تحول آفریــن گذشــته مثــل 
خودروها و انرژی الکتریکی، جهان شمول 

شده و مورد پذیرش مردم قرار بگیرد.

بــالک ور  کــه  گزارشــی  در   
ُــه  اینتلیجنــس منتشــر کــرد، ن
فناوری  تحول آفرین از جمله خودرو، برق، 
تلفــن هوشــمند، اینترنــت و شــبکه های 
اجتماعی و نمودارهای پذیرش آنان از سال 
۲۰۰۹ تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است. 
پذیرش همــه فناوری هــای تحول آفرین از 
یک الگوی منحنی Sماننــد نمایی پیروی 
می کنند؛ اما فناوری های جدید مبتنی بر 
شبکه بسیار سریع تر از انتظار بازار، مورد 

پذیرش عموم مردم قرار می گیرند.

 بر اســاس اطالعات ایــن گزارش 
پذیــرش بیت کویــن ســریع تر از 
بسیاری از فناوری های تحول آفرین دیگر به 
اشباع می رسد. از جمله دالیل این امر آن 
اســت که کاربران برای پذیرش این فناوری 
انگیزه های مالی داشته، همچنین محیط 
کالن نیز آماده این پذیرش است. می توان 
وجود اینترنــت را نیز دیگــر عامل پذیرش 

سریع تر بیت کوین دانست.

 در این گــزارش آمده اســت که از 
دیدگاه مصرف کننده، فناوری های 
گذشته راحتی یا بازدهی بهتر را به ارمغان 
می آوردند. اســتفاده از اتومبیل ســرعتی 
بیشتر از اسب و کالسکه را فراهم می آورد. 
اســتفاده از تلفــن همراه نیــز شــما را برای 
برقراری تماس از تلفن ثابت بی نیاز می کند. 
با این حال استفاده از بیت کوین، از آنجا که 
منافع مالی را نیز تأمین می کند، بر اساس 
نظریــه بازی ها، بهترین پاســخ بــرای همه 

اقشار خواهد بود.

پس از انتشار اخبار مربوط به رشــد تورم در آمریکا، 
بسیاری از بازارهای مالی جهانی از جمله بازار ارزهای 
دیجیتال سقوط کردند. در حالی که بسیاری امیدوار 
بودند بیت کوین بتوانــد از ناحیه ۳۰ هــزار دالر عبور 
کند، افزایش فشــار فروش در بازار ایــن ارز دیجیتال 
باعث شــد که قیمــت بــار دیگر به زیــر ۲۹ هــزار دالر 
برســد. در این میان، تحلیلگران نیز چندان به آینده 

قیمت امیدوار نیستند.
به گزارش کوین تلگراف، در ۱۰ ژوئــن )۲۰ خرداد(، بار 
دیگر بازارهای مالی جهان بعد از اعالم اخبار مربوط 
به رشــد تورم در ایاالت متحده ســقوط کردند. بنا بر 
داده های جدید، شــاخص تورم در این کشور نسبت 
بــه یــک ســال گذشــته 8/۶ درصــد رشــد کــرده و به 

باالترین سطح از ۱۹8۱ میالدی رسیده است.
اکثر فعاالن بازار انتظار چنین رقم باالیی را نداشتند. 

در نتیجه، انتشار این خبر باعث شــد که بیت کوین 
حمایــت ۳۰ هــزار دالری خــود را از دســت بدهــد و 
بــه کــف روزانــه ۲8 هــزار و 8۵۲ دالر برســد. ســپس 
خریدارانــی کــه ســعی داشــتند در کــف قیمتــی، 
بیت کوین های بیشــتری بخرنــد، توانســتند آن را به 

باالی ۲۹ هزار دالر برگردانند.
تحلیلگــران معتقدنــد کــه ناتوانــی فــدرال رزرو برای 
مهار تورم احتماالً باعث می شــود کــه قیمت ارزهای 

دیجیتال در سال آینده تالطم زیادی داشته باشد.
آنهــا می گوینــد تــورم 8/۶ درصــدی یعنــی اینکــه 
احتماالً نــرخ بهــره و در نتیجه شــاخص دالر آمریکا 
به شــدت افزایــش می یابــد. بیت کویــن و اکثــر انواع 
دارایی هــا هــم احتمــاالً قیمت هــای بســیار پایینــی 
را تجربــه می کننــد. بــازار هم حــدود یک ســال روند 
جهت دار خاصی نخواهد داشت و به نظر نمی رسد 

که به این زودی ها بهبود یابد.
حتی این احتمال وجود دارد که قیمت بیت کوین به 
زیر ۲8 هزار دالر سقوط کند. تحلیلگران بازار ارزهای 
دیجیتــال می گوینــد روند کلــی ایــن ارز دیجیتال در 
بــازه زمانــی طوالنی مــدت همچنــان نزولــی اســت. 
برخی توصیه می کنند کــه با توجه به احتمال ریزش 
بیت کوین تا زیــر ۲8 هزار دالر، افــراد معامله خاصی 

انجام ندهند و فعالً نظاره گر بازار باشند. 
بیت کویــن در حــال حاضــر در ناحیــه حمایتی خود 
قــرار دارد، امــا بــرای چهارمین دفعــه به ایــن منطقه 

رسیده است.
احتمال اینکــه این حمایت از دســت بــرود و این ارز 
دیجیتال به قیمت ۲8 هزار دالر برسد، بیشتر است. 
اگر بیت کوین بتواند تا باالی ۳۰ هزار دالر رشد کند، 

ممکن است دیگر به ۲8 هزار دالر نرسد.

تحلیلگران می گویند با توجه به رشد تورم در آمریکا که طی 4۰ سال اخیر بی سابقه بوده و نوسانات 
اخیر بیت کوین، احتمال ریزش قیمت این رمزارز تا زیر ۲8 هزار دالر وجود دارد

سرمایه گذاری روی بیت کوین همچنان ضرر می دهد

روند ارزش بازار رمزارزها در هفته گذشته روند ارزش بازار آلت کوین ها در هفته گذشته روند تغییرات سلطه بیت کوین در هفته گذشته
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

طبق گزارشی از رویترز در روز دوشنبه، این خبرگزاری ادعا 
کرده که ممکن است صرافی رمزارزی بایننس، بزرگ ترین 

صرافی فعال در این حوزه، اجازه پول شویی به 
مبلغ ۲.۳۵ میلیارد دالر را در یک دوره پنج ساله 
داده باشد. در این گزارش به پردازش پول توسط 
هکرهای کره شمالی، فروشندگان مواد مخدر 
روسی و گروه های سازمان یافته اروپایی از طریق 

این صرافی، اشاره شده است.
بر اســاس تحقیقــات جدیدتــر، بایننــس بین 
ســال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ بیش از ۲.۳۵ میلیارد 
دالر وجوه دزدیده شــده و هک شــده را پردازش 
کرده  است. این وجوه که بررسی آنها بر عهده 

کمپانی های تحلیل بالکچین بوده، از هک های زنجیره ای، 

کالهبرداری هــا و فــروش غیرقانونــی مــواد مخدر نشــئت 
 Chainalysis می گیرنــد. شــرکت تحقیقاتــی بالکچیــن
اعالم کــرده کــه بایننــس تنهــا در ســال ۲۰۱۹، 
۷۷۰ میلیون دالر از وجوه مجرمانــه را پردازش 

کرده است.

 بایننس نمی دانســت چه کســی 
پول را جابه جا می کند

ایــن گــزارش همچنین بــه نهادهایــی از جمله 
الزاروس که به عنوان گروهی از مجرمان سایبری 
کره شــمالی شــناخته می شــوند، اشــاره کرده 
 است. این گروه در سال گذشته، به هک کردن 
۵۵۰ میلیون دالر از بازی متعلق به والت رونین متهم شد. 

بایننس در رابطــه با این پرونده با همــکاری مجریان قانون 
موفق به شناســایی و مســدود کــردن پنــج میلیــون دالر از 
این مبلغ شــد، اما مقداری که موفق به عبور از این صرافی 
شده، همچنان نامشخص است. در اقدامی دیگر از سوی 
الزاروس در سپتامبر ۲۰۲۰، ۵.۴ میلیون دالر از یک صرافی 
کوچک در اسلواکی به سرقت رفت و پس از گذشت مدت 
کوتاهی، هکرها بــا افتتاح حداقل دو حســاب در بایننس، 
توانستند وجوه دزدیده شده را تبدیل کرده و مسیر حرکت 
آن را پنهان کنند. طبق ســوابقی که بایننس با پلیس ملی 
اســلواکی به اشــتراک گذاشــته بود، هکرهــای الزاروس در 
کمتــر از ۹ دقیقــه، تنهــا بــا اســتفاده از آدرس هــای ایمیل 
رمزگذاری شده، حساب های بایننس ایجاد کردند و وجوه 

سرقتی از صرافی اتربیس را تبدیل کردند. 

آیا افزایش قانون گذاری ها 
می تواند بیت کوین را 

شکست دهد؟

جدالی سخت
مطــرح  اقتصــاددان  ســه   
آمریکایی، اخیراً درباره شانس 
زنــده مانــدن بیت کویــن اظهــار نظرات 
منفی داشــتند. جوزف اســتیلگیتز که 
جایــزه نوبل اقتصــاد را در کارنامه خود 
دارد و بــه عنــوان پروفســور دانشــگاه 
کلمبیــا مشــغول اســت، از ناشــناس 
بــودن تراکنش هــای بیت کویــن انتقاد 
کــرد و آن را در تضــاد بــا ایــده ســاخت 
»سیســتم بانکــی شــفاف« توصیــف 

کرد.

 طبق نظــرات ایــن اقتصاددان، 
ارزهــای دیجیتــال نظیــر بیــت 
کویــن اجــازه انجــام »فعالیت هــای 
تبهکارانــه« را فراهــم می کنــد کــه هیچ 
دولتــی اجــازه انجــام آنهــا را نمی دهــد. 
جوزف استیلگیتز در ادامه ادعا کرد که 
قانون گذاری مالی ارزهــای دیجیتال در 
ســطح جهانی به صــورت ســختگیرانه 
پیگیری نشده است چرا که بازار ارزهای 
دیجیتال به نسبت هنوز کوچک است.

روگــوف،  کنــت  همچنیــن   
اقتصــاددان ارشــد پیشــین 
صنــدوق بیــن المللــی پــول، پروفســور 
دانشــگاه هــاروارد و بازیکــن حرفــه ای 
شــطرنج، نظــر جنجالــی خــود را درباره 
بیت کویــن دوبــاره مطــرح کــرد کــه 
بیت کوین به عنوان گل سرسبد ارزهای 
دیجیتــال در ۱۰ ســال آینده بــه قیمت 
۱۰۰ دالر خواهد رسید. او از دخالت های 
دولت در این حوزه گفت و هشــدار داد 
کــه »بــزرگان در مســند قــدرت« درباره 
قانون گــذاری تراکنش هــای ناشــناس 

تصمیمی اتخاذ خواهند کرد.

 نوریــل روبینــی، اقتصــاددان 
 دانشــگاه نیویــورک کــه بــه 
»Dr.Doom« بــه دلیــل پیش بینــی 
بحــران ســال ۲۰۰8 معــروف اســت، 
از  یــک  هیــچ  بیت کویــن  می گویــد 
خصوصیت هــای یک پــول را نــدارد. او 
همچنیــن از نوســان قیمــت بیت کوین 
انتقاد کرد و گفــت: بیت کوین حتی در 
کنفرانس هــای بیت کوین نیــز پذیرفته 
نشده اســت. چطور چیزی که طی یک 
روز ۲۰ درصــد ارزشــش را از دســت 
می دهــد و روز بعــد ۲۰ درصــد افزایش 
می یابــد، می تــوان بــه عنــوان یــک ارز 

پایدار به حساب آورد؟

NEWSخبر

سرمایه گذاری روی زیرساخت های 
پرداخت با ارز دیجیتال

خرده فروشان 
مشتاق استفاده از 
ارزهای دیجیتال

بــر اســاس یــک نظرســنجی جدیــد، تــا دو ســال دیگر 
سه چهارم خرده فروشان آمریکایی از پرداخت با ارزهای 
دیجیتــال یــا اســتیبل کوین ها پشــتیبانی می کننــد. از 
جمله دالیلی که ایــن بنگاه های اقتصادی برای پذیرش 
ارزهای دیجیتال اعالم کرده اند می توان به بهبود تجربه 
مشــتریان، افزایــش تعــداد آنان و نشــان دادن پیشــرو 

بودن برندشان، اشاره کرد.
به گزارش کوین تلگراف،  این نظرسنجی نشان داده که 
بیــش از نیمی از خرده فروشــان بزرگ کــه درآمدی بالغ  
بر ۵۰۰ میلیون دالر دارند، برای توسعه زیرساخت های 

مــورد نیــاز جهــت بهره منــدی از قابلیــت پرداخــت بــا 
ارزهــای دیجیتــال، حداقــل یــک میلیــون دالر هزینــه 

