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بافنده دختران 
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در رمزارز بخوانید: رونمایی از کارخانه نوآوری رسانه راه کار 

گفت و گو با نسیم توکل، رئیس 
هیئت مدیره عرش گستر

 و مدیرعامل قطعه آزمون

در محاصره مجوزها
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مکرون؛ متهم اول 
اوبریزاسیون!

حمایت پنهانی امانوئل 
مکرون از شرکت اوبر لو رفت

نتیجه یک 
معماری پیشرفته

گفت و گو با کاوه احسانی 
معاون عملیات دیجی کاال 

برگزاری همایش »اقتصاد دانش بنیان بازار سرمایه، دورنمای آینده« 

ترسیم چشم انداز حضور شرکت های 
دانش بنیان در بازار سرمایه
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سرمایه گذاری ۲۷ 
میلیارد تومانی در 

آی تی هاب

مردی که 
یک جهان را 

عالف کرده

آنها خواهند 
باخت، ما هم 
خواهیم باخت!

محصولی جدید از گروه 
رسانه ای راه کار که هر 

دوهفته یک بار همراه با کارنگ 
منتشر و توزیع می شود

بیمه   دیجیتال  

ضرورت همسویی با 
اصناف و کسب و کارها

8

رویداد بزرگداشت روز فناوری اطالعات 
به همت  سازمان نصر تهران برگزار شد

A N A LY S I S

عکس:حامدکریمزاده
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هفتــه گذشــته، هفتــه پرخبــری بــود. رویدادهای 
مختلفی به مناسبت »روز ملی فناوری اطالعات« 
برگزار شد و در این رویدادها هم حرف های مهمی 
زده شــد. در مراســمی کــه ســازمان نظــام صنفــی 
رایانــه ای اســتان تهــران برگــزار کرده بــود، یکــی از 
مهم تریــن نــکات و دیدگاه هایــی کــه مطرح شــد، 
پیامــی بــود کــه از طــرف محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس خوانده شد؛ 
پیامی که به شکلی تعجب برانگیز و 
بر خالف رویــه ای که مجلس تحت 
مدیریت قالیباف از خود نشان داده، 
تأکیدش بــر »احتــرام به خواســت 
مردم« در مورد فضــای مجازی بود. 
یکی از کلیدی ترین جمالت این پیام 
این بود: »هر گونه سیاســت گذاری 
برای فضای مجازی باید با خواست 
قاطبــه مــردم همســو باشــد«؛ جملــه و تأکیــدی 
امیدوارکننــده که اگرچــه سیاســت گذاران فضای 
مجازی از جمله برخی هم قطاران قالیباف در چند 
ماه گذشته در مجلس خالف آن را پیش چشم همه 
گذاشته اند، اما این جمله و این پیام نشان می دهد 
که فشار افکار عمومی درباره اهمیت و ضرورت به 
رسمیت شــناختن »زیســتن در فضای مجازی« 
تأثیرگذاری خود را تا الیه های باالی سیاست گذاری 

کشور نیز نشان داده است.
باید یــک بار برای همیشــه روشــن کرد کــه فضای 
مجــازی نــه یــک تهدیــد، بلکــه سراســر فرصــت 
اســت. تهدیــد آنجــا خــود را نشــان می دهــد 
کــه چهارچوب هــای سیاســت گذاری  منطبــق بــر 
خواســت مردم و منافع کشــور نباشــد. آنجاست 
کــه تصمیمــات نادرســت گرفته شــده، میلیون ها 

کاربر ایرانی را به دام فیلترشــکن ها و مســیرهایی 
می اندازد که هم سوهان روح اند و هم جمع کننده 
دیتاهای کاربران ایرانی. کافی اســت یــک بار برای 
همیشه تهدید واقعی را بشناسیم تا از تصمیمات 
خلق الساعه و سراسر خسارت بار برای اینترنت و 
فضای مجازی دســت بکشــیم. در رویداد دیگری 
که باز هم به مناسبت روز ملی فناوری اطالعات و با 
همکاری شرکت بورس تهران و سازمان نصر تهران 
برگزار شــده بود، یکــی از جمالت کلیدی را ســورنا 
ستاری گفت. او در بخشی از سخنرانی اش که در 
دفاع از نوآوری و نوآوران ایراد کرد، خطاب به رئیس 
ســابق بیمه مرکزی که در ســالن حضور داشت با 
گالیــه از ســنگ اندازی در مســیر کســب وکارهای 
آنالین بیمه ای، تجربه شکست تاکسی های سنتی 
در برابر تاکسی های آنالین را یادآوری کرد و گفت: 
»در نهایت همه آنها که در برابر نوآوری بایستند، 
خواهند باخت!« او به ســلیمانی بــه کنایه گفت: 
»اگرچه زورت نرســید که در برابر بازیگران ســنتی 
بیمه بایستی و سد مقاومت آنها را بشکنی، اما در 

نهایت این سد خواهد شکست!«
ستاری درست می گوید. تالش های خود او با وجود 
همه نقدهایی که به آن وارد است، نشان می دهد 
کــه تجربــه توســعه اکوسیســتم نــوآوری اگرچــه 
ناقص اما در نهایت موفق بوده اســت. سنتی ها و 
مقاومت کنندگان و سدســازان سرانجام خواهند 
باخت، اما در این میان نباید از یک خسارت بزرگ 
غافل شــد. هر یــک از این ســدها، صدها و شــاید 
هزاران استعداد و انگیزه انسانی را قبل از شکستن، 
از این دیار دور می کنند! این هزینه پنهانی است که 
نه با پیروزی بر مقاومت کنندگان و نه به هیچ طریق 

دیگری جبران نخواهد شد.

INTROسرآغاز

سورنا ستاری می گوید هر کس جلوی نوآوری بایستد خواهد باخت
 اما آیا واقعاً مسئله همین قدر ساده است؟

آنها خواهند باخت، ما هم خواهیم باخت!

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

ماجرای نامه رئیس کل ساترا 
به رئیس سازمان صداوسیما

ساترا VODها را تهدید کرد
نامه ای از سوی رئیس کل ساترا به رئیس سازمان صدا و 
سیما اخیرا منتشر شده که از تصویب اقدامات بازدارنده 
علیه پلتفرم های نمایش خانگــی متخلف خبر می دهد. 
آنطور کــه در این نامه آمده جرائمی همچــون فیلتر، عدم 
خدمات دهــی دیتاســنتر و لغو ای نمــاد بــرای پلتفرم های 
متخلف دیده شده است. سازمان تنظیم مقررات صوت 
و فراگیر معتقد است پلتفرم های نمایش خانگی اخیراً از 
دستورات این ســازمان ســرباز زده و حتی اقدام به پخش 

سریالی بدون مجوز این سازمان کرده اند.
سعید مقیســه، رئیس ســاترا با ارســال نامه ای به پیمان 
جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، از تصویب اقدامات 
بازدارنــده در برابــر تخلفــات پلتفرم های نمایــش خانگی 
خبر داد. در بخشی از این نامه آمده است: »پیرو مصوبه 
شــورای فضای مجازی صداوســیما در خصــوص برخورد 
بازدارنــده با تخلفات رســانه های صــوت و تصویــر فراگیر 
در فضای مجــازی، خصوصاً پلتفرم های مؤثــر، اقداماتی 
در دســتور اجــرا قــرار گرفتــه و جهــت اســتحضار تقدیم 

می شود.«
یکــی از بندهای ایــن مصوبه، حاوی تعییــن ضرب االجل 
یک هفته ای برای تمکین از قانون و مقررات ساترا و توقف 
اقدامات متخلفانه و ارســال رونوشــت نامه فوق به مقام 
دادستان کل کشــور، دادســرای فرهنگ و رســانه، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، مرکز ملی فضای مجازی، پلیس 

امنیت اخالقی و سایر مراجع ذیربط است.
همچنین نامه تعلیق مجوز یکی از  VODها صادر شــده 

و با دادســتانی برای فیلتر دامنه مذکور نامه نگاری شــده 
اســت. طــرح شــکایت در دادســرای فرهنــگ و رســانه و 
دادسرای جرایم رایانه ای، ارسال نامه به وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات برای عدم خدمت رسانی در دیتاسنترها 
و ارسال نامه به وزارت صمت به منظور لغو نشان اینماد 
از جمله دیگر اقدامات دیده شده علیه پلتفرم های شبکه 
نمایش خانگی اســت. ســاترا همچنین بــا هرگونه تبلیغ 
VODها در فضای تبلیغات شهری، شبکه های ماهواره ای 

و ... نیز مخالفت کرده است.
ایــن ســازمان همچنیــن خواســتار رایزنــی بــا نماینــدگان 
کمیســیون فرهنگی بــه منظــور پیش بینی نطــق پیش از 
دســتور و ایراد تذکر در مجلس شده اســت. یکی دیگر از 
اقدامات بازدارنده دیده شــده براســاس این نامه نیز عدم 
پذیرش طرح هــای جدید تولیــد برنامه در شــورای صدور 

مجوز تولید )الماس( است.

مدیرعامل شــرکت بورس اوراق بهادار تهران، با اســتقبال از 
پیوستن ایرانسل به جمع شــرکت های بورســی، بر آمادگی 
این شرکت برای تسهیل در انجام فرایندهای مقدماتی ورود 

ایرانسل به بورس تأکید کرد.
محمود گودرزی، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، 
دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱، به همراه تعدادی از مدیران این شرکت، 
از ســاختمان مرکزی ایرانســل بازدید و با بیژن عباســی آرند 

مدیرعامل و جمعی از مدیران ایرانسل، گفت وگو کرد.
گودرزی با بیــان اینکه پیوســتن ایرانســل، به عنــوان یکی از 
بزرگ ترین شــرکت های حوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات، 
به بورس را باید به فال نیک گرفت، حضور ایرانســل در بازار 
ســرمایه را موجب پویایی بورس کشــور عنوان کرد. گودرزی 
افزود: »شــرکت بورس آماده اســت تا تمامــی امکانات خود 
را برای تســهیل و انجام هرچه ســریع تر فرایندهای پذیرش 

ایرانسل در بورس، به کار گیرد.«

مدیرعامل ایرانســل نیز در این دیدار، با بیان تاریخچه ای از 
شکل گیری ایرانسل و وضعیت حال حاضر اولین و بزرگ ترین 
اپراتــور دیجیتــال ایــران، گزارشــی از وضعیــت فرایندهــای 
انجام شده در مسیر پیوستن ایرانسل به بورس را تشریح کرد.
عباســی آرند، بــا بیــان اینکــه حضــور شــرکت های فنــاور و 
کسب وکارهای دانش بنیان در بورس، موجب عمق بخشی 
و رونــق هرچــه بیشــتر ایــن حــوزه و توســعه اشــتغال زایی 
دانش بنیان است، خواستار هم افزایی برای کمک به تقویت 
فرایندهای تأمین مالــی در بــورس مطابق با اســتانداردهای 
جهانی، با هدف تشویق شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی 

برای ورود به این عرصه شد.
در این دیدار، همچنین نقشه راه ورود ایرانسل به بورس، به 
مدیرعامل بورس تهران ارائه و جزئیات آن، مطرح و مقرر شد 
پس از انجام فرایندهای مقدماتی، در نیمه نخست امسال، 
بررسی ها برای انجام فاز پذیرش ایرانسل در بورس آغاز شود.
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سردبیر: رضا جمیلی

دبیر تحریریه: المیرا حسینی
دبیر ویژه نامه بیمه دیجیتال: لیدا هادی
تحریریه:  مهران امیری، عبدهللا مقدمی
 لی لی اسالمی، سپیده اشرفی، پارسا خاک نژاد
 ترانه احمددوست، پریسا امام وردیلو
زهره دودانگه، منیره شاه حسینی

مدیرهنری: روح اله گیتی نژاد
مدیرفنی: علیرضا کیوان
صفحه آرا: بهناز سعیدی

عکس:  حامد کریم زاده، پریا امیرحاجلو
سایت: راضیه مینایی 

چاپ: هنر سرزمین سبز 
نشانی: تهران، جنت آباد جنوبی، خیابان الله 

غربی، خیابان حدیث، کوچه حدیث دوم، پالک ۸
تلفن تحریریه:  ۴6۰۱۲۲۰۴

karangweekly.ir :وب سایت

K A R A N G

شماره 58  |  26 تیر 1401  |  سال دوم  |  کارنگ؛ هفته نامه اقتصاد نوآوری ایران

در بازدید مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 از ساختمان مرکزی ایرانسل مطرح شد

ایرانسل در مرحله نهایی ورود به بازار سرمایه
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تأخیر در برگزاری الکامپ
بیســت و ششــمین نمایشــگاه 
الکامپ که قرار بود ۱۰ تا ۱3 مردادماه برگزار 
شــود، باز هم به تأخیر افتاد و تاریخ جدید 
برگــزاری آن ۱۹ تــا ۲۲ آبــان مــاه ۱۴۰۱ اعــالم 

شده است.

حل مشکل اتباع خارجی
در نتیجــه بخش نامــه ای کــه از 
ســوی تعدادی از بانک ها ابالغ شــده بود، 
ارائــه خدمــات بانکــی بــه اتبــاع خارجی با 
محدودیت هایی همراه  شــد که قرار است 

این هفته برطرف شود.

 

 مسابقه چالش های فاوا
مســابقات  دوره  هفتمیــن 
چالش هــای حــوزه فنــاوری اطالعــات بــه 
میزبانی صندوق نوآوری معاونت علمی و با 

حمایت بانک تجارت برگزار شد.

 تست کو توییت
توییتر تست قابلیتی جدید را در 
پلتفرم خــود آغاز کــرده که امکان نوشــتن 
یک توییت توسط دو اکانت را برای کاربران 
فراهم می کنــد؛ این قابلیت کــو توییت نام 

دارد.

همایش »اقتصــاد دانش بنیان؛ بــازار ســرمایه، دورنمای 
آینده« با سخنرانانی از بخش خصوصی و بخش دولتی 
برگــزار شــد و هــر کــدام پیرامون موضــوع همایــش یعنی 

اقتصاد دانش بنیان، مواردی را مطرح کردند.
در ابتدای این همایش، محمود گودرزی، مدیرعامل بورس 
اوراق بهادار گفت: »این همایش به همت بورس تهران و 
نظام صنفی رایانه ای اســتان تهران برگزار شــد تا فضایی 
برای تعامل بازار سرمایه و شرکت های دانش بنیان فراهم 

شود.«
او با اشاره به اهمیت اشتغال در پیگیری مسئله اقتصاد 
دانش بنیان گفــت: »کارآفرینی در اقتصــاد دانش بنیان 
ســاده تر از کارآفرینــی در بخــش صنعت اســت. در حال 
حاضر هفت هزار شرکت  دانش بنیان داریم که 6۷ درصد 

آنها به درآمدسازی عملیاتی رسیده اند.«
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان 
اینکه هنوز در کشور ما، عمده ارزش بازار سرمایه متعلق 
به شرکت هایی است که دارایی فیزیکی دارند، گفت: »سه 
شرکت برتر در بازار سرمایه ایران دارایی محورند، در حالی 
 که روال فعلی در جهان، برعکس است. باید تالش کنیم 
تا شرکت های دانش بنیان به جایگاه واقعی شان برسند.«
مجتبی توانگر، رئیس کمیتــه اقتصاد دیجیتال مجلس 
نیــز در ایــن همایــش، تصویــب قانــون جهــش تولیــد 
دانش بنیان را گام مهمی در ورود شرکت های دانش بنیان 
به بــازار ســرمایه دانســت و گفــت: »عرضه اولیه ســهام 
شــرکت های دانش بنیــان، یکــی  از راه هــای ورود ســرمایه 
به این شرکت هاســت که در کشــورهای مختلف ضوابط 
خاصی دارد. حتی در اقتصاد های توســعه یافته، کمتر از 
یک درصد کســب وکارها عرضه عمومی می شوند، چون 
این عرضه، آنها را تحت نظارت دولت ها و سرمایه گذاران 

قرار می دهد.«
او همچنیــن توصیــه کــرد: »شــرکت های دانش بنیــان از 

تجربیات خود در اکوسیستم استفاده کنند تا مسیر ورود 
به بازار سرمایه را کوتاه تر طی کنند. این مسیر فراهم کننده 
امکان رشــد تعداد بیشتری از آنهاســت. ما هم به سهم 
خودمــان کمــک می کنیم که طــی این مســیر بــه  گونه ای 
که منافع دولــت، مردم و بخش خصوصــی را فراهم کند، 

آسان شود.«

 مبارزه علیه ساختارهای موجود 
ســورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
نیز با اشاره به مشکالتی که شرکت های دانش بنیان با آن 
مواجه اند، گفت: »در مدت ۹ سالی که در معاونت علمی و 
فناوری هستم، سیر تحول این شرکت ها را دیده ام، با آنها 
بزرگ و پیر شده ام و با  مشــکالت آنها درگیر بوده ام . رشد 
این شــرکت ها و جا افتادن آنها در اکوسیستم اقتصادی 
کشــور، یک مبــارزه فرهنگی علیــه ســاختارهای موجود 

است.«
او شرط موفقیت در این مبارزه سخت را تالش و استقامت 
و ایجــاد یک  اکوسیســتم متناســب بــا نیاز شــرکت های 
دانش بنیان دانســت و گفت: »این اکوسیســتم، مبتنی 
بر ســرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش است. ما 
هرساله ۴۰۰ هزار لیتر خون به آلمان و اتریش می فرستیم 
و در قبالش دو فرآورده خونــی می گیریم که بابت هر یک 
گــرم از آنها، بایــد ۴۰۰ یــورو پرداخت کنیم. ایــن در حالی 
است که بزرگ ترین شــرکت های دانش بنیان ما در حوزه 

بیوفناوری کار می کنند.«
حمیــد محمــدی، مدیرعامــل دیجــی کاال نیــز بــه تغییــر 
پارادایم اقتصادی در دنیا اشاره کرد و گفت: »تا نیمه های 
قــرن بیســتم، در بیــن شــرکت های برتــر دنیــا ردپایــی از 
شرکت های دانش بنیان نمی دیدیم، اما از اواخر این قرن، 
قواعد بازی تغییر کرد و این شرکت ها توانستند در بین ۱۰ 

شرکت برتر دنیا، جایی باز کنند.«

محمدی با مقایســه بــازار ســرمایه ایــران و ترکیــه گفت: 
»ســهم تجــارت الکترونیــک در اقتصــاد ترکیــه بیــش از 
دوبرابــر ســهم آن در اقتصــاد ایــران اســت. چرا بــا وجود 
بســترهای آمــاده و دانــش فنی بســیار خــوب در کشــور، 
ایــن ســهم پاییــن اســت؟ مهم تریــن دلیــل آن، حجــم 
ســرمایه گذاری پاییــن در این زمینه اســت. مجمــوع این 
سهم از ابتدای شروع خرده فروشی آنالین در کشور، کمتر 

از ۴۰۰ میلیون دالر بوده است.«

 به بورس فناوری اطالعات نیازمندیم 
محمد خلج، مدیرعامل اســنپ، سخنران دیگر همایش 
اقتصــاد دانش بنیــان بــود. او ضمــن ارائــه تاریخچــه ای 
از فعالیــت اســنپ، بــه کوچک بــودن ســهم حمل ونقــل 
هوشــمند نســبت به کل حمل ونقل اشــاره کــرد و گفت: 
»سهم حمل ونقل هوشمند از کل حمل ونقل کشور فقط 
پنج درصد است. با اینکه در مورد بزرگی شرکت هایی مثل 
اسنپ زیاد حرف می زنیم، اما هنوز بازار بکر بزرگی پیش 

روی شرکت هایی مثل اسنپ قرار دارد.«
ســیدمجید رضــوی، مدیرعامــل گــروه هزاردســتان در 
مورد محصــوالت ایــن شــرکت توضیحاتی ارائــه و مدل 
درآمدی آنها را توضیــح داد. رضوی بــه اهمیت پذیرش 
اســتارتاپ ها در بورس اشــاره کــرد و مــواردی از قبیل در 
دســترس بودن حوزه هــای جدیــد بــرای ســرمایه گذاری 
عموم و تأمین مالی برای رشــد و توســعه اســتارتاپ ها را 
از مزایای پذیرش اســتارتاپ ها در بورس برشــمرد. علی 
یوســفی زاده، مدیرعامل آســیاتک نیز در این نشســت 
گفــت: »اگــر بخواهیم حضــور فعالــی در بورس داشــته 
باشیم، به یک بورس فناوری اطالعات نیاز داریم. بورس 
بــا مختصــات فعلــی به دشــواری می توانــد دارایی هــای 
نامشــهود شــرکت های فناوری اطالعات را ارزش گذاری 

کند.«

همایش »اقتصاد دانش بنیان بازار 
سرمایه، دورنمای آینده« در بورس  

تهران برگزار شد

ترسیم چشم انداز 
حضور شرکت های 

دانش بنیان در 
بازار سرمایه

آی تی هاب قرار است در روزهای آینده یکی از پیشنهادهای سرمایه گذاری اش را بپذیرد

پیشنهاد سرمایه گذاری ۲۷ میلیارد تومانی در آی تی هاب
پلتفــرم  آی تــی هــاب )Open API & AI ( از پروژه هــای 
هوش مصنوعی در شتاب دهنده آی تی ساز است که در 
روزهای آینده باید یکی از سه پیشــنهاد سرمایه گذاری 

را نهایی کند. 
این تصمیــم برای آی تــی هاب کــه پلتفرمی با نرخ رشــد 
مناسب است، اهمیت چالش انتخاب درست شریک 
تجــاری را بیــش  از پیــش افزایــش می دهــد. یکــی از 
پیشنهادهای سرمایه گذاری در آی تی هاب ۲۷ میلیارد 

تومان ارزش دارد.
حضور یک بانک در میان سرمایه گذاران، از موضوعات 
حائز اهمیــت این پروژه اســت؛ بر اســاس قانون جهش 

تولید دانش بنیان، موانع سرمایه گذاری بانک ها برطرف 
شــده و زیــن پــس شــاهد مشــارکت بیشــتر بانک ها در 
پروژه های بانکــداری دیجیتال اپراتور آی تی ســاز و دیگر 

شرکت های دانش بنیان نیز خواهیم بود.
پلتفــرم  آی تی هاب در یک ســال گذشــته بــا عقد بیش 
از 3۰ قــرارداد بــا ســازمان ها و شــرکت هایی همچــون 
دیجی کاال، دیجی پی و اپراتورها، شهرداری ها، بانک های 
دولتی و خصوصــی و نیز دو قرارداد خارجی، بخشــی از 
بازار خدمات پایه کاربردی هوش مصنوعی و API مارکت 

را به دست آورد.
مدیــران شــتاب دهنده آی تی ســاز عــالوه بــر توســعه 

ســرویس های آی تی هــاب، تصمیــم دارند ماشــین های 
هوش مصنوعــی را ارتقــا دهند تــا آی تی هاب به ســهم 

بازارهای بین المللی نیز دست پیدا کند.
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نگاهی به پیشینه 
نسیم توکل

اصلی به نام 
شایستگی شغلی

 نســیم تــوکل متولــد ســال 6۲ 
است. او در دانشگاه در رشته 
زمین شناســی تحصیــل کــرده اســت. 
خــودش دربــاره اینکــه چطــور شــد بــه 
عرش گستر آمد، می گوید: »من تقریباً 
یکــی از بی ربط ترین آد م هــا به صنعت 
الکترونیــک و مخابــرات از نظــر رشــته 
تحصیلی هســتم. ولی ادامه تحصیلم 
در مدیریــت صنعتی و انتقــال فناوری 
بوده و کارآفرینی هم خوانده ام و ســعی 
کــرده ام بــه ایــن طریــق ربطــش دهــم. 
هرچند به ضرس قاطع به شما می گویم 
حتی اگر رشته دانشــگاهی مرتبط هم 
می خواندم، در آخر مهارت آفرینی برای 
کار ایجــاد نمی کــرد. بــه همیــن دلیــل 
ســعی کــردم در دوره هــای مرتبطــی که 
بتواند بــه من کمک کند، شــرکت کنم. 
من از شــرکت های اروپایــی و چینی یاد 
گرفتــم کــه مهم تریــن چیــز، داشــتن 
شایستگی شغلی و مهارت است و این 

ربطی به تحصیالت ندارد. 

 در ســمت مدیرعاملــی هــم 
یکسری از مهارت ها از جنس 
مهارت های صرفاً تخصصی نیســت و 
در قطعــه آزمــون کــه مــن مدیرعامــل 
هســتم، در ۷۰، ۸۰ درصد مواقع درگیر 
کارهای مدیریت مالــی، بیمه، مالیات، 

اخذ قراردادها و... هستم. 

 عرش گستر شرکت خانوادگی 
اســت. مــن در ســال ۸۴ کــه 
ازدواج کــردم، تجــارت الکترونیــک 
عرش گســتر بــا نام عرش گســتر کوشــا 
شرکتی بود که همســرم آن را مدیریت 
می کرد. سه دپارتمان مختلف داشت. 
در حوزه های اجرای پروژه های حفاظت 
الکترونیــک، مدیریــت زنجیــره تأمین 
صنعــت الکترونیک و طراحــی و تولید 
ساب سیســتم های حــوزه مخابــرات و 
لوازم خانگی فعالیت می کرد. با ایشان 
کــه ازدواج کردم، آموزش هــای الزم را به 
من داد و من در بخش بازرگانی خارجی 
فعال شدم. از یک کارمند ساده شروع 
کــردم و بــا کســب مهارت هــای الزم 
 رفته رفتــه رشــد کــردم. در نـــــــــــــهایت 
عضــو هیئت مدیــره و بعدتــر رئیــس 
هیئت مدیــره شــدم. بعــد هــم شــرکت 
قطعــه آزمون جدا شــد که ســهام داران 

دیگری هم دارد.«

گفت و گو با نسیم توکل، رئیس هیئت مدیره عرش گستر و مدیرعامل قطعه آزمون؛ او 
می گوید تجربه کار در سه بخش بازرگانی، تولید و خدمات را دارد و هیچ کدام را به سختی 

بخش تولید نمی داند

در محاصره مجوزها

لطفاً از پیشینه عرش گستر بگویید. در 
حال حاضر در اینجا چه فعالیتی انجام می شود؟

گروه صنعتی عرش گستر در سال ۷۹ تأسیس شده و کارش 
مدیریت زنجیره تأمین، تعمیر و تولید ساب سیســتم های 
پیشــرفته الکترونیــک و مخابــرات اســت و مــن رئیــس 

هیئت مدیره آن هستمئ و همزمان مدیرعامل 
شــرکت قطعــه آزمــون الکترونیــک رســانا نیــز 
هســتم. تــا مهــر ۱۴۰۰ همزمــان بــا ریاســت 
هیئت مدیره، معاون توســعه بازار عرش گستر 
نیــز بــودم و تقریبــاً از ســال ۸3، کار بازاریابی و 
روابــط عمومی عرش گســتر را انجام مــی دادم. 
از آنجا که تصمیم گرفته بودیــم دپارتمان های 
شرکت را تبدیل به شــرکت های مستقل کرده 
و ســهام داران دیگری را نیز وارد این شــرکت ها 
کنیــم، قطعــه آزمــون الکترونیــک را ســال ۹۸ 

تأســیس کردیــم و یــک قــرارداد با چینی هــا برای تأســیس 
آزمایشگاه غربالگری قطعات الکترونیک در ایران بستیم و با 
یکسری مراجع ذی صالح ایران نیز کنسرسیوم هایی را امضا 

کردیم. نهایتاً قطعه آزمون که شکل گرفت، من از کار اجرایی 
عرش گســتر اســتعفا دادم و مدیرعامل این شرکت شدم. 
این شرکت در چند حوزه فعالیت می کند و کارش مدیریت 
زنجیره تأمیــن امن اســت. مــا یــک آزمایشــگاه غربالگری 
الکترونیک داریم که اصالت سنجی قطعات الکترونیک و 

تجهیزات را انجام می دهد. 
با وجــود اینکه از مهرماه ســال گذشــته رســماً 
فعالیت خود را آغاز کردیم، توانسته ایم شبیه 
به یک شــرکت ۱۰ ســاله پروژه بگیریــم، زیرا در 
حــوزه قطعــات الکترونیــک یکــی، دو شــرکت 
فعال هستند و در حوزه تجهیزات نیز به همین 
صورت اســت؛ بنابرایــن آزمایشــگاه متمرکزی 
در این حــوزه نداشــتیم. فاوا حوزه ای اســت که 
در آن قطعات و تجهیزات الکترونیکی دســت 
دوم بســیار زیاد اســت و عمدتــاً خرابــکاری در 
آنها بسیار دیده می شود. بنابراین از فعالیت شرکت قطعه 
آزمون استقبال خوبی شــد. هرچند آزمایشگاه ما هنوز در 
حوزه شــناخت و تشــخیص تروجان ها کار خاصــی انجام 

نمی دهــد و بیشــتر در حــوزه ســخت افزارها فعال اســت و 
بیشــتر تمرکزمان روی اصالت سنجی اســت، استقبال در 
حدی بود که فقط در زمســتان ما در حــدود ۲۰۰ هزار پارت 
تست اصالت ســنجی گرفتیم و گزارشش را منتشر کردیم 

تا عموم افراد بتوانند مطالعه کنند. 
بخش دیگری نیــز در قطعه آزمون داریــم که زنجیره تأمین 
اســت. خیلی زود پی بردیم آزمایشــگاه ها و مراکــز ارزیابی 
بســیار معتبر دنیا، فقط بخش ارزیابی ندارند و معتقدند 
اگر فقط بخش ارزیابی داشــته باشــند، آخر فرایندها وارد 
شــده اند، اما اگر از ابتدای زنجیره تأمین وارد شوند، باعث 
می شوند کل زنجیره تأمین امن سازی شود و اطمینان خاطر 
از نظر قیمت و کیفیت و اصالت سنجی ایجاد شود. بنابراین 
دپارتمــان زنجیره تأمیــن  را ایجــاد کردیــم که با تمرکــز روی 
یکسری از کاالها فعالیت کند. البته در این زمینه بی تجربه 
نبودیم و پیش تر در عرش گستر نیز این کارها انجام می شد، 

اما نه به شکل یک شرکت مستقل.
عرش گســتر اســتارتاپی به نــام »تــری دی نکســت« دارد. 
محصول این استارتاپ، اسکنر سه بعدی انسان است که 
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کارش اسکن بدن انسان در کمتر از یک ثانیه است. این اسکن 
کاربردهای مختلفی مثل تشخیص زودهنگام سرطان پوست 
دارد. چیزی که جنبه عمومی تر پیدا می کند، ساخت مجسمه 
واقعی آدم هاست. در دنیا حدود چهار، پنج شرکت این فناوری 
را دارند و روی آن کار می کنند و قیمت هایشان چهار، پنج برابر 
ماست. به عالوه محصول ما پرتابل است، ولی محصول آنها 
ثابت. محصول ما ظرف یک ساعت نصب می شود و بعد هم 

می تواند جمع شود و در جایی دیگر قرار گیرد. 
شــرکتی هم داریم کــه در زمینــه طراحــی پروژه هــای های تک 
فعالیت دارد. یک شــرکت بین المللــی نیز داریم کــه در حوزه 
زنجیره تأمین به ما کمک می دهد و حوزه بازرگانی لجستیک 

ما را انجام می دهد.

گفتید پیش تــر در بخش بازاریابــی و روابط 
عمومــی عرش گســتر فعالیــت می کردید. بــا توجه به 
اینکه می دانم این رشته تخصصی شما نیست، چطور 
توانســتید کار را پیــش ببریــد؟ شــرکت پیش از شــما 
قدمت و مشــتریان خودش را داشت و کافی بود فقط 
آنها را مدیریت کنید یا باید تعداد مشتری ها را افزایش 

می دادید؟ با چه استراتژی ای پیش رفتید؟
زمانی که وارد شرکت شدم، تمرکز شرکت چه از لحاظ فروش 
و چه از نظر میزان مشــتریان، روی بخش پروژه های حفاظت 
الکترونیک بود، چون محصوالت تولیدی در این حوزه داشتند 
و غیر از آن در زمینه تجهیزات، نمایندگی خارج از کشور گرفته 
بودند و می توانستند در این حوزه پکیج کاملی ارائه دهند. با 
این پکیج در مناقصات بانک ها و صنعت نفت و پتروشیمی 
و... شرکت می کردند و اتفاقاً پروژه های خوبی هم می گرفتند. 
آن زمان حــوزه حفاظت الکترونیک مثل حاال نبــود و کمتر از 
ده شــرکت در این بخش کار می کردند. بنابراین عرش گســتر 
کم رقیــب بودنــد و می توانســت پــروژه بگیــرد. در کنــار اینها، 
بخش درهم ریخته ای به نام دپارتمان الکترونیک و مخابرات 
وجود داشــت کــه فقط بــه ســبب عالقــه شــخصی آن را نگه 

داشته بودند. 
درآمد دپارتمــان در ســال ۸۴ ماهانه به صــورت میانگین پنج 
میلیون تومان بود که نســبت بــه مناقصه های شــرکت واقعاً 
چیــزی نبــود. مــن بررســی کــردم و متوجــه شــدم کالً ۴۰، 5۰ 
مشــتری داریم که از ایــن تعداد ۱۰ مشــتری ثابت هســتند و 
سایرین بیشتر از یک سال است با ما کار نکرده اند. بعد از این 
دست به کارهایی زدم که بعدتر، زمانی که درسش را خواندم، 
فهمیدم ناخودآگاه از روی منطــق و فکر همان راه هایی را رفتم 
که درست بوده و تدریس می شود. قبل از اینکه بخواهم وارد 
بازار شوم، به خودم یک مهلت دو ماهه دادم تا بازار را بشناسم 
و فرصت مطالعاتی داشته باشم و در کار آزمون و خطا نکنم. 

در این مدت دو ماهه بدون آنکه به آن آگاه باشــم، تحقیقات 
بازار انجام دادم. رقبا را شناختم، قیمت ها، محصوالت و نقاط 
ضعف و قوت شان را بررســی کردم. همین کار را برای خودمان 
نیز انجام دادم. بعد از آن بانک مشتریان را درآوردم که آن زمان 
چیزی در حدود ۸۰۰، ۹۰۰ مشتری شــد. این فهرست شامل 
اسم شرکت ها، مدیرعامل، شماره موبایل آنها و ایمیل هایشان 
بود. در آن زمان کار بسیار سختی بود، زیرا در اینترنت فارسی 
هیــچ خبری نبــود. یــک وب ســایت فارســی و انگلیســی برای 
خودمان درســت کردم. یک ســایت B2B به نام ایســتگاه بود 
که می توانســتیم آنجا تبلیغ بگذاریم و معرفی شویم. بعد از 
ایستگاه، سایت های B2B خیلی زیاد شده بودند و عین همان 
اطالعات را کپی کرده بودند. تا می توانســتم در آنجاها تبلیغ 
گذاشتم. بعد رفتم سایت های B2B خارجی را نگاه کردم. روی 
آنها هم آگهی هایم را گذاشــتم و شناختم که چینی ها چطور 
دارند بازاریابی بین المللی انجام می دهند. ایمیل مارکتینگ 
و اس ام اس مارکتینگ را از آنها یاد گرفتم. رصد کردم تا ببینم 
چه نیــازی بــه تأمین کننــدگان دارم و لیســت تأمین کنندگان 
جدیــد را مرور کردم و ســفرهایی به چیــن و کره انجــام دادم تا 
بتوانم تأمین کننــدگان را از نزدیک ببینــم. امتیازبندی کردم، 
لیست قیمت گرفتم و مذاکره کردم و قراردادهای طوالنی مدت 
بســتم تــا بتوانــم بــا آنهــا چانه زنــی کنــم. کردیت هــای خوب 

گرفتم و وقتی برگشــتم ایران، همــه ابزارها آماده بــود. بعد به 
شکل غیرمســتقیم رفتم و دیدم مشــتری ها چه می خواهند 
و نیاز و مسئله شان را شناســایی کردم. قیمتم را 5 درصد زیر 
اصلی تریــن رقیبم قــرار دادم. دســته بندی کــردم که بــه کدام 
مشتری ها باید ایمیل بزنم و کدام یک را جلسه حضوری بروم 

و چه کسانی را باید با تبلیغات اینترنتی جذب کنم. 
با ابزارهایم که شامل تبلیغات، قیمت، تأمین کنندگان، بانک 
مشتریان و تیمم می شد، وارد کار شدم و دیگر دستم پر بود. 
این طور شــد کــه آن پنــج میلیون تومــان درآمــد در مــاه، ظرف 
مدت یک ماه به ۱5۰ میلیون تومان رسید. این بار عددی قابل 
توجه بود و چیزی بالغ بر ۸۰۰ مشــتری داشــتیم. از ســال ۸3 
به این سو، عرش گســتر جمعاً بیش از هشت هزار مشتری را 
ساپورت کرده است و بیش از ۸۰۰ مشتری ثابت ساالنه دارد. 
البته این حجم مشتری به ما فشار زیادی هم وارد کرده است. 

میــان صحبت هایتــان بــه چالش هــای 
شرکت داری اشــاره کردید، مثل همان مسئله گمرک. 
به طور کلی در عرش گســتر با چه چالش هایی مواجه 

هستید؟
چون شرکت ما یک شرکت تولیدی، خدماتی و بازرگانی است، 
بنابراین انواع و اقســام چالش ها را از نزدیک لمس کرده ایم و 
همه مدل ها را دیده ایم. اگر چارت ســازمانی مــا را نگاه کنید، 
می بینید هیچ کدام از بخش ها سنگین تر از بخش های دیگر 

نیســت و هر ســه همزمان با 
هم پیــش می رونــد. بنابراین 
کامالً می توانــم این بخش ها 
و چالش هایــش را با یکدیگر 
مقایسه کنم و به شما بگویم 
بخشــی  هیــچ  مشــکالت 
بیشــتر از قســمت تولیــد 

نیست. 
بزرگ تریــن چالش هــا زمانی 
آغــاز می شــود کــه اشــتباه 
تولیــد  وارد  و  می کنیــد 
می شوید و فریب حمایت ها 
را می خوریــد. البته خیلی ها 
نکرده انــد؛  اشــتباه  هــم 

تولیدکننــدگان مــا ویترینــی از تولیــد می ســازند و در پشــت 
پرده کار بازرگانی شــان را انجــام می دهند. بســیاری از آنها که 
می دانستند در بخش تولید چه خبر اســت، این کار را انجام 
می دهنــد. در تولیــد از چالش هــای دریافت مجــوز بگیرید تا 
استقرار در شهرک های صنعتی، نیروی انسانی متخصص، 
مهارت آموزی، تجهیزات و خرید، وام و تســهیالت و... وجود 
دارد. بیشترین تولیدکنندگان موفق ما در فاصله سال های ۴۰ 
تا 6۰ ظهور کرده اند، زیرا در آن زمان هیچ قانون و مجوزی در کار 
نبود. از سال 6۰ شروع کردند به اضافه کردن قانون ها و مجوزها 
و دســتورالعمل های جدیــد. هر مجــوزی که افزوده می شــود، 

فضای کار را محدود و محدودتر می کند. 
در قســمت بازرگانــی چالش ها نســبت به بخــش خدمات و 
تولید کمتر است. آن قدر تولید ترسناک است که باید بسیار 
حساب شــده به ســمتش رفــت و ترس اصلــی هــم مدیریت 
زنجیــره تأمیــن اســت. امــا در بازرگانــی مشــکل اصلــی ایــن 
اســت که به هیچ وجه امنیت خاطــر از فردایتــان ندارید. عمر 
دستورالعمل ها و آیین نامه ها ۲۴ ســاعت است، به خصوص 
اگر شرکتی باشــید که خدمات بازرگانی به شــرکت های دیگر 
می دهیــد، به هیچ عنــوان نمی توانیــد به تعهد زمانــی پایبند 
بمانیــد. چــرا؟ چــون جنســی کــه حمــل می شــود مشــخص 
اســت و ســه تا پنج روز طول می کشــد تا به اینجا برســد، ولی 
اینجا را نمی دانیــد و بین یک روز تا هزار روز ممکن اســت کار 
ترخیص تان طول بکشد و اصالً زمان بندی مشخص نیست. 
از طرفــی مبلغــی که پرداخــت می کنیــد هم قطعی نیســت و 
اصــالً نمی توانیــد از قیمت تمام شــده محصــول در زمانی که 
پیش فاکتور ارائه می دهید، مطمئن باشــید. زمانی که جنس 
را تحویــل می گیریــد و در انبــار می گذاریــد، تــازه می فهمیــد 

قیمت تمام شده چقدر است. در حالی که از نظر قانونی باید 
مشخص باشد. ثبت سفارش، بازی ارز نیما، ارز سنا، دو نرخی 
بودن، گرفتــن و تمدیــد کارت بازرگانــی و... همه از مشــکالت 
بخش بازرگانی است. من نزدیک به هشــت ماه طول کشید 
تا توانستم کارت بازرگانی بگیرم و االن چهار ماه است که دارم 
آن را تمدید می کنم. یک فرایند پیچیده و عجیب و غریبی دارد 
که شــما باید بروید مدرک تحصیالت تان را هــم ببرید وزارت 
علوم تأیید کند و بیاورید. من دیدم این مدرک را ندارم و گفتم 
بزنید دیپلم. مگر مهم است که کارت بازرگانی من دیپلم باشد 

یا فوق لیسانس؟ 
هر سه این بخش ها هم مشکل دارایی و بیمه را دارند.

مشکل خدمات چیست؟ جایی است که بیشترین مجوزها 
و گواهی های مختلف را می خواهد. خدماتی ها شــرکت هایی 
هســتند که خیلی در مجوزها گیرشــان می اندازند و برای هر 
کار چندیــن مجــوز هم تــراز هــم از آنها طلــب می کننــد. برای 
کار غربالگــری ما، شــرکت چینی کــه هم تراز من اســت، هیچ 
گواهــی ای نــدارد. در حالــی کــه مــا چندیــن مجــوز گرفته ایــم 
و بــرای هرکــدام هــم جداگانــه مــدارک خــود را ارائــه داده ایم. 
کاش گرفتــن ایــن مجوزها راحــت بود. مــن فکــر می کنم یک 
نفر باید تحصیالت عالیه داشــته باشــد که فقط بفهمد این 
سامانه ها چه می خواهند و چه می گویند. کم کم سطح مدارک 
دارد بــه جایی می رســد کــه کارت ملــی همکالســی های زمان 
مهدکودک مان را هــم بیاوریم. بســیار هم زمان می بــرد. مثالً 
شما باید شرکت را ثبت کنید و یک سال 
حقوق و بیمه دهید تا مجوزی بگیرید که 
بتوانید در یکســری مناقصات شــرکت 
کنید. در خدمات باید به ســراغ رانت و 
امضای طالیی بروید تا بتوانید بمانید. 
بحث بیمه خدمات هم نسبت به تولید 
و بازرگانی پیچیده تر است و شسته رفته 

نیست. 

مشکلش چیست؟
مثــالً شــرکتی خدمــات آزمایشــگاهی 
انجــام داده و پیــچ و مهره باز کرده. ســه 
کارمند هم بــرای آن دارد. کارمند اینجا 
حقوق می گیرد و بیمه اش هم رد شــده 
اســت. یــک قــرارداد بســته اید که پیــچ و مهــره صد دســتگاه 
را وصــل کنید و شــده اســت صــد میلیــون تومــان. می بینید 
کارفرمای دولتی شما ۲۰ میلیون از پول را نمی دهد و می گوید 
باید برویــد مفاصا بیمه بگیریــد. می روید بیمــه، می گوید ۲۰ 
میلیون به مــن بده، مفاصــا بدهــم و برو باقــی پولــت را بگیر. 
منی که بیمــه کارمنــدم را رد کــرده ام و ایــن فعالیــت در محل 
کاری خودم انجام شــده اســت، چرا بایــد ۲۰ میلیــون بدهم؟ 
حاال بایــد بدویــد و الیحــه بنویســید و به دیــوان برویــد. چرا؟ 
چون منوط می شود به قانونی مربوط به ســال ها 56، 5۷ برای 
شــرکت های پیمانــکاری ســاختمان که اینهــا کارگــر روزمزد و 
ساعتی می گرفتند و بیمه هم رد نمی کردند. به آنها می گفته 
۱6/6۷ درصــد قــراردادت را بــه بیمه بــده و کارگرانــت را بیمه 
کن.  دارایی هم اسماً این اســت که فاکتورها و هزینه هایتان را 
می بیند. جالب است که هرچه کارتان شســته رفته تر باشد، 
چالش هایتان بیشتر اســت. کمترین چالش ها را مغازه داران 
دو دفتره دارند که جنس غیرقانونی و قاچاق می فروشند و اصالً 

فروش شان را نشان نمی دهند. 
تــا وقتــی مدیرعامــل نشــوید، متوجــه نمی شــوید کــه ایــن 
چالش های بیمه و دارایی و مجوز چه وقت و اعصابی از شــما 

می گیرد. 

