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تاریخ کالن داده 
از امپراتوری روم 

تا امروز
داده چطور به یک مزیت 

رقابتی تبدیل شد
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انتخاب شهاب جوانمردی 
در کمیسیون تنظیم مقررات

 با استقبال فراوان صنفی 
روبه رو شده است

نتیجه یک 
همگرایی

اهمیت این کمیسیون در حوزه 
قانون گذاری فاوا چقدر است 
و عملکرد سال های گذشته آن 
چطور بوده است؟

افزایش امیدواری به اثرگذاری  
بخش خصوصی  بر تصمیمات 
کمیسیون تنظیم مقررات
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از ام کامرس 
تا خرده فروشی 

اومنی چنل
با چند روند مهم 

خرده فروشی آشنا شوید
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دولتی شدن اکوسیستم های نوآوری، آن 
 هم در کشورهایی که مدیران معموالً با 
رویکردهایــی غیرفنــی و کارشناســی بر مســند 
تصمیم گیــری می نشــینند، یــک ســناریوی 
بــرای  بــزرگ  خطــر  یــک  اســت؛  محتمــل 
منحرف کــردن جریــان طبیعــی 
نوآوری و کسب وکار که معموالً جز 
حوزه هــای  در  ســوخته  زمیــن 
مختلف اقتصادی و ســرخوردگی 
نسلی از کارآفرینان و ایده پردازان 
حاصلــی نــدارد. در ســال های 
گذشــته و بــا کم رنگ شــدن نقش 
و  خصوصــی  ســرمایه گذاران 
ورود  محدودیت هــای 
ســرمایه گذاران بین المللــی بــه 
کشــور، حضور دولت به عنــوان ســرمایه گذار یا 
تسهیل کننده مالی نوآوری پررنگ تر از همیشه 

شده است.

قبالً هم در مطلبی نوشــته بــودم که در 
کشوری که بیشتر منابع مالی در دست 
دولت است، شــاید از این سرنوشت پرریسک 
گریزی نباشد، اما در همین سناریوی نه چندان 
خوشایند هم احتماالً بتوان مسیرهای بهینه ای 
تعریف و اجرایی کرد که هم دولت بتواند سربلند 
از کنشــگری خود در این فضا بیرون بیاید و هم 
آســیب های حضــورش حداقلــی شــود. در 
ســال های گذشــته یکی از نهادهایــی که تالش 
بیشتری در این عرصه داشته، صندوق نوآوری و 
شــکوفایی ریاســت جمهوری بــوده اســت؛ 
صندوقی که از قضا در برهه های مختلف تالش 

کرده رفتار دولتــی از خود بــروز ندهد و بــا روح و 
شــخصیت اکوسیســتم نوآوری خود را تطبیق 

دهد. 

کارنامــه چند ســال اخیر ایــن صندوق 
به جز در مواردی چون اعطــای وام های 
کالن به برخی شــرکت ها که هنوز ابهام های آن 
شــفاف نشــده اند، تقریباً کارنامه مثبتــی بوده 
اســت. نهــادی کــه ســعی می کنــد تــا آنجــا کــه 
می تواند با فاصله از کســب وکارها حرکت کند، 
امــا از منابع قابــل  توجه مالــی خود، بــه جریان 
نوآوری بخش خصوصی تزریق کند. اما یکی از 
پرسش های کلیدی که معموالً در سیاهه آمارها 
و جــداول بلندبــاال گــم می شــود، این اســت که 
سهم شرکت ها و اســتارتاپ های کوچک از این 
منابع چقدر است. صندوقی بزرگ که یک نهاد 
دولتــی عریــض محســوب می شــود، معمــوالً 
دسترس پذیری اش برای کسب وکارهای بزرگ با 
مدیران شناخته شده بیشتر است و این یکی از 

پاشنه آشیل های نهادهای مالی دولتی است.

 سال هاســت کــه تئوری پــردازان مالــی 
نــوآوری تأکیــد دارنــد دولــت بایــد راه 
شرکت های بزرگ نوآور را برای استفاده از منابع 
بــازار ســرمایه همــوار کنــد و در کنــار آن منابــع 
تخصیص یافته خــود به ایــن فضــا را در اختیار 
ایده پردازان و صاحبان کسب وکارهای خرد نوآور 
قــرار دهــد. در ایــران امــا بســته بودن راه بورس، 
موجب شــده تــا بزرگ تریــن شــرکت های نوآور 
کشور هم برای رسیدن به سرمایه، از منابع مالی 

هیچ نهاد دولتی و عمومی نگذرند. 

INTROسرآغاز

بورس یا دولت؟ تأمین مالی نوآوری ایران در یک دوراهی پرمناقشه

سهم استارتاپ های کوچک 
از منابع مالی صندوق نوآوری

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

پاسخ اسنپ به شکایت یکی از کاربران که این روزها 
در فضای مجازی دست به دست می شود

اسنپ ضابط قضایی نیست
چند شب پیش یکی از کاربران اسنپ در فضای مجازی، 
با طرح ماجرایی که به گفته او در سفر اسنپ برایش اتفاق 
افتاده، باعث اظهارنظرهای گوناگون شد. این کاربر گفته 
بود به پیشــنهاد راننده بــرای اینکه راحت تــر در صندلی 
عقب بنشــیند، لپ تاپش را روی صندلی جلو قرار داده و 
موقع پیاده شدن، پیش از آنکه بتواند لپ تاپش را بردارد، 
راننــده فرار کــرده اســت. او در تمــاس با تیم پشــتیبانی و 
درخواست شــماره راننده با این پاسخ مواجه می شود که 
پشــتیبانی اجازه این کار را ندارد و او باید از طریق مراجع 
قضایــی موضــوع را پیگیــری کنــد. آن گونــه که ایــن کاربر 
می گوید، درخواستش برای غیرفعال کردن راننده تا تعیین 
تکلیف این اتفاق نیز با امتناع پشتیبان مواجه می شود. 
ماجرای این کاربر که همزمان در حــال پیگیری این اتفاق 
از طریق مراجع قضایی است، واکنش های بسیاری را در 
پی داشته است. بر این اساس تیم روابط عمومی اسنپ 
طی بیانیه ای با تأکید بر اینکه تاکسی های اینترنتی ضابط 
قضایی نیستند، اعالم کرده که در کنار کاربر راننده خواهد 

ایستاد.
در این پیام آمده است: »از آنجایی که تاکسی های اینترنتی 
ضابط قضایی نیستند، به طور کل در موضوعات مربوط به 
اتهام سرقت و اشیای گم شده در سفر، نیاز به اقدام از سوی 
مراجع قضایی و قانونی است. در رابطه با موضوع اخیر، تیم 
امنیت سفر اسنپ از لحظه دریافت گزارش کاربر مسافر، 
با جدیت در حال پیگیری است. حســاب کاربری راننده را 
بالفاصله مســدود کردیم و با هردو کاربر به طور مــداوم در 
تماس بودیم و در تالشیم تا با همکاری نیروی انتظامی، از 
طریق دوربین های واقع در مقصد، بتوانیم ادعای طرفین را 

دقیق تر بررسی کنیم.

با توجه بــه اینکه کاربــر راننــده اتهــام مذکــور را نپذیرفته، 
صحت ســنجی ادعای این دو کاربر نیاز به بررســی ضابط 
قضایــی دارد تیم حقوقی اســنپ نیــز در این مســیر تمام 
همکاری های الزم را خواهد داشت. در صورت اثبات ادعای 
مطرح شده، اسنپ تمام قد در کنار کاربر مسافر خواهد بود 
و جبران خســارت وارده را با اولویت باال در دستور کار خود 

قرار می دهد.«

دهــم خردادماه گروه توســن در مراســمی رســمی بــا حضور 
فعاالن اکوسیســتم فین تــک و اصحاب رســانه از هلدینگ 
دیجیتال »دیار« به عنوان هماهنگ کننده کســب وکارهای 
دیجیتال اکوسیستم خود رونمایی کرد. امید ترابی، معاون 
توسعه بازار و ارتباط با مشتریان و عضو هیئت مدیره توسن 
از این پس با عنــوان مدیرعامل هلدینگ دیجیتال فعالیت 

می کند.
هلدینــگ دیجیتــال »دیــار« به منظــور هماهنگــی و 
یکپارچه سازی کسب وکارهای دیجیتال گروه توسن راه اندازی 
شده و وظیفه خلق ارزش در حوزه  های فعالیتی گروه توسن و 

اکوسیستم آن را بر عهده دارد.
در ادامه این مراسم امید ترابی، عضو هیئت مدیره گروه توسن 
ضمن اشاره به کالن روندهای حوزه فین تک گفت: »در گروه 
توســن طی چند ســال اخیر ســرمایه گذاری های زیادی روی 

حوزه فین تک و روندهای مطرح آن، انجام شــده اســت. این 
تجربه ما را بر آن داشــت تا با شروع ســال ۱۴۰۱ گام جدیدی 
را برای توسعه هرچه بیشتر این کسب وکارها برداریم و گروه 

توسن دیجیتال را با نام تجاری دیار راه اندازی کنیم.«
امید ترابی، عضو هیئت مدیره گروه توســن در پاســخ به این 
ســؤال که چــه نوآوری هــا و ســرویس هایی پــس از راه اندازی 
مجموعــه دیــار ارائــه می شــود، گفــت: »یکــی از مهم تریــن 
تغییــرات بــا راه انــدازی دیــار، حرکت گروه توســن به ســمت 
ســرویس های مشــتری محور یــا B2C اســت کــه در ایــن راه 
سرویس هایی مانند کارت اعتباری ایجاد شده است. شرکت 
تالی که ارائه کارت های اعتباری را بر عهــده دارد، با رویکردی 
جدید بــه ســمت تغییــر پارادایم ایــن حــوزه حرکت کــرده و 
توانســته کارت اعتباری واقعی بــا کارمزد صفر را بــه کاربران 

خود ارائه دهد.«
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گروه توسن از هلدینگ دیار دیجیتال رونمایی کرد 

یکپارچگی اکوسیستم کسب وکارهای دیجیتال توسن
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ماندن یا رفتن ستاری؟
شــایعه شــده ســورنا ســتاری، 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
قــرار اســت صندلــی اش را واگــذار کند؛ 

خبری که احتماال باز تکذیب شود. 

انتقاد به رگوالتوری 
صداوسیما

انجمــن صنفــی شــرکت های نمایــش 
ویدئویی آنالین، از دخالت صداوسیما در 
حوزه رگوالتوری انتقاد کــرده و از نهادهای 
مربوطه خواســته رگوالتوری بی طرف برای 

این حوزه انتخاب شود.

 آینده فین تکی ها
وبینار رایگان آینده استارتاپ های 
فین تکی در بازارهای نوظهور، ۱۸ خردادماه 
ساعت ۱۸:3۰ در ایسمینار برگزار می شود. 

سخنران این وبینار رضا قربانی است.

سرمایه گذاری اسمارت آپ 
اسمارت آپ به تازگی روی »کندل« 
ســرمایه گذاری کــرده اســت. کنــدل یــک 
پلتفرم تخصصی بازار ســرمایه اســت که 
درآن می توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال 

استفاده کنید.

سازمان بورس بعد از ماه ها بررسی و تحقیق، سرانجام 
ضوابط ورود اســتارتاپ ها به بــورس را به ارکان بورســی 
ابالغ کرد. این ابالغیه در ۹ ماده تنظیم شده و به موارد 
مهمــی از شــرکت های اســتارتاپی، از جملــه تعریــف 
شــرکت های اســتارتاپی، وثیقه ســهام این شــرکت ها و 
وضعیت دارایی نامشهود نسبت به دارایی کل شرکت 

اشاره دارد.
شــرکت های اســتارتاپی بــه  دلیــل داشــتن دارایــی 
نامشهود، وضعیت متفاوتی نسبت به دیگر شرکت ها 

دارند. 
ســازمان بــورس در دو ســال گذشــته تــالش کــرده 
دســتورالعملی را در این خصــوص تنظیم و ابــالغ کند. 
سرانجام ســازمان بورس در ۹ خرداد ۱۴۰۱ ضوابط ورود 
شــرکت های اســتارتاپی بــه ارکان بــورس را ابــالغ کــرده 
که مهم تریــن بخش ایــن ابالغیــه تعریف شــرکت های 
اســتارتاپی، میــزان وثیقــه ســهام و نســبت های دارایی 

نامشهود به کل دارایی است.

 چه شرکتی استارتاپی است؟
 بــر اســاس ایــن ضوابــط، شــرکت هایی کــه کســب وکار 
آنها بر بســتر اینترنت بــوده و  3۰ درصــد از دارایی آنها 
نامشــهود و فعالیت شــان کاربرمحــور باشــد، شــرکت 

استارتاپی محسوب می شوند.
در ماده نخســت این ابالغیه آمده اســت: شــرکت های 
نوپا و فعــال در حــوزه اقتصــاد دیجیتال کــه از این  پس 
متقاضی نامیده می شوند، در صورتی  که بر  اساس نظر 
یا تأیید کارگروه سامان دهی مراکز نوآوری و رویدادهای 
کارآفرینی، دارای حداقل دو شرط از شرایط زیر باشند، 
برای پذیرش در هر یــک از بازار   های بــورس/ فرابورس، 
عالوه بر شــرایط مقرر در دســتورالعمل و ســایر قوانین 
و مقررات، باید واجد شــرایط اختصاصــی مقرر در این 

پیوست نیز باشند.
الــف- متقاضیانی کــه کســب وکار داده محور بر بســتر 

اینترنت دارند.
ب- متقاضیانــی کــه بیــش از 3۰ درصــد از دارایی های 

ایشان از نوع نامشهود باشد.
ج- متقاضیانی که کسب وکار ایشان کاربرپایه باشد.

 وثیقه کردن ســهام به  خاطر ریسک باالی 
استارتاپ ها

 در بازار سرمایه همواره اعتقاد بر این است که شرکت های 
اســتارتاپی دارای ریســک باالیی بوده و برای کاهش این 
ریسک جهت سرمایه گذاران بورسی، باید اقدام مهمی 
انجام شود. بر اساس همین دغدغه، مهم ترین بخش از 
این ابالغیه به وثیقه کردن بیش از نیمی از سهام متعلق 
به ســهام داران عمده شــرکت نــزد ســپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار اختصاص دارد. تعیین زمان توثیق سهام بر 

عهده هیئت پذیرش بورس است.
در ایــن بنــد از ابالغیــه آمــده اســت: »در صــورت وجود 
ریسک یا بروز شرایطی که به تشخیص هیئت پذیرش، 
تداوم توثیق سهام ضرورت داشته باشد، هیئت پذیرش 
می تواند نسبت به تداوم توثیق با تأیید ســازمان پس از 
پایــان مدت زمان اولیــه، اقدام کند. همچنیــن در صورت 
عدم ورود هیئت پذیرش به موضوع تداوم توثیق سهام، 
بــورس/ فرابورس موظف اســت پــس از انقضــای مدت 
تعیین شــده توســط هیئت پذیرش و پس از اخذ نظر آن 
هیئت، نسبت به ارسال درخواست رفع توثیق سهام به 
شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 

اقدام کند.«

 اصل بر میزان و نسبت های دارایی نامشهود 
است

 یکی دیگر از موارد مهم در این بخشنامه، نسبت دارایی 
نامشهود به کل دارایی های شرکت است. اگر این نسبت 
کمتر از ۵۰ درصد باشد، عرضه اولیه شرکت با تأیید هیئت 

پذیرش همراه خواهد بود.
در مــاده ۷ ایــن ابالغیــه آمــده اســت: »بــورس/ فرابورس 
موظــف اســت در عرضــه اوراق بهــادار شــرکت های نوپا و 
فعــال در حــوزه اقتصــاد دیجیتــال، شــرایطی تبیین کند 
تــا در صورتــی  کــه بــر اســاس آخریــن صورت هــای مالــی 
حسابرسی شــده متقاضی پذیــرش، نســبت دارایی های 
نامشــهود به کل دارایی ها بیشتر یا مســاوی با ۵۰ درصد 
باشد، سهام شرکت صرفاً به سرمایه گذاران واجد شرایط 
موضوع دســتورالعمل پذیره نویســی و عرضه اولیــه اوراق 
بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران عرضه 
شود. در صورتی  که این نســبت کمتر از ۵۰ درصد باشد، 
به تشخیص هیئت پذیرش، سهام شرکت قابل  عرضه به 
عموم اســت.« به عنوان نمونه این بنــد از ابالغیه می توان 
گفت که اولین شرکت آماده عرضه اولیه، شرکت »تپسی« 
اســت که نســبت دارایی نامشــهود به کل دارایی شرکت 

باالتر از ۷2 درصد است.

بررسی ضوابط ورود شرکت های استارتاپی به بازار سرمایه

از تعریف شرکت استارتاپی تا وثیقه ۵۰درصدی سهام شرکت

شرایط پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی 
در کرج فراهم شد

آپ و تاپ هم اضافه می شوند

نخستین شرکت استارتاپی بورسی
 در واچار حاضر می شود

برگزاری جلسه معارفه سهام تپسی
محسن امیدوار حسینی، رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت: »در 
حال حاضر برای تاکسیرانان خط فلکه اول گوهردشت - تقاطع آزادگان کد کیوآر اختصاصی 
تعریف شــده که متصل به حساب بانکی شــخصی رانندگان اســت که در مقابل هر یک از 
مسافرین تاکسی نصب شده و پس از اسکن آن از طریق گوشی هوشمند، کرایه از حساِب 

مسافر کسر و بالفاصله به حساِب راننده واریز می شود.«
امیــدوار حســینی با تأکیــد بر اینکــه این طــرح با همــکاری ویــژه ســازمان فنــاوری اطالعات 
شــهرداری کرج اجرایی می شــود و پس از عیب یابی و شناســایی نقاط ضعــف و قوت در فاز 
آزمایشی، به زودی به صورت گسترده و سراسری اجرایی می شود، بیان کرد: »در حال مذاکره 
جهت امــکان پرداخت الکترونیکــی کرایه از طریــق سوپراپلیکیشــن های پرداخت »آپ« و 
»تاپ« نیز هســتیم و از شــهروندان گرامی تقاضا داریم همراهی الزم را جهت اجرای موفق 

این طرح داشته باشند.«
وی در پایــان اظهــار کرد: »بــا توجه بــه اینکــه زیرســاخت های پرداخــت الکترونیکــی کرایه 
اتوبــوس در ســال های قبــل فراهــم شــده، ایــن عقب ماندگــی در حوزه تاکســی ها احســاس 
می شد که اجحافی در حق مســافران بود و اکنون با گذر از مراحل آزمایشی، اطالع رسانی و 
فرهنگ سازی، به زودی شاهد آن خواهیم بود که شهروندان از طریق اپلیکیشن های پرکاربرد 

پرداخت، قادر به پرداخت کرایه تاکسی خواهند بود.«

جلسه معارفه سهام تپسی سه شنبه ۱۷ خرداد توسط شرکت فرابورس ایران برگزار 
خواهد شد. چند روز پس از این جلسه، عرضه اولیه تپسی انجام می شود.

همچنین چهارشنبه، جلسه معارفه شرکت تپسی 
به صــورت زنــده از تلویزیــون اینترنتــی اقتصادی 
»واچار« بــه نشــانیwww.wachartv.com  به 

صورت زنده پخش می شود.
تپسی نخستین شرکت استارتاپی بود که پاییز 
سال گذشته نماد آن در فرابورس درج شد. گویا 
قرار اســت 2۴ خرداد ۱۴۰۱ سهام تپسی عرضه 
اولیه شود. با این اتفاق به صورت رسمی سهام 
اولین شــرکت اســتارتاپی در بازار بورس اوراق و 

بهادار قابل معامله می شود.
گزارش جدید فروردین ماه ۱۴۰۱ تپســی که در 
کدال منتشــر شــده، بیــان می کند کــه درآمد 
این شرکت در این ماه 2۴ میلیارد تومان بوده 

است.
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سياست گذاری
R E G U L A T I O N

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با وجود نقش پررنگی 
کــه در اکوسیســتم فــاوا دارد، نامــش در اذهــان کاربــران و 
مردم عــادی چنــدان پررنگ نیســت. آخریــن باری کــه نام 
ایــن کمیســیون را در اخبــار روزمــره و جــاری شــنیده ایم، 

زمانــی بوده کــه اپراتورهــای تلفن همــراه با حذف 
بســته های به صرفــه و مــدت دار، عمالً کاربــران را 
با افزایش قیمت ها مواجه کردند. مســئله ای که 
رئیس ســازمان تنظیم مقــررات به عنــوان بازوی 
اجرایی کمیسیون درباره آن اظهارنظر کرد و گفت 
کمیسیون درباره قیمت ها مصوبه جدیدی صادر 
نکــرده و همه چیــز برمی گــردد بــه قیمت گــذاری 
ســال های ۹۵ و ۹6؛ زمانــی کــه کمیســیون کــف 
و ســقف قیمــت خدمــات را مشــخص کردنــد. 
اپراتورها نیز که زمانی برای ماندن در زمین رقابت، 

حاضر بودند کف مصوبه را در نظر بگیرند، حاال می خواهند 
در همان بازه مشخص شده به نحو دیگری بازی کنند.

به تازگــی بــا پایــان یافتــن زمــان حضــور برخــی از اعضــای 

کمیســیون تنظیــم مقــررات، وزارت ارتباطــات از پنــج نفــر 
دیگر برای حاضر شــدن در این کمیســیون دعوت به عمل 
آورده اســت و از این به بعد به جای احمد معتمدی، ناصر 
علی سعادت، محمود حســن زاده قرایی و مرحوم مسعود 
اخوان فرد، قرار است رســول جلیلی، محمد 
خوانســاری، شــهاب جوانمــردی، حســین 
میرزاپور و حسین نعمتی در این کمیسیون 
ایفای نقش کنند. اعضایی که هر کدام از دل 
نهاد یا بخشــی بیــرون آمده اند و پیشــنهاد 
آن نهاد بــرای حضور در کمیســیون بــه وزیر 
ارتباطات بوده اند. اما این کمیسیون چیست 

و چه اختیاراتی دارد؟

و  داوری  مقــررات،  تنظیــم   
سیاست گذاری 

 کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات متشــکل از نُه نفر 
است که در رأس آن وزیر ارتباطات قرار دارد. رئیس سازمان 

اثرگذاری بخش خصوصی بر تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات 
در گفت و گو با شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ و عضو جدید 

این کمیسیون

نتیجه یک 
همگرایی صنفی

I N T E R V I E W

برنامه جدید سازمان مالیاتی برای اصناف 

چه کسانی مشمول مالیات می شوند؟
 شــاهین مســتوفی، مدیــرکل دفتــر 
حسابرســی ســازمان امــور مالیاتی و 
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در 
برنامه میز اقتصاد حاضر شده و موضوعاتی 
در خصــوص مالیــات بیــان کردنــد. در ایــن 
گفت وگو درباره نحوه مالیات گیری از اصناف 
مطرح شد: »ســازمان امور مالیاتی پیشنهاد 
داده تــا اگــر کارتــی در مــاه بیــش از ۴۵ مــورد 
واریزی به صورت کارت به کارت داشته باشد، 
باید به عنوان مورد مشــکوک تلقی شود و به 

پرونده مالیاتی اتصال پیدا کند.«

 مدیــرکل دفتر حسابرســی ســازمان 
امور مالیاتــی نیز گفت: »امســال در 
راســتای اتصــال کارت خوان هــا بــه پرونــده 
مالیاتــی، بالــغ بــر دو میلیــون و ۹۰۰ هــزار 
اظهارنامه و فرم تبصره ماده ۱۰۰ را از صاحبان 
مشــاغل بــه عنــوان مودیــان جدیــد دریافت 
کردیم که انتظار داریم بــه حدود پنج میلیون 
برسد. هیچ جای دنیا نمی توان فرار مالیاتی را 

به صفر رساند.«

 شــاهین مســتوفی افــزود: »در حوزه 
صاحبــان مشــاغل، انتظــار داریــم 
حدود هفــت میلیون مــودی مالیاتی داشــته 
باشــیم که حدود پنــج میلیون آن شناســایی 
شــده و قطعــاً بــا پیاده ســازی پایانه هــای 
فروشــگاهی، دریافــت مالیــات از اغلــب این 

مودیان محقق خواهد شد.«

 او ادامه داد: »سازمان امور مالیاتی از 
هــوش مصنوعــی بــرای شناســایی 
می کنــد.  اســتفاده  اقتصــادی  فعــاالن 

دارایی هــای افــراد در ابتــدا و انتهــای ســال 
مشــخص اســت و مجمــوع خانــوار، بایــد 
مالیــات را بپردازنــد. اقدامات ما قطعــاً در دو 
ســال آینــده تأثیــرات خــود را نشــان خواهــد 

داد.«

 همچنین غیبی پور، کارشــناس امور 
مالیاتــی توضیــح داد: »معافیــت 
موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم 
در ســال ۱۴۰۰، 36 میلیــون تومــان اســت. 
افــرادی کــه کارت خــوان در اختیــار داشــتند، 
امروز همه دارای پرونده مالیاتی شــدند که تا 
سال آینده بیشتر هم خواهند شد. بسیاری 
از ایــن دو میلیــون نفــر شناسایی شــده، 
مثــل  داشــتند  کوچکــی  درآمد هــای 
دســت فروش ها، امــا برخــی ارقــام زیــادی 

جابه جا کرده اند.«

 او اضافــه کــرد: »برخــی اصنــاف 
مشــتری ها را به  بهانه خراب بودن یا 
نداشــتن کارت خــوان وادار به واریــز از طریق 
کارت می کننــد؛ ســازمان امــور مالیاتــی 
پیشــنهاد داده تا اگر حســاب بانکی بیش از 
۴۵ مورد واریز به صورت کارت به کارت در ماه 
داشــته باشــد، این کارت باید به عنــوان مورد 
مشکوک مالیاتی شناســایی و به یک پرونده 
مالیاتی اتصال پیدا کند. حساب های تجاری 
ســقف  شــده اند،  تفکیــک  شــخصی  و 
تراکنش ها هم مشــخص شــده؛ برای کارمند 
دو میلیــارد، مســتمری بگیــر یــک میلیــارد و 
فاقد شغل، ۵۰۰ میلیون تومان است. پس اگر 
بیــش از این ارقــام جابه جا شــده باشــد، باید 

اظهارنامه مالیاتی پر کند.«

REPORTگزارش

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com
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سياست گذاری
R E G U L A T I O N

مقررات به عنــوان دبیــر کمیســیون در اینجا ایفــای نقش 
می کند. همچنین یک نماینده از ســازمان برنامه و بودجه 
و یــک نماینــده از وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی همــواره 
در این کمیســیون حضور دارنــد. پنج نفری کــه پیش تر به 
عنوان اعضای جدید کمیسیون نام شان برده شد، اعضای 

صاحب نظر کمیسیون به حساب می آیند. 
در ماده 2 آیین نامه اجرایی این کمیســیون که اواخر ســال 
۸3 به تصویب هیئت وزیران رسیده است و وظایف و طرز 
کار ایــن کمیســیون را شــرح می دهــد، وظایــف و اختیارات 
کمیسیون را چنین معرفی می کند: اصالح و تجدید ساختار 
بخش های ارتباطی کشور؛ تعیین سیاســت نرخ گذاری بر 
کلیه خدمــات در بخش های مختلــف ارتباطــات و فناوری 
اطالعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات 
ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور؛ تدوین مقررات 
ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال 
و نظارت بر حســن  اجرای آن ؛ سیاست گذاری در خصوص 
صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق االمتیاز صدور 
مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشــور؛ تحقق اهداف 

مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری .
فلســفه ایجــاد ایــن نهــاد، تنظیــم مقــررات، داوری 
و سیاســت گذاری در حــوزه فــاوا بــود تــا فضــای رقابتــی در 
ســرمایه گذاری و بهره بــرداری برقــرار شــود و متعاقــب آن 
توانمندســازی رقبــای غیردولتی و تنظیم روابــط اقتصادی 

شکل بگیرد.

 تأثیر اعضای بخش خصوصی بر تصمیمات 
کمیسیون

 یکی از نــکات مهمی که کمیســیون تنظیــم مقــررات را به 
بخشی قابل توجه برای بخش خصوصی تبدیل می کند - 
جدای از آنکه تصمیمات و سیاست گذاری این بخش تأثیر 
مستقیم در وضعیت کسب و کارها دارد - حضور نمایندگان 
بخش خصوصی است که هرچند با انتخاب وزیر ارتباطات 
به این کمیسیون اضافه می شــوند، اما می توانند در چهار 
سال فعالیت شان صدای بخش خصوصی باشند. انتخاب 
شــهاب جوانمــردی، مدیرعامــل فناپ کــه همزمــان عضو 
هیئت مدیــره و نایب رئیس کمیســیون اقتصــاد دیجیتال 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای تهران اســت، این امید را در 
دل کســب و کارهای بخش خصوصی زنده کرده که حضور 
شخصی آشنا با صنف و مشکالت کسب و کارها می تواند 
جهت گیری کمیســیون تنظیم مقررات را بهبود بخشــد و 
آن را وضعیت نه چندان رضایت بخش سابق بیرون بیاورد. 
کمیســیونی که یکی از انتقادهایی که به آن وارد می شــود، 
این اســت که سیاســت گذاری های آن بیشــتر در راســتای 
منافع دولت است تا بخش خصوصی و با وجود صندلی و 
قدرتی که بخش خصوصی در آن داشته، نتوانسته ارتباط 
درســتی بــا کســب و کارها بگیــرد. جوانمــردی در خصوص 
اینکه نمایندگان بخش خصوصی تا چــه اندازه می توانند 
در جهت گیــری کمیســیون اثرگــذار باشــند، بــه »کارنگ« 
می گویــد: »نبایــد این واقعیــت را فرامــوش کنیم کــه وقتی 
اکثریت اعضای کمیسیون تنظیم مقررات را افرادی از بدنه 
حاکمیــت تشــکیل می دهنــد، نمی توانیــم انتظار داشــته 
باشیم که با هیچ مکانیسمی نظرات بخش خصوصی تام 

و تمام اجرا شود.« 
اما او معتقد است همین که نمایندگان بخش خصوصی در 
این کمیسیون حضور دارند، نکته مثبتی است که نباید آن 
را از نظر پنهان داشت. مدیرعامل فناپ می افزاید: »مسئله 
مهم تر این است که در بسیاری از نظام های رگوالتوری مان 
تصمیم هــا بــرای بخــش خصوصی، پشــت درهای بســته 
اتخاذ می شود و عمالً امکان اینکه صدای بخش خصوصی 
شنیده شود و مسائلش طرح شود، وجود ندارد. به همین 
خاطر رویکــرد کمیســیون تنظیــم مقــررات را در خصوص 
حضور نماینــدگان بخــش خصوصی رفتــاری رو بــه جلو و 
مثبت می بینــم. همین کــه رگوالتــور خــود را در در معرض 
مسائل بخش خصوصی قرار می دهد و صدای این بخش 

را می شنود، حائز اهمیت است. امیدوارم نتایج تصمیماتی 
که گرفته می شود هم در جهت مصالح مردم و کشور باشد، 
زیرا در این صورت است که دولت و بخش خصوصی هم از 

آن تصمیمات نفع می برند.«

 همگرایی نهادها و تشکل ها
آیا این کمیســیون می تواند بــا توجه به ترکیــب اعضای آن 
تبدیل به یکی از اهرم های صنفی شود و دغدغه های صنفی 
را دنبــال کند؟ جوانمــردی در این خصوص معتقد اســت: 
»اتفاقی کــه در این دوره کمیســیون افتــاده، این اســت که 
نهادها و تشــکل های صنفی با یکدیگر همگرا شده اند؛ از 
اتاق بازرگانی و نظام صنفی گرفته تا انجمن ها و تشکل های 
مخابراتــی؛ چــه ســازنده های تجهیــزات و چــه اپراتورهــای 
حوزه هــای عملیاتــی. همگــی ســعی کرده انــد نمایندگانی 
معرفــی کننــد کــه بتواننــد ارتبــاط درســت را برقــرار کنند. 
بنابراین وقتی که معرفی از آن سمت انجام شده، عمالً این 
نهادها مثل اتــاق فکر می توانند مســائل را حالجی کنند و 
پیشــنهادهایی را برای دولــت و رگوالتور آماده کننــد؛ از آن 
طرف وقتی که این خواسته هایشــان در کمیســیون مطرح 
می شــود، با یک پشــتیبانی مناســب از ســمت آن تشکل 
و نهــاد و توأمان پشــتیبانی رســانه ای، این امــکان به وجود 
می آید که یک اهرم صنفی دست نماینده باشد. در نتیجه 

اثرگذاری بیشتری نیز ایجاد خواهد شد.«
او درباره اثرگذاری این کمیسیون روی کسب و کارهای نوآور 
حــوزه آی ســی تی می افزایــد: »بایــد دیــد دغدغه هــای این 
کســب و کارها در ســطح این کمیســیون مطرح می شــود یا 
با توجه بــه اینکه موضــوع رگوالتوری خدمات هــم در حال 
مطالعه است و ممکن است رگوالتور خدمات شکل بگیرد، 

در آن حوزه مسائل و مشکالت شان طرح خواهد شد.«

 اولویت من، اولویت نهاد معرفم است
اگر کسب و کاری بخواهد دغدغه هایش را با نماینده خود در 
بخش خصوصی مطرح کند، چه مسیرهایی در دسترس 
اوســت؟ جوانمــردی تأکیــد می کنــد کــه در ایــن خصوص 
دسترسی به نماینده بخش خصوصی، پیچیدگی خاصی 
ندارد. او می گوید پیش تر نیز چه زمان هایی که مسئولیت 
صنفی داشــته و چــه در برهه هایی کــه در اتــاق بازرگانی و 
کمیسیون اقتصاد نوآوری نقش ایفا می کرده، کسب و کارها 
می توانستند از طرق مختلف حضوری، ایمیل، شبکه های 
اجتماعی و... با او ارتباط برقرار کنند. این عضو کمیسیون 
تنظیم مقررات می گوید: »در حال حاضر چیزی که بیشتر 
دغدغه من اســت، این اســت که با تعریف کار مشخصی 
در کمیســیون بتوانم واقعاً بــرای بخش خصوصــی ایفای 
نقش کنــم و امیــدوارم این جایــگاه کارآمدی ذاتی داشــته 
باشد. اگر این طور باشد، مسلماً حق همه اعضای نهادها 
و تشــکل های مختلف و فعــاالن بخش خصوصی اســت 
کــه بتوانند بــه نوعی این دسترســی را داشــته باشــند. اگر 
الزم باشــد، در ادامه رویه ها را به شــکل رســمی نیــز اعالم 

می کنم.«
او اولویت های خود را همان اولویت های نهاد معرف خود به 
کمیسیون تنظیم می داند و چنین توضیح می دهد: »حال 
ممکن اســت بخشــی از این اولویت ها با توجه به مســائل 
آگاه ســازی اقتصــادی بــه قیمــت برگــردد؛ از قیمت گذاری 
خدمــات و تعرفه ها گرفتــه تا الیســنس ها. بخشــی نیز به 
اولویت های دولت و وزیر محترم که بحث توسعه ارتباطات 
بر مبنای فیبر نوری را در دستور کار جدی دارند، برمی گردد. 
پس حتمــاً بایــد در ایــن مــوارد تســهیلگری اتفــاق بیفتد. 
بخشــی هم قاعدتاً مســائل گذشــته ای اســت که همیشه 
در کمیســیون مطرح بــوده؛ حــوزه تجهیزات، پســت یا هر 
بخش دیگــری که کار بــه کمیســیون ارجاع داده می شــود. 
امیدوارم در این مــوارد هم که بتوانم دریچــه ای تعبیه کنم 
که نظــرات بخش خصوصــی را اخذ کــرده و در کمیســیون 
منعکس کننده دیدگاه ها باشم و از حقوق بخش خصوصی 

دفاع کنم.« 

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

کتــاب  هفتــم  چــاپ 

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

منتشر شد

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

ساتوشی می تواند دارایی ارزشمندی در آینده باشد.
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بررسی تأثیر افزایش تعرفه های شرکت پست بر فروشگاه های آنالین

مثبت و منفی افزایش تعرفه شرکت پست

پست آمریکا تعرفه های 
جدید پستی را برای سال 

2022 اعالم کرد

یک قیمت گذاری 
عاقالنه؟

در تاریــخ ششــم آوریــل 2022 
اداره پست آمریکا از تغییرات 
قیمت کــه از مــاه جــوالی آغــاز خواهد 
شد، خبر داد. قیمت های جدید شامل 
افزایش دو سنتی پست های درجه یک 

از 58 سنت به 60 سنت خواهد بود.