می کنند.
این نظرســنجی از میان دو هزار مدیر ارشــد بنگا ه های 
خرده فروشــی ایاالت متحده بین ۳ تا ۶ دســامبر سال 
گذشــته صــورت گرفتــه اســت. در آن تاریــخ ارزهــای 
دیجیتــال قیمــت باالیــی داشــتند. طبــق اطالعــات 
به دســت آمده مدیــران به طــور مســاوی از بیــن صنایع 
مختلف لوازم آرایشی، کاالهای دیجیتال، الکترونیک، 
مد، غذا و نوشــیدنی، خانه و باغ، مهمان داری و اوقات 

بایننس پول شویی
 کرده است؟

گزارش های مختلفی از پردازش و پرداخت وجوه مجرمانه توسط بایننس خبر می دهند 

کسری حسنی  

@kasrahsni
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

»رابرت اکســت«، یکی از بنیان گذاران اتربیــس در ارتباط 
با ایــن پرونده گفــت: »بایننس به دلیل ماهیت ناشــناس 
حساب ها، نمی دانست چه کســی پول را از طریق صرافی 
خــود جابه جــا می کنــد. ایــاالت متحــده الزاروس را در 
ســال ۲۰۱۹ به دلیل حمالت ســایبری کــه بــرای حمایت از 
برنامه های تسلیحاتی کره شمالی طراحی شده بود، تحریم 
کرد و از آن به عنوان ابزار سرویس اطالعاتی این کشور، یاد 
کــرد. Chainalysis تخمیــن می زنــد کــه الزاروس تا ســال 
۲۰۲۰ رمزارزهایی به ارزش ۱.۷۵ میلیارد دالر را سرقت کرده 

که عمدتاً از طریق صرافی های ناشناس جریان می یابد.«

 پلتفرم اصلی پرداخت های هایدرا
»چانگ پنگ ژائو«، مدیرعامل بایننس، در توییتر خود 
Chainalysis را به آداب اشــتباه در تجــارت متهم کرد. 
تا لحظه نگارش این گزارش بایننس حاضر به مصاحبه 
بــا ژائــو در ارتبــاط با ایــن موضــوع نشــده، امــا »پاتریک 
هیلمن«، مدیــر ارشــد ارتباطات، در پاســخ بــه اقدامات 
رویتــرز گفت کــه محاســبه رویتــرز را دقیــق نمی داند. او 
همچنین افزود که بایننس در حال ساخت پیچیده ترین 
تیم مقابله با جرائم ســایبری اســت و تالش دارد پلتفرم 
خود را در ایــن زمینه بهبود بخشــد. در ادامه این بحث، 
داده های کمپانی Crystal Blockchain که یک شرکت 
تحلیلی مستقر در آمستردام اســت، نشان می دهد که 
در میان سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ خریداران و فروشندگان 
هایــدرا، بزرگ ترین بــازار مــواد مخدر در دارک نــت، برای 
انجام تراکنش های رمزارزی بــه ارزش ۷8۰ میلیون دالر، 
از بایننــس اســتفاده کرده انــد. ایــن وب ســایت پــس از 
راه اندازی در ســال ۲۰۱۵، بــا اســتفاده از بیت کوین مواد 
مخــدر را میــان میلیون هــا خریدار کــه عمدتاً در روســیه 
حضور داشتند، توزیع کرد. رویترز با بررسی انجمن های 
کاربران هایدرا و مصاحبه با کاربران و محققان حوزه مواد 
مخدر، متوجه شد که بایننس به یک پلتفرم اصلی برای 
انجام پرداخت های هایدرا تبدیل شــده  است. رویترز با 
بررسی این داده ها با یک شرکت تحلیلی دیگر، درستی 
آنها را تأیید کرد. در ماه آوریل، وزارت دادگستری ایاالت 
متحــده اعــالم کرد کــه مجریــان قانــون ایــاالت متحده و 
آلمان ســرورهای هایــدرا را توقیــف کرده اند. پــس از این 
اتفاق ســایت هایــدرا به کلی بســته شــد و مدیــر ادعایی 
توسط مقامات روسی دســتگیر شد. هیلمن، سخنگوی 
بایننــس، گفت کــه رقم هایــدرا نادرســت و بیــش از حد 
است و رویترز به اشــتباه جریان های غیرمســتقیم را در 

محاسبات خود لحاظ کرده است.

 پول شویی توسط گروه های سازمان یافته
ژائو، بایننس را در ســال ۲۰۱۷ در شــانگهای راه اندازی کرد 
و از آن زمان به دنبال گسترش پلتفرم خود در روسیه بود. 
بایننس از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال جاری با 
وجود درخواست های دولت مبنی بر ممنوعیت دسترسی 
کاربران روســی، به ارائه خدمــات محدود در روســیه ادامه 

داده است.
طی پنج سال گذشــته، بایننس به معامله گران در پلتفرم 
خود اجازه خریدوفروش سکه ای به نام مونرو را داده است؛ 
رمزارزی که بــه کاربران امکان ناشــناس ماندن می دهد. در 
حالی که تراکنش های بیت کوین در یک بالکچین عمومی 
ثبت می شود، مونرو آدرس های دیجیتال فرستنده و گیرنده 
را پنهان می کند. ژائو طی یک تماس ویدئویی در سال ۲۰۲۰ 
با کارکنان اعالم کرد که حریم خصوصی بخشــی از آزادی 
مالی مردم است و به نفع توکن های حافظ حریم شخصی 
که مونرو بیشــترین معاملــه را در میــان آنها دارد، ســخن 
گفت. او در این تماس به مونرو اشــاره مســتقیم نکرد، اما 
گفت بایننــس منابع مالی ســایر ســکه های حافظ حریم 
خصوصی را تأمین کرده است. سازمان های مجری قانون 
در اروپا و ایاالت متحده هشدار داده اند که ناشناس بودن 
مونــرو، آن را بــه ابــزاری بالقــوه بــرای پول شــویی ها تبدیــل 

می کند.
وزارت دادگســتری ایــاالت متحده در گزارشــی در ســال 
۲۰۲۰ اعــالم کرد کــه اســتفاده از این نــوع ارزهــا از جمله 
مونرو را یک فعالیت پرخطر با احتمال رفتار مجرمانه در 
نظر گرفته است. در چندین انجمن دارک نت که رویترز 
بررســی کرد، بیــش از ۲۰ کاربر در مــورد خریــد مونرو در 
بایننس برای خرید موارد مخدر غیرقانونی نوشتند. آنها 
راهنماهایی را با نام هایی مانند DNM Bible که اشاره ای 
بــه بازارهــای دارک نــت اســت، بــه اشــتراک گذاشــتند. 
هکرها از بایننس برای تبدیل وجوه سرقت شده به مونرو 

استفاده کرده اند.
ایــن گــزارش همچنیــن بــه مــواردی از پول شــویی توســط 
گروه های سازمان یافته اروپایی اشــاره کرده است. به گفته 
مقامات آلمانی، اتریشی و اسپانیایی، »گراندفکس« یکی 
از مجموعه  وب ســایت های تجــاری جعلی بود که توســط 
گروه های ســازمان یافته راه اندازی شــد و بــه گفته مقامات 
آلمانی، اتریشــی و اســپانیایی، حدود ۷۵۰ میلیون یورو از 
شهروندان اروپایی کالهبرداری کردند. شش نفر از افرادی 
که در تحقیقات پلیس در کالهبرداری ها شرکت داشتند، 
به رویترز گفتند که گروه هایی که مراکز تمــاس را در اروپای 
شــرقی اداره می کنند، به ســمت پول شویی ســود حاصل 
از این کالهبــرداری در پلتفرم هایی مثــل بایننس رفته اند. 
هیلمن نیز در این باره گفت که بایننس با شناسایی قربانیان 

و مظنونان این اقدامات را مسدود خواهد کرد.
یک ســازمان غیرانتفاعــی مســتقر در وین کــه از قربانیان 
کالهبــرداری در ســرمایه گذاری حمایــت می کنــد، حــدود 
۲۲۰ شــکایت از افــرادی دریافــت کــرده کــه پس اندازهــای 
دزدیده شده شــان بــه رمــزارز تبدیــل شــده اســت. »الفــی 
سیکســت«، یکــی از بنیان گــذاران ایــن ســازمان گفــت: 
»تقریباً دوسوم پول ازدست رفته از طریق بایننس و به مبلغ 
۷.۴ میلیون یورو منتقل و تبدیل شده  است. سایر مقامات 
نیز اعالم کرده اند که ســایر کالهبرداری هایی که افراد را در 
ترکیه، بریتانیا و پاکستان هدف قرار می دهند نیز از بایننس 

استفاده می کنند.«

فراغــت، کاالهــای شــخصی و خانگــی، خدمــات و 
حمل و نقل انتخاب شده اند.

قریب به 8۵ درصد بازرگانانی کــه در این تحقیق مورد 
پرسش قرار گرفته اند، اقرار کرده اند که ارزهای دیجیتال 
تا پنج ســال آینده نقشــی کلیدی در صنعت آنها ایفا 
خواهــد کــرد.  ۷۳ درصــد از خرده فروشــان کوچــک و 
متوســط که درآمدی بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیــون دالر دارند، 
برای تأمیــن زیرســاخت های الزم جهت پشــتیبانی از 
پرداخت با ارزهای دیجیتال، بین ۱۰۰ هزار دالر تا یک 

میلیون دالر هزینه می کنند.

آنچــه باعــث می شــود خرده فروشــان ایــن هزینه هــا را 
متحمــل شــوند، اشــتیاق مصرف کنندگان اســت. ۶۴ 
درصد این خرده فروشی ها اعالم کرده اند که مشتریان 
آنان عالقــه زیادی بــرای اســتفاده از ارزهــای دیجیتال 

به عنوان روشی برای پرداخت دارند. 
تقریباً نیمی از آنها انتظار دارند که استفاده از ارزهای 
دیجیتــال تجربــه مشتریان شــان را بهبود بخشــد، به 
همان میزان نیز معتقدند که این امر پایگاه مشــتریان 
آنها را افزایش خواهد داد. ۴۰ درصد از آنها امیدوارند 

که نام تجاری شان پیشگام به نظر برسد.

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

چــاپ هشــتم کتــاب 

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

منتشر شد

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

ساتوشی می تواند دارایی ارزشمندی در آینده باشد.
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کسبوکار
B U S I N E S S

به جای ترساندن مردم، تنظیم گری کنید
گفت وگو با افشار جوکار، مدیرعامل کوین نیک؛ او می گوید 

چشم اندازشان فراهم  آوردن بستری امن و شفاف برای ایرانیان جهت 
بهره مندی همه جانبه از بالکچین و ارزهای دیجیتال است

 برای شــروع بگوییــد چگونــه وارد حوزه 
رمزارز و بالکچین شدید؟

ورود من به ایــن حوزه داســتان جالبی دارد. مــن در حوزه 
فین تــک فعالیــت داشــتم و پرداخت هــای ارزی را انجــام 
مــی دادم. در واقــع مــا نقــش واســط پرداختــی را بــرای 
مشــتریان ایفــا می کردیــم. در آن زمــان حــوزه فین تــک 

به سرعت در حال رشد بود.
در همان دوره ارزهای دیجیتال هم در حال پررنگ شــدن 
بودنــد. در ســال ۲۰۱۷، زمانــی کــه قیمت بیت کوین ســه 

میلیــون تومان بــود، من بــا وجــود مخالفت دوســتانم دو 
بیت کوین خریداری کردم، زیرا به آینده آن امیدوار بودم، 
امــا از زمان خریــداری تــا واریز مبلــغ که چنــد دقیقه هم 
بیشــتر نبود، قیمت این ارز تقریباً به نصف سقوط کرد. 
من برای پیشگیری از ضرر بیشتر بالفاصله بیت کوین ها 
را فروختم، ولی پس از دو ماه قیمت بیت کوین چندبرابر 

شد. این مسئله به من درس بزرگی داد.
چــون بــا درگاه هــای پرداختــی ســروکار زیــادی داشــتم، 
متوجه شــدم که درگاه های ارزهای دیجیتــال هم در حال 

افشار جوکار از سال ۱۳۸۹ در حوزه فین تک فعالیت می کند. در زمانی که بازار این حوزه کوچک بود، جوکار برای رشد 
و توسعه کسب وکارهای این حوزه تالش کرد. بعد از سال ۱۳۹۷، او و دوستانش برند و کسب وکار خود، یعنی هلدینگ 

نیک اندیش را راه اندازی کردند. صرافی ارز دیجیتال کوین نیک بخشی از این هلدینگ و جوکار مدیرعامل آن است.
جوکار می گوید از سال ۱۳۸۹ مسئول پشتیبانی محصوالت در استارتاپی که در آن فعالیت داشته، بوده است. به همین 
علت با دغدغه ها و خواسته های مردم و مشتریان به خوبی آشناست. او می گوید محصول ما رساندن ارزش و فایده به 
کاربر است که این لزوماً مشهود نیست. من همیشه به این فکر می کنم که ارز دیجیتال و بالکچین چه دردی را از جامعه 
درمان می کند و چه ارزشی را به وجود می آورد. او معتقد است وقتی با این دید به ارز دیجیتال بنگریم، دیگر نمی توانیم 

حدومرزی را برای آن قائل شویم. انگیزه من برای ارائه این محصول و ادامه این کار، خدمت رساندن به مردم است.