اندازه بازار صنعت شــما چقدر اســت؟ آیا 
برآوردی دارید؟ می دانید در حال حاضر چه ســهمی 
دارید و برای گرفتن سهم بازار بیشتر برنامه ای در نظر 

گرفته اید؟ 
یکی از مشکالت ما این است که در زمینه آمار و ارقام شفافیت 
وجود نــدارد. دسترســی بــه آمــار و اطالعــات به خــودی خود 

رانتی برای یکسری از افراد خاص است. از جمله جاهایی که 
می توانیم از آنها آمار دربیاوریم، ســایت اتاق تهران است که 
بسیاری شــان بر مبنای خوداظهاری اســت و لزومــاً اطالعات 
درستی نیست. برای اینکه آمار بازرگانی را به دست بیاوریم، 
خیلی وقت ها در سایت هایی مثل تریدمپ می رویم تا ببینیم 
چین چقدر به ایــران واردات داشــته تا از طریــق آن بتوانیم تا 
حدودی آمــار را به دســت بیاوریم. مثــالً در برد مــدار چاپی با 
صنعتی روبه رو هســتیم که ســاالنه ۱5۰ میلیون دالر به ایران 
واردات دارد. در مــورد تولیــد حرفــی نمی زنیــم. این رقــم را در 
صد ضرب کنید، می شود واردات قطعات الکترونیک. تازه ما 
کشوری هستیم که در انتهای جدول کشورهای دنیا در حوزه 

صنعت مخابرات و قطعات الکترونیک قرار داریم. 
در عرش گســتر در تأمین برد مدار چاپی جزو سه شرکت اول 
هســتیم و در قطعــات الکترونیــک هم جــزو ده شــرکت برتر. 
حاال به دنبال این هســتیم که ســهم بازارمان را بیشتر کنیم. 
من بســیار در تالشــم که بتوانیم ســهم بازارمــان را از قطعات 

الکترونیک و ارزیابی صنعت مخابرات باال ببریم. 

یعنی می خواهید به رتبه چندم برسید؟
بزرگ ترین رقیب من در زنجیره تأمین خود شرکت های چینی 
هستند. من اگر بتوانم در قطعه آزمون شرکت دوم یا سوم هم 

باشم خیلی خوب است. 

فضای کسب و کاری که شما در آن فعالیت 
می کنید، مردانه به نظر می رسد. زمانی هم که شروع 
به کار کردید، بســیار جوان بودید. آیا طی این سال ها 
پیش آمده که به خاطر زن بودن در حق شــما اجحاف 
شود؟ به طور کلی سیر تحول فعالیت زنان در بازار کار 

را چطور ارزیابی می کنید؟ 
چیزی که در مــورد ســال های ۸3، ۸۴ در خاطرم هســت، این 
است که این قدر تعداد زنان در بازار کم بود که به چشم می آمد. 
اگر به نمایشگاهی می رفتم و زنی را می دیدم، یا منشی بود یا 
کمک حســابدار و نمی دیدید زنی کار تخصصــی انجام دهد. 
در حــال حاضــر در واحد تولیــد عرش گســتر نیمــی از نیروی 
انســانی مان را زنــان تشــکیل می دهنــد. در فنــی، مهندســی 
فروش، مهندسی خرید و کنترل کیفیت هم همین طور است. 
نیمــی از رزومه هایی که برای ما فرســتاده می شــود، متعلق به 
خانم هاست، حتی برای تخصصی ترین موقعیت های شغلی. 
در حالی که آن زمان اصالً این طور نبود. حتی می دیدید خانمی 
فوق لیسانس الکترونیک دارد، ولی در بخش فروش فعالیت 
می کند. علتش کمبود اعتماد به نفس بود، اما طی این سال ها 

خودباوری زنان بیشتر شده است. 
چرا خودباوری نداشــتیم؟ زیرا دختران ما از نظام آموزشی به 
این طرف چشم اندازی برای توسعه فردی کاری شان نداشتند. 
انتهایش کنکور بود و بعد هم ازدواج. اینکه من کسب و کار راه 
بیندازم یا در فالن موقعیت شغلی قرار بگیرم، اصالً در تخیالت 
و رؤیاهایشــان هم مطرح نبود.  بعدتر به واســطه الگوسازی و 
دوره ها و تغییراتی که در جامعه ایجاد شد و تالش های دولت 
قبلی، این روند تغییر کرد. علتش هم این اســت که حکومت 
نیز بــه کار خانم هــا نیــاز دارد، زیــرا نیمــی از جمعیــت را زنان 
تشــکیل می دهند و حکومت برای رشــد اقتصــادی پایدار به 
کار کردن زنان نیازمند است. از آنجا که چشم انداز ایجاد شد، 
خودباوری نیز شکل گرفت.  در ۱۷، ۱۸ سال گذشته، بی اغراق 
حتی یک خاطره ندارم از اینکه به خاطر زن بودن از جایی عقب 
مانده باشم یا اهانتی به من شده باشد. ممکن است برای زنان 
دیگر اتفاق افتاده باشد ولی برای من نه. دلیلش هم این است 
که از همان زمانی که سر کار آمدم، در خشن ترین و مردانه ترین 
صنعت با افرادی به ظاهر زن ستیز که در کل ساختارشان حتی 
یــک زن را نیز اســتخدام نکرده اند، فهمیدم اگــر طرف مقابل 
درک کند که شما تخصص و مهارت کاغی را دارید، فرقی میان 
زن و مرد نمی گــذارد. این تجربه من بوده و ممکن اســت برای 
سایرین چنین نباشد. هیچ وقت هم به دنبال حمایت نبوده ام 
و اتفاقاً دوست داشتم بیشتر به چالش کشیده شوم. هزینه 

سنگین تری هم داده ام ولی سعی کرده ام این طور پیش بروم.

بیشترین 
تولیدکنندگان موفق 
ما در فاصله سال های 
40 تا 60 ظهور کرده اند 
زیرا در آن زمان هیچ 

مجوزی در کار نبود؛ هر 
مجوزی فضای کار را 

محدودتر می کند
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لجستيک
L O G E S T I C

گفت و گو با کاوه احسانی، معاون عملیات دیجی کاال؛ او 
در این گفت و گو به توضیح زیر و بم لجستیک دیجی کاال 

و تغییراتی که از سال 1395 در مدل کاری این کسب و کار 
داشته اند، می پردازد

نتیجه یک 
معماری پیشرفته

I N T E R V I E W

لجستیک نبض تپنده کسب وکارهایی همچون دیجی کاالست. شاید برای بسیاری این سؤال مطرح باشد که دیجی کاال 
که طی مدت زمان پنج سال، رشد ده برابری را در فروش کاال و قاعدتاً در ارسال آن تجربه کرده، مگر چه مقدار حجم انبار و 

امکانات در اختیار دارد که می تواند این حجم از کاال را راهبری و مدیریت کند؟ و مدیریت ارسال کاال در این کسب وکار بزرگ 
اینترنتی طی چه فرایندی انجام می شود؟ این سؤاالت و پرسش هایی از این دست سبب شد گفت و گویی با  کاوه احسانی، 

مدیر لجستیک دیجی کاال داشته باشیم.

 شرایط فعلی لجستیک دیجی کاال را در 
مقایســه با ســال های اولــی که ایــن کســب وکار راه 

افتاده بود، چگونه ارزیابی می کنید؟
از هنگامی که اولین مرکز پردازش دیجی کاال )نسل یک( 
در فضایی به ابعاد حدود چهــار هزار متر مربع در تهران 
و 20 مرکز کوچک توزیع سفارش در شهرستان ها افتتاح 
شــده، ســال ها می گذرد. اکنون تعداد مراکز لجستیکی 
دیجی کاال به بیش از ۱2۶ عدد رسیده که شامل سه مرکز 
پردازش ســفارش ها در فضایی با مســاحت بیش از ۱00 

هزار متر مربع می شود.

 فرایند ارســال کاال در دیجی کاال چگونه 
انجام می شود؟

ابتدا مســیر ســاده تری را که تــا ســال ۱395 برای ارســال 
کاال انجام می دادیــم، توضیح می دهم. تا ســال 95 مدل 
کســب وکار دیجــی کاال مــدل خرده فروشــی بود. بــه این 
صورت کــه فروشــگاه، کاال را خریــداری می کــرد، در انبار 
قرار می داد و به محض اینکه کاال در انبار قرار می گرفت، 
قابلیت ســفارش گذاری توســط مشــتری را پیدا می کرد. 
به محض ثبت ســفارش توسط مشتری، ســفارش ها بر 
اساس بازه زمانی، ارسال و زمان مورد نیاز برای پردازش و 
توزیع سفارش، اولویت بندی شده و در صف پردازش قرار 
می گرفتند. پردازش فرایندی اســت که شــامل برداشتن 
کاال از قفســه ها، تجمیع کاالهای یک سفارش کنار هم، 
بسته بندی، درج و الصاق اطالعات، ارسال و دسته بندی 

سفارش ها بر اساس مقصد مرسوله ها می شد.

 فرایند تحویل سفارش ها به چه صورت 
بود؟

این فرایند شــامل حمل مرســوله ها به مراکز توزیع و در 
نهایت حمــل کاال توســط راننده هــا به محل مشــتری و 
تحویل آن می شد. منتها از سال ۱395 تحولی بزرگ در 
دیجی کاال و به تبع آن در لجستیکش اتفاق افتاد. تحول 
از این قرار بــود که دیجــی کاال دروازه های پلتفــرم خود را 
به روی ســایر فروشــندگان باز کرد و تمام زیرســاخت ها 
از جملــه زیرســاخت لجســتیکی خــود را در اختیــار 
فروشنده ها قرار داد. بنابراین فروشنده ها می توانستند 
یک پنل روی پلتفرم دیجی کاال داشته  باشند و کاالهای 
خود را معرفی کرده و بفروشند. برای نحوه ارسال کاالیی 
که به فروش می رسید نیز فروشــنده ها می توانستند دو 

تصمیم بگیرند. 
یکی این بود که کاال را در انبار دیجی کاال به صورت امانی 
قــرار دهند )کــه در ایــن صــورت، تغییــری در فرایندهای 
پــردازش، توزیــع و تحویــل ســفارش ها ایجــاد نمی کند(  
یــا می توانســتند کاال را نــزد خــود نگــه دارنــد و بعــد از 
فروش کاال، عملیات لجســتیکی برای ارسال کاال شروع 
می شود. در این حالت، کاال به روش های مختلف )خودِ 
فروشنده، شــرکت های ارائه دهنده خدمات لجستیکی 
ثالث و لجستیک دیجی کاال( از محل نگهداری کاال نزد 
فروشنده به مرکز پردازش، انتقال داده می شود و مطابق 
فراینــدی که در بــاال ذکر شــد، به مشــتری تحویــل داده 
می شود. پیچیدگی کار زمانی باال می رود که تعداد آیتم 
کاال به ازای یک ســفارش زیاد  باشــد. تعداد کاال به ازای 
یک ســفارش دیجی کاال به طور میانگین پنج اســت، به 
این معنــا که کاالهای یک ســفارش بایســتی از  چندین 
فروشــنده مختلــف در ســطح شــهر یــا کشــور بــه مرکــز 
پردازش انتقال داده  شوند. البته لزوماً این تعداد به ازای 

پنج فروشنده نیست.  
به طور میانگین در هر سفارش پنج آیتم کاال وجود دارد 
و احتمال اینکه هر کدام از ســفارش ها فروشــنده مجزا 
داشته  باشد، وجود دارد تا امکان پردازش سفارش برای 
مشــتری و ارســال یکبــاره مرســوله هایش فراهم شــود. 
ایــن رقــم عــالوه بــر پیچیدگــی لجســتیکی، هزینه های 
باالیی نیز برای تیم اجرایی ایجاد می کند. حتی سرعت 

 KLLM خرید 

خانه جدید 
کوئست گلوبال

کوئســت  شــرکت   KLLM  
گلوبال را خریداری کرد. این دو 
شرکت در ۱۴ ژوئیه اعالم کردند شرکت 
حمــل بــار کامیــون کنترل شــده بــا دمــا 
KLLM، شــرکت حمل و نقــل یخچالــی 
کوئســت گلوبــال  را خریــداری کــرده 
است. KLLM گفت این مالکیت باعث 
می شــود تا آنها به خدمات اصلی خود 
از طریق جاده، منطقه ای، اختصاصی، 

بین وجهی و تدارکات را اضافه کنند.

 جیــم ریچــاردز، مدیرعامــل  
KLLM در بیانیــه ای گفــت: 
خریــد کوئســت گلوبــال ارائــه خدمات 
ممتــاز  KLLM را بــا ارســال ســریع و 
کنترل شده دما به سراسر کشور افزایش 
می دهد. کوئســت گلوبال ســال ها یک 
شرکت خوب و ایمنی محور بوده است. 
فرهنــگ و ارزش هــای آنهــا بــا خانــواده 
شــرکت های مــا منطبــق اســت و مــا از 
داشتن آنها به عنوان بخشی از خانواده 

KLLM هیجان زده هستیم.«

 قرار اســت کوئســت گلوبال از 
 KLLMایــن پــس بــا عنــوان
مکمــل    Expedited Services
خدمــات حمل ونقــل یخچالــی موجود 
باشــد. ایــن شــامل حامل هــای کمتر از 
 ،Frozen Food Express کامیــون
 Koolshot شــده  تســریع  حامــل 
Expedited و بخش بین وجهی است.

 جیسون دیکرسون، مدیرعامل 
کوئســت گلوبـــــــــــــــال، گفــت: 
»کوئســت گلوبال کار و زندگــی من بوده 
است و من نمی توانستم خانه ای بهتر از

KLLM  برای آن پیدا کنم. طی پنج دقیقه 
پس از مالقات با جیــم ریچاردز، متوجه 
شــدم کــه KLLM بــه دلیــل ارزش هــای 
خانوادگی، احترام به کارمندان و تعهد به 
ارائه بهترین خدمات به مشتریان، گزینه 
مناســب اســت. هــدف مــن هــم یافتــن 
بهتریــن خانــه بــرای کارمنــدان خــود در 

سال های آینده بود.«

NEWSخبر
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لجستيک
L O G E S T I C

پاســخگویی ما به درخواســت مشــتری نیز  تحت تأثیر 
این پیچیدگی ها قرار می گیرد.

از طــرف دیگــر، با گــذر زمــان انتظــارات مشــتریان نیز به 
صورت مدام دستخوش تغییر می شود. به عنوان مثال، 
برخی از مشتریان انتظار دارند سفارش خود را به صورت 
حضوری تحویل بگیرند. برخی نیز تمایل دارند سفارش 
خود را از داخل الکر نزدیک به محل زندگی خود تحویل 
بگیرند. بعضی ها دوست دارند به محض آنکه سفارش 
گذاشــتند، آن را دریافــت کننــد )ظرف ۴5 دقیقــه تا یک 
ســاعت(. در واقــع مجموعــه انتظــارات و خواســته های 
مشتری برای شرایط تحویل کاال، به تنوع بخشی در انواع 
سرویس های لجستیکی، به خصوص لست مایل دلیوری 

)تحویل به گیرنده( منجر می شود.
بــه طــور خالصــه می تــوان گفــت تنــوع در مدل هــای 
کســب وکار از یــک طــرف و تغییــر ذائقه و خواســته های 

مشتریان و فروشندگان از طرف دیگر عملیات 
لجستیکی را پیچیده و پرهزینه می کند.

 ســلرها یا همان فروشنده ها 
مختلــف  ســرویس های  بــه  نیــز 
لجستیکی احتیاج دارند. دیجی کاال با 
ســلرها در بخــش لجســتیک چگونــه 

تعامل می کند؟
برخــی از فروشــنده ها بــه مــا اعــالم می کنند 
کــه می خواهنــد از طریــق شــرکت های ثالث 

همچون پست، مرسوله را به دست مشتری ها برسانند. 
برخــی از آنهــا انتظــار دارنــد لجســتیک دیجــی کاال نزد 
آنهــا بــرود و کاالهــا را از آنهــا تحویــل بگیــرد. برخــی نیز 
می خواهند کاال را به صــورت حضوری به مرکز ما تحویل 
دهند. در پاســخ به هر یک از اینها دیجی کاال فرایندها و 

تسهیالتی را پیش بینی کرده  است.

 روزانه چه میزان پردازش در لجســتیک 
دیجی کاال انجام می شــود و ظرفیــت آن چه مقدار 

است؟
در  دوره همه گیری کرونا، ظرفیت پردازش یک میلیون کاال 
در روز را ایجاد و آزمایش کردیم. اما به طور کلی، ظرفیت 
لجســتیک دیجی کاال به صورت انعطاف پذیر، پایه ریزی 
شده اســت و بســته به نیاز بازار و بهتریــن تخمین هایی 
که تیــم بازاریابــی در اختیــار می گــذارد، ظرفیــت خود را 
تنظیم می کنیم. )توضیح اینکه، ظرفیت مازاد به معنای 
صرف هزینه باالتر است و کمبود ظرفیت به معنای افت 

شاخص های اصلی سطح سرویس است.(

 کدام بخش از عملیات و پردازش، هزینه 
بیشتری به کسب وکار تحمیل می کند؟

در دیجــی کاال ســعی می کنیــم از بهتریــن روش هایی که 
در دنیا به کار گرفته می شود استفاده کنیم، اما در میان 
رقبا، بخشــی از عملیــات کــه در همه جای دنیــا پیچیده 
و پرهزینه محســوب می شــود و دیجی کاال نیز مستثنی 

نیست، فرایند برداشتن و تجمیع کاالست.
تصــور کنید صدهــا هــزار ســفارش وجــود دارد و در یک 
انبــار چند ده هــزار متــر مربعــی بخواهید ســفارش های 
مشــتریان را جمع آوری کنید. اینکه یــک کارگر بخواهد 
بر اساس ســفارش مشــتریان فواصل طوالنی را در انبار 
طــی کــرده و کاالهــای یــک ســفارش را جمــع آوری کنــد، 
مسلماً این عملیات بسیار پرهزینه و غیربهره ور خواهد 
بــود. بنابراین کاری که مــا انجام می دهیم، این اســت که 
کارگران انبار بدون اینکه بدانند، یک کاال مربوط به کدام 
سفارش است در محدوده ای که برایشان مشخص شده، 
ســفارش ها را از قفســه خارج می کنند و روی کانوایر قرار 
می دهند و آنها را به قسمت دیگر منتقل می کنند که کار 
تجمیع کاالهای یک ســفارش به صورت جداگانه انجام 

شود. این برای ما بهره وری باالیی ایجاد می کند.

  تجربــه دیجی کاال در مقایســه با  کشــورهای 
دیگر در قسمت برداشتن کاال یا پیکینگ چیست؟ 

امروزه در آمازون یک کارگر قادر اســت حدود ۱۱0 کاال را 
طی یک ســاعت پیک کند. در حالی کــه دیجی کاال این 
فرایند را به بیش از ۱20 آیتم رســانده  اســت. بنابراین ما 
توانسته ایم فرایند پیکینگ را طوری ارتقا دهیم که حتی 
از آمازون نیز در این حوزه خاص بهتر عمل کنیم. وقتی 
عملیات پیک انجام شد، حاال باید تشخیص دهیم هر 

کاال مربوط به کدام سفارش است.

 این کار را چگونه انجام می دهید؟
تیم دیجی کاال کار نوآورانه ای در این بخش انجام داده و 
  )Presort /Sort( مدلی از تجمیع اولیه و تجمیع نهایی
ایجاد کرده که در این مدل، تیم ما می تواند کاالهای یک 
سفارش را شناسایی کرده و در کنار هم قرار دهد. انجام 
تمام این مراحل، نتیجه یک معماری بسیار 
کارآمد نرم افزاری اســت که در تیم تکنولوژی 
دیجی کاال اتفاق افتاده  اســت و این امکان را 
به ما می دهــد که انتخــاب کنیم چــه آیتمی 
را پیــک کنیم و چــه آیتمــی را به چــه پیکری 
تحویــل دهیــم و در نهایــت آنهــا را چگونــه 

جمع آوری کنیم.
 

 بخش سورتیشن سنتر دیجی کاال 
چه ظرفیت ها و امکاناتی دارد؟

در حال حاضر دیجــی کاال بزرگ ترین مرکز سورتیشــن 
ایــران را در اختیــار دارد و بــا ظرفیــت اســمی ۱9 هــزار 
پارســل در ســاعت می تواند مرســوله های مشــتریان را 

سورت کند.

 چگونــه می تــوان از سورتیشــن ســنتر 
استفاده کرد؟

ایــن بخــش کامــالً اتوماتیــک کار می کنــد و عملیــات 
ســورتینگ با خواندن بارکــد، توزیــع و اندازه گیری ابعاد 
شروع شــده و پس از جابه جایی بسته ها در شبکه ای از 
کانوایرها با انتقال بسته به خروجی از پیش تعیین شده 
کــه مربــوط بــه یــک مقصــد جغرافیایــی اســت، پایــان 

می یابد.
 

 کوییــک کامــرس چــه جایگاهــی در 
کسب وکارهای اینترنتی دارد؟

کوییک کامرس )تجارت سریع( در نتیجه یک خواسته 
یا انتظار از ســوی مشــتریان خرده فروشــان آنالین خلق 
شده  است. مشــتری ای که انتظار دارد بســته اش فوراً و 
ظرف ۴5 دقیقه تا یک ساعت به دستش برسد. مفهوم 
کوییک کامرس امروزه در دنیا ترند شده و به نظر می رسد 
محــدود بــه گروه های خــاص کاالیــی، یعنی کاالهــای پر 

مصرف مانند مواد غذایی و... باشد. 
مشــتریان تمایل زیــادی ندارند برای رســیدن کاالیی که 
ســفارش داده اند، صبر کننــد و عالقه مندند کاالی خود 
را بالفاصلــه بعــد از ثبت ســفارش دریافت کننــد. البته 
این مــدل از تجارت ســریع، ارتبــاط زیادی نیز بــه تغییر 
نســل ها دارد. به این معنا که این انتظار بیشتر از سوی 
مشتریان نســل جدید تجارت الکترونیک وجود دارد و 
بازیگران کسب وکار کوییک کامرس باید بتوانند به این 
نیاز پاســخ دهنــد، وگرنــه احتمــاالً از چرخه کســب وکار 

خارج می شوند.
بنابرایــن کوییــک کامــرس از اینجــا شــروع می شــود که 
من چگونه می توانم کاالی خود را به ســریع ترین حالت 
ممکــن )ماکزیمــم یــک ســاعت( بــه دســت مشــتری 
برســانم. االن در دنیا این نوع تجارت ترند شده و برخی 
از اســتارتاپ ها حتــی تعهــد می دهنــد ظــرف ده دقیقه 
سفارش مشتری را به دست او برسانند و به تعهد خود 

هم عمل می کنند.

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

روز پرایم آمازون با کندی رشد فروش آنالین همزمان شده است

رکود فراگیر

REPORTگزارش

 در حالی که رشــد فروش آنالین در دنیا 
بسیار کند شده ، روز پرایم آمازون نیز فرا 
رسیده  است. فروش ســاالنه آمازون از زمان آغاز 
بیماری همه گیر کرونا بسیار متفاوت است. این 
شرکت مدت هاســت که از این رویداد دو روزه به 
عنوان بزرگ ترین رویداد سال برای جذب افراد به 
عضویت خود اســتفاده می کند. آمــازون میزان 
فروش پرایم دی را فاش نمی کنــد، اما برآوردهای 
ســال گذشــته اش رشــد بین 7 تــا 9 درصــد بوده 
 اســت. شــرکتی تحقیقاتی پیش بینــی می کند 
فروش امســال می تواند رشــد بیشــتری داشته  
باشــد، زیرا زمان بندی رویداد در اواسط ژوئیه در 
مقایســه با تاریخ ژوئن ســال گذشــته به شرکت 
اجازه می دهد تا مشتریان بیشتری را جذب کند.

 آمازون می تواند از این فرصت در راستای 
افزایش فروش آنالین استفاده کند. این 
شــرکت در مــاه آوریــل، ضــرر ســه ماهــه نــادر و 
همچنین کندترین نرخ رشد درآمد خود را در دو 
دهه اخیر  ثبت کرد. تورم تقریباً دو میلیارد دالر به 
هزینه ها اضافه کرده  بود. آمازون همچنین اذعان 
کــرد کارگــران بســیار زیــادی دارد و انتظــار دارد 
ظرفیت مــازاد ناشــی از گســترش انبارهایش در 
طول همه گیری به ۱0 میلیارد دالر هزینه اضافی 

برای نیمه اول سال جاری برسد.

 این روزها کامالً معکــوس روزهای اولیه 
همه گیــری اســت؛ زمانی که ســود غول 
تجارت الکترونیــک افزایــش یافت و خریــداران 
خانه دار برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا به 
خرید آنالین روی آوردند. تقاضا به حدی بود که 
آمازون نیروی کار خود را در دو سال گذشته تقریباً 

دو برابر کرد و به بیش از  ۱.۶ میلیون نفر رساند.

 همچنین ظرفیت انبار خود را افزایش 
داد تا با ســیل ســفارش های واردشده 

به سایت خود مطابقت داشته  باشد. تا پایان 
سال 202۱، آمازون تقریباً 387.۱ میلیون فوت 
مربــع فضــا را بــرای انبارهــا و مراکــز داده خــود 
اجاره کرده  بود. بیش از دو برابر آنچه در ســال  

20۱9 گزارش کرده بود.

راحتــی  احســاس  آمریکایی هــا   
می کردند خانه های خود را ترک کنند 
و تقاضا نیز در سراســر جهان کند شــد. رشــد 
فــروش آنالین بخــش خرده فروشــی در ایاالت 
متحــده کــه در ســال 2020 بــه 3۶.۴ درصــد 

رسید، در سال های 202۱ و 2022 
به رشــد طبیعی تر بازگشــت و به 
ترتیــب بــه ۱7.8 و 9.۴ درصــد 
رسید. ارقام خرده فروشی در ماه 
می نشــان داد که فروش آنالین ۱ 
درصد کاهش یافته و فروش کلی 
خرده فروشی 0.3 درصد نسبت 
یــل در بحبوحــه تــورم  بــه آور
سرسام آور کم شده است.  دیوید 
نیکــرک، معــاون ســابق منابــع 

انســانی آمازون که بر عملیات نظارت داشت، 
کــه  اســت  زمانــی  دوره  »ایــن  می گویــد: 
مصرف کننــدگان در مــورد نحــوه خــرج کردن و 
خریدشان بسیار مقتصدتر فکر می کنند. این 

روی آمازون تأثیر می گذارد.«

 برایان اولساوسکی، مدیر ارشد مالی 
این شــرکت گفته  اســت: »بسیاری از 
تصمیمــات توســعه انبــار آمــازون از دو ســال 
پیش گرفته شده است و آنچه شرکت می تواند 
در اواســط ســال انجام دهد، محــدود می کند. 
آمازون امســال نســبت به سال گذشــته کمتر 
و  انبــار هزینــه می کنــد  پروژه هــای  بــرای 
ســرمایه گذاری در حمل ونقل ثابت تا حدودی 

کاهش خواهد یافت.«

ملیکا نظری

melikanazari1919
@gmail.com
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رويداد
E V E N T

رویداد بزرگداشت روز فناوری اطالعات به همت 
سازمان نصر تهران برگزار شد

ضرورت همسویی حاکمیت با اصناف و کسب و کارها
ســازمان نظام صنفــی رایانــه ای اســتان تهــران به 
مناســبت 22 تیرماه کــه در تقویم رســمی کشــور 
روز ملی فناوری اطالعات نام گذاری شــده، رویداد 
»بزرگداشــت روز فنــاوری اطالعــات« را در هتــل 

اسپیناس برگزار کرد. 

 بیانیه نصر تهران 
نازنین دانشور، عضو هیئت مدیره نصر 
تهران، بیانیه روز فناوری اطالعات را به نمایندگی 
نصر تهران قرائت کرد. در بخشی از این بیانیه آمده 
است: »ما اهالی نصر راه سختی را انتخاب کرده ایم، 
اما همچنان امیدواریم . از ابتدا می دانســتیم این 
راه، راه آسانی نیست و انتظار موانع و کارشکنی ها 
و نامالیمتــی را داشــتیم و داریــم، اما با تمــام توان 
تالش کردیم پاسدار رأیی باشــیم که در انتخابات 
گرفته ایــم... اکنــون کــه در روز فنــاوری اطالعــات 
هســتیم، ده ها موضوع باز داریم؛ از طرح صیانت 
خاموش گرفته تا برخی پلمب ها و فیلترینگ های 
ســلیقه ای. در ایــن راســتا تــالش کرده ایــم دربــاره 
مســائل بــا نهادهــای تأثیرگــذار و تصمیم گیــر 
گفت وگو و تعامل کنیم.... درهای سازمان را به روی 
همه باز کرده ایم و امیدواریم افراد تازه نفس در موج 

دوم کنار ما بایستند.«

 سه ضلع اصلی توسعه فناوری اطالعات
شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ نیز در 
مراسم بزرگداشت روز ملی فناوری اطالعات با اشاره 
به برنامه حول افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در 
تولید ناخالص داخلی عنوان کــرد: »فعاالن حوزه 
فنــاوری اطالعــات، راهبــران این پــروژه توســعه ای 
و نســل زد، ســه ضلع تحقــق این هدف هســتند. 
بسیار مهم است که تا چه حد در فرایندهای فعلی 
در حــوزه فنــاوری اطالعات بــه مخاطبــان نهایی و 
غایی خود توجه می کنیم. نباید چالش ها و موانع 
باعث شود که مخاطبان و اضالع اصلی این فرایند 

فراموش شوند.«

 پیام رئیس مجلس شورای اسالمی
در این رویــداد، علی اصغر قائمی، عضو 
شــورای شــهر تهــران، پیــام محمدباقــر قالیباف، 
رئیس مجلس شورای اســالمی را قرائت کرد. در 
بخشــی از این پیام آمده اســت: »حل مشکالت 
امروز کشور، خصوصاً در عرصه اقتصاد وابسته 
به فناوری اطالعات و حضور پای کار دانشمندان 
و فعــاالن ایــن حــوزه اســت، چراکــه ایــن حــوزه از 
فناوری هــای روزگار مــا، به عنــوان عامــل تحــرک 
و پیشــران ســایر حوزه ها شــناخته می شــود. اما 
این موتــور قدرتمند هنوز در کشــور مــا، به عنوان 
منشاء ایجاد تحول چشــم گیر در بخش تجارت 
و اقتصاد و کاهش هزینه های بخش تولید عمل 
نکرده و دستیابی به این مهم را در پرتو فضاسازی 
مناسب برای حضور فعاالنه بخش خصوصی و 

هدایت مراکز تحقیقاتی، علمی و دانشــگاه های 
 کشــور با رویکــرد کاربــردی کــردن دســتاوردهای 
علمی-پژوهشی، قابل تحقق می دانم، به آن شرط 
که دولت در جایگاه سیاست گذاری و تنظیم گری 
و تثبیــت راه کارهــای حفــظ نیروهــای کارآمــد و 
متخصــص، نقش آفرینی کنــد و فرصــت را برای 
این جامعه تخصصی ارزشــمند، بیــش از پیش 

فراهم سازد.«
او به عنوان نماینده مردم و رئیس مجلس شورای 
اســالمی باور دارد کــه »فضــای مجــازی« در حال 
حاضر به یکی از فضاهای مهم زیست اجتماعی، 
تعامــل فرهنگــی و کارآفرینــی و اشــتغال تبدیــل 
شــده اســت. از ایــن رو هرگونــه سیاســت ورزی، 
مقررات گــذاری و ســامان دهی ایــن فضــا از ســوی 
حاکمیت بایستی با خواســت و اراده قاطبه مردم 
همســو و همگام باشــد تا مصالح همه ذی نفعان، 

توأمان تأمین شود. 

 تسهیل فضای کسب و کار
ســید محمدرضا میرتاج الدینــی، رئیس 
فراکســیون راهبــردی مجلــس نیــز در ایــن رویداد 
عنــوان کرد:»وزارتخانه هــا در حــال حاضــر به طور 
جدی می خواهند زیرساخت هوشمند را توسعه 
دهند. دولت نیــز بایــد از این حــوزه حمایت کند. 
مجلــس نیــز در ایــن زمینــه الزم اســت همزمــان 
مقررات گذاری و مقررات زدایی را به منظور تسهیل 
فضای کسب وکار انجام دهد. فراکسیون راهبردی 
مجلس یک کمیته تخصصی تأســیس کــرده که 
اعضــای آن از خود فعاالن حوزه فنــاوری اطالعات 
تشکیل شده است و مجلس از نظرات تخصصی 

آنها استفاده می کند.«

 ضرورت همکاری با نهادی صنفی
حســین اســالمی، رئیــس هیئت مدیــره 
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تبریک روز 
ملی فناوری اطالعات، از اهمیت ثبت ایــن روز در 
تقویم و مصادف شدن آن با سال دانش بنیان گفت 
و این اقدام و برگزاری چنین مراسمی را  بهانه ای برای 
دادن اهمیت بیشتر به نقش فناوری اطالعات و به 
رســمیت شــناختن دارایی های نامشهود معرفی 
کرد. او که معتقد اســت ادبیات فنــاوری و ادبیات 
حــوزه نرم افــزار بایــد در تمامــی نهادهــای دولتی و 
خصوصی کشور جا بیفتد، در توضیح این مسئله 
گفت: »از مجلس ایــن خواهــش را داریم که قبل 
از نهایی شــدن هر طرح یا تصمیمــی و رفتن آن به 
صحن علنــی، از فعاالن این حوزه مشــورت گرفته 
شود. اگر چنین مسیری در خصوص طرح صیانت 
عملیاتی می شد، این طرح مســیر دیگری به خود 
می گرفت.« به گفته اسالمی، سازمان نصر تهران 
تالش کرده در حوزه رسانه به شکل جدی تری عمل 
کند و همچنین بــه دنبال امکان هــای گفت وگوی 

صریح با دولت بوده است. 

REPORTگزارش
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کسبوکارهای
اينستاگرامی

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

قابلیت های جدید 
تجارت در پینترست 

تبدیل الهام به عمل
 شــاید بســیاری مان پینترست را 
تنها برای پیدا کردن تصاویر زیبا و 
خاص دنبال کنیم. اما به نظر می رســد که 
این پلتفرم گام جدی تری را برای تجارت در 
شــبکه های اجتماعی برداشــته است. به 
طوری کــه بعــد از تیک تاک و اینســتاگرام، 
پینترست هم قابلیت های خرید جدیدی 
از جمله برچســب گذاری محصول را ارائه 
داده اســت. ایــن قابلیــت باعــث شــده تــا 
خریداران بیشتر از قبل به سمت تجارت در 
ایــن پلتفــرم روی بیاورنــد. جرمــی کینگ، 
معاون ارشــد مهندسی پینترســت اعالم 
کرده است: »هدف ما در پینترست تبدیل 
الهام به عمل اســت و چشــم انداز ما برای 
خرید این است که هر محصولی که مورد 
توجه کاربران ما قرار می گیرد، قابلیت خرید 

داشته باشد.«

 آمارهــای ســال 2021 نشــان 
می دهد که کاربران پینترست که 
تجربه خرید داشته اند، به شدت افزایش 
یافته اند و 89 درصد آنها به صورت هفتگی 
برای خرید از این پلتفرم استفاده می کنند. 
ویژگی های جدید خرید در این پلتفرم این 
امــکان را بــه کاربــران می دهــد که در ســفر 
خرید خود، از به روزترین داده های کاتالوگ 

استفاده کنند. 

 پینترســت همچنیــن در تــالش 
است تا محتواهای ویدئویی الزم را 
هم برای امکان خرید فعال کند. این پلتفرم 
در چند ماه گذشــته تالش کــرده تا تجربه 
خریــد آنالیــن را بهبــود دهــد و همزمــان 
امکانی را برای ارائه خدمات از طریق هوش 

مصنوعی معرفی کرده است. 

 پینترست عنوان کرده که این نوع 
بــه ایجــاد یــک رونــد  خریــد 
اســتراتژیک جدیــد در این شــرکت کمک 
کرده تا تجربه خرید برای مشتریان بهبود 
یابــد. طبق اعالم این شــرکت، ارائــه امکان 
استفاده از هوش مصنوعی در کنار استفاده 
از تجربیــات مدیــر اجرایــی گــوگل در 
پینترست، نشان از آن دارد که این شرکت 
در تالش است پلتفرم خود را به جایی برای 
بهبــود تجربه خریــداران تبدیل کنــد و هر 
در  می خواهنــد  مخاطبانــش  آنچــه 
دسترس شان قرار دهد. به نظر می رسد که 
پینترســت تالش کرده با حرکت به سمت 
ســلیقه مخاطبان، خــود را در میــان دیگر 

رقبای خود جلو بیندازد. 

REPORTگزارش

قصه برند ریس و تالش سما وفایی برای اشتغال زایی

دست های بافنده 
دخـتــران تــالــشی

قصه برند ریــس از یک اتاق کوچک شــروع شــد. وقتی 
ســما وفایــی بــه واســطه تحصیــل در دانشــگاه تربیــت 
مدرس شــهید رجایی، مشــغول به کار تدریس شد، به 
واســطه اینکه رشــته برق خوانده بود، پایش به مدارس 
کار و دانــش و فنی حرفــه ای کشــیده می شــود. همان جا 
مشــغول بــه تدریــس بــه دانش آمــوزان رشــته طراحــی 
دوخت می شــود و انگار جرقــه برند ریس نیــز همین جا 
می خورد. کمی قبل تر و در کودکی سما، مادر و مادربزرگ 
هر دو کار بافتنــی می کردند و این در خاطــرش می مانَد. 
وقتی به عنوان دبیر وارد مدارس می شود، دانش آموزانی 
را می بیند کــه خیلی در دروس عملی قوی هســتند و در 
همیــن میــان اتفاقی بــه جــای تدریــس کامپیوتــر، دبیر 
رشته مدیریت تولید در رشــته طراحی دوخت می شود 
و ظرفیت هــای خوبــی در ایــن دانش آمــوزان می بیند که 

شاید تا آن زمان کسی به آن توجه نمی کرد. 

 کارآفرین خودآموخته
ســما خــودش هــم آمــوزش ندیــده و از پینترســت یــاد 
می گیرد چطور کار مکرومه بافی و نیدل پانچ انجام دهد. 
روزی یکــی از دانش آمــوزان تابلویی برای یکــی از دروس 
درست کرده بود که چشم سما به آن می افتد. به این فکر 
می کند که خالقیت این دختران می تواند هدایت شــود 
و به درآمد برســد. خــود دختران هــم ناامیــد بودند و در 
نهایت فکر می کردند باید برای خودشان چیزی درست 
کننــد و شانســی بــرای فــروش محصــوالت ندارنــد. بــه 
محض اینکه سما توان مالی برای خرید مواد اولیه را پیدا 
می کند، از یکی از دختران می خواهد که کار را به صورت 
جدی با او شــروع کند.  ســما تصمیم می گیرد یک کیلو 
نخ مکرومه بخرد و برای خودش یک رانر کوچک درست 
کند. کار موفقی از آب درمی آید اما برای اینکه نخ را هدر 
ندهد، دوباره نخ هایــش را باز می کند و ایــن بار یک آینه 
درست می کند. انگار با این آینه است که بیشتر مطمئن 
می شــود که می توانــد کاری انجام دهد. هنــوز از نخ های 
آینه باقی مانده اســت. کمــی آویز با آن درســت می کند 
و هر کســی که  آن را می بینــد، می خواهد یکــی مثل آن 
را داشته باشــد و سفارشش را به ســما بدهد. همین جا 
ایده راه اندازی یک پیج اینستاگرامی به ذهنش می رسد 
و احســاس می کند ترکیب همه این هنرها را می تواند با 
هم به مخاطــب ارائه دهد.  چالش هــای ابتدای کار زیاد 
است. نمی دانند باید از چه مواد اولیه ای استفاده کنند. 
ناچار می شــوند انــواع پارچه هــا را امتحــان کننــد و این 
هزینه زیادی برایشان دارد. یک ماه بعد از راه  انداختن 
پیــج  اینســتاگرام، اولیــن ســفارش را می گیرنــد و کارهــا 
بیشتر می شود. به مرور چند دانش آموز دیگر هم اضافه 
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با مشارکت

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

دکتر سیدمهدی حسینی

زدن به آب 
و  عبور از آتش

گفت وگویی با محمد قاسمی 
درباره شکل گیری شرکت 

»توسعه فناوری سوشیانت« 
 از زیرپله تا هلدینگ

گفت وگو با  مجیدخاک ور 
بیمه گری دیجیتال 

به  جای بیمه گری 
الکترونیکی

مظاهر مرجانی در میزگردی با 
موضوع سواد مالی مطرح کرد 

آینده از آن هوش 
مصنوعی است

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

گزارشی درباره دیجی کاال 
و گفت وگو با برادران محمدی 

در آستانه بورسی شدن

رخدادی 
ماندگار
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ختصاصی مه ا هنا مــــا
 فنـــاوری های مالی ایران
ســـــــال پنــجم 
 شمــــاره48مرداد 1400  
116 صـــــفــــــحه
120 هزارتــــــــومان
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طراحی اسکناس ها در خدمت تکریم 
فعالیت های اجتماعی زنان

نقش زنان بر 
اسکناس های جهان 

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

کوچ  به روش  بیگ بنگ

پرونده ای درباره وضعیت 
صندوق های فروشگاهی  در کشور

گره ماجرا   کجاست؟

وقتی شهری در حاشیه یک ساحل 
موج سواری در  السالوادور  

کریپتویی شد، چه اتفاقی افتاد؟

ساحل بیت کوین

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

تحول دیجیتال در بانک ها می گوید

ضرورت 
تغییر نگرش 
مدیران صف و ستاد

امیدرضا پایمرد:
 خرده فروشان 

توانایی خرید صندوق 
فروشگاهی ندارند

مظاهر مرجانی:
 باید نیازهای 

احساس نشده را هم 
مبنای کار قرار داد

سیدمحمدرضا مصطفوی:
 هدف استفاده آسان

 از خدمات بانکی است
 نه ایجاد نئوبانک

احمد سلمانی آرانی:
 امید؛ کامل ترین 
سامانه بانکداری 

متمرکز داخلی
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با مشارکت

میزگردی با حضور پیشکسوتان 
فناوری   های مالیـ  بانکی در 

ایران درباره تأثیر سنت ها بر 
شکل گیری صنعت نوین بانکی

اندر مصائب 
نخستین  بودن

درباره هوش مصنوعی 

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

پرونده ای درباره سنت و صنعت

تقابل یا تعامل؟!

