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زیبایــی در زندگــی روزمــره چطــور جلوه گــری 
می کند؟ به عبارت ساده تر چطور زندگی هرروزه 
مــا می توانــد زیباتــر و دلنشــین تر و بــه تعبیری 
متعالی تر شود؟ برای پاسخ به این سؤال بگذارید 
یک مثال را با هم مرور کنیــم؛ یک تجربه درباره 
زیبایی در زندگی شــهری و روزمره مــا. بیایید به 
تفاوت گالری های هنــری و کافه ها 
فکر کنیم. سال هاست که گالری ها 
زیبایــی هنری را در قالــب فرم های 
مختلــف تجســمی؛ از نقاشــی 
گرفته تــا چیدمــان )پرفورمنس( و 
مجسمه و عکس و... برای طیف و 
طبقه خاصی از جامعه که از آنها 
با عنوان نخبگان و خبــرگان حوزه 
هنر و فرهنگ یاد می شود، عرضه 
می کردنــد و کمــاکان می کننــد؛ 
نمایشــی اختصاصی و محدود از زیبایــی و امر 
زیبایی شناسانه در یک مکان خاص که معموالً 
هر کسی به آن دسترسی ندارد، آن هم نه به دلیل 
دسترســی ناپذیربودنــش، بلکه به دلیــل همان 
خاص بــودن و تأکیــدش بــر یــک طبقــه خــاص 

به عنوان مخاطب خود.
حــال بیاییــد بــه کافه هــا و خانه-کافه هایــی که 
در ایــن چند ســال اخیــر در شــهرهای مختلف 
کشور رونق گرفته اند، نگاهی بیندازیم؛ مکان ها 
و کســب وکارهایی کــه ســاده ترین امــور زندگی 
روزمــره را )ماننــد خــوردن یــک فنجــان چــای یا 
قهــوه یــا یــک شــربت و دمنــوش( بــه زیباترین 
شــکل ممکن محقق کرده اند. از طراحی منوها 
و فضاهای داخلی این کافه هــا بگیرید تا ظروف 
مــورد اســتفاده و پروتــکل پذیرایی، موســیقی، 
فضــای ســبز، گل آرایــی و...، ایــن کافه هــا را بــه 

پاتوق هایی تبدیــل کرده کــه در آنها امور ســاده 
روزمره )مثل خوردن یک بشقاب سیب زمینی( 
پیوند خورده به امر زیبایی شناســانه تعالی جو.  
بدیهی اســت که مثــال من در ســتایش کافه ها 
و تالش آنهــا برای تزریــق زندگی به امــور روزمره 
ماســت، نــه در نکوهــش گالری هــا که بی شــک 
کارکردهــای آنهــا هرقــدر نخبه گرایانــه بســیار 
ضروری و غیرقابل انکار بوده و هســت کماکان! 
در واقع مســئله ایــن یادداشــت تزریــق زیبایی 
بــه زندگــی روزمــره اســت؛ کاری کــه بســیاری از 
کســب وکارهای نــوآور در ایــن ســال ها انجــام 
داده اند. تبدیل کردن کارهایی که هــر روز انجام 
می دهیــم بــه یــک تجربــه باکیفیــت کــه در آن 
استاندارد و مرام نامه انجام آن کار خود تجربه ای 
زیبــا می ســازد. از باالرفتــن ســطح اســتاندارد 
جابه جایی در شهر گرفته تا یک خرید معمولی 
از یک ســوپرمارکت تا کشــف یک طعم تــازه از 

آخرین پنیری که کاله به بازار داده!
»جــان دیویــی«، اندیشــمند، فیلســوف و 
جامعه شــناس آمریکایــی معتقــد اســت ایــن 
تجربه است که مبنای فلسفه زندگی است. هر 
تجربه کاملی عملی است زیبا. آن قدر که برخی 
امور ســاده زندگــی با وقتــی از رهگــذر تجربه ای 
کامل انجام شوند، هنرمندانه می شوند. درست 
مانند یــک پذیرایی تمام و کمــال در یک کافه یا 
تجربه خرید از یک کسب وکار اینترنتی تا شکل 
و شیوه جدیدی از خرید را برای ما رقم بزند. اینها 
تغییراتی بوده که تجربه حضور کسب وکارهای 
نوآور در ســال های گذشــته برای ما رقم زده اند؛ 
تبدیل کردن برخی امور ساده زندگی روزمره ما به 
تجربه هایی دلنشین و زیبا و این دستاورد کمی 

برای یک اکوسیستم نوآورانه نیست.
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نگاهی گذرا به گزارش منتشرشده 
در کدال

رشد 50 درصدی تپسی

شــرکت تپســی در گــزارش منتشرشــده خــود در کدال، 
میزان فروش ســه ماهه این شرکت را منتشــر کرد که بر 
این اســاس تپســی توانســته اســت درآمد 103 میلیارد 
تومانی در ســه ماهه ابتدایی ســال 1401 کســب کند که 
این رقم در ســه ماهه ابتدایی ســال 1400 نزدیک به 48 
میلیارد تومان ثبت شــده بود. با توجه این ارقام، تپسی 
توانســته اســت در این بازده زمانی رشــد 50 درصدی را 

نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کند.
اطالعــات منتشرشــده در ایــن گــزارش، میــزان درآمد و 
فــروش تپســی در خردادمــاه 1401 را حــدود 45 میلیارد 
تومان اعالم کرده اســت. نــوع خدماتی که از تپســی در 
کدال منتشر شده، اعم از کمیسیون دریافت از سفیران 
یا رانندگان تپســی است که بر اســاس این گزارش، تنها 
میزان کمیسیون دریافتی از سفیران و درآمد حاصل از 
آن تا پایان ســال مالی منتهی به 31 خرداد 1401 نزدیک 

به 98 میلیارد تومان بوده است.

جمــع کل درآمــد عملیاتــی شناسایی شــده شــرکت از 
ابتدای سال مالی تا دوره منتهی به 31 اردیبهشت 1401 

نزدیک به 58 میلیارد تومان بوده است. 
قابل ذکر اســت که تپســی در ســال مالــی 1400 درآمد و 
فروش خود را 266 میلیــارد تومان اعالم کرده بود که این 
رقــم در مقایســه با ســال قبل آن، رشــد قابــل توجهی را 

نشان می داد.

گرچــه عمــر زیــادی از آغــاز شــکل گیری واحــد نرم افزار 
فناپ تــک نمی گــذرد، امــا مدیــران شــرکت به آینــده آن 
امیدوار هســتند و به صــورت قدم به قدم بــرای آن برنامه 
ریخته اند. سامرند سلیمانی، مدیر نرم افزار این شرکت 
در این بــاره توضیــح می دهــد: »هــدف اصلــی از ایجــاد 
تیم نرم افــزاری در فناپ تــک این بــود که شــرکت بتواند 
به صورت جامع به جز خدمات ســخت افزاری، خدمات 
راهکار محــور نیــز ارائــه دهــد. همین اتفــاق هــم افتاده، 
مثــالً بــه واســطه نرم افزارهایمان توانســتیم تعــدادی از 
دستگاه ها و محصوالت را به شرکت هایی خارج از گروه 
مالی پاســارگاد هــم بفروشــیم. در واقع بخــش نرم افزار 
فناپ تــک بــه مزیــت رقابتی شــرکت بدل شــده اســت. 
شرکت با وجود این واحد مولدتر شده و ما خیلی مشتاق 
هستیم مشــتریانی خارج از گروه مالی پاسارگاد داشته 

باشیم و بتوانیم با بانک های دیگر نیز همکاری کنیم.«
به گفته ســلیمانی، فناپ تــک تا قبل از ســال 1398یک 

شرکت فروشنده سخت افزار بود و اکنون با شکل گیری 
واحــد نرم افــزار یــک شــرکت راهکارمحور شــده اســت؛ 
همچنــان کــه شــرکت روی ســخت افزار و تولیداتــش 
ســرمایه گذاری می کند، واحد نرم افزار نیز همین مسیر 
را در توســعه نرم افزار و راهــکار در پیــش خواهد گرفت. 
فناپ تک اکنون با محصوالت نرم افــزاری خود می تواند 
شــرکت های ســخت افزاری دیگری را نیز پوشــش دهد، 
اما به نظر می رســد فعالً واحد نرم افزار این شــرکت قرار 
است پشتیبان اصلی و جامع فناپ تک باشد. سلیمانی 
در این باره توضیح می دهد: »اگر شــرکت سخت افزاری 
دیگری از ما راهکار نرم افزاری بخواهد، ما آمادگی انجام 
این کار را داریم، اما فعالً برنامــه ای برای ارائه خدمت به 
خــارج از شــرکت نداریــم. هرچنــد در آینده و با توســعه 
واحــد نرم افــزار و قابلیت هــای آن ممکن اســت دریافت 
ســفارش از خــارج شــرکت نیــز در دســتورکارمان قــرار 

بگیرد.«
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سامرند سلیمانی، مدیر نرم افزار فناپ تک: 

واحد نرم افزار فناپ تک، مزیت رقابتی ماست
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واکنش فیلیمو به ساترا
فیلیمو در پاســخ به نامــه رئیس 
ســاترا، خواســتار شفاف ســازی دربــاره 
چگونگــی تأســیس و نحــوه قانون گــذاری 
توســط ســاترا شــده و گفتــه انســداد 
ایجادشــده محصول عملکرد بی ضابطه 

ساتراست.

سرویس بیزینس دیجی کاال
دیجــی کاال بیزینــس، ســرویس 
تسهیل فرایند خرید B2B شروع به کار کرد 
و از طریق وب سایت دیجی کاال بیزینس در 

دسترس کاربران قرار می گیرد.

 

 تقسیم سود آپ
شــرکت آســان پرداخت پرشــین 
)آپ( در مجمع عمومی عادی ساالنه خود 
10 درصد از سود هر سهم )22 ریال( را بین 

سهام دارانش تقسیم کرد. 

 سهم 54 درصدی صبا ایده
محمدجــواد شــکوری مقــدم، 
مدیرعامــل هلدینــگ صبــا ایــده گفتــه 
محصوالت شــان از جمله آپارات، فیلیمو، 
 IXP سینما تیکت و... به 54 درصد ترافیک

کشور رسیده اند.

در مراســمی بــا حضــور علــی عبدالهــی، مدیرعامــل 
شــرکت ملــی انفورماتیــک؛ احمــد تقوایی، سرپرســت 
مرکــز فنــاوری اطالعــات و توســعه اقتصــاد هوشــمند 
وزارت اقتصاد؛ رضــا بیات، نماینده بانــک مرکزی در فرا 
سندباکس؛ سید جعفر مرتضویان، مدیر نوآوری، طرح، 
تحقیقات و مطالعات راهبردی شرکت ملی انفورماتیک؛ 
رضا قربانــی، مؤســس کارخانــه نــوآوری رســانه راه کار و 
محمدمهدی شــریعتمدار، رئیس هیئت مدیره انجمن 
فین تــک از گــزارش »راهنمــای بین المللــی محیط هــای 
آزمون تنظیم گری فناوری های مالی« رونمایی شــد. این 
گزارش با همکاری انتشــارات راه پرداخت و شرکت ملی 

انفورماتیک تهیه و تنظیم شده است.
بــه گفتــه علــی عبدالهــی، مدیرعامــل شــرکت ملــی 
انفورماتیک، حاکمیــت و مدیران بخش ها برای پذیرش 

نــوآوری بــه تغییــر رویکــرد و ذهنیــت نیــاز دارنــد. او که 
معتقد اســت ســندباکس بانک مرکــزی راهــکاری مؤثر 
برای تعامل با رگوالتور اســت، توضیــح داد: »مدیران ما 
به رویکردهای بوروکراتیک و دســتوری عــادت کرده اند. 
ســاختار ســنتی، دیکته شــدن بوروکراســی به مدیران و 
نحــوه ای کــه باید پاســخگو باشــند، دست به دســت هم 
داده تا مدیران ریسک گریز شوند. حاکمیت چند سالی 
اســت که به بها دادن به نوآوری تأکید دارد، اما تا زمانی 
کــه تصمیم گیــران اصلــی وارد فضــا نشــوند، ایــن مهــم 

محقق نخواهد شد.
یکــی از نگرانی های من این اســت کــه محیــط آزمون به 
یک گلوگاه تبدیل شــود. در صورت وقــوع چنین اتفاقی 
بعید است به این زودی ها بتوانیم، راهکاری برای تعامل 

حاکمیت و ایده ها پیدا کنیم.«

او بــا بیــان اینکــه ســندباکس آمــده تــا فرایندهــای 
بوروکراتیک را به چالش بکشد، ادامه داد: »پیوند دادن 
مجموعه های بوروکراتیــک و مجموعه های چابک نوآور 
کار دشواری اســت و به فضایی خارج از ساختار موجود 
نیاز دارد. ســندباکس فضایی برای تعامــل همین موارد 
اســت. نمی توان به یکبــاره دو مجموعه با ســاختارهای 

متفاوت را به هم پیوند زد.«
عبدالهــی تأکید کرد که ســندباکس های تکی اســت که 
به دنبال ایجاد تعادل میان مجموعه های نوآور و سنتی 
اســت و پــروژه ســندباکس از زمانی جدی تــر پیش رفت 
که رئیس کل بانک مرکزی در جلســه فین تک هاحضور 
پیدا کرد. به گفته او، حضور رئیــس کل بانک مرکزی در 
جلسه یک سیگنال برای تمام شرکت های زیرمجموعه 

بانک بود.

راهنمای بین المللی محیط های 
آزمون تنظیم گری فناوری های مالی 

با همکاری شرکت ملی انفورماتیک 
و انتشارات راه پرداخت منتشر شد

محیط آزمون 
به گلوگاه

 تبدیل نشود

شماره دوم مجموعه کتاب های راه کار منتشر شد

لندتک؛ میدان جدید

انتصاب سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

وزیر صنعت امین کالهدوزان را انتخاب کرد
هفدهمین رویداد فیناپ برگزار می شود

رویدادی درباره وام و اعتبار

در یکــی دو دهــه اخیــر، چرخ هــای اقتصــاد و سیاســت و 
بحران هــای گوناگــون طبیعــی و غیرطبیعــی در کشــورمان 
طــوری بــه هــم پیچیده انــد و وضعیــت اقتصــادی خانوارها را 
به هم ریخته اند کــه تأمین تســهیالت و وام های خــرد بیش از 
هر زمان دیگری اهمیت یافته و به معضلی منتظر چاره جویی 

تبدیل شده است.
 در این میان، کســب وکارهایی هم هســتند که از شــعار دادن 
فاصله گرفته و راه کارهایــی مبتنی بر فناوری ارائــه  داده اند که 
هم رؤیای برابری را قدری زمینی  کند، هم از محافظه کاری های 

اقتصاد سنتی عبور کند.
استمرار تورم بیش از 40 درصدی در سال های اخیر در ایران، 

قــدرت خرید مــردم را به شــدت کاســته اســت و نیــاز بــه ارائه 
وام های خرد بیش از پیش احساس می شود. کسب وکارهای 
حوزه لندتــک در ایران این نوید را می دهند کــه با فراهم آوردن 
تســهیالت خــرد، قــدری فشــارها را از روی دوش خانوارها کم 

کنند. 
شماره دوم مجموعه کتاب های راه کار با تمرکز بر حوزه  نوظهور 
لندتــک  بــا عنــوان »دربــاره لندتــک؛ آموزه هــای مهم تریــن 
کتاب هــای حــوزه اقتصــاد و تأمین مالی خرد« منتشــر شــده 

است. 
در این شماره خوانندگان خالصه ای از مهم ترین آثاری را که در 

حوزه وام دهی و اقتصاد نوشته شده می خوانند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی، »امین کالهدوزان« 
را به سمت سرپرســت مرکز توســعه تجارت الکترونیکی منصوب 
کــرد. رضــا فاطمــی امیــن، وزیــر صمــت در ایــن حکــم خطــاب بــه 
کالهدوزان اظهار داشته، بنا به پیشنهاد معاون تجارت و خدمات و 
نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده او، به موجب این حکم به سمت »سرپرست 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی« وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب می شود. 
کالهدوزان دانش آموخته کارشناسی رشته مخابرات بوده و تحصیالت تکمیلی خود 
را در رشته های مدیریت اجرایی و مدیریت راهبردی کســب و کار ادامه داده است. او 
ســابقه کاری در جایگاه هــای مدیریــت ارشــد ســازمان های دولتــی و شــرکت های 

دانش بنیان در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را داشته است. 

هفدهمیــن رویــداد فینــاپ بــه موضــوع BNPL و آینــده پرداخت هــای اعتبــاری 
می پردازد. BNPL  به مفهوم »االن بخر، بعداً پرداخت کن« نوعی سرویس اعتباری 
اســت که در آن افراد می توانند پس از اعتبارســنجی در شــرکت های لندتک اقدام 
به خرید محصول یا خدمت مــورد نیاز کنند و در موعد مقــرر اعتبار دریافتی خود 

را بپردازند.
در رویداد هفدهم چهره هایی چون حامد قنادپور، مدیرعامل تارا؛  ماکان سپهری، 
مدیر بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه؛ مجید حســامی مدیرعامل اســنپ پی؛ 
محمدحســین کاشــی، مدیرعامــل پرداخــت الکترونیک ســداد؛ احمــد افتخاری، 
مدیرعامــل تالی؛ هومن امینــی، مدیرعامــل دیجی پی و محمد فرجــود، مدیرعامل 

هلدینگ فناوری بانک تجارت، ارائه هایی در این خصوص خواهند داشت. 

   عکس:  نسیم اعتمادی
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چرا وندار؟
بهانــه اصلــی مــا بــرای رفتــن به 
سراغ وندار در این شماره کارنگ، 
بیش از هر چیز ارائه بستر دایرکت دبیت 
از ســوی آنهــا بــود. دایرکــت دبیــت یــا 
برداشت خودکار شیوه ای است که دهه ها 
در آمریکا و اروپا رواج داشته و همین مدل 
به خلق بیزینس مدل هایی انجامیده که 
جای خالی آنها در کشــور دیده می شود. 
مهدی عبادی، مدیرعامل و هم بنیان گذار 
وندار، احتماالً یکی از بهترین گزینه هایی 
بود که می شــد در مــورد مزایــای دایرکت 
دبیت و مشــکالتی کــه پیش پــای فراگیر 
شــدنش وجود دارد، بــا او بــه گپ و گفت 

پرداخت.

عبادی مشخصاً از رگوالتوری بد 
بانک مرکزی گالیه دارد. این را به 
تناوب از زبان کسانی که در حوزه فین تک 
مشغول به فعالیت هستند، می شنویم. 
مدیرعامل وندار در توضیح رگوالتوری بد 
می گوید بانک مرکزی نمی خواهد چیزی 
از کنترل خودش خارج باشد و برای همین 
همه چیز را به بانک ها گره زده. از سویی، 
بانک هــا نیــازی بــه برخــی نوآوری هــا 
نمی بینند، زیرا برایشان صرفه اقتصادی 
ندارد و از ســویی دیگر، کســب و کارها نیز 
بــرای نــوآوری در ایــن حوزه هــا، بــا قوانین 
ســخت و دســت و پاگیر بانــک مرکــزی 
مواجــه می شــوند. در چنیــن شــرایطی 

فضای کسب و کار قفل می شود.

امــا فقــط دشــواری کار در حــوزه 
فین تک به دلیــل محدودیت ها 
مطرح نیست. وقتی جای پای رگوالتوری 
بــد در حــوزه ای این چنین پررنگ باشــد، 
سرمایه را نیز فراری می دهد. از فضایی که 
نه افراد نوآور اجازه بروز و ظهور دارند و نه 
ســرمایه ای بــه آن تزریــق می شــود، آیــا 

می توان انتظار معجزه داشت؟

عبادی می گوید آنها با سختی و 
مشــقت و صرف هزینه بســیار 
توانسته اند سرویس دایرکت دبیت را به 
کســب و کارها ارائــه دهنــد. آنهــا اولیــن 
بوده اند و در بیشــتر مواقع ســخت ترین 
اتفاقات برای اولین هــا رخ می دهد. اما به 
نظــر می رســد زمانــی کــه مــردم به عنوان 
مصرف کننــدگان نهایــی و کســب و کارها 
مزایــای چنین سرویســی را لمــس کنند، 
دیگــر رگوالتــور نمی تواند مانع خواســته 
جمعی شــود و شــاید ناچار باشــد زمینه 
نوآوری های دیگری را نیز ایجاد کند. و این 
یکــی از ارزش هــای کاری اســت کــه وندار 

انجام داده است.

گفت و گو با مهدی عبادی، هم بنیان گذار و مدیرعامل وندار؛ او معتقد است بانک 
مرکزی با گره زدن همه چیز به بانک ها، در اصل فضای فین تک را قفل کرده است

زیست دشوار در رگوالتوری بد

لطفاً برای شروع کمی درباره فعالیت وندار 
توضیح دهید. چطور کارتان را شروع کردید و طی این 

سال ها چه مسیری را پیمودید؟
ونــدار به تازگــی ســه ســاله شــد و مــا وارد چهارمیــن ســال 
فعالیت مــان شــدیم. از روز اول هدف مــان ایــن بــوده کــه بــه 

تمــام نیازهــای مالــی و پرداخــت الکترونیکــی 
کســب و کارهای آنالین پاســخ دهیم. این به چه 
معناســت؟ یعنی ارائه مجموعــه ای از ابزارهای 
دریافت و پرداخت پول و شاید در آینده، تأمین 
مالی سرمایه در گردش شرکت ها که امیدواریم 

روزی بتوانیم به این نقطه برسیم. 

این مورد آخر جزو چشم انداز 
شماست؟

بله. ما در حوزه پرداخت الکترونیکــی، از همان 
روز اول به این فکر می کردیم که کسب و کارهای آنالین فقط 
به ابزار دریافت پول نیاز ندارند؛ چیزی که PSPها از سال 83 
ارائه می دادند. ما متوجه شدیم بیزینس مدل کسب و کارها 
تغییر کرده و کسب و کارها نیاز به ابزار پرداخت پول هم دارند. 

چون پلتفرم ها به وجود آمده بودند که عمدتاً از یک نفر پول 
می گیرند و ممکن است بین یک تا چند نفر تسهیم انجام 
دهند. به همین دلیل بازار هدف خود را پلتفرم ها قرار دادیم 
که بیشتر فعالیت مالی دوسویه انجام می دهند. در این مسیر 
اولین ابزاری که به سراغش رفتیم - زیرا سهل الوصول بود - 
درگاه پرداخــت بود. اما از آنجا که می دانســتیم 
کسب و کارها به ابزار پرداخت پول نیز نیاز دارند، 
سرویس تسویه حساب یا تسهیم خودمان را راه 
انداختیم که مبتنی بر پایای بانک مرکزی است. 
بعــد از آن به مــرور به ســراغ دســتگاه کارتخوان 
بانکی رفتیم که پاسخی برای نیاز کسب و کارهای 
فیزیکی داشته باشیم. اما از آنجا که در این حوزه، 
محدودیت های رگوالتور بیش از اندازه بود، این 
حــوزه را چنــدان توســعه ندادیــم و روی آن کار 

نکردیم و از جایی به بعد متوقف شد. 
بعد به ســراغ دایرکت دبیت رفتیم؛ ابزاری که در ایران وجود 
نداشــت، در حالی کــه در دنیــا از ســال 1964 از آن اســتفاده 
می شــد. هدف مان این بود که بــه کســب و کارهای آبونمانی 
)Subscription Based( یــک ابــزار جدیــد ارائــه دهیم. در 

حــال حاضــر در 13 بانــک ایــن ســرویس را ارائــه می دهیم و 
کم کم بانک های دیگر را نیز به سرویس مان اضافه می کنیم. 
کســب و کارهایی کــه آبونمان یــا حق اشــتراک از مشــتریان 
خود دریافت می کننــد، می توانند بــدون دخالــت کاربر این 
حــق اشــتراک را بگیرنــد. کســب و کارهایی ماننــد VODها، 
شــرکت های ارائه دهنده خدمــات اینترنــت و... . متصوریم 
که ایــن حــوزه و این زیرســاخت بتواند تغییــر و تحولــی را در 
بیزینس مــدل کســب و کارها ایجــاد کنــد و مدل هایــی را بــه 
وجود بیاورد که در دنیا سال هاست کار می کند و ما در ایران 

نداشتیم.

در مــورد برخــی از ســرویس هایی کــه بــه 
کســب و کارها ارائــه می دهیــد، رقیب داریــد. مزیت 

رقابتی خود را چه می دانید؟
ما در ابتدای راه تنها پلتفرمی بودیم که هم ابزار دریافت پول 
داشتیم و هم ابزار پرداخت. به همین دلیل هم کسب و کارهای 
کریپتویــی عمدتــاً به ســمت ونــدار آمدنــد و از ما ســرویس 
می گیرنــد. طبیعتاً آن زمــان مزیــت رقابتی مان این بــود. اما 
به مرور رقبایــی پیــدا کردیــم. در حــوزه درگاه پرداخت رقیب 

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

سال ها پیش، ظهور ابزارهای نوین پرداخت باعث شد عرصه تجارت الکترونیک شاهد حضور کسب و کارهای متنوع و رشد آنها باشد. امروز به نظر می رسد ابزاری چون برداشت خودکار یا 
دایرکت دبیت با ارزشی که برای مصرف کنندگان و کسب وکارها ایجاد می کند، این قابلیت را دارد که رشد دیگری را در این فضا رقم بزند. اما در حال حاضر انگشت شمارند کسب و کارهایی که 
بستر این روش را ارائه می دهند که به ادعای مهدی عبادی، مدیرعامل و هم بنیان گذار وندار، این کسب و کار سرآمد آنهاست. دایرکت دبیت چه ارزش  هایی خلق می کند؟ چه کسب و کارهایی 
می توانند از این مدل پرداختی استفاده کنند و چه بیزینس مدل هایی با رواج آن می توانند ایجاد شوند؟ و مهم تر از همه؛ چرا ابزار پرداختی که از سال 1964 در آمریکا وجود داشته و کارآمدی خود 
را به اثبات رسانده، تا امروز در ایران فراگیر نشده است؟ عبادی در گفت و گوی پیش رو به این سؤاالت پاسخ داده است. او ریشه همه مشکالت حوزه فین تک از جمله دایرکت دبیت را رگوالتوری 

بد می داند و معتقد است بانک مرکزی می خواهد همه چیز را تحت مرکزیت خود داشته باشد و به همین دلیل به کسب  و کارها اجازه ظهور و بروز نمی دهد.

   عکس:  نسیم اعتمادی
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بسیار داریم و در حوزه تسویه حســاب به تعداد کمتر. مزیتی 
که برای خــود تعریف کردیم، این بود که ســعی کنیــم ابزارهای 
حاشــیه ای را هــم به وجــود بیاوریــم. مثــالً به تازگی سرویســی 
را ارائــه داده ایــم به نــام »کــردار« که عملکــرد مالــی پذیرندگان 
مــا را مورد تحلیل قــرار می دهــد و دیتاها و بینش هایــی به آنها 
می دهد. کمک می کند کسب و کارهایی که از ما ابزار پرداخت 
الکترونیک دریافت می کنند، بتوانند نگاه دقیق تر و جامع تری 
در مورد اتفاقات مالی خود داشته باشند. هدف مان این است 
که در آینده به کسب و کارها کمک کنیم بتوانند پیش بینی پذیر 
شــوند. یعنی یــک کســب و کار بداند کــه در مــاه آینــده چقدر 
هزینه خواهد داشت و چقدر درآمد و بتواند برنامه ریزی کند. 
سرویس مشتریان را نیز داریم که به کسب و کارها کمک می کند 
مشتریان خودشان را در وندار تعریف کنند و به همین دلیل هر 
مراوده مالی خودشان را به یک مشتری نهایی ربط دهند. این 
باعث می شود تا کسب و کارهای ما در کردار به ازای هر مشتری 
خودشــان هم آمار و دیتایی را داشته باشند و شناخت بهتری 
پیدا کنند. به نوعی آنالیتیکس مالی در ارتباط با مشتریان و در 
سطح کالن بیزینس است.  سرویس دیگری که سال آینده ارائه 
خواهیم داد، ســرویس »رادار« اســت. رادار ســرویس کشف و 
مدیریت تقلب برای کسب و کارهاست. کسب و کارها می توانند 
با این سرویس ببینند که آیا در کسب و کارشان تخلفی و تقلبی 
اتفاق می افتد؟ و اگر هســت، تا جایی که ممکن است جلو آن 
را بگیرند. گاهی اوقات کســب و کارها از ســرویس مشتریان ما 
به جای بک آفیس خودشان هم استفاده می کنند. یعنی به جای 
اینکه برای کال سنتر و پشتیبانی خود بک آفیس بنویسند، از 
همان سرویس مشتریان ما بهره می برند که این کمک می کند 
هزینه های عملیاتی شــان کاهش یابــد.  این مجموعــه مزایای 

رقابتی است که رقبای ما عموم آن را ارائه نمی دهند. 

گفتید به دلیل محدودیت هــای رگوالتوری، 
حوزه دستگاه کارتخوان بانکی را کنار گذاشتید. بیشتر 
در این باره توضیح می دهید؟ حوزه دیگری هم بوده که به 

این دلیل کنار گذاشته شود؟
حوزه دیگــری جز این بــه نظــرم نمی رســد، ولی حوزه دســتگاه 
کارتخــوان بانکــی واقعــاً از همــان حوزه هاســت کــه بــه دلیــل 
محدودیت هــای رگوالتور آن را کنار گذاشــتیم. مــا در این حوزه 
می توانستیم ارزش های بسیاری برای کسب و کارها خلق کنیم 
و حتی می توانستیم نظام کارمزد را نیز در حد توان خود بهینه 
کنیم. اما به دلیل محدودیت های زیاد رگوالتور وارد نشــدیم و 
دیدیم در نهایت ورود به این حوزه برای ما از نظر تجاری به صرفه 
نخواهد بود و محدودیت هایی که وجود داشــت، اجازه نوآوری 

چندانی را هم نمی داد. 

همان طور که خودتان هم به آن اشاره کردید، 
دایرکت دبیت می تواند یکســری بیزینس مدل جدید 
ایجاد کنــد. کمــی در این بــاره توضیح می دهیــد که جا 
افتادن دایرکت دبیت می تواند چه مدل کسب و کارهایی 
ایجاد کنــد و بــه چــه کســب و کارهایی رونق دهــد؟ چه 
حوزه هایی امکان استفاده از این مدل را دارند ولی به آن 

آگاه نیستند؟
در حوزه ســرویس های آبمونمانی یا حق اشــتراکی، تفاوتی که 
دایرکت دبیت نسبت به درگاه پرداخت برایشان ایجاد می کند، 
این است که ماندگاری کاربر را افزایش می دهد. در یک سرویس 
VOD اگر کاربری به صورت مداوم سه ماه پشت سر هم از طریق 
درگاه پرداخت حق اشتراک خریداری کند، در صورت استفاده 

از دایرکت دبیت ماندگاری اش به هشت ماه افزایش می یابد.

در این مورد تحقیقی صورت گرفته؟
این دیتای واقعی یکی از VODهاست. VOD می گوید مشتری 
من کــه از طریــق دایرکت دبیــت پرداختــش را انجــام می دهد، 
حداقل هشــت ماه می مانــد. این کمک می کند تا کســب و کار 
یک جریان نقدی منظم و مداومی را برای خود ایجاد کند که به 
رشد کسب و کار منجر می شــود.  عدد و رقم دقیقی در خاطرم 
نیست، ولی در آمریکا دایرکت دبیت کارکرد بســیار زیادی در 

حوزه فروش کاال دارد. ما چــه در محیط زندگی و چه در محیط 
کسب وکار یکسری از کاالها را هر ماه می خریم. مثالً خود وندار 
به صورت منظم هر دو هفته یک بــار کاالهایی مثل چای، قند، 
قهوه، کاغذ A4 و... می خرد. در دنیا کسب و کارهایی وجود دارند 
که این گونه تأمین کاال را با دایرکت دبیت انجام می دهند. یعنی 
به صورت اتوماتیک در بازه های مورد نیاز من این کاالها تحویل 
داده می شود و بدون دخالت من از حساب بانکی ام، هزینه اش 

برداشته می شود. ما این مدل کسب و کار را در ایران نداریم.
به عالوه در حوزه اینترنت اشیا در دنیا اتفاقات عجیب و غریب 
 IoT بســیاری رخ می دهد ولی در ایران خبری از آن نیســت. در
هم بــه دلیــل اینکه بــدون دخالت انســان ســرویس یــا کاالیی 
در آن خریــداری می شــود، دیگــر درگاه پرداخــت جایگاهــی 
ندارد و ابزار مناســبی نیســت. در این حوزه هم دایرکت دبیت 
می تواند بیزینس مدل های جدیدی را خلق کند و حتی به ایجاد 

کسب و کارهای جدید بینجامد.

در حــال حاضــر چــه کســب و کارهایی از 
سرویس دایرکت دبیت شما استفاده می کنند و توصیه 
می کنیــد کــدام کســب و کارهای حاضر به ســراغ شــما 

بیایند؟
بیشــتر از همه VODهــا به ســمت ما آمدنــد. در حــال حاضر 
فیلیمــو و نمــاوا از ایــن ســرویس اســتفاده می کنند و هاشــور، 
فیلم نــت، کاناپه، فیلیمو کیــدز و... در گیــر و دار پیاده ســازی آن 

در پلتفرم های خود هســتند. 
مــا در میــان مشــتریان مان 
هــم  بورســی  کســب و کار 
داریم. »بلوط« با اســتفاده از 
دایرکت دبیت برای مشتریان 
خــودکار  پس انــداز  خــود 
)Automatic Saving( انجام 
می دهد و ایــن پس انــداز را به 
یــک ســرمایه گذاری در حوزه 
بازار سرمایه تبدیل می کند و 
برای مشــتریان خود صندوق 
 ETF ســهامی و صنــدوق 

می خرد. 
مــا فکــر می کنیــم VODهــا، 
ســرویس دهندگان اینترنت، 

ســرویس دهندگان خدمــات ابــری، شــرکت های بورســی، 
کارگزاری ها، سرویس های اشتراکی محتوایی مثل راه پرداخت، 
کارنگ، عصر تراکنش حوزه هایی هستند که می توانند از دایرکت 
دبیت استفاده کنند. شرکت هایی که به صورت مداوم اجناسی 
را به شرکت ها می فروشــند هم می توانند از این روش پرداخت 
بهره ببرند. این روش همان طور که گفتم به آنها کمک می کند 

ماندگاری کاربر و در نهایت میزان درآمدشان افزایش یابد. 

در حال حاضــر غیر از شــما، ارائه ســرویس 
دایرکت دبیت بازیگر دیگری هم دارد؟

در مورد دایرکت دبیت، بله. یکی، دو بازیگر دیگر هم هستند. اما 
در مورد سرویس حق اشتراک به شکلی که وندار ارائه می دهد، 
نمونه ای در بازار ندیده ایم. چیزی که ما در اختیار شرکت ها قرار 
می دهیم، یک محصــول )Product( جمع و جور و ســاده برای 
کســانی اســت که حق اشــتراک دریافت می کنند و صرفاً یک 

سرویس نیست. 

برآوردی از اندازه بازاری که در آن کار می کنید، 
داریــد؟ در حــال حاضــر ســهم تان چقــدر اســت و چه 

برنامه ای برای افزایش این سهم دارید؟
در حال حاضر که سهم ما به شدت پایین است، زیرا در ابتدای 
راه هستیم. االن چهار میلیارد تراکنش در ماه در شبکه شاپرک 
انجام می شــود و از ایــن مقــدار، 200 میلیون به صــورت آنالین 
صورت می گیــرد. مــا متصوریــم کــه در ســال 1405، 30 درصد 
تراکنش های آنالین به جای درگاه پرداخت روی بستر دایرکت 
دبیت انجــام خواهد شــد. طبیعتاً تــا این ســال نرخ رشــدی را 

هم داریم و فکر می کنیم نرخ رشــد تراکنش های آنالین شیب 
صعودی خواهد داشت. یعنی برآورد ما این است که در انتهای 
سال 1405، در حدود 210 ملیون تراکنش در بستر دایرکت دبیت 
اتفاق می افتاد. طبیعتاً به عنوان لیدر بازار دایرکت دبیت، انتظار 

داریم که بخش عمده ای از این مقدار، سهم وندار باشد.