این کتاب نوشــته »جیموایتهرســت« مدیرعامل 
ســابق شــرکت معــروف »رد هت«، ســازنده سیســتم 
عامل معروف »لینوکس« است. وایت هرست در سال 
2007 به رد هت پیوســت و این شــرکت در زمان مدیریت 
او توانســت پلههــایموفقیت را یکی پــس از دیگری 
طی کنــد و در ســال 2012 بــه اولیــن شــرکت ارائه دهنده 
نرم افزار منبع باز بــا درآمد یکمیلیارددالری تبدیل شــود. 
جیم وایت هرســت به اصلی ایمان دارد که پایه و اســاس 
فرهنــگســازمانی رد هت بــر روی آن بنا شــده اســت. 
 او معتقــد اســت: »آن دســته از توانایی هــای کارکنــان 
کــه بیــش از همــه بــرای رســیدن بــه موفقیت ضــروری 
هســتند، دقیقــاً همان هایــی هســتند کــه نمی تــوان 
مدیریت شــان کــرد.« و نتیجــه می گیــرد کــه هرچــه 
کارکنان تــان  در  را  اشــتیاق  و  شــور  بتوانیــد  بیشــتر 
شــعله ورتر کنید، ســازمانموفقتری خواهید داشت.  
او در این کتاب به عنوان مدیرعامــل رد هت با تمرکز بر این 
شرکت که می توان آن را یکی از اولین سازمان های باز در 
جهان دانست، تالش کرده ایده »سازمانباز« را بپروراند.

ایــن کتاب نوشــته »جیــم وایت هرســت« مدیرعامل ســابق شــرکت 
معروف »رد هت«، ســازنده سیســتم عامل معروف »لینوکس« است. 
وایت هرست در ســال 2007 به رد هت پیوســت و این شرکت در زمان 
مدیریت او توانســت پله های موفقیت را یکی پس از دیگری طی کند و 
در سال 2012 به اولین شرکت ارائه دهنده نرم افزار منبع باز با درآمد یک 

میلیارد دالری تبدیل شود. 
جیــم وایت هرســت به اصلــی ایمــان دارد که پایــه و اســاس فرهنگ 
سازمانی رد هت بر روی آن بنا شده است.  او معتقد است: »آن دسته از 
توانایی های کارکنان که بیش از همه برای رســیدن به موفقیت ضروری 
هستند، دقیقًا همان هایی هســتند که نمی توان مدیریت شان کرد.« و 
نتیجه می گیرد که هرچه بیشتر بتوانید شــور و اشتیاق را در کارکنان تان 

شعله ورتر کنید، سازمان موفق تری خواهید داشت.  
او در این کتاب به عنــوان مدیرعامل رد هت با تمرکز بر این شــرکت که 
می توان آن را یکی از اولین سازمان های باز در جهان دانست، تالش کرده 
ایده »سازمان باز« را بپروراند. این کتاب به مدیران کنونی و آینده نشان 
می دهد چطور مدل سازمان باز جدیدی توسعه دهند و سازمان شان را به 
سازمانی بازتر تبدیل کنند. جیم وایت هرست معتقد است که آموزه های 
این کتاب صرفًا به درد شــرکت های بزرگ نمی خورد بلکه شــرکت های 

کوچک و استارتاپ های نوپا نیز می توانند از آن بهره ببرند. 
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به جای ترساندن مردم، تنظیم گری کنید
فعال شــدن هســتند. با توجه  به عمومیــت پیدا کــردن این 
موضوع و تجربه ای که در مورد رشد قیمت بیت کوین داشتم، 
پیشنهاد دادم که خریدوفروش ارز دیجیتال را شروع کنیم. 
چون متضرر شده بودم، دوست داشــتم تجربه خودم را به 
دیگران منتقل کنم. پس خریدوفروش را به صورت توصیفی 
آغــاز کردیــم و بــرای مشــتریان در مــورد ارزهــای دیجیتال، 
ماهیت و کاربردهای آن توضیح داده و اجازه می دادیم خود 

شخص تصمیم گیرنده نهایی باشد.
چشم انداز ما فراهم  آوردن بستری امن، سریع و شفاف برای 
ایرانیان جهت بهره مندی همه جانبــه از بالکچین و ارزهای 
دیجیتال است. در ابتدا در سال ۱۳۹۷ نام سایت ما تتر بالک 

بود و فقط با ارز دیجیتال تتــر کار می کردیم. در 
همان سال بنا به  درخواست مشتریان و شرایط 
بازار، ارزهای دیگری نیز اضافه کردیم. به دنبال 
این موضــوع از تتــر بالک بــه کوین نیــک تغییر 
نام دادیم. در همین راســتا پلتفرم خــود را نیز با 
نــام کوین نیک مارکــت در ســال ۱۳۹۹ راه اندازی 
کردیــم تــا مشــتریان بتوانند بــا یکدیگــر تبادل 

داشته باشند.
تحریم های صرافی های خارجــی و برخورد آنها 
بــا ایرانیــان مــن را مصمــم کــرد که بــازار خــود را 
توسعه دهیم. انگیزه دیگر من سود رساندن به 

مردم و ایجاد ارزش بــود. این دو دلیل باعث شــد ثابت کنم 
که ما هم می توانیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم. 

چشم انداز ما در بلندمدت ورود به بازارهای خارجی است. 
فکر می کنم تا انتهای امسال این هدف ما محقق شود.

 اکوسیستم رمزارزی ایران را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ برخی معتقدند اکوسیستم در سال های 
گذشته وضعیت بهتری داشته و اکنون پویایی خود 
را از دست  داده است. در واقع پویایی به بخش تبادل 
محدود شــده و ســایر بخش ها رشــد نکرده اند. نظر 

شما چیست؟
اگر از دید کلی به این قضیه نگاه کنم، در ابتدا باید بگویم که 
علت ارزشمند شدن ارز دیجیتال پذیرش آنها از سوی مردم 
بوده اســت؛ اما قضیه به پذیرش مــردم محدود 
نمی شــود و پذیــرش حاکمیــت نیــز الزم اســت. 
نهاد رگوالتور نیز باید روی این موضوع مهر تأیید 
بزند. بــرای این مهر تأییــد، رگوالتور به یکســری 
استنباط ها و منطق ها نیاز دارد. رگوالتور دانش 
کافــی در این زمینــه دارد، اما مشــکل او پذیرش 

مسئولیت است.
چرا نباید قانون گذار ما اختیار را به دست کسی 
دهد که دید مثبتی به این جریان دارد؛ کسی که 
می داند تمام دنیا این حوزه را پذیرفته و بالکچین 
می تواند ابزاری باشــد که خالء جامعه را پر کند. 
باید به  جای پررنگ کردن ضعف هــا، کاربردهای بالکچین را 
برجســته کرد. نباید فقط مردم را ترساند. قانون گذار باید با 

این دید که بالکچیــن می تواند به کشــور یاری رســاند، آن را 
تنظیم کند.

ما در این مورد با مجلس و دولت جلساتی داشته ایم. افراد 
باسواد و مســلطی در آن جمع وجود دارد، اما می گویند که 
قدرت تصمیم گیری ندارنــد. در واقع تصمیمات در جمعی 
گرفته می شوند که تمام افراد آن به این حوزه تسلط ندارند. 

ایــن افــراد فقــط ضعف هــای این 
حــوزه را می بیننــد و نگــران آینده 
آن هستند. یکی از دالیل کاهش 
پویایی فعاالن اکوسیستم همین 
اســت. نه تنهــا از کســب وکارها 
حمایــت نمی شــود، بلکــه جلوی 
هــم  ســنگ اندازی  آنهــا  پــای 

می شود.
ایــن حــوزه بســیار چابــک و مدام 
در حــال تغییــر اســت. نمی تــوان 
به راحتــی آن را قانون گــذاری کرد. 
قانونــی کــه امــروز در مجلــس 
تصویــب شــود، هفتــه آینــده 
جوابگوی تغییر و تحوالت ارزهای 
دیجیتال نخواهد بــود. پس خود 
شــرکتی کــه در ایــن حــوزه فعــال 

است، باید سریعاً تنظیم گری و اطالع رسانی کند. بر اساس 
آمار، چندین میلیون نفر در این بازار سرمایه گذاری کرده اند. 
ما در راستای تأمین امنیت مالی این افراد تالش کرده ایم، اما 

خود قانون گذار چه اقداماتی انجام داده است؟
تمام این موارد باعث ســرخوردگی کســب وکارها می شــود. 
تمام فکر و بحث صرافی ها کسب انحصار و عقب نماندن از 
انحصارطلبی شده است. بانی این امر نیز سیاست گذاران 
هســتند. سیاســت گذاران بــرای قانون گــذاری بایــد از تمام 
صرافی هــا نظرخواهی کننــد و صرفاً نظر یــک یا دو مــورد را 

مالک قرار ندهند.
ایــن حــوزه خاکســتری شــده و همــه نگــران بگیروببندهای 
قانون گــذاران هســتند، امــا باز هــم می جنگیــم. دلیــل این 
جنگیدن از نظر من، جدا از سود حاصله و حتی مهم تر از آن، 
مشتریان و سودرسانی به آنهاست. ارزهای دیجیتال ابزاری 
هستند که مردم می توانند با استفاده از آن زندگی راحت تری 
داشته باشند. دوست داریم سیاست گذاران هم همین دید 
را داشــته باشــند، اما به نظر می رســد برخی به دنبال ایجاد 

انحصار هستند.

 بــا توجه  به ایــن گفته هــا، رگوالتــور در این 
شــرایط چــه نقشــی می توانــد ایفا کنــد تا بــه بهبود 
شرایط اکوسیستم منجر شود؟ کدام نهاد می تواند 

برای تنظیم گری این حوزه مناسب تر باشد؟
ما در رســیدن بــه یک زبــان مشــترک مشــکل داریــم و این 
عمق فاجعه را نشان می دهد. ما هنوز نمی دانیم که ارزهای 
دیجیتال به چــه عنوانی قرار اســت پذیرفته شــوند. در این 
مورد اتفاق نظــر وجود نــدارد. ما به یــک تعریــف واحد نیاز 
داریــم. وقتــی بــه یــک تعریــف واحــد رســیدیم، می توانیم 
تصمیــم بگیریم که کــدام نهــاد بــرای تنظیم گری مناســب 
اســت. اگر ارزهای دیجیتــال را به عنوان یــک دارایی در نظر 
بگیریم، وزارت اقتصاد و دارایی باید این امر را بر عهده گیرد. 
اگر به عنــوان پول بــه آن نگاه کنیــم، باید بانک مرکــزی آن را 

قانون گذاری کند، اما هر نهادی نظر خود را دارد.
از نظر مــن ارزهای دیجیتال یک دارایی دیجیتال هســتند. 
بر اســاس اصول فقه مــا و خصوصیــات ارزهــای دیجیتال، 
باید به عنوان دارایی دیجیتال در نظر گرفته شــوند، نه پولی 
که سیستم مالی ما را مختل کنند. با توجه  به این تعریف، 
فرض کنیــم وزارت اقتصاد به عنوان مرجــع تصمیم گیرنده 
دســت به کار شــود، در آن صورت باید دید متخصصان این 
حوزه چه کسانی هستند. در کشور ما تمام مسائل به امنیت 
مربوط می شود. اگر دستگاه های امنیتی ارزهای دیجیتال را 

تأیید کنند، اتفاقات خوبی می افتد.

 چــرا حــوزه تبــادل و صرافی ها نســبت به 
سایر بخش ها رشد بیشتری داشته اند؟ به نظر شما 

چرا سایر بخش های اکوسیستم توسعه نیافته اند؟
تقاضــا و نیــاز مــردم باعــث رشــد صرافی هــا شــده اســت. 
کســب وکارها بر اســاس نیاز مشــتری پیش می رونــد. دلیل 
اصلی عدم رشد و توسعه برخی کسب وکارها مربوط به نیاز 
جامعه است. باید از خود بپرسیم 
آیــا واقعــاً برخــی کســب وکارها 
نیــاز مــردم بوده انــد؟ بســیاری از 
پروژه هــای بالکچینی واقعــاً مورد 
نیاز جامعه نیستند، اما برخی از 
این پروژه ها هــم ایده های جذابی 
دارنــد، ولــی رگوالتــور و دیــدگاه 

امنیتی مانع رشد آنها می شود.
گاهــی از ســوی مــردم نیــازی 
احساس نمی شود، اما نهادهای 
ناظر با آموزش و نیازســنجی باید 
زمینــه پیشــرفت را مهیــا کننــد. 
نیاز به صرافی ها نسبت به سایر 
بخش هــا پررنگ تــر اســت، چون 
بسیاری از مردم به دنبال پاسخ به 
نیازهای مادی مثل داشتن شغل 
دوم، سرمایه گذاری و پولدار شدن هستند. این نیاز هم با حوزه 
تبادل برطرف می شــود. همین باعــث پررنگ تر شــدن حوزه 

تبادل شده است.

