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تجربه کوچ روی 
با ایل باصری
گفت وگو با اهورا ولی شاهی 

 در نشست  خبری بازوی لجستیکی گروه سولیکو کاله مطرح شد

رشد کسب و کارها 
در گرو زیرساخت لجستیک

2

تعداد کسب وکارهای غیرفعال یا نیمه مرده اکوسیستم استارتاپی در حال افزایش است

پدیده سبزمرگی در استارتاپ ها و خطر آن برای اقتصاد نوآوری

 گفت و گو با نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک؛ او 
معتقد است تجربه کار صنفی الزم  در استارتاپ  ها کم است 

و گذشت زمان می تواند به  حل این چالش کمک کند

A N A LY S I S

طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

A N A LY S I S

نیمه جهنمی 2022
در  شش ماه گذشته زاکربرگ 65، بزوس 63 و ماسک 

62 میلیارد دالر از ثروت خود را از دست داده اند؛ 
روزهای خوش شرکت های فناوری تمام شده است؟
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 اوضاع اقتصادی کشور نشانه هایی از 
بهبــود نــدارد. ایــن بــرای بســیاری از 
کســب وکارها و فعــاالن اقتصــادی بــه معنــای 
احتیاط است. اما برای بســیاری کسب وکارها 
می تواند به معنای پایان کار باشــد. این روندی 
است که در سه سال گذشته شاهد آن بوده ایم 
و معلول متغیرهای زیادی است. 
از کرونــا گرفته تــا باز نشــدن گره 
ظــرف  کــه  جهانــی  مــراودات 
ســرمایه گذاری و ایده پــردازی در 
اقتصاد نوآوری کشور را کوچک تر 
از همیشه کرده است. اما در این 
میان هستند کسب وکارهایی که 
در ســال های گذشــته و پیــش از 
رکــود و وضعیــت فعلــی زیــر نــام 
جــذاب اســتارتاپ، راه افتادنــد و 
امروز اگرچه نام و نشان شان برپاست، اما عمالً 
زنده نیستند و حیات اقتصادی شان تمام شده 
اســت؛ پدیــده ای عجیب کــه می تــوان از آن به 
سبزمرگی استارتاپی تعبیر کرد. کسب وکارهای 
آنالینــی کــه درســت ماننــد گیاهانــی که ســبز 
می میرند، از بیرون زنده به نظر می رسند، اما در 
واقعیت دو، ســه ســالی اســت که نه رشــدی را 
تجربــه کرده انــد، نــه توســعه ای در درون 
کســب وکار خود داده اند و حتــی در مواردی نه 

خبری از مدیران و بنیان گذاران آن است!

 اگرچه بخشــی از دالیل این مرگ های 
خامــوش و از دســت رفتــن ایده هــا و 
انگیزه ها را می توان در عوامل محیطی و بیرونی 
و شرایط کلی اقتصاد کشور جست وجو کرد، اما 

در موارد زیادی، مسیر نادرستی که اکوسیستم 
اســتارتاپی کشــور در برخی حوزه ها و در برخی 
برهه های زمانی طی کرد، در این مرگ ها بی تأثیر 
نبوده است. کســب وکارهایی که بدون داشتن 
چشم انداز درستی از بازار ایران و مسیر توسعه 
خود، با هیجان  و انگیزه و ادعاهــای بزرگ و گاه 
غیرواقعی بیشتر درگیر منویات سرمایه گذاران 
و حاشیه شدند و از متن بازماندند، این روزها به 
اپلیکیشــن ها و ســایت های متروکــه ای تبدیل 
شــده اند که حتی اندک کاربران وفادارشان هم 

نمی دانند تکلیف شان با آنها چیست.

 بیشــتر شــرکت های دنیــا معمــوالً 
بیشــتر  نمی بیننــد.  را  30 ســالگی 
استارتاپ ها معموالً 5سالگی را نمی بینند. اما 
پایان کســب وکار هــم مانند شــروع آن و تالش 
بــرای معرفــی و برجســته کردن آن در اذهــان، 
آدابــی دارد. نمی تــوان بــرای گریــز از تلخــی 
شکست یا برای اینکه سرمایه گذاران از دست 
بنیان گــذاران شــاکی و عصبانــی نشــوند، 
شکســت ها را زیــر فــرش کــرد و فقــط آمــار 
داد.  ســرمایه  جــذب  و  ســرمایه گذاری 
اکوسیستم های بالغ نیاز دارند درباره مرگ های 
کسب وکاری اطالع رسانی و شفاف سازی کرده 
و دالیل آن را واکاوی کنند. در غیر این صورت، 
بــا پرونده های بــاز کســب وکارهای مــرده ای که 
بــرای کلیــت ایــن فضــا دســت وپاگیرند و 
پرسش انگیز، مواجهیم و البته با بنیان گذاران 
ســرخورده ای باید بقیه راه نــوآوری را طی کنیم 
که جســارت شــروع دوباره در آنها کشته شده 

است.

INTROسرآغاز

تعداد کسب وکارهای غیرفعال یا نیمه مرده اکوسیستم
استارتاپی در حال افزایش است
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ازکی وام و دریافت بیمه نامه قسطی در کمتر از پنج دقیقه

سفتهالکترونیکیبرایفروشبیمه
ســال گذشــته احســان خاندوزی، وزیــر اقتصــاد از فراهم 
شدن امکان خرید سفته به صورت اینترنتی و ۲۴ساعته 
در بانک های ملی، قرض الحسنه رسالت و آینده خبر داد. با 
رونمایی از سامانه سفته و برات الکترونیکی مردم می توانند 
بدون نیاز به مراجعه حضوری و به طور ۲۴ساعته به  سفته و 

برات الکترونیک دسترسی داشته باشند.
بعد از گذشت حدود چند ماه از رونمایی از سامانه سفته  
و بــرات الکترونیکی برای ســه بانــک مذکور، حال شــرکت 
ازکی وام با همکاری بانک ملی ایران از این امکان برای فروش 
بیمه به صورت اقســاطی اســتفاده کرده و طی مراسمی از 
محصول »سفته الکترونیکی برای فروش بیمه« در شعبه 
ملی پالس فخــر رازی رونمایی کرد.  در ابتدای این مراســم، 
علیرضا ماهیار، معاون فناوری اطالعــات بانک ملی ایران 
ضمن اشــاره بــه اینکه هــدف از افتتــاح شــعبه ملی پالس 
بانک ملی ایران ایجاد یک ارتباط مؤثر میان استارتاپ ها و 
شرکت های دانش بنیان و شبکه بانکی کشور بوده است؛ 
توضیح داد: »یکــی از حوزه هایی که در بانک ملــی روی آن 
تمرکز داریم، حوزه های مختلف فین تک است. لندتک ها، 
اینشــورتک ها و حتــی ولث تک هــا ظرفیــت بی نظیــری را 
ایجاد کرده اند و ترکیب این سه نوع پلتفرم است که مفهوم 
نئوبانک را ایجــاد می کند و بانکــداری ســنتی را به چالش 

می کشد.«

ماهیــار گفــت: »امــروز اتفــاق خوبــی افتــاده اســت. مــا 
می توانســتیم روال ســنتی اســتفاده از ســفته را ادامــه 
دهیم؛ اما جهت همین ارتباط مؤثر میان شــبکه بانکی و 
فین تک ها به عنوان یک قدم مؤثر به ســمت سفته و برات 
الکترونیکــی رفتیم. امروز شــاهد این هســتیم کــه پس از 
آشنایی مجموعه ازکی وام با محصول سفته الکترونیک و 
با همکاری شرکت های سککوک و اعتماد هوشمند آینده، 
یک محصول نویــن بانکی با قابلیت هــای بی نظیر در یک 

پلتفرم فین تکی پیاده سازی و اجرا شده است.«
در ادامــه محمدمهــدی مؤمنــی، مدیرعامــل ازکــی وام در 
خصوص ایــن محصول جدیــد عنوان کــرد: »هــدف ما در 
مجموعه ازکی از همان ابتدا این بــود که بتوانیم عمق بازار 
خدمات بیمه را افزایش دهیــم و مردم عــالوه بر بیمه های 
اجباری از سایر خدمات بیمه نیز استفاده کنند.« مؤمنی 
عنــوان کــرد: »نتیجــه تالش هــای مــا در ازکــی و ازکــی وام و 
همچنین مراجعــه به شــرکت اعتماد هوشــمند آینده که 
تأمین کننده خدمت امضای الکترونیکی است و شرکت 
ســککوک کــه ارائه دهنــده ســفته الکترونیک اســت، این 
است که امروز شاهد آن هستیم که کاربران در کمتر از پنج 
دقیقه می توانند از پلتفرم ازکی وام بیمه نامه قسطی تهیه 
کنند. خوشبختانه تا به همین لحظه استقبال خوبی از این 

محصول شده است.«

ششم تیرماه ســتاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، از یــک 
طرح حمایتی اکوسیســتم اقتصاد دیجیتال موسوم به 

»جهش هوشمندسازی« رونمایی کرد.
در ابتــدای ایــن نشســت خبــری حســین مــالزاده، 
دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای اقتصــاد دیجیتــال و 
هوشمندســازی، ضمــن تأکید بــر لــزوم تعییــن اولویت 
میان اهداف ســند چشــم انداز توضیح داد: »مخاطبان 
طرح، شــتاب دهنده ها، مراکز نوآوری و شرکت های نوپا، 
کوچک و متوســطی خواهند بود که در حوزه های هوش 
مصنوعی، اینترنت اشــیا، بالکچیــن، واقعیت مجازی، 
فین تک، سالمت دیجیتال، انرژی و کشاورزی هوشمند 

فعالیت کنند.«
در ادامه این نشست امیر شریفیان، مدیر مرکز رصد و 
ترویج اقتصاد دیجیتال با تأکید بــر اینکه ارزیابی مراکز 
نوآوری و شتاب دهنده ها، آنها را در چهار سطح مختلف 
طبقه بندی کــرده و در هر ســطح خدمــات متنوعی ارائه 
می دهد، توضیح داد: »حمایت های ستاد از هر مجموعه 
بــه ســطح بندی مراحــل ارزیابــی بســتگی دارد. در تمام 
 KPI مراحل پــس از ارزیابی طــرح اســتارتاپ ها و تعیین
قابلیت تبدیل تسهیالت به تســهیالت بالعوض وجود 

دارد.«
طبــق توضیحــات او، تســهیالت مذکور در چهار ســطح 
بــه اســتارتاپ ها پرداخت می شــود. ســطح یک شــامل 
تسهیالت تا سقف ۱00 میلیون تومان برای هر استارتاپ 
اســت و حداکثر چهار اســتارتاپ که در مرحلــه ارزیابی 
ایــن ســطح پذیرفتــه خواهنــد شــد. بــرای ســطح دو کــه 
تســهیالت تا ســقف ۸0 میلیــون تومان اســت، حداکثر 
ســه اســتارتاپ پذیرفتــه می شــوند. ســطح ســوم نیــز 
شــامل تســهیالت تا ســقف ۶0 میلیــون تومان اســت و 
دو اســتارتاپ شــانس پذیرفتــه شــدن در ایــن ســطح را 
دارنــد. در نهایت نیز یــک اســتارتاپ در ارزیابی ســطح 
چهارم پذیرفته می شود که سقف تسهیالت برای آن ۴0 

میلیون تومان خواهد بود. 
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افتتاح نوین آمپر
مجموعه نــوآوری و صنایع خالق 
نوین آمپر، با امضای تفاهم نامه  با معاونت 
علمی و فناوری و الحاق رســمی به شــبکه 

ملی خالق کشور، افتتاح شد.

شماره جدید عصر تراکنش
پنجاه ونهمیــن شــماره ماهنامــه 
عصــر تراکنــش بــا تصویــری از احمــد 
ســلمانی آرانی منتشر شــد. در این شماره 
می توانید تحلیل هایی از مهم ترین اتفاقات 

فین تک و رمزارز ماه گذشته، بخوانید.

 

 کمپ دیجی نکست
اســتارتاپی  کمــپ  هفتمیــن 
دیجی نکســت از ابتــدای مردادمــاه آغــاز 
می شود. عالقه مندان تا ۲۴ تیرماه فرصت 
دارند تا برای شــرکت در این کمپ ثبت نام 

کنند.

 گزارش ساالنه آیتول منتشر 
شد

آیتول، ســامانه جامع استعالم و پرداخت 
آنالین بدهی خودرو گزارش ساالنه خود را 
منتشر کرد. در شماره بعد تحلیل کارنگ را 

از این گزارش بخوانید.

اتاق بازرگانی ایران محل گرد هم آمدن شــماری از فعاالن 
حوزه فین تک کشور بود. بهانه دور هم جمع شدن اهالی 
حوزه فین تک و اینشورتک نیز حواشی پیچیده ای بود که 
روزهای گذشــته صنعــت بیمه کشــور را در تقابــل با نهاد 

ناظر با چالش های فراوانی رو به رو کرد. 

سوئیچ مغایر با اهداف وزارت اقتصاد است
محمدرضــا راونــد، دبیــر کل ســازمان ملــی 
کارآفرینی ایران با انتقاد از رویه تازه بیمه مرکزی که بدون 
جلب نظــر اســتارتاپ های بیمــه ای اتفاق افتــاده، حرکت 
اخیر نهاد ناظر در انحصار سوئیچ بیمه را مغایر با رویکرد 
حمایــت از فعالیت هــای دانش بنیــان در وزارت اقتصــاد 
دانست و آن را خدشــه ای به حرکت رو به رشد نوآوری در 
عرصه صنعت بیمه و دلســردی کارآفرینان دانست. او با 
انتقاد از موضع گیری اخیر مدیران نهــاد ناظر در رابطه با 
واکنش های فعاالن استارتاپ های بیمه ای، عدم همراهی 
و همفکری با استارتاپ های بیمه برای اجرای پروژه سوئیچ 

را مورد انتقاد قرار داد. 

فین تک ها را جدی بگیرید
مصطفی نقی پورفر، دبیر انجمن فین تک با اشاره 
با اهمیت پیدا کردن مقوله فین تک ها در گستره جهانی به 
خصوص در دوران همه گیری کرونا که به نوعی فین تک ها 
بار خألهای اقتصاد سنتی را به دوش می کشیدند، عنوان 
کرد:  »سال هاست که در فضای فین تک شاهد رفتارهایی 

خــالف روال عــادی در دنیــا هســتیم. امــروز در همه جای 
دنیا فین تک ها یکــی از ارکان اساســی اقتصــاد دیجیتال 
به شــمار می روند ولی در ســال گذشــته در کشــور شــاهد 
رفتارهایی بودیم کــه عمالً بحــران اقتصاد دیجیتــال را به 
همراه داشــت که اقدام بیمه مرکزی در اجرای سوئیچ نیز 

از همین دست است.«
دبیر انجمن فین تــک ابراز امیــدواری کــرد وزارت اقتصاد 
و نهادهــای ناظــر زیرمجموعــه آن بــا تدویــن چهارچــوب 
فین تک در سالی که به اسم دانش بنیانها نام گذاری شده 
اســت، نه مانعی بــرای نــوآوری که تســهیلگری بــرای این 

حرکت باشد.

حرکــت دانش بنیــان، رگوالتــور دانش بنیــان 
می خواهد

محمدرضا فرحــی، مدیرعامل و هم بنیان گــذار بیمه بازار 
در ابتــدای صحبت هایــش ســیر تکاملــی شــکل گیری 
پــروژه ســوئیچ را از زمــان تولــد کارگــزاران برخط در کشــور 
توضیح داد. او در این باره افــزود:  »ما با اصل نظارت نهاد 
ناظر مشــکلی نداریــم، بلکــه نهاد ناظــر طبــق قانون های 
کنونی و در حیطــه اختیارات خودش وارد عمل شــود؛ اما 
تصدی گــری، انحصــار و مســائلی ماننــد ورود نهــاد ناظر 
به کســب وکارها و عدم در نظر گرفتن مدل کســب وکارها 
از مســائلی هســتند کــه جلــوی اقتصــاد دانش بنیــان را 
خواهند گرفــت. اقتصــاد دانش بنیان نیازمنــد حاکمیت 
دانش بنیــان، تعامل کننــده و یادگیرنده اســت کــه بتواند 

ساختار سنتی خود را به مرور اصالح کند.«
بهاره شــریفیون، مدیرعامل بیمــه دات کام نیــز بر تعامل 
و گفت وگو در بســتر واقعیت ها تأکید کــرد و عدم حضور 
نمایندگان بیمه مرکزی در نشستی که می توانست ابزاری 

مهم برای باز شدن درهای تعامل باشد، به نقد کشید.
او با انتقاد از موضع گیری اخیر بیمه مرکزی در رابطه با این 
موضوع که استارتاپ ها درخواست سوئیچ را مطرح کرده 
اند، این مسئله را به صراحت روشــن کرد که استارتاپ ها 
هیچ گاه به دنبال اجرای پــروژه ای نظیر ســوئیچ نبوده اند، 
بلکه چیزی که استارتاپ های بیمه ای دنبال می کردند در 
اختیار داشتن سرویس هایی برای ساختن تجربه مشتری 

منحصر بوده است. 
حامــد ولی پــوری، مدیــر عامــل ازکــی، ضمــن اشــاره بــه 
ماســبق پروژه ســوئیچ عنــوان کــرد: »آنچه در گذشــته به 
اســتارتاپ های بیمه ای از این پــروژه معرفی و اعالم شــده 
اســت با چیزی کــه امروز شــاهد آن هســتیم، تفاوت های 
زیــادی دارد. نفــوذ آمیتیــس در فراینــد قیمت دهــی و 
دخالــت در مــدل همــکاری شــرکت های بیمــه آنالیــن بــا 
ســایر کســب وکارها مصداق تصدی گــری اســت و اعمال 
تصدی گــری توســط یــک نهاد ناظــر دولتــی اتفــاق خوبی 
نخواهــد بــود. بیمــه مرکــزی از طریــق آمیتیــس روی 
گلوگاه های کســب وکار ما یعنی بخش صــدور بیمه نامه، 
قیمت دهی، پرداخت، لجستیک و... قرار می گیرد که این 
مسئله نشان از انحصار دارد. در فضای انحصار اتفاقات 

مثبتی نخواهد افتاد و نوآوری رخ نخواهد داد.«

در نشست مشترک فعاالن 
حوزه فین تک مطرح شد

سوئیچ بیمه 
مرکزی مانع 

بزرگ نوآوری

گزارش جامع سالمت دیجیتال رونمایی شد

هلدینگمکستاچهسقفیرویسالمتدیجیتالسرمایهگذاریمیکند؟
»گــزارش جامــع ســالمت دیجیتــال ایــران ۱۴00« در 
نشستی رونمایی شــد. این گزارش به سعی مرکز رصد 
و ترویج اقتصاد دیجیتال )ســایتک( و با حمایت ستاد 
اقتصــاد دیجیتــال معاونــت علمــی و هلدینــگ مکس 
در ۲00 صفحه تهیه شده اســت. این گزارش حدود ۹0 
درصد از فضای اکوسیستم سالمت دیجیتال کشور را 
ترســیم کرده و داده های مختلفی را دربــاره ماهیت این 
اکوسیســتم، تعــداد اســتارتاپ ها، حجــم بازار و ســایر 

ویژگی های این حوزه در ایران ارائه می دهد.
در این نشســت، مجتبی کیانی، معاون سرمایه گذاری 
هلدینگ مکس، به فعالیت های این هلدینگ در حوزه 
سالمت دیجیتال اشاره کرد و درباره حمایت هلدینگ 
مکس از گــزارش جامع ســالمت دیجیتال ایــران ۱۴00 
توضیحاتــی ارائــه داد. به گفتــه او، یافته هــا و نتایج این 
گــزارش می تواند بــرای رگوالتــور، اســتارتاپ ها و فعاالن 

حوزه سالمت دیجیتال کشور مفید و مؤثر باشد.
کیانــی آشــنایی بــا تیم هــای فعــال در حــوزه ســالمت 

دیجیتال کشور و سرمایه گذاران این حوزه را از مهم ترین 
تأثیرات این گــزارش بر دیــدگاه و رویکرد ایــن هلدینگ 
در زمینــه ســالمت دیجیتــال دانســت کــه بــه  گفتــه او 
می تواند بر استراتژی های آتی این هلدینگ در این حوزه 

تأثیرگذار باشد.
معــاون ســرمایه گذاری هلدینــگ مکــس گفــت: »ایــن 
هلدینگ از ســال ۱3۹۹ با ســرمایه گذاری در استارتاپ 
دکترتو به عرصه ســالمت دیجیتال وارد شــد و در سال 
گذشــته، به ســرمایه گذاری روی هومکا رســیده اســت. 
آشنایی با شــرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه، 
این هدلینگ را به ســرمایه گذاری در سالمت دیجیتال 

ترغیب کرده است. 
اکنــون هلدینگ مکس بودجــه ای بین ۷ تــا 30 میلیارد 
تومان را برای سرمایه گذاری در پروژه های حوزه سالمت 

دیجیتال در نظر گرفته است.«
کیانــی تفاوت های حــوزه ســالمت دیجیتــال در ایران و 
جهان را نیز تشــریح کــرد و گفــت: »تطابق مردم ســایر 

کشورها با فناوری، استفاده از اپلیکیشن ها و ابزارهای 
ســالمت محور و... زودتــر اتفــاق افتــاده اســت؛ امــا در 
ایران این روند کندتر بوده و در یکی،  دو ســال اخیر نیاز 
به مواردی مانند نســخه الکترونیک و پرونده ســالمت 

الکترونیک احساس شده است.«
وی حوزه سالمت دیجیتال کشور را در حال رشد خواند 
و ســرمایه گذاری سرمایه گذاران و شــرکت های مختلف 
در مقاطــع زمانــی مناســب را الزمــه رشــد و توســعه آن 

دانست.
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لجستيک
L O G I S T I C

در نشست شرکت حمل و نقل کاالی شتابان شمال، بازوی لجستیکی گروه سولیکو کاله، وضعیت 
صنعت لجستیک و اهمیت آن مورد بررسی قرار گرفت

رشد کسب و کارها در گرو زیرساخت لجستیکی

 هوش مصنوعی به کمک 
لجستیک می آید

تحولدرحملونقل
 در حالــی کــه هــوش مصنوعــی 
مفهوم تازهــای در دنیا نیســت، 
پیشرفت های سریع در این زمینه در حال 
هدایت کردن آینده توســعه نرم افزاری به 

حوزه حمل و نقل است.

 فروشندگان فناوری برای کارایی 
بیشــتر، از هــوش مصنوعــی و 
یادگیــری ماشــین بــه طــور فزاینــده در 
اکوسیســتم دیجیتالــی کــه بــه صنعــت 
حمل ونقــل مربــوط می شــود، اســتفاده 
می کنند که شامل سیستم 
حمل ونقــل،  مدیریــت 
پنل های بــار الکترونیکی و 
ابزارهای مدیریت ظرفیت 

می شود.

 یکــی از محققان 
حــوزه نرم افــزاری 
می گوید: »هوش مصنوعی 
بــه  و یادگیــری ماشــین 
فهمیــدن اطالعــات زیــادی کــه از طریــق 
باربری هــا، شــرکت های لجســتیک و 
تأمین کنندگان فناوری جمع آوری شــده، 

کمک شایانی می کند.«

 این محقق اضافه می کند: »درک 
و اولویت بنــدی همزمــان تعــداد 
زیــادی از اطالعــات برای انســان بــه دلیل 
محدودیت توانایی های انسانی امکان پذیر 
نیست.« او می گوید: »هوش مصنوعی و 
یادگیری ماشین می توانند سیگنال های 
متفــاوت را بــرای مــا تشــخیص دهنــد و 
اولویت بنــدی کننــد و بــرای آنالیــز کــردن 
اطالعــات ایمیل هــا از طریــق هــوش 
مصنوعــی از نرم افــزار  NLPاســتفاده 
می کنند. کاربــرد دیگر هــوش مصنوعی، 

تأمین قیمت پویای حمل و نقل است.«

 بازارهای بهبودیافته باید به تمام 
عوامل صنعت حمل ونقل برای 
ساخت رابطه های تجاری بهتر و همکاری 
کردن بــا کمتریــن اختــالف کمــک کنند. 
پذیــرش فنــاوری بــه شــرکت های مــدرن 
حمل و نقل اجازه دسترسی به حجم زیادی 
از اطالعــات را بنــا بــر فعالیت هایشــان 
می دهــد و همین طور شــناخت بهتری از 
شرایط بازارهای گسترده تر و  در قدم بعدی 
درک مســیرهای بهتــر بــرای اســتفاده 
مطمئن از تمــام اطالعات در اختیارشــان 

می گذارد.

REPORTگزارش

»برق«
واردمیشود
کمک گرفتن از فناوری برای 
پرداخت در محل

Geidea با راه اندازی اپلیکیشــن ســرویس تحویل »برق« 
)Barq( برای فعال کــردن پرداخت های دیجیتــال در محل 
تحویــل کاال با عربســتان ســعودی شــریک می شــود. یک 
 ،Geidea شرکت فین تک پیشرو در عربستان سعودی به نام
با استارتاپ تحویل به عنوان یک سرویس )DAAS( مستقر 
در عربستان، مشــارکت کرده  اســت تا از طریق اپلیکیشن 
فعــال و تحویل در محــل، پرداخت هــای دیجیتالــی را برای 
مشتریان تسهیل کند. این شرکت از زمان تأسیس در سال 
۲0۲0، خدمات تحویل سریع را برای مشاغل در هر اندازه و 
در چندین بخش تجارت الکترونیک در کمتر از دو ساعت 

ارائه داده  است.

عبدهللا منصور الشــوایر، مدیر ارشــد بازرگانی این شرکت 
گفت: »با شــبکه بــزرگ و تجربه فین تک خــود، می توانیم 
قابلیت هــای خــود را هم افزایی کنیــم و رشــد پرداخت های 
دیجیتال را در سراسر عربستان افزایش دهیم تا پرداخت ها 
و فنــاوری تجــارت بــرای همــه در دســترس تر، ایمن تــر و 
یکپارچه تر شــود. مهم تر از همه، این مشــارکتی اســت که 
به غنی سازی اکوسیســتم عربستان ســعودی و گسترش 
دسترسی به اقتصاد دیجیتال برای مشاغل و کارآفرینان در 

سراسر این کشور کمک می کند.«
محمد المروانی، مدیر ارشد توسعه این کسب وکار هم گفت: 
»ما از امضای این مشارکت استراتژیک خوشحال هستیم 

هفتــم تیرمــاه، همزمان بــا روز جهانی لجســتیک، شــرکت 
حمل و نقــل کاالی شــتابان شــمال، میزبــان جمعــی از 
اصحاب رســانه در هتل همای تهران بود و در یک نشست، 
خبرنگاران رسانه های مختلف، پرسش های خود را با حسن 
دوست حقی، مدیرعامل شرکت حمل ونقل شتابان شمال؛ 
سهراب کارگر، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی شرکت های 
صنعت پخش ایران و محســن شیخ ســجادیه، دبیر علمی 

جایزه ملی لجستیک و زنجیره تأمین مطرح کردند.

  صنعــت لجســتیک،حلقه اســتراتژیک 
توسعه ملی کشورها 

در ابتدای نشست، حسن دوست حقی، مدیرعامل شرکت 
شتابان شمال به تعریف کلی از صنعت لجستیک پرداخت. 
وی در تعریــف معنــای لجســتیک گفــت: »لجســتیک به 

معنای مدیریــت جریان محصــول و مواد اولیــه، اطالعات و 
جریان نقدینگی در کل زنجیره تأمین است و دلیل اهمیت 
آن نیز این است که هیچ کسب وکاری بدون وجود زیرساخت 
لجستیکی مناسب رشد نخواهد کرد.« وی با بیان اینکه طبق 
گزارش بانک جهانی، بیش از ۱0 درصد تولید ناخالص ملی 
کشورهای اروپایی، سهم لجستیک بوده  است و اگر قرار باشد 
لجستیک را ارتقا دهیم، باید یکسری اقدامات زیرساختی 
انجام شود، افزود: »در دنیا، کشــورهایی که زیرساخت ها و 
عملکرد لجســتیکی خوبی داشــته اند، حداقل یک درصد 
تولید ناخالص ملــی خود را بــاال برده انــد و دو درصــد هم در 

تجارت رشد داشته اند.« 
دوســت حقی در ادامه گفــت: »می دانیم که بخــش زیادی 
از محصوالت غذایــی ما به مصرف نمی رســند یــا در مزرعه 
خراب می شوند. دلیل این موضوع نداشتن زیرساخت های 

لجســتیکی اســت و اگــر لجســتیک کامل تــری در حمــل 
محصوالت غذایی داشــته  باشــیم، این اتفاقات و هدررفت 
منابع رخ نمی دهد. صنعت لجســتیک حلقه استراتژیک 
توســعه ملی کشورهاســت و هرچه این صنعت کارآمدتر و 
اثربخش تر باشد، قدرت رقابت پذیری بیشتری برای کشور 
ایجاد می کند.«مدیرعامل شرکت شتابان شمال با ذکر این 
نکته که در کشورهای دنیا در دو تا سه سال گذشته بیشترین 
توسعه مربوط به حوزه لجستیک بوده  است، افزود: »اگر به 
۱00 شرکت برتر دنیا نگاه کنیم، شرکت های لجستیکی بخش 

عمده ای از این لیست را تشکیل می دهند.«

  نگاه سنتی به صنعت لجستیک
به گفته دوســت حقی با وجود اهمیت صنعت لجستیک 
در تجارت خرده و کالن، در ایران نگاه ســنتی به این صنعت 

نگین نظری

Neginnazari29
@gmail.com
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وجود دارد و زیر ساخت ها و تجهیزات لجستیکی ما قدیمی 
اســت. همچنین هیچ رویکــرد یکپارچه ای در ایران نســبت 
به لجستیک وجود ندارد. هر سازمان و هر ارگانی برای خود 
شــبکه لجســتیکی ایجاد می کند. بــرای مثال شــرکت های 
حمل ونقل، زیرمجموعــه وزارت راه هســتند و در عین حال 
شــرکت های پخــش کــه قســمتی از ایــن زنجیــره هســتند، 
زیرمجموعــه وزارت صمــت محســوب می شــوند. جهــاد 
کشاورزی و سایر سازمان ها نیز زیرمجموعه های لجستیک 
دارند و همه این نهادها و سازمان ها به صورت مستقل عمل 
می کنند.  وی هدف از این گردهمایی را این گونه بیان کرد: »ما 
امروز برای اولین بار به مناسبت روز جهانی لجستیک کنار 
هم قرار گرفته ایم تا بستر هماهنگی و همکاری نزدیک تری 
را بین این ارکان فراهم کنیم.«  دوست حقی گفت: »مسئله 
مهم دیگر این است که ما توسعه زیرساخت برای لجستیک 

خــود نداشــته ایم. مثــالً کل نــاوگان ریلــی ایران 
تعداد محدودی نــاوگان یخچالــی دارد و امکان 
اســتفاده از ناوگان ریلی برای حمل محصوالت 
فاسدشــدنی وجــود نــدارد. بــرای توســعه ملــی 
کشور، نیاز به لجستیک چابک و بهره ور داریم 
که الزمه آن، هم اندیشی و حل کردن قدم به قدم 
این مسائل اســت. شاید لجســتیک تنها یک 
لغت برای بسیاری از مردم باشد اما خالصه ای از 
فعالیت های شرکت شتابان می تواند تا حدودی 

اهمیت این حوزه را روشن کند.« 

  چهار هاب لجستیکی در اختیار سولیکو کاله
دوست حقی در این نشســت درباره شــتابان شمال گفت: 
»شرکت شتابان شمال بازوی لجستیکی گروه سولیکو کاله 
اســت که بیش از ۱500 خودروی ملکی دارد. این شــرکت در 
سال ۱3۸۷ تأســیس و از یک واحد به شــرکتی بزرگ تبدیل 
شــد و در حال حاضر عالوه بر فعالیت لجســتیکی در گروه 
ســولیکو کاله، در بســیاری از شــرکت های دیگر هم سهمی 
از حمل را بــه خود اختصاص داده  اســت.« او بــا بیان اینکه 
شرکت شتابان شمال مواد اولیه و ملزومات واحدهای تولیدی 
مختلف گروه سولیکو کاله را از بیش از دو هزار تأمین کننده 
به کارخانه هــای مختلــف منتقل می کنــد، افزود: »ســپس 
محصوالت تولیدشــده به چهار هاب لجســتیکی و نیز 3۶ 
سایت، پخش و ارسال می شوند. این محصوالت در فرایند 
توزیع و پخش توسط ناوگان مویرگی تا درب مغازه ها منتقل و 
تحویل مشتریان می شود. روزانه ۲0 تا 30 درصد حجم شیر 
ایران توسط ناوگان شیر شتابان شــمال حمل می شود. این 
شیر از ۲۴ استان کشور به کارخانه های شرکت سولیکو کاله 
منتقل می شود. در واقع ورودی مواد اولیه کارخانه ها یکی از 

مهم ترین بخش های فعالیت این شرکت است.« 

  روز ملی لجستیک؛ گامی برای توسعه ایران
دوســت حقی خاطرنشــان کرد: »راهبــری نــاوگان یخچالی 

توسط شرکت شــتابان انجام می شــود و با توجه به اهمیت 
باالی حفظ زنجیره سرد در کیفیت محصوالت، ما باید دمای 
کلیه ناوگان شــرکت را کنترل کنیم و برای اطمینان از تحقق 
این موضوع، بخشــی از حقوق و دســتمزد حدود 3000 نفر 

از پرسنل گروه به رعایت اصول دمایی گره خورده  است.«
وی افــزود: »همچنین به دلیــل نبود زیرســاخت، مجبور به 
تأسیس تعمیرگاه تخصصی خودرویی و ســرویس  دهی به 
ناوگان سازمان شــده ایم. برای کمک گرفتن از استعدادهای 
کشــور نیــز از شــرکت های دانش بنیان اســتفاده می شــود. 
امروز بخش های مختلف این حوزه قصــد هم افزایی دارند و 
برای کاهش حمل هوا باید چاره ای بیندیشیم. چراکه ارکان 
مختلف لجستیک به صورت جزیره ای کار کرده و تکنولوژی 
الزم را نداریم. روز ملی لجســتیک می توانــد یک قدم خوب 

باشد تا بتوانیم شاهد توسعه مناسبی در کشور باشیم.«

  به دنبال معجزه نیستیم
ســهراب کارگــر، رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن 
ملی شرکت  های صنعت پخش ایران به عنوان 
یکی دیگــر از اعضــای پنــل، نظــر خــود را درباره 
اهمیت صنعت لجســتیک این گونه بیان کرد: 
»تعریــف لجســتیک در دنیا متفــاوت از تصور 
ماست. لجســتیک در کلیه عرصه های زندگی 
حضور دارد. هیچ چیزی را نمی توان بدون نیاز به 
حمل ونقل تصور کرد. ما در ایران و بازار ایران به 
دنبال معجزه نیستیم. هدف ما سینرژی و همکاری است تا 
بتوانیم در لجستیک به پارامترهای جهانی یا حتی منطقه ای 
برسیم. مثلث تولید، توزیع و دانشگاه باید راه حل هایی ارائه 

دهند.«
 

  سهم لجستیک در قیمت تمام شده کاال
محسن شیخ ســجادیه، دبیر علمی جایزه ملی لجستیک 
و زنجیره تأمین و عضو هیئت علمی دانشــگاه امیرکبیر نیز 
در این باره افزود: »همان طور که گفته شد، حوزه لجستیک 
نقش زیادی در عملکرد کشورها دارد. جایگاه این صنعت به 
قدری مهم است که هزینه لجستیکی کشورها را به صورت 
درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلی مطــرح می کننــد. کلیه 
حمل ونقل های کاال و مســافر، کلیه بنــادر، توزیع ها، انبارها 
در کل کشــور مربوط به هر نوع کاال زیرمجموعه لجستیک 
هســتند. بنابراین ما با صنعت عظیمی روبه رو هســتیم که 
اگر کارکرد درستی نداشته  باشد، عمالً تولید را فلج می کند. 
لجستیک بحث تأمین و رســاندن مواد اولیه به کارخانه ها، 
بخش حمل ونقل و جابه جایی های داخل کارخانه و سپس 
توزیع محصول را شامل می شود. بنابراین لجستیک سهم 
مهمی در قیمت تمام شده کاال دارد.« او در پایان تأکید کرد که 
با توجه به تغییر و تحوالت اخیر، لجستیک می تواند با ارتقای 
بهر ه وری و کاهش هزینه ها، تا حدودی قیمت تمام شده کاال 

را مدیریت کند.