از نظر مالی هم تخمینی دارید؟
فعالً خیر. در این مورد نمی توانیم تخمینی بزنیم.

تجــارت الکترونیــک در ایــران بــا گســترش 
صنعت پرداخت، اولین رشد بزرگ خود را تجربه کرد. 
این طــور گفتــه می شــود کــه دایرکــت دبیــت می تواند 
زمینه ســاز جهش دوم تجارت الکترونیک باشــد. نظر 
شــما در این مورد چیســت؟ برآوردی از میزان رشــد آن 
وجود دارد و این دو چه تأثیــری می توانند روی یکدیگر 

داشته باشند؟
البتــه در ابتــدای راه، ســرویس های پرداخــت بــه رشــد تجارت 
الکترونیــک منجــر شــد. االن برعکس اســت و ســرویس های 
بی کیفیتی که ارائه می شود، مانع از رشــد تجارت الکترونیک 
است و این هم از رگوالتوری بد ناشــی می شود. در حال حاضر 
اگــر ســرویس های پرداخت الکترونیکــی درســت، باکیفیت و 
جامع ارائه شــود، می تواند دوباره به رشــد تجــارت الکترونیک 
در ایــران بینجامد. اما من فکــر می کنم در حــال حاضر یکی از 
مهم ترین موانع رشد تجارت الکترونیک، 
عــدم رشــد زیرســاخت های فین تکــی 
اســت. بخشــی پرداخــت الکترونیــک 
است و بخشی دیگر تأمین مالی و حتی 
سرویس های اعتباری که می تواند سمت 
بــازار را تحریــک کند. طبیعی اســت که 
اگر بانک مرکزی محدودیت های خود را 
کاهش دهد و سرویس های فین تکی رشد 
زیادی داشته باشــند، احتمال بسیاری 
وجــود دارد که بــه تبــع آن رشــد تجارت 
الکترونیــک و در نهایــت رشــد اقتصــاد 
دیجیتال رقم بخورد. یادمان باشد با تمام 
این محدودیت ها در طول دوره کرونا تنها 
حــوزه ای کــه در تولیــد ناخالــص داخلی 
رشــد داشــت، تجارت الکترونیــک بود.  
در حال حاضر تجارت الکترونیک ما در دو حوزه کاال و خدمات 
فعال است. من فکر می کنم این حوزه می تواند متنوع تر باشد. 
خیلی نمی توانم پیش بینی کنم که برداشــتن محدودیت های 
حوزه فین تک به چه میزان رشــدی خواهــد انجامید، اما گمان 
می کنم حداقل دامنه خدمات تجارت الکترونیک را به شــدت 

توسعه می دهد.

شما گفتید که دایرکت دبیت از سال 1964 در 
دنیا رواج داشــته ولی به تازگی در ایران این بستر فراهم 
شده اســت. اتفاقاً در جلســه ای که با آقای باقری اصل 
داشتم، در مورد مشکالت دایرکت دبیت گفت که بانک 
مرکــزی می گوید بخش نامــه اش را صــادر کــرده اما این 
چیزی نیست که نیاز به بخش نامه داشته باشد، بلکه 
بایــد زیرســاخت های مــورد نیــازش آمــاده شــود. ایــن 
زیرســاخت ها چــه هســتند و چه چیــزی باعث شــده 
دایرکــت دبیت در ایران این همه ســال مغفــول بماند و 

همچنان هم آن طور که باید و شاید رشد نکند؟
اوضــاع در مــورد کیف پــول هــم همین اســت و همه ریشــه در 

رگوالتوری بد دارد.

رگوالتوری بد به چه معنا؟ اگر شما می توانید 
چنین سرویســی ارائــه دهید، چرا ســایر شــرکت ها به 

سراغش نمی روند و فراگیر نمی شود؟
وقتی درباره رگوالتوری بد صحبت می کنیم، از این منظر است 
که بانــک مرکزی بــرای اینکه همه چیــز را تحت کنتــرل مرکزی 
خودش نگه دارد، هر اتفاقی را به PSPها و بانک های موجود گره 

می زند. این باعث می شود رشد اتفاق نیفتد. صنعت فین تک در 
دنیا به این شکل رشد نکرده است. مثالً در مورد کیف پول، بانک 
مرکزی همه چیز را بــه بانک ها گره زد و اجازه نداد اســتارتاپ ها 
وارد شــوند. بانک مرکزی می گوید بخش نامه داده ام، در حالی 
که بانک ها مگر برای ایجاد کیف پول نیازمند بخش نامه بودند؟ 
آنها می توانستند کیف پول را با همان بخش نامه ها و مصوبات 
گذشــته ارائه دهند. ما نیازمنــد بخش نامه ای بودیم کــه اجازه 
دهد شرکت های دیگر وارد این حوزه شوند. اما بخش نامه ها و 
مصوبات بانک مرکزی می گوید همه چیز دوباره باید تحت کنترل 
بانک باشد. در این شرایط، بانک می بیند برایش صرفه ندارد و به 
سراغش نمی رود. شرکت ها هم اگر بخواهند خودشان بروند و در 
این حوزه فعالیت کنند، وابسته به زیرساخت های بانک هستند 
که بانک آنها را توسعه نمی دهد. آیا شرکت خودش می تواند این 
زیرساخت ها را ایجاد کند؟ خیر، بانک مرکزی برایش محدودیت 
ایجاد کرده است. االن معضل کیف پول همین است.  در مورد 
دایرکت دبیت به چه صورت است؟ چرا اتحادیه اروپا در زمین 
 PSD2 فین تک و تجــارت الکترونیک رشــد می کند؟ زیرا یــک
دارد که بانک را ملزم به ارائه سرویس می کند. یعنی اگر من در 
اتحادیه اروپا به بانکی بروم و بگویم API می خواهم و بانک بگوید 
نمی توانم به تو این ســرویس را بدهــم، من می توانــم در دادگاه 
از آن بانک شــکایت کنم و دادگاه هم به نفع مــن رأی می دهد. 
این به خاطر PSD2 است. اما در ایران، بانک مرکزی هم بانک 
را ملزم به ارائه سرویس نکرده و هم همه چیز را به موجودیتی به 
نام بانک گره زده است. از طرفی به شــدت رگوالتوری را محدود 
به کنترل مرکزی خودش کرده است. در این شرایط سرمایه گذار 
هــم ورود نمی کند. در حقیقت بانــک مرکزی بــا رگوالتوری بد، 
یک شرایط غیرقابل گشایش در همه حوزه ها به وجود آورده و 
طبیعی است که در چنین شرایطی هیچ اتفاق عجیب و غریبی 
که به تغییر منجر شود، نمی افتد؛ مثل کاری که اسنپ و تپسی 
و دیجی کاال کردند. بانک مرکزی این را در نهادهای زیرمجموعه 
و وابسته به خودش قفل کرده است. پاسخ آقای باقری اصل هم 
به همین مسئله اشاره داشته است. چیزی که ما می خواستیم، 
بخش نامه نبود، بلکه رهاسازی این محیط قفل شده بیرون از 

شبکه بانکی بود.

شما چطور توانستید این کار را انجام دهید؟
به سختی. کمی با کمک بوم ها و ســرویس هایی که ایجاد کرده 
بودند، مثل فینوتک و فرابوم. بعــد با بانک ها گفت و گو کردیم. 
یک بانک را مجبــور کردیم زیرســاخت ایجــاد کنــد و به بانک 
دیگری کــه زیرســاخت نداشــت، زیرســاخت خودمــان را ارائه 

دادیم.

در اصل با این محدودیت ها، راه اندازی چنین 
کسب و کاری پیچیده می شود.

بله، بســیار پیچیــده، ســخت و هزینه بــر. بانک ها هــم دلیلی 
نمی بیند این سرویس ها را ارائه دهد.

تا اینجا درباره کسب و کارها گفتیم. دایرکت 
دبیت برای کاربر مصرف کننده چه ارزشی خلق  می کند؟

یکســری از ســرویس ها و کاالهــا بــرای ما جنبــه حیاتــی دارد و 
نمی خواهیم قطع شوند، مثل سرویس اینترنت خانه. دایرکت 
دبیت به کاربــر کمک می کند چنین ســرویس هایی را دائمی و 
بدون قطع نگه دارد، زیرا الزم نیســت بــه درگاه پرداخت برود و 
اتوماتیک از حساب شخص کسر می شود. همچنین دایرکت 
دبیت سهولت پرداخت را با خود به همراه دارد. ما امروز چالش 
دریافــت پیامک رمز دوم و مســائلی از ایــن دســت را داریم. در 
مورد دایرکت دبیت نیازی به این چیزها نیست. کاربر می تواند 
با یک کلیک یا حتی بدون آن، پرداخت خود را انجام دهد. و در 
نهایت، سرویس های مبتنی بر حق اشــتراک، سرویس شان را 
به کسانی که از درگاه پرداخت استفاده می کنند با یک قیمت 
و به کســانی که از دایرکــت دبیت اســتفاده می کنند، با قیمت 
دیگری ارائه می دهند. االن فیلیمو و نماوا دارند این کار را انجام 
می دهند و ســرویس خود را برای این افــراد با قیمت پایین تری 

عرضه می کنند. 

VOD می گوید مشتری 
من که از طریق دایرکت 

دبیت پرداختش را 
انجام می دهد، حداقل 

هشت ماه می ماند. 
این کمک می کند تا 

کسب و کار یک جریان 
نقدی منظم و مداومی 
را برای خود ایجاد کند
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لجستيک
L O G I S T I C

گفت و گو با مهدی مساوات، مدیرعامل و هم بنیان گذار روناد 
او می گوید با ارائه سرویس فول فیلمنت دیگر نیازی نیست 

کسب و کارها به فکر انبارداری، بسته بندی و ارسال کاال باشند 

لجستیک بهینه

I N T E R V I E W

بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی با مشکالت لجستیکی سر و کار دارند و معموالً نمی خواهند درگیر هیچ قسمت از زنجیره 
لجستیکی شوند. آنها تمایل دارند همه فرایندهایی که بعد از تأمین تا لحظه تحویل کاال به مشتری انجام می شود، از طریق 

شرکت دیگری برای آنها اجرا شود. سرویس فول فیلمنت سعی دارد چنین خدماتی را به کسب و کارها ارائه دهد و آنها را از 
فکر انبارداری، بسته بندی و ارسال کاال رها کرده و اجازه دهد تمرکزشان روی روش های بازاریابی و فروش و توسعه کار باشد. 

»روناد« شرکتی لجستیکی است که از رشد کسب و کارهای اینترنتی در جهان ایده گرفته و کسب و کار جدیدی بر مبنای 
فول فیلمنت راه اندازی کرده که بعد از گذشت کمتر از دو سال، حدود 100 کسب و کار فروشگاهی و خانگی را تحت پوشش 

دارد. مهدی مساوات، مدیرعامل و هم بنیان گذار روناد، دالیل و انگیزه خود را از تأسیس شرکتی لجستیکی بر مبنای 
سرویس فول فیلمنت این گونه بیان می کند: »گزارش E marketer که درسال 2019 منتشر شد، میانگین جهانی سهم 
etail به retail را حدود 10 درصد برآورد می کرد. در عین حال پیشبینی ها از سهم بازار اینترنتی به کل بازار خرده فروشی 

نشان می داد تا سال 2025 این رقم به بیش از 25 درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین بررسی آمارهای جهانی برای ما بسیار 
معنادار بود. هر چند در ایران هنوز هم این رقم به 10 درصد نرسیده، اما آمارهای غیرموثق در ایران نیز حاکی از آن است که 

سهم فروش اینترنتی از کل بازار خرده فروشی در ایران رو به رشد است.«
او می گوید بعد از آنکه فضا را برای رشد فروشگاه های اینترنتی مساعد دیده، ایده فول فیلمنت را در این کسب و کارها مورد 

بررسی قرار داده است. تا آن زمان کسی در ایران به سراغ این ایده نرفته بود و آنها از نمونه های خارجی الهام می گیرند و 
کسب و کاری مبتنی بر آن تأسیس می کنند.

چطــور شــد ایــده راه انــدازی رونــاد شــکل 
گرفت؟

 پیش از آنکه بخواهیم کسب و کار جدیدی در حوزه لجستیک 
راه اندازی کنیم، تجربه کار در پلتفرم تاکسی اینترنتی کارپینو را 
داشتیم. در واقع با شیوع کرونا تعداد سفرهای درون شهری با 
تاکسی های اینترنتی کاهش چشمگیری پیدا کرد و در کارپینو 
همزمان با این موضوع، جذب سرمایه از جانب سرمایه گذار 
نیز صورت نگرفت. لذا فضــای دلســردکننده و منفی بر این 
کسب و کار حاکم شد و ناامیدی راننده ها خیلی ناراحت کننده 
بود. بــرای رهایــی از این بن بســت بــه پروژه های لجســتیکی 
فکر کردیم و تصمیم گرفتیــم از ظرفیت راننده هــای کارپینو 
برای حمل ونقل و رســاندن کاال به دست مشتریان استفاده 
کنیم. در آن مقطع، ارسال کاال می توانست کمک حالی برای 
راننده ها باشــد؛ ضمــن آنکــه در دوران کرونا نیاز بســیاری از 
مردم را به مراجعه حضوری برطرف می کرد. بنابراین تصمیم 
گرفتیم روی بخش لجستیک مطالعه بیشتری انجام دهیم 
و ضمن این مطالعات پی بردیم در بخش آماده سازی و تحقق 
ســفارش )fulfilment(، هنوز شرکتی فعال نیست یا تعداد 
آنها کم است. در حالی که مدل های خارجی مانند شیپباب 
)shipbob(، در خارج از کشــور رشــد چشــم گیری داشتند و 
ما از آنها الهــام گرفتیم و بــه این نتیجه رســیدیم این بخش 
پتانســیل خوبی برای رشــد دارد. با همه این تفاســیر، اواخر 
سال 1398، ایده روناد شکل گرفت. در حین تکمیل مطالعات 
به خألهایی در صنعت لجستیک ایران برخوردیم که یکی از 
آنها، حوزه fulfilment service بود که آماده سازی یا تحقق 
ســفارش های اینترنتی را شــامل می شــد. نتایجی کــه از این 
مطالعات حاصل شد، این بود که یکسری از کسب و کارهای 
خرد و متوســط بــرای اینکه بتواننــد فروش خود را گســترش 
دهند و تمرکز خود را بیشتر بر روی رشد فروش بگذارند، نیاز به 
یکسری خدمات آماده سازی سفارش دارند تا بتوانند بیشتر 
روی رشد و گسترش کسب وکار تمرکز کنند و زمان و منابع را 
بهینه تر صرف کنند. روی این ایده نیز چند ماه مطالعه کردیم. 
اواخر ســال 98 کار را شــروع کردیم. اوایل ســال 99 یک پروژه 
ارسال کاال را در دست گرفتیم. سپس با مؤسسه دانش بنیان 
برکت وارد مذاکره شــدیم و مهــر 99 موفق به جذب ســرمایه 
شدیم و آبان 99 نیز شرکت را به طور رسمی راه اندازی کردیم. 

 
نحوه کار شما به چه صورت است؟

فروشــندگان آنالیــن کــه از طریــق ســایت های فــروش یــا 
سوشــال مدیا یــا پلتفرم هایــی مانند دیجــی کاال یا باســالم و 
... کاالی خــود را می فروشــند، می توانند کاالی خــود را نزد ما 
نگهداری کنند و پس از اینکه ثبت ســفارش مشتری انجام 
شد، کار آماده سازی، بسته بندی و ارسال کاال به مشتری نهایی 
توسط تیم روناد انجام می شود. در کل این فرایند نیز مشتری 
نهایــی می تواند فرایند ارســال ســفارش خود را چــک کرده و 

ببیند وضعیت ارسال سفارش به چه نحوی است.
 API همچنین اتصــال روناد بــه فروشــگاه اینترنتــی از طریق
انجام می شود. در عین حال، فروشندگانی که امکان اتصال 
API ندارنــد، از طریــق پنــل وب ســرویس رونــاد می تواننــد 

سفارش هایشان را مدیریت کنند.
 

روناد چــه کاری بــرای کســب و کارها انجام 
می دهد؟

در کســب و کارهای آنالیــن، خانگــی و حتــی فروشــگاهی 
به محــض اینکــه میــزان ســفارش های روزانــه افزایــش پیدا 
می کند،کســب و کار به فضای بزرگ تر احتیاج پیدا می کند و 
سرفصل هایی مانند بسته بندی، انبارداری، توافق با کارتن ساز 
و تهیه مواد اولیه برای بســته بندی و از این دســت دغدغه ها 
دست و پاگیر می شود و باعث می شود صاحبان کسب و کارها 

نتوانند به بخش های اصلی و مهم تر کار خود فکر کنند. 
کاری که روناد انجام می دهد این است که با در اختیار گرفتن 
همــه فرایندهایی کــه بعــد از تأمین تــا لحظه تحویــل کاال به 
خریدار نهایی وجود دارد، این آزادی عمل و وقت اضافی را برای 
فروشگاه های اینترنتی ایجاد می کند تا آنها بتوانند به فروش 

ماجرای کاربری که حاضر 
است دو ساعت منتظر 

سفارش خود بماند

هیچ کس این 
سفارش را قبول 

نمی کند!
به تازگــی ویدئویــی در شــبکه 
اجتماعــی تیک تــاک )متعلق به 
آنجلیکا یکــی از کارمنــدان اینســتاکارت( 
منتشــر شــده و توانســته بیش از 20 هزار 

بازدید را از آن خود کند.

ویدئو از این قرار اســت که یکی از 
مشــتریان اینســتاکارت )یــک  
شــرکت آمریکایــی کــه خدمــات تحویل و 
ارســال مواد غذایی را از طریق وب سایت و 
اپلیکیشن در ایاالت متحده 
و کانــادا انجــام می دهــد( 
سفارشــی در فاصلــه 30 
مایلی از یک شهر ساحلی 
کوچــک به نــام دانــا پوینت 

کالیفرنیا ثبت کرده است.

این موضوع توجه و 
تعجب مخاطبان 
را برانگیخته و همــه با خود 
می گوینــد چــرا یــک مشــتری نبایــد از 
فروشگاه والمارت نزدیک خانه خود خرید 
کند و ایــن کار را به اینســتاکارت بســپارد.
آنجلیــکا کــه یکــی از پیک هــای تحویــل 
سفارشات اینستاکارت است در صفحه 
تیک تــاک از تجربیــات کاری اش در ایــن 
شرکت برای مخاطبان می گوید. در بخش 
نظــرات برخی کاربــران گفته انــد هرگز این 
سفارش را قبول نمی کنند. در واقع نقش 
اصلــی در جنجالی ســازی ایــن محتــوا را 
آنجلیــکا بــازی می کنــد! ایــراد اصلــی این 
ســفارش بــه صــرف هزینــه بــاالی بنزیــن 
برمی گردد. زیرا واقعاً توجیهی برای آدمی 
که در یک قدمی فروشگاه است و ترجیح 
می دهد دیگــران و خــودش دو ســاعت به 
انتظار بــرای تحویل کاال بنشــینند، وجود 

ندارد!

NEWSخبر

نسیم مؤذن

moazzennasim 
@gmail.com
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لجستيک
L O G I S T I C

بیشتر و توسعه کسب و کار خود فکر کند. 
 

روناد در بخش لجســتیک چــه کمکی به 
کسب و کارها می کند؟

در بخش لجســتیک، شــاخص عملکرد لجســتیک LPI را 
در کشــور و در بخش خاورمیانه و کشــورهای منطقه بررسی 
کردیم و به این نتیجه رسیدیم این شاخص به طرز معناداری 
در ایران با شاخص میانگین جهانی و منطقه ای فاصله دارد. 
شاخص عملکرد لجســتیک، شــاخصی اســت که از سوی 
بانک جهانی محاسبه می شــود و آیتم هایی نظیر شفافیت 
و دقــت در حمل ونقل و کمینه کردن خســارت و مفقودی در 
بخش انبارش و ارســال و مــوارد دیگری که حاکــی از کیفیت 
یــک زنجیــره تأمیــن و حمل ونقل اســت، مــورد بررســی قرار 
می دهــد. در این بررســی، شــاخص های LPI کشــور چندان 
مناسب به نظر نمی رسید. بیشتر که دقت کردیم، دیدیم این 

سرفصل ها تا حدود زیادی در فضای کسب وکار 
ایران مغفول مانده اند. از طرف دیگر فروشندگان 
و تأمین کننــدگان همــواره با مســئله انباشــت و 
نگهداری مواجه هستند و زمان و ابزاری نیاز است 
تا ســفارش مشــتری پــردازش و آماده ارســال به 
خریدار نهایی شود. همچنین پیگیری های بعدی 
و پشتیبانی نیز باید مورد توجه قرار گیرند و اینها 
کارهایی نبود که لجستیک سنتی از عهده آن که 

کارش دپوی کاالها در انبار بود، برآید.
 

بــرای انجــام اهدافی کــه در بخــش فروش 
آنالین و باال بردن شاخص عملکرد لجستیک کشور 

دارید، توانسته اید چه میزان سرمایه جذب کنید؟ 
میزان جذب ســرمایه ما از مؤسسه دانش بنیان برکت مبلغ 
20 میلیارد تومان بوده است و در حال مذاکره با سرمایه گذاران 
دیگر هستیم که برای راند جدیدمان بتوانیم جذب بیشتری 

داشته باشیم.
 

چه ناوگانی در اختیار دارید؟ 
بعد از آنکه سفارش ها برای ارسال آماده می شود، برای انجام 
کار حمل ونقل، نیاز به اتصال API با کوریرهایی داریم که االن 
در بازار موجود هستند. روناد به هشت پلتفرم دلیوری متصل 
است و بسته به مشخصات سفارش، مدیریت اینکه کاال با 
کدام کوریر ارســال شــود که هم هزینه کمتری برای مشتری 
داشته باشد و هم کیفیت ارسال حفظ شود، توسط الگوریتم 

بهینه سازی ای که روناد گسترش داده است، انجام می شود.
  

اکنون چه مقدار فضا در اختیار دارید؟
در حال حاضر یک فضای 10 هزار متری را در منطقه شادآباد 

تهران به عنوان مرکز پردازش تجهیز کرده ایم.

بــرای توســعه کار در شهرســتان ها نیــز 
برنامه هایی دارید؟

بله. در بیزینس پلن روناد پیش بینی شده در چند شهرستان 
که کسب و کارهای خانگی یا فروش اینترنتی آنها آمار باالتری 
دارد، مرکز پردازش احداث کنیم. حتی ایــن کار را می توان به 

کشورهای همسایه نیز توسعه داد. 
 

ایــن برنامــه را از چــه زمانــی در دســتور کار 
می گذارید؟

 اگر شرایط جذب سرمایه به خوبی پیش رود، از اواخر امسال 
توســعه جغرافیایی خود را آغــاز می کنیم. در ســال 1402 نیز 
قصد داریم دو تا چهار مرکز پردازش در کشور احداث کنیم. 
از سال 1403 نیز به توسعه جغرافیایی در کشورهای همسایه 

می رسیم.
 

در کســب و کار خــود بــه چــه نحــوی از 
فناوری های روز دنیا بهره گرفته اید؟

ما بیشتر در الیه بهینه سازی فرایندها کار می کنیم. به دلیل 

شــرایط تحریمی کشــور، بر اســاس فیدبــک و دغدغه های 
دریافت شــده از عملیات و مشــتری، ایده پــردازی می کنیم 
و در یک ســری از فرایندهای خاص بیزینســی در مورد این 
موارد اقدام اجرایی و برنامه ریزی انجام می دهیم. از جمله آن 
اقدامات این است که ما الگوریتم های هوشمندی را در پنل 
یا در سامانه انبارداری روناد به وجود آورده ایم. به عنوان مثال 
در راستای بهینه سازی هزینه اقالم مصرفی، تعداد خاصی 
آیتم را در نظر بگیرید که از طریق چینش آنها در کارتن بتوان 
سایز کارتن مورد استفاده را بهینه کرد و آنها را طوری کنار هم 
چید که مثالً به جای کارتن سایز 4 از کارتن سایز 3 استفاده 
کرد. با همین منطق بهینه سازی در کل زنجیره لجستیک، 
در زمان عملیاتی یک ساله، ارزش افزوده چند صد میلیون 
تومانی در کاهش هزینه ها حاصل می شــود.  همچنین در 
حــال کار روی الگوریتم هایــی هســتیم که بــرای تخصیص 
ســفارش به کوریرهای مختلف وجود دارد. این الگوریتم ها 
ترکیب بهینه ارســال را با توجه به مشخصات 
ســفارش و ترکیب نــاوگان اســتخراج می کنند. 
ترکیب بهینه شــامل کاهش هزینه در ارسال و 
باال بردن کیفیت ارســال می شــود، به طوری که 
از آســیب دیدگی کاال جلوگیــری بــه عمــل آید. 
استفاده از ظرفیت ها و ایجاد خالقیت در زمینه 
توانمندسازی زنجیره عملیات توسط روباتیک و 
اینترنت اشیا، موضوعی است که همواره جزو 

سرفصل های تحقیقات و بررسی ما قرار دارد.
 اینهــا کارهایــی اســت کــه از لحــاظ نــوآوری در 
فرایندهای عملیاتی در حال انجام است و به این فکر می کنیم 

این ایده را به عنوان ایده ای دانش بنیان به ثبت برسانیم.
 

معنای دقیق فول فیلمنت چیست؟
به هــر فراینــدی که بعــد از تأمیــن کاال تــا لحظــه تحویل به 
مشــتری نهایی می تواند روی کاال اجرا شــود، فول فیلمنت 
گفته می شــود. فول فیلمنت صرفاً آماده ســازی یا پردازش 
ســفارش نیســت. در واقع، کلمه ای که بتواند جــان کالم را 
منتقل کند، »تحقق سفارش« اســت. برای تعریف دقیق 
فول فیلمنــت یــک مثــال می زنــم. فــرض کنیــد شــما یک 
غرفه فروشــنده در پلتفرمی مثل باســالم دارید و به عنوان 
فروشــنده با تأمین کننده کاال در ارتباط هســتید و هر یک 
از کاالهای خود را نیز از یک شهر خریداری می کنید. کاری 
که شــما می توانیــد انجام دهیــد این اســت که با تمــاس با 
تأمین کنندگان کاال در شــهرهای مختلف، کاالی آنها را به 
انبار روناد انتقال دهید. در روناد روی کاالها مهر و لیبل ورود 
الصاق می شود، ثبت می شوند، مغایرت گیری می شوند و 
در شــلف قرار می گیرد و یک الیه بازرسی و کنترل کیفیت 
و کمیت روی آن انجــام می گیرد. از زمانی که کاال در شــلف 
چیده می شود، قابل سفارش توسط مشتری است و از آن 
زمان به بعد ترکیب کاالهای مختلف می تواند سفارش یک 
مشتری باشــد و روناد ســفارش های مشــتریان را پردازش، 
بسته بندی و ارسال می کند. وقتی مشتری نهایی، بسته را 
تأیید و دریافت می کند، گفته می شــود آن سفارش تحقق 
پیدا کرده است. کل اقدامات عملیاتی این قسمت از زنجیره 

لجستیکی، فول فیلمنت نامیده می شود.
 

از نظــر بــازه زمانــی به چــه صــورت عمل 
می کنید؟

محموله کــه در انبــار بارگذاری می شــود، ظرف 24 ســاعت 
موجودی بــرای مشــتری از طریــق وب ســایت یا پنــل قابل 
ســفارش اســت و بســته به حجم و همزمانی بار، در مدت 
زمانــی کمتــر از 24 ســاعت، بســته بــرای مشــتری ارســال 

می شود. 
از زمانی که سفارش ثبت می شــود تا زمانی که برای ارسال 
آماده می شــود، بســته به اینکــه برنامه ریــزی و زمان بندی 
انتخابی برای تحویل به مشتری نهایی چگونه انتخاب شده 
باشــد، در کمتــر از چهار، پنج ســاعت بســته بندی و آماده 

ارسال می شود. 

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

 ما می خواهیم در کشور بمانیم و بسازیم
ولی هر روز شرایط دشوارتر می شود

 چطور ترکش های تصمیمات نسنجیده
به شرکت های نوآور آسیب می زند؟

COMMENTنظر

چنــد روز پیــش، تحلیلــی دربــاره 
مهاجرت نخبــگان می خواندم. خب، 
مثل اینکه کار به جایی رسیده که شرکت ها با 
همه افرادشــان در حال مهاجرت هستند. ما 
مانده ایــم و تــالش می کنیــم بــا آن دســته از 
نخبه هــای مملکت مــان کــه هنــوز مانده انــد، 
همکاری کنیم و بر مبنای علم و دانش ارزشی 
بیافرینیم. ولی هر روز شاهد این هستیم که از 
تیم خودمان هم عده ای قصد دارند ترک وطن 

کنند. 

ما هم با وجود انواع و اقسام مشکالت 
اقتصادی و گرانی، تا حدی که بتوانیم 
به آنها یادآوری می کنیم که اگر مانده ایم برای 
رشد کشورمان بوده است. می گوییم که اگر ما 
هم برویم، پس چه کسی قرار است بماند؟ چه 
کسی به فکر آبادی کشور باشد؟ شاید تا حدی 
هم موفق باشیم، ولی وقتی سنگ اندازی ها در 
این حجم از ســمت هر نهادی که حتی برخی 
از آنها را نمی شناسیم، ادامه دارد، به همه حق 
می دهــم اگــر ســودای رفتــن در ســر داشــته 

باشند.

حقیقتاً ســخت اســت که یــک تیم را 
هم راستا و در جهت ارزش هایی که به 
نفع مردم مان است، به خط نگه داریم. تقریباً 
این موضــوع به یکی از چالش هــای هر روزه ما 
تبدیل شده است. امســال به نام دانش بنیان 
مزیــن شــده و مــا به عنــوان افــرادی کــه اســم 
کارآفرین را یدک می کشــند، با چنگ و دندان  
در حــال مقابلــه بــا ایــن مشــکالت هســتیم و 
ســعی می کنیــم بســیاری از ایــن هجمه هــا و 
فشارها به تیم هایمان نرسد. ولی ما هم داریم 
می کنیــم.  زندگــی  مملکــت  همیــن  در 
هزینه هایمــان چندیــن برابــر و زندگی هایمان 
ســخت تر شــده اســت. ولی بــا تنی خســته و 
زخمی همه تالش مــان را می کنیم کــه بمانیم، 
ســرپا باشــیم و حتــی بــا وجــود همــه ایــن 
مشــکالت، کســب وکارهایمان را گســترش 

دهیم؛ اما واقعاً ما هم گاهی کم می آوریم.

تقریباً تمام تصمیماتی که در سطوح 
حاکمیتی گرفته می شود، ضرباتش به 
کسب وکارها هم وارد می شود، زیرا مهم ترین 
دارایی یــک شــرکت همــان منابع انســانی آن 
اســت. منابع انســانی یک ســازمان، از همین 
مردم هستند که هر روز تحت انواع فشارهای 
اجتماعی و ســلیقه ای قرار می گیرند. طبیعی  
اســت وقتی شــرایط مهاجرت برایشان فراهم 
شــود، حداقــل بــه آن فکــر کننــد. مــن هــم به 
عنــوان یــک کارآفرین شــاید در خــارج از ایران 

بتوانم بســیار بهتر از ایران کار کنم. آن چیزی 
که تا به امروز نگذاشته است به مهاجرت فکر 

کنم، امیدم به ساختن مملکت است. 

همه هجمه ها، متلک ها و فشارهایی 
را که از سمت نهادهای مختلف نثارم 
می شــود، تحمل می کنم؛ چون رؤیایی در ســر 
دارم. دوســت دارم آنچه می توانم برای کشــور 
خودم بگــذارم. همه هدفــم در این چند ســال 
این بــوده کــه افــرادی را با خــود همــراه کنم که 
دغدغه شــان فقــط پول نباشــد؛ دغدغه شــان 
ســاختن و خلــق ارزش باشــد. مــن درد اینکــه 
بــا نیروهایشــان دســته جمعی  شــرکت ها 
مهاجرت می کنند، خوب می فهمم. ولی همه 
تالشــم، باز هم همین اســت کــه بگویــم ایران 
متعلــق بــه همــه ماســت. اگــر می خواهیــم 

آینده مان را بسازیم، نمی توانیم 
آن را رها کنیم و بعد به این امید 
باشــیم که دیگری آن را بســازد و 
بعــد مــا اگــر صــالح دیدیــم، 

برگردیم و استفاده کنیم.

مــا همان هایی هســتیم 
کــه بایــد در این شــرایط 
اقتصــادی، در جبهــه اقتصادی 
بجنگیــم؛ بــا همــه مشــکالت 
داخلــی و خارجــی اش. رفتن کار 

راحتــی ا ســت. مانــدن و ســاختن اســت کــه 
ســخت اســت. همیشــه پــاداش را آنهایــی 
می گیرند کــه می ماننــد و می جنگنــد. پاداش 
برای من تأثیرگذار بودن اســت. پاداش از نظر 
مــن عمــل کــردن اســت؛ ســاختن اســت؛ بــا 
مشــکالت جنگیــدن اســت. بایــد از پســش 

برآییم. 

در ســنگرمان می جنگیــم، ولــی امید 
دارم نیروهایــی کــه قــرار اســت مــا را 
پوشــش دهنــد، توپخانه شــان را روی ســر مــا 
تنظیــم نکننــد و آتش شــان را روی دشــمن 
بریزنــد. ما بــه حد کافــی و حتــی بیــش از حد 
کافــی، توان مان را از دســت داده ایــم. اگر هیچ 
کاری نمی توانید بکنید، حداقل دل مان را گرم 
کنیــد تــا بجنگیــم و بســازیم. نفس مــان را 
نگیرید. بگذارید بمانیــم. بگذارید دل مان هر 
روز محکم تر بتپد، بگذاریــد دل همکاران مان 
هم گرم باشــد. من نگــران این همــه مهاجرت 
هســتم. بــا چنــگ و دنــدان تــالش می کنم که 
مملکتم را بسازم. کمک مان کنید و چوب الی 

چرخ مان نگذارید.
جز تو یاری نگرفتیم و نخواهیم گرفت
بر همان عهد که بودیم بر آنیم هنوز...

وحید والی
 

@VahidVali1
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کسب و کار
B U S I N E S S

در سال 1400، درآمدی که 
یکتانت برای نمایش دهندگان 
ایجاد کرده، نسبت به سال 

1399، بیش از 72 درصد 
افزایش داشته است.

 ایجاد 90 هزار 

و   837 
کمپین تبلیغاتی در 

سال 1400

بیش از 60 درصد 
تبلیغ کنندگان 
از استان تهران 

هستند.

نگاهی به گزارش سال 1400  پلتفرم یکتانت

همکاری 55 هزار کسب و کار با یکتانت
 یکتانت گزارش سال 1400 خود را منتشر 
کــرد. یکتانــت بــرای تبلیغــات آنالیــن با 
صدها وب سایت نمایش دهنده همکاری می کند و 
تجربه اجرای ده ها هزار کمپین تبلیغاتی مختلف را 
دارد. همیــن امــر باعــث می شــود امــکان ارائــه 
گزارش های کاربردی را برای کسب و کارها در اختیار 
داشــته باشــد. گزارش هایــی کــه به کســب و کارها 
کمک می کند درک بهتری از تبلیغات آنالین و رفتار 
کاربر داشــته باشــند و از کمپین هــای خود نتیجه 

بیشتری بگیرند.

