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ایالن ماسک زده زیر میز و بعد از کلی 
یــد توییتــر  خبرســازی گفتــه از خر
منصرف شده است. آقای پرهیاهو که قرار بود 
در یــک ارزش گــذاری 45 میلیــارد دالری ایــن 
شــبکه اجتماعــی را بخــرد، حــاال می گویــد که 
به دلیــل حجــم بــاالی اکانت هــای فیــک و 
ربات های فعال در توییتر قید این 
معاملــه را زده اســت. کســی 
نیســت بپرســد که آقای ماسک 
از  یکــی  کــه  شــما  باهــوش 
سهام داران آن بودید، یعنی خبر 
از آنچــه در درون ایــن شــرکت 
می گذشــته، نداشــته اید کــه تازه 
االن پــی بــه واقعیت هایــش برده  

باشید؟!

 واضح و مبرهن اســت که ماسک یا از 
همــان اول قصــدش خریــد نبــوده یــا 
اینکه نتوانســته پول ایــن معاملــه را جور کند. 
فرضیــه دوم خیلــی دور از ذهن اســت، آن  هم 
برای کســی که یکــی از ثروتمندتریــن آدم های 
روی ایــن کــره خاکــی و احتماالً ســایر ســیارات 
اســت! ماســک آمــده یــک دوری زده و کمــی 
ســهام توییتر را بــاال و پایین کــرده و رفته و بعد 

پیچیده به بازی!

 اما این بازی ها برای مــا کاربران دنیای 
فنــاوری و نوآوری ایــران بازی آشــنایی 
اســت. از این وعده های ســرِ خرمن هــر روز، از 
مســئوالن و سیاســت گذاران ایرانــی گرفتــه تــا 
حتی برخی وی سی ها و فعاالن کسب وکاری به 

کاربران، استارتاپ ها و... می دهند و بعد راحت 
می زنند زیر میز بازی. انگار نه خانی آمده و نه 
خانــی رفتــه. از وعــده اینترنــت 5G گرفتــه تــا 
همیــن کرونایــاب و تولیــد یونیکورن هــای 

استارتاپی؛ آن  هم سبدسبد! 

 اما وعده بازی مسئوالن و سایر عزیزان 
اکوسیســتم نــوآوری ایران خیلــی رو و 
آماتوری اســت. برای زیر وعــده زدن هم نیازی 
نمی بیننــد کــه دو خــط بهانــه بیاورنــد. چنــان 
خودشــان را بــه آن راه می زننــد کــه گویــی آنها 
نبوده انــد که همین دو ســه ســال پیــش درباره 
گرفتــن بــازار منطقــه خاورمیانــه )و در مواردی 
حتی جهان( شــعارها ســر می دادند. تاکتیک 
داخلی هــا خیلی ســاده اســت؛ آنها وعــده را با 
وعده های جدیــد می شــورند و می برند! جوری 
وعده های گنده تر و فک انداز و تازه رو می کنند 
که آدمی یادش می رود کــه قبالً چه گفته و چه 

قول و قراری گذاشته بودند. 

 دبه کردن در اکوسیستم نوآوری ایران 
به یک رسم مألوف تبدیل شده است. 
کســی هــم نیســت پــی آن وعده هــا را بگیــرد و 
استنطاق کند که آقا و خانم وعده دهنده! پس 
چه شد روزگار گل و بلبلی که می گفتید نزدیک 
است؟ چه شد آن اینترنت پرسرعت، چه شد 
آن همه یونیکورن؟ البته می دانم و می دانید که 
مــا  کار  حساب کشــی  ایــن  از  بخشــی 
رسانه ای هاست. اما هرچه باشد ما هم بخشی 
از این اکوسیستم هســتیم دیگر! ِسر شده ایم 

ما هم از این حجم عظیم خالی. متأسفانه!  

INTROسرآغاز

کاش هم مسئوالن داخلی و هم سایرین که وعده هایی شیرین برای 
توسعه اکوسیستم می دهند روش های خالقانه تری یاد بگیرند!

دبه کردن به شیوه آقای ماسک

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

رونمایی از راه کار در اتاق بازرگانی بین المللی

راه کار می خواهد یک کارخانه  نوآوری رسانه  باشد
در جلســه ای بــا حضــور کمیتــه اقتصــاد دیجیتــال اتــاق 
بازرگانــی بین المللــی کــه بــا حضــور برخــی فعــاالن 
کســب وکارهای نوآورانــه و بــه میزبانــی دکتــر احمــد 
عبداله زاده برگزار شد، مدیران هلدینگ راه کار بخش های 
مختلف این کسب وکار رسانه ای را تشریح کردند. در این 
نشست که در ســاختمان قدیم اتاق بازرگانی ایران برگزار 
شــد، در ابتدا عبدالــه زاده با اشــاره به حــوزه فعالیت اتاق 
بازرگانــی بین المللی تأکید کرد تالش بــرای پیوند فعالیت 
کســب وکارهای مختلــف از جملــه کســب وکارهای نوآور 
ایرانی با مجامع بین المللی یکی از اهداف این اتاق است. 
عبدالــه زاده برگــزاری نشســت های تخصصــی به منظــور 
آشنایی و شبکه سازی کسب وکارها با یکدیگر را در راستای 
تقویت اکوسیستم اقتصاد نوآوری کشــور عنوان و تأکید 
کرد حوزه هایی چون رمزارز و بالکچین از این منظر برای این 

اتاق دارای اهمیت ویژه ای هستند.
در ادامــه ایــن نشســت محمدرضــا جمالــی، مدیرعامــل 
نبض  افزار ضمن اشــاره به اهمیت استفاده از فرصت های 
هم افزایــی شــرکت های نــوآور از رضــا قربانــی، بنیان گــذار 
هلدینــگ رســانه ای راه کار درخواســت کــرد در ارائــه ای بــه 
معرفــی فعالیت هــا و بخش هــای مختلف این کســب وکار 

بپردازد.

در ادامه قربانی با اشاره به فلسفه شــکل گیری »راه کار« از 
چشم انداز آن به عنوان یک مدیافکتوری یا کارخانه نوآوری 
رســانه یاد کرد و گفــت: »در مجموعــه راه کار محصوالت و 
کسب وکارهایی چون هفته نامه کارنگ، سایت راه پرداخت، 
ماهنامــه عصــر تراکنــش، هفته نامــه رمــزارز، انتشــارات و 
فروشگاه وجود دارند. ما یک کمپانی تولید رسانه و محتوای 
کســب وکاری هســتیم که مخاطبــان آن فعــاالن حوزه های 
فناوری و نوآوری هستند. به طور خاص تمرکز ما بر حوزه های 
مالی و کسب وکارهای مرتبط با آنهاست. ما بستر انتشار 
خبرها و نظرهــا، دیدگاه ها، تحقیقات بــازار، دیتاهای قابل 
اتکا و خلق فرصت های شبکه سازی برای فعاالن عرصه های 

اقتصاد نوآوری هستیم.« 
قربانی با تأکید بــر اینکه راه کار با راه پرداخت شــروع شــد، 
بــا عصــر تراکنــش ادامــه یافــت و بــا کارنــگ و رمــزارز جان 
گرفــت، گفــت: »انتشــارات راه پرداخــت حلقــه تکمیلــی 
ایــن زنجیــره بــود. در ادامــه در حوزه هــای بیمــه دیجیتال، 
لندتــک، پرداخــت، ولث تــک، بانکــداری، گردشــگری و 
سالمت نیز رسانه هایی راه اندازی می شود. راه کار با حضور 
روزنامه نگاران تخصصی به دنبال ایجاد فرهنگی در فضای 
رسانه ای است که تمرکزش بر ارزش آفرینی و ارزش آفرینان 

است.«

  )vc cup( کنفرانــس خبری هاب ســرمایه گذاری شــریف
۱۲ تیرمــاه بــا محوریــت معرفــی و بررســی اصالحــات 
صورت گرفته دوره های قبلی و عقد قــرارداد همکاری بین 
آزاده کبریایــی، مدیر مرکــز کارآفرینی دانشــگاه صنعتی 
شــریف و ادهمــی مدیرعامل شــرکت آوا پــرداز، در محل 
دانشــگاه صنعتــی شــریف برگزار شــد. در این نشســت 
رسول جلیلی، رئیس دانشــگاه صنعتی شریف و حسن 
حدادپور، معاونت پژوهــش و فناوری دانشــگاه صنعتی 

شریف نیز حضور داشتند.
در ابتدای نشســت کبریایــی، مرکز کارآفرینی دانشــگاه 
شــریف را به عنــوان برگزارکننــده این رویــداد معرفی کرد 
و در مورد اصالحــات دوره دوازدهم نســبت به دوره های 
قبل گفت: »هدف اصلــی این دوره هاب ســرمایه گذاری 
شــریف، تنها معرفی شرکت کننده ها به ســرمایه گذاران 

نیست، بلکه سعی داریم تا عالوه بر این معرفی، بتوانیم 
شــبکه ارتباطی مناســبی ایجاد کنیم تا عــالوه بر جذب 
ســرمایه، بتوانیــم نیازهــای اساســی شــرکت کنندگان و 

تیم ها را تأمین کنیم.«
امید خلــج، دبیر هــاب ســرمایه گذاری شــریف، عالوه بر 
توضیــح فرایندهای رویداد هاب ســرمایه گذاری شــریف 
گفت: »فراخوان ثبت نام در هاب سرمایه گذاری شریف 
از ۱۳ تیر شــروع می شــود و تا ۳۰ مردادماه ادامه خواهد 

داشت.«
حدادپور نیز فعالیت های اخیر در ناحیه نوآوری شریف 
را معرفی و هاب سرمایه گذاری شریف را که از بزرگ ترین 
رویدادهای این ناحیه اســت، به عنوان بســتری مناسب 
برای توســعه بــازار و محصــول شــرکت ها و اســتارتاپ ها 

دانست.
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کنفرانس خبری هاب سرمایه گذاری شریف برگزار شد

جذب سرمایه و تأمین نیاز اساسی تیم ها 
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ثبتنامدرالکامپیچ
ثبت نام رویداد الکام پیچ به عنوان 
یکی از بخش های جانبی الکام اســتارز در 
نمایشــگاه الکامــپ ۱4۰۱ از ۱۱ تیرمــاه آغاز 

می شود و تا ۳۱ تیر ادامه خواهد داشت.

توسعهتپسیدرپنجشهر
تپســی، فعالیت خــود را در پنج 
شهر قزوین، گرگان، نیشــابور، کرمانشاه 
و اراک آغاز کــرده. با ثبت نــام رانندگان و 
مســافران، در حال حاضر سرویس دهی 
بــه طــور کامــل در ایــن شــهرها انجــام 

می شود.

 

نشستخبریدیجیفای
نشســت خبــری دیجی فــای بــا 
موضوع بررسی فعالیت ها و آینده کاری این 
مجموعه، بــا حضور مؤسســان آن محمد 
فرخ نژاد، مهیار ابوترابی و حســین خلیلی 

برگزار شد. 

همکاریفناپوباغکتاب
هلدینــگ فنــاپ بــه طور رســمی 
از پلتفــرم رزرواســیون »اتــرز« کــه بــه طور 
اختصاصی برای خرید بلیت های باغ کتاب 

تهران طراحی شده، رونمایی کرد.

فعاالن بخــش خصوصــی و مدیــران و معاونــان  دولتی در 
نشستی که در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، قانون 
جهش تولید دانش بنیان را ارزیابی کردند. در این نشست، 
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و 
نماینده کمیســیون اقتصادی مجلس در شــورای راهبری 
فناوری ها و تولیدات دانش بنیان، از تصویب آیین نامه این 

شورا و همچنین »آیین نامه تولیدات اول« خبر داد.

 تحریک تقاضا
فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول 
دیجیتال اتــاق بازرگانــی تهــران، در این نشســت گفت: 
»میزان هزینه کــرد تحقیــق و توســعه در کشــور کمتر از 
یک درصد تولید ناخالص داخلی است. این عدد در کره 
جنوبی 4/95 درصد و در رژیم صهیونیســتی اســرائیل 
4/6 درصد اســت. در کشــورهای صاحب نــام به راحتی 
اعداد ۲ و ۳ درصد مشاهده می شود. عالوه بر این، عمده 
هزینه کرد تحقیق و توسعه این کشورها بر عهده بخش 
خصوصی است. مثالً در کره ۸۰ درصد بخش خصوصی 
در این بخش هزینه می کند، در حالی که در ایران تقریباً 
برعکس اســت. دلیل این مسئله این اســت که بنگاه ها 
بــرای تبدیل دانش به فناوری و تجاری ســازی آن مشــوق 

نداشته اند.«
فردیــس افــزود: »یکــی از مهم تریــن مســائل، تحریــک 
ســمت تقاضاســت. در ســمت عرضــه موفــق بودیــم و 
دولتمــردان الگــو و ســبک کارآفرینــی را بــرای جوانان جا 
انداخته اند، اما در تحریک تقاضا خیــر. یکی از کارهای 
این قانون این است که تحریک تقاضا هم انجام شود.«

ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران در مــورد نقــش بخش 
خصوصــی در تدوین ایــن قانون گفــت: »افراد بســیاری 
تالش کردند تا این طرح پخته شــود و باید تقدیر کرد. در 
فرایند تدوین قانون، نظر بخش خصوصی به شکل قابل 

قبولی گرفته شــد. امیدواریم در فرایند تدوین آیین نامه 
هم این اتفاق بیفتد.«

 در فرایند تدوین قانون اثرگذار بودیم
افشــین کالهی، رئیس هیئت مدیره مجمع تشکل های 
دانش بنیــان ایــران، نیــز بیــان کــرد: »خاســتگاه طــرح، 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری اســت. در 
فرایند تدوین آن با نمایندگان مجلس در اتاق ایران جلسه 
برگــزار کردیم و اتاق ایــران حتی در جلســات مجلس هم 
نماینده داشت. کم پیش می آید که نظر بخش خصوصی 
در چنیــن طرح هایی شــنیده شــود. امیــدوارم در تدوین 
آیین نامه هــای قانون جهــش تولید دانش بنیــان هم این 

اتفاق بیفتد و مثل بقیه قانون ها نشود.«
کالهــی در ادامــه گفــت: »در فضــای کســب وکار در 
شــاخص های ســهولت کســب وکار عقــب هســتیم. 
همچنین بازارهای غیررقابتی را شاهدیم و در بخش هایی 
انحصار کامل در کشــور وجــود دارد. در حــوزه ارتباطات 
بین الملــل نیــز کســب وکارها مشــکل دارنــد. ســطح 
تصمیم گیــری در این موارد باالتر اســت و مــا نمی توانیم 
تأثیرگــذار باشــیم و حاکمیت بایــد نگاهــش را به بخش 

خصوصی تغییر دهد.«

 دانش بنیــان فقط بنگاه کوچک و متوســط 
نیست

 ســیاوش ملکی فــر، معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی ریاســت جمهوری، در ایــن نشســت گفــت: 
»دچار ســوءتفاهمی شــده ایم کــه اقتصــاد دانش بنیان 
یعنی جمع این هفت هزار شــرکت دانش بنیان کشــور. 
باید سهم اقتصاد دانش بنیان را ارتقا دهیم و قطعاً یکی 
از الزامات رشد این بخش پول اســت، اما پول همه چیز 
نیست. باور غلطی که در ذهن دولت مردان و قانون گذاران 

وجود دارد این است که دانش بنیان یعنی بنگاه کوچک 
و متوســط. خیلی تــالش کردیم که ایــن تصویــر را از بین 
ببریــم. صنــدوق نهایتــاً می توانــد 5۰ میلیارد تومــان وام 
دهد و این مبلغ برای بسیاری از شرکت های بزرگ عددی 
نیست. صندوق خود را نه متعلق به شرکت های کوچک 
می داند و نه بزرگ، امــا باید توجه کرد مکانیســم تأمین 

مالی این شرکت ها فرق دارد.«

 مسئله مهم تأمین مالی
ســعید منجــم زاده، معاون مرکز شــرکت ها و مؤسســات 
دانش بنیان معاونت علمی ریاست  جمهوری نیز در این 
نشســت گفت: »۸۰ تــا 9۰ درصــد خواســته های بخش 
خصوصــی در ایــن قانون پوشــش داده شــده اســت. در 
ایــن قانــون اجــازه ســرمایه گذاری و اســتفاده از ضمانت 
شرکت های پژوهش و فناوری و تکلیف بورس برای تأمین 
مالی این شرکت ها در بازار سرمایه پیش بینی شده و این 

مسئله، اتفاق مهمی در بحث تأمین مالی بود.«
او ادامه داد: »سعی داشتیم صندوق توسعه ملی را هم 
وارد قانــون کنیــم، مجلــس نیز تصویــب کرد اما شــورای 
نگهبان رد کرد. اکوسیستم نوآوری در تهران شکل گرفته 
اما در استان ها متولی جدی ندارد. شوراهای برنامه ریزی 
استان ها و پارک های علم و فناوری منتخب استان ها در 

این قانون مورد توجه قرار گرفته اند.«
او همچنیــن بــه اجــازه تجاری ســازی پژوهش هــای 
دانشــگاهی و مجــوز اســتقرار شــرکت های دانش بنیان 
در اماکن مسکونی به عنوان نقاط قوت قانون اشاره کرد 
اما ایــن قانــون را در زمینــه مباحــث مربوط به صــادرات 

شرکت های دانش بنیان ضعیف خواند.
منجم زاده در مــورد معافیت های ذکرشــده در قانون نیز 
توضیح داد: »استفاده از یک معافیت امکان استفاده از 

سایر آنها را برای شرکت ها از بین می برد.«

بررسی قانون جهش تولید 
دانش بنیان در اتاق بازرگانی تهران

سهم خواهی 
دانش بنیان ها 

از تولید ناخالص 
داخلی

تستادی سرویس اجاره اقامتگاه ها را بررسی کرد

قوت و ضعف اپ ها از نگاه کاربر عادی
تســتادی، ســرویس تســت کاربری محصوالت آنالین، 
به تازگی پلتفرم های اجاره اقامتگاه را مورد بررســی قرار 
داده و چهار پلتفرم جاباما، اتاقک، شب و جاجیگا را با 

یکدیگر مقایسه کرده است. 
در ایــن بررســی، ویژگی هایــی چــون ســرعت نمایــش 
اطالعــات، جســت و جو، مرتب ســازی نتایــج، عملکــرد 
و تنــوع فیلترهــا، دسترســی ســاده بــه فیلترهــا، تنــوع 
اقامتگاه هــا، نتایــج مرتبــط بــا جســت و جو، ذخیــره 
اقامتگاه، اشتراک گذاری اقامتگاه، ارتباط با پشتیبانی 

و اطالعات اقامتگاه لحاظ شده اند. 
تستادی در این مطالعه از پنج کاربر استفاده کرده است 

تا ببیند باگ ها و مشکالت هرکدام از اپلیکیشن ها چه 
چیزهایــی اســت و نقاط قــوت آن چــه هســتند. در این 
گــزارش، تک به تــک ویژگی هــا در مــورد هر اپلیکیشــن 
بررســی شــده و یک گــزارش کامــل از آن منتشــر شــده 
که شــامل نظرات مثبــت و منفی و نقاط قــوت و ضعف 
اســت. در انتهای هر گزارش نیز مجموعه ای پیشــنهاد 
به آن اپلیکیشن در جهت رفع باگ ها و مشکالت ارائه 

داده شده است. 
جدول مقابل خالصه ای از بررسی هایی است که 

توسط تستادی در ویژگی های یاد شده انجام شده 
است.
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گفت و گو با مجید کمالو، مدیرعامل آرنو ونچرز؛ او معتقد است عوامل 
مختلفی بر فراز و فرود کسب و کارهای نوآور و سرمایه گذاری خطرپذیر تأثیر 
داشته و باید همه جنبه ها را در کنار هم بررسی کنیم تا به درک درستی برسیم

ایران؛جامعهکوتاهمدت

اگر بخواهید 10، 12 ســال گذشــته را مرور 
کنیــد، اتفاقات مهــم و نقاط عطــف ســرمایه گذاری 

خطرپذیر را در این مدت چه می دانید؟
دو نقطه عطــف صعــودی و نزولــی در این مدت داشــته ایم. 
نقطه عطف صعودی ورود ســرمایه خارجی به اکوسیستم 
استارتاپی بود که ســرمایه خوبی به فضای استارتاپی تزریق 
شــد. آن دوره بود که اســتارتاپ های بزرگ ما شکل گرفتند. 
البته باید در نظر بگیریم که در آن دوره فقط این ســرمایه ها 
در شکوفایی این اکوسیستم اثر نداشتند، بلکه مجموعه ای 
از عوامل دســت به دســت هــم داده بودند که ورود ســرمایه 

خارجی یکی از عوامل بود. 

چه عواملی؟
در آن زمــان به تازگــی فضــای نوآوری در کشــور شــکل گرفته 
بــود و همــه هیجــان زده بودنــد و هیچ کــس نمی دانســت 
استارتاپ دقیقاً چیست. همه از فضای صنعت و کارخانه ها 

می خواستند به فضای نوآوری و آی تی بیایند. کم کم داشت 
نفوذ گوشی های هوشمند در کشور بیشتر می شد. اینترنت 
 ۳G به شــکل امــروز در زندگی مــان حضور نداشــت و هنــوز
را هم نداشــتیم؛ ســیم کارت ها به مرور داشــتند به اینترنت 
وصل می شدند. نیروهای مستعد ما از کشــور نرفته بودند 
و بــه میــزان زیادی نیــروی انســانی متخصــص داشــتیم. از 
همه مهم تــر، ما فضــای بســیار بکــری در ایــران بــرای ظهور 
اســتارتاپ ها و ســرمایه گذاری در آنها داشتیم. مثالً تجارت 
الکترونیک و دیجی کاالیی شکل نگرفته بود و می شد آمازون 
را بنچ مــارک کرد و با یــک تیم توانمنــد در ایــران اجرایی کرد؛ 
مشابه همین روند در مورد علی بابا و ایربی ان بی، کافه بازار و 
پلی استور یا اسنپ و اوبر اتفاق افتاد. می شد خیلی راحت به 
یونیکورن های آن سوی دنیا دسترسی پیدا کرد و با الگوبرداری 
صحیــح از آنها کســب و کاری راه انداخــت، زیرا هیچ کــدام از 
اینها را در ایران نداشتیم.  بنابراین نباید تک بعدی نگاه کرد و 
همه این عوامل را باید در کنار یکدیگر قرار داد. همه اینها در 

کنار هم باعث شد اکوسیستم نوآوری در ایران شکل بگیرد. 
ایــن رونــد از ســال های ۸7، ۸۸ تــا ســال های 9۱ و 9۲ ادامــه 
داشــت و ســال های 94 و 95 اوج گرفت. هــر روز بــا دمودی و 
شــتاب دهنده های متفاوت مواجه می شــدیم. فضــا طوری 
شــده بود که می گفتیم هر ایرانی، یک شــتاب دهنده و یک 

استارتاپ. اکوسیستم زاینده بود و دانشگاه ها بسیار فعال.
سال های 95 و 96 کشــور با مشکالت اقتصادی مواجه شد. 
مشکالت سیاسی هم به آن اضافه شــد و سرمایه گذارهای 
خارجی هم رفتند. کپی های الزم از استارتاپ های اصلی هم 
انجام گرفته بود و بازار دیگر بکر نبود. گوشی های هوشمند و 
اینترنت همراه در کشور جا افتاده بود و صحبت بر سر ارتقای 
ســرعت اینترنت ســیم کارت ها بــود. در نتیجه همــه اینها، 
انتظارات باالتر رفته بود. وقتی هیچ چیزی وجود ندارد، اولین 
چیزی که می بینید، هیجان زده تان می کند. اما بعد که هیجان 

فروکش کرد، دیگر سخت است افراد را به هیجان بیاورید. 
در همیــن زمــان بود کــه پول ها کــم شــد و فضای سیاســی و 

طی سال هایی که از شکل گیری اکوسیستم نوآوری در ایران می گذرد، سرمایه گذاری خطرپذیر با فراز و فرودهای بسیار مواجه بوده است. از یک طرف استارتاپ ها از 
کمبود سرمایه و پروسه طوالنی جذب سرمایه شکایت دارند و از سویی دیگر سرمایه گذاران خطرپذیر معتقدند تعداد تیم هایی که ارزش خطر کردن را داشته باشند، 

روز به روز کمتر می شود.
مجید کمالو، هم بنیان گذار ویرا ونچرز و مدیرعامل آرنو ونچرز معتقد است نه تنها در این مسئله، بلکه در مورد همه مسائلی که در اکوسیستم نوآوری با آن مواجه 

هستیم، نمی توان تک بعدی نگاه کرد. کسب و کارهای نوآور و سرمایه گذاران خطرپذیر نیز در همین وضعیت اقتصادی راکد و تورم 60، 70د درصدی فعالیت می کنند. 
به عالوه نگاه کوتاه مدت ما به همه چیز اجازه نداده طی این سال ها کارهای زیرساختی انجام دهیم و بسیاری از مشکالت مان ریشه در همین نگاه دارد. در گفت و گوی 

پیش رو، با کمالو روند تغییرات کسب و کارهای نوآور و سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور را از نظر کمی و کیفی مورد واکاوی قرار داده ایم.

داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

چرا جریان مالی درست 
در اکوسیستم نوآوری 

شکل نمی گیرد؟

پول خوب و تیم خوب 
نداریم؟

هیچ کسب و کاری بدون سرمایه 
شــکل نمی گیــرد و ایــن یکــی از 
بدیهی تریــن موضوعــات اســت. این در 
حالــی اســت کــه حجــم ســرمایه گذاری 
خطرپذیر در کشور بسیار پایین است و 
کسب و کارهای نوآور برای جذب سرمایه 
بــا مشــکالت فــراوان روبــه رو هســتند. 
ســرمایه گذاران، کســب و کارها را مقصر 
ایــن اتفــاق می داننــد و کســب و کارها 
بــه ســمت  را  اتهــام خــود  انگشــت 
ســرمایه گذاران می گیرنــد کــه برخــالف 
عنوان خود، ریســک پذیر نیســتند و در 
اعطــای ســرمایه خساســت بــه خــرج 

می دهند.

اما مشکل از کجاســت؟ مجید 
کمالو، مدیرعامل آرنو ونچرز که 
شــکل گیری  ابتدایــی  ســال های  از 
اکوسیســتم نــوآوری در ایــن فضا حضور 
داشته، معتقد است که عوامل متعددی 
در ایجاد این رونــد اثرگذار بوده انــد. از به 
مشکل خوردن برجام و فرار سرمایه های 
خارجــی از کشــور گرفته تــا عواملی چون 
رکورد و تورم، شکست های استارتاپ هایی 
کــه امیــد زیــادی بــه موفقیت شــان بــود، 
همراهــی نکــردن رگوالتــور و حاکمیــت، 
خروج نیروی انسانی متخصص از کشور 
و... . او می گوید در سال های ابتدایی عالوه 
بــر اینکــه بــازار ایران بــرای شــروع بــه کار 
اســتارتاپ ها بســیار بکــر بــود، هنــوز 
دیکته ای نوشته نشــده بود که بخواهیم 
غلط هایش را بگیریم و به آن نمره بدهیم. 
اما حاال نه بازار آن بکری گذشــته را دارد، 
نه سرمایه گذارها از ظهور استارتاپ های 

مختلف ذوق زده می شوند.

نکته دیگری که باید به آن اشاره 
ارزش  نرفتــن  بــاال  کــرد، 
اســتارتاپ ها به اندازه ســایر بخش های 
اقتصاد است. چیزی که سرمایه گذاران 
را دل ســرد می کنــد. ســرمایه گذارانی که 
خودشــان با نــگاه کوتاه مدت و نداشــتن 
اســتراتژی ســرمایه گذاری درست، خود 
بخشی از زنجیره مشکالت هستند. در 
گفت و گو با مجید کمالو ســعی داشتیم 
نقــاط مثبــت و منفــی را ببینیــم و در 
بررســی وضعیتــی کــه پیــش آمــده، 

یک طرفه به قاضی نرویم.
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اقتصادی کشــور تنگ. ارز گران شــده بود و نیروهای مســتعد 
داشتند کم کم از ایران می رفتند و برجام به مشکل خورده بود. 
مجموعه این عوامل رکودی نسبی را در اکوسیستم ایجاد کرد 

که تا امروز هم تاحدودی ادامه دارد. 
بنابراین در اینجا هم مجموعه ای از عوامل دخیل بود و نمی توان 
همه چیز را وابسته به خروج سرمایه گذار خارجی دانست. این را 

در نظر داشته باشید که وقتی اوضاع اقتصادی به 
هم ریخت، فرصت های سرمایه گذاری جایگزین 
بیشــتر خــود را نشــان دادنــد. ایــن فرصت هــای 
جایگزین و تورم بسیار باال، کار کردن در اکوسیستم 
را بســیار ســخت کــرده اســت. به عــالوه ایــن را به 
خاطر بسپارید که سال های 9۱ و 9۲ هنوز دیکته ای 
نوشته نشده بود که غلط هایش معلوم شود. همه 
سرشــار از امید و انگیزه بودند. ســال 96 غلط های 
ایــن دیکته ها دیــده می شــد.  همین حــاال یکی از 
مهم ترین موضوعات، نقدشوندگی دارایی هاست. 

بســیار می بینیــم کــه نقدشــوندگی پایین اســت و ایــن انگیزه 
ســرمایه گذارها را کــم می کنــد، عــالوه بــر اینکــه فرصت هــای 

جایگزین سرمایه گذاری هم جذاب و متعدد است. 

از نظــر اعــداد و ارقــام ســرمایه گذاری چــه 
تغییراتی در این فضا ایجاد شده است؟

ببینید اگر بخواهید بــا توجه به نــرخ دالر در آن زمان حســاب 
کنید، مجموع سرمایه گذاری ها در دوره اول باالتر از امروز بود. از 
طرفی اقتصاد ما نسبت به آن زمان کوچک تر و سبد خانوارها 
هم بالطبع کوچک تر و مصرف مردم کمتر شــده اســت. اولین 
چیزی هم که مردم در این شرایط از آن می زنند، خدمات است. 
من به خاطــر دارم کــه در آن زمــان شــتاب دهنده ها ۲5 میلیون 
تومان نقد پرداخــت می کردنــد و 6۰، 7۰ میلیون هم به شــکل 
غیرنقدی. این سرمایه ای بود که در اختیار تیم های پری سید قرار 
می گرفت و در مقابل ۱5 درصد ســهم در اختیار شتاب دهنده 
بود. اما در حال حاضر آن عدد ۲5 میلیون، به 5۰۰ میلیون تومان 
افزایش یافتــه و االن دیگــر پایین تــر از این رقم، ســرمایه گذاری 
حتی در مرحله پری سید معنی نمی دهد. یعنی تیمی که هنوز 
 MVP را نیز شــکل نداده است. اگر )MVP( محصول اولیه اش
داشته باشد و در مرحله سیدمانی باشد، این رقم به سه میلیارد 
تومان می رسد. ما در سال های 9۲، 9۳ با سه میلیارد تومان در 
راند A سرمایه گذاری می کردیم، در حالی که االن سرمایه گذاری 
در رانــد A باالتر از هشــت میلیارد تومان اســت. ایــن یعنی در 
مجموع هزینه راه اندازی یک استارتاپ ۲۰ برابر شده و طبیعی 
هم هست. نیروی انسانی، اجاره و هزینه ها خیلی بیشتر از ۲۰ 
برابر رشــد کرده است. اتفاقاً اســتارتاپ ها جزو معدود مواردی 
بودند که چندان گران نشدند. در واقع اگر با ملک و دالر و سکه 
و حتی بازار ســرمایه مقایسه کنید، ارزش اســتارتاپ ها آن قدر 
بــاال نرفتــه اســت.  بــرای کســب و کاری در راندهــای B و C بایــد 
بیش از ۲۰ و ۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شود. حاال فرض 
کنید در ســال های ابتدایی بــا ۲۰، ۳۰ میلیارد تومان یک ســبد 
ســرمایه گذاری تشــکیل می شــد که شــامل ۳۰، 4۰ استارتاپ 
کوچک و بزرگ بود. برای اســتارتاپ بزرگی مثل علی بابا که زیر 
۲۰۰، ۲5۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری اصالً معنایی ندارد. االن 
با کمتر از پنج میلیارد تومان هیچ سبد سرمایه گذاری ای شکل 
نمی گیرد.  این را در نظر بگیرید که ورودی پول زیاد شده و هزینه 
بسیار باال رفته است، اما از آن طرف بازدهی مالی که سرمایه گذار 
منتظر آن اســت، اتفاق نمی افتد. زیرا هم نقدشوندگی پایین 
اســت و هــم ارزش اســتارتاپ ها نســبت بــه ســایر بخش های 

اقتصادی رشد کمتری داشته است. 

با توجه به کسب و کارهای نوآوری که در دنیا 
موفق شــدند و می شــد از آنها الگوبرداری کرد، در ایران 
برخی حوزه ها بیشتر و بعضی دیگر کمتر رشد کردند. از 
آن طرف سرمایه گذاران نیز بر این اساس، تمایل بیشتری 
به ســرمایه گذاری در بعضی حوزه ها نشــان دادند. این 
حوزه هــا در گذشــته چــه بــوده و در آینــده کوتاه مدت و 
بلندمدت سرمایه گذاران به سمت کدام حوزه ها می روند 

و اساساً کدام بخش ها آینده دار هستند؟
رونــدی کــه در آن دوره شــکل گرفتــه بــود و خیلــی روی آن 
سرمایه گذاری شد، تجارت الکترونیک بود. تجارت الکترونیک 
یــک فراینــد ظاهــراً ســاده دارد، هرچنــد سیستم ســازی آن 
پیچیــده اســت. در آن زمــان هــم بســیار در آن خــأ داشــتیم. 
پــس از آن فین تــک بــود کــه بانک هــا هــم بــه آن عالقه نشــان 
دادند و در آن ســرمایه گذاری کردند. در گردشگری 
هــم ســرمایه گذاری خوبی اتفــاق افتــاد. حوزه های 
آموزشــی و محتوایــی نیــز در رده هــای بعــدی قــرار 
داشتند. روی سالمت سرمایه گذاری شــد، اما کار 
درستی در آن انجام نشد. به عالوه روی پلتفرم های 
ارائه دهنــده ســرویس ها، ســرمایه گذاری خوبــی 
شــد؛ کارواش، هوم ســرویس ها و... . ولــی از ایــن 
بــه بعــد ســرمایه گذاران روی چنیــن پلتفرم هایــی 
ســرمایه گذاری نخواهند کرد و اســتارتاپ ها هم به 

این سمت نمی روند.

اگــر بخواهیــم بــا گردشــگری یــا تجــارت 
الکترونیک مقایسه کنیم، رقم سرمایه گذاری در حوزه 
سالمت نسبتاً پایین بود. بنابراین توپ را خیلی نمی شود 
در زمین کسب و کارها انداخت، زیرا یک رگوالتور سفت 
و سخت داشتند که در برخی مواقع ممانعت های جدی 

داشت.
بلــه، همین طــور اســت. چــون بــازارش بســیار بــزرگ اســت و 
پیچیدگی های مختلــف دارد؛ از فرایندها تا سیاســت گذاری و 
مالی و بیمه ها و... . هرچند کار درستی در آن انجام نشده، ولی 
یکی از حوزه های آینده دار حتماً سالمت است و سرمایه گذاران 
به این سمت خواهند رفت.   حوزه دیگر، تأمین غذا و کشاورزی 
اســت و افزایش راندمان کشــاورزی و حل بحــران آب و محیط 

زیســت. در انــرژی نیــز ایــن اتفــاق 
خواهد افتاد. شاید به نظر نرسد که 
این حوزه ها چقدر مهم هستند، در 
حالی که اگر اینها نباشند، حیات ما 
به مشــکل می خورد. من روند دنیا 
را نگاه می کــردم، همیــن حوزه ها را 
می دیدم؛ در دنیا نیز بیشــتر دارند 
روی ایــن بخش هــا ســرمایه گذاری 
انجام می دهند.  سرمایه گذاری روی 
حوزه ســخت افزاری هم یــک روند 
دیگــر اســت. مــا در ایــن دوره اصالً 
روی سخت افزارها ســرمایه گذاری 
نکردیــم و کاری انجــام ندادیــم. 
آن قــدر کــه در آی تــی رشــد ســریع 

اتفاق می افتاد، از سخت افزارها غافل شدیم. اما سخت افزارها 
آینده خوبی دارند. 

یک علتش این نیست که سودآوری و رشد 
در ســخت افزارها زمــان و هزینــه بیشــتری نیــاز دارد؟ 

هرچند نتیجه بزرگ تر است و سودآوری بیشتر.
بله، دقیقاً همین است. پول نقد زیادی می خواهد. اگر بخواهید 
در حوزه ســخت افزاری کار کنید، نمی توانیــد در صد متر دفتر 
اجاره ای کسب و کار راه بیندازید، بلکه باید سوله و مجوز بگیرید 
و دوره تولیــد پروتوتایپ بســیار طوالنی می شــود. در ایــن دوره 
فقط باید ســرمایه گذار صبر و حوصله به خــرج دهد. بنابراین 
این پیچیدگی ها وجود دارد. چیزی که باید در نظر بگیریم این 
است که ما یک اقتصاد و یک کشور کوتاه مدت هستیم. اصالً 
نگاه مان بلندمدت نیســت و ایــران جامعه کوتاه مدت اســت. 
همه چیــز را کوتاه مــدت می بینیــم؛ از ســرمایه گذاری گرفته تا 
تیم های اســتارتاپی و... هیچ کار زیرساختی انجام نمی دهیم، 
زیرا حوصله اش را نداریم و می خواهیم سریع به نتیجه برسیم. 
در آی تی سریع به نتیجه می رسیم و رشد می کنیم، برای همین 

هم پول ها به این سمت سرازیر می شد.

منظورتان این اســت که اگــر در این زمینه ها 

مطالبه جمعی صورت پذیرد، رگوالتــور نمی تواند آن را 
نادیده بگیرد؟

بله، همیــن اســت. جریان هــا رگوالتــور را مجبــور بــه همکاری 
می کنند. مثل همان دوره که جلوی اسنپ ایستادند، ولی چون 

خواستار داشت، نتوانستند آنها را متوقف کنند.

مــا چنــد مــدل خــاص از ســرمایه گذاری 
خطرپذیر در ایران داریم، در حالی که در دنیا با مدل های 
متنوع تری مواجه هستیم. چه مدل هایی داریم که قابل 
اجرا شدن در کشور هستند و می توانند راهگشا باشند؟
در فضای ســرمایه گذاری خطرپذیر، دانش ما نســبت به دنیا 
عقب نیست و تقریباً به روز هستیم؛ اما در مدل های مالی تنوع 
نداریم. مثالً ما مدل های تغییرپذیر )convertible( بسیار کم 
داریم یا قراردادهای داینامیک در ایران بســیار معدود اســت؛ 
قراردادهایی که می توانند شناور باشند و ارزش سهام باال و پایین 
شود. اینها هم به خاطر بی ثباتی است؛ آن قدر ثبات اقتصادی 
و سرمایه گذاری پایین اســت که افراد به دنبال مدل های ثابت 
می رونــد. تأمین مالــی جمعی یا کــراد فاندینــگ هم اخیــراً در 
 RFB اکوسیستم شکل گرفته و در گذشته رایج نبود. مدل دیگر
است که در کسب و کار سرمایه گذاری می شود و سرمایه گذار به 
جای اینکه سهام بگیرد، در درآمد شریک می شود )تأمین مالی 

بر پایه درآمد(. سنتی ها اتفاقاً از این روش استفاده می کردند.
موضــوع دیگر تأمیــن مالی مبتنــی بر بدهی اســت که بــاز هم 
در ایــران کــم اســت؛ به ایــن معنــا کــه بــرای پروژه هایمــان اوراق 
منتشــر کنیم. اما بورس اجازه نمی دهــد اوراق های بدهی بلند 
یا کوتاه مــدت بــرای پروژه ها منتشــر کنیــم. روش دیگــر تأمین 
مالی از سمت بازار ســرمایه است که آنجا هم مشــکل داریم. 
البته این مدل هــا در فضای اســتارتاپی قفل اســت و در ســایر 
بخش ها در کشور انجام می شود. در خارج از کشور چطور این 
مدل هــا شــکل گرفتــه؟ اینجــا هم 
نباید تک بعدی به مسئله نگاه کرد. 
در آنجا زنجیره ای از عوامل دخیل 
است. در کشــورهای پیشــرفته ای 
که از این مدل ها استفاده می کنند، 
شــاهد حمایت دولت ها هستیم. 
دولت ها در شکل گیری این روش ها 
نقــش بســیار مهمــی دارنــد؛ در 
بســیاری از این فاندها، دولت کف 
ریســکی را قرار می دهد و بخشــی 
از ریسک ســرمایه گذار را می خرد. 
اینجا دولت نتوانسته چنین کاری 
را انجــام دهــد، زیــرا همان طــور کــه 
می دانیــم، دولت خــودش بدهکار 

است و مسئله نقدینگی دارد.
در موضوع بــازار ســرمایه نیــز از آنجا کــه می خواهــد از حقوق 
سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی صیانت کند، سختگیرانه با 
موضوع برخورد می کند. این سختگیری به دلیل این نیست که 
کسب و کار کارش را درست انجام نمی دهد، بلکه این زمین بازی 
را نمی شناسند و به آن آگاه نیستند.  استارتاپ های ما به سراغ 
وام نمی روند. ما هم توصیه نمی کنیم که برای تأمین مالی خود به 
سمت وام بروند، چون کسی نباید وام را خرج حقوق و دستمزد 
و ساخت نمونه اولیه محصول کند. ساختار سرمایه گذاری ما 
از ارلی استیج تا لیت استیج و IPO متوازن شکل نگرفته و این 
موجود که ســرمایه گذاری نوآوری اســت، قواره درســتی ندارد. 
فکر می کنم به تدریج این شــکل اصالح می شــود، مثالً عرضه 
اولیه تپسی انگیزه زیادی در اکوسیستم ایجاد کرد. البته همه 
مســئولیت را هم نمی توانیم به گردن ســازمان بورس و دولت و 
رگوالتور بیندازیم؛ بخشی مســئولیت ما به عنوان فعاالن این 
حوزه است که آن را به سایرین بشناســانیم و ارزش گذاری ها را 
شفاف کنیم؛ کمی ما به قاعده بازار سرمایه تن دهیم و کمی هم 

آنها به قاعده ما تن دهند تا این جریان شکل بگیرد. 