قیمــت  ایــن 
پیشنهادی، نرخ 
پســت های درجه یــک را 
6/5 درصــد بــاال خواهد 
برد که پایین تر از نرخ تورم 
ســالیانه در اواخــر مــاه 
فوریه است. این تغییرات 
قیمــت عملکــرد عاقالنه 
مرجع قیمت گذاری اداره 

پست را منعکس می کند.

اگــر ایــن تغییــرات به خوبــی 
بررســی شــود، قیمــت پســت  
نامه های باالتر از یک انس به 24 سنت، 
نامه هایی که نشان پستی پرینت شده 
دارنــد 57 ســنت و قیمــت ارســال 
کارت پســتال های تمبردار به 44 سنت 
خواهــد رســید. پســت نامه هــای یــک 
اونسی به دیگر کشــورها هم یک دالر و 
40 ســنت خواهــد شــد. اداره پســت 
آمریــکا همین طــور در حــال بررســی 
تعدیــل قیمت گــذاری بــرای خدمــات 
محصوالت ویژه، شامل نامه های دارای 
ردیــاب الکترونیکــی، قیمــت اجــاره 
نــرخ  پســت،  اداره  صندوق هــای 
حواله هــای پولــی و هزینــه خریــد بیمه 

برای محصول در حال ارسال است.

به این دلیل که تــورم و افزایش 
هزینه های اجرایی ادامه دارد، 
این تعدیل قیمت ها به برنامه آمریکا از 
طریــق اجــرای تحویــل مرســوله های 
پســتی کــه شــامل 40 میلیــارد دالر 
ســرمایه گذاری طــی ده ســال آینــده در 
زیرساخت هســته اداره پســت است، 
کمک خواهــد کرد. بــا ایــن قیمت های 
جدید، اداره پســت آمریکا پایین ترین 
نرخ پســتی را در جهان صنعتی تأمین 
می کند و همین طور یک ارزش عالی را 
بــرای حمل ونقــل دریایــی پیشــنهاد 

می کند.

NEWSخبر

هفتــه ای کــه گذشــت بــا اعــالم نرخ هــای جدیــد شــرکت 
پســت جمهوری اسالمی، عمالْ کســب و کارهای اینترنتی 
خرده فروشــی با شــوک بزرگی مواجــه شــدند. تعرفه های 
پســتی یک شــبه 40 تــا 45 درصــد گران تــر از قبــل شــده 
 بــود و ایــن افزایــش نــرخ بــرای خرده فروشــان اینترنتــی 
کــه روزانــه حجــم زیــادی مرســوله بــرای مشــتریان خــود 
می فرســتند، ترس هایــی از قبیــل تــرس از دســت دادن یا 
کاهش مشــتری ایجاد کرد. هــر چند معمــوالْ هزینه های 
ارسال بر عهده مشتری است، اما همواره این نگرانی وجود 
دارد که مشتریان این فروشگاه ها، بازار سنتی را به خرید از 
آنالین شاپ ها ترجیح دهند و حجم مشتریان آنها با گران 

شدن هزینه حمل کاهش یابد.  
پست جمهوری اسالمی به عنوان بازیگر اصلی در عرصه 

لجســتیکی کشــور، حدود 250 میلیون بســته را در ســال 
۱400 جابه جا کرده، یعنی حدود 5 درصد از کل ارسالی ها 
بر عهده شرکت پست بوده  اســت. این در حالی است که 
این شرکت، تعرفه های مصوب خود را از سال ۱۳۹8 تغییر 
نداده  بود و ثابت ماندن تعرفه ها بــا نرخ تورمی که در طول 
دو سال و اندی قبل تجربه کردیم، این شرکت را به یکی از 
ضررده ترین شرکت ها تبدیل کرده  بود. طبق آمار و اسناد 
مالی منتشره از سوی شرکت پســت، این شرکت در سال 

۹۹، هزار میلیارد تومان ضرر کرده  بود. 
مهــراد ملک محمــدی مدیرعامــل تاپیــن در گفت و گــو بــا 
کارنگ و به نقل از مدیر بازاریابی شــرکت پست می گوید: 
»این شرکت به ازای ارسال هر بسته، مبلغ ده هزار تومان 
ضرر می کنــد. زیرا به ازای هر بســته، هشــت هــزار تومان 

به توزیع کننــده مرســوله پرداخت می کند و یک مرســوله 
غیر از هزینــه  توزیــع، هزینه های دیگری همچــون پیکاپ 
و رهســپاری و... نیز دارد و با مبلغی که پســت از مشتری 
دریافت می کرد، الزم بود زودتر از اینها تغییراتی رخ دهد تا 
جلوی ضرر و زیان و ورشکستگی  این شرکت گرفته  شود.«

   از افزایش نرخ پســت خوشحال باشیم یا 
ناراحت؟

بابک عقیلی نســب، مدیرعامل پستکس نیز در پاسخ به 
این ســؤال که افزایش نرخ بر اکوسیســتم کسب و کارهای 
اینترنتی چه تأثیری خواهد داشت، می گوید: »به جرئت 
می گویم افزایش تعرفه های پستی تأثیری روی اکوسیستم 
کســب و کارهای اینترنتــی نخواهــد داشــت. زیــرا اساســاْ 

والمــارت اقالمــی را کــه مشــتریان بــرای ارســال بــا 
هواپیماهــای بــدون سرنشــین بیشــتر 

سفارش می دهند، فاش می کند.
والمــارت به تازگــی اعــالم کــرده کــه قصــد 
دارد برنامــه تحویــل مرســوالت توســط 
هواپیماهــای بــدون سرنشــین خــود را تــا 
پایان ســال برای چهار میلیــون آمریکایی 
فعــال کنــد و همچنیــن اطالعاتــی را از 
مرسوالتی که تاکنون به این شکل ارسال 

می شدند، فاش کرد.
دیویــد گوگینــا، معــاون ارشــد نــوآوری و 

اتوماســیون والمــارت در یــک پســت وبالگی نوشــت: 
تحویــل مراکــز  از  یکــی  در  کاال   »پرفروش تریــن 

Helper humburgers  است.
گوگینا نوشت: عمده مشــتریان از این ســرویس برای 

دریافــت محصوالتــی اســتفاده کرده اند که ســریعاً به 
آنها نیاز داشته اند، مانند نان ساندویچ برای 

وعده ناهارشان.  
سایر خریدهایی که از این طریق انجام شده، 
چیزهایــی ماننــد پوشــک بچــه یــا داروهــای 

بدون نسخه ای چون تایلنول بوده است. 
والمــارت  اعالم کــرده که خریــداران والمارت 
در محــدوده  ارســال می تواننــد اقالمــی را تا 
ســقف ۱0 پونــد بــرای  تحویل گرفتن توســط 
پهپاد ســفارش دهند و هر چیــزی که به طور 
ایمن در پهپاد جا شود، واجد شرایط است. 
هزینه این سرویس ۳/۹۹ دالر است. این سرویس از 
ساعت 8 صبح تا 8 شب در دسترس مشتریان است.
در این پســت وبالگی گفته شــده کــه والمــارت صدها 
مرســوله را طی چند ماه گذشــته از این طریــق تحویل 

پهپادهای 
والمارت کدام 
اقالم را بیشتر 
توزیع کرده اند؟

 هواپیمای بدون سرنشین؛ 
پیشرو در صنعت لجستیک

نگین نظری

Neginnazari29
@gmail.com

ملیکا نظری

melikanazari1919
@gmail.com
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داده  کــه بــا بازخــورد مثبــت مشــتریان مواجــه  شــده 
است.

این زنجیــره خواربار در حال توســعه همــکاری خود با 
DroneUp بــرای ایجــاد ۳4 ســایت تحویــل در ســال 
2022 و تحویل خواربار با هواپیماهای بدون سرنشین 
به مشــتریان در شــش ایالت بــا ظرفیت یــک میلیون 
تحویــل تــا پایــان ســال اســت. والمــارت در گذشــته با 
دیگر شــرکت های تولید پهپاد از جمله فالی ترکس در 

زیپ الین همکاری داشته است. 
در سال 2020 معاون ارشد رئیس جمهور برای تحویل 
در آخریــن لحظــه تــام وارد بــه اینســایدر گفــت کــه 
مشــارکت های مختلــف بخشــی از آزمایــش والمارت 
برای افزایش ســرعت و راحتی تحویل به روشی بسیار 

جدید و نوآورانه بوده  است.
شــرکت های دیگــری نیــز در ســال های اخیــر تحویــل 

مرســوله از طریــق هواپیماهــای بــدون سرنشــین را 
آزمایش کرده اند.

اینســایدر گــزارش داد کــه آمــازون برنامــه آزمایشــی 
کوچکــی را با پهپادهــای پرایم ایر در ســال جــاری اجرا 

می کند.

رقیبی برای شرکت پســت وجود ندارد و راه جایگزین برای 
کسب و کارها چندان زیاد نیست.«

وی می افزاید: »مشتریان شرکت های آنالین در هر مرتبه 
که سفارشــی را ثبت می کننــد، حداقل مبلغی کــه به طور 
میانگین ســفارش می دهند حدود 400 هزار تومان است 
و میانگیــن ارزش وزنــی آنهــا حــدود یــک کیلــو و 700 گرم 
اســت. بنابراین وقتی به ارزش قیمتــی کاال و میانگین رقم 
حمل ونقــل بــرای ایــن رده وزنی نــگاه می کنیــم، می بینیم 
مبلغ حــدود 20 هزار تومــان بــرای هزینــه حمل ونقل کاال 
باید پرداخت شود که در مقایسه با قیمت قبلی که حدود 
۱2 هزار تومان می شــد، مبلــغ باالیی نیســت و حتی تأثیر 
چندانی در تصمیم مشتری برای خرید ندارد. شاید بتوان 
احتمال کنسلی در اثر افزایش تعرفه های پستی را حدود 
۳ درصــد در نظر گرفــت کــه آن نیز به مــرور برای مشــتری 

عادی می شود.«
عقیلی نســب معتقد اســت: »نه تنها این افزایش قیمت 
باعث کاهش فروش کسب و کارهای آنالین نمی شود، بلکه 
تأثیر بســزا و مثبتی بــر اکوسیســتم خواهد داشــت، زیرا 
به زودی شاهد تأثیر مثبت آن در افزایش کیفیت ارسال ها 

خواهیم بود.« 
به گفته مدیرعامل پســتکس، این اکوسیســتم ســفارش 
حدود 800 هزار مرسوله را در طول روز از طریق اینستاگرام 
و تلگرام ثبت می کند و اساســاً این تعداد از طریق پســت، 
مرسوله خود را نمی فرستند و با سیســتم ها و ناوگان های 

دیگر جابه جایی را انجام می دهند.
وی می افزایــد: »حتــی افزایش نرخ پســت، تأثیری مثبت 
روی اکوسیستم می گذارد، زیرا عامل ضعیف بودن کیفیت 
خدمات شرکت پســت، پایین بودن نرخ ها بوده و افزایش 
نرخ سبب می شود تأخیر در مراسالت و شکایات مردمی 
کاهــش و کیفیــت خدمــات افزایــش یابــد و بایــد منتظــر 

روزهایی بهتر در صنعت لجستیک کشور باشیم.«
شــاید این تحلیل هــا به مــذاق هیچ کــس با وجود شــرایط 
اقتصــادی فعلی خــوش نیاید و برخــی بخواهنــد افزایش 
قیمــت را در هر ســطحی تکذیب کننــد، اما ثابــت ماندن 
تعرفه های پستی به مدت سه سال و افزایش 45 درصدی 
تعرفه ها آن هم نســبت به نــرخ تورم فعلی کشــور چندان 
عجیــب نیســت و حتــی اگــر افزایــش تعرفه های شــرکت 
پســت بــه جــای 45 درصــد تــا ۱20 درصــد نیــز افزایــش 
می یافت، باز هم این شــرکت نســبت به اولین رقیب خود 
یعنی شرکت تیپاکس، قیمت های پایین تری ارائه می دهد و 
یک سوم قیمت رقبای سنتی خود در بازار حاضر می شود.
حتی ادامــه ایــن رونــد بــرای تأمین کننــدگان دیگــر مانند 

تیپاکس و شــرکت های حمل ونقل خصوصی نیز مشکل 
ایجاد کرده  بود. در تمام دنیا، شرکت های لجستیک جزو 
شرکت های پولدار محسوب می شــوند اما در شرکت های 
لجســتیکی ایــران ایــن قضیــه برعکس اســت. پســت به 
صورت ناخواسته امکان رقابت را از تمام بازیگران صنعت 
گرفته بود و با پایین نگه داشتن قیمت ها، بقیه شرکت ها 
نیــز نمی توانســتند بــازار را در دســت گیرنــد و چرخــه ای 
غیرمنطقی ایجاد شــده بود. بــه این معنا که هــر چه تورم 
کشور باالتر می رفت، کیفیت لجستیک پایین تر می آمد. 
زیرا کســی نمی توانســت با قیمت هایی که شرکت پست 
ارائه می داد، رقابت کند و از طرفی شرکت پست ناچار بود 
به خاطر قیمت پایین از کیفیت کار بکاهد و بسته ها بعضاً 

دیرتر از زمان مقرر به دست مشتری می رسید. 

   یک افزایش منطقی
اگر طرفدار اکوسیستم باز و رقابتی باشــیم، باید بپذیریم 
افزایش نرخ خدمات شرکت پســت ناگزیر بوده است. در 
سیستم قبلی و با رویه ای که در این اکوسیستم از شرکت 
پســت انتظــار می رفــت، کســی مایــل بــه ســرمایه گذاری 
معنــادار در این حوزه نبود، زیرا شــرکت پســت با اختالف 
فاحشــی قیمت ها را پایین نگه داشــته بود و هیچ شرکتی 

توان رقابت با این قیمت ها را نداشت.
به عنوان مثال، قبل از افزایش تعرفه پستی، قیمت ارسال 
درون شهری یک کاال با پست پیشتاز 7000 تومان بود. این 
قیمت به قدری پایین بود که می تــوان گفت هیچ منطقی 
پشــت این عدد وجــود نــدارد و حتی چیپس یــا پفک هم 
قیمتش بیشــتر از هزینه لجســتیک پست پیشــتاز بود. 
با قیمت هــای پایینی که پســت ارائه می داد، شــرکت های 
مستقل درون شهری مانند اسپید، لینک اکسپرس، میاره 
و تعارف نیز توان رقابت با این قیمت ها را نداشــتند و تنها 
راه توجیه شــرکت های مســتقل برای ارائه قیمت باالتر به 
مدیران کسب و کار این بود که مرسوله را با کیفیت باال و با 

ضمانت به مشتری تحویل می دهند.
البتــه کــه کســب وکارهای خــرد ازجملــه فروشــگاه های 
اینستاگرامی که یکی از کانال های مهم توزیع اجناسشان 
پست بوده به شدت از این افزایش قیمت یکباره در شوک 
به سر می برند و بخشی از سودشان ممکن است از دست 
برود و بایــد آن هــا را هــم در بین خوشــحالی شــرکت های 
لجستیکی دید. افزایش تعرفه ها اگر یک طرف  ماجرا یک 
بازیگر دولتی که رقیب خصوصی هاست  قرار گرفته، شاید 
خوب باشــد اما وقتی پای حیــات کســب وکارهای خرد در 

میان باشد باید ماجرا را جور دیگری هم دید.
همه مــا در دنیایــی که به ســرعت در حــال تغییر 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 اقتصاد جهانی 
هســتند. هدف اصلی ایــن کتاب این اســت که درک فلســفه 
و ماهیت ابزارهای پرداخت دیجیتال 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 
ابزارهــای پرداخــت الکترونیکی 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 
ن آشــنا شــوید و بــه درک جامعــی از  ابزارهــای پرداخــت مــدر
سیســتم های پرداختــی حــال حاضــر دنیــا  برســید. چگونــه پول 
تــا ایــن حــد نامشــهود و لمس ناشــدنی شــد؟ مــرز میــان پــول 
ی کجاســت؟ دســتگاه گرداننــده  واقعــی و پــول مجــاز
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.
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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 ۹۹ آغاز 
کــرد، ســال گذشــته بــا جــذب ســرمایه 
۳00 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 ۱0 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، ۳50 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 ۹ 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 
۳ میلیون بازدیدکننده جدید و یکتا 
ا ز پادرو در یک سال گذشته بازدید 

کرده اند.

بازدید از سایت پادرو
بیش از ۱5 میلیون بار صفحات 

پادرو د ر سال گذشته بازدید شده 
است.

مطالعه مجله پادرو
مجله کسب وکار پادرو مجموعاً 

۳ 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

و این نگاه باعث شد 
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
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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 ۱.2 بوده و بعد ا ز 

استفاده از پادروشاپ 2.5 شده است.

+۱5000 اتصال اینستاگرام
بیش از ۱5000 فروشنده اینستاگرامی اکانت 

 اینستاگرام خود را به پادروشاپ
 وصل کرده اند.

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

کاالی دارای قیمت در پادروشاپ ساخته اند.

سبد ۳50 هزارتومانی
ارزش هر سبد قبل از استفاده ا ز پادروشاپ ۱50 هزار 

تومان بوده و بعد از استفاده از پادروشاپ به ۳50 هزار 
تومان افزایش پیدا کرده است.

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

از پادروشاپ کمتر از ۱ 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 
۹ شرکت پستی افزایش پیدا کرده 

است.

رشد سفارش ها

سطح خدمات پیکاپ

تعداد کل سفارش های پردازش شده 
توسط پادروپین ۳ برابر سفارش های 

سال اول بوده.

 دقت سطح خدمات ناوگان
 پیکاپ  پادروپین ۹۹.8 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 ۹70 
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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دســت ها همیشــه و از ابتــدای تاریــخ معجزه می ســاختند. 
»خوش کُنک« هم انگار در ادامه تاریخ ایستاده است؛ معجزه 
طعم و عطر و لواشــک هایی که یادگار تابســتان های سال ها 
قبل اســت؛ داغی گرما و ناخنک زدن به سینی پهن شده در 

اتاق خلوت طبقه باال.
راحله رســولی محصوالت خوش کنک را دو ســال قبل کلید 
زد. بعد از یک دوره خبرنگاری و نویسندگی محتوا، حاال برند 
خوشمزه جات خودش را خلق کرده اســت. 33 ساله است و 
تاریخ خوانده. مدتی در یک شرکت تولید محتوا در زمینه کار 
سفر می کرد و وقتی بعد از چند سال زحمتی که کشیده بود، از 

آنجا تعدیل شد، به این فکر کرد که برند خودش را راه بیندازد. 
هرچند که از قبل هم دنبال تجربه جدید بود. همیشه دستی 
بر مزه ها داشت و دیگران تشویقش می کردند کار خودش را 
شروع کند. اما هیچ وقت جدی به کار خودش فکر نکرده بود. 
اما تعدیل از شرکتی که مدت ها برایش زحمت کشیده بود، او 
را مصمم تر کرد. ضربه، کاری بود و فشار مالی و روحی زیادی 
به او وارد کرد. البته بعدش هم دنبال کار رفت و باز هم مشغول 
به کار شد، اما انگار الزم بود مدتی بگذرد تا ناامید شود و به این 
فکر کند که قرار است متکی به دســت های مزه ساز خودش 

باشد و خلق مزه ها برایش درآمد داشته باشد. 

وقتی کارش را شــروع کرد، پس انــداز زیادی نداشــت. نه پای 
ســرمایه در میان بــود و نــه امکانات خــاص. ابتــدای کار یک 
مخلوط کن قدیمی داشــت که گاهی مواد در آن گیر می کرد. 
برای خشک کردن مواد، از یکی از آشنایان دستگاه خشک کن 
قرض گرفته بود. هرآنچه در خانه داشــت، به کمک گرفت و 
به مرور از درآمد برند، برای خودش خرج کرد و امکانات جدید 

آماده کرد. 

 شروع یک کار تازه
راحلــه یک ماه پشــت ســر هم لواشــک درســت می کــرد و 
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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

برنامه آلمان برای 
شبکه های اجتماعی

تجارت اجتماعی 
ژرمن ها

از تجــارت  در شــبکه های  صحبــت 
اجتماعــی کــه می شــود، بیشــتر نــام 
کشــورهایی به میــان می آیــد کــه در این 
حوزه سهم بیشــتری از بازار دارند. طبق 
گزارش هــای منتشرشــده، آلمــان یکــی 
از همیــن کشورهاســت که یــک فرصت 
1047 میلیارد دالری برای بازار تجارت در 
شبکه های اجتماعی خود در اختیار دارد 
و با بررسی رفتار مصرف کننده و روش های 
پرداخت درســت، تــا پایــان 2028 بــه آن 

دست خواهد یافت.

 طبق بررسی های صورت گرفته، 
تجارت در شبکه های اجتماعی 
آلمان بــه طــور ســاالنه نزدیک بــه 16/6 
درصد رشد کرده و در سال 2022 به حدود 
10469 میلیون دالر رســیده اســت. رشد 
ارزش ناخالص تجــاری در حــوزه تجارت 
شبکه های اجتماعی هم تا سال 2028 به 
حدود 24022 میلیون دالر خواهد رسید. 
همه اینها به واســطه تعامــل فزاینده ای 
اســت کــه مصرف کننــدگان بــا برندهای 
موجود در شبکه های اجتماعی داشته اند 
و ایــن نــوع از تجــارت را رشــد داده انــد. از 
طرفی، برندها هم تالش کرده اند تا تجربه 
خرید یکپارچه تری را به مصرف کنندگان 
ارائه داده و کلیت تجارت در این شبکه ها 

را گسترش دهند. 

 رشــد اســتفاده از تلفن هــای 
هوشمند در آلمان، این تجارت را 
گسترش داده است. پیش بینی ها نشان 
می دهد آلمان تا سال 2028 نزدیک به 69 
میلیــون خریــدار آنالیــن در شــبکه های 
اجتماعی را شاهد خواهد بود. این رشد 
کاربران سبب می شــود تا بازار تجارت در 
شبکه های اجتماعی رشــد چشم گیری 

داشته باشد. 

 بررسی ها نشان می دهد تعداد 
شــبکه های  در  فعــال  افــراد 
اجتماعی در سال 2019 نزدیک به 31/5 
میلیون نفر بود که حــدود 45 درصد کل 
جمعیت آلمان را تشــکیل می داد. اما با 
گسترش کرونا، تعداد کاربران فعال رشد 
قابل توجهی پیــدا کرد. به طــوری که این 
کاربران در ســال 2021 بــه 65 میلیون نفر 
افزایش یافتند که 79 درصد کل جمعیت 

این کشور را تشکیل می دهد. 

REVIEWبررسی

گفت و گو با راحله رسولی، صاحب برند خوش کنک؛ او آرزو دارد پلتفرمی راه بیندازد که زنان 
خانه دار بتوانند محصوالت خانگی شان را در آن به مشتریان ارائه دهند و درآمد کسب کنند

دست های مزه ساز خانم نویسنده

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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آخر سر یک روز به بازار رفت تا وسایل بسته بندی بگیرد و 
لواشک ها را آماده فروش کند. می گوید کم مسخره نشده. 
همان زمانی که لواشک ها را آماده می کرد، خیلی از همکاران 
به تمسخر به او می گفتند که اگر بخواهد می توانند با پا آلوها 
را لگد کنند و برایش لواشک درست کنند  ! نگاه ها از باال به 
پایین بود و اذیتش می کرد. می گویــد گاهی این فکرها بر او 
تأثیر می گذاشت، اما در نهایت تالش می کرد به این فکر کند 
که قرار است تجربه تازه ای داشته باشد. اسم »خوش کنک« 
همان زمان خلق شد و شعارش هم خلق خوشی های کوچک 
شد. درست مثل همان لواشک هایی که امید را طی یک ماه 
در او زنــده نگه داشــت. طعم ترش و شــیرین هایی که انگار 
طعم روزگار است و همین خوشی های کوچک است که ما را 

زنده نگه می دارد. 
در نهایــت دو ســال پیش بــود کــه محصوالت 
در پیــج اینســتاگرام قــرار گرفــت و از همــان روز 
اول تعــداد زیــادی ســفارش گرفــت. دلش گرم 
شد و انگیزه راه شد تا طعم های بیشتری خلق 
شود. خراب کاری و هدر رفتن مواد هم زیاد بود. 
می گوید دو سه هفته وقت گذاشت تا روش های 
مختلف خشک کردن گوجه را پیدا کند. بارها 
خراب شد و سوخت تا باالخره به نتیجه برسد. 

 مشتری هایی که خودشان تبلیغ می کنند
وجــه تمایــز کار او خلق مــزه و آمــوزش آن اســت. خیلــی از 
مخاطبان و مشتریان او از شهرها یا کشورهای دیگر هستند 
و امکان دریافت مزه های خوش کنک برایشان فراهم نیست. 
راحله در چنین مواردی دســت به کار می شــود و طرز تهیه 
خوشمزه جات را برای این مشتری ها آموزش می دهد. شاید 
ابتدا خیلی ها به او خرده می گرفتند که فوت و فن کارهایش 
را نگوید اما بعد متوجه شد این مسئله در خیلی از برندهای 
خارجی و کسب وکارهای خانگی، در دوران کرونا اتفاق افتاده 
است. بسیاری از برندها فوت و فن کارهایشان را در فضای 
مجازی ارائه می دادند و همین مسئله اعتماد مخاطب را به 
این برندها بیشتر می کرد. می گوید نگران نیست کسی از او 
چیزی نخرد؛ قصد دارد پیجش برای مخاطب مفید باشد. 

خیلی از محصوالت خوش کنک فصلی هستند. لواشک و 
ترشک تابستان ها آماده می شوند. پاییز که می آید، قدری 
سفارش ها کمتر می شــود تا محصول جدیدی به مشتری 
عرضه شــود. تبلیغات در پیج های پرطرفدار برایش هزینه 
زیادی داشته و هیچ وقت سراغش نرفته است. اما می گوید 
80 درصد مخاطبانــش از ابتدا بــا او بوده انــد و محصوالت 
جدید او را امتحان می کنند. خیلی  از مشتری هایش ثابت 
هســتند و بــه او و محصــوالت خوش کنــک اعتمــاد دارند. 
مشتری ها خودشان برای خوش کنک تبلیغ می کنند. طعم 

را می چشــند و وقتی به مزه های خوش کنک وفادار شدند، 
تعریفش را برای دیگران می کنند. راحله می گوید این برایش 

از هر تبلیغی باارزش تر است.

  چالش های اینستاگرام
راحلــه می گوید چالــش  کســب وکارهای کوچک بــاال رفتن 
قیمت هاســت. برندهــا هــم تــا یک حــد امــکان بــاال بردن 
قیمت هــا را دارند. هم باید ســود را معقول نگــه دارند و هم 
مشتری راضی باشد. طرح صیانت هم هرچند وقت یکبار 
تــن او و بقیــه کســب وکارها را می لرزاند کــه قرار اســت چه 

آینده ای پیش پای آنها بگذارد.
اینســتاگرام بــا وجــود خوبی هایــی کــه دارد، مشــکالت 
این چنینی هم دارد. می گوید گاهی به این فکر 
می کند که اگر محدودیت در این فضا بیشــتر 
شــود، باید چــه راه ارتباطی دیگری با مشــتری 
پیدا کند. این ترس را هم دارد که با کمتر شدن 
محدودیت هــای کرونــا، برخی از مشــتریان به 
ســمت بازارهای غیرآنالین بروند. گاهی به این 
فکر می کند که شاید ناچار شود کار ثابت داشته 
باشــد. اما انرژی خوش کنــک و مخاطبانش او 
را دوباره به تالش وامــی دارد. خوش کنک روزنه 
امیدی اســت برای حالِ خوب. هم برای راحله، 
هم برای مخاطبان. می گوید عشق و انرژی زیادی می گذارد 
تا محتوای الزم را برای پیج آماده کنــد و بازخوردهای خوبی 

هم می گیرد. 

 قدم بعدی خوش کنک
وقتی بــه آینــده فکر می کنــد، یاد حــرف برخی دوســتانش 
می افتد کــه کارهــای او را با برند بیژن مقایســه می کنند که 
کارش را بــا تولیــد ســس در خانــه شــروع کــرده بــود. راحله 
رؤیای دور و دراز این چنینی ندارد اما می گوید دوســت دارد 
کارگاهی برای خودش داشته باشد. ماشینش را فروخت تا 
کارگاهی بگیرد که در نهایت هم به سرانجام نرسید. دوست 
دارد خوش کنــک را بزرگ تر کند و آدم های بیشــتری را کنار 
خودش داشته باشد. دوست دارد خوش کنک یک سایت 
یا پلتفرمی داشته باشد که زنان خانه دار محصوالت خود 
را عرضه کنند و کسب درآمد داشته باشند. همین فکرش 
هم انرژی الزم را بــه او می دهد تا دوباره و دوباره بلند شــود و 

کار کند. 
مزه های خوش کنک یک روز تابســتانی خلق شــدند و این 
تابستان، دوساله می شوند. کم و زیاد و پستی و بلندی برای 
برندهــای خانگی مثل او بســیار اســت اما راحلــه می گوید 
مزه ها و طعم ها امیدوارش می کنند تا از خلق خوشــی های 

کوچک دست برندارد. 