 تنوع سرویس ها در یکتانت
طــی ســال هایی کــه از فعالیــت یکتانت 
می گذرد، به فراخور نیازهایی که کســب و کارها در 
حــوزه تبلیغــات آنالین داشــته اند، ســرویس های 
مختلفی را فعال کرده اســت. »نجــوا« در مهرماه 
1397 و در پاسخ به یکی از مشکالت کسب و کارها، 
یعنی کاربران رهاشــده شــکل گرفت. نجوا با ارائه 
سرویس های پوش نوتیفیکیشن، بازاریابی ایمیلی 
و بازاریابی پیامکی برای ساختن شبکه مشتریان 
وفــادار بــه کســب و کارها کمــک می کنــد. در حال 
حاضر بیش از هشت هزار وب سایت و کسب و کار 
از سرویس های نجوا استفاده می کنند و تاکنون 94 
میلیون دستگاه منحصربه فرد به نجوا دسترسی 
ارســال پوش نوتیفیکیشــن داده اند. همچنین از 
طریق این سرویس 143 میلیون ایمیل و 13 میلیون 
پیامک ارســال شــده اســت. »تریبون« پلتفرمی 
برای انتشار رپورتاژ آگهی اســت که در سال 1397 
کار خود را آغــاز کرد و ســرویس های »تبلیغات در 
پادکست«، »تولید محتوا« و »لینک پرومکس« را 
به تازگی ارائه داده است. بیش از 19 هزار کسب و کار 
از پلتفرم تریبون برای انتشار رپورتاژ آگهی استفاده 
می کنند و بیــش از 1400 رســانه ناشــر رپورتاژهای 
تریبــون هســتند. »ادیــوری« پلتفــرم نمایــش 
تبلیغات در اپلیکیشن های موبایل است. در حال 
حاضر بیش از 5000 اپلیکیشــن و بــازی به عنوان 
ناشــر تبلیغات با ادیــوری همکاری می کننــد. این 
سرویس در ســال گذشته ماهانه به طور میانگین 
بیش از یک میلیــارد تبلیغ را نمایش داده اســت. 
»فرست ادز« به عنوان نماینده رسمی گوگل، انواع 
مختلف تبلیغات در این بستر را به کسب و کارهای 
ایرانــی ارائــه می دهــد. این ســرویس بیــش از 700 
کمپین برای برندهای بزرگ ایرانی را در سال 1400 
مدیریت و اجرا کرده است. همچنین در سالی که 
گذشت، فرســت ادز بیش از یک میلیارد تبلیغ را 
در سرویس های گوگل نمایش داده است. پلتفرم 
»جریان« همراه کسب و کارها برای اجرا و مدیریت 
کمپین هــای تبلیغاتــی در شــبکه های اجتماعــی 
اســت. این پلتفرم در سال گذشــته بیش از 9000 
کمپیــن تبلیغاتــی در شــبکه های اجتماعــی اجرا 
کــرده اســت. »یک لینــک« ســرویس لینک ســاز 
بایو اینســتاگرام اســت. قابلیت »پســت لینک« 
انتهای ســال 1400 و فروشگاه ساز »شاپ لینک« 

در اردیبهشت ســال 1401 توســط یک لینک ارائه 
شد. یک لینک در ســال گذشــته بیش از 50 هزار 
کاربر فعال  داشــته و روزانه بیش از 100 هــزار بار از 

یک لینک ها بازدید شده است.
آژانس 360 درجه دیجیتال مارکتینگ »هارمونی«، 
چاوش« )سیســتم همکاری در فروش( و آکادمی 
دیجیتال مارکتینگ »نووا« از دیگر سرویس های 

یکتانت هستند.

 تبلیغ کننــدگان، نمایش دهنــدگان و 
کاربران

تــا پایــان ســال 1400، 55 هــزار کســب و کار بــرای 
تبلیغات خود در وب سایت ها با یکتانت همکاری 
کرده اند. در مقایســه با آمــار ســال 1399 می توان 
گفت که سال گذشــته 22 هزار کسب و کار جدید 
همکاری خود را با یکتانت آغــاز کرده اند. بیش از 
37 هزار کســب و کار عالوه بر یکتانت، حداقل در 
یکی دیگر از شــرکت های گروه یکتانــت خدمات 
دریافت می کنند. بیش از 60 درصد تبلیغ کنندگان 
در یکتانت از تهران هســتند و خراســان رضوی و 
اصفهان در رتبه های بعدی قرار دارند. یکتانت در 
سال 1400، ماهانه به طور میانگین ظرفیت نمایش 
40 میلیارد تبلیغ را داشته که 13 میلیارد بیش از 
میانگین ماهانه سال 1399 است. 90 هزار و 837 
کمپین تبلیغاتی در سال 1400 در یکتانت ساخته 
شده است. بیشترین تبلیغ کنندگان از حوزه های 
آموزشی، فروشگاه اینترنتی )با محصوالت متنوع( 
و زیبایی بوده اند و بیشترین بودجه های تبلیغاتی 
را کسب و کارهای حوزه های مالی و سرمایه گذاری، 
زیبایــی و ســفر و گردشــگری داشــته اند. الزم بــه 
ذکر است که هدف بیشتر کســب و کارهایی که با 
یکتانت همکاری کرده اند، فروش آنالین و افزایش 
ترافیک ورودی بوده است. طی سه سال گذشته، 
تمایل به اســتفاده از تبلیغات هدفمنــد افزایش 
یافته و در سال 1400 تبلیغات هدفمند با در دست 
داشــتن 55 درصــد آمــار کمپین هــا، از تبلیغــات 
عمومــی پیشــی گرفتــه اســت. یکتانت در ســال 
گذشته با بیش از 2300 وب سایت نمایش دهنده 
همکاری داشته و درآمدی که این کسب و کار برای 
نمایش دهندگان ایجاد کرده، نسبت به سال 1399 
با رشد 72 درصدی همراه بوده است. استان های 
تهــران، اصفهــان و خراســان رضــوی بیشــترین 
تعــداد نمایش دهنــدگان را دارنــد. در یکتانــت با 
استفاده از هوش مصنوعی و توسعه الگوریتم ها، 
کلیک های تقلبی شناســایی می شــود. در ســال 
گذشــته شناســایی 200 میلیــون کلیــک تقلبی، 
باعث شــده از کســر مبلغ از پنــل تبلیغ کنندگان 

جلوگیری شود.    
تبلیغات یکتانت ماهانه در 128 میلیون دســتگاه 

موبایل و دسکتاپ نمایش داده شده است. 
در اینفوگرافــی همیــن صفحــه، بخشــی از آمار و 
اطالعاتی را که پلتفرم یکتانت در گزارش سال 1400 

خود آورده است،  مشاهده می کنید.

REPORTگزارش

همکاری با بیش از 2300 
وب سایت نمایش دهنده در سال 1400

  استفاده  1938 وب سایت
 از جایگاه های همسان برای نمایش تبلیغات

  استفاده 803 وب سایت
 از جایگاه های بنری برای نمایش تبلیغات

3240 کمپین تبلیغاتی در یک روز

1230 تبلیغ کننده فعال در یک روز

2 میلیارد نمایش در روز

در روز 24 بهمن رکورد بیشترین 
تعداد کمپین تبلیغاتی فعال زده شد

11 اسفند بیشترین تعداد کسب وکار 
کمپین های تبلیغاتی فعال داشته اند.

روز 25 بهمن ماه، رکورددار بیشترین نمایش 
تبلیغات در یک روز است



تا پایان سال 1400، 55 هزار کسب و کار برای تبلیغات خود در وب سایت ها با یکتانت 
همکاری کرده اند.
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در سال 1400، یکتانت ماهانه به طور میانگین 
ظرفیت نمایش 40 میلیارد تبلیغ را داشته است.
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حوزه های مالی و سرمایه گذاری، زیبایی و سفر و گردشگری 
بیشترین بودجه های تبلیغاتی را داشته اند.

اهداف اصلی کسب و کارهای همکار یکتانت، فروش آنالین و 
افزایش ترافیک ورودی بوده است.
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در سال گذشته 88 درصد 
از کاربران وب سایت ها 

برای وب گردی از موبایل 
استفاده کرده اند.
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طی سه سال گذشته 
تمایل به استفاده از 

تبلیغات هدفمند افزایش 
یافته است.

 1400

 1399

1398

عمومی هدفمند

توزیع نوع کمپین های ساخته شده
0 %20 %40 %60 %80 %100

%45

%53

%87

%55

%47

%13



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 59
2 مــــــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

10

زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

درباره رزالیند بروئر

تالش سرسختانه
رزالینــد بروئــر مــادر شــاغلی اســت کــه 
توانســت در طــول زندگــی افتخاراتــی 
کســب کند کــه کمتــر زن آفریقایی تباری 
بــه آنهــا دســت یافتــه  اســت. او در ســال 
1962 در دیترویــت، ایالــت میشــیگان 
متولــد شــد. رزالینــد کوچک تریــن فرزند 
یک خانواده هفت نفره بود. رزا و خواهر و 
برادرهایش اولین نســل در خانواده بودند 
که بــه کالــج رفتنــد. در ســال 1980، پس از 
فارغ التحصیلــی از دبیرســتان فنی کاس 
در دیترویت، در کالج اســپلمن در آتالنتا، 
مدرک لیســانس خود را در رشــته شیمی 
اخذ کــرد و پس از آن برای رشــته پزشــکی 
اقدام کــرد، اما در میانــه راه تصمیم گرفت 
حرفــه پزشــکی را دنبــال نکنــد و وارد بازار 
کار شــود. او در طــول دوران کاری دوره های 
مدیریــت دانشــکده بازرگانــی دانشــگاه 
شــیکاگو، دانشــکده حقــوق اســتنفورد و 
برنامه مدیریت مدرســه وارتون دانشــگاه 

پنسیلوانیا را نیز گذراند.
رزالینــد در ابتــدا کار خود را بــه عنوان یک 
تکنسین تحقیقاتی در کیمبرلی کالرک، 
که یک شرکت جهانی محصوالت سلولزی 
بــود آغــاز کــرد. طــی 1۴ ســال، نقش هــای 
رهبری متعددی از جمله مدیر بازار، مدیر 
بخــش محصــوالت مراقبــت از پوســت و 
معــاون اجرایــی منســوجات نبافتــه را بــر 
عهده داشت.  او 22 سال در همان شرکت 

فعالیت داشت.
رزالینــد در ســال 2006 وارد والمــارت شــد 
و در ســمت های معــاون، معــاون ارشــد، 
معــاون اجرایــی عملیــات بخــش جنــوب 
شرقی و معاون اجرایی واحد تجاری شرق 
در فروشــگاه های والمارت مشــغول به کار 
شــد. در نهایــت رئیــس والمارت ایســت 
)Walmart East( شد. پس از مدتی در 15 
مارس 2021، به عنوان مدیرعامل والگرینز 
بوتــس آلیانــس منصــوب شــد و همزمان 
بــه عنــوان یکــی از اعضــای هیئت مدیــره 
آمازون خدمت کرد و سپس مدیر اجرایی 
استارباکس شد. فورچون در سال 2020، 

او را بیست و هفتمین زن قدرتمند 
جهان معرفــی کرد و فوربــس او را 
در رتبــه ۴8 زنــان قدرتمند جهان 
قــرار  داد. تــا همیــن اواخــر او تنها 
زن آفریقایی تبــار مدیرعامــل در 

بین 500 شرکت برتر دنیا 
بــود. او مــادر دو فرزنــد 

است و در سال 2013 
به عنــوان یکــی از 
یــن  تر تمند ر قد
شــاغل  مــادران 

معرفی شد.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با فرنوش عبدلی؛او برند »نوشن« را در زمینه 
طراحی و ساخت جواهرات و زیورآالت ایجاد کرده است

90 درصد بازار 
دست زنان است!

در ایران طال و جواهر با نام زنان گره خورده، اما این پیوستگی 
همواره در بخش مصــرف این زیورآالت قیمتی و زیباســت و 
بازار ســاخت و طراحی و فروش این محصوالت کامالً مردانه 
بوده است. اما بانوان پرتالشی هستند که طی چند سال اخیر 
با حضور در بخش طراحی و ساخت جواهرات، این فضا را بر 

هم زده اند و موجب رونق بیشتر بازار این محصوالت شدند.
فرنوش عبدلی که متولد 1367 اســت و کارشناســی طراحی 
صنعتی از دانشگاه هنر اصفهان دارد، با کسب و کار »نوشن« 
سال هاست در بخش طراحی و ساخت جواهرات و زیورآالت 

فعالیت می کند.

چطور شد که کار خود را در زمینه طراحی 
و ساخت جواهرات شروع کردید؟

از آنجا که در ایران طراحی صنعتی گرایــش خاصی ندارد، تا 
انتهای دوران تحصیل با هنرهای مختلف به صورت پروژه های 
عمومی آشنا شدم؛ اما به خاطر عالقه ام به طراحی و ساخت 
جواهرات، پــروژه نهایی را که برای ادامه مســیر هنری تعیین 
کننده تر بود، در زمینه طراحی جواهرات انجام دادم و کارآموزی 
را نیز در این زمینه به پایان رســاندم و عمالً در این مسیر قدم 
گذاشــتم. من از کودکی به خلق چیزهایی کــه خودم طراحی 
می کردم، بســیار عالقه داشــتم و این را مدیون مادرم هستم 
که عالوه بر تشــویق ما، خــودش نیز هنــر را به صــورت جدی 
دنبال می کرد و همه لباس های ما را با طراحی خاص خودش 
می دوخت. بعد از دوره کارآموزی، در همان کارگاه اســتخدام 
شــدم و کارم را در فضای صنعتی شــهر اصفهان آغاز کردم. 
تجربــه خوبی بــود، زیــرا اصفهــان و مشــهد قطب ســاخت 
جواهــرات و فلزات گرانبها هســتند. بعد از چندی به شــیراز 
آمدم، ولی در آن سن و سال کم و با توجه به جنسیتم کارگاه ها 
اصالً به من اعتماد نمی کردند. دو راه داشتم؛ ادامه تحصیل یا 
کسب مهارت و جنگیدن برای کسب جایگاه در محیط مردانه 
صنعت جواهرســازی! دومی را انتخاب کردم و شاگرد استاد 
پیشکسوت طالسازی، استاد اردبیلی شدم و به روش سنتی 
استاد و شــاگردی کار کردم و با صبر زیاد زیر و بم کار ساخت 
جواهرات را آموختم تا بتوانم طراحی هایی انجام دهم که قابل 

ساخت باشد.

از کجا به »نوشن« رسیدید؟
در ســال 93 تصمیم گرفتم ایده های طراحی این چند ســال 
فعالیت را اجرایی کنم و عالوه بر تدریس، کسب وکاری برای 
خودم راه بیندازم. تنها چیــزی که در نظر داشــتم این بود که 
محصول خاص به تعداد محدود و با امضای شخصی تولید 
کنم. در ابتــدا ایــده خاصی بــرای نحوه فــروش نداشــتم، اما 
می دانســتم باید محصول خاص و متفاوتی بسازم. مرحله 
طراحی چندان ســخت نبود، چراکه ســال ها ایده هایــم را در 

نوین،  فناوری های  با  تلفیق  در  چه  و  آن  سنتی  شکل  در  چه  بیمه،  صنعت 
در  یک  سو  از  که  صنعتی  می رود؛  شمار  به  پول ساز  و  مهم  صنایع  از  یکی 
را  مالی  انتفاع  دیگر  سویی  از  و  اوست  نیازهای  رفع  و  نهایی  کاربر  خدمت 
بیمه دیجیتال و ورود  صاحبان کسب و کارها در پی دارد. اما صنعت  برای 
که  آن طور  ایران  در  مختلف  دالیل  به  آن،  در  نوآورانه  راهکارهای  و  روش ها 
باید و شاید رشد نکرده است. شاید مهم ترین دلیل آن را می توان وزن سنگین 
دست و پای  گاه  که  دانست  تنظیم گری  موانع  برخی  و  رگوالتوری 
را  دنیا  روز  فناوری های  با  شدن  همگام  اجازه  و  می بندد  را  کسب و کارها 
و  سو  یک  از  حوزه  این  به  نوآور  و  متنوع  کسب و کارهای  ورود  نمی دهد. 
مشکالت آنها از سوی دیگر و همچنین اهمیت حوزه اینشورتک، ما را بر آن 
داشت که دوهفته نامه ای با عنوان »بیمه دیجیتال« را ضمیمه هفته نامه 
کارنگ کنیم و نگاهی عمیق تر و تخصصی تر به این بخش داشته باشیم.

I N T E R V I E W
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دفتری به صورت آرشیو داشتم و در آن زمان این ایده ها بسیار 
به من کمــک کرد. بــرای کســب و کارم نامی انتخاب کــردم که 
ترکیب اسم خودم و کلمه فشن بود. از همان روز اول به این فکر 
کردم که هم مشتریان خارجی بتوانند اسم برندم را به راحتی 
بخوانند و هم برای ثبــت برند جهانی کار راحت تری داشــته 

باشم. برای همین نامش را »نوشن« گذاشتم.

چرا تصمیم گرفتید کسب و کار خود را راه 
بیندازید؟

عالقه من به خلق چیزهای جدید و بیزاری من از کار کارمندی 
یا کار برای اشخاص دیگر، اولین دلیل شروع کسب وکارم بود. 
وقتی جلوتــر آمدم، دیــدم می توانــم رؤیای قدیمی خــودم که 
اشتغال زایی برای خانم ها و دختران جوان بود نیز برآورده کنم.

ایــن  ســرمایه ای  چــه  بــا 
کسب و کار را آغاز کردید؟

حقیقت این اســت که من پول زیادی در ابتدای 
کار صرف نکردم، ولی حضورم در بازار باعث شده 
بود که افراد بــازار را بشناســم و با چند محصول 
محدود که ســاختش را در کارگاه دوســتم انجام 
دادم، از مجموعــه اولم رونمایی کــردم. در همان 
ابتدا مجموعه ای به نــام کاج طراحی و اجرا کردم 
که تا همین امروز از این مجموعه سفارش داریم و 

ترکیبی از سنت و مدرنیته در طراحی جواهرات است.

خیلی ها به طراحی و ساخت جواهرآالت 
می پردازند. شما مزیت رقابتی خود را چه می دانید؟
بخشــی از مزیت رقابتی من، شــناخت بازار بود. من متوجه 
تکراری بــودن کارهــای وارداتــی مخصوصــاً در زیورآالتی غیر 
از طال شــده بودم و البته همزمان بودن تصمیم من با شــروع 
استقبال مردم از کسب و کارهای کوچک که محصوالت خاص 
می ساختند نیز باعث شد مورد استقبال واقع شوم. مزیت 
دیگر مدل تولید بر اساس سبک های مختلف خرید مشتریان 
است. من بسیاری از کالکشن ها را در دو جنس و در دو قیمت 
تولید می کنم؛ مثالً نقره و برنج. مشتری بر اساس وسع مالی 
خود می تواند یک طرح را از بین دو کار که دقیقاً شبیه هستند، 
ولی در دو جنس تولید شده و قیمت نمونه برنجی آن پایین تر 

است، خریداری کند.

در حــال حاضــر کســب و کارتان در چــه 
وضعیتی قرار دارد؟

ما هم به صــورت آنالیــن، هم به صــورت حضوری مشــتریان 
زیــادی داریم و محصوالت مــان در اکثر فروشــگاه های هنری 

تهران و شیراز به فروش می رسد.

چه چشم اندازی برای نوشن متصورید؟

برای فــروش بــه بــازار جهانــی فکــر می کنــم و دوســت دارم 
مشتریان خارجی را بیشتر کنم. در زمینه محصوالت به تنوع 
بیشتر و تعداد بیشتر فکر می کنم و از لحاظ نیروی انسانی، 
دوست دارم تا جایی که ممکن است زنان هنرمند را در مسیر 

کسب وکارم با خود همراه کنم.

عمده مشکالتی که بر سر راه تان قرار دارد 
و مانــع از دســتیابی بــه اهداف تــان می شــود، چــه 

هستند؟
متأسفانه در چند ســال اخیر نه تنها به سمت چشم انداز 
حرکت نکردیــم، بلکــه به عقــب برگشــتیم. ما بســیاری از 
مشتریان خارجی را از دست دادیم، زیرا برخی ارسال ها به 
کشورهای خارجی متوقف شد. سایت هایی که 
محصــوالت را در آن می فروختیم، مــا را تحریم 
کردنــد و انتقال پول از کشــورهای دیگــر تقریباً 
غیرممکن شد. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی 
مردم باعث شده خرید های این چنینی بسیار 
کمتر شود. امیدوارم موانع تحریم و تورم زودتر 
رفع شــود، زیرا به همه کسب وکارها ضربه های 

بزرگی وارد می کند.

مدل درآمدی شما چگونه است؟
من از تدریس و طراحی و ساخت و فروش محصوالت درآمد 
کسب می کنم و به دلیل اینکه در مسائل مالی خیلی محتاط 
هستم، تاکنون برای توسعه کارم سرمایه بیرونی نپذیرفته ام 
و همیشــه درآمدم را به کار برگردانده ام و قدم های کوچک و 

مطمئن تری برداشته ام.

چه توصیــه ای بــرای زنانی داریــد که می 
خواهند کسب و کار خود را داشته باشند؟

خبر خوبی که اخیــراً در یک پیمایش جهانــی خواندم، این 
اســت که بیــش از 90 درصد بــازار طراحی جواهــرات اکنون 
در دست زنان است و این آمار کامالً برعکس 20 سال پیش 
است. پس زنان توانســته اند خودشــان را در این بازار ثابت 
کنند و مسیر برای ورود و درخشش سایر خانم ها هموار است 
و البته این اتفاق بسیار لذت بخش است. توصیه می کنم در 
درجه اول خودتان را بشناسید و برای دل سایرین و مد روز، 
دست به کاری نزنید و کاری را نیز به خاطر محدودیت هایی 
که اطرافیان می ســازند، کنــار نگذارید. فقط اگــر خودتان را 
بشناســید، مســیر درســت را می یابید. دوم اینکــه صبور و 
سخت کوش و عمیق باشید. هزار مســیر کوتاه راه به جایی 
نمی برد. مســیرهای بلند را با پشــتکار و باور ادامه دهید تا 

نتیجه بگیرید.

نگاهی به چند تبعیض جنسیتی رایج در جهان

مردان برابرترند؟

REVIEWبررسی

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران

همه زنان جهان برای حضور و پیشرفت در محیط 
کار یکســری مشــکالت یکســان دارنــد. تعــادل 
جنسیتی در کار، حقوق مســاوی زنان و مردان در 
کار، قوانین حمایتی و شناخت موانع و مشکالت، 
عناوینی هســتند کــه ایــن روزها بســیار شــنیده 
می شــوند؛ امــا حقیقــت تلــخ این اســت کــه رفع 
شکاف ها و موانع بسیار دشوار است و در سراسر 
جهان نیز با اینکه مسیر طوالنی به سمت بهبود 
طی شده، اما زنان هنوز با مشکالت قابل توجهی 
در تمام صنایع و سازمان های سراسر جهان مواجه 

هستند.

تبعیض دوران بارداری
مســئولیت تولــد و ورود نســل جدیــد 
انســان ها به دنیــا از ازل با زنان بوده و این مســئله 
در همه دنیا یکسان است. متأسفانه معضالتی 
که به دلیل بــارداری بــرای زنان رخ می دهــد نیز در 
دنیــا بی شــباهت بــه یکدیگــر نیســت. تبعیض 
بــارداری زمانــی رخ می دهد که با یــک زن به دلیل 
بارداری، زایمان یا شرایط پزشکی مرتبط با بارداری، 
رفتــار ناعادالنــه ای صــورت گیــرد. همچنیــن این 
تبعیض شامل سوگیری نسبت به یک زن باردار 
و رفتارهایی مانند انزوای اجتماعی، قضاوت های 
کلیشه ای، اظهارنظرهای ســرزده، تغییر وظایف، 
محروم کردن از فرصت های توسعه و کاهش حقوق 
اســت. بدیهی اســت که مادر باردار مدتی پس از 
زایمان از کار دور خواهد بود، به همین دلیل برخی 
کارفرمایان ممکن است تمایلی به ارائه تسهیالت 
معقول به کارمندان باردار خود نداشته باشند که 
این می تواند پیامدهای منفی برای سالمتی مادر 
باردار و جنین داشته باشد. از همه بدتر اینکه در 
اکثر کشــورها هیچ قانونی برای ممنوعیت اخراج 

کارگران باردار وجود ندارد.
آمارها نشــان می دهد که بیش از 50 هــزار ادعای 
تبعیض در دوران بارداری در 10 ســال گذشــته در 

ایاالت متحده آمریکا ثبت شده است.

آزار و اذیت جنسی
تبعیض جنســی و آزار و اذیــت در محل 

کار همــواره وجود داشــته، امــا در ســال های اخیر 
آشــکارتر شــده  اســت، چــون زنــان شــجاعت بــه 
اشتراک گذاشتن تجربیات مواجه شدن با آزارهای 
جنســی خــود را بــه دســت آورده انــد. این نشــان 
می دهد کــه خشــونت  جنســی، سوءاســتفاده و 
آزار و اذیــت در محیط های حرفه ای تــا چه میزان 
گسترده اســت. آزار و اذیت جنســی می تواند به 
اشکال مختلف ظاهر شود، از اظهارات جنسی در 
مورد بدن، ظاهر یا لباس فرد گرفته تا تعارض های 
فیزیکــی ناخواســته و هرگونــه اعمــال غیرکالمی 
دیگر که می تواند محیطی خصمانه، توهین آمیز 

یا ترسناک ایجاد کند.
البته در بسیاری از کشورها قوانینی برای مجازات 
چنین رفتارهایــی وجــود دارد اما گاهــی قربانیان 
آزارجنسی دریافته اند که گزارش موارد آزار جنسی 
باعث به خطر افتادن شغل و تبدیل شدن آنها به 
یک نیروی کار سرکش می شود. این اتفاق دقیقاً به 
خاطر فرهنگ غالب اکثر جوامع است که قربانی را 

سرزنش می کند. 
بنابراین عجیب نیســت که 99.8 درصد از موارد 
آزار و اذیــت در محل کار گزارش نشــده اســت، با 
وجود اینکه یافته ها نشــان می دهد ساالنه بیش 
از پنج میلیون کارگر در محل کار در ایاالت  متحده 

مورد آزار  جنسی قرار می گیرند.

شکاف جنسیتی دستمزد
شکاف جنسیتی دستمزد چیزی است 
که به طور گسترده در دنیای کار امروزی مورد بحث 

قرارگرفته  است.
در حالی که برخی سعی می کنند این موضوع را به 
عنوان یک افسانه رد کنند، اما اعداد و ارقام نشان 
می دهد که این ادعا نادرســت است. نظرسنجی 
PayScale در سال 2021 نشان داد که زنان به ازای 
هر دالری که مردان به دست می آورند، تنها 0.82 
دالر درآمــد دارند؛ یک ســنت بیشــتر از آنچه در 
ســال 2020 بــه دســت آوردنــد. در همیــن حــال، 
مجمع جهانی اقتصاد گزارش داده است که با این 
نرخ، شکاف دستمزد جنسیتی تا 99 سال دیگر از 

بین نخواهد رفت.

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com
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جلسه انجمن مطبوعاتی خرده فروشی و امنیت که در هتل 
رادیسون بلو پالزا در ســیدنی برگزار شد، توسط مدیرعامل 
شــرکت Frost & Sullivan’s ANZ، مارک دوگان، مدیریت 
شد. در این جلسه گروهی از کارشناسان صنعت، از جمله 
مــارک مک گیچــن، مدیر عامــل ادونــس ریتیــل تکنولوژی 
حضور داشتند و به بیان نکاتی درباره صنعت خرده فروشی 
در عصــر حاضــر و اهمیــت اومنی چنــل در ایــن صنعــت 

پرداختند.

 چندین کانال برای یک تراکنش
دوگان بــا تمرکــز بــر اهمیــت روزافــزون »خرده فروشــی 
اومنی چنــل«، در مــورد تکامــل صنعــت خرده فروشــی 
توضیحاتی ارائه داد. دوگان گفت: »اومنی چنل گرایش کلی 
استفاده از کانال های متعدد توسط مصرف کنندگان است 
که اغلب به عنوان بخشی از یک معامله با یک خرده فروش 
است. به عنوان مثال، مصرف کنندگان ممکن است از یک 
دستگاه تلفن همراه برای تحقیق در مورد یک محصول، در 
دســترس بودن محصول در فروشــگاه و ســاعات کاری یک 
خرده فروش استفاده کنند. از طرف دیگر، آنها ممکن است 
برای مشاهده محصول به یک فروشگاه مراجعه کنند، اما 
محصول را به صورت آنالین سفارش دهند. این امکان نیز 
وجود دارد که آنها ســفارش را به صورت آنالین ثبت کنند، 
اما برای تحویل گرفتــن آن به فروشــگاه بروند. نکته کلیدی 
اومنی چنــل بــرای خرده فروشــان ایــن اســت که بــه صورت 

یکپارچه کار کنند.«

 کانال ها را یکپارچه کنید یا مشتریان را ناامید 
کنید

دوگان بــه شــرکت کنندگان گفــت در حالــی که بســیاری از 
خرده فروشان در ابتدا فروشگاه های آنالین خود را به عنوان 
بخشی مستقل و جدا از فروشــگاه های فیزیکی خود اداره 
می کردند، این رویکرد به طور فزاینده ای غیرقابل اجرا شده 
اســت. او توضیح داد که مشــتریان اکنون از خرده فروشــان 
انتظار یــک تجربــه اومنی چنــل یکپارچــه دارنــد و هر چیز 

کمتری باعث ناامیدی مشتریان می شود.
مک  گیچــن نیز با ایــن رویکــرد موافق بــود و توضیــح داد که 

خرده فروشــان دیگر نمی توانند کانال های مختلــف خود را 
به عنوان انبارهای اطالعاتی تلقی کنند، زیرا مشتریان انتظار 
دارند »سفری را در یک کانال شروع کنند، به کانال دیگری 
بروند، به کانال سوم بروند و به کانال اول بازگردند و در سفر 

خرید آنها وقفه ای ایجاد نشود.«

 شخصی سازی مهم است
 )click-and-collect( »در حالی که »کلیک و جمــع آوری
یکــی از ویژگی هــای خرده فروشــی اومنی چنــل اســت، 
مک گیچن به خرده فروشان هشدار داد که این دو را اشتباه 
نگیرند، زیرا »کلیک و جمع آوری« به خودی خود یک تجربه 

خرید یکپارچه را به مشتریان ارائه نمی دهد.
مک گیچن همچنین در مورد اهمیــت روزافزون جمع آوری 
داده های مشتریان از طریق برنامه های وفاداری و مدیریت 
ارتباط با مشــتری صحبت کرد و توضیــح داد کــه ارائه یک 
تجربــه خرید شــخصی بــرای رشــد و بقــای خرده فروشــان 
ضــروری اســت. عــالوه بــر ایــن، مک گیچــن گفت کــه ایده 
خرده فروشــی اومنی چنل همچنان در حال تکامل اســت. 
به عنوان مثال رشد خرید از طریق تلفن همراه که در برخی 
موارد با کاهش خرید مردم از طریق رایانه همراه بوده است، 
در این روند تأثیر دارد؛ »اومنی چنل لزوماً آن تجربه یکپارچه 
نشستن در خانه، کلیک کردن در رایانه شخصی و ورود به 
مغازه نیست. ممکن است خریدار در جاده یا در مرکز خرید، 

از دستگاه تلفن همراه خود برای خرید استفاده کند.«

 سه روند که خرده فروشان باید در نظر بگیرند
مک گیچــن روندهایــی را برجســته کــرد کــه می توانــد بــر 
خرده فروشــانی کــه خدمــات اومنی چنــل یکپارچــه ارائــه 

نمی دهند، تأثیر منفی بگذارد. 
مراکز خریــد دیگر پاتــوق نیســتند؛ مک گیچن گفــت آمار 
خرید در تعطیالت ایاالت متحده که توسط فدراسیون ملی 
خرده فروشی در ژانویه منتشر شــد، خرده فروشان را نگران 
خواهد کرد. این داده ها کاهش 50 درصــدی بازدید از مراکز 
خرید را در چهار سال گذشته نشان می دهند. مک گیچن 
با اشــاره به اینکه مراکــز خرید )حداقــل در آمریــکا( به طور 
سنتی فضاهایی برای ارتباطات اجتماعی بودند، حدس زد 

که »پاتوق بودن« مراکز خرید ممکن است به دلیل تأثیری 
که رســانه های اجتماعی بر نحوه تعامــل افــراد می گذارند، 

کم اهمیت شده باشد.
شــوروم و وب روم؛ در حالــی کــه فروشــگاه های فیزیکــی بــه 
نمایشگاه هایی برای خرده فروشــان آنالین تبدیل شده اند، 
مک گیچن گفت خرده فروشان فیزیکی توانسته اند با ظهور 
»وب رومینــگ« مقابله کنند. اینجاســت که مشــتریان با 
استفاده از وب سایت های خرده فروشان آنالین، تحقیقات 
محصول از جمله مقایسه قیمت ها را انجام می دهند، اما 
برای تجربه و خرید یک محصول، از فروشگاه های فیزیکی 

بازدید می کنند.
تهدیــد پیور-پلــی )شــرکتی کــه بــه طــور انحصاری بــر یک 
محصول یا خدمــات خاص تمرکــز می کند تا بتواند ســهم 
زیادی از بازار را به دســت آورد(؛ به گفته مک  گیچن، برخی 
از پیور-پلی هــا )خرده فروشــانی کــه فقط به صــورت آنالین 
فعالیت می کننــد(، محدودیت هــای آنچه را کــه می توانند 
آنالین به دســت آورند، درک می کنند. به منظور رشد، آنها 
»خریدهای تجربی« را پذیرفته اند و فروشگاه های فیزیکی باز 
کرده اند، جایی که مردم می توانند یک محصول یا خدمت را 
»تجربه« کنند. این یک تهدید برای خرده فروشان فیزیکی 

موجود است.

 خرده فروشان کوچک مزیت رقابتی دارند
مک گیچــن همچنیــن توضیــح داد کــه خرده فروشــی 
اومنی چنل بدون در نظر گرفتن اندازه خرده فروش، یک مدل 
کســب وکار عملی و جذاب اســت. او گفت: »اندازه مانعی 
برای خرده فروشی های کوچک و تک فروشگاهی نیست که 
نتوانند خدمات اومنی چنل را به مشتریان ارائه دهند. اتفاقاً 
برای خرده فروشان بزرگ، تغییر کاری است که باید با احتیاط 
انجام دهنــد، در حالی که خرده فروشــان کوچک می توانند 
از چابکی خود به عنوان یک مزیت رقابتی اســتفاده کنند. 
خرده فروشان کوچک تر در موقعیتی هستند که می توانند 
یــک ســرویس اومنی چنــل را به ســرعت راه انــدازی کننــد، 
آزمایش کنند، تطبیق دهند و آن را با ســرعتی تنظیم کنند 
که کسب وکارهای بزرگ تر نمی توانند امیدی به تقلید از آن 

داشته باشند.«

کارشناسان صنعت خرده فروشی می گویند که اگر نمی خواهید مشتریان 
خود را ناامید کنید، باید به اومنی چنل روی بیاورید

بهینه سازی سفر مشتری

راس به پیشرفت خود 
ادامه می دهد

سال سخت 2022
راس در حال افتتاح 100 فروشگاه 
در ســال 2022 اســت. ایــن در 
راستای هدف کلی آنهاســت که قرار است 
به حداقــل 2900 فروشــگاه راس درس فور 
لــس و 700 فروشــگاه دی دی دیســکانت 
برسند. برنامه های توسعه ای، حتی زمانی 
که خرده فروشــی راس پیش بینــی می کرد 
ســال 2022، ســال دشــواری از نظــر مالــی 
باشــد، ادامه داشــت. این شــرکت گزارش 
داده اســت که فــروش خالص آنها در ســه 
ماهه اول ســال با 7 درصد کاهــش، به ۴.1 
درصد رســیده و ســود خالص آنهــا نیز 29 

درصد کاهش یافته است.