تیم ها گالیه دارند سرمایه گذار و پول خوب کم 
است و ســرمایه گذاران در ازای پول ناچیز، سهم زیادی 

می خواهند و گاهی آن قدر سختگیری می کنند که زمانی 
که به پول نیاز دارند، از دست می رود. سرمایه گذاران نیز 
می گویند تیم خوبــی که ارزش ســرمایه گذاری داشــته 

باشد، کم شده است. تحلیل شما چیست؟
 حــرف، حــرف درســتی اســت. مــن نمی گویــم تیــم خــوب یــا 
سرمایه گذاری و وی ســی خوب نیست؛ هستند، اما بسیار کم 
شده اند. مشــکل کجاست؟ بین ســرمایه گذار و ســرمایه پذیر 
فهم و زبان مشترک وجود ندارد. این گالیه ریشه در همین امر 
دارد. طبیعی هم هســت، زیرا همگی فعالً در مرحله یادگیری 
هستیم. نکته دیگری که باید در نظر بگیریم، این است که حجم 
سرمایه گذاری های شــکل گرفته در اکوسیستم اســتارتاپی به 
اندازه دو وی سی آمریکایی هم نیست. بنابراین استارتاپ ها حق 
دارند بگویند این سرمایه گذاری ها کم و محدود است. بله، پول 
در فضای استارتاپی کم است. اما دلیلش واضح است؛ قبلی ها 
چه کار کردند که حاال کسی بیاید و پولش را در این کار بگذارد؟ 
قبالً یکسری پرتفوهای بزرگ شکل گرفته، ولی هیچ کدام نقد 
نشــده اند. آن هم در اقتصادی با تــورم 6۰، 7۰ درصد در ســال. 
یعنی بازدهی مؤثر شما باید بیش از 7۰، ۸۰ درصد و حدود صد 
درصد باشد که با کسر کردن تورم، ۳۰ درصد رشد داشته باشید. 
در کشوری که شما یک ملک بخرید، بی دردسر سود می کنید، 
چرا باید در یک اســتارتاپ ســرمایه گذاری کنید که دردسرها و 
چالش های فراوان دارد؟ پس طبیعی اســت که تزریق سرمایه 
به این فضا کاهش یابد.  منظورم این است که در اینجا نیز نباید 
موضوع را تک بعدی ببینیم. هــر دو طرف درســت می گویند و 
حق دارند، اما همه اینها محصول یک اتفاق هستند و آن هم 
ناکارآمدی سیســتم اقتصادی ایران اســت. در بســتر غلط هر 
چیز درستی را بگذارید، غلط می شود و بالعکس. آن قدر بستر 
اقتصادی و فرهنگی و سرمایه های اجتماعی ما غلط است که 
هر چیز درستی را در آن بکاریم، خراب می شود. ما نتوانستیم 
بسترسازی کنیم. هر کسی هم باید سهم خودش را بردارد. ما 
نمی توانیم بستر اقتصادی را درست کنیم، اما باید به سهم خود 

درست کار کنیم. 

و  ســرمایه گذاری  مهم تریــن خطاهــای 
کسب و کار ها را طی این سال ها چه می دانید؟

خطای بزرگ مشترک میان استارتاپ ها و وی سی ها همان نگاه 
کوتاه مــدت اســت. در این حــوزه اصالً نــگاه کوتاه مــدت جواب 
نمی دهــد و ســرمایه گذار و تیم ها باید صبور باشــند و پــای کار 

بایستند. 
خطــای بــزرگ دیگــر وی ســی ها ایــن اســت کــه اســتراتژی 
ســرمایه گذاری ندارنــد. مثــالً فانــدی دارنــد و می گوینــد مــا 
می خواهیم کار وی سی انجام دهیم و در استارتاپ سرمایه گذاری 
کنیم. چرا؟ چون فضای اســتارتاپ ها قشــنگ است و هیجان 
دارد. شــاید غلوآمیــز و خنــده دار به نظر برســد، ولــی خیلی ها 

این طوری وارد فضای سرمایه گذاری شده اند. 
استراتژی یعنی چه؟ یعنی منِ ســرمایه گذار بدانم می خواهم 
کجا ســرمایه گذاری کنم؟ چه زمانی این کار را انجام دهم؟ روی 
چه تیم هایی و در چه حوزه هایی؟ کی می خواهم خارج شــوم؟ 
معیارهایم چیست و می خواهم به کجا برسم؟ آینده خلق شده 
من از این سرمایه گذاری چیست؟ نمی شود همان رفتار و نگاهی 
که در خرید ملک و خودرو و دالر داریم، در فضای سرمایه گذاری 

روی استارتاپ ها هم بیاوریم. 
بزرگ ترین خطای اســتارتاپ ها هم یک چیز است و شاید هم 
خود ما ســرمایه گذاران باعثش شده باشــیم؛ آن هم این است 
کــه نســبت مســتقیم میــان میــزان موفقیــت و ارزش گــذاری 
استارتاپ شــان برقرار می کننــد. یعنی فکر می کنند اگــر ارزش 
استارتاپ شــان بــاال بــرود، موفــق هســتند. می گوینــد ارزش 
اســتارتاپ مــا ســه برابــر افزایــش داشــته و نمی گویند چــه کار 
کرده اند؟ چه مسئله ای را در جامعه حل کرده و چه ارزشی خلق 
کرده اند؟ برعکس آن هم وجود دارد؛ استارتاپ هایی که بسیار 
عالی هستند، ولی به خاطر ارزش گذاری فکر می کنند که خیلی 
خوب عمل نکرده اند یا وی سی متوجه نشده چه می گویند. در 
حالی که اســتارتاپ نباید موفقیت خود را بــه ارزش گذاری گره 

بزند؛ ارزش گذاری می تواند یکی از نشانه های موفقیت باشد. 
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لجستيک
L O G I S T I C

شــرکت تندر پیک فاخر ایرانیان با نام تجاری تی نکست 
در اواخــر ســال 1396 تأســیس شــد. ایــن شــرکت از 
شــرکت های هلدینــگ فاخر )نویــن ایــده فاخــر ایرانیان( 
اســت و مهرداد فاخر و حسین کاشــانی هم بنیان گذاران 
ایــن هلدینــگ هســتند. فاخــر، ســهامدار و مدیرعامــل 
برنــد پــس از ســال ها تجربــه در صنعــت لجســتیک، بــا 
همراهــی کاشــانی، صاحــب شــرکت اکتیــران تصمیــم 
گرفتنــد کســب و کار جدیــدی راه انــدازی کننــد.  آنهــا در 
ابتدا با همراهی شــرکت مشــاوره ای بین المللی دیلویت، 
صنعت پست لجستیک کشور را بررسی کردند. بعدها 
مدیــران ارشــد بــا اســتفاده از ایــن مشــاوره ها و دانــش و 
تجربــه خــود، زنجیــره پســت لجســتیک هلدینــگ را بــا 
افتتاح چندیــن شــرکت از جملــه برند تی نکســت ایجاد 
کردند. در آن زمان تیپاکس همزمان پست درون شهری، 
برون شــهری، بین الملــل و اکســپرس هوایــی را بــر عهده 
داشــت، اما هلدینــگ تصمیــم داشــت کار را بــه صورت 
تخصصی تر انجام دهد. در همین زمان شــرکت تی هاب 
را با ســرمایه گذاری بخــش خصوصی تأســیس و تجهیز 

کردنــد کــه مدعــی اســت مجهزتریــن و به روزتریــن هاب 
ســورتینگ در خاورمیانه اســت. همچنیــن برند تی پیک 
که بعدهــا بــه تی نکســت تغییر نــام داد، تأســیس شــد. 
تی نکست صرفاً کار لجستیک درون شهری و جمع آوری 
و ارســال و توزیع بار را بــرای کلیــه کســب وکارها از جمله 
کســب و کارهای اینترنتــی انجام می دهــد. همچنین بعد 
از آن شرکت تی اکسپرس در زمینه حمل ونقل بین الملل 
افتتاح شــد. آخرین فرزند این خانواده نیز شــرکت جابار 
است که کار الکرهای هوشمند را در حال حاضر در سطح 
شهر تهران و کل کشور انجام می دهد.  گفت و گوی پیش 
رو بــا علــی رضایی اســت کــه بیــش از دو ســال اســت در 
کسوت مدیرعامل تی نکست و عضو هیئت مدیره شرکت 
تندر پیک فاخر ایرانیان با این مجموعه همکاری می کند.

وضعیت فعلی صنعت لجستیک ایران 
را چگونه می بینید؟

لجســتیک صنعت بسیار بزرگی اســت که از جابه جایی 
بار توسط کشــتی ، هواپیما و کامیون ها گرفته تا لوله های 

نفت و گاز، تاکسی های داخل شــهر، اتوبوس، مترو و هر 
عملیاتــی که بــه حــوزه حمل و نقــل و زنجیــره تأمیــن کاال 
مربوط باشد، در بر می گیرد. صنعت پست در مقایسه با 
کارهای عظیمی که در این صنعت انجام می شود، درصد 
بســیار کوچک اما مهم و تأثیرگذاری دارد. به خصوص از 
زمان شروع همه گیری کرونا، به یکباره ذائقه خرید مردم و 
اعتمادشان به خریدهای اینترنتی، تلفنی و اینستاگرامی 
تغییر کرد و صنعت پست لجستیک دنیا با حجم باالیی 
از تقاضــا از ســوی مــردم، فروشــگاه ها و کســب وکارهای 
اینســتاگرامی و اینترنتــی مواجــه شــد. در ایــران نیــز 
تحول زیادی در این زمینه ایجاد شــد و چشــم اندازی که 
پیش بینی می شد سال ها طول بکشد صنعت لجستیک 
ایران به آنجا برسد، ظرف مدت زمانی کوتاه طی شد. البته 
از این رشــد و جهــش عجیب وغریب، کل دنیــا متعجب 
است. چندی پیش که در یک کنفرانس آنالین بین المللی 
پست لجستیکی شرکت کرده بودم، مدیر شرکت پست 
کانادا اعالم کرد رشــد مورد انتظار این شــرکت در توسعه 
زیرساخت ها همه ما را شوکه کرده، زیرا آماری که انتظار 

رونمایی ولوو از کامیون 
جدید بدون آالیندگی

 خبرهای خوب
 در راه است

شرکت ولوو یک کامیون جدید 
نیــروی  بــا  آالیندگــی  بــدون 
هیدروژن را »روز بازار سرمایه« رونمایی 

کرده و در معرض دید عموم قرار داد.

ولوو، شــرکتی سوئدی و سازنده 
خودروهــای ســنگین و قطعات 
مربــوط بــه آن اســت. از تولیــدات ایــن 
شــرکت می تــوان بــه تریلــی، کامیــون، 
اتوبوس، تجهیزات ترابری 
و ســازه ای، ســامانه های 
صنعتــی،  و  یایــی  در
تجهیزات هوافضــا و ارائه 
خدمــات مالی اشــاره کرد. 
از  ولــوو  کامیون ســازی 
معدود ســازندگانی است 
کــه در وب ســایت رســمی 
شــرکت، بخش فارســی را 

راه اندازی کرده  است.

مدیران ارشد این شرکت اخیراً 
اعــالم کردنــد کــه گــروه ولــوو به 
دنبال گســترش برنامه های کامیون های 
خــودران و برقی خــود برای گرفتن ســهم 
بــازار قســمت های کلیــدی در ایــاالت 
متحده است. افزایش درآمد و سود هم  

از فاکتورهای مهم اشاره شده  است.

مارتین لوندســتت، مدیرعامل 
گــروه ولــوو، در ارائــه اخیــر ایــن 
شــرکت بــه مناســبت روز بــازار ســرمایه 
گفت: »هم  اکنون شرکت ولوو قصد دارد 
زنجیره تأمین خــود را گام به گام تقویت 
کنــد.« وی در ادامه اشــاره کــرد: »این از 
لحاظ تاریخی یکی از کمبودهایی است 
که ما نتوانســته ایم از پتانسیل کامل به 
دلیل عدم انعطاف پذیری زنجیره تأمین 
استفاده کنیم. هم اکنون این کاری است 
که مداوم ادامه  دارد و پیگیری می شود.«

ایــن شــرکت خاطرنشــان کــرد: 
بــرای  »تاریخ هــای مختلفــی 
شروع حمل ونقل محموله های مستقل 
پیشنهاد می شود که از اواسط این دهه 
با یــک تغییــر آرام شــروع خواهد شــد و 
چندیــن ســال طــول می کشــد تــا بتواند 
تمــام مناطــق ایــاالت متحده را پوشــش 
دهد. بنابراین در آینده نزدیک خبرهای 

خوب بیشتری در راه است.«

NEWSخبر

گفت و گو با علی رضایی، مدیرعامل 
تی نکست؛ او می گوید تحولی که 

همه گیری کرونا در رشد صنعت لجستیک 
ایجاد کرد، همه دنیا را به تعجب واداشت

دستیار لجستیک

کسب و کارها

رشد تکاملی کشتیرانی ها

پیچیدگی های 
حمل ونقل زمینی 

یکی از تحوالت جالب دنیای حمل ونقل تکیه بر 
گســترش سیســتم های حمــل بــا کشــتی در 
مقایســه بــا ترانزیــت زمینــی اســت. شــورای مدیــران 
حرفه ای چرخه توزیع کاال، تحقیقات نســبتاً دقیقی را 
 در ســال ۲۰۲۲ بــا مشــارکت شــرکت حمل ونقــل
 Kearny & Penske دربــاره هزینه هــای باربــری ارائــه 

داده و  پیش بینی هایی کرده اند که در ادامه می آید.

در چهارماهــه دوم ســال میــالدی بــه دلیــل 
مشــکالتی ماننــد کمبــود راننــده ســبب شــد 
شــرکت های کشــتیرانی به ســمت تجهیز امکانات در 

مقایسه با گذشته بروند.

امروزه راه اندازی حمل و نقل با کشــتی توسط هر 
شــرکتی که کســب و کار مرتبط با این حوزه دارد، 

باید مورد توجه بیشتری نسبت به قبل قرار گیرد.

گــزارش مفصــل حاکــی از ایــن اســت کــه هزینه 
باربــری موتــوری در زمینــه توزیــع کاال در ســطح 
آمریــکا معــادل 83۰/5 میلیــارد دالر بوده و رشــد ۲3 
درصدی نسبت به سال گذشته داشــته  است. هزینه 
حمل ونقل شخصی معادل ۴15 میلیارد دالر و رشد 39 

فرینوش امامی

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

داشــتیم تا ســال ۲۰۲9 به آن دســت پیدا کنیم، در ســال 
۲۰۲۲ شــاهدش هســتیم. بنابراین بیراه نیست ایران نیز 
از این جهش بزرگ مســتثنی نباشــد و آنچــه در ایران در 
رشــد پســت لجســتیک تجربــه کردیــم، بی ســابقه بوده 
 است. در واقع دوران کرونا کمک بزرگی به اعتمادسازی و 
رشد زیرساخت های صنعت پست لجستیک و اقتصاد 
فناوری دنیا کرد. البته در حال حاضر شرایط رشد در این 
صنعت مانند دوران پیک کرونا نیست و به نظر می رسد 
مقداری افــت کــرده، اما می تــوان گفــت اکنون رشــد این 
صنعت در شــیبی متعــادل قــرار دارد. البتــه در صنعت 
پست لجستیک فقط کوریرها نیســتند که نقش دارند، 
بلکه حضور شرکت های آن دیمند )On demand( مانند 
الوپیک، اسنپ باکس و... و پلتفرم هایی مانند دیجی کاال 
کــه کار ارســال و حمــل بســته ها را انجــام می دهنــد، بــه 
گســترش این صنعت کمک بزرگی کرده و سرمایه گذاری 
در صنعت پست لجســتیک را به یک فرصت مناسب و 
جذاب تبدیل کرده  است. زیرا این بخش هر قدر مکانیزه 
شــود، به دلیل عملیاتی بــودن، هیچ گاه از بیــن نمی رود و 
همواره پویا و زایاست و همیشه مدیران و سرمایه گذاران 

را با چالش هــای جدید کــه نیاز بــه دانش روز 
دنیا دارد، مواجه می کند. 

لطفــاً دربــاره چالش هــای 
صنعت پست بیشتر توضیح دهید.

در اینکــه صنعت پســت صنعتی پویاســت، 
تردیدی وجود ندارد. این صنعت از موقعی که 
از بدنه سنتی خود فاصله گرفته و فناوری های 
روز دنیا را به دنیای پرریسک خود وارد کرده، 
با چالش های فراگیر و کلی که بخش اعظم آن 

به زیرســاخت های کشــور بازمی گردد، دســت وپنجه نرم 
می کند. به عنوان مثال، شرایطی همچون قطعی یا پایین 
بودن سرعت اینترنت، صنعت پســت را با ریسک هایی 
مواجه کــرده که مدیریــت و هماهنگــی در انجــام کار را با 

مشکل مواجه کرده است.

هنگامی که مشــکالتی از قبیــل قطعی 
اینترنــت پیــش می آیــد، قاعدتــاً انتظــار مــی رود 
ســرویس گیرندگان نیز این موضوع و حتی تأخیر 

را بپذیرند. این طور نیست؟
واقعیت این اســت که ما به ارسال هر مرســوله به چشم 
امانت مردم نگاه می کنیم، نه ارسال بار و این نوع نگاه، بار 
ســنگینی روی دوش ما می گذارد. نوع کار ما طوری  است 
که مردم به ما اطمینــان می کنند و بار و امانــت خود را به 
ما می سپارند و در مقابل آن انتظار دارند سالم و به موقع 
به دست شان برسد. بنابراین وجود چالش های احتمالی 
ممکن است نیروی انسانی ما را با مشکل مواجه و ناچار 
کند با صــرف هزینه زیــاد، کم و کســری ها را جبــران کرده 

و کار را انجــام دهــد. تی نکســت شــعار خــود را دســتیار 
هوشــمند لجســتیکی کســب وکار شــما انتخــاب کــرده، 
بنابراین فاصله گرفتن از فنــاوری روز دنیا به دلیل قطعی 

اینترنت برای این شرکت محال است. 

در تی نکست چه سرویس ها و خدماتی 
ارائه می شود؟

تی نکست سرویس ها و خدمات متنوعی را به مشتریان 
و کســب وکارها ارائــه می کنــد. امــا تی نکســت بــه طــور 
تخصصی با کسب و کارهایی که ظرفیت و توانایی ارسال 
کاالهای خــود را ندارنــد، همــکاری می کند. ایــن خدمت 
می تواند تنها محدود به جابه جایی بسته پستی باشد یا 
زنجیره تأمین از دریافت، پردازش، بســته بندی و تحویل 
مرســوله را شــامل شــود. به عنــوان مثــال، ناشــران کتاب 
می تواننــد فراینــد بســته بندی و ارســال کتــاب و زنجیــره 
تأمین خود را به ما بســپارند و ما مرسوله آنها را در همان 
روز )Same Day( یــا روز بعــد )Next Day( به مشــتریان 

آنها تحویل می دهیم. 
خدمــات دیگــری همچــون ارســال کاال و دریافــت مبلــغ 
از مشــتری و واریــز بــه حســاب فروشــندگان 
کسب و کار ظرف ۲۴ ساعت و سرویس جبران 
خســارات که شــبیه به بیمــه کاالهاســت نیز 
توســط شــرکت ما انجام می شــود. همچنین 
سیســتم ریــورز لجســتیک و احــراز هویــت 
بــرای مشــتریان ماننــد کارگزاری هــا، بانک ها 
و شــرکت های توزیع کننــده ســیم کارت نیــز 
در حــال انجــام اســت. به عــالوه تی نکســت 
آمــاده ارائــه ســرویس های جدیــد بــر اســاس 
نیــاز مشــتری و بــه عنوان دســتیار هوشــمند 

لجستیک برای کسب و کارهاست. 

تی نکســت این خدمــات را توســط چه 
تعداد نیروی انسانی انجام می دهد؟ 

شرکت تی نکست حدود 1۲۰ نفر در ناوگان لجستیکی و 
35 نفر در نیروی ستادی در اختیار دارد. اما تا پایان سال 
با برنامه هایی که در دست اجرا داریم، خانواده تی نکست 
بــه بیــش از ۲۰۰ نفــر می رســد. بــا اینکــه اضافــه کــردن و 
نگهداری نیروهای انســانی در شــرایط اقتصــادی کنونی 
کار راحتی نیست، ولی ما نیروی انسانی خود را استخدام 
می کنیــم. انواع وســیله نقلیــه، موتور، خودروی ســواری، 
وانت، نیسان و حتی کوریر های پیاده نیز در اختیار داریم 
که به صورت پیاده، کار را انجام می دهند و بسته به نیاز و 
براساس پروژه هایی که در دست انجام داریم، ناوگان نیز 
متغیر است. در حال حاضر مناطق ۲۲ گانه تهران و شهر 
کرج را روزی دو بــار به طور کامل پوشــش می دهیم و تنها 
ســرویس کوریری هســتیم که بین تهران و کرج سرویس 

»همان روز« را ارائه می دهیم.

درصــدی، هزینــه حمل ونقل بــا کامیون های ســنگین 
باربــری 33۲/۲ میلیــارد دالر و رشــد 1۰/۲ درصــد و 
کمترین نرخ برای حداقل بار حدود 83 میلیارد و رشد 

13/۲ درصد بوده است.

ناگفتــه نمانــد که پایــداری و تســریع 
شرکت های کشتیرانی بر پایه افزایش 
تقاضا در سال جدید پیشرفت چشمگیری 
داشــته، چــون مــورد نیــاز فــرد بــوده و 
از  امکانــات  و  تجهیــزات  بهینه ســازی 

مهم ترین عوامل رشد حمل  ونقل است.

امسال در آمریکا هزینه حمل ونقل، 
انبارداری، بیمــه و مدیریت بــار تا ۲5 
درصد معــادل بــا 5۰1 میلیــارد دالر افزایش 

قیمت داشته است.

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

نسیم مؤذن

moazzennasim 
@gmail.com

رسانه چاپی فناوری های مالی ایران

asretarakonesh.ir
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کسبوکار
B U S I N E S S

نگاهی گذرا به گزارش سال 1400 آیتول

خیز برداشتن برای سهم بازار 25 درصدی
گزارش ســال 1۴۰۰ آیتول منتشر شــد. این گزارش 
گزیــده ای از آمارهــا و داده هــای گــروه آیتــول در 
ســال گذشــته اســت که با همکاری تیم های فنی، 
بازاریابی، منابع انسانی، پشتیبانی و... جمع آوری  
شــده اســت. اســتقبال کاربران از خدمــات آنالین 
خودرویــی، مقایســه ســهم بــازار ارائه دهنــدگان 
خدمــات آنالیــن بیمه خــودرو نســبت بــه فعاالن 
سنتی، وضعیت صنعت آنالین خدمات یکپارچه 
خودرو در جهان و جایگاه آیتول در صنعت، برخی 
از محورهــای گــزارش ســال آیتول هســتند. آیتول 
از ســال 1398 به عنوان درگاه ورودی ســرویس های 
تجمیع شده خودرویی آغاز به کار کرد. این سامانه 
فعالیت خــود را بــا ســرویس اســتعالم و پرداخت 
عوارض الکترونیک آزادراهی کشور شروع کرد و در 
طول یک ســال به ترتیب امــکان پرداخت عوارض 
ورود بــه محدوده هــای ترافیکــی تهــران، عــوارض 
ســالیانه و خالفی و عوارض پارک حاشــیه چندین 
اســتان نیز به ســامانه افزوده شــد. در این سامانه 
کاربــران بــه تمــام ســرویس های مرتبــط با خــودرو 
دسترســی دارند و امــکان پرداخت از یــک نقطه را 
خواهند داشت. محاسبه بدهی عوارض و خالفی 
خودرو، بیمه خودرو و خدمات غیرحضوری خودرو؛ 
سه دسته خدمات آیتول هستند. هدف آیتول این 
اســت که تمــام دغدغه هــای خودرویــی کاربرانش 
را برطرف کند. اولین نســخه اپلیکیشــن آیتول در 
خــرداد 1399 ارائه شــد و در تابســتان همان ســال 
رکورد پرداخت عــوارض شــهرداری را با ثبت مبلغ 
۲5 میلیارد ریال در یک روز شکست. زمستان بود 
که کارپــرداز متولد و ســرویس ترخیــص، تعویض 
پــالک و معاینــه فنــی خــودرو ارائه شــد. آیتــول در 
همان برهــه ســرویس اســتعالم خالفی خــودرو را 
در اختیــار کاربران قــرار داد و رکــورد 1۰۰ هــزار کاربر 
فعال در کافه بازار ثبت شــد. آیتول تابســتان سال 
1۴۰۰، مجــوز برخــط بیمه مرکــزی را دریافــت کرد. 
دی ماه 1۴۰۰ هم از لوگو و هویت بصری جدید آیتول 

رونمایی شد.

 رشد 755 درصدی
سهم بازار فروش آنالین بیمه در ایران ۲ تا 
۲/5 درصد اســت. 5۰۴ هزار خودرو در سال 1۴۰۰ 
بیمه آنالین خریداری کردند و ســهم آیتول از بازار 
آنالین بیمه در شروع ســال 1۴۰۰، 1/۲ درصد بود. 
آیتول توانســت ســهم خــود را از این بــازار در پایان 
ســال 1۴۰۰، بــه 16درصد برســاند و در چشــم انداز 

خود، رسیدن به سهم ۲5 درصدی از این بازار را برای 
پایان سال 1۴۰1 قرار داده است.

این کسب و کار ســال گذشته، رشــد ۷55 درصدی 
خرید آنالین بیمه شخص ثالث را نسبت به سال 
1399 تجربه کرد. سال 1۴۰۰، ۷۰۰ دستگاه خودروی 
بدون ســابقه بیمــه از آیتــول بیمه بدنــه خریداری 
کرده اند. سال قبل ۴5۰ میلیارد ریال عوارض ساالنه 
توسط آیتول پرداخت شده است. در سال 1۴۰۰ در 
حدود 18هزار میلیارد عوارض ساالنه برای خودروها 
صادر شــده اســت. از مجموع 18میلیــارد عوارض 
ساالنه 6۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده که35 درصد 
عوارض ســاالنه خودرو به صــورت آنالین پرداخت 
شده است. سهم آیتول از پرداخت آنالین عوارض 
آزادراهی کشــور 11 درصد اســت. اندازه بــازار طرح 
ترافیک در سال 1۴۰۰، رقمی معادل سه میلیارد و 
6۰۰ میلیون ریال  بود که تمــام این مبلغ به صورت 
آنالین پرداخت شده است. این رقم نسبت به سال 

قبل رشد ۴۰درصدی داشته است.

 صنوبر، کاربیل و کارپرداز
آیتــول در راســتای تکمیل زنجیــره ارزش 
حوزه خدمات خودرو، نسبت به راه اندازی سرویس 
بیمه اقدام کرد. به همین منظــور و در جهت ارائه 
خدمــات بیمــه ای در چهارچــوب بیمــه مرکــزی 
جمهوری اســالمی ایران، با ثبت کارگزاری رســمی 
مستقیم بیمه برخط با نام همپاد کیان به فعالیت 
خود در این حوزه رسمیت بخشید. پلتفرم صنوبر 
یکی از پلتفرم هــای مرتبط بــا این اقدام اســت که 
دارای دو لبه تأمین و توزیع بوده و عملیات مربوط به 
صدور بیمه نامه های ثبت سفارش شده را تسهیل 
می کند. یکــی دیگــر از محصــوالت اصلــی آیتول 
بیزینس، کاربیل اســت؛ کاربیــل در واقع بــه ارائه 
خدمات زیرساختی خودرو به سایر کسب وکارها 
می پردازد. یک میلیــون و 396 هــزار و 988 خودرو 

یکتا از خدمات تجاری آیتول استفاده کردند.
کارپــرداز هم بازوی لجســتیک گروه آیتول اســت 
که ســرویس های تعویض پالک، ترخیص خودرو 
و معاینه فنی را انجام می دهد. کارپرداز در دی ماه 
ســال گذشــته، 1۴۲۰ ســرویس ارائــه داده اســت. 
عمــده کاربــران کارپــرداز از خدمــت معاینــه فنــی 
استفاده کرده اند. کارپرداز همچنین ۲5۰۰ ساعت 
در وقــت کاربــران صرفه جویــی کــرده اســت. ایــن 
ســاعت معــادل مطالعــه 15۰ هزار صفحــه کتاب 

است.
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در حال حاضر، آیتول تمام خدمات خودرویی را توسط برندهای زیرمجموعه خود، به کاربران 
ارائه می دهد.

  پرداخت عوارض و بدهی
  بیمه خودرو و موتورسیکلت
  خدمات غیرحضوری خودرو

 شامل معاینه فنی، تعویض پالک
 و ترخیص خودرو

  خرید و فروش خودرو  
  و... 

آیتول

کارپرداز صنوبرآیتول بیزینس

در ســال 1400، 450 میلیــارد ریال عوارض ســاالنه توســط 
آیتول پرداخت شده است.

   در ســال 1400 در حــدود 18 هزار ميليــارد ریال عوارض 
ساالنه برای خودروها صادر شده است.

   از مجمـــوع 18 هزار میلیارد ریال عوارض ســاالنه، ۶00 
ميليارد ریال پرداخت شده است.

   35 درصد عوارض ساالنه خودرو )2100 میلیارد ریال( به 
صورت آنالين پرداخت شده است.
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ارائه خدمات بیمه آیتول 
و ثبت رکورد فروش ۶00 
بیمه شخص ثالث در 

کمتر از 15 روز
 ارائه اولین نسخه 
اپلیکیشن آیتول

 تولد کارپرداز و ارائه 
سرویس ترخیص، 

تعویض پالک و معاینه 
فنی خودرو 

دریافت مجوز برخط 
بیمه مرکزی و افزایش 
تعداد کاربران فعال در 

کافه بازار به 200 هزار نفر

 اتصال آیتول به 
شهرداری و پیاده سازی 

سرویس طرح ترافیک

رسیدن تعداد کاربران 
یکتای آیتول به 915 هزار 

نفر

شکستن رکورد پرداخت 
عوارض شهرداری با ثبت 
مبلغ 25 میلیارد ریال در 

یک روز

 ارائه سرویس استعالم 
خالفی خودرو و ثبت 

رکورد 100 هزار کاربر فعال 
در کافه بازار

رونمایی از لوگو و 
هویت بصری جدید 
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افزایــش پرداخــت از طریــق آیتــول در ســال 1400، 
نسبت به سال 1399:

1399 1400

967.753

584.546

خــودروی یکتــا در ســال 1400 از 
طریــق آیتــول پرداخــت خــود را 

انجام داده اند.

خــودروی یکتــا در ســال 1399 از 
طریــق آیتــول پرداخــت خــود را 

انجام داده اند.

خودروی یکتا388.207

 آیتول در سال 1400، رشد 775 درصدی خرید آنالین بیمه 
شخص ثالث را نسبت به سال 1399 تجربه کرد.

   گران ترین بیمه خریداری شــده از آیتول در سال 1400، 
بیمه بدنه به مبلغ 130 میلیون و 555 هزار و 124 ریال برای 

تویوتا هایلوکس بود. 
   در سال 1400، 700 دستگاه خودروی بدون سابقه بیمه، 

از آیتول بیمه بدنه خریدند.

%775 رشد

بیمه در آیتول

   سهم 11 درصدی آیتول از 
پرداخت آنالین عوارض آزادراهی 

کشور

   کل عوارض آزادراهی سـالیانه 
در سال 1400، در حدود 5500 

میلیارد ریال بود کـه در حـدود ۶0 
درصد به صورت آنالین پرداخت 

شده است.
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عوارض  آزادراهی با آیتول

عوارض آزادراهی

میانگین تعداد  
پرداخت روزانه 

۶.0۶5

میانگین تعداد  
پرداخت روزانه 

10.403

%72

1399 1400

رشد %35

1399 1400

رشد

میانگین تعداد  
خدمات روزانه 

49.۶۶8

میانگین تعداد  
پرداخت روزانه 

۶7.495

اسفند اسفند اسفند اسفند

پرداخت و خدمات

اندازه بازار طرح ترافيک در سال 1400 برابر با 3۶00 میلیارد ریال بود كــه 
تمام اين مبلغ به طور آنالين پرداخت شده است.

سال 1400، 1۶7 هزار و 3۶ خودروی یکتا، از طریق آیتول طرح ترافیک 
دریافت کردند.

سال 1399، 119 هزار و 384 خودروی یکتا، از طریق آیتول طرح ترافیک 
دریافت کردند.

رشد 40 درصدی نسبت به سال 1399

%40

1399 1400

رشد

طرح ترافیک

تهرانی ها بیشترین تعامل 
را در سال 1400با آیتول 

داشته اند.

جغرافیای آیتول

تهران

3.۶72.233 کاربر یکتا

اصفهان

 775.۶50 کاربر یکتا

شیراز

528.723 کاربر یکتا
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

درباره مالنی پرکینز
مدیرعامل کانوا

رقیب فتوشاپ
 مالنی پرکینز در ســال 1988 در 
پرث اســترالیا به دنیا آمــد. او در 
خانــواده ای چنــد فرهنگــی بــزرگ شــد؛ 
پدرش مهندس مالزیایی از تبار فیلیپین 
و ســریالنکا اســت و مــادرش معلــم 
اســترالیایی اســت.  پرکینــز ایــده اصلی 
کســب و کارش را از پیچیدگــی نرم افــزار 
فتوشــاپ گرفت و بر آن شــد کــه نرم افزار 
آنالیــن و بســیار ســاده تری خلــق کنــد؛ 
حاصل این تصمیــم، نرم افزاری شــد که 
بی شــک همــه تولید کننــدگان محتوای 

تصویری با آن آشنا هستند؛ کانوا. 

 البته در ابتدای این مســیر، او و 
همکالســی اش کــه بعــداً بــا او 
ازدواج کــرد، نرم افــزاری بــرای طراحــی 
برنامه هــای ســاالنه ســاختند و نامش را 
Fusion Books گذاشــتند. آنهــا بــا این 
نرم افــزار می توانســتند ســال نامه های 
اختصاصی را با  کیفیت باالیی طراحی و 

تولید کنند. 

 طولی نکشید که سالن نشیمن 
ســال نامه های  از  خانــه 
اختصاصی پر شد و این ســال نامه ها به 
سراسر استرالیا ارسال شدند. پس از این 
اتفاق، مالنی تصمیم گرفت یک پلتفرم 
آنالیــن ایجــاد کنــد کــه ماننــد فتوشــاپ 
پرکاربــرد و کارا باشــد، امــا پیچیدگــی و 
سختی آن را نداشته باشــد. بنابراین او و 
همســرش کانــوا را ســاختند و شــروع به 

توسعه آن کردند. 

 مالنی برای جذب سرمایه بسیار 
تالش کــرد، زیرا ســرمایه گذاران 
معتقد بودنــد هیــچ چیــزی نمی تواند با 
قــدرت ادوبــی مقابلــه کنــد و ایــن طــرح 
محکــوم بــه شکســت اســت. او از هــر 
فرصتــی بــرای شبکه ســازی و معرفــی 
کســب و کارش اســتفاده کــرد تــا باالخره 
توانست سرمایه مورد نیاز را جذب کند. 
اکنون او مدیرعامل کانواست که بیش از 
یــک میلیــارد دالر ارزش دارد. 
برخی منابــع ادعا می کنند 
کــه او 1۲8 میلیــون دالر 
دارایی خالص دارد و این 
دارایــی او را بــه یکــی از 
زنــان  ثروتمندتریــن 
جوان استرالیا تبدیل 

می کند.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با سعیده سروش فر، خالق برند »قلم فلزی«؛ او می گوید کاهش قدرت خرید 
مردم کار را برای آنها دشوار و بازارشان را کوچک کرده است

سبد خرید مردم کوچک شده است

I N T E R V I E W

خانه های امروزی دیگر نشانی از هنر سنتی ایران ندارند؛ نه 
کاشی های دست ساز و نه شیشه های رنگی و نه فرش های 
دســتباف الکــی در خانه هــای مــا نیســت. اما کمتر کســی 
اســت کــه از تماشــای ایــن رنگ هــای روح بخــش و زیبــا و 
اصیل لــذت نبرد. ایــن ایده اصلی کســب وکاری اســت که 
سعیده ســروش فر آن را راه اندازی کرده است؛ »قلم فلزی« 
تولید کننده اکسســوری خانــه با تکیه بر طرح های ســنتی 
ایرانی. سروش فر ۳۷ ساله است و در هنرستان و دانشگاه در 

رشته گرافیک تحصیل کرده. او می گوید در دوران تحصیل 
و بعد از آن به صورت پــروژه ای کار می کرده و به همین دلیل 
با مدل های مختلف کار در رشته گرافیک آشنا شده است. 
پس از مدتی احســاس کرده از کارهایی که انجام می دهد، 
راضی نیســت؛ زیــرا همــه طراحی ها با نظــر کارفرمــا انجام 
می شد و نفس خواسته او از هنر، خلق یک محصول خاص 
بود و با این روش اکثر اوقات محصول نهایی، چیزی نبود که 
مدنظر او باشد. از طرفی تغییر نظر کارفرما آنچنان سخت 

بود که بخش زیــادی از انرژی او صرف آن می شــد، بنابراین 
تصمیم می گیرد کسب و کار خود را آغاز کند.

چطور شــد کــه »قلــم فلــزی« را تأســیس 
کردید؟ پیش از آن به چه کاری مشغول بودید؟

مــن از طراحــی و نقاشــی روی شــال و مانتــو و کیف شــروع 
کردم و 1۳ ســال پیش محصوالتــم را در فیس بوک معرفی 
می کردم و می فروختم. به این کار ادامه دادم تا زمانی که به 

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

 W O M E N

چندین شهر ایران سفر کردم. دیدن آثار هنری، نگارگری ها 
و معمــاری شــهرها، به خصوص هنــر کاشــی کاری در ذهن 
من ایده های جدید پدید آورد. به ایــن فکر کردم که چگونه 

می تــوان ایــن نقــوش را روی البســه پیــاده 
کرد؟ بــا همین ایده، خــط جدیــدی در کارم 
راه اندازی کردم که ایــن طرح ها را روی ماگ، 
مانتو، روسری، کوســن، کیف و رانر طراحی 
کردم. از سال 9۲ به صورت رسمی روی این 
محصــوالت تمرکز کــردم و نام برنــدم را قلم 

فلزی گذاشتم.

ایــن کســب و کار در حال 
حاضر چه محصوالتی دارد؟

من از طرح های کاشی، نگارگری، مینیاتور و نقوش فرش برای 
تولید محصوالت مختلف اســتفاده می کنــم و این طرح ها 
را با چاپ سابمینیشــن انجــام می دهم. در ابتــدای کار، به 
صورت دســتی طرح ها را پیاده می کردم و ســپس به سمت 
چاپ رفتم. در حقیقــت قلم فلزی اولین کســب وکاری بود 
که ایــن طرح هــا را روی کوســن و رانــر و رومیزی پیــاده کرد و 
سرمشق سایر کســب و کارها در این زمینه شد و کم کم این 

بازار گسترش یافت.