رگولیشن بخشی در برابر 
رگولیشن داده محور

گفت وگوی 
دو ناشنوا

از بزرگ ترین ادغام نظام 
بانکی تا تحول در بانکداری 

دیجیتال در گفت وگو با دکتر 
سیدمهدی حسینی

زدن به 
آب و  عبور 

از آتش

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

رویکرد بسته بانک ها 
و بانک مرکزی به 
بانکداری باز

محمد علی گوگانی 
جامعه شناسان 

دغدغه فنی نداشتند 
فنی ها دغدغه جامعه 

احمد سلمانی آرانی 
مدیرعامل رایانه خدمات امید

افق های روشنی 
در پیش است

درباره روزهای پایانی پروژه 
مهاجرت کربنکینگ بانک سپه 

در گفت وگو با فرهنگ فرزان 
 کوچ بزرگ

عبدالحمید منصوری
هنوز که هنوز است 
برای تغییر مقاومت 

وجود دارد

با آثاری از  
وحید صیامی، آرش حیدری

 امین شول سیرجانی 
سوگل دانائی

آینده مونزوی انگلیسی 
درفضای  فین تک آمریکا

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

سنجش امنیت

مهدی ملکی
سرعت تغییرات در 

صنعت بیمه همپای 
نیازهای بازار نبوده

محمد ساعدی
مسئله این است که 
مانیتورینگ عملیات 

جزیره ای است

جبار رحمانی
سیستم  برخط نامنسجم 

شخص را مجبور به 
کنشگری حضوری می کند

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

42
هم اندیشی درباره پرداخت کیوآر که در میان ابزارهای 

پرداخت آنچنان که باید  مورد اقبال قرار نگرفته است

 سایه سنگیِن 

صنعت  بانکداری 
بر بازار پرداخت

فیس بوک آینده خود را 
در واتس اپ می بیند

 این با  قانون 
ضدانحصار جور 
درمی آید یا خیر؟

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

اصالح همزمان 
ذهن و عین

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

یونیکورن برتر شروع می کند 

  10  فین تک 
یونیکورن برتر 

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

قوانین هم رقابتی

صفحاتی درباره 
اقتصاد اشتراکی  

 نیاز نسل زِِد

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

مثل آب 
منعطف هستیم

چرا »یکپارچگی« در 
مانیتورینگ عملیات 

مهم است؟
دغدغه اصلی؛ 

نگاه باال به پایین

آینده  تجارت الکترونیکی
فروشگاه 
بزرگ چین

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

و بقا در جهان فرا متصل اثر 
»بروس اشنایر«

 دولت ها؛ مانع 
اصلی بهبود 

امنیت وب  

ُ
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محمدرضا روشناس از موانع 
کارت اعتباری می گوید

ضرورت 
اصالح فرهنگی

کسری دولت خواهی درباره 
نئوبانک ها در ایران:

بحران ها باعث  
احساس نیاز می شوند

گفتاری از محمدعلی بخشی زاده 
معاون فناوری اطالعات بانک دی

به دنبال تحقق 
بانکداری دیجیتال

نیما امیرشکاری:
همه جای دنیا 

رگوالتورها دید خود 
را از بازار می گیرند

مــاهنامه اختصاصی
 فناوری های مالی ایران

 ســـــــال چهارم 
 شمــاره41 دی 1399  
116 صــــفــــحه
80000تـــــــومان

41
پرونده ای درباره کارت اعتباری که در همه 

دنیا مورد اقبال است اما در کشور ما نه

 محبوب دیگران 

مغضوبِ ما

صفحاتی درباره مدیرعامل 
 نتفلیکس و  فرهنگ 
باز آفرینی این شرکت 

دکترین 
هستینگز

میزگرد بررسی چالش های 
بانکداری مجازی در ایران  

از نئوبانک 
گریزی نیست

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

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

رهبری جهانی اینترنت در آینده

استقبال  کریپتویی

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

کنونی بازار سرمایه انجام داد

عالج واقعه قبل از 
وقوع »دوباره«

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

اثر جیکوب گلدستاین 

داستان ابزاری 
که ابزار نماند

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

وقتی بورس برای 
همیشه تغییر کرد

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

تحقق اکوسیستم  اقتصاد دیجیتال در کشور

از نسل 
آرمان گراها هستم

علی رسولی زاده: 
باید تمهیداتی برای افزایش 

سواد سرمایه گذاران 
اندیشیده شود

محمدهادی شالباف:
 اوج قابلیت بانکداری شناختی 

پیش بینی رفتار مشتریان 
و نیاز آنهاست

امید ترابی:
بانکداری دیجیتال 

باید شهرت را 
جایگزین اعتبار کند

محمد قاسمی:
 معامالت آنالین تنها 

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

آینده متعلق به 
شرکت های بزرگ 
بانکی نیست

امید ترابی درباره تالی:

مکانیسم شهرت؛ 
وجه تمایز تالی با 
سایر رقبا

میثم رجبی، مدیرعامل رادین: 

می خواهیم خودمان 
صرافی رمزارز داشته 
باشیم

علیرضا عابدی نژاد: 

صنایع مالی ایران 
در افتا وضعیت 
مطلوبی ندارند

بهناز آریا:

کار امنیت، کار 
آتش نشانی نیست
 کار پیشگیرانه است

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

پرداخت کشور می گوید

متمرکز 
بر مشتری 
نه محصول

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

نگاهی به چهار دستگاه 
سخت افزاری در صنایع مالی 

از چهار شرکت مطرح

جان سخت ها

معرفی زنان فعال در 
صنعت فناوری های 
مالی ایران

زنان دنیای
 صفر و یک ها

میزگردی درباره 
مسائل و چالش های 

افتا در ایران

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

جای خالی روبات های 
مشاور در بورس

افسانه اوضاعی: 
دورنمایی از 

بانکداری آینده با خلق 
فرهنگ  دیجیتالی

امیر هامونی از وضعیت 
رگ تک در کشور می گوید: 

در ابتدای مسیر 
توسعه ای هستیم

سیدقاسم نعمتی: 
توجه به استاندارد 

اطالعات در صنعت بیمه 
کشور ضروری است

ختصاصی مه ا هنا مــــا
 فنـــاوری های مالی ایران
ســـــــال پنــجم 
 شمــــــاره47 تیر 1400  
116 صـــــفــــــحه
120 هزارتــــــــومان

47

درباره چالش ها و مشکالت حقوقی 
بر سر راه وصول میراث دیجیتالی

رمزارزها 
میراثی بی وارث؟

نگاهی به کارنامه دولت های 
حسن روحانی در حوزه های 

گوناگون فناوری های مالی

تدبیر، امید
 هر دو  یا  هیچ کدام؟

در ستایش دیوانه وارترین کریپتو!

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

فهرستی از رتبه بندی کارت های 
اعتباری ارائه کرده است

۲۰ کارت اعتباری 
برتر  ۲۰۲۱   

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

تعمیق بانکداری 
شرکتی با توسعه 
بانکداری خرد
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کسبوکارهای
اينستاگرامی

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

می شوند و ترکیب دختران ریس کامل تر می شود. 

 شروع کار از یک اتاق کوچک
کار برنــد ریــس و دختــران بافنــده، از یــک اتــاق کوچــک 
شــروع می شــود. خالــق برنــد ریــس در ابتــدای کار هــم 
آمــوزش می دهــد و هــم ســفارش های جدیــد می  گیــرد. 
به مرور این اتاق کوچک جوابگو نیســت و تبدیل به یک 

کلبــه ویالیــی می شــود. طرح ها توســط ســما 
کشیده می شــود و بقیه دختران ریس، کار را 
آماده تحویــل می کننــد و ریزه کاری های آخر 
هــم دوبــاره در کارگاه انجــام می شــود. کم کم 
بــرای اینکــه کارشــان در شــهر هــم شــناخته 
شــود، یک گالری هنــری راه  می اندازنــد تا در 
کنــار پیــج اینســتاگرام بتوانــد مشــتری های 
بیشــتری داشــته باشــند. هدف شــان ایــن 
اســت کــه از دیگــر هنرمنــدان حــوزه صنایع 
دســتی هم دعوت به کار کنند تا محصوالت 

بیشتری را در کنار ریس عرضه کنند. البته حاال عالوه بر 
دانش آموزان قبلــی، برخی هنرمندان و زنــان خانه دار به 
ریس ملحق شــده اند. ســما می گوید به دنبال این است 
که افراد بیشتری را به عنوان تیم ریس گرد هم جمع کند. 
دغدغه ریس مشــغول به کار کردن زنان بیشــتر اســت. 
اصالً یکــی از کارهایی کــه در برند ریس انجام می شــود، 
همین آمــوزش بــه زنــان خانه دار اســت کــه در بســیاری 
موارد به صورت رایگان انجام می شود. در نهایت اگر فرد 
مناسبی در این آموزش ها باشــد، برای همکاری انتخاب 
می شود. ســما وفایی تالش کرده با همراهی مدرسه های 
مختلــف، یــک دوره مقدماتــی از هنرهایــی کــه آمــوزش 
می دهد برگزار کند تا دانش آموزان مستعد و عالقه مند را 
شناسایی کند.  در حال حاضر به غیر از خود خالق برند، 
ســه نفر دیگر به صورت تمام وقــت و دو نفر هم پاره وقت 
برای برنــد ریــس کار می کنند. خالــق برند ریــس معتقد 
اســت که هــدف اصلــی راه انــدازی پیــج اینســتاگرام این 
برند، ایجاد شــرایطی برای دختران اســت تا بتوانند بعد 
از تحصیل مشــغول بــه کار شــوند. به خصــوص آنهایی 
که روستایی هســتند یا در مناطق کمتربرخوردار زندگی 

می کنند و بیشتر نیاز به مهارت آموزی دارند.  

 چرا اینستاگرام؟
کار برند ریس در دوران کرونا شروع شد و بهترین بستر 
برایشــان اینســتاگرام بود. مــردم در آن زمان بیشــتر به 
ســمت خریــد آنالیــن می رفتنــد و از طرفــی هــم، تمــام 
محصــوالت ریس دســت باف و ساخته شــده بــا چوب و 
نخ های پنبه اســت. انگار مردم در دوران کرونا بیشتر از 

قبل به ســمت مواد طبیعی رفتند و همیــن بهانه خوبی 
بود تا ریس بتواند برخی خألها را پر کند. استقبال باالی 

مردم از محصوالت هم این مسئله را تأیید می کرد.

 ریس به چه معناست؟
ســما می گوید ریس در زبان تالشــی به معنای نخ است 
و برند ریس به واســطه اســتفاده از نخ مکرومــه یا کاموا 
این نــام را انتخــاب کــرده اســت. کار ریس با 
مکرومه و نیدل پانچ آغاز و به مرور قالب بافی 
و گلدوزی هم به آن اضافه شــده است. برند 
ریس حاال پنج حــوزه مربوط به کارهای نخی 
را انجــام می دهد.  یکی از اهــداف خالق برند 
این اســت که زنان بیشــتری مشــغول به کار 
شــوند و در هر یک از ایــن حوزه هــا کار کنند 
و رفته رفته برند ریس بتواند ســفارش عمده 
تولید و عرضــه کند. هدف دیگر هم داشــتن 
یــک گالــری اســت کــه در کنــار محصــوالت 
ریــس، هنــر چــوب و دیگــر محصــوالت صنایع دســتی 
هنرمنــدان دیگــر هــم بــه آن اضافه شــود. داشــتن یک 
ســایت بــرای عرضــه محصــوالت آمــاده فــروش در کنار 

گالری، پله بعدی برند ریس است. 

 چالش های فعالیت در شهری کوچک
بیشترین چالش در ابتدای کار این برند، فعالیت در یک 
شهر کوچک است. سما ابتدای کار نمی دانست از کجا 
باید مواد مورد نیاز خود را تهیه کند. بســیاری از موادی 
کــه در ویدئو هــای آموزشــی می دیــد، پیــدا نمی شــدند. 
حتــی ســوزنی را کــه الزم داشــت، به ســختی توانســت 
پیــدا کنــد. آمــوزش دختــران بــرای رســیدن بــه مرحلــه 
حرفــه ای، مهم تریــن چالــش برند ریــس بود. امــا ریس 
یک برنــد اینســتاگرامی اســت و خواه ناخواه بخشــی از 
چالش هایش هــم به دلیــل فعالیــت در این فضاســت. 
از جملــه چالش هــای اینســتاگرام بــرای برند ریــس این 
اســت که عــالوه بــر وقتــی کــه بــرای آمــوزش و ســفارش 
گرفتــن می گذارند، باید محتوای مناســب هــم برای پیج 
تولید کنند. آن هم در شــرایطی که به دلیــل معلم بودن 
ســما، بخش مهمی از زمــان او صرف تدریس می شــود.  
خالق ریــس می گویــد دست ســاز بــودن و زمان بــر بودن 
محصوالت باعث شــده به موقع رســیدن محصوالت به 
یک چالش برای ریس تبدیل شود. می گوید هدفش این 
است که به مرور با افزایش مخاطبان پیج ریس، کارهای 
آماده به مشــتری ارائه شــود. دختران ریس می بافند تا 
آینده ای را برای خود نقش بزنند که شاید تنها با همین 

دستان خود می توانند آن را خلق کنند. 
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بازار تجارت در شبکه های اجتماعی به واسطه 
عواملی مثــل ظهور کســب وکارهای متوســط، 
گســترش اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی، 
تغییر عالیــق مشــتریان و البته پاندمــی کرونا 
در دو ســال گذشته، ســرعتی دوچندان گرفته 
گرفــت. تحقیقــات اســتراتژیک بــازار نشــان 
می دهد که تا ســال 2030، ارزش بــازار تجارت 
در شبکه های اجتماعی به 7/07 هزار میلیارد 
دالر خواهــد رســید کــه 30/8 درصــد رشــد 
ترکیبــی را تجربــه می کند. ایــن گزارش نشــان 
می دهد کــه ارزش بــازار تجارت در شــبکه های 
اجتماعی در سال 2020 در حدود 480 میلیارد 
دالر بوده و تا 10 ســال آینده به رقم 7/07 هزار 

میلیارد خواهد رسید. 
در این گزارش عنوان شــده که شمار مخاطبان 
شــبکه های اجتماعی هر روز در حــال افزایش 
اســت. به طوری کــه می تــوان گفت تنهــا یکی 
از ایــن شــبکه ها کــه در ســال 2016 نزدیــک به 
2/3 میلیــارد کاربــر داشــت، در ســال 2022 
میزبان 4/55 میلیارد نفر شــده است. در این 
میان، شرکت متا که صاحب شبکه هایی مثل 
فیس بوک اســت، بیشــترین رقــم کاربــر فعال 
یعنی 2/5 میلیــارد نفر را در ســال 2022 ثبت 

کرده است.
بــه واســطه همیــن افزایــش تعــداد کاربــران 
شــبکه های اجتماعی اســت که کســب وکارها 
بیشــتر از قبل به سمت این شــبکه ها کشیده 
شــده اند و از ایــن پلتفرم هــا ی رســانه ای بــه 
عنوان ابزاری بــرای بازاریابــی محصوالت خود 
اســتفاده می کننــد. گــزارش فــوق عنــوان کرده 
اســت که این رشــد کاربران، فرصت مناســبی 
برای کســب وکارهای کوچک و متوسط است. 
پلتفرم های مختلف شبکه های اجتماعی مثل 
اینســتاگرام، فیس بوک، توییتر و واتس اپ، به 
صاحبان کسب وکارهای این اجازه را داده اند تا 
با هزینه های کمتری نســبت بــه بازاریابی های 
سنتی، محصول خود را به کاربران ارائه دهند. 
افزون بر این، دسترسی مخاطبان به شبکه های 
اجتماعــی بســیار بیشــتر از روش های ســنتی 

تبلیغات است. 
بــر اســاس داده هــای بانــک جهانــی، از هــر 10 
شــغل، 7 مــورد بــه واســطه کســب وکارهای 
کوچــک و متوســط ایجــاد شــده کــه نماینــده 
اســت.  جهانــی  مشــاغل  از  درصــد   90
در  متوســط  و  کوچــک  کســب وکارهای 
اقتصادهای در حــال ظهور، تقریبــاً 40 درصد 
از تولید ناخالص ملی را تشــکیل می دهند. از 
آنجا که کســب وکارهای کوچک و متوســط در 
شــکل دهی این نوع اقتصادهــای نوظهور - که 
شــمار آنها به صــورت دوره ای افزایش می یابد 
- ضــروری هســتند، شــاهد ایــن هســتیم کــه 
میــزان اســتفاده از شــبکه های اجتماعی برای 
فعالیت هــای تبلیغاتــی و معامالتــی هــم بــاال 

رفته است. 
و اما تغییر سلیقه های کاربران؛ به نظر می رسد 
پلتفرم هــای مختلــف شــبکه های اجتماعــی 
باعث شــده تــا ســالیق مخاطبــان هم نســبت 
بــه الگوی ســنتی آنهــا تغییر کنــد. کاربــران در 
خریــد بســیاری از کاالهــا ترجیــح می دهند به 
ســمت خرید آنالیــن برونــد. طبق یک بــرآورد 
صورت گرفتــه، 66 درصد خریــداران روش های 
آنالیــن را به نــوع ســنتی ترجیح می دهنــد. در 
سال 2022 ارزشی در حدود 4/2 هزار میلیارد 
دالر برای این بازار ثبت شــده است. بر اساس 
تحقیقــات، حتی کاالهایــی که تا قبــل از کرونا 
فروش آنالین زیادی را بــه خود ندیده بودند، با 
رشــد فروش آنالین همراه شــدند. به طوری که 
بازار داروهای بدون نسخه و خواربار به ترتیب 

با رشد 44 درصدی روبه رو شدند.
البته تأثیر پاندمی کرونا را هم نباید دســت کم 
گرفــت، چراکــه بــر نحــوه خــرج کــردن پــول در 
میــان مصرف کنندگان اثرگذار بــود. تجارت در 
شبکه های اجتماعی تقریباً 13 درصد از درآمد 
خرده فروشی آنالین چین را تشکیل می دهد. 
انتظار می رود که در ایاالت متحده، 36 درصد 
از تمام کاربــران اینترنت حداقل یــک خرید با 
استفاده از پلتفرم رسانه های اجتماعی انجام 

دهند.  
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امــروزه برندســازی کارفرما اهمیت بیشــتری پیــدا کرده، 
زیرا جذب و حفظ اســتعدادها به اولویــت اصلی رهبران 
ارشد تبدیل شــده اســت. کار ترکیبی تبدیل به عنصری 
برای معامله با کارمندان شده، آنچه کارمندان بر شهرت 
برند تأثیر می گذارد و برندســازی قــوی می تواند هزینه ها 
را کاهش دهد و درآمد را بهبود بخشــد. اما بازاریابی چه 
نقشی در بهبود برند کارفرمایی یک سازمان دارد؟ برخی 
از بهترین شیوه هایی که شــرکت ها باید دنبال کنند، چه 
هستند؟ فارستر اخیراً مطالعه ای برای درک این موضوع 
انجام داده است. در اینجا چند نکته از این گزارش آورده 

شده است.

  ترکیب منابع انسانی با بازاریابی
در حالی که بسیاری از فعالیت های مربوط به 
برندسازی کارفرما جدید نیستند، اختصاص 
پرســنل و منابــع بــرای تــالش در ایــن راســتا 
نسبتاً جدید است. برای رسیدن به یک برند 
کارفرمایی قدرتمند، شاهد افزایش همکاری 
بین بخش بازاریابی و منابع انسانی هستیم. 
هرچند بیش از همــه این بازاریابان هســتند 

که در این پدیده نوظهور فعالیت می کننــد و تالش دارند 
برند کارفرمایی سازمان خود را تقویت کنند. با این حال، 
برند کارفرمایی با منابع انســانی ارتباطی تنگاتنگ دارد. 
بخش منابــع انســانی جایی اســت که به شــکل ســنتی 
اکثــر فعالیت های مرتبــط با ســاختن برنــد کارفرمایی در 
آن انجام می شده اســت و در برخی از شــرکت ها، اگرچه 
بخش بازاریابی به تقویت برند کارفرمایی مشغول است، 
اما به منابع انسانی گزارش می دهد. در نهایت، ایجاد برند 
کارفرمایی نیازمند همسویی و همکاری محکم میان منابع 
انسانی و بخش بازاریابی است تا فعالیت های آنها اثرگذار 
باشد. بازاریابان ممکن است مهارت های بسیاری داشته 
باشــند، اما احتمــاالً نمی تواننــد انگیزه ها یــا تفاوت های 
ظریف کارمندان را در تعامالت روزانه درک کنند. از طرفی 
در حالی که منابع انسانی در درک این موضوع قدرتمند 
اســت، مهارت هــا و منابــع مرتبــط بــا ایجــاد کمپین های 

بازاریابی را ندارد.

  بازاریاب ها چه می کنند؟
بازاریابی وسواس بسیاری روی مشتریان شرکت دارد. بنابراین 
دیدگاه آنها به مشــتریان بســیار ارزشمند اســت. بازاریابان 
مالک روایــت و تجربه کلی برند هســتند. آنهــا همچنین به 
طور منحصر به فــردی آماده اند تا اطمینــان حاصل کنند که 
»درون« و »بیرون« برند با هم هماهنگ هستند. هر شکافی 
در این بین کارآمدی و تأثیر یک برند را از بین می برد.  تنها کافی 
است بازاریاب ها آنها همان رفتاری را که در قبال یک مشتری 
بالقوه در پیش می گیرند، با یک کاندیدای موقعیت شــغلی 
داشته باشند یا همان برخوردی را که با مشتریان خود انجام 
می دهند، روی کارمندان اعمــال کنند. این گونه 
اســتراتژی برند ســنتی را به یک اســتراتژی برای 
ایجاد و تقویت برند کارفرمایی تبدیل می کنند. 
اصول مشــابه هســتند؛ جــذب، تبدیــل، ایجاد 
روابط و تشویق به حمایت. در چندین شرکت که 
برندسازی کارفرمایی مبتنی بر منابع انسانی را 
انجام می دهند، تمرکز بر جذب استعدادهاست، 
در حالی که دیگــران را نادیده می گیرند. بیشــتر 
فعالیت های روزانه برندسازی کارفرمایی خوب، 
نزدیک به کاری است که بازاریابان به طور منظم 
برای مخاطبان متفاوت انجــام می دهند. از ایــن رو بازاریابان 
می توانند مهارت هــای خود را به برندســازی کارفرمــا بیاورند 
تــا کیفیــت را افزایش دهنــد. همچنین بــه گفته تعــدادی از 
پاسخ دهندگان این مطالعه، منابع انسانی بودجه محدودی 
دارد و بازاریابی می تواند منابع مالی، تخصص و سایر منابع 

ارزشمند را با خود به همراه بیاورد. 

  سه استراتژی مهم
بازاریابان دیــدگاه منحصربه فردی دارند کــه از طریق تعامل 
با مشــتریان و مشــتریان بالقوه به دســت آمده اســت. ســه 
استراتژی برند و بازاریابی می تواند به طور قابل توجهی برند 

کارفرمایی را تقویت کند. 
 پل زدن میان تجربیات: طبق تحقیقات فارستر، کارمندان 
نقش مهمی در ارائه تجربیات مشتری و شکل دادن به درک 
برند دارند. بــه این ترتیب، نام تجــاری کارفرما باید رابطه بین 

چنین تجربیاتی را در نظر گرفته و آنها را تقویت کند.

 بــا احساســات پیــش برویــد: درگیــری عاطفــی از فایــده 
عملکردی فراتر می رود. از این رو، این ابرقدرت یک برند است. 
در حالی که کارمندان و مشتریان ممکن است انتخاب های 
متفاوتی داشته باشند، قدرت احساسات در شکل دادن به 
انتخاب های آنها مشابه است. بنابراین، نام تجاری کارفرما باید 
از مبادالت منطقی ارزش پیشنهادی کارفرما فراتر رفته و آن را 
به معناداری و ارتباط ارتقا دهد. چرخه عمر را طوالنی کنید: 
چرخه عمر برند با اســتعفای یک کارمند به پایان نمی رسد. 
آنها ممکن است به سازمان دیگری بپیوندند و همچنان برای 
ســازمان قبلی خود ارزش آفرینی کنند. از ایــن رو، نام تجاری 
کارفرما در اســتحکام بخشــیدن به پیونــد با یــک کاندیدای 
موقعیت شغلی و برانگیختن حمایت فرد در دوره کارمندی و 

فراتر از آن، نقش فعالی دارد.

  تمرکز بر سه حوزه مؤثر در ایجاد یک تغییر
بخش بازاریابی کارمندان جدید را نمی شناسد. اما از آنجا که 
آنها به مشارکت بیشتر در برندسازی کارفرما فکر می کنند، 
باید سه حوزه کلیدی را برای ایجاد یک تغییر عظیم در اولویت 

قرار دهند.
 برتری: همان منابع، مهارت ها و تالش هایی که یک برند را 
برای مصرف کنندگان جذاب می کند، برای جذب کاندیداها نیز 
مؤثر است. برتری یک برند در این زمینه ارتباط تنگاتنگی با 
شهرت برند دارد؛ چیزی که مورد توجه بخش بازاریابی است 
و می توانــد تأثیر قابــل توجهی بر جــذب و حفــظ کاندیداها 

داشته باشد.
 تعامل: در حالی که منابع انسانی تعامالت کلی کارکنان را 
مدیریت می کند، بازاریابی باید نقشش را در شکل دادن به 
تعامالت به گونه ای ایفا کند که این تعامل ها منعکس کننده 

شخصیت کلی برند باشد.
 همسویی: بازاریابی باید ارتباط برندسازی کارفرما و منابع 
انسانی را تسهیل کند. باید برندی منحصر به فرد ایجاد کند که 
در هم در داخل شرکت همسویی در میان بخش های مختلف 
قابل مشــاهده باشــد، هــم از دیــد ناظر بیرونــی.  الزم اســت 
اطمینان حاصل شود که فرایند فعالیت هایی مانند استخدام 
و ورود نیروی جدید، یادگیری و توســعه به گونه ای اســت که 

تجربیات کارکنان را هم تراز تجربیات مشتریان می کند.

رویکرد منحصربه فرد بازاریابی می تواند برند کارفرمایی را تقویت کند

زوایای پنهان یک برند باشخصیت

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

درباره مدیریت 
روابط کاندیداهای 

موقعیت شغلی 

شناخت و آگاهی
مدیریــت روابــط کاندیداهــای 
موقعیت های شغلی روشی است 
که استخدام کنندگان توسط آن تجربه خود 
را تعریف می کنند؛ تجربه کلی تعامل یک 
کاندیدا با یک کارفرمای بالقوه در طول کل 
چرخــه اســتخدام. مدیریــت ارتبــاط بــا 
مشتری به ایجاد فهرستی از استعدادها و 
تــا  کمــک می کنــد  بالقــوه  کارمنــدان 
استخدام کنندگان بتوانند از آن برای جذب 

نیرو استفاده کنند.

این فهرست شامل کاندیداهای 
فعــال، کاندیداهــای منفعــل و 
کاندیداهای سابق است )که ممکن است 
در گذشــته کار نکرده باشــند امــا در آینده 
خواهند کرد(. همچنین شامل کاندیداهای 
ســاعتی، کارگــران از راه دور، کارمنــدان 

فریلنس و کارمندان تمام وقت است.

گلسدور می گوید استخدام یک 
کارمنــد جدیــد چهــار هــزار دالر 
آمریکا هزینه دارد و 24 روز زمان می برد. اما 
گاهی اوقات پر کردن یک موقعیت چند ماه 
طول می کشــد و این فقط باعث از دســت 
رفتن درآمد ناشی از پر نشدن یک موقعیت 
شــغلی مهم می شود. شــناخت بهتر این 
کاندیداها و آگاهی از وضعیت شغلی فعلی 

آنها، برای مدیریت مؤثر ضروری است.

انگیزه استخدام در دانشگاه را در 
نظر بگیرید؛ شما با کاندیداهای 
امیدوارکننــده ای در آنجا مالقات کرده اید. 
ممکن است نتوانید همه آنها را استخدام 
کنید، اما می توانید از یک راه حل مدیریت 
ارتباط با مشــتری، برای درگیر نگه داشتن 
آنهــا اســتفاده کنیــد. در صــورت نیــاز، 
می توانید قبل از انتشار یک آگهی شغلی، 

با این گزینه ها تماس بگیرید. 

هنگام استفاده از راه حل مدیریت 
ارتبــاط بــا مشــتری، می توانیــد 
نامزدهای بالقوه را دسته بندی کنید. سپس 
می توانید تالش های بازاریابی و برندسازی 
کارفرمــا را با اهــداف خود تنظیــم کنید. در 
حــال حاضر راه حل هــای خــودکاری وجود 
دارد کــه بــه شــما در جــذب، پــرورش و 
اســتخدام کاندیداهــای بــاارزش کمــک 
می کند. اما آیا هر شرکتی از آنها استفاده 

می کند؟ نه هنوز.

REVIEWبررسی

برندکارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

به تازگی اسنادی فاش شده که نشان می دهد امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانسه، در سال های 2014 تا 2016 که در سمت 
وزیر اقتصاد فرانســه کار می کرده، در پشــت پرده با شــرکت 
حمل ونقل اوبر معامله کرده است. این اقدام مکرون به زیان 
صنعت تاکسیرانی در فرانسه بوده، اما او در مصاحبه اخیر 
خود با لوموند از کار خــود دفاع کرد و حتــی آن را مبارزه علیه 

بیکاری خواند.
اسناد این البی گری در میان پیام ها و ایمیل هایی یافته شده 
که یکــی از مدیــران ســابق اوبر آنهــا را افشــا کرده اســت. این 
اســناد مجموعاً 124 هــزار فایــل درباره فعالیت های شــرکت 
آمریکایی اوبر در ســال های 2013 تا 2017 است. این مدارک 
ابتدا در اختیار روزنامه گاردین قرار گرفت و سپس کنسرسیوم 

بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی بررسی آنها را آغاز کرد.  
افشاشدن اسناد یادشــده درباره اقدامات مخفیانه مکرون، 
موجب شــد که چندین چهــره سیاســی فرانســوی، از هر دو 
جناح چپ و راســت، مطالبه کنند که پارلمان فرانسه درباره 

این گزارش ها تحقیق کند. 

  آیا اوبر سیاست مداران را می خریده است؟
شرکت تاکسی تلفنی اوبر یکی از موفق ترین استارتاپ های 
دنیاست. اسناد افشاشده نشان می دهد که چگونه شرکت 
اوبر در سال های یادشده تالش می کرده که با رایزنی و تبلیغات 
گسترده، مقامات سیاسی را با خود همراه کند و از این طریق بر 

صنعت تاکسیرانی دنیا مسلط شود. 
بدیــن ترتیب، شــرکت اوبر بــه دنبال شــریک یا متحــدی در 
فرانســه هم بوده تا بتوانــد فعالیت خــودش را در این کشــور 
توسعه بدهد و از قضا با استقبال وزیر اقتصاد وقت آن روبه رو 
شده اســت. مدارک لورفته نشــان می دهد که میان امانوئل 
مکرون و تراویس کاالنیک، مدیر وقت شرکت اوبر، در پاریس، 
سوئیس و چند جای دیگر مالقات های پنهانی صورت گرفته 
است.  در این مالقات ها، مکرون تضمین ها و پیشنهادهایی 
برای حمایت از گسترش فعالیت اوبر در فرانسه ارائه می دهد. 
پیام های لورفته نشان می دهد که مدیرعامل وقت شرکت اوبر 
از امتیازاتی که مکرون به این شرکت اعطا کرده، ابراز خرسندی 
کرده است. اگرچه بعدها ورود اوبر به فرانسه با امتیازاتی که 
گرفته بود، با مقاومت سرســختانه رانندگان تاکســی در این 

کشور مواجه شد.

  یک امتیاز ویژه؛ هرکسی می تواند راننده اوبر 
باشد

از جمله امتیازاتی که رانندگان فرانسوی را معترض کرده بود، 
خدمات »اوبرپاپ« بود. طبق این امتیاز، حتی رانندگانی که 
پروانه فعالیت نداشــتند، اجازه داشــتند با مبلغــی پایین تر 
مسافرکشــی کنند. با وجود آنکه پارلمان فرانســه ایــن کار را 
ممنوع اعالم کرده بود، اما اوبر با استناد به توافقش با دولت 

فرانسه همچنان به ارائه خدمات اوبرپاپ ادامه  داد. 
این حمایت ها نه فقط به زیان رانندگان تاکســیرانی فرانســه 
بود، بلکه موجب شد این رانندگان برای مطالبات خود دست 
به اعتراض خیابانی بزنند؛ اعتراضاتی که گاهی به درگیری و 

خشونت هم کشیده می شد.
پس از افشاشدن این اسناد، یکی از روزنامه  نگاران لوموند از 
مکرون درباره مالقات های مخفیانه اش با شرکت اوبر سؤال 
کرده و مکــرون در پاســخ، از عملکرد خــود دفاع کرده اســت. 
پاسخ او این اســت که کار وی در جایگاه یک وزیر رسمی و در 
چهارچــوب وظایفش بــوده اســت. او معامله با شــرکت اوبر 
را فرصتــی بــرای اشــتغال زایی معرفــی کــرده و گفته بــه کرده 

خود افتخار می کند و اگر الزم باشــد در آینده نیــز آن را انجام 
خواهد داد.

  مکــرون: فرانســه پیشــگام حمایــت از 
پلتفرم های آنالین است

مکــرون خــود را در زمینــه توســعه کســب وکارهای اینترنتی 
پیشــرو می داند و می گوید که فرانســه در وضع مقررات برای 
پلتفرم های آنالین پیشــگام بوده اســت. او معتقد اســت که 
بدون وجود کسب وکار و کارآفرینی، ایجاد شغل برای جوانان 
دشوار است؛ بنابراین او مالقات خود با شرکت هایی نظیر اوبر 

را مصداقی از اشتغال زایی در فرانسه می داند.
مکرون همچنین مخالفانــش در پارلمان را مــورد انتقاد قرار 
داده و گفته که آنها جهت مسیر را گم کرده اند. به نظر او باور 
به عدالت اجتماعی و فرصت های برابر نیازمند جنگیدن برای 
اشتغال جوانانی است که در مناطق محروم تر مثل حومه های 
کارگری زندگی می کنند.  او گفته اســت: »اگر بــرای آموزش و 
ایجاد نوآوری - به تعبیر دیگر فرصت های اقتصادی - مبارزه 
نکنیم، همچنان بیکاری خواهیم داشت.« به نظر او با وجود 
آنکه میزان بیکاری در فرانسه طی پنج سال گذشته کاهش 

یافته، اما هنوز هم خیلی زیاد است.

  انتقادهــای مخالفــان مکــرون شــدت گرفته 
است

البته توضیحات مکرون برای مخالفانــش قانع کننده نبوده 

است؛ به خصوص آنکه رانندگان تاکسی در فرانسه، برخالف 
رانندگان اوبر، باید حدود 300 ســاعت آموزش ببینند و برای 
دریافت مجوز رسمی تاکسی هزینه زیادی بپردازند. مخالفان، 
این اقدام مکرون را حمایت از منافع خصوصی خارجی ها در 
 )Uberization( برابر منافع ملی می دانند و آن را اوبریزاسیون
نام گذاری کرده اند. اما اعتراض آنها تا امروز نتیجه بخش نبوده 
است.  این برای بار نخست نیست که شرکت تاکسیرانی اوبر 

حاشیه ساز می شود. 
اعتــراض رانندگان تاکســی به شــرکت اوبــر تنها به فرانســه 
محدود نبوده است. این شــرکت بارها به دلیل ارائه خدمات 
غیرقانونی و ناایمن و همچنین کاهش دادن غیرمنطقی قیمت 

تاکسی مورد اعتراض قرار گرفته است. 
در سوابق شرکت اوبر شکایات و پرونده های متعددی درباره 
تبعیض جنسیتی، آزارهای جنسی، سو ءاستفاده از قدرت در 
برابر کارمندان و حتی در یک مورد سرقت اطالعات محرمانه 
از شرکت آلفابت )شــرکت مادر گوگل( وجود دارد. مجموعه 
چنین اتفاقاتی باعث شد که تراویس کاالنیک از مدیریت این 
استارتاپ استعفا بدهد و دارا خسروشاهی اداره این شرکت 

تاکسیرانی را به دست گیرد.
اوبر در واکنش به اسناد لورفته اخیر در توییتی به طور ضمنی 
یک بار دیگر تقصیرها را گردن مدیرعامل پرحاشیه سابق این 
شــرکت و دوره مدیریت او انداخته و گفته این مــوارد مربوط 
به گذشته است و اوبر حاال شرکتی با فرهنگی جدید است و 

دیگر مانند گذشته رفتار نمی کند.

حمایت پنهانی امانوئل مکرون از شرکت اوبر لو رفت

REPORTگزارشمکرون؛ متهم اول اوبریزاسیون!

 بحران استفاده از فناوری 
تشخیص چهره

 مسئله مهم
 دریافت اجازه

 
 سازمان دیده بان حریم خصوصی استرالیا 
تحقیقاتی را در مورد دو غول خرده فروشی 
به دلیل استفاده آنها از فناوری تشخیص 
چهره آغاز کرده است. شرکت سخت افزار 
بانینگز و فروشگاه بزرگ کی مارت »تصویر 
چهــره« مشــتریان را در برخــی مکان هــا 
جمــع آوری می کننــد. گــروه حمایــت از 
مصرف کننده چویس می گوید این فناوری 
غیراخالقــی و تهاجمــی اســت و بــدون 
رضایــت یا اســتدالل مناســب اســتفاده 
می شود. هر دو خرده فروش از استفاده از 
آن به عنوان یک اقدام ضد سرقت و ایمنی 

دفاع کردند.
 کمیسر اطالعات استرالیا گفت که دفتر 
او تحقیقاتی را برای تعیین اینکه آیا آنها 
قوانین حریم خصوصی را نقض کرده اند یا 
خیر، آغاز کرده است. آنجلین فالک گفت: 
»خرده فروشان استرالیایی تنها در صورتی 
می توانند اطالعات حساس بیومتریک را 
جمع آوری کنند کــه این اطالعــات را برای 
فعالیت هــای خــود به طــور منطقــی الزم 
داشــته باشــد و »رضایــت صریــح« را از 

مصرف کننده اخذ کنند«
 کمیسر فالک ماه گذشته پس از افشای 
اســتفاده از این فناوری، گفت: »در حالی 
که جلوگیری از سرقت و ایجاد یک محیط 
امن اهداف مهمی هســتند، اما استفاده 
از فناوری های با تأثیر بــاال بر حفظ حریم 
خصوصــی در فروشــگاه ها، خطــرات 
حریــم خصوصــی قابــل توجهــی دارد.« 
خرده فروشان باید بتوانند پاسخی مناسب 
در ایــن مــورد ارائــه دهند.ســال گذشــته، 
فالــک متوجــه شــد کــه فروشــگاه های 
زنجیــره ای ســون الــون بــا جمــع آوری آثار 
چهره در موردی مشابه، حریم خصوصی 
مشتریان را مختل کرده است. کمیسیون 
حقوق بشر استرالیا خواستار ممنوعیت 
اســتفاده از این فناوری تا زمانی است که 
اســترالیا قوانین خاصی برای اســتفاده از 

آن ندارد.
 چویــس گفــت کــه بانینگــز و کی مــارت 
اســتفاده خــود از ایــن فنــاوری را تنهــا در 
اطالعیه های کوچــک »شــرایط ورود« در 
جلوی فروشگاه ها و در سیاست های حفظ 
حریم خصوصی به صورت آنالین مطرح 
می کنند. آنها بیش از هزار خانوار را مورد 
بررســی قرار دادند و دریافتنــد که بیش از 
75 درصد از آنها اطالعی از استفاده از این 

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

از آنجــا کــه برآوردهــای تاریخــی و انسان شناســی دربــاره 
پیدایش گونه های انسانی بسیار متفاوت است، شناسایی 
تاریخ فناوری بر پایه تاریخ گونه های انسان کمکی به تعیین 
نقطه دقیقی برای خاســتگاه فنــاوری نمی کنــد. حیوانات 
گهگاه از ابزارهای طبیعی مانند چوب یا ســنگ اســتفاده 

می کننــد و انســان ها نیــز بــدون شــک صدها 
هــزار ســال پیــش از برداشــت نخســتین گام 
بنیادی در ساخت ابزارهای خود، همین کار را 
می کرده اند. تا رسیدن به دوره ای که ابزارسازی 
به گونه ای منظم انجام شــود و حتی تا رسیدن 
به مراحل متوالی اســتاندارد کردن دستگاه ها 
نیز دوران های بیشــتری ســپری شــد. رسیدن 
به مرحله تخصصی در ســاخت ابزار در دوران 
نئاندرتال هــا )70 هــزار ســال پیــش از میــاد( 
ممکن شــد و ابزارهــای پیشــرفته تری کــه نیاز 

به ســرهم بندی چند قطعه داشــت، توســط کرومگنون ها 
انجام شد )شــاید در 35 هزار ســال پیش از میاد(. این در 
حالی است که به کارگیری اصول مکانیکی در دوره نوسنگی 
)عصر حجر جدید، شش هزار سال پیش از میاد( و عصر 
فلز )حدود ســه هزار ســال پیش از میاد( توســط مردمان 

سفالگر نئولیتیک عملی شد.

  انقالب نوسنگی
در پایــان آخریــن عصر یخبنــدان )حــدود 15 هــزار تا 20 

هزار ســال پیش( گروه اندکی که با آب وهوا ســازگار شده 
بودند، گذار از دوره طوالنی ســبک زندگی پارینه ســنگی 
قدیم به سبک زندگی نوین مستقر و وابسته به دامداری 
و کشاورزی را شــروع کردند. دوره نوســنگی در نهایت به 
افزایش قابل توجه جمعیت، بزرگ شــدن اندازه جوامع 
و آغاز زندگی شــهری انجامیــد. گاهی اوقات 
ایــن دوره را انقاب نوســنگی می نامنــد، زیرا 
ســرعت نوآوری های فنــاوری افزایش بســیار 
یافــت و ســازمان های اجتماعــی و سیاســی 
بشری پیچیده شد. بنابراین الزم است برای 
درک آغاز فناوری به بررسی تحوالت از عصر 
پارینه سنگی قدیم تا عصر نوسنگی و تا ظهور 
نخســتین تمدن هــای شــهری در حدود ســه 

هزار سال پیش از میاد بپردازیم.

  سنگ
ســنگ ماده ای اســت که هم بــه دوره های پیــش از تاریخ 
نام داده و هم مایه پیوســتگی فناورانه شده است. شاید 
چنین بینگاریم که انسان های نخستین پیش از آنکه بر 
کاربرد ســنگ چیره شــوند، از مواد دیگــری مانند چوب، 
استخوان، خز، برگ و علف استفاده می کردند، اما به غیر 
از شاخ استخوانی که احتماالً به عنوان کلنگ در معادن 
سنگ چخماق و جاهای دیگر استفاده می شده و قطعات 
دیگری از ابزارهــای اســتخوانی، چیزی باقــی نمانده، در 

در دوره انقالب نوسنگی سرعت نوآوری های فناوری افزایش یافت 
و سازمان های اجتماعی و سیاسی بشری پیچیده شد؛ برای درک 

آغاز فناوری الزم است تحوالت از عصر پارینه سنگی قدیم تا عصر 
نوسنگی و تا ظهور نخستین تمدن های شهری را بررسی کنیم
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آیا فناوری  امروزی برتر از دوران باستان است؟

تقابل فناوری باستانی و مدرن
مــا انســان ها از روزهــای زندگــی بــه عنــوان 
شــکارچی، زندگــی در غارهــا تــا کشــف آتــش 
راه دراز هــزاران ســاله پیموده ایــم. امــروزه در 
هــر مــکان ممکــن در جهــان زندگــی می کنیــم، 
دنیای ما در مقایســه بــا دنیای اولیــه آینده نگر 
شــده و همان گونــه کــه در طــول قرن هــا از نظــر 
جســمی و ذهنی تکامــل یافتیم، تمــدن خود را 
بــا فنــاوری پیشــرفت دادیــم.  فناوری باســتانی 
هزاره های گذشــته راه را برای شــکوفایی فناوری 
شــگفت انگیز امروزی هموار کرده است. امروز 
ما به وضعیت پیشرفت در زندگی رسیده ایم که 
اعتبار عمده آن بــه اجداد ما و فنــاوری ابتدایی 
آنها می رسد که بنیان ساخت تمام فناوری های 

امروزی بوده است. 