 چــه کســب وکارهایی ظرفیت اســتفاده از 
بالکچین را دارند و می توانند در این دوره از این طریق 

بازده بسیار خوبی در کشور داشته باشند؟
به نظــر مــن حــوزه پزشــکی و امــالک. ایده هــای بســیاری را 
می توان در ایــن دو حوزه پیاده کرد. بســیاری از ایده ها را هم 
می توان به صورت متمرکز اجرا کرد، اما در فضای غیرمتمرکز 
هک کردن اطالعات کار راحتی نیســت و ســوابق پزشــک و 
بیمــار را به آســانی نمی توان تغییــر داد. بالکچیــن می تواند 
به باال بردن شــفافیت و غیر قابل  نفوذ شــدن اسناد مرتبط 
با حوزه امــالک کمک کنــد. باید بگویــم که بالکچیــن حوزه 
بسیار گسترده ای است و محدود به حوزه تبادل نمی شود. 
کســب وکارهای بســیاری می توان در این حوزه ایجــاد کرد و 
نباید به صرافی ها محدود شــد. کســانی که می خواهند در 
این حوزه فعالیت کنند، باید بدانند که بالکچین فقط تبادل 
نیســت. بالکچین شــاخه های دیگری هم دارد. بــرای مثال 
تحلیل آن چین شاخه جدیدی است و در بازار جهانی کاربرد 
زیادی دارد. این شــاخه می تواند برای کشور و کسب وکارها 
درآمد دالری ایجــاد کند. باید در مورد شــاخه های مختلف 

بالکچین تحقیق کرد و فرصت ها را دریافت.

 به عنوان ســؤال آخــر، پیش بینی و تحلیل 
شما از روند قیمتی بازار در سال ۲۰۲۲ چیست؟

بازار مالی بــا بازارهای دیگر مثــل نفت و طال مرتبط اســت. 
تحلیل های فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال نقش زیادی 
دارند و کاربران نباید صرفــاً به تحلیل تکنیکال اکتفا کنند. 
چون بــه نظر مــن تحلیــل فاندامنتال نســبت بــه تکنیکال 
تأثیرگــذاری بیشــتری دارد. بــازار هنــوز بــه ثبات نرســیده و 
تحت  تأثیر اتفاقات بســیاری قــرار می گیرد. وقتــی به ثبات 
مد نظر برسد، سود واقعی خود را نشان می دهند. باید دید 

بلندمدت داشته باشیم.
فکر می کنم جنگ اوکراین تأثیر زیادی روی کاهش ثبات بازار 
داشته است. طی ماه های اخیر ریزش زیادی را در بازار تجربه 
کردیم. البته پایان جنگ و کاهش تورم ناشی از آن می توانند 
باعث صعودی شدن قیمت ارزهای دیجیتال شوند. در صورت 
پایان جنگ تا انتهای سال، قیمت بیت کوین را در حدود یک 
میلیارد و دویست میلیون تومان در نظر می گیرم. قیمت دالر 
هــم در ارزش ریالی بیت کویــن تأثیر خواهد داشــت. قیمت 

دالری هم فکر می کنم تا پایان سال ۴۵ هزار دالر باشد.

   عکس:  نسیم اعتمادی

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com

 ما در رسیدن به یک 
زبان مشترک مشکل 

داریم و این عمق فاجعه 
را نشان می دهد. ما 
هنوز نمی دانیم که 
ارزهای دیجیتال به 

چه عنوانی قرار است 
پذیرفته شوند. در این 
مورد اتفاق نظر وجود 

ندارد
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

رگوالسیون از آنچه در آینه 
می بینید نزدیک تر است!

چرا سقوط اخیر بازار رمزارزها رگوالسیون را از همیشه 
نزدیک تر کرده است؟

با کاهش شــدید قیمت ارزهای دیجیتال و آغاز افزایش 
نرخ بهره توسط بانک های مرکزی، به خصوص در ایاالت 
متحده، بســیاری در ایــن فکر هســتند که آیا ایــن پایان 
»حباب« شایعه شــده بــازار رمــزارز اســت یا خیــر. طی 
سال های اخیر نرخ های بهره فوق العاده پایین، منجر به 
این شد تا کریپتوها جذاب شوند. همان سرمایه گذاران 
جوانــی کــه در گذشــته از ایــن نــرخ بهــره پاییــن در بازار 
رمزارزی ســود می بردند، اکنــون می دانند که بــا افزایش 

نرخ هــا چــه پیامدهــای ســنگینی می توانــد 
وجود داشته باشد.

اما یک ســؤال جالب تر این اســت کــه وقتی 
این نرخ بهره های جدید بــا تصمیم دولت ها 
برای رگوالســیون گســترده بیت کوین و سایر 
رمزارزهــا همــراه شــود، چــه اتفاقــی خواهــد 
افتاد؟ از میان اقتصادهای بزرگ جهان، تنها 
چین تاکنون ایــن روند را به شــکل مؤثر آغاز 
کرده است. بیشتر سیاست گذاران در عوض 
ســعی کرده اند بــا صحبــت در مــورد ارزهای 

 )CBDC( دیجیتــال صادرشــده توســط بانــک مرکــزی
موضوع را تغییر دهند.

اگرچه CBDCها احتماالً دارای ویژگی های حفظ حریم 
خصوصــی بــرای تراکنش های کوچــک خواهد بــود، اما 
تراکنش هــای بزرگ تــر تقریبــاً در همــه مــوارد نیازمنــد 
نوعی احراز هویــت خواهند بود.  از ســوی دیگر، یکی از 
بزرگ ترین جذابیت های رمزارزهای غیرمتمرکز فرصتی 
اســت کــه آنهــا بــرای دور زدن دولت هــا ارائــه می دهند. 

هرچنــد تراکنش هــای رمــزارزی کامــالً از طریــق »دفتــر 
کل« بالکچین قابل ردیابی هستند، اما کاربران معموالً 
حســاب هایی را بــا نــام مســتعار راه انــدازی می کنند که 
شناســایی آنها بدون اطالعات دیگر دشــوار و دستیابی 

به آن اطالعات نیز هزینه بر است.

 رمزارزهــای درهم شکســته؛ آیا بازگشــت 
نزدیک است؟

برخــی اقتصاددانــان اســتدالل می کننــد 
که هیــچ فوریــت خاصــی بــرای قانون گذاری 
بیت کوین و موارد مشــابه وجود نــدارد، زیرا 
اســتفاده از ارزهای دیجیتال برای معامالت 
دشوار و پرهزینه است. از طرف دیگر گروهی 
هستند که معتقدند در جامعه ای که در آن 
رمزارزهــا به وســیله ای مهم بــرای اجتناب از 
مالیــات، مقــررات و کنتــرل ســرمایه تبدیــل 

شده، قانون گذاری اهمیتی حیاتی دارد. 
بــرای کشــورهای فقیرتــر بــا ظرفیــت ایالــت 
محــدود، کریپتــو یــک مشــکل روبه رشــد اســت. بــرای 
شــهروندانی که به دنبال دور زدن قوانین مالی هستند، 
دسترسی به فناوری رمزارزی حتی دیگر به دسترسی به 
یک کامپیوتر هم نیاز ندارند. کافی  است چندین صرافی 
ســاده رمــزارزی »خــارج از زنجیــره« دسترســی داشــته 
باشــند. اگرچه تراکنش های رمزارزی با واسطه شخص 
ثالث قابل ردیابی هســتند، اما ایــن صرافی ها عموماً نه 
در این کشــورهای فقیر، بلکه در اقتصادهای پیشــرفته 

تمامی فعالیت های ماینینگ با استفاده از منابع انرژی 
کربنی در نیویورک ممنوع شد! 

ضربه ای به ماینرهای آمریکایی
 در حالــی کــه در ســال های گذشــته چیــن بــا 
فاصلــه بیشــترین تعــداد ماینرهــای فعــال در 
دنیا را داشــت،  پس از ممنوعیــت فعالیت های 
ماینینگ در این کشــور به مرور شــاهد افزایش 
تعداد ماینرها در ایاالت متحده بودیم. نیویورک 
به عنوان یکــی از مراکــز صنعتی اصلــی آمریکا 
به یکــی از مراکــز اصلی فعالیت هــای ماینینگ 
در این کشور تبدیل شــد. حاال اما قانون گذاران 
نیویورکی الیحه ای را به تصویب رســانده اند که 
بحث های داغــی را در خصوص برخی عملیات 
اســتخراج رمزارزهــای مبتنــی بــر اثبــات کار که 
خود  به انــرژی کربنی وابســته هســتند، ایجاد 
کرده است. بر اساس این الیحه جدید، این نوع 
ماینینگ به مدت دو ســال در نیویورک ممنوع 
می شــود. این الیحه که اخیــراً پــس از تصویب 
مجلــس ایالتــی در مــاه آوریل توســط ســنا نیز 
تصویب شد، اکنون به دست »کتی هوچول«، 
فرمانــدار ایالت نیویــورک می رســد. او می تواند 
آن را با امضــای خود بــه قانون اجرایــی تبدیل و 

آن را وتو کند.

 تقابــل طرفــداران محیــط زیســت و 
صنعت کریپتو

در حالی که طرفداران محیط زیست این الیحه 
را به عنــوان یــک پیــروزی بــرای کاهــش انتشــار 
گازهــای کربنــی ســتایش می کننــد، طرفــداران 
صنعت کریپتو اســتداللی متفــاوت دارند. باور 
آنها این اســت کــه این الیحــه در صــورت اجرا، 
از محبوبیــت نیویورک برای مشــاغل مربوط به 

رمزارزها می کاهد. 
»کریســتین اســمیت«، مدیــر اجرایــی گــروه 
البی گری انجمن بالکچین گفت: »اگر این قانون 
به تصویــب برســد، تأثیر منفــی قابــل  توجهی 
بــر اســتخراج کریپتــو در ایالت خواهد داشــت 
و صدها شــغل با درآمد خــوب را بــه ایالت های 
همســایه ارســال می کنــد.« مهم تــر از همــه، 
ایــن قانون نیویــورک را به عنــوان تنهــا ایالتی که 
ماینینگ را ممنــوع کــرده، در موقعیت خاصی 
قرار می دهد. در حالی که بسیاری از ایاالت دیگر 
مانند فلوریدا در جهت مخالــف این رویکرد در 

حال حرکت هستند.
»آنــا کلــز«، نماینــده دولت محلــی نیویــورک و 
حامــی این الیحــه، رأی گیــری صبــح روز جمعه 
را گامی »ضــروری« در مبارزه با بحــران آب وهوا 

خواند. 

 ماینینگ با سوخت فسیلی ممنوع
یکــی از مــواردی کــه الهام بخــش ایــن 
 قانون جدید شــد، مربوط به شرکت خصوصی
 Atlas Holdings اســت کــه در ســال ۲۰۱۴ 
شرکت Greenidge Generation را خریداری 

و نیــروگاه زغال ســنگ آن را به یک نیــروگاه  گاز 
طبیعی تبدیل کرد. در ســال ۲۰۲۱، این شرکت 
شــروع بــه اســتفاده از نیــروی تولیدشــده برای 

استخراج بیت کوین کرد.
»جــان اولســن«، نماینــده نیویــورک در انجمن 
بالکچین گفــت: »هــدف این الیحــه جلوگیری 
از عملیات هــای ماینینــگ جدیــد اســت کــه از 
طریق ســوخت فســیلی تأمین می شــود، حتی 
اگر نقش این ســوخت ها جزئی باشد؛ هرچند 
تأثیر این الیحــه در نهایت اقتصادی اســت. به 
این معنا کــه مشــاغل با درآمــد خوب به ســایر 
ایالت ها داده می شــود و عملیــات ماینینگ که 
از نظر تأثیرات زیست محیطی با نظارت کمتری 
مواجه می شــود هم تنها به ایالتی دیگر منتقل 

خواهد شد.« 

 این قانون مفید خواهد بود؟
یکــی از شــرکت هایی کــه در تقاطــع 
صنعــت انــرژی و اســتخراج رمزارزهــا از طریــق 
شــیوه اثبــات کار قــرار دارد، صنایــع دیجیتــال 
HashWorks اســت. این شــرکت که بیشتر در 
ایاالت متحده فعالیت می کند، توسط کهنه کاران 
صنعــت انــرژی تأســیس شــده تــا در آمریــکا و 
کانادا به فعالیت های ماینینگ بپــردازد. یکی از 
بنیان گذاران نامی آن »تاد اسه« است. اسه، قبل 
از ورود به بخش ماینینگ، نزدیک به ۳۰ سال را 
در بخش انــرژی گذرانــد و در غول هــای صنعتی 
Sasco Energy و Sempra/AIG کار کرده بود. 
او رابطــه بیــن منابــع انــرژی مبتنــی بــر کربــن 
و انرژی هــای تجدیدپذیــر را در قالــب یــک 
همزیستی توصیف می کند. اســه در این مورد 
می گویــد: » شــبکه های انــرژی هنــوز بــه تولید 
مبتنــی بــر کربــن نیــاز دارنــد و ایــن واقع گرایانه 
نیست که فکر کنیم نیروگاه های مبتنی بر کربن 
را می تــوان حــذف کــرد. کل مفهوم یک شــبکه 
غیرمتمرکــز مالــی و تراکنشــی کــه توســط یــک 
پلتفرم اثبات کار پشــتیبانی می شود، می تواند 
مزایای شــبکه را به طور کلی و نه فقط در پاســخ 
به تقاضــا ارائــه دهــد. ایــن گســترش ماینرها و 
شــبکه های غیرمتمرکز در واقع توانایی توسعه 
منابع سبز را به طور غیرمستقیم ارتقا می دهد و 
از این رو به نظرم قانون مورد بحث چندان مؤثر 

یا حتی مفید نخواهد بود.«
به گفته تاد اسه؛ این قانون که در صورت تصویب 
هرگونــه افزایــش عملیــات ماینینــگ از طریــق 
اثبات کار با انرژی کربــن را در این ایالت ممنوع 
می کند، از همین حــاال او و شــرکتش را با وجود 
هزینه های بسیار باال، به فکر مهاجرت به ایالتی 
دیگر انداخته؛ چراکه افزایش توان ماینینگ که 
جزء برنامه های آنها بود، احتماالً توســط قانون 

متوقف خواهد شد. 
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

می تواند بر اجتماع داشته باشد. 