چه نیازی در جامعه، باعث شد قلم فلزی 
را راه اندازی کنید؟ 

طرح های ســنتی ایرانی پر از رنگ و لعاب زیباست که همه 
چشم ها را خیره می کند، اما این طرح ها دیگر در معماری یا 
طراحی داخلی خانه های ما جایی ندارد. از طرفی خود من 
نیز عالقه داشــتم محصولی خلق کنم که نظر و ایده خودم 
باشد. این بود که به سمت تولید این محصوالت به صورت 
محدود رفتم و پس از استقبال مخاطبان، تولیدات را بیشتر 

و متنوع تر کردم.

سرمایه اولیه این کار چقدر بود؟
من با سرمایه بسیار ناچیزی کارم را آغاز کردم. البته به دلیل 
رشــته تحصیلی و تجربه هایی که داشتم، از همان سرمایه 
به  صورت بهینه اســتفاده کردم. ســرمایه اولیه من کمتر از 
یک  میلیــون تومــان بود و البتــه تا مدت هــا همــه درآمدم را 
صرف خود کار می کردم. قدم به قدم کار عکاســی و معرفی 
محصولــم در شــبکه های اجتماعــی و همچنیــن ارائــه بــه 

گالری ها را پیش  بردم.

چقدر مشتری دارید؟ توانســته اید بازار 
خود را پیدا کنید؟

 8۰ مــا در شــبکه های مختلــف اجتماعــی بیــش از 

هــزار دنبال کننــده داریــم. در ســال های اخیــر ایــن مــدل 
از محصــوالت بســیار زیــاد شــده و بــا توجــه به اســتقبال 
مخاطبان، بازار رشد کرده است. ما در اینستاگرام، سایت، 
گالری های مختلف و شــوروم خودمان محصوالت 
را به فــروش می رســانیم. اوایــل ۶۰، ۷۰ درصد بازار 
متعلق به برند قلم فلزی بود؛ امــا پس از مدتی این 
سهم کم شــد و برخی کســب وکارها با قیمت های 
بســیار پاییــن شــروع بــه تولیــد محصــوالت کپــی 
کردند. ولی پس از گرانی مواد اولیه، کسب وکارهای 
این چنینــی کمتــر شــدند. البتــه بــه طــور کلــی به 
علت پاییــن آمدن قــدرت خریــد و جابه جا شــدن 
اولویت های مردم، بازار افت شدید داشته و میزان 

خرید بسیار کم شده است.

چه چشم اندازی برای قلم فلزی دارید؟
چشم انداز اصلی من صادرات است، زیرا با وضع اقتصادی 
فعلــی مــردم، این گونــه خریدهــا در اولویت پایین تــری قرار 
گرفته و این محصوالت در سبد خرید مردم جایی ندارد. به 
دلیل اینکه قیمت تمام شده این اکسسوری ها که به صورت 
خاص طراحــی می شــوند، به قدری باالســت کــه نمی توان 
ارزان تــر از این بــه بــازار عرضه کــرد. دســت تولیدکننده در 
قیمت گــذاری بســته اســت. امیــدوارم بــا گســترش بــازار 

خارجی، بتوانیم کسب وکار را گسترش دهیم.

چه چیزی مانع رسیدن به این چشم انداز 
می شود؟

متأســفانه بــازار بــه صــورت محســوس در حــال کوچــک 
شدن اســت و هر ســال چندین گالری تعطیل می شوند یا 
فروش شان را محدود می کنند. به همین دلیل کسب وکارها 
ناچار به تعدیل نیرو می شوند یا هزینه زیادی برای توسعه 
و طراحی محصوالت جدیــد اختصاص نمی دهند. همین 
امر آنهــا را از حضــور در بازارهای جهانی محــروم می کند و 
این چرخه معیوب نه تنها به رشد کسب وکار نمی انجامد، 
بلکــه موجــب زوال آن نیــز می شــود. مخصوصــاً در مــورد 
کســب و کارهایی کــه خالقــه هســتند و نمی خواهنــد فقط 
برای بقــا بجنگند، ایــن اتفــاق در حــال رخ دادن اســت. در 
فعالیت های هنــری جنگیدن برای بقا، واقعــاً برای هنرمند 

عذاب آور است.

آیا تاکنون جذب سرمایه کرده اید؟
نه، جذب سرمایه نداشتم و قصد جذب سرمایه ندارم، زیرا 
بسیاری از ســرمایه گذاران به دنبال به دست آوردن برند یا 
بخشی از برند هستند و پذیرفتن این امر برای هنرمندانی 

که محصوالتی را خلق می کنند، بسیار سخت است. 

چرا حضور بیشتر زنان در سازمان مهم است 
و چگونه باید شرایط  را برای حضور زنان هموار کرد؟

زنان آمده اند که بمانند

REPORTگزارش

بررسی نتایج تحقیقات در کسب و کارها نشان داده 
است که حضور زنان در محیط کار و تنوع جنسیتی، 
کلیدی برای دســتیابی به اهداف سازمان هاســت. 
ضمنــاً حضــور بیشــتر زنــان در محــل کار در واقع 
ســازمان را بــه مکانــی بهتر بــرای همــه افــراد از هر 
جنسیت تبدیل می کند. طبق بررسی فورچون5۰۰، 
حضور بیشتر زنان در شرکت ها نتایجی را به  همراه 

داشته که عبارتند از:
 زنان در هیئت مدیره عملکرد بهتری دارند.

  تیم هــای دارای تنــوع جنســیتی در مقایســه با 
تیم های مردانه فروش و سود بیشتری دارند.

  واحدهــای تجــاری با تنوع جنســیتی متوســط 
درآمد بیشــتری نســبت بــه واحدهــای تجــاری با 
تنوع کمتر دارنــد. اما مزایای حضــور زنان در محل 
کار فقط به منافع مالی محدود نمی شود. رضایت 
شغلی و تعهد سازمانی بیشــتر، کار معنی دارتر و 
فرســودگی کمتر، ســایر مزیت های پرتعــداد بودن 
زنان در محیط کســب و کار را شــامل می شوند. اما 
سازوکار نگهداشت نیروی انسانی زن در سازمان ها 

چگونه باید باشد؟
تحقیقات گالوپ نشان می دهد برخی خصوصیات 
در سازمان ها به حضور بیشتر زنان کمک می کند. 
این خصوصیات کــه اغلــب در فرهنگ ســازمانی 

نهفته است، شامل این موارد می شود:
  کار لذت بخــش؛ شــغلی کــه به خوبــی بــا ســایر 
زمینه های زندگی آنها سازگار است و فرصت هایی 
بــرای ایجــاد تفــاوت و نــوآوری در خــود دارد. طبــق 
تحقیقات، رایج ترین دلیلی که زنان برای ماندن در 
کنار کارفرمای فعلی شان ارائه می دادند، این بود که 
شغل شــان با ســایر بخش های زندگی شان تطابق 
دارد. به همیــن دلیــل از کاری که انجــام می دهند، 
لذت می برند. آنها معتقد بودند شغل شان به آنها 

فرصت ایجاد تغییر می دهد.
  کار معنــی دار: عالوه بــر این، بســیاری از زنان در 
مورد داشتن کار معنادار شخصی صحبت کردند 
کــه بــه ارزش هــا، هــدف و تعــادل بیــن کار و زندگی 
آنها مرتبط اســت. این دالیل با هم، نوع خاصی از 

اشتغال را توصیف می کنند که دانشمندان علوم 
اجتماعی از آن با عنوان »رســالت« یــاد می کنند. 
مشــاغلی که رســالتی را دنبال می کنند، مشاغلی 
هستند که مردم احســاس می کنند به دنبال آنها 
کشیده می شوند و برای انجام آن به دنیا آمده اند. 
زنان بیشتر به دنبال شغل هایی ذاتاً لذت بخش و 
معنادار هستند تا بتوانند به عنوان بخش مرکزی 

هویت خود از آنها یاد کنند. 
  کار انعطاف پذیــر: بــرای زنــان انعطاف پذیری در 
مکان، زمان و نحوه کار اهمیت بیشتری دارد. وقتی 
از زنان خواسته شد که اهمیت دستاوردها و مزایا 
در محل کار را ارزیابی کنند، نگرانی های مربوط به 

انعطاف پذیری در صدر فهرست قرار گرفت. 

رهبــری  واقعــی  فرصت هــای  زنــان   
می خواهند

در نمونه تحقیقی که نتایجش را ذکر کردیم، زنان به 
اندازه مردان به ارتقای شغلی و فرصت های توسعه 
رهبری عالقه مند بودند. اما زنان در محل کار دالیل 
متفاوتی بــرای رد فرصت های رهبری در مقایســه 
با مردان بیان کردنــد. مردان معموالً موقعیت های 
شــغلی را رد می کردند، زیرا آنها را نمی خواســتند؛ 
مثــالً عالقــه ای به نقــش نداشــتند، سرپرســتی را 
دوســت نداشــتند، نمی خواســتند محــل زندگی 
خود را جابه جا کنند، نمی خواســتند ساعت های 
بیشــتری کار کنند یا حقــوق آن موقعیت شــغلی 
برایشان جذاب نبود. در حالی که برخی از زنان عالوه 
بر اینکه نگرانی های فوق را بیان می کردند، گاهی به 
صالحیت های خود اطمینان نداشتند و صراحتاً 
می گفتند از حمایت دیگران مطمئن نیستند یا از 

شکست خوردن می هراسند.
همه ما می دانیم که زنان شاغل وارد بازار کار شده اند 
تا بمانند، اما اگر صاحبان کسب وکار می خواهند 
رهبــران زن بااســتعداد در ســازمان آنهــا بماننــد و 
موجب پیشرفت و شکوفایی سازمان شان شوند، 
وقت آن رســیده اســت که محیــط کار را به ســمت 

محیط مطلوب زنان سوق دهند.

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com

رسانه کسب وکارهای رمزارز
 و بالکچین ایران
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

شــیوع کرونا و تنگنایی کــه مــردم و کســب و کارها در آن قرار 
داشتند، به عالوه اشتغال حاکمیت به حل مسائل پیرامونی 
این بحران، از میزان درگیری کسب و کارهای نوآور با تنظیم گران 
تاحدودی کاسته بود. اما با کمرنگ شدن بحران همه گیری، 
طی ماه های اخیر شــاهد برخی اقدامات عجوالنــه رگوالتور 
هستیم که فضا را برای حضور کســب و کارها تنگ و تنگ تر 
می کند. تقریباً هفته ای نیســت که یک قانون و بخش نامه 
جدیــد، صدای کســب و کارهای نــوآور را درنیــاورد و آنهــا را با 
مشکل مواجه نکند. مثل همین اقدام جدید بانک مرکزی 
که سقف واریز به حساب و برداشــت از آن را به 1۰۰ میلیون 
تومان کاهش داده است. به همین بهانه، بد نیست نگاهی 
به آخریــن گزارش شــاخص جهانــی نــوآوری در ســال ۲۰۲1 
بیندازیم و ببینیم چه عواملی سبب شده است که ایران رتبه 

شصتم را کسب کند.

 بررسی ارکان شاخص جهانی نوآوری
 شــاخص جهانی نوآوری از هفت رکن تشکیل شده است. 
هر رکــن نیز از ســه زیررکن و هــر زیررکن از چندین شــاخص 

)مجموعــاً 81 شــاخص( تشــکیل شــده اســت. هفــت رکن 
شاخص جهانی نوآوری در دو دسته ورودی و خروجی سامان 
یافته اند. در دسته ورودی ها که نشان دهنده توانایی اقتصاد 
یک کشور به منظور انجام فعالیت های نوآورانه است، ارکان 
نهادی، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت ها، پیچیدگی 
بازار و پیچیدگی کسب وکار و در دسته خروجی ها که نتایج 
فعالیت های نوآورانه در اقتصاد یک کشور را نشان می دهد، 
دو رکن خروجی هــای دانشــی و فناورانــه و خروجی خالقانه 
وجود دارند. امتیاز هر کشــور در هر یک از ارکان هفت گانه، 
از طریق محاسبه میانگین ساده امتیاز زیررکن ها به دست 
می آید. امتیاز هر زیررکن نیز از میانگین امتیاز شاخص های 

آن محاسبه می شود.
بهترین رتبه ای که ایران طی این ســال ها توانسته به دست 
بیاورد، رتبه شصتم از میان 1۳۲ کشور مورد بررسی در سال 
۲۰۲1 بوده است. اما آیا می توان این رتبه را بهبود داد؟ چگونه؟

 مشکل کجاست؟
 هــر چنــد هــر ســال از اینکــه توانســته ایم رتبه بهتــری در 

به بهانه قوانین و بخش نامه های جدیدی 
که فضای کسب و کارهای نوآور را با محدودیت 

مواجه کرده، نگاهی به رتبه ایران در آخرین 
گزارش شاخص جهانی نوآوری داشته ایم 

کیفیت قانون گذاری 

سوم از آخر

هشتادوچهارمین گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شد

بانک ملت همچنان صدرنشین است
هشــتادوچهارمین گزارش اقتصادی شــاپرک 
منتشر شد. بر اساس این گزارش در خردادماه 
1۴۰1 بالــغ بــر ۳/۷۰۲ هــزار میلیــارد ریــال در 
شــبکه الکترونیــک پرداخــت کارت پــردازش 
شده که نسبت به اردیبهشت ماه رشد ۴/۳۴ 
درصدی در تعداد و 8/۶۰ درصــدی در ارزش 

ریالی داشته است.
تراکنش های خرداد 1۴۰1 نسبت به ماه مشابه 
ســال 1۴۰۰ از نظر تعــدادی 11/88 درصد و از 

نظر ریالی ۳1/19 درصد رشد داشته است.
تعــداد ابزارهــای شــاپرکی در مجموع نســبت 
به اردیبهشت ماه رشد منفی ۰/9۳ درصدی 
داشــتند. به نظــر می رســد علــت ایــن تغییر، 
کاهــش منفــی 1/۰۰ درصــدی تعــداد ابــزار 

کارت خوان فروشگاهی است. 
ابزارهای پذیــرش اینترنتی در خــرداد 1۴۰1 به 
نســبت اردیبهشت ماه رشــد ۳/۲9 درصدی 
را تجربه  کرده اند. تعداد ابزار پذیرش موبایلی 
نیز در مدت مشــابه با کاهش ۷/۷۰ درصدی 

همراه بوده است.

شــرکت های  ماهیانــه  عملکــرد   
پرداختی

در این بخش از گزارش با مطالعه شاخص های 
عملکــرد تعــدادی و مبلغــی شــرکت ها در کل 
و همچنیــن بــه تفکیــک هــر یــک از ابزار های 
پذیــرش و نــوع ســرویس، تصویــری کلــی 
پرداخــت  در صنعــت  آنهــا  از وضعیــت 

الکترونیکی کارت ترسیم شده است.
در شاخص سهم تعدادی تراکنش ها، شرکت 
»پرداخت الکترونیک سامان« با سهم ۲1/۰۶ 
درصدی مانند ماه های قبل در صدر قرار دارد. 
در مؤلفه ســهم مبلغی هم مانند ماه گذشــته 
»به پرداخت ملت« با اختصاص سهم ۲۰/۰۴ 
درصدی از مبلغ تراکنش ها، بیشترین سهم را 

به خود اختصاص داده است. 
در ایــن مــاه اختــالف ســهم مبلغــی شــرکت 
»پرداخــت الکترونیــک ســامان«، دومیــن 
شــرکت بــازار، با ایــن شــرکت حــدود ۳ درصد 
است. این شــاخص در مؤلفه تعدادی معادل 

1/۳۶ درصد گزارش می شود.

مقایســه نمودارهــا بــا شــکل های مشــابه در 
گــزارش اردیبهشــت ماه 1۴۰1 حکایــت از آن 
دارد کــه در مؤلفــه ســهم تعــدادی، بیــن دو 
شــرکت آســان پرداخت پرشــین و پرداخــت 
الکترونیــک پاســارگاد و دو شــرکت فراپردازان 
آرونــد امیــد و پرداخــت الکترونیــک ســپهر 

جابه جایی اتفاق افتاده است.
 شــرکت پرداخــت الکترونیــک ســداد و کارت 
اعتباری ایران کیش نیز در مؤلفه سهم مبلغی 

جابه جا شده اند.
مبلغــی  ســهم  بیــن  اختــالف  بیشــترین 
کارت خــوان  پذیــرش  ابــزار  تراکنش هــای 
فروشگاهی نســبت به ماه گذشــته با افزایش 
۰/۲9 درصدی به شرکت پرداخت الکترونیک 

سداد تعلق دارد. 
شــرکت پرداخت الکترونیک سامان با ۴/9۶ 
درصــد کاهــش، بیشــترین اختالف ســهم در 
مبلــغ تراکنش هــای ابــزار پذیــرش اینترنتی را 
داشــته اســت. این شــرکت همچنین در ابزار 
پذیــرش موبایلــی بــا کاهــش 11/۷9 درصدی، 

باالترین تفاضل را نشان می دهد.
عملکــرد دو شــرکت  الکترونیــک دماونــد و 
فراپــردازان آرونــد امیــد بــه  گونــه ای اســت که 
کمتریــن مبلــغ و تعــداد تراکنش هــای ابــزار 
پذیرش مختلف را به خود اختصاص داده اند.

 سهم بازار بانک های پذیرنده
این بخش شــاخص گســتره فعالیت 
هر یــک از بانک هــا در پذیــرش تعــداد و مبلغ 
شــبکه  در  پشتیبانی شــده  تراکنش هــای 
شــاپرک را نشــان می دهــد.  در نمودارهــای 
مربوطــه 9 بانــک نخســت بــا باالتریــن ســهم 
تعــدادی و مبلغــی در شــبکه پرداخــت آورده 
شــده و ســایر بانک هــا در نمــوداری تحــت 
عنوان ســایر آمده اند. »بانک ملت« با ســهم 
18/99 درصــدی از تعداد تراکنش ها و ســهم 
19/15 درصدی از مبلغ تراکنش ها، همچنان 
بــا اختــالف زیــاد، باالتریــن ســهم از پذیــرش 
تراکنش هــای بــازار را به خود اختصــاص داده 
و در جایــگاه نخســت در بین تمــام بانک های 

پذیرنده قرار گرفته است.
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و محیط کسب و کار قابل تأمل است.  در شاخص کیفیت 
قانون گــذاری ذیــل زیررکن محیــط تنظیم گری کــه کیفیت 
قوانیــن حمایت کننــده از بخــش خصوصــی را بررســی 
می کنــد، ایــران در رده 1۳۰ جهــان قــرار دارد؛ یعنی ســوم از 
آخر! بااین حــال نبایــد فراموش کنیــم کــه پایین ترین رتبه 
بــه زیررکــن محیــط کســب و کار تعلــق دارد؛ زیررکنــی که از 
دو شــاخص آســانی راه انــدازی کســب وکار و آســانی حــل 
کردن ورشکستگی تشکیل شده اســت و رتبه ایران در این 
شــاخص ها به ترتیــب 1۲9 و 111 اســت. در مجموع در ســه 
شاخص از هفت شاخص این رکن، ایران در بین پنج کشور 
انتهایی جهــان قــرار دارد کــه از ایــن موضوع تحــت عنوان 
ضعف در نــوآوری در گزارش شــاخص جهانی نــوآوری یاد 

شده است. 

 چالش داده های قدیمی
رکن پیچیدگی بــازار یکــی از ارکان اصلی بود کــه صعود ۲۶ 
پله ای توانســته بود تأثیر بســزایی در جایگاه کلــی ایران در 
شاخص جهانی نوآوری بگذارد. علت آن هم بهبود جایگاه 
ایران در دو زیررکن ســرمایه گذاری و تجارت، رقابت و اندازه 
بازار بوده که به ترتیب با ۳۰ و ۳۶ پله صعود، ایران را در رتبه 

85 و ۷1 جهان قرار داده است.
کسب رتبه ۲5 در شــاخص مقیاس بازار داخلی در زیررکن 
تجارت، رقابت و اندازه بازار، از نقاط برجسته و مثبت کشور 
اســت. حال آنکه در همیــن زیررکن، در شــاخص میانگین 
وزنی نرخ تعرفه واردات، ایران در جایگاه 1۳۰ دنیا قرار گرفته 
و جزء سه کشور آخر جهان شده است. نکته دیگر در مورد 
این رکن، قرارگیری ایران در رتبه ۳8 در شاخص جدید تنوع 
صنایع داخلی است. این شاخص روی سهم زیربخش های 
مختلف صنعتــی از کل خروجی تولیــدات داخلی متمرکز 

است. 
نکتــه بســیار مهــم در مــورد رتبــه ایــران کــه در زیررکــن 
سرمایه گذاری مشاهده می شــود، قرارگیری رتبه در داخل 
کروشــه اســت. این نــوع نمادگــذاری که بــرای اولین بــار در 
گزارش سال گذشته استفاده شد، نشــان دهنده آن است 
که حداقل پوشش داده مورد نیاز در این زیررکن برای ایران 
برآورده نشــده اســت؛ به عبارت دیگر قدیمی بودن یا نبود 
داده در سه شــاخص از چهار شــاخص این زیررکن، یعنی 
سرمایه بازار، سرمایه گذاران ر یسک پذیر و دریافت کنندگان 
ســرمایه ریســک پذیر ســبب شــده تا رتبه ایران در زیررکن 

سرمایه گذاری، با وجود محاسبه چندان قابل اتکا نباشد.

 رتبه ســوم در تعــداد فارغ التحصیالن علوم 
و مهندسی

رکــن ســرمایه انســانی و تحقیقــات، به ویــژه زیررکــن 
تحصیالت عالیه، همواره از نقاط قوت کشور بوده است. 
با این حال در سال ۲۰۲1 سه رتبه تنزل ایران را شاهدیم که 
در جایگاه ۴9 جهان قرار گرفته است. مشاهده وضعیت 
زیررکن هــا نشــان می دهــد در زیررکــن تحصیــالت ایــران 
سه پله صعود داشــته و به رتبه 8۰ رســیده، اما در زیررکن 
تحصیالت عالیه دو پله تنزل داشته و رتبه 9 را کسب کرده 
است. در زیررکن تحقیق و توســعه وضعیت کشور بدون 
تغییر باقی مانده و در جایگاه ۴8 جهان قرار دارد. نکته قابل 
توجه در زیررکن تحصیالت عالیه، حفظ جایگاه مهم سوم 
جهان برای ایران در شاخص تعداد فارغ التحصیالن علوم 
و مهندسی است. در زیررکن بسیار مهم تحقیق و توسعه 
هم داده های دو شاخص مهم آن یعنی تعداد پژوهشگران 
و همچنین ســرمایه گذاری ناخالص در تحقیق و توســعه 

همچنان قدیمی است.
به طور کلی، آنچه از مرور شــاخص ها و ارکان دســتگیرمان 
می شود، آن است که می توان بزرگ ترین مانع کسب و کارها 
را نهادهــای تنظیم گــر دانســت و دریافــت کــه تــا زمانی که 
تنظیم گران همراهی و درک بیشتری از خود نشان ندهند و 
به اقدامات محدودکننده خود ادامه دهند، نمی توانیم توقع 
رخ دادن اتفاق بزرگی را در اکوسیستم نوآوری داشته باشیم.

با وجود افزایش قیمت ها، کیفیت اینترنت 
در ایران روند نزولی را طی می کند

رابطه معکوس کیفیت و قیمت
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کیفیت بد اینترنت همچنان سوژه شکایت روزانه 
شــهروندان اســت. طی هفته  هــای اخیــر، قطعی 
مکرر اینترنت و سرعت پایین در اکثر نقاط تهران 
و شهرستان  ها باعث شده بسیاری از کاربران برای 
انجام امور خود با مشکل مواجه باشند و از آن سو 
دولت در برابر این شکایت  ها با استفاده از منطق 
وارونه این مسئله را تکذیب می  کند. اما در گزارش 
سرویس جهانی تست سرعت اینترنت در ماه می 
)اردیبهشــت و خرداد امســال( ایــران در اینترنت 
ثابت بعــد از کشــورهای آنگــوال، صحــرای غربی و 
وانواتو جایگاه 1۴1 را دارد. در اینترنت موبایل نیز در 

رتبه ۷1 قبل از کشور بوسنی و هرزگوین قرار دارد.

 اینترنت در ۱۴۰۱ چطور نزولی تر شد؟
امسال همزمان با اعمال گرانی اینترنت و 
افزایش چشم  گیر نرخ  تعرفه   ها، هر روز از کیفیت 
اینترنت کاسته شد و دیگر تقریباً هیچ شهروند 
عادی نیست که حداقل یک   بار در روز به قطعی 
اینترنــت برنخــورد و برای آپلــود کردن یــک فایل 

ساعت  ها چشم به مانیتور ندوزد.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات بارها در اظهارات 
خود بر افزایش سرعت اینترنت تأکید کرده است. 
او حتــی در یــک اظهارنظر برای صحه گذاشــتن 
بر صحبــت خود کــه معتقــد اســت »وضعیت 
اینترنت در ایران خوب است«، گفته: »سرعت 
اینترنت در ژاپن فقط ۲۰ برابر بیشتر از ماست.«

با وجود این، تجربــه مــردم و گزارش  های جهانی 
کامــالً متفاوت اســت. طبــق داده   های ســرویس 
جهانی تست ســرعت اینترنت، از اردیبهشت 
امســال تا پایان خردادماه امســال تقریباً هر روز 
حداقل یک شهر با قطعی اینترنت مواجه بوده یا 
دست کم اختالالت جدی ای را تجربه کرده است.

اگر میانگین  های جهانی آخرین گزارش اســپید 
تست در ماه می )اردیبهشت و خرداد امسال( را 
نگاه کنیم، شاهد فاصله جدی سرعت اینترنت 
در ایــران بــا جهــان هســتیم. میانگیــن ســرعت 
دانلود شبکه  های ثابت در دنیا ۶۴/۷ و میانگین 
آپلود ۲۷/۷ مگابایت بر ثانیه است، در حالی که 
میانگین سرعت اینترنت ثابت در ایران 1۰ مگ 
و میانگین آپلود 1/۶ مگابایت بر ثانیه است. به 
تعبیر دیگر ســرعت اینترنت ثابت ایران در بهار 
امسال شش برابر کمتر از سطح میانگین جهانی 
بوده اســت. میانگین ســرعت اینترنــت موبایل 
جهانــی نیــز در دانلــود ۳۰/۳ و در آپلــود 8/۶ 
مگابایت بر ثانیه با میانگین تأخیر ۲9 میلی ثانیه 
رسیده، اما در ایران میانگین سرعت آپلود موبایل 
9/۶ و دانلود ۲۶/1 مگابایت بر ثانیه است. البته 
باید توجــه کــرد ایــن اعــداد اینترنت موجــود در 
کشور است، اما با توجه به سطح دسترسی های 
متفاوت و آنتن دهی در مناطق و ساعات مختلف، 
سرعت اعالمی توسط اسپید تست به این معنا 
نیست که در تمامی ســاعات و تمامی کاربران با 

این سرعت می توانند به اینترنت موبایل متصل 
شوند.

جالــب اســت کــه بــر اســاس داده  هــای جهانــی 
سرویس تست ســرعت اینترنت، قطر و امارات 
بعد از کشور نروژ سریع ترین کشورها در اینترنت 
موبایل هستند. سرعت اینترنت موبایل در نروژ 
)به عنــوان دارنــده ســریع ترین اینترنــت موبایل 
دنیا(، طــی دو مــاه اخیــر، 1۲9 مگابایت بــر ثانیه 

بوده است.
در اینترنت ثابت اما این فاصله بســیار شدیدتر 
اســت. فاصلــه ایــران کــه در جایــگاه 1۴1 جهــان 
قرار دارد، با جایــگاه اول، بیش از ۲۰ برابر اســت. 

ســرعت  دقیق تــر  عبــارت  بــه 
اینترنت ثابت در کشــور سنگاپور 
که ســریع ترین اینترنــت ثابت در 
جهــان را دارد، ۲۰9 مگابایــت بــر 
ثانیه اســت، در حالی که ســرعت 
اینترنــت ثابــت در ایــران 1۰/۳ 
مگابایت بــر ثانیــه اســت. تمامی 
این اعداد و ارقام نشان می دهد نه 
اظهارنظرات مســئوالن با سرعت 
واقعی اینترنــت همخوانــی دارد و 

نه قیمت تعرفه های دریافتی با توجه به کیفیت 
ارائه شده انصاف را رعایت می کند.

 واکنش هــای اعتراضــی بــه وضعیــت 
اینترنت

این وضعیت در میان عموم مردم نیز بازتاب زیادی 
داشته و اینترنت بد به مجموع نارضایتی  های آنها 
اضافه شده است. گواه این نارضایتی را می توان 
در واکنش های کاربران در شــبکه های اجتماعی 
دید. برخی از کاربران وضعیت سرعت اینترنت 
را به ماجرای طرح صیانت ربط داده و نوشته  اند: 
»بررســی طرح صیانــت داره تموم میشــه، حاال 
چطوری اجراش کنیم؟! به بهانه کنکور این طرح 
رو اجرا کنین. هرجا هم سرعت مشکل داشت، 
بگیــد تقصیــر ســازمان سنجشــه، مشــکل از 
اینترنت نیست. کم کم برای همه عادی میشه.«

اعتــراض بــه ســرعت اینترنــت حتــی بــه برخی 
از نماینــدگان مجلــس نیــز رســیده اســت. 
رحیمی جهان آبــادی، عضــو کمیســیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی گفته: »اگر ما به جهان 
بگوییــم اینترنــت بــا ســرعت بــاال خطرآفریــن 
اســت، به ما می خندنــد؛ چرا که جهــان در  حال 
فراهم کــردن زیرســاخت های خود بــرای افزایش 
ســرعت اینترنــت اســت. از طرفــی همزمــان بــه 
شهروندان خود برای استفاده صحیح از اینترنت 
آموزش می دهند، ولی ما با شیوه محدودسازی و 
فیلترینگ رفتار می کنیم که تاکنون هم نتیجه ای 
از آن نگرفته ایم. بنابراین تکرار  کردن راه نادرست 
و شیوه ای نادرست، نه به نفع کشور است، نه به 

نفع جامعه.«

مرضیه امیری

marzamiri3
@gmail.com

شــاخص جهانــی نــوآوری بــه دســت بیاوریم، خوشــحال 
می شــویم و ارتقای چند پله ای ایــران را بــه یکدیگر تبریک 
می گوییــم، امــا نگاهــی بــه شــاخص ها و زیررکن ها نشــان 
می دهــد کــه ظرفیــت ایــران در حــدی اســت کــه می توانــد 
رتبه هــای بســیار بهتری بــه دســت بیــاورد، اما ضعــف در 
ســاختارهایی که حاکمیت در آنها نقش دارد، باعث شده 
است روند بهبود رتبه ایران کند و آهسته پیش رود. بررسی 
ارکان اصلی شــاخص جهانی نوآوری و مقایســه رتبه ایران 
در سال ۲۰۲1 نسبت به سال ۲۰۲۰ نشان می دهد در برخی 
بخش ها اتفاقاً ضعیف تر از گذشــته بوده ایــم. در حالی که 
در رکن نهادی در ســال ۲۰۲۰ رتبه 1۲۰ را داشــتیم، با چهار 
پله تنزل در سال ۲۰۲1 در جایگاه 1۲۴ نشستیم. یعنی تنها 
هشت کشور دیگر از میان کشورهای مورد بررسی، در رکن 
نهادی وضعیتی نامناســب تر از ایران داشته اند. در بخش 
سرمایه انسانی و تحقیقات نیز با سه پله تنزل، از رتبه ۴۶ 
به رتبــه ۴9 رســیده ایم. در قســمت زیرســاخت ها یک پله 
تنزل ما را از رتبه ۶9 به ۷۰ رســانده و در رکن پیچیدگی بازار 
کسب و کار از رتبه 11۲ به 115 رسیده ایم. تنها بهبود عملکرد 
در ســه رکن توانســته بهبود جایگاه کلی ایــران را رقم بزند؛ 
یکی پیچیدگی بازار که از رتبه 1۰8 به 8۲ رسیده ایم. دیگری 
خروجی های دانشی و فناورانه و خروجی های خالقانه که به 
ترتیب از 59 به ۴۶ و از ۴8 به ۴۶ دست یافته ایم.  همان طور 
که از اعداد برمی آید، بدترین رتبه ایران در رکن نهادی است. 
رکنی که از دو زیررکن محیط سیاسی و محیط تنظیم گری 

تشکیل شده است.

 وضعیت نابسامان تنظیم گری
رکن نهادی، یکی از ارکانی است که همواره سبب تضعیف 
جایــگاه ایــران در شــاخص جهانــی نــوآوری شــده اســت. 
نگاهی به زیررکن ها و شــاخص ها نشــان می دهد هرجا که 
پای تنظیم گران در میان بوده اســت، راه انــدازی و نگهداری 

کسب و کار نوآور دشوارتر شده است.
ایــران در دو زیررکــن رکــن نهــادی، یعنــی محیــط سیاســی 
و محیــط تنظیم گــری افــت جایــگاه داشــته و در زیررکــن 
محیط کســب وکار تغییری را نسبت به ســال ۲۰۲۰ نشان 
نداده اســت. در حوزه محیــط سیاســی از رتبــه 1۰۶ به 11۴ 
ســقوط کرده ایم، در محیط تنظیم گری دو پلــه پایین آمده 
و به رتبه 119 رسیده ایم و در محیط کسب و کار در رتبه 1۲5 
مانده ایم. هرچند به دلیل اختالفات سیاسی ایران با برخی 
کشورهای جهان نمی توان چندان به رتبه محیط سیاسی 
تکیه کرد، اما رتبه ایــران در زیررکن های محیط تنظیم گری 

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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با آنکه قریب به 30 سال از ظهور تجارت الکترونیک می گذرد، 
اما همچنان بازار آن داغ و پررونق اســت. در شــماره گذشــته 
مروری بر برخی از تغییرات بزرگی داشــتیم که دنیای تجارت 
الکترونیــک را شــکل می دهنــد. همچنیــن بــه پنج مــورد از 
مهم ترین روندهایی که بازار را در ســال 2022 شکل داده اند، 
پرداختیم. در این شماره ابتدا پنج روند دیگر این بازار را بررسی 
می کنیم. سپس به پنج روندی که به رشد تجارت الکترونیک 

در سال 2022 کمک می کنند، می پردازیم.

  انعطاف در پرداخت
هیچ چیز بدتر از این نیســت که بــرای پرداخت هزینه خرید 

آنالین خــود به ســبد خرید خــود برویــد و متوجه شــوید که 
ســایت تجارت الکترونیک، روش پرداخت مورد نظر شما را 
نمی پذیرد. برای خرده فروشان، بدترین نتیجه چنین رویدادی 

این است که مصرف کنندگان سبدهای خود را رها می کنند.
برای به حداقل رســاندن احتمال وقوع این اتفاق برای شــما، 
به دنبال تنوع بخشیدن به روش های پرداخت باشید. دادن 
حق انتخاب بین پرداخــت از طریق درگاه بانکــی یا پرداخت 
درب منزل می تواند تا حد زیادی مشتریان شما را وفادار نگه 
دارد. حتی روش هایی چون »امروز بخر، بعداً پرداخت کن« 
یا پرداخت اقســاطی، در صورت وجود زیرساخت های الزم، 

می تواند جزو گزینه های روی میز شما باشد.

  چهره جدید رضایت
همه گیری بــه تغییر اساســی روش هــای اســتاندارد تحویل 
منجر شد. با توجه به استقبال مشتریان، به نظر نمی رسد 
پس از پایان همه گیری نیز این روند با افول مواجه شده یا کنار 
گذاشته شود. بیشــتر مصرف کنندگان از اینکه گزینه های 

دیگری برای تحویل دارند، راضی اند. 

  حریم خصوصی
برای محافظت از حریم خصوصی مشتریان، طی سال های 
اخیر هم مقررات جدیدی تدوین شده، هم مقررات گذشته 
با جدیت بیشــتری دنبال می شــوند. این قوانیــن می گویند 

درست همان طور که در دهه ۱۹۸۰ برخی مدل موها و داشتن اپل های بزرگ روند مد را شکل می داد ولی 
به هرکسی نمی آمد، به کارگیری همه روندهای تجارت الکترونیک در سال ۲۰۲۲ برای تمامی مشاغل 

تجارت الکترونیک منطقی نیستند 

چطور خرده فروشی خود را جذاب کنید

لولولمون به اسپانیا می رود

آینده 12/5 میلیارد 
دالری

خرده فروش پوشاک، لوازم جانبی و کفش 
ورزشــی کانادایی، از برنامه هــای خود برای 
افتتــاح دو فروشــگاه در اســپانیا در پاییــز 
پیش رو و همچنین راه اندازی یک ســایت 
تجارت الکترونیک اسپانیایی در تابستان 
امســال پــرده برداشــت. ایــن اولیــن اقدام 
توسعه ای این شرکت در اروپا از زمان پیش 

از همه گیری در سال 20۱۹ است.
آندره ماسترینی، معاون اجرایی بین الملل 
ایــن شــرکت گفــت: »لولولمــون با ســبک 
زندگی فعــال و متعادلی که اســپانیایی ها 
از آن لــذت می برنــد، هم افزایی قدرتمندی 
دارد. ما مشــتاقانه منتظر برقــراری ارتباط 
با اسپانیایی ها از طریق وب سایت و اولین 
فروشگاه های خرده فروشی خود هستیم که 
در مادرید و بارسلونا افتتاح می شوند. قدرت 
مــدل کســب و کار مــا در نــوآوری محصول 
و تجربــه منحصربه فــرد کاربران اســت که 
مزیت رقابتی ما را ایجاد می کند. حاال داریم 
لولولمون را به جدیدترین بازار خود معرفی 
می کنیــم.« ســایت تجــارت الکترونیــک 
لولولمــون. ای اس اواخر این مــاه راه اندازی 
خواهد شد و به دنبال آن دو فروشگاه - یکی 
در مادریــد و دیگــری در بارســلون - در ماه 
سپتامبر افتتاح می شود. لولولمون نزدیک 
به 40 فروشگاه در هشت کشور اروپا دارد؛ 
فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند، نروژ، سوئد، 
سوئیس و بریتانیا. در ســطح بین المللی، 
این خرده فروش دارای ۵۷۹ فروشگاه است. 
لولولمون به رشد خود ادامه می دهد و در ماه 
آوریل، این خرده فروش هدف درآمدی خود 
را تا ســال 2026، ۱2/۵ میلیــارد دالر اعالم 
کرد. در آن زمان، مدیران شرکت گفتند که 
برنامه هایی برای افتتاح فروشگاه های جدید 
در تایلنــد و ایتالیــا در ۱2 مــاه آینــده دارند. 
ایــن شــرکت همچنیــن در حالت توســعه 
محصول است و به شکل تخصصی روی 
کفش های کتانی زنانه کار می کند. حجاب 
برای تمرینات ورزشــی، پوشاک پیاده روی، 
گلف، تنیس و تناسب اندام در خانه، همه 
در طول همه گیری عرضه شده اند. لولولمون 
همچنین تولیدکننده رسمی لباس تیم های 
ملی کانادا است؛ نقشــی که تا سال 202۸ 

حفظ خواهد کرد.

NEWS خبر

پــس از چند ســال فاجعه بار بــرای صنعت گردشــگری، 
برنــد اســترالیایی چمــدان »جــوالی« بــه مســیر خــود 
بازگشــته و در ســیدنی و ایاالت متحــده فعالیت خود را 

گسترش داده است.
این کســب وکار که در بدترین شــرایط همه گیری، زمانی 
که صنعت گردشــگری بــا تعطیلی مواجه شــد، کاهش 
بیش از ۹0 درصدی فروش خود را به چشــم دید، اکنون 
از افزایــش درآمد ســاالنه ۱۵00 درصــدی و ۵0 درصد در 

ماه خبر می دهد. 
یکی از بنیان گذاران جوالی، آتان دیداسکالو گفته است 
که این کسب و کار در ماه سپتامبر فروشگاهی را در مرکز 
خرید گالری ســیدنی راه اندازی خواهد کــرد و پس از آن 
برنامه دارد فروشــگاه هایی را در نیویورک و لس آنجلس 

ایجاد کند.
دیداسکالو می گوید: »چیزی که می تواند کسب و کار ما 

را تقویت کند، تمرکز بر خرده فروشی فیزیکی است. ما 
دریافته ایم که فروشگاه های ما ســودآوری فوق العاده ای 
دارنــد و هــر متــر مربــع آن، ارزش هزینــه کــردن دارد. 
بنابراین تا جایی که بتوانیم تعداد فروشگاه های فیزیکی 

خود را افزایش می دهیم.« 
جوالی در سال 202۱ وارد بازار ایاالت متحده شد؛ زمانی 
که سفر کردن دوباره امکان پذیر شد. در بازار این کشور، 
محصــوالت اقتصادی و مقرون به صرفــه جوالی، فروش 
باالیی نداشتند و در عوض، دسته محصوالت با کیفیت 

باالی آنها مشتریان ثابت خود را دارد. 
از آنجــا کــه فروکــش کــردن همه گیــری در اســترالیا بــه 
مرحلــه ای رســیده کــه مــردم کم کــم دارنــد ســفرهای 
بین المللی خود را از ســر می گیرند، رشــد فروشگاه های 
فیزیکی و استقبال مردم از آنها نیز دور از انتظار نخواهد 
بــود. هرچنــد دیداســکالو می گویــد فــرش اجنــاس در 

پایان همه گیری به 
»جوالی« جانی دوباره داد

فروشگاه هایی 
برای شنیدن 
صدای مشتری
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خرده فروشان با داده هایی مشــتریان باید چه رفتاری داشته 
باشــند و تحت چــه شــرایطی می توانند آنهــا را با دیگــران به 

اشتراک بگذارند. 