باربــارا رنتلــر، مدیرعامــل ایــن 
شــرکت، در همــان زمــان طــی 
بیانیه ای اعالم کرد: »ما می دانستیم سال 
مالی 2022 سال سختی خواهد بود، به ویژه 
نیمه اول آن که بــا کاهش محدودیت های 
ناشــی از کوویــد، بــا ســطوح بی ســابقه 
محرک های دولتــی و تقاضــای قابل توجه 
مشتریان مواجه بودیم. محیط خارجی نیز 
بســیار چالــش برانگیــز بــوده اســت، زیــرا 
درگیری روسیه و اوکراین فشارهای تورمی را 
بر مصرف کننده به گونه ای تشدید کرده که 
در ۴0 سال گذشته بی سابقه بوده است.«

رقیب آنها، تی جی ایکس در این 
سه ماهه عملکرد بهتری داشت 
و فــروش در این شــرکت 13 درصد افزایش 
یافت و به 11.۴ میلیارد دالر رسید، اگرچه 
هنــوز پایین تــر از حــد انتظــارات اســت.
سیمون سیگل، مدیرعامل مؤسسه تأمین 
ســرمایه BMO در آن زمان گفــت: »تمایز 
واضحی بین مشتریان راس و تی جی ایکس 
وجــود دارد. اگرچــه راس لباس هــای ارزان 
می فروشــد، تی جی ایکــس لباس هــای 
»گران قیمت« را ارزان می فروشد. عالوه بر 
این، فشار بر خریداران با درآمد کمتر به طور 

نامتناسبی بر راس تأثیر می گذارد.«

راس تقریباً 30 فروشگاه در ژوئن و 
ژوئیه سال گذشته افتتاح کرد. با 
این حــال، ایــن خرده فروشــی ارزان قیمت 
هنوز حضوری در تجارت الکترونیک ندارد. 
این شرکت هدف بلندمدت فروشگاه خود 
را در سال 2018 افزایش داد، زمانی که هدف 
افتتــاح 3000 فروشــگاه را تعییــن کــرد و 
برنامه هایی بــرای فروشــگاه های جدید در 

بازارهای موجود و جدید ارائه داد.

NEWSخبر

خرده فروشی
R E T A I L
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

آیا می دانید نظر مردم در مورد سازمان شما به عنوان یک 
کارفرما چیست؟ ایجاد و حفظ یک نام تجاری کارفرمایی 
جذاب، راه قدرتمندی در سازمان ها برای به دست آوردن 
مزیت رقابتی در هنگام جذب و حفظ کارمندان با توانایی 
باالست. در اینجا هشت نکته مهم در مورد شکل دادن، 
برقراری ارتباط و پــرورش یک برند کارفرمایی آورده شــده 

است.

کشف کنید کارکنان شما چه می گویند 1
نظرســنجی محرمانــه از کارکنان، راهی عالــی برای درک 
بیشــتر چیزی اســت کــه کارمنــدان شــما در مــورد برند 
کارفرمایی فعلی تان فکر می کنند. آنها به یک دوست در 
مورد ســازمان چه می گویند؟ فکر می کنند بهترین چیز 
در مورد کار در آنجا چیست؟ چه چیزی سازمان شما را 
با سایر کارفرمایان در صنعت متمایز می کند؟ در صورت 

وجــود، آنهــا مایل انــد چــه چیــزی را بهبــود 
بخشــند؟ از بازخــورد برای کمک به توســعه 
پیام هایی که می خواهید به تصویر بکشید، 
استفاده کنید. نام تجاری کارفرمای شما باید 
نکات مثبت را برجســته کند، امــا همچنین 
بایــد واقع بینانــه باشــد و نظــرات کارمنــدان 
فعلی شما به شکل دادن این تصویر درست 

کمک می کند.

2 تغییرات مثبت ایجاد کنید
به نتایج نظرسنجی کارکنان نگاه کنید و شروع به ایجاد 
تغییــرات مثبــت مــورد نیــاز کنیــد. نتایــج و برنامه هــای 
عملیاتــی را آشــکارا بــا کارمندان بــه اشــتراک بگذارید. 
چیــزی یک شــبه اتفــاق نمی افتــد، امــا اگــر بتواننــد 
پیشــرفت ها را ببینند، به احتمال زیاد در طــول زمان با 
شما خواهند ماند. این به شما کمک می کند تا نیروهای 
مســتعدی را که در حال حاضر دارید، حفظ کنید. یک 
شرکت با جابه جایی زیاد پرسنل نیز یکی از موارد کلیدی 
اســت که احتماالً باعث ایجاد نگرانی در میان نیروهای 

کار بالقوه می شود.

3 داستان های کارمند عالی را پیدا کنید
داســتان های زندگــی واقعی افرادی که در ســازمان شــما 
پیشرفت می کنند و شکوفا می شــوند، یکی از قوی ترین 
دارایی هــا بــرای ترویــج نــام تجــاری کارفرمایــی هســتند. 
داســتان های موفقیــت کارمنــدان را بیابیــد و آنهــا را بــه 
صورت موردی مطالعه کنید. به این نکته توجه کنید که 
چگونه در ســازمان پیشــرفت کرده اند، چگونــه به عنوان 
یــک فــرد رشــد کرده انــد، جاه طلبی هــای شغلی شــان و 
اینکه چگونــه نقش مهمــی در کســب وکار دارنــد، مهم 
هستند. ترویج نمونه های واقعی، شواهد روشنی از انواع 

فرصت های موجود برای سایر افراد را نشان می دهد.

یک تصویر هزاران کلمه را بیان می کند 4
برای به تصویر کشیدن زندگی در سازمان خود به عکاسی 
استوک تکیه نکنید. برای پلتفرم های حرفه ای تان مانند 

وب سایت و تبلیغات اســتخدامی، از یک عکاس دعوت 
کنید تا از افراد واقعی در محــل کار عکس های باکیفیت 
بگیرد. اینها را می توان با عکس هایی که توســط اعضای 
تیم برای شــبکه های اجتماعــی گرفته می شــود، تکمیل 
کرد. عکس ها واقعاً می توانند به ترســیم تصویری از یک 
سازمان برای یک کارمند بالقوه کمک کنند. آنها می توانند 
محیط کار، مدل لباس، افرادی که ممکن است با آنها کار 
کنند و رویدادهــا و فرایندهایــی را که ممکن اســت در آن 

درگیر شوند، به روشنی نشان دهند.

وب سایت خود را به روز کنید 5
اگــر قبــالً بخــش مشــاغل و اســتخدام اختصاصــی در 
وب ســایت خود نداشــتید، به دنبال ایجــاد فضایی برای 
آن باشــید و آن را با محتوای جــذاب پر کنیــد. ارزش های 
سازمان خود را بیان کنید تا افراد بتوانند ببینند که آیا خود 
را می تواننــد با ارزش هــای ســازمان مطابقت 
دهنــد یــا خیــر. نحــوه کار، فرهنگ شــرکت و 
ساختار سازمانی را مشخص کنید. همه اینها 
به استخدام شوندگان بالقوه کمک می کند تا 
بفهمند آیا به خوبی با شــرکت شما سازگاری 
دارند یا خیر. دالیلی را فهرست کنید که چرا 
مردم باید با شــما همکاری کننــد؟ چه چیزی 
ســازمان شــما را متمایــز می کنــد؟ چگونه به 
کارمندان پــاداش می دهیــد؟ فراموش نکنید 
که از مطالعات موردی داستان های موفقیت 
کارمندی کــه ایجــاد کرده اید، اســتفاده کنیــد و جزئیات 

پیشرفت و فرصت های آموزشی موجود را بیفزایید.

6 تجربه کاندیداهای فرصت های شغلی خود را 
آزمایش کنید

ســعی کنید فرایند اســتخدام خــود را به گونــه ای انجام 

دهید که گویی یک کاندیدا هستید. ممکن است افراد 
توسط برندی که شما تبلیغ کرده اید جذب شده باشند، 
اما اگر فرایند اســتخدامی که طی می کنند مطابق با آن 
نباشــد، همچنــان می تواننــد نظر خــود را تغییــر دهند. 
چگونه به برنامه ها پاسخ داده می شود؟ اعمال آن چقدر 

آسان است؟ 
چه اطالعاتی دریافت می کننــد؟ روند مصاحبه چگونه 
است؟ در صورت عدم انتخاب کاندیداها چه بازخوردی 

ارائه می شود؟

نام تجاری خود را در زندگی روزمره جا کنید 7
برای اینکه یک برند کارفرمایی مؤثرتر باشد، باید به یک 
روش زندگــی تبدیل شــود. تیم رهبــری و مدیریــت باید 
به برنــد متعهــد و الگو باشــند. به طــور مداوم بــه دنبال 
راه هایی باشید تا به کارکنان یادآوری کنید که چرا از ابتدا 
شرکت شما را انتخاب کردند. به هر وعده ای که در رابطه 
با شــناخت، پاداش و پیشرفت داده شــده است، عمل 
کنید و اطمینان حاصل کنید که برند شما به طور مداوم 
در سراســر رویکرد شــما بــه مدیریــت افــراد و ارتباطات 

داخلی اعمال می شود.

8 نظارت مستمر
خوب اســت همچنــان از کارمندان ســازمان خــود برای 
بازخــورد مــداوم درخواســت کنیــد. بــا ورود نســل های 
جدید بــه نیــروی کار ممکن اســت تغییــری در نیازها و 

ادراکات ایجاد شود. 
نظرســنجی های منظــم کارمنــدان کمــک می کنــد تــا 
اطمینــان حاصــل شــود برنــد کارفرمایــی شــما بــرای 
اســتعدادهای جدید و کارمندان فعلی کــه در وهله اول 
برای جــذب آنها ســخت تــالش کرده ایــد، جــذاب باقی 

می ماند.

هشت نکته مهم در مورد شکل دادن، برقراری ارتباط و پرورش یک برند کارفرمایی 

NEWSخبرجذاب باشید و جذاب بمانید

 استخدام چهار هزار نفر 
در آمازون بریتانیا

گام های جدی برای 
بهبود برند کارفرمایی

آمــازون به تازگی اعــالم کرده که در ســال 
2022 بیش از چهار هزار شغل دائمی در 
بریتانیا ایجاد خواهد کــرد و موج کاهش 
مشــاغل در صنعت فناوری را بــه مبارزه 

طلبید.
ایــن نقش هــا شــامل وظایف شــغلی در 
توســعه نرم افــزار، مدیریــت محصــول و 
مهندســی و همچنین وظایف عملیاتی 

در مراکز لجستیکی خواهد بود.
کارکنــان جدیــد در تعــدادی از مناطــق 
در سراســر بریتانیا، از جملــه ویکفیلد و 
کنوزلــی در شــمال انگلســتان، جایی که 
شــرکت در حــال افتتــاح دو مرکــز جدید 
اســت، اضافه خواهد شــد. این شــرکت 
گفت که فشار استخدام نیروی کار دائمی 
آمازون در بریتانیــا را به بیــش از 75 هزار 

نفر خواهد رساند.
جــان بومفــری، مدیــر آمــازون بریتانیــا 
در بیانیــه ای مطبوعاتــی گفــت: »مــا به 
سرمایه گذاری روی استعدادها در سراسر 
بریتانیا ادامه می دهیــم. مردم نه تنها به 
خاطر تنوع گســترده نقش ها، دستمزد 
و مزایــای عالــی، بلکــه بــرای فرصت های 
توســعه شــغلی که ارائه می دهیــم، به ما 

می پیوندند.«
استخدام این شرکت در بریتانیا با سایر 
بخش های صنعــت فناوری تضــاد دارد. 
ایــن بخــش اخیــراً در بحبوحــه افزایش 
تورم و نرخ های بهره باالتر در حال تغییر 
وضعیــت اســت. شــرکت های بزرگــی 
از جملــه مایکروســافت، نتفلیکــس 
و رابین هــود بــا پیش بینــی کاهش رشــد 
اقتصــادی، تعداد شــغل های مختلف را 
در کنــار ســایر اقدامــات کاهــش هزینه ، 

کم کرده اند.
اســتخدام در آمازون در طول همه گیری 
کوویــد، پــس از محدودیت هــای مانــدن 
در خانه که موجب رشــد فــروش تجارت 
الکترونیک شــد، افزایــش یافت. بــا این 
حــال، مدیر ارشــد مالــی شــرکت، برایان 
اولساوســکی گفته است که شــرکت در 
نتیجه اســتخدام بی رویه در زمان شیوع 
کووید، با پرسنل مازاد مواجه شده است.
آمــازون در گذشــته بــه دلیــل رفتــارش با 
کارگران با انتقاداتــی روبه رو بوده اســت. 
هرچند آمازون گفته اســت بــرای بهبود 
وضعیت کار میلیاردها دالر در اقدامات و 
فناوری های ایمنی جدید سرمایه گذاری 

می کند.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

  تکنیک های ساختمانی
پیشــرفت های چشــمگیر دوره نوســنگی در شــیوه های 
ســاختمانی پیش از تاریخ نمایان است. اطالعات زیادی 
درباره توانایی های فراتر از ساخت چند پناهگاه سنگی در 
دست نیست، اما در دوره نوسنگی سازه های چشم گیری 

برپــا شــد کــه نخســت بــه عنــوان مقبــره و 
گوردخمه و دیگر بناهای مذهبی نمایان شده؛ 
سپس در پایان دوره محل سکونت خانوادگی 
مشاهده می شود که برای نخستین بار در آن 
آجر خشک شده در آفتاب به  کار رفته است. 
در شــمال اروپــا که دگرگونــی نوســنگی دیرتر 
از نواحی مدیترانه شــرقی آغاز شــد و بیشــتر 
به طول انجامید نیز بناهای ســنگی عظیمی 
 )Stonehenge( ایجاد شــد کــه اســتون هنج
در انگلستان نمونه برجسته آن است؛ بنایی 

که نه بیــان توانایی ریاضــی و ابتــکار جوامع پــس از دوره 
پارینه سنگی، بلکه گواه روشنی بر مهارت های فنی است.

  ساخت
بــه نظــر می رســد صنعــت تولیــد در عصــر نوســنگی بــا 
به کارگیری روش هایی برای آسیاب ذرت، پخت خاک رس، 
ریســندگی و بافندگی منســوجات و همچنیــن رنگرزی، 
تخمیــر و تقطیــر پایه گذاری شــد. شــواهدی بــرای وجود 
همه این فرایندها را می توان در یافته های باستان شناسی 

بــه دســت آورد. پــاره ای از ایــن ابتــکارت در زمــان ظهــور 
نخستین تمدن های شهری به صنایع دستی تخصصی 
تبدیل شــدند. نخســتین فلــزکاران نیز به همیــن ترتیب 
دســت یابی به فنون اســتخراج و کار کردن با فلزات نرم تر 
مانند طال، نقره، مس و قلع را شروع کردند که جانشینان 
آنهــا را بــه طبقــه ای منتخــب از صنعتگــران 
تبدیل می کرد. همه این زمینه های تخصصی 
اولیــه بیانگــر توســعه تجــارت بیــن جوامع و 
مناطق مختلف بود و شواهد باستان شناسی 
چشــم گیری از انتقال محصوالت تولیدی در 
دوره پارینه سنگی در دســت است. به عنوان 
نمونه نوک پیکان ساخته شده از انواع خاص 
ســنگ چخماق را می توان به شــکل گسترده 
در سراسر اروپا یافت که به معنای مکان تولید 

مشترک است.
چنین انتقالی نشان دهنده بهبود امکانات حمل و نقل و 
ارتباطات اســت. مردم دوران پارینه سنگی احتماالً کامالً 
وابســته به قدرت پاهای خــود بودند و این شــیوه معمول 
حمل ونقــل در سراســر دوره پارینه ســنگی پابرجــا ماند. 
اهلی کردن گاو، االغ و شــتر بدون شــک مفید بود، گرچه 
دشواری مهار اسب اســتفاده کارآمد از آن را مدت زیادی 
به تأخیر انداخــت. قایقرانی با قایق های ساخته شــده از 
پوست درخت نشان داد که این شیوه حمل و نقل روی آب 
چه توانایی هایی ایجاد می کند؛ شــواهدی وجود دارد که 

دگرگونی هایی که درباره دوران پیش از تاریخ بشر بیان شده در مقایسه 
با پنج هزار سال تاریخ ثبت شده بشری در بازه زمانی طوالنی تری رخ 
داده است؛ این تحوالت ابتدا در نواحی بسیار کوچکی از سطح زمین 
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از سه هزار سال پیش مردمی داریم که در بسیاری از نقاط کره زمین 
کشاورزی تهاجمی انجام می دهند

 ناهنجاری های سیاره زمین 
و تمدن های باستانی

با چیرگی موضوعاتی مانند تغییرات آب وهوا، 
گرمایــش جهانــی و انرژی هــای تجدیدپذیر بر 
گفت و گوهای ملــی، به راحتــی می تــوان آنها را 
منحصــر بــه دنیــای مــدرن دانســت؛ امــا یک 
پژوهش گروهی نشــان می دهد که انسان های 
نخســتین از 10 هــزار ســال پیــش در سراســر 
جهان در حال دگرگــون کــردن و تأثیرگذاری بر 

محیط های خود بودند.
گــری فاینمــن، متصــدی انسان شناســی در 
مــوزه فیلــد و یکــی از 250 نویســنده ایــن 
پژوهــش می گویــد: »بــا اســتفاده از داده هــای 
جمع سپاری شــده می توانیــم ببینیــم کــه از 
حداقل ســه هزار سال پیش اســتفاده از زمین 
چه تغییرات زیســت محیطی ای ایجاد کرده و 
این بدان معناســت که مشــاهده تأثیر انسان 
بر محیط زیســت به عنوان یک پدیده جدید، 
بیش از اندازه بر گذشــته نزدیک متمرکز شده 
اســت. بــرای درک بحــران آب وهوایــی کنونــی، 
باید تاریخ تغییر محیط های انســان ها را درک 
کنیم. انسانها حدود 12 هزار سال پیش به طور 
کلی در جســت و جوی غذا بودند و به شــدت و 
اندازه کشــاورزان بــا محیط هــای پیرامون خود 
تعامل نداشتند؛ اما می بینیم از سه هزار سال 
پیــش مردمــی داریــم کــه در بســیاری از نقاط 
کره زمین کشــاورزی تهاجمی انجام می دهند. 
انســان ها در این دوره برای کاشــت غذا و اهلی 
کردن گیاهان و حیوانات شــروع به پاک ســازی 
جنگل ها کردند. دامداران اولیــه نیز با پرورش 
انتخابی، محیط اطراف خود را تغییر دادند.« 

رایان ویلیامز، رئیس مردم شناســی موزه فیلد 
و یکــی از نویســندگان ایــن پژوهــش می گوید: 
»ما شاهد یک مسیر تسریع شــده از تأثیرات 
زیســت محیطی بودیــم. در حالــی که ســرعت 
تغییر محیط در حال حاضر بســیار شــدیدتر 

است، اثراتی را می بینیم که انسان هزاران سال 
پیش بر زمین گذاشته است.«

ایــن مطالعــه بــه رهبــری لــوکاس اســتفنز از 
دانشــگاه پنســیلوانیا انجام شــد و بخشــی از 
 ArchaeoGLOBE یک طــرح بزرگ تر بــه نــام
است که در آن از نظرســنجی های آنالین برای 
گــردآوری اطالعــات از کارشناســان منطقــه ای 
استفاده می شــود؛ آنها درباره چگونگی تغییر 
کاربــری زمیــن در طــول زمــان در 146 منطقــه 
مختلف سراســر جهان نظر می دهند. کاربری 
زمیــن می تواند هر چیــزی از شــکار و گردآوری 
گرفته تــا کشــاورزی و چــرای حیوانات باشــد و 
مشخص است برخالف تصور بسیاری از افراد، 
آن گونه نیســت که هیچ اثــری از روش هایی که 
مردم باســتان از آن اســتفاده می کردنــد، باقی 

نمانده باشد.
 در حالــی کــه تغییــرات آب وهوایــی و تخریب 
محیط زیست امروزی ســریع تر و در مقیاسی 
بســیار بزرگ تر از آنچه که جهان تاکنون دیده 
اتفاق می افتد، فاینمن خاطرنشان می کند که 
این مطالعه بــه ارائه یــک زمینه تاریخــی برای 
مشــکالت امــروز کمک خواهــد کــرد؛ »چنین 
تمرکزی بر تفاوت زمان حال با گذشــته در علم 
معاصر وجود دارد. این پژوهش با نشان دادن 
اینکه تغییرات ســریع تری در کاربری زمین در 
دوران اخیــر صــورت گرفتــه اســت، دیدگاهــی 
متضاد نیــز بــرای آن ارائــه می دهد. انســان ها 
برای مــدت طوالنی ایــن کار را انجــام داده اند و 
این الگوها از ســه هزار ســال پیش شروع شده 
است.  این یافته ها نشان می دهد مشکالتی که 
ما امروز با آنها روبرو هســتیم، ریشه ای عمیق 
دارند و برای حل شــان بــه راه حل هایــی فراتر از 
راه حل هــای ســاده نیــاز داریــم. نمی تــوان ایــن 

موارد را نادیده گرفت.«
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15 نشان از ظهور بادبان پیش از پایان دوره نوسنگی دارد. 
دگرگونی هایی کــه دربــاره دوران پیش از تاریخ بشــر بیان 
شده، در مقایسه با پنج هزار سال تاریخ ثبت شده بشری 
در بــازه زمانــی طوالنی تــری رخ داده اســت؛ ایــن تحوالت 
ابتدا در نواحی بسیار کوچکی از سطح زمین اتفاق افتاد. 
انقالب نوســنگی ابتدا در بخش هایی از جهان با ترکیبی 
غیرمعمول از ویژگی هــا رخ داد؛ آب و هوای گرم، تشــویق 
رشد سریع محصوالت کشــاورزی و چرخه ساالنه سیل 
که بــه طور طبیعــی بــاروری زمین را بازســازی می کــرد. در 
خشکی اوراســیا-آفریقا چنین شــرایطی فقط در مصر، 
بین النهرین، شمال هند و برخی از دره های رودخانه بزرگ 
چین رخ می دهد. بنابرایــن مردان و زنان دوران نوســنگی 
در چنین جاهایی به توسعه روش های جدید کشاورزی، 
دامداری، آبیاری و تولید تشویق شــدند و پاداش کارشان 
را با افزایش بهره وری دریافت کردند که به رشد جمعیت 
دامــن زد و دنبالــه ای از تغییــرات سیاســی-اجتماعی را 
پدید آورد که پایه گذار تبدیل جوامع یک جا نشــین دوره 

نوسنگی به نخستین تمدن ها شد. 
در جاهای دیگر که چنین محرک هایی برای نوآوری فناورانه 
وجود نداشــت، بایــد در انتظــار انتقال تخصــص فنی از 
مناطــق بســیار مطلوب تــر می ماندند کــه ریشــه جدایی 
تمدن های بزرگ جهانی است؛ زیرا در حالی که تمدن های 
مصر و بین النهرین نفوذ خود را از طریق دریای مدیترانه 
و اروپا به سمت غرب گســترش می دادند، هند و چین به 
خاطر موانع جغرافیایی، به مناطــق داخلی خود محدود 

شدند.

  انقالب شــهری )حدود 3000 تــا 500 پیش 
از میالد(

دگرگونی هــای فنــاوری کــه برشــمردیم تنهــا در پاســخ به 
اساسی ترین نیازهای اجتماعی، یعنی جست و جوی غذا 
و سرپناه بود و بسیار آهسته و در یک دوره زمانی طوالنی 
رخ داد و منابــع اندکی برای فعالیتی غیر از بــرآورده کردن 
این نیازها در دسترس بود. در همین حال حدود پنج هزار 
ســال پیش یک انتقــال فرهنگی مهم در چنــد موقعیت 
جغرافیایی مطلوب آغاز شد. این دگرگونی نیازها و منابعی 
جدید ایجاد کرد و با افزایش چشم گیر نوآوری های فناوری 

همراه شد که آغاز اختراع شهر بود.

  صنعتگران و دانشمندان
افزایــش مهارت هــای کشــاورزی دوران نوســنگی موجب 

رشــد جمعیت شــد که نیــاز بــه محصــوالت صنعتگران 
متخصص در گستره بزرگی از کاالها را ایجاد کرد. بخشی 
از این صنعتگــران فلزکار بودنــد. آنها فلزاتــی مانند مس 
و طال را که به آســانی به دســت می آمدند و می توانستند 
با کوبیدن به آنها شــکل دهند، دســت مایه کار خود قرار 
دادند. سپس کشف و استخراج برخی از فلزات از سنگ 
معدن رخ داد. شاید نخستین ماده ای که استخراج شد، 
کربنات مس بود که به آن ماالکیــت می گفتند که پس از 
ســوختن به راحتی به مس تبدیل می شــد. گرچه زمان و 
مکان این کشف روشن نیســت اما پیامدهای فوق العاده 
داشت و به جست و جوی سایر سنگ های فلزی، توسعه 
متالــورژی، تشــویق تجارت به منظــور ایمن ســازی فلزات 
خاص و توسعه بیشتر مهارت های تخصصی منجر شد. 
این امر به شکلی قابل توجه به پیدایش جوامع شهری و 
نخســتین تمدن ها کمک کرد، چراکه وابستگی شدیدی 
به تجــارت و صنایــع تولیــدی داشــت. عصر حجــر جای 
خود را به عصــر فلــز داد و دوره جدیــدی در داســتان نوع 

بشر آغاز شد.
توافقی کلی وجود دارد که تمدن را شامل اجتماعی بزرگ 
با فرهنگ مشترک، جوامع مســتقر و نهادهای پیچیده 
بدانیــم و همه اینهــا نیازمند تســلط بــر ســواد ابتدایی و 
شمارش است. تســلط بر هنرهای متمدن در تمدن های 
اولیه، بــه احتمــال زیــاد در دســت یــک طبقــه و به دقت 
محافظت شده بود. با این حال وجود چنین مهارت هایی 
حتــی در دســتان اقلیــت کوچکــی از جمعیــت، نکته ای 
قابل توجه است، زیرا آنها امکاناتی را برای ثبت و انتقال 
اطالعات فراهم کردند که دامنه نوآوری و تفکر را به میزان 

زیادی افزایش داد. 
تا این دوره فناوری بدون بهره گیری از علم پدید آمده بود، 
اما در زمان نخستین ستاره شناســان سومری که حرکت 
اجرام آسمانی را با دقت قابل توجه ثبت کرده و محاسباتی 
را پایه گــذاری کردند که تقویم و ســامانه های آبیــاری را بر 
اســاس این مشــاهدات تنظیــم می کــرد، رابطــه خالقانه 
بین علم و فنــاوری پدیدار شــد. نخســتین نتیجه چنین 
پیوندی بهبود توانایی های اندازه گیری زمین، وزن کردن و 
نگه داشتن زمان بود که در زمره نیازهای فنی کاربردی هر 
جامعه پیچیده ای اســت که بدون داشتن سواد غیرقابل 
تصور اســت و حکایــت از آغــاز انجام مشــاهدات علمی 
دارد. ظهور این مهارت ها در هزاره ســوم پیش از میالد به 
ایجاد نخستین تمدن ها در دره های رود نیل و دجله-فرات 

انجامید.

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

چرا هیجانات مان متناسب با موقعیت نیست؟

آیا برای »من« حضور داری؟
از آنجا که هر انسانی غالباً در شرایط عادی هم در 
حال تجربه طیفی از هیجانات است، در شرایط 
و موقعیت هــای خــاص هم حتمــاً هیجاناتــی را 
تجربه می کند. اما نکته قابل تأمل اینجاست که 
در بیشــتر مواقع هیجانات متفاوتی از شرایطی 
که در حال تجربه آن هســتیم، درک می کنیم. یا 
بهتر اســت بگوییم هیجاناتی که در آن شــرایط 
خــاص تجربه می کنیم، متناســب با آن شــرایط 

نیست! اما چرا؟

هیجانات چه دستاوردی دارند؟
قطعاً یکــی از مــواردی که نشــان دهنده 
هیجانــات هســتند، رفتارهــای ماســت. بســیار 
شــنیده ایم کــه می گوینــد رفتارهــای ناهوشــیار 
مــا بســیار تحــت تأثیــر شــرایط مان اســت. امــا 
بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد، دقیق تر اســت که 
بگوییــم »رفتارهــای ناهوشــیار ما بســیار تحت 
تأثیــر هیجانات مــان هســتند.« مــا در شــرایط 
خاص، هیجاناتی را تجربه می کنیم و بر اســاس 
آن واکنشــی که غالبــاً یک »رفتــار« اســت، بروز 
می دهیــم و امــان از آن روزی کــه هیجانات مــان 

متناسب با موقعیت نباشند! 
همان طور کــه از نام »واکنش« پیداســت، اغلب 
ناهوشــیار اســت. این مفهــوم صرفاً بــدان معنا 
نیست که من نمی دانم در حال انجام دادن چه 
کاری هستم، بلکه یعنی ساختار بیولوژیکی، مغز 
و اعصاب، ســطح هورمون هــا و... بســیار در بروز 

واکنش مان تأثیرگذار است.
علم ثابــت کــرده کــه پرداختن بــه اعمالــی چون 
کمک هــای داوطلبانــه، شــکرگزاری، معنویــت و 
ورزش کردن ترشح هورمون سروتونین را افزایش 
می دهــد و حضــور ایــن هورمــون در بــدن باعــث 

تجربه هیجان شادی می شود. 
حال از شما می خواهم شرایط تنش زایی را در نظر 
بگیرید و شخصی با ویژگی باال را مقایسه کنید، 
با شخصی که از این سطح از هورمون سروتونین 
برخوردار نیســت. آیا واکنــش رفتاری ایــن دو به 
شرایط یکسان، یکی خواهد بود؟ مسلماً نیست. 
حداقل اگر پاسخ یکسان باشد، شدت آن یکسان 

نخواهد بود. برای مثال، فرض کنیم که هر دوشان 
در حال تجربــه کردن موقعیــت غم انگیز فقدان 
هســتند؛ از دســت دادن شــخص یــا موقعیــت 
دوست داشــتنی. کســی کــه ســطح بیشــتری از 
ســروتونین را تجربه می کنــد، با تکیه بر شــرایط 
زیســتی گفته شــده، زودتــر از آن شــرایط خــارج 
خواهد شــد تا شــخصی که ســطح کمتری از آن 
هورمون را داراست. چه بسا شخص دوم به دلیل 
طوالنی تر شــدن فراینــد بهبودی، برای تســکین 
حال خویــش باعث آســیب رســاندن به خــود و 
دیگری شود. زیرا بعید به نظر می رسد که ماندن 

در غــم زیــاد و طوالنــی لذت بخــش 
باشد.

قصدمــان این نیســت که انســان 
با تمــام ویژگی هایش را به عملکرد 
هورمون هایش محدود کنیم. بلکه 
می خواهیم ایــن مفهــوم را تبیین 
کنیم که چقدر هوشیارانه زیستن، 
در متفاوت تجربه کــردن اتفاقات 
و در کل متفاوت زیســتن اهمیت 

دارد.
زیستن هوشــیارانه اگرچه نیاز به 

تمرین مداوم دارد، اما مفهوم پیچیده ای نیست. 
زیســتن هوشــیارانه یعنی در لحظه به هر آنچه 
که در ســاحت روان ما و بــرای ما اتفــاق می افتد، 
آگاه باشــیم و درســت در همیــن لحظــه بهترین 
یار خویشتن بمانیم. در پذیرش کامل خویشتن 
باشــیم، یعنــی خودمــان را بــا تمــام تاریکی هــا و 
روشــنایی های وجودمان دوســت بداریــم. هرگز 
نمی توانیم بهترین یار خودمان باشیم، مگر اینکه 
لحظه ها را با مهر و عشق در کنار خودمان باشیم.
یقینــاً همان طــور کــه بــا زیســتن بــه این شــیوه، 
خودمــان را آگاهانــه دوســت داریــم، در شــرایط 
سخت و هنگام رنج بردن به فعالیت هایی خواهیم 
پرداخت کــه زودتــر و بــا ســالمت بیشــتر از این 
شــرایط عبور کنیم. همه ما انســان ها در سراسر 
ایــن کــره خاکــی چــون حلقه هــای زنجیر بــه هم 
پیوســته ایم، پس بهبود حال مــن، یعنی بهبود 

حال تو. 
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طنز و حکمت
H U M O R
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W I S D O M

این هفته به طرز غریبی از آن آقای خرمایه داری که نمی خواهم اسمش را بیاورم خبری نیست و ظاهراً سرتیتر 
خبرهای هفته گذشته، کسی است که کاه و یونجه بی خاصیت را تحویل می گیرد و عنبر نسارا تحویل می دهد

صغیر اصفهانی و ستایش 
کوشش برای آبادانی کشور

 نفی شدستی تو
 در اثبات غیر

اصفهانــی،  صغیــر  محمدحســین 
ســیزدهم رجب 1۳12 ه. ق. در اصفهان 
بــه دنیــا آمــد و در ســنین هشــت، نــه 
ســالگی شــروع به گفتن شــعر کــرد و به 
همیــن دلیــل متخلــص بــه »صغیــر« 
شــد.از جوانی به کار بافندگی پرداخت 
و بی نیازی از خلق را پیشــه خــود کرد. او 
در بیشــتر انجمن هــای ادبــی اصفهــان 
همچــون انجمن هــای مدرســه تبریزی، 
خاکیا، کمــال، ســعدی و مکتب صائب 
شــرکت می کــرد و از ابتــدای تشــکیل 
بــه  اصفهــان  دانشــکده  انجمــن 
سرپرســتی عباس خان شــیدا در ســال 
1۳۳4 ه. ق. نیــز در آن حضــور داشــت. 
صغیــر اصفهانــی ســرانجام در اول 
جمادی الثّانــی 1۳۹0 ه. ق. )مردادمــاه 
1۳50( وفــات یافــت و در کنــار حــرم 
رأس الرضــا در طوقچــی اصفهــان بــه 
خاک سپرده شد. صغیر در ستایش کار 
و کوشش برای آبادانی کشور می گوید: 

کار کن و کار کن و کار کن
بار خود ای جامعه خود بار کن

رفته تویی از تو که یادش به خیر؟
نفی شدستی تو در اثبات غیر

هیکلت ای جامعه  ذولجاج
آمده سر تا به قدم احتیاج

خواریت از علت بی کاریست
حاصل بی کاریت این خواریست

از اثر صنعت و علم و هنر
تا نشود کشور ما معتبر

قلب وطن شاد نخواهد شدن
مملکت آباد نخواهد شدن

مایه کار است زر و فکر و دست
وین سه به تحقیق در این مُلک هست

هست ولی هریک از آن یک جداست
دست که باشد یکی، آن بی صداست

گر که کنند این سه به هم اتفاق
خوش بدر آید مه مُلک از محاق

یأس مبر هست صغیر را  امید
حق کند این روز سیه  را سپید

HINT نکته

عنبرنسارا ودرآمد زایی 12 میلیونی

1
آیا پیش آمده که وقتی عکس های یک دورهمی را می بینید، 
ته دل تان یک جوری بشــود و همان طور که دندان  خشــم بر 
جگر خسته می فشرید، بگویید: »اصالً هم دوست نداشتم 
به این مهمانی دعوت باشــم. قیافه هایشــان را نــگاه کنید؛ 
قشنگ معلوم است که دارد به شان خوش نمی گذرد و الکی 
می خندند.« بعد هم سریع بروید و یک استوری دورو کنجد 

داغ بگذارید و بنویسید: »یک عقاب همیشه تنهاست.« 
پیش نیامده؟ خب راســتش برای من هم پیــش نیامده و با 
دیدن دورهمی اهالی کسب وکارها در روز فناوری اطالعات، از 
اینکه آنجا نبودم، به هیچ وجه دلم نسوخت. جناب سردبیر 
که به مهمانی رفتی! بنده به شما تأکید می کنم: »اصالً هم 

درد نداشت.«

2
این هفتــه بــه طــرز غریبــی از آن آقــای خرمایــه داری کــه 
نمی خواهم اسمش را بیاورم خبری نیست. ظاهراً سرتیتر 
خبرهــای هفتــه گذشــته، شــخص شــخیص تر و مهم تری 
اســت. کســی کــه در کارخانه شــخصی اش یــک محصول 
صادراتی بدون دخالت دست تولید می شود و این طور که این 
و آن می گویند هزاران خاصیت و کرامات دارد. این محصول 
صادراتی کاه و یونجه بی خاصیت را از طرفی تحویل می گیرد 
و از آن طرف دارویی حیات بخش و مفرح ذات و مُمِدّ حیات 

تحویل می دهد. از چه دارم حرف می زنم؟ بله؛ عنبر نسارا.