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

که به ما این امکان را می دهد که پرداخت ها را برای بازرگانان 
خود بهتر انجام دهیم و تجربه ای راحت، ایمن و کاربرپسند 

را برای مشتریان فراهم کنیم. این امر استاندارد 
صنعت را بــرای تســهیل فرایند جمــع آوری 

وجوه نقد و به حداقل رســاندن اســتفاده 
از پــول نقــد در راســتای اســتراتژی دولــت 
افزایش می دهد. به عنوان مشارکت کننده 
در هدف چشم انداز ۲030 عربستان برای 

حمایت از استارتاپ ها و شرکت های کوچک 
و متوسط و افزایش تراکنش های دیجیتال در این 

کشــور از طریق فناوری های نوآورانــه اش، مجموعه کاملی 

از ابزارهــای پرداخــت، تجــارت الکترونیــک و 
مدیریــت کســب وکار را بــرای کمــک به رشــد و 
توســعه کســب وکارهای محلــی ارائه 

می دهیم.«
این شــرکت بیــش از ۷00 هزار 
پایانــه پرداخــت در سراســر 
منطقــه دارد و بــا ۱50 هــزار 
تاجــر از برندهــای منطقه ای و 
بین المللی، شرکت های کوچک و 
متوسط و فعاالن تجارت الکترونیکی 

همکاری می کند.

ملیکا نظری 

melikanazari1919
@gmail.com

رویداد »فصل برداشت خودکار« وندار برگزار شد

پیشبینیافزایشسهمبرداشتخودکار
ازتراکنشهایبانکی

REPORTگزارش

رویداد »فصل برداشت خودکار« توسط وندار 
و با حضــور فعاالن حــوزه فنــاوری مالــی برگزار 
شــد. در این رویداد که در گالری بــاروک برگزار 
شد، وندار ســرویس برداشــت خودکار خود را 
معرفی کــرد. همچنیــن در پنلــی تخصصی به 
ابعاد مختلف برداشت خودکار پرداخته شد. 
در این پنل کــه رضا قربانی، رئیس کمیســیون 
فین تک نصر تهــران گرداننده آن بــود، مهدی 
عبــادی، بنیان گــذار و مدیرعامــل ونــدار؛ نیمــا 
نامــداری، مدیرعامــل پلتفرم کارنامــه و آیدین 
گل پروری، مدیر اجرایی نماوا حضور داشتند.

 الگوبرداری وندار از تجربه های جهانی
رضــا قربانــی، بــا توضیحــی کوتــاه 
درخصوص تعریــف فعالیت ونــدار، از عبادی 
درباره برداشت خودکار پرسید و اینکه چه شد 

که وندار به این سمت رفت.
بنیان گــذار و مدیرعامــل ونــدار توضیــح داد: 
»زمانــی کــه مــا وارد ایــن کار شــدیم و ونــدار 
را بنیــان گذاشــتیم، می دانســتیم کــه درگاه 
پرداخــت به تنهایی پاســخگوی کســب وکارها 
نخواهد بود. در اولین قدم سعی کردیم مسیر 
برداشت خودکار را برای کسب وکارها باز کنیم 
و همچنیــن به BNPL فکــر می کردیــم. از آنجا 
کــه یکــی از مهم تریــن روش هایــی کــه در دنیــا 
مورد اســتفاده قــرار می گیرد، همین برداشــت 
خودکار اســت، مــا هــم ســعی کردیم بــا توجه 
بــه تجربه هــای جهانــی برداشــت خــودکار را 
پیش ببریــم. هدف اصلــی ما این اســت که به 
کســب وکارها کمک کنیم تعــداد دریافت پول 
از کاربران خود را افزایش دهند و جریان منظم 
و قابــل پیش بینی از این پرداخت هــا برای آنها 

ایجاد شود.«

 برداشت خودکار بدون دایرکت دبیت 
ممکن نیست

نیما نامداری نیز با اشاره به نوع فعالیت وندار 
توضیــح داد: »بســیاری تصور می کننــد دلیل 

رشد نت فلیکس، اســتریم کردن بود اما اولین 
جهش رشــد نت فلیکس زمانی اتفاق افتاد که 
 DVD با دریافت حق اشــتراک به کاربران خود
اجاره داد. مهم ترین اصل در برداشت خودکار، 
امــکان برداشــت مســتقیم از حســاب بانکــی 
اســت. فقط در این صورت اســت که برداشت 
خــودکار می توانــد در یــک کشــور رایــج شــود. 
فقدان برداشــت خودکار یکی از دالیلی است 
که کسب وکارهای اشتراکی را در ایران با چالش  

مواجه کرده است.«
در ادامــه نامــداری بــه ارائــه آمارهــای مربــوط 
به این حــوزه پرداخــت و گفــت: »50 درصد از 
کســانی که در آمریکای شــمالی خریــد آنالین 
انجام می دهنــد، حداقل در یک جــا پرداخت 
اشــتراکی دایرکــت دبیــت دارنــد کــه از این 50 
درصــد، ۱5 درصــد اشــتراک آنهــا متعلــق بــه 
کاالســت و موضــوع فقــط ســرویس نیســت. 
رشد کسب وکارهایی که اســاس  آن با اشتراک 
شکل گرفته اســت، در پنج ســال اخیر ساالنه 
۱۸/۲ درصــد بــوده، در حالی   که رشــد ســاالنه 
500 شــرکت بزرگ بــورس آمریکا حــدود 3/3 

درصد بوده است.«
نامداری معتقد است، بدون برداشت خودکار، 
خریــد اشــتراکی هــم نمی توانــد وجود داشــته 
باشد و بدون خرید اشتراکی بخش های مهمی 
از تجــارت الکترونیکــی را در ایــران نخواهیــم 

داشت.
آیدیــن گل پــروری نیــز بــا اشــاره بــه همــکاری 
وندار و نماوا توضیح داد: »ما ســال ۹۹ با وندار 
آشــنا شــدیم. در ابتدای فعالیت مــا، VODها 
بر اســاس یک تراکنــش بــه ازای هر ویدئــو کار 
می کردند که روندش برای مشــتری آزاردهنده 
بــود.  در نهایت تصمیم گرفتیم ســرویس ها را 
اشتراکی کنیم. در حال حاضر نرخ نگهداشت 
ما برای کاربــران برداشــت خودکار هشــت ماه 
است. یعنی کاربر هشــت ماه در این سرویس 
می ماند، بدون اینکه نیاز باشد به سمت درگاه 

پرداخت برود.«

   عکس:  نسیم اعتمادی
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گفت وگو با اهورا ولی شاهی که قصد دارد با توسعه خانه عشایر در ایل 
باصری به کودکان این ایل کمک کند تا استعدادهای خود را بارور کنند 

تجربه کوچ روی با ایل باصری

ایل باصــری، یک ایــل قدیمــی بــا آداب ورســوم و ویژگی های 
منحصربه فرد است که برای بســیاری از افراد شناخته شده 
نیســت. این ایل در شــهر پاســارگاد در اســتان فارس ساکن 
هســتند و هنوز ویژگی هایــی یک زندگــی عشــایری را حفظ 
کرده اند. این مردم در اســتان فــارس بین پاســارگاد و جهرم و 
الر کــوچ روی و ییالق و قشــالق می کننــد. آنها برخالف ســایر 
ایالت زبان یا گویش متفاوتی ندارند و به زبان فارسی صحبت 
می کنند.  اهورا ولی شاهی، یک جوان عالقه مند به گردشگری 
و اهل همین خطه، به واسطه دوستان و اقوام خود در عشایر 
شهر پاسارگاد، کســب وکار نوپایی را راه اندازی کرده است. او 
گردشــگران عالقه مند را به شهر پاســارگاد می برد تا عالوه بر 
بازدید از منطقه با ایل های آنجا آشنا شوند و زندگی عشایری 
در آن منطقــه را تجربه کنند.  ولی شــاهی متولد ســال 1368 
در منطقه پاســارگاد اســت و در رشــته گردشــگری تحصیل 

می کند. خودش می گوید  حدود چهار سال است که در زمینه 
گردشگری فعالیت دارد. سه سال پیش به شهر کاشان می رود 
و در یک اقامتگاه بوم گردی مشغول به کار می شود، اما شش 
ماه پیش کاشان را ترک می کند و به یکی از شهرهای ییالقی 
اطراف کاشان به نام برزک می رود و در اقامتگاه بوم گردی آنجا 
کارش را ادامه می دهد. او عالوه بر گردشگری، به صنایع دستی 

نیز عالقه مند است و یک فروشگاه صنایع دستی دارد. 

راجع به منطقه پاسارگاد و ایل ساکن در این 
منطقه بگویید. 

در منطقه پاسارگاد یک ایل به نام ایل باصری ساکن هستند. 
کلمه باصری برگرفته از کلمه پاسارگاد است. به این ترتیب که 
پاســارگادی در لفظ به پاساری و سپس باســری تبدیل شده 
اســت. ایل باصری از ایالت خمسه اســت. ایالت خمسه یا 

ایل های پنج گانه شامل ایل های بهارلو، ایل اینانلو، نفر، عرب 
و باصری هستند. ایل باصری شــامل دوازده طایفه است به 
نام های ظهرابی، لب موسی، عبدالیوسفی و... . ایل باصری 
تنها ایلی اســت که به زبان فارســی صحبت می کند و لهجه 
یا گویش خاصی ندارد. در جنوب استان فارس ایل قشقایی 
ساکن هستند که به زبان ترکی سخن می گویند. ایل دیگر در 
این استان، ایل بختیاری است که به زبان لری سخن می گویند. 
کردهای منطقه هم به زبان کردی صحبت می کنند.  این ایل 
هنوز هم کوچ رویی می کند و ییالق و قشالق دارد. از فروردین 
تا آبان ماه در منطقه پاسارگاد ساکن هستند که یک منطقه 
ییالقی و سردسیر است. برای قشالق هم از اواخر آبان تا اواخر 
اسفند به سمت جهرم و الر می روند. امروزه، بسیاری از این 
مردم با توجه  به گستردگی راه ها با ماشین کوچ می کنند. البته 
مســیر برگشــت از الر یا جهرم به سمت پاســارگاد را معموالً 

I N T E R V I E W

برنامه درسی دانشگاه 
آریزونا برای گردشگری 

پایدار و قبیله ای

دانایی عمیق
شــاید تا بــه  حــال بــه ایــن نکتــه توجه 
نکــرده باشــید کــه کار کســب و کارهای 
حوزه گردشــگری چقدر سخت است. 
کار آنها حتی گاهی از فعاالن حوزه های 
دیگر مثل خرده فروشــی هم سخت تر 
اســت؛ زیــرا نه تنهــا بایــد کاری کننــد 
که مــردم از محصول آنها خوش شــان 
بیایــد، بلکــه بایــد متقاعدشــان کننــد 
برای آن محصول یک مسافت طوالنی 

را طی کنند.
تازه اگر این افراد مردمی بومی باشــند 
و بخواهنــد قــوم و منطقــه زندگی خود 
را بــه بازدیدکننــدگان نشــان دهنــد، 
ایــن ســختی دوچنــدان می شــود؛ زیرا 
دسترســی بــه مناطــق بکــر ســخت تر 
و حمل ونقــل در ایــن مســیر دشــوارتر 
است. اگر از این مشکالت هم بگذریم 
و گردشــگرانی را پیــدا کنیم که عاشــق 
ســفر بــه مناطــق بکــر و دورافتــاده 
هستند، ممکن اســت این گردشگران 
به خوبی با ســنت ها و آداب ورسوم قوم 
ســاکن در آن منطقــه آشــنا نباشــند 
و فقــط دربــاره ایــن آداب ورســوم در 

کتاب ها خوانده باشند.
بــرای آشــنایی بهتــر و تجربــه زندگــی 
واقعــی اقــوام ســاکن در منطقــه و 
درک بهتــر آنهــا، انجمــن گردشــگری 
بومــی آالســکا سرخپوســتان آمریــکا 
از اســاتید دانشــکده   )AIANTA (
منابــع و توســعه جامعــه دانشــگاه 
ایالتــی آریزونا خواســت تا یــک برنامه 
درســی در مــورد گردشــگری پایــدار و 
بازدید از ســرزمین های قبیلــه ای تهیه 
و تنظیــم کننــد. شــری روپــرت، مدیــر 
اجرایــی ایــن انجمــن گفتــه اســت کــه 
اغلب گردشگران با اینکه از جاذبه های 
منطقه بازدیــد می کنند، امــا اغلب در 
مورد غنای فرهنگــی منطقه چیزی یاد 
نمی گیرند و از آن می گذرند. او می گوید 
که گردشگران به مکان هایی چون گرند 
کانیــون می روند امــا واقعاً ایــن مکان را 

حس و تجربه نمی کنند. 
پروفســور کاتلین انــدرک در ایــن مورد 
اظهــار داشــت کــه در حــال تهیــه یک 
برنامه درســی برای این نوع گردشگری 
است و این برنامه درســی از بهار سال 
۲۰۲3 ارائــه خواهــد شــد. ایــن برنامــه 
درســی هفــت مــاژول اصلــی دارد کــه 
هرکدام از این ماژول ها بر یکی از اقوام 

منطقه و مطالعه آنها متمرکز است.

REPORTگزارش

 استرالیا 
به دنبال توسعه 
گردشگری بومی
مقدمه چینی برای فم تور جهانی

روزانــه افراد بیشــتری به فرهنــگ بومی اســترالیا عالقه مند 
می شوند و می خواهند این فرهنگ را از نزدیک لمس کنند. 
از طرف دیگر، شــرکت های گردشــگری هم به تازگــی این نوع 
گردشــگری را بیشــتر تبلیغ می کننــد. ترویج گردشــگری در 
اســترالیا به عهده آژانس ملی گردشــگری این کشور است. 
این کشور به تازگی گزارشی منتشــر کرده و در آن اعالم کرده 
اســت که گردشــگری بومی می تواند بــه یک مزیــت رقابتی 
برای استرالیا در بازار جهانی تبدیل شود. بر اساس گفته های 
ســازمان آمــار اســترالیا، تعــداد گردشــگرانی که بــرای دیدن 
فرهنگ بومیان و ســاکنان اولیه اســترالیا به این کشور سفر 
کرده اند، از ســال ۲۰13 ســاالنه ۹ درصد رشــد داشته و سال 

گذشته میالدی به ۹63 هزار نفر رسیده اســت. این عدد در 
نگاه اول بسیار بزرگ به نظر می رسد اما باید توجه داشت که 
در برابر کل بازار گردشگری استرالیا چندان بزرگ نیست. الزم 
به ذکر است که ساالنه ۹/۲ میلیون گردشگر به استرالیا سفر 
می کنند. آژانس گردشگری استرالیا یک بنیاد ملی است که 
برای تبلیغ و معرفی بخش های مختلف گردشگری این کشور 
در بازار جهانی تالش می کند. ۴3 کســب وکار گردشگری در 
این آژانس مشغول به کار هستند. این کسب وکارها سعی 
دارند بخش های مختلف گردشگری استرالیا را به گردشگران 
سراســر دنیا نشــان دهند. این کســب وکارها می توانند 13۰ 
تجربه و فعالیت متفاوت گردشــگری را برای گردشگران رقم 
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به صورت پیاده کوچ می کنند. برگشت حدود 35 تا ۴۰ روز زمان 
می برد. چون زمان برگشــت مصادف با اوایل بهار است، این 
مسیر را پیاده طی می کنند تا گوسفندان بتوانند چرای خوبی 
داشته باشند. این فرصت خوبی برای آنهاست تا بعد از  زمانی 
طوالنی بتوانند به دام های خود رســیدگی کنند، زیرا در طول 
ماه هایی که در مناطق گرمسیر به سر می برند، آذوقه مناسبی 
برای دام ها در اختیار ندارند. ایــل باصری به چند طایفه، هر 
طایفه به چند اوالد و هر اوالد به چند خانواده تقسیم می شود. 
در کوه های منطقه پاســارگاد، هر دره یا دشت متعلق به یک 
اوالد یا چند خانواده است.  کودکان عشایر پاسارگاد یا عشایر 
ایل باصری مقطع ابتدایی را در مدرسه عشایری می گذرانند. 
کالس ها در چادر تشکیل می شوند. چادر هم بنا به تصمیم 
اهالی در جایی برپا می شود که همه خانواده ها به آن دسترسی 
داشــته باشــند. در منطقه قشــالق، الر و جهرم هم کالس ها 
به همین شکل تشکیل می شوند. در مسیر برگشت معلم 
همراه کودکان است. برای گذراندن مقطع دبیرستان، بچه ها 

به روستاها می روند و در آنجا ادامه تحصیل می دهند. 

کســب وکار شــما چگونــه اســت؟ فراینــد 
جذب گردشگر به چه شکل است و گردشگران در این 

سفر چه تجربیاتی کسب می کنند؟
چند تن از دوستان و اقوام نزدیک ما در منطقه پاسارگاد و در 
عشــایر ایل باصری زندگی می کنند. در کنــار چادرهای آنها، 
چادرهایی برای میزبانی گردشگران برپا کرده ایم. وسایلی را هم 
برای پذیرایی از این مهمانان فراهم کرده ایم.  با توجه  به اینکه 
کسب وکار ما هنوز گســترده نیســت و به  طور جدی در مورد 
آن فکر و برنامه ریزی نکرده و زیرساختی هم آماده نکرده ایم، 
جذب گردشگر از طریق پیشنهاد به دوستان و مهمانان انجام 
می پذیرد. به این افراد پیشنهاد می دهیم که شما می توانید 
زندگی عشــایری را تجربه کنیــد و زمانی را در منطقه ســپری 
کنید.  بنا به  درخواســت مهمان، رفت وآمد و جابه جایی هم 
با ماشــین شــخصی خودمان انجــام می شــود و می توانیم از 
پاسارگاد تا خانه عشایری مهمان را جابه جا کنیم. در آنجا یک 
لیدر محلی، زندگی عشایری را برای مهمانان توضیح می دهد 
و آنها را در بازدید از ســایت آرامگاه کوروش و بقایای کاخ های 
دوران هخامنشی راهنمایی و کمک می کند. عالوه بر سایت 
میراث جهانی، مکان هــای دیگری هم از زمان هخامنشــیان 
وجود دارد که در آن ســایت واقع نیســتند و یافتــن آنها برای 
گردشگران کار راحتی نیست. لیدر محلی در پیدا کردن این 

مکان ها به گردشگران کمک می کند.

قصد توسعه این کسب وکار را دارید؟
متأسفانه هنوز کار خود را توسعه نداده ایم و هنوز به نقطه ای 
نرســیده ام که بتوانم برای آن اپلیکیشــن یا ســایتی داشــته 
باشم. اما با توجه ها به برنامه ریزی هایی که دارم فکر می کنم 
در آینده ای نزدیک این کار را انجام بدهیم. به نظرم این اتفاق 
با راه انــدازی یک اقامتــگاه بوم گــردی در پاســارگاد به تحقق 

بپیوندد. البته شاید این اتفاق هم نیفتد و به صورت مجازی 
کار خود را پیش ببرم. یعنی قبل از راه اندازی اقامتگاه، از طریق 
فضای مجازی این امکان را در اختیار عالقه مندان بگذاریم 
که بروند و زندگی در این فضا را تجربه کنند. فعالً به واسطه 
آشــناهایی که دارم، کار خود را با ایل باصری شــروع کرده ام، 
اما ممکن اســت در آینده کار خــود را به ایل قشــقایی و ایل 

بختیاری هم توسعه دهم. 

منطقه پاســارگاد چه ظرفیت هایــی برای 
گردشگری دارد؟

در منطقــه پاســارگاد، آرامــگاه کــوروش، کاخ هــای دوران 
هخامنشــی و باغ هــای ایرانــی واقــع هســتند که همگــی در 
سایت میراث  فرهنگی قرار دارند و ثبت جهانی شده اند. اما 
این یک قسمت گردشگری منطقه پاسارگاد است. تقریباً ۹۰ 
درصد گردشگران صرفاً برای دیدن آرامگاه کوروش و کاخ ها به 
پاسارگاد می روند، در حالی که عالوه بر این مجموعه، داستان 
زندگی ایل باصری هم بسیار جالب است؛ ایلی که همچنان 
در حال کوچ روی هستند و آشنایی با خانواده های عشایری 
و تجربه سبک زندگی آنها واقعاً ارزش وقت گذاشتن را دارد. 
به جرئت می توانم بگویم بســیاری از افراد اســم ایل باصری 
را نشــنیده اند و چیــزی در مورد ایــن ایل نمی داننــد. تجربه 
زندگی در این ایل می تواند به بهتر شــناخته شــدن ســبک 
زندگی، مســیر کــوچ، نحــوه زندگــی و تحصیل کــودکان ایل 
باصری کمک کند. عالوه بر سایت میراث  فرهنگی و زندگی 
عشایری، پاسارگاد خوشبختانه هنوز طبیعت بسیار بکری 
دارد که شامل جنگل ها و کوه ها می شود. نزدیک به آرامگاه 
کوروش، تنگه ای به نام تنگه بالغی وجود دارد که سد سیوند 
در آن احداث شــده اســت. این تنگه بســیار دیدنی اســت. 
آثار باقی مانــده راه شــاهی در این تنگه وجــود دارد؛ راهی که 
پاســارگاد را بــه تخت جمشــید وصل می کــرد. از دوســتان و 
توریست های خارجی که به آن منطقه فرستاده ایم، بازخورد 

خوبی گرفته ایم. 

هــدف شــما از انجــام ایــن کار و بــردن 
گردشگران به این منطقه در وهله اول چه بود؟

یکی از دالیل اصلــی این بود کــه می دیدم برخــالف ایل های 
دیگر، ایل باصری ناشناخته باقی مانده است. با وجود قدمت 
تاریخی و آداب و رسوم جذاب این ایل، بسیاری از افراد آن را 
نمی شناسند. بسیاری از اوقات وقتی از ایل باصری صحبت 

می کنم، مردم می پرسند این ایل چیست و کجاست؟ 
همچنین امیــدوارم با ایــن کاری کــه می خواهم انجــام دهم 
بتوانم به کودکان ایل باصری کمک کنم تا باور کنند آنها هم 
می توانند به اهداف خود برسند و در مسیر خود موفق باشند. 
بچه های ایل بسیار بااســتعداد هستند اما بســیاری از این 

استعدادها به ثمر نمی نشینند. 
امیدوارم با این کار و با حمایت دوستان دیگر، برای بچه های 

ایل باصری اتفاقات خوبی بیفتد.

چرا با همان چوبی که رانده  شده ایم، نباید یکدیگر را برانیم؟

در دفاع از فم تریپ؛ در دفاع از ایران
برای توســعه ایــران امروز چه بایــد کرد؟ 
برای اینکه ایــران و مردمش از وضعیت 
فعلی خالص شوند، چه باید کرد؟ وضعیتی که از 
دولتی ها گرفته تا آنها که چشم دیدن دولتی ها را 
ندارند، همــه متفق القولند که وضعیت بســیار 
بــدی اســت. اصــوالً وظیفــه مــردم و دولــت و 
حاکمیــت در برابــر وضعیــت آچمــز ایــن روزهــا 

چیست؟

این سؤالی است که در این دو، سه سال 
چهره هــای  و  کســب وکارها  مــدام 
کسب وکاری از خود پرسیده اند. هر یک هم تالش 
کرده اند به فراخور حوزه فعالیت و تخصص خود 
برای »کاری کردن« حرکتی کنند، قدمی بردارند، 
تالشی کنند... اما معادله کار و تالش و »حرکت« 
در ایران امروز خیلی پیچیده شــده است. ماجرا 
دیگر به ســادگی گام برداشــتن در راهــی که فکر 

می کنیم درست است، نیست.

بیایید موقعیتی را فرض بگیریم. شما در 
حــوزه گردشــگری کســب وکاری دارید؛ 
کســب وکاری اســتارتاپی یــا حتــی ســنتی. 
می خواهیــد هم کارتان توســعه پیدا کنــد، هم از 
رهگذر این توسعه، اشتغال زایی و ثروت آفرینی 
جمعی هم اتفاق بیفتد. چــه می کنید؟ احتماالً 
پاســخ بســیار ســاده اســت. تــالش می کنیــد 
توریست خارجی وارد کشور کنید و دالر و یورو از 
آنها بگیرید؛ به این طریق هم سهم و درآمد خود 
و شــرکت و کارمندان تــان را برمی داریــد و هــم 
خوشــحال خواهید بود کــه بخش زیــادی از این 
ارزهــا به جیب بقیــه ایرانی هــا مــی رود؛ از راننده 
تاکسی فرودگاه گرفته تا چلوکبابی محله تان که 
ممکن است غذایی جلوی توریست ها بگذارد. 

چطــور بایــد ایــن توریســت ها را جــذب 
کنیــد؟ برویــد بازاریابــی کنیــد، بــرای 
تبلیغات هزینه کنید و تصاویر و محتوای خوب از 
مقاصد مختلف ایران تولید و منتشر کنید. اینها 
را چطور بایــد انجام دهیــد؟ از آنهــا که تخصص 
دارند یا کانال دسترسی و انتشــار قدرتمند بهره 
بگیرید. پــس یکــی از راهکارهای شــما فم تریپ 
است. استفاده از چهره های شناخته شده فضای 
واقعی و مجازی برای اینکه مقصدهای مختلف 

ایران را به خارجی ها معرفی کنید.

جالب و غم انگیز است که اگر شما یک 
کســب وکار یا فعال گردشگری باشید و 
ایــن راه را قــدم بــه قــدم برویــد تــا قدمــی بــرای 
گردشگری و اقتصاد کشــورتان برداشته باشید، 
نتیجه می شود یک حمله سراسری در شبکه های 
اجتماعی علیــه این حرکتی کــه کرده اید. نتیجه 
می شــود اتهام زنی و فحاشــی و به گوشــه رینگ 
بردن شما آن  هم با این استدالل که شما حامی یا 

بانی یــا تثبیت کننــده وضع موجود هســتید که 
دست به چنین حرکتی زده اید. برای بسیاری هر 
حرکتی و هر قدمی برای ایران امروز، همدستی با 
بانیــان وضــع فعلی اســت. کســی به این ســؤال 
پاســخ نمی دهد کــه چه بایــد کــرد؟ بــرای جذب 
گردشگر خارجی و بالطبع جذب یورو و دالر )کاری 
که دولت نتوانسته انجام دهد( ما مردم چه باید 
بکنیم؟ یک پاســخ می تواند این باشــد: هیچ! ما 
مــردم نبایــد کاری بکنیــم. بگذاریــم دولــت در 
ناتوانی اش آن قدر غوطه ور شود تا خسته شود و 
برود پی کارش و کار را بسپارد دست کاردان! وقتی 
از واضعــان این تئوری هم بپرســید که یک مثال 
بیاورید که نتیجه این تز می شود یک ایران آباد، 

نه یک ویرانه، سکوت می کنند. 

یک پاسخ دیگر این اســت بروید جایی 
کاری کنیــد کــه قــرار نباشــد از ایــران و 
قشنگی ها و خوبی هایش چیزی بگویید. از ایران 
امروز گفتن جز با زبان و واژه هایی چون »فاجعه«، 
»ســیاهی«، »نکبت« و... ممکن نیست. گویی 
اگــر بگویید گنبد مســجد شــیخ  لطــف هللا یک 
شاهکار هنری - مهندسی است، دارید منکر این 
می شوید که اوضاع اقتصادی کشور خراب است. 
دارید نفی می کنید که در جامعه فقــر و نداری و 
جــرم و آســیب های اجتماعــی ســر بــه فلــک 
کشــیده... واقعاً ســخت اســت فهمیــدن اینکه 

چطور اینها مترادف یکدیگرند!

فم تریــپ یــک راهــکار بازاریابــی بــرای 
صنعت گردشگری اســت. گردشگری 
یک صنعت جذاب برای کســب درآمد آدم ها و 
خانواده هــا و شــرکت های بخــش خصوصــی 
است. کشورها اگر قرار است بمانند، باید درهای 
خود را به روی همه باز کنند. باید آدم ها بیایند و 
از زیبایی ها و جاذبه های آنها دیدن و پول خرج 
کنند و این چرخــه مدام و مدام تکرار شــود. اگر 
قرار و تــالش ما بر نمانــدن ایران اســت که دیگر 
حرفی باقی نمی ماند. اما اگر ماجرا بر سر توسعه 
و بهتر کردن اوضاع ایران بدحال این روزهاست، 
لطفاً با طناب پوســیده آنها که از ایــران و ایرانی 
جــز ویرانــی و فالکــت نمی پســندند، به تــه چاه 

نروید. 

حال ایران خوب نیست. حال مردمش 
نیز. راهکار درمان یا بهبود آن، بستن 
دهان و راه آنها که به اندازه خود می توانند کاری 
کننــد و قدمــی بردارنــد، نیســت. اتهــام زدن و 
پرونده سازی کاری اســت که سال هاست رمق 
خیلی ها از جمله کسب وکارها را گرفته است؛ 
با تکرار و اصرار ورزیدن بر آن، ایران را از چیزی 
که هســت ناخوش تر نکنیــم و نخواهیــم. باور 
کنید سرزمین سوخته، مهم نیست دست چه 

کسی باشد.

ANALYSISتحلیل

بزنند. گردشگران در سفر به منطق بومی استرالیا می توانند 
نقاشی با نقطه را یاد بگیرند، از صخره های باستانی استرالیا 
بازدید کنند، از غذاهای محلی لذت ببرند و در آرامش شب 
به تماشای ستارگان بنشــینند. راهنمای گردشگران در این 
ســفرها، افــراد بومــی آن مناطق هســتند که به گردشــگران 
کمک می کنند تا با فرهنگ و آداب ورســوم مــردم از نزدیک 
آشنا شوند. این نوع گردشــگری عالوه بر مزایای اقتصادی، 
از لحــاظ اجتماعــی نیــز بســیار ارزشــمند اســت. ایــن نوع 
گردشگری سبب احیای فرهنگ های قدیمی و قوی تر شدن 
آنها می شود. پنج شرکت گردشگری در استرالیا برای توسعه 
گردشگری بومی به آژانس گردشگری استرالیا کمک می کنند 

تا در یک فم تور جهانی، گردشگری بومی استرالیایی بهتر و 
بیشتر در دنیا شناخته شود. آنها با ارائه راهکارهای بازاریابی 
مختلف می خواهند گردشگران عالقه مند را به این مناطق 
جذب کنند. این شرکت ها با تولید محتوای متنوع سعی در 

شناساندن گردشگری بومی استرالیایی دارند.



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 56
12 تــــــــــــــیــــــــــر 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

8

داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

در باب اهمیت 
فعالیت صنفی

ببینیم و بیاموزیم
اکوسیســتم نــوآوری از جملــه 
فضاهایی اســت که بیــش از هر 
حوزه دیگری، اهمیت وجود صنف را درک 
می کنــد؛ زیــرا هنــوز تنظیم گــری بــرای 
بخش هــای مختلف ایــن اکوسیســتم در 
ابتدای راه اســت. به عالوه به دلیل پویایی 
مداوم آن، الزم اســت دائماً قوانین خود را 
به روز کنند و هر روز نیاز به قوانین جدیدتر 
خلــق می شــوند. بــه همیــن دلیــل، وجود 
تشــکلی که بتواند در ارتبــاط با حاکمیت 
اجازه ندهــد قوانیــن، منافــع بحق بخش 
خصوصی را تضییع کنند، الزم و ضروری 
است. این مسئله نه تنها در ایران، بلکه در 
تمام جهان مطرح است و نهادهای صنفی 
به شکلی فعال نقش خود را ایفا می کنند.

نیمــا قاضــی، رئیــس انجمــن 
و  الکترونیــک  تجــارت 
هم بنیان گــذار علی بابا معتقد اســت که 
جامعه کسب و کارهای نوآور این ضرورت 
را درک کرده و به همگرایی رسیده است. 
نمونه اش هم مخالفت  کســب وکارهای 
آنالیــن بــا چندپــاره شــدن اتحادیــه 
کســب و کارهای مجــازی توســط وزارت 
صمت اســت. دفاعی که نشان می دهد 
نهادها ضــرورت هم صدایی با یکدیگر را 

درک کرده اند.

رئیس انجمن تجارت الکترونیک 
بزرگ تریــن  اســت  معتقــد 
مســئله ای که اصناف را تهدید می کند و 
پاشنه آشیل فعالیت های صنفی است، 
کم تجربگــی افــراد اســت. مدیرانــی که از 
یک ســو تجربــه چندانــی از کار صنفــی 
ندارند و از سویی دیگر کسب و کارشان به 
ثبــات نرســیده و درگیــر رفــع مشــکالت 
روزمره اند، ممکن است راه رقابت ناسالم را 
در پیش بگیرند یا از فعالیت های صنفی 
کناره گیری کنند. او معتقد است در کنار 
تجربه ای که در اثر گذشت زمان به دست 
می آید، همنشینی و مجالست با مدیران 
پا به سن گذاشته که در نهادهای صنفی 
قدیمی چون اتاق بازرگانی فعالیت دارند، 
می توانــد بــرای فعــاالن این اکوسیســتم 
کــه  روزهایــی  در  باشــد.   آموزنــده 
کسب و کارهای نوآور در حوزه های مختلف 
نیازمند تنظیم گری و وضع مقررات جامع 
و شفاف هستند، کارنگ به عنوان رسانه 
این فضا، وظیفه خود می داند که مسائل 
صنفــی را در گفت و گــو بــا فعــاالن مــورد 

واکاوی قرار دهد.

گفت و گو با نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک؛ او معتقد است ما هنوز در 
کار صنفی تجربه الزم را نداریم و گذشت زمان و بودن در کنار افراد باتجربه می تواند 

به رشد فعالیت های صنفی در اکوسیستم نوآوری کمک کند

تهدیدی به نام کم تجربگی

بــه نظــر می رســد پــس از کش و قوس های 
فــراوان، اهمیــت همگرایی صنفــی برای بســیاری در 
اکوسیستم نوآوری روشن شده است. شما با این گزاره 
موافق هســتید؟ این اتحاد و همگرایی چه کمکی به 
رشد کسب و کارهای اکوسیستم نوآوری خواهد کرد؟

بله، به نظــر من هم در مجمــوع در تشــکل های صنفی، اعم 
از اتحادیــه کســب و کارهای مجــازی، ســازمان نظــام صنفی 
رایانه ای و سایر نهادهای مرتبط این همگرایی دیده می شود. 
از آنجا که دغدغه ها و مسائل مشترک داریم، طبیعی است 
که هم صدایی را شــاهد باشــیم.  این را باید اضافه کنم که در 
ایــن اکوسیســتم، دغدغه های بســیاری وجــود دارد که فقط 
هم مختص کشور ما نیست و در همه جای دنیا به این شکل 

است، اما هنوز تشکل ها نقش های بزرگ و مهمی را بر عهده 
نگرفته اند و در ابتدای راه هســتند. ســازمان نظام صنفی که 
از ســایرین قدیمی تر اســت، در حــوزه دیگری کار می کــرده و 
بخــش کوچکــی از آن با اکوسیســتم نــوآوری ارتباط داشــته 
است. عمر زیادی از تشکیل اتحادیه کسب و کارهای مجازی 
نمی گذرد و ایــن در مورد مــا، انجمن تجــارت الکترونیک نیز 
صادق اســت. این تشــکل ها بســیار جــوان هســتند و هنوز 
نتوانســته اند کار بزرگــی انجــام دهند. بــرای همین بــه نظرم 
طبیعی اســت که دغدغه های مشــترک، ما را به هم نزدیک 
کند.  دامنه فعالیت هایی که می تواند به رشــد کسب و کارها 
کمک کند، بسیار گســترده اســت. بخشــی از کار نهادهای 
صنفی این است که بتوانند رابطه خود را با حاکمیت تنظیم 

کنند. البته این دغدغه ای اســت که در همه جای دنیا وجود 
دارد و مســئله حل شــده ای نیســت که بگوییم از کشورهای 
دیگر الگوبرداری می کنیم. این موضوع هنوز در کشــورهایی 
که پیشرفته هستند نیز به عنوان یک دغدغه مطرح است.  
مسئله دیگر این است که شــرکت ها و کسب و کارها بتوانند 
با یکدیگــر همــکاری بیشــتر و بهتری داشــته باشــند. البته 
همکاری کسب و کارها را در دو حوزه می توانیم شاهد باشیم؛ 
یکی کسب و کارهایی که در اکوسیستم نوآوری فعال هستند 
و دیگری همکاری این کسب و کارها با کسب و کارهای حوزه های 
دیگر است. برای مثال، یکی از مشکالت ما در حال حاضر این 
است که سرمایه گذاری در این بخش بسیار کوچک و ناچیز 
است. بخشــی از این اتفاق به این دلیل است که بخش های 

نهادهای صنفی، یکی از مهم ترین نهادها در تمامی جوامع اند. این نهادها هستند که به عنوان واسطی میان اعضای خود و حاکمیت، مسائل و مشکالت اعضا را رتق و فتق می کنند و منافع 
صنف خود را محفوظ می دارند. نیما قاضی، هم بنیان گذار علی بابا و رئیس انجمن تجارت الکترونیک، وظیفه نهادهای صنفی در اکوسیستم نوآوری را به جز ارتباط با حاکمیت، زمینه سازی 
همکاری میان کسب و کارهای این حوزه می داند. به عالوه او معتقد است از آنجا که سایر بخش های اقتصادی، هنوز به شناخت و درک درستی از اکوسیستم نوآوری نرسیده اند، این وظیفه 
تشکل هاست که امکان همکاری میان حوزه ای را نیز فراهم سازند که یکی از نمودهایش سرمایه گذاری بخش سنتی در استارتاپ هاست. آنچه در پی می آید، واکاوی فرصت ها و تهدیدهای 

فعالیت صنفی در گفت و گو با قاضی است.  
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دیگــر، هنــوز درک جامعــی از اکوسیســتم نــوآوری ندارنــد و 
کســب و کارهای این حوزه را به عنوان فرصت سرمایه گذاری 
به درســتی نمی شناســند. از آنجا کــه ارتباط نزدیکی بــا اتاق 
بازرگانــی داریــم، یکــی از برنامه هــای مــا در انجمــن تجــارت 
الکترونیــک ایــن اســت کــه فرصت هــای ســرمایه گذاری را 
به بخش هــای دیگــر اقتصــاد معرفــی کنیــم. همــکاری بین 
بخش های مختلف اقتصادی می توانــد باعث جان گرفتن و 

رشد چند برابری این اکوسیستم شود.