  بازگشت کسب و کارهای خانوادگی
شاید به دلیل تمایل مصرف کنندگان به حمایت از آن دسته 
از مشاغل کوچک تری که توانسته اند از همه گیری جان سالم 
به در ببرند یا صرفاً تمایل به خرید از مکانی نزدیک تر، سال 
2022 بــرای کســب وکارهای کوچک تر محلی که مســتقیماً 
با مصرف کننــده محلــی در ارتباط هســتند، ســال خوبی به 
نظر می رســد. این افــراد کاالهای مختلفی عرضــه می کنند. 
بسیاری از آنها سفارش ها را درب منزل مشتریان خود تحویل 
می دهند که باعث ایجاد وابستگی و وفاداری به برند می شود.

  اولویت بندی بازیابی اطالعات
داده یکــی از باارزش ترین چیزهایی اســت که یک فروشــگاه 

تجــارت الکترونیــک تولیــد می کنــد. بــدون این 
بینش، رقابت غیرممکن خواهد بود و برند قادر 
نیســت نیازهای آینــده یــا روندهای مهــم حوزه 
کســب و کاری خــود را پیش بینی کند. فروشــگاه 
آنالین شما ممکن است به دالیلی از کار بیفتد. 
حــذف تصادفــی اطالعات توســط یــک کارمند، 
قطع برق، حمله سایبری یا از دست دادن محل 
به دلیل آتش سوزی یا سیل می تواند به سرعت 
سرورها را از بین ببرد. به این ترتیب، داشتن یک 
استراتژی پیشگیرانه پشــتیبان گیری ابری برای 

اطمینان از حفظ داده ها و دارایی های دیجیتال شــما بسیار 
مهم است. با دیجیتالی شدن همه سیستم ها و محصوالت، 
از دســت رفتن این داده های دیجیتال، ضــرر قابل توجهی را 

متوجه هر کسب وکاری خواهد کرد. 

  چهــار رونــد بــرای کمــک بــه رشــد تجــارت 
الکترونیک در سال ۲۰۲۲

اگر می خواهید مزیت رقابتی واقعی داشــته باشــید، ممکن 
اســت بخواهید برخی از روندهــای نوظهور را که باعث رشــد 

تجارت الکترونیک می شوند، زیر نظر داشته باشید.
 یک؛ خرید از شبکه های اجتماعی: پلتفرم های شبکه های 
اجتماعی در حال پیوستن به جنون خرید آنالین هستند، زیرا 
برندها بازاریابی خود را به سمت فضاهایی چون فیس بوک و 
اینستاگرام برده اند.  بنابراین تنها برای بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی پول هزینه نکنید و سعی کنید از آن برای افزایش 

فروش مستقیم نیز بهره ببرید.

 دو؛ تقاطــع بین دنیــای آنالیــن و آفالیــن: در گذشــته یک 
فروشــگاه حضــوری، بخــش آنالیــن را به عنــوان بخشــی از 
اســتراتژی نوآورانه، به خود می افزود، اما مدتی است که این 
روند در حال معکوس شدن است؛ بسیاری از فروشگاه های 
آنالین، در حال افتتاح فروشگاه های حضوری در دنیای واقعی 
هســتند. این تقاطع دنیای آنالین و آفالین در سال 2022 به 

روند خود ادامه خواهد داد.
 ســه؛ اســتفاده از هوش مصنوعی: هــوش مصنوعی روند 
جدیدی نیست، اما کاربردهای آن در سال 2022 تغییر خواهد 
کرد. در حالی که بسیاری از شرکت های تجارت الکترونیک در 
حال حاضــر از هوش مصنوعی برای شخصی ســازی تجربه 
خرید آنالین اســتفاده می کنند، ربات های هوش مصنوعی 
وظایفی مانند ســفارش ســهام، ارائه توصیه های شخصی و 

تجزیه و تحلیل داده ها را بر عهده خواهند داشت.
  چهــار؛ سیســتم اشــتراک: سیســتم اشــتراک همچنان 
در حــال رشــد اســت. کســب وکارهای زیــرک محصــوالت 
معمولی خود را به اشتراک ماهانه تبدیل می کنند 
تــا مشــتریان را بــرای مــدت طوالنی تــری وفــادار 
نگه دارنــد. ایــن امــر مســتلزم تغییر اســتراتژی 
خرده فــروش بــه نحــوی اســت کــه وفــاداری 

طوالنی مدت را در مشتریان تقویت کند. 

  آینده تجارت الکترونیک
دنیای تجــارت الکترونیک دســتخوش چندین 
تغییر قابــل توجه اســت کــه ناشــی از همگرایی 
چندیــن نیــروی تکنولوژیکــی، اقتصــادی و 
اجتماعی اســت. درســت همان طور که در دهــه ۱۹۸0 برخی 
از مدل موها و داشتن اپل های بزرگ روند مد را شکل می داد 
ولی به هرکســی نمی آمد، به کارگیری همــه روندهای تجارت 
الکترونیــک در ســال 2022 بــرای تمامــی مشــاغل تجــارت 
الکترونیــک منطقــی نیســتند. اجــرای برخــی از گرایش ها، 
مانند هوش مصنوعی و واقعیت افزوده، ممکن است بسیار 
پرهزینه باشــند، مگر اینکه آن را در سطح ســازمانی اجرایی 
کنید. به همیــن ترتیب، اگر ایده اســتفاده از اینفلوئنســرها 
را می پسندید، مجبور نیستید کیم کارداشــیان را استخدام 
کنید. بهتر است قبل از آنکه تصمیم بگیرید انرژی و منابع 
خود را خــرج اجرا کردن کــدام روندها کنیــد، به صحبت های 
مشتریان خود گوش دهید. به کارهایی که رقبای شما انجام 
می دهند، نگاه کنید و در جریان آخرین تحقیقات باشید. در 
سال 2022، این مهم تر از همیشه است، زیرا همان طور که در 
سال گذشته دیدیم، هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. آمار 

امروز می تواند تا فردا به اخبار دیروز تبدیل شود.

خردهفروشی
R E T A I L

هاروارد سرویس »خرید آنالین، تحویل در فروشگاه« را مورد 
واکاوی قرار داده است

بازی دوسر برد؟
بــه لطــف تغییراتــی کــه همه گیــری کرونــا بــا 
ورودش در ســال 2020 در دنیــا انجــام داد، 
مردم امــروز متفــاوت از قبل خریــد می کنند. 
خرده فروشان که مجبور به انطباق با واقعیت 
جدید شــدند، به دنبــال یافتن راه هایــی برای 
خدمت رسانی به مشتریانی بودند که مجبور 
بودند در قرنطینه خانگی بمانند یا برای حفظ 
ســالمتی خود، از مــکان هــای عمومــی دوری 

کنند.
تحویــل کنــار خیابانــی، از یــک ســرویس 
تخصصی نــادر بــه یکــی از عمده تریــن روش 
های ارائه شــده توســط خرده فروشــان تبدیل 
شــد. مشــتریان می توانســتند خرید خــود را 
به صورت آنالین انجام دهنــد و برای دریافت 
ســفارش خــود تــا نقطــه مــورد نظــر رانندگــی 

کنند.  
خدمــات تحویــل در خانــه ماننــد دوردش یــا 
شــیپت نیــز امــکان حــذف کامــل رانندگــی را 

فراهم کردند. 
شــخص ثالثی به فروشــگاه می رود، ســفارش 
شــما را گرفته و درب منــزل تحویــل می دهد. 
حتی اگر اســتفاده از این خدمات از زمان اوج 
شــیوع اولیه آن کاهش یافته باشد، همچنان 

بسیار محبوب است.
در حالی که بســیاری از آمریکایی ها به اندازه 
کافی احساس راحتی کرده اند که از پوشیدن 
ماسک دســت بردارند و به فروشگاه هایی که 
قبــل از همه گیری خریــد می کردنــد برگردند، 
ایــن خدمات هیــچ نشــانه ای از محو شــدن از 

خود نشان نداده اند. 
در واقع، آنها به بخشــی از ســاختار خرید ما 
تبدیل شده اند. داده های جدید از مطالعه ای 
که هــاروارد انجــام داده، بــه ما دیــد بهتری در 
مــورد امکانــات »خریــد آنالیــن، تحویــل در 

فروشگاه« می دهد.

 راحتی عادی شده است
هــاروارد 4۹ میلیــون تراکنــش آنالین 
و درون فروشــگاهی از یــک خرده فروشــی 
زنجیره ای با پوشش سراســری را قبل و بعد از 
اینکه شرکت رقیبش خدمات »خرید آنالین، 
تحویــل در فروشــگاه« خــود را معرفــی کنــد، 

تجزیه و تحلیل کرد.
ایــن گــزارش نشــان داد شــرکتی کــه »خریــد 
آنالیــن، تحویــل در فروشــگاه« را ارائــه نداده، 
4/۷ درصــد از فــروش آنالیــن و ۱/۸ درصــد 
از فــروش در فروشــگاه خــود را از دســت داده 
اســت.  همچنین دریافت که اگــر رقیب مورد 
نظر نزدیک تر باشــد، کاهش فروش شــدیدتر 
خواهــد بــود.  ایــن نشــان می دهد مشــتریان 
فروشــگاه هایی را انتخاب می کنند کــه آنها را 
قادر می ســازد آنالین خریــد کننــد و کاالهای 

خود را شخصاً تحویل بگیرند.
هاروارد در نتیجه تحقیقاتش متوجه شد که 
اگر فروشگاهی گزینه »خرید آنالین، تحویل 
در فروشــگاه« را بــه مشــتریانش ارائــه دهــد، 
فروش اقالم گران تر با افزایش مواجه می شود. 
یــد یــا  بنابرایــن تــا زمانــی کــه فراینــد خر
بازگردانــدن کاالهــا بــدون زحمــت باشــد، 
خریــداران تمایــل بیشــتری بــه خریــد اقــالم 

گران تر دارند.
فروشــگاه هایی ماننــد تارگت به همیــن دلیل 
بیشــتر بــه روش »خریــد آنالیــن، تحویــل در 

فروشگاه« متمایل شده اند. 
غــول خرده فروشــی مینیاپولیــس، ظرفیــت 
پارکینــگ فروشــگاه هایش را افزایــش داد و 
در مــاه فوریــه اعــالم کــرد بــه مشــتریانی کــه 
بــرای تحویــل گرفتــن ســفارش ها با خــودروی 
شــخصی تــا فروشــگاه رانندگــی می کننــد، 
سرویس تحویل نوشــیدنی و استارباکس نیز 

ارائه می شود.

 راحتی هزینه دارد
در عین حال خدمات »خرید آنالین، 
تحویــل در فروشــگاه« بــرای خرده فــروش 

هزینه بر است. 
تحویــل در کنــار خیابان بــه این معنی اســت 
که فروشــگاه باید سیســتمی را راه اندازی کند 
که به کارکنان بیشــتر، نرم افزار مناســب برای 
مدیریــت موجــودی کاال و فضــای پارکینــگ 
بــرای مشــتریانی کــه از خدمــات اســتفاده 
می کننــد، نیــاز دارد. امــا داده ها حاکــی از آن 
اســت که خرده فروشــان چــاره ای جــز تطبیق 
خود با شرایط جدید ندارند؛ یا »خرید آنالین، 
تحویــل در فروشــگاه« را بــه اســتراتژی های 
خرده فروشــی خود اضافه می کنند یا بخشی 

از فروش شان را از دست خواهند داد.
 تعداد خریدارانی که از این سرویس استفاده 
می کنند، همچنان قابل تأمل اســت؛ دو سوم 
خریداران آمریکایی در ســال 2022 این روش 
را بــرای خریــد خــود انتخــاب کرده انــد، زیــرا 
می خواهند از پرداخت هزینه های حمل ونقل 

اجتناب کنند. 
با وجود همه اینها، هــاروارد می گوید »خرید 
آنالین، تحویــل در فروشــگاه« در واقع آن قدر 
که به نظر می رســد به نفع مشتریان نیست. 
۸۵ درصــد از مصرف کنندگانــی کــه از گزینــه 
»خرید آنالین، تحویل در فروشگاه« استفاده 
کرده انــد، می گوینــد زمانــی کــه بــرای تحویــل 
گرفتن ســفارش آنالیــن به فروشــگاه مراجعه 
می کننــد، خریدهــای غیرمنتظــره ای انجــام 
می دهنــد که نشــان می دهــد چرا هنــوز مدل 
ســنتی خریــد حضــوری از فروشــگاه بــرای 

خرده فروشان سودمند است. 

REVIEWبررسی

حالی که مشــتری در فاصله چند متری شما قرار دارد 
و حرکات تــان زیــر نظر اســت، کار دشــواری اســت، اما 
بر این مســئله هم تأکیــد می کند که تماس مســتقیم 
بــا مخاطبــان و دریافت بازخــورد آنها، باعث می شــود 

محصوالت بهبــود یابنــد. او در توضیح این 
مسئله می گوید: »برای مثال افراد زیادی 

به فروشگاه ما وارد شــده اند و گفته اند 
ســاک های خریــد مــا بیــش از انــدازه 
کوچــک هســتند. مــا ایــن حرف شــان 
را شــنیدیم و متوجــه شــدیم حــق بــا 

آنهاســت. بنابرایــن ســایز آنهــا را تغییــر 
دادیــم. این بینشــی بود کــه در نتیجــه ارتباط 

مستقیم با مخاطب به دست آوردیم.« 
در طــول همه گیــری اعتمــاد اســترالیایی ها بــه خریــد 
آنالیــن به ســرعت افزایــش یافــت و زمانــی کــه ســفر 

دوبــاره از ســر گرفتــه شــد، جــوالی همچنــان شــاهد 
اســتقبال بســیاری از مشــتریان از خریــد آنالیــن آن 
بود. دیداســکالو در این بــاره می گویــد: »در اســترالیا، 
هنوز مردم دربــاره زمان رســیدن محصولی کــه آنالین 
خریده اند، نگران هســتند. پســت استرالیا و 
سایر کسب و کارهای لجســتیکی، این کار 
بزرگ را به خوبی انجام می دهند.« اما او 
می گوید جوالی برای رفع این نگرانی ها، 
برنامه هــای دیگری نیــز دارد؛ روشــی که 
جوالی در حــال حاضر بــرای کاهش این 
نگرانــی انجــام داده، تأســیس انبارهــای 
متعدد در سراسر کشور و همکاری با شبکه های 
کوچک و خصوصی پیک های محلی است که متعهد 
شده اند کاالها را در ســریع ترین زمان ارسال به دست 

مشتری برسانند. 

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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دوستان توقع دارند بگویم: »عزیزان مسئول! شما بلد نیستید حمله سایبری را خنثی کنید، تقصیر 
هم وطن های خارج نشین مان چیست؟ آخر این شد راه حل که دوشاخه را از پریز بکشید و 

خالص؟!« ولی من از این حرف ها نمی زنم!

نصایح همام تبریزی

از سخن تا سخن 
بسی فرق است 

در سال 636 ه. ق. پســری به نام محمد 
در تبریــز زاده شــد کــه او را به نــام همام 
تبریــزی می شناســیم. همــام یکــی از 
شــاعران پارسی ســرای قرن هفتم است 
که در سرودن غزل توانا و از دوست داران 
ســعدی شــیرازی بــود و در غزلیاتش به 
اســتقبال اشــعار شــیخ ســعدی رفتــه 

است. 
در دوران حیــات همــام کــه فتنــه مغول 
هنــوز پایــان نیافتــه بــود، بســیاری از 
دانشمندان در مراغه و تبریز گرد آمدند 
و همام نیــز در چنیــن محیطــی پرورش 
یافت. شاعر برجســته دوره ایلخانی در 
۷۱3 ه.  ق. دیده از جهان فروبســت و در 
گورستان تاریخی مقبره الشعرای تبریز 

به خاک سپرده شد.

سخن خوب و لهجه شیرین
گر نداری تو با کسی منشین

هم به اندازه گوی آن را نیز
که ز کم گفتن است مرد عزیز

سخن خوب چون شود بسیار
خوار گردد، نیاورند به کار

تشنگان را مده تو چندان آب
کآب را در نظر نماند آب

خیر گویان چو در حدیث آیند
مستمع را حیات افزایند

نَفَس نیک، نفس خوش گفتار
روح بخش است چون نسیم بهار

بوی جان زان دهن همی آید
که زبان جز به خیر نگشاید

سخن بد چو گندِ مُردار است
جای بدگوی بر سر دار است

از سخن تا سخن بسی فرق است
سخنی وحی و دیگری زرق است
سخنی هست چون نسیم بهار

که سحرگاه آید از گلزار

سخنی چون سموم آتش بار
که کند نفس آدمی افکار

هر که دارد به بندِ عقل زبان
باشد اندر پناه امن و امان

به سخن های سخت دل مشکن
سنگ خارا بر آبگینه مزن

با لطیفان سخن مگوی درشت
صورت خوب نیست الیق زشت

HINT نکته

در سایه عقل بنده مشکل حل شد

1
»حاال درســت اســت که شــما پایتان را از شــابدالعظیم فراتر 
نگذاشته اید اما این دلیل نمی شود صدای بی صداهای داخلی 
خارج رفته نباشید. صدای شما فراتر از مرزهاست و تا آن سوی 

کهکشان خواهد رفت.«
چیــزی نیســت دوســتان؛ عــده ای از هم وطنان خارج نشــین 
هستند که می خواهند این بنده کمترین سراپا تقصیر را خر 

کرده، چهار نعل بتازانند وسط معرکه بال.

2
برادران! خواهران! عزیزان دل! من از پشت کوه آمده  باشم هم 
خیلی  وقت است که آمده ام. بوی خطر را از صدفرسخی متوجه 
می شوم. حالی ام می شود کِی دارند همان طوری که می گویند 
»دوستت  دارم« طناب دارم را می بافند. بله فدای تان بشوم، من 
این طوری هستم. پس جان بستگان سببی و نسبی تان، من 
بیچاره را گول نزنید و نیندازید وسط که حرف بزنم. اصالً گیریم 

حرف بزنم. کی به حرف من گوش می دهد؟

3
االن به نظر شما اگر من وسط همین ستون زهوار دررفته فریاد 
بزنم: »آی ملت! آی دولت! به داد برســید. دسترسی ایرانیان 

خارج از کشور به سایت و اپلیکیشــن بانک های داخل قطع 
شده است. به داد آن بندگان خدا برسید. به هر حال هر کدام 
مجبورند از خارج کشور، حساب  های داخل شان را کنترل کنند. 

گاهی برای خودشــان به ایران پول می فرســتند. 
کارهای دیگر دارند. این بیچاره ها را اذیت نکنید 

و...« چیزی درست می شود؟ نه وهللا!
تنها اتفاقی که ممکن است بیفتد این است که 
صدایی پشت خط تلفن همراهم به من بگوید: 
»تو تا حاال داخل خارج رفتی که حرف می زنی؟«

آن وقــت اســت کــه شــرمنده می شــوم و مجبور 
می شوم نامه عذرخواهی منتشر کنم.

4
اما من تر و فرزتر از این حرف ها هستم. کاله سرم نمی رود. اگر 
همین فردا صبح همه ایرانی هــای خارج رفته بیاینــد در دفتر 
مجله و از من بخواهند که از آن حرف ها بزنم، من قبول نمی کنم 
و نمی گویم »عزیزان مسئول! شما بلد نیستید حمله سایبری 
را خنثی کنید، تقصیر هم وطن های خارج نشین مان چیست؟ 
آخر این شد راه حل که دوشاخه را از پریز بکشید و خالص؟!«

5
مــن ایــن حرف هــا را نمی زنــم و نمی گویــم. بــه  جایــش از 

مســئولین محترم بابت این اقدام ســریع و فوری تشــکر 
می کنم. 

بــا خــودم فکــرش را می کنــم که اگــر من مســئول بــودم و 
متوجه می شدم  به زودی ممکن است عده ای 
نامرد دودره باز به شبکه بانکی کشور حمله 
ســایبری کننــد، چــه می توانســتم بکنــم؟ 
باور کنید بــه عقل من یکی همین کشــیدن 

دوشاخه از پریز هم نمی رسید.

6
اما عقل عزیزان دســت اندرکار بــه این نکته 
رســیده و حمله کننده هــا نــاکام مانده انــد. 
حاال درست است که مهاجم ها پشــت در شبکه بانکی 
نشســته اند و بــه زبــان بی زبانــی بــه مســئولین عزیــز 
می گوینــد: »باالخــره کــه بیــرون می آییــد« امــا فعــالً که 

مشکل حل شده است. چو فردا شود فکر فردا کنیم.

7
با دشمن سایبری مان کل کل شد

نامرد یهو برای مان معضل شد
ما نیز دوشاخه را کشیدیم از برق

در سایه عقل بنده مشکل حل شد

شب نوشته های یک بچه نوآور! )4۹(

بدون عینک بد نباشه؟

همین چنــد روز پیــش که رفتــه بودیم معاینه چشــم 
برای تعویض گواهینامه دیدمش. چندتایی کارت توی 
یک دست و لبخندی شیطنت آمیز روی لب داشت. 
آمده بود برای تمدید گواهینامه؛ درســت مثل کامیار 
خودمــان بی قرار و نــاآرام بود، ولــی او کجا و 
کامیار کجا. تی شرت پر از نوشته و شکلک 
نپوشــیده بود، هدفــون روی گوشــش نبود، 
خالکوبــی هم نداشــت، ولــی نمی دانم چرا 

من را به یاد کامیار می انداخت. 
سرم را برگردانده بودم که نبینمش تا به یاد 
کامیار نیفتــم و حاال که برای چند ســاعتی 
بیــرون از دفتــر هســتم، یــک پــا در دنیــا و 
یک پا در برزخ خودم باشــم؛ ولی نمی شد. 
اصالً چــرا مــن را یــاد کامیــار می انداخت؟ 
این کــه یک خانــم پیر بــود، بــدون همــه چیزهایی که 
بــه کامیــار آویــزان اســت؛ از زنجیــری کــه بیــن جیب 

پشــتی و بند کمر شــلوارش هســت تا موهای وزشده 
و به هم ریخته؛ اما خود خود کامیار بود. پرســروصدا، 
بی قــرار، خــودش بــا خــودش و اطــراف حــرف مــی زد، 
خودش می خندیــد، بعد توی چشــم های مــن دنبال 
پاســخ و چرایی خنده اش می گشت؛ خود کامیار بود، 
اما حدود 40 سالی پیرتر، تغییر جنسیت داده، با یک 

مانتوی آبی چرک! 
خودش می خندید و می گفت: »دخترم نمی ذاشــت 
بیــام و می پرســید مگــه ماشــینت جلــوی در خونــه 
پارک شــده و شــوفر نداری کــه می خوای خــودت بری 
گواهینامه بگیری؟« بعــد رو را برگردانــده و با خانمی 
که دست راستش نشسته بود ادامه می داد که: »آدم 
باید همــه کارهــاش مرتــب باشــه، اســناد و مدارکش 
درست باشه، یه وقت یه جایی گیر نکنه؛ حاال من هم 
گواهینامه م رو نو کنم، به کجا برمی خوره؟ پولش رو هم 
می دم، دولت از خداش باشــه.« بعد دوباره رو به من 
می گفت: »دیده ام که می گم. اتفاق خبر نمی کنه، یه 

وقت وسط بیابون گیر بیفتی خوبه؟«
هنوز پاســخ این پرســش عقیدتی - فلســفی را نداده 
بودم که صدایش زدند تا برود داخل اتاق معاینه. باز 
هم یکــی از خنده هــای کامیــار را تحویــل داد و گفت: 
»حاال بدون عینک بد نباشه؟« و همان چند نفری که 

خودش برای گفت وگوی یک جانبه انتخاب کرده بود، 
با شــگفتی به هم نــگاه کردیم و من نخســتین کســی 
بودم که زدم زیر خنــده و با شــیطنتی از همان جنس 
که با کامیار دارم، گفتم: »نــه بابا اینها کاری با عینک 

ندارند. بیشتر گپ دوستانه می زنند.« 
منتظــر نمانــد کــه نیــش بازشــده خــودم و خنده های 
دیگران را ببیند و رفت داخل اتــاق معاینه؛ و من یادم 
افتاده بود به دیروز که رفتیم جلسه. تا وارد ساختمان 
شــدیم، یادم آمد نوشــته هایم را نیاورده ام. هنوز توی 
آسانســور بودیم که ســامان گفــت: »بد نبــود گزارش 
قبلی رو هم داشتیم تا چیزی از قلم نیفته.« پاسخی 
نداشتم و گفتم: »بی خیال ســخت نگیر.« نمایشگر 
آسانسور تازه ثابت شده بود که سامان گفت: »بدون 
وقت قبلــی بد نباشــه؟« اما جلســه خوبی شــد. توی 
نزدیک به نیم ســاعت قرار کاری محکمی گذاشتیم. 
فکر نمی کردیم اصالً مدیر اصلی را ببینیم، ولی انجام 
شــد. آدمی پرجنب وجــوش بود؛ به قول خودش ســه 
سوته قرارداد را آماده کرد تا ببینیم و امضا شود. مدیر 
مالی اداری شان را هم صدا زد، همان جا خواند و تأیید 
کرد؛ این جــور که دیدم، من هم با لبخنــد تأیید فنی را 
دادم. بیرون آسانســور سامان پرســید: »مهر شرکت 

رو روی قرارداد نزدیم، بد نباشه؟«

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007
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سهم رمزارز ایران از 
روز فناوری اطالعات

سرمایهگذارهای
رمزارزدرسال2021

5 10

4
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قیمت بیت کوین در پایان 2022
 20 یا 80 هزار دالر؟

اگر زبان مردم را یاد فقط 100 میلیون تومان؟!
نگیریم جا می مانیم

دریک پای 
میز محاکمه

در یک نظرسنجی از 
27 چهره کسب وکاری 

از  14 صرافی رمزارزی 
ایران بررسی شد

A N A L Y S I S

امنیتداراییها

گفتوگوبامحمدعلیآقامیر،همبنیانگذار
ومدیرتحقیقوتوسعهنوبیتکس،درباره

چالشهایامنیتیدرصنعتبالکچینورمزارز

27
ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
ه  ر شـــــــــما
و هفتم   بیســت 
نوزدهم تیــــــر
1 4 0 1
16  صفـــــحه

13

چطور باید از رکودهای مالی 
گذشته برای عبور از روزهای 

سخت امروز  بهره برد؟

درسهای2000
و2008برای

رمزارزها

7

سهم کدام قاره ها از سرمایه گذاری 
خطرپذیر در حوزه رمزارز بیشتر بوده است 

%20.5
%27.7

%51.8 

آثار تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش سقف واریز و 
برداشت روزانه در اکوسیستم نوآوری رمزارز چه خواهد بود؟

   عکس:  پریا امیرحاجلو



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 27
19 تــــــــــــــیــــــــــر 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

2

بخش بزرگی از صنعت رمزارز و بالکچین کشورمان 
مدت هاســت در یــک بالتکلیفــی بــزرگ بــه نــام 
رگوالتوری به ســر می برد. کســب وکارهای نوآوری 
کــه جلوتــر از چهارچوب هــای رگوالتــوری موجــود 
حرکــت کرده انــد، می تواننــد تــا مدت هــا همچون 
سایر کســب وکارها به فعالیت شــان ادامه دهند، 
درآمد داشته باشند، حقوق بدهند، بیمه رد کنند 
و مالیات هم  بپردازند، اما همیشــه با یک تهدید 
از ســمت رگوالتــور مواجه انــد؛ تهدیدی بــه اندازه 
نابودی کامل یک صنعت. مرور گذشته و آنچه در 
صنعت فین تک طی 20 سال گذشــته در دنیا رخ 
داده، پر اســت از نمونه نوآوری هایی که در سکوت 
رگوالتور رشد کرده، مشــتری جذب کرده اند و بعد 
از شکســتن ســکوت طوالنــی رگوالتــور بــه یکباره 
فرو ریخته انــد. اینجا فقــط کســب وکارها نبودند 
که متحمل شکست شدند، اقدام 
یکباره رگوالتور، مردمــی را هم که از 
ناکارآمدی بانک ها بــه نوآوران مالی 

پناه برده بودند، متضرر کرد.
رفتــار رگوالتورهــای مالــی رفتــاری 
تکراری شده اســت. ابتدا نوآوران را 
نادیده می گیرند، کم کم که احساس 
کردند بخشــی در حال رشد است، 
نگاه می کنند تا بفهمند چه اتفاقی 
در حال رخ دادن است، ولی همیشه 
آن قدر با موضوعات دیگر و اولویت دار دست وپنجه 
نرم می کنند که الک پشت وار می آموزند؛ بنابراین 
زمانی کــه رگوالتور بفهمد چه اتفاقــی افتاده، یک 
خدمت نوآورانه آن قدر بزرگ شده که اعمال قوانین 
ســخت گیرانه در آن می توانــد بــه از دســت رفتــن 

سرمایه میلیون ها نفر منجر شود.
رگوالتوری در صنعت رمزارز و بالکچین کشورمان 
هم به همین کندی در حال انجام اســت. رگوالتور 
یا رگوالتورهــا هنوز نتوانســته اند کمک زیــادی به 
مشخص شدن تکلیف قانونی کسب وکارهای این 
بخش کنند. فعالً فقط در بخش ماینینگ کارهایی 
انجام شده و سایر بخش ها بدون متولی مانده اند.

10 ســال پیش چنین وضعیتــی را درباره بخشــی 
از صنعــت فین تــک یعنــی پرداخت یاری شــاهد 
بودیــم. آن زمــان کســب وکارهایی شــکل گرفتــه 

بودند، مشتری داشتند، سرویس ارائه می دادند، 
شــرکت هایی ثبت شــده بودنــد و پرونــده مالیاتی 
هم داشتند، اما از نظر رگوالتوری وضع مشخصی 
نداشــتند. یــک بــار در جلســه ای معــاون وقــت 
فناوری های نوین بانک مرکزی فقط چند چهارچوب 
را برای این کسب وکارها مشخص کرد و تا مدت ها 
همین چهارچوب ها که در جلسه ای کوچک مطرح 
شده بود، مهم ترین خط مشی تنظیم گری کشور 

در حوزه فین تک بود.
شاید بشود وضعیت کنونی بخش هایی از صنعت 
رمــزارز و بالکچیــن کشــور را بــا شــرایط آن زمــان 
پرداخت یاری ها مقایسه کرد؛ البته با چند تفاوت. 
یکی اینکه رگوالتوری این نوع کسب وکارها مسیری 
بود که قبالً در دنیا طی شــده و الگوی مشــخصی 
برای آن وجود داشت و دوم اینکه پرداخت یاران در 
واقع در ادامه یــا مکمل کســب وکارهای پرداخت 
ســنتی بودند. موضوع رمــزارز و بالکچیــن در دنیا 
نیز موضوعی جدید و یک پارادایم شــیفت است 
و تعریف آنها در ادامه مسیر کسب وکارهای قبلی 
شدنی نیست. بنابراین قطعاً رگوالتور در وضعیت 
دشــواری گرفتار شــده، اما چاره ای جــز رگوالتوری 
ایــن صنعــت نیســت. هیــچ راه میان بــری وجــود 
ندارد؛ به هزار و یک دلیل نه می توان آنها را نادیده 
گرفت و نه می تــوان آنها را بــه کل غیرقانونی اعالم 
کرد. نادیده گرفتــن، غیرقانونی کــردن و رگوالتوری، 
هر کــدام هزینه هــای خــود را دارد کــه در این میان 
رگوالتوری در بلندمدت کمترین هزینــه را خواهد 
داشت. نسبت بزرگ شدن به نادیده گرفته شدن 
این صنعت، آن قدر بزرگ است که فعاالن آن تشنه 
کوچک ترین توجه هر نهاد تصمیم سازی هستند. 
حتی کوچک ترین سیگنال به نام رگوالتوری رمزارز 
به واکنش هایی ســریع از ســمت کســب وکارهای 

رمزارز و بالکچین کشور منجر می شود.
در کوتاه مدت ساده ترین اقدام حذف و خنثی سازی 
این کسب وکارهاست. می توان به کل فعالیت های 
رمزارزی را غیرقانونی اعالم کرد یا فقط به بازیگران 
بزرگ تر اجــازه ارائه خدمــات داد تا به نوعی هزینه 
اشتباه را برای فعاالن یک بخش باال برد، اما وقتی 
نیازی شــدیداً وجود دارد، این چرخه ای اســت که 

دوباره و دوباره تکرار می شود. 

INTROسرآغاز

ساده ترین راه برای رگوالتورها حذف و خنثی سازی یک صنعت است
اما نیاز چرخه ای تکراری می سازد

چرخهتکراریخلقوحذفکسبوکارها

تحليل
A N A L Y S I S

چهارشنبه این هفته روز ملی فناوری اطالعات است. تصور 
می کنم سال هاست از این نقطه که »فناوری خوب است« 

گذشــته ایم؛ امروز فنــاوری نقش خــودش را در 
جامعــه دارد و تأثیرش بر همگان روشــن شــده 
اســت. احتمــاالً در دورتریــن نقــاط کشــور هم 
ابزاری می توان یافت که رنگ وبوی فناوری داشته 
باشد و در این میان فناوری اطالعات پیشروتر از 
باقی فناوری هاســت. فناوری اطالعات امروز به 
زیرساخت و روساختی تبدیل شده که در همه 

بخش های اقتصاد و جامعه نفوذ کرده است. 
آنچه فناوری اطالعات امروز به آن نیاز دارد، ورود 
به جریان هــای روزمــره و زندگــی در میــان مردم 

اســت. اهل فناوری دربــاره آن می داننــد و از مزایــای فناوری 
برخوردارند و حتی مضرات آن را نیز حس می کنند. فناوری در 
تاروپود جامعه نفوذ کرده، ولی آگاهی درباره آن اندک است. 
فناوری در ابزارهایش خالصه شــده و عموم مردم فناوری را 
خالصه شده در ابزارهایی مانند تلفن های همراه می دانند و 

انواع اپلیکیشن هایی که استفاده می کنند.
ولی در عمل فعاالن دنیای فناوری برای مردم شناخته شده 

نیستند. متأسفانه فناوری نتوانسته در جریان های عمومی 
نفــوذ کنــد و بســیاری از مردم بــا این دنیــا بیگانه هســتند. 
به عنوان نمونــه تصور کنید مردم چقــدر درباره 
دنیــای فیلــم و ســریال و موســیقی می داننــد؛ 
ممکــن از جزئیات زندگــی فوتبالیســت ها هم 
اطــالع داشــته باشــند، ولــی کمترین دانــش را 
درباره جریان های مهم فناوری در کشور داشته 
باشــند. البتــه دقــت کنیــم کــه منظــور از ایــن 
مقایســه این نبود کــه جذابیت دنیــای فناوری 
به  انــدازه جذابیت دنیای اینفلوئنسرهاســت، 
اما تأثیرگذاری اهل فنــاوری بر زندگی مردم، اگر 
از فوتبالیســت ها بیشــتر نباشــد، قطعــاً کمتر 

نیست.
برای توضیح بیشــتر شــما را ارجــاع می دهم بــه برنامه های 
تلویزیونی صداوسیما. چند برنامه تأثیرگذار در صداوسیما 
می شناسید که به زبان مردم و با مردم درباره فناوری صحبت 
کنند. صداوسیما در این سال ها معموالً ترجیح داده گوشه ای 
بنشیند و به فناوری به  مثابه رقیب نگاه کند و مدام درباره آن 
هشدار بدهد. به همین خاطر صداوســیما و برنامه هایش 

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا قربانی

@mediamanager_ir

متأسفانه فناوری نتوانسته در جریان های عمومی نفوذ کند 
و بسیاری از مردم با این دنیا بیگانه هستند

اگر زبان مردم را یاد نگیریم 
در نهایت جا می مانیم

رسانه اقتصاد نوآوری ایران
karangweekly.ir
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 امســال دومیــن ســالی اســت کــه بعــد از 
پیگیری های سازمان نظام صنفی رایانه ای، 22 

تیرمــاه به عنــوان روز فنــاوری اطالعــات 
نام گذاری شده و امسال اولین سالی است 
کــه فعــاالن صنعــت در ایــن روز به شــکل 
جــدی فعالیت ها و دورهمی هایــی را برگزار 
کرده اند و به نظر می رسد این روز و اهمیت 
برای شنیده شــدن صدای صنعت در الیه 
عمــوم مــردم در ســال های آتــی اهمیــت 
بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد، اما وقتــی در 
خصــوص فنــاوری اطالعــات صحبــت 
می کنیم، دقیقاً در خصوص چه گروهی از 

افراد و کســب وکارها یا صنایع صحبــت می کنیم؟ آیا 
فقط گروهی خــاص مدنظر اســت یا هر گروهــی که با 
کسب وکارشــان مبتنی بــر دنیای صفرویک هاســت، 

بخشی از این دنیا هستند؟ 

یقینــاً همین طــور اســت، فعــاالن و بازیگــران 
صنعــت رمزارزهــا نیــز بخشــی از کســانی 
هستند که این روز به آنها هم داللت می کند. هرچند 
روزهایی همچــون ســوم ژانویــه یــا روز پیتــزا در تقویم 
غیررســمی رمزارزی هــا نقــش بســته، ولــی بــرای 
جدی کردن جریان حرکتی این صنایع و درگیر شدن با 
الیــه عموم مــردم، بهتر اســت فعــاالن ایــن صنعت از 
بهانه روز فناوری اطالعات به خوبی برای گرفتن ســهم 
خودشان اســتفاده کنند، آن هم در روزها و سال هایی 
که هنوز گــروه خاصــی ایــن روز را به نام خودشــان گره 

نزده اند.

 فعــاالن حــوزه رمزارزها نیــز باید بــرای افزایش 
رسمیت و مقبولیت خود از این بهانه به اندازه 
کافی اســتفاده کنند و با مــردم و قانون گذاران 
گفتمانی را شکل دهند تا هم مردم به روشنی 
از پتانســیل ها و ریســک های ایــن صنعــت 
آگاهــی یابنــد و هــم قانون گــذاران بــا جامعــه 
فعاالن این صنعت به خوبی آشنا شوند. این 
روز می تواند بهانه ای باشــد تــا قانون گذاران و 
رگوالتورهــا بــا دقــت و فرصــت بیشــتری 
دغدغه هــا و مســائل خــود را مطــرح کننــد و 
فعــاالن و بازیگران نیــز به روشــنی راهکارهای 
پیشــنهادی خــود را بــرای رفــع مســائل 
مطرح شده ارائه دهند. شاید به خودمان بگوییم ما بارها 
و بارها این حرف ها را زده ایم و آنان که باید می شــنیدند 
به اندازه کافی شنیده اند، ولی کاری پیش نرفته است! 

 باید همین جا دیدگاه خودمان را اصالح کنیم 
و بگوییــم شــاید دلیــل اینکــه تابه امــروز ایــن 
صنعت همچنــان در یــک فضــای خاکســتری پابرجا 
بوده، همیــن گفتمان ها بوده باشــد! شــاید اگر همین 
گفتمان ها نبود، به جای یک صنعت رو به رشد، با یک 
مفهوم زیرزمینــی مواجه بودیم. احتمــاالً تا به امروز با 
وجود تمام تالش هایی که شده، فقط ۵0 درصد مسیر 
را آمده ایــم و اتفاقــاً بــرای اینکــه شــاهد تصمیمــات 
جدی تــر باشــیم، باید بــرای ۵0 درصــد بعدی انــرژی و 
زمــان بیشــتری صــرف کنیــم. روز فنــاوری اطالعــات 
می تواند بهانه خوبی برای باز کردن ســر یک صحبت 

تکراری با گروه های مختلف باشد.