3
محصــول صادراتــی االغ هــای عزیز تــا آخرین 
ساعاتی که بنده در حال نوشتن این متن بودم، 
بــه کیلویــی 80 هــزار تومان رســیده بــود. یعنی 
جنــاب خــر اگــر فقــط روزی 10 کیلــو صــادرات 
غیرنفتی داشته باشد، ماهی 12 میلیون تومان 
کاسب است. خب همان طور که می بینید، این 
بزرگوار همچین خرِ خر هم نبوده و توی این مدت 
روی محصول و کسب وکار خودش کار تبلیغی 
مناســبی کرده و بازاریابی خوبی داشته است. 
تازه توجه داشته باشید که این کسب وکار چیزی 

توی مایه های بخور و بخواب است. نه مجوز می خواهد، نه 
توســعه خاصی الزم دارد، نه حتی به ســرمایه گذار خاصی 
نیاز است. کافی است دشت فراخ باشد و دستگاه هاضمه 

مشغول. 

4
امــا در این جهــان نابرابــر همه عالم جمــع شــده اند و قربان 
صدقه امثال دارا خسروشاهی می روند که چطور توانسته 
یک شرکت تاکسی اینترنتی ضیقّی را به غول مسافرکشی 
جهــان تبدیل کنــد. حاال مــا بــا ایــن کاری نداریم کــه هر جا 

صحبت از مسافرکشی است، نام یک ایرانی می درخشد. 
شــما بــه ایــن توجــه داشــته باشــید کــه اوبــر بــرای توســعه 
کســب وکار خود حتی مجبــور شــده از کراوات کســی مثل 
مکرون آویزان شود؛ اما جناب خر چه؟ جذاِب مغرور لعنتی!

5
همان طور که خمارخمار دارد به اطرافش نگاه 
می کنــد، آرام و بــدون عجلــه کاه و یونجــه اش 
را می خــورد و بعــد اجــازه می دهد بقیــه کارها 
را انــدرون خســته دلش انجــام دهد. انــگار که 
می داند هر چقدر مشــتری را تشنه و مشتاق 

نگه دارد، مشتری بر او بیشتر می جوشد. 

6
حاال گوشتش به کنار، ما نمی دانیم این جناب خر، از خواص 

شیرش هم خبر دارد یا نه.
 

7
با کسب وکار خویش توانا و پیش بود

در فکر فاکتور و عدد و قبض و فیش بود
خوابیده بود و یونجه بر بدن خسته اش زده

جدی و پرتالش سر کسب خویش بود

شب نوشته های یک بچه نوآور! )51(

 طرح ناخواسته 
و جلسات 

اضطراری حاجی
دردســرهای یک طرح ناخواســته کمتر از گرفتاری های 
حاملگی ناخواسته برای زن و شوهر نیست، 
شــاید هــم بیشــتر از آن. درســت اســت که 
ایــن شــیوه فرزنــددار شــدن باعث می شــود 
که یک عمر یک بچه ســرتق پیش چشمان 
پــدر و مــادر رژه بــرود، امــا از قدیــم گفته انــد 
بچه نعمــت خداســت و رزق و روزی اش هم 
می رسد؛ اما طرح ناخواسته که نعمت الهی 
نیست، هزینه و وقت و انرژی پیاده کردنش 
هم ربطی بــه دســتگاه الهی نــدارد. باشــد و 
نباشد، اداره دارایی و بیمه یقه ات را خواهند 
گرفت. هیچ جای صورت حساب بدهی هم نمی نویسند 
که خواســته بوده یا ناخواســته. اما گرفتاری مــا با طرح 

ناخواســته حتی بزرگ تر و در همین حــال کوچک تر از 
همه اینهاست. 

راســتش طرح ما هم مثل حاملگی ناخواسته، چندان 
ناخواســته نبود. به هر حال مقداری رضایت و گرایش 
در بین بود که کار به اینجاها کشید؛ ولی فکر نمی کردیم 
از آن جاهــای خــوب خوب شــروع شــود و به ایــن  جاها 
بکشد. فکر خام و آرزوی قشنگی در سرمان بود، رفتیم 
و خوردیم به پست آدمی که اصول و قواعد استفاده از 
ابزارهای زبانی و غیرزبانی را بلد بود، ما هم خام و ساده 
مثل یک جوان خوش بر و روی شهرستانی گول خوردیم 
و تا آمدیم بفهمیم چه شده و چه نشده، دیدیم درگیر 
طرحی هستیم که نه می شود انجامش داد و نه می شود 

رهایش کرد؛ عین یک جنین نارس و ناخواسته. 
وقتی یکی دوتا بزرگ تر واســطه شــدند تا آب ریخته را 
به جوی برگردانند و طرح ناخواسته را خواستنی کنند، 
نشستیم و با همانی که این نان را در دامن مان گذاشته 
بود، به توافقی رســیدیم. جلســه دل پذیــری نبود، جلو 
بزرگ ترها نمی شــد حــرف زیــادی زد و تالش آنهــا برای 
جوش دادن کار را خراب کرد، اما امیدی هم نداشتیم که 
تکلیف این بچه ناخواســته به این راحتی روشن شود. 
قید و شرط گذاشتیم، اخم کردیم و دور نشستیم، ولی 
چاره نبــود و روی حــرف بزرگ ترها حرف نزدیــم؛ با آنکه 

می دانستیم طرف اصالً دنبال چیز دیگری است، ولی 
دل مان را به آنچه در صورت جلسه نوشته و امضا شد، 

خوش کردیم.
حاال چنــد وقتــی اســت کارمــان شــده پیغام و پســغام 
فرســتادن برای حاجی. چند وقتی که اصــالً پیغام ها را 
ندید می گرفــت و به قول امروزی ســین نمی کــرد، انگار 
که ما تــوی بیابــان بــرای خودمان بــوق می زنیــم. هرچه 
برنامه ریــزی کردیــم برای پیــش بــردن کار و خواســتیم 
جلســه بگذاریم، حاجــی گرفتار بــود. بــه نامه پراکنی و 
ارســال پیغام برای واسطه ها متوسل شــدیم تا باالخره 
قرار جلسه گذاشتیم. حمید و کیخسرو و شیما و بقیه 
به خط شــدند تا جلســه قوی و مفید برگزار شــود، ولی 
کمــی نزدیک بــه وقت اضافــه از ســمت حاجــی پیغام 
رســید که جلســه اضطراری پیش آمده و بگذاریم یک 

روز دیگر! 
حاال ما که انگار داشــتیم از ســر دلخوشی به سمفونی 
نهم بتهوون گوش می دادیم تا یکهویی چشــم و ابروی 
ســیاه و هیکل نازنین حاجی دلمــان را برد و عاشــقش 
شدیم و خواســتیم بیاید با هم یک کارهایی بکنیم، در 
مدتی  که منتظریم حاجی بین جلسات اضطراری اش 
یک وقتی برای گفت وگــو به ما بدهد، چــه کار کنیم که 

برای طرح ناخواسته بد نباشد؟

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007
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فروش 20 هزار ان اف تی به ارزش 10 میلیون دالر!

همکاری تایم با سندباکس

بیت کــوین 10 
 هــزار دالری
 یا 30 هــزار 

دلــاری؟

14

۲۰ سال دیگر 
ما و دیفای

 رهبر بازار شدن  در 
یک صنعت چقدر 

زمان می برد؟

3

بعد از مدت ها 
بازار سبزپوش شد

تحلیل هفتگی بازار 
رمزارزها که فعالً نشان از 

بهبود اوضاع دارد
 
5

نقد مدیرعامل 
SEC ریپل به

این روزها همه از دست 
نهاد ناظر مالی آمریکا 

ناراضی اند
 
5

12
شرکتهایبزرگبینالمللیکهخیلیزودکریپتورابهعنوانابزارپرداختبهرسمیتشناختهاند

پیشگامانپذیرش:اینجاپرداختبارمزارزمجازاست!

چیزی را که باورکردنی 
نیست باور نکنید!

گفتوگوباخشایارقوامفر،مدیرپشتیبانیسیتکس

29
ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
ه  ر شـــــــــما
بیســـت و نهــم  
دوم مــــــرداد
1 4 0 1
16  صفـــــحه

15

میلیاردر بریتانیایی 
باوجود رکود بازار دست از 

سرمایه گذاری نمی کشد

وقتیهمهفرارکردند
آلنهواردماند!

فاز جدید رمزارز 
در کیش

مهرداد تاوتلی، دبیر جامعه هتل داران 
کیش در گفت وگویی خبر داد 

  آماده سازی دستگاه های مبدل 
چهار رمزارز به ریال 

هیجان کاربران را

 کنترل کنیم

آکادمی مزدکس برگزار کرد: 
آنچه باید در مورد پروژه های 

اسکم در فضای رمزارزی بدانید

   عکس:  نسیم اعتمادی
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چند مــاه گذشــته تجربــه دردناک ســقوط بازار 
رمزارزهــا چنــد درس مهــم بــرای مــا داشــت. با 
اینکه طــی یکی، دو هفته گذشــته عددها کمی 
امیدوارکننده بودند، هنوز هم قیمت ها به دوران 
اوج خود نرسیده اند و اشــتیاقی که در آن دوران 
به جــان طرفــداران کریپتــو افتاده بــود، فروکش 
کرده اســت. از بین رفتن ســرمایه مردمــی که با 
امید پولدار شــدن به این بازار روی آورده بودند، 
اوضــاع نامناســب صرافی هــای رمــزارز دنیــا و 
تعدیل نیروها به ما چیزهایی یاد داد که در این 

یادداشت مروری بر این درس ها دارم.

 فاصله تا رؤیای استقالل از دولت
در ماه های گذشته تحلیلگران افزایش 
نرخ بهره و تورم در آمریکا را یکی از عوامل ریزش 
ارزش کریپتوها اعــام می کردند. 
ســؤال اینجاســت که چه اتفاقی 
افتــاده اســت؟ مگــر قــرار نبــود 
کریپتوها مستقل از ارزهای فیات 
باشــند؟ مگر بیت کوین در پاســخ 
بــه ناکارآمــدی بانک هــای مرکزی 
و تصمیمات آنها ســاخته نشــده 
بود؟ مگر بیت کوین وعده رهایی از 
تورم را نداده بود؟ پس چه شد که 
این پول های جدید هم نتوانستند 
تحــت تأثیر تصمیــم دولت هــا قــرار نگیرند؟ به 
نظر می رســد کریپتوهــا هنــوز فاصله زیــادی با 
وعده رهایی از بانک های مرکزی و سیستم های 
متمرکز دارند. هنوز باید سال ها صبر کنیم تا این 

رؤیا محقق شود.

 تأملی درباره مفهوم ارزش
ریزش ارزش کریپتوها با سرعتی که در 
هیــچ کاس دارایــی دیگری نمی توانیــم متصور 
باشیم، بار دیگر مفهوم »ارزش« را به ما یادآوری 
کرد. همه ما توانایی درک ارزش یک ساختمان 
و زمین را داریم. برخی دیگر از ما، ارزش ســهام 

شــرکت ها را بــه شــرط اینکــه دارایــی ملمــوس 
داشته باشند، درک می کنیم. در ذهن ما ارزش 
یک دارایی به معنای کاری اســت کــه آن دارایی 
می تواند انجام دهد. ارزش یک ســاختمان را بر 
اساس درآمدی که از اجاره دادن آن می توانیم به 
دست آوریم، یا بر اساس میزان احتمال افزایش 
قیمت آن می سنجیم. مفهوم ارزش در کریپتو، 
چیزی که غیر قابل لمس است، چطور سنجیده 
می شود؟ شاید کریپتوها را با طا مقایسه کنیم؛ 
فلزی کمیــاب کــه نمی تــوان از مــاده ای دیگر آن 
را ســاخت؛ چقــدر شــبیه بیت کوین! امــا نکته 
اینجاســت کــه طــا صدها ســال اســت کــه به 
چنیــن جایگاهــی رســیده و صدهــا ســال طول 
کشید تا این جایگاه را به دســت آورد. از دست 
رفتن این جایگاه یعنی تغییر ذهنیت میلیاردها 
انسانی که به ارزش طا باور دارند و باور به ارزش 
بیت کوین و سایر کریپتوها یعنی تغییر ذهنیت 

این تعداد انسان.

 تمرکز بر دانش
کریپتــو  ســیاه  دوران  در  بی شــک 
بســیاری بــه خــاک ســیاه نشســتند؛ آنهایــی 
که بــدون دانــش و آمــوزش الزم عجوالنــه وارد 
این بــازار شــدند. بــا ایــن حــال کســانی بودند 
کــه نه تنهــا چیــزی نباختنــد، بلکــه بــه انــدازه 
کافــی برداشــت کردنــد؛ کســانی کــه بــه جــای 
تمرکز بر یک شبه پولدار شــدن بر یاد گرفتن از 
پدیده های جدید پولی متمرکز شدند، کسانی 
کــه مجــذوب داســتان های موفقیت ایــن بازار 
نشــدند و دریافتنــد کــه آنچــه بیــش از همــه 
اهمیت دارد، دانش نهفته در پشت پدیده های 
جدید پولی اســت، کســانی کــه بــه انقابی که 
فناوری های پشت کریپتو رقم زده و خواهد زد، 
پی بردند و تمرکز خود را بــرای یادگیری، به کار 
گرفتن و سرمایه گذاری بر دانشی گذاشتند که 
تحول ســاز آینده کســب وکارها و دنیــا خواهد 

بود.

INTROسرآغاز

رؤیای تحقق نیافته، مفهوم ارزش و اهمیت دانش

چند برداشت از دوران سیاه کریپتو

تحليل
A N A L Y S I S

اخیراً یکی از مدیران ســابق صرافی رمزارز کوین  بیس به 
کاهبرداری متهم شده اســت. این موضوع سروصدای 

زیادی به پــا کــرده و بســیاری از رگوالتورها به 
میدان آمده انــد و تاش می کننــد از این نمد 
کاهی برای خود ببافند. آنهایی که معتقدند 
عرصــه رمزارزهــا عرصــه تخلــف، تقلــب و 
کاهبرداری اســت، وقتی چنین مــواردی رخ 
می دهــد، آنهــا را آگراندیســمان می کنند و با 
بزرگ نمایی سعی می کنند اثباتی بر حقانیت 
حرف های خود ارائه دهنــد. این گونه وقت ها 
اکوسیســتم رمــزارزی ممکــن اســت حالــت 
تدافعی بگیرد و ناخواســته به موضع دفاعی 

برود؛ در حالی که واقعیت این است که در همه عرصه ها 
متقلب، متخلف و کاهبردار وجود دارد و همه کســانی 
که جرمی مرتکب شــده اند هم در یک ســطح نیســتند. 
برخی ممکن است ناخواسته اعمالی انجام داده باشند 
که خاف قانون باشد و برخی دانســته و با سوءاستفاده 
از شرایط دست به اعمالی بزنند که تخلف یا جرم است. 
واقعیت این است که باید قبول کنیم عرصه های نوظهور 

آبستن انواع تقلب ها و تخلف هاست. 
مــا وقتــی از رگوالتــوری و تنظیم گری صحبــت می کنیم، 
هیچ گاه هدف مــان حمایــت از افــرادی نبوده 
کــه عامدانــه دســت بــه اعمــال متقلبانــه 
می زنند. به عبارتی ما می خواهیم یک حوزه 
را وارد فضــای قانونــی کنیــم و نورافکن هــای 
شــفافیت و قانون مــداری را بــر آن بتابانیــم. 
می خواهیــم تاش کنیــم که با تنظیــم روابط 
دولــت، حاکمیــت، مــردم و کســب وکارها 
زمینه سوءاستفاده ها را کمتر کنیم. ما هرگز 
نمی خواهیــم شــرایطی فراهم شــود که حتی 
مردم از روی ناآگاهی مورد سوءاســتفاده قرار 
گیرند. ما می خواهیم تاش کنیم شرایط به گونه ای باشد 
که شــرایط بــرای آنهایــی کــه می خواهنــد در چهارچوب 
قانون فعالیت کنند، شفاف و روشن باشد. ما می خواهیم 
بدانیم چه چیزی تخلف اســت؛ چه چیزی جرم است و 
چه کارهایی نمی توان انجام داد. بیرون دایره کارهایی که 
نمی توان انجام داد، انبوهــی فعالیت و کار وجود دارد که 
می توان بر آنها تمرکز و بررسی شان کرد. نوآوری هرگز به 

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا قربانی

@mediamanager_ir

آنها که باید از قانون بترسند چه کسانی هستند؟

رگوالتوری در حمایت از 
کسب وکارهای واقعی

رسانه اقتصاد نوآوری ایران
karangweekly.ir
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واقعیتی که باید باور کنیم، این اســت که این 
روزها دیگر رمزارزها نقل ونبات گفت وگوهای 

پرحرارت کوچه و مهمانــی و کاس و محل 
کار نیستند! ظاهراً هیچ کس این روزها برای 
رمزارزها جیغ و هورا نمی کشــد! چه بر سر 
رمزارزها آمــد؟ آیا مردم از رمزارزها دســت 
شستند؟ یا رمزارزها دوره شــان تمام شد؟ 
مگر همین مردم در زمانی که بیت کوین ۱۷ 
هــزار دالر بــود بــا حــرارت در خصوصــش 
صحبت نمی کردند؟ چه شد که بیت کوین 
۲۳ هــزار دالری دیگــر برایشــان حرارتــی 

ندارد؟ این سکون از کجا می آید؟ 

قبــل از اینکــه اصاً قبــول کنیــم ســکونی رخ 
داده، بایــد تأکیــد کنــم در خصوص ســکونی 
حرف می زنیم که طبق آمار کوین مارکت کپ، همین ۲۴ 
ساعت گذشته این بازار ۶۵ میلیارد دالر گردش داشته 
اســت. پس چیزی که داریم از آن به عنوان سکون یاد 
می کنیم، در واقع سکون نیست و فقط در مقایسه با 

گذشته پرهیاهوی خودش دچار سکون شده است.

امــا واقعــاً چه شــده اســت؟ آیــا صرفــاً ریزش 
رمزارزها باعث این سکون شده است؟ آیا این 
اولین بار اســت که بــازار رمزارزها با شــوک ریزش های 
سنگین مواجه می شــود؟ خیر، رمزارزها تا امروز بارها 
این تجربــه را تکــرار کرده انــد و احتمــاالً یک بــار دیگر 
شــاهد تکــرار تاریــخ هســتیم، ولــی ایــن بــدان معنــی 
نیســت کــه در تکــرار تاریــخ، اتفاق جدیــد یا خــارج از 

انتظاری نخواهد افتاد! 

آنچه بیشتر از ریزش خود رمزارزها، 
ســکون و بی توجهی مردم در دنیا را 
برای بازار رمزارزها به ارمغان آورده، نداشتن 
روایت های قوی و جدید است. آن چیزی که 
رمزارزها را برای صحبت کردن در محافل، گرم 
و داغ می کــرد، داللی کــردن آن نبــود، بلکــه 
روایت های جذاب و داغی بود که پیرامون این 
صنعت رخ داده بود یا در حال رخ دادن بود. 
حاال رمزارزها مدت هاســت کــه دیگر روایت 
جذاب و هیجان انگیز جدیدی رو نکرده اند و 
هرچه هم بوده، روایت های سیاه و تاریک بوده است؛ 
روایت هایی کــه احتماالً مردم خیلی بــه نقل یا روایت 
آنهــا تمایــل ندارنــد. احتمــاالً بخــش دیگــری از ایــن 
روایت هــا هــم بــه خاطــر آرزوهایــی بــود کــه مــردم در 
خصوص رمزارزها داشتند؛ آرزوهایی که با جلو آمدن 
مسیر متوجه شدند رمزارزها غول چراغ جادو نیست 
که هر آرزویی را برای هواخواهانش برآورده کند. به نظر 
می رسد در همین روزها که کسی برای رمزارزها جیغ و 
کســب وکارهای  از  بســیاری  و  نمی کشــد  هــورا 
شناخته شده در حال رسیدن به نقطه تعادل هستند، 
کســب وکارهای جدیــدی زیر پوســت ایــن صنعت در 
حال شکل گیری هســتند تا روایت های جدید بهتری 
برای این صنعت خلق کنند. این صنعت بیش از اینکه 
نیازمنــد باال رفتــن قیمت هــا باشــند، نیازمنــد روایت 
جدیــد اســت؛ روایتــی واقعــی از جنــس آینــده، نــه از 

جنس آرزوهای محال!

چرا ظاهراً هیچ کس این روزها برای رمزارزها جیغ و هورا نمی کشد؟

در جست وجوی روایت جدید!

تحليل
A N A L Y S I S

POINT OF VIEWزاویه دید

رهبر بازار شدن چقدر 
زمان می برد؟

۲۰ سال دیگر 
ما و دیفای

می گوینــــــــد فــــــــاصله بیـــــــــــــــن 
ســرمایه گذاری درســت در یــک 
حوزه و تصمیم دولت ها برای سرآمد شدن 
در یک صنعت تا رسیدن به موفقیت در آن 
حوزه )اگر فناوری و نوآوری محور کار باشد( 
معموالً کمتر از ۲0 سال است. البته این به 
شرطی است که روی صحبت ما با دولت  یا 
کشــورهایی باشــد کــه تصمیــم قاطــع و 
غیرنمایشــی بــرای ســرآمد شــدن در یک 
صنعــت گرفتــه باشــند؛ وگرنــه در بــاب 
خیال پــردازی و شــعار فواصــل معمــوالً به 
چندصد سال نوری هم ممکن است برسد.

اما اگر پیش شــرط های اصلی که 
اصلی تریــن آن زدود ن فســاد و 
گماردن افراد حرفه ای در رأس امور اســت، 

مهیــا باشــد، تجربــه دیگر 
کشورها نشان می دهد با ۲0 
سال صبر، سرمایه گذاری و 
در  می تــوان  ممارســت 
بــه  مختلــف  حوزه هــای 
درســت  موقعیت هــای 
رســید. برای نمونه ژاپنی ها 
اولیــن   ۱۹۵۳ ســال  در 
تاش ها برای مونتاژ ماشین 
را شــروع کردنــد و  ۱۴ ســال 
بعد یعنی در سال ۱۹۶۷ به 

دومین خودروســاز دنیــا تبدیل شــدند. یا 
کره ای هــا در ســال ۱۹۸۳ تولیــد چیپ های 
حافظــه را کلیــد زدنــد و ۱۵ ســال بعــد 
بزرگ ترین تولیدکننده این سخت افزار، آن 
 هم با سهم بازار جهانی ۴0درصدی شدند! 
یا چینی ها در ســال ۲00۴ اعــام کردند که 
قطارهای پرسرعت تولید خواهند کرد و ۱۳ 

سال بعد قطار گلوله را در ریل قرار دادند!

حــاال فکــر کنیــد مــا کــه کشــوری 
جامانــده در بســیاری از حوزه هــا 
هســتیم، یــک هدف گــذاری کنیــم بــرای 
اقتصاد غیرمتمرکز یا همان دیفای تا در ۲0 
ســال آینــده یکــی از ســرآمدان ایــن حــوزه 
باشیم. واقعیت امر، کمی شبیه خیال بافی 
اســت، اما خیالش که خرجی ندارد! کافی 
است فساد و ناکارآمدی مدیریتی نباشد و 
ســرمایه گذاری درســت انجام شــود تــا ۲0 
ســال دیگر یکی از ســرآمدان ایــن اقتصاد 
باشیم. چشم به هم بزنید ۲0 سال رسیده 
است! برخی آرزوهای اقتصادی همین قدر 
آن  اگــر  دســترس اند؛  در  و  نزدیــک 

پیش شرط ها مانع و دیوار نشوند!

رسول قربانی 
سردبیر راه پرداخت

@rasoulghorbani

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

 هشدار: بازار رمزارزها یک بازار 
پرریسک و قانون گذاری نشده است. 

بازاری که ممکن است به دلیل نوسانات 
آن همه سرمایه خود را در آن از دست 
بدهید. توصیه می کنیم قبل از هرگونه 
فعالیت در آن مطمئن شوید اطالعات 

کافی درباره آن را دارید.

معنای شکستن قانون نیست؛ نوآوری تاش برای توسعه 
مرزهــای قانــون اســت. تصــور کنید اگــر ۱00 ســال پیش 
کسی می خواست از قوانین راهنمایی و رانندگی صحبت 
کند، مردم آن زمان چگونه به او نگاه می کردند؟ می شــد 
برای اتومبیل ها که در حال فتح جهان بودند، قانونی وضع 
نکرد؛ می شد نگاه کرد و برای تغییرات آماده نبود. در عمل 
همه کشورهای جهان دست به تدوین قوانین راهنمایی 
و رانندگی زدند. برخی صبر کردند اتومبیل ها گســترش 
پیدا کنند و عده ای دیگر همگام با تغییرات فناوری دست 
به تنظیم گری زدند. حتی در جهان امروز هم تنظیم گری 
یکنواخت و یکدســت نیســت؛ آن هم در حوزه هایی که 
تقریباً همه چیز آن مشخص است. به عنوان نمونه بحث 
مالیات در کشور ما هنوز در زمینه اتومبیل ها در ابتدای 
راه است. در حالی که در جهان توسعه یافته سال هاست 
که این موضوع مشخص است و با توجه به شاخص های 
گوناگون موضوع مالیات اتومبیل ها روشن است. یا مثاً 
بحث آالیندگی خودروها و تأثیر آن در مالیات پرداختی 
موضوعی حل و فصل شده در جهان امروز است؛ در حالی 
که در کشور ما هنوز چهارچوب مشخصی برای آن وجود 

ندارد و ظاهراً انگیزه ای هم نیست. 
حاال وقتی حوزه ای که تمام ابعاد آن روشــن و مشــخص 
است، مانند راهنمایی و رانندگی را می بینیم که وضعیت 
کشــور ما از نظر تنظیم گری در آن چگونه است، طبیعی 
اســت که در ایران نباید انتظار اتفاقات عجیب و همگام 
بــا فنــاوری در جهــان را داشــته باشــیم. این رســم روزگار 
اســت. مــا صبــر می کنیــم آب هــا از آســیاب بیفتــد، در 
فضای مبهم فعالیت می کنیــم و در نهایت بعد از اینکه 
جهان همــه روش ها را آزمــود و به محک آزمــون و تجربه 
فهمید چــه راهــی را باید انتخــاب کند، ما از روی دســت 
آنها گرته برداری می کنیم؛ آن هم ناقص و به شیوه ای که 

خودمان می خواهیم.
بنابراین بازتاب برخی خبرها مانند برخورد با مدیر سابق 
صرافی رمزارز کوین بیس در جهان یک واقعیت است و 
در ایران واقعیتی دیگر. به عبارتی آنجا برای هیچ حوزه ای 
تقدسی قائل نیستند؛ کاهبرداری، کاهبرداری است؛ 
چــه در بســتر باکچیــن رخ دهد، چــه در وال اســتریت. 
آنچه مهم اســت وجود چهارچوب های شــفاف و روشن 
برای تشخیص سره از ناسره است. چنین برخوردهایی 
در جهان مرسوم و معمول است و هرگز به معنای محدود 
کردن و برخورد با یک کسب وکار و یک صنعت نیست. 
وقتــی فــردی کــه در یــک کســب وکار فعالیــت می کنــد، 
تخلفی مرتکب می شود، این فرد است که تخلف کرده، 

نه یک کسب وکار و نه یک صنعت.
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سرمایه گذاری شرکت ها در 
حال به ثمر رسیدن است

سالمت و بالکچین 
و رمزارزها

 امنیــت داده هــا و حفــظ حریــم 
بــزرگ  چالــش  دو  شــخصی 
صنعت سامت است. در ایران هم وقتی 
به مسیر رشد کسب وکارهای نوآور حوزه 
سامت در سال های گذشــته و موانع آن 
نگاه کنید، متوجه می شوید که رگوالتور این 
حوزه ایــن دو دغدغــه را مهم تریــن دالیل 
خود برای سیاســت گذاری انقباضی این 
حوزه عنوان کرده و کماکان می کند؛ نوعی از 
سیاست گذاری که به بسته ماندن و رشد 
نکردن حوزه کسب وکارهای سامت نوآور، 
به ویژه آناین ها انجامیده است. اما به نظر 
می رســد رمزارزها و دفاتر کل توزیع شــده 
بتواننــد بــرای ایــن چالــش راهکارهایــی 
بیابنــد؛ بــه شــرطی کــه رگوالتــوری خــود 
رمزارزهــا در داخل کشــور موانع جدیدی 

ایجاد نکند!

 بــرای نمونــه در دنیــا ایــن روزهــا 
کســب وکارهای حــوزه ســامت 
مبتنی بر باکچین که در حال استفاده از 
رمزارزهــا بــرای ســازوکارهای درونــی خود 
هستند، به شدت توجه سرمایه گذاران را به 
خــود جلــب کرده انــد. یکــی از ایــن 
کســب وکارها »زلیس« )Zelis( است که 
مشخصاً روی همین دو چالش تمرکز کرده 

است.

 »کالی دورگامپودی«، مدیر ارشد 
فنــاوری شــرکت پرداخــت حوزه 
سامت زلیس، در گفت و گو با خبرگزاری 
»هلث آی تی« )Health IT( عنوان کرده که 
به کارگیری فناوری باکچین برای محافظت 
از داده هــای حســاس بیمــاران از دســت 
مجرمــان مجــازی ضــروری اســت. او بــه 
اهمیت استفاده از یک دفترکل دیجیتال 
نفوذناپذیــر بــرای حفاظــت از داده هــای 
حساس بیماران و داده های مالی به دلیل 
افزایش حمات سایبری در سراسر جهان 

اشاره کرد.

 از دیگــر کمپانی هایــی کــه روی 
ترکیــب ســامت و باکچیــن 
به شدت سرمایه گذاری کرده، غول فناوری 
آمریکایی یعنی اینتل است؛ کسب وکاری 
که یک سکوی اختصاصی برای این منظور 
طراحــی کــرده و کم کــم در حــال ارائــه 
محصوالت سرمایه گذاری های پنج سال 
اخیر خــود در حوزه ســامت غیرمتمرکز 

است.

REPORT گزارش

اقتصاد
E C O N O M Y

این روزها، فعالیت های بیوفناوری به اشکال مختلفی در حال 
غیرمتمرکز شدن هســتند. برای مثال خارج از مراکز اصلی 
بیوفناوری، استارتاپ  هایی راه اندازی شده اند. این استارتاپ ها 
فضاهای آزمایشگاهی ارائه می دهند، در مناطق مختلف به 
استخدام نیرو می پردازند و در پروژه های پژوهشی همکاری 
می کنند. این روزها حتی شــاهد انواع جدیدی از سازمان ها 
هستیم که متفاوت از شرکت های بیوفناوری قبلی هستند، 
برای مثال سازمان های خودگردان غیرمتمرکز )DAOs( که در 

زمینه توسعه دارو فعالیت و سرمایه گذاری می کنند.
حاال باید ببینیم که شرکت های بیوفناوری و استارتاپ های 
جدید چگونــه از تمرکززدایی بهــره می برنــد. »ژاکلین پرل« 
)Jocelynn Pearl(، یکــی از محققــان ایــن حــوزه اســت؛ 
کســی که از تجربه کار خودش در اســتارتاپ های بیوفناوری 
و سازمان های خودگردان غیرمتمرکز برای تدوین یک راهنما 
درباره ارتباط زیست فناوری و فناوری ها و الگوهای غیرمتمرکز 
نوشته اســت. او همچنین نتیجه گفت وگوهایش با صدها 
مدیــر و راهبــر حــوزه بیوفنــاوری را کــه برخی شــان بــه ابداع 
روش هــای درمانــی جدیــد کمــک کرده انــد، در ایــن راهنمــا 

گردآوری کرده است.

 لب دائو و ساینس اکسچنج 
برای رفــع این معایــب راه حل هایی وجــود دارد. بــرای مثال 
Science Exchange( پلتفرمــی  ساینس اکســچنج )
اســت کــه در ســال ۲0۱۱ راه انــدازی شــد و دسترســی بــه 
ســازمان های پژوهــش قــراردادی را بســیار آســان تر کــرد. 
شــرکت های بیوفنــاوری از طریــق ایــن پلتفــرم می تواننــد 
از بیــش از ۳۵00 ســازمان خدمــات علمــی دریافــت کنند. 
»لب دائــو« )LabDAO( شــرکت دیگری اســت که هدفش 
رفع شکاف دسترسی به تحقیقات اســت. در این پلتفرم، 
استارتاپ های کوچک و پژوهشگران دانشگاهی می توانند 
 )microCRO( به سازمان های پژوهش قراردادی کوچک تر
دسترســی داشــته و از آنها خدماتی مانند تجزیه وتحلیل 
بیوانفورماتیــک، شبیه ســازی خــودکار و طراحــی ســازه 
دریافت کنند. مــا هنوز تا داشــتن یک پلتفرم ابــری مانند 
آمــازون وب ســرویس )AWS( در زمینــه بیوفنــاوری فاصله 
زیادی داریم، اما دو پلتفرمی که از آنها نام بردیم، به تدریج 
برون ســپاری پژوهش را بهبود می بخشــند. در ادامه چند 
نمونــه از پروژه هــای غیرمتمرکــز در حوزه زیســت فناوری را 

مرور می کنیم.

 پرالرا پی بی سی 
نمونه اول شرکت »پرالرا پی بی سی« )Perlara PBC( است 
که یک شرکت عام المنفعه با مدیریت یک زیست شناس 
به نــام »اتــان پرل اشــتاین« )Ethan Perlstein( بــود. این 
شــرکت پیش تر با عنوان آزمایشگاه پرل اشتاین شناخته 
می شد و بعد به یک شرکت بیوفناوری تبدیل شد که برای 
درمان بیماری های نادر درباره تغییر کاربرد دارو مطالعاتی 
را انجام می داد. در ســال ۲0۲0، این شــرکت به »پــرالرا ۲« 
)Perlara 2.0( تغییر نام داد. هم اکنون این شرکت تیمی از 
مشاوران محقق غیرمتمرکز است که با یکدیگر کار می کنند 
تا برای خانواده های بیمار و نهادهایی که در جست وجوی 
روش هــای درمانــی هســتند، نقشــه های راه تهیــه کننــد. 
این گــروه وضعیــت فعلی توســعه داروهــای یــک بیماری 
نادر مشــخص را با جزئیات بررســی و توصیــف می کند و 
همچنین برای مطالعات مربوط به کشف روش های درمانی، 
برنامه های مدیریت پروژه تهیه و تدوین می کند. موفقیت 
شرکت پرالرا یک شبه اتفاق نیفتاده اســت. سال ها طول 
کشید تا فعالیت هایش را از یک مطالعه اولیه درباره تغییر 
کاربرد دارو که اثربخشی اش روی دو بیمار آزمایش می شد، 

به وضعیت کنونی گسترش دهد.

 فاژ دایرکتوری 
»فــاژ دایرکتــوری« )Phage Directory(، گــروه غیرمتمرکز 
دیگری از پژوهشــگران اســت که برای شناســایی روش های 
درمانی با هم کار می کنند. ایده این گــروه از یک توییت آغاز 
شد. یک اپیدمیولوژیست از دانشگاه کالیفرنیا-سن دیه گو 
با محققان فاژ تماس گرفته بود و از آنها خواسته بود در درمان 
یک بیمار ۲۵ساله که عفونت مقاوم به آنتی بیوتیک داشت، 
بــه او کمــک کننــد )فاژدرمانی ســبک نوینــی از درمــان برای 
عفونت های باکتریایی مقاوم است(. این توییت الهام بخش 
بود. »جســیکا ســاچر« )Jessica Sacher( و شریکش این 
فرصت را مناسب دیدند تا فهرستی از پژوهشگران را ایجاد 
کنند که ممکن است دانش الزم در فاژدرمانی بیماران دیگر 
را داشــته باشــند. فاژ تا امروز ۴۴۸ پژوهشــگر و ۱00 سازمان 
را تحت پوشــش قرار داده اســت. پژوهشــگران این شــرکت 
تاش می کنند برای بیمارانــی که همه گزینه هــای درمان )از 
جمله مصرف آنتی بیوتیک( را امتحان کرده اند، درمان های 
اختصاصی ارائه دهد. فــاژ دایرکتوری تحــت حمایت مالی 

دولت استرالیاست.