درس چین برای کشورهای دیگر

 فرصت حضور مردم 
در شبکه های اجتماعی را دریابید

REVIEWبررسی

شبکه های اجتماعی در دنیای امروز، قطب اصلی 
اطالعات هستند. حتی زمانی هم که صحبت از 
خرده فروشی می شود، هیچ جامعه ای را نمی توان 
با این شبکه ها مقایسه کرد. در حقیقت ماهیت 
این شــبکه ها ایجاد یک تجربه برای خرید است 
که پیــش از ایــن دشــوار بود. همــه اینهــا به لطف 

شبکه های اجتماعی، آسان شده است. 
مقاله تازه فوربس تالش کــرده این نکته را منتقل 
کند که چطور می توان بهترین استفاده را از فرصت 
تجارت در شبکه های اجتماعی داشت. تا قبل از 
این، مخاطبــان ابتــدا در شــبکه های اجتماعی با 
محصوالت آشــنا شــده و ترغیب می شــدند وارد 
فضای دیگری شوند و محصولی را بخرند. همین 
پروســه به دلیل قطع یکی از زنجیره های ارتباطی 
با مخاطــب، باعــث می شــد برخــی از خریدهای 
مربوط بــه برندها بــه کلی از بیــن رود. امــا تجارت 
در شــبکه های اجتماعی این روند را دگرگون کرده 
است. این نوع از تجارت به مخاطب کمک می کند 
تا محصولی را که دوست دارد به صورت مستقیم 

و در همان لحظه از یک برند خریداری کند. 
این کار به مخاطب اجازه می دهد محصول مورد 
نظر خود را کشف کند، اطالعات بیشتری به دست 
آورد و در نهایــت تصمیــم بگیــرد کــه می خواهــد 
آن را بخرد یا خیــر. چین و تجارت در شــبکه های 
اجتماعــی این کشــور به خوبی بــه ما نشــان داده 
که این نــوع از تجــارت، یکی از موفق تریــن راه های 
کسب وکارهاست. کما اینکه در یک دهه گذشته، 
تجــارت در شــبکه های اجتماعی فرصــت خوبی 
برای برندهــای چینی بــوده و به تنهایی توانســته 
درآمدی در حدود 360 میلیارد دالر را روانه جیب 

این برندها کند. 
اما کشورهای غربی قدری دیرتر از کشورهایی مثل 
چین سراغ این نوع از تجارت رفتند. گسترش کرونا 

تا حــدودی به ســرعت حرکــت به ســمت تجارت 
در شــبکه های اجتماعی افــزوده اســت. از جمله 
مزایای تجــارت در شــبکه های اجتماعی می توان 
به کاهش از دســت رفتــن مشــتری های بالقوه به 
واسطه ســرعت در خرید، واقعیت افزوده و تأثیر 
آن در خریدهــای آنالیــن، افزایــش ســود، تقویت 
ارتباط با مصرف کننــده و ایجاد یک تجربه خرید 

شخصی تر اشاره کرد. 
شــبکه ها و رســانه های اجتماعــی ایــن روزهــا 
خرید مــردم را هدایت می کننــد. بر اســاس آمار، 
نزدیــک بــه 70 درصــد از مــردم محصولــی را کــه 
شاهد تبلیغ آن در رسانه های اجتماعی بوده اند، 
خریده اند. طبق بررســی های انجام شــده، تقریباً 
نیمــی از پاســخ دهندگان حداقل یــک بــار در ماه 
این گونه خریــد می کننــد. واقعیت این اســت که 
مصرف کنندگان به دنبال راحتی هستند و برندها 
از طریق تجارت  در شبکه های اجتماعی این را در 

اختیارشان قرار می دهند. 
امــا در اینجا بد نیســت بــه برخی نــکات ضروری 
اشــاره کنیم کــه می تواند بــه کار برند شــما بیاید. 
برندها بســته به اینکــه چه پلتفرمــی را بــرای کار 
انتخاب می کنند، می توانند رویکردهای مختلفی 

را در پیش بگیرند. 
اگر قصــد داریــد اینســتاگرام را به عنــوان پلتفرم 
فعالیت خــود انتخاب کنیــد، مراقب اســتفاده از 
لینک های مرتبط باشــید تا مخاطب برای نهایی 
کردن خرید ناچار به خروج از اینســتاگرام نشود. 
تجارت در شبکه های اجتماعی و موفقیت آن در 
چین باید درســی برای کشــورهای غربی باشــد تا 
بیشتر از قبل بتوانند از این بستر استفاده کنند 
و پیــام آن را جــدی بگیرنــد؛ مــردم می خواهند در 
شــبکه های اجتماعی خرید کنند و حاال فرصت 

آن بیشتر از هر زمان دیگری فراهم شده است.  

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 

سپیده اشرفی

Sepideh.ashrafi64
@gmail.com
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خردهفروشی
R E T A I L

 آیا فروشگاه های
 سون-الون به یکه تازی 

خود ادامه خواهند داد؟

فروشگاه هایی که 
ً سودآورند فعال

فروشــگاه های »ِســوِن-الون«، هلدینــگ 
»سون اند آی« ژاپن را به غول خرده فروشی 
امروز تبدیل کرد. همه چیز از عمده سود تا 
نامش را مدیون بیش از 35 هزار فروشگاه 
در سراسر ژاپن، آمریکای شمالی، چین و 
آسیای جنوب شرقی اســت.  ماساتوشی 
ایتــو، رئیــس افتخــاری ســون انــد آی، 
کانســپت ســون-الون را در ســال 1973 از 
طریق قــراردادی بــا اپراتــور »ســاوت لند« 
مســتقر در داالس به ژاپــن آورد. در ســال 
1991، ایتو یاکادا و در نهایت ســون اند آی، 
اکثریــت ســهام ســاوت لنــد را در اختیــار 
گرفــت و در ســال 2005  آن را به طور کامل 
به دســت آورد. این شــرکت در سال مالی 
منتهــی بــه مــارس، 8/75 تریلیــون یــن 
)68/9 میلیــارد دالر( درآمــد داشــت کــه 
نشــان از رشــد 52 درصــدی ایــن شــرکت 
نسبت به سال گذشــته دارد. 211 میلیارد 
ین سود خالص، 18 درصد افزایش، هر دو 
با خرید 21 میلیارد دالری اپراتور فروشگاه 
آمریکایی اســپیدوی در ســال گذشــته به 
دست آمدند. سهام ســون اند آی نزدیک 
به 25 درصد نسبت به آخرین اندازه گیری 
ثروت او افزایــش یافتــه و از کل بــازار بهتر 
اســت. ایتو که 98 ســال ســن دارد، شاهد 
افزایش 6 درصــدی دارایی خالص خود به 

4/35 میلیارد دالر بود.
شــرکت او ادعــا می کند که هســته اصلی 
سوددهی آنها، مجموعه فروشگاه هایش 
هســتند. اما از ســوی صنــدوق ولیــو اکت 
کپیتــال مســتقر در سانفرانسیســکو 
کــه بخشــی از ســهم ایــن شــرکت را در 
اختیــار دارد، تحــت فشــار اســت تــا 
روی کســب وکارهای غیــر از مجموعــه 

فروشگاه های سون-الون نیز تمرکز کند.
فروشــگاه های »ســوگو« و »ســیبو« کــه 
متعلق به شــرکت ســون هســتند، نیــز از 
جمله این اهداف اند. فروش فروشگاه های 
بزرگ ژاپنی در سه دهه گذشته حدود 60 
درصد کاهش یافته و به حدود 39 میلیارد 

دالر در سال 2021 رسیده است. 

REPORTگزارش

 شرایط اقتصادی
  روی فروش جین
 تأثیری ندارد
لیوایز با گسترش تجارت الکترونیک 
خود، منتظر سود بیشتری است

کمپانی لیوایز اعالم کرده چشم اندازش برای سال جاری سر 
جای خود خواهد بود، اما هدف گذاری مالی اش را طی پنج 
سال آینده افزایش می دهد؛ زیرا این خرده فروش پوشاک 
جین، بخش تجارت الکترونیک شرکت خود را توسعه داده 
است. بر این اساس این شرکت خود را بسیار قوی تر از دوران 
پیش از همه گیری می بیند؛ زمانی که در مارس 2019 سهام 
خود را بــازار عمومی عرضه کــرد.   هارمیت ســینگ، مدیر 
ارشد مالی لیوایز، پیش از رویداد ساالنه روز سرمایه گذار در 
مصاحبه ای گفت: »روندهایی که در کسب وکار می بینیم، 
بــه مــا اعتمادبه نفس مــی دهد. هرچنــد نــگاه کوتاه مدت 
داریم، اما چشم انداز بلندمدت را نیز از دست نمی دهیم.«

در هفته هــای اخیــر، خرده فروشــان از والمــارت گرفتــه تــا 
»اَبِرکرومبــی انــد فیــچ« بــه چالش هایــی کــه بــا آن مواجه 
هستند، از مشکالت زنجیره تأمین و موجودی نامناسب 
تــا تــورم و عقب نشــینی مصرف کننــده بــه دلیــل افزایش 
مخارج اشــاره کرده اند. مدیــران خرده فروشــی ها گفته اند 
کــه خریــداران کم درآمــد در حــال حاضــر ضربــه ای را کــه 
ناشــی از افزایش قیمت کاالهاســت احســاس می کنند و 
بودجه شــان را بر این اســاس تنظیم می کنند، در حالی که 
خانواده های ثروتمندتر برای سفرهای تابستانی لباس ها، 
لــوازم آرایــش و چمدان هــای جدیــد می خرند. شــکاف در 
رفتــار مصرف کننــدگان بــه شــکاف مشــابهی در صنعت 

از تجربه خرید الکترونیک گرفته تا اختالالت زنجیره تأمین 
جهانی و یک بیماری همه گیر که تمام نمی شود، خرده فروشان 
می توانند روی یک چیز حســاب کنند؛ مردم همیشه خرید 
می کنند. دوست داشته باشید یا نه، چاره ای ندارید جز اینکه 
بــرای رفع نیازهــای روزانه بــه خرید برویــد. در ادامــه برخی از 
روندهایی که نحوه خرید را شکل می دهند، بررسی می کنیم.

  تجارت الکترونیک بیــش از هر زمان دیگری 
اهمیت دارد

همه گیری کرونا، خرید آنالین را به یک ضرورت تبدیل کرد. دو 
سال بعد فروشگاه ها بازگشایی شدند، اما پیش بینی می شود 
تجارت الکترونیک و تجــارت اجتماعی رونــد صعودی خود 
را حفظ کنند. وقتی به فروش آنالیــن جهانی نگاه می کنیم، 
سلزفورس رشد دیجیتالی 57 درصدی را در سال 2020 و رشد 
16 درصدی را در سال 2021 گزارش کرده است. ای مارکتر نیز 
پیش بینی می کند این رشد صعودی تا سال 2025 ادامه یابد.
اما مردم دقیقاً چه چیزی را آنالین می خرند؟ گوگل با استفاده 

از داده هــای گــوگل ترنــدز، دســته بندی های خرده فروشــی 
ُــرم جدید« هســتند.  را شناســایی کــرده اســت که اکنــون »ن
جســت و جو بــرای ایــن محصــوالت در طــول همه گیــری 
افزایش یافته، اما همچنان به سطح »عادی« پیش از شیوع 
کرونا بازنگشته اســت. بررســی ها نشــان می دهند برخی از 
گرایش های اولیه خرید پس از شــیوع کرونا، بــه این زودی ها 
از بیــن نمی رونــد. یافته هــای گــوگل بــا داده هــای مک کنــزی 
مطابقت دارد؛ پوشاک، لوازم آرایشی، اقالم حیوانات خانگی 
دســته هایی هســتند کــه مصرف کننده هــا در آن ولخرجــی 
می کنند. همان طور کــه روی تجارت دیجیتال تمرکــز داریم، 
توجــه به تحــول مــداوم مهــم اســت. از تجــارت اجتماعی تا 
متاورس، مصرف کنندگان در هنگام خرید از روی مبل راحتی 
خود، محصول مورد نظرشان را انتخاب و خریداری می کنند.

 تجارت سیار
از آنجــا کــه تلفن هــای همــراه همــه جــا و همیشــه بــا مــا 
هســتند، تجارت موبایلی یا ام کامرس بــه روش اصلی خرید 

از خرده فروشــی ها تبدیــل شــده اســت. بــر اســاس گــزارش 
اســنپ چت، 67 درصــد از خرده فروشــی ها در ســال 2021 
از طریــق موبایــل انجام شــده اســت. انتظــار مــی رود فروش 

ام کامرس در سال 2024 از 400 میلیارد دالر فراتر رود.

 تجارت اجتماعی
با صرف زمان بیشتر مردم در تلفن های همراه، جای تعجب 
نیســت که بســیاری از ایــن دقایق بــه شــبکه های اجتماعی 
اختصــاص داده می شــود. میانگیــن زمــان صرف شــده در 
شبکه های اجتماعی، دو ساعت و 27 دقیقه در روز است. با 
توجه به اینکه بیش از 10 درصد از روزهای ما صرف چرخیدن 
در شبکه های اجتماعی می شود، پس چه کانالی بهتر از اینها 

برای افزایش آگاهی از برند و کشف محصول؟
فــروش از شــبکه های اجتماعی نه تنهــا زمینه دســتیابی به 
بازار هــدف را فراهم می کند، بلکــه احتمال خریــد را افزایش 
می دهد؛ 55 درصد از مصرف کنندگانی که تجارت الکترونیک 
را به رسمیت می شناسند و از آن اســتفاده می کنند، پس از 

با چند روند مهم خرده فروشی آشنا شوید

از ام کامرس تا خرده فروشی اومنی چنل
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خردهفروشی
R E T A I L

گیم استاپ با وجود ضرر و زیان هایش
 سهام داران را راضی نگه داشته است

نگاه بلندمدت گیم استاپ ادامه دارد

REPORTگزارش

»گیــم اســتاپ« می گویــد بــر آینــده 
دیجیتــال تمرکــز دارد. ایــن در حالــی 
اســت کــه گــزارش ســه ماهــه آن از ضــرر 157 

میلیون دالری حکایت دارد. 

ضرر خالص ایــن خرده فروش بازی در 
ســه ماهه اول در مقایسه با یک سال 
گذشــته بیــش از دو برابــر شــده اســت، امــا 
مدیرعامل شرکت، مت فورالنگ می گوید این 

شرکت در معیارهای مهم برنده است.

فورالنگ گفت که در نظر آنها، مسئله 
اصلی رشد است، نه سود کوتاه مدت. 
فروش خالص گیم اســتاپ در سه ماهه اخیر، 
1/378 میلیارد دالر بود که از 1/277 میلیارد 
دالر در سه ماهه اول ســال مالی 2022 بیشتر 

بود.

فورالنگ، همان طور که پیش تر نیز به 
رســانه ها گفته بود، تأکید کــرد که این 
شــرکت رشــد درآمــد بلندمــدت را بهتریــن 
شــاخص مؤثــر بــودن اســتراتژی های خــود 
می داند و ســهام داران نیز باید رشد بلندمدت 
را معیــار اصلــی موفقیــت یــا عــدم موفقیــت 

شرکت در نظر بگیرند. 

زیــان خالــص ایــن ســه ماهــه 157/9 
میلیــون دالر و 2/08 دالر بــه ازای هــر 
سهم بود. فورالنگ در مصاحبه ای کوتاه گفته 
اســت برای بررســی عملکرد شــرکت، چندین 

معیار را در نظر دارند:

 پول نقد 1/035 میلیارد دالری در پایان سه 
ماهه اول سال که تقریباً بدون بدهی است.

 موجــودی انبــار در پایــان ســه ماهــه اول 
917/6 میلیون دالر بود که نســبت به 570/9 
میلیــون دالر در ســال گذشــته افزایــش یافتــه 
اســت، زیرا تصمیــم بــرای افزایش ســطح کاال 
جهت پاســخگویی بــه تقاضــای افزایش یافته 
و جلوگیری از کمبود موجودی و ســایر مسائل 

زنجیره تأمین مطرح است.

 گیم استاپ ماه گذشته یک کیف پول دارایی 
دیجیتال راه انــدازی کرد کــه به کاربــران امکان 
ذخیره، ارســال و دریافــت ارزهــای دیجیتال و 
ان اف تی را می دهــد. فورالنگ گفتــه این کیف 
پــول »دانلودهــای قابــل توجهی« داشــته و به 
رتبه پنج ستاره در فروشگاه گوگل دست یافته 
است. فورلونگ گفته است: »ما قویاً معتقدیم 
که دارایی هــای دیجیتالی هســته اصلی آینده 

بازی هستند.«

سرمایه گذاران همچنان به حمایت از 
استراتژی گیم استاپ ادامه می دهند. 
اعداد جالب دیگری کــه در مصاحبه فورالنگ 
از آنها صحبتــی به میان نیامد، امــا در گزارش 
درآمــد منتشرشــده موجــود هســتند، نشــان 
می دهند که درآمــد حاصل از فــروش نرم افزار 
مانند بازی های ویدئویی و موارد کلکسیونی در 
طــول ســه ماهــه نســبت بــه یــک ســال قبــل 
افزایــش یافتــه اســت، در حالــی کــه فــروش 

سخت افزار کاهش یافته است.

خرده فروشــی منجــر شــده اســت؛ در آســتانه تابســتان 
برندهــای لوکــس و گران قیمتــی چــون »کانــادا گــوس«، 

»مایکل کــورس« و »کاپری« تا حد زیــادی بهتر از 
کسب وکارهایی عمل کرده اند که مخاطب شان 

به قیمت ها حساس است.  اما لیوایز انتظار 
ندارد که شرایط ناپایدار اقتصادی روی تقاضا 
برای شــلوار جین تأثیــر منفی بگــذارد. این 
شرکت اکنون شاهد رشــد درآمد ساالنه در 

محدوده 6 تــا 8 درصدی باالتــر از اهداف قبلی 
4 تا 6 درصدی اســت که تا ســال 2027 بــرای خود 

پیش بینی کــرده بــود. در صــورت ادامه ایــن رونــد، درآمد 

لیوایز در پنج سال آینده نزدیک به 10 میلیارد دالر در سال 
خواهد بود.

همچنین برای ســال مالــی 2022، این شــرکت 
پیش بینی می کند کــه فروش بیــن 11 تا 13 
درصد نسبت به سال 2021 افزایش یابد 
و سود تعدیل شده هر سهم در محدوده 
1/5 تــا 1/56 دالر باشــد. بــر اســاس 
داده های ریفینیتیــو، تحلیلگران انتظار 
افزایش 11/8 درصدی درآمد را داشــتند و 
لیوایز به ازای هر سهم سود تعدیل شده 1/55 

دالری کسب کرد.

دیدن یک محصول در شبکه های اجتماعی، آن را می خرند. 
طبق نظرســنجی تجارت دیجیتال گارتنر، نه تنها 62 درصد 
از ســازمان ها از تجــارت اجتماعــی بــرای راه اندازی فروشــگاه 
آنالین اســتفاده می کنند، بلکه تجــارت اجتماعی تاکتیکی 
اســت کــه توســط فروشــندگان B2B و B2C به طور یکســان 
استفاده می شود. برایان مور، یکی از بنیان گذاران و مدیرعامل 
پلتفرم تجارت زنده تاک شاپ لیو، توضیح می دهد: »بسیاری 
از خرده فروشــان در حــال ایجــاد برنامه هــای زنده هســتند و 
تولیدکنندگان در حال توسعه محتوایی هستند که مشتریان 
را از طریق داستان سرایی قدرتمند با برندهای شرکتی مرتبط 
می کند. آنهــا نه تنها برای ایــن برندها تبلیــغ می کنند، بلکه 

باعث فروش نیز می شوند.«

 متاورس
به نظــر می رســد نام یــک فیلــم پرفروش بــزرگ، 
جســورانه و پرفــروش هالیــوود باشــد؛ این طــور 
نیســت؟ چــه معنــای متــاورس را بدانیــد یا چه 
ندانید، ایــن یک رونــد روبه رشــد خرده فروشــی 
است. صنعت مد و صنعت بازی ممکن است در 
نگاه اول چندان قرابتی با هم نداشته باشند، اما 
»نایک«، »رالف لورن«، »لویی ویتون« و »فوراور 

21« تنها تعدادی از برندهای پوشاک هستند که در حال ورود 
به پلتفرم های بازی و متاورس هستند.

 خرید از فروشگاه ادامه خواهد داشت
با وجود اینکه بســیاری بــر این باورنــد که همه گیــری پایانی 
است برای خرید از فروشگاه، خرده فروشان همچنان در حال 
گسترش فضای فیزیکی خود هستند. برای مثال برلینگتون 
قصــد دارد بر پیــام بازاریابی، تقویــت قابلیت هــای تجاری و 
مجموعــه ای و گســترش تعــداد فروشــگاه ها در اندازه هــای 
کوچک تر تمرکز کنــد. همان طور که در گزارشــی در مــورد 10 
برند خرده فروشی برتر در سال 2022 ذکر شده، انتظار می رود 
ایــن فروشــگاه های کوچک تــر بیــش از 300 دالر در هر فوت 
مربع درآمد تولید کنند. تجربه خرید از همه کانال ها نیاز به 
فروشگاه های فیزیکی را ثابت کرده است. سلزفورس گزارش 
می کند که از هر 10 ســفارش دیجیتــال، 6 مــورد تحت تأثیر 
تجربه حضور در فروشگاه است. خرید در فروشگاه مزایایی 
دارد که داشتن آن برای تجارت الکترونیک غیرممکن است. 
خریداران بــه دلیل توانایی دیــدن، آزمایــش و امتحان کردن 
محصوالت قبــل از خریــد، کمتر با مشــکل برگشــت دادن 
کاال مواجــه می شــوند. فراتــر از دالیــل عملی بــرای خرید در 
فروشــگاه، دلیل دیگری نیــز وجــود دارد؛ خریــد یک تجربه 
است. تجربه ای که تمام حواس فرد را درگیر می کند. رهبران 
تجارت دیجیتــال این نیــاز را درک می کننــد و 41 درصد آنها 
برای پشتیبانی از اجرای استراتژی های دیجیتال خود، روی 
تجربیات جدید مشتری سرمایه گذاری می کنند،تجربه خود 
را در فروشگاه به سطح باالتری می برند، با افتتاح فروشگاه های 

خاص، برند خود را با خرده فروشی تجربی تقویت می کنند.

 خرده فروشی چند کاناله 
با روندهای مهم خرده فروشــی خرید دیجیتالــی و فیزیکی 
برای ســال 2022، یک تجربــه چندکاناله یکپارچــه در قلب 
معامالت خرده فروشــی قرار دارد. خرده فروشان از زمانی که 
شــاخص خرده فروشــی چندکاناله در ســال 2015 راه اندازی 
شد، راهی طوالنی را پیموده اند. در سال 2021، اتخاذ بهترین 
شیوه ها برای همه خرده فروشان و برندها در این شاخص 62 
درصد اســت؛ تقریباً 15 درصد افزایش نسبت به میانگین 
47 درصدی سال 2019. به گفته مک کنزی، 60 تا 70 درصد 
از مصرف کننــدگان در حــال حاضــر بــه روش 
چندکانالــه خریــد می کننــد. اهمیــت اختالط 
روش های فیزیکی و دیجیتالی آن قدر زیاد است 
که کلمات جدیدی را به زبان اضافه کرده است؛ 
خرده فروشی فیجیتال. نوعی از خرده فروشی که 
بهترین تجربه خرید را هم از طریق دیجیتالی و 
هم فروش فیزیکی پیش روی مخاطب می گذارد. 
ایــن دو روش یکدیگــر را تقویــت می کننــد و در 
نهایــت به یــک تجربه خریــد بهتــر و البته یک 

تجربه فروش بهتر منجر می شوند. 

 تحویل در کنار خیابان و تحویل در فروشگاه 
قبل از شیوع بیماری همه گیر، فرصت هایی برای خرید آنالین 
و تحویل در فروشــگاه )BOPIS( برای مصرف کنندگان وجود 
داشــت، اما وقتی فشار زیاد شــد، بســیاری از خرده فروشان 
فضای کافی برای اجرای BOPIS نداشتند. همه گیری نیاز به 
ارائه خدمات تکمیلی چندکاناله را تشدید کرد. خرده فروشان 
با چالش روبه رو شــدند و بــه اســتفاده از BOPIS برای بهبود 
فروش و رضایت مشتری ادامه دادند. شرکت هایی که از این 
روش استفاده می کنند، پاداش فعالیت خود را به وضوح در رقم 
درآمدشان مشاهده می کنند؛ در ســال 2021، فروشگاه های 
ایاالت متحده که خرید آنالین با تحویل در فروشــگاه را ارائه 
می دادنــد شــاهد رشــد 50 درصدی در فــروش بلــک فرایدی 

خود بودند.

  تحویل سریع
در حالی که بســیاری همچنان اشــتراک های آمــازون پرایم و 
تحویل دو روزه اش را دوست دارند، سال هاست تحویل سریع، 
ســهم بازار خود را افزایش داده اســت. خواه خواربارفروشــی 
باشد یا فروشگاه هدایای تولد، توانایی خرید سریع همچنان 
یک مزیــت رقابتــی اســت و خرده فروشــان در حال ســرمایه 
گــذاری روی آن هســتند. خرده فروشــانی ماننــد تارگــت کــه 
امکان دریافت محصول در همان روز را برای مصرف کنندگان 
راه انــدازی کرده انــد، ممکن اســت در صــورت افزایش تمایل 
مصرف کنندگان به خرید اشــتراک، شــاهد افزایش دفعات 

خرید نیز باشند.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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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

اصطــالح کالن داده )Big Data( از اوایــل دهــه 1990 مــورد 
اســتفاده قرار گرفت. اینکه چه کســی برای نخســتین بار 
از این اصطالح اســتفاده کرد، روشن نیســت؛ اما بسیاری 
از افراد معتقدند جان مشــی که در آن زمان در ســیلیکون 
گرافیکس کار می کرد، باعث همگانی شــدن این اصطالح 

در صنعت و دانشگاه شد.
بــرای اینکــه دلیــل همگانــی شــدن مفهــوم 
کالن داده را دریابیــم، خوب اســت کــه آن را در 
چشم انداز تاریخی اش بررسی کنیم. کالن داده 
از دید حوزه دانش ترکیبی، از زمینه رشدیافته 
آمار و حوزه نسبتاً جوان علوم رایانه ایجاد شده 
است. به این ترتیب کالن داده ها به طور کلی بر 
گروهی از حوزه های علمــی از ریاضیات، آمار و 
روش های تجزیه و تحلیل داده ها استوار است.

مردم از زمــان آغاز تمــدن تالش کرده انــد برای 
تصمیم گیــری بهتر یا کســب مزیــت رقابتــی از »داده ها« 
اســتفاده کنند. این جســت وجو برای یافتن ریشه کاربرد 
داده ها حتــی می توانــد بــه مصریــان باســتان و امپراتوری 
روم برگــردد. کتاب خانــه معروف اســکندریه کــه در حدود 
300 ســال قبــل از میــالد تأســیس شــد، نخســتین تالش 
مصریان باستان برای گردآوری »داده «ها در این امپراتوری 
اســت. تخمین زده می شــود که این کتاب خانــه 40 هزار تا 
400 هزار يومار )که معادل حدود 100 هزار کتاب است( در 
خود داشــته. رهبران جهان باســتان نیز دریافته بودند که 

ترکیب منابع داده های گوناگون به برتری نســبت به سایر 
امپراتوری های رقیب منجر می شود.

امیراتــوری روم خاســتگاه ســایر مــوارد کاربــرد مســتند 
نخســتین شــکل از تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــود. ارتش 
روم باســتان از تجزیــه و تحلیــل آمــاری دقیــق اســتفاده 
می کرد تــا به دقت »پیش بینــی« کند احتمال 
شورش دشمن در کدام مرز بیشتر است. آنها 
توانستند بر اساس این تحلیل ها، ارتش خود 
را به کارآمدترین شــکل ممکن مســتقر کنند. 
قــرار دادن ایــن محاســبات در جایــگاه یکی از 
نخســتین مــوارد تجزیــه و تحلیــل داده هــای 
»پیش بینی کننده« نادرســت نیســت. و باید 
یادآور شد که چنین شیوه های تجزیه و تحلیل 
داده ها، ارتش روم را در جایگاهی برتر نســبت 
بــه ســایر ارتش هــا قــرار داد. بــرای درک دنیای 
کالن داده هــا، بایــد بدانیــم بیشــتر شــیوه هایی کــه امروزه 
اســتفاده می شــوند )از الگوریتم هــای پیش بینی کننده تا 
روش هــای طبقه بنــدی( قرن هــا پیــش توســعه یافته اند و 
توســعه کالن داده ها همچنان بــر پایه همان اندیشــه های 
بزرگ تاریخ دنبال می شــود. البته جنبه کلیــدی که تغییر 
کرده، در دسترس بودن و دســت یابی به مقادیر انبوه داده 
اســت. در حالی که تــا دهه 1950 بیشــتر تجزیــه و تحلیل 
داده ها به صورت دستی و روی کاغذ انجام می شد، ما اکنون 
فناوری و توانایــی تجزیه و تحلیــل حجــم داده در مقیاس 

مروری کوتاه بر پیدایش و پیشرفت کالن داده ها؛ مردم از زمان آغاز 
تمدن تالش کرده اند برای تصمیم گیری بهتر یا کسب مزیت رقابتی از 

»داده ها« استفاده کنند
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 کالن داده به شرکت ها امکان استفاده از داده های سازمانی 
به عنوان یک مزیت رقابتی را می دهد 

درکارزشکالنداده
دلیل اصلی توسعه سریع کالن داده در سال های 
گذشــته، ایــن اســت کــه بــرای ســازمان ها ارزش 
بلندمــدت ایجاد می کنــد کــه در افزایــش درآمد، 
کاهــش هزینه ها و افزایش حاشــیه ســود نمایان 
می شــود. در نتیجه کالن داده به شرکت ها امکان 
استفاده از داده های سازمانی به عنوان یک مزیت 
رقابتی را می دهد. برای بسیاری از شرکت ها تالش 
برای تبدیل شــدن به یــک شــرکت »داده محور« 
با برنامه »تحول دیجیتــال« همراه اســت. با این 
حال بیشتر ســازمان ها دریافته اند که این روندی 
آسان نیست و تحول دیجیتال نیازمند تغییراتی 
عمیق در چگونگی طراحی، سازماندهی و مدیریت 
است. به طور کلی بیشتر ســازمان ها از داده های 
خود برای ایجــاد ارزش یکی از روش هــای زیر را به 

کار می بندند.

 ایجاد شفافیت
بــرای بیشــتر ســازمان ها اطالعــات در 
بخش هــای مختلــف عملکــردی به راحتــی قابل 
دســترس نیســت تــا بــه درک و  تصمیم گیــری 
کمک کند. افزایش شفافیت و به اشتراک گذاری 
کالن داده ها در بین بخش ها بــه بهبود عملکرد و 
کاهش کارهای تکراری و شناســایی ناکارآمدی  ها 
منجــر می شــود. دسترســی آســان بــه اطالعــات 
موجب پیشرفت های عملیاتی اساسی می شود. 
به عنوان مثال ادغام داده های واحدهای تحقیق 
و توســعه، مهندســی و تولید می تواند روش های 
مهندســی همزمان را فعال کند که باعث کاهش 
ضایعات ناشــی از بازســازی طرح ها و کوتاه کردن 

زمان ورود به بازار می شود.

 یافته های مبتنی بر داده
 )IoT ( اشــیا  اینترنــت  فناوری هــای 
محصــوالت بیشــتر و بیشــتری را مجهــز بــه 
حسگرهایی کرده که داده های فرایندهای سازمانی، 
رفتارهــای مشــتری و اســتفاده از محصــوالت و 
خدمــات را ثبــت می کننــد. بــا تجزیــه و تحلیــل 
داده های این حسگرها می توان خدمات ارائه شده 
را تنظیــم کــرد. کالن داده  درک جدیــدی در مــورد 
نحوه استفاده مشتریان از محصوالت و خدمات 
به دســت می دهــد؛ بــه عنــوان مثــال در صنعت 
بیمه می توان به تعیین محصوالت سودآور و ارائه 

روش هــای بهبودیافتــه بــرای محاســبه حق بیمه 
بر اســاس ادعاهای ارائه شده پیشــین مشتریان 

دست یافت.