سهم صنعت رمزارز ایران از روز فناوری اطالعات چیست؟

ازفرصتهابهسادگینگذریم

تحليل
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POINT OF VIEWزاویه دید

چرا صحبت های 
وزیر اقتصاد را باید 

جدی گرفت؟
یکامیدواریبهموقع

 اظهارنظــر وزیر اقتصــاد در مورد 
پدیده رمزارزها را باید به فال نیک 
گرفت. تأکیــد وزیر بــر این موضــوع که در 
حــوزه رمزارزها از مرحلــه نگاه های تقابلی 
عبور کرده ایم و رسیده ایم به جایی که باور 
کرده ایم تنظیم گری راه درست استفاده از 
فناوری های جدید است، یک گام بلند به 
ســوی پذیرش حــوزه ای اســت که فــارغ از 
اتفاقات مختلفی که در بحث قیمت و بازار 
آن می افتد، بخشی از اقتصاد آینده است؛ 
اقتصادی مبتنی بر دفاتر کل  توزیع شده و 

نه صرفاً قیمت این توکن یا آن توکن.

 حاال یکی از مهم ترین چهره های 
کــه  کــرده  تأکیــد  کابینــه 
چهارچوب هــای ذهنــی و سیاســت گذاری 

قبلــی نادرســت بــوده و در 
مسیر مثبت تری قرار است 
بــه رمزارزها و رگوالتــوری آن 
پرداخته شود. هنوز جزئیات 
زیــادی از ســندی کــه وزیــر 
اقتصاد از آن صحبت کرده، 
همیــن  امــا  نمی دانیــم، 
رویکردی که خاندوزی اشاره 
کرده، اگــر در مســیر تدوین 
ایــن ســند هــم لحاظ شــده 
فعــاالن  باشــد، احتمــاالً 

کسب وکاری این حوزه فناورانه راضی شوند.

 حوزه رمزارزها و اقتصاد مرتبط به 
آن، به خصوص در بحث بازارهای 
مالی غیرمتمرکز، تازه در شروع یک مسیر 
اســت؛ مســیری کــه مســئله رگوالتــوری، 
متغیری الینفک از آن خواهد بــود. نه رها 
کردن و واگذاشــتن آن به دست قضا و قدر 
رویکــرد درســتی اســت و نــه نگاه هــای 
»تقابلــی« و »حذفی«. تجربــه چندماهه 
اخیر که صدای کنشگران صنفی و فعاالن 
کسب وکاری و کارآفرینان این حوزه بیشتر 
به گوش رسیده و فرصت همفکری و تعامل 
در این حوزه فراهم آمده هم نشان می دهد 
کــه نشــانه های اصــالح و همدلــی به موقع 
ظاهر شده اند. باید امیدوار بود که در ادامه 
ایــن مســیر شــاهد بازگشــت نگاه هــا و 
تصمیم های رادیکال نباشیم و کسب وکارها 
بتواننــد بــرای اقتصــاد کشــور فرصت ها و 
امکان های بیشتری از این حوزه به ارمغان 
آورنــد. البته در این مســیر آگاهی بخشــی 
عمومــی و فرهنگ ســازی یــک اصــل 

خدشه ناپذیر است.

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.

در معدود زمان هایی که به فناوری می پردازند، معموالً نگاه 
نصیحت گرانه دارند و هشــدار درباره آثار منفــی فناوری بر 

زندگی مردم.
یــا اگــر در معــدود برنامه هایی هــم تالش شــده که فنــاوری 
به صورت واقعی دیده شــود، عامدانه برنامه ها در زمان های 

کم مخاطب و شبکه های کم مخاطب عرضه می شوند.
غرض از بیان این حرف ها درباره روز فناوری اطالعات چه بود؟ 
خواستم بگویم که فناوری اطالعات با اینکه تأثیرش را بر عامه 
مردم گذاشــته، ولی هنوز نتوانســته در میان گفت وگوهای 
روزمره مردم جایگاهی پیدا کند. این موضــوع درباره دنیای 
بالکچین و رمزارزها چگونه است؟ بر خالف دیگر بخش های 
فناوری این قسمت از دنیای فناوری به شدت مورد توجه مردم 
قرار گرفته و اگر سری به کوچه و بازار بزنید، قطعاً مواردی از 
گفت وگو دربــاره ارزهای دیجیتال را خواهیــد یافت. قاعدتاً 
این باید خیلی خوب و خوشحال کننده باشد، ولی یک جای 
کار می لنگد؟ کجا؟ اینکه مردم از میانه وارد ماجرا شده اند و 
نگاه شان به این تحوالت ابزارهایی موقتی برای پولدار شدن 
است. متأسفانه برخی سلبریتی ها و اینفلوئنسرها هم به 
این موضوع دامن می زنند و کمتر می بینیم که افراد پرفالوور 

تالشی برای آموزش انجام دهند.
بدنه فعاالن فناوری های مالی، فناوری اطالعات و در این مورد 
خاص بالکچیــن و رمزارزها هم افتــراق جدی با مــردم دارند. 
به عبارتی قشر نخبه و پیشروی این حوزه کمترین تعامل و 
برهم کنش را با مردم دارند. قشری که باید تأثیرگذار باشند، 
متأسفانه دچار سیر تسلسل شــده اند و به عبارتی در خود 
مانده اند. مردم که به دنبال روزنه ای برای دانستن می گردند، 
متأسفانه  مانند گوشت قربانی به دست برخی افراد می افتند 

که ممکن است در سالمت آنها شک داشته باشیم.
فناوری های مالــی و برخی مصداق هــای آن مانند بالکچین 
و رمزارز بایــد بتوانند به زبــان مردم حرف بزنند. متأســفانه 
برخی آن قدر از مردم فاصله گرفته انــد که ترجیح می دهند 
راه خودشــان را بروند و مردم نیز راه خودشــان. این می شود 
که طرح های اسکمی مانند تتل کوین در یک هفته مطرح و 
در هفته ای دیگر محو می شــوند. در این میان آنچه آسیب 
می بیند، اعتماد عمومی است. راه حل چیست؟ گفت وگو 
با مردم و اطالع رســانی های تعاملی و صحیح بــرای معرفی 
فرصت هــای توأم با ریســک. اگــر زبــان گفت وگو با مــردم را 
ندانیم، در نهایت آنچه رخ می دهد، جاماندن افراد پیشرو 
است. از جایی به بعد افراد پیشرو به  جای اینکه رهبری افکار 
را به دســت بگیرند، به منتقدانی تبدیل می شوند که مدام 
زیر لب غرولند می کنند و در این دام می افتند که مردم درکی 
ندارند. این نقطه خطرناکی اســت که اگر جامعه کریپتوی 

ایران به آن برسد، باید فاتحه جامعه را خواند.
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بانــک مرکــزی در یــک اقــدام ســقف واریــز و برداشــت را به 
100 میلیون  تومان تقلیل داده اســت. این دســتور طی یک 
بخشــنامه بــه بانک هــا ابــالغ شــده و بانک هــا نیــز آن را به 
شرکت های پرداخت یار اعالم کردند. همین اتفاق صرافی های 
رمزارز داخلی را شوکه کرده و آنها را در بهت فرو برده است؛ 
چراکه بــا کاهــش ســقف واریــز و برداشــت بــه 100 میلیون 
تومــان در روز عمالً حجم زیــادی از تراکنش هــای روزانه این 
صرافی ها به مشکل برمی خورد. در این گزارش در گفت وگو 
با روح هللا جهنده، قائم مقام رمزینکس؛ رضا مسعودی فر، 
مدیرعامل تترلند و مسعود رحمانی، مدیرمحصول اکسیر 
آثار دستورالعمل بانک مرکزی بر صرافی های رمزارز داخلی 

را بررسی کردیم.

 محدودیت در برداشت روزانه
بانک مرکزی اخیــراً دســتورالعمل جدیدی به شــرکت  های 
پرداخت یــار ارائــه و ســقف برداشــت  و واریــز روزانــه را  100 
میلیون تومان تعیین کرده اســت. این دستورالعمل جدید 
تمام صرافی های رمزارز ایرانی و کاربران آنها را که برای واریز 
و برداشــت بــه شــرکت های پرداخت  یاری متکی هســتند، 
تحت تأثیر قرار می دهد. همین اتفاق باعث حرکت همزمان 
بســیاری از صرافی ها شــد و طــی اطالعیه هــای جداگانه به 
کاربــران خــود اعــالم کردند کــه طــی یــک شــبانه روز امکان 
برداشت 100 میلیون تومان را از کیف پول ریالی خود خواهند 

داشت.
فصل مشترک اطالعیه های این صرافی ها موارد زیر بود:

 ســقف واریز یا برداشت برای هر حســاب بانکی یا شماره 
شبا از تاریخ 1۳ تیر 1۴01، 100 میلیون تومان در روز است.

 کاربران می توانند بــرای مبالغ بیــش از 100 میلیون تومان 
واریز یا برداشــت بــه/از حســاب خــود در صرافــی، از چند 
شــماره شــبا اســتفاده کرده یا بیــن تراکنش ها حداقــل 2۴ 

ساعت فاصله گذاری کنند.
 محدودیت به وجودآمــده برای کاربــران صرافی ها از طرف 
صرافی ها نبوده است. این محدودیت به هیچ وجه به معنای 

قرار دادن سقف برداشت از طرف صرافی ها نیست.

 چهار ســناریوی محتمل بعد از اجرا شــدن 
قانون بانک مرکزی

رضا مســعودی فر، مدیرعامل تترلندمعتقد اســت تبعات 
اجــرای ایــن تصمیم بســیار ســنگین خواهــد بــود. او حتی 
احتمال وقوع سناریوهایی را قوی می داند که برای کل اقتصاد 

کشور می تواند خطرآفرین باشد.
به گفته او این تصمیم، مشکلی است که هم پرداخت یارها 
و هم صرافی  های رمزارزی را درگیر کرده است. مسعودی فر 
توضیح می دهد: »در شــرایطی که کشــور بــا تحریم مواجه 
است، همین اندک روزنه نقل وانتقال پول با این قانون عمالً 
جلوی آن گرفته می شــود. زمانــی که یک نیاز وجــود دارد، با 

وضع قوانین محدودکننده نمی توان نیاز را از بین برد.«
طبق صحبت های مدیرعامل تترلند، اتفاقی که رقم خورده 
چند مشــکل ایجاد می کند؛ یکی اینکه تعداد حســاب ها 
متعدد شده و تعداد تراکنش ها باالتر می رود. دوم اینکه به 
جای یک تراکنش ۵00 میلیونی، پنج تراکنش 100 میلیونی 

انجام می شود و این یک فشار به شبکه بانکی است.
او تأکید می کند: »عمالً با ایــن اقدام بانک مرکزی فضا برای 
زیرزمینی شــدن معامالت و تراکنش هــا باز شــده و به  جای 
اینکه تراکنش ها و معامالت به صورت شفاف از طریق شبکه 
بانکی و تحت نظارت شــاپرک انجام شــود، با تهاتر وجوه یا 
توزیع حساب های متعدد به کاربر نهایی، همانند صرافی های 
غیرمجاز، انجام می شود. همچنین راه گریز از بابت پرداخت 

مالیات بابت معامالت باز می شود.«

 منطق تصمیم بانک مرکزی چیست؟
روح هللا جهنده، قائم مقــام رمزینکس نیز با اشــاره به عدم 
اطالع رسانی دقیق و شفافیت از سوی بانک مرکزی توضیح 
می دهد: »قانون اخیر بانک مرکزی سقف دریافت و پرداخت 
روزانه را 100 میلیون تومان در نظر گرفته است. خیلی قبل تر 
از این، برداشــت از حســاب در رقم باالی 100 میلیون تومان 
را به صــورت الکترونیک نمی توانســتید انجــام دهید، بین 
100 تا 200 میلیون  تومــان را باید به بانک مراجعه می کردید 
و اگر برداشت بیش از 200 میلیون تومان داشتید، باید سند 
می بردیــد و معامله مثالً یک ماشــین یا خانــه دومرحله ای 
انجام می شد. این برای برداشــت از حساب بود. با توجه به 
اینکه خروج پول از سیستم گردش است، ممکن بود به زعم 
رگوالتور تبعاتی داشته باشد، مثل اینکه به دالر تبدیل شده 

و از کشور خارج شود.«
به گفته او امــا اتفاق جدیــد و جالبی کــه اکنون افتــاده، این 
اســت که واریز به حساب نیز محدود شــده است. جهنده 
در این خصــوص می گویــد: »چرا بایــد روند تبدیــل ارزهای 
دیجیتال به ریال کند شود؟ در حال حاضر کسب وکارهای 
زیــادی )خصوصــاً اکنــون و با تــورم فزاینــده ای که در کشــور 
وجود دارد(، با حجم پول های بیشتری در روز درگیر هستند. 
سقف تعیین شــده کنونی واقعاً برای تبادالت پولی امسال 
یک شــوخی اســت و در موارد ســرمایه ای مثل ســهام و ارز 
دیجیتال، اوراق مشــارکت و صندوق و… عمــالً 100 میلیون 

تومان سرمایه گذاری  پاسخگوی نیازها نیست.«
قائم مقام رمزینکس تأکید می کند: »این یک تبعیض آشکار 
ضد صرافی هــای رمزارزی اســت؛ چراکه امــکان تبدیل آنی 
دارایی دیجیتال به ریال را از بین می برد. نمی شود که چنین 
تصمیمی را که تبعات اقتصادی زیادی برای کســب وکارها 
دارد، این طور یک شبه و ناگهانی گرفت. اگر حتی برنامه دولت 
کنترل نقدینگی یا نظارت و جلوگیری از فیشینگ بوده، قطعاً 

راه های بهتری وجود داشت.
ادامه در صفحه بعد

تبادل نظر کارشناسان رمزارز و بالکچین در یک دورهمی 

بالکدیزبهمیزبانینوبیتکسبرگزارشد
دورهمــی کریپتویــی فعــاالن حــوزه بالکچین و 
رمــزارز به منظــور به اشــتراک گذاشــتن دانش 
خبرگان این حوزه، تبادل نظر درباره مســائل و 
اتفاقات مختلف در صنعت بالکچین و توسعه 
این صنعت نوپا از سوی مجموعه بالک دیز و با 

حمایت و میزبانی نوبیتکس برگزار شد. 
در دورهمی بالک دیز ابتــدا مهدی مرتضوی با 
تحلیل چارت ماهانه بیت کوین، درباره شرایط 
فعلــی گفــت: »ســناریوهای مختلفــی بــرای 
بیت کوین وجود دارد کــه در قالب امواج الیوت 
قابــل تحلیل هســتند. ما بعــد از هــر پنج موج 
صعودی، ســه موج اصالحی داریــم، اما درباره 
اینکــه االن در کــدام مرحلــه هســتیم، نظــرات 

متفاوت است.« 
مرتضوی درباره ســناریوهای پیش روی قیمت 
بیت کوین گفــت: »برخی معتقدنــد اکنون در 
اولین موج اصالحی هستیم و ممکن است باز 
هم  روند نزولی ادامه داشته باشد و برخی دیگر 
اعتقاد دارنــد اکنون بیت کویــن در موج چهارم 
الیوت بــوده و می تواند بار دیگــر روند صعودی 

به خود بگیرد.«
در ادامــه و پــس از پرســش  و پاســخ حاضران، 
آرش بــدری درباره لــزوم رعایت نــکات امنیتی 
در بــازار رمزارزهــا گفــت: »برای حفــظ امنیت 
دارایی هــای رمــزارزی موجــود در کیــف پــول 
شــخصی و پلتفرم های تبادل الزم اســت تا به 
چند نکته امنیتی توجه کنیم. مثــالً برای امور 
مالی خود از ایمیل جداگانه ای اســتفاده کنیم 
و بــا ایمیــل شــخصی و عمومــی خود حســاب 
کاربری نســازیم. اســتفاده از مرورگر جداگانه 
برای ورود بــه کیف پول و حســاب کاربری خود 
در پلتفرم ها باعث می شود کش و کوکی سابقه 
بازدیدمــان از ســایت های مختلــف در اختیــار 

دیگران قرار نگیرد.«
بدری درباره نکات کلی و پرتکرار افزود: »حفظ 
کلید خصوصی کیف پول ها، اعتماد نکردن به 
افراد ناشــناس و کلیک نکــردن روی لینک های 
مشــکوک، تــا حــد زیــادی می توانــد امنیــت 

دارایی هــای رمــزارزی مــا را افزایش بدهــد.« او 
سپس راهکارهایی برای ارتقای امنیت کاربران 

رمزارزی ارائه داد.
پــس از او، ضیا صــدر، دربــاره روش های حفظ 
حریم خصوصی گفت: »شبکه های بالکچینی 
شفاف هستند و به صورت پیش فرض می توان 
تراکنش هایــی را کــه در ایــن شــبکه ها انجــام 
می شــود، مشــاهده و رهگیــری کــرد. امــا بــا 
اســتفاده از برخــی تکنیک ها می تــوان مانع از 

رصد کامل تراکنش ها شد.«
صــدر بــه کســانی کــه تراکنش هــای ســنگینی 
دارنــد و جلوگیری از رصــد آنها برایشــان مهم 
اســت، توصیه کرد: »استفاده از تکنیک هایی 
بیــپ۴۷  پی جویــن،  کوین جویــن،  مثــل 
و کوین میکســینگ می توانــد تــا حــد زیــادی 
رصد تراکنش ها را ســخت تر کند. همچنین با 
استفاده از شبکه های الیه دوم مثل الیتنینگ 
عمالً امکان رصــد تراکنش های رمزارزی از بین 

می رود.«
حمیــد باطنــی نیــز دربــاره راهکارهــای حفــظ 
حریم خصوصی در بالکچین توضیح داد: »با 
اســتفاده از پروتکل  هایی مثل زی کی اســنارک 
می توان تا حد زیادی امکان رصد تراکنش های 
بالکچینــی را کاهــش داد کــه ایــن موضــوع 
می تواند بــه حفــظ حریــم خصوصــی کاربران 

کمک کند.«
در ادامه این دورهمی، میثم رضایی با بررســی 
شــبکه های  امنیتــی  مختلــف  فاکتورهــای 
بالکچینی اظهار کرد: »تعداد نودهای شــبکه 
تأثیر چندانی در پایداری آن نخواهد داشــت، 
بلکــه قــدرت پــردازش ماینرهــا مؤلفــه اصلــی 
خواهــد بــود؛ چراکــه افزایــش قــدرت شــبکه 
بالکچینــی می تواند هزینــه انجــام تراکنش ها 
را کاهش دهــد و این موضوع بــا افزایش حجم 
تراکنش ها، درآمد ماینرها و پایداری شــبکه را 
تضمین خواهد کرد.« این نخســتین دورهمی  
کریپتویــی بالک دیــز پــس از کرونــا بــود کــه به 

میزبانی نوبیتکس برگزار شد.

REPORTگزارش

آثار تصمیم بانک مرکزی مبنی بر 
کاهش سقف واریز و برداشت روزانه در 

اکوسیستم نوآوری رمزارز چه خواهد بود؟

فقط
100میلیونتومان؟!
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سرمايهگذاری
I N V E S T M E N T

REVIEWبررسی

ادامه از صفحه قبل

فقط
100میلیونتومان؟!

 اصــالً قابــل درک نیســت کــه ورود پول 
به حســاب را هم حتی محــدود کرد. ما 
به عنــوان یک فعــال در این حــوزه واقعاً 
انتظــار داریــم منطــق و ضــرورت ایــن 
تصمیم را بفهمیم امــا حتی توضیحی 
داده نشــده و اینکــه آیــا ایــن تصمیــم 
می توانــد کارکرد تقویت ریال را داشــته 

باشد، جای شک و تردید است.«

 تصمیمی نگران کننده برای 
کنترل صوری حجم نقدینگی

مسعود رحمانی، مدیرمحصول اکسیر 
علــت اصلــی اتخــاذ چنیــن تصمیمــی 
را برنامــه دولت بــرای کنتــرل نقدینگی 
ـ حتی شــده به صــورت آنی و صــوری _ 
می داند و معتقد است: »مثل همیشه 
شــاهد تصمیمــات عجوالنــه و بــدون 
اطالع رســانی قبلی از ســمت نهادهای 

قانون گذار هستیم.«
مــن  نظــر  ادامــه می دهــد: »بــه  او 
تصمیمات این چنینی ممکن است در 
کوتاه مــدت روند افزایش تــورم و گردش 
نقدینگــی را کنتــرل کنــد، ولی بــا توجه 
بــه ذات بازارهای مالی، معمــوالً راه های 
جایگزین دیگری نیز پیدا می شود و این 
محدودیت هــا در بلندمــدت نتیجــه ای 
نــدارد. همان طور کــه محدودیت خرید 
۵0 میلیــون تومــان بــرای  اینترنتــی 

اشخاص، دردی را دوا نکرد.«
بــه گفتــه او کاهش ســقف انتقــال پول 
بــه 100 میلیــون تومــان عمــالً کاربــران 
بــازار رمــزارز را با زیــان گســترده مواجه 
می کنــد. او می گویــد: »مشــکلی کــه 
برای صرافی ها و کســب وکارهای از این 
دســت ایجــاد می شــود، ایــن اســت که 
اشــخاصی کــه در ایــن بازارهــا فعالیت 
می کننــد، نیــاز بــه انتقــال آنــی دارایــی 
خــود و بــا بیشــترین ســقف ممکــن را 
دارنــد، امــا بــا شــرایط جدیــد، تســویه 
ریالــی کاربــری که مثــالً یــک بیت کوین 
فروختــه )حــدود ۶20 میلیــون تومــان( 
یک هفته زمــان می بــرد. در حالی  که با 
توجه به نوسانات لحظه ای بازار رمزارز، 
حتی چند ساعت هم می تواند به ضرر 

کاربران تمام شود.«
با توجه به تمامــی صحبت های فعاالن 
حــوزه رمــزارز، می تــوان تصــور کــرد کــه 
قانــون جدیــد بانــک مرکــزی مبنــی بــر 
کاهش ســقف واریز و برداشــت به 100 
میلیــون تومــان تــا چــه حــد می توانــد 

اقتصاد کشور را دچار چالش کند.

در ســال 2021 و قبل از رکود فعلی و روند خرسی بازار، ســرمایه های زیادی وارد بازار 
رمزارزها شــد. تا حدی کــه این ســال میــالدی را می توان یکــی از بهترین ســال های 

سرمایه گذاری در بازار رمزارز و صنعت بالکچین در ده سال گذشته نامید. 
نکتــه جالب توجــه درباره ایــن ســرمایه گذاری ها این اســت که ســهم آمریــکا از کل 
اتحادیه اروپا بیشــتر بوده اســت و همچنین از کل قاره آســیا و البته از مجموع این 
دو قاره و همه ســرمایه گذاری های دیگر قاره ها! وی ســی های آمریکایی در این ســال 

بیش از ۵1 درصد کل سرمایه گذاری های جهانی در حوزه رمزارز را به خود اختصاص 
داده اند. بعد از آمریکایی ها، سرمایه گذارهای خطرپذیر اروپایی با سهم 2۷ درصدی 
و بعد از آنها، آسیایی ها با سهم 20 درصدی مشــارکت بیشتری در بازار رمزارزها از 
منظر سرمایه گذاری داشته اند. وی سی هایی چون اندرسون هوروویتز، پنترا و اخیراً 
بایننس و اف تی اکس و همین طور صندوق های هم سرمایه گذاری در این میان نقش 

زیادی در سرازیر شدن سرمایه ها به این بازار در دو، سه سال اخیر داشته اند.

سهم کدام قاره ها از سرمایه گذاری خطرپذیر در حوزه رمزارز بیشتر بوده است 

سرمایه گذارهای رمزارز 
در سال 2021

%20.5
%27.7

%51.8 
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

 انفصال از خدمت تا قطع 
انشعاب های برق و گاز  

در انتظار متخلفان

تشدیدبرخوردبا
ماینینگغیرمجاز

 پــس از اینکــه در چند مــاه اخیر 
اخباری مبنی بر پیگیری تصویب 
قوانینــی بــا هــدف تشــدید برخــورد بــا 
سوءاستفاده کنندگان از برق یا گاز یارانه ای 
جهت استخراج غیرقانونی رمزارز منتشر 
شد، ســخنگوی صنعت برق اعالم کرد که 
باالخــره قوانیــن مــورد اشــاره بــه تصویب 

رسیده و اجرا می شود.
 مصطفــی رجبــی مشــهدی، 
ســخنگوی صنعــت بــرق در این 
رابطه گفت: »استفاده از برق یا گاز یارانه ای 
برای استخراج رمزارز به لحاظ ماهیتی هیچ 
تفاوتی با قاچاق سوخت نداشته و تبعات 
منفــی آن ابعــاد وســیع تری نیــز دارد؛ زیرا 
متخلفان با فشار بر شبکه برق و گاز در ایام 
گــرم و ســرد ســال، احتمــال خاموشــی؛ 
خصوصاً در بخش های مولــد اقتصادی را 
افزایــش داده و از ایــن مســیر بــر تولیــد، 
اشــتغال و نرخ تورم در کشــور اثرات منفی 

جبران ناپذیری می گذارند.«
 مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
بــرق کشــور افــزود: »بــر اســاس 
قوانین جدید که به مراجع ذی ربط نیز ابالغ  
شده، در صورت کشف موارد سوءاستفاده 
از برق یا گاز یارانه ای جهت استخراج رمزارز 
در محل دستگاه های دولتی، مؤسسات و 
نهادهای عمومی غیردولتی )موضوع ماده 
۵ قانون مدیریت خدمات کشوری(، فرد یا 
افراد متخلف جهت انفصال از خدمت به 

مراجع قضایی معرفی خواهند شد.«
 سخنگوی صنعت برق با اشاره به 
اینکه جریمه نقدی در مقایسه با 
شرایط قبل چهاربرابر شــده، تصریح کرد: 
»بــر اســاس قوانیــن جدیــد، هزینــه بــرق 
مصرفــی بــه  انــدازه چهاربرابــر نــرخ بــرق 
صادراتی )100 برابر هزینه بــرق یارانه ای( از 

متخلفان اخذ می شود.«
 رجبــی مشــهدی ادامــه داد: »بر 
اســاس این مصوبه، در نوبت اول 
بــه مــدت ســه مــاه بــرق یــا گاز یا ســهمیه 
سوخت مایع متخلف قطع می شــود و در 
صــورت تکرار تخلــف، قطعی برق یــا گاز یا 
سهمیه سوخت مایع برابر یک سال خواهد 
بــود.« ســخنگوی صنعــت بــرق در پایــان 
خاطرنشــان کــرد: »بــر اســاس مصوبــات 
جدیــد، از ایــن پــس تمامــی دســتگاه های 
ماینینــگ غیرمجــاز کشف شــده معــدوم 

خواهند شد.«

NEWSخبر

خاندوزی می گوید سند تنظیم گری رمزارزها 

در حال نهایی شدن است 
آن هم با نگاهی مثبت

وزیر اقتصاد:  باید نگاه حذفی را کنار گذاشت و از پدیده رمزارزها بهره درست برد!

برنامه حمایــت از تولیــد دانش بنیــان وزارت اقتصاد در 
مراســمی با حضور ســید احســان خانــدوزی وزیــر امور 
اقتصادی و دارایی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور و سید محسن دهنوی رئیس فراکسیون 
اقتصــاد دانش بنیان مجلس شــورای اســالمی رونمایی 
شــد. برنامــه ای کــه جــدا از بحث هــا و دیدوبازدیدهــای 

اســتارتاپی و دانش بنیانــی اش برای اکوسیســتم رمزارز 
کشور صحبت های مهمی داشت.

مدت هاســت کــه فعــاالن رمــزارزی و برخــی چهره هــای 
شناخته شــده در دولــت و مجلس تــالش می کنند قفل 
رگوالتــوری حــوزه رمــزارز و بالکچین را بــاز کننــد و تأکید 
دارنــد قفــل بــودن ایــن حــوزه از منظــر سیاســت گذاری 

جــز از دســت رفتــن فرصت هــای کارآفرینانه دســتاورد 
دیگــری نخواهــد داشــت. حــاال بــرای اولیــن بار یکــی از 
مهم ترین وزرای کابینه تمام قد از فناوری و بازار رمزارزها 
و فرصت هــای آن حمایــت و تأکیــد کــرده نبایــد از ترس 
فنــاوری، موهبت و فرصــت آن را از دســت داد؛ آن هم با 
تأکید بر حــوزه رمزارزها! یک پیروزی بــزرگ برای فعاالن 
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R E G U L A T O R Y

اکوسیستم رمزارزی کشور که حاال می توانند بگویند یک 
گام دیگر در رگوالتوری همدالنه و فناورمحور این بازار به 

پیش برداشته اند.

 دانش بنیان ها باید به سمت تولید و صنعت 
بیایند

بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت، به گفته ســید 
احســان خانــدوزی در مراســم مذکــور، اقتصــاد ایــران 
در مســیر دانش بنیــان شــدن خــود بیشــتر متکــی بــه 

فعالیت هــای  و  تالش هــا 
معاونــت علمــی و فنــاوری 
وزارت  و  ریاســت جمهوری 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
بوده اســت. امــا وزیــر اقتصاد 
می گویــد: »مــا معتقدیم برای 
اینکــه بتوانــد توســعه کمــی و 
کیفــی بیشــتری رخ دهــد، 
حتمــاً بایــد در مرحلــه دوم، 
نقطه تمرکز، بیشتر به سمت 
وزارتخانه های تولیدی کشــور 
مثل صمــت و وزارتخانه هایی 
مثل اقتصاد برود که ابزارهای 
سیاست گذاری اقتصادی را در 

دست دارند. این امر به اینکه هم انتظارات مدنظر مقام 
معظم رهبری در خصوص  افزایش سهم دانش بنیان ها 

در اقتصــاد ایران محقق شــود و هــم اینکه مــا از مرحله 
حمایت های محدود به نوعی از نظم در سیاست گذاری 
برســیم که اساســاً مشــوق این محصوالت و رویش های 
اقتصــادی از ایــن جنس باشــد، کمک بســیاری خواهد 

کرد.«
وزیر اقتصاد ادامه داد: »یکی از مهم ترین حمایت هایی 
کــه مــا در حــوزه اقتصــاد دانش بنیــان نیــاز داریــم، این 
اســت که کاری کنیم پاداش ها در اقتصاد ایران، بیشتر 
به بخش هــای اقتصــادی مولــد و از بیــن مولدهــا هم به 
بخش هــای دانش بنیان اختصــاص پیدا کنــد. باید این 
فرهنــگ نهادینــه شــود کــه حتــی تولیدکننــدگان ما در 
فعالیت خود به جای اینکه ســعی کنند برای خودشــان 
انحصاری ایجاد کنند، محل کسب ارزش خود را بیشتر 

به سمت دانش بنیان شدن فعالیت هایشان ببرند.«

 وزیر اقتصاد در دفاع از رمزارزها چه گفت
یــر اقتصــاد در بخــش دیگــری از ســخنان خــود  وز
در خصــوص بحــث رمزارزهــا هــم گفتــه اســت: »بــرای 
سیاست گذاران اقتصادی کشور، غلبه بر نگاه های رقیب 
در اقتصــاد ایران کــه گمان می کردنــد بــا نادیده گرفتن و 
حــذف و انــکار رمزارزهــا می شــود مســئله را از روی میز 
سیاست گذار پاک کرد، زمان زیادی برد. خوشبختانه با 
کمک دبیرخانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موفق 
شــدیم به یک منظــر تنظیم گرانــه مثبــت و درعین حال 
کامالً منضبــط و مطابق با مقتضیات اقتصاد کشــور در 
زمینه رمزارز هم برسیم، به  نحوی  که این پدیده موجب 
هیچ گونــه آشــوب در نظــام اقتصــادی ایــران نشــده و از 

حالت نظارت ناپذیری سابق نیز خارج شود.«
خاندوزی تصریح کرد: »متن نهایی مربوط به رمزارزها، 
با نــگاه توأمان بــه این هــر دو وجــه، در ســتاد اقتصادی 
دولت نهایی شــده و تنها یکی دو بنــد آن نیازمند مجوز 
مقام قانون گذار است که به مرجع مربوط ارجاع خواهد 
شد.« وزیر اقتصاد عنوان کرد: »امیدوارم با شکل گیری 
هر چه ســریع تر اولین ســند رســمی و جامــع مربوط به 
رمزارزها در کشــور، به ســمت اســتفاده از پدیده رمزارز 
که ممکن اســت با انفعال، به یک تهدید تبدیل شــود، 

حرکت کنیم.«
خانــدوزی با بیان اینکــه اتفاقاً پدیــده رمزارزها می تواند 
در برخی موارد، کاربردهای ویژه و مثبتی داشــته باشد، 
یادآور شــد: »باید مراقــب برخی وجوه دیگــر این پدیده 

نوبنیاد در کل اقتصاد جهان باشیم.«

 چرا صحبت های وزیر اقتصاد درباره رمزارزها 
مهم است؟

این اولین بار است که یک وزیر آن هم با رویکردی چنین 
مثبت و همــراه، دربــاره فرصت هــا و امکان های صنعت 
رمزارزهــا صحبت کــرده اســت. آن هــم مهم تریــن وزیر 
حــوزه اقتصاد دولــت! عبــور از نــگاه حذفــی و تقابلی به 
سیاســت گذاری مســئوالنه 
بــرای اکوسیســتم های جدید 
فناوری یک اتفاق نیک است!
فعالً ایــن تحول را بایــد به فال 
نیــک گرفــت و منتظــر ماند و 
دیــد ســند تنظیم گــری کــه 
خاندوزی از آن ســخن گفته و 
در انتظار تکمیل شدن است، 
برای این حوزه چه مواردی را در 
نظر گرفته و چطور می خواهد 
اکوسیســتم  توســعه  بــه 
کســب وکاری کریپتوکارنســی 
در کشــور کمــک کند. فعــالً با 
صحبت هــای وزیــر اقتصــاد، 
خوش بینی به تصمیم گیری و سیاســت گذاری درســت 

در این حوزه بیشتر از همیشه شده است.

 غلبه بر نگاه های 
رقیب در اقتصاد ایران 
که گمان می کردند با 

نادیده گرفتن و حذف و 
انکار رمزارزها می شود 
مسئله را از روی میز 
سیاست گذار پاک 

کرد، زمان زیادی برد

چرا سنگاپور قصد دارد بازار رمزارز  را 
بیشتر زیر نظر داشته باشد؟

حمایتازمصرفکنندگان

REPORTگزارش

 رئیس بانک مرکزی سنگاپور می گوید 
که بازار رمزارز بدون مرز است و نیازمند 
هماهنگی بین المللی اســت. او این ســخنان را 
سه روز پس از اعالم ورشکستگی شرکت »تری 
اروز کپیتال« )Three Arrows Capital( بیان 
کرد.بــه گــزارش بلومبــرگ، پــس از آنکــه 
آشفتگی های بازار رمزارز موجب شد که بعضی 
از بزرگ تریــن شــرکت های ارزهــای دیجیتــال 
ورشکســت شــوند، دولــت ســنگاپور تصمیــم 
گرفت از مصرف کنندگان این بازار حمایت کند.

 »ثارمان شانموگاراتنام«، رئیس بانک 
مرکزی ســنگاپور )MAS(، روز دوشنبه 
اعالم کرد که این نهاد وظیفه تنظیم امور مالی 
در ســنگاپور را بــر عهــده دارد و بر این اســاس، 
درصــدد اســت از مصرف کننــدگان محافظــت 
کند. او گفت که این اقدامات حفاظتی احتماالً 
شامل محدودیت هایی برای خرده فروشان بازار 
رمزارز و قوانین معامالت لوریج یا اهرمی ارزهای 

دیجیتال است. 

 شانموگاراتنام تأکید کرده که بازار رمزارز 
نیازمنــد هماهنگی هایــی در ســطح 
بین المللی است و بانک مرکزی سنگاپور در حال 
بحث و بررسی این دغدغه در سطح بین المللی 
اســت.صندوق پوشــش ریســک »تــری اروز 
کپیتال« که به تازگی اعالم ورشکستگی کرده، در 
سنگاپور مســتقر اســت. هفته گذشــته بانک 
مرکزی سنگاپور متوجه شــد که این صندوق از 
مقــررات محلــی تخطــی کــرده و از محــدوده 
دارایی های تحت مدیریت خود فراتر رفته است.

اســتیبل کوین  حامــی  شــرکت  همچنیــن، 
الگوریتمی ترا )UST( و توکن وابســته به آن لونا 
)LUNA( در ســنگاپور ثبــت شــده اســت. ایــن 
اســتیبل کوین نیــز در مــاه مــی ســقوط کــرد و 
زیان های هنگفتی برای سرمایه گذاران به همراه 

آورد. »هنگ سویی کیت«، معاون نخست وزیر 
سنگاپور، در یک نشست فناوری هشدار جدی 
داد کــه ســرمایه گذاران خُــرد بایــد از ارزهــای 

دیجیتال پرهیز کنند.

 بلومبــرگ خاطرنشــان کــرد کــه بانک 
 200 میــان  در  ســنگاپور  مرکــزی 
درخواست مجوز برای ثبت شرکت  دارایی های 
دیجیتال در سنگاپور، تنها به 1۴ شرکت مجوز 
و تأییدیــه داده اســت. از جملــه این شــرکت ها 
می توان به کریپتو دات کام، جنسیس و اسپارو 
اکسچنج اشــاره کرد. با وجود این بانک مرکزی 
اکثر مشــتریان خرده فروش در بــازار رمزارز را از 

معامله در این بازار منع می کند.

 در مــاه ژانویــه نیــز بانــک مرکــزی، 
ارائه دهنــدگان خدمــات پرداخــت 
دیجیتالی مبتنی بر توکن )DPTs( را از بازاریابی 
بــرای خدمــات خــود در میــان عمــوم مــردم 
)حمل ونقــل عمومــی، رســانه های عمومــی، 
نشــریات ادواری، رســانه های اجتماعــی، 
رویدادهای عمومی و تبلیغات روی بیلبوردهای 
همچنیــن  اســت.  کــرده  منــع  جــاده ای( 
دستگاه های خودپرداز رمزنگاری در مکان های 
عمومی ممنوع هســتند. به نظــر بانک مرکزی 
سنگاپور، دسترسی عموم مردم به این خدمات 
باعــث می شــود که افــراد بــدون در نظــر گرفتن 

خطرات احتمالی دست به معامله بزنند.

 بانک مرکزی هشدار داد که رویدادهای 
اخیر در بازار رمزارز نشــان داده که این 
بــازار بــرای خرده فروشــان خطــر دارد. قیمــت 
دارایی هــای رمزنگاری شــده در مقایســه بــا اوج 
قیمت شان در سال گذشته، به شدت افت کرده 
و وام دهنــدگان رمــزارز ماننــد سلســیوس و 
بالکفای نیز با بحران نقدینگی روبه رو هستند.



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 27
19 تــــــــــــــیــــــــــر 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم
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کسبوکار
B U S I N E S Sامنیت دارایی ها

گفت وگو با محمدعلی آقامیر، هم بنیان گذار و مدیر تحقیق و توسعه پلتفرم 
تبادل رمزارز نوبیتکس، درباره چالش های امنیتی در صنعت بالکچین و رمزارز 

 به عنوان سؤال اول مهم ترین چالش های 
امنیت در حوزه رمزارزها به شــکل کلی چیست؟ و 
وقتــی در مــورد کســب وکارهای تبادل یــا صرافی ها 
صحبت می کنیم، چه مسائلی در ارتباط با امنیت 

حائز اهمیت هستند؟
اگــر چالش های امنیتــی را به صورت کلــی در حــوزه رمزارزها 
بررسی کنیم، بســیار گســترده هســتند. امنیت را از بحث 
نگهــداری دارایــی، نقل وانتقــال و حریــم خصوصــی تــا 
شــاخص های فاندامنتــال مثــل ایده، تیم و مســیر توســعه 
می توانیم تعریف کنیم. به عنوان یک سرمایه گذار یا شخص 
عالقه مند به فعالیت در حوزه رمزارزها، دغدغه امنیتی افراد 
شــامل تمام این مباحث می شــود. برای مثال اگر اشخاص 
می خواهند روی یک پروژه ســرمایه گذاری کننــد، باید دقت 
کننــد که این پــروژه پانــزی نباشــد و نقشــه راه آن به درســتی 

تعریف شده باشد.
امنیت در بحث نگهداری رمزارزها هم بسیار گسترده است. 
اینکه نگهداری در چه سامانه یا کیف پولی اعم از وب بیس، 
نرم افزاری یا ســخت افزاری و به شــکل هات یا کلد باشد، هر 

کدام یک  بار امنیتی ایجاد می کند. 
عالوه بر این موارد، ممکن است شما در یک پروژه ارزشمند 
سرمایه گذاری کنید و نحوه درست نگهداری را هم به کار گرفته 
باشید، اما به  واســطه الگوریتم های شناســایی و تحریم ها، 
دارایی های شما امنیت نداشته باشــد یا نقل وانتقاالتی که 

انجام می دهید به ریسک های امنیتی منجر شود.
تمام این موارد در بحث امنیت رمزارزها می توانند به عنوان 
سرفصل تعریف شوند. در مورد صرافی ها همه این موارد در 
رابطه  با دارایی کاربران وجود دارند و به عنوان پارامتر امنیتی 
تعریف می شــوند. پارامترهایی که گاهــی در تضاد همدیگر 

مدیر سابق بخش بازی در تیک تاک شرکت بالکچینی 
متاصفر را راه اندازی کرد

ازتیکتاکبهمتاصفر
 »جیســون فانگ« )Jason Fung( که 
مدیریت بخش بازی در تیک تاک را بر 
عهده داشت، شــرکتی با زیرساخت بالکچین 
را راه انــدازی کــرده اســت. هــدف ایــن شــرکت 
متصل کردن متاورس های مختلف به یکدیگر 

است.