 مولکول 
شــرکت »مولکــول« )Molecule( قصــد دارد راه را بــرای 
۳ همــوار کنــد. »تایلــر گوالتــو«   بیوفنــاوری در وب 
 )Paul Kohlhaas( »و »پــل کولهــاس )Tyler Golato(
مولکــول را در ســال ۲0۱۹ راه  انــدازی کردند. هــدف اولیه این 
شــرکت، ایجاد یک سیســتم کاماً جدیــد بــرای حمایت از 
توسعه دارویی بود. مولکول پیشرفت  زیادی کرد. از ایده های 
این شــرکت فروش داده های پژوهشی در باکچین در قالب 
توکن های غیر قابل  معاوضه )NFTs( بود. عاوه بر آن، مولکول 
ســه ســازمان خودگردان غیرمتمرکز را در زمینــه بیوفناوری 
راه اندازی کرده اســت. ایــن ســازمان ها قرار اســت از جاهای 

مختلف جهان عضو جذب کنند.

 ویتادائو 
»ویتادائو« )VitaDAO( یکی از ســازمان های خودگردان 
غیرمتمرکز وابسته به شرکت مولکول است. این سازمان 
نقش یک صنــدوق ســرمایه گذاری خطرپذیــر را دارد که 
از محتوای نیرومنــد و موتور بازاریابــی پرقدرتی برخوردار 
اســت. در ایــن ســازمان یــک گــروه کاری کــه متشــکل از 
محققان و سرمایه گذاران اســت، پروژه ها را از نظر تأمین 
مالی ارزیابی می کنند. تصمیمات اعضا، عمدتاً از طریق 
رأی دهی با استفاده از توکن ویتا )$VITA( گرفته می شود. 
این تصمیم گیری هــا به صــورت عمومی انجام می شــود، 
یعنی هر کســی که به اینترنت دسترســی دارد، می تواند 
به گروه های کاری این شــرکت بپیونــدد یا فعالیت هایش 
را رصــد کنــد. از جذابیت های مهــم ویتادائو ســرعت آن 
است. طی ۱0 ماهی که این سازمان خودگردان غیرمتمرکز 
راه اندازی شده، بیش از ۶0 پیشنهاد پژوهشی را ارزیابی 
کرده و بــرای پژوهش در ۱0 پــروژه معــادل دو میلیون دالر 
تأمین کرده اســت. مزیت دیگر ســازمان های خودگردان 
غیرمتمرکز نبود محدودیت های استخدامی است. آنها 
از این نظر شبیه به شرکت های بیوفناوری پیشین نیستند 
و افراد با تجربه های گوناگون در آنها حضور دارند. تفاوت 
دیگرش با شیوه سنتی کار این است که دستمزد به صورت 
توکــن پرداخــت می شــود. همچنین کســانی کــه در یک 
ســازمان خودگردان غیرمتمرکز در  زمینــه بیوفناوری کار 
کنند، از نظر علمی رشد می کنند، کار تیمی و خاقیت را 
یاد می گیرند و مهارت های جدیدی مانند تولید محتوا و 

بازاریابی کسب می کنند.

یک راهنما درباره بیوفناوری غیرمتمرکز و کسب وکارهای مرتبط با آن

دائوها و زیست فناوری



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 29
2 مـــــــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

5

بازار
M A R K E T

ته
ش

گذ
ت 

اع
س

۲۴
در 

ها 
رز

مزا
ر ر

ازا
پ ب

ت م
هی

ته
ش

گذ
ه 

فت
ر ه

ا د
زه

زار
 رم

زار
پ با

ت م
هی

NEWSخبر

این روزها همه از دست 
نهاد ناظر مالی آمریکا 

ناراضی اند

نقد مدیرعامل 
SEC ریپل به

انتقادها بــه سیاســت گذاری مهم ترین 
 SEC نهاد نظارتــی مالــی آمریکا یعنــی
در جامعــه رمــزارز در حــال بــاال گرفتــن 
است. بعد از اینکه فریار شیرزاد، مدیر 
ارشــد ایرانی-بریتانیایــی کوین بیــس 
در انتقــادی بی ســابقه ایــن نهــاد را 
متهم کــرد که بــا چهارچوب هــای دِمُده 
در حــال قانون گــذاری یک حــوزه جدید 
اســت، حــاال صــدای دیگــر مدیــران و 
چهره های ارشد این حوزه هم بلند شده 
اســت. شــیرزاد کــه خــود در دوره ای از 
مشــاوران اقتصــادی رئیس جمهــوری 
آمریکا هــم بــوده، حــاال به عنــوان مدیر 
ارشــد سیاســت گذاری و تنظیم گری در 
صرافــی کوین بیــس مشــغول فعالیــت 
اســت و تأکید کرده چهارچوب هایی که 
این نهــاد در حــال اســتفاده از آنها برای 
محدود کردن پروژه ها یا کسب وکارهای 
رمزارزی اســت، صرفاً در فضای ســنتی 
مالــی جــواب می دهنــد و مناســب 
قانون گــذاری در حوزه کریپتو نیســتند. 
حاال در اظهارنظر انتقادی دیگری، یکی 
 SEC از مدیران شناخته شده بازار هم به

تاخته است.
»بــراد گارلینــگ هــاوس«، مدیرعامــل 
ریپــل کــه یکــی از پروژه هــای پرحاشــیه 
ســال های اخیر این بازار بــوده، از رویکرد 
نظارتی کمیســیون بــورس و اوراق بهادار 
آمریکا )SEC( انتقــاد و اعام کــرده که با 
صحبت های کمیســیونر »کاروالین دی 
فام« )Caroline D Pham( موافق است. 
فام، چنــد روز پیــش در بیانیه خود گفته 
بود کــه SEC ادعــا می کنــد ده هــا دارایی 
دیجیتال، از جملــه آنهایی که می توانند 
به عنوان توکن های کاربــردی و توکن های 
مرتبــط بــا ســازمان های خودگــردان 
غیرمتمرکــز عمــل کننــد، اوراق بهــادار 
هستند. او معتقد است هرچند قوانین 

و مقــررات یــک صنعت بایــد با 
شــفافیت ایجــاد شــود، اما 

SEC قصــد انجــام چنین 
کاری را ندارد.

بــا  می رســد  نظــر  بــه 
شدت گرفتن سخت گیری 

SEC نقدهایی از این دست 
بیــش از گذشــته 

در فضـــــــــــای 
رمزارز جهانی 
شنیده شود. 

هفته گذشــته بازار بیش از هر چیــزی امیدوارکننده 
شــد؛ بــازاری کــه بعــد از مدت هــا مانــدن پشــت 
ســد مقاومــت ۲0 هزارتایــی رشــد کــرد و عددهــای 
امیدبخشــی را تجربــه کــرد. اگرچــه هنــوز هیچ چیز 
مشــخص نیســت و صعودی یــا نزولی بــودن حرکت 
بلندمــدت آن در ابهــام اســت، امــا فعــاً خیلی هــا 
امیدوار شــده اند. نگاهی بیندازیم به یک روز خاص 

از آخر هفته گذشته در بازار رمزارز.
در یک روز قیمت بیت کویــن در ناحیه ۲۳.000 دالر 
مورد حمایت قــرار گرفت و مجــدداً حرکت صعودی 
خــود را آغاز کــرد. بیت کوین حتی از ســطح ۲۳.۴00 
دالر نیــز عبور کــرد تــا دو درصد نســبت بــه روز قبل 
خــود و ۱۳ درصــد نســبت بــه هفتــه گذشــته رشــد 

داشته باشد.
اکثر آلت کوین های بازار نیز سبزپوش شدند. اتریوم 

بــا افزایش ۹ درصدی توانســت از ســطح ۱.۶00 دالر 
هم عبور کند. ایکس آرپی )XRP( به سمت 0.۴0 دالر 
رفت و کاردانو نیز با موفقیت از مقاومت 0.۵ دالری 

خود عبور کرد.
پس از آنکه بیت کوین پایه ای باالتر از سطح ۲۳.000 
دالر تشــکیل داد، روند افزایشــی مجدداً آغاز شــده 
اســت. عبــور از ســطوح ۲۳.۲00 دالر و ۲۳.۴00 
دالر و ســپس چشــم بــه عبــور از مقاومــت ۲۳.۵00 
دالری وضعیــت امــروز بیت کویــن اســت. اگــر رونــد 
افزایشــی ادامه داشــته  باشــد، رســیدن به مقاومت 
۲۴.000 دالری نیز دور از دســترس نخواهــد بود. در 
این صورت مقاومت بعدی پیــش روی بیت کوین در 
ناحیه ۲۴.۵00 دالر قرار داشته و پس از آن هم جای 

تاخت وتاز خوبی برای رشد قیمت وجود دارد.
حــال اگر رونــد بیت کویــن نزولــی شــود، در محدوده 

۲۳.000 دالر اولیــن حمایــت از بیت کویــن صــورت 
خواهــد گرفــت. حمایت کلیــدی بعــدی در محدوده 
۲۲.۵00 دالر بــوده و عبــور از آن می توانــد کاهــش 

شدیدتر قیمت را در پی داشته باشد.
اتریوم پایه ای باالتر از سطح ۱.۵00 دالر تشکیل داد 
و سپس به باالی مقاومت ۱.۶00 دالری صعود کرد. 
اتریوم اکنون تقریباً ۹ درصد نســبت بــه دیروز و ۳۵ 
درصد نسبت به هفته گذشــته کاهش یافته است. 
مقاومت کلیدی بعــدی در محــدوده ۱.۶۵0 دالر بود 

که اتر از آن پایین تر آمد.
اگــر اتریــوم رونــدی نزولــی در پیــش بگیــرد، احتماالً 
حمایت کنندگان بعــدی در ۱.۵۵0 دالر، می کوشــند 
از افت بیشــتر قیمــت جلوگیــری کنند. عبــور از این 
حمایت ها، شانس رسیدن دوباره قیمت به حمایت 

۱.۵00 دالری را افزایش می دهد.

تحلیل هفتگی بازار رمزارزها که فعالً نشان از بهبود اوضاع دارد

بعد از مدت ها بازار سبزپوش شد

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

به منظور توسعه اکوسیستم 
بالکچینی انجام شد

جذب سرمایه 
10 میلیون  دالری 

کوکوین
 کوکویــن، یکــی از صرافی هــای 
مطــرح فعــال در بــازار ارزهــای 
دیجیتال، اعالم کرد که مبلغی حدود ۱۰ 
یــک  قالــب  در  را  دالر  میلیــون 
ســرمایه گذاری اســتراتژیک از طــرف 
سسکویهانا اینترنشنال گروپ، یکی از 
بزرگ ترین شــرکت های فعــال در زمینه 
معامالت مبتنی بر تحلیل کمی دریافت 
کرده است. جدای از این سرمایه گذاری 
۱۰ میلیون دالری، قرار است هر دو طرف 
در ساخت و توسعه اکوسیستم متشکل 
از ارز دیجیتــال کوکویــن توکــن )KCS( و 
شــبکه بالکچینــی »KCC« مشــارکت 
داشــته باشــند و به رشد این اســتارتاپ 

بالکچینی کمک کنند.

 سسکویهانا اینترنشنال گروپ 
یــک شــرکت فعــال در زمینــه 
معامالت مبتنــی بر تحلیل هــای کمی و 
یکــی از بزرگ تریــن شــرکت هایی کــه به 
انجــام معامــالت انحصــاری مشــغول 
است، تخصص ویژه ای در معامله کلیه 
در  عرضه شــده  مالــی  محصوالتــی 
بورس های بین المللی و کالس های دارایی 
مختلف دارد و روزانه میلیون ها معامله 
در صرافی هــای سراســر جهــان انجــام 

می دهد.

 کوکوین هم که کار خود را از سال 
۲۰۱۷ میالدی آغاز کرده، در حال 
حاضر، با بیش از ۲۰ میلیون کاربر، جزء 
پنــج صرافــی برتــر جهــان محســوب 
می شــود. این صرافی کــه از آن بــا عنوان 
»خانــه آلت کوین هــا« یــاد می شــود، از 
بیــش از ۷۰۰ توکــن و ۱۲۰۰ جفــت ارز 
معامالتــی در پلتفــرم خــود پشــتیبانی 
می کند. عــالوه بــر این، گــزارش عملکرد 
نیمــه اول ســال ۲۰۲۲ کوکویــن نشــان 
می دهد که حجم معامــالت این صرافی 
در این بازه زمانی از دو تریلیون دالر فراتر 
رفته که در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۲۱ 

رشدی ۱۸۰ درصدی داشته است.

NEWSخبر

روزشمار خبری بهار پرهیاهوی رمزارزها 

رمزینکس تایم الین سه ماهه رویدادهای مهم را منتشر کرد

بهار 1401  )21 مارس تا 21 ژوئن( پر از اخبار و اتفاقات مهم رمزارزی بود. 48 هزار دالری شدن بیت کوین در ابتدای بهار تا به 
زیر یک دالر رسیدن لونا؛ همه از مهم ترین رویدادهای بازار رمزارزها بود. به همین دلیل مرور آنچه در سه ماهه نخست 

امسال اتفاق افتاده، خالی از لطف نیست. 

14
01 

ین
رد

رو
7 ف

 اولین انتقال تتر روی شبکه الیتنینگ  
بیت کوین اتفاق افتاد. شبکه الیتنینگ یک 
راه حل الیه دوم روی شبکه بیت کوین جهت 

افزایش مقیاس پذیری شبکه بیت کوین 
است. در این تاریخ اولین انتقال تتر روی 

شبکه الیتنینگ توسط موسسه سینونیم با 
موفقیت انجام شد.

14
01 

ین
رد

رو
8 ف

قیمت بیت کوین به باالی 4۸.۰۰۰ 
دالر رسید، در پی این اتفاق بیش 

از 4۰۰ میلیون دالر از موقعیت های 
معامالتی فروش معامله گران لیکوئید 

شد. همچنین بیشترین قیمت 
بیت کوین در فصل بهار ۱4۰۱ در این 

روز ثبت شد.

14
01 

ین
رد

رو
9 ف

بخش نامه جدید وزارت صمت برای 
استخراج ارز دیجیتال صادر شد. طبق این 
بخش نامه آن دسته از مزارع استخراج ارز 

دیجیتال که برای تأمین برق یا گاز مورد نیاز 
خود با وزارت نیرو یا نفت قرارداد داشتند، 

می توانستند پروانه بهره برداری دریافت 
کنند.

14
01 

ت
ش

به
ردی

توکن متاورسی Stepn  که با شعار راه بروید و 8 ا
درآمد کسب کنید، ایجاد شده بود، به اوج قیمتی 
خود )4.۱5 دالر( رسید تا از روز آغاز معامالتش در 

صرافی بایننس )۱۸ اسفند ۱4۰۰( رشد خیره کننده 
14بیش از سه هزار درصدی را ثبت کرده باشد!
01 

ین
رد

رو
2 ف

قیمت توکن شیبا 3
اینو رشد 35درصدی و 
رسیدن به اوج قیمتی 

خود در فصل بهار ۱4۰۱ را 
14تجربه کرد. 

01 
ین

رد
رو

2 ف
معاون وزیر 1

ارتباطات بر عدم 
رسمیت داشتن 

پرداخت  با ارز 
14دیجیتال تأکید کرد.

01 
ین

رد
رو

1 ف
امکان پرداخت 9

با یوان دیجیتال در 
پیام رسان وی چت 

فراهم شد.

14
01 

ت
ش

به
ردی

بالکچین سوالنا حدوداً 11 ا
هفت  ساعت قطعی داشت. تیم 

توسعه دهنده سوالنا علت این 
اتفاق را درگیر شدن شبکه با تعداد 

14زیادی از داده ها عنوان کردند.
01 

ت
ش

به
ردی

 اعالم رئیس کل 17 ا
بانک مرکزی مبنی 

بر شروع آزمایش ارز 
دیجیتال ملی طی شش 

14ماه آینده.
01 

ت
ش

به
ردی

اجباری شدن احراز هویت 18 ا
برای کاربرانی که از طریق کیف 

پول »سیف پل« به صرافی 
بایننس متصل می شدند.

14
01 

ت
ش

به
ردی

توکن لونا سقوط بیش از 5۰ 19 ا
درصدی قیمت داشت و قیمت 

آن به 3۰ دالر رسید و از نرخ برابری 
استیبل کوین لونا )UST(  برابر دالر 

خارج شد. 

14
01 

ت
ش

به
ردی

2 ا
چین به رده 8

دوم بزرگ ترین 
استخراج کنندگان 

ارز دیجیتال 
14بازگشت. 

01 
ت

ش
به

ردی
2 ا

در پی ریزش 7
شدید بازار، بیش 
از هفت میلیارد 
دالر پول از بازار 

14خارج شد. 
01 

ت
ش

به
ردی

2 ا
 قیمت لونا به زیر یک دالر رسید و 2

سقوط بیش از 99درصدی نسبت به اوج 
قیمتی آن ثبت شد و در نتیجه نقطه ضعف 

کشف شده در مکانیسم استیبل کوین آن 
14مشخص شد. 

01 
ت

ش
به

ردی
2 ا

همزمان با ریزش بازار 0
ارزهای دیجیتال شرکت 

مایکرواستراتژی )بزرگ ترین 
سرمایه گذار سازمانی بیت کوین( 

وارد ضرر شد.

14
01 

داد
خر

 1

روز پیتزای بیت کوین! در 
این روز در سال ۲۰۱۰ فردی 
برای خرید دو عدد پیتزا ۱۰ 

هزار واحد بیت کوین پرداخت 
کرد تا اتفاقی جالب در تاریخ 

بیت کوین رقم بخورد.

14
01 

داد
خر

 6

شبکه ترا ۲ 
به عنوان بخشی از 

برنامه بنیاد ترا جهت 
جبران خسارات کاربران 

و اعالم برنامه ایردراپ 
پروژه راه اندازی شد. 

14
01 

داد
خر

 17

کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار 

آمریکا اعالم کرد 
بررسی حول عرضه 

اولیه BNB را آغاز 
کرده است. 

14
01 

داد
خر

 2
قیمت دالر 2

در بازار آزاد به 
باالی 33.۰۰۰ 
14تومان رسید. 

01 
داد

خر
 2

8

قیمت 
بیت کوین به زیر 

۱۸.۰۰۰ دالر و 
پایین ترین قیمت 
خود در فصل بهار 

۱4۰۱ رسید. 
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

دومیــن شــماره مجلــه 

»کتاب راه کار« 

شــد منتشــر 

فاز جدید رمزارز در کیش
مهرداد تاوتلی، دبیر جامعه هتل داران کیش در 

گفت وگو با راه پرداخت خبر داد 

با حمایت

مهرداد تاوتلــی، دبیرکل جامعه هتــل داران کیش از آغاز 
برنامه تبادل با رمــزارز در کیش همزمان با بازی های جام  
جهانی ۲۰۲۲ خبر داد. تاوتلی در گفت وگو با راه پرداخت، 
از آماده سازی دســتگاه های مبدل چهار رمزارز به ریال و 
نصب آن در جزیره کیش می گوید که طبق صحبت های 
او استفاده از آن فقط برای گردشگران خارجی یا ایرانیان 

ساکن خارج با پاسپورت خارجی امکان پذیر است.
چند وقتی است که با نزدیک شدن به برگزاری بازی های 
جــام جهانــی ۲۰۲۲ در قطــر و اعــالم پشــتیبانی جزیــره 
کیش برای اقامت مهمانــان این بازی ها بحــث ابزاری به 
نام »رمزارز کیش« مطرح شــده اســت. اولین بار انجمن 
بالکچین صحبت از رمزارز کیش را عنــوان کرد، اما هیچ 
اطالعاتی در مورد این رمزارز وجود نداشت و راه پرداخت 
نیــز در گزارش هایی با بررســی ایــن موضــوع دریافت که 
اساســاً نام »رمزارز کیش« کمی غلط انداز است، چراکه 
قرار نیست ارز دیجیتالی راه اندازی شود، بلکه قرار است 
یک ابــزار مبــدل رمــزارز به ریــال به صــورت آنــی طراحی 
شــود و به گفته کارشناســان تا به اینجا بدعــت و نوآوری 
انجام نشــده و از قبل چنین امکانی موجود بوده اســت. 
اما حاال مهرداد تاوتلی، دبیرکل جامعه هتل داران کیش 
در گفت وگو با راه پرداخت توضیحات روشن کننده ای در 
خصوص برنامه های رمزارزی در کیش ارائــه داده که کل 
این فرایند را بیشتر مشــخص می کند؛ اینکه دقیقاً قرار 

است چه اتفاقی بیفتد.
دبیــرکل جامعه هتــل داران کیــش در این رابطــه توضیح 
داد: »با نزدیک شدن به بازی های جام جهانی در دوحه و 
نزدیکی کشور میزبان به جزیره کیش ما به صورت جدی 
به ورود مهمانان بازی ها به جزیره کیش فکر کردیم. طبق 
برآوردهایی هم کــه داریم، طبعاً جمعیتی از گردشــگران 
جام جهانی به کیش و مکان هایــی به جز دوحه خواهند 
آمــد؛ چراکــه پیش بینــی می شــود ایــن دور بازی هــا یک 
میلیــون گردشــگر داشــته باشــد، در حالــی کــه ظرفیــت 
دوحه نهایتاً 3۰ الی 4۰ درصد آن را می تواند پوشش دهد 
و به هرحال تعــدادی از آن، به جــز امارات و عربســتان به 
سمت کیش سرازیر می شــوند. ضمن اینکه گردشگران 
ایرانی مقیم خارج نیز ترجیــح می دهند به کیش بیایند. 
مهم ترین چالش در این زمینه با توجه به تحریم ها بحث 
رزرواسیون و انتقال مالی برای گردشگران خارجی است. 
یکی از راهکارها استفاده از رمزارز بود و بنده شاید اولین 
نفری بــودم کــه از ضــرورت رفتن به ســمت ایــن راهکار و 

عملیاتی کردن آن صحبت کردم.«

 چهار رمزارز مشخص شــده بــرای تبدیل آنی به 
ریال

او ادامــه داد: »پــروژه ای کــه مــا در پیــش داریــم، خیلــی 
بزرگ تر و بلندمدت تر از بازی های جام جهانی است. 

خوشــبختانه تاکنون مذاکراتی طی چهار جلسه 
با دوستان بانک مرکزی داشــته ایم و همچنین 
با دو صرافی رمــزارز داخلی نیز مذاکــرات برای 
همــکاری انجــام شــده و تقریبــاً نهایی اســت. 
برنامه اصلی هم این است که در جزیره کیش 
و بعد از آن در دیگر شــهرهای توریستی ایران، 

دستگاه هایی مانند ATM نصب و راه اندازی شود 
که قابلیت تبدیل آنی رمزارز به ریال را داشته باشد. 

این تجهیزات در حال حاضر آماده است و به زودی خبر 

نصب آنها را اعالم خواهیم کرد. در واقع فقط ما منتظر 
رفع آخرین مالحظات قانونی که خیلی هم جزئی است، 

هستیم و دستگاه ها و تجهیزات کامالً آماده است.«
طبــق صحبت هــای تاوتلــی، در مــورد کار کــردن بــا ایــن 
دســتگاه ها یکســری محدودیــت  وجــود دارد؛ دبیــرکل 
جامعه هتل داران کیش توضیح داد: »ما در وهله نخست 
چهــار رمــزارز را مشــخص کردیــم که فعــالً فقــط امکان 
تبدیل این چهار رمزارز به ریال در این برنامه وجود دارد 
و تبدیل ســایر رمزارزها فعــالً ممنوع اســت. بیت کوین، 
اتریوم، تتر و  ترون، چهار رمزارزی هستند که ما انتخاب 
کرده ایم. اما به خاطر مسائل پول شویی این امکان فقط 
در اختیار گردشگران خارجی یا ایرانیان مقیم خارج، آن 
هم با پاســپورت خارجی و نه دوتابعیتی است و ایرانیان 
نمی توانند از آن اســتفاده کنند. این دستگاه ها قابلیت 
تحویل ریال به صورت آنی به گردشگران خارجی را دارد و 
با توجه به اینکه برای گردشگر خارجی سخت است که 
در شرایط فعلی ایران پول نقد با خودش به ایران بیاورد، 

این قابلیت می تواند بسیار راهگشا باشد.«
او تأکید کرد: »حتی با دوستان بانک مرکزی صحبت شد 
که در فرودگاه این دستگاه ها و به قولی این ATMها دایر 
شود تا توریســت واردشــده به ایران همان جا کار تبدیل 
رمزارز به ریــال را انجــام دهــد و در زمان خروج هــم ریال 

باقی مانده را بتوانند به رمزارز تبدیل کنند.«
بنابرایــن طبق گفته هــای دبیر جامعه هتــل داران کیش، 
بــه زودی گردشــگران خارجــی در کیــش با دســتگاه های 
کارت خــوان تبدیل رمــزارز بــه ریــال، امــکان رزرو هتل را 

خواهند داشت.
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کسبوکار
B U S I N E S S

باید هیجان کاربران 
را کنترل کنیم
گفت وگو با خشایار قوام فر، مدیر پشتیبانی سیتکس که می گوید کاربران چه در روزهای نزولی و چه در روزهای 

صعودی رفتار هیجانی دارند و تیم پشتیبانی باید با آرامش به آنها کمک کند تا هیجان خود را کنترل کنند

 راجع به تیم پشتیبانی سیتکس بگویید. 
ساختار این تیم به چه شکل است؟ 

تیم پشتیبانی سیتکس شــامل چهار واحد است؛ واحد 
کال ســنتر، واحد چت آنالیــن، واحد احراز هویــت و واحد 
بازرسی. ۱۸ نفر در واحد چت آنالین، 5 نفر در واحد احراز 
هویت، ۸ نفر در واحد کال ســنتر و 3 نفر در واحد بازرسی 

مشــغول به فعالیت هســتند. کال ســنتر هم 
شامل دو بخش اســت؛ بخش راهنمایی برای 

تکمیل احراز هویت و بخش هپی کال.
واحــد چــت آنالیــن بــه ســؤاالت و مشــکالت 
کاربران سیتکس پاسخ می دهد. افراد این تیم 
موظف هستند که در سریع ترین زمان ممکن و 
با باالترین کیفیت، پاسخگوی کاربران باشند. 
این تیم در سه شــیفت و به صورت ۲4ساعته 
مشغول به کار است. ۸۰ درصد کاربران از طریق 
چت آنالین با ما در ارتباط هستند. با توجه  به 

نوع کسب وکار صرافی ها که مالی است و حساسیت های 
خاص خود را دارد و همچنین اینکه ما می خواهیم سوابق 
ارتباط ثبت و ضبط شــود، ترجیــح و تأکید ما هــم بر چت 
آنالین است. در چت آنالین اشــتراک گذاری اعداد و ارقام 
و... راحت تر است. از طرفی این نوع ارتباط امنیت باالتری 

دارد. 
در واحد احراز هویت، اعضای تیم تالش می کنند پروســه 
احراز هویت را در زمــان کوتاهی انجام دهند. ایــن واحد از 
لحاظ امنیتی از حساسیت خاصی برخوردار است و یکی 
از گلوگاه های اساسی یک کسب وکار صرافی ارز دیجیتال 

است. 
کال سنتر هم شامل دو بخش اصلی است. در یک بخش 
راهنمایی هایی برای تکمیل احراز هویت ارائه می شود. در 
بخش هپی کال هم همکاران ما با کاربران تماس می گیرند و 

از کیفیت پاسخگویی اطمینان حاصل می کنند. 

البته اینجا باید این را بگویم که در دوران کرونا کامالً دورکار 
بودیم و توانستیم ساختاری را ایجاد کنیم که افراد بتوانند 
فعالیت خود را خارج از دفتر سیتکس ادامه دهند. در حال 
حاضر الیــن دورکاری ما هنــوز پابرجاســت و برخی تیم ها 

دورکار هستند. 
تیم بازرسی هم چت ها و تماس های ما با کاربران را از لحاظ 
کمی و کیفی بررسی می کنند. تیم بررسی بعد 
از انجــام این بررســی دو گــزارش بــرای ما تهیه 
می کند. یکی از این گزارش ها برای تیم هپی کال 
اســت و گزارش دیگــر برای تیــم مدیریــت. در 
گزارش اول کیفیت چت ها و تماس ها بررسی 
می شــود و در صورتــی  کــه مــوردی در چــت یــا 
تماســی وجود داشته باشــد که مبهم باشد یا 
نیاز به پیگیری داشــته باشــد، تیم هپی کال با 
کاربر مربوطه تماس می گیرد. در گزارش دوم هم 
که برای من تهیه می شــود، عملکرد و کیفیت 

کار اپراتورها و تیم ها بررسی می شود. 

 پشــتیبانی صرافی هــای دیجیتــال چــه 
تفاوتــی بــا پشــتیبانی ســایر کســب وکارها دارد؟ 
ویژگی های پشتیبانی این نوع کسب وکار چیست؟
به صــورت کلــی، ایــن نــوع پشــتیبانی در واقع پشــتیبانی 
فنی اســت. در پشــتیبانی صرافی های دیجیتال عالوه بر 
پشتیبانی امور مشتریان، پشتیبانی فنی هم ارائه می شود. 
با توجــه  به اینکــه ایــن نــوع کســب وکار در بازارهــای مالی 
فعالیت می کند، کار تیم پشتیبانی حساس است. چون ما 
در خط مقدم هستیم و با کاربری ارتباط داریم که در حال 
معامله یا انتقال دارایی اش است. این کاربر، سرمایه اش را 
در پلتفرم ما معامله می کند. این مسائل حساسیت کار ما 
را باال می برد و شاید نســبت به پشتیبانی کسب وکارهای 

دیگر کار ما حساسیت بیشتری داشته باشد. 

از طــرف دیگــر، اعضــای تیــم پشــتیبانی صرافــی ارزهــای 
دیجیتال موظف اند که تا حد زیادی دانش خــود را در این 
زمینه ارتقا بخشند و با مشکالت کاربران آشنایی داشته 
باشند و به واحدهای دیگر منتقل کنند. ما نمی توانیم کاربر 
را برای دریافت پاسخ منتظر نگه داریم. زمان پاسخگویی در 
پشتیبانی این نوع کسب وکار مهم است. در واقع همکاران 
ما در تیم های پشــتیبانی کارشناســانی هســتند کــه باید 

مسائل فنی را هم حل کنند. 
به هرحال با توجه  به ذات بازار رمزارزها که ریسک آفرین و 
پرنوســان اســت، کار ما با چالش های زیادی روبه رو است. 
در زمان نوســانات بــازار چالش هــای ما خیلی بیشــتر هم 
می شــود؛ چراکــه در ایــن بازه هــا افــراد زیــادی می خواهند 
خریدوفروش کنند و ما بــا حجم زیادی از احــراز هویت ها 
روبــه رو می شــویم. در روزهای ریــزش یا  صعــودی، کاربران 
هیجــان و بــرای خریدوفــروش عجلــه دارنــد. تیم مــا برای 
مدیریت این شرایط تالش زیادی می کند. اعضای تیم باید 
تمرکز و دقت باالیی داشته باشند و بدانند دارند با کاربری 
صحبت می کنند که هیجان باالیــی دارد. اگر این هیجان 
و عجله را درک نکنیــم، کاربران دچار اضطراب می شــوند. 
برای همین همیشه تالش می کنیم سطح دانش افراد تیم 

پشتیبانی را باال ببریم.

 مهم ترین مــواردی که تیم پشــتیبانی با 
آنهــا ســروکار دارنــد، شــامل چــه مــواردی اســت؟ 
کســب وکارها و کاربران هــر کــدام در خصوص چه 

نیازهایی به تیم پشتیبانی مراجعه می کنند؟
بخــش عمــده مراجعه به همــکاران مــا در تیم پشــتیبانی 
بــرای دریافــت راهنمایــی اســت. در واقــع راهنمایــی و 
آموزش موضوع اصلی مراجعه به تیم پشــتیبانی اســت. 
کاربران عمدتاً برای مشــاوره در مورد خریــد، فروش، نحوه 
ســفارش گذاری، انتقــال ارز و غیره به پشــتیبانی مراجعه 

خشــایار قوام فر، دانش آموخته مهندســی عمران اســت و در مدیریت پروژه های عمرانی تجربه طوالنی ای را پشــت سر گذاشــته است، اما 
سپس وارد حوزه مالی شده و کسب وکاری راه اندازی کرده اســت. در ادامه این مسیر، به حوزه رمزارزها عالقه مند شده و از سه سال گذشته 
به طورجدی در حوزه بالکچین و رمزارزها فعال بوده است. او تقریباً از دو سال پیش وارد شرکت سیتکس شده و حاال مدیر پشتیبانی صرافی 

ارزهای دیجیتال سیتکس است. 
او در گفت وگو با »رمزارز« می گوید در ابتدا تیم پشتیبانی سیتکس با یک تیم دونفره کار خود را آغاز کرد و کم کم و با توجه  به شرایط و نیازها 
این صرافی بزرگ تر شده و در حال حاضر 37 عضو دارد. در گفت وگویی مفصل با او درباره تیم پشتیبانی سیتکس، اهمیت عملکرد و کارکرد 
این بخش از یک صرافی دیجیتال صحبت کرده ایم. قوام فر می گوید در روزهای نزولی هم مانند روزهای صعودی با چالش های زیادی روبه رو 
هستند. از نظر او فارغ از صعودی یا نزولی بودن بازار، موضوع هیجان و رفتارهای هیجانی کاربران موضوع مهمی است؛ موضوعی که در همه 

بازارهای مالی دنیا اهمیت زیادی به آن می دهند و بخش های پشتیبانی کسب وکارهای این حوزه به شدت با آن درگیر هستند.
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جریمه بایننس
بانک مرکزی هلند یا همان بانک 
BNB که روی فعالیــت صرافی ها نظارت 
می کند، بایننس را به دلیل فعالیت بدون 
مجــوز 3.5 میلیــون یــورو جریمــه کــرده 

است.

 درآمد استپن
اپلیکیشن بالکچینی »استپن« 
کــه روی حــوزه ســالمت متمرکــز اســت، 
اعالم کرده در فصل دوم سال ۲۰۲۲ بیش 
از ۱۲۲ میلیــون دالر درآمــد حاصــل از 

تراکنش داشته است.

اتریوم بازها در پاریس
رویــداد »کنفرانــس جامعــه 
اتریوم« روزهــای ۱6 و ۱۷ جوالی در شــهر 
پاریس برگــزار می شــود. همزمان بــا این 
کنفرانس نشســت متــاورس هــم برگزار 

خواهد شد.

ممنوعیت جدید در تایوان
دولت تایوان اعــالم کــرده از این 
پــس خریدوفــروش رمــزارز بــا اســتفاده 
از کردیــت کارت را ممنــوع خواهــد کــرد. 
شرکت های مرتبط سه ماه وقت دارند این 

قانون را اجرایی کنند.



می کنند. از طرفی همان طور که گفتم، تیم پشتیبانی در خط 
مقدم است و نوسانات بازار هم زیاد هستند. در نتیجه در 
روزهای نوسانی و هیجانی بازار، درخواست های زیادی به 
سمت ما می آید و بسیاری از کاربران از ما می پرسند که باید 
چه کاری انجام دهند؟ پاسخ به این سؤاالت سخت است، 
چون ما نمی توانیم به کاربران سیگنال یا آنها را به سوی اخذ 
تصمیم خاصی سوق دهیم. در نتیجه باید به آنها آرامش 

دهیم تا بتوانند با خیال آسوده  کارشان را انجام دهند.  