 دسته بندی مشتری و بازاریابی سفارشی
مفاهیم دسته بندی مشتری و بازاریابی 
هدفمند توســط شــرکت هایی که محصــوالت یا 
خدمــات را بــه مصرف کننــدگان می فروشــند، به 
طور گســترده پذیرفته شده اســت. کالن داده این 
دســته  بندی مشــتری و بازاریابی سفارشی شــده 
را وارد ســطوح کامــالً جدیــدی می کنــد. داده های 
مبتنی بر مکان کــه می توانند از طریــق بلوتوث یا 
GPS دریافت و ثبت شوند، جنبه کامالً جدیدی 

به بازاریابی هدفمند می افزایند.

پشتیبانی از تصمیمات با الگوریتم های 
خودکار

تصمیم گیری مبتنی بر داده یکــی از محرک های 
کلیدی در اســتفاده از کالن داده اســت. با تجزیه 
و تحلیــل و بهره گیــری از الگوریتم هــا می تــوان 
تصمیم گیری را به طــور قابل توجهی بهبــود داد. 
ســازمان هایی که از روش های مبتنی بر کالن داده 
استفاده می کنند، قادر به کشف الگوها، تشخیص 
ناهنجاری هــا و کاهــش مخاطــرات هســتند. 
بــا اســتفاده از  الگوریتم هــای کالن داده می تــوان 
فرایندهایــی را که بــه تصمیم گیری هــای دقیق تر 
می انجامد، خودکار کرد. به عنوان مثال کارمندان 
بانــک می تواننــد بــر پایــه کالن داده هنــگام ارائــه 
محصوالت مالی به مشتریان خود مخاطرات را به 

حداقل برسانند. 

 توسعه محصول و نوآوری
بــا اســتفاده از کالن داده می تــوان نیاز به 
محصــوالت جدیــد را شناســایی و محصوالتــی 
طراحی کــرد که خدمــات فعلــی را افزایــش دهد. 
توســعه محصول و نوآوری با اکتشــاف مبتنی بر 
داده همــراه اســت و می تواند به شــرکت ها کمک 
کند تا فرصت های تجاری جدید را کشــف کنند. 
تجزیه و تحلیل جست و جوها و داده های استفاده 
از محصول به ســازمان ها در کشــف تقاضــا برای 
محصوالتی که سازمان از آنها بی خبر بوده، کمک 

می کند.
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ترابایت در چند ثانیه را در اختیار داریم.

حجــم و ســرعت تولیــد داده هــا بــه ویــژه از آغــاز قــرن 
بیســت ویکم فراتر از اندازه های درک انســان شــده است. 
مجموع داده ها در جهان در سال 2013 برابر با 4/4 زتابایت 
بود و انتظار می رفت که تا سال 2020 به 44 زتابایت افزایش 
یابد. حتی با پیشرفته ترین فناوری های امروزی نیز تجزیه 
و تحلیل همه این داده ها غیرممکن است. آنچه که در دهه 
گذشــته موجب تبدیل روش های ســنتی تجزیه و تحلیل 
داده ها به کالن داده شد، نیاز به پردازش مجموعه بزرگ تر 

)و بدون ساختار( داده هاست.
تکامل کالن داده ها را می توان به سه مرحله بنیادین تقسیم 
کرد و هر مرحله در حالی که بر پایه پیشــرفت های فناوری 
هدایت می شــود، ویژگی و قابلیت های مخصوص به خود 
را دارد. برای درک زمینه کالن داده ها در دوران حاضر، فهم 
درست درباره اینکه هرکدام از این مراحل چگونه به معنای 

مدرن کالن داده ها کمک می کند، اهمیت دارد. 

 مرحله یک کالن داده؛ محتوای ساختاریافته
تجزیــه و تحلیــل داده هــا و دانــش تجزیــه و تحلیــل داده 
و کالن داده هــا، ریشــه در بســتر قدیمــی مدیریــت پایــگاه  
داده دارد که به شدت وابسته به شــیوه های ذخیره سازی، 

استخراج و بهینه سازی است.
مدیریــت پایــگاه داده و ســامانه های مخــزن داده هنــوز از 
اجزای اساسی راه حل های کالن داده مدرن هستند. تجزیه 
و تحلیــل کالن داده ها همچنــان نیازمند توانایــی ذخیره و 
بازیابی سریع داده ها از پایگاه های داده یا یافتن اطالعات 
در مجموعه داده های بزرگ است. فناوری مدیریت پایگاه 
 داده رابطه ای و ســایر فناوری هــای پــردازش داده که در این 
روند توسعه یافته اند، هنوز به میزان زیادی در راهکارهای 
کالن داده عرضه کنندگان پیشــرو فنــاوری اطالعات مانند 

مایکروسافت، گوگل، و آمازون تعبیه شده اند . 

 مرحله دوم کالن داده؛ محتوای بدون ساختار 
مبتنی بر وب

اینترنت و برنامه های کاربــردی در بســتر وب از اوایل دهه 
2000 شــروع بــه تولید حجــم بزرگــی از داده کردنــد. عالوه 
بــر ایــن، جســت و جوی مبتنــی بــر IP و مــوارد مشــابه، به 
تولیــد داده های بــدون ســاختار مبتنــی بر وب منجر شــد 

که شــکل جدیــدی از دانــش را در اختیــار ســازمان ها قرار 
می دهد و درک نیازهــا و رفتارهای کاربــران اینترنت را برای 
آنها ممکــن می کنــد. فروشــگاه های آنالین ماننــد آمازون 
با گســترش ترافیــک وب، تجزیــه و تحلیل رفتار مشــتری 
را آغــاز کردنــد و داده های موقعیــت مکانی مبتنی بــر IP و 
گزارش های جســت و جو، دنیــای جدیدی از امکانــات را به 

روی جست و جوگران باز کرد.
ترافیــک وب از نظــر فنــی موجــب افزایــش زیــاد داده های 
نیمه ساختاریافته و بدون ساختار شد. ســازمان ها اکنون 
نیازمند یافتن رویکردهــا و راه حل های نوین ذخیره ســازی 
برای این نوع از داده های جدید هستند تا بتوانند آنها را به 
طور کارآمد تحلیل کنند. ورود و رشد داده های رسانه های 
اجتماعی نیاز به ابزارها، فناوری هــا و روش های تحلیلی را 
شدت بخشــید. فناوری های جدید مانند تجزیه و تحلیل 
شــبکه، وب کاوی و تجزیه و تحلیل مکانی - زمانی به طور 
ویژه و کارآمد برای تجزیه و تحلیــل مقادیر بزرگ داده های 

بدون  ساختار مبتنی بر وب توسعه یافته اند.

  مرحله ســوم کالن داده؛ محتــوای مبتنی بر 
موبایل و حسگر

مرحله ســوم و فعلی در تکامل کالن داده با پذیرش ســریع 
فناوری و دستگاه های تلفن همراه و داده هایی که آنها تولید 
می کنند، به پیش می رود. در سال 2011 تعداد تلفن همراه و 
تبلت برای نخستین بار از تعداد رایانه های شخصی پیشی 
گرفت و همه این دســتگاه ها در هر ثانیــه از روز داده تولید 
می کنند. تلفن های همــراه نه تنها امــکان تجزیه و تحلیل 
داده های رفتاری )مانند پرس وجوهــا(، بلکه امکان ذخیره 
و تجزیــه و تحلیل داده هــای مکانی را نیــز فراهم می کنند. 
از آنجا که این دســتگاه ها تقریباً در هــر لحظه به اینترنت 
متصل می شــوند، داده هایی که تولیــد می کنند، تصویری 

بی سابقه از رفتار افراد را ارائه می دهد.
ظهور دستگاه های مبتنی بر حسگر و اینترنت، حجم تولید 
داده ها را افزایش می دهد. با ظهور اینترنت اشیا، میلیون ها 
تلویزیون، ابزار پوشیدنی و لوازم خانگی هر روز به اینترنت 
متصل می شــوند و داده های عظیمی را فراهم می کنند. از 
آنجایی که انتظار نمی رود این روند به زودی متوقف شــود، 
می توان گفت که مسابقه برای استخراج اطالعات معنادار 

و ارزشمند از این منابع داده جدید تازه آغاز شده است. 

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

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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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

توی دلم قسم می خورم که آخر سفر حتمًا به دفتر مرکزی اسنپ شکایت می کنم، اما به محض پیاده 
شدن، دلم برای راننده می سوزد و پنج ستاره و یک بوس برای آن سفرکرده می فرستم نصایح رساله قشیریه

جودوسخا
ابوالقاســم عبدالکریم قُشــیری از عارفان 
بنام سده پنجم هجری بود که در خراسان 
چشــم به جهان گشود. قشــیری به نیت 
آموختن علم حساب به نیشابور آمد، اما 
بر اثر یک اتفــاق در مجلس عــارف بزرگ، 
ابوعلــی دقــاق حاضر شــد و ســخنش در 
دل وی کارگــر افتــاد و از خوانــدن حســاب 

منصرف شد و قدم در طریق ارادت نهاد.

 رساله قُشیریه یکی از منابع مهم 
تصــوف اســالمی اســت کــه بــه 
وسیله ابوالقاســم قشــیری به زبان عربی 
نوشته شــده و توســط یکی از شاگردانش 
ترجمــه و بــا تصحیــح و راهنمایی اســتاد 
بدیع الزمان فروزانفر به چاپ رسیده است. 

بخشی از آن را در ادامه می خوانیم.

 »و بدانک بر زبان اهل علم فرقی 
نیســت میــان جــود و ســخا و 
خداوند را سبحانه و تعالی به سخا صفت 
نکنند، زیرا که در کتاب و سنّت نیامدست 
و حقیقت جود آن است که بذل کردن بر تو 
دشــوار نباشــد و بــه نزدیــک قــوم ســخا 
نخستین رتبت است، آنگاه از پس او جود، 

آنگاه ایثار. 

 هر که برخی بدهد و برخی بازگیرد 
وی صاحــب ســخا بــود و هــر که 
بیشتر بدهد و از آن چیزی خویشتن را باز 
گیرد، او صاحب جود بود و آنک بر سختی 
بایســتد و آن اندکی که دارد ایثار کند، وی 

صاحب ایثار بود.

 گویند مردی از اهل مَنْبِج مدینیی 
)فردی اهل مدینه( را دید، گفت از 
کجایی گفت از مدینه. گفت مــردی از آنِ 
َــم بــن  شــما بــه نزدیــک مــا آمــد، او را حَک
َّلِب خواندند ما را همه توانگر کرد. این  المُط
مدنی گفت چگونه کــرد؟ این کــه نزدیک 
شــما آمد هیــچ چیــز نداشــت مگــر جبّه 
پشــمین. گفت مــا را توانگر به مــال نکرد 
ولیکن کرم بیاموخت ما را. ما یکدیگر همه 
فضــل کردیــم بــر یکدیگر تــا همــه توانگر 

شدیم.«

کولر مرکزی را روشن کنیدHINT نکته
1

گرمــا هــر ســه مــا را کالفــه کــرده اســت. دختــرم نگاهــی 
التماس گونه به من می اندازد به این معنی: »تو رو خدا ای پدر 

سوپرمن من! کاری کن که از گرما آب پز شدم.« 
ســرفه ای می کنــم و می گویم: »ببخشــید کولر 
رو روشــن نمی کنید؟« از آینه نگاهی به پشت 
سرش می اندازد و می گوید: »خیر، هنوز اسنپ 

به مان اعالم نکرده.«

2
واقعاً وقتی اســنپ به راننده اش نگوید که کولر 
روشــن کن، آن بنده مظلوم خدا مگــر می تواند 

ایــن کار را بکنــد؟ حــاال شــاید بعضی هایتــان بگوییــد: »بله 
می تواند« اما این کار اصالً درست نیست. نافرمانی و عصیان 
از همین چیزهای کوچک شروع می شود. برای همین هم ما 
»احســنت« محکمی به راننده گفتیم و به پخته شــدن مان 

ادامه دادیم.

3
اینکه مدیران اســنپ زیر باد کولرهای گازی و سیســتم های 
تهویه مطبوع هتل گردهمایی راه بیندازند و برای همدیگر از 
رکوردهایشان بگویند، ممکن است حسودی آن مسافری را 
که با بچه اش توی ماشین اسنپ مغزپخت شده ، برانگیزاند 

اما وقتی خوب بهش فکر کند می بیند که واقعاً ربطی ندارد 
که چون اســنپ بــه راننده اش نگفته کولر ماشــین را روشــن 
کند، به هتل میزبانــش هم نگوید برای مدیرهــا کولر نگیرد. 

آن هم آن همه مدیر...

4
راســتش دارم به این فکــر می کنــم آن هتلی که 
میزبــان مدیران اســنپ بــوده، چند تــا صندلی 
داشــته؟ یعنــی بــرای اســنپ  و اســنپ فود و 
اسنپ تریپ و اسنپ دکتر و هزار تا اسنپ فالن 
دیگر جــا بوده؟ اصــالً تعداد راننده های اســنپ 
بیشــترند یا تعداد مدیران ایــن عالمت تعجب 
کج شــده ســبز؟ یعنی اگر فردا  پس فــردا روی در 
و دیــوار شــهر تبلیــغ اســنپ بادمجان را هــم ببینــم تعجب 
نمی کنم. در دنیای کسب وکارهای جدید همه چیز به سمت 

تخصصی شدن می رود عزیزم!

5
درســت اســت که اســنپی ها از رکوردهای گردن کلفت شــان 
گفته اند و معلوم شده که این غول سبزرنگ در زمینه تعداد 
ســفرهای یک شــهر حتی پوز اوبر را هم زده اما باز هم دلیل 
نمی شــود که در هفته اول خرداد به راننده اش بگوید »کولر 
بگیر!« چون طبق آماری که همین چند وقت پیش منتشــر 
شــد، تعــداد راننده های اســنپ و تپســی در ایــران، از تعداد 

راننده های همان اوبر کذایی در کل جهان بیشتر است. حاال 
درست است که نصف این تعداد راننده فعالیت نمی کنند، 
اما به هر حال آنها هم برای روز مبــادا ثبت نام کرده اند تا اگر 
زبانم الل دچــار تعدیالت و تعطیالت شــدند، بیکار نمانند. 
از من می پرســید اســم اســنپ را می توان به »انجمــن از کار 

بیکارشدگان راننده« یا به اختصار »اکبر« تغییر داد. 

6
از مدیران عزیز اســنپ که با توجه به جمعیت شان احتماالً 
با قطار جابه جا می شــوند، خواهش می کنم عــالوه بر اعالم 
رکورد جابجایــی روزانه، رکــورد کولــر نگرفتن راننده هــا را هم 
اعالم بفرمایند. تازه فقط این نیست، رکورد راننده های بدرو 
را هــم می شــود آمارگیری کــرد. نمی دانم شــما هــم مثل من 
هستید یا نه اما من یکی بعد از یک سفر پرهیجان با امثال 
این راننده هــا، در حالی که توی دلم قســم می خــورم که آخر 
سفر حتماً به دفتر مرکزی شکایت می کنم، به محض پیاده 
شدن، دلم برای راننده می سوزد و پنج ستاره و یک بوس برای 

آن سفرکرده می فرستم.

7
الیی کش و تندگاز و بی پروا بود

گویی نه پراید بلکه ماکسیما بود
من فکر کنم که کادری ناسا بود

راننده نه، شوفر فضاپیما بود

شب نوشته های یک بچه نوآور! )44(

پلنگی،استارتاپی
یادولتی؟

برنامه های دورهمی داخلی هم برای خودش ماجراها 
دارد. انــگار عکس های ایــن دورهمی ها کم کــم از خود 
برنامه مهم تر شده و من از آن روزی می ترسم که کامیار 
همه ما را به شــاخ اینستاگرامی تبدیل کند 
یا اگــر نشــد - که کمــی تا قســمتی شــده - 
اینســتاگرام را برای ما شــاخ کند کــه مطابق 
اســتاندارهای اینســتا بایــد چنیــن و چنان 

کنید و استوری کنید و عکس بگیرید!
از همــان روزهــای نخســت کارمان قــرار بود 
بچه هــا بــه بهانه هایــی ماننــد رخدادهــای 
خــوب بــرای هرکــدام از افــراد گــروه یــا تولد 
و ازدواج چنــد دقیقــه دور هــم باشــند و 
گپ وگفتــی داشــته باشــیم و کامیــار پریــد 
وســط که عکاســی با من. هــر مرتبــه هم چنــد دقیقه 
پس از دورهمی گوشی به دست ســراغ بقیه می رفت 

و می گفت: »ببین برنامه رو اســتوری کردم. بدو الیک 
کن خیرات امــوات و زنــدگان فضای مجــازی!« به این 
ترتیب عکس گرفتن و اســتوری کردن در اینســتاگرام 
زودتر از کووید 19 همه گیر شــد؛ ثــواب الیک کردن هر 
روز بیشتر شد تا هم پایه واجبات فضای مجازی شود 
و البتــه نوشــتن کامنــت مثبت چیزی شــبیه بــه بذل 
مال و ایثــار بود! ثواب همــه اینها نه که شــب  جمعه و 
به اموات و درگذشتگان که بالدرنگ و آنالین می رسد 
بــه شــاخ های اینســتاگرامی از جملــه همیــن کامیــار 

خودمان.
اما امــروز گرفتاری ما بــا کامیار و اینســتاگرام و عکس 
وارد ســطح جدیــدی شــد. محمــد خبــر برگــزاری یک 
رویــداد کســب وکار را آورده بــود تــا بــه آگاهــی بقیــه 
برســاند. فریبــا پشــت ســرهم دربــاره اصــل رویــداد 
می پرســید که: »گــزارش چطــور بــود؟« و بــدون وقفه 
گفــت: »نکنــه مثل همیشــه کار بــا ســخنرانی رئیس 
و معــاون و مدیرکل تــا آبدارچــی انجام شــد و به دلیل 
ضیق وقــت از همــان راه دور از افــراد نــوآور و صاحبان 
کســب  وکار ســپاس گزاری ویــژه کردند؟ یــا اینکه چند 
نفری آمدند و یکی از ســخنرانی های پرشور و هیجان 
رو انجــام دادنــد و تعــدادی نصیحــت اخالقــی از قول 
حضرات مستطاب اســتیو و بیل و ایالن گفتند و یک 

جمله من درآوردی از دکتر حسابی هم برای ختم ماجرا 
عرضه کردند تا رنــگ و بوی وطنی بگیــره.« محمد اما 
مثل همه ما در برابر پرس وجوهــای فریبا دچار لکنت 

زبان شد و فقط توانست بگوید نمی دانم!
نوبت ســمیرا رســید که گزارش دهــی را تکمیــل کند و 
گفت: »عکس های این رویداد رو دیدید؟ خیلی پلنگی 
شده!« من که حیرت زده بودم پرسیدم پلنگی چه جور 
عکســی اســت که کامیار توضیح داد: »ببین داداش! 
عکسی که چند نفر صاف و راست کنار هم می ایستند 
و پشت سرشون هم نشان و نام یک یا چند مجموعه و 
شرکت هست و حتماً وسط کادر هم یک نفر ایستاده 
که یا موهای ســفیدتر داره یا شــکم برجسته تر و همه 
صاف و راست به دوربین نگاه می کنند، دولتی است. 
عکس استارتاپی برخالف اون بیشتر چهره های جوان 
داره. حاضران خندان و مختلــط، فضا رنگی، لباس ها 
غیررســمی مگر عکس هــای جلســه گرفتن ســرمایه. 
امــا از پلنگــی براتــون بگــم. توصیفــات داش ضرغــام 
صداوســیما رو به یاد بیاریــد. تصویر تقریبــاً کلوزآپ، 
حاضریــن کم شــمار و بیشــتر از نســوان، ایســتاده و 
نشســته و نیم خیــز بــه شــکل مــورب و بــا زاویه هــای 
دســت کم 60 درجــه. موقعیــت دوربیــن نامعلــوم یا از 

باالی سر، تقریباً 16 میلیون رنگ.«

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007



3 10 5

سناریوهای محتمل  
ریزش در برابر بازگشت

ایردراپ لونا در 
صرافی های ایرانی
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همه تردیدها 
درباره کوینکس 

آمارهای استخراج خانگی 
اتریوم و بیت کوین در ایران

 اردیبهشت نوبیتکس
چگونه گذشت؟

سرمایه گذاری ۵۰۰ 
میلیون دالری بایننس

آپارات و یکتانت صرافی 
خارجی تبلیغ می کنند؟

مجلس می گوید مصرف 
برق برای استخراج رمزارزها 
در ایران آن قدر که برخی ها 

می گویند نیست

A N A L Y S I S

آغاز رقابت منطقه ای بر سر 
توکن های مبتنی بر دارایی

میثم حامدی مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی 
مرکز پژوهش سازمان بورس تأکید کرد باید از 

فرصت بالکچین به نفع اقتصاد کشور استفاده کرد

22 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم
شماره بیست و دوم
شانزدهم خرداد
1 4 0 1
16  صفـــــحه

13

 برای کمک به بهتر شدن 
رگوالتوری رمزارزها

تکاپوی میلیون 
دالری بنیان گذار 

اف تی ایکس

7

بعد از یک شوک شدید به دارندگان 
رمزارز لونا حاال دارندگان این رمزارز 

کمی امیدوارتر شدند

در یک گفت وگوی اینستاگرامی به میزبانی مزدکس
 و سیگنال، درباره رابطه فناوری بالکچین و بازار سرمایه
در خصوص چرایی اهمیت این فناوری و مظاهر آن بحث شد
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 در هــر دوره ای کــه اقتصــاد کشــور بــه 
ســمت ناپایــداری مــی رود، میــزان 
احساس ناامنی در میان مردم بیش از گذشته 
حس می شــود و همین احســاس ســرانجام به 
تصمیم گیری های عجوالنه منجر می شود. زمان 
تصمیم گیــری آنچه به کمک شــخص می آید، 
دانش و مهارتی اســت کــه از قبل کســب کرده 
اســت؛ در نبــود ایــن ابزارهــا نمی تــوان انتظــار 
تصمیم درست داشــت؛ تصمیمات اشتباهی 
که بسیاری از خانواده ها را به خاک سیاه نشانده 
است. در این وضعیت کسی یا جایی احساس 
مســئولیت نمی کنــد و تنهــا بــه هشــدار دادن 
بسنده می کنیم. با این حال هر کسی در شرایط 
ترس فقط به دنبال فرار از عامل وحشت و یافتن 

پناهگاهی است.

 یــاد گرفتــن مهارت های 
ســرمایه گذاری و درک 
درست از پول و سایر کالس های 
دارایــی آن قــدر اهمیــت دارد کــه 
یکی از محورهای شمول مالی در 
دنیــا در نظر گرفته شــده اســت. 
همچنین اتحادی جهانی درباره 
مفهوم شمول مالی شکل گرفته 
که هدف آن دسترسی همه افراد 
جامعــه بــه خدمــات مالــی و 
توانمندسازی آنها برای کاهش فقر و نابرابری 
اســت. یکــی از محورهــای آن هم ســواد مالی 
اســت کــه بــا اســتفاده از آمــوزش مدیریــت و 
پس انداز پول افراد را به سالحی مجهز می کند 
که به کمک آن می توانند درست ترین تصمیم 

را برای سرمایه های خود بگیرند.

 این موضوع از آن دســت موضوعاتی 
اســت که در نظام آموزش ایــران کمتر 
اهمیتی به آن داده شده اســت. هیچ جایی از 
واحدهــای درســی در مــدارس یــا دانشــگاه ها 
به صــورت عمومــی بــه آمــوزش ســواد مالــی 
اختصاص داده نشده است؛ کمبودی که آثار 
آن را در تصمیمــات اشــتباه مــردم در بحــث 
ســرمایه گذاری به وضــوح شــاهدیم، از رفتــار 
مردم در سرمایه گذاری در بازار سهام گرفته تا 
حجــم بــاالی کالهبرداری هــای مالــی از طریق 
وعــده ســودهای تضمینــی عجیب وغریــب تا 
قابلیت باالی مردم برای تحت تأثیر قرار گرفتن 
شــگفت  اجتماعــی.  مهندســی  دام  در 
اینجاست که مال باختگان در این موقعیت ها 
فقــط کســانی نیســتند کــه از نظــر ســطح 
تحصیــالت و جایــگاه اجتماعــی در ســطوح 
پایینــی قــرار گرفته اند، بلکــه در ســطوحی که 
انتظــار چنین رفتارهایــی را نداریم هم شــاهد 

تصمیمات اشتباه هستیم.

 این شواهد نشان می دهد مردمی که 
به دلیل ناپایــداری اقتصادی به دنبال 
مأمنی برای ســرمایه های خود هستند، بدون 
آمــوزش پایه ای دربــاره نحوه تشــخیص روش 
مناسب سرمایه گذاری وارد بازارهای گوناگون 
می شــوند؛ گاهی بخت یارشــان اســت و سود 
می کننــد و بیشــتر اوقــات هــم بخت یارشــان 
نیســت و ضررهــای آنچنانــی را متحمــل 
می شــوند. در همــه جــای دنیــا موضــوع 
کالهبــرداران مالــی وجــود دارد و ایــن چالــش 
فقط مختص کشــور ما نیســت، ولی وقتی ما 
در نظام آموزشی مان جایی برای موضوع مهم 
ســواد مالی ندیده ایم، باید انتظــار فجایعی را 
کــه در حــال رخ دادن اســت، خصوصــاً در 
بازارهای جدید مانند کریپتوکارنسی، داشته 

باشیم.

 به نظر می رسد ســواد مالی و آموزش 
و  پــول، ذخیــره  از  درســت  درک 
ســرمایه گذاری آن از آن دســت موضوعاتــی 
اســت که تصمیم گیران نظام آموزشی آن را یا 
موضوعی بی اهمیت می دانند یا موضوعی که 
جایش در مدرســه و دانشگاه نیســت. دقیقاً 
مانند واحد درســی تنظیــم خانــواده در دوران 
کارشناســی که با وجود اهمیت دانستنش به 
بی اهمیت ترین واحد درســی دانشگاه و فقط 
یک اجبار تبدیل شده است. با اینکه تصمیم 
به اجباری شدن گذراندن این واحد درسی یک 
گام روبه جلو بود، ولی نحوه پیاده سازی آن یک 
فاجعه بود. تصــور این بود که دانشــگاه جایی 
اســت که دانشــجویان را برای ورود به بازار کار 
آمــاده می کنــد و جــای آمــوزش مهارت هــای 

زندگی نیست.

 تنظیــم اســتانداردهای ســواد مالی و 
گنجانــدن آن در میــان واحدهــای 
درسی مدرســه و دانشــگاه قطعاً اقدام مهمی 
اســت، ولی وقتی اهمیت یاد گرفتنش عمیقاً 
درک نشــود، همان رفتاری که بــا واحد تنظیم 
خانواده در دانشگاه ها می شود، با این موضوع 
هم خواهد شــد. کســب وکارهای واقعی حوزه 
ســرمایه گذاری در ایــن ســال ها تــالش زیــادی 
جهت آموزش روش های درست سرمایه گذاری 
برای کاربران شــان کرده انــد، اما زمــان اقدام به 
ســرمایه گذاری، وقت مناسبی برای یاد گرفتن 
نیست. وقتی وضعیت نابســامان اقتصادی، 
مردم را به تصمیمات عجوالنه هدایت می کند 
و صداهایی با وعده ســودهای تضمینی چند 
ده یا چنــد صد درصدی شــنیده می شــود، به 
یک راهــکار اصولی تر نیاز داریــم؛ راهکاری که 
بــه درک عمیــق از موضوع ســواد مالــی منجر 

شود.

INTROسرآغاز

بار اصلی آموزش درست سرمایه گذاری باید بر دوش 
نظام آموزشی باشد، نه کسب وکارها

سواد مالی را به تنظیم خانواده تبدیل نکنیم

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

اخیراً مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی گزارشی 
منتشر کرده که جالب توجه  است. این مرکز در گزارشی با 
عنوان تأثیر اســتخراج رمزارز بر پایداری شبکه برق ایران، 
پاســخ مناســبی به همــه اتهاماتــی داده که در ایــن مدت 

علیه صنعت ماینینگ مطرح بوده است. این 
گزارش نشان می دهد که سیاست های سلبی 
وزارت نیــرو در زمینــه ماینینــگ نه تنها موفق 
نبــوده، بلکــه از زمــان شــروع این سیاســت ها 
برق بیشــتری برای ماینینگ رمزارزها مصرف 
شده است. طبق یافته های این گزارش، میزان 
برق مصرفی برای ماینینگ در بدترین حالت 
به ۱۰ درصد کسری برق کشــور هم نمی رسد؛ 
این در حالی اســت کــه مدیــران وزارت نیرو با 
تبلیغات گســترده این گونه جا انداخته اند که 

کسری برق کشــور متوجه ماینینگ اســت. حال پرسش 
اینجاست؛ در شرایطی که سیاست های اشتباه، ماینینگ 

غیرقانونی و زیرزمینی را گســترش داده و کار برای فعاالن 
قانونی ســخت تر شــده، چه چیزی برای کشــور به دســت 

آورده ایم؟
از آن ســو می شــنوم کــه می گوینــد رمزارزها اشــتغال زایی 
ندارند و به دلیل ماهیت ناملموس و دیجیتال 
آنها عــده ای تصــور می کنند که رمــزارز دنیای 
داللی است و نقشی در اقتصاد کشور ندارد. 
همــه آن اتهاماتی که بــه دنیــای رمزارز ها وارد 
می شــود، از منظــر اینکــه نقشــی در توســعه 
اقتصــاد کشــور ندارنــد، بــه همــه فعــاالن 
حوزه هــای مالــی نیــز وارد اســت. اگــر بــا ایــن 
عینک بدبینانه به همه چیز نگاه کنیم، قاعدتاً 
دنیــای بانکــداری، پرداخــت، بــورس و بیمــه 
نقشی در توسعه اقتصاد کشور ندارد. دنیای 
رمزارز ها فراتر از داللی اســت و به مرور اطــراف این مفهوم 
اکوسیســتم توانمنــدی شــکل می گیــرد. متأســفانه در 

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_valiرضا قربانی

@mediamanager_ir

فرصتی به نام 
کسب وکارهای موفق شهرستانی در دنیای رمزارز ایران

اکــــوسیستم

سراسری
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 همین ســه هفته پیــش بود که مطــرح کردیم 
برخی که خود را از فعاالن اکوسیســتم رمزارز 
ایران می دانند، در اقداماتی پراکنده سعی دارند مردم 
را از صرافی هــای ایرانی از نــگاه امنیت بترســانند و در 
عوض اعتماد کورکورانه به نمونه های خارجی را ترویج 

کنند کــه از بین نمونه هــای خارجی هم به 
شکل مشکوکی نام یکی، دو صرافی خاص 
به کــرات دیــده می شــود کــه یکــی از آنهــا 
صرافــی »کوینکس« بــود. این فعــاالن که 
عمدتاً خود را دلسوز مردم جا می زنند، در 
طول یک ماه گذشــته و فقط در راه رضای 
خدا و خیر آخرتش این رویکرد را در پیش 
گرفته بودند و حاال در کمتر از سه هفته دم 
خروس واضعــان نظریــه »صرافــی ایرانی 

جیز، خارجی طال!« بیرون زد!

 طی چند روز گذشته آپارات و یکتانت در حال 
پخش و توسعه تبلیغات و محتواهای تبلیغاتی 
هســتند کــه صراحتــاً و مســتقیماً صرافــی خارجــی 
کوینکس را تبلیغ می کنند که خود نشان می دهد آنها 
که در طول چند هفته گذشته در شبکه های اجتماعی 
خودشــان را شرحه شــرحه می کردنــد کــه صرافی های 
ایرانــی ناامــن هســتند و صرافــی خارجــی، مخصوصاً 
کوینکس برای ایرانیان گزینه مناسبی است، بخشی از 
کمپین تبلیغاتــی هدفمند صرافــی خارجی کوینکس 

برای گرفتن بازار ایران هستند.