 فانــگ هم اکنــون مدیرعامــل شــرکت 
متاصفر )Meta0( است. فعالیت این 
شــرکت معطوف بــه این هدف اســت کــه برای 
توســعه دهندگان و طراحــان بازی هــا، ادغــام 
بالکچین را آسان تر کند. شــرکت متاصفر این 
کار را از طریــق رابــط برنامه نویســی کاربــردی 
)API( برچســب ســفید )white-label( )بــه 
زبان ساده، راه حل برچسب سفید ادغام میان 
رابط  های برنامه نویسی را انجام می دهد. اگر در 
موقعیتی، با بیش از یک API ســروکار داشــته  
باشیم، راه حل برچســب سفید به ادغام میان 
آنهــا و یکپارچه کــردن تجربــه کاربــر کمــک 
می کند( و همچنین راه حل های متکی بر کیت 

توسعه نرم افزار انجام می دهد.

 فانگ در ایمیلی برای رسانه بالک ورکز 
نوشــت: »من تیک تــاک را تــرک کردم؛ 
بــرای  کــه  یافتــم  خوبــی  فرصــت  چــون 
توســعه دهندگان بازی که قصد دارند بازی های 
بالکچینــی بســازند، امــا در حــال حاضــر بــه 
زیرساختی تکه تکه  دسترسی دارند، راه حل ارائه 
دهم.« به نظر فانگ این مشــکل در بازار ارزش 
آن را دارد که برایش راه حل ارائه شود. در پروفایل 
لینکدین فانگ نوشته شده که او در ژوئن 2020 
به عنــوان مدیــر بین المللــی محتــوای بــازی بــه 
خدمات ویدئوی کوتاه تیک تاک پیوست. فانگ 
یکی از اعضای مؤسس تیم بازی در این شرکت 
بــود و در دومین ســالی که در تیک تــاک حضور 
داشت، در سمت ریاســت بین المللی راهبرد و 
عملیات در این واحد فعالیت می کرد. این مدیر 
اجرایی کار خــود را با اســتارتاپ های فناورانه در 

زمینــه بــازی شــروع کــرد و کمــک کــرد کــه 
شــرکت هایی در زمینــه ویدئــوی آنالین، پخش 
زنده و ورزش های الکترونیکی فانتزی پایه گذاری 
شــوند.او در لینکدین خود نوشــته که در ســال 
 )EA( 201۷، 9 مــاه در شــرکت الکترونیــک آرتــز
فعالیت کرده و مدیریت طراحی و توسعه همه 
برنامه های ورزشی آسیایی این شرکت، از جمله 
تولید مسابقات زنده و آنالین را برعهده داشته 

است.

 فانــگ پیــش از آنکــه بــه تیک تــاک 
بپیوندد، دو سال مدیریت ورزش های 
الکترونیکی بین المللی در گروه علی بابا را نیز بر 
عهــده داشــته اســت.با وجــود آنکــه شــرکت 
متاصفر در شرایطی تأسیس شــده که فضای 
بازار رمزارز در تالطم به سر می برد، فانگ گفته 
که این شــرکت قصد دارد تیم خود را تشــکیل 
بدهــد و محصوالتــی را بــا برنامه هــای دنیــای 
واقعــی )real-world applications( عرضه 
کند. به نظــر فانگ رکود اخیــر در بــازار رمزارز، 
فرصتی برای تمرکز بر ســاختن است. او گفته 
که یک سازنده است و بهتر است حواسش با 

نوسانات بازار پرت نشود.

 بعضــی از توســعه دهندگان بازی های 
ســنتی هم اخیراً به دنیــای وب ۳ وارد 
شــده اند. همچنیــن شــرکت بــازی وب ۳ 
»ایمیوتیبــل« )Immutable(، اخیــراً »هنری 
چو« )Henry Cho( را که مدیر ســابق طراحی 
محصول برای بخش پرداخت فیس بوک بود، 
بــرای مدیریــت طراحــی محصــول پروتــکل 
اســتخدام کرده اســت.»مارک اوبــری« نیز که 
یکــی از مدیــران اجرایــی ســابق در شــرکت 
 )Activision Blizzard( »اکتیویژن بلیــزارد«
بــود، قــرار اســت در یازدهــم ژوئیــه به شــرکت 
بازی هــای بالکچینــی »کاتئــون گیمینــگ« 
)Catheon Gaming( بپیونــدد و در ســمت 
یکی از مدیران عامل این شرکت فعالیت کند.

NEWSخبر

یکی از جدی ترین دغدغه های کاربران و البته رگوالتورها در ارتباط با پروژه ها و کسب وکارهای رمزارزی از جمله پلتفرم های تبادل، 
مسئله امنیت است؛ مسئله ای که برخی اتفاقات در گذشته نه چندان دور که برای صرافی های شناخته شده بین المللی افتاده 
هم بر شــدت و حدت آن افزوده اســت. اگرچه در بســیاری موارد فعاالن رمزارزی ایران اعتقاد دارند منتقدان و مخالفان این 
بازار/صنعت صرفاً از امنیت به عنوان ابزاری برای برخوردهای سلبی با این حوزه استفاده می کنند، اما دغدغه های کاربران از 
جنس دیگری است. در گفت وگویی تحلیلی با محمدعلی آقامیر، هم بنیان گذار صرافی رمزارزی نوبیتکس درباره پارامترها، 
بایدها و البته چالش های امنیت در حــوزه رمزارز صحبت کرده ایم. آقامیر که دانش آموخته مقطــع دکتری کنترل فرایند از 
دانشگاه صنعتی شریف است، اعتقاد دارد برقراری تعادل میان دو متغیر سرعت و امنیت در صرافی های رمزارزی یک معادله 

استراتژیک است که در نهایت باید با متغیر تأثیرگذاری به نام منافع و حقوق کاربران، برای آن راهکاریابی کرد.



هم قرار می گیرند. به عنــوان مثال، در برخی مواقع پروســه ها و 
پروتکل های امنیتی برای نگهداری امن دارایی، نسبت معکوسی 
با مکانیسم هایی دارند که برای حفظ پرایوســی دارایی در نظر 
می گیریم. به طــور کلی، تصمیماتــی که در یــک صرافی گرفته 

می شوند، یک ترید آف بین این دو مفهوم هستند.
برای صرافی های متمرکز بحث نگهداری امن دارایی ها، به عنوان 
پارامتر اصلــی امنیتی تعریف می شــود و ســرفصل های دیگر 
مثل حریم خصوصی و شاخص های فاندامنتال هر پروژه برای 

فهرست شدن در اکسچنج، بعد از آن قرار می گیرند. 

 بحــث دیگــر نحــوه کارکــرد بســتر بــرای 
بازارگردانــی و تعامــل بــا صرافی هــای خارجی اســت. 
سؤال مهم این خواهد بود که بستر به شکل صرافی و 
واســط عمل می کند و دارایی ها را با یک بسترخارجی 
تســویه می کند یا بازارگردان های مستقل و متعدد به 
شکل سفارش گذاری  در بازار عمل می کنند. آیا دارایی 
در ســامانه های خود بســتر نگهداری می شــوند یا در 

صرافی خارجی؟
خارج  از موضوع رمزارزها، بحث خود امنیت سامانه مثل امنیت 
سرور، دسترسی ها و... هم سایر نکات امنیتی هستند که باید 

به آنها توجه داشت. 

 مهم تریــن مزایایی که صرافی هــای داخلی 
می تواننــد بــرای کاربــران ایرانــی داشــته باشــند، چــه 
هســتند و در بحث امنیت چه ارمغانی بــرای کاربران 

ایرانی داشته اند؟
بر اساس سرفصل هایی که ذکر شد، روش های ذخیره سازی در 
صرافی ها اعم از خارجی و داخلی، متفاوت است. اگر بخواهم 
به عنوان تاریخچه بگویم، قالب مکانیسم ذخیره سازی صرافی 
بایننــس در بازه ای هــات بود و بعــد دچار یک هک بزرگ شــد. 
سپس به ســمت یک مکانیســم ذخیره ســازی کلد رفت. االن 
با پوشش ریســک های مترتب، به حالت هات برگشته است. 

همان طور که گفته شــد، ذخیره ســازی ســرد از لحــاظ امنیتی 
در اولویــت یک اکســچنج اســت و در باالترین اســتاندارد قرار 
دارد، ولی مانع رشــد و توسعه بستر محســوب می شود، چون 
فرایندهای اکسچنج را کند می کند. االن بایننس آدرس کاربران 
را در حالت هات قرار داده اســت. سیستم تجمیع این صرافی 
هم هات است.  در صرافی های ایرانی استانداردهای پیاده شده 
متفاوت هستند. اولویت برخی بیزینس ها، باال بردن سرعت 
اضافه کــردن کوین و توســعه طیف کوین های پشتیبانی شــده 
است. این صرافی ها به صورت هات در حال فعالیت هستند که 
مخاطراتی را متوجه آنها می کند، چون تجربه موضوع امنیتی که 
برای بایننس اتفاق افتاد، ثابت می کند مکانیسم هات، ریسک 

باالیی برای مخاطب دارد. 
ولی انتخــاب نوبیتکس ایــن نبوده اســت. اولویــت نوبیتکس 
این بوده که همیشــه دارایی هــای کاربران به صورت کامالً ســرد 
ذخیره سازی شود. البته ذخیره سازی سرد هم تعاریف مختلفی 
دارد. برخــی، صرفــاً تجمیــع دارایــی در یــک لجــر را سیســتم 
ذخیره سازی سرد می نامند، اما چنین تعریفی درست نیست. 
نوبیتکس سامانه مخصوص به خود را در بحث ذخیره سازی 
سرد دارد و با باالترین اســتانداردهای جهانی حرکت می کند. 
همیــن دلیل هــم باعــث شــده تــا نوبیتکــس نتواند محــدوده 
پشتیبانی از کوین هایش را به سرعت توسعه دهد یا فرایندهای 
بازیابی توکن هایی که در نوبیتکس پشتیبانی نمی شوند، بعضاً 

با کندی مواجه است.
در بحث حریــم خصوصــی، فعالیت به عنــوان یــک ایرانی در 
صرافی خارجی، با ریسک همراه است. این ریسک هم، انتخاب 
کاربری بوده که خواسته دارایی اش را در یک صرافی خارجی نگه 
دارد که تحت قوانین بین المللی عمل می کند یا مجبور می شود 
عمل کند. بر اساس تحریم های فعلی این تصمیم کاربر، یعنی 

پذیرفتن ریسک بلوکه شدن دارایی، از بین  رفتن دارایی و... .  
صرافی های ایرانی از این  نظر برای کاربرانی که صرفاً می خواهند 
ترید کنند یا از فرصت سرمایه گذاری در این حوزه استفاده کنند، 
یک نقطه اطمینان است. ولی در عین حال، نقل وانتقال بدون 
واسطه و به شکل مستقیم از صرافی های ایرانی به هر سامانه 

خارجی می تواند عاملی برای تهدید دارایی هایشان باشد. 
می توان گفت در همه مسائل امنیتی، موضوع تریدآف مطرح 
است. به عنوان مثال لزوماً پشتیبانی از طیف وسیعی از رمزارزها 
از نظر امنیت سرمایه گذاری و امنیت نگهداری دارایی، مثبت 
تلقی نمی شــود؛ حال آنکه ممکن اســت کاربران عادی چنین 
برداشتی داشته باشند. کاربران رمزارزی باید در کنار خدماتی 
که از صرافی ها دریافت می کنند، شاخص امنیتی لحاظ شده 
در بستر خدمات دهنده را هم در نظر داشته باشند. به صورت 
کلی یک بستر خدمات دهنده تبادل رمزارز و نحوه عملکرد آن 
می تواند برای مخاطب، ارزش افزوده امنیتی ایجاد کند یا نکند. 
این مسئله کامالً منوط به سیاست های آن بستر یا پلتفرم است 
و کاربران هم می بایســت با افزایش دانش خــود در این زمینه، 

شاخص های امنیتی را بررسی و مطالبه کنند.

 قبــل از ورود پلتفرم هــای تبــادل رمــزارز بــه 
ایران، شــکل هایی از تبادل رمزارزها وجود داشــت که 
ایــن روش هــا پــس از رواج صرافی های ایرانــی کمرنگ 
شدند؛ مثل OTCها. این مسئله را در ارتباط با مسائل 

امنیتی چقدر مثبت تلقی می کنید؟
قبالً معامالت رمزارزی فقط به صورت OTC  نبود و از طریق کانال 
تلگرامی هــم انجام می شــد. در واقع مکانیســم غالب مبادله، 
به صورت فردبه فرد بود و ماهیت آن هم بد نبود. مادامی که همه 
استانداردهای معامالت فردبه فرد رعایت شود، به خودی خود 

چنین روشی بد نیست. 
نوبیتکس زمانی شروع به فعالیت کرد که اساس معامالت در 
کانال های تلگرامی اتفاق می افتاد. آن زمان، تقریباً 90 درصد بازار 
معامالتی در اختیار افرادی بود که در فضای تلگرامی فعالیت 
می کردند. احراز هویت یا انجام نمی شد یا به شکل ناقص انجام 
می شد و مدارک هم دست به دســت می چرخید و بعضاً مورد 
سوءاســتفاده قرار می گرفت. عالوه بر این، پول های ناســالم به 
این بازار در حال سرازیر شدن بود و برای افراد تبعات حقوقی و 

قضایی داشت. از آنجایی که افراد هم آشنایی کافی با رمزارزها 
نداشتند، توکن های بی ارزش هم به جای توکن یا کوین مدنظر 
برای معامله، جابه جا می شد. همچنین در معامالت فردبه فرد از 
آنجا که باید پروسه معامله سکوئنشال باشد؛ یعنی یک نفر پول 
بدهد، دیگری کوین بزند یا برعکس، کالهبرداری های زیادی هم 
اتفاق می افتد. این موضوعات، فلسفه حضور بسترهای واسطی 

شد که ضامن انجام معامله باشند. 
بدین شــکل که در حالــت متمرکز، 
دو طــرف دارایی های خــود را در یک 
بستر قرار دهند و بعد معامله در این 
بستر انجام شود. در این روش، تمام 
فرایندهای احراز هویت و نیز بررسی 
صحت و سالمت دارایی رمزارزی و 
ریالی ردوبدل شــده بر عهده بستر 

ضامن انجام معامله است.
نوبیتکس اکنون در جایگاهی است 
که مبالــغ کالنی در مــاه بــرای احراز 
هویــت و پروتکشــن های امنیتــی 
هزینه می کنــد. این هزینه هــا برای 
این است که مشــکالت به حداقل 

برسند. اگر پلتفرم ها نبودند، قطعاً مشکالتی که قوه قضائیه هم 
به آن اشاره می کند، چندین برابر بود. اما برای برخی مشکالت 
مثل حساب های اجاره ای راهکاری از سمت بستر واسط وجود 
ندارد. در مواقعی، تمام اقدامات امنیتی و مسائلی مانند احراز 
هویت انجام می شود و تذکرات الزم هم به کاربران داده می شود، 
اما باز هم بعضی افراد انتخاب می کنند که کار خالف قانون انجام 
دهند. در حال حاضر با توجه به استانداردهای احراز هویتی به 
کار گرفته شده در بسترهای واسط، دیگر ریسک انجام معامله به 
طرف دوم معامله منتقل نمی شود، در صورتی که قبالً این چنین 
نبود و دارایی از آخرین نفر زنجیره معامله گرفته می شد و به نفر 
اول بازگشت داده می شــد. در واقع باید گفت، نبود بسترهای 
واسط می توانست به مشکالت الینحل گسترده تر و بیشتری 

نسبت به فضای فعلی منجر شود.

 گام بعــدی صرافی هــا در مســیر امنیــت 
چیست؟ 

از آنجایی  که سطح سیاست ها و استانداردهای به کار گرفته شده 
در صرافی ها در ایران همسان نیست، به نظر من در ابتدا باید 
یک استاندارد امنیتی در تمام سرفصل های مورد اشاره شکل 
بگیرد و صرافی ها خــود را با این اســتانداردها همســان کنند و 
در قبال آن هم به کاربر پاســخگو باشــند. چون در حال حاضر 
صرافی هایی داریم که یک  صفحه  وب واسط روی صرافی های 
خارجی هســتند. یعنی عمــالً تمام ریســک نگهــداری دارایی 
در صرافی هــای خارجــی را بــدون اطالع رســانی بــه کاربــر بــه او 
تحمیل می کنند و در قبال چنین کاری بــدون هیچ دانش فنی 
و بالکچینــی، از کاربر کارمــزد دریافت می کنند. حتــی مواردی 
هستند که واریز با یک واسطه به آدرس بایننس انجام شده و 

برداشت هم در هات ولت های بایننس اتفاق می افتد. 

 بحث هــای تضامنــی کــه یــک طــرف ســوم 
دارایی های کاربــران را در برابر اتفاقــات احتمالی مثل 
هک، گارانتی کند، چقدر در ایران قابل  اجرا هستند؟ 
در حــال حاضــر در دنیــا از چــه روش هایــی اســتفاده 

می شود؟
پاســخ این موضوع، همان بیمه اســت. موضوع بیمه در حوزه 
رمزارزی در ســال های اخیر بســیار گســترده و رو به جلــو بوده و 
در حوزه دیفــای نیز مطرح اســت. اکنون پروتکل هــای بیمه ای 
به شــکل غیرمتمرکز داریم، اما شناسایی ریســک ها در حوزه 
رمزارزها هنوز به بلوغ کافی نرسیده و به نحوی بسیار پیچیده 
بوده، چون هر روز شــما با ریســک جدیدی در دنیــای رمزارزها 

آشنا می شوید.
پایه و اساس شــرکت واســطی که بخواهد این تضامن را ایجاد 
کند، شناسایی ریسک طراحی کل سیســتم یا همان ارزیابی 
ریسک است که کار بسیار سختی است. اکنون اتفاقی که در 

باالترین ســطح در صرافی های خارجی می افتد، این اســت که 
صندوقی را به عنوان بیمه مشــکالت امنیتی از محل درآمدها 
طرح می کننــد و این صندوق، بــه محلی برای جبران خســارت 
اتفاقــات ناگوار احتمالی تبدیل می شــود. برخــی صرافی ها در 
شــروط اســتفاده از خدمات خود به وضوح قید کرده اند که اگر 
هک اتفاق بیفتد و دارایی کاربر از دست برود، پاسخگو نخواهند 
بــود. ســطوح پاســخگویی در ایــن 
زمینه مختلــف بــوده و عالی ترین 
شکل آن همان صندوق های جبران 
خســارت اســت کــه در نوبیتکس 
هم تعریف شده است، اما مفهوم 
جبــران خســارت از محــل همیــن 
صندوق ها نیــز طیف گســترده ای 
از حیــث تعریــف و اســتاندارد را 
شــامل می شــود. به عنــوان مثــال 
ریســک هک در قالب فیشــینگ 
یا ریسک بلوکه شدن دارایی کاربر، 
مورد پذیرش هیچ صندوق یا نهاد 
ضامنی نیست؛ چراکه عوامل مؤثر 
بر چنین ریسکی غالباً سمت کاربر 
است و تحت اختیار بستر نیست. همچنین این گونه نیست 
که یک صندوق بتواند در صورت بروز یــک اتفاق امنیتی برای 
یک بستر مبادالتی متمرکز، کلیه خسارات وارده را جبران کند؛ 
از این رو، میزان و سطح جبران خســارت بنا بر سطح درآمدی و 

سیاست های آن بستر متفاوت خواهد بود.

 مسئله امنیت در نوبیتکس از روز اول برای 
فاندرها چقــدر اهمیت داشــته اســت؟ نوبیتکس در 

مسائل امنیتی چند تغییر فاز را تجربه کرده است؟
می توانم به جرئت بگویم که نوبیتکس در نقطه شروع و قبل از 
هر کاری اقدام به پیاده سازی مکانیسم ذخیره سازی سرد کرد. 
مبنای حضور نوبیتکــس در بازار، ســامانه کلد بــود، یعنی اول 
ســامانه کلد را ایجاد کردیم و بعد فرانت اکســچنج را نوشتیم. 
یکی از شواهد درجه اهمیت امنیت در نگاه فاندرهای نوبیتکس 
همین است. مورد دیگر این اســت که ما همیشه اولویت های 
بیزینســی را فدای اولویت های امنیتی کردیم. یعنی ما در بازار 
روبه رشدی که می توانستیم صرفاً با تعریف ذخیره سازی هات 
از مبادالت طیف وسیعی از کوین ها، درآمدهای زیادی داشته 
باشــیم، اضافه شــدن کوین هــا را به همــان پیاده ســازی آفالین 

ترنزاکشن و ذخیره سازی سرد منوط و محدود کردیم. 
در گام ابتدایــی، نقل وانتقال از ســامانه ذخیره ســازی ســرد به 
شــکل تک امضایی بــود. یعنی کســی کــه تجمیــع دارایی ها را 
انجــام می داد، به دارایی دسترســی داشــت. همچنیــن دانش 
ایجاد سامانه ذخیره سازی به شکل سرد در ابتدا روی یکسری 
کوین خاص مثل بیت کوین محدود شده بود، اما کم کم آن را به 
شبکه های دیگری توسعه دادیم و به همان نسبت هم کوین های 
دیگری به سیستم اضافه کردیم، نهایتاً به سامانه  ذخیره سازی 
نوبیتکس رسیدیم که وایت پیپر این سامانه هم منتشر شده 
است. این سامانه ذخیره سازی را روی تمام بیت کوین الیک ها 
و اتریوم الیک ها توسعه دادیم. سپس سامانه را چندامضایی 
و دسترسی فردی را از داخل سیستم حذف کردیم؛ این مراحل 

توسعه سامانه ذخیره سازی ما بوده است.
روی امنیت بستر هم مرتباً توسط تیم متخصص مخصوص 
به خود کار می شود. آزمایش های امنیتی مختلفی روی سامانه 
انجــام می شــود و مواضــع مختلف تحت رصد اســت. ســعی 
کرده ایم مانیتورینگ الیو بستر را تا حد امکان توسعه داده و در 
حقیقت زمان شناسایی هر مشکل داخل بستر را به حداقل 
برسانیم. در حوزه حریم خصوصی یک پروژه دو ساله داشتیم و 
به نقطه ای رسیده ایم که ادامه مسیر برای ما مشخص است و 
می دانیم که هر راهکار چه نتایجی دارد و چه دغدغه های امنیتی 
برای ما ایجــاد می کند. هرچند به شــخصه معتقــدم در بحث 
حریم خصوصی برای کاربری که درون سیســتمی در ایران کار 
می کند و فقط روی سرمایه گذاری متمرکز است و نه نقل وانتقال 

دارایی، صرافی های ایرانی یک نقطه قوت محسوب می شوند.

 فعالیت به عنوان یک 
ایرانی در صرافی 
خارجی، با ریسک 

همراه است. این ریسک 
هم یا انتخاب کاربری 
است که تحت قوانین 

بین المللی عمل می کند 
یا اجبار او

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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بازار
M A R K E T

در یک نظرسنجی از 27 چهره کسب وکاری از
 14 صرافی رمزارزی ایران بررسی شد

قیمتبیتکویندرپایان20:2022یا80هزاردالر؟
 بیت کویــن دماســنج واقعــی بــازار 
رمزارزهاســت. ایــن یــک گــزاره صــد 
درصد درســت نیســت ولی فعــالً کارایــی دارد. 
دلیل هم این اســت که با وجود اینکه هســتند 
کســانی کــه اعتقــاد دارنــد ممکــن اســت در 
آینــده ای نزدیک یا دور اثــری از بیت کوین باقی 
نماند، اما کماکان بــازار رمزارزها پابرجا باشــد، 
بسیاری دیگر می گویند قیمت بیت کوین است 

که وضعیت واقعی بازار را نشان می دهد. 

 از ایــن رو فعــالً هرکســی می خواهــد 
پیش بینــی ای دربــاره حــال و روز و 
سمت وسوی این بازار داشته باشد، نیم نگاهی 
بــه وضعیــت معامــالت، ماینینــگ و از همــه 
مهم تــر قیمــت بیت کویــن دارد. امــا قیمــت 
بیت کوین به کدام سمت می رود و اگر بخواهیم 
در بــازه شــش ماه باقی مانــده از ســال 2022 
پیش بینــی ای از آن داشــته باشــیم، چــه بایــد 

بگوییم؟ 

 درســت دو هفتــه پیــش بــود کــه در 
مطلبــی در »صفحــه بــازار نشــریه 
رمزارز« با اســتناد به صحبت هــای مدیرعامل 
بایننس و برخی چهره های دیگــر، یک بازه ۷ تا 
100 هزاردالری از این پیش بینی ها را برای شــما 
ارائه دادیم. حاال در این شماره به سراغ مدیران 
و بنیان گذاران و فعاالن کسب وکارهای رمزارزی 
در ایــران رفته ایــم و پیش بینــی آنهــا از قیمــت 

بیت کوین تا پایان سال 2022 را پرسیده ایم. 

 امــا قبــل از اینکه ایــن عــدد و رقم ها را 
بخوانیــد، اول آن بخــش از مطلــب دو 
هفته پیش را برای شما بازنشر کرده ایم؛ با این 
تأکید خیلــی جدی کــه همه ایــن پیش بینی ها 
صرفــاً تحلیل هایــی اســت از یــک بازار بســیار 
متغیر و پرریسک و احتمال اینکه هیچ کدام به 
تحقق نپیوندند، بسیار زیاد است. پس به یاد 
داشته باشــید اینها به هیچ وجه توصیه مالی و 

سرمایه گذاری نیستند. 

 و البته فراموش نکنید که بازار رمزارزها 
یک بازار پرمخاطره مالی اســت که اگر 
بدون دانش و آگاهی الزم وارد آن شوید، ممکن 
اســت همــه دارایی تــان را به یکبــاره از دســت 

بدهید!

 اما پیش بینی کارشناســان خارجی از 
قیمت بیت کوین؛ بنیان گذار بایننس، 
یکــی از بزرگ ترین صرافی هــای رمــزارزی دنیا، 
می گوید کــه این روزهــا در بازار رمزارزها شــاهد 
خزان یا بهتر بگوییم زمستان رمزارزها هستیم 
که ممکن است تا سال 202۶ هم طول بکشد! 
یک پیش بینی سخت از کسی که در سال های 
اخیر بیشترین سود را از این بازار کرده است و 
همیــن حــاال هــم دارد تندتنــد روی تیم هــای 
مســتعد حوزه کریپتو یــا وب ۳ ســرمایه گذاری 
می کند. اما در سمت دیگر هستند کسانی که 
می گویند زمســتان فعلی رمزارزها اگرچه عمق 
زیادی دارد، ولی به احتمال زیاد زود هم سپری 

خواهد شد.

 تأثیر شدید رکود در اقتصاد جهانی و 
تورم ناشی از جنگ اوکراین از یک سو 
و باال رفتن نرخ بهره در اقتصاد آمریکا از سوی 
دیگر باعث شده تا بازار رمزارزها به شدت تحت 
تأثیر قرار بگیــرد. عده ای حتــی معتقدند که با 
موج تازه تورم آمریکا این بازار بیشتر هم سقوط 
خواهد کرد. هرچند برخی پیش بینی ها توسط 
مدیران ارشــد مالی دنیا تأکید دارند که ممکن 
است بیت کوین تا ۷ هزار دالر هم سقوط کند، 
اما آنها بــا نگاهی خوش بینانه تــر معتقدند که 
بعــد از ایــن ســقوط و در پایــان همیــن ســال 
میالدی، بیت کوین 100 هزار دالری خواهد شد. 
مدیرعامــل بایننــس کــه می گوید فکــر می کند 
بیت کوین 9 هــزاردالری را هم امســال خواهیم 

دید.

قیمت بیت کوینREVIEWبررسی
 تا پایان سال ۱۴۰۱ 

رمزارزهای
کم ریسک

رمزارزهای
 متوسط ریسک

رمزارزهای
پرریسک

نریمان امانی
 مدیرعامل صرافی سیتکس

 80
هزار دالر

 2
میلیارد تومان

ندا قربانی
سرپرست پشتیبانی اکسیر

 60
هزار دالر

 1.5
میلیارد تومان

بنیامین عباسی
مدیرعامل بیت مکس

 55
هزار دالر

 2
میلیارد تومان

مسعود رحمانی
مدیر محصول اکسیر

 50
هزار دالر

 1.5
میلیارد تومان

محمد شهپری
 مدیر مارکتینگ اوکی اکسچنج

 50
هزار دالر

 1.5
میلیارد تومان

وحید والی
مدیرعامل هلدینگ نیک اندیش

 50
هزار دالر

 1.5
میلیارد تومان

میالد معماریان
راهبر ارشد محصول مزدکس

 55
هزار دالر

 1.8
میلیارد تومان

علی مقصودی
مدیر محتوای اکسکوینو

 80
هزار دالر

 2
میلیارد تومان

خشایار قوام فر
 مدیر پشتیبان صرافی سیتکس

 50
هزار دالر

 2
میلیارد تومان



قیمت بیت کوین
 تا پایان سال ۱۴۰۱ 

رمزارزهای
کم ریسک

رمزارزهای
 متوسط ریسک

رمزارزهای
پرریسک

قیمت بیت کوین
 تا پایان سال ۱۴۰۱ 

رمزارزهای
کم ریسک

رمزارزهای
 متوسط ریسک

رمزارزهای
پرریسک

رضا مسعودی فر
مدیرعامل تترلند

 50
هزار دالر

 -
میلیارد تومان

محمدمهدی عرب بافرانی
مدیر محصول بیتالین

 50
هزار دالر

 1.5
میلیارد تومان

محمد آنالویی
 مدیر اجرایی والکس

 47
هزار دالر

 1.5
میلیارد تومان

محمد قاسمی
مدیرعامل مزدکس

 45
هزار دالر

 2.3
میلیارد تومان

علیرضا فخاری سالم
مدیر مالی و اداری مزدکس

 45
هزار دالر

 1.2
میلیارد تومان

محمدرضا ابراهیمی
 مدیر ارشد مالی رمزینکس

 45
هزار دالر

 1.485
میلیارد تومان

سیداحسان نوری
مدیر تحلیل و ترید اکسکوینو

 50
هزار دالر

 1.5
میلیارد تومان

امیرحسین مردانی
مدیرعامل بیت پین

 40
هزار دالر

 1.5
میلیارد تومان

حامد شیرازی
مدیر اجرایی اکسکوینو

 45
هزار دالر

 -
میلیارد تومان

امیرحسین راد
مدیرعامل نوبیتکس

 40
هزار دالر

 1.3
میلیارد تومان

افشار جوکار
مدیرعامل کوین نیک مارکت

 40
هزار دالر

 1.2
میلیارد تومان

محمد حکیمی
مدیرعامل رمزینکس

 40
هزار دالر

 1.4
میلیارد تومان

فرهاد فالح
مدیر اجرایی آبان تتر

 40
هزار دالر

 1.4
میلیارد تومان

محمدامین محامدپور
مدیر محصول تترلند

 35
هزار دالر

 1.4
میلیارد تومان

زینب کیشانی
 مدیر واحد تحقیق و توسعه اکسکوینو

 35
هزار دالر

 1.5
میلیارد تومان

حسین منتظر
مدیرعامل کوین نیک

 25
هزار دالر

 1
میلیارد تومان

بردیا سیداحمدنیا
مدیر عملیات والکس

 24
هزار دالر

 950
میلیون تومان

احسان قاضی زاده
رئیس هیئت مدیره اکسیر

 22
هزار دالر

 750
میلیون تومان
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سفیربایننسدرتیکتاک
بزرگ ترین صرافی دنیا از همکاری با مشهورترین تیک تاکر دنیا به دنبال چیست؟

خابــی لیــم، کمدیــن ایتالیایی-ســنگالی و یکــی از 
بزرگ ترین تیک تاکرهای دنیا از نظر تعداد دنبال کننده 
پــس از ســبقت از چارلــی داملیــو، هم اکنــون به عنــوان 

ســفیر بایننس، بزرگ ترین پلتفرم جهان در 
خریدوفــروش رمزارزهــا، شــروع بــه کار کرد. 
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن پلتفــرم هفتــه 
گذشــته در جهت ورود بــه دنیــای ان اف تی، 
بــا کریســتیانو رونالــدو، ســتاره پرتغالــی 
دنیای فوتبال، شــریک شــد. ایــن قراردادها 
و شــراکت های جنجالــی با ســتارگان دنیا در 
زمان ســختی برای رمزارزها جریــان دارد. در 
ماه مــه با ســقوط TerraUSD شــوک بزرگی 
به بازار رمزارزها وارد شــد و بسیاری سرمایه 
خــود را از دســت دادنــد. در پــی ایــن افــت، 

کمپانی هایی چون Crypto.com، کوین بیس، بالک فای 
و جمینی نیز دچار مشکل شدند. 

بســیاری کــه در ایــن کمپانی هــا مشــغول بــه کار بودنــد 
اخراج شدند و ارزش رمزارزها تا حدود ۳۵ درصد کاهش 
یافت. درحال حاضر بسیاری از کاربران و سرمایه گذاران 
عصبی هســتند، مگــر اینکه آن قــدر خوش بین باشــند 
که قیمت  بیت کویــن تا ماه نوامبر به بــاالی ۶0 هزار دالر 

برسد.

 ابرقهرمان تازه بایننس
خابــی لیــم در تاریــخ ۳0 ژوئن بــا انتشــار یک ویدئــو برای 
طرفــداران خــود در تیک تــاک و اینســتاگرام، در لبــاس 
یــک ابرقهرمان با نــام تجــاری بایننــس ظاهر 
شــد. این کمدین مشــهور با به ســخره گرفتن 
راهکارهــای پیچیــده و ســاده کــردن آنهــا بــه 
شهرت امروزی خود رسیده است و او تمام این 
کارها را بدون بــه زبان آوردن یــک کلمه و تنها 
با باز کردن دستانش انجام می دهد. بایننس 
در یــک بیانیــه مطبوعاتــی گفــت که لیــم این 
قالب تیک تــاک را بــرای ویدئوهــای مربوط به 
وب۳ اعمال می کند و ســعی می کند مفاهیم 
پیچیــده را بــرای دنبال کننــدگان خــود ســاده 
کند. با ایــن  حال ممکن اســت انجــام این کار 
در ویدئوهایــش برای او ســخت باشــد، چراکــه او به ندرت 
صحبــت می کنــد. لیــم در بیانیــه ای گفــت: »فالوورهایــم 
خانواده من هســتند و من همیشــه به دنبــال چالش های 
جدید و محتــوای جالب برای به اشــتراک گذاشــتن با آنها 
هستم. من مدتی اســت که در مورد وب۳ کنجکاو شده ام 
و از این فرصت اســتفاده کردم تا با رهبرانی مانند بایننس 
شــریک شــوم، زیرا بــا کاری کــه مــن انجــام می دهــم کامالً 
مطابقت دارد؛ سرگرم کردن و آسان کردن مفاهیم پیچیده.«

 خابی لیم و متاورس
لیم همچنیــن در مشــارکت بــا متــا، بــرای تبلیغ متــاورس 
انتخاب شــده اســت. او در ویدئویی در کنار مارک زاکربرگ 
ظاهر شد. خابی لِیم و کریستیانو رونالدو به عنوان سفیران 
بایننس، ان اف تی هایی می سازند که طرفدارانشان می توانند 
آنها را بخرند و معاملــه کنند. بســیاری معتقدند که وب۳ 
می توانــد آینــده اقتصــاد را بهبــود بخشــد، امــا برخــی از 
کهنه کاران صنعت رسانه های اجتماعی معتقدند که این 
فضا بیش از حد ناپایدار است و نمی توان به آن اعتماد کرد. 
هنک گرین، یک یوتیوبر قدیمی، هفته گذشته در جریان 
VidCon گفت: »من شخصاً در مورد ان اف تی ها اطالعات 
کمی دارم و قصد ندارم چیزی را که ممکن اســت ارزشمند 

نباشد، به کسی بفروشم.«
اعتماد طرفداران به یک ســازنده ان اف تی می تواند بســته 
به شــهرت برندهایی کــه مســئول تبلیغات آنها هســتند، 
به شــدت تغییر کند؛ امــا معامالت برنــد برای ســازندگانی 
کــه بــه دنبــال کســب درآمــد قابل اعتمــاد هســتند، عمالً 
اجتناب ناپذیر است. به ویژه در تیک تاک که تولیدکنندگان 
محتوا، به اندازه کافی دستمزد دریافت نمی کنند. بایننس با 
سفیرانی مانند لیم و رونالدو، می تواند به مبالغ بزرگی دست 
 یابد اما این ستاره ها ممکن است با خشم عمومی طرفداران 

در آینده مواجه شوند.

کسری حسنی  

@kasrahsni

NEWSخبر

اتهام جدید
یکی از کارکنان ســابق شــرکت 
رمــزارز سلســیوس ایــن کمپانــی را بــه 
دســتکاری در قیمت هــای بــازار متهــم 
کــرده اســت. سلســیوس 20 روز وقــت 

دارد به این اتهام پاسخ دهد.

سرمایه گذاری جدید
شــرکت ســرمایه گذاری کانوی 
 ونچــرز اعــالم کــرده یــک صنــدوق 1۵0 
میلیــون  دالری راه انداختــه تــا صرفــاً 
روی پروژه هــای بــازی مبتنــی بــر وب ۳ 

سرمایه گذاری کند.

بایننس در اسپانیا
بایننــس اعالم کــرده که دولت 
اســپانیا تأییدیــه فعالیــت ایــن صرافی 
را در ایــن کشــور صــادر کــرده اســت. 
بایننس مدت هاســت فعالیت خود در 

قاره اروپا را گسترش داده است.

یک پیش بینی
رئیــس  شــارما«،  »روچیــر 
و  راکفلــر  مؤسســه  هیئت مدیــره 
کارشناس سابق بانک مورگان استنلی 
اعــالم کــرده بیت کویــن می توانــد یــک 

بازگشت قدرتمند داشته باشد.



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 27
19 تــــــــــــــیــــــــــر 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

13

چهرهها
F I G U R E S

درسهای2000
و2008برایرمزارزها
چطور باید از رکودهای مالی گذشته برای عبور از روزهای سخت بازار رمزارزها بهره برد؟

اندریسن هوروویتز یکی از معتبرترین وی سی های دنیاست. 
اما در کنار خبرهای ســرمایه گذاری این شــرکت؛ تحلیل ها 
و بینش هایــی که ایــن شــرکت در حوزه هــای گوناگــون ارائه 
می دهد، معموالً بسیار مورد توجه قرار می گیرند. حال این 
شــرکت در تحلیلی با قلــم »کریس دیکســون« کــه یکی از 
شرکای این وی ســی اســت، درباره درس هایی که می توان از 
ســال های 2۰۰۰ تا 2۰۰8 و رکودها و ریزش های بــازار فناوری 
در آن روزها برای حــوزه رمزارزها در ایــن روزها گرفت و به کار 

بست، نوشته است.
مــن کار اینترنتــی خــودم را در اوایــل دهــه 2000 آغــاز کردم. 
شاید تصورش در حال حاضر دشوار باشــد؛ اما مردم فقط 
برای بررســی ایمیــل یا انجــام بعضــی از تحقیقات شــان از 
اینترنت اســتفاده می کردند. یک کاربــر اینترنت به صورت 
میانگین حدود ۳0 دقیقه در روز آنالین بود. این عدد امروز به 
هفت ساعت رسیده است. آن روزها الزم بود برای استفاده 
از اینترنت در مقابل یک رایانه بنشــینید و بــرای اتصال به 

اینترنت »الگ این« کنید.
دهه 2000 دوران رکــود دات کام ها بود. در ســال 2001 قیمت 
سهام آمازون به پایین ترین حد خود رسید. در آن دوران یک 
نظرسنجی از آمریکایی ها انجام شد تا میزان تمایل شان به 
افزایش باند اینترنت را بپرسند. اکثرشان پاسخ منفی دادند؛ 
زیرا ایمیل محبوب ترین کاربرد اینترنت بود و در نتیجه آنها 
نیازی به افزایش پهنای باند نمی دیدند. عالوه بر آن، آکادمی 
ملی علوم در فهرست اختراعات بزرگ قرن گذشته اینترنت 
را در رده ســیزدهم پس از تلویزیون و رادیو قرار داد. آن روزها 
تصور این بود که اینترنت اختراع جالبی است، اما استفاده 

از آن محدود است و مکان مناسبی برای تجارت نیست.
همان زمان برخی توســعه دهندگان و بنیان گــذاران وب 2 را 
پایه گذاری کردند. یعنی توانستند اینترنت را از یک رسانه 
که صرفاً برای مطالعه بود، به جایی برای خلق کردن و نوشتن 
تبدیل کنند. مهم ترین نوآوری در این دوره صفحات وب بود 
که به صورت پویا و بدون نیاز به بارگیری دوباره به روز می شد. 
این کار به کمک اِی جکس )AJAX( میســر شــد؛ ای جکس 
مجموعه ای از استانداردها و فناوری هاست که امکان تعامل 

آسان کاربر با وب را فراهم کرد.