گاهی این انتقاد به نهادهــای صنفی وارد 
می شــود که تعدد نهادها می تواند به چندصدایی و 
اختالف نظر بینجامد که در نهایت همین امر باعث 
می شــود قانون گذار و رگوالتور هم نتواند تنظیم گری 
درستی داشته باشــد و کسب و کارها آسیب ببینند. 

نظر شما در این باره چیست؟
باید ببینیم ریشــه این تعدد نهادها در کجاســت. در برخی 
موارد به نظر می رســد قانون گذار تکلیف را مشــخص نکرده 
و مسائلی نهایی نشده اســت و دو تشــکل مختلف، ادعای 
انجــام یــک کار مشــابه را دارنــد؛ از جملــه آنجــا کــه اتحادیه 
کسب و کارهای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه ای با هم 
اختالف نظر پیدا کردند. اما در مواردی، مانند انجمن تجارت 
الکترونیک که ما در اتاق بازرگانی تشکیل دادیم، از ابتدا هیچ 
رقابتی با تشــکل های دیگر نداشتیم. اساســاً این انجمن بر 
اساس فلسفه دیگری بنا شــده و اهداف متفاوتی را پیگیری 
می کند. برای همین هم همکاری خوبی با تشــکل های دیگر 
داریم و می توانیم بده بستان درست و بدون اختالفی داشته 
باشــیم. اما روی این هم تأکیــد کنم که با وجــود اختالف نظر 
اتحادیه و نظام صنفی بر ســر مواردی، جایی که الزم باشــد، 
پشــت یکدیگر می ایســتند.  در مجموع پتانسیل همکاری 
بین نهادهای صنفی بســیار باالســت، اما از آنجا که تجربه 

کار تشکلی ما کم است، طبیعتاً اثربخشی فعالیت هایمان 
پایین تر نیز هست. من تعدد نهادها را تهدید پررنگی نمی دانم 

و فرصت هایش را بیشتر می بینم.

شــما گفتیــد اهــداف و فلســفه وجــودی 
انجمــن تجــارت الکترونیــک متفــاوت بــوده اســت. 

درباره شان توضیح می دهید؟
در مقام مقایسه، باید بگویم ما روی چند نکته از همان ابتدا 
تأکید داشتیم. یکی اینکه ما نمی خواهیم چندان وارد فضای 
تنظیم گری و مقررات گذاشــتن و ارائه مجوز شــویم و بیشتر 

روی همکاری تأکیــد داریم. مثالً نظام صنفی به 
کارهــای اجرایی تــر عالقــه دارد و اتحادیــه نیز به 
تمایل به رگولیشن از خود نشان می دهد، اما ما 
می خواستیم شرکت ها در این انجمن با یکدیگر 
همــکاری کننــد و مســائل خــود را از ایــن طریــق 
پی بگیرنــد.  از طرفــی دیدیم در همه تشــکل ها 
سیســتم رأی دهی وجود دارد و همــه می توانند 
در آن شــرکت کننــد. بنابرایــن خودبه خــود در 
این نهادها تعداد زیادی شــرکت وجــود دارد که 
بیشترشــان کســب وکارهای کوچک و متوسط 

هســتند. اما با تمهیداتی که برای انجمن اندیشیده بودیم، 
بیشــتر شــرکت های بــزرگ عضو شــدند. بــا توجه بــه اینکه 
اتــاق بازرگانی نیز جایی برای جمع شــدن شــرکت های بزرگ 
است، نماینده های شرکت های بزرگ این اکوسیستم نیز در 
انجمن تجارت الکترونیــک عضو شــدند و دغدغه های آنها 
پیگیری می شود. در حالی که برخی تشکل ها، بیشتر دغدغه 
شرکت های کوچک و استارتاپی را دنبال می کنند و در پی حل 

مشکالت این دسته از کسب و کارها هستند.

گویا شــما بیشــتر تمرکزتان روی همکاری 
شــرکت های اکوسیســتم نــوآوری و همــکاری آنها با 

اکوسیستم های دیگر است.
بله، البته ما روی موضوع تعامل با حاکمیت هم کار می کنیم، 
اما شاید نوع کار و روش مان مقداری متفاوت باشد. مسئله ای 
کــه وجــود دارد این اســت کــه وقتــی دربــاره کســب و کارهای 
کوچک تر این حوزه حرف می زنیم، مشکالتی از جنس فضای 
رقابت در کســب و کار و منابع مالی خرد و آســان شــدن ورود 
به بازار های مختلف و... اهمیت دارند؛ ولــی زمانی که درباره 
پلتفرم های بزرگ حرف می زنیم، مسائل دیگری مطرح می شود 
که دغدغه کســب وکارهای کوچک نیســت؛ مثل حاکمیت 
دیتا. وقتی پلتفرم بزرگی داریم که چند میلیون نفر در آن عضو 
هســتند و از خدمات آن اســتفاده می کنند، دیتایی که آنجا 
جمع می شود، متعلق به کیست؟ چگونه باید از آن استفاده 
کرد؟ چطــور بایــد از آن محافظت کــرد؟ اگر در کشــور نیاز به 
دیتایی بود، با چه پروتکلی باید به آن دسترسی پیدا کرد؟ اینها 
مسائلی است که در پلتفرمی که تازه شروع به کار کرده و هزار 

نفر کاربر دارد، مطرح نیست. 

فکر می کنید بــا توجه بــه ارتباطاتــی که با 
شــرکت های مختلــف داریــد، چــه حوزه هایــی در 

سال های آتی رشد بیشتری داشته باشند؟ 
واقعیت این اســت که ما در حــال حاضر در همــه حوزه های 
تجارت الکترونیک رشــد داریم. نفوذ اینترنــت و بالطبع آن 
خرید اینترنتی در کشور بیشتر شده و همین به رشد فروش 
اینترنتی و رونق کسب و کارهای مربوطه منجر می شود. حتی 
ممکن است در اقتصاد کشور شاهد رکود باشیم، اما تجارت 
الکترونیک با توجه به مواردی که گفتم، به رشــد خود ادامه 
خواهــد داد و بیــش از پیــش جــای پایــش را در زندگــی مردم 
محکم خواهــد کــرد. در این میان حــوزه ای که بــه اعتقاد من 
در آستانه رشــد بیشــتر و شــکوفایی اســت، فین تک است 
که بــه زودی این اتفاق را شــاهد خواهیم بــود. به خصوص در 
بخش هایی کــه خدماتی ارائــه می دهند که مــردم می توانند 
تأثیر آن را به طور مســتقیم در زندگی خود حس کنند، مثل 
وام دهی یا خدمات مالی خردی که در زندگی روزمره مردم اثر 

می گذارد. اینها در آینده نزدیک بســیار جدی می شوند و در 
فضای کسب و کار تغییرات ایجاد می کنند. اما اگر بخواهیم 
افق دورتری را در نظر بگیریم، در یک بازه چند ســاله شــاهد 
رشد سالمت الکترونیک خواهیم بود؛ زیرا حوزه ای است که 
می تواند کیفیت زندگــی مردم را متحول کند. متأســفانه در 
کشور ما خدمات سالمت به این معناست که خدایی ناکرده 
بالیی سرمان آمده یا دچار بیماری شــده ایم و از این خدمات 
برای درمان استفاده می کنیم. در حالی که سالمت الکترونیک 
و خدمات آن می تواند در قسمت پیشگیری فعال تر باشد و 
با تغییر سبک زندگی ناسالم، از برخی مشکالت جلوگیری 
به عمل آورد. حضور ســالمت الکترونیک برای 
تغییــر روش زندگــی مــا، اتفــاق بزرگی اســت که 
در آینــده نه چنــدان نزدیــک اما نــه خیلــی دور، 
اتفاق خواهد افتاد.  امــا در بازه زمانی طوالنی تر، 
تحوالت را در حــوزه آموزش شــاهد خواهیم بود 
که این اتفاق به تغییــر فضای مهارت آمــوزی در 
کشور می انجامد. این یعنی جوانان به روش های 
دیگری برای تصاحب فرصت های شغلی آماده 
می شوند و ترکیب مهارت ها و توانمندی های آنها 

نیز متفاوت خواهد بود. 

مهم تریــن تغییــرات و نقــاط عطــف ایــن 
اکوسیستم را چه می دانید؟

یکــی از مهم تریــن اتفاقاتــی که عامــل اصلــی رونــق تجارت 
الکترونیــک در کشــور شــد، آمــاده شــدن زیرســاخت های 
پرداخــت الکترونیــک و ظهــور شــاپرک بــود. ایــن اقدامــات 
توانست ما را صاحب یک نظام پرداخت الکترونیک نسبتاً 
قابل اعتماد و امن کند و بالطبــع اعتماد مــردم را نیز به خود 
جلب کرد. این اولین تکانه ای بود که در اثر آن، امکان بازی در 
زمین تجارت الکترونیک برای کسب و کارها آغاز شد.  از طرفی 
دیگر، ورود ســرمایه خارجــی بــه کشــور در دوره ای تغییراتی 
را ایجاد کرد که به اعتقــاد من، می تــوان از آن به عنوان نقطه 
عطف اکوسیستم یاد کرد. هم ســرآوا توانست سرمایه گذار 
خارجی جذب کند و به بازار ایران بیاورد، هم به شــکلی گروه 
اسنپ این کار را کردند. معتقدم که همین امر تحوالت جدی 
و بزرگی را ایجاد کرد.  به عالوه، در دو، سه سال اخیر که بیماری 
کرونا شیوع پیدا کرد، موجی از استقبال از خرید اینترنتی را به 
وجود آورد که به سبب آن، کسب و کارهای اینترنتی توانستند 

بزرگ تر شوند. 

در مــورد دوره 
همه گیری، گفته می شود 
که این دوره بیشتر از آنکه 
بــه رونق کســب و کارهای 
بــزرگ منجر شــود، تأثیر 
روی  شــگرفی 
کسب و کارهای کوچک، 
کســب و کارهای  مثــل 
اینستاگرامی گذاشت و 
بازار تجــارت اجتماعی را 
شــکل داد. نظر شــما در 

این باره چیست؟
من فکر نمی کنم این اتفاق ارتباط 
چندانی به شــیوع کرونا داشــته 

باشــد. این بیماری، حجم فــروش اینترنتی و ســهم آن از کل 
اقتصاد را افزایش داد. این امر همزمان شــد بــا اتفاقی که در 
شــبکه های اجتماعی در حال وقوع بود و آن را بزرگ کرد و در 
نهایت شــبکه های اجتماعی به بــازار بزرگی تبدیل شــدند و 
طبیعتاً سهمی از فروش اینترنتی در دنیای تجارت الکترونیک 
را به خــود اختصــاص دادنــد. البته ایــن روند کامــالً طبیعی 
اســت و در همه جای دنیا در حال وقوع اســت. همان طور که 
شبکه های اجتماعی به سمت فروش محصوالت می روند، 
مارکت پلیس های تجارت الکترونیک هم به ســمت شــبکه 
شدن حرکت می کنند و ارتباط افراد در آنها بیشتر می شود. 

این یک روند جهانی است که در ایران هم اتفاق افتاده است. 
اگر سؤال تان این است که آیا سهم تجارت اجتماعی از تجارت 
الکترونیک بیشتر شده، باید بگویم که بله، بیشتر شده است.

پاشنه آشیل کار صنفی در ایران و نهادهای 
صنفی حال حاضر را چه می دانید؟ چه خطراتی این 
نهادها را تهدید می کنند که ممکن است در نهایت به 

ناکارآمدی نهادهای صنفی بینجامد؟ 
اگر به طــور کلــی بخواهم بگویــم، بــه کم تجربگی مــا در کار 
تشــکلی و صنفــی می توانــم اشــاره کنــم کــه مشــکالتی را 
برای ما بــه وجــود خواهــد آورد، زیــرا عمدتاً در کار تشــکلی 

کم تجربه ایم.

این کم تجربگی می تواند عامل چه اتفاقاتی 
می شــود؟ یــک فــرد باتجربــه در نهــاد صنفــی چــه 
خطاهایی را مرتکب نمی شود که فرد کم تجربه انجام 

می دهد؟ در چه حوزه هایی خطرساز است؟
از آنجــا که خــودم هم کم تجربه هســتم، شــاید نتوانم همه 
موارد را بگویم، ولی می توانم به بخش هایی که در چند وقت 
اخیر شــاهد آن بوده ام، اشــاره کنم. بــرای مثال یکــی از این 
موارد، رقابت های ناسالمی است که در کار صنفی می بینیم. 
واقعیت این است که در کار صنفی رقابت هایی وجود دارد، 
زیرا همه امور صنفی مبتنی بر سیستم رأی گیری و انتخابات 
و اینهاست، رقابت خواه ناخواه وجود دارد. اما بعضی اوقات 
چون بلد نیستیم این رقابت را درست انجام دهیم، رقابت 
ناســالم ایجاد می کنیــم و مرتکــب اعمالی می شــویم که به 
زیر سؤال رفتن یا وارد شدن خدشــه به اصل تشکل منجر 
می شود. این بسیار آفت بزرگی است. حتی به نظر می آمد 
در موضوع انتخابــات اتحادیه و اینکــه وزارت صمت در آن 
دخالت کرد و می خواست تقسیم بندی انجام دهد، افرادی 
به دنبال چنین سناریوهایی بودند، ولی خوشبختانه صنف 
در مجموع همگرا ظاهر شد و صدای مخالف چندان شنیده 
نشد و همه با هم با وجود اختالف های گذشته، در برابر این 
تصمیم ایستادند.  به عالوه، از آنجا که چند سال است در 
اتاق بازرگانی صنف های قدیمی تر را می بینم، متوجه نکات 
و تفاوت هایی شده ام. در باقی حوزه ها شاهد کسب و کارهای 
جاافتاده ای هستیم که مدیران ارشد آنها فراغت و آرامشی 
دارنــد و می تواننــد در فضــای کار صنفــی مشــارکت جــدی 
داشته باشــند و با خیال بســیار راحت تری همکاری کنند. 
امــا مدیــران کســب و کارهای ایــن اکوسیســتم هنــوز بیــش 
از انــدازه درگیــر مســائل روزمره 
کســب و کارهای خود هســتند و 
آن فراغــت و آینده نگــری ایجاد 
نشــده اســت. بنابرایــن کمتــر 
می بینیم مدیــری در کار صنفی 
مشارکت فعاالنه داشته باشد و 
در کنار سایر اعضا، موضوعی را 
با جدیت دنبال کند و به نتیجه 

برساند. 

الزمه اصالح این روند 
چیست؟ آیا تنها گذشت زمان و 
یادگیــری قدم به قــدم راه حــل آن 
است یا کاتالیزوری وجود دارد که 
بتواند مدیران کســب و کارها را زودتر به این پختگی و 

تجربه برساند؟
می توان با کارهایی این روند را سرعت بخشید، مثل بودن در 
فضایی که افراد باتجربــه حضور دارند، مانند اتــاق بازرگانی. 
مشاهده رفتار افراد باتجربه در جایی که یکی از جاافتاده ترین 
تشکل هایی است که در کشور وجود دارد، قطعاً کمک می کند 
از تجربیات دیگــران بیاموزیم، رفتارشــان را الگو قــرار دهیم و 
پیش برویم. به نظرم رسیدن به پختگی در کار صنفی، بخشی 
به گذشــت زمان و تجربه برمی گردد و بخشی هم به اینکه با 

حواس جمع و چشمان باز، ببینیم و یاد بگیریم. 

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

عکس:حامدکریمزاده

پتانسیل همکاری 
بین نهادهای صنفی 
بسیار باالست، اما 

از آنجا که تجربه کار 
تشکلی ما کم است، 
طبیعتا اثربخشی 

فعالیت هایمان پایین تر 
نیز هست
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کسبوکارهای
اينستاگرامی

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

در  شش ماه گذشته 
زاکربرگ 65، بزوس 63 
و ماسک 62 میلیارد دالر 
از ثروت خود را از دست 

داده اند

نیمه جهنمی 2022

 بازارهای مالی و سهام در آمریکا 
به شــدت در چنــد ماه گذشــته 
نزولی بوده اند. می گویند یکــی از دالیل 
عمده این روند هم از دست رفتن بخش 
قابل  توجهی از ارزش شرکت های فناوری 
اســت. تک کمپانی هایی مانند تســا و 
آمــازون و فیس بــوک کــه در چنــد ســال 
گذشته سهام آنها رشــدهای نجومی را 
شاهد بوده، این روزها وضعیت خوبی در 
بــازار ســرمایه ندارند. از یک ســو تــورم و 
وضعیت مالــی اقتصــاد آمریــکا باعث 
شده بسیاری از سرمایه گذاران به سمت 
بازارهای مطمئن تری چون طا بروند و از 
ســوی دیگــر کاهــش جذابیــت ایــن 
شــرکت ها نــزد ســرمایه گذاران خــرد دو 

دلیل اصلی این ماجرا بوده است.

 اوضاع آن قدر بدخیم شــده که 
روزنامــه  اخیــر  گــزارش 
واشنگتن پست نشان می دهد سه چهره 
میلیــاردر دنیــای فنــاوری یعنــی مــارک 
زاکربــرگ )بنیان گذار فیس بــوک(، جف 
بــزوس )بنیان گــذار آمــازون( و ایــان 
ماســک )بنیان گــذار تســا( در همیــن 
شش ماهی که از سال 2022 گذشته، در 
مجمــوع حــدود 190 میلیــارد دالر از 
دارایی های خــود را از دســت داده اند. به 
نظر می رسد بخشی از ثروتی که آنها در 
دوران کرونا اندوخته بوده انــد، فعاً دود 

شده رفته هوا.

 بازار سهام شرکت های فناوری 
بعد از رکود سال 2008 همیشه 
از بازارهای روبه رشد بوده و حاال وضعیت 
فعلی، بسیاری را در دنیای فناوری نگران 
آینده آن کرده است. حوزه ای که همیشه 
بــا وفــور ســرمایه و فرصت هــای 
خطرپذیــر  ســرمایه گذاری 
همــراه بــوده، وارد دوره  رکــود 
شــده و شــاید بتــوان گفــت 
محتمــل خواهــد بــود کــه 
برخی شــرکت ها و ایده هایی 
که تاب آوری کمتری دارند، در 
ایــن رکــود کارشــان بــه 
ورشکستگی و تعطیلی 

بکشد.

REVIEWبررسی

ریحانه فراهانی، خالق برند ناحیال از داستان مینیاتورهایش و  چرایی روی آوردن به این 
هنر و کسب وکار می گوید

خالق چیزهای ریز!

I N T E R V I E W

دهه شصتی ها بهتر یادشان است؛ زمانی کارتونی تماشا 
می کردیــم بــه نــام خاله ریزه کــه قاشــق کوچکی همیشــه 
همراهش بود. تکانش می داد و خاله ریزه را یکباره کوچک و 
کوچک تر می کرد. اولین بار که نگاهم به محصوالت ناحیا 
افتاد، یاد خاله ریزه افتادم. محصوالت این برند اما دنیایی 
از چیزهای کوچک بود. چیزهایی کوچک با جزئیاتی کامل 
و دقیق. خانه هایی که گاهی در خیال مان فکر می کنیم اگر 
داشتیم، می توانستیم به هرکجایش سرک بکشیم. ناحیا 

یکی از همین رؤیاهایمان را واقعی کرده است. 
ناحیا برند ســاخت چیزهای کوچک یا همان مینیاتوری 
است. خالق آن ریحانه فراهانیِ 26 ساله است که مهندسی 
پزشکی خوانده و از بچگی به دنبال خلق کردن بوده است. 
می گویــد از کودکــی بــه دنبــال زمــان خالــی می گشــت تــا 
کاردستی درست کند و از زمانی به بعد، به چیزهای کوچک 
عاقه مند شد. 15 سالش بود که کمدش را جایی برای خلق 
چیزهای کوچک کرد. اتاقی که همه چیزهای مینیاتوری را 
در خود داشت. به مرور برای این اتاق کوچک، چیزهایی را 
درســت می کرد. در درس حرفه وفن باید بــا اره مویی تخت 
درســت می کردند و ریحانه از همانجا تختی کوچک برای 
اتاقِ کمدی درست کرد. طی دوسال بعدش، وسایل دیگری 
را به آن مجموعه اضافه کرد. از همان جا عاقه به چیزهای 

کوچک در او قوت بیشتری گرفت. 

کم کم یاد گرفت جســت و جوی بیشــتری در اینترنت کند 
و بــا نمونــه خانه های مینیاتوری آشــنا شــود. متوجه شــد 
که ژاپنی ها خالق چیزهای کوچک و مینیاتوری هســتند. 
دوســت داشــت همــه چیــزش را می فروخــت، ســفری به 
ژاپن می کــرد و یکــی از آن خانه ها را بــرای خودش بــه ایران 
می آورد. البته با هنــر بیگانه نبود و تا زمان دانشــجویی به 
واسطه نواختن ویولون، تدریس می کرد. از همان ابتدا دل 
در گروی سبک کاسیک داشت و مینیاتور، این عاقه اش 

را تقویت می کرد. 
ریحانــه دخترخالــه ای داشــت کــه روی زندگــی  و عاقه او 
تأثیرگذار بود. می گوید عاقه این دوست دوران بچگی اش به 
چیزهای کوچک، روی شکل گیری ناحیا اثر گذاشت. چند 
ســال بعد هم همین دخترخاله تصویری از عروسک های 
پارچه ای به نــام تیلدا که فقط دو چشــم داشــتند، برایش 
فرستاد تا دوباره عشق به چیزهای کوچک در او قوت بگیرد. 
ریحانه پیج این عروسک ها را باال و پایین می کرد و خیال و 

رؤیای خودش را در آنها می دید. 

  خلق برند با آزمون و خطا
تصمیم گرفت دســت به چرخ خیاطی شــود. رفت بازار تا 
پارچه بخرد اما هنــوز ایده ای بــرای کارش نداشــت. پارچه 
خرید و تاش کرد اولین عروسک مینیاتوری را بسازد. اولین 

عروسکی که ساخت، به دلیل انتخاب اشتباه پارچه، خیلی 
ترسناک شده بود. تازه متوجه شد چه باید کند و دوباره به 

قصد خرید پارچه به بازار رفت. 
او هیــچ وقت آمــوزش ندیده و بــا آزمون و خطا مســیرش را 
پیدا کرده است. ریحانه با سیم مفتول اسکلت بدنی برای 
عروســک ها ســاخت. به مرور از آشنایان ســفارش گرفت 
و ســفارش هایش بیشــتر و بیشــتر شــد. تصمیــم گرفت 
صفحه ای در اینستاگرام ایجاد کند و کارهایش را به نمایش 
بگذارد. تیرماه 1396 ناحیا رسماً وارد اینستاگرام شد. اول 
فقط تصویر عروســک های مینیاتوری اش را می گذاشــت 
اما پــس از مدتی تصمیم گرفت دســت این عروســک ها، 
وسایل میناتوری مثل یک دوربین قرار دهد. اولین دوربین 
مینیاتوری را با خمیر گل چینی درســت کرد. ابتدا ســبک 
فانتزی در کارهایش داشت و کم کم این کارها به واقعیت و 

سبک رئال نزدیک تر شدند. 

  تصویرسازی مشتری!
ابتدای کار مشتری چندانی نداشت. قیمت محصوالتش 
هم باال بود، زیرا معتقد بود این هزینه زحمتی است که برای 
هر قسمت از ساخت وسایل کشیده است. دلش نمی آمد 
قیمت کمتری روی محصوالتش بگذارد. به مرور شروع کرد 
به بسته بندی محصوالت برای مشتری هایی که نداشت! 

   عکس:  نسیم اعتمادی
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کسبوکارهای
اينستاگرامی

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

تصور می کــرد مشــتری دارد و عکســی از این بســته ها در 
اینستاگرام می گذاشــت. تصویرســازی کار خودش را کرد 
و کمی بعد اولین ســفارش جدی را از اینستاگرام دریافت 
کرد. از همان زمان ســفارش ها بیشتر شــد. پس از چندی 
کنار عروسک ها، برخی چیزهای کوچک مثل لیوان و گربه 
اضافه کــرد و مجموعــه اش بزرگ تر شــد. ریحانه در ســال 

1397 تصمیم گرفت چوب را هم وارد کارهایش 
کند. یک پیانــوی مینیاتوری چوبی ســاخت و 
توانمندی خودش را در حوزه مینیاتور بیشــتر 
باور کرد. زمانی که از قصه برندش می گفت، دو 
ماه بود که سفارشی نگرفته بود و خودش را برای 

اولین کارگاه آموزشی آماده می کرد.

  حمایت خانواده  
او البــه الی صحبــت از کارهــای قدیمــی اش، 
می گویــد بــاوری کــه پــدر و مــادرش بــه کار او 

داشتند، قدرت زیادی به او داد تا جلو برود و ناامید نشود. 
سال 1399 تصمیم گرفت کارگاه بگیرد. سفارش ها بیشتر 
شده بود و برخی هم سفارش یک مجموعه به او می دادند. 
ســرمایه ای نداشــت و قیمــت  جاهایــی کــه بــرای کارگاه 
می دید، بســیار باال بود. می گوید در توییتر متنی نوشت و 
از خواســته اش برای کارگاه گفت. به یکباره یک پیشنهاد 
با قیمت مناسب برای کارگاه در همان توییتر دریافت کرد. 
میز و تجهیزات برای کارگاه گرفت، زیرا همیشه آرزو داشت 
کارگاهی پر از ابزار داشته باشد. همین که وارد کارگاه شد، 
یک ســفارش بــزرگ برای ســاخت گرفــت؛ آزمایشــگاهی 
مینیاتــوری بــا جزئیات بســیار. همیشــه می خواســت به 
خودش ثابت کند از هنرمندان ژاپنی چیزی کم ندارد و این 

فرصت مناسبی بود.
سفارش بعدی، بزرگ تر بود؛ خانه ای مینیاتوری با جزئیات 
کامل. چیزی که همواره آرزوی ساختنش را داشت. نُه ماه 
تمام روی ایــن خانه مینیاتوری کار کرد و در خال ســاخت 

آن خانه، تجربیات جدیدی به دست آورد. بعد از این پروژه 
تصمیم گرفت کارش را توسعه دهد و مقدمات برگزاری یک 

کارگاه آموزشی را فراهم کند.

  مینیاتور، یک کار جدی است
ریحانــه همکاری هــای تبلیغاتــی هــم داشــته و تاکنــون با 
شــرکت هایی مثل ســن ایچ کار کرده اســت. او 
معتقد است کارهای مینیاتوری امکان استفاده 
در تبلیغات و استاپ موشــن را دارند و نباید به 
دید یک کار صرفاً تفریحی یا فانتزی به آن نگاه 
کرد. به اعتقاد خالق ناحیا، هنوز هم این هنر 
برای بســیاری ناشــناخته اســت، در حالی که 
از این هنر برای ســاخت بسیاری انیمیشن ها 
از جمله عروس مردگان و فرار مرغی اســتفاده 
شــده و فریم به فریم از این مینیاتورها تصویر 

گرفته اند. 

  سختی های کار
او قســمت ســخت کارش را نبود آموزش درســت ساخت 
چیزهای مینیاتوری در ایران می داند. می گوید در سه سال 
اول هیچ ابزاری نداشت و همه کارهایش را با دست درست 
می کرد. همین هم در آهسته شدن سرعت پیشرفت ناحیا 
تأثیر داشت. مهم ترین سختی اما، چالش هایی است که 
بیشتر کسب وکارهای اینستاگرامی با آن مواجه هستند و 
از عدم اطمینان شــان به پایداری این پلتفرم در ایران حرف 
می زننــد. خالق ناحیــا مثــل بســیاری از کســب وکارهای 
اینستاگرامی دیگر، از محدود یا بسته شدن این پلتفرم در 
ایران هراس دارد. معتقد است که این عدم اطمینان باعث 
ترس برندها می شود و آینده را برایشان غیرشفاف می کند. با 
این حال، ناحیا هم مثل بسیاری دیگر، هنوز امیدوار است 
و خاقانه ادامه می دهد. ادامه دادنی که مثل قدم گذاشتن 

در یک فضای غبارآلود است. 

پیش بینی های جدید نشان می دهد ارزش بازار تجارت اجتماعی 
تا سال 2030 رشد بسیار زیادی را تجربه خواهد کرد

تجارت اجتماعی، 6 هزار میلیارددالری می شود 

REPORTگزارش

 روزگاری تصــور می شــد شــبکه های 
اپلیکیشــن های  صرفــاً  اجتماعــی 
ســرگرمی هســتند و برای پر کردن اوقــات خالی 
کاربــران کاربــرد دارنــد. امــا رشــد تجــارت در 
شــبکه های اجتماعــی این مســئله را بــه خوبی 
روشــن کرده اســت که این پلتفرم هــا می توانند 
شــکل جدی تری به خــود بگیرند و ابــزاری برای 

دسترسی راحت تر برندها به مخاطبان باشند.

در همین میان جدیدتریــن گزارش ها، 
پیش بینی های خوش بینانه ای از رشد 
تجارت در شبکه های اجتماعی ارائه می دهند. 
طبق ایــن گزارش ها، پیش بینی می شــود حجم 
بــازار تجــارت در شــبکه های اجتماعی تا ســال 
2030 به 6/2 هزار میلیارد دالر برســد که یعنی 
این بــازار یــک رشــد 30/8 درصــدی را از ســال 
2022 تا 2030 تجربه خواهد کرد. در این میان، 
افزایش ســهولت خرید آناین عامل مهمی در 
افزایــش تقاضــا در بخــش تجــارت اجتماعــی 
اســت. این نــوع تجــارت با ترکیــب ســرگرمی با 
خریــد فــوری، باعــث می شــود تــا برندهــا، 
خرده فروشان و پلتفرم های دیجیتال، رسانه ای 
جدید بــا دامنه وســیعی از امکانات و مشــتری 

برای ایجاد ارزش در اختیار داشته باشند. 

بر اســاس این گــزارش، در حــال حاضر 
یعنــی در ســال 2022، بــازار تجــارت در 
شــبکه های اجتماعی چیزی در حــدود 727/6 
میلیــارد دالر ارزش دارد. پیش بینــی ایــن رشــد 
شگفت انگیز ظرف هشت سال، نشان از اهمیت 
این نوع از تجارت در شبکه های اجتماعی دارد. 
اســتفاده روزافــزون از اینترنــت بــرای تبلیــغ، 
مدل هــای تجــاری شــرکت ها را متحــول و 
جریان هــای درآمــدی جایگزینــی را ایجــاد کرده 
اســت. دسترســی آســان بــه خدمــات اینترنتی 
پرسرعت و مقرون به صرفه برای مشتریان، کانال 
جدیــدی را بــرای بازاریابــان ایجــاد می کنــد تا به 
مخاطبان هدف خود دسترسی داشته باشند و 

در نهایت این مسئله، شیوه های بازاریابی را هم 
دگرگون کرده است. با استفاده از این شیوه های 
تبلیغاتی، برندها می  توانند کمپین های تبلیغاتی 
شخصی سازی  شده تری ایجاد کنند و در نتیجه 
تجربه مشتری و روابط تجاری را افزایش دهند. 

نتایج یک نظرســنجی نشــان می دهد 
بیــش از 40 درصــد از پاســخ دهندگان 
حداقل یک بار در ماه به دلیل محتوای تأثیرگذار 
از رســانه های اجتماعــی خریــد می کننــد. ایــن 
مسئله نشان دهنده اهمیت باالی اینفلوئنسر 
مارکتینگ است، چرا که تأثیرگذاران می توانند 
از برندها برای دستیابی به اهداف بازاریابی خود 
مانند تعامل، فروش، محتوای بــا کیفیت باال و 

آگاهی از برند، حمایت کنند.

در عین حال، تجربــه خرید با محتوای 
پخــش زنــده، بیشــتر شــبیه خریــد 
حضوری است. خریداران از این طریق می توانند 
به تماشای افرادی بنشینند که محصوالت را در 
زمــان واقعــی امتحــان می کننــد و با این شــیوه، 

بازخورد آنی برای برند خود دریافت می کنند. 

از جمله نکات مهمی که در این گزارش 
بیان شده این است که بخش B2C در 
سال 2021 بر بازار مسلط شد و انتظار می رود با 
تغییر در ذهنیت مصرف کننــده و افزایش روند 
دیجیتال به تسلط خود ادامه دهد. همه گیری 
تأثیــرات  احتمــاالً  مــدت،  ایــن  در  کرونــا 
طوالنی مدتی بر بازار تجــارت اجتماعی خواهد 
گذاشت. بحران این بیماری کاربران را مجبور کرد 
کــه زمــان بیشــتری را در پلتفرم هــای اجتماعی 
صــرف کننــد. از طرفــی صــرف ایــن زمــان، بــه 
خرده فروشان اجازه داد تا سرمایه گذاری خود را 
روی تبلیغات بیشــتر کنند. این مســئله باعث 
شــد تــا برندهــا دسترســی خود بــه مشــتریان، 
شرکت ها و انواع محصوالت جدید را گسترش 

دهند. 

سپیده اشرفی

Sepideh.ashrafi64
@gmail.com



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 56
12 تــــــــــــــیــــــــــر 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

12

خردهفروشی
R E T A I L

ســال 2022 اســت و اکنون زمان بررســی عواملی است که به 
دنیای تجارت در سال آینده شکل می دهند. اگر شما بازیگر 
صنعت تجارت الکترونیک باشــید، پس از گذشت دو سال 
از تغییر بی ســابقه ای که همه گیری کرونــا در این صنعت به 
وجود آورد، با اختال در این بازار و نیاز بــه پویایی در این بازار 
در حال تغییر، غریبه نیستید. آنچه در پی می آید، مروری بر 
برخی از تغییرات بزرگی اســت که دنیای تجارت الکترونیک 
اخیراً تجربه کرده اســت. همچنین به پنج مورد از مهم ترین 
روندهایی که بازار را در سال 2022 شکل داده اند، می پردازیم. 
اما قبل از پرداختن به جزئیات، نگاهی به مسیری طوالنی که 

برای رسیدن به این نقطه طی کرده ایم، بیندازیم.
همان طور کــه می دانیــم، تجــارت الکترونیــک از ســال 1995 
شــروع شــد؛ در آن زمــان مــردم نوعــی از خریــد از راه دور را 

تجربه می کردند که مبتنی بر اتصال تلفن، تلویزیون و رایانه 
بود؛ اما این مفهوم تــا زمان فراگیری اینترنــت آن طور که باید 
و شــاید شــکل نگرفت و قابل اجرا نبود.  البته در همان زمان 
نیز پیش بینی می شــد دیــری نمی گذرد که همــه خریدها به 
صورت آناین انجام شــود و این نقطه آغــاز انقاب بود. پس 
از آن، پی پل در سال 1998 به وجود آمد. پیشرفت در فناوری 
کارت هــای پرداخت، رمزگذاری و ســایر پروتکل های امنیتی، 
اعتماد مردم به کانال های آناین را افزایش داد و دنیای جدیدی 
را پیش روی افرادی قرار داد که دور از مراکز خرید یا نمایندگی 
برندها زندگی می کردند.  بر این اساس، خرده فروشان آناین 
مخاطبان جهانی جدیدی پیدا کردند و تغییرات را پذیرفتند، 
در حالی که برخی دیگر از مدل ســنتی کسب وکار حضوری 
حمایــت می کردنــد. با گذشــت زمــان، بــه نظر می رســید که 

نگاهی به چالش ها و روندهای بازار خرده فروشی 
آنالین در سال 2022

هوشمند، سریع و ایمن

پریمارک همچنان روی خرید حضوری متمرکز است 

استراتژی عجیب، اما درست
»پریمــارک« که مقــر اصلــی آن در ایرلند 
اســت و در آنجــا با نــام »پنیز« شــناخته 
می شــود، همچنــان از فــروش آنایــن خــودداری 
می کند. حتــی زمانی که اکثــر فروشــگاه هایش در 
سراسر جهان به دلیل همه گیری تعطیل شدند، این 
خرده فروش در برابر وسوسه فروش موجودی بزرگ 
محصوالت خود به صــورت آنایــن مقاومت کرد. 
مــدل  می کنــد  اســتدالل  کــه  مدت هاســت 
کسب وکارش - ارائه لباس ها و لوازم خانگی با قیمت 

استثنایی - خرید اینترنتی را دوام نمی آورد.