 اقتصاد پیشرو از آسیب ها مصون نیست
اما تئوری اقتصادی مدت هاســت که نشــان داده ارزش 
هر پولی در نهایت به کاربردهای بالقوه آن بستگی دارد. 
بزرگ ترین ســرمایه گذاران در حوزه کریپتو ممکن است 
در اقتصادهــای پیشــرو قــرار داشــته باشــند. امــا موارد 
اســتفاده - و مضــرات آن -  تاکنــون عمدتــاً در بازارهای 
نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بوده است. حتی 
ممکن اســت  بتــوان اســتدالل کــرد کــه ســرمایه گذاری 
در برخــی رمزارزهــا در چنین جوامعــی فــرق چندانی با 

سرمایه گذاری در طال یا الماس ندارد.
دولت هــای دارای اقتصــاد پیشــرفته بــه احتمــال زیــاد 
بــه زودی متوجــه خواهنــد شــد کــه مشــکالت مربــوط 
بــه ارزهــای دیجیتــال در نهایــت از دیگــر جوامــع وارد 
کشــورهای آنها نیز خواهــد شــد. وقتی این امــر محقق 
شــود،  این دولت ها مجبور خواهند شد یک ممنوعیت 
گســترده بــر رمزارزهــا اعمــال کنند کــه اجــازه نمی دهد 
هویــت کاربــران به راحتــی ردیابــی شــود. مگــر اینکــه 
پیشــرفت های فناوری در نهایت امکان ناشناس ماندن 
را از بیــن ببرد کــه در این صــورت قیمــت رمزارزهــا خود 
به خود دچــار نوســان منفی شــدیدی خواهد شــد. این 
ممنوعیت مطمئناً باید شامل مؤسسات مالی و مشاغل 
شــود و احتمــاالً محدودیت هایی را بــرای افــراد نیز دربر 
خواهد گرفت. چنین اقدامی با کاهش نقدینگی، قیمت 
ارزهای دیجیتال امروزی را به شدت کاهش خواهد داد. 
البتــه، هرچه کشــورهای بیشــتری ایــن محدودیت ها را 
اعمال کنند، مؤثرتر خواهد بود، اما اجرای جهانی برای 

تأثیرات محلی قابل توجه الزم نیست.
آیا می توان یک نسخه بدون مشکل از چنین ممنوعیتی 
را اجــرا کــرد؟ همان طــور کــه چیــن نشــان داده، بســتن 
صرافی هــای رمزنــگاری کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق 
مــردم از آن بــرای تجــارت ارزهــای دیجیتــال اســتفاده 
می کننــد، نســبتاً آســان اســت. جلوگیــری از معامالت 
بالکچینی کماکان با موانعی همراه است، زیرا شناسایی 
افراد اساســاً دشــوارتر اســت. از قضا، ممنوعیــت مؤثر 
رمزارزها در قرن ۲۱ ممکن است مستلزم حذف تدریجی 
)یــا حداقــل کاهــش( ارز کاغــذی باشــد، زیــرا پــول نقــد 
راحت تریــن راه برای افراد اســت تــا ســرمایه های خود را 
وارد جریــان رمــزارزی  و والت ها کنند؛ بــدون آنکه رصد 

شوند. 

 رگوالســیون بــه افزایــش تأثیــرات منفــی 
وابسته است

با این وجــود، حتــی بــا ورود این مــوج شــدید رگوالتوری 
هــم احتمال محدود شــدن کلــی برنامه هــای بالکچینی 
پاییــن اســت. به عنــوان مثــال، اســتیبل کوین های 
قانون گذاری شــده که زیربنای ترازنامه بانک های مرکزی 
خوانده می شــود، همچنــان توانایی رشــد دارنــد. اما در 
صورت نیاز یک مکانیســم قانونی ســاده بــرای ردیابی و 

احراز هویت کاربر به وجود خواهد آمد.
اما چقدر طول خواهد کشــید تــا تأثیرات بــازار رمزارز از 
جهان در حال توسعه به جهان توسعه یافته راه یابد؟ چه 
زمانی ممکن است مقررات سفت وســخت تر بر فضای 
رمزارزی واقعاً اتفاق بیفتد؟ در غیاب یک بحران، ممکن 
است این روند حتی دهه ها طول بکشد؛ به خصوص در 
شرایطی که سرمایه گذاران بزرگ در بازار رمزارزی، مبالغ 
هنگفتی برای البی کردن در اختیار دارند. درست مانند 
روند البی گــری ای که بخش هــای مالی مختلــف در دوره 
قبل از بحران مالی جهانی در ســال ۲۰۰8 انجام دادند. 
به روایت دیگر، متأســفانه یا شــاید خوشــبختانه،  روند 
رگوالسیون رمزارزها، وابســته به افزایش تأثیرات منفی 
این بازار در جوامع توسعه یافته است؛ روندی که سقوط 

اخیر بازار بدون شک به آن شتاب بخشیده است.

مستقر هستند. در عمل، این امر باعث می شود که در 
اکثر شرایط، اطالعات برای مقامات کشورهای فقیر قابل 

دسترس نباشد.
امــا آیــا ایــن کارکــرد رمزارزهــا، تنهــا عمل کــردن آنهــا به 
رســاله خود مبنی بر کمک به شــهروندان برای دور زدن 
دولت های فاســد، ناکارآمــد و غیرقابل اعتماد نیســت؟ 
شــاید این طور باشــد، اما درســت مانند اســکناس های 
۱۰۰ دالری در آمریــکا کــه بــرای تراکنش هــای نقــدی 
بدون مالیات اســتفاده می شــوند، ارزهــای دیجیتال در 
کشــورهای در حال توســعه بــه همان انــدازه که توســط 
شهروندان عادی مورد استفاده قرار می گیرند، در اختیار 
عوامل  بدخــواه نیز هســتند. تنها تفاوت این اســت که 
اســکناس های صــد دالری تحــت پوشــش کامــل قانون 
هســتند و رمزارزهــا حتــی اســماً هــم از چنیــن نظارتــی 

برخوردار نشده اند.
به عنوان مثال، کشــور ونزوئال بازیگر بزرگی در بازارهای 
کریپتو است؛ تا حدی به این دلیل که مهاجرانی که قصد 
خروج از این کشــور را دارند یا آن را ترک کرده اند، از آنها 
برای ارســال پول به این سو و آن سو اســتفاده می کنند؛ 
بدون اینکه پول آنها توسط رژیم این کشور تصرف شود. 
اما از ســوی دیگر کارتل های مــواد مخدر این کشــور نیز 
مطمئنــاً از ارزهــای دیجیتــال در عملیــات قاچــاق مــواد 
مخدر استفاده می کند. جالب تر اینکه شیوه های مورد 
اســتفاده این کارتل ها برای معامله غیرقانونی، تقریباً با 
شیوه های مورد استفاده دولت و ارتش این کشور مشابه 
اســت. با توجه به اینکــه ایاالت متحــده در حال حاضر 
تحریم هــای مالــی گســترده ای بر بیــش از ده ها کشــور، 
صدها نهاد و هزاران فــرد اعمال می کند، رمــزارز به یک 

پناهگاه طبیعی تبدیل شده است.
یکی از دالیلی که رگوالتورهای اقتصاد پیشرفته نسبت 
به چین کُند عمل کرده اند، این دیدگاه است که تا زمانی 
که مشــکالت مربوط بــه ارزهــای دیجیتال عمدتــاً بقیه 
نواحی جهان را تحت تأثیر قرار می دهند، این مشکالت 
دغدغه آنها نیســت. ظاهراً قانون گذاران بــا این ایده که 
ارزهای دیجیتال اساساً دارایی هایی هستند که در آنها 
سرمایه گذاری می شود و ارزش هر معامله ای بی اهمیت 
است، بیشتر نگرانی قانون گذاران در راستای حمایت از 
سرمایه گذاران داخلی و ثبات مالی ا ست تا رسیدگی به 
ضرری که هر تراکنش غیرقانونــی -صرف نظر از حجم- 
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آیا بایننس در 
شرایطی مشابه 

ریپل قرار می گیرد؟
بایننس کوین زیر ذره بین کمیسیون بورس 

و اوراق بهادار آمریکا! 
اگــر بــازار ارزهــای دیجیتــال را دنبــال می کنیــد، احتماالً 
در روزهــای اخیــر دربــاره تصمیــم کمیســیون بــورس و 
اوراق بهــادار آمریکا بــرای تحقیق و بررســی نحوه فروش 
بایننس کوین )BNB( مطالبی شــنیده باشــید. اما ماجرا 

از چه قرار است؟
بــه گــزارش بلومبــرگ و در مقالــه ای کــه توســط »تــام 
شونبرگ«، »مت رابینسون« و »جاستینا لی« در تاریخ 
۷ ژوئن منتشر شده، ماجرا این گونه شرح داده می شود.

به گزارش افراد مطلع، قانون گذاران آمریکا در حال بررسی 
ایــن موضوع هســتند که آیــا کمپانــی بایننس بــا فروش 
توکن های دیجیتال خود در زمان تأسیس این صرافی ارز 

دیجیتال، قوانین اوراق بهادار را زیر پا گذاشته یا خیر؟
کمیســیون بورس و اوراق بهــادار آمریــکا )SEC( در حال 
بررســی این کمپانی و منشــاء ارز دیجیتال BNB اســت؛ 
ارزی که هم اکنون رتبه پنجم بــازار ارزهای دیجیتال را به 

لحاظ ارزش بازار در اختیار دارد.

بازرســانSEC در حال بررسی این هســتند که آیا عرضه 
اولیه سال BNB ۲۰۱۷ معادل فروش اوراق بهادار است؟ 
در صورتــی کــه BNB را به عنــوان اوراق بهــادار در نظــر 
بگیریم، این عرضــه اولیه باید در آژانــس مربوط به اوراق 

بهادار SEC ثبت می شده است.
زیــر ذره بیــن قــرار گرفتــن BNB می توانــد چالــش جدید 
و نســبتاً بزرگــی بــرای بایننــس باشــد. در حــال حاضــر 
تحقیقات متعددی درباره این موضوع در واشــنگتن در 

حال انجام است.

 به الزامات پایبندیم
SEC تاکنون اقدامات اجرایی زیادی را درباره عرضه های 
اولیــه انجــام داده کــه بخشــی از آنهــا شــامل بررســی 
فرایندهــای تأمیــن ســرمایه از طریــق ارزهــای دیجیتــال 
اســت. BNB هم که یکی از بازوهــای قدرتمند امپراتوری 

بایننس است، از این اقدامات مستثنی نخواهد بود.

همه مــا در دنیایــی که به ســرعت درحــالتغییر اســت زندگی 
می کنیــم و پیوســته به ســمت آن حرکــت می کنیــم. انگار 
دیجیتالی شدن کامل و مطلق سرنوشت محتوم همه ماست. 
ابزارهای دیجیتالی پرداخت هدایت کننده اصلی اقتصادجهانی 
هســتند. هدف اصلی ایــن کتاب این اســت که درک فلســفه 
و ماهیت ابزارهای پرداختدیجیتال برای شــما آســان شــود. 
کتاب صنعت پرداخت  دیجیتال با جزئیات فنی شــما را سردرگم 
نمی کنــد و ســعی می کنــد بــا اســتفاده از مثال هــا و مصادیق 
گوناگون اطالعات جامعی به شــما ارائه دهــد. کتاب تکامل 
فناوری هــای پرداخــت را در ابتــدا توضیــح می دهــد و بــا اولیــن 
ابزارهــایپرداخــتالکترونیکی خواننــده را آشــنا می کند 
و بــه تدریــج بــا ورود بــه دوران کنونــی کــه رمزارزهــا در حــال ایفا 
کردن نقــش مهمی در حوزه پرداخت هســتند، به پایان می رســد. 
بــا خوانــدن ایــن کتــاب شــما می توانید بــا عملیــات و ســازوکار 
ابزارهــای پرداخــتمــدرن آشــنا شــوید و بــه درک جامعــی از 
سیســتم های پرداختــی حــال حاضــر دنیــا  برســید. چگونــه پول 
تــا ایــن حــد نامشــهود و لمس ناشــدنی شــد؟ مــرز میــان پــول
واقعــیوپــولمجــازی کجاســت؟ دســتگاه گرداننــده 
اقتصــاد و تســهیل کننده امــور بشــر چگونــه کار می کنــد؟ 
ایــن کتــاب کوشــیده  اســت بــه ایــن پرســش ها پاســخ دهــد.