 درس اول
یکی از نکات قابل توجه در آن دوره این بود که مهندســان و 
بنیان گذاران وب 2 صرفاً در ساعات پس از کار یا آخر هفته ها 
درباره این نوآوری ها صحبت می کردنــد. در طول هفته و در 
ســاعات کاری آنها مشــغول کاری بودند که بــه فناوری های 
اصطالحاً جدی مربوط بود. آن زمان دیدگاه عمومی این بود 
که محصوالت وب 2 اسباب بازی هایی هستند که نمی توانند 

به یک کسب وکار واقعی شکل دهند.
این بــرای مــن درس بزرگی شــد. مدتی طول کشــید تــا آن را 
یاد بگیرم و ســرانجام هم مجموعه ای از پست های وبالگی 
دربــاره اش نوشــتم. بــرای مثــال »چیز بــزرگ بعــدی از یک 
اسباب بازی آغاز می شود«. وب 2 فریبنده بود، زیرا امکانات 
زیادی برای طراحی محصوالت جدید در اختیار می گذاشت. 
برای مثال »اگر  این ویژگی و آن ویژگی را با هم ترکیب کنید، 

چه محصولی به دست خواهد آمد؟«.
یک نکته قابل توجه دیگر آن بود که جامعه وب 2 در آن روزها 
بسیار کوچک، اما پرشــور بود. به یاد دارم که در سال 200۴ 
به جلسه ای رفتم که اولین جلسه فناوری نیویورک محسوب 
می شد. کل افراد شرکت کننده در یک اتاق کوچک حضور 
پیدا کردند. عده ای نرم افزاری را که ابداع کرده بودند، نمایش 
دادند و تا آخر شب درباره اش گفت وگو کردند. احساس ما 
این بود که انقالبی در راه است. گویی ما رازی را می دانستیم 

که سایر دنیا هنوز کشفش نکرده اند.

 درس دوم
مــن هــم روی راه انــدازی وب 2 خــودم به نــام ســایت ادوایزر 
)SiteAdvisor( کار می کردم. در ســال 200۳ که ما شروع به 
توســعه آن کردیم، تهدیدات امنیتی وب نیز بیشتر از قبل 
شدند و قابل کنترل نبودند. اکثر مردم با رایانه های شخصی 
و اینترنت اکسپلورر کار می کردند و مشکالتی مثل فیشینگ 
و نرم افزارهای جاسوسی زیاد بود. ایده سایت ادوایزر این بود 
که به کاربران درباره تهدیدات امنیتی هشدار بدهد، سپس 
با گذشت زمان، از قابلیت های وب 2 مثل بازخوردهای کاربر 
)user-generated reviews( بهره  گیرد. این روشی است 
که بــه واســطه اش کاربــر بــرای اســتفاده از یک ابــزار جذب 

می شود و سپس خودش در شبکه مشارکت می کند.
در ســال 200۵، یاهــو دو خرید مهم کــرد؛ فلیکــر )Flickr( و 
دلیشــس )Delicious(. این حرکت بزرگی بــرای وب 2 بود. 
تا پیش از آن وب 2 یک ســرگرمی فرض می شد، اما شرکتی 
مثل یاهو، وب 2 را به بخشــی از راهبرد خودش تبدیل کرد. 
ایــن زمانی بود کــه وب 2 بــه جریان اصلــی فنــاوری تبدیل و 
کســب وکارهای زیادی بــه وب 2 منتقل شــد. عالوه بــر آن، 
کارآفرینان جدیدی نیــز وارد این فضا شــدند. اینجا بود که 
رقابت از اینکه ایده خالقانه ای تولید شود، به عملکرد منظم 

تغییر کرد.
در ســال 200۷ وب 2 محوریــت یافــت. تعــداد کاربــران 
فیس بــوک از 10 میلیون نفر گذشــت؛ توییتر در حال رشــد 
بود و گوگل، یوتیوب را خرید. ســپس بحران مالی 2008 رخ 

داد و همیــن امر موجب شــد که بودجه فناوری قطع شــود. 
با وجود ناامیــدی و بدبینی عده ای و با وجود دشــواری هایی 
که بســیاری از مردم در این دوران متحمل شدند، سال های 
2008 تا 2011 به یک عصر طالیی تبدیل شد. برای مثال اپل 
برنامه های آیفون خود را در سال 2008 منتشر کرد؛ بنابراین 
در تولید تلفن های همراه انقالبی به وجود آمد و تقریباً تمام 

اپلیکیشن های برتر ساخته شد.

 درس سوم
بــا ایــن وصــف، وقتــی بــه گذشــته نــگاه می کنیــم، متوجه 
می شویم که سه روند قدرتمند و همگرا وجود داشته است: 1. 
رسانه های اجتماعی که جایگزین کلمه وب  شد. 2. ر ایانش 

ابری و ۳. ظهور گوشی های هوشمند. 
امروز فناوری بســیار متفاوت از دهه 2000 اســت، چنان که 
 تعداد بسیار اندکی از متصدیان فناوری بر اینترنت تسلط 
دارند، امــا در دهه 2000 این گونه بود کــه وب 2 به عنوان یک 
نوآوری نادیده گرفته می شد. درست مانند اینکه دوستانی 
در حوزه فنــاوری دور هم جمع می شــدند و دربــاره چیزهای 
بی اهمیت حرف می زدند، اما امروز اگر جنبش جدیدی به راه 
افتد، کسانی که در این فضا منافع ریشه دار دارند، به شدت 
واکنش نشان خواهند داد، اما به  هر ترتیب همان الگوهای 
خالقانه هنــوز هم وجــود دارد. بــه گمان مــن رمــزارز و وب ۳ 

بهترین نوآوری است.
از نظر من احساسات منفی به بازار رمزارز در این روزها بسیار 
شبیه به سال 2008 است. اگر ما در حال رفتن به سوی یک 
رکود طوالنی هستیم، الزم است از سال 2008 درس بگیریم 
و به دو چیز فکر کنیم؛ حفظ سرمایه و تمرکز بر چشم انداز 
بلندمدت. درس راهبردی این است که چشمان خود را کامالً 
بر چرخه محصــول متمرکز کنیــم. چیزهایی که بــرای افراد 
باهوش جالب به نظر می رسد، باالخره تحول را رقم خواهند 
زد. اســباب بازی ها روزی به ابزار ضروری تبدیل می  شــوند و 
سرگرمی های آخر هفته روزی به فعالیت های اصلی تغییر 
می کنند. شــاید بدبین ها هوشــمند به نظر برســند، اما در 

نهایت خوش بین ها هستند که آینده را می سازند.

NEWSخبر

 آغاز آزمایش ان اف تی ها 
در فیس بوک

متاگاماولرا
برداشت

 کمپانــی متــا کــه پیش تــر بــا نام 
فیس بوک شــناخته می شد، در 
روز جمعه اعالم کرد که ان اف تی های برخی 
سازندگان و هنرمندان منتخب در آمریکا 
در پلتفرم فیس بوک آزمایش خواهد شد. 
این شــرکت اعالم کرده که این توکن ها در 
شبکه های پلی گان و اتریوم قرار دارند، اما 
بــه زودی پشــتیبانی از توکن هــای شــبکه 
سوالنا و Flow NFT نیز آغاز خواهد شد. 
این ویژگی جدید فیس بوک به هنرمندان 
این امکان را می دهد تا ان اف تی های خود 
را به صورت یک پســت در ایــن پلتفرم به 
نمایش بگذارند. این آثار هنری با برچسب 
»کلکســیون های دیجیتال« به اشــتراک 
گذاشته می شوند و اســتفاده گسترده از 
ایــن فنــاوری می توانــد امــکان هماهنگی 
والت کاربران با حســاب های فیس بوک و 
امکان تراکنش های همتابه همتای آسان 

ان اف تی ها را به ارمغان آورد.

»ناودیــپ ســینگ«، مدیــر   
محصوالت متا، در توییتی نحوه 
قرارگیــری ان اف تی هــا در فیس بــوک را به 
کاربران نشــان داد. در این توییت کاربران 
دارای یــک بخش بــه نام کلکســیون های 
دیجیتــال هســتند کــه می تواننــد در آن 
ان اف تی هــای خود را به نمایــش بگذارند. 
کاربران می توانند حساب های فیس بوک 
خود را به کیف پول های خود متصل کنند 
و همچنیــن ان اف تی هــای خــود را بــه 
پســت های فیس بوک تبدیل کننــد. این 
امــکان بــه ســایر کاربــران امــکان الیــک، 
اشــتراک گذاری و کامنــت را می دهد. این 
اقدام متا در جهت دعوت کاربران وب۳ به 
دنیای خود اســت. همچنین این کمپانی 
اخیراً تغییراتــی را در گروه های فیس بوک 
آغاز کرده که آنهــا را بیش  از پیش شــبیه 

گروه های پلتفرم دیسکورد می کند.

 به گفته سخنگوی متا، این غول 
شبکه اجتماعی شروع به عرضه 
ان اف تــی  در اینســتاگرام برای ســازندگان 
منتخــب »در چند کشــور« کرده اســت. 
اینســتاگرام قبــالً اعــالم کــرده بــود کــه به  
محض آپلود یا اشتراک گذاری ان اف تی ها 
در برنامه، به طور خودکار خالق و گردآورنده 
محصــول را تگ می کنــد. همچنین هیچ 
هزینه ای بــرای ارســال یا اشــتراک گذاری 

وجود ندارد. 
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آیا کشورها می توانند درباره مقررات رمزارزها به توافق برسند؟
نبــود قوانیــن و مقــررات بین المللــی روشــن بــرای بــازار 
رمزارزها یکــی از دغدغه های اصلی ســرمایه گذاران این 
بازار و همچنین دولت هاست. اخیراً در مجلس آمریکا 
الیحه ای برای شفافیت نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال 
ارائه شــده و همیــن امــر امیدواری هــای زیــادی را درباره 
آینده رمزارزها به وجود آورده است. این مقاله از بعضی 
زوایا بــه قابلیت های این الیحــه پرداختــه و همچنین با 
مدیرعامــل گــروه ال  مکــس )LMAX( درباره ایــن الیحه 

گفت وگو شده است.

مدیرعامــل گــروه ال مکــس به طــور کلــی دربــاره وضــع 
مقررات برای بــازار رمزارز گفتــه که اگر واضعــان قوانین 
و مقررات یــک چهارچوب اولیه مناســب را برای ارزهای 

دیجیتال در نظر بگیرند، به این بازار اعتبار می دهند. 
 The Responsible( قانــون نــوآوری مالــی مســئوالنه
بــرای  می توانــد   )Financial Innovation Act
ســرمایه گذاران، شــفافیت در نظــارت را به همــراه آورد؛ 
این چیزی اســت که ســرمایه گذاران همواره به دنبالش 

بوده اند.

این الیحه یک طبقه بندی از ارزهای رمزنگاری شده ارائه 
داده است. طبق آن، بیت کوین و اتر به عنوان کاال در نظر 
گرفته می شوند، اما اکثر آلت کوین ها نوعی اوراق بهادار 

محسوب خواهند شد.
مؤسســات یــا شــرکت های بلوچیــپ تاکنــون مجبــور 
بوده اند برای ورود به بازار ارزهای رمزنگاری شــده منتظر 
باشــند؛ زیرا هیچ اجماعی در ســطح جهان وجود ندارد 
که  طبق آن یــک چهارچــوب نظارتی تعیین شــود و این 
چهارچــوب شــفافیت الزم را بــرای یــک مؤسســه بزرگ 

رونمایی اول پرداخت از 
سرویس خرید و فروش 

رمزارزی اش

ارزیلندهمآمد
اول پرداخــت به صورت رســمی 
ســرویس خریدوفروش آنــی ارز 
دیجیتال خود را با عنوان ارزی لند معرفی 
کرده و این سرویس فعالیت رسمی خود را 

از اول تیرماه آغاز کرده است.

ســامانه اول پرداخــت باهــدف 
اجرای یک سیستم بهبودیافته و 
کارآمد برای خریدوفروش آنی ارز دیجیتال 
و شارژ کیف پول ارزهای دیجیتال اقدام به 
ارائه پلتفرم ارزی لند کرده است تا کاربران 
و فعاالن حــوزه ارزهــای دیجیتال قــادر به 
استفاده از مزایا و ویژگی های بهبودیافته و 

پیشرفته این سرویس باشند.

علــی جاللیــان، مدیــر اجرایــی 
شــرکت پــردازش کاران تجــارت 
یاشــار، در خصــوص این موضــوع گفت: 
»ایده طراحی و به کارگیری پلتفرم ارزی لند 
از نیمه دوم سال گذشته در دستور کار قرار 
گرفــت و اکنــون مفتخــر هســتیم تــا این 
پلتفرم را به جامعه کریپتوکارنســی ایران 
معرفی کنیم. پلتفرم ارزی لند، یک پلتفرم 
خریدوفــروش آنــی ارز دیجیتــال و ثبــت 
سفارش خودکار کریپتوکارنسی است که 
کاربــران می تواننــد از مزایــای دیگــر ایــن 
پلتفرم هم بهره مند شوند. در حال حاضر، 
حــدود 100 ارز دیجیتــال محبــوب و 
شناخته شده در این پلتفرم به کاربران ارائه 
می شــود. این ارزها بر اساس فاکتورهایی 
مانند اعتبار و حجم بازار انتخاب شده اند 
و از جمله کریپتوکارنسی های پرطرفدار به 

شمار می آیند.«

جاللیان در ادامه افزود: »پلتفرم 
ارزی لنــد در کنــار ارائــه خدمات 
مبتنی بر خریدوفروش آنی ارز دیجیتال و 
شارژ کیف پول ارزهای دیجیتال، از مزایای 
مهم دیگری برخوردار است. در این پلتفرم 
موجــودی حســاب کاربــر در کیف پــول 
وب سایت نگهداری نمی شود، همچنین 
کاربران نیازی به خرید آنی تتر برای تهیه ارز 
دیجیتال مورد نظر خود را نخواهند داشت 
و می توانند تنها با واریــز ریالی هزینه، در 
کوتاه ترین زمان ارز دیجیتال مورد نظر خود 

را دریافت کنند.«

NEWSخبر
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سرمایه گذاری فراهم کند.

 نــوآوری مســئوالنه و خوش بینی هــای 
کارآفرینان

ســناتور لومیــس و ســناتور گیلیبرانــد الیحــه ای را بــه 
مجلس آمریکا ارائه داده اند که بخش بزرگی از شفافیت 
نظارتی الزم را که ســرمایه گذاران بــه آن امیدوارند، ارائه 
می دهد. طبق این الیحه، قانون نوآوری مالی مسئوالنه، 

بسیاری از اصطالحات مربوط 
به بازار ارزهای رمزنگاری شده 
را تعریــف می کنــد، از جملــه 
قــرارداد هوشــمند، دارایــی 
دیجیتال، ارز مجــازی و غیره. 
مهم تر از همــه، در ایــن قانون 
بعضــی از ارزهــای دیجیتــال 
بعضــی  و  کاال  به عنــوان 
دیگــر به عنــوان اوراق بهــادار 

طبقه بندی شده اند.
طبــق ایــن الیحــه، بیت کویــن 
و اتــر کــه هم اکنــون اکثریــت 
ارزش بــازار ارزهــای دیجیتــال 
را در اختیــار دارنــد، احتمــاالً 
عنــوان کاال خواهنــد داشــت، 
یــا  دیگــر،  کوین هــای  امــا 
آلت کوین هــا، به عنــوان اوراق 
بهادار طبقه بندی می شوند. با 

توجه به اینکه قانون گذاران در سراسر جهان دیدگاه های 
متفاوتی درباره طبقه بندی ارزهای دیجیتال دارند، این 
الیحــه می توانــد در حل وفصــل ایــن تفــاوت  دیدگاه هــا 
ســودمند باشــد. وقتی چنیــن چهارچوبی ایجاد شــود، 
یک مبنای مناســب برای قانون گــذاران فراهــم می کند؛ 
در نتیجه آنها بــه جای آنکه اصطالحاً بــا یک بوم خالی 
شــروع کننــد، می تواننــد بــر اســاس یــک چهارچــوب 

بین المللی مقررات وضع کنند.

 فعالً توافقی وجود ندارد
اکنون که به سراســر جهــان نگاه می کنیم، واضح اســت 
که هیچ توافق روشــنی دربــاره قانون و مقــررات رمزارزها 
وجود ندارد. رویکرد کشــورهای مختلف به بــازار رمزارز 
در طیف گســترده ای جــای می گیرد. در یک ســر طیف، 
بعضــی کشــورها بیت کویــن را بــه ارز قانونــی خودشــان 
تبدیل کرده اند، در ســوی مقابل این طیف، کشــورهایی 
هســتند که هر گونــه معاملــه رمزارزهــا را کامــالً ممنوع 
می داننــد، تعداد زیادی از کشــورها هم در میــان این دو 

سر طیف قرار دارند.
در سپتامبر 2021، کشور السالوادور در آمریکای مرکزی 
بیت کویــن را به عنــوان ارز قانونــی خــود اعالم کــرد. یک 
ســال پــس از آن، جمهــوری آفریقــای مرکزی هــم از این 
کشــور تبعیت کرد و بیت کویــن را ارز قانونــی خود اعالم 
کــرد. ایــن کشــورها امیدوارنــد بــا پذیــرش بیت کوین در 
جایگاه ارز قانونی کشورشان، بتوانند به رونق گردشگری 
و توانمندســازی مــردم خــود، آن  هــم بــدون اســتفاده از 

خدمات بانکداری کمک کنند.
در ایــاالت متحــد آمریــکا، مقــررات رمــزارز به تدریــج 
شــفاف تر می شــود. اداره خدمــات درآمــد داخلــی ایــن 
کشــور )IRS( در ســال 201۴، رمزارزها را به عنوان دارایی 
طبقه بندی کرد و همــان زمان نیز قوانینــی جزئی درباره 
این دارایی ها وضع شــد. برای مثال می توان به تأسیس 
 )FINCEN( اداره جرایــم مالــی ایــاالت متحــده آمریــکا
اشــاره کــرد کــه هم اکنــون صرافی هــا را وادار کــرده کــه 
داده هــای خــود را جمــع آوری و بــه دولــت عرضــه کنند. 
مورد دیگــر الیحه زیرســاخت جــو بایدن اســت که یک 
ماده آن درباره طبقه بندی صرافی هاست. طبق این ماده 
صرافی ها ملزم به گــزارش دادن درباره فعالیت های خود 

هستند. هدف از این کار مبارزه با پول شویی و همچنین 
مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم از طریــق صرافی های 

ارزهای رمزنگاری شده بود.

 تصمیم های ایالتی و شروع یک راه
اخیــراً، ایالــت نیویــورک بــرای شــیوه اســتخراج رمــزارز 
بــر اســاس الگوریتــم اثبــات کار )PoW( ممنوعیتــی را 
وضع کرده اســت. در مقابــل ایالت هایی مثــل فلوریدا، 
وایومینگ و تگزاس در این باره 
ســخت گیری کمتــری دارنــد. 
تگــزاس به تنهایــی میزبــان 
یــت  1۴ درصــد از کل هش ر

بیت کوین در آمریکاست.
قانــون  بــا  مــی رود  انتظــار 
جدیدی کــه تصویــب خواهد 
شــد، آن شــفافیت نظارتــی 
که مدت هــا منتظــرش بودیم، 
در صورتــی  محقــق  شــود. 
کــه ایــن قانــون نــوآوری مالــی 
تصویــب شــود، کمیســیون 
 )CFTC( معامــالت آتــی کاال
این قدرت را خواهــد یافت که 
بر بیشتر سرمایه های موجود 
در بــازار ارزهــای دیجیتــال 
باشــد. در  نظــارت داشــته 
 این بــاره بــا »دیویــد مرســر« 
David Mercer(، مدیرعامــل گــروه ال مکــس کــه  (
یــک صرافــی ارز دیجیتــال پیشروســت، گفت وگویــی 
انجــام شــده اســت. به نظــر مرســر اینکــه ایــن الیحه از 
ســوی هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا 
پیشــنهاد شــده، یک گام مهم، مثبــت و روبه جلــو برای 
کل جامعه جهانی ارزهای دیجیتال است. مرسر گفت 
که این الیحه یــک چهارچوب خوب ارائــه می دهد که از 
نهادینه شدن و رشد بازار ارزهای رمزنگاری شده حمایت 
می کنــد. بــه  نظــر او ایــن بــازار در حــال حاضــر به دلیل 
ماهیت فرامرزی تجارت رمزارز و عدم شــفافیت قانونی 
با موانعی روبه رو است. از دیدگاه مرسر پیشنهاد چنین 
الیحــه ای نشــان می دهــد کــه سیاســت مداران ارزهــای 

دیجیتال را جدی می گیرند.

 کدام رگوالتور؟
در حــال حاضــر ایــن بحــث وجــود دارد کــه کدام یــک از 
نهادهای کمیسیون معامالت آتی کاال یا کمیسیون بورس 
و اوراق بهادار آمریکا )SEC( اختیــار قانونمند کردن بازار 
ارزهای دیجیتــال را دارنــد؛ گــروه ال مکس در ایــن زمینه 
بی طرف است و اعالم کرده که هیچ دیدگاه خاصی درباره 
یک مرجع قانونی خــاص ندارد. این گروه ابــراز امیدواری 
کرد که مراجع قانونی معتبر جهانی، فارغ از مرزهای ملی، 
در راســتای وضع مقررات بــرای این طبقــه نوپــا از دارایی 

رویکرد خود را برگزیده اند.
رمــزارز یــک کاالســت، یــا یــک وثیقــه، یــا یــک ارز؟ 
قانون گذارانــی کــه الیحــه یادشــده را پیشــنهاد داده اند، 
در پاســخ به ایــن ســؤال، بیت کویــن را به عنوان یــک کاال 
طبقه بندی می کنند؛ زیرا این رمزارز و شبکه آن هیچ تیم 
یا نهــاد مرکزی پشــتیبانی نــدارد. همچنین ســود بالقوه 
بیت کوین به تالش های دیگران وابسته نیست؛ یعنی این 
رمزارز ممکن است در تست هاوی رد شود. ایجاد چنین 

شرایطی برای کوین های دیگر دشوار است.
طبقه بندی بیت کوین به عنوان کاال، شفافیت نظارتی مورد 
نیاز را فراهم می کند. با وجود این، بعضی از کنشگران بازار 
رمزارز می گویند که اختیارات نظارتی کمیسیون معامالت 
آتی کاال در مقایســه بــا کمیســیون بــورس و اوراق بهادار 
کمتر است. به نظر آنها این امر موجب می شود که اعمال 

مقررات بر بازار رمزارز برای متولیان قانون دشوار بشود.

بایننس می خواهد به 50  الی 100 شرکت ورشکسته کمک کند

گزینههایبایننسبرایشرکتهایورشکسته

کالهبرداری از 1500 نفر با دو کانال تلگرامی

»دریک«پایمیزمحاکمه

REPORTگزارش

بــه دنبــال افــت بــازار کریپتو مــردم به 
فــروش ارزهــای دیجیتــال خــود روی 
آورده اند و این موضوع شرکت ها را با مشکالت 
جدی مواجه کرده است. برخی از این شرکت ها 
تا پای ورشکستگی رفته اند. در این میان برخی 
بازیگران بزرگ صنعت کریپتو وارد عمل شده  
و به کمک ایــن شــرکت ها شــتافته اند. یکی از 
این بازیگران خَیِر بایننس است. چانگ پنگ 
ژائو، مؤسس و مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال 
اخیــراً اعــالم کــرده کــه شــرکت های زیــادی 
ورشکســته شــده اند، امــا در صنعــت بــزرگ 
کریپتو این تعداد زیادی نیست. ژائو گفت که 
بایننس در حال حاضر می خواهد با ۵0 الی 100 
شــرکت معامله و بــه آنها کمــک کند. امــا این 
کمک ها لزومــاً مالی نیســتند. منظور از کمک 
چیزی فراتر از این حرف هاست. ما دارایی های 
تحت  فشار یک شــرکت ورشکســته را در نظر 
می گیریم و بر اساس آن به شــرکت مذکور وام 
می دهیــم، ســرمایه گذاری های کوچــک انجام 
می دهیم و با خریــد مقدار زیادی از ســهام آن 
شرکت سعی می کنیم به آن کمک کنیم. تمام 
اینها گزینه های روی میز برای شرکت مورد نظر 
هســتند. بایننس قبالً بــا ایــن روش معامالت 

زیادی انجام داده است. 

بایننــس معتقــد اســت در ادغــام و 
اکتساب شرکت ها فرصت های زیادی 
وجــود دارد. همچنیــن به دنبــال معاملــه بــا 
شــرکت های تابعــه خــود در ایــاالت  متحــده با 
کارمــزد پاییــن اســت و معاملــه بیت کویــن بــا 
کارمزد صفــر را پیشــنهاد داده اســت. از دیگر 
یــد،  بنکمن فر ســم  صنعــت  ایــن  یــن  خیر
بنیان گــذار صرافــی اف تی ایکــس اســت که در 
حال حاضر به عنوان فعال ترین بازیگر صنعت 
کریپتــو ظاهــر شــده و در حــال کمــک مالــی به 
شــرکت های ورشکســته اســت. برخــی افــراد 

اقدامات او را با وارن بافت در بحران مالی سال 
2008 مقایســه می کننــد. اف تی ایکــس بــه 
بالکفــای 2۵0 میلیــون دالر اعتبــار به صــورت 

قرض پیشنهاد داده است. 

 Alameda ،عــالوه بــر اف تی ایکــس
Research با شرکت وویجر دیجیتال 
برای قرض اعتبار 200 میلیون دالری به صورت 
نقــد و 1۵ هــزار بیت کوین کــه در مجمــوع ۵19 
میلیون دالر بر اســاس ارزش فعلــی بیت کوین 
اســت، وارد معاملــه  شــده اســت. بــر اســاس 
گــزارش  Coinmarketcap ارزش کل بــازار 
کریپتو در سه ماه گذشته بیش از یک تریلیون 
دالر کاهــش  یافته و تا صبح دوشــنبه 2۷ ژوئن 
به 9۵۶ میلیارد دالر رســیده است. تنها در ماه 
گذشــته، بیت کوین بیــش از 2۵ درصد کاهش 
 یافته و در حــال حاضر با قیمــت 21.29۶ دالر 
معامله می شود. اتر دومین ارز دیجیتال بزرگ، 
وضع بدتری دارد و 29 درصد افت کرده است.

پــس از یــک ســال رشــد بی ســابقه، 
تعــدادی از شــرکت های ارز دیجیتــال 
پروژه های رشد خود را متوقف کرده اند و از ارائه 
خدمات به بازیگرانی چون رابین هود، جمینای، 
بالکفــای، کریپتــو دات کام، کوین بیــس و 
بیت پانــدا دســت کشــیده اند. بدتــر از ایــن 
شرکت هایی چون بابل فایننس، کوین فلکس،  
وویجــر دیجیتــال و سلســیوس هســتند کــه 
برداشت ها و حساب های مشتریان را مسدود 
کرده اند.  برخالف اف تی ایکس، بایننس هنوز 
جزئیات هیچ معامله ای را فاش نکرده است. بر 
اساس گفته های ژائو ممکن است برخی از این 
شرکت ها بخواهند ورشکستگی خود را اعالم 
کننــد. ژائــو افــزود: »همــه می داننــد کــه مــا 
بزرگ ترین ذخیــره نقــدی را در صنعت داریم، 

پس  نیازی به تبلیغ نداریم.«

ســخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست 
بــرای متهمــان رمــز ارز »دریــک« خبــر داد و 
گفــت: »متهمــان به منظــور اغــوای اشــخاص 
به ســرمایه گذاری و خرید این رمــزارز، از طریق 
کانال های تلگرامی خود به نــام  »بورس پول« و 
»فیوچرز نفت خام« به تبلیغات گسترده اقدام 
کردند و هر دو متهم در خرید و فروش و افزایش 
قیمت هــر واحد از چهــار میلیون تومــان به ۴2 

میلیون تومان، نقش داشته اند.«
مســعود ستایشــی در نشســت خبــری امروز، 
دربــاره پرونــده رمــز ارز دریــک عنــوان کــرد: 

»کیفرخواســت متهــم ردیــف اول رمــزارز 
»دریــک« بــه اتهــام اخــالل عمــده در نظــام 
اقتصادی کشــور، بدون قصد مقابله با نظام از 
طریق کالهبرداری و متهم ردیــف دوم به اتهام 
معاونــت در اخــالل عمــده در نظــام اقتصادی 
کشور و قرار جلب به دادرسی، صادر و پرونده با 
صدور کیفرخواست به دادگاه انقالب اسالمی 
ارســال شــد.  پرونــده رمــزارز دریــک 1۵۴9 نفر 
مال باخته دارد و مبلغ یک هــزار و 1۵۷ میلیارد 
ریال و غیــر از این وجــه نقد، امــوال غیرمنقول 

دیگری نیز از آنها توقیف شده است.«

در برخی از مقررات 
پیشنهادی توسط 

رگوالتورهای آمریکایی 
بیت کوین و اتریوم 
به عنوان کاال در نظر 
گرفته می شوند، اما 

اکثر آلت کوین ها نوعی 
اوراق بهادار محسوب 
خواهند شد. البته این 
پیشنهادها منتقدان 

زیادی دارند



این هفته اکثریت قریب به اتفاق رمزارزهایی که ما در این صفحه روند صعود و نزول شان را بررسی می کنیم، با رشد مواجه بوده اند. احتماالً همین روزها کسانی که روی موج احساسات 
مردم سوار می شوند و از آب صاف و گل آلود ماهی می گیرند، سیگنال خرید می فرستند که چه نشسته اید؛ بازار رمزارزها به مسیر گذشته خود بازگشت.

اما اگر روند بازار را از همین صفحه هم پیگیری کرده باشــید، می دانید که فراز و فرود این بازار بسیار است. منظورمان این نیست که امیدوار نباشید، سرمایه گذاری نکنید و به این 
درصدهای سبز بی اعتنا باشید؛ نه. منظور این است که چه در بازار صعودی و چه نزولی، بی هوا سرمایه تان را وارد یا خارج نکنید. یادتان باشد بیت کوینی که امروز خوشحالیم بیش 
از 21 هزار دالر خرید و فروش می شود، زمانی ۶0 هزار دالر ارزش داشــت و برایش آینده نزدیک 100 هزار دالری را پیش بینی می کردند. اما از آن روزها دور شدیم و بیت کوین هنوز به 

آن 100 هزار دالر نزدیک هم نشده است.

قرمز یا سبز، منفی یا مثبت، مهم این اســت که شــما بدانید بازار رمزارزها یک بازار زودبازده نیســت و ریســک باالیی دارد؛ پس توصیه می کنیم نه همه دارایی تان را روی آن شرط 
ببندید و نه در خرید و فروش عجله کنید. 

رمزارز20
۶8۶ میلیون

۴00 میلیارد دالر

۳00 میلیارد دالر

200 میلیارد دالر

100 میلیارد دالر

0

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

اثبات کارطالی دیجیتالارز۱۱/9 ٪۶8۶۴11/8 میلیونBTCبیت کوین1

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱5 ٪۳8/۶1۴۷.۷ میلیونETHاتریوم2

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۰۴ ٪۳1.8۶۵.9 هزارUSDTتتر۳

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰ ٪۳1.8۵۵.۵۴ هزارUSDCیو اس دی کوین۴

قابل سفارشی سازیپرداختارز9/6 ٪10.91۶/۶ هزارXRPریپل۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری6/5 ٪1۵/21۶.۳ هزارADAکاردانو۶

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱5.56 ٪1.21۳/1۷ میلیونSOLسوالنا۷

قابل سفارشی سازیپرداختارز5/۰3 ٪۳.۶2.8 هزارXLMاستالر8

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری6/8 ٪2۳0۷/1 هزارDOTپولکادات9

اثبات کارمیم کوینارز۴/2 ٪2.29/2 هزارDOGEدوج کوین10

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری22.۱ ٪۶۳2۵.۶ هزارAVAXآواالنچ11

-شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری5/22 ٪20۵.۷۳/01 هزارLINKچین لینک12

اثبات کارمیم کوینارز۱5/۴7 ٪۳۷۶/۴ ریالSHIBشیبا اینو1۳

اثبات سهامشبکه الیه 2توکن کاربردی25/7 ٪18.8۴/۷ هزارMATICپلی گان1۴

---۴/۴2 ٪۳8۷ میلیون1.۷ هزارGALAگاال1۵

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری۱2 ٪2902.۶ هزارATOMکازموس1۶

--توکن کاربردی۱۰ ٪28.91.۶8 هزارMANAدیسنترالند1۷

--توکن کاربردی8/3۱ ٪۵۴۳.۶ میلیون1۳ هزارLRCلوپرینگ18

اثبات سهامصدور استیبل کوینتوکن کاربردی۱5/8۴ ٪۷2۵/8 میلیون۳/۵ تومانLUNCلونا کالسیک19



ضمیمــه رایگان   
هفتـــــــه نامه  
کارنـــــگ  بــه 
مناسبت روز ملی  
فناوری اطالعات 
نوزدهم تیــــــر
1 4 0 1
16  صفـــــحه

8

از الگوریتم خوارزمی تا 
استارتاپ ها؛ فراز و فرود  

فناوری اطالعات ایران  

از تلگراف تا 
اسنپ و تپسی

K A R A N G

با یادداشت ها و گفتارهایی از :

  بهناز آریا  محمدصادق آزادانی  افشین آشوری  
  حمیدرضا احمدیان  حسین اسالمی  مجید اورعی  

حمید بابادی نیا  آرش بابایی     علی ایلخانی 
  مجتبی توانگر  حمید توسلی  حمید حسن آبادی  

  علیرضا خداکرمی  محمد خوانساری  نازنین دانشور  
  سیدعلیرضا رادمنش  میثم رجبی  عیسی زارع پور  

  مهدی سالم  امیرحسین سعیدی نائینی  
  صائبه سلوکی  علیرضا شفیعی  محمدرضا قلعه نوی  

  فرهاد کرم زاده  علیرضا کشاورز جمشیدیان  
  افشین کالهی  محمد گلستانه  محمد متشرعی  
  مهران محرمیان  هادی محضرنیا  جعفر محمدی  

  حمیدرضا نائینی  مازیار نوربخش  وحید والی  مجید هادی  

تیــــــــــــــــــرمـــــــــــاه

نقش فناوری اطالعات 
در  توسعه اقتصاد ایران

سازماننظامصنفیرایانهایاستانتهرانبرگزارمیکند

رویداد بزرگداشت روز فناوری اطالعات 
باحضوربیشاز500چهرهصنفیوکسبوکاری

روز ملی فناوری اطالعاتروز ملی فناوری اطالعات۲۲



ویژه نـــــــــــامه روز ملی 
فنـــــــــــاوری اطالعات
19 تیـــــــــــــــــــــــر 1401

KARANG

2

فناوری اطالعات
I N F O R M A T I O N 
T E C H N O L O G Y

گفتمان سازی برای صنعت 
فناوری اطالعات کشور

هفته اینستاگرامی 
فعاالن صنفی

در یــک هفته منتهــی بــه روز 22 تیرمــاه کــه در تقویم، 
روز ملی فنــاوری اطالعات نام گرفتــه، برخی چهره های 
صنفی، کســب وکاری و رســانه ای اکوسیســتم نوآوری 
کشــور درباره مهم تریــن چالش ها و مســائل این حوزه 
در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام به بحث و تبادل نظر 

پرداختند. 
ایــن برنامه ها کــه بــه میزبانــی آرش ســروری و به مدت 
هفت شــب در الیو اینســتاگرام برگزار می شد، میزبان 
بیــش از 20 چهــره مرتبــط با صنــف و صنعــت فناوری 

اطالعات بود.
بررســی فعالیت هــای نهادهــای صنفــی همچــون 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، مهم ترین 

موانــع و محدودیت هــای توســعه اقتصــاد دیجیتــال، 
آسیب شناســی شکســت کســب وکارهای صنعــت، 
بررســی مهم ترین نقاط عطف دو دهه اخیر این حوزه، 
بررســی دالیــل و موانــع شــکل گیری همگرایــی صنفی 
فراگیــر، نقــش رســانه در توســعه اکوسیســتم فناوری 
اطالعــات کشــور و نقــش روزنامه نــگاران تخصصی در 
توســعه ادبیــات و گفتمــان ایــن حــوزه، بررســی کارکرد 
نهادهــای صنفــی و عملکرد آنهــا در کم کردن ســختی 
کسب وکار در کشــور و بحث و تبادل نظر درباره مسیر 
آینــده اقتصــاد کشــور و نقشــی کــه صنعــت فنــاوری 
اطالعــات می توانــد در ایــن مســیر بر عهــده بگیــرد؛ از 
مهم ترین کلیدواژه های این نشست های اینستاگرامی 

 هشدار درباره یک غفلت 
بحران ساز

فناوری اطالعات 
زیرساخت اصلی 

کشور است
اقتصــاد  کارگــروه  تشــکیل   
دیجیتال دولت یکی از گام های 
مهــم بــرای برطرف کــردن چالش هــای 
صنعــت فنــاوری اطالعــات و اقتصــاد 
دیجیتــال مرتبــط  بــا آن بــوده اســت. بــا 
مشــکالت  انجام شــده  پیگیری هــای 
مختلف این حــوزه در نهایــت در کارگروه 
اقتصــاد دیجیتــال دولــت و بــا همراهــی 
نهادهــای صنفی بررســی و حــل خواهد 

شد. 

 اســتقبال نســل جدیــد در 
دانشــگاه ها از رشــته فنــاوری 
اطالعات نشان می دهد که باید نگاه ها را 
در این حوزه تغییر داد و اگر 
را  اطالعــات  فنــاوری 
زیرســاخت اصلــی کشــور 
به شــمار نیاوریم، در آینده 
دچــار بحــران می شــویم. 
دولــت ســیزدهم نیــز نگاه 
ویــژه و فرصت محــوری بــه 
ایــن حــوزه دارد و حــل 
بسیاری از مشکالت کشور 
را تنهــا از طریــق فنــاوری 

اطالعات میسر می داند.

در  بایــد  صنعــت  فعــاالن   
کمیته هــای تخصصــی کارگروه 
اقتصاد دیجیتال دولت برای ارائه نظرات و 
ایده های خود حضور فعالی داشته باشند. 
امیدواریــم بــا فعالیــت کارگــروه اقتصــاد 
دیجیتال بتوانیم موانع کسب وکارهای این 
حوزه را برطرف کنیم و به سرعت به قطب 
اقتصاد دیجیتال منطقه تبدیل شویم. اگر 
ما به درســتی عمل کرده و نیروهای ماهر 
خوبــی در این حــوزه تربیت کنیــم، نباید 
نگران این موضوع باشیم و می توانیم این 

چالش را به فرصت تبدیل کنیم. 

 توسعه شبکه زیرساخت کشور 
یک موضوع اساسی و مهم است 
که بخش خصوصــی بایــد در آن فعاالنه 
مشــارکت کند. در این  خصوص عالوه بر 
الیــه دسترســی، الیــه انتقــال کــه اصــل 
زحمت آن با شــرکت مخابرات است هم 
باید تقویت شود. همه باید تالش کنیم تا 
پروژه افزایش ۷0درصدی ظرفیت شبکه 

زیرساخت با موفقیت اجرایی شود.