برای همین هم چند روز پیش که پریمارک 
طرح آزمایشی »کلیک و جمع آوری کنید« 
را به 25 فروشگاه در شمال انگلستان معرفی کرد، 
همه تعجب کردند. آیا این اولین قدم آزمایشی به 
سمت یک تجربه کامل خرید آناین است؟ با وجود 
اینکه برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکن است 
چنین باشــد، پریمــارک قاطعانــه می گوید موضع 
بلندمــدت آن در مــورد خرده فروشــی الکترونیکی 
تغییر نخواهد کرد. سخنگوی شرکت چنین توضیح 
می دهد: »مــا واقعــاً در مورد امــکان ارائــه انتخاب 
بســیار گســترده تر بــه مشــتریان کــه مکمــل 
فروشگاه های ماست، هیجان زده هستیم. تمرکز ما 
در حــال حاضــر بــر راه انــدازی وب ســایت بــرای 
مشتریان جدید خود در تمام بازارهای مان از جمله 
ایرلند است که اولین گام حیاتی خواهد بود.«برای 
پریمــارک، تمرکــز همیشــه روی تجربــه خریــد در 
فروشــگاه بوده اســت. در بزرگ ترین فروشگاه های 
پنیــز در ایرلنــد، می توانیــد از بســتنی فروش تــا 
میخ فروشــی و طیــف وســیعی از لــوازم آرایشــی و 
همچنیــن لباس هایــی برای هر ســن، جنســیت و 

طبقه بندی پیدا کنید.

ادی شاناهان، یکی از مهم ترین مشاوران 
خرده فروشی است که با نام های معروفی 
از جمله آرناتس، براون توماس و پنیز کار کرده است. 
او با عاقه زیادی تماشا کرده که چگونه پریمارک به 
یک غول خرده فروشی تبدیل شده است. شاناهان 
می گوید: »همه چیز به زمان بندی و شناخت بازار 
آنها بستگی دارد. آنها به گونه ای به بازار خود پاسخ 

دادند که معموالً خرده فروشــان با آن قیمت پاسخ 
نمی دادنــد. پریمارک تا به امروز توانســته کیفیت 

معقولی را با قیمت بسیار مناسب حفظ کند.«

شاناهان معتقد است که تمرکز بر تجربه 
خریــد در فروشــگاه فیزیکــی بــه جــای 
دنباله روی از کســب وکار آناین، منطقی است. او 
می افزاید: »شــنیده ام کــه می گویند دلیــل این کار 
هزینه تحویل است. هزینه پنهان دیگری در خرید 
آناین وجود دارد که بســیاری از مــردم در مورد آن 
صحبت نمی کنند و آن هزینــه کاالهای مرجوعی 
اســت. اعداد و ارقام نشــان می دهند که از هر پنج 
محصولــی کــه ارســال می شــود، چهــار محصول 
بازگردانده می شود. به همین دلیل است که جایی 
مثل بوهو اعام می کند نتوانســته به اهداف مالی 
خود برسد. بنابراین پریمارک در این زمینه بسیار 

هوشمندانه عمل کرده است.«

او می گویــد برنامــه »کلیک و جمــع آوری 
کنید« نیــز به دنبال آن اســت کــه تجربه 
خرید از فروشگاه فیزیکی را بهبود دهد. خریداران 
از این طریــق، پیــش از آنکه بــه فروشــگاه مراجعه 
کننــد، مطمئن می شــوند چیــزی کــه می خواهند 
خریداری کنند، موجود است. شاناهان می گوید: 
»مردم، پس از همه گیری برای لمس تجربه خرید 
حضوری اشــتیاق دارنــد. آنهــا می تواننــد در زمان 
خریــد، محصــول را لمس کننــد، جنس شــان را از 
نزدیــک ببیننــد و لباس هــای مــورد عاقه شــان را 
امتحان کنند. اینها چیزهایی است که خرید آناین 

به مشتری نمی دهد.« 

کتی اوکانــر، مشــاور و استایلیســت مد، 
می گویــد هــر زمــان کــه او در یکــی از 
فروشــگاه های پنیــز باشــد، متوجــه تمرکــز روی 
فروشگاه ها می شود. او می گوید: »همیشه تعداد 
زیادی کارمند در مغازه وجود دارد که به مشتریان 
کمک می کنند. در حالی که در فروشگاه های رقیب 
آنها این طور نیســت و خدمات مشــتریان بســیار 
ضعیف اســت. انگار می خواهند به زور مــردم را به 

سمت خرید آناین سوق دهند.«

REPOERTگزارش

چرخه های اقتصادی 
سنتی از بین نرفته اند
درس های نیراج شاه
بنیان گذار ویفر

در طــول ســال اول همه گیــری ویــروس کرونــا، تجــارت 
الکترونیکی افزایش یافت. اگرچه پیش از آن هم شاهد یک 
تغییر اساسی بودیم و خرده فروشی های سنتی بزرگ کم کم 
به تأمین کننــدگان آناین تبدیل می شــدند، اما همه گیری 
کاری کرد که این روند با سرعت رعد و برق پیش برود. یکی از 
موفق ترین خرده فروشی های آناین »ویفر« بود که در سال 
2021 توانســت 13/7 میلیــارد دالر درآمــد خالص داشــته 
باشد.  ویفر در سال 2002 توســط نیراج شاه و استیو کانین 
راه اندازی شد. این غول خرده فروشــی آناین که مقر آن در 
بوستون است و در سرتاسر آمریکای شمالی و اروپا فعالیت 
می کنــد، در دو دهــه گذشــته بــه دلیــل تمرکــز بــر خدمات 
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نسل های جوان تر، خرید از فروشگاه های تجارت الکترونیک 
را بــه فروشــگاه های حضــوری ترجیــح می دادنــد. خریــد در 
فروشگاه های فیزیکی متحول شد و بسیاری از خرده فروشان 
برای یافتن تعادل تاش کردند. در حقیقت آنچه اکنون اتفاق 
می افتد، مشکل ساز نیست. خرده فروشی مدت هاست که 
در این مسیر حرکت می کند. تنها شگفتی از آن است که این 
روند به سرعت اتفاق افتاد. ما شاهد بروز روندهایی در تجارت 
الکترونیک هستیم که کارشناسان صنعت قباً پیش بینی 
کرده بودند در ده ســال آینــده ظاهر خواهند شــد. طبق آمار 
استتیستا، انتظار می رود حجم تجارت آناین در سال 2022 
به بیش از 5/4 تریلیون دالر برسد که نشان دهنده رشد بیش 

از 500 درصدی از سال 2014 است.

  آینده تجارت الکترونیک
خریــد آنایــن در ســطح جهانی بــه رشــد خود 
ادامــه می دهــد و تــا ســال 2024، ســایت های 
تجــارت الکترونیــک بیــش از 21 درصــد از بازار 
خرده فروشــی جهانــی را در اختیــار خواهنــد 
داشــت. فناوری هــای جدیــد از جملــه تحویــل 
توسط پهپادها، جست و جوی صوتی و خرید از 
شبکه های اجتماعی، عاقه به این فضا را بیشتر 

می کند. چالش های اولیه خرید آناین، از جمله عدم تعامل 
شــخصی، مشــکل در تســت محصوالت و بازه هــای زمانی 
طوالنی تحویل مرسوله به گذشته پیوســته اند. سایت های 
تجارت الکترونیک نوآور، مواردی چون پیش نمایش ویدئویی، 
واقعیت افزوده و نقد و بررسی را به پلتفرم های خود افزوده اند 
و از یادگیری ماشین برای تعیین اولویت ها و شخصی سازی 
تجربه خرید آناین استفاده می کنند. انبارهای بزرگ امکان 
تحویل سریع و در دسترس بودن انبار تضمین شده را فراهم 
می آورنــد. در نتیجــه خریــد آنایــن هوشــمندتر، ســریع تر 
و ایمن تــر اســت و تجربــه ای شــخصی تر از همیشــه را برای 

مشتری خلق می کند.

  چالش های برتر سال ۲۰۲۱
در حالی که حجم بازار تجارت الکترونیک همچنان در حال 
افزایش اســت، ســال 2021 بــدون چالــش هم نبوده اســت. 
بسیاری از برندهای تجارت الکترونیک مشکاتی را تجربه 

کردند که در ادامه به برخی از آنها می پردازیم.
 یک؛ عدم قطعیت مالــی: در حالی که همه گیــری نیاز به 
خرید آناین را تقویت کرد، بر درآمد بســیاری از خانه ها نیز 
تأثیر گذاشت. مصرف کنندگان تمایلی به خریدهای بزرگ 
نداشتند و منتظر بودند تا بازار به ثبات برسد، زیرا خطر رکود 

جهانی در سال 2021 بزرگ شده بود.
 دو؛ تغییــر انتظــارات: مصرف کننــدگان دیگر ســیب را با 
ســیب مقایســه نمی کنند. برندهــای بزرگــی ماننــد آمازون 
اســتانداردهایی را برای حمل ونقل، ســرعت، کاربرپسندی 
و تنوع تعییــن کرده اند که مصرف کنندگان انتظــار دارند هر 

تجربه تجارت الکترونیکی از آنها تقلید کند. مصرف کنندگان 
مدرن خواهان امکان پس دادن محصول، حمل ونقل رایگان، 
انواع روش های پرداخت، وب سایت های بصری و پاسخگو و 
خدمات عالی به مشتریان در هر زمان هستند. حفظ و ایجاد 
تجربه مشتری مورد نظر آنها، به خصوص برای استارتاپ ها، 

دشوار است.
 سه؛ حریم خصوصی و تهدیدات امنیتی: حجم هنگفت 
پولی که به صورت آناین خرج می شود، به روند نگران کننده 
دیگری در تجارت الکترونیک دامن می زند؛ جرایم سایبری. 
هکرهــا توجــه خــود را بــه فروشــگاه های کوچک تــر تجــارت 
الکترونیــک معطــوف کرده انــد که هنــوز مســئول اطاعات 
شــخصی و مالــی مشــتریان خــود هســتند. 
شــرکت های کوچــک و متوســط در ســال 2021 
افزایــش قابــل توجهــی از حمــات ســایبری 
ثبت شــده را تجربه کردند و دلیلی وجــود ندارد 
که بــاور کنیم ایــن رونــد ادامه نخواهد داشــت. 
مصرف کنندگان مدرن و آگاه به فناوری همچنین 
در مورد حفظ حریم خصوصــی داده ها، اصرار 
و آمــوزش بیشــتری دارنــد و خواهــان بهتریــن 
محافظــت ممکــن از فروشــگاه های تجــارت 

الکترونیک هستند.
 چهــار؛ وفــاداری مشــتری: خریــداران آنایــن اکنــون 
انتخاب هــای بیشــتری نســبت بــه قبــل دارنــد. ایــن بــرای 
مشــتریان خبر بســیار خوبی اســت، امــا اگــر صاحب یک 
فروشگاه آناین باشید، به معنای چالش های بیشتر است. 
رقابت سخت است و حفظ وفاداری مشتریان )و تکرار خرید 

مشتری( بسیار سخت تر از گذشته خواهد بود. 

  ۱۰ روند برتر تجارت الکترونیک 
قابل توجه ترین تغییری که در سال گذشــته بر بازار تجارت 
الکترونیک تأثیر گذاشت، تغییر اساسی در الگوها و رفتارهای 

خرید مصرف کننده بود.
 یک؛ شخصی ســازی شــاه کلید اســت: با توجه به اینکه 
بسیاری از خرده فروشان در پاسخ به همه گیری، پیشنهادهای 
تجــارت الکترونیــک خــود تغییــر یــا آن را افزایــش دادنــد، 
بازار رقابتی تر و شــلوغ تر از همیشــه اســت. در ســال 2022، 
مصرف کننــدگان می تواننــد انتخــاب کنند که با چه کســی 
تعامل داشته باشند و از چه کســی به صورت آناین خرید 
کنند. عــاوه بــر ایــن، قرنطینه هــای طوالنی مدت بــه تغییر 
اساسی در جمعیت شناسی افرادی که آناین خرید می کنند، 
منجر شــد. پیش از همه گیری، در درجه اول جوان ها بودند 
که بــه فروشــگاه های آنایــن مراجعــه می کردند، امــا اکنون 
افراد مســن تر نیز با این مــدل همراه تــر شــده اند. در نتیجه 
خرده فروشــان تجــارت الکترونیــک الزم اســت در بخــش 
شخصی ســازی، برند خود را ارتقا دهند. جالب اینجاســت 
که از آنجا که بســیاری از مصرف کنندگان عادت به خرید از 
طریق این مدل دارند، تعداد بیشتری از آنها مایل اند داده های 

خود را به اشتراک بگذارند. آن دسته از خرده فروشان تجارت 
الکترونیک که با آینده نگری، داده های خود را تجزیه و تحلیل 
می کنند و تمــام تاش خــود را بــرای شخصی ســازی تجربه 
خرید مشــتری انجام می دهند، در حلقه برندگان در ســال 

2022 خواهند بود.
 دو؛ ظهور چت بات ها: مردم در هنگام خرید آناین، توجه 
و صبر محــدودی دارنــد. اگــر مصرف کنندگان بــه اطاعات 
بیشتری در مورد محصولی که به آن عاقه دارند نیاز داشته 
باشــند، یعنی شــما یک فرصت طایی دارید تا با پاســخ به 
ســؤال آنهــا، فــروش خــود را تضمین کنیــد. اینجاســت که 
نقش چت بات ها تقویت می شود. در حالی که این امکانات 
مجازی کاماً جدید نیستند، پیشرفت های فناوری در هوش 
مصنوعی آنهــا را به یک ابــزار قدرتمنــد مدیریــت ارتباط با 

مشتری )CRM( در سال های اخیر تبدیل کرده است.
 سه؛ واقعیت افزوده و مجازی: فقط این آمار اخیر را در نظر 
بگیرید؛ 71 درصد از مصرف کنندگان گفته اند که تمایل دارند 
بیشتر از برند های تجارت الکترونیکی که از واقعیت مجازی 
استفاده می کنند، خرید کنند. به همین دلیل است که بیش 
 )AR( از 120 هزار فروشــگاه در ســال 2022 از واقعیت افــزوده
استفاده کردند تا تجربه خرید آناینی را که به خریداران خود 

ارائه می دهند، غنی کنند.
واقعیت افزوده و واقعیت مجازی واضح ترین مشکات خرید 
آناین را حل می کند.  داشــتن یک پیش نمایش سه بعدی 
غیراســتاتیک از محصــوالت، ســطح بیشــتری از اطمینان 
را بــه خریــداران می دهد کــه وقتی باالخــره کاالهای شــان به 

دست شان می رسد، خوشحال شوند.
 چهار؛ صــدا هنوز هم جذاب اســت: ماننــد چت بات ها، 
دستیاران مجازی صوتی مانند الکسای آمازون و سیری اپل 
سال هاست که وجود دارند. اما دستیاران مجازی با قابلیت 
صوتی در تجارت الکترونیک قرار اســت در آینده بیشتر به 
کار گرفته شــوند.  اگر صاحب کســب وکار در حــوزه تجارت 
الکترونیک هســتید، بــه راه هایــی برای ادغــام این کانــال در 
CRM و اســتراتژی های بازاریابی خود نگاه کنید. این کار را با 
استفاده از یک استراتژی بهینه سازی جست و جوی صوتی 
انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید محصوالت و خدمات 
شما برای کلمات کلیدی و عبارات مناسب در جست وجوهای 

صوتی خریداران، رتبه بندی می شوند.
 پنج؛ تشکیالت سبز: بر اساس بررسی هاروارد، 65 درصد 
از مصرف کنندگان می خواهند محصوالت شان را از برندهایی 
بخرند که تعهــد واقعی به شــیوه های تجــاری پایدار نشــان 
می دهند. پیش بینی می شود بازیگران تجارت الکترونیک نیز 
تمرکز بیشتری بر شیوه های سازگار با محیط زیست داشته 
باشــند تا بتوانند دل این دسته از مشــتریان را که کم تعداد 

نیستند، به دست آورند.
در شماره های بعدی پنج روند برتر دیگر تجارت الکترونیک را 
بررسی می کنیم و به روندهایی که به رشد تجارت الکترونیک 

در سال جاری کمک خواهند کرد، می پردازیم.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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  فرودگاه دوسلدورف 
در اختیار هاینمن

شراکت سازنده
خرده فروش هامبورگــی، »هاینمن« چند 
روز پیش خوشحال بود، زیرا توانسته بود با 
برنده شدن در مناقصه، اداره خرده فروشی 
فرودگاه دوسلدورف را به دست آورد؛ چیزی 
که پیــش از این در اختیــار »دافــری« بود. 
فــرودگاه دوســلدورف، چهارمیــن دروازه 
هوایــی شــلوغ آلمــان پــس از فرانکفورت، 
مونیــخ و برلیــن اســت. هاینمن بــا درآمد 
2/2 میلیارد دالری )2/1 میلیارد یورو( در 
سال 2021 از امتیاز ده ساله جدیدش برای 
راه انــدازی چهــار فروشــگاه خرده فروشــی 
معــاف از مالیــات و مســافرتی در هر ســه 
پایانه فرودگاه دوسلدورف از 10 ژانویه سال 

آینده استفاده خواهد کرد.
رائــول اســپانگر، مدیرعامــل هاینمــن در 
بیانیه ای اعام کرد: »ما مشتاقانه منتظر 
تجدید همکاری خود با فرودگاه دوسلدورف 
و از سرگیری فعالیت های خرده فروشی در 
آنجا هستیم. من مطمئنم که این همکاری 
از نظــر مفاهیــم خریــد منحصربه فــرد و 

آینده محور بسیار موفق خواهد بود.«
آنجــه داوســر، رئیــس بازرگانــی فــرودگاه 
دوســلدورف گفــت: »مــا شــریکی بــه 
دســت آورده ایــم کــه بــه همــان انــدازه که 
دوست داشــتنی اســت، حرفــه ای نیــز 
هست. ما مشتاقانه منتظر یک مشارکت 
ســازنده ایم.«  مدیرعامــل هاینمن گفت: 
»مــا در مناقصــه شــرکت کردیــم، زیــرا 
متقاعد شــده ایم که می توانیــم این مکان 
را به طور سودآور اداره کنیم. دو دلیل برنده 
شــدن ما در مناقصــه، اعتبار پایــداری آن 
و رویکــرد محلی بــود.« طراحی فروشــگاه 
به شکلی اســت که بازتاب دهنده عناصر 
محلی اســت. هر مغازه طیف وســیعی از 
محصوالت منطقه ای را ارائه می دهد و هنر، 
فرهنگ و تاریخ این شهر قدیمی را به عنوان 
پایتخت مد آلمــان به نمایــش می گذارد. 
فــرودگاه دوســلدورف در ســال گذشــته 
کمتر از هشت میلیون مسافر داشت که 
21 درصــد نســبت به مدت مشــابه ســال 
قبل افزایش یافته اســت، اما این فرودگاه 
مشتاق است تا به ترافیک 25/5 میلیون 
مســافری که قبل از کووید و در سال 2019 
داشت، بازگردد؛ زمانی که سومین فرودگاه 

شلوغ آلمان و باالتر از برلین بود.

استثنایی و طیف محصوالت گسترده، به سرعت رشد کرد. 
این شرکت در حال حاضر حدود 18 هزار کارمند دارد. نیراج 

شــاه، موفقیت خود در رهبری این خرده فروشــی را در ده 
اصل بیان می کند. 

یک؛ اعتمــاد عنصر کلیــدی بــرای بنیان گذاران 
اســت. اعتماد برای کارکــرد این رابطــه ضروری 
اســت، زیرا امنیت مورد نیاز برای قضاوت های 

عمیق تجاری را تأمین می کند.
دو؛ فقــط بــه ایــن دلیــل کــه 25 ســال از چرخه ای 

الهام گرفته از اینترنت گذشــته و همه ما ابررایانه های 
قدرتمندی در جیــب خــود داریم، بــه این معنا نیســت که 

چرخه های اقتصادی سنتی دیگر وجود ندارند.
سه؛ در دوران سخت اقتصادی است که شرکت ها می توانند 

خود را از رقبا متمایز کنند.
چهــار؛ خرده فروشــی یــک حرفــه قدیمــی بــا 
اســتانداردهای بســیار اســت، بنابرایــن باید 
بدانید در لحظه چه چیزی مهم است و چه 

چیزی مهم نیست.
پنــج؛ اگرچــه زمانــی خریــد آنایــن جدید و 
راحت بــود و یک جهــش اولیه وجود داشــت، 
50 درصــد خریــداران بــه ترجیحــات ســابق خــود 

بازگشته اند.

شش؛ بهترین رهبران همیشه در حال یادگیری هستند و 
ادعا نمی کنند از قبل همه چیز را می دانند.

هفت؛ اگر اســتخدام اشــتباهی انجام دادید، بــا مهربانی و 
صداقت تاش کنید آن کارمند را به مکان درســتی منتقل 

کنید.
هشــت؛ یادگیــری نحــوه مدیریــت زمان بــرای زندگی شــما 

حیاتی است.
نه؛ هرچنــد وقت یک بــار در برنامه جلســات خــود تجدید 

نظر کنید.
ده؛ اگر به عناصر خاصی از فرهنگ محل کار خود اهمیت 
ندهید، به شکل طبیعی، حین رشد از آنها دور خواهید شد.



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 56
12 تــــــــــــــیــــــــــر 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

14

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

تاریخ فنــاوری بیانگــر داســتان توســعه ســازمان یافته فنون 
ساخت و انجام کارها در طول زمان است. واژه فناوری ترکیبی 

از واژه یونانی technē به معنای »هنر، صنعت« 
بــا »واژه، گفتار« اســت کــه در یونان برای اشــاره 
بــه گفت وگو در مــورد هنرهــا، چه تزئینــی و چه 
کاربردی، به  کار می رفته است. نخستین بار که 
در قرن هفدهم این واژه در زبان انگلیسی به کار 
رفت، تنها در معنــای گفت وگو دربــاره هنرهای 
کاربردی مورد استفاده قرار گرفت، اما کم کم خود 

»هنرها« موضوع نام گذاری شدند. 
اوایل قرن بیســتم اصطالح فناوری طیــف رو به 
رشــدی از ابزارهــا، فرایندهــا و طرح هــا را در کنار 

ابزارهــا و ماشــین آالت در بر گرفت. در اواســط قــرن، فناوری 
این گونــه تعریــف می شــد: »وســیله یــا فعالیتی که انســان 
به دنبال آن اســت تــا محیط خــود را دگرگــون کرده یــا در آن 
دســتکاری کند.« اما حتی چنین تعاریف گسترده ای نیز از 
ســوی ناظرانی مورد انتقاد قرار گرفته که به دشواری فزاینده 

تمایز بین جستار علمی و فعالیت فناورانه اشاره می کنند.

  انسان؛ فراتر از غریزه
آنچه را فــن )روش، تکنیــک( می نامیم که روش هــای خلق و 

تولید ابزار و محصوالت جدید است و ظرفیت ایجاد چنین 
ساخته هایی، از ویژگی های تعیین کننده گونه  انسان است. 
گونه هــای دیگــر موجــودات، ســازه هایی را خلق 
می کنند؛ زنبورها کندوهای پیچیده  می سازند تا 
عسل خود را ذخیره کنند، پرندگان النه می سازند 
و ســگ های آبی به سدســازی مشــغول اند. اما 
اینها در نتیجه الگوهای رفتار غریزی بروز می کند 
و نمی تــوان آنهــا را متناســب بــا شــرایط متغیر 
ســازگار کرد. انســان ها برخالف گونه های دیگر، 
دارای واکنش های غریزی بســیار توســعه یافته 
نیســتند، امــا از ظرفیت تفکــر ســازمان یافته و 

خالقانه در مورد فنون برخوردارند. 
بنابراین انســان ها چنان توانایی در نوآوری و اصالح آگاهانه 
محیط زیســت دارند که برای ســایر گونه ها دســت نیافتنی 
اســت. یک میمون ممکن اســت گاهی اوقات از چوبی برای 
ضربه زدن به موز روی درخت اســتفاده کند، اما یک انسان 
می تواند چوب را به ابزار برش تبدیل کند تا یک دسته کامل 
مــوز را جدا کنــد. جایــی در گــذار بین ایــن دو گونه اســت که 
انسان نما، نخستین گونه شبیه به انسان، ظهور می کند. بر 
پایه ماهیت بشریت به عنوان یک ابزارساز، انسان ها از همان 
ابتدا فن شناس بوده اند و به این ترتیب تاریخ فناوری بیانگر 

دفترچه های لئوناردو داوینچی مملو از طرح هایی برای 
هلی کوپتر، زیردریایی و هواپیماست، اما تعداد کمی از آنها حتی به 

مرحله ساخت نمونه رسیده اند، زیرا برخی منابع در اختیار نبود 

نـیــروی پـیـشــران 
فـناوری چـه بـود؟

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

چرا نباید از پذیرش تغییر بترسیم؟

فراگشت فناوری؛ گذشته، حال و آینده
زندگی امروزی ما را فناوری ها اداره می کنند. به 
نظر می رسد گوشــی های هوشــمند، تبلت ها و 
رایانه ها ابزارهایی هستند که ما بدون آنها واقعاً 
قادر به کار نیســتیم. حضور انفجــاری فناوری 
در بازار در بازه بســیار کوتاه زمان چنان بوده که 
بســیاری از مــردم نمی تواننــد زندگی بــدون آن 
را تصور کننــد. بــرای درک اینکه چگونــه دوران 
تاریکی )که خیلی وقت پیش نبود( را رها کرده و 
به جایی رسیدیم که امروز هستیم، باید بدانیم 
که فراگشت )تکامل( فناوری چگونه رخ می دهد 

و چرا اهمیت دارد؟
هدف، فناوری را به پیش می بــرد و فناوری ها بر 
اســاس اهداف خلق می شــوند. مثالً موتورهای 
جســت و جو برای مرتب ســازی حجــم عظیمی 
از داده های آنالین ایجاد شــده اند. با هر بهبود 
فنــاوری جدیــد، فناوری هــای موجــود را ترکیب 
می کند تــا چیزی ایجــاد کند کــه بهتــر از آنچه 
باشد که قبالً استفاده می شــده؛ و این داستان 

ادامه دارد. 

گذشته؛ آشنایی جهان با اینترنت
در دهــه 1990 اینترنــت کاالیــی جدید 
بود و دسترسی به آن برای خانوارها و مشاغل، 
گرچه نــه همه آنها، شــروع شــد. بــرای آنان که 
در آن دوره زندگــی می کردند، صدای ســیگنال 
شــماره گیری آهســته و درد ناک برای اتصال به 
اینترنت خاطــره ای نه چندان دوست داشــتنی 
اســت. خوشــبختانه از آنجا که افراد بیشــتری 
ارزش اینترنــت را دریافتنــد، فنــاوری به میدان 
آمد و نیــاز به خــط تلفن بــرای ارتبــاط را حذف 
کرد و بــه جای آن اتصاالت ســریع تر به شــبکه 

جهانی وب ارائه شد. 

حال؛ اینترنت، همه جا و همه وقت
یک دهه را با ســرعت به جلو بروید. از 
زمــان ارتباط روی خطــوط شــماره گیری تلفنی، 

دسترسی به اینترنت تقریباً در همه جا فراهم 
است. به ندرت پیش می آید که مصرف کنندگان 
در کافــی شــاپ، کتابخانه یــا هر مــکان تجاری 
به وای فای دسترســی نداشــته باشــند. بیشتر 
مــردم در نبــود وای فــای همچنــان بــه وســیله 
تلفن های هوشمند به اینترنت دسترسی دارند. 
کسب وکارها بر اساس دسترسی به اینترنت در 
هر مکان و هر زمان، برنامه هــای کاربردی وب را 
در پاسخ به نیازهای رایج مصرف کنندگان ایجاد 
کرده اند کــه همه چیــز، از ردیابــی تغذیه گرفته 
تا ارســال حجــم عظیمــی از اطالعــات را با یک 

کلیک انجام دهند.

آینده؛ پدیدار شدن روندهای نوظهور
همانگونــه کــه فناوری هــای موجــود 
بیشــتری روی یکدیگــر چیــده می شــوند تــا به 
چیزی بزرگ تر تبدیل  شــوند، مصرف کنندگان 
و کسب وکارها به طور یکسان می توانند انتظار 
داشته باشــند که در فناوری آینده فرصت های 
بیشتری را ببینند. فناوری سریع تر خواهد بود، 
توانایی انجام کارهای بیشــتر را خواهد داشت 
و همه چیــز بــرای انجام کار آســان تر می شــود. 
گرچه ما توانایی پیش بینی آینده را نداریم، اما 
قادر به ارائه حدس و گمان هایــی درباره تکامل 

فناوری هستیم. 

چرا زحمت همگام شدن با فناوری را به 
خود بدهیم؟

فنــاوری پیوســته در حــال تغییر اســت و گاهی 
اوقات به نظر می رســد بــرای هم پا شــدن با این 
هــدف متحرک بــه تالشــی بیــش از انــدازه نیاز 
اســت. تنها به یاد داشته باشــیم همگام بودن 
با فناوری به کسب وکار ارزش می بخشد. به روز 
مانــدن کمــک می کنــد فرصت هــا را از دســت 
ندهیم یا از رقبای خود عقب نمانیم. بنابراین از 

پذیرش تغییر نترسیم.

ANALYSISتحلیل
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فرایند تکامل نوع بشر است.

  نیاز، منابع و همدلی اجتماعی
گونه انســانی در رونــد اســتفاده از خــرد و دانش بــرای خلق 
روش ها و دگرگونی در پیرامون خود، مشــکالتی فراتر از بقا و 
تولید ثروت را که امروزه اصطالح فناوری با آنها پیوند خورده، 
هــدف قــرار داده اســت. فنــون زبانی به عنــوان مثال شــامل 
دستکاری صداهاست؛ همچنان که روش های خالقیت هنری 
و آیینی جنبه های دیگری از انگیزه فناورانه را نشان می دهد. 

گرچه در اینجا به روش های فرهنگی و مذهبی نمی پردازیم، 
اما ایجاد پیوند با آنها ارزشمند است، زیرا تاریخ فناوری از یک 
سو تعامل عمیق بین انگیزه ها و فرصت های نوآوری فناوری 
و از سوی دیگر شرایط اجتماعی - فرهنگی گروه انسانی در 
بســتری که رخ می دهد، بیــان می کند. آگاهــی از این تعامل 
در بررســی توســعه فناوری از طریق تمدن هایی که پی درپی 

سربرآوردند، مهم است. 
برای ساده ســازی هرچه بیشــتر این رابطه یادآور می شــویم 
در مشــارکت اجتماعی برای نــوآوری فناورانه ســه نکته باید 
وجود داشته باشد: نیاز اجتماعی، منابع اجتماعی و اخالق 
اجتماعــی همدالنــه. در نبــود یکــی از ایــن عوامــل، پذیرش 
گســترده یــک نــوآوری فناورانــه دور از دســترس اســت و بــا 

موفقیت همراه نمی شود. 
احســاس نیاز اجتماعی بایــد به شــدت درک شــود، در غیر 
این صورت مردم آماده نخواهند بود منابــع را به یک نوآوری 
فناورانــه اختصــاص دهنــد. ممکــن اســت یــک ابــزار برش 
کارآمدتر، یک دستگاه باالبر قوی تر، ماشینی برای صرفه جویی 
در نیروی کار یا وسیله ای برای استفاده از سوخت های جدید 
یا یک منبع جدید انرژی مورد نیاز باشد. یا از آنجا که نیازهای 
نظامی همیشه محرکی برای نوآوری های فناوری بوده، ممکن 
است نیاز، به شکل ضرورت داشتن سالح بهتر نمایان شود. 
تبلیغات در جوامع مدرن خالق نیاز هستند، اما جدا از آنکه 
ریشه نیاز اجتماعی چه باشد، الزم است تعداد کافی افراد از 
آن آگاه باشند تا بازاری برای ساخته ها یا کاالیی فراهم شود که 

آن نیاز را برآورده می کند.
منابــع اجتماعی نیز پیش نیــاز ضروری بــرای نــوآوری موفق 
هســتند. بســیاری از ابداعات به این دلیل نــاکام ماندند که 
منابع اجتماعی حیاتی مانند ســرمایه، مــواد و نیروی ماهر 
برای پیاده سازی آنها در دسترس نبود. دفترچه های لئوناردو 

داوینچی مملــو از طرح هایــی بــرای هلیکوپتــر، زیردریایی و 
هواپیماست، اما تعداد کمی از آنها حتی به مرحله ساخت 

نمونه رسیده اند، زیرا برخی منابع در اختیار نبود. 
منبعی به نام ســرمایه شــامل وجود بهره وری مــازاد بر نیاز و 
سازمانی است که توان هدایت ثروت موجود به مسیر هایی 
را دارد کــه مختــرع بتوانــد از آن اســتفاده کنــد. منابــع مواد 
شــامل مواد متالورژیک، سرامیک، پالســتیکی یا نساجی 
مناســب اســت که می تواند کاربردهای مورد نیــاز برای یک 
اختراع جدیــد را فراهم کنــد.  نیروی کار ماهر شــامل افرادی 
فن شناس می شــود که قادر به ســاخت مصنوعات جدید و 
ابــداع فرایندهای جدید باشــند. خالصه آنکــه یک جامعه 
باید دسترســی خوبــی بــه منابع مناســب داشــته باشــد تا 
روند نوآوری فناورانه را حفظ کند. همدلی اجتماعی، بستر 
اجتماعی پذیرش طرح های جدید را فراهم می کند؛ محیطی 
که گروه های اجتماعی مسلط آن آماده توجه جدی به نوآوری 
هستند. گرچه ممکن است چنین پذیرشی محدود به نوآوری 
در حوزه های ویــژه مثل بهبود ســالح ها یا روش هــای ناوبری 
باشد یا به شکل نگرشی عمومی تر درباره پژوهش بروز کند؛ 
همان گونه که در میان طبقات متوســط صنعتی بریتانیا در 
طول قرن هجدهم رخ داد؛ قرنی که از پرورش طرح های جدید 
و مخترعــان و پرورش دهندگان چنین طرح هایی اســتقبال 
می کرد. مبنای روان شناختی نبوغ مبتکر هرچه باشد، روشن 
است گروه های مهم اجتماعی که مایل به تشویق مخترعان 
و استفاده از طرح های آنها هستند، عاملی حیاتی در تاریخ 

فناوری بوده است.

  ماهیت مبهم فناوری
وجود عنصر پیش برنده فنــاوری را نمی تــوان نادیده گرفت. 
آن گونه که ابتدایی ترین بررسی ها نشان می دهد، دستیابی به 
فناوری مربوط به انباشت است که در آن هر نسل گروهی از 
روش هایی را به ارث می برد که بر پایه آنها اگر بخواهد و شرایط 

اجتماعی اجازه دهد، قادر به برساختن است. 
ایــن فرایند انباشــت برخاســته از ماهیت فناوری نیســت و 
توسعه نیز گریزناپذیر نبوده است. رکود طوالنی مدت بسیاری 
از جوامع، حتی در مراحل کامالً توسعه یافته تکامل فناوری 
و پسرفت برخی از آنها و از دست دادن فنون انباشته شده، 
بیانگر ماهیت مبهم فناوری، جایگاه حیاتی آن و پیوندش با 

سایر عوامل اجتماعی است.