 صنعت 

پرداخت دیجیتال

منتشر شد

همه ما در دنیایی که به ســرعت در حال تغییر است زندگی می کنیم و 
پیوســته به ســمت آن حرکت می کنیم. انگار دیجیتالی شدن کامل و 
مطلق سرنوشــت محتوم همه ماســت. ابزارهای دیجیتالی پرداخت 
هدایت کننده اصلی اقتصاد جهانی هستند. هدف اصلی این کتاب این 
است که درک فلســفه و ماهیت ابزارهای پرداخت دیجیتال برای شما 

آسان شود. 
کتاب صنعت پرداخت  دیجیتال با جزئیات فنی شما را سردرگم نمی کند 
و ســعی می کند با اســتفاده از مثال ها و مصادیق گوناگــون اطالعات 
جامعی به شما ارائه دهد. کتاب تکامل فناوری های پرداخت را در ابتدا 
توضیح می دهد و با اولین ابزارهای پرداخت الکترونیکی خواننده را آشنا 
می کند و به تدریج با ورود به دوران کنونی که رمزارزها در حال ایفا کردن 

نقش مهمی در حوزه پرداخت هستند، به پایان می رسد. 
با خوانــدن این کتاب شــما می توانید بــا عملیات و ســازوکار ابزارهای 
پرداخت مدرن آشنا شــوید و به درک جامعی از سیستم های پرداختی 
حال حاضر دنیا  برسید. چگونه پول تا این حد نامشهود و لمس ناشدنی 
شــد؟ مرز میان پول واقعی و پول مجازی کجاست؟ دستگاه گرداننده 
اقتصاد و تسهیل کننده امور بشر چگونه کار می کند؟ این کتاب کوشیده  

است به این پرسش ها پاسخ دهد.

ت
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در مورد اتفاقــات اخیر، بایننــس در بیانــه ای اعالم کرده 
»اظهارنظر دربــاره مذاکرات جــاری خود بــا قانون گذاران 
را که در موضوعاتی شــامل آموزش و کمک و پاســخ های 
داوطلبانه به درخواســت اطالعات در حال انجام است، 
در شــرایط فعلــی مناســب نمی بینــد«، همچنیــن ایــن 
شرکت اعالم کرده است: »ما به تمام الزامات تعیین شده 

توسط نهادهای قانون گذار پایبند خواهیم بود.«
SEC نیز تاکنون از اظهارنظر رســمی درباره این موضوع 

خودداری کرده است.
بر اســاس تصمیم دادگاه عالی آمریکا در سال ۱۹۴۶ در 
مورد قوانیــن قراردادهــای ســرمایه گذاری، در صورتی که 
ســرمایه گذارانی جهت تأمین مالی یک شــرکت یا پروژه 

اقدام به خرید ارز دیجیتال آن 
کرده تــا در آینده در ســودهای 
به دســت آمده آن پروژه سهیم 
باشــند، آن ارز می تواند تحت 
اختیــار و نظــارت SEC قــرار 

بگیرد.
بایننــس  نظــر می رســد  بــه 
به عنــوان بزرگ تریــن صرافــی 
ارز دیجیتال جهــان که مدعی 
است در هیچ کشوری مستقر 
نیســت، اما دارای شــعبه های 
پراکنــده ای در سراســر جهــان 
اســت، به عنــوان یــک نقطــه 
محققــان  بــرای  کانونــی 

آمریکایی که به دنبال مهار صنعت ارز دیجیتال هستند، 
ظاهر شده است.

 بررسی سوءاستفاده های احتمالی تجاری
قبــل از راه انــدازی پــروژه BNB در ســال ۲۰۱۷ بایننــس 
برنامه های خــود را بــرای ایــن ارز دیجیتــال در وایت پیپر 
 ،BNB سپیدنامه( آن ارائه کرد. طبق این سند عرضه کل(
۲۰۰ میلیــون واحد اعالم شــد که نیمــی از آنهــا از طریق 
عرضه اولیه در پلتفرم هــای مختلفی در سراســر دنیا به 
فروش خواهد رسید و 8۰ میلیون توکن برای بنیان گذاران 
بایننس از جمله مدیرعامل میلیاردر آن چانگ پنگ ژائو 

)CZ(، نگه داشته خواهد شد.
در ایــن وایت پیپــر اعــالم شــده کــه 8۵ درصــد ســرمایه 
جمع آوری شــده از طریق عرضه اولیه صــرف برنامه های 
مربوط بــه ســاخت و بازاریابــی بایننس می شــود و هیچ 
محدودیتــی نیز بــرای خریــداران عرضــه اولیه قــرار داده 
نشــده اســت. همچنیــن به منظور جلــب توجه بیشــتر 
ســرمایه گذاران، بایننــس در پلتفــرم خــود، کارمزدهــای 
معامالتی کمتری را بــرای معامله گرانی که BNB داشــته 
باشــند، در نظر گرفــت و بدهی های خــود به بســیاری از 
پیمانکارانــش را نیــز بــا BNB پرداخــت کــرد. همچنیــن 
اظهارنظــر برخــی شــهروندان آمریکایــی که اعــالم کرده 
بودنــد BNB را در عرضــه اولیــه آن خریــداری کرده انــد، 
بــه اطالعــات کلیــدی و مهمــی بــرای SEC جهــت انجام 

تحقیقات بیشتر از بایننس تبدیل شد.
عالوه بر این موارد SEC در حال بررســی موارد دیگری از 
جمله سوءاستفاده های احتمالی تجاری توسط مدیران 

و افراد بایننس است. 
موضــوع دیگر مورد بررســی، شــعبه آمریکایــی بایننس 
است که با نام Binance.US فعالیت می کند. نهادهای 
قانونــی آمریکایــی در تــالش هســتند تــا مطمئن شــوند 
شــعبه آمریکایــی بایننــس به طــور مناســبی از همتــای 
جهانــی خــود جــدا شــده باشــد و تحــت قوانیــن ایاالت 

متحده آمریکا فعالیت کند.
همچنین SEC  در حال بررســی شــرکت های بازارسازی 
مرتبــط بــا CZ اســت و در مــورد ســهام داری او در ایــن 
شرکت ها و فعالیت های صرافی در مواردی همچون داللی 

معامالت و... تحقیق خواهد کرد.

 دو پلتفرم کامالً مجزا
بایننــس تأکیــد کــرده اســت کــه پلتفــرم Binance و 
Binance.US دو پلتفــرم کامــالً مجزا بوده کــه اولی فقط 
برای کاربران غیرآمریکایی اســت. این شرکت اعالم کرده 
کــه Binance.US یــک پلتفــرم تجــاری جداگانــه اســت 
که صرفاً بــر ایاالت متحــده آمریکا متمرکز بــوده و با ارائه 
محصوالت و خدماتی که با مقررات فدرال و ایالتی ایاالت 
متحده مطابقت دارند، به کاربران آمریکایی خدمات ارائه 
می دهد. همچنین Binance.US در بیانیه ای اعالم کرده 
که متعهد بــه رعایــت باالتریــن اســتانداردهای انطباقی 

است.
در میان بازار صعــودی ارزهای 
دیجیتال طــی پاندمــی کووید 
۱۹ قیمــت BNB نیــز افزایــش 
یافت و در حــال حاضر قیمت 
آن حــدود ۳۰۰ دالر اســت کــه 
ارزش بــازاری ۴8.۵ میلیــارد 
دالری را برای این ارز دیجیتال 

رقم زده است.
در حــال حاضــر BNB بخــش 
اکوسیســتم  جدایی ناپذیــر 
ارزهــای دیجیتــال بایننــس 
کــه  اکوسیســتمی  اســت؛ 
روزبه روز در حال بزرگ تر شدن 
اســت و اکنــون شــامل تقریباً 

همه چیز، از بالکچین اختصاصی تا کیف پول است.
هرچند چالش بین بایننس و کمیســیون بــورس و اوراق 
بهادار آمریکا مهم به نظر می رســد، اما طبق گفته افراد 
مؤثر و آگاه در این پرونده ممکن است تحقیقات مربوط 
به این موضوع ماه ها زمان برده و این پرونده فاصله زیادی 

تا نتیجه گیری داشته باشد.
اما در صورتی که تحقیقات SEC ثابــت کند BNB اوراق 
بهادار است، بایننس ممکن اســت در شرایط مشابهی 
مانند کمپانی ریپل قرار گیرد که پس از شکایت نهادهای 
نظارتی از شــرکت و دو تــن از مدیــران آن بــه اتهام نقض 

قوانین، درگیر یک نبرد سخت دادگاهی با SEC شد.

 بایننس به عنوان 
بزرگ ترین صرافی 
ارز دیجیتال جهان 

که مدعی است 
در هیچ کشوری 

مستقر نیست، دارای 
شعبه های پراکنده ای 
در سراسر جهان است

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در خصوص عرضه اولیه 
BNB  در سال ۲۰۱۷ تحقیق می کند

سنگی بزرگ بر سر راه بایننس!

REVIEWبررسی

این روزها اوضاع برای بزرگ ترین صرافی رمزارزی 
دنیا خــوب پیش مــی رود. طــی ماه اخیــر چانگ  
پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس هر هفته با خبری 
خــوب بــرای صرافــی عظیــم خــود در رســانه ها 
حاضر شده است. او طی ماه گذشته موفق شده 
تأییدهای رگوالتــوری مورد نظر بــرای فعالیت در 
آلمــان و فرانســه را کــه بزرگ تریــن اقتصادهــای 
اروپــا هســتند، اخذ کنــد و پــس از آن نیــز مجوز 
مشــابهی را در ایتالیا دریافت کــرد. این تأییدها 
تنها پیشرفت ژائو و بایننس در این مدت نبوده 

است. 

 مشکل SEC با بایننس چیست؟
به تازگی بایننــس ددالینی را بــرای خود 
تعیین کرده که تــا آن تاریخ، قصــد دارد خدمات 
خود در آمریــکا را سراســری کند. روز سه شــنبه 
گذشــته بایننس موفق شــد پس از کسب جواز 
رگوالتــوری در ایالــت آیداهــو،  در ۴۶ ایالــت از ۵۰ 
ایالت آمریکا خدمات خــود را ارائــه دهد و قصد 
ژائو این اســت که تا پیش از پایان ســال ۲۰۲۲ در 
سراســر این کشــور بتوانــد خدمت رســانی کند. 
پیشرفت بایننس از زمانی که در بسیاری از این 
کشورها عمالً ممنوعیت کار داشت، خیره کننده 
و گواهی بر توانایی چانگ پنگ ژائو در مدیریت و 

مارکتینگ مؤثر بایننس است.
حاال اما دشمن قدیمی رمزارزها، یعنی کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار آمریکا یا همــان SEC در پی 
خراب کــردن روزهــای خــوب ایــن صرافی اســت. 
اتهامــات اخیــر متوجــه بایننــس در خصــوص 
فعالیت های مشــکوک بایننس در حین عرضه 
اولیه رمزارز انحصاری این صرافی یعنی BNB بین 
ســال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ است. این تنها مشکل 
SEC با بایننس نیست. عموم فعالیت های این 
صرافــی در آمریکا از طریق شــاخه منطقه ای آن 
یعنــی Binance.US انجــام می شــود کــه از نظر 
قانونــی موجودیتی جــدا از خــود بایننــس دارد. 
داشــتن درصد باالیی از ســهام بایننــس یواس، 
توسط شخص ژائو یکی دیگر از مواردی است که 

توجه SEC را به خود جلب کرده است. 

نماینــده و ســخنگوی بایننــس در آمریــکا در 
مصاحبــه ای در ایــن خصــوص گفــت: »طــی 
ســال های اخیر بایننس هم در خاورمیانه و اروپا 
و هــم در آمریکا به عنــوان یک نیروی آموزشــی و 
کمکی در کنــار قانون گذاران، چــه در عرصه ملی 
و چه در عرصه بین المللی فعالیت کرده اســت. 
می توانید مطمئن باشــد همراهی ما بــا قانون به 

همین شکل ادامه خواهد داشت.«

 دستکاری در بازار؟
 ،)BNB( رشد رمزارز انحصاری بایننس
خارق العاده بوده اســت. در زمان عرضه اولیه آن 
که در ســال ۲۰۱۷ آغاز شد، بایننس توانست ۱۵ 
میلیون دالر از عموم برای راه اندازی آن در مرحله 
 BNB عرضه اولیه دریافت کنــد. در آن زمــان هر
 ERC-20 بــه ارزش ۰.۱۵ ســنت و روی شــبکه
 BNB بالکچین اتریوم فروخته می شد. حاال ارزش
نزدیک به ۳۰۰ دالر است و ارزش آن در سال های 
اخیر، در مقاطعی از ۶۰۰ دالر هم فراتر رفته است.