چرخ
مدت ها پیش از ساخت الستیک های 
جذاب فراری، نخســیتن چرخ دنیای ما اختراع 
شــد که جســمی ســخت و دایره ای با سوراخی 
در مرکز بود. این ســاختار بودجه اختراع ســایر 
فناوری های باســتانی را تأمین کرد. هنگامی که 
به صــورت افقی قــرار گرفت، حرکت چرخشــی 
برای شــکل دادن به مواد رسی، چرخ سفالگری 
را فراهــم کــرد و پــس از ســال ها حتــی در دکل 
کشتی ادغام شد و نسخه پیچیده تر آن توربین 

سد برق آبی را شکل داد. 

گوه
ابزار ساده مثلثی شکل و کاماً معمولی 
اســت که چندیــن کار را راحت می کنــد. کاربرد 
ســاده این فناوری قدیمی جدا کردن دو جســم 
است که با تبدیل نیروی وارده )در انتهای صاف( 
به نیرویی عمود بر سطح آن عمل می کند. هرچه 
کوچک تــر باشــد، بــرای انجــام کار بــه قــدرت/ 
نیروی کمتری نیاز اســت. ســاده ترین نمونه آن 
کــه حتــی امــروز اســتفاده می شــود تبر اســت. 
مصریان از تبرهای برنزی برای شکستن سنگ 
های بزرگ اســتفاده می کردنــد و وایکینگ ها از 

آن به عنوان ساح جنگی بهره می بردند. 

اهرم
اهرم یک تیر چوبی یا یک میله است که 
توسط یک تکیه گاه به حرکت در می آید. نیروی 
اعمال شده بر یک ســر اهرم آن نیرو را در جهت 
مخالــف نیــروی اصلــی بــه ســر دیگــر آن تبدیل 
می کند. یک اهرم به اندازه کافی قوی می تواند 100 

برابر وزن نیروی اعمال شده را بلند کند. 

شهر باستانی و مدرن »دره سند«
این شــهر در حدود دو هزار ســال پیش 
از میــاد در شــمال غربی هند قــرار داشــت و در 
زمان خود به شکل شــگفت آوری پیشرفته بود. 
راه حل هــای مــدرن  ماننــد تفکیــک فاضــاب/ 
پسماند و برنامه ریزی شهری، ناودان های بسته، 
جمــع آوری زبالــه، حمام هــای عمومــی مجــزا، 
لوله کشی و... داشت. این ویژگی ها نشان دهنده 
کیفیت ارزش هایی مانند نظافت شخصی، آب 
تمیز برای حمام کردن، جمع آوری فاضاب برای 
حفظ نظافت شهر برای ساکنان بود و همه اینها 
نه از مواد خام امروزی مانند سیمان یا فلز، بلکه 

از سنگ و چوب ساخته شده بود.

پزشکی باستان
پزشــکی باســتان بــر پایــه آزمایــش و 
خطای زیاد شــکل گرفت. بر اســاس نظریه رایج 
ماوراءالطبیعــه آن دوران برای درمــان بیماری ها، 
مراسم حذف روح شیطانی اجرا می شد اما بعدها 
بقــراط گفت علــت بیمــاری می توانــد در بدن ما 
باشــد، نه چیزی بیهوده به عنوان روح شیطانی. 
بعدها آیورودا به زبان سانســکریت نوشــته شد 
که هنوز هم یکی از روش های اصلی در پزشــکی 

است. 
روشن اســت فناوری های باستانی بنیان فناوری 
امروزی بوده اســت. برخی از ابزارها و ســازه های 
ساده دوران گذشته هنوز در بســیاری از ماشین 
آالت پیچیــده اســتفاده می شــوند. فنــاوری 
باستانی به اهداف خود برای اجداد ما رسید. در 
مقایســه بین فناوری باســتان و فناوری امروزی، 

هنوز برای اعام برنده کمی زود است.

REVIEWبررسی
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15 حالــی کــه از ابزارهــای ســنگی انســان های نخســتین به 
تعداد شگفت انگیزی بر جای مانده است . 

در طول هزاره های پیش از تاریخ پیشرفت های مهمی در 
شیوه کاربرد ســنگ به دست آمد. ســنگ ها تنها زمانی 
به ابــزار تبدیــل می شــدند کــه بــرای اهدافی ویژه شــکل 
می گرفتند و انجام مناسب این کار نیازمند دسترسی به 
سنگ های سخت و ریزدانه و وسایلی بود که برای شکل 
دادن و به ویژه ایجاد لبه برش روی ســنگ ابداع می شد. 
سنگ چخماق به این منظور بسیار محبوب بود، اگرچه 
سنگ های ماســه ای آتشفشانی نیز به شــکلی گسترده 
مورد استفاده قرار می گرفتند. شواهد بسیاری وجود دارد 
که در دوران پارینه ســنگی مهارت پوسته پوســته کردن و 
صیقل دادن سنگ ها برای ساخت ابزار تراشیدن و برش 
وجود داشــته اســت. چنیــن ابزارهایــی را در دســت نگه 
می داشتند، اما به تدریج راه هایی برای محافظت از دست 
از جمله قرار دادن آن در یک دسته چوبی ابداع شد. پس 
از آن شیوه پایدار کردن سر ســنگ در یک دسته آن را از 

ابزار دستی به ابزار و ساح همه کاره تبدیل کرد.
دردوره نوسنگی مواد دیگری مانند خاک رس برای سفال 
و آجر به کار گرفته شــد و افزایــش توانایــی در کار با مواد 
خام و نســاجی موجب تولید پارچه شــد تا جای پوست 
حیوانات را بگیرد. تقریباً در همان دوران کنجکاوی درباره 
رفتار اکســیدهای فلزی در کنار آتش موجــب مهم ترین 
نوآوری و ارتقای فناوری شــد و گذار از دوره پارینه سنگی 

به عصر فلز را رقم زد.

  نیرو
استفاده از آتش یکی دیگر از شــیوه های بنیادین بود که 
در زمان نامعلومی از دوره پارینه ســنگی گسترش یافت. 
یافتن شــیوه مهار آتش و اینکه اصطکاک مداوم بین دو 
ســطح چوبی خشــک آتش تولید می کند، کشــفی مهم 
بود. آتش در فناوری نیــرو در دوران پیش از تاریخ ســهم 
بسیار مهمی داشــت. اگرچه به شکل مســتقیم نیروی 
کمــی از آتش به دســت می آمــد و جوامع پیــش از تاریخ 
کاماً به نیروی انســانی وابســته بودند، اما آنهــا در روند 
انتقال به یک الگوی پایدار تر زندگی در نوســنگی شروع 
به اســتفاده از قــدرت حیوانات اهلــی کردنــد. همچنین 
به نظر می رســد در پایــان دوران پیش از تاریــخ بادبان به 
عنوان وسیله ای برای مهار باد در قایق های کوچک به کار 
گرفته شد و چرخه طوالنی از پیشرفت ها در حمل و نقل 

دریایی آغاز شد.

  ابزار و سالح
موادی که در دســترس بــود، ابزارهای اساســی مردمان 
پیــش از تاریــخ را شــکل مــی داد. امــا آنــگاه کــه فنــون 
ســنگ کاری را آموختنــد، در ابــداع ابــزار و اســلحه نیــز 
مهــارت یافتند. به ایــن ترتیب نیزه سرســنگی، زوبین و 
تیر به شــکل گســترده مورد اســتفاده قرار گرفــت. نیزه 
پرتاب کننــده نیــروی محرکه بیشــتری بــه تیــر داده بود 
و تیروکمــان ترکیــب کارآمدتــری بــود کــه کاربــرد آن در 
نخستین شواهد مستند از تاریخ فناوری، نقاشی های 
غار جنوب فرانسه و شمال اسپانیا، در شکار به روشنی 

نشان داده شده است. ن
بوغ این شــکارچیان همچنین در تســمه ها، چوب های 
پرتابی )که بومرنگ های استرالیایی نمونه قابل توجه آن 
اســت(، تله پرندگان، تله های ماهــی و حیوانات و تورها 

نشان داده شده است. 
ابزارها به طور یکسان تکامل پیدا نکرد، زیرا هر جامعه 
تنها ابزارهایی را توســعه داد که برای اهداف تخصصی 
خــود مناســب تر می دیــد، امــا همــه آنها تــا پایــان دوره 
پارینه سنگی به کار می آمدند. انقاب نوسنگی ابزارهای 
مهــم جدیــدی را بــه وجــود آورد کــه بــه شــکار مربــوط 
نمی شــد. اینهــا نخســتین کاربردهــای مکانیکی عمل 
چرخشــی در شــکل چرخ ســفالگر، مته کمانــی، تراش 
قطبی و چــرخ بودند. دربــاره زمان اختراع ایــن ابزارهای 
مهم نمی توان اطمینان داد اما حضور آنها در نخستین 
تمدن های شهری گویای تداوم دوره نوسنگی یا پایان آن 
است. چرخ ســفالگری که با نیروی پای کاربر به حرکت 
درمی آمد و چرخ های وســایل نقلیه اولیه هر دو حرکت 

پایدار در یک مسیر را نشان می داد.
پیشــرفت در تولیــد غــذا موجــب بهبــود ابزارهــا شــد. 
فرایندهــای تولیــد غــذا در دوران پارینه ســنگی ســاده 
و شــامل گــردآوری، شــکار و ماهیگیــری بــود. ناکافــی 
بودن این روش ها بــرای حفظ یک جامعه بــه انتقال به 
شــکارگاه های بهتر یا نابــودی منجر می شــد. با انقاب 
نوســنگی، مهارت های جدید تولید غــذا موجب تأمین 
نیازهای نوآورانه کشــاورزی و دامداری شــد. چوب های 
حفــاری و نخســتین گاوآهن هــا، داس هــای ســنگی، 
ساییده شدن دانه ها با اصطکاک بین دو سنگ و از همه 
پیچیده تر روش های آبیاری برای حاصلخیز نگه داشتن 
زمیــن در دره هــای رودخانه هــای نیمه گرمســیری بزرگ 
مصر و بین النهرین در هزاره های پیش از سه هزار سال 

قبل از میاد، به خوبی پایدار شد.

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

در پنل تخصصی روز ملی فناوری اطالعات به بحث گذاشته شد

ائتالف دولتی ها و خصوصی ها بر سر توسعه فناوری
 در مراسم روز فناوری اطاعات یک پنل 
بــا حضــور نمایندگانــی از نهادهــا و 
دســتگاه های دولتــی برگــزار شــد. معــاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی، معاون توســعه 
فنــاوری و خدمــات الکترونیکی ثبتی ســازمان 
ثبت اسناد و اماک، نماینده وزارت اقتصاد در 
حوزه فناوری اطاعات و رئیس اســبق سازمان 
نصر در این پنــل حضور داشــتند. رضا قربانی 
رئیس کمیسیون فین تک و عضو هیئت مدیره 

نصر تهران مدیریت پنل را بر عهده داشت.

امیرحســین ســعیدی نائینــی، رئیس 
اسبق سازمان نصر با تبریک روز ملی 
فناوری اطاعات عنوان کرد: »مشکات فعلی 
ما به شرکت های دانش بنیان محدود نمی شود 
و در تمامــی حوزه هــای مختلــف اقتصــادی 
چالش هــا موجــود اســت. مجلــس و دولــت 
هم اکنون خود مشکل دارند و در تنگنا هستند. 
بــه هرحــال ایــن واقعیــت را بایــد بپذیریــم کــه 
بخشی از بدنه دولت درگیر فســاد است و این 
چرخــه تنگناهای مالــی مــدام تکرار می شــود. 
شرایط اقتصادی خوب نیست و صنف و دولت 

و مجلس باید به کمک یکدیگر بیایند.«

در ادامــه ایــن پنــل مهــران محرمیــان، 
معاون فنــاوری اطاعــات بانک مرکزی 
عنوان کــرد: »ارتباط حــوزه فنــاوری اطاعات با 
بانک مرکزی بسیار بیشتر شــده و چالش های 
زیرســاختی تــا حــد زیــادی رفــع شــده اســت. 
بسیاری از مشکات بانکی در این زمینه نیز حل 
شــده و اکنــون مــا داریــم آمــاده یــک پــرش 

می شویم.«

محرمیان تأکید کرد:»درحال حاضر ما 
با نســلی مواجــه هســتیم که بــا تلفن 
هوشمند بزرگ شده و بسیاری از ابعاد این حوزه 
در ذهن و روزمره او وجود دارد. این اتفاق مهمی 
اســت؛ چراکــه تاکنــون مــا در خدمــت دیگــران 
بودیم و اکنون باید خود خدمت را طراحی و اجرا 
کنیــم. مشــکات کشــور در برخــی مــوارد بــه 

جاهایــی رســیده کــه ناچــار بــه تصمیم گیــری 
هستیم. توســعه حوزه فناوری اطاعات بعد از 
تصمیمــات، تــازه آغــاز می شــود. فرصت هــای 

بسیار خوبی در این زمینه وجود دارد.«

در ادامه تقوایی به عنوان نماینده وزارت 
اقتصــاد در حوزه فنــاوری اطاعــات به 
سخنرانی پرداخت و توضیح داد:»آیا حاکمیت 
شرایط و الگوی توسعه و پیشرفت خود در حوزه 
فناوری اطاعات را روشــن کرده است؟ کشورها 
رویکردهای مختلفی در این زمینه دارند و برخی 
خود را پیشــران در این حــوزه تعریــف کرده اند. 
برخی به عنوان مصرف کننده شناخته شده اند. 
باید برای ما روشــن باشــد که در کدام دسته جا 

می گیریم.«

او تأکید کرد: »ما زمانی که از مانع زدایی 
صحبــت می کنیــم، بایــد توصیــف 
روشــنی از وضعیــت داشــته باشــیم. یکــی از 
موضوعاتی که به آن فکر می کنیم این است که 
موانــع را شــفاف کنیــم و تنهــا منبــع اطاعاتی 
جدی ما در این زمینه تجربه فعــاالن این حوزه 
اســت کــه بایــد از آن اســتفاده کنیم.«ســتار 
هاشــمی، معــاون توســعه فنــاوری و خدمــات 
الکترونیکی ثبتی سازمان ثبت اسناد و اماک 
کشــور نیز از دیگــر ســخنرانان این پنل بــود. او 
افــراد،  بــه  داد:»هویت بخشــی  توضیــح 
هویت بخشــی بــه امــاک و هویت بخشــی بــه 
کســب وکارها بــرای مــا بســیار مهــم اســت. 
حقیقت این است که در هویت افراد توانستیم 
اقدامات جدی انجام دهیم، اما در دو حوزه دیگر 
هنوز با تحقق اهداف فاصله داریم و در تعامل 
با شرکت های دانش بنیان می تواند توسعه این 

دو بخش نیز اتفاق بیفتد.«

او ادامه داد:» ما دست یاری به سمت 
فعــاالن و متخصصــان این حــوزه دراز 
کرده ایم و طــی یکی دو هفتــه آینــده فراخوانی 
خواهیم داشت تا بسیاری از اماک و سامانه ها 

را برون سپاری کنیم.«

REPORTگزارش
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

 اصالً ایالن ماسک را بی خیال؛ من از شما سؤال می کنم: مایی که موقع گوگل کردن، سن  مان به صورت خودکار به زیر
 13 سال می رود و کودک درون مان فعال می شود، اصالً اجازه حرف زدن در مورد خریدن یا نخریدن توییتر را داریم؟

نصایح عرفی شیرازی

که عین جهلی و داری 
گمان که دانایی

 جمال الدین شــیرازی متخلص بــه عرفی 
از مشــاهیر و شــعرای شــیراز در قــرن 
دهــم هجــری اســت کــه در ســال ۹۶3 ه. 
ق. متولد شــد و در موســیقی و خط نسخ 
مهارت به دســت آورد.  در ابتــدای جوانی 
به هندوســتان مهاجــرت کرد و در ســلک 
مداحــان ویــژه اکبرشــاه در الهــور درآمــد.  
شهرت او در قصیده سازی به سبک هندی 
است.   از وی دو مثنوی به نام های »مجمع 
االبکار« و »فرهاد و شیرین« و رساله ای به 
نثر دربــاره تصوف بــه نام »نفســیه« باقی  
مانده اســت.  عرفی در ســال ۹۹۹ ه. ق. در 

الهور درگذشت.

به حیرتم که چه دارو رهاندت زین درد
که عین جهلی و داری گمان که دانایی

خراب کرده جهلی و فارغ از دانش
عظیم دردی داری و بس شکیبایی

زمانه بهر تو تابوت می دهد سامان
تو خود ز گوشه مسند فرو نمی آیی

هزار مغلطه داری در آستین پنهان
کاه گوشه دانش به عرش اگر سایی

از آن حساب تو هر دم تفاوتی دارد
که قد سرو نبینی و سایه پیمایی

چه عذرهای موجه نهی معاصی را
بچش لعاب دهانت که قند می خایی

سبک عنان شو و خود را به ملک علم رسان
ازین چه سود که انگشت جهل می خایی

جنون ز سر بنه و دست عقل گیر و بیا
کزین بهانه مسلم نه ای که شیدایی

دو شیوه داری و در هر دو عرفی از توبه است
که ترهات فروشی و عمر فرسایی

سخن دراز شد افسانه تا به کی خوانم
اگر سخن شنوی بس همین  که خودرایی

گرت هواست که گویم چگونه می باشی
بگویمت بنگر واژگونه می آیی

HINT نکته

مردی که یک جهان را عالف کرده

1
آخر آدم این همه ناآرام؟ این همه جنجالی؟ لعنتی تو دیگر چه 
می خواهی؟ تو که ثروتمندترین آدم روی کره زمین هستی. تو 
همین امســال به اندازه عایدی ده سال مملکت ما فقط ضرر 
داده ای. به من بگو تو دیگر چه مرگت است؟ این همه شل کن 
ســفت کن هایت برای چیســت؟ یک بــار عینهو آدمیــزاد بگو 
باالخره خریداری یا نه؟ یک بار تکلیف هیئت مدیره بدبخت را 
تعیین کن. نمی شود که یک روز بگویی »تمام شد و خریدم« و 
فردا بزنی زیر میز و دبه کنی. آخر این انصاف است که تو داری؟ 

2
راســتش همین االن دارم قیافــه اعضای هیئت مدیــره توییتر 
را تصــور می کنم کــه همگی یــک طرف میــز نشســته اند و زل 
زده انــد بــه آن طــرف کــه ایان خــان همین طــور خنده خنــده و 
مسخره مســخره دارد خیارش را پوســت می گیــرد و می گوید: 
»نــچ! عزیزان دلــم من یکــی از خرید پشــیمان شــدم.« اعضا 
که با شــنیدن این حرف انگار یک ســطل آب یخ روی کله شان 
ریخته انــد، کمــی پــس کله شــان را می خاراننــد و بــه هــم نگاه 
می کنند و دعا می کنند باالخره یکی یخ جلسه را بشکند و بلند 
شــود برود یقه آن ماســک گابی را بگیرد و داد بزند: »مردک! 
مگه ما عــّاف توییــم؟ نمی خــری نخر. صــد تا مشــتری پاش 
نشسته...« اما هیچ کس بلند نمی شود. چون همه می دانند که 

یک مشتری هم پایش ننشسته؛ حتی ایان ماسک.

3
یعنی این الکــردار نمی  گذارد این ســتون نیم بند 
ما چنــد هفتــه ای اســمش را فرامــوش کنــد. یاد 
و خاطــره اش همــواره زنــده اســت. اصاً انــگار با 
بازی بازی کردن با مردم جهان لذت می برد. غلط 
نکنم ایــن آدم از آنهایی بوده کــه در بچگی، زنگ 
خانــه مــردم را مــی زده و فــرار می کــرده، وگرنه چه 
دلیلی دارد کســی که خودش عضو هیئت مدیره 
یک جایی باشد، به شیوه مدیریت آنجا گیر بدهد. 
یکی نیست بگوید: »برادر من! خریدار نیستی، 

بگو نمی خواهم. چرا توی سر مال می زنی؟«

4
هر هفته که می خواهم کرکره این ستون را باال بدهم، توی دلم 
چهار تا قل  هوهللا می خوانم، مگر دوباره با این آدم درب و داغانِ 
خرمایه دار چشــم تو چشم نشوم اما نمی شــود که نمی شود. 
اصاً من هیچ، شما بگویید؛ کسی که دنبال ساخت شهرک در 
کره مریخ است اما روی کره زمین ده متر خانه ندارد و مدام توی 
خانه رفقا و آشنایان پاس اســت، آدم طبیعی است؟ نه جان 

من! این شخص طبیعی است؟ 

5
اصاً ایان را بی خیال؛ بیایید برگردیم ایران. من از شما سؤال 
می کنم: مایی که موقع گوگل کردن، ســن  مان به 
صورت خودکار به زیر 13 ســال مــی رود و کودک 
درون مان فعال می شود، اصاً اجازه حرف زدن در 

مورد این چیزها را داریم؟

6
آن طــوری مظلوم مظلوم نــگاه نکنیــم و خودمان 
را بــه آن راه نزنیــم هــم بهتــر اســت. حتمــاً یــک 
کاری کرده ایــم کــه همــراه اول و ایرانســل جلــوی 
دسترســی مان را به جســت و جوهای باالی 13 ســال بسته اند 
دیگر. به نظر من یکی، موضوع را بیشتر باز نکنیم بهتر است، 
وگرنه عزیزان دل پرونده مان را می ریزند وسط و ... ولش کنید. 

بدون نت می شود زندگی کرد، اما بدون آبرو نه.

7
المنه لله که جوانان همه onاند

بر موج نت گوشی و لپ تاپ روانند
در مورد اخبار جهان در جریانند

اما نکن ای دوست فراموش! »جوانند«

شب نوشته های یک بچه نوآور! )50(

لبه تکنولوژی
دقیقاً کجای 

تکنولوژی است؟
می دانــم کــه جمــع مــا از ســر بیــکاری در برنامه شــرکت 
نکرده بود؛ تازه اگر بیکار بودیم - که نبودیم - 
پولدار که نیســتم تا برای یک برنامه به عنوان 
حامــی چنــد ده میلیــون تومــان پــول بدهیم، 
بعد رئیس مان را با خودمــان برداریم و همراه 
کارشناس و مشــاور و فان و بهمان اول صبح 
یک روز آخر هفته برویم توی جلسه ای شرکت 
کنیم که چه بشود؟ ولی گویا چند نفری نه تنها 
خودشــان بیکار بودند، بلکه پولدار هم بودند 
و پرداخــت چند میلیــون زیاد به چشم شــان 
نمی آمد؛ و گرفتن اضافه کاری در یک صبح روز 
تعطیل و دعوت شدن برای سخنرانی و عکس یادگاری را 
هم دوست داشتند. هفت، هشت نفری آمده بودند و دو 

سه تایی خبرنگار و عکاس هم دنبال شان بود که رخداد 
حضور قهرمانانه را ثبت کنند و پیش از سخنرانی شــان 
هم یکی شــان پرید بــاال و ســه پایه را گذاشــت تــا حضور 
تاریخ ساز رئیس فیلمبرداری شود. خدا کند چند ثانیه ای 
هم که دســت در کمر انداخته بود و شلوارش را به سبک 
زیرشــلواری های مامــان دوز بــاال می کشــید، ثبــت کــرده 
باشد که نمایش آن با حرکت آهسته بدون شک جذاب 

خواهد بود. 
داستان این اســت که قرار بود با چند نفر از مدیران برای 
شرکت در یک برنامه گردهمایی تخصصی و مسابقه فنی 
حاضر شویم؛ چون نمی خواستیم وقت دیگران را بگیریم، 
پیش از برنامه چند جلســه  هماهنگی داخلی داشتیم، 
دربــاره تبلیغــات و بهره بــرداری کاری از رخــداد گفتیــم و 
شــنیدیم، برای پنج دقیقه وقــت ســخنرانی برنامه ریزی 
کردیم، نوشتیم و خط زدیم؛ لباس مرتب پوشیدیم و نیم 
ســاعت پیش تر رفتیم که نظم رعایت شود. کمربندها را 
هم سفت بسته بودیم تا شــلوارمان شل نباشد و جلوی 

تریبون باال نکشیم. 
نوبت آقای دکتر، همان رئیس خوش لباس و خوش منظر 
و خوش عکس که رسید، در حال رسیدن به تریبون شلوار 
را بــاال کشــیده با همــون کفــش واکس نــزده و کــت بدون 
اتو اما زیــر فلش دوربین هــا ســخنرانی را آغــاز فرمودند؛ 

و به ما و بقیه جوان هــای حاضر فهماندنــد چقدر خوب 
اســت کــه هســتیم و عاقه منــد بــه همــکاری و جــذب 
اســتعدادهای برتــر اســت. حرف هــای دیگــران دربــاره 
تکنولوژی، ترندهــای روز، گوگل، ابزارهــای مانیتورینگ، 
ســهم بازار، اقیانوس قرمز، اســتارتاپ، ســرمایه گذاری را 
این دسته گل دوست داشتنی با این جمله تکمیل کرد که 
ما روی لبه تکنولوژی هستیم و برای همین سه تا شرکت 
داریم و اصاً رفتیم روی لبــه اش چون دل مان می خواهد 
شما نوگان تازه شکفته بیشتر ما را دوست داشته باشید. 
خاصه اینکه گزارشــی داد مثل همه گزارش های اداری. 
اداره روابط عمومی شــان چندتا کلیــپ پخش کرد چنان 
بی ربط، مثل آموزش پنچرگیری در جلســه بله بران؛ تنها 
کلمه دندان گیر برای رئیس همان لبه تکنولوژی بود و انگار 
به جز لبه تکنولوژی تنها به این فکر کرده بود که قرار است 
با بروبچ برود سمینار، ولی چون باید عکسش را بگذارند 

توی اینترنت، یک گروه خبری کامل آورده بود.
وقتی مجری در آخر برنامه رو به جوان های خسته از این 
رخ نمایی ناموزون گفت: »امروز مدیرانی با شما صحبت 
کردند که جمعــاً بیش از 200 ســال ســابقه دارنــد«، من 
هنوز به فکر ســازمانی بودم کــه اینها روی لبــه تکنولوژی 
آن را اداره می کنند و مبهوت از اینکه لبه تکنولوژی دقیقاً 

کجای آن است؟

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007



عصرانه رمزارزی
 شبکه سازی و تعامل فعاالن رمزارزی ایران 

در اولین رویداد  عصرانه راه کار
 مجتبی توانگر 

تغییر رویکرد به 
رمزارزها تحسین برانگیز 

اما ناکافی است

8

تصویرسازی:شیرینزندهدل

28 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
ه  ر شـــــــــما
بیســت و هشتم  
بیست وششم تیـر
1 4 0 1
16  صفـــــحه
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 حاشیه های یک مصاحبه با 
رویترز؛ آمریکایی ها این بار 

بایننس را به  خاطر فعالیت 
ایرانی ها زیر فشار گذاشته اند 

گل به خودی 
عسل و دوستان 

آیا استخراج بیت کوین همچنان سودآور است؟ 
10
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 پنجشــنبه ای کــه گذشــت، اولیــن 
عصرانــه راه کار، دورهمــی فعــاالن 
کســب وکارهای اقتصاد نــوآوری ایــران را برگزار 
کردیم. مــا در ایــن دورهمــی بــرای اولین بــار در 
میان جمعی از فعاالن اقتصاد نوآوری کشور از 
»کارخانــه نــوآوری رســانه راه کار« گفتیــم؛ 
کارخانــه ای بــرای تولیــد رســانه و محتــوای 
کسب وکاری. در حال حاضر تمرکز ما بر فناوری 
و نوآوری در حوزه های مالی و کسب وکاری است 
و همان طــور کــه تــا امــروز چندیــن رســانه 
تخصصــی ســاخته ایم، در حــال 
ساخت رسانه های تخصصی این 
حــوزه هســتیم؛ رســانه هایی کــه 
و  باشــند  تأثیرگــذار  بتواننــد 

جریان ساز.

 یکــی از کارکردهایــی که 
تاکنون رسانه های راه کار 
یعنی پایگاه خبــری راه پرداخت، 
تراکنــش،  عصــر  ماهنامــه 
هفته نامه هــای کارنــگ و رمــزارز داشــته اند، 
معرفــی و شبکه ســازی اعضــای کامیونیتــی و 
اکوسیستم اقتصاد نوآوری ایران بوده است. در 
آینــده رســانه های جدیــد راه کار در کنــار 
فعالیــت  ادبیــات،  تولیــد  و  اطالع رســانی 
شبکه ســازی حرفــه ای را نیــز انجــام خواهنــد 
دهنــد. تــالش می کنیــم در کنــار محصــوالت 
رســانه ای بــا برگــزاری رویدادهــای مســتمر بــا 
عنوان »عصرانه های راه کار« فضایی برای دیدار 

رودررو برای فعاالن یک صنعت ایجاد کنیم.

 پنجشــنبه ای کــه گذشــت، اولیــن 
رویــداد را پشــت ســر گذاشــتیم؛ 
رویدادی که امیدواریم به طــور منظم و هر ماه 
برگزار شــود. در هر رویــداد میزبان بخشــی از 
فعاالن اقتصاد نوآوری کشور خواهیم بود. در 
رویداد اول فعاالن دارایی دیجیتال، بالکچین 
و رمــزارز دور هم جمع شــدند؛ فعاالنــی که به 
حــوزه  پرشــمار  چالش هــای  ســبب 
تخصصی شان به شدت نیازمند دیدار رودررو 
بــا یکدیگــر، تأثیرگــذاران و ایجــاد گفتمــان 
مشــترک هســتند. از آنجایــی کــه دارایــی 
دیجیتــال، بالکچین و رمــزارز حــوزه ای نوپا در 
دنیا و ایران اســت، تعامل میان کســب وکارها 
نیز هنــوز به طور مناســب شــکل نگرفتــه، این 
تعامل و همراه شدن و در یک کالم اتحاد رقبا، 
می توانــد بــه هم صدایــی کســب وکارها و 
قدرت گرفتن آنها برای پیگیری مسائل صنفی  

کمک کند.

 در کنــار دیــدار بــا یکدیگــر، دیــدار و 
گفت وگــو با ســایر حلقه هــای زنجیره 
ارزش فعالیت های دارایی دیجیتال، بالکچین 
و رمزارز نیز می تواند به توسعه این اکوسیستم 
کمک کنــد؛ اتفاقی کــه در خــالل رویدادهایی 
همچــون عصرانــه راه کار رخ خواهــد داد، 
 همچنان که در رویداد اول به همت بانک شهر 
شــاهدش بودیــم. امیدواریــم بــا رســانه های 
تخصصــی راه کار و رویدادهایــی بــا حضــور 
متخصصــان و فعــاالن هــر بخــش از صنعت 

بتوانیم به نزدیکی اعضای آن کمک کنیم.

INTROسرآغاز

 دیدار فعاالن دارایی دیجیتال، بالکچین
 و رمزارز کشور در عصرانه راه کار

قدرت یک صنعت در گرو اتحاد رقباست

تحليل
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احتماالً در جریان ماجرای گزارش منفی خبرگزاری 
رویترز دربــاره صرافی رمــزارز بایننس هســتید. در 
همین شــماره »رمــزارز« هــم مطالبــی دربــاره آن کار شــده و 

می توانید بــه آنها مراجعــه کنیــد. واقعیت این 
اســت که بســیاری از افرادی که در دنیای رمزارز 
ایران و جهان رشد کرده اند، افراد کم سن و سالی 
هستند که ممکن است ابعاد گوناگون ماجراهای 
مرتبط با اکوسیستم را درک نکنند. همان قدر که 
حضور افراد جــوان در دنیای کریپتو نقطه قوت 
این فضاســت، می تواند به پاشنه آشیل آن هم 
تبدیل شــود. دنیای رمزارزها دنیای کســب وکار 
است و دنیای کسب وکار پیچیدگی های خودش 
را دارد. تریدرهایی که با سادگی به مسائل نگاه 

می کنند و متوجه مرزبندی های سیاســی نیســتند، ممکن 
اســت صادقانه بــا رســانه های خارجی صحبت کننــد، ولی 
رسانه های خارجی هم صادقانه به منافع همه ایرانیان ضربه 
می زنند! البته در این مورد خاص هدف ضربه زدن به بایننس 
بوده، اما اثــر جانبی آن ایجــاد محدودیت های بیشــتر برای 
ایرانیــان خواهــد بــود. متأســفانه بیشــتر بچه هایــی کــه در 
اکوسیستم رمزارز رشد کرده اند، نمی دانند که جهان بر مبنای 

قدرت قانون نیست که اداره می شــود، بلکه بر مبنای قانون 
قدرت است! در این مسیر این قدرت های جهانی هستند که 
هرگونه که بخواهنــد و از هر چیزی که بخواهند، اســتفاده و 
سوءاســتفاده می کننــد. فعالیــت در فضــای 
کســب وکارهای ایرانــی، خصوصاً آنهایــی که با 
جهان در ارتباط اســت، به درایت و تدبیری نیاز 
دارد که به دست آوردن آن به مرور زمان و تجربه 

احتیاج دارد.

یکی از پاشنه آشیل های اکوسیستم 
رمــزارزی امروز ایــران عــدم ارتباط این 
اکوسیستم با بخش های دیگر اقتصاد نوآوری 
اســت. اگر فعاالن دنیای رمــزارزی ایران تالش 
نکنند با بخش های دیگر اقتصادی ارتباط برقرار کنند، دچار 
بیماری درخودماندگی می شــوند. هیچ بخشی از اقتصاد 
یک کشــور به تنهایی نمی تواند موفق باشــد و حتی اگر به 
موفقیتــی هم دســت یابــد، پایــدار نیســت. دســتیابی به 
موفقیــت پایــدار از مســیر تعامــل و ارتبــاط پیوســته بــا 
بخش های دیگر اقتصاد می گذرد. به عبارتی کسب وکارهای 
بزرگ رمزارزی ایران باید بتوانند خودشان را به بخش های 
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رشد اکوسیستم رمزارزی ایران در گرو تعامل با دیگر 
اکوسیستم های اقتصادی است

جای خالی 
بازیگران بزرگ صنعت مالی
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پنجشنبه هفته گذشته اولین عصرانه راه کار 
را برگزار کردیم و قرار است هر ماه این عصرانه 

با حضــور مدیران ارشــد صنایــع مختلف 
تکرار شود، ولی اولین آن با حضور مدیران 
ارشــد کســب وکارهای رمزاری و صرافی ها 
برگزار شد؛ اتفاقی که در نوع خودش برای 
اولین بار بیــش از ۱۰۰ نفر از مدیران ارشــد 
صرافی های مطــرح کشــور را در این حجم 
دور هم جمع کرد. هرچند استقبال از این 
رویداد در مدیــران صرافی های کشــور باال 
بود و از شهرهایی غیر از پایتخت نیز برای 
حضور به تهران آمده بودنــد، اما به عنوان 

کســی کــه مســئولیت دعــوت مهمانــان را بــر عهــده 
داشــت، باید بگویم تعداد مدیران ارشــدی که در این 
صنعت می  شــناختم به زحمت به ۱۵۰ نفر می رسید 
که از آن بین حدود ۱۰۰ نفر را به ناچار انتخاب و دعوت 
کــردم. آن هــم بــرای فــردی چــون مــن کــه در محــور 
شبکه ســازی بســیاری از مدیــران صنایــع مالــی بــا 
یکدیگر بوده و شــاید اگر قــرار بود چنین فهرســتی با 
محدودیت ۱۰۰ نفــر برای صنعتــی مثل بانکــداری یا 
پرداخت ارائه دهــم، یقیناً با یک فهرســت هزار یا دو 
هــزار نفــره مواجه بــودم که تــازه بایــد از همــه جایش 
می زدم تا بتوانم ۱۰۰ نفر را دستچین و دعوت کنم. اما 
در رمــزارز کار ســاده تر بــود، چــون جامعــه مدیــران 

کوچک تری داشت. 

همیــن اتفــاق ســاده برایــم نشــانه ای بــود که 
صنعت رمزارز با وجود تمام سهم هایی که از 

چرخه اقتصاد کشور گرفته، هنوز مدیران ارشدش به 
۲۰۰ نفر هم نمی رسد. این یعنی این صنعت با وجود 
تمــام دربرگیــری و فراگیــری کــه در جامعــه 
ایجــاد کرده، ولــی در الیــه ارشــد در بهترین 
حالــت ۲۰۰ نفر بیشــتر ندارد کــه برایش در 
الیه های حاکمیتی و حقوقی و قانونی سینه 
و  صنعــت  ایــن  بــرای  و  دهنــد  پیــش 
خارج کردنش از فضای خاکستری بجنگند. 
شــاید یکــی از مهم تریــن دالیلــی کــه ایــن 
صنعت هنوز از سوی نهاد ناظر یا نهادهای 
حاکمیتــی جــدی گرفتــه نمی شــود، همیــن 
کم بودن تعــداد بازیگران مهــم و مطرح و در 
پی آن کم بودن الیه مدیران ارشد این صنعت باشد. 

شــاید وقــت آن رســیده کــه کســب وکارهای 
کوچــک و بــزرگ ایــن صنعــت از الک خــود 
بیرون بیایند و برای رسمیت بخشیدن به این صنعت 
قــدم در میــدان بگذارنــد. شــاید وقــت آن رســیده که 
کسب وکارهای مختلف در این صنعت که هنوز چهره 
روشنی از خود بروز نداده اند، در میدان ظاهر شوند تا 
از بیــرون جامعــه فعــاالن، ایــن صنعــت یــک جمــع 

کوچک ۱۰۰ یا ۲۰۰ نفره به نظر نیاید. 

شــاید وقــت آن رســیده کــه بــرای جــدی 
گرفته شدن خودمان، جمعی را شکل و نشان 
دهیم تا عمق بزرگی و فراگیری این صنعت در کشــور 
نمایان شود؛ جمعی درخور همان عمقی که خدمات 

این صنعت در میان مردم دارد.

باال نبودن تعداد مدیران ارشد کسب وکارهای رمزارزی 
چه پیامی به جامعه می دهد؟

جدی گرفته نمی شویم
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POINT OF VIEWزاویه دید

فرصتی برای یک 
فرصت سوزی دیگر نداریم!
پیام ساده دورهمی 

رمزارزی ها
بــرای  می خواهــد  شــانگهای 
تبدیل شدن به هاب متاورس تا ۵۲ 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری کند. اندونزی 
برای تسهیل دسترســی مردم به خدمات 
پرداخــت، حمایــت زیــادی از حضــور 
شــرکت های رمــزارزی و بالکچینــی در این 
کشور می کند. اسپانیا و فرانسه بر سر اینکه 
بایننــس، صرافــی بــزرگ چینــی فعالیــت 
اروپایی خود را در کدام کشور دنبال کند، با 
هم رقابت می کنند. صندوق های بزرگ مالی 
و سرمایه گذاری جهان برای سهم گرفتن از 
بازار مالی غیرمتمرکز در حال شــکل گیری 
)دیفای(، بخشی از پورتفولیو های خود را به 
ســرمایه گذاری در پروژه هایی از این دست 

اختصاص داده اند و... .

اینهــا خبرهایــی 
است که هر روز در 
حال خواندن آنها و مطالبی 
هســتیم؛  مشابه شــان 
خبرهایی که نشان می دهد 
فناوری هــای غیرمتمرکــز، 
دیجیتــال،  دارایی هــای 
کسب وکارهای بالکچینی و 
مهم تــر از همــه رمزارزهــا 
توجــه  مــورد  به شــدت 
سیاست گذاران و دولت ها و 

شــرکت های بین المللــی قــرار گرفته انــد. 
هیچ کس نمی خواهد فرصتی را که 3۰ سال 
پیش و هنگام راه افتادن قطار شــرکت های 
اینترنتی از دست داده، یک بار دیگر در این 
حوزه جدید و البته انقالبی تر از کف بدهد!

دورهمــی فعاالن کســب وکارهای 
رمــزارزی و بالکچینی ایــران که به 
همــت راه کار در آخــر هفته گذشــته برگزار 
شــد، نشــان می دهد کــه منابع انســانی و 
انگیزه هــای کســب وکاری این حــوزه تا چه 
اندازه غنی و دارای ظرفیت رشد و بالندگی 
اســت. به دور از هیجانات قیمتــی در بازار 
رمزارزها کــه امــری گذرا و ســطح پاییــن در 
کلیت اقتصــاد غیرمتمرکــز اســت، دیدن 
آینــده و رفتــن بــه ســوی آن، آن  هــم بــا 
میدان داری بخــش خصوصی و نــوآوران و 
کارآفرینــان آن نیــاز و هدفی اســت که این 
دورهمی نشان داد قابل تحقق است. این 
گــذار امــا شــرط های زیــادی دارد. ازجملــه 
همراهی قانون گذار و بخش دولتی اقتصاد 
کــه بایــد موانــع را از ســر راه نــوآوری و 

کسب وکارهای مرتبط با آن بردارد.
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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.

سنتی گره بزنند و اگر شکافی را که بین شان وجود دارد، پر 
نکنند، در نهایت به ضرر خودشــان خواهد بود. از آن سو 
بخش سنتی و به طور خاص بانک ها و کسب وکارهای بزرگ 
مالی کشــور باید دســت دوستی به سوی کســب وکارهای 
بزرگ رمزارزی ایران دراز کنند. بخش سنتی ای که چابک تر 
عمل کند و زودتر وارد تعامل و شــراکت بــا بازیگران دنیای 
رمزارزهای ایران شــود، قطعاً از باقی کســب وکارها موفق تر 
خواهد بود. اکوسیســتم رمزارزی ایران اکنون نیــاز دارد که 
تعامــل جدی تری بــا بخش هــای گوناگون اقتصاد داشــته 
باشد. در مرحله اول، اکوسیستم رمزارزی ایران باید در میان 
بازیگران جدی اکوسیستم اقتصاد نوآوری کشور پذیرفته 
شــود و بعد از آن الزم اســت که با بخش های سنتی تر هم 

ارتباط پیوسته برقرار کنند.

رمزارزهــا و دارایی هــای دیجیتــال اگــر نتواننــد به 
بخشــی از زندگــی روزمــره مــردم تبدیــل شــوند، 
محکوم به شکست خواهند بود. رمزارزها با این ایده شکل 
گرفتند که ابزار پرداخت باشند؛ منتها هم به دلیل مسائل 
فنی و هــم به دلیل مســائل رگوالتــوری این مهــم رخ نداده 
اســت. هنــوز رمزارزهــا به عنــوان ابــزار پرداخت شــناخته 
نمی شوند و اینکه به عنوان دارایی دیجیتال مطرح می شوند، 
نشان از این دارد که هنوز نتوانسته اند در ادعای خود کامالً 
موفق باشند. هرچند برخی از رمزارزها پا را فراتر از پرداخت 
گذاشته اند و می خواهند ارزش افزوده بیشتری ارائه دهند، 
ولی هنوز در ابتدای راه قرار دارند. آنچه مهم است، تغییرات 
فناورانه، کسب وکاری و قانونی مرتبط با رمزارزهاست تا این 
ابزارها را به بطن زندگی مردم بیاورد. برای اینکه این دستاورد 
فناورانه به بطن زندگی مردم وارد شود، فعاالن این حوزه باید 

با بدنه جامعه ارتباط مستمر برقرار کنند.