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

رسانه چاپی فناوری های مالی ایران

asretarakonesh.ir
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

می دانم که همین االن دارید از خودتان می پرسید چطوری و با کدام زیرساخت می خواهیم رتبه ایران 
در اینترنت تلفن همراه را بیست پله افزایش دهیم؟ حق دارید؛ آموزش ندیده ایم

نصایح بدیع الزمان 
عبدالواسع

عالیست همتم به 
همه وقت چون فلک 
غرجستان در شــرق هرات، زادگاه شاعر 
پارســی گوی بدیع الزمان عبدالواســع  بن 
 عبدالجامع جبلی غرجستانی است که 
در قرن ششم هجری می زیست و بر علوم 
تفســیر، فقــه، کالم، حدیــث و نیز شــعر 
فارســی و عربی تسلط داشــت. جبلی از 
پیشروان تغییر سبک خراسانی به عراقی 
بوده و در شــمار کســانی اســت که شعر 
پارســی را به لهجه عمومی مردم نزدیک 
کردنــد. عوفــی از میــان تذکره نویســان، 
ســخن او را بســیار ســتوده و هیچ کس از 
فضــال و فصحــا را هم پایــه او نشــناخته 

است. وی در سال ۵۵۵ ه. ق. درگذشت.

منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا
وز هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا

گشته ست باشگونه همه رسم های خلق
زین عالم نبهره و گردون بی وفا

با یکدگر کنند همی کبر هر گروه
آگاه نی کز آن نتوان یافت کبریا

با جاهالن اگرچه به صورت برابرم
فرقی بود هرآینه آخر میان ما

ایشان به نزد خلق نیابند رتبتی
تا طبع شان بود ز همه دانشی خال

بــا فضــل مــن همیشــه پدیــد اســت 
نقص شان

چون عجز کافران بر اعجاز انبیا

آنم که برده ام عَلمِ عِلم در جهان
بر گوشه ثریا از مرکز ثری

عالیست همتم به همه وقت چون فلک
صافیست نسبتم به همه نوع چون هوا

هرگز ندیده و نشنیده ست کس ز من
کردار ناستوده و گفتار ناسزا

در پای جاهالن نپراکنده ام گهر
وز دست سفلگان نپذیرفته ام عطا

مقدار آفتاب ندانند مردمان
تا نور او نگردد از آسمان جدا

آن گاه قدر او بشناسند بر یقین
کآید شب و پدید شود بر فلک سها

HINT نکته

کیپ کالم عزیزم!
1

آدم وقتی وزیر و وکیل و مسئول می شود، زورش 
زیاد می شــود. وقتــی هم کــه زورش زیاد بشــود، 
حرف هــای زوردار می زنــد تــا بقیــه حســاب کار 
بیاید دست شــان. البته این برای قدیم ها بود که 
حساب کار دســت مردم نبود، وگرنه امروز شکر 
خــدا همه ملــت سرشــان تــوی حســاب و کتاب 
اســت و خودشــان یک پا حســابدارند. خالصه 
همین شده که مسئوالن محترم کشور، نه زبانم 

الل برای حســاب بردن مردم که برای دل خودشــان حرف های 
باحــال می زنند. می فرماییــد: مثالً چه می گوینــد؟ می فرمایم 
مثالً می گویند: »تا پایان دولت سیزدهم رتبه ایران در اینترنت 
تلفن همراه را بیســت پلــه افزایش می دهیــم.« می بینید؟ به 

همین باحالی.

2
می دانم که همین االن دارید از خودتان می پرسید: چطوری؟ با 
کدام زیرساخت؟ همان دوزار اینترنتی که در دولت های گذشته 

بود هم که االن نیست... حق دارید؛ آموزش ندیده ایم.

3
آخر چقدر به شما بگویم زیاد از خودتان سؤال نکنید. زندگی 

کــم از مــا امتحــان و تســت و کوییــز می گیــرد که 
خودمان هم بشــویم قوز بــاالی قــوز و از خودمان 
هی ســؤال بپرســیم؟ اصالً اگر بشــنوید کــه وزیر 
عزیز در ادامه سخنرانی شــان فرموده: »تا همان 
پایان دولت سیزدهم اینترنت ثابت ایران در میان 
پنجاه کشور اول جهان خواهد بود« چه خواهید 
گفت؟ می بینید که این دنیا برای متعجب کردن 
ما روکردنی های زیادی دارد و ما در برابر چیزهای 
غافلگیرکننده باید آرامش خودمان را حفظ کنیم. 
یادتان مانــده زمانی پشــت مانتــوی ملکه ها چه 

.»keep calm« !عزیزم »keep calm« می نوشتند؟

4
می گویند شاعری در دربار حاکمی یک قصیده غرّا در ستایش 
دادگری و دانایی و بخشندگی آن حاکم خواند. حاکم از آن شعر 
خیلی خوشش آمد و گفت: به زودی دامنت را آن قدر از سکه 
طال پر می کنم که دامنت از دست برود - بله دوستان، آن موقع ها 
فقط شوهرها به زن ها سکه طال نمی دادند، ظاهراً حاکمان هم از 
این کارها می کردند - خالصه شاعر با شنیدن این وعده خرم و 
خندان رفت خانه، اما هر چقدر منتظر شد، خبری از آن سکه ها 
نشد. بعد از مدتی باالخره یک روز خجالت را کنار گذاشت و 
موضوع ســکه ها را انداخت وســط و گفت: »پس چی شد؟« 
حاکم پوزخندی زد و گفت: »آن روز تو یک چیزی گفتی که من 
خوشــم آمد. من هم گفتم چیزی بگویم که تو خوشت بیاید. 

برو عامو! ســکه کجا بود؟ ســکه بهار آزادی دیدی، سالم من را 
هم بهش برسان.« 

5
حاال شــما ببینید مســئوالن کشــور ما چقدر آدم هــای خوبی 
هستند که بدون اینکه از مردم قصیده مدحیه بشنوند، هی 
پشت سر هم چیزهایی می گویند که ملت خوش شان بیاید. 
این اگر بزرگواری نیست، پس چیست؟ همین قدرش از سرمان 
هم زیاد است. تازه شما دنبال محقق شدن این وعده هستید؟ 

معرفت دارید شما؟

6
من یکی به سهم خودم از آقای وزیر خیلی هم تشکر می کنم. 
وهللا تــوی این روزها که دیگر کســی بــه آدم فحش هم مجانی 
نمی دهــد، وزیــر محترم بــرای مــا وقــت می گــذارد و حرف های 

شیرین می زند. دیگر چه می خواهیم؟
 

7
»ایران به جهان می شود اول، آخر«

فرمود وزیر و دیگران خندیدند
این خوش شد از او و او از این، بعد همه

رفتند و به خانه خود آرامیدند

شب نوشته های یک بچه نوآور! )48(

من می گم انف، 
تو نگو انف، بگو انف

یادش به خیــر چه روزگار دلنشــینی بــود آن زمان که 
میــز و نیمکت مدرســه زمیــن بازی مان بــود و فاصله 
خانه تا مدرســه را کــه پیاده یا بــا دوچرخه 
گــز می کردیــم، دنیایــی سرشــار از شــور و 
شــادی و شــیطنت داشــت. امــا همــه آن 
روزهــای پرشــوری کــه خالــی از گوشــی 
هوشــمند و اینترنــت و آمــوزش مجــازی و 
کتــاب کمک آموزشــی می گذشــت، یــک 
نقطه مشــترک بــا ایــن روزهــا دارد؛ آن هم 
شــیطنت و ســرزندگی دانش آموزانــی 
اســت که از هر حرف و گفته آمــوزگار خود 
نکته ای می گیرند و گاهی هم با آن شوخی 
می کننــد. دانش آمــوزان هــم بیشــتر از آنکــه در پــی 
درســت کــردن خــود باشــند، اشــتباهات ناخواســته 

آمــوزگاران را ســر چــوب می کردنــد. البته مــن خیلی 
خوب و بچه مثبت بودم!

آموزگار ادبیات نازنینی داشــتیم، مثل همین مهدی 
خودمان، گاهی مبهم و خفــه صحبت می کرد، صدا 
در دهانــش می پیچیــد تــا چیــز نامفهومی بــه گوش 
شنونده برسد. ولی به راستی برخی حروف را درست 
بیــان نمی کــرد، مثــالً بــه جــای الــف می گفــت انــف. 
گرچه فهمیدن فرق الف و انــف در گفتار او زیاد طول 
نکشید، ماجرایش تا مدت ها در مدرسه بازگو می شد 
و هنــوز هم در یــاد مــن مانده. همــان هفته نخســت 
ســر کالس امالی فارســی خوانــده بود »انفبــای زبان 
مادری« و برخی از بچه ها همین را نوشته بودند. نیم 
ســاعت پس از آن، گروه بزرگــی که چنین اشــتباهی 
کرده بودند، به دستور آموزگار راهی دفتر مدرسه شده 
بودند تا پاسخگوی توهین گروهی به درس و آموزگار 
باشــند! آخــر کــدام نادانــی به جــای الف می نویســد 
انف؟ جمله ای که این آموزگار نازنین به زبان می آورد، 
چنین بود: »من می گم انف، تــو نگو انف، بگو انف.« 
چندتایی از بالهــای کالس هــم که زنــگ تفریح دوره 
افتــاده بودند و به قول ناظم مدرســه ختــم الف، انف 
گرفته بودند، مورد نوازش قــرار گرفتند؛ ولی فراموش 
کردن داستان انف زمان بر بود و بچه ها را تا پیدا شدن 

سرگرمی جدید سرگرم کرد.
آن روزهــای فراموش نشــده برنمی گــردد، ولــی چهره 
برافروختــه آن آمــوزگار وقتــی کــه تــالش می کــرد 
دانش آموزان را متوجه اشتباه شــان کنــد، هر از چند 
گاه بر می گردد و از مقابل من رژه می رود؛ درست مثل 
همیــن دو روز پیش که با ســمیرا درگیر بحثــی درباره 
رفع و رجوع مشــکالت محصول مان شــدیم. ناگهان 
خشــمگین شــد و با صدای بلنــد گفت: »چــرا با من 
بــا تنــدی حــرف می زنــی؟ مگــه نمی دونــی حرف های 
گزنــده شایســته مــا و خــودت نیســت؟ چــرا روحیــه 
گروه رو خراب می کنی؟ دوســتانه تر صحبت کنی که 
حرف هات رو بهتر می شنوند.« و پشت سرهم تکرار 
می کــرد: »مگــه خــوب حــرف زدن رو یــاد نگرفتــی که 
صدات رو بلند می کنی؟« من که ساکت و مبهوت به 
چشم سامان و کامیار و دهان ســمیرا نگاه می کردم، 
فقط گفتم: »خب من...« و سمیرا هنوز با ناراحتی و 
خشــمناک ادامه داد: »وقتی می گم آروم حرف بزن، 
یعنی به آرومی حرف بزن، نه اینکه آروم حرف بزنی!« 
باالخره به قول ســامان پیش از رسیدن آتش نشانی، 
کار خاموش کردن شعله ها انجام شد؛ ولی هنوز توی 
این فکر هستم که باالخره وقتی کسی می گوید انف، 

تکلیف من چیست؟ باید بگویم انف یا انف؟

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007
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 آیا شفافیت ذاتی رمزارزها محافظ 
سرمایه گذاران خواهد بود؟

شفافیت
برگبرندهرمزارزها

ملکه قالبی 
کجاست؟
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کالهبرداریوانکوینچهبودواگربدانیمبخشقابلتوجهی
ازمالباختگانآندراماراتبودهاندآنگاهچهدرسیمیتواند

برایسیاستگذارداخلیداشتهباشد؟

فعاالن رمزارزی اعتقاد دارند 
اگر چیزی به نام رمزارز کیش 

بخواهد راه بیفتد و موفق باشد 
باید حتما از توان صرافی های 

داخلی استفاده کند
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در جریان جام جهانی فوتبال قطر، ایران امیدوار 
است از فرصت نزدیکی دوحه به کیش برای جلب 
گردشــگر به این جزیره بهره  ببرد. بــرای همین از 
اسفندماه سال گذشته مذاکراتی بین دو دولت 
انجام شــده و توافقاتی هم برای افزایــش پروازها 

بین دو کشور صورت گرفته است.
در حــال حاضــر رفت وآمــد بیــن کیــش و دوحه 
به صورت هوایی کمتر از یک ساعت و به صورت 
دریایی حــدود چهــار ســاعت زمــان می بــرد و با 
توجه به اینکه جزیره کیش منطقه ای تفریحی 
اســت، ایران امیدوار اســت بتواند از این فرصت 
برای حضور گردشــگران در این جزیره اســتفاده 
کرد. با تمام ایــن اوصاف و به شــرط اینکه جزیره 
کیــش آمادگــی الزم بــرای حضــور تعــداد زیادی 
گردشــگر خارجــی در بــازه زمانــی دوماهــه جــام 
جهانی را داشته باشد، هنوز چالش مهم »تبادل 
مالــی« مانع بزرگــی اســت. اینکه 
در نبود زیرســاخت های پرداخت 
می تــوان  چطــور  بین المللــی 
گردشگران را به سمت جزیره کیش 
هدایت کرد، مســئله ای اســت که 
دولت بــا معرفــی »رمــزارز کیش« 

می خواهد آن را حل کند.
هنــوز اطالعــات دقیقــی از رمــزارز 
کیش منتشر نشده است؛ اینکه 
آیا قرار است توکنی جدید معرفی 
شــود یا قــرار اســت رمزارزهــای جهــان روا مانند 
بیت کوین به ریال تبدیل شــوند؟ فعالً اطالعات 
فقط در این حد اســت که خریداران با اســتفاده 
از اســکن کیوآرکــد پذیرنــده می تواننــد از رمزارز 
بــرای پرداخت اســتفاده کننــد و در ادامــه رمزارز 
به صورت آنی بــه ریال تبدیل می شــود و در واقع 
پرداخت از سمت خریدار به شکل رمزارز خواهد 
بود و دریافت از سمت فروشنده به صورت ریال. 
اما درباره اینکه »رمزارز کیش« کجای این تبادل 
اســت، هنوز هیچ اطالع رســانی دقیقــی صورت 
نگرفتــه و بــه همیــن علــت برخــی کارشناســان 
می گویند در واقع اینجا رمزارز جدیدی به عنوان 

رمزارز کیش ساخته نمی شود و فقط یک مبدل 
رمزارز به ریال وجود دارد.

موضوع پیچیدگی تبادل در نبود امکان تبادالت 
بین المللی موضوع کوچکی نیست، اما در حال 
حاضــر و کمتــر از چهار مــاه مانــده به آغــاز جام  
جهانی هنوز ابهامات زیادی در این زمینه وجود 
دارد. رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری 
اطالعات می گوید: »اســتفاده از رمــزارز خارجی 
خارج از حاکمیت و ضدقانون پولی و بانکی کشور 
اســت، بنابرایــن بــه  هیچ وجــه قانونــی نخواهیم 
داشت که پرداخت با رمزارزهایی را که مربوط به 

خودمان نمی شود، به رسمیت بشناسد.«
عالوه بــر ابهامات قانونی این موضــوع، در بحث 
اجرایــی این پــروژه هــم ابهاماتــی وجــود دارد. در 
خصوص اینکه قرار اســت این پروژه توســط چه 
شرکت هایی اجرایی شــود و آیا برای اجرای آن از 
کسب وکارهایی که سال هاست تمام تمرکز خود 
را بر این حوزه گذاشته اند، مشورت و درخواست 
همکاری انجام شده یا پروژه قرار است به صورت 
انحصاری انجام شود، اطالعات دقیقی منتشر 

نشده است.
ایــن فضــای ســایه و ابهــام پاشنه آشــیل انجــام 
پروژه هــای توســعه ای اســت. در شــرایطی کــه 
کالهبرداران رمزارزی در اســتانبول نشسته اند و 
برای مردم ایران نقشه می کشند، در شرایطی که 
اماراتی ها سعی می کنند استعدادهای ایرانی را 
جذب کنند و شرایط فعالیت برای کسب وکارهای 
رمزارزی ایرانی هر روز ســخت تر می شود، انجام 
چنین پروژه هایی در هر حال آسیب زا خواهد بود. 
متأسفانه رویکرد »راه بنداز، جا بنداز« به فلسفه 
عمل بســیاری تبدیل شــده که بــا نادیده گرفتن 
افــکار عمومــی تصــور می کننــد حــق دارنــد هــر 
فعالیتی انجــام دهند. حتــی در صورتی که تمام 
زیرســاخت های حقوقی، فنــی و اقتصــادی این 
پروژه هــا درســت باشــند، حرکت کردن در ســایه 
در نهایت نه تنها سودی برای کشور ندارد، بلکه 
در انتها ضرر و زیانش برای ایران باقی می ماند و 
نتیجه آن می شود دامن زدن به ناامیدی در کشور.

INTROسرآغاز

ترکیب ساده  گرفتن پیچیدگی تبادل مالی با عدم شفافیت 

جامجهانیفوتبال،رمزارزکیشوچندسؤالساده
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متأســفانه برخی در برابر هر پدیده جدیدی راه حل شان 
بستن اســت و ایجاد محدودیت. این گروه هر نشانه ای 

را بــرای اثبــات نظریه خــود بــه کار می گیرند. 
کافی است در یکی از کشورهای توسعه یافته 
محدودیتــی بــر ســر راه کســب وکارها ایجاد 
شود تا به سرعت آن را دست بگیرند و بگویند 
ببینیــد در ممالــک توســعه یافته هــم همین 
آش است و همین کاسه! برخی ایجاد هرگونه 
محدودیتــی در کشــورهای توســعه یافته را 
معادل همــان ممنوعیت هایــی می گیرند که 
خودشــان به دنبــال آن هســتند؛ آنهــا تصور 
می کنند تنها راه تنظیم گری بگیروببند است. 

در حــوزه رمــزارز هــم برخــی مــدام از بســتن و ایجــاد 
محدودیت می گویند؛ برخی به دنبال کوچک ترین بهانه 
هستند تا کرکره یک کســب وکار را پایین بکشند؛ برخی 
هر کالهبــرداری و خطایــی را که کوچک تریــن ارتباطی با 
اکوسیســتم بالکچین و رمــزارزی ایــران نــدارد، دلیلی بر 
این می گیرند که کل این اکوسیســتم مشــکل دار است. 
در ماه های گذشته پرونده هایی مانند پروژه کینگ مانی و 

شرکت آمیتیس دستاویزی برای برخی ساخته که فعاالن 
این حوزه را مورد شــماتت قرار دهند. این در حالی است 
که ایــن دو کســب وکار نــه هیچ  گاه عضــوی از 
اکوسیســتم بالکچین و رمزارز ایــران بوده اند 
و نه هیچ گاه به دنبال تنظیم گــری. آنها مردم 
از همــه جــا بی خبــر را طعمه قــرار دادنــد و با 
سوءاســتفاده از شــرایط بد اقتصادی کشــور 
و ناآگاهی و ســواد مالــی پاییــن کاله برخی از 

مردم را برداشتند.
ایــن کالهبرداری ها محدود به ایران نیســت؛ 
همین هفتــه پیش بــود کــه اعالم شــد ملکه 
رمزارزی یعنی روجا ایگناتوا به یکی از ۱۰ فرد 
خطرنــاک تحت تعقیــب در جهان تبدیل شــده اســت. 
ملکه رمزارزها هــم کوچک ترین ارتباطی با اکوسیســتم 
بالکچیــن و رمــزارز جهــان نداشــت و ظرف چند ســال با 
سوءاستفاده از ناآگاهی مردم جهان از آنها سوءاستفاده 
کــرد. جالب اســت کــه ایــن فــرد در بهتریــن ســالن های 
شــهر لندن برنامه اجرا کرده و بســیاری از مردم ناآگاه در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس را طعمه کالهبرداری های 
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 در روزهایی به سر می بریم که سقوط رمزارزها 
شوک سنگین و کمرشکنی را به بازار وارد کرده 

و بســیاری از ســرمایه گذاران را از ایــن بازار 
فــراری داده یــا حداقــل بــه حالتــی ســاکن 
درآورده تا ببینــد بازار چه می شــود! اما در 
همیــن ایــام شــاهد ورود یــا اصطالحــاً 
خریدهای ســنگین هســتیم که عمدتاً در 
دســته نهنگ هــا قــرار می گیرنــد. هرچنــد 
هنــوز بــه نظــر می رســد بــازار بــه وضعیت 
پایــداری نرســیده و احتمــال ریزش هــای 
آینــده نیز وجــود دارد، ولی برخــی فعاالن، 
مســتقل از اینکــه در چنــد مــاه آینــده 

بیت کوین تا چه کفی ســقوط خواهد داشت، به امید 
رشــد طوالنی مــدت یــا چندســاله قیمت ها دســت به 
خریدهای سنگین زده اند. این یادداشت یک سیگنال 
بــرای خرید در کــف قیمتی نیســت و اتفاقــاً در همین 
یادداشت به شدت افراد و سرمایه گذاران خرد را از ورود 
هیجانــی به ایــن بازار بــر حذر مــی دارم؛ چراکــه برخی 
متخصصان معتقدند این بازار ممکن است هنوز هم 
ریزش هایی را با خــود به همراه داشــته باشــد که برای 
ســرمایه گذاران خــرد کــه تــوان خریدهــای بــا اهــداف 

چندساله ندارند، موقعیت مطلوبی نیست.

 اما بســیاری از کارشناســان معتقد هســتند 
اکنــون کــه بیت کوین ریــزش داشــته، فرصت 
مناســبی اســت بــرای ســازمان ها و کســب وکارها تــا 
بخشی از دارایی مازادشان را که در پنج سال آینده به 
آن نیاز نخواهند داشــت، به رمزارزهای کم ریســک تر 

اختصاص دهند. از همین رو به نظر می رسد نیاز است 
کســب وکارهایی شــکل بگیرنــد کــه بتوانند به شــکل 
اصولــی و درســت بــه کســب وکارها جهــت 
بــا هــدف  چیــدن یــک پرتفــوی رمــزارز 
طوالنی مــدت مشــاوره ارائه دهنــد و از طرف 
دیگر روی مباحث نگهداشت و حفظ امنیت 
این دارایی ها به شیوه ای امن و اصولی، برای 
سازمان ها و کســب وکارها کار کنند. هرچند 
ممکن است تاکنون بسیاری از کسب وکارها 
به شکل مستقل برای خودشان چنین کاری 
کــرده باشــند، ولی اکنــون بیــش از هــر زمان 
دیگری جــای خالــی چنین کســب وکارهایی 
حس می شــود که بتوانند ســرویس تحلیــل و خرید و 
نگهداری را به شکل سازمانی به مجموعه های بیرونی 

ارائه دهند.

 اگــر به عنــوان یــک ســازمان یــا کســب وکار 
خواهان دریافت خدمت از شرکت هایی با این 
هدف هستید، پیش از هر چیز در خصوص سابقه تیم 
مورد نظــر، تخصــص آن و توان شــان در انجــام چنین 
موضوعی تحقیق کنید و فراموش نکنید، بازار رمزارزها 
بــازاری اســت به شــدت پرریســک و نمی توان بــا نگاه 
صددرصدی نســبت بــه تحقق ســود در آینــده دور یا 
نزدیــک بــه آن ورود کرد! پس حتــی اگر به عنــوان یک 
سازمان یا کسب وکار هم بخشی از ســرمایه خود را با 
هــدف کســب ســود در طوالنی مــدت وارد رمزارزهــا 
می کنیــد، گوشــه ذهن تــان داشــته باشــید کــه ممکن 

است این سود هیچ وقت تحقق نیابد.

جای خالی راهکارهای سازمانی برای کسب وکارهایی 
که  قصد سرمایه گذاری روی رمزارزها دارند

مدیریتپرتفوهایسازمانی
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POINT OF VIEWزاویه دید

پیام سرمایه گذاری های 
این روزهای بایننس و 
اف تی ایکس چیست؟
بلوغآنها؛بلوغما

بنیان گــذار بایننــس اعــالم کــرده 
اگرچه بازار روزهای خوبی را پشت 
ســر نمی گذارد، اما در همیــن روزها یکی از 
مهم تریــن برنامه هــای آنهــا تــالش بــرای 
اســتخدام هشــت هــزار نیــروی تازه نفس 
اســت. برنامه دیگر این صرافی بزرگ که از 
چین کارش را شــروع کرده، سرمایه گذاری 
روی کسب وکارهای مستعد حوزه رمزارز و 
بالکچین اســت. این میلیاردر جوان حوزه 
رمزارز گفته بی شک در روزهای سخت بازار، 
آنها که مستحق نابودی اند، از بین خواهند 
رفت، اما هستند سرمایه گذارانی که اجازه 
ندهنــد تیم هــا و پروژه هایــی کــه می توانند 
آینده بالکچین و رمزارز را بــه جلو ببرند، از 
میدان بــه در شــوند. این همــان دیدگاهی 
اســت که فرید بنکمن، بنیان گذار صرافی 

اف تی ایکــس هــم دنبــال 
خریــد  یعنــی  می کنــد. 
تیم های مســتعد رمزارزی. 
به نظر می رســد نســل اول 
کارآفرینان رمزارزی دنیا در 
بــه  تبدیل شــدن  حــال 
بالغــی  ســرمایه گذاران 
هستند که هم می خواهند 
از ثروتــی کــه در ایــن فضــا 
اندوخته اند برای بزرگ کردن 
آن اســتفاده کننــد و هــم 

اجازه ندهند چهره این بازار صرفاً با چارت ها 
و نمودارهای قرمزرنگ در رسانه ها و اذهان 
تصویــر شــود. امــا نکتــه مهم تــر ماجــرا و 
ســفیدخوانی بیــن ســطور ایــن خبرهــا را 
می توان در پیش بینی هایی که آنهــا از این 
بازار دارند، پی گرفت. به نظر می رسد فارغ از 
عــدد و رقم هایــی کــه ایــن روزها جلــوی نام 
توکن ها و کوین های مختلــف در حال باال و 
پایین شدن است، چهره های موفق صنعت 
کریپتــو بــه آینــده، به خصوص در ســمت 

فناوری و کسب وکار آن خیلی امیدوارند. 
ســرمایه گذاری های میلیــون دالری، آن  هم 
روی تیم هــای مختلــف نشــان می دهــد در 
نهایت اکوسیستم کسب وکاری فناوری های 
جدیــد اســت کــه زنــده می مانــد و هرچــه 
اکوسیستم های نوآوری از نظر تعداد و نوع 
کســب وکار تنوع بیشتری داشــته باشند، 
در زمانــه بحــران و رکــود شــانس بیشــتری 
برای بقا خواهند داشت. این نکته ای است 
کــه اکوسیســتم رمــزارز کشــور، ایــن روزها 
باید بیشتر به آن توجه نشان دهد و سطح 
آینده ای را که برای خود متصور است، فراتر 

از کسب وکارهای فعلی تعریف کند. 
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 هشدار: بازار رمزارزها یک بازار پرریسک و 
قانون گذاری نشده است. بازاری که ممکن است به 

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

مطمئن شوید اطالعات کافی درباره آن را دارید.

خود کرده بود.
اکوسیســتم بالکچین و رمزارزی جهان درباره پروژه های 
اســکم و کالهبــرداری معمــوالً هشــدار می دهنــد و در 
ایران هم رســانه های تخصصی به صورت پیوسته درباره 
موضوعات مهم اطالع رسانی می کنند. پروژه هایی مانند 
کینگ مانــی و آمیتیــس و تتل کویــن توســط رســانه های 
تخصصی نقد شده اند و کالهبرداری بودن آنها بیان شده 
است. با این وجود شرایط اقتصادی سخت بسیاری را به 
فکر می اندازد که از هر روزنه ای برای پولدار شدن استفاده 
کنند. این چیزی نیست که محدود به ایران باشد و همه 

جهان گرفتار آن هستند.
حــال راه حل چیســت؟ آیــا امثــال روجــا ایگناتــوا باعث 
می شوند که پروژه های بالکچین و رمزارزی جهان متوقف 
شــوند؟ ایجاد محدودیــت و تنظیم گری گزینــه روی میز 
همه رگوالتورهای جهان اســت، ولی ایجــاد ممنوعیت و 

محدودیت شدید راه حل اشتباهی است.
آنهایی کــه معتقدنــد در آمریکا هــم رمزارزهــا را ممنوع 
کرده اند، آیا ورود صرافی های رمــزارزی مانند کوین بیس 
به بورس را ندیده اند؟ آیا خبر ندارند که سهام کسب وکار 
صرافــی رمــزارز کوین بیــس در بــورس معامله می شــود؟ 
اگــر رمزارزهــا ممنــوع شــده اند، چگونــه اســت کــه ایــن 
کسب وکارها در رسمی ترین بازارها وارد شده اند؟ دنیای 
ســرمایه گذاری دنیای ســود و ریسک اســت. بسیاری از 
ایده ها ممکــن اســت در طول زمــان شکســت بخورند و 
حرکــت اقتصــاد جهانــی مبتنی بر این اســت کــه برخی 
ریســک را بــه جــان می خرنــد و بــرای کســب  ســود روی 
پروژه هــای نوآورانه ســرمایه گذاری می کنند. بســیاری از 
این پروژه هــا ممکن اســت در نهایت شکســت بخورند، 
ولی آنهایی که موفق می شوند، جهان را تغییر می دهند؛ 
بنابراین راه حل تنظیم گری رگوالتوری بگیروببند نیست. 
بایــد آن را درک کــرد و بــرای آن راه حل عملیاتی داشــت؛ 

همان  کاری که کشورهای توسعه یافته انجام می دهند. 
متأســفانه در روزها و هفته های گذشــته به دلیل شرایط 
نامســاعد در بازارهای مرتبط با ارز، برخــی تصمیم های 
یک شــبه ای گرفته شــده که هــدف آنها کنتــرل بــازار ارز 
اســت، ولی آثار جانبــی ایــن تصمیم ها به درســتی دیده 
نشــده اســت. متأســفانه برخــی از ایــن تصمیم هــا در 
نهایت فضای کســب وکارها، نوآوری و توسعه اقتصادی 
را محدود کرده و ما را وارد یک چرخه بسته می کند که در 

نهایت نتیجه اش می شود کوچک شدن اقتصاد ایران.
امیدوارم با تعامل و گفت وگو بتوان زمینه های رگوالتوری 
خــوب را فراهم کرد و آثــار جانبی رگوالتوری بــد را کاهش 

داد.
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با ارائه یک کوین جدید 
انجام شد

تغییراستراتژی
کوینفلکس

 صرافی کوین فلکس اعالم کرد 
کــه یــک ســکه دیجیتالــی بــه 
ارزش ۴۷ میلیــون دالر منتشــر خواهد 
کرد که آن را Recovery Value USD  یا 
rvUSD نامیــده اســت.  هفته گذشــته 
این صرافی به دلیل شرایط بی ثبات بازار 
برداشــت های  اطمینــان،  عــدم  و 
مشتریان را متوقف کرد. »مارک لمب«، 
مدیرعامــل کوین فلکــس، روز دوشــنبه 
گذشــته گفــت کــه حســاب یکــی از 
مشــتریان قدیمــی بــه حالــت »ســهام 
منفــی« درآمده اســت. این امر ســبب 

شد استراتژی این صرافی تغییر کند.

 کوین فلکس همچنین گفت که 
حساب این فرد در حالت عادی 
بــازار لیکوئیــد می شــد، امــا بــا توجه به 
بندی کــه در حســاب ایــن کاربــر وجود 
دارد، او می توانــد درخواســت ضمانت 
دارایی های خود را ارائه دهد. این صرافی 
ابتدا از ذکر نام ســرمایه گذار خودداری 
کــرد، امــا گفت کــه ایــن فرد، شــخصی 
معتبــر و دارای ســهام قابــل  توجهی در 
شرکت های خصوصی است که به دلیل 
بحران در بــازار رمزارزها و ســایر بازارها، 

دچار مشکل شده  است. 

 یک روز بعد مارک لمب اعالم 
کــرد کــه نــام ایــن ســرمایه گذار 
جنجالی، »راجر ور«، ملقب به »عیسی 
بیت کوین« است؛ دیدگاه های مسیحی 
وی در اوایل صنعت رمزارزها سبب شد 
این لقب به او نســبت داده شــود. راجر 
ور اخیــراً به دلیــل عــدم پرداخــت ۴۷ 
میلیون دالر به عنوان بخشــی از اخطار 
 ،USDC کسری سرمایه یا مارجین کال

بسیار خبرساز شده بود.

 ور اعالم کرده که ســرمایه گذار 
ارتباطــی با ایــن بدهی نــدارد و 
همچنین گفتــه که این صرافــی »مبلغ 
قابل توجهی پول« به او بدهکار است و 
او در حــال حاضــر به دنبــال بازگشــت 
وجــوه خــود اســت. از طرف دیگــر لمب 
تأکیــد دارد کــه ایــن بدهــی مربــوط بــه 
حســاب ور اســت و کوین فلکــس هیــچ 
مبلغــی را به ور بدهکار نیســت. به نظر 
درگیــری میــان ور و کوین فلکــس یکــی 
دیگــر از پیامدهــای افــت ارزش بــازار 

رمزارزهاست.

NEWSخبر

اقتصاد
E C O N O M Y

روز دوشنبه بیستم ماه ژوئن یکی از بزرگ ترین رویدادهای 
تلویزیونــی مــاه ژوئن یعنی بــازی پنجــم فینــال NBA بود. 
این رویــداد یک فرصت عالی بــرای صرافی کوین بیس بود 
تا یک تبلیــغ بــرای طرفــداران کریپتو پخــش کنــد. در این 
تبلیغ توییت هایی که اعالم کرده بودنــد »کریپتو مرده« با 
آهنگی که فردریک شوپن برای تشییع جنازه نواخته بود، 
به تصویر کشیده شد. در میان این تصاویر و این موسیقی 

یک شــعار تبلیغاتی با فونت درشت آبی رنگ 
بــاال می آید کــه می گویــد: زنده باد کریپتــو. روز 
بعد از انتشار این پیام بازرگانی، کوین بیس ۱۱۰۰ 
نفر از کارمندان خود را یعنی حدوداً یک پنجم 
آنها را اخراج کرد. شاید کسانی که مدام در مورد 
کریپتو ذکر مصیبت می گفتند و در مورد آینده 
آن هشــدار می دادنــد، در مورد یــک  چیز حق 
داشتند. آنها نگران قیمت بیت کوین و اتریوم 
بودند و همان طــور که می دانید قیمــت این دو 
کوین محبوب بیش از ۷۰ درصد ســقوط کرده 

است. ان اف تی ها هم سقوط کرده اند و خیلی نمی توان به 
آنها خوش بین بود. هــر طرف را نگاه کنیــد، دومینوها را در 
حال ســقوط می بینید. طبق گزارش هایی که در این روزها 
منتشر می شوند، یکی از شــرکت های برجسته این حوزه 
به نام Three Arrows Capital در حال فروپاشــی است. 
ســایر شــرکت ها هم فعالً به زور و با کمک ســرپا هستند. 
در طول ماه گذشــته بازار کریپتو بیش از یک تریلیون دالر 

کاهش  یافته است. 

 کریپتو نمرده است
اما بسیاری از این شــرکت ها با اینکه دارند نفس های آخر 
خود را می کشند، اعتقاد دارند کریپتو واقعاً نمرده است. 
تبلیغ کوین بیس هم وسط بازی فینال NBA در واقع سعی 
دارد همین را بگوید. این تبلیغ با زیرکی خاصی ســعی در 
اغراق احساسات و حرف های این روزهای سرمایه گذاران و 
فعاالن این صنعت دارد. انگار که همه آنها این روند نزولی و 
این اتفاقات را زیادی بزرگ کرده اند. ممکن است فکر کنید 
چنین سقوطی که در تاریخ کریپتو بی سابقه است، لحظه 
سختی را برای صنعت به وجود خواهد آورد؛ لحظه ای که 
فعاالن این صنعت را به فروپاشــی یا قوی تر شــدن مجبور 

خواهــد کــرد. اما جالــب اســت بدانید کــه پادشــاهان این 
صنعت واکنش به خصوصی در قبال این اتفاقات از خود 

نشان نداده اند. 

 نسخه جدید ترا حالل مشکالت می شود؟
جالب است بدانید که شرکت هایی که خالف شان بیشتر 
بوده، در این دوره ساکت تر بوده اند. قسمتی از وضع فعلی 
مربوط به سقوط ترا است. ترا یک استیبل کوین 
است که ارزش آن با دالر آمریکا برابری می کرد. 
تمام هدف استیبل کوین ها این است که نسبت 
به ســایر ارزها نوســان کمتری داشــته باشند. 
جریان از این  قرار بود: ترا به لونا گره خورده بود و 
سرمایه گذاران پس از کاهش ارزش آن در اوایل 
ماه می، به سرعت تراهای خود را کنار گذاشتند. 
توکن هایی که قرار بود به قیمت یک دالر ارزش 
داشته باشند، ناگهان دیگر معامله نمی شدند 
و بــه گفتــه بلومبــرگ، 6۰ میلیــارد دالر از پــول 

سرمایه گذاران از بین رفت.