 در ایــن جریان، قبــل از هر چیــز دو مجموعه 
آپــارات و یکتانــت بایــد به روشــنی پاســخگو 

باشــند که چطــور و طبق چــه مجــوزی تبلیغــات یک 
صرافی خارجی را برای مخاطبــان ایرانی می کنند؟ آیا 
این دو برنــد ایرانی در آینده مســئول هر گونــه اتفاق، 
کالهبرداری یا حتی بلوکه شدن دارایی های ایرانیان در 
این صرافی خارجــی خواهند بود؟ از طــرف دیگر الزم 
اســت نهادهــای نظارتــی کشــور نیــز کــه 
صرافی های داخلی را به شکل های مختلف 
رصــد می کننــد، بــه موضــوع ورود کــرده و 
ببیننــد چــه کســانی و طــی چــه روابطــی بــا 
آپارات و یکتانت برای این تبلیغات گسترده 

تعامل کرده اند؟

 اما ســؤال بعدی در خصــوص خود 
صرافــی کوینکــس اســت کــه ظاهراً 
خارجی اســت، ولی بــه نظر می رســد ارتباط 
عمیقی با ایران و بازار ایران دارد؛ تا جایی که بسیاری 
معتقدند عمده مشتریان کوینکس ایرانی هستند و 
دفتــر و تیــم خــارج از ایــران ایــن صرافــی، یــک آدرس 
اشتباه است برای پنهان شدن صاحبان اصلی آن در 
ایــران. حتی اگــر چنین هــم نباشــد، به نظر می رســد 
گروهی که تمایلی به انتشــار نام و نشان خود ندارند، 
در ایران به شــدت و باقدرت به دنبال جذب مشتریان 
ایرانی برای این صرافی هستند. حاال فقط کافی است 
ببینید کدام یک از چهره هــای توییتری و غیرتوییتری 
حــوزه رمــزارز ایــران در خصــوص ایــن ورود تبلیغاتی 
کوینکس ســکوت خواهند کرد، از همین جا می شود 
تشخیص داد چه کسانی سر این سفره ای که توسط 
صرافی خارجی کوینکس برای بازار ایران پهن شــده، 

نشسته اند!

دم خروس واضعان نظریه  »صرافی ایرانی جیز، خارجی طال!« بیرون زد!

آپارات و یکتانت صرافی خارجی
 کوینکس را تبلیغ می کنند؟
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رقابت ها بر سر اقتصاد 
مبتنی بر بالکچین و رمزارز 

در حال داغ شدن است
دولت ها و دارایی 

دیجیتال
ســنگاپور خــود را بــرای میزبانی از 
صرافی هایی که در کشورهای دیگر 
به دلیل رگوالتوری به مشــکل برمی خورند، 
آمــاده می کنــد. کــره جنوبــی برای توســعه 
ابزارهــای مالــی مبتنی بــر بالکچیــن و ارائه 
خدمــات عمومی به شــهروندان خــود روی 
چنین بسترهایی سرمایه گذاری بیشتری 
می کند... امارات متحده عربی تالش دارد با 
کمک گرفتــن از برخــی کســب وکارهای 
شناخته شــده رمزارزی، ابزارهای پرداخت 
کریپتویی در اختیار سرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصادی خود قــرار دهد... قطر بــه یکی از 
اولین صرافی هــای بومــی خاورمیانه مجوز 
داده تــا در بــازار تبــادل رمزارزهــا بــرای 
تبدیل شدن به یک هاب منطقه ای دست 
بــاال را داشــته باشــد... فرانســه و ایتالیا به 

بایننس روی خوش نشــان 
داده  و مجوزهــای مــورد نیاز 
آن بــرای فعالیــت در ایــن 

کشورها را صادر کرده اند...
 اینها خبرهایی است که از 
تکاپوی دولت های مختلف 
بــرای عقب نمانــدن از مــوج 
یــک فنــاوری و بهره منــد 
شــدن از ابزارهــا و بازارهــای 
روبه رشــد آن حکایت دارد. 

دولت هایــی کــه ماننــد بســیاری دیگــر از 
کشورها، نگرانی هایی جدی درباره چیستی 
و ماهیت فناورانه این حوزه جدید و مهم تر 
از آن خطــرات ناشــی از کالهبرداری هــای 
احتمالی بــرای شهروندان شــان دارنــد، اما 
به خوبی متوجه شده اند که توقف در لحظه 
اکنون و فــرو رفتــن در الک دفاعی ناشــی از 
ترس، می تواند آنهــا را بازنده اقتصاد آینده 
جهان کند که یکی از سناریوهای محتمل 
آن، غیرمتمرکزشــدنش با کمک بالکچین 
است.  دولت ها همیشه باید محتاط باشند. 
ریســک و منفعت را به بخــش خصوصی 
بســپارند و صرفــاً هموارکننده مســیر برای 
توســعه نوآوری ها باشــند. در بازی سخت 
و پیچیــده و البتــه پرریســک فناوری هــای 
غیرمتمرکز و ابزارهای آن همچون رمزارزها، 
اما به نظر می رســد دولت های زیــادی برای 
تثبیت جایگاه خود یا احتماالً تغییر آرایش 
بازیگــران مهــم آینــده، بــا ریســک پذیری 
بیشتری نسبت به همیشه عمل می کنند. 
حال باید دیــد رگوالتــور ایرانی چقــدر توان 
پذیرش این ریســک و همراهــی با تحوالت 

جاری را 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.

ســال های گذشــته فرصت کشــی های زیادی انجام شــده 
و بــا مانع تراشــی ها مانــع توســعه مطلــوب ایــن بخش هــا 
شــده ایم. نمونه این مانع تراشــی ها را می توان در صنعت 
ماینینگ مشاهده کرد؛ نتیجه سیاست های سلبی وزارت 
نیرو توســعه ماینینگ زیرزمینی بوده است، در حالی که 
می شد با سیاست های مناســب از این فرصت در شرایط 

سخت اقتصادی بهتر استفاده کرد.
یکــی از مــواردی کــه بــا مشــاهده اکوسیســتم بالکچین و 
رمزارزهای کشــور، ما را به آینده این اکوسیســتم امیدوار 
می کنــد، رشــد کســب وکارهایی خــارج از تهــران اســت. 
به طور کلی دنیــای دیجیتــال فرصت فوق العــاده مطلوبی 
را پیــش روی کســب وکارها قــرار داد تــا بتواننــد مرزهــا 
و محدودیت هــای جغرافیایــی را پشــت ســر بگذارنــد. 
دنیــای بالکچیــن نیــز فرصت های بیشــتری را پیــش روی 
کسب وکارها قرار داد. همین االن کســب وکارهایی داریم 
که در خــارج از تهران شــکل گرفتــه  و رشــد کرده اند. فقط 
به عنوان نمونه می توان به بیت پین در انزلی و اوکی اکس در 
مشهد اشاره کرد. بچه های کوین نیک هم از شیراز شروع 
کرده اند. قطعــاً این فهرســت طوالنی تر اســت و این چند 

مورد را صرفاً به عنوان نمونه گفتم.
کســب وکارهای غیرتهرانــی در حوزه رمــزارز توانســته اند 
نقش مهمی بــازی کننــد و حضور آنهــا در شهرســتان ها 
یعنی فرصت آفرینی برای بســیاری از جوانان بااستعداد 
در شــهرهای گوناگون ایران. حضور کسب وکارهای موفق 
شهرســتانی در حوزه رمــزارز را بایــد به فال نیــک گرفت و 
امیدواریم بتوانیم این فرصت ها را با مدیریت صحیح به 

سوی اثربخشی بیشتر هدایت کنیم.
کســب وکارهای حــوزه رمــزارزی ایــران کســب وکارهایی 
نوپــا هســتند و درســت اســت کــه در ســال های گذشــته 
توانســته اند رشــدهای خیره کننده ای داشته باشــند، اما 
هنــوز راه زیــادی در پیــش دارند تــا بتواننــد بــه مثابه یک 
صنعــت بالــغ و جاافتــاده رفتــار کننــد، هنــوز بســیاری از 
مسائل قانونی روشن نیســت، هنوز مقررات گذاری کافی 
انجام نشــده، هنوز بســیاری از موضوعات مبهم اســت و 

هنوز راه سخت و پیچیده ای در پیش داریم. 
برای عبور از این مسیرهای ســخت نیاز داریم که بتوانیم 
با همراهی هــم و بزرگ کردن اکوسیســتم زمینــه بالندگی 
جوانان خالق و نــوآور ایرانــی را فراهم کنیم. آنچــه در این 
مســیر الزم اســت، دوری از هیجان زدگــی و برخوردهــای 
سلبی اســت و با سیاست گذاری مناســب می توان زمینه 

رشد بیشتر اقتصاد ایران را فراهم کرد.
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آموزش
E D U C A T I O N

اگر بخواهید به صورت شخصی وارد دنیای معامالت رمزارزی 
شوید، چند راه بیشتر ندارید. راه نخست شما این است که 
در یکی از صرافی های رمزارزی معتبر داخلی ثبت نام و احراز 
هویت کنید تا وارد این فضا شوید یا اینکه از طریقی کار خود 

را به صرافی های خارجی بسپارید؛ کاری که برای 
ما ایرانی هــا با وجــود انــواع تحریم هــا و قوانین 
محدودکننــده بســیار ســخت و پرریســک به 

نظر می رسد.
اما در این میان،  مدتی است که برخی در تالش 
هســتند تــا فضایــی را فراهــم کننــد که نشــان 
دهند صرافی هــای داخلــی نیز امن نیســتند و 
هر لحظه احتمال مســدودی اموال آنها وجود 
دارد و بسیاری از کاربران را به سمت صرافی های 
خارجی ســوق می دهند کــه به نظر می رســد با 

اهدافی خاص راه اندازی شده اند.
صرافی کوینکس از جمله صرافی هایی است که هرچند در 
خارج از کشور مســتقر اســت و به لحاظ امنیت دارایی نیز 
می توانــد دارایی کاربــران ایرانــی را دچار چالش کنــد، اما به 
شکل گسترده ای در داخل کشور در حال تبلیغ است و عمالً 
به تنها صرافی خارجی تبدیل  شــده که ردپای آن به شــکل 

گسترده در داخل ایران وجود دارد.
اگر سری به سایت اصلی این صرافی بزنید، متوجه می شوید 
که حتی برای کاربران ایرانی این صرافی زبان فارسی در نظر 
گرفته  شده تا به راحتی بتوانند از این پلتفرم تبادل استفاده 
کنند، ولی هنگام ثبت نام در قسمت قبول قوانین و مقررات 
کماکان این موارد به صورت انگلیسی وجود دارد و کاربر ایرانی 
احتماالً فقط با زدن تیک آن و بدون احراز هویت مشخصی 

برای تبادل رمزارز وارد این صرافی می شود.
اما سؤال اصلی اینجاست که این صرافی چگونه یا با حمایت 
چه کسی یا کســانی وارد عرصه تبادل رمزارز در ایران شده 
است. مرکزیت این صرافی کجاست و چرا باید کاربران ایرانی 
که بارها از سوی صرافی های خارجی سرمایه شان بلوکه شده 

و نقره داغ شدند، بار دیگر به این صرافی اطمینان کنند؟
واقعیــت آن اســت کــه در حــال حاضــر صرافی هــای 
داخلــی و پلتفرم هــای تبــادل رمــزارز ایرانی سال هاســت با 
حساسیت های فراوان از سوی رگوالتوری به سختی فعالیت 
می کنند و بارها نیز بــا تهدید بسته شــدن و توقف فعالیت 
مواجه شده اند، اما به هر ترتیب توانسته اند موقعیت خود را 
حفظ کنند و با تقویت جایگاه خود به دنبال رگوالتوری دقیق 

فعالیت خود هستند.

 نشسته در مالزی، چشم دوخته به تهران؟!
 صرافی کوینکــس که بــر مبنــای برخــی گمانه زنی ها گفته 

می شود در مالزی مستقر است، چگونه توانسته در داخل 
ایــران به آســانی فعالیت تبلیغاتــی و جــذب مخاطب کند؛ 
بدون اینکه نگرانی در بحث تحریم ها و قوانین محدودکننده 
خارجی برای کاربران ایرانی داشته باشد؛ این سؤالی است که 

پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
ایــن در حالی اســت که چندی پیش ســرهنگ 
رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس 
فتا به کاربران صرافی کوینکس هشــدار داد که 
این صرافی که به دلیل یکسری مشکالت فنی 
و امنیتــی از گوگل پلــی حــذف  شــده، هر لحظه 
ممکن است به بهانه وجود تحریم ها، دارایی و 

سرمایه کاربران را مسدود کند.
همچنین رحیم زارع، نماینــده مجلس و عضو 
کمیســیون برنامه وبودجــه مجلــس شــورای 
اسالمی در مرداد ۱4۰۰ طی نامه ای به محمدجعفر منتظری، 
دادســتان کل کشــور در خصوص فعالیت صرافی هــای ارز 
دیجیتــال خارجــی در ایــران هشــدار داد. زارع در ایــن نامه 
با اشــاره مســتقیم به نــام صرافی کوینکــس بیان کــرده که 
بیش از 6۰ درصد از کاربران این صرافی را ایرانی ها تشکیل 
می دهند و به نظر می رسد این صرافی تنها در راستای جذب 

سرمایه های شهروندان ایرانی فعالیت می کند.
شــاید پیش بینــی رحیــم زارع در خصــوص میــزان کاربران 
ایرانی کوینکس خوش بینانه باشــد؛ چراکه برخی آمارهای 
تأیید نشده نشان می دهد که بیش از 8۰ درصد کاربران این 
صرافی را ایرانی ها تشکیل می دهند؛ اما نکته اینجاست که با 
وجود اینکه یک سال پیش توسط یکی از نمایندگان مجلس 
این هشدار مطرح  شده، آیا قوه قضائیه و دادستان کل کشور 

رسیدگی در این مورد را انجام داده اند یا خیر؟
ســال 2۰۱4 صرافی ایرانی بــا نام کوینکــس کار خــود را آغاز 
می کنــد. هرچنــد دامنــه ایــن صرافــی بــا مدیریــت ســپهر 
محمدی IR ثبت شــد، امــا در حــال حاضر این وب ســایت 
هیچ گونه فعالیتی نــدارد. ایــن صرافی هم در ابتــدا با هدف 
تبادل رمزارز شــکل گرفت و اگرچــه این ادعا وجــود دارد که 
ارتباطی میان کوینکس ها وجود ندارد، اما دو اســم مشــابه 
با یــک فعالیــت مشــابه و ایرانی های زیــادی کــه در صرافی 
کوینکس حضور دارند، سؤال های بسیاری را به ذهن متبادر 

می کند.

 شیوه جذب چگونه است؟
 اگر سری به پلتفرم های مختلف تبلیغاتی در ایران بزنید و 
حتی مارکت پلیس های داخلی ایرانی را بررسی کنید، آثاری 
از کوینکس را مشاهده می کنید. به طور مثال اگر به کافه بازار 
سری بزنید، هرچند خود اپلیکیشن این صرافی برای دانلود 

وجود ندارد، اما چندین اپ آموزشی در خصوص این صرافی 
موجود است که می توانید آن را دانلود کنید تا در خصوص 
نحوه معاملــه در کوینکس آمــوزش ببینید، امــا در مایکت 
بدون توجه به محدودیت های موجود در خصوص فعالیت 
صرافی های خارجی در ایران قابلیت دانلود اپلیکیشن این 
صرافی با 2۰۰ هزار نصــب در مایکت را مشــاهده می کنید 
و به راحتــی می توانید با اینترنــت نیم بها این اپلیکیشــن را 
دانلود کنید. همچنیــن کوینکس یک صفحــه معرفی نیز 
در آپــارات دارد کــه به راحتــی فیلم هــای آموزشــی اســتفاده 
از این صرافــی در داخل آن قــرار می گیرد. نکته اینجاســت 
که همین مارکت پلیس هــای ایرانی اپ هایــی مانند توییتر، 
یوتیوب و کالب هاوس را برای دانلود کاربران قرار نمی دهند، 
اما دسترسی آزادی را برای اینکه کاربران ایرانی سرمایه های 
خود را به آسانی از کشور خارج کنند، فراهم می کنند. حتی 
شنیده می شود برخی از کاربرانی که در کالس های آموزشی 
رایگان آنالین بــرای ورود به بازار رمزارز شــرکت می کنند نیز 

مستقیماً به این صرافی هدایت می شوند.

 تبــادل مالــی در کوینکــس بــرای ایرانی های 
داخل کشور چگونه است؟

 این صرافی تبادل مالی ریالی با ایرانی ها ندارد )که شــواهد 
نشــان می دهد اگر امکان آن وجود داشــت، درگاه پرداخت 
ریالی در این صرافــی در نظر گرفته می شــد(، اما کاربــران از 
صرافی هــای داخلــی ایــران در این مســیر اســتفاده ابــزاری 
می کنند. حال چگونــه ایــن کار را انجام می دهنــد؟ کاربران 
در صرافی های داخلی تتر خریــداری و از این طریق به کیف 
پول خود در کوینکس منتقل می کنند تا به معامله بپردازند 
و اگر کاربران به ریال نیاز داشــته باشــند، رمزارزهای خود را 
پس از تبدیــل به تتر به صرافــی داخلــی بازمی گردانند و آن 
را به ریال تبدیــل می کنند. از همیــن رو صرافی های داخلی 
خواسته یا ناخواسته در راستای سرویس دهی به کوینکس 
قرار می گیرند و با یک واسطه کار کاربران این صرافی را آسان 

می کنند.
در حال حاضر چندین صرافی معتبر رمزارزی در ایران حضور 
دارند که با یک رگوالتوری مطمئن می توان اطمینان کاربران را 
به آنها دوچندان کرد و با آگاهی بیشتر کاربران، جلوی خروج 
ســرمایه از کشــور را گرفت. از طرفی در داخل ایــران کاربران 
به آســانی می توانند به مدیران ارشــد صرافی ها دسترســی 
داشته باشند، اما در طرف مقابل در خصوص هرگونه ابهامی 
در خصوص کوینکس چه کسی پاسخگو است؟ اگر روزی 
ســرمایه های مردم مســدود و بلوکه شود، چه کســی به این 
موضوع پاســخ خواهد داد؟ آگاهی بخشــی و رگوالتوری این 

حوزه بیش از هر زمانی می تواند جلوی این مسیر را بگیرد.

میثم سلیمانی  

msr52004
@gmail.com

درباره یک صرافی که ادعای خارجی بودن دارد اما 
همه تمرکزش را روی کاربران ایرانی گذاشته است

همه تردیدها 
درباره کوینکس 

 تحلیل سایت گلنسود 
از رفتار خرید در روزهای 

نزولی بازار

این روزها چه 
کسانی بیت کوین 
انباشت می کنند؟

انباشــت اخیــر بیت کویــن را عمدتــاً 
آدرس هایی انجام داده اند که کمتر از ۱۰۰ 
یا بیشــتر از ۱۰ هــزار بیت کویــن موجودی 
دارند. در جریان نوسانات اخیر، موجودی 
کل آدرس هایی که کمتر از ۱۰۰ بیت کوین 
در اختیــار دارنــد، 8۰.724 واحد افزایش 
یافتــه اســت. گلســنود تأکیــد کــرده کــه 
این مقدار به طــور قابل  توجهی شــبیه به 
8۰.۰8۱ بیت کوینــی اســت که بنیــاد لونا 

آنها را فروخته بود.
طبق آمار سایت گلسنود، زمانی بیت کوین 
در روند نزولی خود بــه امتیازات باالیی در 
این شــاخص می رســد که اصالح بســیار 
قابل  توجهی را پشت سر گذاشته باشد. 
عــالوه بر ایــن، در ایــن زمان روان شناســی 
ســرمایه گذاران نشــان می دهد که آنها از 
مرحلــه »بی اعتمــادی« گذشــته اند و بــه 

مرحله »انباشت ارزش« رسیده اند. 
از طرفــی، هولدرهایی که بیــش از ۱۰ هزار 
بیت کویــن دارنــد، در همیــن بــازه زمانــی 
46.269 بیت کویــن بــه موجــودی خــود 
اضافه کرده اند. عالوه بر این، آدرس هایی 
که بیــن ۱۰۰ تــا ۱۰ هــزار بیت کویــن دارند، 
خنثی تر بوده اند و روند انباشت بیت کوین 
آنهــا همچنــان امتیــاز متوســط ۰.5 را 
دریافت می کند. در نتیجه دارایی های آنها 
به طور خالص چندان تغییر نکرده است.

بــه نظــر می رســد هولدرهــای بلندمــدت 
بیت کوین نیــروی محرکــه رونــد فعلی آن 
هستند. برخی از این هولدرها فعاالنه در 
حال انباشت بیت کوین هستند و برخی 
دیگر نیــز به طور متوســط 27 درصد ضرر 

کرده اند. 
بــا وجــود فــروش برخــی از هولدرهــای 
بلندمدت بیت کویــن، کل موجودی کیف 
پول ایــن ســرمایه گذاران اخیــراً دوبــاره به 
اوج تاریخی ۱3.۰48 میلیون واحد رسیده 

است.

ANALYSISتحلیل
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NEWSخبر

با هدف تعریف ابزارهای 
مالی و پرداخت رمزارزی 

انجام شد

 جذب سرمایه مرج 
برای توسعه وب  3

 )Merge( »اســتارتاپ بریتانیایــی »مــرج
اعالم کرد که به رهبری گروه سرمایه گذاری 
»اکتاپــوس«، مبلــغ 9.5 میلیــون دالر 
ســرمایه اولیه جمع آوری کرده است. این 
اســتارتاپ در اواخر ســال گذشــته توسط 
»کبــی سباســتین«، مدیــر ســابق پی پال 

تأسیس شد.
اهداف مــرج عموماً بــه ارائه دسترســی به 
بانک هــا، پرداخت هــا، مدیریت ریســک 
و انطبــاق بــا شــرکت های وب 3 از طریــق 
 ،)API( رابط هــای برنامه نویســی کاربــردی
اطالق می شــود. APIها پل های نرم افزاری 
هســتند که امــکان ارتبــاط ســاده تر میان 
کسب و کارهای مختلف را فراهم می آورند.

مــا  »مشــتریان  گفــت:  سباســتین 
شــرکت های وب 3 هســتند کــه بــه انجام 
تراکنــش و جمــع آوری وجوه به صــورت ارز 
فیات از مشــتریان یا مؤسســات خود نیاز 
دارنــد. بنابرایــن عمده اهــداف مــا در مورد 
صرافی های رمزارزی، والت هــا و امور مالی 
غیرمتمرکــز اســت.« او همچنیــن افــزود: 
»امــروزه بســیاری از بانک هــای ســنتی، 
عالقه ای بــه ارائه خدمات بــه کمپانی های 
رمــزارزی ندارند. هدف مــرج ارائه خدماتی 
از جمله امکان جمع آوری و نگهداری وجوه 
و تبدیــل رمزارزها بــه ارز فیــات و بالعکس 
از طریــق API اســت.« سباســتین اظهــار 
کرد: »این استارتاپ آماده ارائه خدمات به 
مشتریان در سراســر جهان است. بخش 
اعظمی از بودجه جدید ایــن کمپانی برای 
تهیه مجوز و تأییدیه های نظارتی در سطح 
جهانی است و باقی مانده آن نیز برای ایجاد 
یک تیم که در حال حاضر ۱2 عضو دارد، در 
نظر گرفته شده است.« به گفته سباستین، 
قــدرت گــروه ســرمایه گذاری اکتاپــوس در 
زمینــه فین تــک و رمزارزهــا، دلیــل اصلــی 
انتخــاب این گــروه به عنــوان ســرمایه گذار 
اصلی بــود. او افزود: »برای ما بســیار مهم 
بود که سرمایه گذارانی داشته باشیم که هم 
دنیای فین تک و هم دنیای رمزارزها را درک 
کنند؛ چراکه هدف ما ادغام این دو است. با 
این حساب، اکتاپوس به عنوان یک شریک 

فوق العاده محسوب می شود.«

 شــرکت مشــاوره ســرمایه گذاری بینوســت 
گزارش جدید خود از بازار رمزارزها را منتشر 
کــرد. در ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه نوســان قیمــت 
بیت کویــن در بازه 28 تــا 3۱ هزار دالر طــی هفته های 
اخیــر آمــده در 9 هفتــه گذشــته کندل هــای هفتگی 
نزولــی و قرمز بســته شــده اند. رونــدی که بینوســت 
تأکیــد کــرده یکــی از دالیــل مهــم آن تصمیمــات 
فــدرال رزرو مبنــی بــر افزایش نــرخ بهره بوده اســت. 
همچنیــن در این گــزارش جنــگ اوکرایــن و قرنطینه 
ناشی از موج جدید کرونا در چین از دیگر دالیل این 

ماجرا برشمرده شده است.

 با این  حال شرایط »نگه دارندگان بیت کوین« 
یا همان هولدرهــا تغییری نکــرده و در 9۰ روز 
گذشــته هولدرهای قدیمی تــالش کرده اند بیت کوین  
بیشتری را از سرمایه گذاران ضعیف تر خریداری کنند. 
 Cycle Detector همچنین بینوســت می گوید ابزار
این شــرکت نشــان می دهــد برای شــروع مــوج جدید 
صعودی بیت کوین احتماالً قیمت این رمزارز ابتدا به 

بازه ۱6 تا 24 هزار دالر کاهش پیدا می کند.

 بینوست در گزارشی به سرمایه گذاران خود 
اعالم کرده کــه در یک ماه گذشــته در حالی 

کــه ۱۰۰ رمــزارز اول بــازار بازدهــی منفــی 25 درصــد 
داشته اند، عملکرد صندوق B100 بینوست که هدف 
آن ایجــاد بازدهی باالتــر از میانگین بازدهــی ۱۰۰ ارز 
اول بازار اســت، تنهــا منفی 5.6 درصد بوده اســت؛ 
بیش از ۱9 درصد عملکرد بهتر نســبت به میانگین 

بازار.

بــرای آگاهــی از تحلیل هــای تکنیــکال و 
فاندمنتــال و آن چیــن بــازار در مــاه گذشــته  
متــن کامــل ایــن گزارش هــا را کــه به زبــان انگلیســی 

است، می توانید از سایت ما دانلود کنید. 

گزارش ماهانه بینوست از بازار رمزارزها: رکوردشکنی بازار در کندل های قرمز متوالی!

سناریوهای ریزش 
در برابر سناریوهای بازگشت

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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با گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس از تأثیر استخراج 
رمزارز بر بــرق و انرژی کشــور بــا ضریب خطــای 5۰ درصد 
منتشــر کرده، مشــخص شــد مصرف برق برای استخراج 
بیت کوین و اتریوم در ایــران هرگز باالتــر از دو هزار مگاوات 
نبوده و بایــد عواملــی را که به پایداری شــبکه برق آســیب 

می رسانند، در جایی جز دنیای رمزارزها جست وجو کرد.
حدود ســه ســال قبل طرح مقابله بــا اســتخراج غیرمجاز 
رمزارز با جدیت اجرایی شــد. از ســال ۱398 تا سال ۱4۰۰، 
22۱ هزار و ۱63 دستگاه استخراج غیرمجاز با توان مصرفی 
62۱ مگاوات کشف و به مراجع قضایی ارجاع داده شدند. 
فــارغ از صحــت آمارهــای موجــود، بایــد ایــن دو نکتــه که 
دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز در زمان های مختلف 
کشــف شــده اند و همه آنها به طور همزمان در شبکه برق 
فعال نبودند را در نظر گرفت. در مراتب بعدی طرح مقابله 
با استخراج غیرمجاز رمزارز، دولت وقت در تابستان سال 
گذشته، استخراج  رمزارز را در بازه مشخصی ممنوع اعالم 

کرد و دائماً این فرجه را تمدید می کرد.
یک ماه و ۱۰ روز از دستور قطع برق مزارع استخراج رمزارز 
نگذشــته بــود کــه نتیجــه سیاســت اتخاذشــده، معلــوم 
شــد؛ تراهَــش مطلــق ماهانــه ایــران در شــبکه بیت کویــن 
از 6/94 میلیــون تراهَــش در تاریــخ دهــم اردیبهشــت 
۱4۰۰ تنها به 3/75 میلیــون تراهَش در دهم مــرداد ۱4۰۰ 
)بــا گذشــت یــک مــاه و ۱۰ روز از دســتور قطــع برق مــزارع 
استخراج رمزارز( رسید. اعداد نشان می دهند نصف بیشتر 
اســتخراج کنندگان رمزارز بــدون توجه به دســتور دولت و 

قطعی برق رمزارز اســتخراج می کردند. مرکز پژوهش های 
مجلس که سیاست تابستان سال ۱4۰۰ را شکست خورده 
می داند، در خصوص اســتخراج کنندگان دوره ممنوعیت 
اعــالم کــرده: »تــوان مصرف بــرق ایــن اســتخراج کنندگان 
در بدبینانه تریــن حالــت کمتــر از 8۰۰ مــگاوات ســاعت 
بوده؛ در حالــی  که کســری تراز شــبکه برق کشــور بیش از 
۱۰ هزار مگاوات ســاعت بــوده اســت.« طبق ایــن ادعا، در 
بدبینانه ترین حالت کمتر از ۱۰ درصد از کسری برق کشور 

را می توان به استخراج رمزارز نسبت داد.
مرکز پژوهش های مجلس معتقد است اعمال ممنوعیت 
کامل استخراج رمزارز در کشــورمان با توان فنی و مقرراتی 
فعلی کشور غیرممکن است. همچنین اقدام دیرهنگام در 
سامان دهی اســتخراج رمزارزها می تواند مقررات گذاری و 

سیاست گذاری این حوزه را با موانع عمده ای مواجه کند.
مجتبی توانگــر، رئیس کمیتــه اقتصاد انــرژی با اشــاره به 
گزارش پژوهشکده مجلس در توییتر اعالم کرد که » بازوی 
پژوهشی مجلس، گزارشــی در خصوص »تأثیر استخراج 
رمزارز بر پایداری شبکه برق ایران« آماده کرده است. طبق 
محاسبات مبتنی بر گزارش های دانشگاه کمبریج، مصرف 
برق بــرای اســتخراج بیت کویــن و اتریــوم در بدبینانه ترین 
حالت در کشور کمتر از هزار مگاوات در تابستان سال ۱399 
بوده اســت. حتی با فرض ضریــب خطــای 5۰ درصد، این 
مقدار دوبرابر شده و مصرف برق برای استخراج بیت کوین 
و اتریوم در کشورمان از دو هزار مگاوات فراتر نخواهد رفت. 
در نتیجه در وضعیت فعلی نمی توان همه کسری تراز انرژی 

را به استخراج رمزارز نسبت داد.«
او سال گذشته، در بحبوحه ممنوعیت فعالیت رمزارزها و 
قطعی های مکرر برق هم متذکر شده بود که دلیل قطع برق، 
استخراج رمزارز نیست و  توقف سرمایه گذاری و فرسودگی 

شبکه توزیع و تولید عامل این قطعی هاست.
توانگر همچنین خاطرنشــان کرد که نمی توان ممنوعیت 
استخراج رمزارز را مانع از گسترش آن در کشور تلقی کرد. 
رانت انــرژی همه سیاســت های ابالغی ســلبی یک جانبه 
را بــه شکســت خواهــد کشــید. از ایــن  رو ضمــن اتخــاذ 
نگرشــی چندبعدی با گســترش بازار فعالیت های سالم و 
مقررات گذاری شــده، به تدریــج باید عرصــه و فضــا را برای 

فعالیت های غیرمجاز استخراج رمزارز محدودتر کرد.

 مستنداتی از مرکز پژوهش های مجلس
 تضادهایی دربــاره  تأثیــرات اســتخراج رمزارزها بــر میزان 
مصرف برق کشور وجود دارد، مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشی بررسی کرده که چه میزان از خاموشی ها را می توان 

به استخراج رمزارزها نسبت داد.
بر اساس اعالم مرکز پژوهش های مجلس، تاکنون استخراج 
رمزارزهای انرژی بر در کشورمان مطرح بوده، اما همه انواع 
استخراج رمزارزها انرژی را به هدر نمی دهند. انواع جدیدی 
از استخراج رمزارزها در حال  توسعه هستند که یک فعالیت 
اقتصادی معمولی مثالً ارائه فضای ذخیره سازی محتوا یا 
ارائه توان رایانشی برای فعالیت های مفید مانند واقعیت 
افــزوده و اداره محیط های مجــازی یا متــاورس را به میدان 

الیحه های تصویبی قبلی 
در هاله ای از ابهام اند

پرتغال با مالیات 
یا بی مالیات؟

پارلمــان پرتغــال ایــن هفتــه دو 
الیحــه تصویبــی قبلــی را کــه 
مالیات های ســنگینی را بر ســود ارزهای 
دیجیتــال بــرای افــراد وضــع می کــرد بــه 
حالت تعلیق درآورد. حزب سوسیالیست 
که در انتخابات پارلمانی ژانویه اکثریت را 
به دست آورد، به این دو الیحه رأی منفی 
داد، امــا بــه زودی بررســی جامع تــری از 

قوانین مالیاتی در راه است.