هیچ اکوسیســتمی بدون تعامل رشــد نمی کند؛ 
اکوسیســتمی که رشــد نکند، محکوم به نابودی 
اســت. بلوغ در کســب وکارها به مرور و با تجربه به دســت 
می آید. آنچه ایــن روزها در مورد آن بحث هایی می شــود و 
مطالبی که رسانه های بین المللی درباره ایران می نویسند، 
نشــان از این دارند که برای توسعه کســب وکارها باید روی 
توسعه دانش و مهارت های اعضای اکوسیستم بیشتر از 
گذشته کار کرد. اگر ما نخواهیم یا نتوانیم دانش اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعضای اکوسیستم را افزایش 
دهیم، در نهایت این اکوسیستم نابود می شود. این مهم نیز 
رخ نمی دهــد مگر اینکه پای کســب وکارهای بــزرگ به این 
اکوسیستم باز شــود. این اتفاقی اســت که در نهایت این 

صنعت را یک گام به جلو می برد.
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معاون فناوری اطالعات 
بانک شهر عنوان کرد 

رمزارزها در حال 
تبدیل شدن به 

صنعت
حســام  راه کار  عصرانــه  اولیــن  در 
حبیب هللا، معاون فناوری اطالعات بانک 
شهر با بیان اینکه هر ترندی بعد از چند 
سال به ایران می رسد و به شکل اقتباسی 
به کار گرفته می شــود، صحبت هایش را 
آغاز کرد. به گفته او، دارایی های دیجیتال 
و رمزارزهــا در دنیا به یــک ابرترند تبدیل 
شــده اند و در ایــران نیــز، مــردم از ایــن 
ابرترند پیــروی می کنند، امــا در الیه های 
سیاســت گذاری هنوز برای قانون گذاری 
ایــن ابرترنــد اقــدام مؤثــری انجام نشــده 
است. رمزارز در آینده ای نه چندان دور به 
یک صنعت تبدیل می شود و بانک شهر 
این آمادگــی را دارد که جایگاه خــود را در 

این صنعت پیدا کند.
محســن ابراهیمــی، مدیرعامل شــرکت 
توسعه و نوآوری بانک شهر، با بیان اینکه 
مقررات شفافی برای فعالیت  صرافی های 
رمــزارزی وجود نــدارد، بــرای همــکاری با 
صرافی هــای رمــزارز اعالم آمادگــی کرد و 
گفت: »شــرکت مــا کــه کامــالً متعلق به 
بانــک شــهر اســت، پروژه هایــی دارد که 
می توانــد بــا کار صرافی هــا گــره بخــورد؛ 
زیرساخت های پروژه  شهرنت که در 33۰ 
نقطه کشور خدمات بانکی ارائه می دهد، 
متعلق به خود شرکت است و می توانیم، 
در کنار خدمات بانکی، خدمات صرافی ها 
را هم ارائه دهیم. شرکت در پروژه ای دیگر، 
اکوسیســتم بانــک دیجیتــال را طراحی 
و اجــرا کــرده اســت. در این اکوسیســتم 
هم می توانیم پنجــره خدمات صرافی ها 
باشــیم و زیرســاخت بانکی را در اختیار 

صرافی ها قرار دهیم.«
او بــا بیــان اینکــه نئوبانک یــک فین تک 
اســت که خدمات بانکی را در کنار سایر 
خدمــات ارائــه می دهــد، توضیــح داد: 
»فین تک هــا به نســبت بانک هــا آزادی 
عمل بیشــتری دارند، یعنــی خدماتی را 
که بانک ها نمی توانند به طور مســتقیم 
در اختیار مشــتری بگذارند، فین تک به 
مشتری عرضه می کند. ما نیز قصد داریم 
در پــروژه نئوبانک مــان در کنــار خدمات 
بانکی، ســایر خدمــات از جمله خدمات 

صرافی را ارائه دهیم.«
ابراهیمــی صرافی هــای رمــزارزی را بــه 
همــکاری بــا بانــک شــهر دعــوت کــرد و 
خطــاب بــه آنهــا گفــت کــه در جلســات 
حضور پیدا کنند و از نیازهایشان بگویند.

NEWSخبر

اقتصاد
E C O N O M Y

 در ســپتامبر ۲۰۲۱، بود که خبر آمد صرافی 
کوین بیــس بــه دنبــال یــک وام ۱.۵ میلیارد 

دالری است. 
آن موقــع بســیاری می گفتنــد این ایــده خوبــی برای 
یک شــرکت در حــال رشــد نیســت. امــا کوین بیس 
تقریبــاً یــک دهه اســت کــه در بــازار رمــزارز فعالیت 
می کند و هیچ شــرکتی هم بدون یادگیری یک درس 
بســیار مهم، نمی تواند در یک بازار به مدت طوالنی 
ســرپا بماند و رشــد کنــد: زمانــی کــه می توانیــد پول 
جمع کنید، نه زمانی که به آن نیــاز دارید.  چراکه در 
بسیاری مواقع وقتی نیازمند هستید دیگر امکان به 

دست آوردن پول را ندارید!

 آن وام ۱.۵ میلیــارد دالری کوین بیــس 
ســیگنال واضحی بود که ایــن صرافی بزرگ 
در حال آماده شدن برای زمستان کریپتو بوده است. 
بدیهی است که هر شرکتی که از چندین چرخه رکود 
در ایــن صنعــت جــان ســالم بــه در بــرده، اهمیــت 
مدیریت پول نقد را یاد گرفته است. در دوران رکود و 
مواقــع بحرانــی، و در زمســتان های طوالنی بــرای هر 
پرنده ای داشــتن یک تخم در النــه اغلب تفاوت بین 
مرگ و زندگی است! اما می دانید چه کسی این درس 
را درســت نیاموختــه اســت؟ DAOهــا یــا همــان 
ســازمان های خودران غیرمتمرکز. گــزارش تازه ای که 
ســایت معتبــر چین آنالیــزز از فضای وب 3 منتشــر 

کرده نشــان می دهد بیشــتر دارایی دائوها تشــکیل 
شــده از یــک یــا نهایتــا دو اســتیبل کوین! در ایــن 
ســازمان ها اغلــب خبــری از نقدینگــی بــرای مواقــع 
بحران نیســت و به نظر می رســد این پاشــنه آشــیل 

اصلی این شرکت ها در این روزهای سخت باشد. 

 اما این گزارش داده های جــذاب دیگری هم 
درباره دائوها دارد. ازجمله اینکه بیشــترین 
حجم ســرمایه را دائوهــای دی فای در اختیــار دارند. 
جــدول زیــر نشــان می دهــد کــه در حــوزه دائــو کدام 
بخش ها بیشــتر ســرمایه جذب کرده و شــرکت های 

بیشتری راه انداخته اند.

گزارش جدیدی از فضای وب 3 که نشان می دهد »سازمان های خودگردان 
غیرمتمرکز« در کدام حوزه ها، با چه سرمایه ای و به چه تعداد راه افتاده اند
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REVIEWبررسی

همه منتظرند ببینند 
به روزرسانی آینده اتریوم چه 

تغییری ایجاد خواهد کرد

احتمال اتریوم 400 
دالری چقدر است؟

در  کلیــدی  شــاخص  یــک 
تجزیه وتحلیــل قیمــت اتریوم 
نشــان می دهــد کــه رونــد نزولــی ایــن 
آلت کویــن ممکــن اســت تا ســطح 4۰۰ 
دالر ادامــه داشــته باشــد. با ایــن حال، 
تحلیلگــران فکــر می کننــد در صــورت 
اجــرای به روزرســانی بــه اثبــات ســهام، 

روند آن صعودی می شود.

بــه گــزارش کوین تلگــراف کــه 
سایت ارز دیجیتال، خالصه ای 
از آن را منتشر کرده، در جریان بازارهای 
نزولی مشــابه امــروز، فرصــت چندانی 
بــرای اســتراحت افــراد خســته از روند، 
پیدا نمی شــود. شــاخص تــرس و طمع 
بازار ارزهای دیجیتال نشان می دهد که 
ســرمایه گذاران بــرای هفتادمیــن روز 
متوالی در شــرایط »ترس شــدید« قرار 

دارند.

بــرای  بــازار  کــه  آنجــا  از 
خــود  رونــد  معکوس کــردن 
به دنبــال محــرک خاصی اســت، به جز 
ادغام اتریوم )تغییر ســازوکار شبکه به 
اثبات ســهام(، چیز زیــادی وجود ندارد 
که بتواند جرقــه ای برای آغــاز یک روند 
صعودی باشد. اگر واقعاً این گونه باشد، 
بازار این ارز دیجیتال تا تاریخ احتمالی 
 ۲8 ادغــام اتریــوم در ۱۹ ســپتامبر )
شــهریور( به روند خنثی یــا نزولی خود 

ادامه می دهد.

قیمت اتریوم در کانالی قرار دارد 
که از ۱3 ژوئــن )۲3 خرداد( در آن 
معامله می شــده و در حال حاضر هم به 
مقاومت ۱.۲4۰ دالر نزدیک شده است. 
با توجه به اینکه چند مــاه دیگر تا اجرای 
ادغام باقی مانده و اتفاقات دیگری هم قرار 
اســت در کوتاه مدت بــرای اتریوم بیفتد، 
 Peter( »چهره هایی چــون »پیتر برنــت
Brandt(، معامله گــر کهنــه کار بازارهای 
مالی، ابــراز امیــدواری کرده اند که قیمت 

مقاومت های پیش روی خود را بشکند.

کندل قیمــت بیت کویــن در ســه روز گذشــته به طور 
پیوســته وضعیتــی صعــودی داشــته و بــا این رشــد، 
ضررهــای ابتــدای هفته قبــل تا حــدی جبران شــده 
اســت. بیت کوین در ۲4 ســاعت گذشــته اما، حدود 
یک درصد از ارزش خــود را از دســت داده و اکنون با 
قیمتی حدود ۲۰ هــزار دالر معامله می شــود. برخی 
تحلیلگران همچنان نسبت به جهش های مقطعی 
بیت کویــن در ایــن بــازار آشــفته کــه ریســک پذیری 
معامله گران در آن به شدت کاهش یافته، با احتیاط 
اظهارنظر می کنند. این در حالی است که چهارشنبه 
هفته قبل تــورم در آمریکا بــه باالترین ســطح در 4۰ 
ســال گذشــته رســید و پلتفــرم وام دهی سلســیوس 
)Celsius( هم پس از یک دوره سکوت، باالخره اعالم 

ورشکستگی کرد.

شــاخص دالر )DXY( که ارزش دالر آمریــکا در برابر 
ســبدی از ارزهای فیات مطــرح جهــان را اندازه گیری 
می کند، در حــال نزدیک شــدن به اوج هــای جدیدی 
است که از سال ۲۰۰۲ میالدی به این طرف هرگز دیده 
نشده اســت. این رشــد ارزش دالر ناشــی از افزایش 
تقاضا برای اوراق بهــادار با درآمد ثابتی اســت که به 
دالر آمریکا وابســته هســتند و در کنار این موضوع، 
بانک مرکزی آمریکا هم نــرخ بهره بانکی را به صورت 
پیوسته در ماه های اخیر افزایش داده و ارزش ارزهای 
خارجی دیگری نظیر یورو کاهش یافته است. گفتنی 
اســت چندی پیش قیمت یــورو در بازارهای جهانی 

پس از تقریباً دو دهه به زیر یک دالر رسید.
شــاخص دالر با قیمت بیت کوین هم بستگی منفی 
دارد؛ بنابراین رشــد این شــاخص می تواند با کاهش 

قیمــت ارزهــای دیجیتــال همــراه باشــد. همزمــان با 
اعالم ورشکستگی سلسیوس، سلسیوس ماینینگ 
)Celsius Mining( هم کــه یکی از زیرمجموعه های 
ایــن مؤسســه بــوده و در حــوزه اســتخراج ارزهــای 
دیجیتال فعالیت می کرد، ورشکستگی خود را به طور 
رســمی اعالم کــرد. بــا ایــن اتفــاق، قیمــت ریگ های 
اســتخراج بیت کوین به پایین ترین سطح طی تقریباً 
دو سال گذشته رسیده است. طبق داده های قیمتی 
پلتفــرم لوکســور ماینینــگ )Luxor Mining(، در 
ماه ژوئــن )خــرداد( و همزمــان بــا حراج سلســیوس، 
ریگ های استخراج بیت کوین با قیمت ۵۰ تا 6۰ دالر 
به  ازای هر تراهش بر ثانیه خریدوفروش می شــدند. 
ایــن یعنــی سلســیوس دســتگاه های خــود را تقریباً 

نصف قیمت بازار فروخته است.

تحلیل هفتگی بازار رمزارزها نشان می دهد که همه متغیرها فعالً ضد صعودی شدن بازار هستند

رابطه ارزش دالر و ریزش بیت کوین

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

هفته گذشته بود که به یکباره صحبت از فعالیت ایرانی ها 
در حوزه رمزارز؛ آن  هم در یکی از مهم ترین خبرگزاری های 
جهــان یعنــی رویترز بــه یکــی از خبرهــای مهم هفتــه این 
اکوسیستم تبدیل شد. رویترز به سراغ یکی از تریدرهای 
زن ایرانــی بــه نــام عســل علیــزاده رفتــه بــود و از او دربــاره 
کم وکیف زندگــی حرفه ای اش و از آن مهم تــر نحوه حضور 
او و دیگــر فعاالن رمــزارزی ایــران، در صرافی هــای خارجی 
پرسیده بود. مصاحبه ای که ذوق زدگی اولیه آن خیلی زود 
با گزارش هــای تکمیلی که برخــی از ســایت های معروف و 
معتبر حوزه رمزارز منتشر کردند، رنگ باخت. سایت هایی 
که با رمزگشــایی از برخی کلیدواژه های مطرح شــده در آن 
مصاحبه مانند »چگونگی استفاده ایرانی ها از صرافی های 
خارجی« به دنبال این پرسش رفتند که چطور وقتی ایران 
و اقتصــاد آن تحریم اســت، ایرانی ها در حــال فعالیت در 
صرافی هــای خارجــی  هســتند! کار بــاال گرفت و انگشــت 
اتهام به سوی صرافی بایننس نشانه رفت که مدت زیادی 
اســت زیر فشــار آمریکایی هاســت و حاال به نظر می رسد 
آن مصاحبــه بهانه خوبی بــه رســانه های آمریکایــی داده 
تا مدیــران بایننــس را بــه دور زدن قوانیــن آمریــکا؛ آن  هم 
در حوزه سفت و ســختی چون تحریم متهم کنند. دعوای 
بایننــس و آمریکایی هــا بر ســر جای خــود؛ چیــزی که این 
وســط نگران کننده شــده، این اســت کــه با ایــن مصاحبه، 
فعالیــت کاربــران ایرانی و بــه  تبــع آن صرافی هــای داخلی 

گل به خودی 
عسل و دوستان

حاشیه های یک مصاحبه با 
رویترز ؛  آمریکایی ها بایننس 
را زیر فشار گذاشته اند که چرا 

جلوی فعالیت ایرانی ها در حوزه 
رمزارز را نمی گیرد!

SKNUPS سرمایه گذاری دولچه گابانا روی
SKNUPS یــک پلتفــرم دیجیتــال و کلکســیونی از 
برندهای زیبایی و لباس اســت. این پلتفرم که توانسته 
بــود در مرحلــه پیشــابذری خــود از شــرکت هایی چون 
»ردریس ونچرز بل«، »وایر کپیتال« و »آدلفا« سرمایه 
جذب کند، اخیراً از جذب ســرمایه 3.5 میلیون دالری 
خود و آغاز همکاری با دولچه اندگابانا، خانه مد و زیبایی 

ایتالیایی خبر داده است.

سرمایه گذاری ۱۴۶ میلیون دالری تروگلوبال ونچرز 
روی پروژه های وب ۳

شــرکت ســرمایه گذاری خطرپذیر »تــرو گلوبــال ونچرز 
TGV4 Plus( نیــز به تازگــی یــک دور  ۴ پــاس« )
ســرمایه گذاری ۱۴۶ میلیــون دالری را بســته اســت. 

 ایــن ســرمایه گذاری کــه به عنــوان بخشــی از صنــدوق
 Follow On ایــن شــرکت تلقــی می شــود، بــه رهبــری 
گروهی متشکل از ۱5 شریک و سرمایه گذار انجام شده 
است. این سرمایه گذاران مجموعاً ۶۲ میلیون دالر از این 
سرمایه گذاری را متعهد شده اند. این سرمایه گذاری ها 
بــرای شــرکت های وب 3 در پورتفولیــوی TGV و ســایر 
پروژه هــای وب 3 کــه در مراحــل پایانی هســتند، انجام 

شده اند.

آوی بالکز بازوی سرمایه گذاری هوبی گلوبال
صرافی دارایی های دیجیتال »هوبی گلوبال« یک بازوی 
سرمایه گذاری جدید با نام »آوی باکز« راه اندازی کرده 
تا یک میلیارد دالر روی پروژه های دارایی های کریپتویی 
ســرمایه گذاری کند. این پروژه های کریپتویی پروژه های 

باوجود نزولی بودن بازار در 
این روزها سرمایه گذاری روی 
وب ۳ در حال افزایش است

بازار خرسی است 
اما وب ۳ همچنان 
سرمایه جذب می کند

دریافت بیت کوینی حقوق
 NYDIG شــرکت ســرمایه گذاری
یــک قــرارداد چندســاله بــا تیــم بیســبال 
نیویورک یانکیز امضا کرد تا به بازیکنان این 
تیم امکان تبدیل حقوق خود به بیتکوین 

را ارائه دهد.

برنامه شانگهای برای 
متاورس

یعنــی  چیــن  شــهر  پرجمعیت تریــن 
شــانگهای، قصد دارد به مرکزی مهم برای 
فعالیت هــای حوزه متــاورس تبدیل شــود. 
یکی از مهم ترین اهداف این سند رشد 5۲ 

میلیارد دالری متاورس در این شهر است.

 

ممنوعیت پرداخت با رمزارز؟
والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهــور 
روســیه، قانونــی را امضا کرده کــه پرداخت 
با ارزهای دیجیتال را بــرای کاالها، خدمات 
و محصوالت در این کشور ممنوع می کند.

 یک تاریخ برای مرج اتریوم
»اوان ون نس«، بنیان گذار سایت 
ویک این اتریوم، در توییتی عنوان کرده که 
به روزرســانی مرج )Merge( شبکه اتریوم 
در تاریــخ ۱۹ ســپتامبر )۲۸ شــهریور( اجرا 

خواهد شد.

NEWSخبر
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اقتصاد
E C O N O M Y

و نقل وانتقــاالت کریپتویــی آنهــا دوبــاره زیر ذره بیــن رفته 
است.

بایننس، پیشــروترین صرافــی ارزهای دیجیتــال جهان از 
نظر حجم مبادالت، به مشــتریان ایرانی خــود این امکان 
را داده بود کــه بتوانند بر بســتر این پلتفرم تجــارت کنند، 
بــدون اینکــه تحریم هــای آمریکا بــرای آنها مانعی باشــد.  
این صرافــی به راحتی به مشــتریان ســاکن ایــران خدمات 
ارائه می داد کــه این موضوع به حساســیت دســتگاه های 
نظراتی منجر شده و آنها را نگران کرده بود. بایننس حتی 
در وبــالگ »چاگــری پویــراز«، رئیــس جهانــی تحریم های 
این شــرکت اعالم کرد که مشــتریان می توانند با استفاده 
از وی پی ان بر محدودیت هــای جغرافیایی فائق آیند. حاال 
رویترز با تحقیقاتی که در مورد بایننس انجام داده، متوجه 
شده که هنوز کاربران ایرانی می توانند از پلتفرم این صرافی 
استفاده کنند، اما مدیران و سخنگویان بایننس می گویند 

به تحریم ها و قوانین احترام می گذارند.

  بایننــس بــه نقــش آمریــکا در اقتصــاد 
جهانی احترام می گذارد و با تحریم های مالی 

کامالً موافق است
بایننس هنوز یک پایگاه رســمی ندارد، اما چانگ پنگ 
ژائــو، مدیرعامــل ایــن شــرکت، در مــاه مــارس گفت که 
این شــرکت به زودی صاحــب یک دفتر مرکــزی خواهد 
شــد. انتظار می رود حضــور بین المللی ایــن صرافی آن 
را مجبور به هماهنگی با قوانین تحریم های بین المللی 

کند.
پس از خــروج دونالــد ترامــپ از توافق هســته ای ایران، 
تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران دوبــاره فعال شــد. در 
نوامبــر همــان ســال بایننــس بــه معاملهگــران ایرانــی 
هشــدار داد که وجوه خود را برداشــت کننــد. پویراز در 
وباگ خود گفته که بایننس نه یک شرکت مستقر در 
آمریکاست، نه حتی دفتر مرکزی آن در این کشور قرار 
دارد، امــا بهدلیل احتــرام به نقــش آمریــکا در اقتصاد 
جهانی، دسترســی معاملهگران ایرانی را مسدود کرده 

است.
یکی از سخنگویان بایننس در پاسخ به باک ورکز گفته 
است: »بایننس کاماً با تحریم های مالی بین المللی از 
جمله مســدود کردن دسترســی به پلتفرم برای کاربران 
مســتقر در ایران، کره شــمالی و دیگر کشــورهای تحت 

تحریم، موافق است.«
پویراز  ضمن اشــاره به توصیه کمیسیون تجارت فدرال 

و آژانس امنیت ســایبری و امنیت زیرســاخت در مورد 
استفاده رایگان از وی پی ان نوشت: »من نمی توانم این 
حقیقت را کــه افراد در کشــور تحــت تحریــم از پلتفرم 
بایننس برای معامله اســتفاده می کنند، کتمان کنم.« 
او افزود: »ما کاربران را بیشــتر بر اســاس عواملی چون 
رفتار آنها شناســایی می کنیم و روی این عوامل بیشتر 
از موقعیت جغرافیایی تمرکز داریم. همین مورد باعث 
می شود برخی کاربران از زیر دست ما در بروند.« هفت 
معامله گــر بــه رویتــرز اعــام کرده انــد کــه توانســته اند 
ممنوعیت ها را دور بزنند و تا سپتامبر ۲0۲۱ از بایننس 
اســتفاده کننــد و حســاب های خود را داشــته باشــند. 
البته پس از اینکه شــرکت قوانین ضدپول شــویی خود 
را سفت وســخت تر کرد، این افراد دسترســی خــود را از 

دست دادند.

 محبوبیت بایننس در ایران
ظاهراً مراحــل ثبت نام در بایننس بســیار ســاده و برای 
ثبت نــام ارائــه یــک ایمیــل کافــی بــوده اســت. یکــی از 
معاملهگــران ســاکن تهــران به رویتــرز گفته کــه ترجیح 
می دهد از بایننس اســتفاده کنــد؛ زیرا نیــازی به تأیید 

هویت ندارد. 
این صرافی ظاهــراً به خوبی از محبوبیت خــود در ایران 
آگاه بود؛ زیرا مدیران ارشد آن در سال های ۲0۱۹ و ۲0۲0 
در این مورد شوخی هایی با هم می کردند. حتی در بین 
کاربران ایرانی پیامی در اینســتاگرام ردوبدل می شد که 
نشان دهنده میزان محبوبیت این صرافی در ایران بود. 

  پول شویی در بایننس
رویترز پس از یک ماه تحقیق در مورد ادعای پول شویی 
در بایننس گزارشــی منتشر کرده اســت. رویترز در این 
گزارش ادعــا میکند کــه ارزش تراکنش هــای غیرقانونی 
در بایننــس حــدوداً ۲.3 میلیــارد دالر بوده اســت. این 
تراکنش ها مربــوط به کارهایی چون هــک، کاهبرداری 
و معامــات مــواد مخــدر بوده انــد. ایــن تحقیقــات 
نشــان داده انــد کــه  هکرهــای کــره شــمالی در بایننس 
حساب هایی ایجاد و از طریق آنها رمزارزهای سرقتشده 
 Eterbase را بــه صرافــی ارز دیجیتــال اســلواکیایی

هدایت می کردند. 
مدیرعامــل Eterbase گفتــه اســت کــه بایننــس 
»نمی دانســت چه کســی پــول را از طریق صرافــی آنها 

جابه جا می کند«.

خلق یک مجموعه جهانی یکپارچه از تمام کالس های 
دارایی چطور ممکن است- بخش دوم

مهم ترین مزیت توکن های اوراق بهادر

REVIEWبررسی

بــا ظهــور دارایی هــای دیجیتــال، امــکان 
مبادلــه بی واســطه دارایی هــا در ســطح 
جهان فراهم آمده، همچنین نقش واسطه گرانی 
همچون سوئیفت هر روز بیش از پیش در موضع 
ضعف قرار گرفته و سیستم های مالی کشورها از 
مســائلی همچــون تحریم هــای سیاســی مصون 
می شوند. با تبدیل اوراق بهادار به توکن های بهادار 
و دارایی های دیجیتال امکان جذب سرمایه و تأمین 
مالی بین المللی برای این حوزه فراهم خواهد آمد 
تــا سیســتم بــازار ســرمایه کشــور از مزایــای 

بین المللی شدن بهره مند شود.

 ساعات معامالت بدون محدودیت
  ً نســبتا معاماتــی  ســاعات  بــورس، 
محــدودی دارد. بــرای مثــال بایــد بگوییــم بــورس  
تهران فقط در روزهای معاماتی )نه در تعطیات 
آخر هفته یا تعطیات رسمی(، از ساعت ۹ صبح 
شروع به کار می کند و در ساعت ۱۲:30 بعدازظهر 
تعطیل می شــود. محدود بودن ســاعات معامله 
باعث می شود اعمال اطاعات جدید در قیمت ها 
با تأخیر انجام شود و در نتیجه کارایی بازار کاهش 
پیدا کند. عــاوه بر این ســاعات معامله در ســایر 
بورس های دنیا، مثل لندن، فرانکفورت یا توکیو نیز 
محدود است. نکته ای که موضوع را دچار معضل 
می کند، این اســت که این ســاعات، همپوشــانی 
بســیار کمــی )گاهی اوقــات هیــچ همپوشــانی( با 
صرافی هــا و ســایر بورس هــای دنیــا ندارنــد. ایــن 
ضعف، فضا را برای فعالیت بــازار توکن های اوراق 
بهــادار بــاز می کنــد کــه در تمــام هفــت روز هفته 
به صورت ۲۴ساعته فعالیت می کنند. این مسئله 
نه تنهــا به صــورت بالقــوه می توانــد کارایی بــازار را 
افزایش دهد، بلکــه می تواند بــازار اوراق بهــادار را 
در سراســر دنیــا یکپارچــه کند. بــا این حــال باید 
گفت یــک نکتــه منفــی در این میــان وجــود دارد 
و آن هــم این اســت کــه ســاعات طوالنــی معامله 
باعث توزیــع فعالیت های خریدوفــروش در تمام 
طول روز و در بازه های زمانی طوالنی تری می شود؛ 
بنابراین نقدینگی نسبی بازار کاهش پیدا می کند 
و اسپردهای پیشنهادی فروش باالتر خواهد رفت.

 مالکیت کسری
باید توجه داشت مالکیت کسری اهمیت 
زیــادی در طبقه بندی های گوناگــون دارایــی  دارد. 
برای مثال، توکــن اوراق بهادار با پشــتوانه ســهام 
شــرکت تســا که توســط مجموعه اف تی ایکس 
ارائه شده، به سرمایه گذاران این امکان را می دهد 
تــا کســری از ســهام مجموعه تســا را خریــداری 
کنند. ایــن می تواند رویکرد و امکانــی جالب برای 
تمام ســهم های گران قیمت باشــد. با این حال، از 
این ویژگی می توان برای خرید کاس های دارایی، 
مانند آثــار هنری، زمین، ســاختمان یا هــر دارایی 
دیگری استفاده کرد که قیمت هر واحد آنها برای 

ســرمایه گذاران خرد بســیار گران اســت. پیش از 
ایــن، ســرمایه گذاران خــرد ناچــار بودنــد از طریق 
واسطه هایی در این بخش ها سرمایه گذاری کنند. 
این روش سرمایه گذاری مستلزم اعتماد به واسطه، 
پرداخت هزینه به آنها و انتخاب پرتفویی اســت 
که ممکن اســت چندان با ســلیقه و شــخصیت 
ســرمایه گذاری شــما مطابقــت نداشــته باشــد. 
مالکیــت کســری می توانــد از طریــق دارایی هایی 
که قیمــت هر واحــد آنها باالســت، راه حلــی برای 
این موضوع ارائه دهد؛ بنابراین مالکیت کســری 
می توانــد پیامدهــای اقتصــادی مهمی بــه همراه 

داشته باشد:
 مالکیت کسری می تواند سبد )پورتفوی( بهتر 
و متنوع تــری را در اختیــار ســرمایه گذاران خــرد و 
متوسط قرار دهد و  با این کار ســبد دارایی آنها به 

بازار واقعی نزدیک تر می شود. 
  موضــوع دوم این اســت که امــکان به کارگیری 
استراتژی های سرمایه گذاری روی سایر کاس های 

دارایــی را نیــز ممکن می کنــد. برای 
مثال، تصور کنید یکی از تابلوهای 
نقاشی پیکاســو در معرض فروش 
قــرار می گیــرد و یــک ســرمایه گذار 
هوشمند شاید تصمیم بگیرد که در 
روزهای ابتدایی وارد موقعیت خرید 
)Long( شــود و ســپس در روزهــای 
 )Short( انتهایی موقعیت فــروش

را اتخاذ کند. 
  تأثیر ســوم مالکیت کسری این 
اســت که باعــث معامــات بــازار و 

در نتیجــه افزایش نقدینگــی نســبی در بازارهای 
خاص می شود.

 امکان تسویه حساب درلحظه
اگرچه صرافی ها و کارگزارهای بازار سهام 
هم می توانند معامات را تقریباً به همان سرعت 
فناوری  باکچین و چه بسا سریع تر انجام دهند، 
ولی فراینــد تسویه حســاب آنهــا معموالً بســیار 
طوالنی تر اســت. به عنوان مثــال، در بــورس اوراق 
بهادار تهران دو روز کاری طول می کشــد تا انتقال 
مالکیت نهایی شده و پرداخت پول فروشنده اوراق 
توسط خریدار انجام شــود. فناوری باکچین این 
توانایی را دارد که زمان تسویه حســاب را به شکل 
بســیار قابل توجهــی کاهــش دهــد. بــرای مثال، 
تراکنش های رمزارزهای دیجیتال مانند بیت کوین 
)BTC( یا اتریوم )ETH( در عرض تنها چند دقیقه 
تســویه می شــوند. فرایند تســویه ســهام بســیار 
پیچیده تر اســت و تســویه توکن های اوراق بهادار 
نیز به همین میزان پیچیده خواهند بــود؛ چراکه 
واسطه ها و بازیگران زیادی در این میان ایفای نقش 
می کنند و بخشی از کار نیز به آنها وابسته است. 
این موضوع می تواند فرایند تسویه اوراق بهادار را 

از چند روز به چند دقیقه کاهش دهد.

محمد قاسمی
 مدیرعامل مزدکس

sghasemi
@gmail.com

تحت مدیریت دیفای و وب 3 هســتند کــه در مراحل 
رشــد یا بذری خود قــرار دارند. آوی باکز بــه یک مرکز 

رشد و تحقیق نیز مجهز خواهد بود.

جک دورسی در حال ساخت وب ۵
شرکت »باک« جک دورسی که قباً با نام اسکوئر آن 
را می شــناختیم، به دنبال گذر از وب 3 و دســت یافتن 
 TBD .بــه وب 5 و رؤیــای اینترنــت غیرمتمرکــز اســت
بــازوی بیت کوینی باک اعام کرده که وب 5 بر بســتر 

باکچین بیت کوین ساخته شده است.

بــر اســاس گفته هــای ایــن شــرکت، وب 5 روی هویت 
غیرمتمرکز و ذخیره سازی دیتا تمرکز دارد. 

وب سایت TBD می گوید وب 5 برای توسعه دهندگان 
تجربــه کاربــری لذت بخشــی را بــه ارمغــان مــی آورد 
و همچنیــن مالکیــت داده و هویــت را بــه خــود افــراد 

می دهد.
بــه اعتقــاد TBD مشــکل اصلــی وب 3 این اســت که 
حساب های کاربری توسط شــرکت ها به کاربران ارائه 
می شــوند و داده های کاربــران در ســیلوهای اطاعاتی 

اپلیکیشن ها نگهداری می شوند.
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رويداد
E V E N T

 شبکه سازی و تعامل 
فعاالن رمزارزی ایران در 

اولین عصرانه راه کار

کسب وکارهای 
رمزارزی دور هم 

جمع شدند
پنجشــنبه هفتــه گذشــته در 
دورهمــی  برنامــه  یــک 
چهارســاعته کــه بــه بهانــه رونمایــی از 
کارخانه نوآوری رسانه راه کار برگزار شد، 
بیش از ۱00 تن از فعاالن کسب وکارهای 
رمــزارز و باکچین ایــران دور هــم جمع 
شــدند و با یکدیگر به بحث و گفت وگو 
پرداختنــد. ایــن رویــداد کــه در خانــه 
کارمان لواسان برگزار شد، مهمانانی از 
مجلس شورای اســامی، سازمان نصر 
تهــران، صرافی هــای شناخته شــده 
رمزارزی ایــران و بنیان گــذاران و مدیران 
دیگر کسب وکارهای باکچینی داشت. 
در بخشــی از ایــن رویــداد حســام 
حبیب هللا، معــاون فنــاوری و اطاعات 
بانک شــهر و محســن ابراهیمی، مدیر 
مرکــز نــوآوری بانــک شــهر کــه حامــی 
برگــزاری ایــن رویــداد بــود، بــا اشــاره به 
توســعه رمزارزها در جهان تأکید کردند 
از  حمایــت  بــا  کشــور  در  بایــد 
کســب وکارهای ایــن حــوزه از فنــاوری 

غیرمتمرکز و مواهب آن بهره برد. 

 مجتبی توانگــر، رئیس کمیته 
اقتصــاد دیجیتــال مجلــس 
شــورای اســامی هم در بخشــی از این 
مراسم با اشاره به فراگیری رمزارزها در 
جهــان و تاش هــای مجلــس بــرای 
حمایــت از کســب وکارهای ایــن حــوزه 
گســترش  و  رشــد  بــا  کــرد  تأکیــد 
کســب وکارهای مبتنــی بــر رمــزارز و 
باکچین، می توان امیــدوار بود که یک 
اکوسیســتم قدرتمنــد در ایــن حــوزه 
شــکل بگیــرد و خدمــات و محصوالت 
فناورانــه ای، به خصــوص در حوزه مالی 

به کاربران ایرانی ارائه شود.

 همچنیــن در این رویــداد رضا 
جمیلــی، ســردبیر هفته نامــه 
رمزارز با اشــاره به انتشــار ۲7 شماره از 
و  راهبردهــا  اهــداف،  مجلــه  ایــن 
چشــم انداز ایــن نشــریه رســمی حــوزه 
رمــزارز را تشــریح و تأکیــد کرد ســاخت 
در  کارآفرینانــه  اکوسیســتم های 
حوزه های جدید فناوری جز با همراهی 
فعــاالن کســب وکاری آن حــوزه ممکــن 

نخواهد شد.

REPORTگزارش

 دورهمی فعاالن کسب وکار های اقتصاد نوآوری ایران
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اقتصاد
E C O N O M Y

برخورد با الیه های 
سخت ماینینگ

آیا استخراج بیت کوین همچنان سودآور است؟ 
به نظر می رســد امروز دیگر اســتخراج بیت کویــن چندان 
ســودآور نیســت. اســتخراج ایــن رمــزارز زمانــی ســودآور 
اســت کــه هزینــه آن کمتــر از پــاداش و کارمــزد تراکنــش 
بیت کویــن باشــد، امــا بــازار نزولــی بیت کویــن ســودآوری 
استخراج را با مشکل مواجه کرده است. در 21 ماه ژوئن که 

قیمت بیت کوین به حدود 20 هزار دالر رسیده 
بــود، شــرکت بیت فــارم )Bitfarm( کــه یکی از 
اســتخراج کنندگان بــزرگ اســت، بــرای آنکــه 
ترازنامه اش را تقویــت کند، معادل 82 میلیون 

دالر بیت کوین فروخت. 
با وجــود آنکــه قیمــت بیت کوین در مقایســه 
با اوجــش در مــاه نوامبــر 2021 )69 هــزار دالر( 
افت خیلی زیادی داشــته، ســختی استخراج 
همچنــان در حــال افزایش اســت. دلیلش آن 
است که ماینرها استخراج بیت کوین را کند یا 
متوقــف نکرده اند. در نتیجه وقتی شــبکه کل 

قدرت محاســباتی را افزایش دهد، استخراج دشوارتر و در 
نتیجه گران تر می شود.

در چنین شــرایطی که بیت کوین ســودی نــدارد، بعضی از 
دارندگان بیت کوین که همواره از بیت کوین سود می کردند، 
بیت کوین های خودشــان را با قیمت پایین می فروشــند تا 
هزینه های استخراج شان را تأمین کنند؛ بنابراین پرسش 
بزرگ این است که چرا؟ آیا استخراج بیت کوین هنوز یک 

سرمایه  گذاری سودآور است؟ پایان این بازی چیست؟

  موقعیت منفی
 بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بــا »دیویــد کانلیــس« 
)David Canellis( گفت وگویی انجام شده است؛ موضوع 
گفت وگو این است که چگونه می توان سودآوری استخراج 

بیت کوین را اندازه گیری کرد. 
به گفته کانلیس، بیت کوین تنها زمانی سودآور 
اســت که هزینه های اســتخراج آن از پاداش ها 
و کارمزدهای تراکنشش کمتر باشد. این ساده 
اســت، اما مکانیســم تعیین هزینه ها چندان 
ساده نیســت. به نظر وی عوامل تعیین کننده 
هزینه، متفاوت و متعدد هستند و بهتر است 
برای تجزیه وتحلیل سود، رفتار ماینرها ارزیابی 

شود.
کانلیس ایــن رفتــار ماینرهــا را کــه بیت کوین را 
با قیمت پایین می فروشــند، نشــانه بــاال بودن 
هزینه های استخراج می داند. به ویژه با توجه به 
اینکه ماینرهای بیت کوین متعهدترین دارندگان این رمزارز 
هستند، اگر ســناریوی بازار ایده آل باشــد، آنها بیت کوین 
خود را در بازار گاوی می فروشند و در مقابل در بازار خرسی، 

بیت کوین ذخیره می کنند.
برای مثال وقتی بیت کوین در زمستان و بهار 2021 صعودی 
بود، ماینرها سود زیادی کردند. برای مدت کوتاهی، موقعیت 
ماینرها به منفی 24.000 بیت کوین در ماه رسید؛ این عدد 
نشان می دهد که در ترازنامه ماینرها بیش از آنکه بیت کوین 

 همکاری مسترکارت با فاست برای گسترش خدمات مالی 
در اندونزی

اندونزی کشوری پیشتاز در پذیرش رمزارزها
حجم سرمایه گذاری های اخیر در حوزه 
رمزارزها در شرق آســیا به شدت مورد 
توجه قرار گرفته است. در این میان اندونزی را 
پیشــتاز ایــن جــذب ســرمایه ها می داننــد؛ 
کشــوری کــه در آن شــرکت های رمــزارزی و 
محصــوالت و خدمات مرتبط با آنها به شــدت 
در حال رشد هستند. یکی از مهم ترین دالیل 
ایــن امــر هــم جمعیــت عظیمــی اســت کــه به 
دالیل مختلف هنوز از خدمات بانکی مرسوم و 
ســنتی اســتفاده نمی کنند؛ جمعیتی که حاال 
برای شــرکت های رمــزارزی، به ویژه آنهــا که در 
حوزه پرداخت فعالیت می کنند، جذابیت پیدا 

کرده اند.

جهانــی  مالــی  خدمــات  شــرکت 
مســترکارت و شــرکت توســعه دهنده 
درگاه هــای رمزنــگاری و ارزهــای دیجیتــال، 
فاست، جهت گسترش خدمات مالی خود به 

اندونزی با هم شریک شده اند.

در حال حاضر بیــش از 92 میلیون نفر 
در اندونزی از خدمات بانکی اســتفاده 
نمی کنند و هدف همکاری مسترکارت و فاست 
استفاده از بازار دارایی های دیجیتال در پیشبرد 
اهــداف مالی اســت. »هنــدرا سوریاکوســوما«، 
مدیر فاست، در کشور اندوزی در بیانیه ای گفته 
اســت کــه مالکیــت دارایــی، قوی تریــن راه برای 
تقویــت معیشــت و اقتصــاد ســالم اســت. 
مسیرهای ارسال وجوه دیجیتالی می توانند موج 
جدیــدی از رفــاه اقتصادی-اجتماعــی راه 
بیندازنــد. مــا در تالشــیم بــا ارائــه و ســاخت 
محصوالت منحصربه فرد به تسریع و تسهیل 

راه اندازی این موج کمک کنیم.

فاست، پلتفرمی اســت که به کاربران 
امکان خرید، فروش، ارســال و ذخیره 
دارایی ها و توکن های دیجیتالی را می دهد. این 

پلتفــرم در آوریــل 2022 در دور اول جــذب 
سرمایه خود بیش از 22 میلیون دالر جمع آوری 
کــرد. ایــن ســرمایه گذاری بــه رهبــری »لیبرتی 
سیتی ونچرز« و »فاطیما گوبی ونچرز« انجام 
 شده بود. فاســت از آن زمان به دنبال راه یافتن 
به اندونزی و پاکســتان و توسعه خدمات خود 

در این کشورهاست.

اندونزی از نظر میزان پذیرش مالکیت 
ارزهای دیجیتال کشــوری پیشــتاز در 
سراســر جهــان محســوب می شــود. در ســال 
2022، صرافــی رمزارز جمینای طــی تحقیقی، 
گروهی از مردم اندونزی را بررسی کرد و متوجه 
شــد 41 درصد از آنهــا دارایی دیجیتــال دارند. 
نکته قابل  توجه دیگر تعداد زنان مالک ارزهای 
دیجیتال در این کشور اســت که اندونزی را در 
این زمینه هم به کشوری پیشــتاز تبدیل کرده 
است. بیش از نیمی از سرمایه گذاران رمزارزی 

در اندوزی زن هستند.

»ناویــن جیــن«، مدیر مســترکارت در 
کشــور اندونــزی گفــت: »روی آوردن 
مــردم بــه فناوری هــا و دارایی هــای دیجیتــال 
نیازمنــد گــرد هــم آمــدن بازیگــران کلیــدی در 
بخش های خصوصــی و دولتی و همکاری آنها 
برای ایجاد راه حل های کارآمد است. آنها باید 
با همکاری یکدیگــر راهکارهایی ارائه دهند که 
بــه فرصــت و راه حل هــای نــو بــرای افزایــش 

گنجایش مالی منجر شوند.«

مســترکارت فعاالنه در حال گسترش 
خدمات خود در فضای کریپتو است. 
اخیراً هــم از راه اندازی یک بنیــاد مردمی با نام 
The Belle Block خبر داده اســت. این بنیاد 
بر توانمندســازی زنان و افــراد غیرباینری برای 
اســتفاده از فنــاوری وب ۳ و ارزهــای دیجیتال 

تمرکز دارد.

REPORTگزارش

راضیه مینایی  
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کل اســت. عالوه بــر آن متغیرهایی مثل مــکان و مقیاس 
فعالیت و نگهداری هم نقش دارند، اما پس از هش ریت، 
دومین متغیر بزرگ موضوع تأمین مالی اســت. بسیاری 
از شــرکت های ماینر عالوه بر هزینه های عملیاتی، بدهی 
هــم دارنــد؛ بنابرایــن حتی اگــر طبق محاســبه بر اســاس 
قیمت بیت کوین و نرخ هش، فعالیت اســتخراج سودآور 
باشــد، مســئله بدهی و تعهــدات شــرکت می توانــد آن را 

تحت الشعاع قرار دهد.
تعداد زیادی از ماینرها برای تأمین مالی گسترش عملیات 
استخراج شان وام گرفته اند. آنها برای دریافت وام با بهره 
باالی ۳0 درصد، بیت کوین خرج نکردند، بلکه از تجهیزات 
استخراج و پاداش هایشان به عنوان وثیقه استفاده کردند. 
بســیاری از وام دهنــدگان دکل هــای اســتخراج را به عنوان 

وثیقه قبول کردند.
چنین کاری از دو جهت به ماینرها فشار آورده است؛ اول 
با توجه به اینکه بخش مهمی از تجهیزات شان به عنوان 
وثیقه قفل شــده، برای ماینرها دشــوار اســت که در زمان 
سودآوری پایین تولیدشان را کاهش دهند. دوم بازپرداخت 
وام، هزینه ها را به قدری افزایش می دهد که عدم سودآوری 

را تشدید می کند.
بنابرایــن اگر ماینرهــا بــرای بازپرداخت وام دچار مشــکل 
شوند، مجبورند یا بیت کوین هایشان را نقد کنند یا ماشین 
و تجهیزاتی را که به وثیقه گذاشته اند، به وام دهنده تحویل 
دهند. در واقع این یک فشار یا خطر دوسویه است. از یک 
سو مشکالت ماینرها در بازپرداخت وام، بر وام دهندگان 
فشــار می آورد و از ســوی دیگــر ماینرها ممکن اســت کل 

سپرده بیت کوین شان را از دست بدهند.