 شرکت های کریپتویی امیدوارند
بازار گسترده کریپتو در هفته های پس از فروپاشی ترا دچار 
رکود عجیبی شــده، اما با این  وجود شرکت های ورشکسته 
تمایلــی بــه صحبــت در مــورد آســیب های وارده ندارنــد. 
سلسیوس یک شــرکت ارائه  دهنده وام رمزارز، در طول رکود 
عملکرد خوبی نداشت و پس از سقوط ترا تمام حساب های 
مشــتریان را مســدود کرد. »مشینســکی«، بنیان گذار این 
شرکت وعده داده بود که هیچ اختالل و مشکلی پیش نخواهد 
آمد، اما با خلف وعده خود اکنون به یک چهره تاریک تبدیل  
شده است. یادداشتی از این شرکت که هفته پیش منتشر 
شــد، وضعیت را کمی روشــن کرد. البته در این گزارش هیچ 
اطالعاتی در مورد محل اختفای سرمایه های سرمایه گذاران، 
یــا تحقیقات جــاری در مــورد فعالیت های شــرکت از ســوی 
تنظیم کننده ها در حداقل پنج ایالت وجود ندارد. سلسیوس 
اخیراً در تالش اســت با انتشــار پیام های مختلف و معرفی 

محصوالت، اعتماد مردم را دوباره جلب کند. 
البته تمام بازیگران صنعت کریپتو این نظر را دارند؛ اگر همه 
ما ایمان خود را حفظ کنیم، می توانیم این بحران را پشت 

ســر بگذاریم. »کامرون وینکلووس«، یکی از بنیان گذاران 
میلیاردر صرافی جمینای، اخیراً در توییتی گفته است که 
افت بیت کویــن غیرمنطقی به نظر می رســد، زیرا اســاس 
زیرساخت و پذیرش بیت کوین بسیار قوی است. اما نباید 
توقع داشت که با درخواست از مردم و ترغیب آنها به نگاه 
دقیق تر و تفکر عمیق تــر راجع به فناوری، ســیر نزولی بازار 

پایان یابد. 

 بیت کویــن قایــق نجات یــا کشــتی در حال 
غرق؟

 ،»MicroStrategy« چند روز پیش، مایــکل ســیلور کــه
شرکت نرم افزاری او، میلیاردها دالر برای خرید بیت کوین 
هزینه کــرده، این ارز دیجیتــال را »قایق نجــات« نامید. به 
تعبیر او این قایق نجات به هر کسی که در یک دریای توفانی 
در یک کشتی در حال غرق شدن است، کمک می کند و او 
را نجات می دهد. اما ظاهراً خود بیت کوین به یک کشتی در 

حال غرق تبدیل  شده است.

 چه باید کرد؟
ادعا در این مورد سخت است، اما اگر یک شرکت کریپتو 
میلیاردها دالر از پول مردم را به باد دهد، راه سختی را برای 
بازیابی اعتماد آنها در پیش خواهد داشــت. بهتر اســت 
این قــدر نگوینــد همه چیــز درســت می شــود. مــردم توقع 
ندارند یک شــرکت کریپتو با تیشــه به ریشــه خود بزند و 
بنیان ارزهــای دیجیتــال را به چالش بکشــد. امــا می توان 
توقع داشت که به شکست اعتراف کنند. این یک خواسته 
عادالنه است. وضعیت بازار بحران های روانی ایجاد کرده 
است تا حدی که حتی در برهه ای یک خط تلفن صحبت 
درباره خودکشــی  هم بــرای طرفــداران ترا ایجاد شــده بود! 
افرادی که از سلســیوس وام گرفته اند، در آستانه از دست 
دادن خانه هایشان هستند. اگر شرکت های غول پیکر این 
صنعت مسئولیت پذیر نباشند، تکرار این نقطه محتمل 
است.  برداشــت موانع و حفاظ های اقتصاد سنتی شاید 
ســال ۲۰۱۳ که بیت کوین در حد یک حس کنجکاوی بود، 
جواب می داد، اما االن که رشد قابل  توجهی داشته، شاید 
دیگر این روند و پایبندی به استراتژی قبلی کارساز نباشد؛ 

هرچند این اصول بازار آزاد و منشاء کریپتو است. 

تالش برای راه اندازی پروژه های جدید جهت جلب اعتماد مردم 
و چند نکته مهم درباره آینده رمزارزها

قایق نجات در یک توفان سهمگین

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com
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REVIEWبررسی

بیت کوین همچنان 
در منطقه خطر

بهکجاچنینشتابان؟
قیمت بیت کوین و سایر ارزهای 
دیجیتالــی در هفتــه گذشــته 
کاهــش یافــت. قیمــت بیت کویــن برای 
نمونــه در روز دوشــنبه بــا ۲٫۹ درصــد 
کاهــش بــه ۲۰6۴۴ دالر رســید. البتــه 
قیمت بیت کوین به انــدازه دو هفته قبل 
افــت نکــرد امــا همچنــان رو بــه کاهــش 
اســت.  قیمت ایــن دارایی دیجیتــال در 
اوایل ماه ژوئن به زیر ۱۸ هزار دالر رسید 
که پایین ترین قیمت از سال ۲۰۲۰ است. 

جفری هالــی، تحلیلگــر کارگزار 
Oanda می گویــد: بــه لطــف 
ســهام  بازارهــای  مجــدد  بازگشــت 
بازدهــی  کاهــش  و  ایاالت متحــده 
ایاالت متحده، به نظر می رسد بیت کوین 
در حال حاضر به پایین ترین حد خود در 
حدود هجده هزار دالر رسیده است. اما 
از دیــدگاه فنی، ممکن اســت به بیش از 
۲۲ هــزار دالر افزایــش یابد و بــه ۲۴ هزار 

دالر برسد.

ارتباط و وابســتگی رمزارزهایی 
مانند بیت کوین با سایر دارایی 
حســاس و خطرپذیر اثبات شده است. 
بنابراین ســیر نزولــی اس اند پــی 5۰۰  در 
سال جاری فشار زیادی را بر دارایی های 
دیجیتال وارد کرده است. افزایش قیمت 
ســهام در دهــه ســوم مــاه ژوئــن باعــث 
آرامــش کوتاه مدتــی در بــازار ارزهــای 
دیجیتال شد. هالی گفت: در میان مدت 
بیت کوین در منطقه خطر باقی می ماند 
و قیمــت آن بیشــتر از ۲۸ هــزار دالر 

نمی رسد. 

اتــر نیــز کــه دومیــن دارایــی 
دیجیتال بزرگ اســت، بــا ۳٫5 
درصد کاهش به ۱۱۸۲ دالر رسید. توکن 
زیربنای شبکه بالک چین اتریوم در اول 
ماه ژوئن دو هزار دالر بود و تا هجدهم ماه 

۹۰۰ دالر کاهش پیدا کرد.

یــا  کوچک تــر  کریپتوهــای 
آلت کوین هــا عمدتــاً در حالــت 
قرمز قرار داشــتند. ســوالنا ۰٫5 درصد و 
کاردانــو ۲٫5 درصــد کاهــش داشــت. 
میم کوین ها )کــه اوایل از آن هــا به عنوان 
می شــد(  یــاد  اینترنتــی  جوک هــای 
وضعیــت پیچیده تــر و نوســانی تری 
داشــتند. برای مثال دوج کوین نه درصد 
افزایــش و شــیبا ۲.5 درصــد کاهــش 

داشت.

یکی از سخت ترین ماه ها برای بیت کوین و بازار رمزارزها 
تمام شد. ماه ژوئن میالدی شــاهد رکوردهای نزولی برای 
پادشــاه رمزارزهــا و بــه تبــع آن خونین شــدن بــازار دیگر 
رمزارزها بود. حاال بســیاری از خود می پرسند بعد از این 
چه خواهد شــد؛ هرچند کســی تحلیل دقیق و روشــنی 

ندارد.
با پایان یافتــن ماه ژوئــن )خردادمــاه(، قیمــت بیت کوین 
به ســختی و در آخرین لحظات توانســت باالتــر از رکورد 
قیمــت در ســال ۲۰۱۷ )۱۳۹6( باقی بماند. بدتریــن ماه و 
بدتریــن فصــل بیت کویــن از ســال ۲۰۱۱ )۱۳۹۰( تاکنــون 

پایان یافت.
بــه گــزارش کوین تلگــراف، قیمــت بیت کویــن در آخرین 
ساعات ماه پیشین میالدی، در حالی زیر سطح ۲۰ هزار 

دالر باقی ماند که پیش از آن طرفداران افزایش قیمت یا 
به اصطالح گاوهای بازار قیمت را باال برده بودند تا جلوی 
ثبت کاهش ۴۰ درصدی قیمت بیت کویــن را در این ماه 
بگیرند. البته ناگفته نماند که بیت کوین زمانی این چنین 
ارزش خود را از دســت داد که بازار ســهام ایاالت متحده 
نیز روندی نزولی در پی گرفت. به نظر تحلیلگران، فصل 
دوم ســال میالدی جدیــد، بدترین فصل برای شــاخص 
اس اندپی 5۰۰ از سال ۱۹۷۰ و بدترین فصل برای شاخص 
نــزدک از ســال ۱۹۹۸ تاکنــون بوده اســت. بــا تعدیل نرخ 
تورم، در نیمــه ابتدایی ســال ۲۰۲۲، شــاخص اس اندپی 
5۰۰ در حــدود ۲5 تا ۲6 درصد، شــاخص نــزدک بین ۳۴ 
تا ۳5 درصد و بیت کوین نیز بین 6۴ تا 65 درصد کاهش 

یافته اند. 

اگرچه پیش بینی حتی برای هفته آینده هم کار سختی 
شــده، امــا »ویلیــام کلمنتــه«، تحلیلگــر ارشــد ســایت 
بالک ور بــه دنبال کننــدگان توییتــری خود گفته اســت: 
»همه جا صحبت از شناســایی یک کــف قیمت جدید 
یا توصیه به انباشــت اســت. در همه جا، وام دهندگان و 
وام گیرندگان بزرگ رو به نابودی می روند و بدترین فصل 
تاریخ رقم خورده اســت. افــرادی با ایمــان کورکورانه خود 
که از غیرســرمایه گذاران و افراد منتقد بــازار متنفرند، ما 
را ســرزنش می کنند که تمامی تایم الین ها می گویند که 
وضعیت این بار متفاوت اســت. اگر به منطقه انباشت 
رســیده باشــیم، احتمــاالً ماه هــا وضعیت قیمــت بدون 
نوسان خواهد بود و خیلی ها تسلیم شــده و بازار را ترک 

خواهند کرد.«

برخی ها پیش بینی می کنند روند این روزهای بازار، کاربران ترس خورده را تسلیم و از بازار خارج خواهد کرد 

ماه سخت ژوئن تمام شد
 آینده بازار  چه می شود؟

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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در آســتانه برگــزاری جام جهانــی فوتبال در قطــر موضوع 
اســتفاده از رمزارزهــا بــرای تســهیل حضــور گردشــگران 
در ایران جدی تر شــده اســت. وحیــد والی و امیرحســین 
راد دو چهــره کســب وکاری حــوزه رمزارزهــا از چالش هــا و 

فرصت های این موضوع گفته اند.
خیلی ها می گویند کیش می تواند قطب رمزارز ایران شود. 
وجود برخی معافیت ها و تسهیالت تجاری و کسب وکاری 

از یــک ســو و امــکان مــراودات بین المللــی بیشــتر در این 
جزیره از ســوی دیگر مؤلفه هایی هســتند که باعث شده 
بسیاری به این فکر کنند که کیش را به هاب کسب وکارها 
و ایده ها و برنامه هــای رمزارزی در کشــور تبدیل کنند. هر 
روز خبرهایی از کنشــگری بیشتر مســئوالن این جزیره و 
برخی سیاست گذاران اقتصادی کشور حول این موضوع 
به گوش می رسد، اما آنچه محل بحث شده این است که 

زیرســاخت های مورد نظر برای رســیدن بــه چنین هدفی 
چیســت و چطور می تــوان در حــوزه رمزارزها بــرای کیش 

موقعیت ویژه ای ساخت؟
 در آخرین مورد انتشار خبری در مورد استفاده از رمزارزها 
توســط گردشــگران خارجی در طول برگزاری جام جهانی 
قطر موضوع کیش-رمزارزها را یک بار دیگر بر سر زبان ها 

انداخت.

با هدف بهبود تجربه 
کاربران این صرافی

نسخهجدید
اپلیکیشنرمزینکس

منتشرشد
اپلیکیشــن  جدیــد  نســخه    
آی اواس رمزینکــس بــا هــدف 
بهبود تجربه کاربــری و ارائــه قابلیت های 
متنوع تــر منتشــر شــد. در نســخه ۴.۰.۱ 
اپلیکیشن رمزینکس قابلیت حد سود و 
زیان، پنل محاسبه سود و زیان )پرتفوی( و 
قابلیت معامله آسان )دسترسی از صفحه 
خانه( اضافه شده و فضای کسب درآمد در 
این نسخه رمزینکس به شیوه ای طراحی 
شــده تــا کاربــران مطابــق ســلیقه خــود 
به صــورت شــناور بتواننــد میــزان درصــد 
کارمزد دریافتــی هدیه از معامــالت را بین 

خود و دوستان شان تقسیم کنند.

 در ایــن نســخه از اپ آی اواس 
رمزینکس، بخشی تحت عنوان 
مدیریــت دســتگاه های متصــل جهــت 
بررسی و نظارت دستگاه های متصل ایجاد 
شده و با این اقدام حذف سایر دسترسی  ها 
نیــز اضافــه شــده اســت. همچنیــن ایــن 
صرافی اعــالم کرده با هــدف بهبود تجربه 
کاربری و رفع ایرادات گزارش شده از سوی 
کاربــران رمزینکس، ایــن نســخه از ظاهر 
بهتر و بهبود عملکردی باالتری برخوردار 

است.

 نسخه جدید اپلیکیشن صرافی 
ارز دیجیتال رمزینکس در چهار 
پلتفــرم دانلــود اپ آی اواس در دســترس 
کاربــران قــرار گرفتــه اســت. به منظــور 
به روز رسانی اپلیکیشن رمزینکس، کاربران 
این صرافی می توانند به برنامه های دانلود 
اپلیکیشن سیب اپ، ســیبچه، آی اپس و 
اناردونــی مراجعــه کننــد.  صرافــی  ارز 
دیجیتــال رمزینکس بیش از چهار ســال 
فعالیــت مســتمر دارد و بنــا به خبــری که 
منتشر کرده، بیش از ۱۰۰ ارز دیجیتال را در 
قالب بازار همتابه همتا پشتیبانی می کند. 
روش هــای  می گویــد  رمزینکــس 
سفارش گذاری متنوعی را به کاربرانش ارائه 

می دهد.

NEWSخبر

در مواجهه با رمزارز بانک مرکزی چه 
مواردی نباید مغفول بمانند؟

سرنوشترمزریال
مانندریالنشود

برای تشریح و ارزیابی پروژه ای مانند پروژه رمزریال بسیار 
مهم اســت که مــا اطالعــات دقیــق و روشــنی از ماهیت و 
دستورالعمل فنی آن داشــته باشــیم. حداقل بنده تا این 
لحظه بــه وایت پیپــر رمزریال که قرار اســت توســط بانک 
مرکــزی معرفــی و ارائه شــود، دسترســی پیــدا نکــرده ام تا 
بــر اســاس آن بتوانم قضــاوت یا مقایســه روشــنی در این 
خصوص داشته باشم، اما شنیده ها حاکی از آن است که 
رمزریال در واقع یک نسخه دیجیتالی از ریال است که بر 
بستر فناوری بالکچین پیاده سازی شده، پشتوانه آن ریال 
است و کارکردی همانند پول نقد خواهد داشت. همچنین 
به نظر می رســد شــبکه بالکچیــن آن امــکان پیاده ســازی 

قراردادهای هوشمند را نیز خواهد داشت.

بــه فــرض صحیح بــودن گزاره هــای بــاال می تــوان گفت که 
رمزریال نیــز می توانــد ماننــدCBDC های دیگر کشــورها 
طراحــی و پیاده ســازی شــود. بدیهی اســت همــواره نحوه 
به خدمت گرفتن فناوری بر حســب سیاست گذاری های 
دولت ها، واقعیت ها و ساختار اقتصادی کشورها می تواند 
متفاوت باشــد؛ بنابراین قطعاً نباید انتظار داشته باشیم 
که رمزریال به طور کامل با نمونه های مشابه خارجی خود 

مشابهت داشته باشد.
پس تــا رونمایــی کامــل از پــروژه رمزریــال نمی تــوان نقدی 
منصفانه و واقعــی ارائــه داد، اما به فرض آنکه مکانیســم 
خلق و ســوختن رمزریال بر بستری شــفاف و قابل نظارت 
اتفــاق بیفتــد، یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای اقتصــادی 

رمزارز کیش
 فرصتی برای عرض اندام صرافی های داخلی

فعاالن رمزارزی اعتقاد دارند اگر چیزی به نام رمزارز کیش بخواهد راه بیفتد و موفق باشد 
باید حتما از توان صرافی های داخلی استفاده کند
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 بانک مرکزی باید با صرافی ها همراهی کند
در جریان برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر، ایران با اعــالم آمادگی به عنوان 
پشــتیبان، برنامــه جــذب اقامــت 
تماشــاگران در کیــش را دارد. رمــزارز 
کیش نیز به همین منظور برای انجام 
تبادالت تعریف شــده اســت. هرچند در معرفــی این روش 
پرداخت، تبلیغات فراوانی شــده و از این طرح به عنوان یک 
ابداع و نوآوری نام برده می شود، اما به گفته کارشناسان، این 
طرح اماواگر و ابهامات فراوانی دارد. وحید والی، مدیرعامل 
هلدینگ نیک اندیش معتقد اســت اجرای موفق این طرح 
منوط به ایجــاد همدلــی بین بانــک مرکــزی و فعــاالن حوزه 
کریپتوکارنسی است و امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس 

از غیاب صرافی های داخلی در این طرح می گوید.
 رئیس اتحادیه هتلداران کیش، از تعریف رمزارز کیش خبر 
داده که قرار اســت ابزاری بــرای پرداخــت هزینه های اقامت 
در کیش طی روزهای جام جهانی باشــد. قرار است با رمزارز 
کیش، از پرداخت غیرمســتقیم اســتفاده شــود. یعنی فرد 
پذیرنده، یک کیوآرکد دارد و طرف پرداخت کننده با اســکن 
این کد می تواند پرداخت رمزارزی انجام دهد و رمزارز به صورت 
آنی به  ریال تبدیل می شــود و در نهایت کســب وکار معادل 
ریالی را دریافت می کند؛ بنابراین رمزارز کیش بیش از آنکه 
خودش یــک ارز دیجیتــال باشــد، یک مبــدل بــرای ارزهای 

دیجیتال به ریال است.
وحید والی در این باره توضیح می دهد: »چندین ماه است که 
از سوی مقامات بانک مرکزی اصطالح کریپتوریال یا رمزارز 
ریال را به کرات شنیده ایم. حال که بحث جام جهانی قطر و 
کمبود جا برای اسکان تماشاگران و در کنار آن هزینه اقامت 
ارزان تر در ایران مطرح شده، به دلیل نزدیکی جزیره کیش به 
محل برگزاری مسابقات، این موضوع داغ تر نیز شده است.«
او ادامــه می دهد: »نکتــه قابل  تأمل این اســت که طی چند 
ماه اخیر هنوز اقدام خاصی برای معرفی رمزارز ریال و تهیه 
ســپیدنامه آن انجام نشــده و اگر هم اقداماتی انجام شــده، 
جزئیات آن منتشر نشــده اســت. باید بگویم از حیث فنی 
چالش خاصی بــرای ارائه یک توکن بر بســتر بالکچینی که 
متعلق به بانــک مرکزی باشــد، وجــود ندارد. قســمت مهم 
مسئله این است که آیا این توکن توســط خود بانک مرکزی 
ارائه می شود یا بستر آن را بانک مرکزی تأمین می کند و سایر 
بانک ها و صرافی هــای رمزارزی مشــغول در ایــران آن را ارائه 

می دهند.«
به گفتــه والی طبیعتــاً اگر زیرســاخت فنی الزم بــرای ارائه 
یک توکن در بانک ها فراهم نباشــد، در صرافی های رمزارز 
ایرانــی فراهــم اســت و بــا در نظــر گرفتــن ســپیدنامه آن و 
بایدها و نبایدهای خاص آن می توانــد به عنوان یک توکن 
در صرافی هــا فهرســت شــود؛ توکنــی کــه پشــتوانه اش را 
بانک مرکزی تعییــن می کند و می تواند با ســایر توکن های 
بین المللی نیــز معامله شــود. او عنــوان می کنــد: »به این 

ترتیــب تماشــاگرانی کــه از ســایر کشــورها بــرای تماشــای 
مســابقات فوتبــال بــه قطــر و ایــران می آینــد، می تواننــد 
کریپتوکارنسی های خود را در صرافی های ایرانی به رمزارز 
ریال تبدیل کنند و با فراهم شــدن زیرســاخت های الزم، از 
آن برای پرداخت هزینه های اقامت شان در ایران استفاده 
کنند. دقت بفرماییــد در بحــث یارانه نان در زمــان تقریباً 
کوتاه و مناســبی بســیاری از نانوایی ها بــه کارت خوان های 
خاص مجهز شــدند و مردم با کمترین مشــکل می توانند 
نان مورد نیاز خود را بدون اینکه درگیر پیچیدگی های فنی 

شوند، خریداری کنند.«
او با اشــاره به اینکــه چند مــاه تا زمــان برگزاری جــام جهانی 
باقی اســت، می گوید: »اگر بین بانک مرکزی و فعاالن حوزه 
کریپتوکارنســی ها همدلــی باشــد، می توانیــم ایــن طــرح را 
به صورت پایلوت در کیش راه اندازی کنیم و بعد از مشاهده 
خروجــی آن و بررســی کم وکاســتی ها، آن را به مــرور در همه 
کشــور اجرایی کنیم. زمان، زمان زیادی نیســت، ولــی با این 
حال با توجه به ماهیت فناوری بالکچین، حتی در صورتی که 
نتوانیم هتل ها و رستوران ها را به تجهیزات مناسب تجهیز 
کنیم، باز هم می توانیم بده بستان مالی را با استفاده از بستر 

صرافی های ایرانی انجام دهیم.«
والی تأکیــد می کند: »در صــورت ارائه ســپیدنامه و حمایت 
بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی صالح در این حوزه، می توان 
بــا کریپتوکارنســی ها و در صــورت آماده شــدن کریپتوریال، 
میزبانی خوب بــرای عالقه مندان بــه فوتبال از سراســر دنیا 
باشیم. در نهایت بخش خصوصی آماده این همکاری است. 

امیدوارم دولت نیز آماده باشد.«

 از ظرفیت صرافی های ایرانی استفاده شود
موضوع مهــم دیگــر بحث ارتبــاط و 
تعامل با صرافی های رمــزارز داخلی 
اســت. امیرحســین راد، مدیرعامل 
نوبیتکس در همین رابطه می گوید: 
»من در جریان اســتفاده از رمزارزها 
در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ نیستم و تاکنون در خصوص 
رمزارز کیش، هیچ صحبتی با نوبیتکس نشده است. این در 
صورتی اســت که اگر دســت اندرکاران برای اجرای این پروژه 
جدی باشند، راهی به جز استفاده از صرافی های رمزارز داخلی 
ندارند.« او توضیــح می دهد: »با توجه به رویکرد ســلبی  که 
رگوالتوری در زمینه رمزارزها نشــان داده، هر کاری که نشانه 
اســتفاده از رمزارزها باشــد، اتفاق مثبتی است، اما مسئله 
بســیار مهم این اســت که ببینیم اقداماتی که در این زمینه 
برنامه ریزی شده، در حوزه اجرا چگونه پیش می رود و برای این 
پروژه از چه بازوهای اجرایی اســتفاده می شود. اگر این کار با 
انحصــار و به صــورت تک قطبــی  پیش بــرود، قطــع به یقین 
می توان آن پروژه  را شکســت خورده فرض کرد که در نهایت 
نه تنها کمکی به حوزه رمزارزها نخواهــد کرد، بلکه می تواند 

چالش هایی هم ایجاد  کند.«

کشــور ما که خلــق پــول بــدون پشــتوانه بــوده، هرچند در 
مقیاس کوچک، پاســخ داده خواهد شــد. از دیگر مزایای 
رمزریــال می تــوان بــه کنتــرل جرائــم مالــی، جلوگیــری از 
فــرار مالیاتــی و هوشمندســازی پــول اشــاره کــرد.  شــاید 
بیشــترین دغدغه در خصوص ارزش ذاتی رمزریال باشد 
و با توجه به اینکه پشــتوانه آن ریال است، دغدغه جدی 
این است که سرنوشت رمزریال مانند ریال نشود. اساساً 
رمزارزهای بانک مرکزی با حذف بانک های تجاری، ارتباط 
مســتقیمی با کاربــران ایجــاد می کنند، امــا اینکــه آیا این 
موضوع قدرت مضاعفی به بانک مرکزی می دهد و نقش 
و جایــگاه بانک هــای تجــاری در اکوسیســتم رمزریال چه 
خواهد بود، مجــدداً منوط به انتشــار وایت پیپــر رمزریال 

است. پیش بینی آینده یک پروژه مالی در حد و اندازه های 
رمزریال بــه پارامترهای زیادی بســتگی دارد، 
اما واقعیت این است که با حضور رمزارزهای 
جهــان روا بایــد پذیرفــت کــه رمزریــال اگــر 
به درســتی هدف گــذاری، سیاســت گذاری و 
مخاطب شناسی خود را انجام ندهد، در رقابت 
با دیگر جایگزین های خود شکســت خواهد 
خورد. پس باید امیدوار و منتظر ماند که این بار 
این پروژه از دل کار دقیق کارشناسی، مشورت 
از متخصصان اقتصادی کشــور و حتی دیگر 
کشورها بیرون آمده باشد تا ضریب موفقیت 

آن بیش از پیش باشد.

انتظارات واقعی از پرداخت رمزارزی در خصوص حضور احتمالی 
تماشاگران جام  جهانی در جزیره کیش چه باید باشد؟

رمزارزکیشخوباستاگر...

REVIEWبررسی

ایران در آستانه برگزاری بازی های جام جهانی 
۲۰۲۲ قطــر، در تکاپوســت تــا در جــوار دوحــه، 
جزیــره کیــش هــم یکــی از مقاصــد اقامتــی 
تماشــاگران این بازی ها باشــد. با همین هدف، 
رئیــس اتحادیــه هتلــداران کیــش، از تعریــف 
رمــزارز کیــش خبــر داده که قــرار اســت ابزاری 
بــرای پرداخــت هزینه هــای اقامــت در کیــش 
طی روزهــای جام جهانی باشــد. رمــزارز کیش 
چیســت و چگونــه قــرار اســت در دوره تحریم 
ابــزاری بــرای نقل وانتقــال مالی باشــد؟ آیا این 
پروژه موفقیت آمیز خواهد بود و از آن استقبال 

می شود؟

 پشتیبانی کیش از جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر

علــی بهــادری جهرمــی، ســخنگوی دولــت در 
روزهــای پایانی ســال ۱۴۰۰ از یک دســتور ویژه 
خبر داد و اعالم کرد: »رئیس جمهور به معاون 
اول دستور داد کارگروه ویژه ای برای هم افزایی و 
هماهنگی بیشتر دستگاه های دولتی به منظور 
اســتفاده بیشــتر از ظرفیت های گردشــگری و 
اقتصادی برگزاری جــام جهانی فوتبال در قطر 
تشکیل شود.« در ادامه ۱5 فروردین ماه همین 
امســال ابراهیــم رئیســی، رئیس جمهــوری 
ایران در نشســتی بــا امیر قطــر بــرای کمک به 
برگــزاری مســابقات جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر 
در جزیــره کیــش اعــالم آمادگــی کــرد و  بعد از 
همین اظهارنظــر بود که ماجــرای رمزارز کیش 
کلید خــورد. دبیــرکل جامعــه هتلــداران کیش 
گفــت: »رزرو هتل هــای کیــش بــا اســتفاده از 
رمزارز ها برای گردشــگران خارجــی امکان پذیر 
شــد. بازی هــای جــام جهانــی ۲۰۲۲ از ۳۰ آبان 
تــا ۲۷ آذر در قطــر برگــزار خواهد شــد و جزیره 
کیش با توجه به نزدیکی به این کشور و تشابه 
آب وهوایی، به عنوان پشتیبانی از جام جهانی 
در حال بررسی و تدارک گسترش زیرساخت ها 

برای گردشگران است.«
در پی همیــن تصمیــم هم بــود کــه مدیرعامل 
انجمــن بالکچیــن از تعریــف رمــزارز کیــش 
صحبــت کــرد و گفــت: »تــا شــش مــاه آینده، 
زیرساخت های استفاده از رمزارزهای جهان روا 
در کیــش آمــاده و اســتفاده از ایــن فنــاوری 
به صورت آزمایشــی در این جزیــره امکان پذیر 
خواهد شــد. به  احتمال زیاد شــاهد اســتفاده 
از بیت کویــن و در کنــار آن اســتیبل کوین ها 
)رمزارزهایی که قیمت هر واحــد آنها با قیمت 
دالر برابر است( خواهیم بود و به همین منظور 

اپلیکیشن هایی توسعه داده می شود.«

 رمــزارز کیــش یــک ابــداع و نــوآوری 
نیست

طبق پیگیری هــای راه پرداخت لزوماً نمی توان 

طبــق مفاهیم کریپتویــی، رمزارز کیــش را یک 
ارز دیجیتــال دانســت. در واقــع قــرار اســت 
بــا رمــزارز کیــش، از پرداخــت غیرمســتقیم 
استفاده شود. یعنی فرد پذیرنده، یک کیوآرکد 
دارد و طــرف پرداخت کننــده با اســکن این کد 
می تواند پرداخت رمزارزی انجام دهد و رمزارز 
به صــورت آنی بــه  ریــال تبدیــل می شــود و در 
نهایــت کســب وکار معــادل ریالــی را دریافت 
می کنــد؛ بنابرایــن رمــزارز کیش بیــش از آنکه 
خــودش یــک ارز دیجیتال باشــد، یــک مبدل 
انواع ارزهای دیجیتال به ریال است. از همین 
دریچه هم هست که افشــین آشوری، رئیس 
کمیســیون رمــزارز و بالکچیــن ســازمان نصــر 
کشــور در توضیــح ایــن پــروژه، رمــزارز کیش را 
حتی یک »پروژه« نمی داند و معتقد است بر 
خالف ادعاهــا، ابداع و نــوآوری خاصی در این 
زمینــه رخ نــداده اســت. او توضیــح داد: »این 
چیزی که به عنــوان رمزارز کیش مطرح شــده، 
اساســاً قابلیت جدیــدی نیســت و از قبل هم 

وجود داشته است. 
در مجموع هــدف از ایــن کار خوب اســت، اما 
مانند سایر موارد در حوزه فناوری، باید دید در 
اجرا به چه صورتی پیش می رود. ضمن اینکه 
ایــن را هم بایــد در نظــر گرفــت که به  هــر حال 
مســافت بین کیــش و دوحه با کشــتی حدود 
چهار ســاعت زمــان می بــرد. بــه همیــن دلیل 
هم بایــد دید بــا وجود این مســافت چقــدر از 
کیش برای اقامت و رفت وآمد به دوحه جهت 
تماشــای بازی هــای جــام جهانــی اســتقبال 

می شود.« 
او تأکیــد کرد: »بــا وجــود مثبت بــودن هدف از 
راه انــدازی رمــزارز کیــش، امــا نمی تــوان ایــن را 
مصداقــی بــرای پیشــرفت و توجه بــه رمزارزها 
دانســت. همچنــان بــرای رگوالتور اســتفاده از 
رمزارز خصوصاً در پرداخت یک چالش جدی 

است.«
در رابطه  با همین چالش و ممنوعیت از ســوی 
مســئوالن اظهارنظــرات قاطعــی وجــود دارد. 
همچنــان که رضــا باقــری اصــل، دبیر شــورای 
اجرایی فناوری اطالعات گفته است: »استفاده 
از رمزارز خارجی خارج از حاکمیت و ضدقانون 
پولی و بانکی کشور است، بنابراین به  هیچ وجه 
قانونــی نخواهیــم داشــت کــه پرداخــت را بــا 
رمزارزهایی که مربوط به خودمان نمی شود، به 

رسمیت بشناسیم.«
با این اوصاف به  نظر می رسد چگونگی تبدیل 
آنی رمزارز به ریال، ادعای خالف واقع از بزرگی 
این پروژه، احتمال انحصارگری، بی اعتنایی به 
کارکرد صرافی هــای رمزارز داخلــی و همچنین 
بی توجهی به سطح استقبال و وضعیت فعلی 
قیمت در بــازار رمزارزهــا از جملــه چالش های 

این طرح باشد.

احسان 
قاضی زاده 

رئیس هیئت مدیره صرافی اکسیر
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ملکه قالبی 
کجاست؟

برای اولین بار یک زن در فهرست 1۰ فرد اول مورد تعقیب FBI قرار گرفته 
است. ماجرای »روجا ایگناتوا« و پروژه کالهبرداری وان کوین چه بود و  اگر 

بدانیم بخش قابل توجهی از  مال باختگان آن در امارات بوده اند آنگاه چه 
درسی می تواند برای سیاست گذار داخلی داشته باشد؟

برخی می گویند شاید او را کشته باشند! برخی می گویند 
او تنهــا ویترین یک ماجــرای پیچیده بــوده کــه در آن  افراد 
گردن کلفت دیگری دست داشته اند. برخی هم می گویند 
احتماالً با یک هویت جدید در یک گوشــه دنیا نشسته و 
با پول های زیادی که در حساب های مختلف ذخیره کرده، 
یک زندگی شاهانه می کند. ملکه رمزارزها؛ نامی است که 
برای او گذاشته اند. کسی که بیشترین حجم کالهبرداری 
را در لنــدن و امارات انجــام داده اســت؛ دو مکانــی که برای 
سرمایه گذاری امن و تجارت مطمئن در سال های گذشته 
تبلیغات زیادی برای آن کرده اند، اما حاال یکی از بزرگ ترین 
کالهبرداری هــای تاریــخ نام آنهــا را هم آلــوده کرده اســت. 
صحبــت از روجا ایگناتــوا و پــروژه وان کوین اســت که حاال 
FBI در جست وجوســت تا ســرنخ هایی از متهمان اصلی 

آن پیدا کند. 

 خبر جدید چیست؟
روز پنجشنبه ۳۰ ژوئن مقامات آمریکایی اعالم کردند یک 
زن بلغاری به کالهبرداری از سرمایه گذاران با فروش یک ارز 
دیجیتالی جعلی به نام وان کوین )OneCoin(  متهم شده 
است. ظاهراً این زن حدود چهار میلیارد دالر کالهبرداری 
 FBI کرده و اکنون در فهرست ۱۰ فراری مهم تحت تعقیب
قرار گرفته است. او تنها زنی است که در فهرست ۱۰ مورد 

تحت تعقیب FBI قرار دارد.
مأمــوران FBI می گویند کــه وان کوین بی ارزش بــوده و هرگز 
توســط فنــاوری بالکچیــن مــورد اســتفاده ســایر ارزهــای 
دیجیتــال، محافظت نشــده اســت. بــر اســاس ادعاهای 
مطرح شده توســط دادســتان های فدرال، وان کوین اساساً 
یک طرح پانزی بــوده که در پوشــش ارز دیجیتال فعالیت 

می کرده است.