 پرتغــال کــه در طــول ســال های 
اخیــر شــهرت مثبتــی به عنوان 
یکــی از مقاصــد قابــل اطمینــان بــرای 
ســرمایه گذاران و هواداران رمــزارزی برای 
خود دست وپا کرده بود،  دو هفته پیش با 
جهت گیری یکباره و قدرتمند دســت به 
معرفی یکسری اصالحات مالیاتی زد. این 
اصالحات که توســط »فرنانــدو مدینا«، 
وزیر اقتصاد این کشور  معرفی شد، به طور 
جامع بر عدم توانایی دولت این کشور در 
دریافت مالیات از بخش قابل توجهی از 
ثروت میزبانی شده در این کشور در قالب 

رمزارزها تأکید داشت.

 »هوگو ولز الویرا«، رئیس بنیاد 
امنیت مالی پرتغال در خصوص 
ملغی شــدن این الیحه ها چنیــن گفت: 
»الیحه ها به شدت ساده انگارانه بودند و 
تنها با تقلیــد از مدل هــای عامیانه دیگر 
کشــورها به دنبــال وضــع مالیات هــای 
خاصی بودند که می توانســت به راحتی 
شــعله نوافــروز صنعــت رمــزارزی را در 
پرتغال خاموش کند. خوشبختانه حزب 
سوسیالیســت توانســت این موضوع را 
تشــخیص دهــد و از وضــع ایــن مالیات 
جلوگیری کند. مهم است که درک کنیم 
مخالفــت بــا وضــع مالیــات، ایجــاد 
قانون های جدید نیست، بلکه مخالفت 
با وضع سریع و غیرمسئوالنه آن به شکل 
فعلی بــرای اضافه شــدن بــه بودجه ملی 

است.«

NEWSخبر

مجلس می گوید مصرف برق برای استخراج رمزارزها 
در ایران آن قدر که برخی ها می گویند نیست

آمارهای استخراج خانگی 

اتریوم و بیت کوین در ایران

از ابتدای سال 2021 تاکنون 
اتفاق افتاده است

کالهبرداری یک 
میلیارد دالری از 
آمریکایی ها!

کمیســیون تجارت فدرال آمریکا که یک آژانس دولتی 
بــرای حمایــت از مصرف کننــدگان اســت، می گوید، از 
ابتدای ســال 2۰2۱ تاکنون، حــدود 46 هزار نفــر در این 
کشور معادل یک میلیارد دالر در کالهبرداری های بازار 

رمزارز دست داده اند.
این میزان از دســت دادن پــول، حــدود 6۰ برابر مبلغی 
اســت کــه شــهروندان آمریکایــی در ســال 2۰۱8 در 
کالهبرداری هــای مشــابه از دســت دادنــد. بــر اســاس 
برآورد کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، به طور متوسط 
هر نفر در بازه زمانی اخیر حدود 2.6۰۰ دالر از دســت 

داده و بیشــترین کالهبــرداری مربــوط بــه رمزارزهــای 
بیت کوین، تتر و اتر بوده است. تقریباً نیمی از کسانی 
که قربانی این گونه کالهبرداری ها شده اند، تبلیغاتی را 
درباره این کالهبرداری ها یا به صورت پیام مستقیم در 

شبکه های اجتماعی یا پیام رسان ها دیده بودند.
در ایــن گــزارش آمــده که نزدیــک بــه 6۰۰ میلیــون دالر 
از کالهبرداری هــای انجام شــده در بــازار رمزارزهــا بــا 
مشوق های »موقعیت های ســرمایه گذاری« ارائه شده 
بودند. بر همین اساس گفته شده 4 دالر از هر ۱۰ دالری 
که در شــبکه های اجتماعی کالهبرداری شده، در بازار 
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رقابت اســتخراج وارد می کنند. بر اســاس آمار تولید سال 
۱399، تولیــد ســالیانه بــرق در ایــران حــدود 343 میلیارد 

کیلووات ساعت در سال برآورد شد.
پیش از بررسی تأثیر استخراج رمزارزها بر هدررفت انرژی و 
قطعی برق نکاتی در مورد وضعیت برق ایران وجود دارد؛ در 
ایران برق و انرژی برای استخراج رمزارزها به صورت یار انه ای 
به استخراج کنندگان عرضه می شود، ایران در میان کشورها 
کمترین قیمت برق را دارد، توان تأمین برق مصرفی کشور 
محدود است و شبکه تولید برق گاهی پاسخگوی نیازهای 

کشور نیست و برق شهری قطع می شود.

 باال و پایین سهم ایران از استخراج جهانی 
ظرفیت عملی شــبکه سراســری برق کشــور در پیک سال 
۱399 حــدود 6442۱ مــگاوات بــوده و در فصــل زمســتان 
حداکثر مصرف برق کشور حدود 4۰ هزار مگاوات پیش بینی 
می شــود. یعنی حدود 24 هــزار مــگاوات از ظرفیت عملی 
تولید برق کشور در فصول غیرگرم سال بی استفاده است. با 
عدم فرض ظرفیت نیروگاه های برق آبی، تنها ۱2 هزار مگاوات 
باقی خواهــد مانــد کــه حــدود 5۰ درصــد آن نیــز وارد دوره 
تعمیرات می شود. بنابراین تنها شش هزار مگاوات ظرفیت 
تولید برق حرارتی مازاد در فصول غیرگرم سال در دسترس 
است. در ماه های سرد سال یعنی از آبان تا فروردین، میزان 

مصرف به کمتر از 35 هزار مگاوات می رسد.
استخراج رمزارز بیت کوین پس از اتریوم پرسودترین بازار 
اســتخراج رمزارز است. ســهم ایران از اســتخراج رمزارزها 
نیز طی دو سال از دو درصد در مهر ۱398 به سه درصد در 
مرداد ۱4۰۰ رسید. دانشگاه کمبریج تخمین زده که حداکثر 
ســهم ایران از بازار جهانــی طبق پیش بینی هــا حدود پنج 

درصد بوده است.
فصل تابستان سال ۱4۰۰ که طبق دستور ریاست جمهوری 
وقت استخراج رمزارز ممنوع بود، سهم ایران از بازار جهانی 
اســتخراج یک درصد افزایش داشته اســت. صدور حکم 
ممنوعیت استخراج رمزارز در تابستان سال ۱4۰۰ با وجود 
وقوع قطعی برق و بــا وجود کاهش میزان اســتخراج مجاز 
نتوانست مانع از استخراج غیرمجاز رمزارز بیت کوین شود.
کشف چند مزرعه استخراج رمزارز غیرمجاز در اواخر سال 
۱399 و ابتــدای بهار ۱4۰۰ مقداری از ســهم ایران را کاهش 
داد، اما در تابستان هنگام صدور رسمی دستور خاموشی 
مزارع اســتخراج رمزارز، اســتخراج رمزارزها از سوی مزارع 
غیرمجاز ادامه داشــته اســت. آمار کشــفیات وزارت نیرو 
نمونه خوبی از تجهیــزات غیرمجــاز را در اختیار می دهد، 
اما در نامه نگاری با وزارت نیرو مشخص شد احتماالً مدل 
تجهیزات توقیفی، از نظر تعداد ثبت و ضبط نشده است. 
وزارت صمت نیز در بازه تدوین گزارش، اطالعات الزم را در 
اختیار مرکــز پژوهش ها قــرار نداده اســت. در نتیجه فقط 
بخشــی از آمار غیررســمی از مراجع معتبر دریافت شده 

است.
حدود 2۰ درصد از اســتخراج رمزارزها در کشــور به اتریوم 
اختصاص دارد. اســتخراج اتریوم نیازمند کارت گرافیکی 

اســت. هزینه کارت گرافیک هایی که وارد کشــور شده، در 
ســال ۱399 نزدیک به 33 میلیــون دالر بوده و اگــر واردات 
قاچــاق را نیــز 4۰ درصــد در نظــر بگیریــم، در ســال ۱399 
احتماالً بیش از 46 میلیون دالر کارت گرافیکی وارد کشور 

شده است.

 دقیقاً چقدر برق مصرف می شود؟ 
اگر ســهم اســتخراج رمزارز از ایــن کارت هــای گرافیکی 5۰ 
درصــد فــرض شــود، احتمــاالً در ســال ۱399 به مبلــغ 23 
میلیون دالر کارت گرافیکی برای استخراج رمزارز وارد کشور 
شده است. اگر همه این تجهیزات کارت گرافیکی، حدوداً 
۱3۰ وات بــرق مصرف کننــد، با فــرض اینکــه دو مجموعه 
هشــت عددی از ایــن نــوع کارت گرافیــک در هــر دســتگاه 
اســتخراج رمــزارز نصــب شــود، تــوان مصرفــی آن چهــار 

دستگاه 2۰8۰ وات خواهد بود.
اگر به  جای آمار ســال ۱398 که در دســترس نیســت، آمار 
۱397 قرار داده شــود و اگر آمار ۱396 نیز به  جای آمار سال 
۱397 استفاده شــود، احتماالً در سه ســال مذکور کمتر از 
6۰ میلیون دالر کارت گرافیکی برای اســتخراج رمــزارز وارد 
کشور شده است. با این مقدار واردات امکان تجهیز تعداد 
5222 خانه به دستگاه استخراج رمزارز وجود دارد. تعداد 
مشترکان خانگی شبکه برق 35 میلیون نفر است، یعنی با 
فرض اینکه ۱6/۰ درصد از مشترکان خانگی به استخراج 
اتریوم روی آورده باشند، مصرف شبکه اتریوم ایران حدوداً 
۱2 مگاوات قابل تخمین است. در آینده اگر یک درصد از 
مشترکان خانگی به استخراج اتریوم با این تجهیزات روی 
آورند، توان مصرف اتریوم بر 828 مگاوات بالغ خواهد شد. 
اگر ۱۰ درصد این کار را انجام دهند، توان مصرف اتریوم بر 

728۰ مگاوات بالغ خواهد شد.
 اگــر طبــق تخمیــن وزارت نیــرو 2۰ درصد بــرق مصرفی به 
اســتخراج رمزارز اتریوم مربوط شــود، با فرض اینکه کارت 
گرافیکی که مبنا فرض شــده، متوســط قیمــت تجهیزات 
باشد و با فرض اینکه استخراج اتریوم کامالً خانگی باشد و 
با فرض اینکه مقدار مصرف شبکه بیت کوین در اسفندماه 
که اوج مصرف برق ایران در شــبکه بیت کویــن مالک بوده 
اســت، مالک توان اســتخراج اتریوم ایران قرار گیرد؛ سهم 
اتریــوم از مصــرف بــرق را می تــوان حداکثــر 244 مــگاوات 

تخمین زد.
در نتیجه احتماالً در ۱۱7 هزار و 47۱ خانه استخراج رمزارز 
اتریــوم جریــان دارد و میــزان ارز الزم بــرای واردات کارت 
گرافیکی با مشخصات نمونه فرض شده در این گزارش به 
بیش از یک میلیارد و 336 میلیون دالر بالغ خواهد شــد، 
اما با تخمین وزارت نیرو بیش از ۱6 برابر آمار واردات رسمی 
کارت گرافیک کشــور، احتماالً کارت گرافیک یا تجهیزات 
خاص منظوره اســتخراج اتریوم به  قصد اســتخراج اتریوم 
وارد کشور شده است. بنابراین در وضعیت فعلی نمی توان 
همه کســری تراز انرژی را به اســتخراج رمزارز نســبت داد. 
همچنین نمی توان ممنوعیت اســتخراج رمــزارز را مانع از 

گسترش آن در کشور تلقی کرد.

رمزارزها بوده که موارد بیشــتری را در مقایسه با سایر 
روش های پرداختی شامل می شود.

اینســتاگرام، فیس بــوک و پیام رســان های تلگــرام و 
واتس اپ چهار شبکه اجتماعی بوده اند که بیشترین 
کالهبرداری در ایــن زمینه در آنها انجام شــده اســت. 
اوج قیمــت رمزارزهــا بــه نوامبــر ســال گذشــته )2۰2۱( 
برمی گردد؛ در آن زمــان بیت کوین تا مــرز 7۰ هزار دالر 
هم پیش رفته بود، اما از آن به بعــد، قیمت این رمزارز 
کاهش پیدا کــرد. اتفاقات اخیر طی ماه های گذشــته، 
به ویژه پس از حمله روســیه به اوکراین، بحران انرژی و 

تورم جهانی باعث شده این بازار رونق سابق را از دست 
بدهــد و بســیاری از ســرمایه گذاران در شــرایط فعلــی 
بازارهای مطمئن تــری نظیر طال را برای ســرمایه گذاری 
خــود انتخــاب کننــد. در ســال های گذشــته عوامــل 
مختلفــی از جملــه اظهارنظــر افــراد تأثیرگــذار و اعالم 
احتمال پذیرش آن به تقویت این بازار کمک کرده اند یا 
برعکس، باعث افت آن شده اند. به عنوان مثال اقدام 
شــرکت خودروســازی تســال در فوریه پارســال )2۰2۱( 
برای خرید 5.۱ میلیارد دالر بیت کوین، قیمت آن را به 

حدود 44 هزار دالر رساند.

بعد از یک شوک شدید به دارندگان رمزارز لونا انجام شد

ایردراپ لونا در صرافی های ایرانی

REPORTگزارش

قیمت رمزارز لونا 99 درصد افت کرد و ســرمایه و 
ارزش دارایی ســرمایه گذاران رمزارز لونا از دست 
رفت. شــیب نزولی قیمت رمزارز لونا باعث شد 
صرافی اوکی اکسچنج، لونا را از پلتفرمش حذف 
کنــد. حــاال صرافی هــای داخلــی هــم همــگام با 
صرافی های بین المللی در هفته گذشــته تالش 
کردند کاربرانی که لونا داشته اند را مجددا از این 
رمزارز بهره مند کنند. اوکی اکسچنج، بیت پین و 
رمزینکس از صرافی های رمزارزی بودند که هفته 
گذشــته بخشــی از فعالیت خود را معطوف این 

ایردراپ کردند

 ایردراپ لونا در اوکی اکسچنج
اوکی اکســچنج تصمیــم گرفــت بــرای 
جبران  ضررهای واردشــده به کاربران و هولدرهای 
 لونــا، یــک هاردفــورک از رمــزارز لونــا )بــا نــام
 LUNA 2( ارائــه دهــد. طبــق اعالم های بنیــاد ترا، 
رمزارز قدیمی لونا که پیش تر با نام LUNA شناخته 
می شــد، به LUNC تغییر نام داده و ارز دیجیتال 
جدید این بنیاد، با نام LUNA به صــورت ایردراپ 
به کاربران متضــرر از ایــن ارز ارائه شــد. در نتیجه 
پس از اعــالم نهایی تیم لونــا در مورد ایــردراپ که 
سریعاً اعالم نشد و در این  خصوص انتقادهایی 
به عملکرد تیم لونا وارد است و همچنین تصمیم 
برترین صرافی های جهانی در پشــتیبانی یا عدم 
پشتیبانی از این ایردراپ و نیز ماهیت پیچیده آن 
و طوالنی بودن شــرایط پرداخت، اوکی اکســچنج 
اطالع رســانی جهت برداشــت رمزارز لونا از کیف 
پول های خود را آغاز کرد. اوکی اکسچنج در این باره 
گفته برای کمک به کاربران مان نیــز، آموزش های 
الزم را ارائه کردیم تا متضرر نشده و ایردراپ رمزارز 

جدید بنیاد ترا را دریافت کنند.
بــا توجــه  بــه کم بــودن زمــان، عــدم شــفافیت و 
مشــخص نبودن شــرایط ایــردراپ قــرار شــد بــه 
کاربران اطالعات کاملــی در مورد نحــوه دریافت 
ایردراپ به صورت مستقیم داده شود. در جریان 
این اقدامات و اطالع رسانی ها بیش از 9۰ درصد 
کاربران توانســتند به موقع و در سریع ترین زمان 
ممکن، پیش از اسنپ شات اقدام به انتقال این 
رمزارز به کیــف پول رســمی لونا کنند تــا بتوانند 

ایردراپ را دریافت کنند.
پــس از بررســی های دقیق تــر و مشخص شــدن 
پروسه ایردراپ توسط اوکی اکسچنج، با توجه  به 
شروع مجدد معامالت این رمزارز در صرافی های 
برتر و پس از دریافت موفق این ایردراپ در کیف 
پــول اوکی اکســچنج، فهرســت واجدان شــرایط 
دارندگان لونا تهیــه و این موجــودی به کیف پول 

آنها واریز شده است.

 ایردراپ لونا در بیت پین
بیت پین هم همزمان با اجــرای ایردراپ 
لونــا )2.۰( در صرافی هــای برتــر دنیــا، توکن هــای 
ایــن ایــردراپ را به کیف پــول کاربــران واریــز کرد. 

قیمت ارز دیجیتال لونا کالسیک )لونا قدیم(، در 
هفته های اخیر به طور عجیب و غافلگیرکننده ای 
کاهش یافت. به حــدی که بســیاری از دارندگان 
آن دچــار ضررهــای بزرگــی شــدند و دارایی هــای 
خــود را از دســت دادند. بــرای جبران ایــن اتفاق، 
پیشنهادنامه جدیدی از ســمت خالق لونا ارائه 
شده و از عرضه  ترا 2.۰ خبر داده بود که همزمان 
با اجــرای آن در پلتفرم های برتر جهانی همچون 
بایننس، توکن های این ایــردراپ هم طبق برنامه  
اعالم شده توسط تیم توسعه دهنده به کیف پول 

کاربران بیت پین واریز شد.
کاربــران بیت پیــن بــر اســاس برنامــه  اعالم شــده 
توسط تیم توسعه دهنده می توانند میزان واریزی 
را در کیف پول های خود ببینید و ارزهای دیجیتال 
لونا کالسیک )LUNC( و لونای جدید )LUNA( را 
به صورت آنی در بیت پین معامله کنند. در همین 
راســتا نیز امیرحســین مردانی، هم بنیان گــذار و 
مدیرعامــل بیت پین گفــت: »ایــردراپ لونــا باید 
به تمــام کاربــران ایرانی واجد شــرایط داده شــود. 
زمانی که شما به عنوان یک صرافی معتبر، ادعای 
حمایت از دارایی های کاربران دارید، در صورتی که 
خالی فروشی نکرده باشید و واقعاً رمزارزهای لونا 
در کیف پول های پلتفرم وجود داشته باشد، باید 
گفت که صرافی خود ایردراپ هــا را دریافت کرده 
است؛ بنابراین، این ایردراپ باید بر اساس فرمول 
اعالم شده توسط تیم توسعه دهنده، به کیف پول 

کاربران واریز شود.«
مردانــی در ادامه افــزود: »بــا توجه بــه اعالم تیم 
توســعه دهنده تــرا، ایــردراپ در هــر دو قســمت 
بایــد واریــز شــود؛ قســمت اول بــرای کاربــران و 
هولدرهایــی که بعــد از 26 مــی )5 خــرداد( رمزارز 
لونا در کیف پول خود داشــته اند و قســمت دوم 
بــرای کاربرانی که قبــل از 7 می )۱7 اردیبهشــت( 
به طــور مجمــوع صاحــب کمتــر از یــک میلیون 
دالر لونــا بوده اند. این لوناها به صورت قســطی و 
در دو مرحله که قســط اول آن بــا پیش پرداخت 
3۰ درصد از امروز و همزمان بــا انجام ایردراپ در 
پلتفرم های برتر جهان واریز شده و 7۰ درصد طی 
دو ســال به حســاب کیف پول کاربــران بیت پین 

واریز می شود.«
هم بنیان گــذار و مدیرعامــل بیت پیــن گفــت: 
»تمام صرافی های برتر و مطرح دنیا نیز با فرمول 
اعالم شــده، ایردراپ را به کاربران داده و بیت پین 
نیز به طــور کامل ایــن قاعــده را اجرا کرده اســت. 
بیت پین هــم مهم ترین بخــش ایــردراپ، یعنی 
ایردراپ های قسمت اول )Pre Attack( و قسمت 
دوم )Post Attack( را به طــور کلی و با محاســبه 
دقیق، به حســاب کاربران واریز کرده و بر اســاس 
آنچه گفتیم، هماهنگ با پلتفرم های بزرگ دنیا 
نیز مابقی ایردراپ را به کیف پول کاربران طی دو 

سال، واریز خواهیم کرد.«

ادامه در صفحه 10
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اقتصاد
E C O N O M Y

آغاز رقابت منطقه ای بر سر 
توکن های مبتنی بر دارایی

در یک گفت وگوی اینستاگرامی به میزبانی مزدکس و سیگنال، درباره 
رابطه فناوری بالکچین و بازار سرمایه در خصوص چرایی اهمیت این 

فناوری و مظاهر آن بحث شد
روز چهارشــنبه ۱۱ خــرداد گفت وگویــی اینســتاگرامی بــا 
همکاری مشترک دو کسب وکار مزدکس و سیگنال برگزار 
شــد. این گفت وگــو میزبان محمــد قاســمی، مدیرعامل 
مزدکس؛ میثم حامدی، مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی 
مرکــز پژوهش ســازمان بــورس و عبــاس آشــتیانی، مدیر 
انجمــن بالکچین ایران بــود. در این گفت وگــو به موضوع 
فناوری بالکچین و خدمــات آن به بازار ســرمایه پرداخته 

شد. 

 صنعت بالکچین و کاربردهــای آن در بازار 
سرمایه

در ایــن رویــداد آنالین عباس آشــتیانی در مــورد صنعت 
بالکچین و کاربردهای آن در بازار سرمایه گفت: »بالکچین 
یک فناوری اســت و از این ابزار در قســمت های مختلف 
زندگی مالی، مالیاتی و پولی کشورهای مختلف استفاده 
می شــود. این ابزار یکســری ویژگی هــا دارد. تقریبــاً برای 
اولین بــار ایــن ابــزار توانســته مفهــوم مالکیــت را دچــار 

تغییراتی کند. در واقع بالکچین ویژگی جدیدی در ارتباط 
با مفهوم مالکیــت دارد. این ویژگی جدید نیــاز به نهاد یا 
شخص واسط را برای مالکیت یا تملک از بین می برد. در 
تعریف شــریعت و قانون ما، هر چیزی که مــردم برای آن 
ارزش قائل شــوند، قابلیت احصا و تملک داشته باشد و 
بتوان آن را به غیر انتقال داد، تحت عنوان مال یا مالکیت 
شناخته می شود؛ فارغ از اینکه ملموس و فیزیکی یا جزء 

دارایی های ناملموس و نامشهود باشد.«
آشــتیانی فنــاوری بالکچیــن یــا دفتــرکل توزیع شــده را 
فناوری ای دانست که توانسته این مفهوم و روش را برای 
ما فراهم کند و ابزارهای مختلفــی را در اختیار ما بگذارد. 
آشتیانی اضافه کرد: »اخیراً صالح آبادی، رئیس کل بانک 
مرکزی، در مــورد رمزپول ملــی توضیحاتی ارائــه داده اند. 
قبالً ریــال را در قالب اســکناس و ســکه و کارت دیجیتال 
بانکی داشــته ایم و  امروزه شــاهد شــکل جدیدی از ریال 
خواهیــم بود کــه بانک مرکــزی پــروژه آن را پیــش می برد. 
امروزه دارایی هــای دیجیتال مبتنی بر فنــاوری بالکچین 

وضعیت بازار رمزارزها از نگاه گزارش اردیبهشت ماه نوبیتکس

اردیبهشت نوبیتکس: 6.9 میلیون معامله موفق
شــیبا جــای دوج کویــن را در معامــالت کاربــران 
رمزارزی گرفته است. بر اساس داده های گزارش 
ماهانــه نوبیتکــس، در پایــان اردیبهشــت ماه، 
2۰ درصــد از ســبد دارایی های موجــود در کیف 
پول کاربران ایرانی این پلتفرم مبادله رمزارز، به 
شیبا اختصاص دارد. نوبیتکس بعد از انتشار 
گزارش ســاالنه خود، انتشــار گــزارش وضعیت 
بــازار به صــورت ماهانــه را آغــاز کــرده و در اولین 
قــدم گــزارش اردیبهشــت ماه ۱4۰۱ را منتشــر 
کرده که داده هایی از موجودی کیف پول کاربران 
این پلتفرم، تعــداد معامــالت انجام شــده برای 
هر رمــزارز و همچنین میــزان بازدیــد صفحات 
رمزارزهــای مختلــف در ســایت نوبیتکــس را 

شامل می شود.

 شیبا؛ رمزارز محبوب کاربران نوبیتکس
گــزارش  در  اینــو  شــیبا  رمــزارز 
به عنــوان  نوبیتکــس،  اردیبهشــت ماه 
محبوب ترین رمــزارز بین کاربــران ایرانی در این 
ماه به چشم می خورد. به طوری  که 6/2۰ درصد 
دارایــی کاربران نوبیتکــس که در کیــف پول این 
پلتفرم نگهداری می شــود، به شیبا اختصاص 
دارد. فانتوم با ســهم 8/۱7درصدی و اکســی با 
سهم ۱/۱5درصدی در رتبه های بعدی هستند و 
مانا، سند و ماتیک در ادامه به چشم می خورند. 
به جز شــیبا، پنج رمزارز دیگری که در صدر این 
فهرست قرار گرفته اند، همگی به تازگی به جمع 
رمزارزهای پشتیبانی شده در نوبیتکس اضافه 

شده اند.

در  موفــق  معاملــه  میلیــون   6.9  
اردیبهشت ماه

نوبیتکس در گزارش اردیبهشت ماه خود اعالم 
کرده حدود شــش میلیــون و 885 هــزار معامله 
موفق در دومین ماه سال ۱4۰۱ انجام شده که این 
رقم نســبت به فروردین ماه حــدود 4/4 درصد 
کاهش پیــدا کــرده اســت. در روزهــای مختلف 
اردیبهشت ماه به طور میانگین روزانه 222 هزار 
معامله انجام شــده که کمترین آنهــا مربوط به 
ســوم اردیبهشــت با حــدود ۱۱۰ هــزار معامله و 
بیشــترین آنها در 22 اردیبهشــت با نزدیک به 

49۰ هزار معامله بوده است.

 شــیبا، تتر و دوج کوین؛ پرمعامله ترین 
رمزارزها

از کل معامــالت اردیبهشــت ماه نوبیتکــس، 
9۱ درصد مربــوط به بازارهــای ریالــی و 9 درصد 
مربــوط بــه بازارهــای تتــری بــوده اســت. بــه 
همیــن خاطــر معامــالت بازارهــای ریالــی ایــن 
پلتفــرم، تعیین کننــده نهایــی پرمعامله تریــن 
رمزارزها هســتند. بر اســاس گزارش نوبیتکس 
5/۱4درصد معامالت ریالی، برای خریدوفروش 
شیبا انجام شده و تتر با سهم 4/۱2درصدی و 

دوج کویــن بــا ســهم 2/۱۱درصــدی از معامالت 
ریالی در رتبه های بعدی قرار دارند.

در بازارهای تتری شرایط متفاوت است. در این 
بازارها بیت کوین ۱2درصد معامــالت را به خود 
اختصاص داده اســت. دوج کوین 8/9 درصد و 
ترون 7/9 درصــد در بازارهــای تتری نوبیتکس 
سهم دارند. از نظر مجموع معامالت انجام شده 
در بازارهای ریالی و تتری، دوج کوین با 965 هزار 
معامله در رتبه اول قرار گرفتــه و تتر با 78۱ هزار 
معاملــه و دوج کویــن بــا 764 هــزار معاملــه در 
رتبه های دوم و سوم ایســتاده اند. ترون و فانتوم 
از دیگر رمزارزهایی هستند که تعداد معامالت 

آنها در اردیبهشت ماه باال بوده است.
کاربران نوبیتکس در اردیبهشت ماه در مجموع 
2۰ میلیون و 83 هزار مرتبه به صفحات بازارهای 
این پلتفــرم مراجعه کرده اند. بر اســاس گزارش 
نوبیتکــس ایــن رقــم نســبت بــه فروردین مــاه 
۱3درصد کاهش داشته که با توجه  به تعطیالت 
عید و افزایــش معمول بازدید ســایت ها در این 
روزها، کاهش بازدید در ماه دوم سال طبیعی به 
نظر می رسد. آن طور که گزارش اردیبهشت ماه 
نوبیتکس نشان می دهد کاربران این پلتفرم در 
روزهای تعطیل یعنی پنجشنبه و جمعه عالقه 
و زمان بیشــتری برای رصد بازارها دارند؛ چراکه 
عموماً هر هفت روز یک بار در روزهای پنجشنبه 
و جمعه شــاهد افزایــش نســبی میــزان بازدید 
صفحات بازارها در سایت نوبیتکس هستیم. 
بیشترین تعداد بازدید روزانه در این ماه مربوط 
به پنجشنبه هشتم اردیبهشت  است که در آن 
صفحات بازارهای نوبیتکس یک میلیون و 3۰۰ 

هزار بازدید را ثبت کرده اند.

 بیت کوین؛ جریان اصلی بازار
هرچنــد شــیبا از نظر تعــداد معامالت 
و همچنین دارایی موجــود در کیف  پول کاربران 
نوبیتکس رتبــه اول را به خود اختصــاص داده، 
اما بر اساس گزارش اردیبهشت ماه نوبیتکس، 
هنوز توجه بسیاری از ســرمایه گذاران ایرانی به 
بیت کوین معطوف اســت؛ چراکــه از نظر میزان 
بازدید صفحات بازارهای نوبیتکس، بیت کوین 
در رتبه اول قرار گرفته است. در اردیبهشت ماه، 
صفحه بازار بیت کوین در ســایت نوبیتکس دو 
میلیون و 87۰ هــزار مرتبه بازدید شــده اســت. 
دوج کویــن بــا دو میلیــون و 72۰ هــزار بازدیــد و 
شــیبا با دو میلیون و 592 هزار بازدید ماهانه در 
رتبه هــای بعدی قــرار دارند. صفحــات بازارهای 
تتر و ترون از دیگر صفحاتی هستند که کاربران 
نوبیتکس توجــه ویژه ای بــه آن نشــان داده اند. 
کاربرانــی کــه بازارهای تتــری را دنبــال می کنند، 
4۰ درصد توجه خود را به بیت کوین اختصاص 
داده اند، امــا در بیــن بازارهــای ریالــی همچنان 
دوج کوین و شیبا پربازدیدترین بازارها هستند و 

بیت کوین در رتبه سوم قرار گرفته است.