  و اما یک خطر دیگر
ماینرها با خطر دیگری هم روبه رو هستند. در شرایط کنونی 
بازار، با فروپاشی استیبل کوین ترا/لونا و بحران شرکت هایی 
مثل سلســیوس و غیره، بســیاری از وام دهنــدگان تحت 
فشــار قرار گرفته اند. اگر آنها دچار ورشکســتگی شــوند، 

ممکن است ماینرها وثیقه خود را از دست بدهند.
شکنندگی ترازنامه بعضی از وام دهندگان به این معناست 
که آنها همچنان نیاز دارند که ماینرها در کسب وکارشان 
باقی بماننــد و بتوانند بازپرداخــت وام را ادامــه دهند. اما 
مســئله اینجاســت که تداوم حضور ماینرهایی که ســود 
نمی کنند، نرخ هش بیت کوین را به صورت مصنوعی باال 
نگه می دارد و در واقع هزینه استخراج بیت کوین به سطح 

مقرون به صرفه کاهش پیدا نمی کند.
پس ماینرها چه سودی می برند؟ برای پاســخ دادن به این 
سؤال باید دانست که صرفاً مسئله بقا نیست که ماینرها 
را در موقعیتــی غیرســودآور نگــه مــی دارد. ماینرهایی که 
هنــوز در حال مبارزه هســتند، 
امیدوارنــد بازیگرانی که کارایی 
کمتــری دارنــد، از بــازی خــارج 
شــوند تــا در نتیجه خودشــان 
پاداش بیشتری از استخراج به 

دست آورند.
اکثــر ماینرهــا پاداش شــان را 
در یــک اســتخر اســتخراج بــه 
اشتراک می گذارند. این استخر 
درآمد کل را بر اساس سهم نرخ 
هش هر ماینر توزیــع می کند. 
این ســاختار رقابــت را افزایش 
می دهد؛ یعنی هر ماینر باید به 

نرخ هش خود اضافه کند تا سهم درآمدش افزایش یابد.
با توجه به اینکه مجموع پاداش بیت کوین در هر 10 دقیقه 
یکسان است، ماینری که دوام بیاورد، هر بار سهم بیشتری 
نصیبش می شــود. در نتیجه ماینرهایی که در بازی باقی 
می مانند، هم ترازنامــه ســودآوری را به دســت می آورند و 
هم بیت کوین بیشــتری با قیمت تخفیفی نصیب شــان 

می شود.

وارد شــود، بیت کویــن خارج شــده اســت. در مقابــل وقتی 
قیمت بیت کوین در حال کاهش است، موقعیت ترازنامه 
ماینرها معموالً مثبت اســت؛ این نشــان می دهد که برای 
تأمین هزینه های استخراج به اخذ ســود بیت کوین نیازی 

ندارند.
حال اگر ماینرها در بازار نزولی ماه ژوئن فروش داشته باشند، 
نشانه آن است که افزایش هزینه ها ماینرها را مجبور کرده 
که برنامه کسب وکارشان را تغییر دهند، اما این لزوماً نشانه 
تسلیم شدن نیست. تسلیم زمانی اتفاق می افتد که ماینر 

از شبکه خارج شود.
فروش اخیری که در میان ماینرها اتفاق افتاده، نشان از یک 
جنگ فرسایشی دارد. در چنین موقعیتی فعالیت ماینرها 
حتی با وجود زیــان دادن دوبرابر می شــود. در واقع آنها هر 
کاری می کنند تا چراغ را روشــن نگه دارند و این امیدواری را 

دارند که در میان آخرین هودلرها باشند.

  ماینرها چرا کنار می کشند؟
برای اینکه درک کنیم ماینرها چگونه مجبور به تسلیم شدن 
می شــوند، بایــد توضیــح دهیــم کــه نقــش نــرخ هــش یــا 

هش ریت در تعیین هزینه های 
بیت کویــن چیســت. »نــرخ 
هــش بیت کویــن« بــه معنــای 
قدرت محاسبانی کل در شبکه 
بیت کوین اســت. یعنی تعداد 
محاســباتی کــه شــبکه در هــر 

ثانیه انجام می دهد.
دانستن این نکته الزم است که 
ورود رایانه ها و قابلیت استخراج 
بیشتر به شــبکه، محاســبه را 
دشــوارتر می کننــد. در چنیــن 
شرایطی ماینرها برای به دست 
آوردن همان مقدار پاداش باید 

از بــرق بیشــتری اســتفاده کننــد. در مقابل وقتــی قدرت 
محاسباتی از شبکه خارج می شود، یعنی رایانه های کمتری 
در حال کار هســتند، نرخ هش و ســختی شــبکه کاهش 
پیدا می کند؛ بنابراین ماینرها برای استخراجِ همان مقدار 

بیت کوین، انرژی کمتری صرف می کنند.
در نتیجــه، نــرخ هــش بــا مصــرف انــرژی ماینرهــا ارتباط 
مســتقیمی دارد و شــاخصی بــرای تعییــن هزینه هــای 

بسیاری از وام دهندگان 
تحت فشار قرار 

گرفته اند. اگر آنها دچار 
ورشکستگی شوند، 
ممکن است ماینرها 

وثیقه خود را از دست 
بدهند

میستن لبز تاکنون ۱۴۰ میلیون دالر جمع آوری کرده 
و اکنون به دنبال اهداف بزرگ تری است

استارتاپی به دنبال جذب سرمایه دو میلیارد دالری
 میســتن لبز اســتارتاپی است که روی 
وب ۳ و زیرســاخت بالکچیــن تمرکــز 
دارد. این استارتاپ اخیراً در حال مذاکره برای 
دور دوم جذب سرمایه خود و افزایش ارزش آن 
وب ســایت  اســت.  دالر  میلیــارد  دو  بــه 
اینفورمیشن روز دوشنبه 11 ژوئیه گزارش داد 
که این اســتارتاپ در حال مذاکــره برای جذب 
دور  یــک  در  میلیــون دالر   200 حداقــل 
ســرمایه گذاری به رهبری اف تی ایکس ونچرز، 
بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر صرافی ارزهای 
دیجیتــال اف تی ایکس اســت. گفته می شــود 
میســتن لبز تاکنون 140 میلیون دالر ســرمایه 

جذب کرده است.

 امــا ظاهــراً میســتن لبز هدف بســیار 
بزرگ تــری دارد. ســرمایه دو میلیــارد 
دالری که میستن لبز قصد دارد به دست آورد، 
بسیار بیشتر از سرمایه های قبلی این شرکت 
اســت. نکتــه قابــل  توجــه ایــن اســت کــه 
میســتن لبز زمانــی ایــن هــدف را در ســر 
َــد کــه بســیاری از شــرکت ها درگیــر  می پروران
ســرمایه های کــم و نامشــخص و تعدیــل 
نیروهای خود هســتند. البته بنا بــر گزارش ها 
این هــدف بســته بــه عواملــی تغییرپذیــر نیز 

هست.

 ارزش دور اول ســرمایه گذاری روی 
میســتن لبز ۳6 میلیــون دالر و بــه 
رهبــری اندریســن هوروویتــز بوده اســت. این 
سرمایه گذاری که در دسامبر 2021 انجام شد، 
حامیــان دیگــری نیــز از جملــه الیت اســپید، 
کپیتــال،  الکتریــک  ونچــرز،  کوین بیــس 
اســتاندارد کریپتو، ان اف ایکس و اسلو ونچرز 

داشت.

 الزم به ذکر اســت که میســتن لبز در 
سال 2021 تأســیس شد و بر ساخت 
زیرســاخت های بالکچینــی بــرای فعال کردن 
برنامه هــای غیرمتمرکــز از جملــه بازی هــای 
رمزنگاری شــده تمرکــز دارد. بنیان گــذاران 
میستن لبز کارمندان سابق ناوی ریسرچ، تیم 
تحقیــق و توســعه ارزهــای دیجیتــال متــا، 
هستند. آنها در آنجا به توسعه استیبل کوین 

دیم کمک کردند.

 افــت قیمــت دارایی هــای دیجیتال و 
ورشکستگی تری اروزکپیتال و وویجر 
نگرانــی  افزایــش  باعــث  دیجیتــال 
ســرمایه گذاران شــده، اما با وجود این ترس و 
دلهــره همچنــان پول به ســمت شــرکت های 
یــرا  ز می شــود؛  ســرازیر  بالکچینــی 
فرصت هــای  به دنبــال  ســرمایه گذاران 
این چنینــی و ســرمایه گذاری در دوران رکــود 

هستند.

 اگــر میســتن لبز بــه هدف خــود برای 
افزایش ارزش ســرمایه به دو میلیارد 
دالر دست یابد، نه تنها اعتقاد راسخ و توانایی 
این اســتارتاپ بــه چشــم می آیــد، بلکــه این 
حرکت کل صنعت کریپتــو را تکان می دهد و 
یــک نقطــه چرخــش بــرای ایــن صنعــت 

محسوب می شود.

 ICHI دانیل تال«، سرپرست پروژه« 
در مصاحبــه ای به بــالک ورکز گفت: 
»در بــازار نزولــی ایــن روزهــا، شــاهد بدترین 
ســناریوها هســتیم، اما اگر از دیــد مثبت به 
این قضیه نگاه کنیم، ایــن وضعیت می تواند 

بهترین زمان برای توسعه باشد.«

REPORTگزارش



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 28
26 تــــــــــــــیــــــــر 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

12

چهرهها
F I G U R E S

بخت بد سلسیوس
سقوط و از هم پاشیدن شیرازه برخی کسب وکارهای رمزارزی چطور تمام بازار را تحت تأثیر 

خود قرار می دهد؟
پلتفــرم وام دهی رمــزارزی سلســیوس کــه اخیــراً به یکــی از 
قربانیان سقوط رمزارزها تبدیل شده، شرایط سختی را تجربه 
می کند. این پلتفرم مستقر در نیوجرسی که همین چند روز 
پیش اعالم ورشکستگی کرد به مشتریانی که رمزارزهای خود 
را در پلتفرم آن سپرده گذاری می کنند، محصوالتی بابهره ارائه 
می داد. آنها همچنیــن از طریــق وام دادن رمزارزهــا، به بازده 
می رسند. این پلتفرم در تاریخ 12 ژوئن با توقف برداشت ها، 

به شایعه ورشکستگی خود قوت بخشید.
»الکس ماشینسکی«، مدیرعامل سلســیوس در آن زمان 
اعــالم کــرد کــه دلیــل توقــف برداشــت ها، نقل وانتقــاالت و 

مبادالت در این پلتفرم، شــرایط ســخت بازار رمزارزهاست. 
این اقدام سلسیوس همچنین نگرانی هایی درباره پرداخت 
بدهی هــا ایجاد کــرد. سلســیوس تا مــاه می حدود هشــت 
میلیارد دالر وام به مشتریان اعطا کرده بود و تقریباً 12 میلیارد 
دالر دارایی تحت مدیریت را در اختیار داشــت. همین ارقام 
سبب شده بود تا سلسیوس به یکی از بزرگ ترین بازیگران 
وام دهی رمزارزها تبدیل شود. این کمپانی تا اکتبر 2021 حدود 
26 میلیارد سرمایه تحت مدیریت خود داشت، اما اکنون این 
رقم بیش از ۵0 درصد کاهش  یافته و توکن سلسیوس نیز 9۷ 
درصد از ارزش خود را در همان بازه زمانی از دست  داده است.

  تأثیر سلسیوس بر بازار
پس از انتشــار این خبر، بیت کوین و ســایر رمزارزها کاهش 
 ارزش قابــل  توجهــی را تجربــه کردنــد. بــر اســاس داده هــای

 Coin Metrics، بزرگ تریــن دارایــی دیجیتــال جهــان با 1۵ 
درصد کاهش به 2۳.۳2۵ دالر رسید و به پایین ترین سطحی 
که از دسامبر 2020 تاکنون مشاهده نشده بود، سقوط کرد. 
اتر با 1۷ درصد کاهش به 1.22۵دالر رسید و توکن سلسیوس 
بیش از ۳8 درصد کاهش یافت و این سقوط ادامه پیدا کرد.

وام های رمزارزی همچنان در یک منطقه خاکســتری نظارتی 
قــرار دارنــد. رگوالتورهــای بــازار ایــاالت متحــده معتقدند که 

سرمایه گذار سوالنا 
از اعضای این پروژه 

شکایت می کند

سوالنا زیر فشار
مــارک یانــگ مدعــی اســت کــه 
بازیگــران کلیــدی اکوسیســتم 
سوالنا سرمایه گذاران را گمراه کرده و اوراق 

بهادار ثبت نشده را به آنها فروخته اند.

یکی از سرمایه گذاران سوالنا علیه 
افراد کلیدی در این اکوسیســتم 
شکایتی تنظیم کرده و آنها را به اظهارات 
گمراه کننده و کسب ســود از فروش اوراق 
بهادار ثبت نشــده متهم کرده است. این 
فرد که مارک یانگ نام دارد، در یکم ژوئیه 
شــکایت خــود را علیه ســوالنا لبــز، بنیاد 
ســوالنا، آناتولــی یاکوونکــو، مدیرعامــل 
سوالنا، شرکت سرمایه گذاری ارز دیجیتال 
مولتی کپیتــال و یکی از بنیان گــذاران آن، 
کایلی سامانی و همچنین پلتفرم تجاری 

فالکون ایکس ثبت کرد. 

مارک اظهار داشت: »متهمان از 
طریق فروش اوراق بهادار سوالنا 
)SOL( به ســرمایه گذاران خــرد در ایاالت  
متحده، برخالف مفاد ثبــت قوانین اوراق 
بهادار فــدرال و ایالتی، ســود هنگفتی به 
دســت آوردنــد و ســرمایه گذاران متحمل 
ضررهای هنگفتی شده اند. این شکایت 
توســط ســرمایه گذارانی کــه توکن هــای 
ســوالنا را بیــن 24 مــارس 2020 تــا تاریــخ 
تشــکیل این پرونــده خریــداری کرده اند، 

تنظیم  شده است.«

اسناد دادگاه نشــان می دهد که 
یانگ ادعا کرده است متهمان از 
آوریــل 2020 مبالــغ گزافــی را بــرای تبلیغ 
ســوالنا در ایاالت  متحده هزینه کرده اند. 
ظاهراً این تبلیغات قیمت توکن سوالنا را تا 
پنج نوامبر 2021 بــه 2۵8 دالر و ارزش بازار 
آن را بــه ۷۷ میلیــارد دالر رســانده اســت. 
مارک می گوید این تبلیغات توکن سوالنا را 
از یک دارایی رمزارزی نسبتاً مبهم به یکی 
از دارایی هــای رمزنــگاری برتــر در جهــان 

تبدیل کرد.

مــارک در ادامــه افــزود: »افــراد 
کلیدی به مشکالت فنی سوالنا 
اهمیتی نمی دادند. این افراد درصد قابل 
 توجهی از توکن هــا را در اختیــار دارند. در 
واقع از می 2021، آنها 48 درصد از عرضه 
SOL را در اختیــار داشــتند.« یانــگ ادعا 
می کند کــه این شــبکه به شــدت متمرکز 

است.

NEWSخبر

ویجر هم اعالم ورشکستگی کرد

روزگار سخت 
وام دهندگان

شــرکت ویجــر )Voyager( یــک هفتــه پــس از آنکــه اجازه 
برداشــت را بــه مشــتریان خــود نمــی داد، اعــالم کــرد کــه 
ورشکست شده است. این شرکت در زمینه وام دهی رمزارز 
فعالیت می کند. پیش از آن، این شــرکت اعالم کرده بود که 
یکی از طلبکاران صندوق پوشش ریسک »تری اروز کپیتال« 
اســت. شــرکت ویجر معامله و برداشــت را در شــبکه خود 
مسدود کرده بود، اما کمتر از یک هفته، در روز چهارشنبه، 
 )Chapter 11( 11 درخواست ورشکستگی موسوم به فصل
کرد. فصل 11 نوعی ورشکستگی اســت که بر اساس فصل 
11 قانون ورشکستگی ایاالت متحده آمریکا، به بدهکار اجازه 
ســازمان دهی دوباره امور تجاری، بدهی ها و دارایی هایش را 

می دهد و با عنوان سازمان دهی مجدد هم شناخته می شود. 
ویجر طی این اعالم ورشکستگی، نام بیش از 100 هزار طلبکار 
خود را منتشر کرد. مؤسسه سرمایه گذاری و معامالت رمزارز 
»آالمــدا ریســرچ« )Alameda Research( در صــدر ایــن 
 ،)Stephen Ehrlich( »فهرست قرار دارد. »اســتفان ارلیچ
مدیرعامل ویجر، اعالم کرد که پس از ســازمان دهی مجدد 
شرکت ویجر، مشتریان دارایی های خود را دریافت خواهند 
کرد. دادخواست شــرکت ویجر در منطقه جنوبی نیویورک 
ثبت شده است. این دادخواست نشــان می دهد که ویجر 
بیــش از 100 هــزار طلبــکار دارد. ایــن شــرکت کــه در تورنتــو 
مستقر است، دارایی های رمزارز خود را که ارزشی معادل 1 تا 
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بســیاری از محصــوالت بایــد به عنــوان اوراق بهــادار تحــت 
قوانیــن ســخت گیرانه قــرار گیرند تا نســبت بــه محافظت از 
سرمایه گذاران اطمینان حاصل شود. در ماه فوریه، بالکفای، 
رقیب سلســیوس، با جریمــه ای 100 میلیــون دالری از ســوی 
کمیســیون بورس و اوراق بهادار و ۳2 ایالت کــه آن را به نقض 
قوانین اوراق بهادار متهم کردند، محکوم شد. سلسیوس نیز 
از فعالیت در چهار ایالت محروم است. »ویجی عیار«، رئیس 
صرافی بین المللی کریپتو لونو گفت تصمیم سلسیوس برای 
توقف برداشت ها، فروش رمزارزها را تشدید کرده که به دلیل 
نگرانی ها در مورد افزایش تورم و نرخ های بهره باالتر تحت  فشار 
قرار گرفته اند. عیار همچنین افزود: »اعتماد به این محصوالت 
قطعاً تحت  تأثیر قرار می گیرد و احتماالً در آینده نزدیک شاهد 
مقررات گســترده در مورد چنین محصوالتــی خواهیم بود.« 
بسیاری از فعاالن بازار معتقد بودند که سلسیوس نیز مانند 
بســیاری از پلتفرم های وام دهی مثل Anchor، در اثر سقوط 
اســتیبل کوین ترا یواس دی، دچار این وضعیت شــده است؛ 
ادعایی که توسط سلسیوس رد شد. شرایط این پلتفرم در ماه 
گذشته سبب شد بسیاری تصور کنند که سایر دارایی ها نیز 
تحت  تأثیر قرار می گیرند. در پی این حواشی، تتر اعالم کرد که 
سرمایه گذاری سهام خود را در پلتفرم سلسیوس انجام داده 
و با هیچ گونه عواقبی از دخالت خود در ذخایر اســتیبل کوین 
مواجه نخواهد شد. این کمپانی همچنین در بیانیه ای اعالم 
کرد: »فعالیت وام دهی تتر با سلسیوس )مانند هر وام گیرنده 
دیگری( همیشــه بیش از حد وثیقه بــوده و تأثیــری بر ذخایر 
ما نــدارد. مدیــر دومین صنــدوق بازنشســتگی بــزرگ کانادا، 
 Westcap و Caisse de dépôt et placement du Québec
که یک کمپانی ســرمایه گذاری در حال  رشد است، با بیش از 

هشت میلیارد دالر دارایی تحت 
مدیریت، سرمایه گذاری خود در 

سلسیوس را انجام داده اند.«

  اخــراج کارمنــدان و 
وخیم ترشدن اوضاع

صرف نظــر از خوش بینــی برخی 
کمپانی ها، مشکالت سلسیوس 
طی هفته های بعد رو به وخامت 
گذاشــت؛ چراکه این پلتفــرم در 
پی وضعیت بحرانی خود، حدود 
یک چهــارم کارمنــدان خــود را 
اخراج کــرد. ایــن اقــدام در حالی 
بود که این پلتفرم تنهــا چند روز 
قبل اعالم کرده بود در حال تالش 

شبانه روزی برای ازسرگیری برداشت هاست. طبق یادداشتی 
که رســانه Calcalist آن را به دســت آورد، حدود 1۵0 کارمند 
از این پلتفرم اخراج شده اند. سلســیوس در ادامه این اخبار 
اعالم کرد: »ما همچنان به برداشتن گام های مهم برای حفظ 
و محافظــت از دارایی هــا و کشــف گزینه هــای موجــود ادامه 

می دهیم. گزینه ها شــامل پیگیری معامالت اســتراتژیک و 
همچنین تجدید ساختار بدهی های ما، در میان راه های دیگر 
است.« سلسیوس در ادامه از کاربران درخواست کرد تا زمان 
بیشتری به آنها دهند؛ چراکه جست وجو برای یافتن راه حل 
بسیار پیچیده و زمان بر است. بر خالف نظر بسیاری از کاربران، 
واشنگتن پســت با انتشــار یــک خبر اعــالم کرد که مشــکل 
سلسیوس از جایی شروع شد که این پلتفرم سرمایه گذاری 
بزرگی را در یک توکن به نام stETH انجام داد. Steth به افراد 
و شرکت هایی مانند سلسیوس اجازه می دهد تا در بالکچین 
اتریوم ســهیم شــوند و از طریق امــور مالی غیرمتمرکز ســود 
بیشتری کسب کنند. کاهش شدید ارزش رمزارزها در ماه می، 
ارزش معامالت stETH را با کاهش مواجه کرد و این توکن به 

لیکوئید شدن نزدیک شد.

 بازگشت موقت خوش بینی
با همــه این ســختی ها و مشــکالت در اواخر هفته گذشــته 
گزارش شد که سلسیوس در یکسری از  بازپرداخت های خود 
از اول جــوالی، مجموعــاً 142.8 میلیــون دالر پرداخت کرده 
است. آخرین مورد از این پرداخت ها مربوط به بازپرداخت 
64 میلیون دالری با استفاده از اســتیبل کوین DAI بود. این 
پرداخت ساعاتی پس از بازپرداخت قابل  توجه ۵0 میلیون 
دالری در اســتیبل کوین DAI انجــام شــد. در حالــت فعلی، 
سلســیوس توانســته قیمت انحالل خــود را بــه 496۷ دالر 
کاهش دهد. این منطقه برای سلسیوس یک نقطه امن برای 
این پلتفرم و کاربران آن بود که هنوز امیدوار بودند سکه های 
خود را کــه اکنــون در پلتفــرم بلوکــه شــده اند، پــس بگیرند. 
وام های معوق سلسیوس اکنون به 82 میلیون دالر با نسبت 
وثیقه بیش از ۵۷۷ درصد رسیده 
است. در آخرین اخبار، بر اساس 
پرونده هــای تجــاری اخیــر در 
بریتانیا، سلسیوس هیئت مدیره 
خــود را تغییــر داده اســت. بــر 
اساس مجموعه ای از پرونده های 
سلســیوس،  منتشرشــده، 
»دیوید بارس« و »آلن جفری« را 
به عنوان مدیران جدید منصوب 
کــرده اســت. مدیــران جدیــد در 
ماشینســکی،  الکــس  کنــار 
مدیرعامل سلسیوس، »شلومی 
مدیرعامــل  لئــون«،  دانیــل 
کمپانی سلســیوس و دیگران در 
هیئت مدیــره حضــور خواهنــد 

داشت. 
اما حاال با اعالم ورشکســتگی یکــی از بزرگترین پــروژه های 
وام دهی رمزارزی نه تنها عاقبت آن نامعلوم تر از همیشه شده 
است بلکه بازار رمزارزها هم یک شکست دیگر در کارنامه این 

روزهای سخت خود ثبت کرده است. 

صرف نظر از خوش بینی 
برخی کمپانی ها، 

مشکالت سلسیوس 
طی هفته های بعد رو به 
وخامت گذاشت و این 
پلتفرم در پی وضعیت 
بحرانی خود، حدود 

یک چهارم کارمندان 
خود را اخراج کرد

آیا ادعای سان برای کمک پنج میلیارد دالری به صنعت کریپتو 
می تواند درست باشد؟

ترون، آماده خدمت دهی به شرکت های متضرر

REPORTگزارش

 »جاســتین ســان«، بنیان گذار شبکه 
بالکچیــن ترون، اعــالم کرده کــه آماده 
اســت با ســم بنکمن، مدیرعامل اف تی ایکس 
برای کمک مالی به شرکت هایی که در بحبوحه 
نوسانات بازار دچار مشکل شده اند، همکاری 
کند. در همین راستا ســان در اوایل ماه جوالی 
در توییتی نوشــت: »من و پروتکل ترون آماده 
خدمت هســتیم. ما با همه دوستیم و به همه 

کمک می کنیم.« 

 بر اساس گزارشی از The Block، سان 
گفته کــه می تواند تا پنــج میلیارد دالر 
در این راه هزینه کند، اما نکته ای وجود دارد که 
نظر یک تحلیلگر را جلب کرده است. در واقع 
خود استیبل کوین ترون هم از این ماجرا مصون 
نمانده و متحمــل ضرر شــده و در حال حاضر 
ســان تــالش می کنــد آن را احیــا کنــد. ایــن 
تحلیلگر با در نظر گرفتن این مسائل و منابعی 
که سان در اختیار دارد، ادعای او را برای کمک 

پنج میلیاردی زیر سؤال برده است. 

تحلیلگــر  ســوتیریو«،  »مارکــوس   
کارگزاری دارایی دیجیتال گلوبال بالک 
هم در این مورد نظر خود را اعالم کرده است. او 
باور دارد که سان این ثروت را از ترون به دست 
نیاورده است، ولی می خواهد طوری نشان دهد 
که این پول حاصل موفقیت ترون بوده اســت. 
شــاید اصالً این یک تبلیغ برای ترون باشد که 
بگوید ترون چقدر قوی است، اما احتماالً پای 

هزینه کردن که برسد، سان از پسش برنیاید.

 در واسط ماه ژوئن، تنها چند ماه پس 
از عرضه، استیبل کوین ترون به 0.9۳ 
دالر ســقوط کرد و هنوز هم  ارزشــش بــه باالی 
یک دالر بازنگشته اســت. در سیزدهم همین 
مــاه ایــن ســازمان بــرای بازگردانــدن ارزش 

استیبل کوینش به ارزش یک دالر، دو میلیارد 
TRX هزینــه کرد. چهــار روز بعد، ســه میلیارد 
TRX دیگر پای استیبل کوین ترون هزینه شد. 
این حرکت بخشــی از استراتژی ســازمان برای 
محدودکــردن نقدینگــی بــرای معاملهگــران 

کوتاه مدت TRX و جلوگیری از سقوط بود.

 بر اســاس اطالعاتی که در وب ســایت 
تــرون درج شــده، ذخایــر این ســازمان 
2.۳ میلیــارد دالر اســت؛ بنابرایــن اگــر ســان 
ذخایر سازمان را برای نجات شرکت های دیگر 
این حوزه هزینه کند، قطعاً ثبات استیبل کوین 

ترون با مشکالت جدی مواجه خواهد شد.

 سوتیریو در جای دیگری گفته است: 
»فکــر نمی کنم اســتیبل کوین ترون به 
خطر بیفتد. با توجه  به رشد قابل  مالحظه این 
اســتیبل کوین، اگــر بــه خطــر می افتــاد، قطعــاً 
پیامدهــای بزرگــی بــه بــار می آمــد، امــا فکــر 
نمی کنم آن قــدر هــم فاجعه بار باشــد؛ زیــرا ما 
همیــن االن هــم ســقوط لونــا و UST را تجربــه 
کرده ایم که روی هم یکصــد میلیون دالر ارزش 
داشــتند. همین مســائل هســتند کــه اعتماد 
کامــل بــه اســتیبل کوین های الگوریتمــی را 

سخت می کنند. 

 ســان در زمانی پیشــنهاد همــکاری با 
اف تی ایکــس را ارائــه داد کــه بنکمــن 
همچنان در حال پول خرجکردن برای کمک به 
بخش هــای آســیب دیده صنعت کریپتــو بود. 
اف تی ایکس با خریــد بیتوو و امبد فایننشــال 
موافقت کــرده، همچنین 2۵0 میلیــون دالر به 
بالکفای اعتبار و ۵00 میلیون دالر به وویجر وام 
داده اســت. عــالوه بــر این ظاهــراً قصــد خرید 
رابین هود را نیز دارد؛ البته بنکمن این ادعا را رد 

کرده است. 

10 میلیارد دالر دارند، فهرست کرده است. حدود بدهی های 
ویجر نیز معــادل همیــن مقدار اســت. طبق فهرســتی که 
شرکت ویجر منتشر کرده، شرکت آالمدا ریسرچ با داشتن 
وام های بــدون وثیقه بــه ارزش ۷۵ میلیــون دالر، بزرگ ترین 

طلبکار است.

چرا ویجر این گونه شد؟
اطالعیه ویجر چند روز پس از آن منتشــر شــد که صندوق 
پوشــش ریســک »تری اروز کپیتــال« اعالم ورشکســتگی 
فصل Chapter 15( 1۵( کرد. این صندوق به شــرکت ویجر 
میلیون ها دالر بدهکار اســت. اســتفان ارلیچ گفته اســت: 

»من به آینــده باور زیــادی دارم. اما نوســان ها و بحــران بازار 
ارزهای رمزنگاری شده در ماه های گذشته و کوتاهی شرکت 
»تری اروز کپیتال« در پرداخت بدهی خود به شرکت تابعه 
 )Voyager Digital, LLC( »ما، »ویجر دیجیتال ال ال سی
ما را ملزم کرده تا سنجیده عمل کنیم.«  به نظر ارلیچ، فرایند 
فصل 11 مکانیســم کارآمد و عادالنه ای است که به شرکت 
کمک می کنــد تا به میــزان حداکثــری خــود را بازیابی کند. 
همان طور که اشــاره شــد، فصــل 11 قانون ورشکســتگی در 
آمریکا، این امکان را برای یک شرکت مهیا می کند تا دارایی ها 
و بدهی های خودش را از نو سازمان دهی کند و در این فرایند 

منافع طلبکاران خود را در نظر بگیرد.
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نشانه های پذیرش
افزایش استفاده از رمزارزها در نظام حقوقی اقتصادهای در حال توسعه جهان

بســیاری از ســاکنان کشــورهایی که در حال حاضر با تورم و 
بی ثباتی اقتصادی شــدیدی روبــه رو هســتند، رمزارزها را به 
عنوان منبع اصلی درآمد خود می پذیرند. فیلیپ ســندنر، 
بنیان گــذار مرکــز بالکچیــن مدرســه فرانکفــورت، بــه بالک 
ورکز گفت: »در کشــورهایی مانند آرژانتیــن، برزیل، ترکیه و 
بخش هایی از آفریقا، مردم به دلیل افزایش تورم به رمزارزها 

روی می آورند.« 
شــرکت ها از فنــاوری بالکچین بــرای تأمیــن مالــی نیروهای 
مستعد خود در سراسر جهان استفاده می کنند و به کارکنان 
خود بــا ارزهــای رمزنگاری شــده، ماننــد بیت کویــن، اتریوم و 
اســتیبل کوین های متصــل بــه دالر آمریــکا، به عنــوان یــک 
جایگزیــن مقرون به صرفــه بــرای نقــل و انتقــاالت ســنتی 
بین المللــی پــول پرداخــت می کننــد. ســندنر در ایــن بــاره 
گفت: »مزایای واقعی فناوری بالکچین از طریق جابه جایی 

دارایی های رمزنگاری شده حاصل می شود.«
افرادی که توســط شــرکت های مســتقر در کشــورهای دیگر 

اســتخدام می شــوند، دارایی هــای دیجیتال را بســیار مفید 
می دانند. جوئل اوشیگبو، یک نیجریه ای شاغل در کمپانی 
basenode.io مستقر در برلین، در حال حاضر حقوق خود 
را به صورت تتر )USDT( دریافت می کند، چراکه به گفته وی 
تتر محبوب ترین استیبل کوین است، خریداران آن در بازار 
بسیارند و همچنین احتمال افت آن کم است. اوشیگبو پس 
از دریافت حقوق خود، وجوه را بــه یک صرافی منتقل کرده 
و آنها را می فروشــد. وی در این باره گفت: »حداکثر ظرف 10 

دقیقه، وجوه را در حساب محلی خود دریافت می کنم.«
نیجریه تجارت بانکی رمزارزهــا را در فوریه 2021 ممنوع کرد 
و رمــزارز خود را بــه نــام eNaira در مــاه اکتبر راه انــدازی کرد. 
با وجــود ایــن ممنوعیت، جامعــه رمــزارزی نیجریــه هرگز از 
مشــارکت در تجارت همتابه همتا دســت نکشــید. گزارش 
اخیر Chainalysis تحت عنوان »کشــورهایی با بیشترین 
پذیــرش رمزارزها توســط مــردم عــادی«، نیجریــه را در رتبه 
ششــم جهــان از نظــر پذیــرش رمزارزهــا و رتبه هجدهــم در 

حجم مبادالت همتابه همتا قــرار داد. گزارش بانک جهانی 
در ســال 2020 نشــان می دهد که هزینه وجوه ارســالی 6/5 
درصد است. این رقم بیش از دو برابر 3 درصد هدف توسعه 
پایدار سازمان ملل متحد است. در مقایسه، نقل و انتقاالت 
رمزارزها بسیار ارزان تر است چراکه این ارزها با کارمزد بانکی 
و نرخ ارز خارجی همراه نیستند. اوشیگبو گفت: »با استفاده 
از روش های دیگــر بــرای دریافت وجــوه، 2 تا 5 درصــد وجوه 
دریافتی را از دست می دهم. نرخ تبدیل ارزها عموماً توسط 
پلتفرم مد نظر تعیین می شود و معموالً کمتر از نرخ فعلی بازار 
است. همچنین تبدیل این وجه به ارز محلی مشمول هزینه 
است اما با استفاده از رمزارزها این هزینه ها تقریباً به صفر 
می رسد. این روش هم سریع تر است و هم من به تمام وجوه 

خود دست پیدا می کنم.«
در حــال حاضــر، انتقــال اتریــوم در شــبکه اصلــی اتریــوم 
تقریبــاً 0/71 دالر هزینــه دارد، امــا هزینــه نقــل و انتقاالت 
اســتیبل کوین ها مقــداری بیشــتر اســت. بــا وجــود اینکــه 

اخراجدراوپنسی
اوپن سی نیز که بزرگ ترین پلتفرم 
خریدوفــروش ان اف تــی در دنیاســت، 
مجبور شده به دلیل شرایط بازار 20 درصد 
از کارمندانش را اخراج کند؛ نشانه ای دیگر 

از طوالنی شدن رکود بازار.

اهمیتپرداختبارمزارز
در یــک نظرســنجی، 7۴ درصــد 
پاسخ دهندگان آمریکای التین گفته اند در 
انتخاب کســب وکارها برای خریــد، آنهایی 
را ترجیــح می دهنــد کــه رمــزارز هــم قبــول 

می کنند!

 

یونیکورنشدهدر11ماه
بالکچینــی  اســتارتاپ 
»فایوایــر« )5ire( بــا یــک جــذب ســرمایه 
100 میلیون دالری، سریع ترین کسب وکار 
هند است که یونیکورن شده لقب گرفت؛ 
رســیدن به ارزش یک میلیارد دالری فقط 

در 11 ماه!

خریدرقیب
»آنتونــی پومپلیانــو« در یــک 
صنــدوق 12 میلیــون  دالری کــه در آن 
»پیتــر تیــل« معــروف هــم حضــور دارد، 
ســرمایه گذاری کــرده تــا شــرکت  رقیبــش 

»پروف آوتلنت« را بخرد.

NEWS'خبر

توصیه ورنا راس
 رئیس سازمان بازار و اوراق 
بهادار اروپا به رمزارزی ها

درس عبرت 
بگیرید!

رگوالتورهای ارشــد اوراق بهادار اتحادیه اروپا طی بیانیه ای 
اعالم کردند که سرمایه گذاران رمزارزها باید سقوط اخیر این 
بازار را به عنوان یک »درس عبرت« در مورد سرمایه گذاری 
در دارایی های پر ریســک در نظــر بگیرند و انتظــار هر نوع 
کمک مالی را نداشته باشند. ورنا راس، رئیس سازمان بازار 
و اوراق بهادار اروپا گفته است که ما پیش تر در اوایل سال 
جاری در مورد ریسک هایی که سرمایه گذاران خرد در این 

بازار می پذیرند، هشدار داده بودیم.
ارزش بــازار جهانی رمزارزها در ســال گذشــته بیــش از 70 
درصــد کاهــش یافتــه اســت و راس اعالم کــرده کــه نگران 
پیامدهای این افت ارزش برای سرمایه گذاران کوچک است.

او بیان کرده است: »من فکر می کنم سؤال اصلی در اینجا 
مربوط به زنده ماندن یا نابود شدن برخی از این ارزهاست. 
امیدوارم برخی از سرمایه گذاران این موضوع را درک کنند و 
حداقل بعدها به این فکر کنند که چه مقدار از پول خود را 

در این نوع دارایی ها سرمایه گذاری می کنند.«
طبق توضیحات راس هیچ چشــم اندازی بــرای کمک های 
مالــی اروپــا بــه ســرمایه گذاران غیرمجاز وجــود نــدارد زیرا 
هشــدارها در مــورد خطــرات بســیار گســترده بــود. در ماه 
مارس، سازمان بازار و اوراق بهادار اروپا و دیگر رگوالتورهای 
مالی برجســته اروپا هشــدار از دســت رفتن تمام سرمایه 
را بــه ســرمایه گذاران داده بودنــد. ایــن اقــدام رگوالتورهــای 



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 28
26 تــــــــــــــیــــــــر 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

15

رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

شــبکه های الیه2 بایــد هزینه هــا را به میــزان قابــل توجهی 
کاهش دهند، کارمزد تراکنش های رمــزارزی به مراتب کمتر 
از نقل و انتقــاالت خارجی از بانک های ســنتی مانند بانک 
آمریکا اســت کــه ۴5 دالر دریافــت می کند. کارفرمــای آقای 
 اوشــیگبو، الیور شــانتین، یکی از بنیان گــذاران و مدیرعامل

basenode.io، می گویــد کــه کارمنــدان می تواننــد بــرای 
پرداخت حقوق خود، توکن مــورد نظر خود را انتخاب کنند. 
آنهــا همچنیــن می تواننــد حقوق شــان را بــه ارزهــای فیــات 

دریافت کنند. شانتین می گوید: 
»معموالً به علت بی ثباتی اتریوم 
و بیت کوین، درخواســت ها برای 
این رمزارزها پایین است؛ بنابراین 
آنها توکنــی را ترجیــح می دهند 
که با دالر آمریکا مرتبط باشد.« 

ملیســا کویــن، مدیــر عملیــات 
پروتــکل UMA بــا حــدود 30 
کارمنــد در 10 کشــور مختلف از 
جملــه کانــادا، ایــاالت متحــده، 
برزیــل و آرژانتیــن نیــز بــا نظــر 
شــانیتن موافــق اســت. کویــن 
گفــت: »مــا از پرداخــت بــه 
صورت اتریوم و بیت کوین دوری 
می کنیم. دلیل ما برای انجام این 
کار عدم اعتقاد به آنها نیســت، 
بلکه ما معتقدیم نوسانات چنین 
کاری را دشوار می ســازد.« کوین 

همچنین افزود که نوسانات قیمت فقط به اتریوم و بیت کوین 
محدود نمی شــود؛ »ما در حقیقت شاهد نوســان نرخ های 
مبادلــه و ارزهای فیات محلی نیز هســتیم؛ بــه همین دلیل 
اســت که پیشــنهاد می کنیم حقوق کارمنــدان را به صورت 
USDC پرداخت کنیم. این امر سبب تثبیت و یکسان سازی 

شرایط برای همه کارکنان ما در سطح بین المللی می شود.«
به طور کلی پرداخت حقوق به کارمندان بین المللی به صورت 
رمزارزی نه تنها به نفع کارگران است، بلکه به کارفرمایان نیز 
امکان دسترسی به »استخر استعداد« بسیار بزرگ تری داده 
می شود. اســتخرهای اســتعداد گروهی از کارکنان هستند 
که برای بر عهده گرفتن مســئولیت های بزرگ تر در سازمان 

آموزش و پرورش می یابند. 
لنا باخمایر، اســتخدام کننده فنی در ِســت لبز به بالک ورکز 
گفــت: »ایــن موضــوع ســبب تنــوع فرهنگ هــا و دیدگاه ها 
می شود و این تنوع می تواند به شدت بر توانایی سازمان برای 
ســاخت محصوالت عالــی تأثیــر بگــذارد. انعطاف پذیری و 
آسان تر کردن ادغام زندگی روزمره با کار به شیوه ای معنادار، 
یکی از مزایای اصلی است که افراد را برای انتقال شغل خود 

به بستر وب3 عالقه مند می کند.«
پرداخــت حقــوق کارکنــان از طریــق ارزهــای رمزنگاری شــده 
همچنیــن بــه basenode.io ایــن امــکان را می دهــد تــا 

استعدادها را در کشورهای تحریم شده مانند ایران با ارزهای 
محلی پرنوسان استخدام کند. یک کارمند ایرانی که به شرط 
ناشــناس ماندن با بالک ورکز صحبت کــرد، گفت که تمایل 
دارد پرداخت ها به صورت اســتیبل کوین در KuCoin، یک 
صرافی رمزارزی مستقر در سیشل، انجام شود. این کارمند 
همچنین افزود: »در صورت نیاز، از آدرس کیف پول دیگری 
که در یک صرافی رمزنگاری محلی ایجاد شده است استفاده 
خواهم کرد. به این ترتیب وجوه دریافتی را فوراً به ارز محلی 
خود تبدیل کرده و در کمتر از دو 
دقیقه بــه حســاب بانکــی خود 
واریز می کنم.« این کارمند گفت: 
»دریافــت پول به شــکل رمــزارز 
تجربــه ای واقعاً خوشــایند برای 
من بوده اســت. من معتقدم که 
سرعت و کارمزد ارائه شده توسط 
رمزارزها می تواند کار از راه دور یا 
خارج از مرزها را بسیار راحت تر 
کنــد و بــه مــا در ایجــاد بازارهای 

کارآمدتر کمک کند.«
اگرچــه مزایــای زیــادی بــرای 
پرداخــت حقــوق بــه کارمنــدان 
بــه شــکل رمــزارزی وجــود دارد، 
اما پرداخت حقوق بــرای افرادی 
کــه در کشــورهایی بــا قوانیــن 
سخت گیرانه زندگی می کنند، در 
دسترس نیست. ایاالت متحده 
در ســال 2018 تحریم های خود را مجدداً علیــه ایران اعمال 
کرد. اخیــراً صرافی بایننس بــه معامله گران ایرانــی رمزارزها 
خدمات ارائه نمی دهد، اگرچه هیچ مدرکی مبنی بر استفاده 
افراد تحریم شــده از بایننس یافت نشــد. این مواجهه تنها 
در صورتی سبب آسیب به بایننس می شــود که مشتریان 
ایرانی تحت تحریم در پلتفرم خود، تحریم های تجاری ایاالت 

متحده را دور بزنند.
به گــزارش کوین تلگــراف، اخیــراً در چیــن، پرداخــت حقوق 
به شــکل USDT ممنوع شــد. در ایاالت متحده، چک های 
حقوق رمزارزی همچنان در یک منطقه نسبتاً خاکستری قرار 
دارند. اداره خدمات درآمد داخلی آمریکا، رمزارزها را به عنوان 
»مالک« تعریف می کند و هر گونه ســود حاصل از خرید یا 
فروش رمزارزها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می داند. 
درآمد حاصل از ارزهای رمزنگاری شده باید منعکس کننده 
ارزش نقدی بازار ارز در روز پرداخت شما باشد، بنابراین ارزش 
ارز شما بر اســاس ارزش رمزارزی اســت که برای پرداخت در 
زمان نوســان انتخاب می کنید. از منظر حقوقی و بســته به 
کشــور یا ایالت، پرداخت پول به کارمندان از طریق رمزارزها 
برای سازمان ها دشوار اســت. باخمایر گفت: »برای کارمند 
یا پیمانکار، پرداخت به صــورت رمــزارزی می تواند به دالیل 

ذکرشده، چالش برانگیز باشد.«

فلوکربن می خواهد برای حفظ محیط زیست اعتبارات کربنی را 
توکنایز کند، اما برخی ها به نتایج این پروژه امیدی ندارند

توکن ها علیه کربن!