 پرونده ای با 18 هزار شاکی و 3۰ هزار میلیارد تومان کالهبرداری 
وارد فاز جدیدی شد

ابرکالهبرداررمزارزیایرانبازداشتشد!
 حدود دو سال از ماجرای کالهبرداری سه 
هــزار میلیــارد تومانی شــرکت آمیتیس 
می گذرد و هنوز این پرونده در جریان است. حاال 
پلیــس تهــران از بازداشــت یــک »ابرکالهبــردار 
رمزارزی« خبر داده که به نظر می رسد این شخص 
ســحر قراگوزلــو، رئیــس هیئت مدیــره شــرکت 
آمیتیس اســت. هرچند هنوز هیچ خبری از اکبر 
داداشی، متهم اصلی این پرونده سه هزار میلیارد 

تومانی نیست.
 به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســازمان 
اطالعــات انتظامــی کشــور دیــروز در 
اطالعیه ای اعالم کرد: »ابرکالهبردار کثیرالشاکی و 
متــواری کــه از طریق معامــالت صــوری در فضای 
مجازی رمزارزهــا، صدها میلیــارد تومــان از مردم 
کالهبرداری کرده و مدت مدیدی تحت تعقیب قرار 
داشت، در اقدامی اطالعاتی در تور سربازان گمنام 
امام زمان)عــج( در سازمان اطالعات انتظامی کشور 
قرار گرفــت و نهایتاً طی یک عملیات منســجم و 
غافلگیرانه با هماهنگی قضایی دستگیر شد.« این 
اطالعیه اضافه کرده: »این شــخص با قرار وثیقه 
هــزار میلیــاردی روانــه زنــدان شــد.« هرچنــد در 
اطالعیه پلیس نامی از فرد بازداشتی برده نشده، 
اما با توجه به جزئیات این اطالعیه به  نظر می رسد 
فــرد دستگیرشــده ســحر قراگوزلــو، رئیــس 
هیئت مدیــره شــرکت آمیتیــس است.شــرکت 
آمیتیس حدود چهار سال پیش با وعده سوددهی 
روزی یــک درصد، ســرمایه  جمعی ۱۰ هــزار نفر را 
جمع کرد و توانست حدود سه هزار میلیارد تومان 

جمع آوری کند.

 فعالیــت شــرکت آمیتیــس به صــورت 
رســمی  از دی مــاه ۱۳۹۷ آغــاز شــد. ایــن 
شرکت کالس های آموزشی ای درباره ارز دیجیتال 
به صورت رایگان برگزار می کرد. طبق گفته حاضران 
در این کالس ها، اکبر داداشی )متهم اصلی پرونده( 
به عنوان مدرس بیشــترین موضوعی که آموزش 
می داده، ساخت اکانت بوده و به حدی کار را ساده 

جلــوه مــی داده کــه حاضــران مرعــوب شــده و 
سرمایه های خود را به او می سپردند.

 همچنیــن داداشــی تعــداد زیــادی از 
ســرمایه گذاران قدیمــی  را کــه مبالــغ 
هنگفتی در این شرکت سرمایه گذاری کرده بودند، 
به عنوان نماینده خود در شهرهای دیگر تعیین کرد 
که ایــن افــراد از کاســبان قدیمی  و شناخته شــده 
شهرها محســوب می شــدند. مدتی پیش حکم 
بازداشت نمایندگان استانی این شرکت در سطح 
کشــور صــادر شــد.بر اســاس آخریــن اطالعــات 
موجود این پرونده بیش از ۱۸ هزار شاکی دارد که از 
۱۰ میلیــون تــا بیــش از ۳۰ میلیــارد تومــان در این 
شرکت سرمایه گذاری کرده  اند و حاال حجم مبلغ 
کالهبرداری شده در این پرونده به سه هزار میلیارد 
تومان رســیده اســت. اما حاال بــا خبر بازداشــت 
رئیــس هیئت مدیره این شــرکت، مســئله جدی 
همچنان بر سر متهم اصلی این پرونده یعنی اکبر 
داداشــی اســت که هنــوز در زندان نیســت. البته 
داداشی در جریان همین پرونده در بازداشت بود، 
اما اوایــل مــرداد ۱۴۰۰ با وثیقه حــدود ۸۰ میلیارد 
تومانی از زندان خارج شد و وعده داد که طی دو ماه 

پول مردم را تسویه کند، اما این اتفاق نیفتاد.

 از مهر ۱۴۰۰، رفت و آمد داداشی به دادسرا 
کم و به دادگاه بیشتر می شــود. او در هر 
جلسه با موانعی که ایجاد می کرد، وقت رسیدگی 
را عقب می انداخت و حتی گفته می شــود متهم 
مجدد شروع به جذب سرمایه کرد و با وعده سود 
روزانــه ۰٫۷ درصد مقداری ســرمایه از برخی افراد 
جــذب کــرد و قصــد داشــت همــان مبالــغ را طی 
فیش سازی هایی در قالب استرداد سرمایه به مردم 
و دادگاه ارائه دهد. اما به گفته برخی شکات از آبان 
سال گذشته متهم از دسترس همه خارج شده و 
نه به بازپرسی رفته، نه دادگاه و نه تلفن جواب داده 
و نه کســی او را دیده و نه کســی اکنــون می داند او 

کجاست.

NEWSخبر
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روجا ایگناتوا که به ملکه کریپتو هم شهرت دارد، در سال 
۲۰۱۹ بــه هشــت فقــره جــرم ازجملــه کالهبــرداری مالی و 
 OneCoin Ltd اوراق بهادار به دلیل اداره شــرکتی بــه نــام
متهم شد. شرکت وان کوین که در بلغارستان مستقر بود، 
به عنوان یک طرح هرمی شناخته شد. بر اساس گفته های 
دادستان ها، این شرکت  به  کارمندانش در ازای ترغیب مردم 

به خرید ارز دیجیتالی وان کوین کارمزد می داد.
»جن مک آدام«، یکــی از قربانیان وان کوین در ســال ۲۰۱۹ 
به بی بی سی گفت که او و دوستان و خانواده اش ۲5۰ هزار 
یــورو را دور ریخته انــد. خانــم مک آدام گفــت که همه چیز 

از پیــام یکــی از دوســتانش در 
مورد یک فرصت سرمایه گذاری 
باورنکردنی شروع شد. او گفت: 
»روی یک لینک کلیک کردیم. 
وارد وبینــار وان کویــن شــدیم و 
یــک ســاعت بــه صحبت های 
افــراد در مورد ایــن ارز دیجیتال 
گوش دادیم. همه بسیار مشتاق 
بودنــد و بــا هیجــان از ایــن ارز 
دیجیتــال صحبــت می کردنــد 
و می گفتنــد ایــن  یــک فرصت 
و شــانس بــرای شماســت تا به 
کمک آن بتوانید ثــروت خود را 

چندبرابر کنید.«

 یکی از پانزی های بزرگ تاریخ
»دامیــان ویلیامــز«، دادســتان ارشــد فــدرال در منهتــن، 
وان کوین را به عنوان »یکی از بزرگ ترین طرح های پانزی در 
تاریخ« توصیف کرد. او گفت که ایگناتوا در اواخر سال ۲۰۱۷ 
پس  از اینکه در خانه نامزد آمریکایی اش دســتگاه شــنود 
پیدا کرد و فهمید نامزدش با FBI همکاری می کند، ناپدید 
شد. ظاهراً با پروازی از بلغارستان به یونان رفته و از آن زمان 

دیگر دیده نشده است.
»مایــکل دریســکول«، دســتیار رئیــس FBI در نیویــورک 
گفت که FBI برای اطالعاتی که به دستگیری ایگناتوا منجر 
شــود، ۱۰۰هزار دالر جایزه تعیین کرده اســت. دریســکول 
از اظهارنظر در مورد هرگونه ســرنخ مبنی بر اینکه ایگناتوا 

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

چــاپ هشــتم کتــاب 

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

منتشر شد

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

ساتوشی می تواند دارایی ارزشمندی در آینده باشد.
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ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

ویرایشسوم

ممکن است کجا باشد، خودداری کرد. این اداره زمانی که 
فکر می کند مردم می توانند در ردیابی مظنونان کمک کنند، 

آنها را به فهرست افراد تحت تعقیب خود اضافه می کند.
دریســکول به خبرنگاران گفــت: »ایگناتوا وقتی فــرار کرد 
پول زیادی به همراه داشت. با پول می توان دوستان زیادی 
خرید. ایگناتوا از پول خود برای فرار و پنهان شدن استفاده 
می کند.« آقای بارتلت هم که ســال ها در حال بررسی این 
پرونده بــود، می گویــد یکــی از دالیل دشــوار بــودن ردیابی 
روجا ایگناتوا این اســت کــه او با حداقــل 5۰۰ میلیون دالر 
)۴۱۱میلیون پوند( ناپدید شده اســت. این پول به او کمک 
کرد تا از قانون پنهان شــود. او معتقد اســت که با توجه به 
ضرر مالی که وان کوین به مــردم وارد کرده، اعالمیــه FBI  و 
جایزه صد هزار دالری می تواند شانس دستگیری ایگناتوا 

را افزایش دهد. 
او گفت: »این احتماالً بزرگ ترین پیشرفت در این پرونده از 
زمان ناپدید شدن دکتر روجا در اکتبر ۲۰۱۷ است.« او افزود: 
»احتمــال می دهیم که او مــدارک هویتی جعلی داشــته و 

هویت خود را تغییر داده باشد.«
از دیگر متهمان این پرونده »مارک اسکات«، وکیل سابق 
شرکتی است که به گفته دادســتان ها حدود ۴۰۰ میلیون  
دالر برای وان کوین پول شــویی کرده اســت. اسکات پس از 
یک محاکمه سه هفته ای در دادگاه فدرال منهتن، به جرم 
ارتکاب پول شویی و کالهبرداری بانکی مجرم شناخته شد.

 ملکه کریپتو، دبی و کاربران ایرانی
واقعیت این اســت که هیــچ آماری وجــود ندارد کــه در این 
کالهبرداری بزرگ پروژه وان کوین آیا کاربران ایرانی هم قربانی 
شده اند یا نه. اساساً در چنین مواردی کاربران ایرانی امکان 
و حق چندانی برای شکایت و پیگیری ندارند، اما هیچ بعید 
نیست که ایرانی هایی هم در این ماجرا متضرر شده باشند. 

به خصوص که یک پای ماجرا در دبی بوده است. 
نباید فراموش کرد که در یکی، دو سال اخیر برخی فعاالن 
رمــزارزی به دبــی مهاجــرت کرده اند و بــا این اســتدالل که 
ممکــن اســت رگوالتــوری ســخت گیرانه سیاســت گذار 
داخلی باعث از دست رفتن سرمایه گذاری های آنها شود، 
ترجیح داده اند از دبــی و با هزینه های زیاد ثبت شــرکت و 
گرفتن اقامت و... آنجــا را برای فعالیت های رمــزارزی خود 
انتخاب کنند. از طرف دیگر آنها 
که نتوانسته اند به شکل رسمی 
در این حوزه در امارات فعالیت 
کننــد، بــا اعتمــاد بــه دیگــران 
ســرمایه خود را به آنها داده اند 
تا به عبارتی برایشــان پورتفوی 
بسازند. ماجرای ملکه کریپتو و 
کالهبرداری اش از این جهت که 
در امارات خیلی فعال بوده اند، 
احتماالً دامن برخی ایرانی ها را 
هم گرفته باشــد؛ موضوعی که 
نشان می دهد تا چه اندازه دور 
شــدن کاربــران ایرانــی از فضای 
داخلی و رفتن به سمت کسب وکارهای فعال در کشورهای 
همسایه می تواند برای آنها خسارت بار باشد؛ کاربرانی که در 
سال های گذشته مدام از صرافی های داخلی و سیاست گذار 
داخلی ترسانده و تشــویق   شــده اند فعالیت های رمزارزی 

خود را به دست کسب وکارهای خارجی بسپارند.
کالهبرداری و پروژه های پانزی در هر صنعت و بازاری وجود 
دارد. در بازارهای رگوله نشده احتمال آن بیشتر هم خواهد 
بود، اما آنچه اهمیت دارد، داشتن امکان پیگیری و جبران 
خســارت هایی اســت که کاربران در ایــن بازارها می بینند. 
موضوعی که با کشیده شدن پای کاربران ایرانی به بازارهای 
پرریسک خارجی عمالً غیرممکن است. این درسی است 
که هم کاربران و هم سیاست گذاران داخلی حوزه رمزارزها 
باید از ملکه کریپتو و قرار گرفتنش در فهرست ۱۰ فرد اول 

مورد تعقیب FBI بگیرند!

 ماجرای ملکه کریپتو 
و کالهبرداری اش از 

این جهت که در امارات 
خیلی فعال بوده اند، 
احتماال دامن برخی 
ایرانی ها را هم گرفته 

باشد...
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قمار السالوادور 
روی بیت کوین

سقوط قیمت بیت کوین برای هیچ کس همچون 
رئیس جمهور السالوادور ترسناک نیست 

اینجا کشوری اســت که رئیس جمهورش به این می نازد که 
از رختخواب با تلفــن همراهش ثروت کشــورش را مدیریت 
می کند. اینجا کشــوری اســت کــه نســبت بدهی بــه تولید 
ناخالص داخلی آن ۸۴ درصد است و کوینی که رئیس جمهور 
روی آن ســرمایه گذاری کرده، این هفته بــه پایین ترین ارزش 

خــود در ماه های اخیر رســیده اســت. بله اینجا الســالوادور 
اســت؛ جایی که یک ســال پیــش، رئیس جمهــورش، نایب 
بوکلــه، ارز دیجیتال را قانونــی و الســالوادور را بــه زمین  بازی 

برادران فناوری تبدیل کرد.
در ژوئن ۲۰۲۱، در  یک کنفرانس ارزهای دیجیتال در میامی، 

مرور مهم ترین نکات گزارش سال بخش منابع انسانی 
صرافی نوبیتکس

هردوروزیکاستخدامدرنوبیتکس
 نوبیتکــس ســال ۱۳۹6 بــا چهــار نفــر 
کارش را شــروع کرد و به یکــی از اولین 
پلتفرم های تبادل رمــزارز در ایران تبدیل شــد. 
حاال بیش از ۲5۰ نفر در نوبیتکس مشغول به 
کارنــد؛ افــرادی کــه بعضــی از آنهــا بــا توجــه به 
تخصص شــان ممکــن بــود بــه خــارج از ایــران 
بروند، اما بــا ایجــاد زمینه های اشــتغال در ۲۸ 
حوزه شــغلی در نوبیتکــس، مانــدن را انتخاب 
کردند. نوبیتکس که یک پلتفــرم تبادل رمزارز 
است، گزارش سال ۱۴۰۰ منابع انسانی خود را 
منتشــر کرده تــا تصویــری واضح تر از ســرمایه 
انســانی ایــن شــرکت دانش بنیــان ارائــه دهد. 
جمعیت نوبیتکس در سال ۱۴۰۰، در حالی که 
کرونــا و شــرایط اقتصــادی برخی را بیــکار کرده 
بــود، ۱6۰ درصــد افزایــش یافــت. ایــن افزایش 
همزمان با رشد تعداد کاربران نوبیتکس و عبور 

از مرز سه میلیون کاربر ایرانی بود.

 نوبیتکس در گزارش خــود تأکید کرده 
در بخش سرمایه های انســانی، هدف 
خود را ایجاد موقعیت شــغلی برابر برای زنان و 
مــردان می دانــد و بــا همیــن رویکــرد، در حــال 
حاضــر ۴5 درصــد کارکنــان آن زن هســتند و 
بخش منابع انسانی نیز با ۷۰ درصد، بیشترین 
تعــداد همــکار زن را در خــود جای داده اســت. 
همچنین میانگین سنی ۲۷ سال برای کارکنان 
نوبیتکــس و میانگیــن ســنی ۳۳ ســال بــرای 
مدیران این مجموعه، گویای دیدگاه جوان گرایی 

نوبیتکس است.

 نکتــه دیگــر اینکــه با توجــه بــه امکان 
دورکاری، نوبیتکس میزبان کارکنانی از 
سراسر کشور است که در شهرهای خود با این 
شــرکت همکاری می کنند. در حــال حاضر ۲5 
درصد از همکاران غیرتهرانی نوبیتکس، ساکن 
استان البرز و ۱۲ درصد ساکن گیالن هستند. از 
آنجــا کــه توســعه نوبیتکــس، همزمــان بــا 

همه گیــری ویروس کرونــا اتفاق افتــاد، فرهنگ 
دورکاری در الیه هــای مختلــف نوبیتکــس 
پذیرفته شد و با وجود عبور از پیک های کرونا و 
کاهش چشم گیر موارد ابتال، ۴۹ درصد کارکنان 
نوبیتکس همچنان دورکار هستند، ۳6 درصد 
ترکیبــی از حضــوری و دورکار و تنهــا ۱5 درصــد 

به   طور کامل به شکل حضوری فعالیت دارند.

 نوبیتکس در مجموع ۲۸ حوزه شغلی 
با تخصص های مختلف در بخش های 
فنی، مارکتینگ، پشتیبانی، سرمایه انسانی و 
ســایر بخش هــا دارد. نوبیتکس بــرای آموزش، 
جذب نیرو و ایجاد پیوند دانشجویان برتر رشته 
مهندسی کامپیوتر با صنعت رمزارز و بالکچین 
مسابقاتی برگزار می کند. نوبی کاپ، رقابتی در 
حــوزه برنامه نویســی پایتون بــود کــه در دی ماه 
 ۷۲۲ رقابــت  ایــن  در  شــد.  برگــزار   ۱۴۰۰
توســعه دهنده پایتــون شــرکت کردنــد کــه ۷۸ 
درصــد آنهــا تحصیل کــرده دانشــگاه شــریف 
بودنــد. مســابقه نوبــی کاپ پرمخاطب تریــن 
مســابقه ســال ۱۴۰۰ کوئــرا بــود. همچنیــن 
نوبیتکــس در دوره کــوآپ دانشــگاه صنعتــی 

شریف مشارکت داشته است.

 با توسعه کسب وکار نوبیتکس، فرایند 
جــذب و اســتخدام نیز ســرعت گرفت؛ 
به طوری  که در سال ۱۴۰۰ با دریافت ۱۱ هزار و ۳۹۴ 
رزومه از کارجویــان، ۸۳۹ مصاحبه کاری صورت 
گرفت و هر دو روز یک نفر به جمع نوبیتکسی ها 
اضافه شــد. همزمان بــا افزایش تعــداد جذب و 
استخدام نوبیتکس، نیاز بود که این فرایند مورد 
بررسی قرار گیرد، به همین منظور بعد از برگزاری 
هر مصاحبه، یک نظرسنجی رضایت مندی برای 
کارجویان ارســال می شــود تــا پس از شناســایی 
مشکالت، فرایند جذب بهبود یابد. بر اساس این 
نظرســنجی، ۸۰ درصــد از کارجویــان از فراینــد 

مصاحبه و جذب رضایت داشتند.

REPORTگزارش

نگرانی های بســیاری در مــورد بیت کویــن در بین مردم 
کشور السالوادور وجود دارد. بســیاری از این نگران اند 
که بیت کویــن شــفافیت را کاهــش می دهــد. برخی بر 
این باورند که این راهی برای فرار مقامات از تحریم های 
احتمالی آمریکاست. دیگران می ترسند بیت کوین راه 
را برای پول شویی و فساد باز کند. قبل از اخراج دادستان 
کل توســط بوکله، چندین وزیــر به دلیل سوءاســتفاده 
از بودجــه بیماری همه گیــر کرونــا تحت بازجویــی قرار 
داشــتند. امنیت ســایبری نیز مســئله دیگری اســت. 
مشخص نیســت که آیا کســی به جز بوکله، کلیدهای 
بیت کویــن الســالوادور، کدهای مــورد نیاز بــرای اثبات 

مالکیت و انجام معامالت را می داند یا خیر.
 بوکله به انگلیســی دربــاره بیت کوین توییــت می کند. 
این نشان می دهد مخاطبان او خارج از کشور هستند. 
در واقــع رئیس جمهور که تیمــی برای نظارت بــر افکار 

نگرانیاصلی
بابتچیست؟

خسارت های احتمالی 
بیت کوین برای السالوادور
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بوکلــه اعالم کرد کــه الســالوادور اولیــن کشــوری خواهد بود 
کــه از بیت کویــن به عنــوان ارز رســمی در کنــار دالر آمریــکا 
استفاده می کند. در سپتامبر ۲۰۲۲، یک روز قبل از تصویب 
قانــون بیت کوین کــه پذیــرش ارز دیجیتــال را برای مشــاغل 
اجباری می کرد، آقای بوکله اســتفاده از بودجه عمومی برای 

سرمایه گذاری در بیت کوین را آغاز کرد.

 باحال بودن با ریسک زیاد!
اگــر بــا هواپیمــا بــه الســالوادور ســفر کنیــد و وارد فــرودگاه 
سن ســالوادور شــوید، بــا یــک دســتگاه خودپــرداز آبی رنگ 

مواجه خواهید شــد کــه روی آن 
 .»Chivo« :نوشته  شــده اســت
چیوو یعنی باحال! در واقع چیوو 
نام کیف پول ارز دیجیتال کشور 
السالوادور است که با استفاده از 
آن می توانید بیت کوین بخرید، 
بفروشــید یــا آن را بــه پــول نقــد 
تبدیل کنید. حضــور بیت کوین 
فقــط محــدود بــه بیت کویــن 
نمی شــود. اگر تصمیــم بگیرید 
بــه هتل هــای شــهر ســاحلی 
ال زونتــه برویــد، در آنجا حضور 
بیت کویــن را مشــاهده خواهید 

کــرد. هتل هــای این شــهر بــا آغــوش بــاز پذیــرای بیت کوین 
هستند. عالوه بر این موارد، دولت قصد دارد اوراق قرضه ای 
به نام »ولکانو« )آتش فشــان( را منتشــر کند. بخشی از این 
اوراق توسط بیت کوین پشتیبانی می شود تا بودجه ساختمان 
بیت کوین سیتی را تأمین کند. تمام انرژی این شهر به  وسیله 
انرژی زمین گرمایی و آتش فشانی تأمین می شود و ماینرها هم 

برای کار خود از این انرژی استفاده می کنند.
اما با وجود همه هیاهوهــا، معرفی بیت کویــن به عنوان پول 
قانونــی، موفقیت آمیز نبوده اســت؛ امــا چرا؟ دالیــل زیادی 
وجود دارد. اول اینکه فقط تعداد کمی از مردم این کشــور از 
بیت کوین استفاده می کنند. با اینکه دولت برای تبلیغ کیف 
پول چیوو به تمام بزرگساالنی که آن را دانلود کردند، معادل ۳۰ 
دالر بیت کوین هدیه داد، اما کمتر از نیمی از آنها پس از صرف 
این هدیه به استفاده از آن ادامه داده اند. برخی کارشناسان 
می گویند بیت کوین که از نوامبر ۲۰۲۱، ۷۰ درصد ارزش خود را 
از دست  داده، بسیار بی ثبات است و نمی تواند ذخیره خوبی 
از ارزش باشــد، به خصــوص در کشــوری که تولیــد ناخالص 
داخلی آن به ازای هر نفر ۴۴۰۰ دالر است. البته جالب است 
که این اتفاقات آفریقای مرکزی را نیز که حتی از الســالوادور 

فقیرتر است، از رفتن راه الســالوادور و پذیرش بیت کوین در 
ماه آوریل بازنداشته است.

 صدای کارگر ساختمانی هم درآمد
»افرین گارسیا«، یک کارگر ساختمانی می گوید: »بیت کوین 
یک روز باال می رود، یک روز پایین می آید. این گونه من خیلی 
ضــرر می کنــم.« در واقع بســیاری از مــردم آفریقــای مرکزی 
با گارســیا هم نظر هســتند. در ماه آوریل فقط ۱٫6 درصد از 

حواله ها از طریق کیف پول های کریپتو وصول شد.
در السالوادور نیز فقط یک پنجم از مشاغل از الزامات پذیرش 
بیت کوین پیروی می کنند. بانک 
مرکزی نتوانســته به وعــده خود 
مبنی بر مبادله فوری ارز دیجیتال 
بــا دالر و محافظــت از مــردم در 
برابر نوسانات عمل کند. ال زونته 
بــا آن  همــه تبلیــغ و دادوبیــداد 
بــرای پذیــرش بیت کویــن، در 
کیوسک های غذا فقط پول نقد 
می گیرد. مســئول پذیرش یکی 
از هتل های شهر می گوید اغلب 
کســانی که برای تسویه حساب 
از بیت کوین اســتفاده می کنند، 

آمریکایی هستند.
هنــوز معلــوم نیســت کــه بوکلــه چقــدر روی بیت کویــن 
ســرمایه گذاری کرده، چون دولــت ســرمایه گذاری های خود 
را عمومــی نمی کند. کســانی که توییت هــای رئیس جمهور 
را دنبــال می کننــد و حــرف او را می پذیرنــد، بر ایــن باورند که 
دولــت تقریبــاً نیمــی از ســرمایه گذاری خــود یــا 5۰ میلیون 
دالر را تا به امروز از دســت  داده است. البته این یک فاجعه 
تلقی نمی شود؛ فقط نشــانه ای از یک اشتباه است. معاون 
رئیس جمهــور، اســتدالل می کنــد کــه ارز دیجیتــال یــک 
سرمایه گذاری بلندمدت است، اما هیچ تضمینی وجود ندارد 
که برای کشور سودآور باشد و کشور فقیری مانند السالوادور 
نمی تواند قمــار کنــد. قانونی کردن چنیــن دارایــی متغیری، 
چیزهایی زیادی در مورد سبک رهبری بوکله به ما می آموزد. 
بوکله خــود را »باحال تریــن دیکتاتور جهــان« می نامد. این 
دیکتاتور باحال یک کشــور بــا 6٫5 میلیون نفــر جمعیت را 
ماننــد یک ملــک شــخصی اداره می کنــد. او پس از کســب 
اکثریت آرا در انتخابات سال ۲۰۲۱، وفادارانش را در نهادهایی 
مانند دادگاه قانون اساســی منصوب کرد. »کلودیا اورتیز«، 
یک قانون گذار مخالف، خاطرنشــان می کند که هیچ بحثی 

در مورد تبدیل بیت کوین به عنوان ارز قانونی وجود نداشت.

برخی کارشناسان 
می گویند بیت کوین 
از نوامبر 2021، 70 

درصد ارزش خود را از 
دست  داده و نمی تواند 
ذخیره خوبی از ارزش 

باشد

رسانه اقتصاد نوآوری ایران

karangweekly.ir

عمومــی دارد، اخیراً کمتــر در مــورد بیت کوین صحبت 
می کند و تمرکز خــود را بــه باندها معطوف کرده اســت. 
از زمــان افزایش قتــل در ماه مــارس، حدود ۴۰ هــزار نفر 
دســتگیر شــده اند. چنیــن سیاســت های خودکامــه ای 
محبوب هســتند. محبوبیت آقای بوکله در حدود ۸۰ تا 

۹۰ درصد است.
اما وضعیت اقتصادی هنوز ممکن است رأی دهندگان 
را ناامید کند. در سال ۲۰۲۱ به لطف رفع محدودیت های 
مربوط به کرونا، السالوادور رشد ۱۰٫۷ درصدی را تجربه 
کرد، اما در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی نزولی بوده است. 
رشد اقتصادی طی امســال ۲٫۹ درصد پیش بینی  شده 
است. ســرمایه گذاری مستقیم خارجی در ســال ۲۰۲۱، 
۱۲ درصد افزایــش یافت، اما همچنان فقــط یک درصد 
از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد. بعید است که 

قمار بیت کوین مشاغل زیادی ایجاد کند.

اقتصاد السالوادور مدت ها قبل از به قدرت رسیدن آقای 
بوکله در ســال ۲۰۱۹ در وضعیــت وخیمی قرار داشــت. 
این کشــور صنایع مولد کمی دارد. در عوض وابســته به 
حواله هایی اســت که بیش از ۲۰ درصــد تولید ناخالص 
داخلی را تشــکیل می دهند. با وجود بدهی عمومی باال 
)۸۴ درصد تولید ناخالص داخلی(، دولت کسری بودجه 
امسال را 5٫۷ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی 
کرده اســت. تمایل بوکله به کریپتو و همچنین تمایالت 
اقتدارگرایانه وی باعث شده که صندوق بین المللی پول 
مذاکرات در مورد وام ۱٫۳ میلیــارد دالری را متوقف کند. 
آژانس های رتبه بندی اعتبار السالوادور را کاهش داده اند 
و دریافــت وام  را بــرای دولــت گران تــر کرده انــد. صــدور 
اوراق قرضه ولکانــو هم به تعویــق افتاده اســت. در واقع 
ســرمایه گذاری های دولــت در بیت کویــن، باعث ســلب 

اعتماد شده است. 
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قربانی کردن بیت کوین 
پای بقیه رمزارزها؟

چرا مایکل سیلور ناگهان طرفدار رگوالسیون شده و اعتقاد دارد همه بازار علیه بیت کوین است

 پس از همه گیری کرونا، شرکت های بزرگی مانند 
مایکرواستراتژی، تسال و گلکسی دیجیتال به 
سرمایه گذاری در بیت کوین تمایل پیدا کردند. در  عین 
 حال با پیشــگامی کشــور الســالوادور، به  نظر می رســد 
دولت هــا نیــز در تکاپــوی پذیــرش رســمی بیت کویــن 

هستند.

 اگرچه بیت کوین و طرفدارانش مدت ها منتظر 
این پذیــرش گســترده بودند، امــا چنین تحول 
چشم گیری در رویکرد سازمان ها و دولت ها ممکن است 
مشــکالتی نیــز به دنبــال داشــته باشــد. یکــی از ایــن 
مشــکالت احتمالی، تغییر در عملکــرد کلی بیت کوین 
برای هم راستا شدن با اهداف شرکت ها و دولت هاست. 
بــه  همیــن  دلیــل، اعضــای جامعــه بیت کویــن بایــد از 

پیامدهای این رویداد و معایب  و مزایای آن آگاه باشند.

 ،)David Z. Morris( »دیویــد زِد موریــس« 
نویسنده و بیت کوینر کهنه کار، این مشکل را با 
در نظر گرفتن جوانب مختلــف در مقاله ای متفاوت در 
وب سایت کوین دسک مطرح کرده است. او اعتقاد دارد 
افــراد ابتــدا »کم کــم و ســپس بــه   یکبــاره« ورشکســت 
می شــوند؛ درســت همان طــور کــه بیت کویــن »کم کم و 
سپس به   یکباره« از آزمایشی بنیادین به فناوری پرکاربرد 
تبدیل شد. اگر فراموش نکرده باشــید، در مارس ۲۰۲۰، 
هر واحــد بیت کویــن فقط حــدود پنــج هــزار دالر ارزش 
داشــت و ایــن ارز دیجیتــال ســال ها در رکــود قیمــت 
دست وپا می زد. پس از این برهه زمانی، مشکالت ناشی 
از قرنطینه و خانه نشینی در دوران شیوع کرونا، افراد را به 
 سمت معامالت ارزهای دیجیتال سوق داد. این رفتار با 
عالقه مردم همراه بود و موجب شد حجم تراکنش های 

دارایی های دیجیتال افزایش درخور توجهی پیدا کند.

تغییرآرایش
بازیگران
بیتکوین

تحوالت اخیر بیشتر پای چه 
کسانی را به بازار رمزارزها 
باز خواهد کرد؟

NEWSخبر

یک خرید دیگر از السالوادور
دولت الســالوادور اعــالم کرده 
در روزهای نزولی بازار بار دیگر به مبلغ 
۱٫5 میلیــون دالر بیت کویــن خریــده 
اســت. اگرچه فعالً ســبد این کشور در 

رمزارزها به شدت قرمز شده است!

خریدهای خرسی بایننس
مدیرعامــل بایننــس گفتــه بــا 
بیش از 5۰ شــرکت رمزارزی که به دلیل 
شرایط بازار دچار بحران شده اند، برای 
خرید یا سرمایه گذاری در حال مذاکره 

است.

از فیس بوک به وب 3
شــرکت  یــک  ایمیوتیبــل؛ 
بازی ســازی وب ۳ به تازگی مدیر ســابق 
محصــول  طراحــی  جهانــی  بخــش 
تــا  کــرده  اســتخدام  را  فیس بــوک 

پروتکل های طراحی آن را رهبری کند.

فروش بالکفای قطعی شد
معامله خرید شرکت بالکفای 
کــه روی وام دهــی رمــزارزی بــه کاربــران 
تمرکز دارد، توســط صرافی غیرمتمرکز 
اف تی ایکس به رقــم ۲۴۰ میلیــون دالر 

نهایی شد. 
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در طول سال های اخیر مایکل سیلور و شرکت سرمایه گذاری 
او با نام مایکرواســتراتژی به یکــی از اصلی ترین و نامی ترین 
ســرمایه گذاران و حامیان رمزارزها تبدیل شــده اند. شهرت 
سیلور برای کســانی که بازار را از دید سرمایه گذاران خارجی 
دنبــال می کننــد، محــرز اســت. شــاید از نظــر صاحب نظر 
بودن و داشــتن صدایــی در بازار تنهــا امثال ایالن ماســک و 
ویتالیک بوترین از او تأثیری بیشتر داشته باشند؛ بنابراین 
مهم اســت که نظرات او جدی گرفته شــوند، زیرا صرف نظر 
از درستی و غلطی آنها حرف او کماکان توسط میلیون ها نفر 

از ســرمایه داران کوچــک و بزرگ 
شنیده می شود. 

 بیت کوین قربانی؟
حــاال ســیلور بــا یــک اظهارنظــر 
جنجالی یک بار دیگر راه خود را 
به اخبار باز کرده است. سیلور روز 
سه شنبه گذشته در مصاحبه ای 
خواستار تشدید روند رگوالسیون 
و قدم گذاشــتن دولــت در بازاری 
شــد کــه بــه گفتــه او »در حــال 

قربانی کردن« بیت کوین به سود باقی رمزارزهاست. دلیل او 
هم این است که بیت کوین که به خودی خود خطری ندارد، 
در تالطم یک بازار عظیم تنظیم نشده که مواردی دیگر مانند 
ان اف تی های کالهبردارانه و شــرکت های غیرمســئول را هم 
شــامل می شــود، گیر افتاده اســت. البته باید به یاد داشته 
باشیم که سیلور همواره یکی از انحصارطلبان بیت کوین بوده 
و هست. طرز فکری که جک دورسی، مدیرعامل سابق توییتر 

و حال حاضر اسکوئر نیز به آن باور دارد.
ســیلور در حرف های خود، جمعی از رمزارزهای دیگر به غیر 
از بیت کویــن را بــه »ابــری ۴۰۰ میلیــارد دالری از اوراق بهادار 
ثبت و تنظیم نشده« تشبیه کرد که به هیچ قانون مربوط به 
شفافیت بازار نیز پایبند نیستند. او در ادامه گفت که انتخاب 
بسیاری از این رمزارزها مبنی بر قرار دادن بیت کوین به عنوان 
ارز مبدأ و پشــتوانه، ضربه مهلکی را در سقوط اخیر بازار به 
بیت کوین زده است. به عبارت دیگر، وضع فعلی بیت کوین، 
توســط ســقوطی رقم خورده که توســط دیگــر رمزارزها کلید 
خورده است.  سیلور اما در گذشته همواره یکی از مخالفان 
و منتقــدان دخالت دولــت در ســازوکارهای صنعت کریپتو 
بود. حاال با حمایت او از روند رگوالسیون و دعوتش از دولت 
فدرال آمریکا برای تنظیم کردن بخش هایی از بازار،  مهم است 
دریابیم که قشر رگوالتورها موفق شده یکی از تأثیرگذارترین 
چهره های رگوالســیون را به ســوی خود متمایل کنــد. اما در 

عین حــال جالب توجــه اســت کــه تالش هــا و فراخوان های 
رگوالتوری سیلور هیچ کدام در خصوص بیت کوین، رمزارزی 
که پشتوانه مالی شــرکت او یعنی مایکرواستراتژی را تأمین 

می کند، نیستند. 
ســیلور در بخشــی دیگر چنین گفت: »باورکردنی نیســت 
کــه دولــت در وضــع فعلی کمــاکان بــرای ایجــاد قانــون مؤثر 
تــالش نمی کند؛ وضعی کــه در آن هــر روز یــک »ارز« جدید 
به وجود می آیــد، وضعــی کــه در آن هــر روز مردم دســت به 
خرید میلیون هــا دالر اوراق بهــادار ثبت نشــده می زنند، آن  
هم از شــرکت هایی کــه در قالب 
شبه بانک هایی فعالیت می کنند 
که ممکن است فردا یا پس فردا 

ناپدید شوند.« 

 سیلور تحت فشار؟
برخــی فکــر می کننــد که شــاید 
بیانــات اخیــر مایکل ســیلور به 
خاطر فشــاری باشــد که شرکت 
ســرمایه گذاری او متحمل شده 
اســت. هرچه باشد شرکت های 
مشابه مانند شرکت سلسیوس همین اواخر با بلوکه کردن 
دارایی مشتریان تحت فشار شدید بازار جنجال به پا کردند 
و دور از ذهن نیست شرکت سیلور که در این توفان کریپتویی 
به تعهدات خود پایبند مانده، نیاز موجهی را برای رگوالسیون 
گسترده تر احســاس کند. بر اســاس آمار وب ســایت خزانه 
بیت کوین )Bitcoin Treasuries( شرکت سیلور بزرگ ترین 
مالک شرکتی بیت کوین در جهان است که بیش از دو میلیارد 
دالر بیت کوین به نام خود سدارد. طی سال اخیر روند خرید 
بیت کوین توسط مایکرواستراتژی افزایش شدیدی داشته و 
شواهد نشان می دهد یکی از این خریدها توسط یک وام ۲۰5 
میلیون دالری محقق شده است. در ماه می گذشته، »فونگ 
لی«، سخنگوی بخش مالی مایکرواستراتژی  بیان کرد که در 
صورت ورود بیت کوین به کانال زیر ۲۱ هزار دالر، ممکن است 

مایکرواستراتژی به تزریق مالی جدید متوسل شود. 
با این حال ســیلور نقش وضع فعلی بازار و شرکت خود را 
به بیانات اخیر خود مربوط نمی داند. او در این مورد گفت: 
»به ازای هر قرض شرکتی، ۱۰ برابر آن را در قالب بیت کوین 
وثیقه سازی کرده ایم و نگرانی ای نداریم. وضع فعلی برای ما 
قابل پیش بینی بوده و آمادگی برخورد با آن را داریم. چیزی 
که االن می گویم تناقضی با صحبت های گذشته ام ندارد. 
بخش هایی از بازار افسارگسیخته است و به قانون گذاری 

نیاز دارد.«

آیا واقعا وضع فعلی 
بیت کوین، توسط 

سقوطی رقم خورده که 
توسط دیگر رمزارزها 

کلید خورده است؟

باید برای یک پدیده جدید پولی قانون و ابزار جدید معرفی کرد

رمزریالشکلجدیدیازریالاست

COMMENTدیدگاه

 CBDC از نظر من رمزارز بانــک مرکزی یا
شــکل جدیدی از اســکناس یک کشــور 
اســت. رمزریــال در واقــع شــکل جدیــد همــان 
اســکناس ریالی ماســت. در هیچ کجای دنیا قرار 
نیست به واســطه رمزارز بانک مرکزی واحد پول 
جدیدی به شکل دیجیتال منتشر شود؛ همچنان 
که آمریــکا به دنبــال دالر دیجیتال رفــت و یوروی 
دیجیتال و یــوان دیجیتال هــم از اتحادیــه اروپا و 
کشور چین سربرآورد. بنابراین باورهای غلط درباره 
اینکه یــک واحــد پــول جدیــد به عنــوان رمزریال 

داریم، از اساس غلط است.