با وجود اینکه اطالعات مربوط به ماهیت اتهامات 
وارده به بایننس و عرضــه اولیه آن هنوز عمومی 
نشده، گزارش ها مبنی بر آن است که این صرافی 
به طــور اعالم نشــده در ســال های ۲۰۱۷ تــا ۲۰۲۰ 
بیش از دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون دالر BNB را در 
حساب های مختلف جابه جا و تبدیل کرده است؛ 
امری که می توانــد دســتکاری بازار تلقی شــود و 
عواقــب جــدی ای را متوجــه بزرگ تریــن صرافی 

رمزارزی دنیا کند. 
بخــش دیگــری از اتهامــات نیــز گویــا مربــوط به 
تراکنش هایی است که طی سال های اخیر به طور 
ناشــناس روی ســامانه بایننــس بــرای معامالت 
غیرقانونی از جملــه خریدوفروش مــواد مخدر و 
حتی موارد مربوط به گروه های تروریستی صورت 
گرفته اســت. تا زمان روشن نشــدن ماهیت این 
اتهامات که در حال حاضر SEC پرونده سازی آن 
را بر عهــده دارد، نمی توان خطر متوجه بایننس 
را اندازه گیــری کــرد. اما بدون شــک رونــد قانونی 
پیش رو و بار رســانه ای حاصل از آن مانعی برای 

پیشرفت بایننس در سال اخیر خواهد بود.
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نقطه عطفی
 برای بیت کوین

گری اسکیل با استخدام یک وکیل ماهر می خواهد تنظیم گران را برای پیشبرد اهدافش 
تحت فشار قرار دهد و تأییدیه ETF بیت کوین خود را بگیرد 

آیا نرخ اتریوم به ۱۳5۰ دالر می رسد؟

سناریوهای 
سقوط اتریوم

عوامل فاندامنتال، تکنیکال و درون زنجیره ای مرتبط با 
اتریوم عمدتاً نشــان از کاهش احتمالی قیمــت این ارز 
دیجیتال در هفته های پیش رو دارنــد. به گزارش کوین 
تلگراف، اتریوم بیش از نیمــی از ارزش دالری خود را در 
سال ۲۰۲۲ از دست داده است. این ارز دیجیتال ارزش 
خود در برابــر بیت کوین را هــم از دســت داده و در حال 
حاضر به دالیل مختلفی زیر محدوده دو هزار دالر باقی 

مانده است.
گزارش هــای کوین شــرز در ۱۰ خرداد نشــان می دهد که 
ســرمایه گذاران بــازار ارزهــای دیجیتــال در ســال ۲۰۲۲ 
حدود ۲۵۰ میلیون دالر را از صندوق های سرمایه گذاری 
مبتنی بر اتریــوم خارج کرده اند. این در حالی اســت که 
خالص جریان ورودی و خروجی صندوق های مبتنی بر 

ارزهای دیجیتال دیگر مانند اتریوم نبوده است. سرمایه 
برداشت شــده از صندوق هــای مبتنی بر اتریوم نشــان 
می دهد که لونا و  UST)توکن های وابسته به اکوسیستم 
تِرا( با ســقوط اخیر خود عالقه سرمایه گذاران به بخش 

امور مالی غیرمتمرکز )DeFi( را کاهش داده اند.
طبــق گفته هــای ایــالن ســولوت، یکــی از ســهام داران 
Tagus Capital(، ریســک های  تاگــوس کپیتــال )
مربوط بــه وضعیــت کالن اقتصــاد که از سیاســت های 
پولی انقباضی بانــک مرکزی آمریکا نشــئت می گیرد و 
همچنین چشم انداز محتاطانه ای که نسبت به بخش 
دیفای شکل گرفته است، باعث می شود روند اتریوم در 

ماه ژوئن همچنان نزولی باشد.
ســولوت به فایننشــال تایمــز گفته اســت: »اگــر فدرال 

NEWSخبر

آکادمی جی زی و دورسی 
جــی زی رپــر و جــک دورســی 
از »آکادمــی بیت کویــن« بــرای ســاکنان 
مســکن عمومی بروکلین رونمایی کردند. 
آنها دوره های سواد مالی رایگان متمرکز بر 

بیت کوین برگزار می کنند.

ایردراپ لونا 
صرافــی ارز دیجیتــال آبــان تتــر 
بــرای حســاب کاربرانــی کــه در تاریخ هــای 
 ust۱۷ اردیبهشــت و ۶ خرداد رمزارز لونا و
 luna۲.۰ داشته اند، به نسبت دارایی شان

اضافه کرده است.

انتخاب اعضای کمیسیون 
رمزارز

انتخابات کمیسیون رمزارز انجمن فین تک 
برگزار شــد. رئیــس و نایــب رئیــس و دبیر 
کمیسیون رمزارز از سه صرافی نوبیتکس، 

بیت پین، بیت مکس انتخاب شدند.

جک دورسی و وب 5.0
زیرمجموعــه بــالک TBD اعــالم 
کــرده کــه قصــد دارد یــک وب غیرمتمرکز 
جدید با محوریت بیت کوین بسازد که بر 
اعتقاد بنیان گذارش، دورسی مبنی بر نقش 

بالکچین در تکامل اینترنت تأکید دارد. 

صندوق »گری اسکیل« )Grayscale(، از زیرمجموعه های 
شــرکت ســرمایه گذاری ارز دیجیتــال کارنســی گروپ 
اســت که آن را با نماد a نشــان می دهند. این شــرکت های 
سرمایه گذاری از سال ۲۰۱۳ فعالیت خود را شروع کردند و 
حوزه فعالیت شان در زمینه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال 
اســت. مهم تریــن کار مدیریتــی ایــن شــرکت، مدیریــت 

سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال است.
این شرکت اخیراً یکی از وکالی ارشــد کاخ سفید در دوران 

ریاســت جمهوری اوبامــا را اســتخدام کــرده اســت. گــری 
اســکیل می خواهد با این کار بر رگوالتورها فشــار وارد کند 

تا صندوق معامالتی بیت کوین این شرکت را تأیید کنند.

 تأیید صندوق در انتظار نظرخواهی عمومی
مدیــر دارایی هــای دیجیتــال گــری اســکیل در اوایــل مــاه 
 ژوئــن اعــالم کــرد کــه »دونالــد بی وریلــی جونیــور« 
)Donald B. Verrilli Jr(، وکیل کل ســابق ایاالت  متحده 

بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶، به عنوان مشاور حقوقی در این 
شرکت به کار گرفته  شده بود. دونالد اکنون به تیم حقوقی 
گری اسکیل می پیوندد تا کمیســیون بورس و اوراق بهادار 
)SEC( را تحت  فشــار قرار  دهــد که به صنــدوق بیت کوین 
تراســت گــری اســکیل اجــازه دهنــد که بــه صنــدوق قابل 
معاملــه در بــورس )ETF( تبدیل شــود. الزم به ذکر اســت 
که صندوق بیت کوین تراست گری اســکیل ۱۹.۲ میلیارد 
دالر ارزش دارد و در صــورت تبدیــل بــه ETF، در بــورس 



شــــــــــــــمــــــــــــاره 23
22 خـــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

15

چهرهها
F I G U R E S

رزرو به سیاست های انقباضی خود ادامه دهد، جهان 
همچنان در رکود باشد و مردم همچنان مجبور باشند 
۴/۵ دالر به ازای هر گالن گاز بپردازند، پول کمتری برای 
ســرمایه گذاری در دیفای یا شرکت در بازی های مبتنی 

بر بالکچین خواهند داشت.«
رونــد معامالتی اتریــوم در مــاه مــی نشــان می دهد که 
قیمــت ایــن ارز دیجیتــال احتمــاالً در آینــده همچنان 
نزولی خواهد بود. اتریوم در محدوده ای در نوسان است 
که یک خط حمایت افقی و یک خط مقاومت نزولی آن 
را ایجاد کرده  اســت. این الگو تقریباً شــبیه به »مثلث 
نزولی« اســت که نوعی الگوی تداومی نزولی محسوب 
می شــود. اگــر اتریوم به زیــر خط رونــد حمایتــی پایین 
مثلث نزولی ســقوط کند، ممکن اســت در ماه ژوئن به 

قیمت ۱۳۵۰ دالر برسد.
داده هــای وب ســایت کریپتوکوانــت نشــان می دهــد 
کــه تعــداد کل اتریوم هــای موجــود در صرافی هــای ارز 
دیجیتــال از شــروع مــاه مــی ۵۵۰ هــزار و ۴۵۹ واحــد 
افزایــش یافته اســت. بنا بــر این داده هــا، از زمــان آغاز 
ِــرا، تقریبــاً ۹۵۰ میلیــون دالر اتریوم  ســقوط ناگهانــی ت
به کیــف پول های موجــود در صرافی هــای ارز دیجیتال 
واریز شده است. معموالً معامله گران زمانی توکن های 
خــود را وارد صرافی ها می کننــد که می خواهنــد آنها را 
بــا ســایر دارایی هــا معاملــه کننــد. در نتیجه، اگــر روند 
نزولی ماه های اخیــر موجودی اتریــوم صرافی ها تغییر 
کند و صعودی شود، فشــار فروش آن احتماالً افزایش 

می یابد.

نیویورک فهرســت می شــود. ایــن فرایند یک نبرد دشــوار 
و احتمــاالً طوالنــی خواهــد بــود. گــری اســکیل بیت کوین 
Grayscale Bitcoin Trust(، بزرگ تریــن  تراســت )
صندوق بیت کوین در جهــان بوده که به عنــوان اولین ابزار 
سرمایه گذاری در نوع خود محسوب می شود. این صندوق 

به صــورت منظــم گزارش هــای 
مالــی خــود را بــه کمیســیون 
بــورس و اوراق بهــادار ایــاالت 
 متحــده ارائــه می دهــد. ســهام 
GBTC، بخشــی از سیســتم 
مالــی ســنتی اســت کــه قیمت 
ارزهای دیجیتال را ارائه می دهد 
و توســط ســرمایه گذاری های 
گری اســکیل ردیابی می شــود. 
الزم به ذکر است که بیت کوین 
تراســت گــری اســکیل از ســال 
۲۰۱۵ در بازارهای خارج از بورس 

معامله می شود.
با اینکه SEC برخی از ETFهای 
بیت کوینی را تأیید کرده، اما با 
درخواســت شــرکت هایی مثل 
،)VanEck( فیدلتــی، ون اِک 
 ۲۱شرز )21Shares( و مدیریت 
سرمایه گذاری کشتی کتی وود 

 )Cathie Wood’s Ark Investment Management(
موافقت نمی کند. تبدیل بیت کوین تراست گری اسکیل 
بــه EFT در مرحلــه همه پرســی قــرار گرفتــه اســت. در 
واقع کمیســیون بــرای تأییــد این صنــدوق از عمــوم مردم 

نظرخواهی می کند.

 گری اسکیل حمایت چه کسانی را دارد؟
 ،)Michael Sonnenshein( »مایــکل سوننشــاین«
مدیرعامل گری اسکیل، اخیراً در مصاحبه ای با بارونز گفته 
است:  »ما همچنان اطمینان داریم که صندوق بیت کوینی 
ما تأیید می شود، از زمان آن مطمئن نیستیم، اما از تأیید 
شدن آن مطمئنیم. دیر و زود دارد، اما سوخت وسوز ندارد. 
ما تمام گزینه های پیش رو را بررســی کرده ایم و در صورتی 
 که کمیسیون بورس و اوراق بهادار درخواست ما را رد کند، 

شکایتی علیه آن تنظیم خواهیم کرد.«
»کریــگ ســالم« )Craig Salm(، وکیــل ارشــد قضایــی 
دارایی های گری اســکیل، به بارونز گفت کــه برای ما مهم 
بود که نشــان دهیــم تمام منابع شــرکت را جهــت تبدیل 
بیت کوین تراست به ETF صرف کرده ایم. او ادامه داد که 
دونالد می تواند عالوه بر مشــاوره در مورد اســتراتژی های 
حقوقی گری اســکیل به عنوان بخشــی از تیم حقوقی در 

گفت وگو با تنظیم کننده ها شرکت کند.