REVIEWبررسی

اعتبار کربن یا Carbon Credit اصطالحی است 
کــه اخیــراً در بین شــرکت ها و مؤسســات محیط 
زیستی رواج پیدا کرده است. این اعتبار، یک مجوز 
یا یک سند قابل معامله است که حق حذف یک 
تن دی اکسید کربن یا هر نوع گاز گلخانه ای دیگر 

را در اتمسفر به دارنده این مجوز اعطا می کند. 

ادغام کریپتو و کربن
در راســتای نــوآوری در مســائل محیــط 
زیستی، برخی از شرکت های فناوری تالش دارند 
این اعتبار را با توکن های رمــزارزی ادغام کنند. در 
واقع آنها می خواهند دو مکانیسم جنجال برانگیز 

و رگوله نشده را با هم ترکیب کنند. 
پــروژه فلوکربــن )Flowcarbon( کــه حامــی آن 
آدام نویمــان، بنیان گــذار وی ورک اســت، یکــی از 
جدیدتریــن پروژه هــای کریپتــو کربــن محســوب 
می شود. این شــرکت قصد دارد اعتبارات کربن را 
به توکن های دیجیتالی تبدیل کند که در یک بستر 
بالکچین قابل  اســتفاده باشــند. هــدف فلوکربن 
تسهیل معامله اعتبار کربن است. این شرکت در 
ماه می 2022 اعالم کرد 70 میلیــون دالر در اولین 

دور سرمایه گذاری به دست آورده است. 

بیزینس سودآور یا پروژه ای برای کاهش 
دی اکسید کربن؟

اما ســؤال این اســت که آیــا توکنایز کــردن اعتبار 
کربــن می توانــد بــه کاهــش تغییــرات آب وهوایی 
منجر شود؟ اعتبار کربن مجوزی است که تحت 
آن می توان یک تن دی اکسید کربن را از جو حذف 
کرد. این اعتبارها زمانی ایجاد می شوند که پروژه ای 
بخواهد تولید گازهای گلخانــه ای را کاهش دهد، 
حذف کند یــا اینکه گازهــای تولیدشــده را ذخیره 
کند. توسعه دهندگان این دست پروژه ها می توانند 
اعتبار خود را به افراد یا شرکت هایی بفروشند که 
به دنبال حذف رد پای خود از انتشــار دی اکســید 

کربن در محیط هستند. 
لی راینرز، مدیر اجرایی مرکز بازارهای مالی جهانی 
دوک، می گوید: »فلوکربن می خواهــد دو فناوری 
پرطرفــدار را بــا هــم ادغــام کنــد. ایــن کار احتماالً 
بیزینس خوبی باشد اما لزوماً برای محیط  زیست 

یا آب وهوا مفید نیست.«
اما دانا گیبر، مدیرعامل فلوکربن می گوید توکنایز 
کــردن اعتبــارات کربــن، قیمــت  آنهــا را شــفاف تر 
می کند و هزینه های مبادله  را کاهش می دهد و به 
دارندگان اعتبار امکان می دهد تا راحت تر به منابع 
مالــی بــرای پروژه های کاهش انتشــار دی اکســید 

کربن خود دسترسی داشته باشند.

فلوکربن می تواند به محیط زیست کمک 
کند؟

اما برخــی از کارشناســان بــازار کربن شــک دارند 

که فلوکربــن بتواند با ایــن کار کمکی بــه تغییرات 
آب وهوایــی کنــد. دلیــل شــک و شــبهه ایــن 
کارشناسان این است که تاکنون پروژه های مشابه 
با فلوکربن موفق به غلبه بر چالش اصلی صنعت 
اعتبار کربن نشده اند. چالش اصلی این صنعت 

تضمین »افزودگی« )Additionality( است.
افزودگی یعنی اینکه اگر اعتبار کربن صادر نشود، 
اصوالً کاهشی در انتشار دی اکسید کربن صورت 
نمی گیــرد. پروژه هایــی ماننــد کاشــت درخــت یا 
فناوری هایــی کــه کربــن را از جــو خــارج می کنند، 
به وضــوح انتشــار گازهــای گلخانــه ای را کاهــش 
می دهند، اما عملکرد همه پروژه ها به این وضوح 
نیست. برای مثال ممکن است اعتبار کربن به یک 
سازمان حفاظت از جنگل داده شود. اما نکته این 
اســت که اگر این جنگل در معرض خطر نباشد، 
این اعتبار افزودگی ایجاد نمی کند و نمی تواند به 
کاهش دی اکسید کربن در اتمسفر و جلوگیری از 
انتشار آن منجر شود. به عبارات دیگری اعتبارات 
کربنی که افزوده نباشند، نمی توانند به خریداران 

خود کمک کنند تا به انتشار صفر برسند.
بروس آشــر، اســتاد دانشــکده بازرگانی کلمبیا و 
مدیرعامل سابق اکو ســکیوریتیز، می گوید: »اگر 
اعتبار کربن افزوده نباشد، به تغییرات آب وهوایی 
کمکی نمی کند. کار شــرکت هایی مانند فلوکربن 
ممکن اســت به افــزودن ارزش به بازارهــای کربن 
بینجامد، اما مسئله این است که مشکل اصلی را 

هدف قرار نمی دهند.«

خطر چیست؟
بدون چنین بررسی دقیقی، توکنایز کردن اعتبارات 
کربن می تواند به محیط  زیست آسیب برساند. 
محققــان مؤسســه غیرانتفاعــی کربــن پلــن در 
گزارشی که در ماه آوریل سال 2022 منتشر کرده 
بودند، اظهار داشــتند کــه به نظر می رســد توکان 
)Toucan( تقاضاهــای جدیدی را بــرای اعتبارات 
نادیده گرفته شده ایجاد می کند. الزم به ذکر است 
که توکان یک فناوری جدید مبتنی بر بالکچین برای 
ردیابی اعتبارات کربن است. توکان قبالً با حمایت 
از اعتباراتی که نادیده گرفته  شده  بودند، به ایجاد 

تورم مصنوعی در بازار منجر می شد. 
گریســون بدلــی یکــی از دانشــمندان کربــن پلن 
خاطرنشان می کند بسیاری از اعتباراتی که توکان 
روی بســتر برده بود، کیفیت پایینی داشتند و در 
مورد اینکه برای محیط  زیست مفید بودند یا خیر، 
شــک و شــبهه وجود داشــت. اما در حال حاضر 
توکان اصالحاتــی را انجــام داده و معیارهای خود 
را برای انــواع اعتباراتی که با آنهــا کار خواهد کرد، 
تشدید کرده است. بدلی منتظر است تا فلوکربن 
نیز اعتباراتی که قصد کار با آنها را دارد اعالم کند تا 

بتواند این پروژه را نیز بررسی کند. 

گزارشاخیر
Chainalysisتحت
عنوان»کشورهایی
بابیشترینپذیرش
رمزارزهاتوسطمردم
عادی«،نیجریهرادر
رتبهششمجهاناز

نظرپذیرشرمزارزهاو
رتبههجدهمدرحجم
مبادالتهمتابههمتا

قرارداد

اروپایــی شــدیداللحن تر از اقدامــات مشــابه ســال های 
گذشــته بود. راس دراین باره گفته اســت که همــه ما بارها 
گفته ایم که رگوالتوری رمزارزها هنوز تثبیت نشده و کنترلی 
بــر ارائه دهنــدگان مربوطــه وجــود نــدارد. این بازار شــامل 
کاله برداری ها و نوسانات بسیاری است. طبق گفته های او 
رگوالتورهای اروپایی از رسانه های اجتماعی برای رساندن 
پیام های هشدار خود به مخاطبانی که بیشتر درگیر رمزارز 

هستند، استفاده کردند.
پیرو قراردادی که در ماه گذاشته در بروکسل انجام گرفت، 
سازمان بازار و اوراق بهادار اروپا در حال آمادگی برای صدور 
مجوز برای بزرگ ترین ارائه دهندگان خدمات رمزارزی است. 

این قرارداد همچنین شامل مسائلی همچون آثار مخرب 
زیســت محیطی و حمایت از مصرف کنندگان در صورت 
گم شدن والت ها اســت. اجرای این قرارداد از اواسط سال 

2023 اجباری می شود و دوره اجرایی آن 18 ماه است.
همچنین ســازمان بازار و اوراق بهادار اروپا شاهد تحوالت 
دیگری در کاالها و سایر بازارها است چراکه تورم و نرخ های 

بهره افزایــش می یابنــد و وخامت محیــط اقتصادی 
به شــدت بیشــتر می شــود. راس در ایــن خصوص 
توضیح داده است ما از خطرات واقعی واکنش های 

بازار به تغییر محیــط اقتصــادی و اقداماتی در 
جهت اصالح آن ها، آگاه هستیم.



ستون سبزی که هفته پیش چراغ امید را در دل عده ای روشن کرده بود، امروز بیشتر قرمز است. البته اعداد و ارقام آن قدر هجیب و غریب نیستند و افت شدیدی را در مورد هیچ کدام 
از رمزارزهای این صفحه شاهد نیستیم، اما همین تغییر یک هفته ای شاهدی است بر ادعای ما که نه می توان به سادگی به درصدهای سبز دل خوش کرد و نه قرار است با درصدهای 

قرمز ناامید شویم.

آنچنان که پیداست، بازار عجیب رمزارزها که در سراشیبی افتاده، قرار نیست با یکی، دو هول و تکان به وضعیت سابق خود بازگردد. در نتیجه اگر می خواهید سرمایه خود را روی 
این بازار بگذارید، با احتیاط بیشتری عمل کنید. درست است که هر شکلی از سرمایه گذاری ریسک های خودش را دارد، اما رمزارزها نشان داده اند رام تحلیلگران نمی شوند و در 

قاعده تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال نمی گنجند. 

رمزارز ۲۰
677 میلیون

۴00 میلیارد دالر

300 میلیارد دالر

200 میلیارد دالر

100 میلیارد دالر

0

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

اثبات کارطالی دیجیتالارز3.1 ٪677399.7 میلیونBTCبیت کوین1

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3.95 ٪۴1.115۴.3 میلیونETHاتریوم2

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.04 ٪32.365.8 هزارUSDTتتر3

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.05 ٪32.35۴.8 هزارUSDCیو اس دی کوین۴

قابل سفارشی سازیپرداختارز0.11 ٪11.116.6 هزارXRPریپل5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری7 ٪1۴.۴15 هزارADAکاردانو6

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری0.5 ٪1.2713 میلیونSOLسوالنا7

قابل سفارشی سازیپرداختارز4.84 ٪3.52.7 هزارXLMاستالر8

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری5.7 ٪221.36.7 هزارDOTپولکادات9

اثبات کارمیم کوینارز9 ٪28.38 هزارDOGEدوج کوین10

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری1.3 ٪651.75.7 هزارAVAXآواالنچ11

-شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری2.1 ٪20۴.۴2.9 هزارLINKچین لینک12

اثبات کارمیم کوینارز7.4 ٪355.97 ریالSHIBشیبا اینو13

اثبات سهامشبکه الیه 2توکن کاربردی21 ٪23.15.7 هزارMATICپلی گان1۴

---10.1 ٪3۴7.2 میلیون1.6 هزارGALAگاال15

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری0.58 ٪2952.6 هزارATOMکازموس16

--توکن کاربردی7.2 ٪27.31.56 هزارMANAدیسنترالند17

--توکن کاربردی7 ٪502.7 میلیون12.3 هزارLRCلوپرینگ18

اثبات سهامصدور استیبل کوینتوکن کاربردی4.9 ٪685.1 میلیون3.3 تومانLUNCلونا کالسیک19
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صنایع سنتی 
جاماندگان دور 

مسابقات فناورانه 
چرا حضور صنعت بیمه 

در اکوسیستم استارتاپ ها 
اهمیت دارد؟ 

بیمه دیجیتال بر خالف ظاهرش اتفاق پیچیده ای است؛ آغاز 
راهی که قرار است متفاوت از مسیرهای امتحان شده قبلی باشد 

ما با امید وارد جاده شده ایم

محمود کریمی معتقد است بیمه در 
شوق پیچیدگی ها و موضوعات متنوع 
فنی خود را محدود کرده است

A N A LY S I S

3

رگوالتور 
مانع زدا باشد
 نه مانع افزا 
  وظیفه دولت ها 

در مسیر فناوری چه 
می تواند باشد؟

6

بهاره شریفیون 
مدیرعامل بیمه دات کام

ناظر  نمی تواند 
مجری باشد

بیمه دیجیتال 
فصل اول، قسمت اول

نوآوری در بیمه
گرفتار در پیله

   عکس:  نسیم اعتمادی
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راه پرفرازونشیب 
تحول دیجیتال 
در صنعت بیمه

تحول دیجیتال در بیمه 
با چالش های بسیاری 

روبه رو است

باید تاب تحول 
داشته باشیم
 گفت وگو با یونس مظلومی، مدیرعامل 
بیمه تعاون درباره راه متفاوتی که این 
شرکت در صنعت بیمه کشور طی می کند 

دوهفــتهنــامه
بیمــــه صنعت
ضمیمــهرایگان
مه هفتـــــــهنا
نـــــــــگ ر کا
ســـــــالاول
ـــــمارهاول شـ
بیستوششمتیر
1 4 0 1
8صفـــــــحه
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DIGITAL 

INSURANCE

 زمانــی کــه در روزنامــه همشــهری کار 
می کردم، همیشه آن حجم سخت گیری 
در ویرایش گزارش ها و نوشته ها برایم عجیب بود. 
بخــش قابــل  توجهــی از ویرایش هــا، محتوایــی 
نبودنــد. گاهــی بــه صالحدیــد ســردبیر یــا 
مدیرمسئول مجبور می شدی یک کلمه را با یک 
کلمه هم معنــی دیگر عوض کنی. بــه نظر چیزی 
تغییر نکرده بود، اما وقتی کاله مخاطبان مختلف 
را ســرت می گذاشــتی، می فهمیدی »برداشت« 
آدم هــا حتــی از دو کلمه ســاده هم معنــی چقدر 
می توانــد متفاوت باشــد. توجیه آقای ســردبیر و 
جنــاب مدیرمســئول هــم همیشــه ایــن بــود که 
»نوشته« با همه چیز فرق می کند. نوشته به آدم ها 
حس سند بودن می دهد. ماندگار است. می شود 
حتی سال ها بعد جست وجویش 
کــرد و ایــن بــا یــک برنامــه زنــده 
تلویزیونی یا یک ســریال متفاوت 
است.  کاری با خوبی و بدی فرایند 
ویرایش متون در آن روزها ندارم، این 
روایــت امــا همیشــه برایــم یــادآور 
پیچیدگــی کاری بــود که بــا نهایت 
هیجــان انتخابــش کــرده بودیــم و 
دیوانه وار در دلش تجربه می کردیم 

و بزرگ می شدیم.

 از آن روزها 20 سالی می گذرد. حاال ابزارها 
این قدر متنوع اند کــه هر کدام مــان توی 
جیب مان یک رســانه داریم. در دنیای دیجیتال 
محاسبات خیلی چیزها به هم ریخته، قاعده بازی 
عوض شــده، هر کســی، هر لحظه ای که دوست 
داشته باشد؛ از هر جایی و در واکنش به هر اتفاقی 
که انتخاب کرده باشــد، می تواند اظهارنظر کند، 
بنویسد، الیو بگیرد، Join شــود، کامنت بگذارد، 
ریپالی کند و... . نتیجه تغییر قاعده بازی، شــده 
مواجهه با انبوهی از محتواها و ما هر روز بین این 
حجم انبوه، سر کار می رویم، معاشرت می کنیم، 
غذا می خوریــم و حتی شــب وقتی گوشــی را زیر 
بالش می گذاریم، خواب شان را می بینیم. ما تأثیر 
می گیریم و قضاوت می کنیم و همین طور آرام آرام 
مســیر زندگی مان تغییــر می کند. گاهــی خیلی 
خوب می شود، گاهی دلهره می اندازد به جان مان، 

گاهی هم خیابان بن بست می شود!

 کســب وکارها هم از ایــن انبوهیِ محتوا 
مثــل  درســت  می گیرنــد،  تأثیــر 
صاحبان شــان. گاهی آمارها باال می رود، گاهی با 
سر می خورد زمین و گاهی هم مجبوری چند قدم 
عقب تر بروی و مدتی تکان خوردن شــان را تماشا 
کنی، بلکه بتوانی پیش بینی درست تری از آینده 
داشته باشی؛ آینده ای که ابهامش به  نسبت قبل 

از عصر دیجیتــال تغییری نکــرده، ولی مــا قطعاً 
مضطرب تریم، چــون نمی دانیم کدام یــک از این 
محتواها واقعی اند، کدام شایعه. کجا قرار است 
واقعاً بــاران خوشــبختی ببــارد و کجا فقــط ابرها 

آسمان را تاریک کرده اند.  

 در دنیــای واقعــی ایــن روزها هــم خیلی 
چیزهــا عــوض شــده اســت. »اعتماد« 
چیــزی اســت کــه اینجــا هــم گمــش کرده ایــم. 
واکنش هایمان را نگاه کنید! کار عوض می کنیم، 
ســرمایه گذار جدیــد می یابیــم، اســتارتاپ راه 
می اندازیم، شکست می خوریم، باز استارتاپ راه 
می اندازیــم، بــاز شکســت می خوریــم، مذاکــره 
می کنیــم، شــاخه جدیــدی بــرای پریــدن پیــدا 
می کنیــم، به زمیــن و زمــان بــد می گوییــم، اپالی 
می کنیم، برمی گردیم به زندگی کارمندی... ته همه 
اینها همان بی اعتمادی است. همان آسمان است 

که نمی دانی می خواهد ببارد یا ابری شود.

 بیمــه دیجیتــال! بیــش از حــد عنــوان 
ســاده ای اســت، نــه؟ گــول ظاهــرش را 
نخورید. در طول این چند سال معاشرت با اهالی 
این صنعت فهمیده ام که بیمه کلمه پیچیده ای 
اســت.  بیمــه...، اعتمــاد...، آینــده...، امنیت...، 
کســب وکار ســنتی...، کت وشــلوار ســرمه ای...، 
جلسه...، جلسه...، جلسه...، آیین نامه...؛ درباره 
پیچیدگی دیجیتال هم به اندازه کافی سخنرانی 

کردم، نه؟ 

 بیمه دیجیتال بر خالف ظاهرش اتفاق 
پیچیده ای است؛ آغاز راهی که قرار است 
متفاوت از مسیرهای امتحان شده قبلی باشد. ما 
با امید وارد جاده شــده ایم. امید به ساختن کافه 
کوچکی در قالب یک رسانه برای معاشرت همه 
آدم هــا؛ بــرای یافتــن حــال خــوب در ایــن روزگار 
عجیب، برای چراغ قوه انداختــن در خیابان های 
ابری اطراف کسب وکارهایمان. برای اینکه شاید 
باالخــره یک جایی همــه در کنار هــم حس کنیم 
برنده ایم. نه فقط برای اینکه حرف مان را زده ایم، به 
خاطر اینکه حرفی زده باشیم که حتی اگر 20 سال 
بعد برگشــتیم و دوبــاره خواندیمش، از مســتند 
بودنــش ذوق کنیــم. اصــالً بــرای اینکــه آن قــدر 
فکرشده این مستند را بسازیم که نیازی به یافتن 

کلمات جایگزین نباشد. 

 ایــن اولیــن قســمت از ســریال بیمــه 
دیجیتال است و ما از همین ابتدا یادمان 
مانده که »نوشــته«ها در ذهن آدم ها مثل ســند 
ثبت می شــوند. قضیه »اعتمــاد« را هــم یادمان 

خواهد بود، قول! 
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 مجید بهزادپــور، رئیس کل بیمــه مرکزی هفته 
گذشــته بــار دیگر بــر تالش بــرای ارتقای ســطح 
ضریب نفوذ بیمه در کشــور تأکید کــرد. بهزادپور که در 
نشســت مشــترک با مدیرعامل و اعضای هیئت عامل 
صندوق نوآوری و شکوفایی سخن می گفت، با شکستن 
چهارچوب های ســنتی در افزایش ضریب نفوذ و ایجاد 
تحول در صنعت بیمه، ابزارهای فناورانه و بهره گیری از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان را عاملی برای شکوفایی 
صنعــت بیمــه دانســت.  رئیــس شــورای عالی بیمــه با 
برشمردن نقش آفرینی ها و دستاوردهای صنعت بیمه 
در دوران تحریــم از ضــرورت برنامه ریــزی بــرای دوران 
پساتحریم سخن گفت. او معتقد است حضور صنعت 
بیمه ایران در جهان بــه مؤلفه هایی نظیر رتبه بندی نیاز 
دارد کــه تحقــق آن همراهــی شــرکت های فنــاور و 

دانش بنیان را می طلبد. بهزادپــور با بیان این مطلب که 
صنعت بیمه در اســتقرار ســامانه های فناورانــه همواره 
پیشتاز بوده، تأکید کرد که پروژه های نوسازی و بهسازی 
صنعت بیمه باید زودبازده باشــند، در غیــر این صورت 
ممکــن اســت بــا تغییــر فنــاوری در ســطوح مختلــف، 

آورده ای برای توسعه این صنعت نداشته باشد.

 رئیــس کل بیمــه مرکــزی از پایــش لحظــه  ای 
توانگری مالی شرکت های بیمه، کشف تقلبات 
بیمه ای و ارزیابی ریســک با محوریت رفتار بیمه گزاران 
به عنوان مســائل اصلی صنعــت بیمه یاد کــرد و گفت: 
»نهاد ناظر صنعت بیمه در نظام تصمیم گیری در امور 
نظــارت و توســعه نیــازی جــدی بــه بهره بــرداری از 

فناوری های روز دارد.«

 صحبت هــای احســان مؤمنــی، رئیــس اداره 
تصادفات  پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص 
افت قیمت خودرو در تصادفات و نقش شرکت های بیمه 
بــا واکنش های بســیاری از ســوی اهالــی بیمه همــراه بود. 
مؤمنی هفته گذشــته بــا حضــور در برنامــه ای تلویزیونی 
عنوان کرد: »شــرکت بیمه مکلف اســت از بیمه شــخص 
ثالث مقصــر حادثه تا ســقف تعهــدات آن، افــت قیمت 
زیان دیده را پرداخت کند.«  او دربــاره افت قیمت خودرو 
این گونه توضیح داد: »وقتی  دو خودرو با یکدیگر تصادف  
می کنند، یک خسارت مستقیم  و ظاهری داریم که همه 
آن را می بینند و یک خســارت غیرمستقیم  و غیرظاهری 
کــه دیــده نمی شــود. ایــن خســارت غیرمســتقیم باعــث 
می شود که از ارزش این ماشین کاسته شود که به  کاهش 
ارزش قیمت خــودرو، افت قیمت خــودرو می گویند. افت 

قیمت خودرو یک جنبه قانونی دارد و کسی که خسارتی  
را به دیگــری  وارد می کنــد، مکلف به جبــران آن به صورت 

مستقیم یا غیرمستقیم است.«

 به گفته مؤمنی تا پیش از این وقتی کسی زیان 
می دید و تقاضــای افت قیمت می کــرد، پس از 
آنکــه افت قیمــت توســط کارشناســان تعیین می شــد، 
راننده مقصر از جیب خــود آن افت را پرداخت می کرد، 
ولی از اواخــر ســال 1397 با دســتورالعمل بیمــه مرکزی 
ماجرا به این صورت شد که اگر زیان دیده تقاضای افت 
قیمت داشته باشد، کارشناسان رسمی این افت قیمت 
را تعییــن می کنند و شــرکت بیمه مکلف اســت از بیمه 
شــخص ثالــث مقصــر حادثــه تــا ســقف تعهــدات آن 

پرداخت کند. 

رئیس کل بیمه مرکزی بار دیگر بر نقش فناوری های روز در صنعت بیمه تأکید کرد

هدف روشن است؛ فناوری در خدمت افزایش ضریب بیمه

اظهارنظر رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ 
توجه اهالی صنعت بیمه را جلب کرد 

بیمه باید خسارت افت قیمت خودرو را پرداخت کند 

نظرها و خبرها
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 وظیفه دولت ها 
در مسیر فناوری

رگوالتور مانع زدا 
باشد، نه مانع افزا

 در مسیر حرکت صنایع سنتی به 
ســمت نــوآوری، دولــت موظــف 
اســت برنامه های هدفمنــدی را به منظور 
تحریــک ذهن هــای نــوآور تدویــن کــرده و 
شرکت ها را به همکاری و ایجاد شبکه های 
ارتباطــی الزم بین شــرکتی تشــویق کنــد. 
به طور مثال یکــی از اقدامــات دولت ها در 
سراسر جهان، فراهم کردن بستر مستعد و 
ابزار و زیرساخت الزم برای تحریک نوآوری 
اســت و در ایــن میــان نبایــد از نقــش 
رگوالتورها غافل شد؛ چراکه عنصر مهمی 
است، چنانچه امروز صنعت بیمه کشور 
برای رســیدن بــه حداقل میــزان نــوآوری و 
حرکت در لبــه تیــغ اقدامــات فناورانــه، با 
موانــع بســیاری از ســوی رگوالتــور مواجه 

است. 

 و اما مورد دیگری از وظایف دولت 
در رابطه با ورود صنایع سنتی به 
مســیر فناوری-کــه بــه انــدازه مــورد اول 
اهمیت دارد- ارائه سیگنالی شفاف درباره 
فرصت های سرمایه گذاری است. اگر این 
مــوارد به درســتی اجرا شــود، تقاضــا برای 
محصوالت و خدمات ارزش افزوده جدید، 
کسب وکار را به ســوی نوآوری در محیطی 
نســبتاً کم خطر هدایت می کنــد؛ دغدغه 
بزرگی که امروز بسیاری از شرکت های بیمه 
را از انجام ریسک های نوآورانه بازمی دارد. 

 از آنجایی که به طور کلی، وظیفه 
بیمــه در تمــام دنیــا مدیریــت 
ریسک بوده، مدیران این حوزه نسبت به 
ورود نوآوری هــای فناورانــه تحــت عنــوان 
اینشورتک محتاط تر عمل کرده اند و همین 
امر باعــث شــده ارائــه خدمــات فناورانه و 
نوآورانــه در حــوزه بیمــه نســبت بــه دیگر 
حوزه هــای فین تــک رشــد چشــم گیری 
نداشته باشــد. اما در این میان باید توجه 
داشــت که فناوری قادر نیست به تنهایی 
همه مطالبات صنعت بیمه را پاسخ دهد. 
همکاری متقابل فناوران، برنامه نویسان، 
مدیران و کارشناسان بیمه بسیار ضروری 
است. باید پذیرفت که شرکت های بیمه و 
اینشورتک ها نه در مقابل هم، بلکه در کنار 
هم و چه بســا در یک راستا هستند و یک 
تکلیف مشترک دارند؛ تحول! و این یکی از 
وظایف قانون گذار است که فضای تعامل 
را بســازد، نــه اینکــه بــا مانع تراشــی مانع 
حضــور صنعــت بیمــه در اکوسیســتم 

استارتاپی شود. 

هر چند تعریف دقیقی از صنایع سنتی وجود ندارد، اما 
طبق دسته بندی های امروزی، آن دســته از صنایعی که 
در فعالیت خود، از فناوری به نسبت کمی بهره می گیرند 
و به شکل نامتمرکز در بازار فعالیت می کنند، بر اساس 
منطق حاکــم در دســته صنایع ســنتی قــرار می گیرند و 
در بلندمدت اگر بــه این خألهــا توجه نکننــد، از فضای 

کسب وکار حذف می شوند.
این صنایع به دلیل اینکه از عــدم وجود دانش یکپارچه 
رنــج می برنــد، نمی تواننــد از فناوری هــای پیشــرفته در 
حــوزه فعالیــت خــود اســتفاده کننــد. از همیــن رو یکی 
از معیارهــای مهــم ســنجش ســنتی یــا پیشــرفته بودن 
کســب وکار ها از نظــر ســازمان همــکاری و توســعه 
اقتصادی، از دل شــدت تحقیق و توسعه بیرون می آید. 
به این معنی که بخش هایی از صنعــت که زیاد تحقیق 
نمی کنند، یا هزینــه کمی در این رابطه صــرف می کنند، 
احتمــاالً نمی تواننــد در ســطح صنایــع پیشــرفته قــرار 
بگیرنــد. ایــن دو معیــار اساســی در دســته بندی از یک 
نکته مهم پرده برمی دارد؛ آن هم اینکه حتی اگر صنایع 
ظاهراً از محصوالتی بــا فناوری نوآورانه اســتفاده کنند، 
به دلیل آنکه  سرمایه الزم را برای تحقیق و توسعه صرف 
نمی کننــد یا به انــدازه کافــی در حوزه مربوطــه، پژوهش 
انجــام نمی دهنــد، همچنــان در بیــن ســنتی های بــازار 
دسته بندی می شوند. درست مانند اتفاقی که امروز در 
صنعت بیمه شاهد آن هســتیم و دلیلی بزرگ که بیمه 

همچنان در عرصه صنایع سنتی قرار می گیرد. 
غالــب کارشناســان سرنوشــت صنایعــی را کــه بــه موج 

فناورانه شدن از مسیر تحقیق و توســعه تن نمی دهند، 
محکوم به فنــا می داننــد. از جملــه گروهی خودشــان را 
ســرگرم صنایع های تِک کرده اند و حتی گوشه چشــمی 
هم به صنایع سنتی ندارند. اما چرا باید با وجود حرکت 
سریع و سرسام آور به سوی جهانی فناورانه، به بازیگران 

سنتی بازار نیز توجه کنیم؟
واقعیت این است که اگر صنایع سنتی بر سیاست های 
حمایــت از نــوآوری و توســعه تحقیقــات بــازار، نیــاز بــه 
همکاری بین شــرکتی و تشــویق و تولید و انتشــار دانش 
متمرکز شــوند، به دلیل پیشــینه ای  قوی که طی سال ها 
فعالیت در حوزه خود کســب کرده اند، می توانند خیلی 
زود ایــن مشــخصه ها را بــه یکــی از  پایه هــای اساســی 
تجاری سازی نوآوری تبدیل کنند؛ همان چیزی که امروز 
در دنیا شــاهد رشــد آن هســتیم. افزایش 176درصدی 
ســرمایه گذاری روی اســتارتاپ های بیمــه از ســوی 
شــرکت های بیمه در ســال 2021 گواهی بر این حقیقت 
اســت. اکنــون دنیــا کم کــم در حــال درک اهمیــت ورود 

صنایع سنتی به دنیای نوآوران است.  

 صنایع پیشرفته در دامن توسعه دانش
توســعه شایســتگی های علمی و فناورانه صنایع سنتی 
بر پایه دانش موجود در این صنایع و وسط کشیدن پای 
فعاالن آن به بخش ارزش افزوده کمک می کند تا پروانه 
شــرکت های نوآورانــه اســتارتاپی از پیله صنایع ســنتی 
بیرون بیاید و توسعه پیدا کند. البته در این ارتباط نباید 
همه تمرکز بر ایجاد صنایع جدید باشد، بلکه صاحبان 

صنایــع بایــد بــا شناســایی و دســته بندی چالش هــا و 
فرصت ها، بنای یک صنعت دانش محور را  بگذارند و راه 
تطبیق فناوری و دانش موجود با صنایع سنتی را بیابند.  

 
 مشتریان سنتی بازتولید صنایع سنتی

شرکت ها برای دسترسی به نوآوری، به بازار قابل  توجهی 
نیاز ندارند، اما برای اینکه بتوانند به توسعه نوآوری دست 
بزنند، به مشتریانی نیاز دارند که از آنها محصوالت جدید 
با فناوری های جدید بخواهند. زمانی که محصول تولیدی 
و توسعه آن همسو با نیاز مشتری باشد، شرکت می تواند 
به فکر چشــم انداز صادرات محصول نیز باشد. به نوعی 
اگر سیاســت مداران، انرژی  خود را صــرف راه های کارآمد 
برای نوآوری محصوالت با ارزش باال از طریق صنایع سنتی 
کننــد، دیگــر صنایع ســنتی جامانــدگان دور مســابقات 

فناورانه تحوالت جهانی نخواهند بود.
در کنــار نیاز بــه درک بهتــر از چگونگــی بروز نــوآوری در 
صنایع ســنتی، همچون بیمه باید در مورد نحوه تدوین 
سیاست ها، حجم بودجه مورد نیاز و چگونگی همکاری 
محققان دانشگاه ها  با ارگان های صنعت به طور شفاف 
صحبت شــود تا بهترین همکاری بین شــرکت ها شکل 

بگیرد.
ضرورت ورود صنایع سنتی به اکوسیســتم استارتاپی، 
در واقع یک اســتراتژی و نگاهی بلندمدت اســت. درک 
بهتــر از تعامل بیــن صنایع ســنتی و اســتارتاپ ها به ما 
کمک می کنــد تا نقش مهم صنایع ســنتی در توســعه، 

پیشرفت و تجاری سازی نوآوری را دریابیم.

صنایع سنتی؛ جاماندگان 
دور مسابقات فناورانه 

چرا حضور صنعت بیمه در اکوسیستم استارتاپ ها اهمیت دارد؟ 
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INSURANCE

به تنوع معتقدیم تا تمرکز 
گفت وگو با یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون درباره راه متفاوتی که این 

شرکت در صنعت بیمه کشور طی می کند 

 تمرکز آینده بیمه تعاون

بیمه گر چابک
 به طــور کلــی اســتراتژی های 
مدیریتــی بــه دو گــروه تقســیم 
می شــوند؛ اســتراتژی تمرکز و استراتژی 
تنوع. ما در بیمه تعاون از استراتژی تنوع 
اســتفاده کرده ایم و ایــن روال را نیز ادامه 
می دهیم. مــا نمی خواهیم بیمــه تعاون 
مشــهور به الین خاصــی از بیمه باشــد. 
البته کار سختی است، اما ریسک پذیری 
مــا را بهبــود می بخشــد. شــرکت هایی 
هســتند که امــروز بــه بیمه هــای زندگی 
معروف انــد، ولــی مــا هیچ وقــت ایــن 
استراتژی را نداشتیم که در حوزه خاصی 
شــناخته شــویم؛ بــا ایــن سیاســت کــه 
میانگین صنعت بیمه هرچه باشــد، ما 
می خواهیــم همــان میانگیــن را داشــته 
باشــیم. مثالً اگر بیمه درمان در صنعت 
بیمه 24 درصد ســهم دارد، ما هم سعی 
می کنیم بــر مبنــای همین عــدد حرکت 

کنیم. 

 ما در ســال 1400 تقریبــاً ترکیب 
پرتفویی شبیه به ترکیب پرتفوی 
کل صنعت بیمــه داشــتیم. از طرف دیگر 
کارهای جسورانه هم انجام نمی دهیم. در 
عین اینکه بسیار به توسعه بازار و افزایش 
سهم بازار می اندیشیم، اما معتقدیم که 
باید حواس مان به ریسک های فاجعه بار 
باشد. یعنی در عین حال که رشد و توسعه 
بازار برایمان مهم است، ولی بی گدار به آب 
نمی زنیم. شاید توســعه ســهم بازار ما به 
سبب همین استراتژی، به صورت میان بر و 
جهشی نباشد، اما آهســته و پیوسته در 
حال حرکــت هســتیم. میانگین رشــد ما 
حتــی از صنعــت بیمــه باالتــر بــوده، امــا 
اســتراتژی مــا رشــد در یــک حــوزه خاص 
نیست، بلکه به شکل متعادل و متوازن در 

همه رشته ها حرکت می کنیم. 

 نقطه قوت بیمه تعاون در چابکی 
و چاالکی است. تصمیم گیری ها 
بســیار ســریع اتفاق می افتند و در همین 
راســتا بــرای خودمان یــک مزیــت رقابتی 
تعریف کرده ایم که بحث سرعت پرداخت 
خسارت است و همین امر باعث شده هیچ 
پرونده ای مبنی بر عدم پرداخت خسارت، 
در هیچ دادگاهی علیه بیمــه تعاون وجود 
نداشته باشد. به جرئت می توانم بگویم که 
کمترین پرونده را از بابت پرداخت خسارت 
در بیمــه مرکــزی داریــم کــه ایــن خــودش 
موفقیت بزرگی برای ماست، بنابراین من 
بیمه تعاون را در دو عبارت خالصه می کنم؛ 

بیمه گر چابک و چاالک! 

COVER STORYداستان جلد

نه هراسی از قضاوت ها دارد، نه ترسی از حرکت روی لبه تیغ ریسک ها. یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون، در مدت پنج سال حضورش در این شرکت خود را این طور معرفی 
کرده است. او تب وتاب متفاوت بودن دارد و تشنه راه و رسم شکستن مرزهاست. اهل ماجراجویی است و طالب هم نشینی و هم صحبتی در رابطه با هر ایده جدیدی. حتی اگر 
بهای سنگین این حرکت در جهت مخالف، انتقاد صریح و تند افکار عمومی باشد. مسئله ای که هیچ وقت از نمای نزدیک به آن پرداخته نشد و کسی در میانه نقدها و هجمه ها 
از اقدامات بعضاً عجیب بیمه تعاون دلیل این میل به تفاوت را نپرســید. در نهمین سالروز تأسیس بیمه تعاون به ســراغ یونس مظلومی رفتیم و او نه در مقام یک مدیرعامل 

بلکه در قامت فردی که دغدغه نوآوری در قالب تنوع دارد، با خلق وخویی گشاده درباره مسیر متفاوت بیمه تعاون با ما به گفت و گو نشست. 

 ما امروز بیمه تعاون را به عنوان بیمه گر 
متفــاوت می شناســیم؛ بیمه گــری کــه در فضــای 
ســنتی صنعــت بیمــه بعضــاً بــا جســارت وارد 
رویکردهــای مختلــف می شــود. ایــن رویــه جدید 

بیمه گری را چطور معنا می کنید؟ 
من اعتقادم بر این است که وقتی یک شرکت خصوصی 
تأســیس می شــود، اگــر همــان کاری را انجــام بدهــد کــه 

شــرکت های دیگر طی 90 ســال انجــام داده انــد، طبیعتاً 
بیمه گزار و مشــتری بالقــوه ترجیــح می دهد نیــازش را از 
طریق همان شرکت های کهنه کار برطرف کند؛ چراکه این 
شرکت ها به خاطر فعالیت بلندمدت، آزمون خودشان را 
پس داده اند و اعتماد ایجاد کرده اند. طبیعتاً شرکتی که 
وارد بازار می شود، باید دست به کارهای متفاوتی بزند تا 
هم توجــه بازار را به ســمت خــودش جلب کنــد و هم این 

پیام را به مشتری برساند که ما نسبت به دیگران متفاوت 
هســتیم. ایــن دقیقاً همــان چیزی اســت کــه ما به اســم 

بازاریابی جنجالی می شناسیم. 

 بازاریابی جنجالی مانند یک تیغ دولبه 
اســت. ممکن اســت همان قدر که در جلب توجه 
جامعه مخاطب مؤثر باشــد، بازخــورد منفی هم 

I N T E R V I E W

صنعت
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داشته باشد. از این نتیجه معکوس هراس ندارید؟ 
حقیقتاً ما برای انتخاب مسیر نه یک تیم بزرگ، بلکه گروه 
کوچک تصمیم گیرنده ای داریم که با بررسی ابعاد مختلف 
وارد عمــل می شــویم. مســئله آن قدر هــم پیچیده نیســت 
و کار بوروکراتیــک خاصــی انجــام نمی دهیــم. اگــر ایــده ای 
درســت باشــد با تأیید مدیر ارشــد حتمــاً اقــدام می کنیم و 

پیش می رویم. 

 بیاییــد مشــخصاً از جنجــال بــزرگ بیمه 
تعاون حرف بزنیم. از بیمــه معده یک فودبالگر. چرا 
بیمــه تعــاون بــه ایــن نتیجــه رســید کــه معــده یــک 

سلبریتی را بیمه کند؟ 
ما در صنعت بیمه بیمه نامه ای داریم به اسم بیمه اعضای 
بدن که معموالً برای سلبریتی ها تعریف می شود و مبنای 
آن هم بر اســاس همان قانون جلب توجــه در دنیای امروز 
اســت. یعنــی نه فقــط شــرکت بیمــه، بلکــه ســلبریتی ها 
هم به دنبــال جلــب توجه عــام هســتند. اصالً اســاس کار 

سلبریتی ها بر جلب توجه است.
 تــا پیــش از این کمتــر کســی در ایــران به فکــر اســتفاده از 
این ابــزار بــرای جلــب توجه افتــاده بود؛ تــا اینکــه »حمید 
ســپیدنام« به ما مراجعه کرد و این درخواســت را داشــت 
که آیا امــکان بیمه کردن معــده برایش وجــود دارد یا خیر؟ 
طبیعتاً قبول درخواست می توانست تبعات منفی زیادی 

برای بیمه تعاون داشته باشــد، ولی ما قبول کردیم. با علم 
به یقین هــم ایــن کار را انجــام دادیــم. هرچنــد در روزهای 
اول هجمه زیادی به ما وارد شــد، اما باید بگویم که در بازه 
زمانی خاص آن دوران فروش بیمه نامه های ما افزایش قابل 
توجهی داشــت. ما در همــان دوران حنجره یــک خواننده 
ســنتی را هــم بیمــه کردیم، امــا یک صــدم این جریــان هم 

جلب توجه نکرد! 

 آیــا بایــد انتظــار یــک حرکــت عجیــب و 
جنجالی دیگر را از بیمه تعاون داشته باشیم؟ 

مــا اوایل ســال 1400 یــک نظرســنجی انجــام دادیم؛ بــا این 
ســؤال که آیا تابه حال نــام بیمه تعــاون به گوش تــان خورده 
اســت؟ ۸0 درصد جواب شــان منفی بــود! در ابتــدای 1401 
دوباره ایــن کار را انجــام دادیم و ایــن بار به جــواب منفی60 
درصــد رســیدیم. یعنــی 20 درصــد بیشــتر از گذشــته ایــن 
بار نــام بیمه تعــاون را شــنیده بودنــد. ولی این درصــد هنوز 
مطلوب ما نیست. باید به جایی برســیم که نام بیمه تعاون 
به گوش تمام مردم رسیده باشد و البته حس خوبی داشته 
باشــند. ما برندهای زیادی داریم که مردم با نام شــان آشــنا 
هستند، اما منفورند. پس برای توســعه یک برند، هم اسم 
برند را باید بــه گوش مخاطب رســاند و هم حــس خوبی در 
او ایجاد کــرد. البته در این راســتا بایــد اقداماتی هــم انجام 
بدهیــم. هزینــه تبلیغــات محیطــی یا صداوســیما بــرای ما 
بسیار سنگین است، به همین دلیل باید به سمت استفاده 
از فضای مجازی روی بیاوریم تا هم برندی نام آشــنا باشیم، 

هم خوش نام. 