 نکته دوم درباره کارایی این پدیده است. 
رمزارز بانک مرکزی به دنبال این است که 
در اکوسیســتم های دیجیتالی بتوان از واحد پول 
ملی که قابل برنامه ریزی است، استفاده کرد. حاال 
این پول دیجیتال می تواند کاربــرد پرداخت کالن 
داشته باشد، یا پرداخت خرد. به این معنا که یک 
کاربرد آن می تواند برای تسویه بین بانکی )کالن/
عمده( اســتفاده شــود یا به صورت خــرد یعنی در 
فضای دسترسی عمومی و به عنوان ابزار پرداخت.

 رفتــار رگوالتور بایــد به گونه ای باشــد که 
طــرف مشــورت خــود را فعــاالن عرصــه 
فناوری مالــی در نظر بگیرد، اما هرچند مشــورت 
می گیرد، اما مشخص نیســت در عرصه عمل از 
این مشورت ها استفاده می کند یا خیر. آنچه فعالً 
درباره رمزریال با قطعیت می دانیم، این است که 
رمزریال شــکل جدیــدی از ریال اســت، اما اینکه 
کارکــرد آن کالن اســت یــا خــرد؟ هنــوز چیــزی 
نمی دانیم. دوستان حقوقی ما نظرشان این است 
که در قانون به صراحت آمده شکل پول ملی، سکه 
و اسکناس اســت. حاال اگر رگوالتور بخواهد یک 
شــکل جدید یعنی ریال دیجیتال هــم وارد کند، 
قاعدتاً به قانون گذاری جدید نیاز دارد، چون قانون 
پیشــین این اجــازه را نــداده اســت. کارشناســان 
حقوقی معتقدنــد رگوالتــور می توانــد به نوعی از 
ضوابط گواهی سپرده یا قانون چک استفاده کند 
و رمزریال را به عنوان گواهی سپرده بانکی یا نوعی 
چک پول الکترونیکی تلقی کند؛ بنابراین رگوالتور 
باید برای این چالش قانونی ابزاری پیشنهاد دهد. 
در مصوبــه ارائه شــده شــورای پــول و اعتبــار، این 
موضوع شــفاف نشــده و از بعد قانونی و حقوقی 

رمزریال معرفی شده جای سؤال دارد.

 در بحــث فنــی رمزریــال دو ســناریوی 
یک الیــه و دوالیــه مطــرح اســت. در 
سناریوی اول بانک مرکزی یک شبکه بالکچینی 
راه می اندازد و عموم مشتریان در آن شبکه افتتاح 
حســاب می کنند. یعنی بــر خالف حســاب های 
بانکی  فعلی، مشــتریان نه نزد بانک ها، بلکه نزد 
خــود بانک مرکــزی )که همــان شــبکه بالکچینی 
بسته بانک مرکزی است(، حساب باز می کنند. در 
سناریوی دوم که دوالیه است، بانک مرکزی صرفاً 
نقــش صادرکننــده را دارد و در الیــه اول خــودش 
رمزریال را صادر می کند و در الیه دوم بانک ها آن را 
در زیســت بوم های دیجیتالــی متفــاوت عرضــه 

می کنند.

 مــا آرزو می کنیــم کــه ســناریوی دوم 
امــا  شــود،  پیگیــری 
متأســفانه طبــق شــنیده های مــا، 
آنچه در عرصه عمل اتفاق خواهد 
افتاد، بــه ســناریوی اول نزدیک تر 
اســت. حــاال ممکــن اســت برخی 
بگویند این بــه معنــای ورود بانک 
مرکــزی به بانکــداری خرد اســت و 
بانک هــا بــا آن مخالفــت خواهند 
کــرد کــه بــا توجــه بــه اساســنامه 
بانک های تجاری کشور، بانک های 

تجاری مستقل از منافع شان در این حوزه تمکین 
خواهند کرد و این فرصت فنــاوری نیز به تهدید 
جدی برای بانک های تجاری تبدیل خواهد شد.

 در مصوبه شــورای پول و اعتبــار نکاتی 
دربــاره رمزریــال وجــود دارد کــه بــا هیچ 
منطقــی قابــل پذیــرش نیســت. به عنــوان مثال 
اســتفاده از رمزریال خارج از مرزهای ایران مجاز 
نیســت! آیــا بــرای محدودســازی یــک پدیــده 
دیجیتالــی از محــدوده جغرافیایــی اســتفاده 
می شــود؟! یا اصالً چــرا باید چنیــن محدودیتی 
وجود داشته باشد؟! اساساً بانک های مرکزی در 
همه جای دنیا در تالش هستند تا برای پول ملی 
کشورشــان تقاضــا ایجــاد کننــد و تقاضــای 
ایجادشده برای ریال می تواند در بهبود ارزش آن 
مؤثــر باشــد، امــا از ایــن فرصــت رمزریــال نیــز 
صرف نظر شده است؛ بنابراین به  نظر می رسد با 
رمزریالی خالی از مفهوم و کاربرد مواجه خواهیم 

بود.

محمدجواد 
صمدی راد 
مدیرعامل شرکت ققنوس 

@mohamadsamadird

 مجموعــه ای از اتفاقــات تأثیرگــذار در جهــان 
بیت کویــن رخ داد. از ســرمایه گذاری عظیــم 
شــرکت تســال در بیت کوین گرفته تا شــروع همکاری با 
توییتر، بحث های جنجالی درباره قوانین بیت کوین در 
ایاالت متحده، قرارداد ۷۰۰  میلیون  دالری برای نام گذاری 
یکی از ورزشــگاه های آمریکا به  نام »کریپتودات کام« و 
پذیرش بیت کوین در الســالوادور به عنوان پول رسمی، 

همگی موجب شد هیاهوی زیادی برپا شود.

 ورود دولت ها و شرکت های فناوری به سرزمین 
بیت کوین نقطه عطف مثبتی خواهد بود. توییتر 
و دولت الســالوادور هر دو به  جای تمرکز بر سفته بازی، 
مستقیماً عموم مردم را به استفاده از ارزهای دیجیتال 
 تشــویق می کننــد. از  آنجــا  کــه طبــق اثــر شــبکه 
)Network Effect(، هرچه افراد بیشتری از بیت کوین 

استفاده کنند، این ارز دیجیتال ارزشمندتر خواهد شد، 
این رویدادها همکاری های آتی را جذاب تر می کند. عالوه 
 بــر  ایــن، مشــارکت کالن شــرکت های بــزرگ راه را بــرای 
ســرمایه گذاری ســازمانی هموارتر می کننــد و به نظریه 

پوشش تورمی بیت کوین پروبال می دهند.

 در  عین  حــال، این بازیکنــان تــازه وارد خطرات 
جدیدی نیز به دنبال دارند؛ خطراتی که جهان 
تا به حال نمونه آن را ندیده  است. برای درک این خطرات، 
کافی اســت مجموعه ای از نهادهای بســیار قدرتمند را 
تصور کنید که به صورت مرکزی اداره می شوند و هر کدام 
منافع شــخصی در طراحی و رشد این سیســتم دارند. 
تاریخ نشــان داده که دیــر یــا زود منافع آنهــا از  هم جدا 
خواهــد شــد و در  ایــن  میــان، برخــی ســعی می کننــد 

بیت  کوین را مطابق میل شان تغییر دهند.
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

G7 و رمزارزها
مرددها و مصمم ها

آیا قدرتمندترین گروه سیاسی جهان پا به عرصه رگوالسیون 
رمزارزها خواهد گذاشت؟ برخی از آنها نگاه مطمئنی به این 

ماجرا  ندارند و برخی دیگر تصمیم هایی گرفته اند...
از زمان آخرین سقوط بازار رمزارزها، تقاضا برای رگوالسیون 
در ســطحی گســترده از همیشــه بیشتر شده اســت. یکی 
از نمونه هــای بــارز ایــن رونــد، بیانیه هــای جنــت یلــن، وزیر 
خزانه داری آمریــکا مبنی بر نیــاز مبرم جامــع جهانی برای 

رگوالســیون از طریق همــکاری بین المللی بود. 
حاال به نظــر می آید رؤیای یلن و بســیاری دیگر 
از رگوالتورهای سرشــناس این روزهای صنعت 
رمــزارزی یک قــدم بــه واقعیت نزدیک تر شــده 
است. گروه G7 تا پیش از سال ۲۰۱۴ به واسطه 
عضویت روسیه با عنوان G8 شناخته می شد 
کــه متشــکل از هفــت اقتصــاد پیشــرو جهان 
یعنی آمریکا، فرانســه، بریتانیا، آلمــان، کانادا، 
ژاپن و ایتالیاســت. حاال به نظر می رسد یکی از 
حوزه هــای جدید مــورد توجه این گــروه، نظارت 
اعضای آن بر بازار رمزارزها به شیوه ای هماهنگ 

است. 
اولین نشانه این روند توجه به بازار رمزارزها، بیانیه منتشره 
این گروه در تاریخ ۲۰ می ۲۰۲۲ بود. در این بیانیه چنین گفته 
شده بود: »بانک های مرکزی و نهادهای مسئول اعضای گروه 

باید در برخورد با رمزارزها از همان استانداردها و پروتکل هایی 
اســتفاده کنند که در خصوص دیگر دارایی ها و ارزها به کار 
می رود.« کمی پس از انتشــار این بیانیه بود که ستاد ثبات 
مالی گروه G7 اعالم کرد بــرای ایجاد زمینه های اقدام  فراگیر 
در خصوص ثبات بخشــیدن به بــازار رمزارزها، 
کارگروهی جدید تشــکیل خواهد داد که هدف 

آن ایجاد هماهنگی بین المللی خواهد بود. 

 اســتیبل کوین ها برای رمــزارز ملی 
فدا می شوند؟

با فاصله زیاد یکــی از حســاس ترین حوزه های 
تمرکــز رگوالتورهــا در بســیاری از کشــورها، 
استیبل کوین ها هســتند. به طور همزمان میل 
بارز قدرت های عضو G7 برای ایجاد و به کارگیری 
رمزارزهــای ملــی تا حــدی بــوده که بســیاری بر 
ایــن باورند کــه هــدف نهایــی ایــن دو رونــد زمین گیــر کردن 
اســتیبل کوین ها بــرای قوت بخشــیدن بــه رمزارزهــای ملی 
اعضای G7 است. حتی اگر به طور مستقیم شواهدی مبنی 
بر صحت این ادعا موجود نباشد، سخت است که بگوییم 

پارسا خاک نژاد
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آیا شفافیت ذاتی رمزارزها محافظ سرمایه گذاران خواهد بود؟

شفافیت؛برگبرندهرمزارزها
در روزهایــی کــه گفت وگــو و بحــث در خصــوص 
قانون گذاری بر فضــای رمزارزی ایــاالت متحده از 
همیشــه داغ تر اســت، عاملی کــه بیــش از دیگر 
جوانب مثبت می تواند به کمــک رمزارزها بیاید، 
بدون شک شفافیت ذاتی آنها به واسطه فناوری 
بالکچین است. کسانی که اخبار رمزارزی را دنبال 
می کنند، به خوبی می دانند که رمزارزها در ایاالت 
متحــده در نبــردی گیــر کرده انــد که بیــش از یک 
جبهــه دارد. در حالــی کــه اوضــاع بــرای رمزارزهــا 
در وزارت خزانــه داری، کمیســیون اوراق بهــادار و 
فــدرال رزرو چندان خوب پیش نمــی رود، در دیگر 
بدنه های رگوالتوری وضع چندان هم بد نیست. 

این روزهــا کمیته مجلــس نماینــدگان آمریکا که 
دغدغه اصلی اش مصرف انرژی و محیط زیست 
است نیز به فهرست نهادهای رگوالتوری که باید 
نگران شان باشیم، اضافه شده است. سؤال اصلی 
آنها در وهله اول در کمال تعجب ربطی به مصرف 
انرژی باالی ماینینگ نداشــت. ســؤال اصلی که 
مطرح شد این بود که آیا شفافیت رمزارزها به اندازه 
کافی برای محافظت از سرمایه گذاران کافی است 
یا خیر. در جریان جلسه شهادتی که روز سه شنبه 
در مجلس نمایندگان به رهبری این کمیته فرعی 
برگزار شد، عموم شــاهدان احضارشده شهادت 
دادند که شــفافیت ذاتی کریپتو – که در آن همه 
تراکنش ها به صــورت عمومی و برای همیشــه در 
بالکچیــن ثبــت می شــوند - یــک موهبــت بــرای 
مدیریــت ریســک و امنیــت و همچنیــن بــرای 

محافظت از منافع و حقوق سرمایه گذار است.
»جاناتان لوین«، یکی از بنیان گذاران و مدیر ارشد 
استراتژی شرکت چین آنالیسیس که برای شهادت 
راهــی مجلــس نماینــدگان آمریکا شــده بــود، در 
شهادت خود چنین گفت: »شفافیت بالکچین ها 
توانایــی سیاســت گذاران و ســازمان های دولتی را 
برای شناســایی، اخــالل و در نهایــت جلوگیری از 
فعالیت های غیرقانونی در بــازار ارزهای دیجیتال 
افزایــش می دهــد. بالکچینــی کــه بســیاری آن را 
دشــمن قانون گــذاران می داننــد، در واقع بهترین 

دوست آنهاست.«
»کریســتوفر برومــر«، پروفســور مرکــز حقــوق 
دانشگاه مشــهور جورج تاون که او هم از شاهدان 

بــود، چنیــن گفــت: »بالکچین هــا ممکن اســت 
ذاتاً  دارای شفافیت باشند، اما درک آنها نیز ذاتاً 
دشــوار اســت.« برومــر اضافه کــرد کــه حفاظت 
از ســرمایه گذار بایــد در اولویــت قرار گیــرد و درک 
آسان تر چگونگی شفافیت رمزارزها بخش مهمی 

از پیشبرد این دستور کار است.
به گفته »وینســنت مک گونــاگل«، مدیر بخش 
نظــارت بــر بــازار کمیســیون معامــالت آتــی کاال 
)CFTC(، این کمیســیون زمــان و منابع زیــادی را 
صرف حصــول اطمینــان از عملکرد شــرکت های 
ارز دیجیتــال در چهارچــوب دســتورالعمل های 

مناسب می کند.
مک گونــاگل در ادامه چنین گفــت: »یک برنامه 
اجرایــی قــوی از یکپارچگــی بــازار و حفاظــت از 
مشــتری پشــتیبانی می کند. ما در حال بررســی 
تقلــب، دســتکاری برنامه هــای فشــار بــه بــازار و 
قراردادهای غیرقانونی هستیم که نه تنها در داخل 
ایــاالت متحده، بلکــه از ســوی نهادهای خــارج از 
ایاالت متحده به شهروندان ما ارائه می شود. اگر 
هر ردی از نقض قانون مقررات وجود داشته باشد، 
CFTC  باید قدرت اجرایی قوی ای را برای جلوگیری 
از این رفتارهای نادرست داشته باشد. ما با شرکای 
اجرایــی همــکاری خــود در وزارت دادگســتری و 
همچنین دفاتر دادستانی ایاالت متحده همکاری 
نزدیــک داریــم.« »چارلــز هاسکینســون«، یکی 
 از بنیان گــذاران شــرکت مهندســی بالکچیــن 
Input Output Global و بالکچیــن کاردانــو، بــا 
لوین موافق است که شفافیت کریپتو یک نیروی 
کمکــی بــرای قانون گذاران اســت. هاسکینســون 
چنین گفت: »یکی از قدرت هــای صنعت ما این 
واقعیت اســت که مقــررات می توانــد الگوریتمی 
شود. پس الزم نیست فکر کنید که چه کسی قرار 
است بنشیند و بر این توده بزرگ رمزارزی نظارت 
کند.« او افزود که فناوری بالکچین می تواند کارایی 
بســیاری از ســازمان های دولتــی را به میــزان قابل 
توجهی افزایش دهد. هاسکینسون ادامه داد: »به  
اداره مالیات کشــور و اظهارنامه های مالیاتی فکر 
کنید. ما می توانیم اندازه این نهادها و ظرفیت های 
عملیاتی آنها را با استفاده از بالکچین چهاربرابر 

کنیم.« 
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تمرکز قدرت ها بر این دو موضوع که در هماهنگی کامل با هم 
هستند، تصادفی است. هر چه باشد،  استیبل کوین ها در 
عمل کار رمزارزهای ملی را انجام می دهند، بدون آنکه تحت 

کنترل ساختارهای متمرکز مانند بانک های مرکزی باشند.
 G7 درک شایع در میان عموم رگوالتورهای فعال در کشورهای
این است که استیبل کوین ها رقیبی مستقیم برای ارزهایی 
هستند که توسط این رمزارزها نمایندگی می شوند. خصوصاً 
در ایاالت متحده آمریکا ترس زیــادی وجود دارد که فراوانی 
و دسترسی آسان به ارزهایی مانند تتر توانایی و قدرت دالر 
این کشور را به عنوان ارز جهانی زیر سؤال می برد. با سقوط 
اخیر ترا یو اس دی، استیبل کوین الگوریتمی لونا که ارزش آن 
از یک دالر به ۰٫۰۴ سنت رسید، قدرت رگوالتورها برای اقدام 

جدی تر در این زمینه بیشتر شده است. 

 استیبل کوین ها و اعتماد خدشه دارشده 
»مکــس کــوردک«، بنیان گــذار شــرکت توســعه  دهنده 
بالکچین لیســک در خصوص این رونــد حرف های جالبی 
دارد. او می گویــد: »بــرای آنهایــی کــه تــا حــدی از چگونگی 
کارکــرد بــازار رمزارزهــا و خصوصــاً اســتیبل کوین ها آگاهی 
دارند، می توان گفت که اعتمادشــان به اســتیبل کوین های 
الگوریتمی به شدت کاهش یافته است. اما مشکل اصلی  
اینجاســت که برای آمریکایی معمولی که فــرق بین چنین 
اســتیبل کوین هایی و امثال تتر را نمی داند، بمب رسانه ای 
اخیر ترا یو اس دی اعتماد عموم به مفهوم استیبل کوین ها را 
به طور کامل از بین برده است. از آنجایی که این قشر عموم 
بازار هستند، دور از ذهن نیست که بگوییم استیبل کوین  ها 
- چــه الگوریتمــی و چــه دارای پشــتوانه - بــه قــدری ضربه 
خورده اند کــه رگوالتورها برای محدود یــا حتی ممنوع کردن 
آنها دندان تیز کرده ا ند. اما این پایان ماجرا نیست و روی دیگر 
سکه تالش سیاســت مداران برای توجیه، نیاز جدی جهان 
برای رمزارزهای ملی خواهد بود. واقعی ماجرا این است که 
نیازی بــه رمزارزهای ملی نداریم. نیاز ما اســتیبل کوین های 

غیرمتمرکز و قابل اتکاست.«
گمانه زنی های کــوردک از واقعیت دور نیســت. ابتــدای ماه 
جاری میالدی بود که رؤســای بخش مالــی G7 اعالم کردند 
که تالش های آنها برای ایجاد یک درک مشترک در راستای 
ساخت پلتفرم های مالی میزبان رمزارزهای ملی به سرانجام 

رسیده اســت. در ادامه این بیانیه گفته شــد که رمزارزهای 
ملــی ظرفیــت و توانایــی عمل کــردن به عنــوان »یــک واحد 
امن نقدینگــی و دارایــی« و همچنین به عنــوان »اهرم هایی 
برای ســامانه های پرداختی« را دارد. بــه عبارتی، بانک های 
مرکزی کشورهای عضو، از همین حاال در راستای به کارگیری 
رمزارزهای ملی قدم های جدی برداشته اند؛ قدم هایی که از 
نظر آنها بدون حذف رقبای استیبل کوینی به سرانجام دلخواه 

نخواهد رسید.

 بریتانیا و قانون گذاری همدالنه تر با رمزارزها
اینکه بیانیه های کلی G7 پیام های باال را منعکس می کند، 
به معنای آن نیســت که مقاومتی در برابر این ایده ها وجود 
ندارد یا تمام اعضا از این ایده ها پشتیبانی می کنند. نمونه 
بارز این مقاومت، بریتانیاســت. ماه آوریل امســال و پیش 
از انتشــار بیانیه هــای مذکــور بود کــه بریتانیــا اعالم کــرد تا 
حد امــکان چهارچوب رگوالتــوری خود را به شــکلی تنظیم 
خواهد کرد که استفاده مستمر از استیبل کوین ها به عنوان 
یک شیوه قابل اطمینان پرداختی در آن تسهیل شود. این 
 G7 اعالمیه تنها به واسطه ساز مخالف زدن با رویکرد کلی
در خصوص استیبل کوین ها مورد توجه نیست. مهم تر از 
آن پافشــاری بریتانیا بر ادامه چنین سیاستی حتی پس از 
انتشار بیانیه های کلی G7 است؛ امری که به خوبی نمایانگر 
شــکاف های موجود میان اعضای G7 در زمینه رگوالسیون 
رمزارزهاســت. تالش بریتانیا برای تنظیــم امکانات موجود 
بــرای به کارگیــری امــن و مؤثــر رمزارزهــا به عنوان بخشــی از 
سیستم مالی این کشــور، تفاوت قابل توجهی با استراتژی 
اعضای دیگر G7 مبنی بر تشدید یا تضعیف یکباره قوانین 

دارد. 
تالش های بریتانیا در این زمینه، بخشی از تقالی گسترده تر 
این کشــور برای ایجاد تعادل میان یک بازار رمــزارزی امن و 
تســهیل به کارگیری گســترده آنهاســت؛ روندی که در آنها 
نه تنهــا اســتیبل کوین ها به عنوان یــک عامــل ثبات بخش 
قلمداد می شود، بلکه تالش هایی در خصوص تبدیل شدن 
به یکی از مراکز مهم خدمات مالی غیرمتمرکز یا دیفای نیز 

در آن مشهود است. 
اســتراتژی رگوالتوری بریتانیا تنها عاملی نیست که باعث 
می شود گمان کنیم G7 آن قدرها هم که می گوید، در زمینه 
رگوالسیون رمزارزها جدی نیست. کشورهای دیگر این گروه 
مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا همگی در بیانیه هایی عمومی 
حمایت کلی خود را از رمزارزها اعالم کرده اند. این کشــورها 
نه تنها رمزارزها را تهدیدی برای نظام مالی خود نمی دانند، 
بلکه از ظرفیت های آن برای یک شــیوه جابه جایی ســاده  و 
ارزان تر سرمایه نیز سخن گفته اند. البته تعجب هم ندارد؛ 
زیرا این سه کشور در ماه قبل به بزرگ ترین صرافی رمزارزی 
جهان )بایننس( مجوز فعالیت و مهر تأیید رگوالتوری دادند. 

 G7 رمزارزها را دوست دارد اما...
 حتی در بیانیه های خود G7 در گذشته نیز شاهد حمایت 
از رمزارزهــا بوده ایم. برای مثــال در یکــی از اعالمیه های این 
گــروه بــر ظرفیــت کالن رمزارزهــا به عنــوان ســامانه ای برای 
کمک بــه میلیون ها فــرد محــروم از خدمــات بانکــی تأکید 
شــده بود. در ادامه همین بیانیه اشاره شــده بود که چگونه 
قانون گذاری کورکورانه و شــدید می تواند شــعله خالقیت و 
نوآوری رمزارزی را به طور برگشــت ناپذیری خاموش کند.  با 
وجود ترس ها، نگرانی ها و امیدها، در نهایت می توان گفت 
 ،G7 که رگوالســیون بین المللــی از طریــق گروه هایی ماننــد
نزدیک اســت. اما به نظر می رســد که با وجود نگرش بیش 
از حد منفی کشــورهایی مانند ژاپن و آمریکا که در راستای 
رگوالســیون کریپتو ســریع تر از بقیــه حرکت کرده انــد، این 
منفی گرایی به وســیله نگــرش مثبت تر کشــورهایی مانند 
بریتانیا، آلمان و فرانســه تعدیل شــده اســت؛ تــا حدی که 
می توان به شکل گیری استانداردهای بین المللی معقولی که 
در آن امنیت سرمایه گذار و مصرف کننده بر سایر موارد جزئی 

ارجحیت دارد، امیدوار بود. 

چه کسی چه چیزی را قانون گذاری می کند؟

جنگداخلیرگوالتورهایآمریکایی

REPORTگزارش

»گری گنســلر«، سوپراســتار رگوالســیون آمریکا 
و رئیس کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار ایاالت 
متحده یا همانSEC  به تازگی در بیانیه هایی اشاره 
به  آینده مقررات بیت کوین و رمزارزها در این کشور 
کرده است. گنسلر که در یک کنفرانس مطبوعاتی 
صحبت می کرد، بــار دیگر به بخش هایــی از بازار 
رمــزارزی کــه از نظــر او بــر مبنــای »گمانه زنــی« و 
»نوســان شــدید« اســتوار هســتند، اشــاره کرد و 
همچنین به نقش به خصوص بیت کوین در میان 
ســایر رمزارزهــا پرداخــت. ایــن بیانیه ها از ســوی 
گنسلر چندان هم تازگی ندارد. پیش تر، او فضای 
رمــزارزی را بــا غرب وحشــی مقایســه کرده بــود و 
کمیسیون خود را مانند کالنتری که از حقوق مردم 
در این فضا محافظت می کند، به تصویر کشیده 
بــود، امــا چیــزی کــه در بیانیه هــای جدیــد او تازه 
اســت و ارزش پرداختن دارد، نظــر او در خصوص 

بیت کوین است. 
گنســلر همچنین به دلیل تدریس یک کالس در 
مورد بیت کویــن و ارزهــای دیجیتال در مؤسســه 
فنــاوری ماساچوســت قبــل از انتصــاب به عنوان 
رئیس SEC مشهور بود؛ بنابراین سرمایه گذاران 
کریپتو او را فردی می دانستند که می تواند مقررات 
را بــه نفع صنعت تغییــر دهد، اما حــاال خیلی ها 

ناامید شده اند.

 دارایی یا کاال؟
در این مصاحبه، گنســلر اظهار داشــت 
که ۹۹ درصــد از »صدها توکــن موجــود« در بازار 
کریپتو توسط ســرمایه گذاران به عنوان وسیله ای 
برای ســوددهی اســتفاده می شــوند. ایــن ویژگی 
یکی از مواردی است که باعث می شود تا درست 
مانند اوراق بهادار تحت نظر قرار بگیرند و به همین 
دلیل آنها تحت نظارت SEC قرار گرفته اند. گنسلر 
چنین گفت: »عموم ســرمایه گذاران رمــزارزی به 
بازدهی امید دارند، درست مانند زمانی که در سایر 
دارایی های مالی سرمایه گذاری می کنند. ما )این 
دارایی های مالی( را اوراق بهادار می نامیم و بسیاری 
از ایــن دارایی های مالی رمــزارزی حائز ویژگی های 

کلیدی یک اوراق بهادار هستند. برخی از آنها 
نیز زیر نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار 

)صالحیت قضایی( هستند.«
 مورد دومی که گنسلر ذکر می کند، یکی 
از مــوارد اصلــی بحــث و جــدل در داخل 

دولت ایاالت متحــده و بازار رمــزارزی بوده 
است. کمیســیون اوراق بهادار به 

رهبــری گنســلر بارهــا با 
چنیــن اســتداللی بــر 
ســر حــق قانون گــذاری 
با دیگر سازمان نظارت 
مالی این کشــور یعنی  
جــدل  بــه   CFTC

پرداخته است. 

اگر یک دارایی، اوراق بهادار باشد، سرمایه گذاران 
و شــرکت های مرتبط باید از مقررات SEC پیروی 
 CFTC کنند. اگــر دارایی یک کاال باشــد، توســط
تنظیم می شود و سرمایه گذاران باید از مجموعه 
قوانین و مقررات متفاوتی پیــروی کنند. بنابراین 
چرایی تــالش صنعت کریپتو در ســال های اخیر 
برای طبقه بندی شــدن در میــان کاالهــا واضح تر 
می شــود؛ چراکه CFTC در رگوالســیون به مراتب 

نرم تر از SEC عمل می کند.

 برزخ قانونی
CFTC در ایــاالت متحــده بیت کویــن و 
اتریوم را به عنوان کاال طبقه بندی می کند و نظارت 
بــر ایــن دارایی ها را بــرای خــود محفــوظ می داند. 
از ســوی دیگر به نظــر می رســد SEC و رئیس آن 
آماده هســتند تا بر کل فضای رمــزارزی، از جمله 
اتریوم که مورد مناقشه بسیار است، نظارت خود 
را ادامــه داده و در نهایــت به حق قانون گــذاری در 
این زمینه دست یابند. گنسلر ادامه داد: »برخی 
بیت کوین را دوست دارند و این تنها چیزی است 
که می خواهــم بگویــم. رئیــس پیشــین SEC که 
قبــل از مــن خدمــت می کــرد، به خوبی بیــان کرد 
بیت کوین یــک دارایــی اوراق بهادارگونه اســت.«  
اگر SEC صالحیت نظارت بر اتریوم را به دســت 
آورد، اندازه وسیع بالکچین این رمزارز و نفوذ باالی 
آن بر خدمات مالی غیرمتمرکز می تواند صنعت 
کریپتو را وادار به پیروی گسترده تر از اراده گنسلر 
کنــد. در گذشــته، CFTC همــواره SEC را عقــب 
انداخته بــود؛ زیرا آنهــا اتریوم را یک کاالی ســاده 
می شــمارند، همان طــور کــه »برایــان کوینتس«، 
رئیس سابق CFTC چنین بیان کرد: »قرارداد آتی 
 CFTC و هم SEC اوراق بهادار هم در حوزه قضایی
است. اما قرارداد آتی روی یک کاالی خالص فقط 
در نظارت ماست. در حال حاضر شیوه کار اتریوم 
بــر اســاس قــرارداد آتــی وجــود دارد. این تنهــا در 
حیطه اختیارات ماســت و اتریوم را به یک کاالی 

غیرامنیتی تبدیل می کند.
 کوینتــس از آن زمان از نقش خود در کمیســیون 
کناره گیــری کــرده اســت.  بــا اظهــارات 
اخیــر گنســلر، مشــخص نیســت کــه 
آیــا CFTC در نهایت تســلیم خواهد 
 SEC شــد و حق نظــارت رمزارزهــا را به
تســلیم خواهد کــرد یا خیــر. صنعت 
کریپتــو به دنبــال شــفافیت قانونــی 
بــوده و ایــن ممکــن اســت 
نشانه ای باشد که این 
شــفافیت از آنچــه 
مــا فکــر می کنیــم 
توســط رگوالتورها و 
اختالفات میان آنها 
از همیشــه دورتــر از 
دسترس شده باشد.



زمانی که قیمت بیت کوین در حوالی 6۰ هزار دالر می چرخید، کمتر کســی بود که به این بازار به چشــم فرصتی اســتثنایی نگاه نکــرده و اطرافیانش را به ســرمایه گذاری در این بازار 
تشویق نکرده باشد. اما این روزها که حرف از حمایت ۲۰ هزار دالری است، بزرگ ترین کسب و کارهای حوزه کریپتو دست به اخراج های گسترده زده اند، برای رمزارزها مراسم ترحیم 

می گیرند و کار این بازار را تمام شده می دانند.

نه آن نگاه معجزه گون به رمزارزها با درایت همراه بود و نه انتشــار ایــن موج ناامیدی کار عاقالنه ای به نظر می رســد. در دوره ای که اکثر بازارهای ســرمایه و شــرکت های چند میلیارد 
دالری مطرح جهان با بحران ها و رکود دست به گریبان اند، نمی توان انتظار وقوع معجزه در کریپتو داشت. نه آن زمان که بیت کوین 6۰ هزار دالر بود، عاقالنه بود که بدون آگاهی تمام 

سرمایه مان را روی رمزارزها شرط ببندیم، نه حاال که بیت کوین در حوالی ۲۰ هزار دالر دست و پا می زند، قرار است دست و پایمان را گم کنیم. 

شرط اول و آخر برای ورود به بازاری که روز خوش و ناخوشش را حرفه ای ها هم نمی توانند پیش بینی کنند، افزایش آگاهی و رعایت احتیاط است. پس لطفاً با احتیاط وارد یا خارج 
شوید.
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اثبات کارطالی دیجیتالارز9.۰5 ٪6۳۳۳6۷ میلیونBTCبیت کوین۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری1۲.۲9 ٪۳۴٫5۱۲۷٫۷ میلیونETHاتریوم۲

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۰5 ٪۳۲٫۸66٫۱ هزارUSDTتتر۳

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۰1 ٪۳۲٫۹55٫۸ هزارUSDCیو اس دی کوین۴

قابل سفارشی سازیپرداختارز13.31 ٪۱۰٫۹۱5 هزارXRPریپل5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری7.43 ٪۱۴٫۷۱5٫۳ هزارADAکاردانو6

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری18.57 ٪۱٫۰۸۱۱٫۳ میلیونSOLسوالنا۷

قابل سفارشی سازیپرداختارز14.11 ٪۳٫5۲٫۷ هزارXLMاستالر۸

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری15.۰4 ٪۲۲۳6٫۷ هزارDOTپولکادات۹

اثبات کارمیم کوینارز۰.61 ٪۲٫۲۸٫۹ هزارDOGEدوج کوین۱۰

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۲۰.۰5 ٪5۳۴۴٫6 هزارAVAXآواالنچ۱۱

-شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری11.49 ٪۲۰۲٫۴۲٫۹ هزارLINKچین لینک۱۲

اثبات کارمیم کوینارز1۰.34 ٪۳۳5٫5 ریالSHIBشیبا اینو۱۳

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی18.83 ٪۱5٫5۳٫۸ هزارMATICپلی گان۱۴

---۳6۷٫۴1۲.۰۲ میلیون۱٫۷ هزارGALAگاال۱5

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری۲65۲٫۳1.35 هزارATOMکازموس۱6

--توکن کاربردی13.4۲ ٪۲۷٫۱۱٫5 هزارMANAدیسنترالند۱۷

--توکن کاربردی11.55 ٪5۰۰٫5 میلیون۱۲٫۴ هزارLRCلوپرینگ۱۸

اثبات سهامصدور استیبل کوینتوکن کاربردی117.7 ٪۸۳۲ میلیون۴ تومانLUNCلونا کالسیک۱۹