دونالــد در کنفرانــس Consensus 2022 در آســتین، 
تگــزاس به خبرنــگاران گفــت که او هنــوز در حال بررســی 
مســائل مربوط تبدیل بیت کوین تراســت به ETF است. 
او گفته اســت تابه حال بــا این حجــم از تفســیر و نظر در 
مــورد تصویــب یــک قانــون از ســوی SEC مواجــه نشــده 
بــودم. بــه گفتــه گری اســکیل، 
در پــی همه پرســی کمیســیون 
ایــن  تنظیم گــری  مــورد  در 
صنــدوق، حــدود ۱۱ هــزار نامــه 
از ســوی ســرمایه گذاران فردی، 
مؤسسات مالی، دانشگاهیان 
و ســایر افــراد بــه تنظیم گــران 
 ETF ارســال  شــده کــه از ایــن

حمایت می کنند.
این شرکت بر این باور است که 
تصمیمات اخیر SEC برای تأیید

ETF هــای مرتبــط بــا معامالت 
آتی بیت کوین، استدالل قانونی 
آنها را مبنی بر مجاز بودن تبدیل 
تقویت می کنــد. دونالــد وریلی 
گفت که ایــن موضوع تــا حدی 
برای او جذاب بــود؛ زیرا معتقد 
است تبدیل بیت کوین تراست 
بــه ETF می توانــد بــه بهبــود 

حمایت از سرمایه گذاران منجر شود.

 دسترسی قانونی میلیون ها آمریکایی ها
اگر کمیســیون بــورس و اوراق بهادار یــک ETF بیت کوین 
را تأییــد کنــد، نقطه عطــف بزرگی بــرای بیت کویــن از نظر 
مســیر پذیرش گســترده تر خواهد بود. ETFها یکی از در 
دســترس ترین و محبوب تریــن ابزارهــای ســرمایه گذاری، 
به ویژه برای سرمایه گذاران خرد هســتند. ارائه دسترسی 
قانونی بــه میلیون هــا آمریکایی بــه صندوقی کــه در واقع 
مالک بیت کویــن اســت، احتمــاالً قیمــت ارز دیجیتال را 

افزایش می دهد.
مایــکل سوننشــاین می گویــد: »آنچــه از ســازمان های 
اطراف صنعت کریپتو می شنویم، این است که همه آنها 
معتقدند کــه به طــور کلــی ETF بیت کوین یــک کاتالیزور 

مثبت برای اکوسیستم خواهد بود.«
جالب اســت بدانیــد که ایــن صنــدوق در صــورت تأیید و 
فهرست شــدن در بورس نیویــورک به ســرمایه گذاران این 
قابلیت را می دهد تا بدون خرید، بیت کوین یا دیگر ارزهای 
دیجیتــال را در فهرســت صنــدوق خــود اضافه کــرده و از 
این طریــق ســرمایه گذاری کننــد و در نهایت با قــرار دادن 
آن در بــورس ســهام از معامــالت بــرای کاربران خود ســود 

ایجاد کنند.

براون دالیل ترک رابین هود را در پادکست
 gm Decrypt توضیح داد

چرا کریستین براون رابین هود را ترک کرد؟

ANALYSISتحلیل

رابین هود یک اپلیکیشن معامالتی سهام است 
که در ســال ۲۰۱۳ راه اندازی شد. این اپلیکیشن 
تا سال ۲۰۱8 فقط مختص معامالت سهام بود و 
قابلیت معامله ارز دیجیتال نداشت؛ اما در فوریه 
ســال ۲۰۱8 قابلیت معامله بیت کوین و اتریوم را 
افزود. چند ماه بعد، الیت کوین، بیت کوین کش 
و دوج کوین هــم به این فهرســت اضافه شــدند. 
البته این فهرســت به این کوین ها محدود نشد 
و رابین هــود بیت کویــن SV، اتریــوم کالســیک، 
کامپونــد، پلــی گان، ســوالنا و شــیبا اینــو را هــم 
اضافه کــرد. در حال حاضر رابین هــود از ۱۱ کوین 

پشتیبانی می کند.
کریســتین براون، کارمند ســابق گوگل، در ســال 
۲۰۱۷ بــه رابین هــود ملحــق و در مــاه مــی ۲۰۲۱ 
به عنــوان اولیــن مدیــر بخــش رمــزارز رابین هود 
انتخاب شد. براون در طول یک سال تعداد افراد 
تیم رمزارزی رابین هود را از پنج نفر به یکصد نفر 
رســاند، اما بــراون در رابین هود ماندگار نشــد. او 
در ماه مارس ۲۰۲۲ شــرکت را ترک کــرد. براون در 
حال حاضر یکی از بنیان گــذاران و مدیر اجرایی 
اپلیکیشن فلور است. فلور یک اپلیکیشن ردیابی 
پورتفولیــوی ان اف تی اســت. این اپلیکیشــن در 
اوایل ما ژوئن خبر از دور ســرمایه گذاری هشــت 

میلیون دالری داد.

 ان اف تی را باور دارم
با اینکه رابین هود مشــکالتی در سهام 
خــود داشــت و در ســال جــاری بــا کاهــش ۵۶ 
درصدی سهام مواجه شد، اما باز هم رفتن براون 
از یک شرکت ۶.۵ میلیارد دالری برای پیوستن به 

یک برنامه ان اف  تی قابل  درک نیست.
بــراون در پادکســت اخیــر gm Decrypt دلیــل 
این تغییر ناگهانی را توضیح می دهد و می گوید: 
»رابین هــود صرفــاً بــه ســرمایه گذاری مالــی در 
صنعــت، خدمــات می دهــد. مــن فکــر می کنم 
ســرمایه گذاری فراتر این حرف هاست. بسیاری 
از مردم به ظرفیت کامل ان اف تی واقف نیستند 
و فقــط بخــش کوچکــی از آن را می بیننــد. آنها 
فقط بعد مالــی و ســودآور آن را می بیننــد. اگر با 
این دید بــه ان اف تی نگاه کنیم، بله بــا رابین هود 
هم پوشانی و شباهت هایی دارد، اما واقعیت این 
است که ان اف تی کاربردهای زیادی دارد. با برخی 
کاربردهای ان اف تی مثل هنر آشنا هستیم، اما 
با بسیاری از این کاربردها هنوز آشنا نشده ایم و 

حتی چیزی هم در مورد آنها نمی دانیم.«
او افزود: »ما در ابتدای راه هســتیم. تازه خشت 

اول بنــا شــده و مــا می توانیــم دیــوار بلنــدی 
بسازیم که کاربردها و عملکردهای متنوعی 
داشته باشد. به نظر من ان اف تی بیش از 
یک وســیله برای ســرمایه گذاری است. 
رابین هود بر سرمایه گذاری متمرکز بود، 

اما ان اف تی بیش از این است.«

براون گفــت: »مــن همه جــوره بــه ان اف تــی باور 
دارم.« او با یــادآوری روزهــای ابتدایی اینترنت و 
واکنش افراد به این صنعــت می گوید هنوز قادر 
به دیدن تصویر واقعی ان اف تی نیســتیم، چون 
به قدری بزرگ اســت که از  جایی که ما هستیم، 
نمی توان آن را دید. این تصویر کم کم پایین می آید 

و ما متوجه بزرگی آن خواهیم شد.
وقتــی صنعــت اینترنــت به وجــود آمــد،  چنین 
مشکالتی وجود داشت. هیچ کس باور نمی کرد 
می تواند با اســتفاده از اینترنت تاکسی بگیرد و 
هزینه را اینترنتی پرداخت کند. االن هم در مورد 

ان اف تی همین اتفاقات در حال تکرار است.

 در حق دوج کوین اجحاف شد
براون در ستایش ظرفیت های ان اف تی، 
به موضوع دوج کوین و تجربه رابین هود از تبادل 
ایــن کویــن در ســال گذشــته رجــوع کــرد. بــراون 
توضیــح داد: »ســال گذشــته بســیاری از مــردم 
می گفتند چــرا بایــد از یــک میم کویــن حمایت 
کــرد؟ چــرا بایــد چنیــن کوینــی را مبادلــه کنیم؟ 
امــا من فکــر می کنم در حــق دوج کویــن اجحاف 
شد و ارزش آن بســیار بیشتر اســت. دوج کوین 
بازخورد خوبــی را دریافت نکرد. مردم به چشــم 
یک کوین با نماد ســگ به آن نــگاه می کردند که 
ارزش امتحان کردن با قیمت پایین را دارد. فقط 
می خواســتند یک چیز جدید را امتحان کنند و 
ببینند بعد چه اتفاقی می افتد. بیشتر به چشم 
یک ماجراجویی و تجربه جدید به آن نگاه شد. 
فکــر می کنــم ان اف تی هــا از بســیاری از جهــات 
همین طور هســتند، اما کاربرد آنها به همین جا 

ختم نمی شود.«
براون همچنیــن از مجموعه هــای ان اف تی مورد 
عالقه اش نام بــرد و پیش بینی های خــود را برای 
اتفاقات بعدی در فضای شلوغ ان اف تی و رقابت 
بین صرافی هایی مانند کوین بیس و اف تی ایکس 
و برنامه های فین تک مانند رابین هــود، پی پال و 

اسکوئر ارائه داد.

اگر کمیسیون بورس 
 ETF و اوراق بهادار یک
بیت کوین را تأیید کند، 
نقطه عطف بزرگی برای 
بیت کوین از نظر مسیر 

پذیرش گسترده تر 
خواهد بود.ETFها یکی 
از در دسترس ترین و 

محبوب ترین ابزارهای 
سرمایه گذاری، به ویژه 
برای سرمایه گذاران 

خرد هستند 



پس از انتشار اخبار مربوط به رشد تورم در آمریکا، بسیاری از بازارهای مالی جهانی از جمله بازار ارزهای دیجیتال سقوط کردند. در حالی که بسیاری امیدوار بودند بیت کوین بتواند 
از ناحیه ۳۰.۰۰۰ دالر عبور کند، افزایش فشــار فروش در بازار این ارز دیجیتال، باعث شــد قیمت بار دیگر به زیر ۲۹.۰۰۰ دالر برســد. در این میان، تحلیلگــران نیز چندان به آینده 
قیمت امیدوار نیستند. در حال حاضر، وضعیت بیشتر شاخص های تکنیکال در نماهای بلندمدت و میان مدت بیت کوین نزولی است و این احتمال وجود دارد که در ادامه قیمت 
تا حمایت بین ۲۷.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ دالر سقوط کند. شاخص ترس و طمع نیز در محدوده ۱۲ قرار دارد که نشان از وحشت سرمایه گذاران دارد. به نظر می رسد فعالً شرایط بر همین 
منوال جلو برود و زمستان رمزارزها به این زودی ها بهار نمی شود. ولی یادمان نرود که این رفتار طبیعی بیت کوین و باقی رمزارزها هستند. دنیای رمزارزها دنیای پیچیده و پرریسکی 

است و نمی توان انتظار رفتارهای عقالنی و همیشه رو به باال را از این بازار داشت.

به همین علت است که همیشه توصیه می کنیم برای ورود به این بازار عجله نکنید و تنها بخشی از دارایی خود را به این فضا بیاورید که به آن نیاز ندارید. در بازارهای مالی کسانی 
که می توانند صبر کنند، برنده هستند.

رمزارز ۲۰
۹۴8 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 دیجیتالارز۴.۰۳ ٪۹۴8۵۴۹ میلیونBTCبیت کوین۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱۳.۶۲ ٪۵۱.۷۱۹۰ میلیونETHاتریوم۲

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۰۴ ٪۳۳۷۲.۵ هزارUSDTتتر۳

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۰۳ ٪۳۳۵۴ هزارUSDCیو اس دی کوین۴

قابل سفارشی سازیپرداختارز۵.۷۵ ٪۱۲۱8 هزارXRPریپل۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۰.۰۹ ٪۱8.۹۱۹.۳ هزارADAکاردانو۶

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱۰.۳۲ ٪۱.۲۱۲ میلیونSOLسوالنا۷

قابل سفارشی سازیپرداختارز۱۲.۶۲ ٪۴.۲۳.۱ هزارXLMاستالر8

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱۲.۸۴ ٪۲۷۳۹.۳ هزارDOTپولکادات۹

اثبات کارمیم کوینارز۱۳.۲۵ ٪۲.۴۹.۴ هزارDOGEدوج کوین۱۰

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱۴.۳۶ ٪۶۹۹۵.۹ هزارAVAXآواالنچ۱۱

-شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری۰.۴۸ ٪۲۴۷۳.۵ هزارLINKچین لینک۱۲

اثبات کارمیم کوینارز۱۱.۹۳ ٪۳۲۵.۴ ریالSHIBشیبا اینو۱۳

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی۶.۵۱ ٪۱8.۵۴.۵ هزارMATICپلی گان۱۴

---۴8۷۱۴.۰۵ میلیون۲.۱ هزارGALAگاال۱۵

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری۲۵۶۲.۳۱۷.۰۳ هزارATOMکازموس۱۶

--توکن کاربردی۱۵.۴۳ ٪۲۷.8۱.۳ هزارMANAدیسنترالند۱۷

--توکن کاربردی۱۲.۳۴ ٪۵۶۷ میلیون۱۵ هزارLRCلوپرینگ۱8

اثبات سهامصدور استیبل کوینتوکن کاربردی۲۸.۰۸ ٪۴۴۰ میلیون۲.۲ تومانLUNCلونا کالسیک۱۹