 با توجه  به صحبت های شما اگر درست 
متوجه شده باشــم، واحد مجزایی برای آموزش در 
تیم پشتیبانی سیتکس وجود ندارد. از طرفی علت 
اصلی مراجعه بسیاری از کاربران به تیم پشتیبانی 
دریافت آموزش و راهنمایی اســت. پاسخگویی به 
این نیاز بــرای کدام یــک از واحدهای شــما تعریف 

شده است؟
سیتکس یک آکادمی دارد که تخصص آن آموزش است. 
از طرفی همان طور که اشــاره کردم، بخش زیــادی از ارتباط 
ما با کاربــران در حیطه راهنمایی و آموزش اســت. پس هر 
چقدر بهتر آمــوزش بدهیــم و علــم کاربــر را باالتــر ببریم، 
کار ما در پشــتیبانی راحت تر می شــود. امــا چالش اصلی 
این اســت که جنس آمــوزش در حــوزه بالکچین، رمــزارز و 

بازارهــای مالــی متفاوت اســت 
و نمی تــوان این مباحــث را طی 
چنــد دقیقــه در پشــتیبانی به 
کاربر آموزش داد. البته تا جایی 
کــه می توانیــم، بــا کمــک واحد 
دیجیتال مارکتینــگ محتــوای 
آموزشی در قالب نوشتار، ویدئو 
و عکس تولید می کنیــم، اما در 
نهایت وظیفــه اصلــی آموزش 
در جــای دیگــری تعریف شــده 

است.
وبالگ صرافی ســیتکس منبع 
خوبی برای یادگیری است که ما 
بعضاً لینــک مطالــب کاربردی 

را بــرای کاربــران ارســال می کنیــم. در ایــن لینک هــا نحــوه 
خریدوفروش، سفارش گذاری و موارد دیگر را به طور کامل 
توضیح داده ایم. در حقیقت تالش داریم با کمک ترکیبی 
از وبالگ و محتوای صرافی ســیتکس و اقدامــات آکادمی 

سیتکس به کاربران آموزش های الزم را بدهیم. 

  ســطح آگاهــی کاربــران اغلــب در چــه 
زمینه هایی پایین است؟

اکثر مراجعه کنندگان ما در مــورد بازارهای دوطرفه آگاهی 
کمی دارند و چون این بازار را به خوبی نمی شناســند، نگاه 
OTC بــه آن دارند. در بــازار دوطرفه، صرافــی ارز دیجیتال 
پلتفرمی است که خریدار و فروشنده را به همدیگر متصل 
می کند. یعنی در این مدل نقش صرافی، نقش خریدار یا 
فروشنده نیست. فقط فضا و پلتفرمی را ایجاد می کند که 
خریدار و فروشــنده بتوانند با هم معامله کنند. اما برخی 
مراجعه کنندگان ما تصورشان این است که با ما یعنی خود 
صرافی معاملــه می کنند. البتــه طی دو ســال اخیر دانش 
مشتریان ما باال رفته است. این افزایش سطح دانش هم به 
دو دلیل بوده است؛ یکی فعالیت بخش زیادی از کاربران در 
بازار بورس ایران و کسب دانش مالی و دیگری به دلیل رشد 

بازار رمزارزها در ایران. 

 در پشتیبانی صرافی  ارزهای دیجیتال با 
چه مشکالت و بحث های امنیتی مواجه می شوید؟ 
تیم پشتیبانی برای جلوگیری از این مشکالت چه 

اقداماتی در نظر می گیرد؟
مهم ترین مسئله صرافی های ارزهای دیجیتال و مخصوصاً 
در پشتیبانی امنیت است. منظور از امنیت هم بحث های 

مرتبط با پول شــویی، فیشــینگ، اجاره حســاب ها و غیره 
است. از مسائل امنیتی دیگر که باید به آن توجه داشت، 
دقت در انتخاب شــبکه هنگام انتقال رمزارزهاســت. اگر 
در انتخاب شــبکه اشــتباهی صورت بگیرد، دارایی از بین 
خواهــد رفــت. از ایــن رو مهم ترین چشــم انداز مــا در تیم 
پشــتیبانی، بحث امنیت اســت و با توجه  به نظرســنجی 
انجام شده، مهم ترین خواسته کاربران مان از ما نیز همین 

بوده است. 
در بخش های فنی، صرافی سیتکس آزمایش  های امنیتی 
زیادی را بــا باالترین ریت ها گذرانده اســت. امــا در بخش 
پشتیبانی عمده اقدامات ما در ارتباط با مسائل امنیتی، 
احراز هویت و آموزش در راســتای ارتقای دانش کاربران در 
مسائلی چون انتخاب شبکه در زمان انتقال رمزارز است. 
البته باز هم باید تأکید کنم احراز هویت پاشنه آشیل بحث 

امنیت حساب های کاربران است.

 در ماه های گذشته شاهد سیر نزولی بازار 
و ریزش آن بودیم. احتماالً در روزهای نزولی بازار کار 
تیم پشــتیبانی ســخت تر اســت. راجع بــه تجربه 
پشــتیبانی در روزهــای نزولی بــازار توضیــح دهید. 

عمده ترین چالش شما در این روزها چیست؟
در روزهــای نزولــی هــم ماننــد روزهــای صعــودی بــا 
چالش هایــی روبه رو هســتیم. 
در واقــع بحــث هیجان اســت 
و مــا، هــم در روزهــای نزولــی و 
هــم در روزهــای صعــودی بــا 
چالش هایی مواجه می شویم. 
بحــث اصلــی هیجــان کاربران 
اســت. هیجان کاربران در این 
بــازار همیشــه باالســت. چون 
ایــن یــک حــوزه مالی اســت و 
مــردم بــا پــول و دارایــی خــود 
معاملــه می کننــد. نوســانات 
بازار هم دلیل دیگری برای این 
هیجانــات اســت. در روزهــای 
نوســانی، صعــودی یــا نزولــی، 
کاربــران می خواهنــد ســریع تر جــواب ســؤال خــود را از 
ما بگیرنــد. کاربــران در این روزها بــا هیجان باالیــی به ما 
مراجعه می کننــد و ما بایــد با نهایــت آرامش بــا کاربران 
ارتباط بگیریــم و کمک کنیم کــه بتوانند هیجــان خود را 
کنترل کنند.  وقتی بازار صعودی اســت، ما شــاهد فومو 
)Fear of missing out( در بیــن مــردم هســتیم. مــردم 
دچار ترس جاماندن می شــوند. مردم احساس می کنند 
باید خود را سریع به بازار برسانند و اگر این کار را نکنند از 
سود کردن و دیگران عقب می مانند. همین موضوع هم 
باعث تصمیمات اشتباه می شود و کار تیم پشتیبانی را 

بیشتر و سخت تر می کند. 

 ویژگی هــا و مزیت هــای رقابتــی تیــم 
پشتیبانی سیتکس چیست؟

میانگین زمان انتظار برای پاســخگویی در تیم پشــتیبانی 
سیتکس ۲3 ثانیه است. این موفقیت با کمک همکاران من 
در تیم پشتیبانی و هوش مصنوعی امکان پذیر شده است. 
در تیم پشــتیبانی سیتکس ما پاســخگویی ۲4ساعته در 
هفت روز هفته )۷×۲4( داریم. زمان تأیید احراز هویت هم 
کمتر از پنج دقیقه است، یعنی فاصله بین تکمیل مراحل 
احراز هویت توســط کاربر تا بررسی و تأیید تیم پشتیبانی 

پنج دقیقه است. 
تیم بازرسی هم تمام چت ها و تماس ها را بررسی و از کیفیت 
آنها مطمئن می شود. همچنین پرسش نامه هایی در اختیار 
کاربران قرار می گیرد و نظرسنجی هایی انجام می شود تا بر 
اساس آنها مشــخص  شــود میزان رضایت کاربران از تیم 
پشتیبانی چقدر است که خوشبختانه تاکنون نمره بسیار 

خوبی گرفته ایم. 

تیم پشتیبانی در خط 
مقدم است و نوسانات 
بازار هم زیاد هستند. 
در نتیجه در روزهای 
نوسانی و هیجانی 
بازار، سؤاالت و 

درخواست های زیادی 
به سمت ما می آید

   عکس:  نسیم اعتمادی
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آموزش
E D U C A T I O N

با رشــد جامعه رمزارزی، شــاهد رشــد روزافزون کالهبرداری 
در این فضا هستیم. کالهبرداری در فضای رمزارزی غالباً با 
پروژه های اسکم انجام می شود. تشخیص پروژه های اسکم 
برای عمــوم مــردم کار راحتی نیســت و این ســبب می شــود 
بســیاری از مردم در تله این دســت پروژه ها بیفتند. با وجود 
اینکه تشــخیص برخــی پروژه های کالهبــرداری کار بســیار 
دشواری است، اما با رعایت برخی نکات و توجه به یکسری 
موضوعات می توان تا حد زیادی از پروژه های اسکم در امان 
ماند. آکادمی مزدکــس اخیراً یــک وبینار آموزشــی در مورد 
پروژه های اسکم در فضای رمزارزی برگزار کرده است. در این 
وبینار یزدان عباسی، رئیس کارگروه آموزش و پژوهش انجمن 
بالکچین ایران در مورد چیستی پروژه های اسکم و تفاوت آن 
با پروژه های شت کوین، بازار اسکم های کریپتویی، روش های 
رایــج در پروژه هــای اســکم و روش های تشــخیص پروژه های 
اسکم نکاتی را بیان می کند. گزیده این نکات را می توانید در 

ادامه بخوانید.

 دلیل وجود پروژه های اسکم و نحوه تشخیص 
آنها

در فضای رمزارزها به دالیل مختلفی پیاده ســازی پروژه های 
اســکم  ســاده تر اســت. اســکم پروژه ای اســت که ذاتــاً برای 
ضربه مالی زدن به سرمایه گذاران و جهت کسب درآمد برای 
توســعه دهندگان پروژه ســاخته می شــود. تفاوت پروژه های 
شــت کوین با اســکم این اســت کــه پروژه های شــت کوین با 
این هدف طراحی نشده اند، اما این نوع پروژه ها بنا به دالیل 

مختلف کاربردی ندارد، یعنی توکنی که در آن پروژه تعریف 
می شود، کاربرد خاصی ندارد و به همین دلیل ممکن است 

در طول زمان ارزش خود را از دست بدهد. 
وقتی ما در یک پروژه رمزارزی ســرمایه گذاری می کنیم، باید 
چند نکته را مورد مالحظه قــرار داریــم. مهم ترین نکته این 
است که حضور و در دسترس بودن افراد پشت پرده پروژه های 
رمزارزی و به خصوص پروژه های کالهبرداری در وب سایت یا 
آدرس های دیگر، به معنی حمایت دولتی یا حمایت قضایی از 
شخص سرمایه گذار نیست. به  عبارت  دیگر سرمایه گذار باید 
بداند امکان از دست  رفتن دارایی اش وجود دارد و در بسیاری 
از کشــورها در صورت بروز این اتفاق تحــت حمایت قانونی 
قرار نمی گیرد؛ زیــرا قوانین این حوزه هنوز به طور مشــخص 

نوشته نشده اند. 
نکته بعدی این است که وقتی پروژه ای که در آن سرمایه گذاری 
کرده اید، کالهبرداری از آب درمی آید، بر خالف تصور عموم 
حتی با پیگیری قضایی هم امکان برگشت وجه وجود نخواهد 
داشت. یعنی قاضی نمی تواند حکم برگشت پول را بدهد. در 
واقع سیستم بانکی ای نیز وجود ندارد که در صورت صدور 
حکم، پول را به  حساب سرمایه گذار برگرداند. امکان بازگشت 
تراکنش ها در شــبکه های رمــزارزی وجود نــدارد؛ مگر اینکه 

مالک حساب مقصد خود تصمیم به برگشت پول بگیرد. 
نکته دیگر در مــورد لو دادن بخشــی از اطالعات حســاب با 
انجام تراکنش است. برای مثال اگر شما دقت نداشته باشید، 
با انجــام یک تراکنــش رمــزارزی، گیرنده می توانــد موجودی 
حســاب شــما را ببیند. حســاب های رمــزارزی توســط هیچ 

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

مهم ترین مزیت توکن های اوراق بهادر
کاهش هزینه  های اقتصادی

توکن های اوراق بهادار ممکن است بتوانند 
هزینه های مرتبط با مدیریت مالکیت را به شدت 
کاهش دهنــد. این موضوع می تواند شــرکت های 
موجود با سهم های رایج ســنتی را ترغیب کند که 
بــه ســمت توکن هــای اوراق بهــادار حرکــت کنند. 
حداقــل دو روش مهــم وجــود دارد کــه از طریــق 
آنها می توان بــازار توکن های اوراق  بهــادار را بهبود 
بخشــید. درباره مــورد اول باید گفــت هزینه های 
مربوط به مشاوره جهت ارائه و عرضه اوراق بهادار 
بســیار باالســت. قراردادهــای هوشــمند ممکــن 
است هزینه ها را به طرز بسیار قابل 
توجهــی کاهش دهنــد که ایــن امر 
همچنین با پیچیدگی های متعدد 
بحث تسویه حساب که در مطلب 
پیشین به آن پرداختیم نیز مرتبط 

می شود.
در رابطه با مــورد دوم نیز باید گفت 
هزینه های قابل توجهی برای تطبیق 
و اصــالح مالکیــت وجــود دارد کــه 
مربوط بــه بعــد از صدور و ســاخت 
پایگاه اطالعاتی سرمایه گذاران هستند. 
به عنوان مثال، خرید را در نظر بگیرید، توکن های 
اوراق بهادار به ایجاد جداول فوری و خودکار توسط 
کدها منجر می شــوند. در نتیجه، تجزیه وتحلیل 
ســناریوها تســهیل شــده و ویژگی هــای مختلفی 

مانند نقدینگی در نظر گرفته می شوند.

عمق بــازار و کاهش مشــکالت مرتبط با 
نقدشوندگی دارایی ها

اصلی تریــن  از  یکــی  بازارپذیــری  فقــدان 
مشــخصه های بســیاری از کالس هــای دارایــی 
اســت. ایــن ویژگــی به دلیــل مفــاد قــراردادی یــا 
عدم نقدشــوندگی نســبی بــازار به دلیــل کم عمق 
و کوچک بــودن بازار ایجــاد می شــود. صرف نظر از 
منابــع نقدینگــی، تحقیقــات حاکــی از آن اســت 
کــه دارایی هــای غیرنقدشــونده بــا تخفیــف قابل 
توجهی معامله می شوند. مشــکالت دیگری نیز 
در ارتباط با عدم نقدینگی وجود دارد. برای مثال، 
شــرکای بــا مســئولیت محــدود در صندوق هــای 
ســهام خصوصی، معموالً قبل از اینکه بتوانند از 
سرمایه گذاری های با تخفیف شدیدتر در معامالت 
ثانویه خارج شــوند، به تأیید و اجازه شــرکای خود 

نیاز دارند.
صندوق های توکن شــده به مدیران صندوق اجازه 
می دهند تا بدون تــرس از بازخریــد در دارایی های 
غیرنقدشونده، سرمایه گذاری کنند. این در حالی 
اســت که افرادی که در صندوق ها ســرمایه گذاری 
کرده انــد، می تواننــد بــه نقدینگــی بــازار ثانویــه 
دسترسی داشته باشند. با افزایش ارزش، انتظار 
می رود کــه بــازار عمیق تری بــرای منافــع مالکیت 

و افزایش نقدینگــی ســرمایه گذاران ایجاد شــود. 
دالیل دیگــری نیــز وجــود دارد که نشــان می دهد 
ممکن اســت با افزایــش نقدینگــی، ارزش دارنده  
توکن )نسبت به ارزش دارنده  سهام( افزایش یابد. 
دلیل اول این است که مالکیت کسری دسترسی 
به برخی دارایی های گران قیمــت و پرهزینه را برای 
سهام داران تسهیل می کند. در نتیجه،  با گنجاندن 
و ورود ســرمایه های خــرد به بــازار، نقدینگــی بازار 
افزایــش می یابــد. دلیــل دوم این اســت کــه حتی 
ســهام داران رمزارزهــا نیــز ترجیــح می دهنــد برای 
تنوع بخشــی به ســبد ســهام خــود، از دارایی های 
ســنتی هم اســتفاده کرده و دارایی هایــی را نیز که 
نوســان کمتری دارند، در ســبد ســهام خــود جای 
دهنــد. ســوم، دارایی هــای توکن شــده می تواننــد 
دارایی های غیرنقدشــونده را به واســطه ها، مانند 
بازارســازهای الگوریتمــی و صندوق هــای رمــزارز 
ً  در  معرفی کنند. این قبیــل افراد و گروه هــا معموال
بازارهای غیرنقدشونده یا نوظهور چندان فعالیت 
نمی کنند؛ بنابراین ارائه اوراق بهادار در قالب توکن 
می توانــد آنهــا را ترغیب بــه ورود کنــد. چهارمین 
دلیلی که نشان می دهد با افزایش نقدینگی ممکن 
است ارزش بازار هم افزایش پیدا کند، حاکی از آن 
است که توکن سازی از دارایی ها، بازارهای جهانی 
و سرمایه گذاران خرد را با یکدیگر ادغام می کند، در 

نتیجه بخش بندی بازار کاهش می یابد.

ارتقای قابلیت همکاری
قابلیت همکاری را می توان هسته اصلی 
پیشرفت فناوری دانست. اســتانداردها، قابلیت 
همکاری را تسهیل می کنند و ماهیت غیرمتمرکز 
بالکچیــن بــه ایجــاد اثــرات شــبکه بــرای پذیــرش 
استانداردها کمک می کند که به نوبه خود قابلیت 
همکاری را ارتقا می بخشد. در واقع، توجه فراوانی 
که این روزها به فناوری بالکچین می شود به خاطر 
همین مســئله قابلیت همکاری اســت؛ چنانچه 
اســتدالل می شــود: »بیاییــد لحظه ای به ســؤالی 
بپردازیم کــه هر فرد شــکاک به فنــاوری بالکچین 
ً  بــرای ایــن کار به  تمایــل دارد بپرســد؛ آیــا مــا واقعا
بالکچین احتیاج داریم؟ این کار را نمی شود با همان 
دیتابیس های ســنتی انجام داد؟« در پاســخ باید 
بگوییم که بله،  این امــکان وجود دارد کــه برخی از 
این کارها را با اســتفاده از پایگاه هــای داده متمرکز 
انجام دهیــم، ولی ایــن ســؤال مطرح می شــود که 
»پس چرا در گذشته انجام نشده بود؟« پاسخ به 
این سؤال این اســت که راه حل های متمرکز فعلی 
برای انتقال ارزش الکترونیکی با یکدیگر سازگاری 
ندارنــد. آنهــا نمی توانند بــا یکدیگر ارتبــاط برقرار 
کنند. به عنوان مثــال،  ما نمی توانیم مقــداری را از 
پی پال به ونمو بفرســتیم، یا اینکه از E-Trade به 
RealityShares ارســال کنیم؛ چراکــه این الیه ها 

قابلیت همکاری ندارند.«

COMMENTیادداشت

آکادمی مزدکس برگزار 
کرد؛ آنچه باید در مورد 

پروژه های اسکم در 
فضای رمزارزی بدانید

چیزی را که باورکردنی نیست

باور نکنید!

محمد قاسمی
 مدیرعامل مزدکس

sghasemi
@gmail.com
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بانکی پشــتیبانی نمی شــوند و ادعا در این مورد صرفــاً برای 
جلب اعتماد است.  

 اندازه بازار کالهبرداری
به صورت کلــی و جدا از بحث کریپتوکارنســی بــازار جهانی 
کالهبرداری در دنیا در حدود 30 میلیارد دالر در سال جاری 
بوده و این بازار رشــد 22.8 درصدی را تجربه کرده اســت. در 
فضای رمزارزی، اسکمرها یا کالهبرداران توانسته اند در سال 
2021 حدود 14 میلیارد دالر کالهبرداری کنند. با رشد دیفای، 
کالهبــرداری در این فضا رشــد بســیار زیــادی یافته اســت. 
ســرقت کریپتویی از ســال 2020، 519 درصد رشــد کرده و به 
3.2 میلیارد دالر رمزارز رسیده اســت. در واقع، 72 درصد از 
سرمایه ها از طریق پروتکل های دیفای به سرقت رفته است. 

 روش های رایج کالهبرداری در فضای رمزارزی 
یکــی از رایج تریــن روش هــا، ســرمایه گذاری رمزارزی اســت. 
در ایــن فضا کالهبــردار خــود را به عنــوان یک شــرکت یا فرد 
شناخته شده جعلی معرفی می کند. این افراد ادعا می کنند 
که می توانند دارایی های رمزارزی را مدیریت کنند یا برای شما 
معامله انجام دهند و در ازای این کار از شما کارمزد می گیرند. 
این افــراد یا پــس از دریافــت کارمــزد ناپدیــد می شــوند یا از 
شــما می خواهند که مقداری از رمزارزهای خود را در اختیار 

آنها قرار دهید و حق برداشت به 
شما نمی دهند. در واقع یک پنل 
جعلی با اطالعات جعلی به شما 
نشــان می دهند. این پنل نشان 
می دهــد که شــما در حال ســود 
کردن هســتید، اما تا رسیدن به 
ســقف معیــن اجــازه برداشــت 

ندارید. 
روش بعــدی راگ پــول اســکم 
اســت کــه در فضــای ان اف تــی 
روش  ایــن  در  دارد.  رواج 
کالهبرداران با برگــزاری کمپین، 
پوش خبــری، انجــام تبلیغات و 
خریدوفروش های جعلی، ارزش 
یک ان اف تی را افزایش می دهند 
و مــردم را بــه خریــد آن ترغیــب 
می کننــد. بنابراین شــما باید به 
ارزش آن ان اف تــی و منطــق آن 

ارزش دقت کنید. 
کالهبــرداری رمانتیــک روش دیگــر کالهبــرداری در فضــای 
رمزارزی است. در این روش شما از افرادی که عموماً سلبریتی 
هستند، پیام هایی دریافت می کنید. این افراد تالش می کنند 
با شما روابط دوستانه برقرار کنند و پیشنهاد می دهند که به 

نیابت از شما معامله یا سرمایه شما را مدیریت کنند. 
فیشــینگ اســکم هــم  روشــی اســت کــه جدیــداً روی 
تراســت ولت رایج شــده اســت. طــی ایــن روش ایمیل هایی 
از آدرس هایی مشــابه با پشــتیبانی تراســت ولت برای شما 
ارســال می شــود و به شــما می گویند کــه اگــر دارایی خــود را 
به روز نکنیــد، دارایی شــما بلوکه می شــود. در ایــن ایمیل ها 
یــک لینــک جهــت به روزرســانی دارایــی برای شــما ارســال 
می شود که در آن لینک، کلمات بازیابی شــما را درخواست 
 می کنند.  روش بعدی گیو اوی اسکم در شبکه های اجتماعی 
 )Social media cryptocurrency giveaway scams(
اســت. در این روش به شــما گفته می شــود که بــرای مثال با 
شرکت در این کمپین، به شما مقداری رمزارز به صورت رایگان 
داده خواهد شد.  مدل رایج بعدی که در ایران از آن استفاده 
زیادی می شود، روش پانزی است. پانزی یک اصل کلی دارد؛ 
سود افراد جدید توسط واریزی افراد قبلی پرداخت می شود. 

 چطور از این پروژه هــای کالهبرداری اجتناب 
کنیم؟

 اعضای تیــم: یکی از مــواردی که بایــد در مــورد پروژه هایی 

که به شما پیشــنهاد می شــود، مورد توجه قرار دهید، تیم 
آن پروژه اســت. حتماً باید افراد پشــت این پروژه را بادقت 
بررسی کنید. باید در وایت پیپر راجع به تیم صحبت شده 
باشد. ســابقه افراد تیم در حضور در شرکت های بالکچین 
و رمــزارزی، ســابقه تحصیلی و ســابقه حضور آنهــا در این 
فضا مهم اســت. افراد فعــال در ایــن حوزه ایــن اطالعات را 
در لینکدین خود ثبت می کنند. شبکه دوســتان این افراد 
نیز باید بررســی شــود. ســابقه و تعداد دوســتان ایــن افراد 
بســیار مهم اســت. تعداد زیاد افراد دنبال کننده ضمانت 
خوب بودن پروژه نیســت، اما تعداد کم دنبال کنندگان نیز 

قطعاً نکته خوبی نیست. 
ممکن اســت در وایت پیپر در مورد اســم اعضای تیم دروغ 
گفته شــود. برای حصول اطمینان از صحت این ادعا، باید 
لینکدین و سابقه فرد نام  برده شده بررسی شود. اگر فرد واقعاً 
در این پروژه حضور داشته باشد، حتماً در سوابق خود ذکر 
کرده است. برای اینکه تشخیص دهید تعداد دنبال کنندگان 
واقعی اســت یا خیر، می توان ســابقه تأســیس آن حساب 

کاربری یا مدت فعالیت فرد در آن فضا را بررسی کرد.
خطــر رزومه فروشــی: نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه برخــی 
افــراد رزومــه خــود را می فروشــند. پــس حتــی اگــر افــراد 
شناخته شــده ای در اعضــای تیــم حضــور داشــتند و در 
لینکدین هــم ایــن مشــارکت را ثبــت کــرده بودند، بــاز هم 
حضور آن افــراد در پروژه قطعی 

نیست. 
اهمیت وایت پیپر: نکته دیگر در 
مورد وایت پیپر پروژه است. حتماً 
وایت پیپر پروژه را بخوانید و قبل 
از خواندن، چند نکته مهم را در 
نظر داشته باشــید. اگر پروژه ای 
در ایران فعالیــت می کند، حتماً 
بایــد وایت پیپر فارســی داشــته 
باشــد. وایت پیپــر بایــد شــامل 
برخی نکات مانند مسئله ای که 
آن پــروژه می خواهد انجام دهد، 
راهــکار و جزئیات، شــبکه ای که 
قرار اســت توکن روی آن توسعه 
یابد، نحوه توزیع توکن، اعضای 

تیم و نقشه راه باشد. 
میــزان جــذب ســرمایه پــروژه: 
میزان ســرمایه ای را که آن پروژه 
رمزارزی قصد دارد برای توسعه و راه اندازی پروژه جذب کند، 
حســاب کنید. ســپس منطق ارزشــی را که از ســمت پروژه 

اعالم می شود، مورد بررسی قرار دهید. 

چند نکتــه دیگــر: هرگونــه قــول یــا ادعایــی مبنی بر ســود 
تضمین شده یا درآمد دو یا چندبرابری به  احتمال زیاد نشان 
از یک پروژه کالهبرداری دارد. هر وقت کسی ادعا کرد که در 
صورت سرمایه گذاری تان، سود چندین درصدی را تضمین 

می کند، به آن پروژه شک کنید.
 هرگاه تنها ابزار یک پروژه رمزارزی، رمزارز بود، باید به آن 
شک کرد، یعنی اگر هیچ روش پرداختی به جز کریپتو وجود 

نداشت، نمی توان به آن اعتماد کرد.
 وجــود غلط هــای امالیــی در وایت پیپــر و ایمیل هایــی که 
برای شــما ارســال می شــود، یکی از بزرگ ترین نشــانه های 
کالهبرداری بــودن پــروژه اســت. یــک پــروژه نمی توانــد 
وب سایتی داشته باشــد که با اطالعات پیش فرض یا لورن 
اپســوم پر شــده باشــد. به محتوای وب ســایت و غلط های 

امالیی دقت کنید. 
 هر پروژه ای که به شــما وعده رمزارز رایگان داد، مشکوک 

است.
 از سرمایه گذاری در پروژه هایی که اعضای تیم آنها جعلی 

است، به شدت خودداری کنید.
 اگــر پــروژه ای مبتنی بــر بحث های انگیزشــی اســت و در 
رویدادها بحث های علمی مطرح نمی شود، از آن بپرهیزید. 

جدا از بحث 
کریپتوکارنسی بازار 

جهانی کالهبرداری در 
دنیا در حدود 30 میلیارد 
دالر بوده و این بازار رشد 

22/8 درصدی را هم 
تجربه کرده است!

تایم تاکنون 20 هزار ان اف تی به ارزش 10 میلیون دالر فروخته است

همکاری مجله تایم با سندباکس
بــا توســعه وب 3 و رواج آن، ان اف تی هــا بــه 
جنجال برانگیزترین قســمت اکوسیستم کریپتو 
تبدیل  شده اند که هم مورد تمجید قرار می گیرند 
و هــم از آنها انتقاد می شــود. »کیت گروســمن«، 
رئیس مجله تایم معتقد اســت بحث های هر دو 
طرف، چه طرفداران و چه منتقدان، تمام نشــدنی 
است. گروسمن ســال گذشــته برای ساخت تایم 
پیسز و تبدیل مجله 99ساله تایم به ان اف تی تالش 

بسیاری کرد.
ان اف تی ها دارایی های دیجیتالی منحصربه فردی 
هستند که با استفاده از فناوری بالکچین تأیید و 
ذخیره می شوند، اما منتقدان معتقدند این توکن ها 
نیز مانند ارزهای دیجیتالی انــرژی زیادی مصرف 
می کننــد و بــرای محیــط  زیســت مضر هســتند. 
بســیاری از ان اف تی ها روی شــبکه اتریوم، دومین 
توکــن بــزرگ، ســاخته  شــده اند. ظهــور اینترنــت 
باعث شــد هر شــخصی بتواند تصاویر، ویدئوها 
و آهنگ هــای مــورد عالقــه اش را به صــورت آنالین 
و رایگان مشــاهده کند، اما ظهور ان اف تی مرحله 
جدیدی را از مالکیت رقم زد و مردم به دلیل اینکه 
می توانند مالک یک آیتم مجازی باشند، ان اف تی 

می خرند.
گروســمن در مصاحبــه بــا CNBC گفتــه اســت: 
»ان اف تی بــه دو دلیل بــرای مــردم مهم و بــاارزش 
است؛ در وهله اول این توکن به شما اجازه می دهد 
تا مالکیت یک  چیز را در بالکچین ثابت کنید. دوم 
اینکه دارنده ان اف تی می تواند اطالعات شخصی 

خود را کنترل کند.«

 تایم پیســز؛ 20 هزار ان اف تی بــا ارزش 10 
میلیون دالر

دارندگان توکن TIMEPieces می توانند کیف پول 
دیجیتال خود را به وب سایت تایم متصل کنند. این 
اتصال، به دارندگان دسترسی نامحدود به محتوای 
مجله تایم و همچنین دعوت نامه های انحصاری 
بــرای رویدادهــای مجــازی و حضــوری می دهــد. 
برخی توکن های تایم پیســز محبوب تر هستند و 
امکانات بیشــتری دارند. بــرای مثال ایــن توکن ها 
شامل عکس و دیگر اشکال هنرهای دیجیتال از 
89 هنرمند نوظهور در وب 3 ازجمله »فرخ سرمد«، 
»جوآن  هالینگ« و »جولی پاچینــو«، دختر »آل 
 پاچینــو« هســتند. بســیاری از کلکســیونرهای 
مشــهور هم؛ از »آنتونی هاپکینــز« گرفته تــا »اوا 

لونگوریا«، به این کلکسیون جذب شده اند.
بــه گفتــه گروســمن، مجلــه تایــم از ماه ســپتامبر 
2021 بیش از 20 هزار ان اف تی تایم پیسز ایجاد یا 
به اصطالح عرضه کرده است. این 20 هزار ان اف تی 
متعلق بــه 12 هــزار کیــف پــول دیجیتــال و تقریباً 
نیمی از آنها به Time.com متصل هستند. این 
ان اف تی ها 10 میلیون دالر ســود برای مجله تایم و 
60 هــزار دالر برای خیریه های مختلــف به ارمغان 

آورده اند.
تایم اخیراً با پلتفرم بــازی »ســندباکس« در حال 

همکاری برای ایجاد یک فضای مجازی در متاورس 
با نام تایم اســکوئر است. تایم اســکوئر قرار است 
مرکزی برای میزبانــی رویدادهای هنــری و تجارت 
مجازی تایم باشد. ســندباکس با ارزش یک و نیم 
میلیون دالر، یکی از بزرگ ترین پروژه های متاورس 
اســت. ایــن پــروژه ســهم بزرگــی در پذیــرش اولیه 
فناوری بالکچین داشته و به همین دلیل است که 

جزء باارزش ترین پروژه ها محسوب می شود.

 عبور از جوامع مبتنی بر حرص و طمع
ویتالیک بوتریــن، خالق اتریوم اخیــراً در 
مصاحبه ای که با تایم داشته، گفته نگران روندهای 
فضای رمزارزهاست و این فضا اگر به درستی اجرا 
نشود، پتانسیل تبدیل شدن به یک ویران شهر را 
دارد. بوترین گفت: »خطر یعنی همین میمون های 

3 میلیون دالری و قمار با آنها.«
بیل گیتس در ســخنرانی اخیر خود در تک کرانچ 
گفت که اســاس پدیده کریپتــو و ان اف تی، نظریه 
احمق بزرگ تر اســت. او باور دارد ارزشی که به این 
دارایی ها داده  شــده، بیشــتر از ارزش واقعی شــان 
است. این قیمت ها بر اســاس تمایل افراد است. 
هر چقدر مردم حاضر باشند پول بیشتری بدهند، 
قیمت ایــن دارایی ها هــم باالتر خواهد رفــت. این 
بنیان گــذار میلیــاردر مایکروســافت بــا عکــس 
میمون های چند میلیون دالری نیز شوخی می کند 
و می گوید: »بله، عکس های چند میلیون دالری از 

میمون ها حتماً وضع دنیا را بهتر می کنند.«
به گفته کوین گکو، صنعت کریپتو در نوامبر 2021 
در اوج خود بود و دو تریلیون دالر ارزش داشت، اما 
اکنون کاهش شدیدی را تجربه کرده است. در حال 
حاضر ارزش بخش متاورس بیش از شش میلیارد 

دالر تخمین زده  شده است.
سلســیوس هم که به کاربران خود وعده سودهای 
بــاال مــی داد، اخیــراً رو بــه ورشکســتگی مــی رود. 
اوپن سی بزرگ ترین بازار ان اف تی دنیا و کلکسیون 
توکن های تایــم پیســز هــم از تعدیــل 20 درصدی 

نیروهای خود خبر داده اند.
ادامه در صفحه 14

REPORTگزارش

آموزش
E D U C A T I O N
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اینجا پرداخت با 
رمزارز مجاز است!

شرکت های بزرگ بین المللی که خیلی زود کریپتو را به عنوان ابزار پرداخت به رسمیت شناخته اند
وضعیت فعلی اکوسیســتم رمزارزی بر هیچ کس پوشــیده 
نیســت. افت شــدید قیمت کوین ها، ورشکســتگی برخی 
شــرکت های کریپتویــی و اقدامــات برخــی شــرکت های 
دیگــر ماننــد سلســیوس جهــت مســدود کــردن حســاب 
کاربران به وضعیتی منجر شــده که برخی آن را »زمســتان 
کریپتو« می نامند. اما با تمام این موارد هنوز بخشی از این 
اکوسیستم در حال رشد و توسعه اســت. امکان پرداخت 
با رمزارز بخشــی از این اکوسیســتم اســت که حتی در این 
شرایط هم طرفداران زیادی دارد. از سال های 2020 و 2021 
بــا افزایــش محبوبیــت پرداخــت کریپتویــی، شــرکت های 
بزرگ این امکان را برای مشتریان خود فعال کردند. اکنون 
مشتریان می توانند پرداخت های خود را به طور مستقیم یا 
از طریق پلتفرم های پرداخت با ارزهایی مانند بیت کوین و 

اتر انجام دهند. 
اولین شــرکت هایی که پرداخت کریپتویی را فعــال کردند، 
اغلب شرکت های فعال در حوزه فناوری و رسانه بودند، اما 
در حال حاضر می توان برای خرید مبلمان، خواربار و حتی 
بلیت سینما هم از رمزارز استفاده کرد. بیت کوین هنوز هم 
پذیرفته شــده ترین ارز دیجیتال بــرای پرداخت اســت، اما 
اکنون بسیاری از خرده فروشان طیف گسترده ای از ارزهای 
دیجیتــال؛ از الیت کویــن گرفته تا شــیبا اینــو را می پذیرند. 
با وجــود اینکه سیســتم های پرداخــت ارز دیجیتال فعلی 
هنوز تکامل نیافته اند، اما هم اکنون کنار گذاشتن فیات از 
هر زمان دیگر آسان تر شده است. در ادامه به شرکت های 
بزرگی که امــکان پرداخت با رمــزارز را برای مشــتریان خود 

فعال کرده اند، نگاهی می اندازیم. 