 آیــا ایــن برندســازی را نمی شــود در قالب 
مســئولیت های اجتماعــی تعریف کرد؟ مثــالً اقدام 
برای بیمه معلوالن؛ نقدی که زیاد به شــما وارد بوده 

و هست! 
بگذارید واضح و شفاف صحبت کنم. چرا در زمان کرونا که 
بیمه تعاون مانع بسته شدن پنج هزار واحد کسب وکار شد، 
کســی صحبتی نکرد؟ نجات آن پنج هزار واحد کسب وکار 
یک هزارم قضیــه بیمه معده دیده نشــد. می دانید، ما فقط 
ســنگ انداختن بلد هســتیم. آیا کســی که به ما برای بیمه 
معده نقد داشت، یک بار گفت که ما در دورترین نقاط ایران 
جلوی بسته شــدن کســب وکارهای کوچــک را گرفتیم؟ چه 
کســی از ما حرف زد؟ متأســفانه ما همیشــه درباره کسانی 
که مانند ما فکر نمی کنند، دچار قضاوت هستیم. من باید 
نکته ای را روشــن کنم. هر شــهروندی می تواند بــرای خرید 
بیمه اعضا به مــا مراجعه کند. این درخواســت همیشــه از 
سمت بیمه گزار است، نه بیمه گر؛ حتی اگر پای سلبریتی ها 

در میان باشد. 
این بیمه نامه در زیرگروه بیمه حوادث و درمان تعریف شده 
و هــر کــدام از ۸0 میلیــون نفر جمعیــت کشــور می توانند با 

پرداخت حق بیمه برای خودشان بیمه نامه بخرند! 

 برویــم ســراغ بحــث نــوآوری در بیمــه. به 
گفته خود شــما امروز اســتارتاپ های بیمــه ای فقط 
پنج درصد سهم بازار را در اختیار دارند و ۹۵ درصد 
فروش هنوز به صــورت چهره به چهره اســت. آیا این 
ســهم اندک نقطه ضعف صنعت بیمه ما محسوب 

نمی شود؟ 
من بــر خــالف شــما ایــن ســهم را نقطــه قــوت می دانــم که 
می توانیم از دو جنبه متفاوت به آن نگاه کنیم؛ هم از بابت 
حرکت نوآورانه روبه رشدی که در صنعت بیمه کشور شاهد 
هستیم و هم از بابت موضوعی برای کاهش نگرانی شبکه 
بزرگ نمایندگان فروش که همیشه اســتارتاپ های بیمه را 

برهم زننده ای بزرگ می بینند.
مــا در بعضی رشــته ها اصــالً فــروش آنالیــن نداریــم؛ مثالً 
بیمه های زندگی. این موضوع می تواند برای شبکه فروش ما 
نقطه مثبتی جهت پیشرفت باشد. بستگی دارد که چطور 

به قضیه نگاه کنیم. 

 اســتارتاپ های بیمــه ای بــا همیــن ســهم 
ناچیز، امروز چالش های بزرگی با نهاد ناظر دارند. از 
قضیه مجوز تا سوئیچ و... اگر واقعاً سهم آنها از بازار 
پنــج درصد یــا حتــی کمتر اســت، ایــن نــگاه نظارتی 
رگوالتور به استارتاپ ها را چطور می توان توجیه کرد؟ 
طبیعتاً زمین بازی تغییر کرده و رگوالتــور نیز این موضوع را 
فهمیده، ولی به نظر من، استارتاپ های فروش آنالین بیمه 
یک کانال توزیع جدید هستند، البته به اندازه همان سهم 
پنج درصدی شــان. هنــوز عمــده فعالیت بیمه گری از ســوی 
نماینده های فروش است و شاید عمده ترین دغدغه ها هم 

در سمت آنها باشد. 

 شما برای ۵ تا ۱۰ ســال آینده چه دورنمایی 
جهــت فعالیــت اســتارتاپ های بیمــه ای متصــور 

هستید؟ 
 در دنیــا اســتارتاپ های بیمــه در 
زمینه های مختلفی فعالیت دارند، 
ولی مــا در ایران فعــالً اگریگیتورها 
را بیشــتر می شناســیم. بــه نظــر 
من اســتارتاپ های بیمه همچنان 
فــروش  زمینــه  در  می تواننــد 
اجبــاری   B2C  بیمه نامه هــای
سهل الفروش مانند ثالث یا بدنه 
فعالیــت داشــته باشــند. شــرایط 
صنعت بیمه ما به گونه ای اســت 
که همچنان در زمینه بیمه زندگی، 
مسئولیت، حمل ونقل، مهندسی 
و درمــان، به خصــوص درمــان 
گروهــی و انــواع بیمه نامه هایی که 
به صــورت B2B انجــام می شــود، 
این نماینده های بیمه هستند که 

عهده دار فروش خواهند بود. 

 به نظر شــما چرا حرکت در زمینه نوآوری 
در بیمه تا این اندازه کُند است؟ 

نوآوری در فروش؟ 
دقیقــاً نکتــه اینجاســت کــه مــا همه چیــز بیمــه را در فــروش 
می بینیــم.  خب شــاید راحت ترین جایی اســت که می شــود 
از فنــاوری اطالعــات اســتفاده کــرد. البتــه اکنــون در دنیــا 
اینشــورتک ها کارهــای زیــادی انجــام می دهنــد؛ از ارزیابــی 
خســارت تا روش های پرداخت و...، ولی امروز در ایران فروش 
اینترنتــی و مقایســه ای بیمــه آن هــم در بیمه شــخص ثالث 
آســان ترین کاری اســت کــه می شــود بــا اســتفاده از فنــاوری 
اطالعات انجــام داد، هرچند شــاید در آینده کارهــای دیگری 
هم توســعه پیدا کند. البته شــرکت های بیمه بــه فراخور نیاز 
حرکت هایــی انجــام داده انــد. مــا در بیمــه تعــاون در بخــش 
بیمه هــای درمانــی، بیمــه درمــان پاراکلینیکــی را از طریــق 
اپلیکیشن انجام می دهیم، به طوری که دیگر مراجعه حضوری 
تقریباً حذف شده و بیمه گزار همه امور مربوط به ارسال مدارک 
و اطالع رســانی و... را از طریــق اپلیکیشــن انجــام می دهد. یا 
اپلیکیشــن دیگری داریم برای بازدید بیمه بدنه کــه در آینده 
نزدیک بــه نقطه ای می رســد که بیمه گــزار بازدید از خــودرو را 

خودش انجام دهد و نیازی به ارسال کارشناس نباشد. 

 صحبت از نمایندگان فروش سنتی شد. 
به نظر شــما چطور می تــوان نمایندگان فــروش را به 
ابــزاری مجهــز کــرد کــه هــم نگرانی هــای امروزشــان 
برطرف شود و هم توان همراهی با موج نوآوری جدید 

را داشته باشند؟ 
طبیعتاً مدل کســب وکار در فــروش آنالیــن و چهره به چهره 
با هم متفاوت اســت و هر کدام شــرایط خاص خودشــان را 
دارند. اما باید بپذیریم که ظهور اســتارتاپ ها یک واقعیت 
اســت و نمی شــود کتمان کرد. البته این به معنای پایان کار 
نماینده های فــروش در آینــده نیســت. نماینده های فروش 

اگــر بخواهنــد بــه روال ســابق بــه فعالیــت خودشــان ادامه 
بدهند، باید به توســعه حوزه فعالیت شان فکر کنند، یعنی 
اگر کسی تا دیروز فقط بیمه شخص ثالث می فروخت، االن 
می تواند بیمه مسئولیت یا بیمه زندگی را نیز که هنوز در آن 
بازار رقابتی وجود ندارد، به مجموعه فعالیت هایش اضافه 
کند. مــا باید خودمــان را آمــاده تحــول بکنیم؛ اینکــه وقتی 
فنــاوری وارد رویکردهــای مختلــف زندگی می شــود، ممکن 
اســت مشــاغلی دچار تغیر شــوند، البته حذف نمی شوند، 
بلکــه مــدل کسب وکارشــان تغییــر می کنــد. زمانــی فقــط 
آژانس های حمل ونقل داشتیم و ورود اسنپ چالش بزرگی 
به نظر می آمد، امــا در حال حاضر رانندگانــی داریم که هم 
در آژانس ها شــغل خودشــان را دارند و هم در مســیر مازاد 
رفت وبرگشــت به فعالیت در اســنپ مشــغول اند. در واقع 
فنــاوری نه تنها مشــاغل را حــذف نمی کنــد، بلکه مشــاغل 

جدیدی را نیز به وجود می آورد. 

 در رابطه با قانون گذاری 
در بیمــه صحبــت کنیــم. قانــون 
بیمه در کشــور ما قانونی قدیمی 
اســت؛ قانونی بــا عمــری باالتر از 
نیم قــرن و خیلــی بیشــتر. به نظر 
شــما به عنــوان عضوی از شــورای 
عالی بیمه، آیا الزم اســت قوانین 

بیمه گری ما بازبینی شوند؟ 
بایــد بــه یــک نکتــه مهــم اشــاره 
کنم. درســت اســت قانون بیمه ما 
مصوب ســال 1316 اســت، ولی به 
نظر مــن یکــی از قوانیــن مترقی در 
زمان خودش و حتی اکنون اســت. 
نکتــه دیگر این اســت کــه صنعت 
بیمه طبق قانون مصوب سال 1316 
اداره نمی شود؛ زیرا طی این سال ها 
بیش از 100 آیین نامه توسط شورای عالی بیمه تصویب شده یا 
قانون بیمه شخص ثالث که در سال 139۵ به تصویب رسیده 
است. 40 درصد سهم بازار صنعت بیمه همین بیمه شخص 
ثالث است که قانون آن عمری شش ســاله دارد. از طرف دیگر 
سایر بیمه ها هم به مرور زمان، مدام از سوی شورای عالی بیمه 
بازنگری می شوند. نکته ای وجود دارد که استادان حقوق به آن 
قائل هســتند، با این مضمون که هر وقت قانونی را دستکاری 
کردیم، خراب شــده اســت. بــه همین خاطــر، یــک نگرانی در 
اهالی صنعت بیمه وجــود دارد که تغییر قانون ممکن اســت 
رویکرد مناسبی نداشته باشد و حتی به بدتر شدن شرایط هم 
منجر شود. به همین سبب شــاید بازنگری آیین نامه ها روش 

مناسب تری باشد. 

 مســئله اینجاســت کــه ایــن اصــالح 
آیین نامه هــا بعضــاً بــدون توجــه بــه تحــوالت روز و 
مدل های کســب وکاری جدید انجام می شود. مانند 
چالشــی کــه امــروز اســتارتاپ های بیمــه ای بــر ســر 

جریان آیین نامه ۹۲/۲ دارند. 
در بحث مقــررات حــوزه بیمه تعــداد زیادی ذی نفــع وجود 
دارد. گروهــی از ذی نفعــان بیمه گــران هســتند و گروهــی 
بیمه گزاران. گروهی واسطه های بیمه گری مانند نماینده ها 
و... هستند و گروهی نیز دولت و نهاد نظارتی. به هرحال در 
زمان تدوین آیین نامه ها، هر کدام از این ذی نفعان به طریقی 
اعمال قدرت دارند. مسئله این است که آیین نامه ای که در 
شورای عالی بیمه تصویب می شود، برآیندی از مجموع این 
نیروهاســت. شــاید در ســالی که آیین نامــه 92/2 تصویب 
شــد، اســتارتاپ های فروش بیمه حضــور و قــدرت چندانی 
نداشــتند. یعنی در واقع در برآیند نیروها، نیرویی از ســوی 
آنها وجود نداشــت و طبیعتاً در بازنگری های بعدی، به طور 
ناخودآگاه از کمک و نیروی آنها نیز اســتفاده خواهد شــد. 
نهاد قانون گذار مجبور است از نظر همه ذی نفعان صنعت 

استفاده کند. 

 شاید توسعه سهم 
بازار ما به سبب همین 
استراتژی، به صورت 

میان بر و جهشی 
نباشد، اما آهسته و 

پیوسته در حال حرکت 
هستیم. میانگین 

رشد ما حتی از صنعت 
بیمه باالتر بوده، اما 

استراتژی ما رشد در 
یک حوزه خاص نیست

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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حامدولیپوری
مدیرعاملازکی

سوئیچ یعنی کشتن 
کسب وکار ما

 ما باور داریم که نظارت باید انجام 
شــود، امــا نظــارت نبایــد بــا اجرا 
دخیل شود؛ حال به هر دلیلی. خط قرمز 
برای نظــارت ورود به حوزه اجراســت. فکر 
کنید بــرای حکومتی رنــگ و جنس لباس 
مردم مهم باشــد. فکر کنید حــاال به جای 
استانداردســازی بیاید همــه کارخانه های 
تولید لباس را تعطیل کند، به این بهانه که 

فقط و فقط باید از ما لباس بخرید. 

احساس من از اقدام بیمه مرکزی 
این اســت. حتی به فــرض اینکه 
این دغدغه هــای نهــاد ناظــر دغدغه های 
درســتی باشــند، مدلی کــه برای حــل این 
نگرانی هــا در پیــش گرفتــه شــده، مــدل 
اشتباهی اســت و طراحی مدل درست بر 
عهده نهاد ناظر است. فقط باید خط قرمز 
عدم حضور به الیه اجرا رعایت شــود. اما 
نگرانی ما دقیقاً کجاست؟ مسئله انحصار 
استفاده از خدمات شرکت آمیتیس است. 
اگر الزام یــا انحصاری در ایــن زمینه وجود 
نداشته باشد، ما مشکلی با قضیه سوئیچ 
نخواهیم داشت، اما انحصار به استفاده از 

آمیتیس می تواند چالش بزرگی باشد.

نکتــه بعــدی ســاختار ســازمانی 
آمیتیس اســت کــه بــه صندوق 
صنــدوق  و  مرکــزی  بیمــه  کارکنــان 
بازنشســتگی آن متصــل می شــد. ایــن 
سهیم شدن در نقش کسب وکاری ما و در 
ضمــن ورود همزمــان بــه الیــه نظارتــی 
مشکل ســاز خواهــد بــود. درســت مانند 
اتفاقی که در شهرداری ها شــاهد بودیم و 
مهندســان ناظر می توانســتند خودشان 
دفتر مهندسی داشته باشند و سبب ساز 
اتفاقی مانند متروپل شوند. در اینجا تضاد 
منافع باعث ضعــف مدیریتی می شــود. 
وقتی بحث اجبار و الزام و تضاد منافع به 
وجود می آید، دقیقاً جایی است که به نظرم 
الزم بود ما ورود می کردیم و واکنش نشان 
می دادیم؛ وگرنه خود مسئله سوئیچ آن قدر 
حساسیت برانگیز نیست. ما  شأن نظارتی 
بیمه مرکزی را محترم و مفید می دانیم، ولی 
اگر به هــر دلیلی وارد ســاختاری شــود که 
تضــاد منافــع دارد، اگر بخواهد بــرای یک 
ســاختار انحصــار ایجــاد کنــد و وارد 
تصدی گری شــود، آن وقت می توان گفت 
که باید جلوی این روند  ایســتاد. صادقانه 
بگویم روندی که بیمه مرکزی طراحی کرده، 

کشتن کسب وکار ماست.

COMMENTدیدگاه

بهارهشریفیون
مدیرعاملبیمهداتکام

ناظر نمی تواند 
مجری باشد

 امــروز بزرگ تریــن چالش مــا بیش از مســئله 
نظــارت موضــوع الــزام اســتفاده قطعــی از 
خدمات سوئیچ آمیتیس است. چون شرکت های بیمه 
امــروز همگی ایــن قابلیــت را دارند کــه بتواننــد به طور 
مســتقیم بــه اســتارتاپ های بیمــه ای دسترســی بــه 
وب سرویس های خودشــان را بدهند، ولی این الزام به 
استفاده صرف از خدماتی که آمیتیس در اختیار قرار 
می دهــد، برای مــا ایجاد مشــکل کرده اســت. در حال 
حاضــر میــزان تخلفــات در حــوزه آفالین زیاد اســت و 
حتی ضریب خسارت در شــبکه آفالین خیلی بیشتر 

از میزانی است که از سوی حوزه فروش آنالین گزارش 
می شود. در یکی از جلسات بیمه مرکزی این طور مطرح 
شــده که ما هیچ کارگــزاری نداریم کــه بدهکار صنعت 
باشــد؛ بلکه این مشــتری اســت که بدهکار اســت. به 
نظرم این موضوع به اصالح نیاز دارد. بیمه مرکزی مثالً 
می گوید کــه اگر خودروســازی بدهی بــه صنعت دارد، 
دقیقاً خودروساز است که بدهکار است، نه کارگزارش. 
مســئله این اســت که کارگــزار متعلق به خود شــرکت 
خودروسازی است! اینها از موارد مهمی است که باید 

به آن پرداخته شود.

سوئیچ بیمه؛ گرفتار در بن بست مقررات 
جنجالسوئیچنهادناظرذینفعانصنعتبیمهراپایمیزگردی

دردفتررئیسمرکزفناوریاطالعاتبیمهمرکزیکشاند
این روزها شنیدن اخباری از سرنوشت سوئیچ بیمه مرکزی 
برای هر کدام از بازیگران اکوسیستم بیمه می تواند بسیار 
بااهمیت باشد؛ چالشی بزرگ که به نظر می رسد راهکاری 
جز نشستن بر سر میز مذاکره و در پیش گرفتن راه تعامل 
و تعادل ندارد. به این بهانه و برای ساختن مسیری سازنده 
برای تعامل میزگردی بــا حضور اهالی صنعــت بیمه و به 
میزبانی قاسم نعمتی، رئیس مرکز فناوری اطالعات بیمه 

مرکزی ترتیب دادیم.
بهــاره شــریفیون، مدیرعامــل بیمــه دات کام؛ محمدرضا 
فرحی، مدیرعامل بیمه بازار؛ حامد ولی پوری، مدیرعامل 
ازکــی؛ امیــر عبیــری، مدیرعامــل آیتــول؛ حامــد کاظمی، 
مدیرعامل مرکوری؛ علیرضا عقیلی، مدیرعامل هشتگ 
بیمه؛ احسان حق به جانب، مدیرعامل بیمیکا و روح هللا 
حیدری، مدیــر فنــاوری اطالعات بیمــه پارســیان هر یک 
در فرصــت اندکــی کــه در اختیــار داشــتند، از چالش هــا 
و دغدغه هایشــان گفتنــد و صحبت هــای میزبــان را نیــز 
شنیدند؛ میزبانی که در تمام طول نشست سعی داشت 
به نحوی به اهالی صنعت بیمه این اطمینــان را بدهد که 
بیمه مرکزی نه به الیه اجرا وارد شده و نه قصد انتفاع دارد؛ 

بلکه آنچه در قالب سوئیچ اصرار بر انجام آن است، فقط 
داشتن دریچه ای برای نظارت دقیق تر برای رفع نگرانی ها و 

دغدغه مندی های همیشه رگوالتور است. 
قاســم نعمتــی در این بــاره بــه نماینــدگان اســتارتاپ های 
بیمــه ای توضیــح داد:  »اعتراض هــای امروز به ســوئیچ به 
فضــای کســب وکار فناورانــه نیســت؛ بلکــه بــه آیین نامه 
اســت. بگذارید یک ســؤال بپرســم. بیمه نامه چه زمانی 
صادر می شــود؟ هر وقــت که پرداخــت انجام شــود. پس 
باید تکلیف پرداخت معلوم باشد. بنابراین اگر آیین نامه 
برای کسب وکارها این شرایط را در نظر نگرفته، مشکل از 
سوئیچ نیست. نکته اینجاست که قانون غلط هم باید اجرا 
شود. قانون تا زمانی که قانون است، چه درست و چه غلط 
باید اجرا شود. حاال قانون را بگذارید وسط و برایش به فکر 

چاره باشید. اصالً نوآوری همین است.« 
به عقیده نعمتی آنچــه امروز اســتارتاپ های بیمــه ای به 
آن نیــاز دارنــد، مطالبه گــری برای توقف ســوئیچ نیســت، 
بلکه مطالبه برای تغییر عبارتی اســت که ایــن روزها هیچ 
شــباهتی به نوع کســب وکار آنها ندارد؛ کارگزاران برخط: 
»به نظر من بیشترین دغدغه همه شما نقد به آیین نامه 

است که بنده خودم هم اولین منتقد آن هستم. قطعاً اسم 
شما به غلط کارگزار برخط است. شما اصالً کارگزار برخط 
نیستید. مدل فضای کسب وکاری شبکه فروش باید تغییر 
کند. از سوی دیگر به نظر من پراکندگی نوع فعالیت های 
شما باعث شده که دغدغه های متفاوتی نیز مطرح شود 
و باید راهکاری برای رساندن نیازمندی های استارتاپ های 
بیمه به نهاد ناظر به وجود بیاید که این کار شماســت، نه 

نظارت.«
نعمتی بعد از بحث طوالنی با اســتارتاپ های بیمه ای که 
هر یک دغدغه های خود را عنوان کردند، از الزام به اجرای 
ســوئيچ گفت و بــر انجــام آن تأکیــد کــرد. او صحبت های 
خود را این طور به پایان برد و بعد روانه جلســه ای شــد که 
مهم ترین بحث آن نیز ســوئيچ بیمه بود:  »ســوئیچ بیمه 
قطعاً نــکات تاریکی دارد و بی نقص نیســت، ولــی تا اجرا 
نشود قابل رفع نیست. اما رسیدن به این نقطه هم قطعاً 
با کمک اکوسیستم نوآوری امکان پذیر است. نکته آخر را 
نیز بگویم. تا وقتی آیین نامه وجود دارد، الزام به اســتفاده 
از ســوئیچ هم وجود دارد. هــر وقت آیین نامــه تغییر کرد، 
می توانیم درباره نبودن قطعی سوئیچ هم صحبت کنیم!«

   عکس:  پریا امیرحاجلو

رگوالتور
R E G U L A T O R
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مشکل آیین نامه 
است و تفاوت مدل 

کسب و کارها
 اگر دقیق به چالش شبکه فروش 
آنالین با سوئیچ بیمه وارد شویم، 
به این نتیجه می رسیم که مشکل اصلی 
آیین نامه اســت. چون ســوئیچ کــه همان 
آیین نامه را اجرا می کند و اگر مشکلی هم 
در میان باشد، حتماً از سوی آیین نامه و در 
نیاز هــای  بــا  آن  تطابــق  عــدم  مــورد 
استارتاپ هاســت. البتــه مســائلی مثــل 
پایین آمــدن ســرویس ها، کیفیــت فنــی و 
کیفیت اجرا همه می توانند چالش باشند. 
به نظر من در بحث رگوالتوری می شــود با 
یک مثال ساده قضیه را روشن کرد. همه ما 
رگوالتور هــای اجــاق گاز را به خاطــر داریم. 
رگوالتــور در یــک اجــاق گاز وظیفه تنظیم 
فشــار را بر عهــده دارد کــه از قضــا عده ای 
همیشه با سوزن و به روش هایی میزان ورود 
گاز از رگوالتور را تغییر می دادند و کم و زیاد 
می کردند. چــرا؟ برای اینکه نیــاز هر واحد 
مسکونی فرق داشــت. دقیقاً این مثال را 
می تــوان در رابطــه بــا رگوالتــور بیمــه هــم 
داشــت. االن صنعــت بیمــه در کل یــک 
رگوالتور دارد و استارتاپ های بیمه ای حکم 
سوزن به دســت هایی را دارند که به سبب 
نیاز هایشان باید فشار گاز را کم و زیاد کرد. 
نیاز یک چیز است، اما بحث خطر هم در 
میــان اســت. از طرفــی به طــور مســتقیم 

متصل شدن هم خطرناک است.

در حال حاضر در آیین نامه ای که 
برای استارتاپ های بیمه ای در نظر 
گرفته شــده، هیچ ردی از مدل کسب وکار 
وجود نــدارد. اولیــن اتفاقی که بایــد به آن 
توجه شود، این است که همه استارتاپ ها 
باید مدل های کسب وکاری خودشان را به 
نهاد ناظر معرفی کنند. امروز نقد هایی که 
بــه اینشــورتک ها وارد می شــود، فقــط به 
ســبب همیــن عــدم آگاهــی از مــدل 
کســب وکاری آنهاســت و اگر این مسئله 
واضح و روشن برای رگوالتور عنوان شود، آن 
وقت می شود در طرح و اجرای قوانین نیز به 
نقطه روشنی رسید.  راه حل کلی به نظرم 
ایجاد دو مدل آیین نامه است. یکی طرح 
آیین نامه فنــاوری اطالعات اســت. به این 
شــکل که فارغ از اینکه کســب وکار ها چه 
کاری انجــام می دهنــد، آیین نامــه ای در 
الیه هــای مختلــف، همه کســب وکار های 
فناور درگیــر بیمــه را دربر بگیــرد و دیگری 

آیین نامه فروش و ارائه خدمت است. 

اتفاقی که افتاده این است که آمیتیس می خواهد 
نکته به نکته آیین نامه ۹2/2 را اجرا کند. این هیچ 
ایرادی نــدارد، ولی مــا باید یک الیه بــه عقب برگردیــم و به 
موضــوع آیین نامــه ای برســیم کــه هیــچ ســنخیتی بــا نوع 
کسب وکارمان ندارد. از عبارت کارگزاری برخط که باید قطعاً 
تغییر کند تا خود موارد آیین نامه که باید طبق نیاز فرایند های 
ما تدوین شود. مسئله مهم این است که آمیتیس کامالً بر 
اســاس کارکرد یک کارگزاری آفالین اســت که اتفاقــاً از این 
منظر روش بسیار ساده و سالمی برای فعالیت است، اما این 
نوع رویکرد با کاری که ما می خواهیم انجام بدهیم، بسیار 

متفــاوت اســت. یادمــان باشــد کــه مــا شــرکت های 
فناوری محــوری هســتیم کــه وارد بیمــه شــده ایم و ادعــای 
بیمه گری نداریــم. ما آمده ایم که یکســری روش ها را تغییر 
بدهیــم؛ از روش های خرید بیمه تا ارائــه محصوالت دیگر. 
طبیعتاً وقتی فرایند متفاوتــی داریم باید زیرســاخت های 

فناورانه متفاوت هم داشته باشیم.
نکته دوم در رابطه بــا بیمه مرکزی اســت. ما در هر قــرارداد 
تجاری سه عنصر پیمانکار، کارفرما و ناظر بر قرارداد داریم. 
ناظــر قــرارداد نمی تواند مجری باشــد، ولــی با پیاده ســازی 

سوئیچ ناظر عمالً وارد الیه اجرایی می شود. 

آقای نعمتــی در جلســات مکــرر تأکیــد دارند که 
ســوئیچ به نحوی پیاده کردن آیین نامه است و در 
واقع قانون صریحاً بر موضوع اجرای آن تأکید دارد. به نظر 
من به این مســئله خللی وارد نیست و به هر حال تکلیف 
قانونی است، ولی ما یکسری قوانین داریم که آنها مصوب 
مجلس شورای اسالمی هســتند و پیچیدگی های خاص 
خودشان را دارد. اما آنچه در شورای عالی بیمه برای تصویب 
آیین نامه هــا اتفــاق می افتــد کــه الزم بــه تأییــد و تصویب 
نهاد های قانونی مکرر و مانند مجلس نیاز به فوریت ندارد. 
اصالح آیین نامه ۸۳ به شورای عالی بیمه ارجاع داده شد و 
فــوراً قانون متوقف شــد؛ بنابراین اگر قانون بد اســت، پس 

قانون نیست و این اسمش رگولیشن است!

 یکــی از بزرگ تریــن اقتصاددانــان جهان معتقد 
اســت دلیل اصلی پیشرفت کشــور های آسیای 
شــرقی ســاختن نهــاد بــا الگو هــای جدیــد اســت، ولــی 
کشور هایی که از فرانسه ناپلئونی الگو برداشته بودند، مانند 

کشور های خاورمیانه در حال ساختن مداوم نهاد هستند. 
یعنی ما مدام نهاد و ســامانه می ســازیم و افزایش تعداد 
نهاد های نظارتی مدام در حال افزایش است. به نظر من اگر 
دغدغه نظارت داریم، راهکار آن ایجاد سامانه های جدید 
نیســت. اضافه کردن یک ســامانه جدید تضمینــی برای 
اجرای قانون نیســت. بــه نظرم باید جســارت خودمــان را 
بیشتر کنیم و بلندتر بیندیشیم. اصالً بیایید فکر کنیم که 
تسویه مدت دار مگر چه ایرادی دارد که نهاد ناظر در رابطه 

با آن دغدغه دارد؟ 

 امــروز دنیــا بــه ســمت BNPL روی آورده اســت. 
بزرگ ترین مشکل ما هم با سوئیچ در ناعدالتی آن 
اســت. چطــور نماینــدگان بــزرگ می تواننــد از تســویه 
بلندمدت برخوردار باشند، ولی ما نمی توانیم؟ به نظر من 
مفهومی به اســم رســوب پول اصالً تخلف نیست، بلکه 
حتی کار درستی است. تســویه باید زمان دار باشد. بیمه 
مرکزی باید در این زمینه به توانگری مالی شرکت های بیمه 

توجه کند و در صورت عدم توانگری مالی، جلوی تســویه 
زمان دار با آن شرکت گرفته شود، نه همه شرکت ها. مسئله 

تخفیف هم از این دست است. 

 در صنعت بیمه تخفیف مسئله مرسومی است. 
یکسان سازی قیمت ها نمی تواند راهکار درستی 
باشد؛ چراکه هر استارتاپ فروشی می تواند از سهم بودجه 
خودش تخفیفی را در نظر بگیرد.مطالبه ما کامالً روشــن 
شــد؛ تغییر آیین نامه. از نظر بنده ســوئیچ هیــچ ضرورتی 
ندارد. برای پرداخت و استعالم باید با شرکت های بیمه کار 
کنیم. تسویه مدت دار هم به نظر من هیچ ایرادی ندارد؛ چه 
برای نمایندگان شــرکت های بیمه چه برای کارگزار آنالین. 
تخفیــف نیــز همین طــور. طبــق قانــون تجــارت، وظیفــه 
اگریگیتور ها در همه جای دنیا افزایش ســهم شرکت های 
بیمه از بازار است. چرا باید مانع این کار شویم؟ بیمه مرکزی 
باید به نسبت توانگری مالی شرکت ها شاخص همکاری با 

آنها را تعریف کند.

 ســوئیچ به نظر من یک غافلگیری بزرگ بود. ما 
پیش تر از پروژه ســوئیچ خبر داشــتیم، اما ابعاد 
آن اصالً مشــخص نبود. همیــن االن ما ســر بحث درگاه 
پرداخت کلی مسئله داریم، چه برسد به زمانی که درگاه 
باید با تصمیم بیمه مرکزی یا شــرکت بیمه باشــد. نهاد 
ناظر می گوید ســوئیچ را بــرای نظارت بر برخــی تخلف ها 

طراحی کرده اســت، مثالً اینکه نماینده بیمه از مشتری 
حق بیمه نقد می گیرد، ولی بیمه نامه را اقســاطی صادر 
می کند و به این بهانه بیمه مرکزی به فکر اجرای سوئیچ 
می افتــد. آیــا ایــن راهــکار درســتی اســت؟ نه! همیشــه 

تخلفات بوده و هستند.

 من قاطعانه معتقدم که راه حل، سوئیچ نیست. 
راه حل نظارت بهتر اســت. راه حل وارد شدن در 
الیه اجرا نیســت. راه حل داشــتن نظارت قوی نهاد ناظر 

است. ببینید اصالً مهم نیست که میزان دخالت سوئیچ 
چقدر است. همین که چیزی قطع باشد و دسترسی های 
ما هم قطع  شود، یعنی اینکه رگوالتور در الیه کسب وکار 
ما وارد شــده اســت. بگذاریــد مثالــی بزنم. پلیــس برای 
کنتــرل تــردد خودرو هــا دوربیــن می گــذارد. اگر یــک روز 
دوربیــن قطــع باشــد، مــردم بــه تــردد خودشــان ادامــه 
می دهند، اما اگر سوئیچ قطع باشد، آن وقت بسیاری از 
کســب وکار ها قطع می شــوند. این دقیقاً به معنای ورود 

نهاد ناظر به کسب وکار ماست.

رگوالتور
R E G U L A T O R
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INSURANCE
۱. با دیده شدن محسوس و قابل اندازه گیری نوآوری در 
صورت های مالی شــرکت های بیمــه ای، راه برای پذیرش 
و جاری شــدن ایــن مفهــوم و فرهنــگ در صنعــت بیمه 

هموار می شــود. خــواه تأثیر آن رشــد و رونق 
کسب وکار این شرکت بیمه باشــد یا اثرش، 
کاهش سهم بازار و افت عملکرد آن شرکت 
دیگر. مهم چیزی اســت که نتوان آن را جدا 
از اثــر نــوآوری در عملکــرد مالــی یــک بنــگاه 
اقتصــادی دانســت. اگــر چنیــن شــود، برای 
اثبات اهمیت نوآوری به اهل حساب وکتاب، 

راه ها گشوده می شود.

۲. تا وقتی مدیران در صنعت بیمه، به بازاری 
با ضریب نفوذ پایین بیمه، راضی و قانع باشند و نگرانی 
بابت از دســت رفتــن صندلی هــای در حال گــردش بین 
خود نداشته باشــند، نوآوری در بیمه یک شوخی، یک 

نمایش فصلی زیبا و یک شعار بی پشتوانه است.

۳. ترجمــه نــوآوری در صنعت بیمــه و نمــود عینی آن، 
تبدیــل آفالیــن بــه آنالیــن نیســت. ایــن خطــای رایــج را 
بســیاری از مدیــران بیمــه ای در ذهــن دارنــد کــه تحــول 
دیجیتــال یعنــی هرچــه را کاغــذی انجــام می شــود، 
سیســتمی و هرچــه را حضــوری انجــام می پذیرفــت، 
آنالین کنیم و در ادامــه، تحول دیجیتال یعنی داشــتن 

فایل همه چیز!

۴. تحول دیجیتال، نیازمند بــاور ایجاد ژن دیجیتال در 
تاروپود کســب وکار بیمه ای و تکثیر آن است. همچنین 
به بازطراحی فرایندها و تغییر الگوی ذهنی غالب مدیران 
و بازیگــران صنعــت بیمــه، بر مبنــای پذیرش چیســتی 
تحــول دیجیتــال و ارکان آن و شــکل دهی ســازمانی بــا 
فرهنــگ نــوآوری و مشــتاق تحــول در عمــل نیــاز دارد. 
سازوکار نوآوری و زندگی دیجیتال، با نمایش نمودهایی 
کاریکاتــوری از ایــن دو موضــوع، تفاوت بســیار دارد. در 
زندگی دیجیتال، صنعت بیمه، شرکت ها و محصوالت 
بیمــه ای و حکمرانــان ایــن صنعــت، بــا مــردم از طریــق 
محصــوالت و راه حل هــای دیجیتــال حرف می زننــد و از 
آنهــا حــرف می شــنوند و با آنهــا مبادلــه مــدام محتوای 

دیجیتال دارند.

۵. حرکت به سمت دنیای دیجیتال و نوآوری در صنعت 
بیمه بــه دوره گــذار نیــاز دارد. در بازه  پنج ســال گذشــته، 
می شود صدای گفت وگوهای بیشتر در این باره را شنید. 
اما یافتن نمودهای ملموس آن هنوز نیازمند 
کنکاش زیاد است. سناریوی محتمل را چنین 
می پنــدارم؛ ایــن گــذار، بــا رخ دادن تغییراتــی 
در بیــرون صنعــت بیمــه، شــکل جدی تــری 
بــه خــود می گیــرد، بازیگــران غیربیمــه ای، به 
بازار بیمــه ورود می یابند، صنعــت بیمه آن را 
تکذیب می کند و وقتی بروز بیشتری یافت، به 
انکار آن می پردازد. حضورش که محسوس و 
ملموس و رایج شــد، آن را مثل یک تحمیل بر 
خود به شمار می آورد. به تدریج و از روی ناچار 
آن را فهــم می کند و بعــد راهش را بــا رفتن به سراشــیبی 
پذیرش و سپس حظ بردن از این تغییرات جدید و افزایش 
ضریب نفوذ بیمه در زندگی مردم دنبال می کند. بعدها 
هم آن تکذیــب و انکار و تحمیــل را فراموش کــرده و یادی 
از مقاومت هــای روز اول خود نمی کنــد. گویی که خودش 
عامل رسیدن به این حظ امروزی بوده است. فعالً، هنوز در 
مرحله مقاومت است و امروز احتماالً در مرحله تحمیل 
هستیم. زورمان دیگر به حذف و تکذیب و انکار نمی رسد.

۶. تاریخچــه شــکل گیری صنعــت بیمــه در دنیــا و 
حیات یافتن آن در ایران، آموزنده و پرمغز است. ذات تولد 
بیمه با نوآوری گره خورده است، اما گویا اهل بیمه خودشان 
را در شوق پیچیدگی های بیمه ای و موضوعات متنوع فنی، 
محدود نگه  داشته اند. انگار پیله ای به دور خود پیچیده ایم 
و در آن مانده ایم. امــا باید بدانیم که دنیای بیــرون از پیله 

تغییرات فراوانی داشته است. باید چشم باز کنیم.

۷. دوره جدید مدیریتــی بیمه مرکزی با حضــور مؤثرتر 
بازیگران جوان که از جســارت و نوگرایــی و بی پروایی در 
به کارگیری فناوری، بهره مند هســتند، گویی ناخواســته 
بیمــه و اینشــورتک را دو چیــز جــدا و متعلق بــه دو مرز 
تاریخــی متفــاوت معرفــی می کنــد. قــدرت پلتفرم هــا و 
عادت های در حــال توســعه در زندگی دیجیتــال مردم، 
راهــی جــز مهاجــرت شــرکت های بیمــه ای به دنبــال 
دیجیتال برایشــان باقــی نمی گــذارد. دیر یــا زود، چنان 

می شود که باید. امید که »اهل دیر« نباشیم.

درستاستکهتحولدیجیتالباچالشهایبسیاریهمراهبوده
اماباخلقایدههایتازهمیتوانمسیرحرکتراهموارکرد

راه پرفرازونشیب تحول دیجیتال در صنعت بیمه

بیمهدرشوقپیچیدگیهاوموضوعاتمتنوعفنیخودرامحدودکردهاست

نوآوری در بیمه؛ گرفتار در پیله

این روزها تحول دیجیتال در صنعت بیمه 
کشورمان راه پرفرازونشیبی را طی می کند. 
طی سال های گذشته و با گسترش تحول دیجیتال 
در اکثر صنایع و کســب وکارها، خوشــبختانه این 
مفهــوم وارد صنعــت بیمــه نیز شــده، ولــی هنوز 

چالش های زیادی را پیش روی خود  دارد. 

 از یک سو عدم فرهنگ سازی مناسب 
و اتفاقــات حــوزه فــروش آنالیــن باعث 
شــده تا شــبکه فــروش نســبت بــه ایــن رویکرد 
جدید حس خوبی نداشــته و حتی در بسیاری 
مواقع آن را رقیب خود بداند.  از سوی دیگر عدم 
بروز اتفاقات و تحوالت چشم گیر در این عرصه 
باعث شــده حتــی معتقدان بــه آن نیــز کمی از 
جاری ســازی آن در صنعــت بیمه 
کشــورمان دلســرد شــده و انتظار 
تغییر شــگرفی حداقــل طی چند 
ســال آینــده بــرای آن متصــور 
نباشــند. البته نقش نهــاد ناظر و 
قوانین باالدستی نیز در این مهم 
بی تأثیر نبوده و نمی توان به راحتی 
از آن عبــور کــرد. اگرچــه در چنــد 
سال اخیر تعدادی از شرکت های 
بیمه گــر تــالش کرده اند تــا در این 
زمینه پیشرو باشند و توانسته اند با استفاده از 
ظرفیت هــای داخلــی یــا با کمــک اســتارتاپ ها 
خدمات نوینی به مشتریان ارائه دهند، ولی این 

اقدامات کافی نیستند.

 نباید فقــط نام تحــول دیجیتــال را یدک 
بکشیم. الزم است تالش کنیم تا کمی از 
فضــای تبلیغاتــی فاصلــه گرفتــه و بــه جــای ارائه 
خدماتی که گاهی چندان هم کاربردی نیست، به 
سمت تحول حرکت کنیم. شرکت ها باید با داشتن 
یک نقشه راه کوتاه مدت و چابک در این حوزه تالش 
کنند تا بر اساس نیازهای احصاشده از مشتریان، 
محصوالت و خدمات نوینی را با نگاه اکوسیستمی 
طراحی و ارائه کرده و همزمان برای توسعه و ارتقای 
فرهنگ دیجیتال در سازمان و شبکه فروش خود 

تالش کنند.  

 در این راستا سامانه های بیمه گری یکی از 
مــوارد مهمی اســت کــه تحــول دیجیتال 
شــرکت ها را بــا چالش مواجــه می کند. امــروز تنها 
تعدادی از شرکت های بیمه گر هستند که سامانه 
بیمه گری مخصوص خود را دارند و سایر بیمه گرها با 
یــک یــا حتــی چنــد شــرکت فعــال در حــوزه 
ارائه دهنده هــای ســامانه های بیمه گــری همــکاری 
می کنند. هر گونه تغییر و بهبود مستلزم انتظار در 
صف هــای پاســخگویی پشــتیبانی شــرکت های 
ارائه دهنده خدمات است؛ تا جایی که گاهی اوقات 
ترجیح داده می شود تغییر یا حتی نوآوری خاصی 
ایجاد نشــود. در این میان یکی از چالش ها و موارد 
بسیار مهم سامانه های بیمه گری APIها هستند. 
البته اتفاقات خوبی طی چند سال اخیر در این حوزه 
افتاده، ولی هنوز APIها به طی کردن ســیر تکاملی 

خود نیازمندند تا بتوان از آنها به درستی بهره برد.

 در عصر دیجیتال مشتریان عالقه مندند 
تا در کمتریــن زمان ممکن بتواننــد انواع 
خدمــات را به صورت حضوری یا مجــازی دریافت 
کنند، اما در حالی که هنــوز در مرحله تولد APIها 
هســتیم، چطــور می تــوان این گونــه خدمــات را 
به راحتی ارائه داد. شاید به جرئت بتوان گفت که 
تنها چند شرکت هستند که توانســته اند امکان 
صدور آنالین تعــدادی از محصوالت خــود را برای 
مشتریان فراهم کنند و در حوزه خسارت هم به جز 
چنــد شــرکت کــه بــا کمــک شــرکای تجــاری خود 
توانســته اند اعــالم خســارت برخــی رشــته ها را 
به صورت برخط برای مشتریان خود فراهم کنند، 
تاکنون تحول خاصی رخ نــداده و این عرصه هنوز 

نیازمند تحوالت بنیادین است.

 البتــه هــر تحولی بــا چالش هایــی همراه 
است و هنگامی به ثمر می نشیند که در 
مواجهه با این چالش ها راه خود را پیش گیرد و من 
امیــد دارم که با وجــود چالش هایی کــه پیش روی 
تحــول دیجیتــال در ایــن صنعــت وجــود دارد، بــا 
ایده پردازی و نوآوری افراد باتجربه و نخبگان حاضر 
در ایــن صنعــت شــاهد تحــول در مدل هــای 

کسب و کاری، فرایندی و تجربه مشتریان باشیم.
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