REPORTگزارش



به عنوان یــک طبقــه دارایــی در اســتانداردهای بین المللی 
شناخته می شوند.«

به اعتقاد آشتیانی بازار سرمایه بازاری است که به فناوری ها 
و ابزارهــای جدیــد نیــاز دارد؛ چراکــه ابــزار بالکچیــن امکان 
مالکیــت، جابه جایــی و تســویه مالکیت را طی 24 ســاعت 
شــبانه روز و هفت روز هفتــه فراهم می کند. این کارشــناس 
حوزه بالکچین گفــت: »ما بــا یک بــازار جدیــدی از دارایی، 
با ارزش بیــش از ۱4۰۰ میلیــارد دالر در سراســر دنیا مواجه 
هســتیم. ایــن دارایی بخشــی از ســرمایه و ثــروت جهانی را 
به صورت کامالً طبیعی به سمت خودش جذب کرده است. 
حلقه پیوند این دو موضوع استفاده از ابزار بالکچین و شکل 
جدیــدی از ســهام و ســهام داری اســت. زمانــی اینترنت به 
کمک بازار سرمایه آمد و موتورهای بازار بورس و کارگزاری ها 
را از نو خلق کرد. امروز نیز این ابزار نویــن به وجود آمده و در 
تمام دنیا از آن استفاده می شود. کشور ما هم نیاز دارد از این 

ابزار نوین استفاده کند.«
به اعتقاد آشتیانی اگر بتوانیم سهام مان را در قالب توکن در 
فناوری بالکچین داشته باشیم، می توانیم از ویژگی های این 
فناوری یعنی شــفافیت، تبادل در اکثر ســاعات شبانه روز، 
کنترل بهتــر جریانــات و تأمیــن مالــی از محل ثــروت ۱4۰۰ 
میلیارد دالری در سراســر جهان استفاده کنیم. به تعبیر او 
این موضوع می تواند گام بسیار بلندی برای موضوع تأمین 
مالی و تغییر ظاهر ابزار بورس کشور باشد و آن را دچار تحول 

و مشارکت بین المللی کند.
آشــتیانی تأکیــد کــرد: »زمانــی عابربانــک، ریــال دیجیتال 
و کارگزاری هــای نویــن بــرای مــردم مبهــم بــود. امــروز نیز به 
همان انــدازه در مــورد این حــوزه ابهــام وجــود دارد. در حال 
حاضر ممکن اســت روند انطباق دشــوار به نظر بیاید، ولی 
ایــن راه ناگزیر اســت. اگــر ایــن راه را نرویم، ممکن اســت به 
دایناسورهایی تبدیل شویم که به زودی شاهد انقراض خود 

هستند.«

 اثرات بالکچین بر بازار سرمایه
در ادامــه این رویداد میثــم حامدی گفت: »نهــاد ناظر بازار 
ســرمایه ســازمان بورس و اوراق بهــادار دید مثبتی نســبت 
به فناوری بالکچیــن دارد و به دنبال اســتفاده از این فناوری 
است. این نهاد قصد دارد با استفاده حداکثری از این فناوری 
به اقتصاد کشــور و توســعه بازار ســرمایه کمک کند، اما در 
استفاده از این فناوری حواشی وجود دارد. ما باید مشخص 
کنیم که از چه مبنایی استفاده از بالکچین را شروع می کنیم. 
فضــای کنونی ایــن فناوری با شــش یا هفت ســال گذشــته 
متفاوت است. ما فضای بالکچین را با بیت کوین شناختیم. 
ماهیت بیت کوین غیرمتمرکــز و بر اســاس فاصله گرفتن از 
نهادهای حاکمیتــی بود، اما فضــای امروز این حــوزه به این 

شکل نیست.
همیشه دو موضوع برای نهادهای ناظر در تمام دنیا اهمیت 
داشته اند؛ دستکاری بازار یا شفافیت بازار. من بر این ادعا 
که بالکچین شــفافیت را افزایش می دهد، صحه می گذارم 
و می گویم قابلیت ایجاد شفافیت در بالکچین وجود دارد، 
اما در عرصه های خاص. برای مثال معامالت را رصدپذیرتر 
می کند و ابزاری در اختیار نهاد ناظر بورس ها قرار می دهد که 
بتوانند به صورت لحظه ای دستکاری در بازار و روند معامالت 
را مشاهده کنند. این مشاهده پذیری برای نهاد ناظر مطلوب 
اســت. اینکه چه ابزاری مبتنی بر بالکچین ایجاد می شود، 
جای بحث دارد. دو نکته ای هم که شــاید نتــوان در آن ورود 
کرد، این اســت که آیــا معاملــه 24×7 برای ما مفید اســت؟ 
یا در مورد اینکــه می گوییم بالکچین دیجیتال اســت، باید 
تفکیک قائل شویم. اکثر معامالت در حال حاضر دیجیتال 
هستند. این چه تفاوتی با مبانی بالکچین دارد و برای کاربر 

چه تفاوتی به وجود می آورد.«

به گفته حامدی شاید در یکســری از حوزه ها نتوان مزایایی 
را که بالکچین ایجاد می کند، بر اتفاقات فعلی بازار سرمایه 
منطبق کرد: »برای نمونه در بالکچین تسویه پایاپای سریع تر 
صــورت می گیــرد، ولی آیا این مســئله بــه نفع ناظر اســت؟ 
نکته ای که برای ناظر اهمیت دارد، این است که در ابزارهایی 
که می توان مبتنــی بر بالکچین ایجــاد کرد، تنــوع و قابلیت 

دسترسی عمومی خیلی بیشتر خواهد بود.«

 جوابگوی نیاز نسل جدید باشیم
 محمد قاسمی، مدیرعامل صرافی مزدکس هم در ادامه این 
رویداد با اشاره به فعالیت خود در بازار سرمایه گفت: »من 
به عنوان کسی که ۱5 سال است در حوزه فناوری بازار سرمایه 

فعالیت می کنم، می خواهم با نگاه 
متفاوتی این موضوع را بررسی کنم. 
مسئله این است که آیا بازار سرمایه 
ما به فناوری های جدید و تغییرهای 
بــزرگ نیــاز دارد یــا خیــر. در ســال 
۱399 تجربــه بســیار ارزشــمندی 
در بازار ســرمایه به دســت  آوردیم. 
متوجه شــدیم که مردم به فعالیت 
در بازار سرمایه عالقه دارند، اما ابزار 
ســرمایه مــا نتوانســت کارکردهای 
الزم را در برابر ســیل هجــوم به بازار 
ایفا کند. این اتفاق دو دلیل داشت؛ 
دلیل اول مربــوط به عــدم توجه به 
زیرســاخت های الکترونیــک بــازار 
ســرمایه و نیــاز مشــتریان و مــردم 
برای اســتفاده از ابزارها یا امکانات 

متناســب با رشــد بازار بــود و دلیــل دوم عــدم توانایــی بازار 
بــرای هدایــت نقدینگی بــه ســمت تولید و رشــد و توســعه 
صنایع بود. بعد از بررســی هایی که در مورد بورس های دنیا 
و ایران انجام دادیم، متوجه شــدیم یک روش این اســت که 
ما راه عادی را طی کنیم و چندین سال روی زیرساخت های 
الکترونیکی بازار کار کنیم. روش دوم بررسی قوانین و مقررات 

و پیشگیری از تکرار وقایع سال ۱399 است.«
قاســمی تأکید کرد: »بــه نظر من اتفــاق دیگری هــم در بازار 
افتاده که حائز اهمیت اســت. نســل جدید ما که اکنون در 
بازارهای مالی فعال هستند، غالباً با زیرساخت های جدید 
آشنا و به استفاده از ابزارهای جهانی عالقه مند هستند. این 
نسل، جنس دارایی و پلتفرم های نوین را بهتر درک می کنند 
و به آنها برای کار کردن با بازار نیاز دارند. پس  نیاز بعدی بازار 
ما به روز شدن است و عالوه بر کار کردن روی زیرساخت های 
فعلی، باید جوابگوی نیازهای نسل جوان نیز باشد. در همین 
راستا می توان دارایی های بازار را وارد بستر و پلتفرمی کرد که 
این نسل با آن آشناتر هستند. این باعث می شود قسمتی 
از نقدینگی که به بازار کریپتو رفته، به بازار سرمایه برگردد.«

 بالکچین؛ ویترینی برای عرضه سهام  متنوع 
به مشتریان جدید

در ادامــه ایــن گفت وگــوی ســه نفره، آشــتیانی بــا اشــاره به 
فرصت هــای بالکچیــن و بــازار رمزارزهــا بــرای بــازار بــورس 
افزود: »باید ببینیم قصد اســتفاده از کــدام جنبه کاربردی 
بالکچیــن را داریــم. این فنــاوری کاربردهــای زیــادی دارد؛ از 
ایجاد صندوق های سرمایه گذاری روی دارایی های دیجیتال 
گرفته تا استفاده از ابزار بالکچین برای سهام  سنتی. با توجه 
به اقدامات فعلی که در دســت بررسی مرکز پژوهش ها قرار 
دارد، فعالً قرار بر این نیست که خطر یا پیچیدگی بیشتری 
را به کاربر تحمیل کنیم. به نظر من در حال حاضر باید چند 

نکته را در اولویت قرار دهیم.« 
به گفتــه آشــتیانی گارتنــر پیش بینی کــرده که بیــش از 7۰ 
درصــد اقتصــاد جهانــی در دهه آینده به ســمت اســتفاده 
از ابــزار بالکچیــن می رونــد: »در حــال حاضــر ایــن موضوع 
در کشــور مــا حداقــل دو فایــده دارد. اول اینکــه به بســتر و 
ویترین عرضه سهام  موجود در بازار بورس تنوع  می بخشد 

و باعث می شــود جذب ثروت صرفاً با ریال انجام نشود و از 
دارایی های جهان روا هم اســتفاده کنیم. فایده دوم در مورد 
شرایط خاص کشور ماست. ممکن است عالقه مندانی در 
سراسر دنیا وجود داشته باشند که بخواهند در بازار بورس ما 
سرمایه گذاری کنند. برای محقق شدن این امر بازار سرمایه 
باید از حالت جزیره ای خارج شــود. ابزار بالکچین می تواند 
ویترین مــا را نه تنها برای انــواع مختلفی از دارایــی، بلکه به 
روی مشتریان جدید هم باز کند. بنابراین فکر می کنم بدون 

افزایش دشواری ها می توانیم از این موارد بهره ببریم.«

 مسابقه برای توکن های مبتنی بر دارایی
 مدیر گــروه بازارهــا و ابزارهای مالــی مرکز پژوهش ســازمان 
بورس هم تأکید کرد: »واقعیت 
ایــن اســت کــه یــک مســابقه 
جهانــی یــا حداقــل منطقــه ای 
ایجاد شده است. این مسابقه 
بر ســر این اســت که چه کسی 
می توانــد در بــازار توکن هــای 
مبتنی بر دارایی، گوی ســبقت 
را از دیگــران بربایــد. برخــی 
کشــورها زیرســاخت ها را از 
چند ســال قبل ایجــاد و برخی 
به تازگی شــروع به کار کرده اند. 
برای مثــال در عمان قرار اســت 
توکن هــای مبتنــی بــر ملــک تا 
فصــل بعــدی 2۰22 راه انــدازی 
شوند. در کشــوری مثل امارات 
صندوق هــای کریپتویــی ایجاد 
شده است. آن چیزی که فضای بالکچین را برای من جذاب 
می کنــد، دسترســی بــدون مــرز و بــدون واســطه هایی مثل 
بانک هاست. البته منظور من بانک های خارجی هستند. 
باید توجه داشت که موضوع کریپتوکارنسی ها مثل فارکس 
نیســت و ادامــه دار خواهنــد بــود. کما اینکــه در ســال های 
گذشته ادامه داشته و ما شاهد رشد آنها بوده ایم. استقبال 
عمومی از کریپتوکارنسی ها نسبت به فارکس خیلی بیشتر 

شده است.«
حامدی با اشــاره به شــرایط فعلــی اقتصادی کشــور گفت: 
»مقــام معظــم رهبــری فرموده انــد که مــا در شــرایط جنگ 
اقتصادی هستیم. در شرایط جنگ اقتصادی، به ابزارهای 
جنگ اقتصادی نیاز داریم. ما در جنگ اقتصادی نمی توانیم 
بــا ابزارهای متقارن بجنگیــم. بالکچین در حــال ایجاد یک 
فضای جنگی غیرمتقارن برای ماســت. مــا اگر بتوانیم یک 
کالس دارایی جدید ایجاد کنیم که دارایی پایه آن دارایی های 
مالی یا فیزیکی یا خدمات باشد و آن را به صورت الکترونیکی 
در فضای بالکچین عرضه کنیم، سرمایه گذارانی از سراسر 
جهان جذب خواهیم کرد. اگر زود به ســراغ این ابزار برویم، 
هرچند خیلی زود نیســت، می توانیم در منطقه سری بلند 

کنیم.«

 می توانیم جزء بهترین های دنیا باشیم
در پایــان ایــن بحــث مدیرعامــل مزدکــس هــم تأکیــد کرد: 
»از لحاظ ذهنــی بــازار و رگوالتور مــا آماده هســتند. به نظر 
من یکــی از پیشــروترین نهادهای دولتــی که در ایــن زمینه 
دارد کار می کند، ســازمان بورس اســت. باید بگویم که ما از 
دنیا خیلی عقب نیســتیم. بازار ســرمایه می تواند با کمک 
بالکچیــن عقب افتادگــی خــود را جبران کنــد. االن نــگاه به 
این قضیه مثبت و بیش از 5۰ یا 6۰ درصد زیرســاخت فنی 
هم آماده اســت. همان طــور که گفتند، قرار نیســت بــازار را 
پیچیده تر کنیم و یک کالس دارایی به بازار اضافه شــود که 
کل سیســتم های داخل بازار را دچار تغییر کند. قرار اســت 
با یک مدل بهینه پلی بین حوزه مالی ســنتی و حوزه مدرن 
بالکچین ایجاد کنیم. به نظر من ایران در موقعیت خوبی قرار 
دارد و اگر بتوانیم طی چند ماه آینده این کار را شروع کنیم، 

در سطح دنیا جزء بهترین ها خواهیم شد.«

حامدی: نهاد ناظر 
بازار سرمایه سازمان 
بورس و اوراق بهادار 
دید مثبتی نسبت به 

فناوری بالکچین دارد 
و به دنبال استفاده 
از این فناوری است 
اما در استفاده از این 

فناوری حواشی وجود 
دارد
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سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون 
دالری بایننس در وب 3

با ورود رمزارزها به بازار نزولی، فرصت های سرمایه گذاری 
در این بازار بیشتر شده است

بــازوی ســرمایه گذاری  Binance Labs به عنــوان 
شــرکت بایننــس، مبلــغ 5۰۰ میلیــون دالر ســرمایه برای 

سرمایه گذاری در استارتاپ های وب 3 جذب کرد.
بایننــس، به عنــوان بزرگ تریــن صرافــی ارز دیجیتــال 
در جهــان، اعــالم کــرد ایــن مبلــغ توســط شــرکت های 
ســرمایه گذاری نظیــر DST Global،  Breyer Capital و 

برخی سرمایه گذاری های خانوادگی تأمین شده است.
جنبش وب 3 به منظور ایجاد یک نسخه جدید از اینترنت 
مبتنی بــر فنــاوری بالکچین شــکل گرفته کــه مفاهیمی 
مانند تمرکززدایی)بر خالف سیستم های آنالین امروزی( و 

اقتصاد مبتنی بر توکن را در خود جای داده است. 
بایننس لبز کارآفرینان، استارتاپ ها و گروه های بالکچین 
را شناسایی و روی آنها سرمایه گذاری کرده  و از این طریق 

آنها را توانمند می سازد. بایننس با ســرمایه گذاری مالی 
در پروژه هــای مرتبط با صنعــت تالش می کند تا گســتره 

استفاده از بالکچین را وسعت ببخشد.
بایننس لبز متعهد به پشتیبانی از تیم های فنی ای است 
که توانایی پیاده سازی پروژه ها را با سرعت باالیی دارند و 
نتیجه کار آنها اثر مثبتی روی اکوسیستم رمزارزها دارد و 

باعث ایجاد یک وب غیرمتمرکز می شود.

 وب 3 در تیررس بایننس
آزمایشــگاه بایننــس قصــد دارد از ایــن ســرمایه بــرای 
ســرمایه گذاری در شــرکت های فعــال در زمینــه وب 3 
اســتفاده کند. اگرچه هنوز یــک تعریف همگانــی از وب 
3 وجود ندارد، اما به طور ســاده به نســل بعــدی اینترنت 

چرا معروف ترین صرافی دیجیتال دنیا به این روز افتاده 
و عده ای معتقدند اکنون وقت خرید سهام آن است؟

کاهش 70درصدی قیمت سهام کوین بیس
ســهام کوین بیس تا این لحظــه از ســال 2۰22 با 
کاهــش 7۰درصــدی مواجــه بــوده و با حــدود 8۰ 
درصد کاهش نسبت به  باالترین رکورد ثبت شده 
در نوامبر 2۰2۱، همچنان به ســقوط خــود ادامه 
داده و حــدود 75 دالر بــه ازای هــر ســهم معامله 

می شود. 
عوامل متعدی به فروش ســهام منجر می شود. 
اولین عامل تأثیرگذار عدم باور سرمایه گذاران به 
رشد سهام و برندهای آینده دار سال است. عالوه 
بر این نحوه مدیریت فدرال رزرو ایاالت متحده در 
بحبوحه افزایش تــورم هم به ایــن موضوع دامن 

زده است.
از این گذشته قیمت ارزهای دیجیتال با کاهش 
بسیار شدید مواجه بوده، به طوری که مهم ترین 
رمزارز، یعنی بیت کوین تقریبــاً 35 درصد تا این 
لحظه از سال کاهش داشته و با بیش از 55 درصد 
کاهش از باالترین سطح خود در سال 2۰2۱ مواجه 
بوده اســت. قیمت های پایین  ارزهــای دیجیتال 
معموالً به معامالت کمتر این ارزها منجر می شود 
و در نتیجه بر تعداد کاربران فعال در صرافی هایی 
آنالین مانند کوین بیس تأثیر مستقیم می گذارد. 
صورت های مالی کوین بیس در سه ماهه اول 2۰22 
نیز ضعیف تر از حد انتظار بود. به طوری که درآمد 
آن نســبت به ســال قبل کاهــش 27درصــدی را 
تجربه کرده است. تعداد معامالت خرده فروشی 
صورت گرفته توســط کاربــران )به طــور ماهانه( با 
2۰ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به 9.2 
میلیون تراکنش رسید و حجم کل معامالت نیز 
با 45 درصــد کاهش به 3۰9 میلیــارد دالر تقلیل 

یافت.

 آیا زمان مناســب برای خرید فرا رسیده 
است؟ 

در حــال حاضــر ایــن ســهام به صــورت تقریبــی 
چهاربرابــر درآمــد توافقــی ســال 2۰22 معاملــه 

می شــود. کامــالً مشــخص اســت ایــن یــک 
ارزش گــذاری مناســب بــرای ســهامی ســودآور 
و آینــده دار بــا پتانســیل درآمــد بــرای یــک بــازه 

بلندمدت نیست. 
قیمت های کریپتو تابع چرخه های چندساله )دو 
تا چهار ســال، به ازای هــر رمزارز( هســتند و این 
شرایط در کوتاه مدت برای شرکت مشکالتی را به 
همراه خواهد داشت، زیرا سرمایه گذاران تمرکز بر 
بازارهایی را که  مولد بوده و جریان سرمایه نقدی 

داشته باشند، بر کریپتوها ترجیح می دهند.
با این حال شرکت نقدینگی کافی برای مواجهه 
با ایــن چرخــه نزولــی را در اختیــار دارد، به طوری 
که با این نقدینگی و سایر منابع مشابه در پایان 
ســه ماهه اول  2۰22 این رقم بــه 6.۱ میلیارد دالر 

می رسد. 
کوین بیس به عنوان یک هدایتگر بازار در فضای 
ارزهــای دیجیتــال، پتانســیل آن را دارد کــه بین 
فناوریهای زمان ما یکی از تأثیرگذارترین ها باشد.  
این شرکت با شهرتی که از سایه شفافیت، امنیت 
و انطباق برای خود به دست آورده، می تواند مانند 
بیت کوین و دیگر رمزارزها به یک پلتفرم محبوب 
تبدیل شــود.  اگرچه کوین بیس در سه ماهه اول 
سال با ورود ارزهای دیجیتال به بازار نزولی، ضرر 
بزرگی را متحمل شــد، امــا در ســال 2۰2۱، زمانی 
که ارزهای دیجیتال رشــد چشم گیری داشتند، 
بــا درآمــد خالــص 3.6 میلیــارد دالر و 46 درصد 
حاشیه سود خالص، در واقع بسیار سودآور بود. 
این بیانگر این اســت که وضعیت مالی شــرکت 
با معکوس شــدن چرخه کریپتــو، دوبــاره به طور 

معنی داری بهبود خواهد یافت.
از دید فوربس، ارزش فعلی هر سهم کوین بیس 
حدود ۱5۰ دالر است که بسیار بیشتر از مبلغی 
است که امروزه هر سهم شرکت در بازار معامله 
می شود. با این دید به نظر می رسد که اکنون زمان 

مناسبی برای خرید کوین بیس باشد.

REPORTگزارش

ادامه از صفحه 7

ایردراپ لونا 
در رمزینکس

رمزینکس هم  از ایردراپ شبکه ترا 2 پشتیبانی کرد و 
کوین های ایردراپ شده را به کاربرانش اختصاص داد. 
تخصیص ایــن ارز بر اســاس موجــودی لونا در شــبکه 
قدیمی آن در کیف پول کاربران رمزینکس در ســاعت 

۰۰:۰۰ روز 6 خرداد انجام گرفت.
ایــن صرافــی اعــالم کــرد پــس از شــوک بزرگــی کــه بــه 
واســطه ریــزش بیــش از 99 درصــدی لونــا طــی یــک  
 مــاه گذشــته بــه بــازار رمزارزهــا وارد شــد، ترافــورم لبز 
)TerraForm Labs( به عنوان شــرکت توسعه دهنده 
شــبکه تــرا تصمیم بــه طــرح احیــای اکوسیســتم ترا و 
ایجاد شــبکه جدیدی به نام تــرا 2 گرفت تا بخشــی از 
ضرر واردشده به دارندگان لونا را جبران کند. در پی این 
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فناوری استفاده کند. این گونه سرمایه گذاری که ریسک 
باالیی هم خواهد داشت، شامل سرمایه گذاری در مراحل 
قبل از شروع ایده، مراحل اولیه شکل دهی به استارتاپ و 

توسعه کسب وکار موجود خواهد بود.  
لــی گفــت: »مــا به دنبــال پروژه هایــی بــا پتانســیل رشــد 
اکوسیســتم وب 3 هســتیم. چنیــن پروژه هایــی ممکــن 
است شامل زیرســاخت ها، توکن های غیرقابل معاوضه 
و ســازمان های مســتقل غیرمتمرکــز باشــد.« بنــا بــر 
تخمیــن بایننــس، در حال حاضــر حــدود 3۰ تــا 5۰ هزار 
توســعه دهنده وب 3 فعال وجود دارد. وی امیدوار است 

این رقم به میزان قابل توجهی رشد کند.

 ورود جدی بایننس به سرمایه گذاری
بایننس در سال گذشته مجموعه ای از سرمایه گذاری های 
سطح باال انجام داد. این اولین باری است که این شرکت 
به طور رسمی یک صندوق سرمایه گذاری با تأمین مالی از 

سرمایه گذاران خارجی جمع آوری می کند.
لی معتقد است »دقت« و »اعتقاد راسخ« در استراتژی 
ســرمایه گذاری، از ویژگی هــای بــارز بایننس لبــز اســت. 
او افــزود: »مــا می دانیــم کــه ســرمایه گذاری در قدم هــای 
نخستین دارای ریسک اســت و این صنعت هنوز جوان 

است و حتماً ریسک های خاص خود را به همراه دارد.«
شــواهد حاکی از آن اســت که بایننس در نظــر دارد  5۰۰ 
میلیون دالر از ســهام توییتر را برای حمایت از پیشــنهاد 
ایالن ماسک به منظور دســتیابی به سرویس رسانه های 
اجتماعی تصاحب کند؛ اقدامی که این شــرکت امیدوار 
است سبب همگرایی بیشتر رسانه های اجتماعی و وب 

3 شود.
شــرکت بایننــس در ســال 2۰۱7 توســط »چانگ پنــگ 
ژائو«، کارآفرین چینی-کانادایی تأســیس شد. بر اساس 
داده های CryptoCompare، حجم معامالت نقدی این 
شرکت در ماه مارس امسال 49۰ میلیارد دالر بوده است.
کمــی قبل تــر و اوایــل ســال جــاری چانگ پنــگ ژائــو در 
مصاحبه ای با CNBC  گفته بود بایننس میلیاردها دالر 
آماده ســرمایه گذاری در وب 3 دارد. این قضیه با شــک و 
تردید برخی چهره های برجســته فنــاوری، از جمله ایالن 
ماسک و جک دورسی، بنیان گذار توییتر مواجه شد. ژائو 
در پاســخ به ایــن واکنش ها همچنــان از »اعتقاد راســخ« 
خود ســخن گفت، اما تأکید کــرد برای تحقــق آن به زمان 

نیاز دارد.
او گفت: »ایــن را که  وب 3 دقیقاً چگونه شــکل می گیرد، 
چگونه به نظر می رســد، کــدام شــرکت و کدام پــروژه قرار 

است کار را سامان دهی کند؟ هیچ کس نمی داند!«
ژائــو افــزود: »قبــل از راه انــدازی فیس بــوک، هیچ کــس 
نمی توانست چیزی را که ما اکنون از فیس بوک می بینیم، 
پیش بینی کند. مــا فقط باید ببینیــم قضایا چطور پیش 

می رود و چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.«

اشــاره دارد که بر خالف پلتفرم های آنالین امروزی، کامالً 
غیرمتمرکز خواهد بود و فناوری هایی همانند بالکچین و 
متعلقات آن که در پس اکثر ارزهای دیجیتال امروزی قرار 

دارند، موتور پیشران آن است.
گفتنــی اســت راه انــدازی ایــن صنــدوق در حالــی اتفــاق 
افتــاد کــه ارزش بیت کویــن و ســایر ارزهــای دیجیتــال 
به شــدت کاهش یافته انــد. بیت کوین از زمانی کــه در ماه 
نوامبر به باالترین ســطح خــود یعنی نزدیک بــه 69.۰۰۰ 
دالر رســید، بیــش از 5۰ درصــد ســقوط کرده اســت. این 
اتفاق به شــرکت هایی نظیــر کوین بیس )که یک شــرکت 
غیرخصوصی محســوب می شــود و ســهام آن  از ابتدای 
ســال 2۰22 تا 69 درصد سقوط کرده(، آســیب وارد کرده 
است. ســرمایه گذاران نگران اند که این رکود بی سابقه به 

استارتاپ های خصوصی کریپتو نیز سرایت کند.

 فرصت های جدید بازار رمزارز و وب 3
»کــن لــی«، مدیــر اجرایــی ســرمایه گذاری بایننس لبــز 
در گفت وگــو بــا CNBC اظهــار داشــت: »در حالــی کــه 
ارزش گذاری اســتارتاپ های یــک میلیــارد دالری یا باالتر 
از این رقم تا حدودی افت داشــته اند، اما این قضیه هیچ 
تأثیــری در بازارهــای خصوصــی در مراحــل اولیــه ایجــاد 

کسب وکار نداشته است.«
بایننس لبز امیدوار است از سقوط دارایی های دیجیتال 
به عنوان یک فرصت برای یافتن نوآوران جدید در حوزه این 

اتفاق شــبکه قدیمی ترا بــه »ترا کالســیک« تغییر نام 
داد و نام لونا نیز به لونا کالسیک تغییر کرد. همچنین 
اعالم شد کوین لونا به عنوان کوین اصلی شبکه ترا 2 از 

طریق ایردراپ به کاربران تخصیص داده خواهد شد.
ســرانجام ایــن ایــردراپ در تاریــخ 28 مــی انجــام شــد 
و بســیاری از صرافی هــای معتبــر بین المللــی از آن 
پشــتیبانی کردنــد و رمزینکــس هــم در اقدامــی طبــق 
فرایندهــای جهانــی و منطق محاســباتی لونــا ایردراپ 
اقدام بــه تخصیص لونا 2 بــه کاربران خود کــرد. توزیع  
لونا 2 در رمزینکس بر اســاس اسنپ شات گرفته شده 
در تاریــخ 6 خــرداد انجــام شــده و بــرای دریافــت آن 
هیچ اقــدام دیگری از ســوی کاربــران نیاز نبوده اســت. 

همچنین کاربــران در صورت داشــتن هرگونه پرســش 
می توانند با پشتیبانی رمزینکس در ارتباط باشند.
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هدیه

10صرافی
 رمزارز کشور
 به مخاطبان

کارنگ
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چهرهها
F I G U R E Sجنگ سرد کریپتویی

آیا یوان دیجیتال در آمریکا ممنوع می شود؟
 شــاید بــدون هیــچ شــکی بتــوان چیــن را از نظر 
رگولیشــن »پیشــرفته ترین« کشــور در زمینــه 
رگولیشــن رمزارزهــا نامیــد. شــاید رونــد رگولیشــن 
تمامیت طلــب ایــن  کشــور در مقایســه بــا رونــد کنــد و 
تأمل برانگیز بسیاری دیگر از کشورها و مناطق اقتصادی 
مانند آمریــکا و اتحادیه اروپا از نــوآوری کمتری برخوردار 
باشــد، اما نمی تــوان منکر شــد که وقتــی به تأثیــر عملی 
رگولیشن در کشورهای مختلف نگاه می کنیم،  شاید فقط 
روســیه بتواند رقیبی بــرای چین باشــد. خریدوفــروش و 
ماینینگ رمزارزها در چین ممنوع شده، با این حال اینکه 
تا چه حد این ممنوعیت ها در قشرهای باالتر طبقه دارای 

یوان دیجیتال چین دنبال می شود، بحث دیگری است.

 این ممنوعیت ها اما تنها شــروع مقابله چین با 
رمزارزهاســت. در واقع می توان چین را مســئول 
ایجاد تئوری استفاده رمزارزها علیه رمزارزها دانست؛ طرز 
فکری که این روزها در سیاست های مالی به واسطه بحث 
در مورد دالر دیجیتال نیز تأثیر آن را می بینیم. در چنین 
عملیاتی، فناوری رمزارزی حفظ می شود تا به واسطه یک 
بالکچین مرکــزی تحت پوشــش بانــک مرکزی بــه رقیب 
اصلــی دیگــر رمزارزهــا تبدیــل شــود؛ رقابتی که واســطه 
حمایت قانونی از رمزارز ملی و ســرکوب دیگــر رمزارزها از 
ابتــدا به نفــع رمــزارز ملی اســت. در ایــن حــوزه هم چین 
کشوری پیشرو محسوب می شــود. یوان دیجیتال چین 
یکی از معدود رمزارزهای ملی تحت پوشش بانک مرکزی 

)CBDC( در دنیاســت که بــا موفقیت به مرحلــه اجرایی 
رســیده اســت. با توجه به قــدرت فزاینــده این کشــور در 
عرصه سیاســی و اقتصــادی، وجــود یک یــوان دیجیتال 
کاربردی و عملیاتی تهدیدی برای اصلی ترین رقیب آنها 
یعنی ایاالت متحده به شمار می رود؛ حقیقتی که از حاال 
سیاسیون آمریکا به آن پی برده و درصدد خنثی سازی آن 

هستند.

 پنجشنبه گذشته، سه سناتور سرشناس از حزب 
جمهوری خواه این کشور از قصد جدی خود برای 
معرفی الیحه هایی سخن گفتند که به دنبال محدود کردن 
یا حذف کامل یوان دیجیتال به عنوان شیوه  پرداختی قابل 
قبول در برنامه ها و فضای اینترنتی ایاالت متحده هستند. 
این سه سناتور که هر سه اهمیت واکنش نشان دادن یوان 
دیجیتال را به عنوان یک مسئله در خصوص »امنیت ملی 
و اقتصــادی« آمریــکا توصیــف کرده اند، ســناتور »مارکو 
روبیــو« از فلوریــدا، ســناتور »مایــک بــراون« از ایندیانا و 

سناتور »تام کاتن« از آرکانزاس هستند. 

 در معرفــی مقدماتی الیحــه پیش روی این ســه 
ســناتور که در حال تنظیم اســت، هدف محدود 
کردن ابرشرکت های فناوری مانند اپل، گوگل و متا از ارائه 
خدمات از طریق درگاه های پرداختی یوان دیجیتال است. 
همچنیــن در صــورت تصویــب، گــوگل و اپــل از ارائــه 
اپلیکیشــن هایی که در آنهــا از یــوان دیجیتال اســتفاده 

 شود، منع خواهند شــد. مایک کاتن در مصاحبه درباره 
اهداف ایــن الیحه گفت: »حزب کمونیســت چین بدون 
شک از این واحد پولی دیجیتال برای جاسوسی هر کسی 
که از آن استفاده کند، بهره خواهد برد. صادقانه بگویم، 
نمی توانیــم بــه چیــن چنیــن فرصتــی را بدهیــم. ایــاالت 
متحــده بایــد در برابــر تالش هــای چیــن در راســتای 
آســیب زدن به اقتصاد ما در اساســی ترین ســطح ممکن 

جلوگیری کند.« 

 این سه سناتور تنها کســانی نیستند که در این 
خصوص نگرانی های ویژه ای دارند. »پت تومی«، 
ســناتور سرشــناس پنســیلوانیا نیــز کــه در گذشــته در 
حمایت از اســتیبل کوین ها الیحــه ارائه کرده بــود، درباره 

خطر احتمالی یوان دیجیتال سخن گفته است.

 به طور همزمان چین در تالش بوده تا استفاده از 
یوان دیجیتال را تا حــدی در داخل مرزهای خود 
گسترش دهد که طی دهه های آتی استفاده از پول کاغذی 
و سکه منسوخ شود. چنین روندی در بلندمدت شرکای 
تجــاری ایــن کشــور را کــه ایــاالت متحــده نیــز در میــان 
آنهاست، وادار به استفاده از یوان دیجیتال خواهد کرد. 
چین همچنین در طول المپیک زمستانی 2۰22 پکن به 
تبلیــغ گســترده یــوان دیجیتــال پرداخــت و بســیاری از 
ورزشــکاران و پرســنل دخیــل در طــول ایــن المپیــک بــه 

استفاده آزمایشی و البته موفق آن پرداختند. 