 هول فودز مارکت 
با وجود اینکه آمازون، شــرکت مادر هول فــودز مارکت، هنوز 
به طور کامــل رمزارزها را نپذیرفتــه، اما این ســوپرمارکت های 
زنجیره ای از سال 2019 امکان پرداخت با ارز دیجیتال را برای 
مشتریان خود فعال کرده اند. مشتریان می توانند با استفاده 
از برنامــه »اســپند ایــن« )SpendIn( که توســط »فلکســا« 
پشتیبانی می شــود، هزینه خرید خود را بپردازند. فلکسا از 
بیت کوین، بیت کوین کش و اتر پشتیبانی می کند. این شبکه 
با خرده فروشان بزرگ دیگری چون نورد استورم، گیم استاپ و 

جامبا جوس مشارکت دارد.
در واقع هول فــودز مارکت وجــوه را به طور مســتقیم دریافت 
نمی کند. برنامه اســپند این یک کد کیوآر تولیــد می کند که 
مشتری هنگام پرداخت آن را اسکن می کند. این کد از طریق 

استراتژی متفاوت نرم افزار و 
خرده فروشی در مواجهه با 
کریپتو

آنها از رمزارز چه 
می خواهند؟

 مایکروسافت
مایکروســافت از دیگر شــرکت های پیشتاز در 
پذیرش کریپتو است که از سال 2014 قابلیت پرداخت 
با بیت کوین را در فروشگاه های خود اضافه کرده است. 
مایکروســافت هم مانند بسیاری از شــرکت های دیگر 
از بیت پــی به عنوان یک پردازشــگر پرداخت اســتفاده 

می کند. 
سیســتم پرداخــت بیت کویــن مایکروســافت از زمــان 
آغاز به کار چندین بار به دلیل نوسانات زیاد بازار بسته 
 شده است. مایکروســافت اخیراً اقداماتی را در جهت 
بهبود وضعیــت خود در دنیــای وب 3 انجــام داده و در 

همین راستا سمتی با عنوان »مدیر توسعه تجارت برای 
ارزهای دیجیتال« ایجاد کرده است. 

مایکروســافت در ســال 2021 حــق ثبــت اختــراع بــرای 
یک سیستم توسعه و مدیریت توکن ها در شبکه های 

مختلف دریافت کرد. 
این امر نشان می دهد که مایکروســافت قصد دارد در 
آینده ای نزدیک حضور پررنگ تــری در فضای رمزارزی 
داشــته باشــد. نکته جالــب توجه این اســت کــه »بیل 
گیتــس«، بنیان گــذار مایکروســافت، به طــور علنی ارز 
دیجیتــال را محکــوم کــرده و در مصاحبــه ای در ژوئــن 
2022 گفته کــه این بازار فقــط با نظریه احمــق بزرگ تر 

NEWSخبر

بدهی 3/5 میلیاردی!
بنیان گذاران صندوق ورشکسته 
رمــزارزی تــری اروز کپیتــال )3AC( در 
گفت وگویــی بــا بلومبــرگ گفته انــد 3.5 
میلیــارد دالر بــه 27 ســازمان مختلــف 
بدهکاری دارند و کار این صندوق به پایان 

رسیده است!

خرید صرافی کره  ای
اف تی ایکس و بنیان گذار آن سم 
بنکمن فرید که اخیراً دو شرکت رمزارزی 
بالکفای و بیتوو را خریده، اعــالم کرده در 
حــال مذاکره بــرای خریــد صرافــی کره ای 

بیت هامب است.

اعتراض شیرزاد
»فریــار شــیرزاد«، مدیــر ارشــد 
سیاســت گذاری کوین بیــس با انتقــاد از 
قوانیــن و رویکــرد SEC گفتــه قوانین این 
نهاد مالی در حــوزه دارایی های دیجیتال 

کاربردپذیر نیستند.

فریب مای بیگ کوین
»رندال کارتر«، بنیان گذار شرکت 
رمزارزی مای بیگ کوین متهم شده که یک 
پروژه جعلــی را به ســرمایه گذاران معرفی 
کرده و از این طریق شــش میلیون دالر به 

جیب زده است.
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فلکسا، ارزهای دیجیتالی پرداخت شده توسط مشتریان را به 
دالر تبدیل کرده و به هول فودز تحویل می دهد. بدین ترتیب 
خرده فــروش مجبور نیســت با مشــکالت رایــج در بالکچین 
مثل زمان و کارمزد تراکنش ها دست وپنجه نرم کند. کل این 
سیستم و فرایند توســط یک کوین دیگر به نام فلکساکوین 
تســهیل می شــود که به عنوان یک توکن واســطه بین دالر و 
بیت کوین عمل می کند. پلتفرم های پرداختی این چنینی برای 
پذیرش گسترده رمزارزها حیاتی هستند، زیرا به خرده فروشان 
اجازه می دهند تا بدون هیچ هزینه و دردسری برای راه اندازی 
زیرساخت مربوطه، به تقاضای پرداخت های رمزارزی پاسخ 

مثبت دهند. 

AMC شرکت سینمایی 
یکی دیگــر از پلتفرم هــای پرداخت محبوب، بیت پی اســت 
 AMC Theatres که با تعدادی از شــرکت های بزرگ ازجمله

  AMC می کنــد.  همــکاری 
بزرگ ترین ســینمای زنجیــره ای 
در آمریکاســت که بیــش از 200 
میلیــون مشــتری دارد. از مارس 
2022 این شرکت امکان پرداخت 
با ارزهای دیجیتال را در وب سایت 
خــود فعــال کــرد و از آن  پــس 
مشتریان می توانند هزینه بلیت 
را با ارزهایی چون بیت کوین، اتر، 
بیت کوین کش، الیت کوین، شیبا 
اینــو و دوج کویــن پرداخت کنند. 
عالوه بر وب ســایت، اپلیکیشن 
AMC هم از این امکان پشتیبانی 

می کند. 
AMC همیشــه یک شــرکت نوآور بــوده اســت. AMC اولین 
مجموعه ســینمایی در آمریکا و از اولین سینماهایی بود که 
بلیت آنالین ارائه دادند؛ بنابراین ورود زودهنگام این شرکت 
به بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با سایر شرکت های مشابه 
منطقی اســت. نکته قابل  توجه در مورد AMC این است که 
به شــدت به جریان هــای درآمــدی جدید نیــاز دارد؛ زیــرا این 
شرکت در دوران پاندمی در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. 
امید که پذیرش این فناوری جدید به رشد سهام این شرکت 

منجر شود.

 توئیچ
یکی دیگــر از کســب وکارهای متعلق بــه آمازون که مشــتاق 
استفاده از ارزهای دیجیتال است، پلتفرم انتشار ویدئو توئیچ 
)Twitch( است. توئیچ اولین بار در سال 2014 به کاربران اجازه 
پرداخت با رمزارز را برای دریافت اشتراک و سایر خدمات ارائه 
داد. البته در این مدت پشتیبانی از پرداخت رمزارزی را دو بار 
لغو کرد. اولین بار به این دلیل بود که یکی از شرکای پرداختی 
توئیچ، از پشتیبانی بیت کوین دست کشید، اما پس از مدت 

کوتاهی توئیچ همکاری خود را با کوین بیس آغاز کرد و امکان 
پرداخت با بیت کوین را فراهم کردند. بار دوم توئیچ در ابتدای 
ســال 2019 و به دلیــل تصمیمــات ســازمانی، پشــتیبانی از 
بیت کوین را حذف کردند و در ماه ژوئن مجدداً این پشتیبانی 
را از سر گرفتند. به نظر می رســد از آن زمان، توئیچ نسبت به 
چشــم انداز بلندمدت این فناوری خوش بین تر بوده اســت، 
حتی در ســال 2020 به کاربــران در صورتی  کــه پرداخت خود 
را با ارز دیجیتال انجام می دادند، 10 درصد تخفیف می داد. 
پردازنده فعلی پرداخت رمزارزی این شــرکت BitPay است. 
برای خرده فروشانی که در حال ورود به بازار ارزهای دیجیتال 
هســتند، بیت پی همچون یک رهبــر در حال ظهــور در بازار 

است.

 استارباکس
از مــارس 2021 مشــتریانی کــه در آمریــکا ســاکن بودنــد، 
می توانســتند هزینه قهوه خود 
را بــا رمــزارز بپردازند. ایــن امکان 
به لطف همکاری استارباکس با 
اســتارتاپ فین تکــی بکت فعال 
 شده است. کاربرانی که در بکت 
حســاب دارنــد، می توانند کیف 
پــول رمــزارزی خــود را بــه برنامه 
اســتارباکس متصــل کننــد و 
ســپس پیش فرض ارز پرداختی 
را روی بیت کوین تنظیــم و کارت 
استارباکس خود را مستقیماً با 

کیف پول خود شارژ کنند. 
الزم به ذکر اســت کــه تنها روش 
پرداخت با بیت کوین استفاده از کارت استارباکس است و در 
حال حاضر هیچ راهی برای پرداخت مستقیم با کیف پول در 
فروشگاه وجود ندارد، اما اگر این طرح به  اندازه کافی محبوب 
شــود، ممکــن اســت اســتارباکس در آینــده نزدیــک امکان 

پرداخت  مستقیم را نیز فعال کند.

 پاکسون
پاکســون )Pacsun( اولیــن خرده فــروش بزرگ مد اســت که 
پرداخت کریپتویی را از طریق مشــارکت بــا بیت پی پذیرفته 
است. این شرکت در بیانیه مطبوعاتی خود ادعا کرد افزودن 
قابلیت پرداخت با ارزهای دیجیتال دو دلیل داشــته است. 
اوالً، سیاست این شرکت بر جوانان متمرکز است و پرداخت 
کریپتویی مورد استقبال نسل زد قرار خواهد گرفت. پاکسون 
بر این باور است که پرداخت با رمزارزها بسیار راحت تر است 

و می تواند در بین خرده فروشان به سرعت محبوب شود.
رئیس پاکسون نیز همین عقیده را داشت و پیش بینی کرده 
بود بــه زودی بســیاری از شــرکت های مــد از این رونــد پیروی 
خواهند کرد. البته در حال حاضر این پیش بینی درســت از 
آب درنیامده است. شاید دلیل آن آشفتگی و نوسانات بازار 

باشد که شرکت ها را مجبور کرده برنامه های توسعه خود را به 
تعویق بیندازند.

 پی پال
پلتفرم پــردازش پرداخت پی پــال در مــارس 2021 یک ویژگی 
جدید بــه نــام Checkout With Crypto راه انــدازی کرد که 
کارکــرد آن از اســمش کامالً مشــخص اســت. به کمــک این 
ویژگی کاربران پی پال می توانند پرداخت های خود را به  تمامی 
29 میلیون کسب وکاری که از این پلتفرم استفاده می کنند، از 

طریق ارزهای دیجیتال انجام دهند. 
مانند ســایر پردازشــگرهای پرداخت، پی پال برای فروشــنده 
فیات ارسال می کند و معادل آن از کیف پول کاربر رمزارز کسر 
می کند. مقدار دقیق رمزارزی که قرار است از کیف پول کاربر 
کسر شود، قبل از تکمیل تراکنش به کاربر نشان داده خواهد 

شد؛ بنابراین خریداران بررسی کنند.
پی پال همچنین به کاربــران این امکان را می دهــد که ارزهای 
دیجیتال و ســایر فیات ها مثل دالر را مستقیماً در برنامه آن 
حفظ کنند. این ویژگی ها ســبب شبیه شــدن پی پال به یک 
حساب بانکی سنتی می شوند؛ زیرا حساب های بانکی هم 
با ارزهای فیات و هم با ارزهای دیجیتال کار می کنند. در حال 
حاضر پی پال فقط در بازارهای آمریکا و بریتانیا پشــتیبانی 
یکپارچــه از رمزارزها ارائــه می دهد، ولی اعــالم کرده که قصد 
دارد به زودی در بازارهای کشــورهای دیگر نیــز این خدمات را 

ارائه دهد. 

 اور استاک
اور استاک اولین خرده فروش در صنعت مبلمان و گجت های 
آنالیــن اســت کــه در ســال 2014 بــا همــکاری کوین بیــس 
پذیرش بیت کوین را آغاز کرد. اور اســتاک بــا این کار به اولین 
خرده فروش بزرگ آنالینی تبدیل شد که قابلیت پرداخت با 
بیت کوین را فعال کرد. در طول سال ها، این شرکت به تدریج 
دامنه خود را برای پذیرش تقریبــاً تمام آلت کوین های اصلی 
گسترش داده اســت. اور اســتاک به کاربران خود این امکان 
را می دهد که هزینه ســفارش اولیه خود را با رمزارز پرداخت 
کنند. همچنین بازپرداخت به بیت کویــن امکان پذیر بوده و 

مستقیماً به کیف پول مشتری واریز می شود. 
ایــن شــرکت و مدیــران آن از زمانی که بــرای اولین بــار فناوری 
بالکچین را بــه کار گرفتند، در مورد پتانســیل های بالقوه این 
فناوری صحبت و ده ها میلیون دالر در شرکت هایی که در این 
فضا کار می کنند، سرمایه گذاری کرده اند. همچنین اور استاک 
توکن خود را که »تی زیرو« نــام دارد، در ســال 2017 راه اندازی 
کرد؛ هرچند به دلیل عدم اســتقبال از عرضه اولیه آن باعث 
شد سهام این شرکت در سال بعد 88 درصد افت کند. با این 
 وجود حمایت اور استاک از رمزارزها خدشه دار نشد و اگر در 
آینده پیشــرفت های جدیدی در بالکچین حاصل شود، این 
شــرکت احتماالً یکی از اولین شرکت هایی اســت که آن را به 

کار می گیرد.

قابل درک است. 

 کوئیزنوس 
ساندویچی زنجیره ای کوئیزنوس در سال 2021 
همکاری خود را با پلتفرم بکت جهــت افزودن قابلیت 
پرداخــت بــا بیت کویــن آغــاز کــرد. کاربــران کوئیزنوس 
می تواننــد از طریــق برنامــه بکــت در اماکــن شــهرهای 
معینــی هزینــه خریــد خــود را بــا بیت کویــن بپردازند. 
کوئیزنــوس یــک پــاداش هــم بــرای اســتفاده از بکت و 

پرداخت با بیت کوین در نظر گرفته است. 
بدیــن صــورت کــه کاربــران پــس از اولیــن پرداخــت 

بیت کوینی خود در بکت معــادل 15 دالر از کوئیزنوس 
بیت کوین هدیه می گیرند. این شرکت  از دیگر اشکال 
فنــاوری بالکچین نیز اســتقبال کــرده و مجموعــه ای از 
ان اف تی ها با عنوان سکه های ســاندویچی ایجاد کرده 

است. 

 گیفت
بااینکه هنوز تمام شــرکت ها قابلیت پرداخت 
با ارزهای دیجیتــال را ندارند، اما یک  راه بــرای خرید با 
ارزهای دیجیتــال از هر خرده فروشــی بــزرگ در ایاالت 
متحــده وجــود دارد. کارت هدیــه گیفت از ســال 2013 

پرداخت با بیت کویــن را می پذیرد و شــما می توانید در 
ازای کارت هدیه گیفت، بیت کوین پرداخت کنید. با این 
کارت ها می تــوان از 200 خرده فروشــی از جمله تارگت، 

اوبر، والمارت و دلتا خرید کرد.

 اور استاک اولین 
خرده فروش در صنعت 

مبلمان و گجت های 
آنالین است که در 

سال 201۴ با همکاری 
کوین بیس پذیرش 
بیت کوین را آغاز کرد

NEWSخبر

 خودروساز بزرگ 
الکتریکی ۷۵ درصد 
بیت کوین هایش را 

فروخته است

تسال از بیت کوین 
دست می کشد؟

 تســال در گــزارش درآمــدی 
مربوط به ســه ماهه دوم 2022 
خود اعالم کرده که به دلیل نگرانی های 
ناشــی از کرونا و قرنطینــه در چین، 75 
درصد از بیت کوین ذخیره خود را به ارز 
فیات تبدیل کرده اســت. این در حالی 
اســت که تسال در اوایل ســال گذشته، 
حــدود 1.5 میلیــارد دالر در بیت کویــن 

سرمایه گذاری کرده بود.

 بــه گــزارش CNBC، شــرکت 
خودروسازی تســال فاش کرده 
که 75 درصــد از دارایی هــای بیت کوین 
خــود را در ســه ماهه گذشــته فروختــه 
ســازنده  ایــن  اعــالم  طبــق  اســت. 
خودروهای الکتریکی، این فروش 936 
میلیــون دالر بــه ترازنامــه شــرکت در 
سه ماهه دوم اضافه کرده است؛ با این 
گزارش هــای  بــه  اســتناد  بــا   حــال 
منتشرشــده، ایــن شــرکت دارای یــک 
کاهش درآمد مرتبط با بیت کوین است 
کــه از آن به عنــوان اختــالل یــاد شــده 

است.

 مدیرعامــل تســال، به تازگی در 
یک اظهارنظــر دلیل این اقدام 
را نگرانی هــای نقدینگــی ناشــی از 
قرنطینه هــای ناشــی از کوویــد در چین 
دانسته و گفته اســت: »تسال مطمئناً 
آماده افزایش ذخایر بیت کوین خود در 
آینــده اســت و در حــال حاضــر نیــز 
دارایی هــای دوج کویــن خــود را کاهــش 

نداده است.«

 ایالن ماسک، مدیرعامل تسال 
پیش از این اعــالم کرده بود که 
در ژانویه 2021 حــدود 1.5 میلیارد دالر 
بیت کویــن را بــا قیمت متوســط حدود 
31.000 دالر خریــداری کــرده و انتظــار 
دارد در آینده آن را به عنوان پرداخت در 
شــرکت تســال بپذیــرد، امــا در نهایــت 
به دلیــل آثــار مخــرب زیســت محیطی 
ناشی از استخراج بیت کوین از پذیرش 
آن به عنوان پرداخت منصرف شد. این 
شــرکت ســازنده خودروهای الکتریکی 
اکنون تنها 218 میلیون دالر بیت کوین 

دارد.
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نظرسنجی
P O L E

 بیت کــویــن 10 هــزار دالری
 یا 30 هــزار دلــاری؟

نظرسنجی بلومبرگ از 950 سرمایه گذار رمزارزها داده های جالبی از آینده این بازار دارد
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18 %
رمزارزها به درد نخورند

ذهنیت باز اما مردد

مردد اما درگیر بازار

سرمایه گذاران خرد سرمایه گذاران حرفه ای

رمزارزها آینده اند

بیت کوین ماکسیمالیست

40 %
$30.000

60 %
$10.000

بلومبرگ یک نظرسنجی با حضور 950 سرمایه گذار حوزه 
رمزارز انجــام داده کــه نتایج آن قابــل توجــه از آب درآمده 
است؛ نظرســنجی ای که شامل دو دسته ســرمایه گذاران 
سازمانی و سرمایه گذاران خرد است که همه آنها در سبد 
خــود بیت کوین داشــته اند. نتایــج کار بخــش تحقیقاتی 
بلومبرگ نشان می دهد که سرمایه گذاران خرد به نسبت 
ســازمانی ها، نگاه خوش بینانه تری به بازار و آینده قیمت 
بیت کوین دارنــد. در حالی که قیمــت بیت کوین در هفته 

گذشته کمی سیگنال های امیدوارکننده ای از خود نشان 
داده، اما تا اینجــا 70 درصد از رکــورد قیمتی خود در چند 

ماه گذشته عقب نشینی کرده است.
یافتــه مهــم ایــن نظرســنجی ایــن اســت کــه حــدود 60 
درصــد پاســخ دهندگان معتقدنــد کــه احتمــال اینکــه 
بیت کویــن 10 هــزار دالری شــود، بــرای آنها بیشــتر از این 
اســت که بیت کوین مجدداً به 30 هــزار دالر برگردد. یکی 
دیگــر از نتایــج ایــن نظرســنجی این اســت کــه 25 درصد 

ســرمایه گذاران در آن که همگــی ســرمایه گذار بیت کوین 
هستند، فکر می کنند که رمزارزها »به دردنخور« هستند! 
در بیــن ســرمایه گذاران ســازمانی امــا 18 درصــد چنیــن 
عقیده ای داشتند. در بین سازمانی ها 32 درصد گفته اند 
با اینکه بــه موضوع بــا ذهنی باز نــگاه می کننــد، اما کمی 

درباره رمزارزها بدبین هستند.
نکته جالب  توجه دیگر اینکه 28 درصد پاســخ دهندگان 

اعتقاد دارند که رمزارزها آینده صنعت مالی هستند.

 ادامه از صفحه11

همکاری مجله تایم 
با سندباکس

گروســمن بــه ســی ان ان گفــت: »ایــن 
میمون هــای مــودی را بــرای لحظــه ای 
فراموش کنید. وقتی به چشم کلکسیون 
جمع کردن به این فضا نگاه نکنیم و روی 
بعــد خالقیــت و هنــری آن تمرکــز کنیم، 
می فهمیم کــه توکن ها نه تنها وســیله ای 
بــرای تأییــد مالکیــت هســتند، بلکــه 
امتیازی برای شــما محســوب می شــوند 
که می توانید آنها را به فروش برســانید.« 
او می افزایــد: »ایــن بی ثباتــی کــه در بازار 
می بینیــد، حاصــل حــرص و طمــع در 
سیستم است. سیستمی که اکنون با آن 
روبه رو هســتیم، نقدینگی ندارد و همین 
امر باعث می شــود که مطابق بــا توقعات 

مردم پیش نمی رود.«
»ایــوری آکیننــی«، رئیــس شــرکت واینر 
ان اف تی گفت: »در دهه گذشــته شــاهد 
بودیم که ارزش های ایجادشده در دنیای 
وب 2، به  جای سازندگان آنها به غول های 
فنــاوری تعلــق گرفتنــد. بالکچیــن اجــازه 
می دهد تا روش های غیرمتمرکزتری برای 
پرداخت ، تولیــد و پــاداش وجود داشــته 
باشــد.« آکیننــی در مصاحبــه دیگــری 
گفته بود: »هرگز زمانی بهتر از اکنون برای 
شــرکت ها وجود نداشته اســت. در حال 
حاضــر شــرکت ها می تواننــد محصولــی 
رایگان یا با قیمت بسیار پایین تولید کنند 
و از این طریــق موانــع قیمتی را از ســر راه 

مصرف کنندگان بردارند.«
»متیــو ســوپیزی«، مدیــر اســتراتژی 
بــازار در ســلزفورس و »مــارک بنیــوف«، 
شریک مؤســس و مدیرعامل سلزفورس 
گفته انــد کــه ســال 2022 ســالی خواهــد 
بود که »برندهای پیشــگام، ان اف تی ها را 
به عنــوان ابــزار بــه کار خواهنــد گرفت« و 
به تایم به عنــوان یک نمونه عالــی در این 
زمینه اشــاره کردند. برندهای بزرگ از هر 
صنعتی، از جمله کوکاکــوال، مک دونالد، 
نایکــی، گوچــی و لیــگ ملــی فوتبــال، 
ان اف تی هــا را وارد طرح هــای بازاریابــی 
خــود کرده انــد. بســیاری از تحلیلگــران 
می گویند که حرکت تایم به سمت دنیای 
بالکچین نویددهنده فرصت های خوبی 
در آینده اســت. »کایران وارویک«، یکی 
از بنیان گــذاران بــازی متــاورس ایلوویوم، 
گفته اســت: »هرچه برندهای بزرگ تری 
را بــه وب 3 ترغیــب کنیــم، ســریع تر 
می توانیــم به پذیــرش انبوه دنیــای وب 3 
برسیم. مشارکت با ســندباکس برای هر 
کســب وکاری در ایــن فضــا اتفــاق بزرگی 

است.«
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وقتی همه فرار کردند 
آلن هوارد ماند!

میلیاردر بریتانیایی باوجود رکود بازار دست از سرمایه گذاری نمی کشد

آیشان واحی به برادر خود رانت اطالعاتی داده بود

چرا مدیرمحصول کوین بیس دستگیر شد؟

NEWSخبر

طی چنــد ماه گذشــته پرونده هایی که 
برای کالهبرداری یا سوء استفاده های 
مالــی در فضــای رمــزارز و وب 3 بــه راه افتــاده، 
نشــان می دهد کــه بر خــالف آنچــه در روزهای 
آغازین ایــن صنعت روبه رشــد گفته می شــد، 
عدم قانون پذیری در این حوزه اقتصادی بیشتر 
بــه یــک افســانه می مانــد. دســتگیری  برخــی 
ســارقان رمــزارزی و حــاال دســتگیری و ردیابــی 
کالهبــرداران و سوءاســتفاده کنندگانی کــه در 
ماه هــا و بعضــاً ســال های گذشــته اقدامــات 
مجرمانه انجــام داده انــد، نشــان از امکان ها و 
مســیرهای مقابلــه بــا جــرم در حــوزه رمزارزها 

دارد.

در آخریــن مــورد دســتگیری یکــی از 
مدیــران ارشــد معروف تریــن صرافــی 
رمزارز دنیا یعنی کوین بیس، آن  هم به دلیل درز 
اطالعات در یک دوره خاص و سوءاســتفاده از 
موقعیت خــود، اگرچه برای صرافــی بحران زده 
کوین بیس خبر خوبی نبود، اما برای کسانی که 
دغدغه رگوالتوری و تنظیم گری و نظارت بر این 

فضا دارند، خوشحال کننده بوده است.

دادستان های فدرال منهتن در جریان 
اولین پرونده خود در خصوص تجارت 
داخلــی ارز دیجیتــال، »آیشــان واحــی« 
مدیرمحصــول ســابق کوین بیس را به افشــای 
اطالعــات متهــم و ادعــا کرده انــد کــه ایــن فرد 
اطالعات محرمانــه ای را در اختیار برادر خود و 
فرد دیگری قــرار داده تا آنها توکن ها را درســت 
قبــل از فهرست شــدن در صرافــی خریــداری 

کنند.

به گزارش بلومبرگ، »آیشــان واحی« 
به دنبــال  گذشــته  پنجشــنبه  روز 
تحقیقات گسترده در منطقه جنوبی نیویورک 
و کمیسیون بورس و اوراق بهادار دستگیر شد. 

کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا 
قوانیــن  واحــی  کــه  کــرد  ادعــا  همچنیــن 

ضدکالهبرداری آژانس را نقض کرده است.

»دامیان ویلیامز«، دادســتان منهتن 
در ایــاالت متحده در بیانیــه ای در این 
خصــوص گفــت: »اتهامــات مدیرمحصــول 
سابق کوین بیس یادآور این است که وب 3 یک 
منطقــه بــدون قانــون نیســت.« او ادامــه داد: 
»پیــام مــا بــا ایــن اتهامــات واضــح اســت؛ 
کالهبــرداری، کالهبــرداری اســت، چــه در 

بالکچین رخ دهد و چه در وال استریت.«

کوین بیــس بــه آمریکایی هــا امــکان 
دادوستد بیش از 150 توکن را می دهد 
که تعداد بسیاری از این توکن ها هم در ماه های 
اخیــر اضافــه شــده اند. به دلیــل جایــگاه ایــن 
پلتفــرم به عنــوان بزرگ تریــن صرافــی رمــزارز 
ایــاالت متحــده، ارزهــای دیجیتــال اغلــب 
بالفاصله پــس از قــرار گرفتن در فهرســت آن، 

محبوبیت زیادی در جهان پیدا می کنند.

طبــق اعــالم دولت ایــاالت متحــده دو 
فــردی کــه »آیشــان واحــی« اطالعات 
محرمانه را به آنها لو داده بود، از این اطالعات 
برای تجارت در ده ها توکن حداقل از ژوئن 2021 
تا آوریل 2022 اســتفاده و ســودی بیش از یک 

میلیون دالر کسب کرده اند.

وکالی یکی از سه متهم این پرونده که 
در حــال حاضــر دســتگیر شــده، در 
بیانیه ای موکل خود را بی گناه دانســته و گفته 
اســت: »دادســتان ها تــالش می کننــد رفتــار 
بی گنــاه را جرم انــگاری کننــد، زیــرا به دنبــال 
قربانی هستند؛ چراکه بســیاری از مردم اخیراً 
ســرمایه های خــود را در ارزهــای دیجیتــال از 

دست داده اند.«

»آلــن هــوارد«، آلن هــوارد، یــک میلیــاردر بریتانیایــی مدیر 
 Brevan Howard صندوق تأمینــی و یکــی از بنیان گــذاران
Asset Management LLP اســت.او همچنیــن یکــی از 
ســرمایه گذاران بــزرگ رمزارزهاســت. هــوارد حتــی در ایــن 
آشــفتگی های بــازار هم از ســرمایه گذاری دســت نکشــیده 
است. در اواسط ماه ژوئن او در یک دور سرمایه گذاری 10.3 
میلیون دالری روی یک برند کریپتویی که در مرحله پیشابذری 
بود، شرکت کرد. شرکت در چنین سرمایه گذاری بزرگی، آن 
 هم پس از سقوط ترا، قابل  توجه است. البته هوارد متوقف 
نشد و در یک دور ســرمایه گذاری 11 میلیون دالری دیگر نیز 
شرکت کرد. این سرمایه گذاری روی یک استارتاپ متاورسی 

به نام »آتموس لبز« انجام شد.
هوارد در مجموع در ۴0 پروژه کریپتویی ازجمله اف تی ایکس، 
بیت پانــدا، پلــی گان، لــدن و بــالک وان ســرمایه گذاری کــرده 
است. او از ابتدای سال 2022 تاکنون روی 13 پروژه کریپتویی 
سرمایه گذاری کرده است. صندوق پوشش ریسک »براون 
هوارد«، ســال گذشــته شــروع به تجــارت ارزهــای دیجیتال 
کرد. البته آلن چندین ســال اســت که ثروت شخصی خود 
را در دارایی هــای دیجیتــال ســرمایه گذاری می کنــد. اولیــن 
ســرمایه گذاری او کــه ســروصدای زیــادی هــم بــه پا کــرد، در 

کارگزاری های آنالین اروپا در سال 2016 بود.
وال اســتریت ژورنال در ماه مارس گزارش داد کــه هوارد برای 
محافظت در برابر تورم، رمزارز خریداری کرده، اما مشخص 
نیســت که از کدام دارایی چه مقدار خریده اســت. ظاهراً او 
می خواهد در هر بخشی از صنعت کریپتو مشارکت داشته 
باشــد. فوربس ثــروت شــخصی هــوارد را 3.2 میلیــارد دالر 

ارزیابی کرده است.
فهرســت  در  فایننشــال تایمز،  گــزارش  اســاس  بــر 
ســرمایه گذاری های کریپتویــی هــوارد چند اســم بیشــتر از 
همه کلیــدی هســتند؛ از جمله نرم افــزار ارزهــای دیجیتالی 
الوود، استارتاپ وب ان گروپ )WebN Group( و کورمونت. 
از ســرمایه گذاری های هــوارد در ســال گذشــته نیــز می توان 
به صرافــی ارز دیجیتال بولیش، شــرکت فین تکــی بتل پی، 
استارتاپ کوماینو و اســتارتاپ بالکچینی حریم خصوصی 

آیرون فیش اشاره کرد.
یک مدیر کسب وکار کریپتویی که قبالً با هوارد کار می کرده، 
گفته است که چشم انداز این میلیاردر بلندمدت و حداقل 10 
تا 15ساله است. به همین علت است که وقتی در سال 2018 
بازار اوضاع خوبی نداشــت و همه از آن فرار کردند، هوارد به 

سمت آن هجوم برد.
بر اساس یک منبع خبری شــرکت براون هوارد در حال اجرا 
کردن برنامــه بزرگی برای ارزهای دیجیتال اســت. بر اســاس 
آخرین گزارش ها، دارایی این شرکت 23 میلیارد دالر ارزیابی 
شده اســت. هوارد پیش تر مدیرعامل براون هوارد بود، اما با 
واگذاری این سمت در سال 2019 کم کم از مدیریت صندوق 

کناره گرفت، البته همچنان شرکت را کنترل می کند.
رکود اخیر بازار به عقب افتادن سرمایه گذاری ها انجامید، اما 
بازیگرانی چون آلن  که دید بلندمدتی به این فضا دارند، نگران 
نیســتند و به کار خود ادامــه می دهند. »کریــس مک کان« 
یکی از شــرکای »ریس کپیتال« و حامی اف تی ایکس گفته 
اســت که بدترین زمان ها در بازار معموالً بهترین زمان برای 

سرمایه گذاری های خطرپذیر است. 



با وجود آنکه تسال اعالم کرد 75 درصد بیت کوین هایش را فروخته و اتفاقاً در این معامله ضرر هم کرده، اما به نظر می رسد بازار فعالً خوش دارد به مسیر صعودی خود ادامه دهد. 
البته این موضوع بی تأثیر نبود و بعد از اعالم این خبر، بازار یک تکان حسابی خورد؛ اما رشدش متوقف نشد.

یکی از ویژگی های بازارهای مالی، از جمله همین بازار رمزارزها این است که افراد و شرکت هایی هستند که با پول زیادی که وسط می گذارند، با قیمت ها بازی می کنند و سود می برند. 
سودشان هم در این است که افراد ناآگاهی که اندک سرمایه شان را در این بازارها قرار داده اند، از ترس ضرر بیشتر و از دست رفتن سرمایه، به بازی آنها تن می دهند؛ زمانی که نباید 
می فروشند و زمانی که نباید می خرند. برای همین است که در این 29 شماره رمزارز مدام می گوییم تحت تأثیر جو بازار قرار نگیرید، بخشی از سرمایه تان را وارد این بازار کنید که به 

آن نیاز مبرم ندارید و مهم تر از همه، منابع معتبر را مطالعه کنید تا در مورد رمزارزها آگاهی بیشتری داشته باشید.
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اثبات کارطالی دیجیتالارز8.2 %725.8۴۴26.15 میلیونBTCبیت کوین1

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری26.56 %۴9.۴6185.29 میلیونETHاتریوم2

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.03 %32.5665.85 هزارUSDTتتر3

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.02 %32.5855.01 هزارUSDCیو اس دی کوین۴

قابل سفارشی سازیپرداختارز4.07 %11.517.1 هزارXRPریپل5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری10.08 %15.616.17 هزارADAکاردانو6

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری8.86 %1.313.86 میلیونSOLسوالنا7

قابل سفارشی سازیپرداختارز3.47 %3.62.79 هزارXLMاستالر8

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری9.07 %236.237.13 هزارDOTپولکادات9

اثبات کارمیم کوینارز7.72 %2.188.9 هزارDOGEدوج کوین10

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری23.5 %765.376.69 هزارAVAXآواالنچ11

-شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری8.85 %219.73.1۴ هزارLINKچین لینک12

اثبات کارمیم کوینارز8.27 %3756.31 ریالSHIBشیبا اینو13

اثبات سهامشبکه الیه 2توکن کاربردی21.22 %27.26.69 هزارMATICپلی گان1۴

---8.34 %367.37 میلیون1.7 هزارGALAگاال15

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری13.85 %327.62.88 هزارATOMکازموس16

--توکن کاربردی18.76 %32.181.81 هزارMANAدیسنترالند17

--توکن کاربردی7.86 %531.9 میلیون13.08 هزارLRCلوپرینگ18

اثبات سهامصدور استیبل کوینتوکن کاربردی5 %6۴0.۴8 میلیون3.16 تومانLUNCلونا کالسیک19