مدیرعامل تسال کدنویسی 
دوج کوین را 

به تمسخر گرفت 

کل کل ماسک و 
پالمر بر سر 
کد دوج کوین

ایــالن ماســک، مدیرعامــل تســال و 
بنیان گــذار اســپیس ایکس، جکســون 
پالمــر، بنیان گــذار دوج کویــن را به دلیــل 
ادعــای نوشــتن یــک متــن پایتــون کــه 
می تواند بــا هرزنامه هــای توییتــر مبارزه 

کند، مورد انتقاد قرار داد.
پالمــر اخیــراً در مصاحبــه ای گفتــه: 
»مدیرعامل تسال برای دریافت نسخه ای 
از این متن تماس گرفته است.« ماسک 
در پاســخی کنایه آمیــز بــه ایــن ادعــا در 
توییتــی نوشــت: »شــما بــه دروغ ادعــا 
کردید که متــن پایتون شــما توییتــر را از 
شــر ربات ها خالص می کنــد. اگر چنین 
چیزی وجود دارد، آن را با دنیا به اشتراک 

بگذارید.«
ماســک در ادامــه ایــن توییــت نوشــت: 
»کدنویســی بچه هــای مــن زمانــی کــه 
۱2ساله بودند، از جکســون بهتر است. 
همان طــور کــه گفتــم اگــر ادعــای پالمــر 
صحــت دارد، آن را بــا دنیــا بــه اشــتراک 
بگذارد و تجربه کاربران از توییتر را بهبود 
بخشد. اگر شما آن متن پایتون را ببینید، 

متوجه منظور من می شوید.«
اما جکســون پالمر، یکی از بنیان گذاران 
دوج کویــن، مدعی شــده ایالن ماســک، 
مدیرعامل تسال،  یک کالهبردار است و 

جهان کالهبرداران را دوست دارد.
پالمر همچنین مدعی شــد که ماســک 
صرفــاً می خواهــد پلتفــرم توییتــر را بــا 
دامن زدن به بحــث جنجال برانگیز آنها 
نابود کند. به گفته پالمر، ماسک ممکن 
اســت به دنبال از بین بردن تمام اعتماد 
کاربران بــه توییتــر باشــد و از او به عنوان 
یک فــرد ســاده لوح کــه خواســتار ایجاد 
یک جایگزین است، یاد کرد. در 27 می، 
پــس از توییــت ماســک مبنی بــر خرید 
کاالهای اســپیس ایکس بــا اســتفاده از 
دوج کوین، ایــن توکن ۱5 درصــد افزایش 
یافــت. همچنیــن پــس از 
بیانیــه ماســک در مــاه 
دســامبر ســال گذشــته 
مبنی بــر امــکان خرید 
محصــوالت تســال بــا 
دوج کوین، این توکن شاهد 
رشــد سرســام آوری 

بود.
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چهرهها
F I G U R E S

کالهبرداران از کجا می آیند؟
نقدهای تند بیلی مارکوس، هم بنیان گذار دوج کوین به رواج کالهبرداری در فضای رمزارز

 »بیلی مارکــوس« )Billy Markus(، هم بنیان گذار دوج 
)DOGE(، در توییتــی نظر خــود را در مــورد کالهبرداری 
در فضای ارزهــای دیجیتال بیــان کرده اســت. مارکوس 
معتقد است دلیل اعمال کالهبردارانه در این فضا، عدم 
توانایی در پاک ســازی این جامعه از کالهبرداران از یک 

سو و خطاهای خود کاربران از سوی دیگر است.
بیلی در سال 2۰۱2 همراه با جکسون پالمر ارز دیجیتال 
دوج را پایه گــذاری کــرد، امــا در همــان زمان از ایــن پروژه 
خــارج شــد. بــا اینکــه بیلــی سال هاســت از ایــن پــروژه 
خارج  شــده، اما به طور مــدام در مورد دوج کوین و ســایر 
ارزهــای دیجیتــال اظهارنظــر می کنــد و توییــت می زند. 
آخرین نظر او هم همان طور که می بینید، در مورد دلیل 
ازدیاد کالهبــرداران در فضــای کریپتویی اســت. جالب 
اســت بدانید که مارکــوس در توییتر با نام »شیبتوشــی 

ناکاموتو« شناخته می شود.

 از هــر دســت بدهی بــا همان دســت پس 
می گیری!

شیبتوشــی یا همان بیلی در توییتر گفته است که توقع 
بیشــتری هم نمی توان داشــت. این فضا کالهبردارپرور 
است؛ چراکه به  جای کنترل و حذف کالهبرداران، نه تنها 
آنها را فعال تر، بلکه از آنها دفاع هم می کند، چون فضای 
رمزارزها قوانین و مقررات خــود را تنظیم کرده و تالش و 
اصرار بر اعمال و اجرای این قوانین دارد. فضای کریپتو 
از هر دســت بدهــد از همان دســت هــم پــس می گیرد. 
ایــن اصــرار بیجاســت و ایــن مقــررات باعــث تقویــت 

کالهبرداران می شوند.
بیلــی مارکــوس اظهار داشــت که از حدود هشــت ســال 
پیش یعنــی زمانی کــه دوج کویــن را ایجاد کــرد، به هدف 

حمله ســودجوترین کاربــران در فضــای رمــزارزی تبدیل 
شده و پس از آن اظهارات فوق را در رشته توییتی منتشر 
کرد. بیلــی چندی پیش نیــز ادعا کرده بود کــه 95 درصد 
ارزهای دیجیتال پروژه های کالهبرداری هستند. او گفته 
بود که ارزهای دیجیتال نسخه پشتیبان نظارتی ندارند 
و هر قانون و مقرراتی هم هست، توسط خود آنها تنظیم 
 شده است. این امر باعث می شود فضای رمزارزی در برابر 
کالهبرداری به شدت آسیب پذیر شــود. بیلی خطاب به 
مردم گفت: »این اوضاع را شــما می توانید تغییر دهید. 
طرز رفتار شــما در این فضا و چیزی که موردحمایت قرار 

می دهید، می تواند این فضا را تغییر دهد.«

 زمین کشت کالهبرداران؟
 البتــه بیلــی تنها کســی نیســت کــه از فضــای رمزارزها 
 Jackson( »به تندی انتقــاد می کند. »جکســون پالمــر
Palmer(، یکــی دیگــر از هــم بنیان گــذاران دوج، در 
 The مصاحبــه ای بــا »ســیدنی مورنینــگ هرالــد« )
Sydney Morning Herald( اظهــار داشــت که دنیای 
رمزارزها یک فناوری مســتعد رشــد آدم ها و پروژه هایی 
است که صرفاً به دنبال سوءاستفاده از منابع دیگران اند. 
به همین دلیل ایــن فنــاوری کالهبردارپرور اســت و این 
فضا انواع کالهبرداری را امکان پذیر می کند. تناقض این 
اظهارنظر آنجاســت که بســیاری همین مــوارد را درباره 

دوج کوین مطرح می کنند!
پالمر معتقد اســت درصد زیــادی از مردم بــه این دلیل 
جذب این فضا می شوند که افراد مشهور و سلبریتی ها 
آن را تأییــد می کنند. افراد مشــهور و ســلبریتی ها مدام 
به مردم سیگنال و نوید ســودهای کالن می دهند. پالمر 
برای تأییــد حرف هایــش از ان اف تی هایی نــام می برد که 

طی پنج سال گذشته برای خنده و شوخی ساخته  شده 
بودند، اما امروز با تبلیغ و تأیید سلبریتی ها ارزش باالیی 

پیدا کرده اند.

 ماسک جیب بر است؟!
 انتقادات پالمر دامن ایالن ماســک را هم گرفته اســت. 
ایالن ماســک از طرفــداران اصلــی دوج کوین اســت، اما 
پالمر ماسک را با انتقادات شــدید مورد حمله قرار داده 
و او را »جیب بــر« نامیــده اســت. الزم بــه ذکر اســت که 
ماســک به دلیل تأثیری که روی ارزهــای دیجیتال دارد، 
در موفقیت مدام دوج کوین نقش بسزایی داشته است. 
این میلیــاردر قبالً اعــالم کرده بــود که هر دو شــرکت او، 
استارلینک و اسپیس ایکس، به زودی شروع به پذیرش 
پرداخت با اســتفاده از دوج کوین خواهند کرد. عالوه بر 
این، ایالن در پســت های قبلــی خود در توییتــر از برخی 
شرکت های معتبر خواســته بود پرداخت با دوج کوین را 
آغاز کنند. اما این روزها او تیــم بنیان گذاران این کوین را 
زیر حمالت توییتری خود قرار داده و آنها را به بی کفایتی 

متهم کرده است.
دوج کویــن توســط بیلــی مارکــوس از پورتلنــد، اورگان و 
جکسون پالمر از سیدنی، استرالیا بر اساس یک الگوی 
رفتــاری اینترنتــی محبــوب  بــه نــام »doge« ســاخته 
شــده اســت. پس  از آن شــیبا از این الگو اســتفاده کرد. 
دوج کوین یک ارز دیجیتال منبع باز است و از آنجایی  که 
یک ارز رمزنگاری سرگرم کننده و ساده است، سازندگان 
آن معتقدنــد کــه می توانــد حتــی بیــش از بیت کویــن 
مخاطب جذب کند؛ ادعایی که البته در ماه های گذشته 
بارها توسط چهره های قدیمی تر بازار رمزارزها مورد نقد 

جدی قرار گرفته است.
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 برای کمک به بهتر شدن 
رگوالتوری رمزارزها

تکاپوی میلیون 
دالری بنیان گذار 

اف تی ایکس
ســم  بنکمن فریــد، بنیان گــذار صرافــی 
اف تی ایکــس  غیرمتمرکــز  رمــزارزی 
در مصاحبــه ای اعــالم کــرده احتمــاالً 
در انتخابــات بعــدی ریاســت جمهوری 
آمریکا بین ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر 
کمک مالــی خواهد کرد. بنکمــن که یکی 
از ثروتمندترین و معروف ترین چهره های 
دنیــای رمزارز اســت، گفته بخشــی از این 
پول صــرف کمک بــه رگوالتــوری بهتر این 
فضا خواهد شد؛ فضایی که سازمان های 
حمایت کننده از حقــوق مصرف کننده در 
آمریکا این روزهــا آن را به شــدت متهم به 
نادیده گرفتن منافــع کاربــران کرده اند؛ آن  
هم در مــواردی بــا ارائه اطالعــات ناقص یا 

غلط به آنها.
بنکمــن امــا گفتــه نه تنهــا بــه هیچ وجــه 
نگرانی ای بابت رگوالتوری این فضا ندارد، 
بلکه از مقررات گذاری در این فضا استقبال 
هم خواهد کرد، اما او تأکید کرده آنچه این 
روزها بیشتر برای او مایه نگرانی است، نوع 
نگاهی است که سیاست مداران آمریکایی 
اخیراً به بازار رمزارزها پیدا کرده اند؛ به ویژه 
اینکه صرافی های رمزارزی بیش از همیشه 
در تیــررس ســخت گیری های کمیســیون 
بورس و اوراق بهادار آمریکا قرار گرفته اند. 

بــه  نظــر می رســد تالش هــای چهره هایی 
چــون بنکمــن جهــت متقاعــد کــردن 
سیاســت مداران آمریکایــی بــرای یــک 
رگوالتــوری آســان تر و امــکان دادن بــه 
شــرکت ها و ســرمایه گذاران رمزارزی برای 
توســعه نوآوری های این فضا باشد. البته 
ماجراهایــی چــون ریــزش شــدید بــازار 
رمزارزهــا در ماه های اخیر و ســقوط ارزش 
رمزارزی چون لونا کار را برای به ثمر رساندن 
این تالش بســیار ســخت کرده اســت. در 
هفته های اخیر برخی چهره های اقتصادی 
دولــت بایــدن نقدهــای تندوتیــزی را بــه 
عملکرد این بازار و صرافی های فعال در آن 

وارد کرده اند.
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دیفای
 قدم جدید سنگاپور

مهاجرت گسترده صرافی ها چه تأثیری بر سیاست های رمزارزی سنگاپور دارد؟

بزرگ ترین صرافی جهان در ایتالیا 
تأیید رگوالتوری گرفت

ادامه حضور 
اروپایی بایننس

 ماه گذشته برای بایننس بهتر و بهتر شده است. 
بایننــس کــه زمانــی به عنــوان یکــی از یاغی ترین 
صرافی های رمزارزی دنیا شــناخته می شد، از زمان تغییر 
روند و دیدگاه رگوالتوری خود موفق شده تا بیشتر و بیشتر 
در منطقــه اتحادیــه اروپا تأییــد رگوالتــوری بگیــرد. اولین 
کشــوری که در اروپا به آنها جواز فعالیــت داد، مالت بود. 
به مرور و با اصالحات پیاده سازی شده توسط »چانگ پنگ 
ژائو«، مدیر و مالک این صرافی این صرافی موفق شد اولین 
تأیید رگوالتوری مهم خود در اروپا را اوایل ماه گذشــته در 
فرانسه کسب کند؛ اتفاقی که ژائو پس از آن تأکید زیادی 
بر سخت گیری فرانسوی ها داشت. پس از آن نوبت آلمان 

بود. دو هفته پیش بود که ژائو و مقامات آلمان در بیانیه ای 
مشترک اعالم کردند که بایننس تأیید رگوالتوری مشابهی 
در این کشور دریافت کرده و از این پس می تواند خدمات 
خود را بدون مانع در بزرگ ترین اقتصاد اتحادیه اروپا ارائه 

دهد. حاال ژائو و بایننس بار دیگر خبر مشابهی دارند. 

 هفته گذشــته بایننس به طور رسمی تحت نظر 
آژانس نظــارت مالــی ایتالیــا )OAM( ثبت شــد؛ 
اتفاقی که حاال به آنها اجازه خواهد داد تا در ایتالیا، یکی 
دیگــر از کشــورهای پرجمعیــت و اقتصادهای مهــم اروپا 
خدمات خود را بدون مانع ارائه دهند. ژائو در مصاحبه ای 
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هشدارها کارساز شد!
در پی هشــدارهای فراوان فعاالن 
رمزارزی، امیرحســین تتلو که قرار بود یک 
کوین را معرفی و به طرفدارانش بفروشــد، 

اعالم کرده از این کار منصرف شده است.

بایننس در امارات
بایننس اعالم کرده در همکاری با 
هلدینگ بزرگ »مجید الفوتیم« که مالک 
هتل ها و مال های زیادی در امارات اســت، 
پرداخت رمزارزی را در این کشــور توســعه 

خواهد داد.

روستک به جای سوئیفت؟
Rostec(، شــرکت  روســتک )
فنــاوری روســی، پلتفرمــی توســعه داده 
کــه امــکان پــردازش تسویه حســاب های 
بین المللی و ذخیره ارز دیجیتــال را فراهم 
می کند؛ اقدامی برای مقابله با تحریم های 

سوئیفت علیه روسیه!

تغییرات در بایننس
خبر آمده که »بیل کیان«، رئیس 
بایننس لبز از سمت خود کناره گیری کرده 
است. گفتنی است این دومین استعفای 
مدیران رده باالی بایننس در هفته های اخیر 

محسوب می شود.
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که چند ســاعت پــس از انتشــار خبــر انجام شــد، گفت: 
»رگولیشن مؤثر و شفاف نه تنها مورد نیاز است،  بلکه تنها 
راه ایجاد اعتماد میان بازار مرموز رمزارزها و بازارهای مالی 
بزرگ است. بایننس همواره با این روند همراه بوده و آن را 
اولویت اول خود قرار داده است. دستور العمل های جدید 
مــا بــرای شــیوه ثبت نــام و ارائــه گــزارش تراکنش هــا بــه 
دولت های میزبان خدمات ما هم برنامه هایی است که در 
این راستا برنامه ریزی و اجرا کردیم. تنها از این طریق است 
کــه می توانیم بــه مــردم بگوییــم کــه ســامانه مــا از جمله 
امن تریــن و قابــل اعتمادتریــن ســامانه های رمــزارزی 

دنیاست.« 

 تغییــر رویکــرد بایننــس نســبت بــه روزهــای 
ابتدایی این صرافی قابل توجه اســت. بایننس 
در ابتدا حاضر بــود خصوصی بــودن و غیرمتمرکز بودن 
رمزارزهــا و تراکنش هــا را بــه قیمــت محروم مانــدن در 
اقتصادهــای بزرگ دنیــا به جان بخــرد، اما حــاال نه تنها 
دیگر این رونــد در بایننس دیده نمی شــود، بلکه مدیر و 
مالک این صرافی بــه یکــی از اصلی ترین حامیــان روند 
رگولیشــن تبدیل شده اســت. ادامه داســتان پیشرفت 
بایننــس بــه شــکل فعلــی، پیام هــای مهمــی را دربــاره 
چگونگی همراهی کسب وکارهای رمزارزی با رگوالتورها 

دربر خواهد داشت.

ماه گذشــته بــود کــه خبــر مهاجــرت کاری صرافــی FTX از 
سنگاپور به جزیره آنتیگوا منتشر شد. با وجود سروصدایی 
که این خبــر در زمان انتشــار به پا کــرد و توجه بســیاری که 
بــه رونــد ســنگین رگوالســیون ایــن کشــور شــد، مهاجرت 
FTX تنها آخرین مورد یــک صف طوالنی از مهاجرت های 

دیگر بــود. در آن زمــان تصمیم 
»ســم بنکمن فریــد«، مدیر این 
صرافــی بــرای مهاجــرت، بیش 
از آنکــه تمرکــز را روی قــدرت 
در حــال تحلیــل ســنگاپور در 
اکوسیستم رمزارزی ایجاد کند، 
بیشــتر از نظر مقصــد او یعنی 
آنتیگــوا جالــب توجــه بــود. اما 
واقعیت ماجرا این اســت که در 
طول دو ســال گذشــته تعدادی 
صرافی هــای  بزرگ تریــن  از 
رمــزارزی دنیــا تحــت فشــار 
رگوالتــوری دفاتــر مرکــزی خــود 
را کــه در ســنگاپور برپــا بــود، به 
مقاصــدی چــون دبــی منتقــل 
 کردنــد. بایننــس، بایبیــت و
 Crypto.com در میــان ایــن 
صرافی هــای نامــدار عزل شــده 

بودند. 
از آن زمــان اقلیت پرجمعیتی در قشــر سیاســی ســنگاپور 
ظهور کرده که معتقد است سیاست های پیشین به غیر از 
تضعیف سنگاپور در صحنه بین المللی رمزارزی کاری نکرده 
است. آنها می خواهند از طریق ورود به حوزه دیفای یا همان 
خدمات مالی غیرمتمرکز  بار دیگر سنگاپور را به عنوان یکی 
از کشــورهای نامی این حوزه مطرح کنند. انتخاب آنها هم 
بسیار معقوالنه است ؛ دیفای به طور کلی مقاومت باالیی را 
در مقابل روند قانون گذاری داراست و در مقایسه با برخی 
دیگر از بخش هــای صنعت رمــزارزی نســبتاً جــوان و خام 
است. از این رو، ورود سنگاپور به این حوزه می تواند شانسی 

برای جبران خسارات وارده در طول سال های اخیر باشد. 
در این راستا،  بانک مرکزی ســنگاپور از همین حاال در حال 
بررســی احتمال همــکاری با ســازمان جی پی مــورگان برای 
راه انــدازی یک ســامانه دیفای اولیــه اســت. هرچند بانک 
مرکزی سنگاپور هنوز در انتخاب طرف قرارداد خود مطمئن 
نیســت، امــا از همیــن حــاال آزمایش هــای اولیــه ســاخت 
ســامانه های دیفای تحــت نظارت بنیــاد نظــارت مالی این 
کشــور )MAS( تحت پروژه »گاردین« شــروع شــده است. 
بنیاد نظارت مالــی همچنین بانک بین المللی ســنگاپور را 
که یکــی از بزرگ ترین نهادهای مالی آســیا اســت، موظف 
کرده که در بخش های فنی تولید اولیه پروژه گاردین دخیل 
باشــد تا نتیجه ایــن پــروژه از تحلیــل دقیق تــر و جامع تری 

برخوردار شود.

در مراحل ابتدایــی پروژه گاردین، دولت ســنگاپور به دنبال 
تعدادی از پاسخ های اساسی در خصوص ایجاد یک سامانه 
دیفای است. کارکرد این سامانه ها احتماالً بر بستر تعدادی 
از بالکچین هــای عمومــی از جملــه اتریــوم مــورد آزمایــش 
قــرار خواهــد گرفت تــا توانایی آنهــا در تســهیل رونــد ارائه 
خدمــات مالــی مختلــف مانند 
دریافت وام، بیمه و غیره به طور 
غیرمتمرکز سنجیده شود. قدم 
اول آنهــا هــم توکن ســازی اوراق 
قرضــه و تراکنش هــا از طریــق 
قراردادهــای هوشــمند خواهــد 
بود تا عملکرد آن ابتدا در فضای 
خصوصــی و ســپس عمومــی 

آزمایش شود. 
در نهایــت پــروژه گاردیــن قــرار 
اســت با تمرکز بر مفهــوم اوراق 
ترکیــب  بــه  دســت  بهــادار، 
چهارچوب هــا و ســاختارهای 
مالی سنتی با فناوری بالکچین 
بزنــد. ایــن پــروژه همچنیــن 
به دنبــال اخــذ مرزهــای فناوری 
دیفای در اتوماسیون فرایندهای 
مالی است که در صورت تحقق، 
بخش زیادی از مسئولیت های دولت در این حوزه را از بین 
خواهد بــرد. در آخــر بانک مرکزی ســنگاپور کــه همچنین 
باالترین نهاد مسئول قانون  گذاری بر رمزارزهاست، از نتایج 
این پروژه استفاده خواهد کرد تا روند قانون گذاری جامع تری 

را برای حوزه دیفای در پیش بگیرد. 
»هنگ سویی کیت«، معاون نخست  وزیر سنگاپور شخصاً 
به رونمایی از مراحل مختلف این برنامه  پرداخت که درباره 
آن در رویدادهای فناوری پیش روی آسیا مانند Asia X بیشتر 
خواهیم فهمید. هنگ همچنین به عنوان مدیر ارشد پروژه 
گاردین منصوب شده و در کنار وزیر اقتصاد این کشور مسئول 
سیاست گذاری بر حوزه دیفای خواهد بود. جالب ترین خبری 
که درباره این پروژه وجود دارد، عدم تغییر رویکرد کلی دولت 
سنگاپور از جمله شخص هنگ در خصوص سیاست های 
پیشین سنگاپور درباره رمزارزهاست. هنگ در مصاحبه ای 
گفت: »هدف پروژه گاردین ایجاد سهولت در خدمات مالی 
از طریق فناوری است. فعالیت های ما در حوزه دیفای نباید 
با ملغی شــدن سیاســت های امنیــت مالی مــا در خصوص 
رمزارزها هم معنی تلقی شــود. قصد داریم حوزه دیفای را از 
ناشناختگی نسبی ای که نسبت به سایر بخش های رمزارزی 
در مورد آن وجود دارد، خارج کنیم و از آن برای بهبود بخش 
مالی زندگی مــردم ســنگاپور و ســرمایه گذاران خارجی بهره 
ببریم. چنین فناوری هایی به طور بالقوه دارای توانایی  ایجاد 
انقــالب در زمینــه مالی هســتند.« بیانیــه ای کــه در آن پیام 

»بالکچین و نه بیت کوین« به خوبی مشهود است. 

استفاده از سقوط UST به عنوان یک بهانه رگوالتوری 
محدود به آمریکا نیست

سقوط ترا؛ بهانه جدید انگلیسی ها

ANALYSISتحلیل

 بسیاری از دنبال کنندگان بازار که شاید با 
تحلیل هــای فاندامنتــال بــه تبــادل ارزها 
می پردازنــد، انتظــار داشــتند کــه نتایــج ســقوط 
فاجعه بار استیبل کوین UST تاکنون از بین برود، اما 
نه تنها این موضوع در ایاالت متحده که از ابتدا در 
خصوص چنین استیبل کوین هایی دغدغه داشته، 
بــا جدیــت تمــام دنبــال می شــود،  بلکــه حــاال در 
پادشاهی بریتانیا نیز شاهد استفاده از این سقوط 
به عنوان نمونه ای برای لزوم رگولیشن هستیم، اما 
در بریتانیــا بیــش از آنکــه نگرانــی در مــورد نحــوه 
اتفاق افتادن این ســقوط فجیع باشــد، رگوالتورها 
بیشتر به دنبال جلوگیری کامل از رویدادی مشابه 
با استیبل کوین هایی هستند که ارزهای ملی آنها را 

نمایندگی می کنند. 

 دولت بریتانیا حتی تا حدی پیش رفت که 
روز سه شــنبه بــه انتشــار یــک بیانیــه 
مشاوره ای پرداخت. در این گزارش آمده: »از زمان 
تعهــد ابتدایــی مــا بــه قانون  گــذاری بــر برخــی 
اســتیبل کوین ها، حوادثی کــه در بــازار دارایی های 
دیجیتــال اتفــاق افتــاده،  بیــش از پیــش نیــاز بــه 
رگولیشن مستمر بر این حوزه را خاطرنشان می کند. 
واضح اســت که در بخش های خاصی از این بازار، 
امنیت مالی و شــفافیت مالی وجود نــدارد.« گویا 
هــدف اولیــه دولــت بریتانیــا در ایــن راســتا ارائــه 
اختیار ات خاصی به دو نهاد مالی اصلی این کشور، 
یعنی بانک انگلســتان و مرجع راهبــرد امور مالی 
 ،FCA است. در خصوص FCA انگلستان یا همان
دولــت قصــد دارد در خصــوص برخــی الیحه های 
رگوالتوری که در خصوص استیبل کوین ها تصویب 
شــده، اما هنوز اجرا نمی شــوند، چراغ سبز نشان 
دهد. این اختیارات شامل قانون گذاری خودمختار 
بر پول های الکترونیک و اطمینــان از امنیت مالی 

مصرف کنندگان در بازار رمزارزها می شود. 

 در صورت اجرای این روند،  بانک انگلستان 
هم دســت خالی نخواهد ماند. بر اساس 
گزارش ها بانک انگلستان قابلیت نظارت رگوالتوری 
بر تمــام فرمت هــای پرداخــت دیجیتــال را خواهد 
داشــت. در بخش دیگری از بیانیــه دولت بریتانیا 
آمده: »بانک انگلستان بر تمام شیوه های تراکنش 

مالی دیجیتال که ارزش بنیادین داشته باشند، ناظر 
خواهد بــود. هر ســامانه تراکنش مالی کــه توانایی 
مختل کردن، تأثیر گذاشتن، بی ثبات کردن و حتی 
بهبود وضعیت مالی کشــور را دارا باشد، بنیادین 
محســوب خواهــد شــد و تحــت نظــارت بانــک 

انگلستان قرار خواهد گرفت.«

 در مورد UST، مشخص نیست که آیا یک 
نظــام  نظارتی می توانســت از ســقوط آن 
جلوگیری کند یا نه. ماهیت این استیبل کوین که از 
طریق الگوریتم کار می کــرد، آن را به یــک آزمایش 
مالی در ابعاد جهانی تبدیل کرده بود که اساساً یک 
ساختار مالی غیرمتمرکز محسوب می شد. حتی 
در محافل طرفــدار رمزارزها نیز شــک و شــبهه در 
خصوص توانایی کارکرد موفق یک اســتیبل کوین 
الگوریتمــی وجــود داشــت. حــاال کــه ایجــاد یــک 
استیبل کوین بدون پشتوانه دارایی و وثیقه اضافی 
با شکست مطلق مواجه شده، می توان از هم اکنون 
تمام تالش های قبلی برای ایجاد یک استیبل کوین 
را که صرفاً با یک چرخه الگوریتمی حفظ می شد، 
شکست خورده تلقی کرد. اســتیبل کوین ها هنوز 
یک روش پرداخت قانونی در بریتانیا نیستند. با این 
حال پیشــنهادها و الیحه هایی بــرای قانونی کردن 
ارزهای دیجیتال در تقابل و توازن با روند رگوالتوری 
در حــال انجــام اســت. ایجــاد مقــررات مربــوط به 
اســتیبل کوین های غیرمتمرکز احتمــاالً همچنان 

چالشی بزرگ برای قانون گذاران خواهد بود.

 رگوالتور هــای بریتانیایــی تنهــا کســانی 
نیســتند کــه بــا نگرانی هــای مربــوط بــه 
فروپاشی Terra دست وپنجه نرم می کنند. خارج از 
بریتانیا، »روهیت چوپرا«، مدیر دفتر حمایت مالی 
از مصرف کننده ایاالت متحده اخیراً در مصاحبه ای 
از اهمیت باالی مالی سقوط UST سخن گفت. به 
گفتــه او ایــن ســقوط به خوبــی نشــان می دهد که 
استیبل کوین ها ممکن است هرگز جایگزین موثقی 
برای دالر و دیگر ارزهای فیات نامدار دنیا نباشند. در 
اتحادیه اروپا نیز ســقوط ترا نادیده گرفته نشــده و 
قانون گذاران این اتحادیه نیز به دنبال اتخاذ تدابیر 
قانونــی گســترده در خصــوص اســتیبل کوین ها 

هستند. 

پروژه گاردین  احتماالً 
بر بستر تعدادی از 

بالکچین های عمومی 
از جمله اتریوم مورد 
آزمایش قرار خواهد 
گرفت تا توانایی آنها 
در تسهیل روند ارائه 
خدمات مالی مختلف 

مانند دریافت وام، بیمه و 
غیره به طور غیرمتمرکز 

سنجیده شود



اتفاقی که در روزهای اخیر برای لونا افتاد و ایردراپ پس از آن، ما را به این فکر واداشــت که دســتی به ســر و روی فهرســت رمزارزها بکشــیم و آن را به روز کنیــم. البته تمام این مدت 
حواس مان به باال و پایین بازار و رمزارزهایی که می آمدند و می رفتند، بود؛ ولی اینجا نیاز به یک خانه تکانی اساسی داشت که در این شماره انجام دادیم. 

با همه این احواالت و تحوالت، در بر همان پاشنه ســابق می گردد و بازار تعریفی ندارد. رنگ قرمز، رنگ غالب است و تک و توک ســبزهایی سر وکله نشان می دهند که نمی توان به 
سبزی شان دل خوش کرد. آنها که به ادعای خودشان »کاربلد« هستند و چند تا پیراهن بیشــتر در این بازار پاره کرده اند هم این روزها دست به عصا راه می روند و حتی اگر اعتراف 

نکنند، احتماالً در حال ضرر کردن اند. 

در روزهای خوش بازار رمزارزها تشــویق افراد به اینکه سرمایه شــان را بدهند و به جایش چیزی را بگیرند که از ماهیت آن خبر ندارند، کار درســتی نبود؛ ایــن روزها که به طریق اولی 
نادرست اســت. اما این صفحه و رمزارزهایی که با وسواس انتخاب شده اند، می توانند راهنمایی باشند برای کســانی که می خواهند روی این بازار ریسک کنند؛ حداقل با تماشای 

هفتگی مشتی که تقریباً بهترین نمونه خروار است، از کم و کیف بازار و اوضاع پیش رو اطالع حاصل کنند. هدف ما هم همین است. 

رمزارز ۲۰
958 میلیون

4۰۰ میلیارد دالر

3۰۰ میلیارد دالر

2۰۰ میلیارد دالر

۱۰۰ میلیارد دالر

۰

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

اثبات کارطالی دیجیتالارز1.۴3 ٪958567 میلیونBTCبیت کوین۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری0.9 ٪582۱6 میلیونETHاتریوم2

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.03 ٪3272.5 هزارUSDTتتر3

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.0۲ ٪3254 هزارUSDCیو اس دی کوین4

قابل سفارشی سازیپرداختارز1.۲۸ ٪۱2.6۱9 هزارXRPریپل5

اثبات سهامصدور استیبل کوینتوکن کاربردی6۷ ٪2.66.۱9 تومانLUNCلونا کالسیک6

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری1۲.9۸ ٪۱.3۱3 میلیونSOLسوالنا7

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری1۷.9۲ ٪۱8۱8.9 هزارADAکاردانو8

قابل سفارشی سازیپرداختارز1.۲۸ ٪4.7۱9 هزارXLMاستالر9

اثبات کارمیم کوینارز0.۸6 ٪2.6۱۰.8 هزارDOGEدوج کوین۱۰

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۵.36 ٪3۰۰9.2 هزارDOTپولکادات۱۱

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۸.۴9 ٪7846.8 هزارAVAXآواالنچ۱2

-شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری9.۷۵ ٪24۱3.4 هزارLINKچین لینک۱3

اثبات کارمیم کوینارز۵.۵ ٪355.9 ریالSHIBشیبا اینو۱4

اثبات سهامشبکه الیه 2توکن کاربردی1.۷ ٪۱94.7 هزارMATICپلی گان۱5

---3.0۸ ٪2.4۰.5 هزارGALAگاال۱6

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری۵.0۸ ٪2952.6 هزارATOMکازموس۱7

--توکن کاربردی0.۸۸ ٪3۱۱.7 هزارMANAدیسنترالند۱8

--توکن کاربردی۲.36 ٪۱6۰.6 هزارLRCلوپرینگ۱9