POINT OF VIEWدیدگاه

عیسی زارع پور
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

حسین اسالمی،  رئیس هیئت مدیره سازمان نصر تهران

روز فناوری اطالعات؛ جشن اقتصاد دیجیتال

اوایل سال قبل و در انتهای قرن گذشته به پیشنهاد و همت 
نظام صنفــی رایانــه ای اســتان تهــران و با حمایت ســازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشور، روز 22 تیرماه همزمان با زادروز 
دانشمند مشهور محمدبن موسی خوارزمی، طبق مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان »روز فناوری اطالعات« 
ثبت و در تقویم رسمی کشور درج شد. به لطف الهی و با اخذ 
این مصوبه، صنف فاوا و عالقه مندان به اقتصاد دیجیتال 
به صورت رســمی روزی را برای برگزاری جشن ساالنه خود و 
اعالم مواضع در تقویم یافتند. بالفاصله و با توجه به فاصله 
کم تصویب این موضوع در شــورای عالی انقالب فرهنگی، 
این روز در ســال 1400 توســط نظام صنفی رایانه ای اســتان 

تهران جشــن گرفته شــد و مواضع مختلف ســازمان در آن 
روز رســانه ای شــد. در ابتــدای قــرن جدیــد و در ســالی که با 
محوریت »دانش بنیان ها« نام گذاری شده، برای دومین سال 
امیدواریم این جشــن به صورت وســیعتر در سراسر کشور 
برگزار و با توجه به نام امسال و نیز تشکیل کارگروه اقتصاد 
دیجیتــال در دولت-که اختیــارات رئیس جمهــور و هیئت 
دولت در این حوزه به آن کارگروه تفویض شــده اســت- این 
رویداد فراتر از یک جشن ساالنه، به روزی مؤثر در پیشرفت 
اقتصاد دیجیتال بدل شود. این مهم اتفاق نخواهد افتاد، 

مگر آنکه طی سال 1401 موضوعات ذیل را شاهد باشیم:
1. کارگــروه اقتصاد دیجیتــال به ریاســت وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعــات و نیز دبیــری وزیر امــور اقتصــاد و دارایی 
نسبت به استفاده حداکثری از بخش خصوصی و صنف 
فاوا در زمینه مطرح کردن موضوعات مرتبط با زیســت بوم 
و تصمیم ســازی مبــادرت کــرده و تصمیمــات مهمــی را در 
خصوص نحوه مواجهه با فناوری های نوین اخذ کنند و حتی 
نسبت به طراحی الیحه های مرتبط با این اقتصاد و ارسال 

آن به مجلس شــورای اســالمی با کمک بخش خصوصی 
اقدام کنند. 

2. در تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، قائم مقام 
یا معاونتی با عناویــن فناوری/نوآوری/اقتصاد دیجیتال 
تشکیل و فرد توانمند، شناخته شده و خوشنامی در میان 
بخش خصوصی منصــوب شــده و موضوعــات مرتبط در 
هماهنگی با کارگروه اقتصاد دیجیتال در عالی ترین سطوح 
وزارتخانه هــا و دســتگاه های اجرایــی به صــورت یکپارچــه 

دنبال شود .
3. وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در قامــت وزیر جوان 
مورد اعتماد ویژه شخص رئیس جمهور با برگزاری جلسات 
مداوم با پیشتازان اقتصاد دیجیتال شنوای موانع پیش رو 
بوده و در همکاری با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 
نسبت به طراحی مســیر حرکتی، پشــتیبانی و رفع موانع 
مجموعه هــای خصوصــی همــت ویــژه بگمارنــد. بخــش 
خصوصی هنوز امیدوار است پیشنهادهایش مورد بررسی 

ویژه قرار گرفته و مبتنی بر شرایط به اجرا درآید.

هادی محضرنیا، سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران

تأثیرات فناوری اطالعات بر کیفیت زیست شهری 
بر اساس مطالعات رسمی بین المللی، جمعیت شهرنشین 
به ســرعت رو بــه افزایــش اســت و تــا ســال 2040 میالدی، 
بیــش از ۶۵ درصــد از جمعیت جهــان در شــهرها و به ویژه 
کالن شــهرها اقامت خواهند داشــت. این رونــد رو به تزاید 
شهرنشــینی و افزایش جمعیت، مشــکالت و چالش های 
متعددی را با خود به همراه خواهد داشت.  این امر مدیران 
شهری را وادار کرده تا تالش کنند با به کارگیری فناوری های 
نوین شــیوه مدیریت خود را با چالش ها و نیازهای شهرها 
و شهروندان منطبق ســازند. شهرهای هوشمند عرصه ای 
توســعه یافته بــرای شهرنشــینی اســت کــه توســعه پایدار 
و کیفیــت زندگی بــاال را بــا ایجاد بهتریــن شــرایط در ابعاد 
اقتصادی، شــهروندی، حاکمیتی، جابه جایــی، محیطی و 
زندگی فراهم می آورد. شهر تهران نیز از این قاعده مستثنی 
نبوده و مدیریت شهری تهران نیز با درک موضوع، نگاه خود 
را به سمت تهرانی هوشمند معطوف داشته است. این امر 
نیازمنــد برنامه ریــزی، سیاســت گذاری، تخصیــص منابع 
و اجرای اقداماتی به منظور شناســایی نیازها، خواســته ها 

و الزامــات شــهروندان و در واقع تمامی ذی نفعان اســت تا 
گام های آغازین هوشمندسازی را بردارد.

در این راستا می بایست برای تحقق شهر هوشمند و دستیابی 
به اهداف توســعه پایدار به نقش پررنگ فناوری اطالعات و 
ارتباطات و زمینه ها و ابزارهای آن توجه ویژه ای کرد. مواردی 

همچون:
  توسعه خدمات دیجیتال فراگیر؛

   ایجاد شبکه های مادر زیرساخت ارتباطی یکپارچه و امن 
برای دسترسی آحاد جامعه؛

   پلتفرم محــوری، ایجــاد اکوسیســتم های نرم افــزاری و 
گسترش خدمات فناوری اطالعات در تمام حوزه های خدمات 

شهری منطبق با توسعه پایدار؛
   توســعه پلتفرم های تبادل داده، توســعه سیاســت داده 

باز و تسهیل دسترسی تمام ذی نفعان به داده های عمومی؛
   توســعه اقتصاد دیجیتال مبتنی بر تبــادالت مالی امن 
بــا به کارگیری فناوری هــای نوین ماننــد رمزارزهــا و روش های 

مبتنی بر بالکچین؛

   توسعه نوآوری شهری و کارآفرینی مولد مبتنی بر اقتصاد 
دیجیتال با نگاه به بازارهای منطقه ای و بین المللی؛

   ایجاد زیرســاخت های اینترنت اشیا و توسعه مدیریت 
فراگیر و بهینه شهر؛

   به کارگیــری راهکارهــای مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی و 
تصمیم سازی های مبتنی بر کالن داده؛

   ارتقــای امنیت ســایبری و صیانت از داده هــا و اطالعات 
شهروندان.

امید اســت با توجه به موارد فوق با تالشی جمعی و همسو 
بتوانیم چرخــه صنعت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را به 
حرکت درآورده و در ســایه آن شاهد تحقق شهر هوشمند و 

شهروندانی خشنود و شاد باشیم.
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در این شب ها بود.
پرداختــن بــه چرایــی و اهمیــت نام گــذاری روزی به نام 
روز ملی فناوری اطالعات در تقویم کشــور و تالش های 
سازمان نصر تهران برای تحقق این موضوع هم در این 
شب ها مورد اشاره بیشتر کارشناســان و مهمانان این 

برنامه قرار گرفت.
 روزی که این چهره های صنفی تأکید داشتند می تواند 
یادآوری مهمی برای تأثیرگذاری این صنعت در فضای 
اقتصاد و کســب وکار کشور باشــد تا هم فعاالن بخش 
خصوصی و هم سیاست گذاران دولتی بیش از گذشته 
در مسیر تســهیل موانع این حوزه گام بردارند و تالش 

کنند. 

POINT OF VIEWدیدگاه

 فناوری اطالعات راه 
تنوع بخشی خدمت به 

مردم است

نقش بخش 
خصوصی در توسعه 

فناوری اطالعات
ســازمان فنــاوری اطالعــات بــا 
بسترسازی مناسب جهت ارائه 
خدمــات دولــت هوشــمند، درصــدد 
شیرین کردن ذائقه مردم با فناوری است 
و این مهــم از طریــق اهداف شــبکه ملی 
اطالعات در طرح کالن و معماری شبکه 
ملی اطالعات و سند تحول دولت مردمی 
که توسط رئیس جمهور ابالغ شد، تحقق 
می یابد. رویکرد سازمان فناوری اطالعات 
ایران در تحقق دولت هوشمند، دولت به 
مثابــه ســکو یــا پلتفــرم اســت کــه بــه 
بازطراحــی این خدمــات اعــم از خدمات 
دولت به دولت، دولت به مردم و دولت به 

کسب وکارها می پردازد. 

رویکــرد ســازمان 
فنــاوری اطالعات 
در توسعه خدمات، مبتنی 
بــر ایجــاد فرصت ســازی 
یکســان از طریــق ارائــه 
خدمات پایــه دولــت برای 
بخــش خصوصــی اســت  
کــه راه انــدازی  اپراتــور 

خدمات رسان در سال جاری این امکان را 
فراهــم می ســازد تــا بخش خصوصــی از 
طریــق خدمــات پایــه و بعضــاً خدمــات 
ترکیبی، به شکلی منسجم از طریق یک 
پنجــره واحد بتوانــد اطالعات مــورد نیاز 

خود را به دست آورد.

نظــام  شــفافیت  و  تقویــت 
فنــاوری  حــوزه  تنظیم گــری 
اطالعات نقــش قابل توجهــی در جذب 
ســرمایه گذاری و نیــز مشــارکت بخــش 
خصوصی در توسعه فناوری ایفا می کند. 
ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران دارای 
چهار گونه برنامه حمایتی و مشارکتی از 
بخش خصوصی است که در این زمینه 
می توان به تسهیالت بند الف تبصره 18 
اشــاره کرد. این طــرح دارای شــش محور 
توسعه اشتغال در کسب وکارهای حوزه 
فــاوا از جمله توســعه پلتفرم ها، توســعه 
بســترهای آنالیــن ارائــه محصــوالت و 
خدمــات و آمــوزش و توانمندســازی و 
کاریابی نیروی انسانی در حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات را تحت پوشــش خود 

قرار می دهد. 

محمد 
خوانساری

رئیس سازمان فناوری اطالعات کشور

مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی

نگاهی به هستی شناسی داده و فناوری اطالعات
گسترش روزافزون دامنه اثرگذاری فناوری اطالعات، این 
حوزه را بیش  از پیش به یکی از دغدغه های اندیشمندان 
سایر حوزه ها و علوم تبدیل کرده است. شاید نخستین 
بارقه های توجه به فناوری را بتــوان در اوایل قرن نوزدهم 
در آثار و ســخنان برخی اندیشــمندان ســراغ گرفت که 
بدون شــک این توجه نیز پاســخی بــه اهمیــت و دامنه 
اثرگذاری فناوری در دوره انقالب صنعتی بود. پس از آن 
اندیشمندان نحله هستی شناســی به فناوری به عنوان 
موضوعی فلسفی نگریستند و نگاهی عمیقاً فیلسوفانه 
به موضوعی به ظاهر غیرفلسفی داشتند تا نسبت میان 
فنــاوری و روح حاکم بر آن را در قالب مســئله ای وجودی 
بررسی کنند. فناوری با پسوند »اطالعات« نیز طی چند 
دهه اخیر، چــه در حوزه فلســفی و چه در حــوزه علم به 
همان دالیــل در کانون توجــه اندیشــمندان متأخر قرار 

گرفته است.
در چنین شرایطی تعمق در اجزا، مقدمات، پیامدها و 
فرایندهایی که فناوری اطالعات بر اساس آنها از چنین 

قدرت اثرگذاری و گسترش دامنه نفوذ در شئون زندگی 
انســان برخوردار شــده، یکی از ضروری ترین مســائلی 
اســت که پرداخــت بــه آن گریزناپذیــر اســت؛ از جمله 
این موارد »دیتا« یــا همان »داده« اســت؛ چراکه بیراه 
نیســت اگر داده ها را نهاده های اولیه و شرط الزم برای 

تقویت و اثرگذاری فناوری اطالعات دانست. 
امروزه راهبــری و تصمیم گیری بــدون داده ها، ناممکن 
اســت؛ چراکــه داده محــور شــدن تصمیم ســازی  و 
تصمیم گیری  در الیه ها و بخش های مختلف، حاکمیت 
و حتــی جامعه مدنــی را نیازمند دسترســی بــه داده ها 
کرده است. پرسشی که اینجا مطرح می شود این است 
که آیا فنــاوری اطالعات صرفاً یک ابزار اســت یا ابزاری 
ذی روح است که جنس و ماهیت اثرگذاری آن بر سایر 
ابزارها و شئون زندگی انســان ها، نیازمند توجهی ویژه 

است؟
در پاســخ بــه ایــن پرســش کلیــدی بایــد تأکید کــرد که 
فناوری اطالعات امروزه دیگــر از قامت یک ابزار صرف 

خارج شده و روح تازه ای در کالبد آن دمیده شده که این 
روح متأثــر از کاربردهــا و نتایــج بهره گیــری خردمندانه 
از داده اســت. در واقــع بــه تعبیــری کاربــردی، فنــاوری 
اطالعــات امــروزه از کاربــرد پیشــین خــود از جایــگاه 
صف در ســازمان ها فراتر رفتــه و به عنوان »ســتاد« در 
نهادها و ســازمان ها ایفــای نقــش می کند و اگــر با این 
نگاه و رویکرد به فناوری اطالعات در سازمان ها مواجه 
نشــویم، برای پیشــبرد هر پــروژه و برنامــه ای، فاصله و 
وقفه ای طوالنی میان بهره بــردار و مجری جهت ایجاد 
دانــش و شــناخت کافــی و در نتیجــه تحقــق نتیجــه و 
عملکرد دقیق حاصل خواهد شد که با توجه  به سرعت 

تغییرات، به هیچ عنوان قابل  پذیرش نیست.

مجید هادی، مدیرعامل تجارت الکترونیک پارسیان 

فناوری اطالعات؛ موتور قدرتمند تحرک اقتصادی

 همــه مــا آگاهیــم کــه در میهــن عزیزمــان ایــران، 
پیشــرفت کالن شــهرها و پیچیدگــی آنهــا، نیــاز 
روزافزون شهروندان به دانش خدمات الکترونیک شهری را 
ضروری می کند و این روزها شاهد پیدایش روش های نوین 
در طراحی و ارائه این خدمات در کشــور هستیم.با ظهور و 
گســترش فناوری اطالعــات و ارتباطات در ســطح جامعه، 
متغيرهــای خــرد و كالن اقتصادی دســتخوش تغييــر قرار 
می گيرند. به طــوری که در کشــورهای توســعه یافته به طور 
محسوسی شاهد اســتفاده عمومی از روش های هدفمند 
این مفهــوم اساســی در تمامی عرصه هــای زندگــی و نظام 
مدیریتی جامعــه هســتیم. در مقابل در کشــورهای کمتر 

توسعه یافته، مردم کمتر از این امکان برخوردارند که تأثیر آن 
در نظام اجتماعی و حتی سیاسی حاکم بر آن کشورها کامالً 

مشهود است.

 کاربرد ICT به  عنــوان موتور قدرتمند بــرای ایجاد 
تحرک در بخــش تجــارت و اقتصاد بــه رفع کامل 
مشــکالت اقتصادی کشــور منجــر نشــده، اما اســتفاده و 
توسعه آن، کارآمدسازی سایر بخش های تولیدی را به همراه 
خواهد داشت. همچنین توجه به این مطلب ضروری است 
که تأکید بر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، موجب 
کاهــش منابع ســایر بخش ها نخواهد شــد، بلکــه تجهیز 
حکومت ها به این ابزار قدرتمند، دســتیابی آنها به اهداف 

میان  مدت و بلند مدت توسعه ای را تسهیل می کند.

 به منظور جلوگیری از فقر اطالعاتی و ارتباطی و در 
راستای پیشرفت و توسعه این صنعت، همگام با 
جامعه جهانی می بایســت اقدامات اساســی در راســتای 

تدوین برنامه ای بلند مدت برای رفع موانع و مشکالت موجود 
و تســهیل و تســریع فرایندهای تولیــد و همچنین تحقق 
جامعه دانش محور و اقتصاد دانش بنیان واقعی در کشور 
صورت پذیرد.شــرکت تجارت الکترونیک پارســیان )تاپ( 
به عنوان یک شرکت نوآور در این حوزه که چندین سال رتبه 
نخست ارائه خدمات پرداخت کشور را به خود اختصاص 
داده، امــروز پــس از دو دهه فعالیت در صنعــت پرداخت، 
توانسته با ارائه راهکارهای نوین و متمایز و ایجاد یک زنجیره 
ارزش برای مشــتری، مانند راهکار کیف پول الکترونیک و 
روش های نوین پرداخت با امنیت باال، همگام با کشورهای 
توسعه یافته، فرهنگ اســتفاده از این فناوری ها را در میان 
سطوح عالی حاکمیت و سطوح مختلف مردم، جاری سازد. 

 نگاه به چشم انداز این صنعت، ما را به رسیدن به 
جایگاه باالتر در رتبه های جهانی از حیث پرداخت 
شبکه ای و ارتقای روزافزون رتبه شرکت در میان شرکت  های 

برتر ایران رهنمون می کند.
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فناوری اطالعات
I N F O R M A T I O N 
T E C H N O L O G Y

  نقش فناوری اطالعات 
در انقالب صنعتی چهارم

فناوری اطالعات 
هسته اقتصاد 

دیجیتال
 آینده حکمرانی در فضای مجازی، 
حکمرانــی در فضــای اقتصــاد 
دیجیتال است. اگر هر پدیده ای در عرصه 
فضــای مجــازی، ســازوکار 
حیــات اقتصــادی خــود را 
ســامان ندهــد، محکــوم به 
اقتصــاد  امــا  فناســت.  
دیجیتــال یک زیرســاخت 
اساســی دارد و آن »فناوری 
اســت.  اطالعــات« 
اتکینســون و مکی در سال 
200۷ در مقالــه ای، کاربــرد 
فراگیــر و گســترده »فناوری 
اطالعات« در ابعاد زیربنایی اقتصاد شامل 
کارکــرد درونی ســازمان ها، مبــادالت میان 

آنها و مبادالت میان افراد را ارائه داده اند.

 با اینکه نباید اقتصاد دیجیتال را 
اطالعــات«  »فنــاوری  همــان 
دانست، اما حتماً بایستی توجه کنیم که 
هســته اول، ســخت و محــوری اقتصــاد 
دیجیتــال اســت. »جــورج رینولــدز«، در 
تعریف »فنــاوری اطالعات« می نویســد: 
»فناوری اطالعات« شــامل همــه  ابزارها و 
روش هایی اســت که اطالعات را دریافت، 
ذخیره، پردازش و مبادلــه می کنند و مورد 

استفاده قرار می دهند.

 بنابرایــن باید به درســتی بــه این 
مفهوم نگاه کنیم تا آن را با سطوح 
دیگر اقتصاد دیجیتال اشتباه نگیریم. روز 
فناوری اطالعات روزی است که بشر را وارد 
انقــالب صنعتــی چهــارم کــرد. داده و 
اطالعات و فناوری استفاده از آن، سوخت 
عصــر دیجیتــال اســت و موفقیــت در 
پیشرفت و رفاه آینده بشــر در گرو بینش 

حاصل از تحلیل داده و اطالعات است.

 ایران عزیزمان با مجاهدت جوانان 
نخبه و کوشا توانسته مانند همه 
فناوری های های تک، به فناوری اطالعات نیز 
دست پیدا کند و البته به کاربردهای آن نیز 
کامالً آگاه بوده و نسبتاً کم آن را به کار گرفته 
که این مهم به برداشتن موانع بستگی دارد 
که اگر تصمیم گیــران در مجلــس و دولت، 
حرکتــی نکننــد، همیــن جوانــان موانــع را 
برمی دارند تا آینده ایران اسالمی، شکوفا و 

سربلندتر از گذشته رقم بخورد.

POINT OF VIEWدیدگاه

مجتبی توانگر
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال 

مجلس شورای اسالمی

چند دهه گذشته شــاهد انقالب در پردازش اطالعات و 
ارتباطات بوده ایم و همه نشــانه ها حاکی از آن است که 
پیشرفت فناوری و استفاده از فناوری اطالعات با شتاب 

ادامه خواهد یافت. 
هزینه هــای ارتباطــات در ســایه فناوری هــای 
جدیــد و فناوری هــای اطالعاتــی و افزایــش 

رقابت کاهش یافته است. 
فرصت هــای  فنــاوری  پیشــرفت های 
مهــم بســیاری خلــق کــرده، امــا چالش هــای 
بزرگــی را نیــز پدیــد آورده اســت. نوآوری هــا 
اثــرات  اطالعــات  فنــاوری  زمینــه  در 
گســترده ای در حوزه هــای متعــدد جامعــه 
دارد و سیاســت گذاران را بــرای اثرگــذاری 
بــر مســائلی همچــون بهــره وری اقتصــادی، 

حقوق مالکیت معنوی، حفاظت از حریم خصوصی و 

مقرون به صرفه بودن و دسترسی به اطالعات، به میدان 
اقدام کشانده است. 

 الگوهای کسب وکار، بازرگانی و ساختار بازار
کاهش اهمیت فاصله یکی از اثرات فناوری 
اطالعات بر کار است. توزیع جغرافیایی کار 
در بســیاری از صنایع به شــکلی چشم گیر 
در حال تغییر است. شرکت های نرم افزاری 
دریافته اند کــه می توانند با ارســال پروژه ها 
به کشورهایی که دستمزدها در آنها بسیار 
پایین تــر اســت، بــر بــازار محلــی و فشــرده 
مهندســان نرم افــزار چیــره شــوند. عــالوه 
بــر ایــن تفاوت هــای زمانــی امــکان فعالیت 
شــبانه روزی روی طرح های حیاتــی را فراهم 
کرده اســت. در همین حال شــرکت ها می تواننــد تولید 

خود را به سایر کشورها برون سپاری کنند، اما با تکیه بر 
صنعت ارتباطات گروه های بازاریابی، تحقیق و توسعه و 
توزیع را در تماس نزدیک با گروه های تولیدی نگه دارند. 
بنابرایــن آزادی بیشــتری بــرای مکان یابــی فعالیت های 
اقتصادی شرکت ها ایجاد شــده؛ گرچه رقابت بیشتری 
در بیــن مناطــق در زمینــه زیرســاخت ها، نیــروی کار، 
ســرمایه و ســایر منابــع بــه وجــود آمــده، اما شــرکت ها 
فرصت هــای افزون تــری بــرای انتخاب محل مناســب از 

جنبه مالیات و سایر مقررات دارند.
رایانه هــا و فناوری های ارتباطی به ترویــج بازارهای تولید 
و توزیع کمک می کنند. زیرســاخت فناوری محاســبات 
و ارتباطــات، دسترســی 24ســاعته و کم هزینه بــه انواع 
اطالعــات قیمــت و محصــول را بــرای خریــداران فراهــم 
می کند و موانع اطالعاتی عملیات کارآمد بازار را کاهش 
می دهد. چنین زیرساختی ابزار اجرای آنی معامالت را 

قرن جدید و تأثیرات 
اجتماعی فناوری اطالعات

مهران امیری
کارشناس کسب وکارهای نوپا

وابستگی به فناوری نتیجه ناگزیر پیشرفت فناوری است. جهان به زیرساخت های اطالعاتی 
در حال ظهور نیز وابسته شده که خطراتی به همراه دارد 
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یک سالشمار مختصر 
از تحوالت مهم  فناوری 

اطالعات در ایران
ورود تلگراف

1236

 آغاز فعالیت مرکز
 فیزیک نظری

1367

ورود بی سیم 
جنگی

1305
آغاز رادیو

1319

واردات تجاری 
کامپیوتر

1371

آغاز تلویزیون

1337

اولین 
خودپرداز

1371

آغاز کسب وکار 
اینترنتی

1382
تولد کلوب

1383

ورود اولین 
کامپیوتر

1341

ورود موبایل

1373

پروژه یونیکد

1377

ورود وی سی ها

1390

تولد کافه بازار

1389
5G شروع

1399

تولد زودفود

1388

فراهم می کند؛ در نتیجــه از حضور واســطه هایی مانند 
کارمندان فروش، کارگزاران سهام و بنگاه های مسافرتی 
که وظیفــه آنها ایجاد پیونــد اطالعاتی بیــن خریداران و 
فروشــندگان اســت، بی نیاز می شــویم. همچنین حذف 
واســطه ها موجــب کاهــش هزینه هــا در زنجیــره ارزش 

تولید و توزیع می شود. 
تجارت الکترونیک به بهترین شکل اثر فناوری اطالعات 
بــر ســاختار هزینــه شــرکت ها را نشــان می دهــد. آنگاه 
کــه بــه جــای فروشــگاه های ســنتی وارد مســیر تجــارت 
الکترونیک می شــویم، حوزه های کلیــدی کاهش هزینه 
شــامل اســتقرار فیزیکی، قــرار دادن و اجرای ســفارش، 
پشــتیبانی مشــتری، کارکنان، حمل موجــودی و توزیع 
اســت. فروشــگاههای تجــارت الکترونیــک بــه کارکنان 
کمتر، اما بــا مهارت باال نیــاز دارند. گرچه ممکن اســت 

راه انــدازی و نگهــداری یــک 
وب سایت تجارت الکترونیک 
گران باشد، اما روشن است که 
نگهــداری چنیــن ویترینی در 
مقایســه با فروشــگاه فیزیکی 
کم هزینه تــر اســت، همیشــه 
بــاز اســت، میلیون هــا نفــر در 
سراسر جهان به آن دسترسی 
دارند و هزینه های متغیر کمی 
دارد. تجــارت الکترونیــک در 
کاهــش هزینه هــای جــذب 
مشــتریان جدیــد نیــز بســیار 
کارآمد اســت؛ بخش بزرگی از 
پشــتیبانی مشــتری به بستر 
و  آنالیــن منتقــل می شــود 

مشــتریان دسترســی مســتقیمی به پایگاه های داده یا 
کتابچه های راهنما دارند که موجــب کاهش قابل توجه 

هزینه و افزایش کیفیت خدمات می شود. 

 محل کار و بازار کار
رایانه هــا و فناوری هــای ارتباطــی، کار مشــترک بیــن 
گروه هــای پراکنــده از بازیگرانی را امکان پذیر می ســازند 
کــه حتــی هرگــز به صــورت فیزیکــی بــا یکدیگــر دیــدار 
نمی کننــد. زیرســاخت های ارتباطــی جهانــی امــکان 
فعالیــت 24ســاعته و تعامــالت غیرهمزمــان و همزمان 
بین افراد و سازمان ها را ممکن می سازد. کاهش اهمیت 
فاصله بر پایه رایانه و فناوری ارتباطات به سود دورکاری 
است که بر الگوهای اقامتی شهروندان اثر دارد. کارکنان 
می تواننــد بیشــتر کار خــود را در خانــه انجــام دهنــد و 
عواقب تغییر محل شغل از شهرها به مناطق دورافتاده 

بسیار عمیق نخواهد بود. 
از آنجا که بیشــتر کارمنــدان از راه دور دارای تحصیالت 
بهتر و دســتمزد باالتر هستند، تقاضا جهت خدمات و 
فرصت های شغلی برای جمعیت محلی ایجاد می شود. 
همچنیــن از آنجــا کــه تغییــر کارفرمــا نیازمنــد تغییــر 
محــل زندگــی نیســت، دورکاری بایــد تحــرک شــغلی و 
ســرعت پیشــرفت شــغلی را افزایش دهد. این افزایش 
انعطاف پذیری همچنین ممکن است استرس شغلی را 

کاهش و رضایت شغلی را افزایش دهد. 
پرســش دشــوار تأثیــر رایانه هــا و ارتباطــات بر اشــتغال 
اســت. توانایی رایانه هــا و ارتباطات برای انجــام کارهای 
معمولــی ماننــد حســابداری بــا ســرعتی بیشــتر، ایــن 
نگرانی را ایجاد می کند که رایانه ها و ارتباطات جایگزین 
افراد شــوند. اما حتــی اگر برخی مشــاغل حذف شــود، 
فرصت هــای دیگــری به ویــژه بــرای متخصصــان ایجــاد 
می شــود کــه بــه رشــد تولیــد و افزایــش اشــتغال کلــی 
می  انجامد. فناوری اطالعات، هم به ایجاد شغل و هم از 
بین رفتن آنها کمک می کند و زمینه ساز تغییر در ترکیب 
مهارت های شغلی نیز می شود. آشکار است که کارکنان 
با سطوح متفاوت مهارتی تأثیرات متفاوتی می پذیرند. 

تجــارت الکترونیــک تقاضــا بــرای متخصصــان فناوری 
اطالعات را افزایش می دهد، اما تقاضا برای نیروی کاری 

انعطاف پذیر و چندمهارتی ایجاد می شود. 

 آموزش 
پیشــرفت در فنــاوری اطالعات بــه جای حــذف آموزش 
سنتی در کالس درس، به مهارت تدریس کمک می کند و 
مربی در ترکیبی از نقش ها عمل می کند. او تأمین کننده 
خدمات به دانــش آموزان اســت، امــا در ایجــاد انگیزه، 
تشــویق، ارزشــیابی و رشــد دانش آمــوزان نیــز نقــش 
دارد. اینترنــت گســترش وســیعی را در پوشــش و ارائــه 
بهتر آمــوزش ممکن کــرده اســت. یادگیــری از راه دور از 
طریــق اینترنت مکمــل مدارس موجــود برای کــودکان و 
دانشجویان دانشگاه است، اما می تواند تأثیر بیشتری 
بر برنامه های مداوم آموزشــی 
بگذارد. مهارت های سطح باال 
در یــک اقتصــاد دانش محــور 
مبتنــی بــر فنــاوری عنصــری 
حیاتــی اســت. بــا تغییــرات و 
پیشرفت های پرشتاب فناوری 
ارتقــای مســتمر مهارت هــای 
حرفــه ای بــه یــک ضــرورت 
اقتصادی تبدیل شده است. 

 حریــم خصوصــی و 
جامعه

محتــوا  عرضــه  گســتردگی 
در قالــب دیجیتــال بــه تکثیر 
و توزیــع آســان تر و ارزان تــر 
اطالعــات منجــر می شــود کــه هزینــه توزیــع محتــوا را 
کمتــر می کند، امــا توزیع بــدون رعایت حقــوق مالکیت 
معنــوی موجــب کاهــش انگیزه هــای تولیدکننــدگان و 
توزیع کنندگان می شــود. فناوری اطالعات پرســش های 
بســیاری را در مورد پاسداشــت مالکیت معنــوی ایجاد 
می کند و باید ابزارها و مقررات جدیدی برای این مشکل 
ایجــاد شــود. اینترنــت درگیــر مســائلی همچــون آزادی 
بیان و تنظیم محتواســت، امــا همان فناوری کــه امکان 
فیلتر کردن محتــوا بر پایه اخالق را فراهــم می کند، برای 
فیلتر کردن گفتار سیاسی و محدود کردن دسترسی به 

مطالب سیاسی نیز استفاده می شود. 
نگرانی قابل توجهی در مورد حریم خصوصی در بخش 
دولتی و غیردولتی ایجاد شده است. کاهش هزینه های 
ذخیره ســازی و پردازش اطالعات، گــردآوری پرونده های 
دقیــق در مــورد همــه شــهروندان را بــرای شــرکت های 
داده کاوی دولتی و خصوصی ممکن کرده است. روشن 
نیست در حال حاضر چه کسی داده های مربوط به افراد 
را گردآوری و از آنها چگونه استفاده می کند. این داده ها 

چگونه به اشتراک گذاشته می شود؟ 
آیا ممکــن اســت از آنهــا سوءاســتفاده شــود؟ در حالی 
که امروزه مــردم از بــار اطالعاتــی رنج می برند. بســیاری 
از اطالعــات موجود در اینترنت ناقص و حتی نادرســت 
است و مردم بیشتر و بیشــتر وقت خود را صرف جذب 
اطالعــات نامربــوط می کننــد، تنها بــه این خاطــر که در 

دسترس است.
وابســتگی به فنــاوری نتیجــه ناگزیــر پیشــرفت فناوری 
است. جهان به زیرساخت های اطالعاتی در حال ظهور 
نیز وابســته شــده که خطراتی به همراه دارد. شکســت 
زیرساخت های فناوری می تواند باعث فروپاشی عملکرد 
اقتصادی و اجتماعی شود. خاموشــی خدمات تلفن از 
راه دور، ســامانه های داده اعتباری، ســامانه های انتقال 
الکترونیکــی وجوه و ســایر خدمــات حیاتــی ارتباطات و 
پــردازش اطالعات بــدون شــک باعث اختالل گســترده 
اقتصــادی می شــود؛ با ایــن حال پرهیــز از وابســتگی به 

فناوری غیرممکن است. 

 رایانه ها و فناوری های 
ارتباطی، کار مشترک 
بین گروه های پراکنده 

از بازیگرانی را 
امکان پذیر می سازند 

که هرگز به صورت 
فیزیکی با یکدیگر 

دیدار نمی کنند

تولد سازمان نصر 
آغاز پایانه های 

فروش الکترونیکی

1384

آغاز نمایشگاه 
الکامپ

1369

 تولد دیجی کاال
تولد ایرانسل

1385

ورود تپسی به 
بورس

1401

جنبش 
وبالگ نویسی

1381

واردات اولین 
محموله کامپیوتر

1364

اتصال به وب 
جهانی

1372

تولد تاکسی 
اینترنتی اسنپ

1393



ویژه نـــــــــــامه روز ملی 
فنـــــــــــاوری اطالعات
19 تیـــــــــــــــــــــــر 1401

KARANG

6

فناوری اطالعات
I N F O R M A T I O N 
T E C H N O L O G Y

اینترنت رگ حیات 
اقتصاد دیجیتال است

عملکرد متضاد 
رگوالتور

فنــاوری اطالعــات در دورانــی کــه مفاهیمــی مثــل اقتصاد 
دیجیتال پررنگ تر شده اند، بسیار حائز اهمیت است، اما 
این اهمیــت از نگاه دولت مــردان و صنایــع دولتی محفوظ 

مانده است.
ایده انتخاب یک روز به عنوان روز فناوری اطالعات پیشنهاد 
نصر تهران بود کــه در شــورای انقالب فرهنگی مطــرح و در 
نهایت با تأیید رئیس جمهور تصویب شــد. امسال اولین 
ســالی اســت که روز فناوری اطالعات در تقویم ثبت شــده 
اســت. این روز می توانــد برنامه هایی حول محــور معرفی و 
کارکردهای فناوری اطالعات داشــته باشــد و توجه هــا را به 
موضــوع فنــاوری اطالعــات بیش  از پیــش جلب کنــد. این 
روز می تواند یــک ابزار اطالع رســانی برای صنایع ســنتی و 

حوزه های دولتی هم باشــد. اساســاً توجه به فناوری باعث 
رسوب و افزایش اثرگذاری این حوزه می شود.

در زمانه ای هســتیم که دیتــا و اطالعات بزرگ تریــن دارایی 
شرکت ها محسوب می شــوند. در گذشــته میزان معادن و 
ذخایر از معیارهای ســنجش قدرت شــرکت ها بودنــد، اما 
امروز شرکتی قدرتمند وجهانی است که دیتا دارد. چگونگی 
بهره برداری از دیتاهای موجود و استفاده از آنها در راستای 
منافع جامعه، صنایع و شرکت ها معنای فناوری اطالعات 
اســت. فناوری اطالعات ابزاری اســت که دیتاهــا را تبدیل، 
جابه جا و منتقل می کند و دانشی است که به بهینه سازی 
و بهره برداری حداکثری کمک می کنــد. ابزارهای مبتنی بر 
موبایل و اینترنت هم در این مسیر مؤثرند و نقش پررنگی 

حمیدرضا احمدیان ،  مدیرعامل هلدینگ داده ورزی سداد

آغازی برای دنیای آینده

حمید حسن آبادی، مشاور ارشد تحول دیجیتال سازمان بورس و اوراق بهادار

پدیده ای تلفیقی و تحول آفرین

شــواهد تاریخی به ما می گوید که چگونــه نئاندرتال ها از 
ســنگ ها برای ایجاد آتش با هدف پخت غذا و غیره بهره 
می بردند یا از چوب برای ســاخت نیزه اســتفاده می شــد 
که برای شــکار حیوانــات و ســایر روش هــای ابتدایی مورد 
اســتفاده قــرار می گرفــت. طــی ســال ها، ایــن تکنیک هــا 
به تدریــج توســعه یافتند تــا اینکه بــه اوج پیشــرفت های 
فناورانه در عصر حاضر رسیدیم؛ جایی که فناوری درِ منزل 
مــردم را می کوبــد و حتی بــدون اجــازه وارد خانه هایشــان 

می شود. 
تمــدن بشــری شــکل کنونــی خــود را مدیــون تعــدادی از 
انقالب هــای بــزرگ در محــور توســعه و برقــراری ارتبــاط و 
انتقال اطالعات اســت. پیدایش نوشــتن، یک پیشرفت 
فناورانه که حداقل ســه هزار ســال پیــش در بین النهرین 
باستان آغاز شد، به شــکوفایی تجارت، ریاضیات، علم و 
یادگیری منجر شد و در پی آن نقطه عطف دیگر، اختراع 
ماشین چاپ مدرن توســط »یوهانس گوتنبرگ« در قرن 
پانزدهم بود که امــکان انتقال ایده ها به افــراد زیادی را در 

مکان ها و زمان های گسترده فراهم کرد. اختراعات تلفن، 
تلگراف، رادیو، فیلم، تلویزیون و اینترنت همگی ارتباطات 
و بیان را گســترش دادند. این انقالب ها دنیای اطالعات و 
دانش را تغییر دادند و در نتیجه تأثیرات زیادی بر جامعه 

گذاشتند.
شکی نیست که ما در حال تجربه یک پیشرفت فوق العاده 
در فناوری هســتیم. این فنــاوری تأثیر منفی یــا مثبتی بر 
زندگی ما داشته و شــیوه زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده 
که به شــدت به آن متکی شــده ایم. اما این واقعیت است 

که این جریان نیز بخشی از مسیر تکامل انسان است.
فناوری های نوین در یک آســتانه متوقف نخواهند شــد و 
تنها چرخه تکامل باعث دگرگونــی آن خواهد بود و نکته 
بااهمیت کــه می تواند فرصتــی حیاتی یا چالشــی جدی 
باشــد این اســت که مســیر فناوری ها  محدود به  جوامع 

توسعه یافته نیست.
امروزه زندگی بدون ابزار فناورانه معنی ندارد و در این مسیر 
سرعت دسترسی به فناوری و نیروی انسانی دو شاخص 

اصلی اســت. در رقابــت فناوری محور نقــش دولت ها در 
کنــار ســازمان های مردم نهاد و دانشــگاه ها بســیار جدی 
و حائــز اهمیــت هســتند و هــر کشــوری کــه دارای برنامه 
منسجم و شفافی برای آن باشد، می تواند برنده این دوئل 
دانش محور باشد. البته باید در بخش خدمات مورد نیاز 
جامعه توجه داشت که در مسیر استفاده از فناوری، عامل 
استفاده کننده از فناوری مهم است؛ بنابراین ممکن است 
فنــاوری در برخــی کارهــا نتواند مناســب باشــد و تأثیرات 

منفی داشته باشد.
به آغاز دنیای آینــده و تکمیــل جاه طلبــی فناورانه خوش 

آمدید. 

قوانین و مقررات در اکثــر صنایع دنیا بعد از بحران مالی 
جهانــی در ســال 2008 به شــدت تغییر کــرد. درصد این 
تغییرات در صنعت خدمات مالی بسیار بیشتر از سایر 
صنایع بــوده اســت. نرخ رشــد بــاالی تغییــرات در حوزه 
قوانین و دستورالعمل های ابالغی توسط نهادهای ناظر 
و رگوالتورها طی ســال های اخیر از یک ســو و هزینه های 
باالی تطبیق با این قوانین برای نهادهای تحت نظارت از 
سوی دیگر، ضرورت نگاه ویژه به موضوع قوانین و مقررات 
حوزه مالی را مضاعف کرده اســت. در همین بازه زمانی، 
تغییرات بســیاری را در حوزه فناوری های مورد اســتفاده 
در صنعت خدمات مالی شــاهد بوده ایــم؛ فناوری هایی 

همچون بالکچیــن، دیفای، ظهــور رمزارزهــا، کاربردهای 
متنوع هوش مصنوعی و غیــره که هر یک بعضاً موجب 
بــروز انقالبــی در این صنعــت شــده اند. به کارگیــری این 
فناوری ها توسط مؤسسات مالی برای تسهیل و تسریع 
در انجام امور مالی مشتریان در حوزه های مختلف امروزه 
از بدیهیات به شــمار می رود، اما عقب بودن همیشــگی 
نهادهــای ناظــر از نهادهــای نظارت شــونده، ضــرورت 
پرداختن بــه حوزه فناوری هــای این حــوزه را چندین برابر 

کرده است. 
از ایــن رو بــا پدیــده ای تلفیقــی از قوانیــن و مقــررات از 
یــک ســو و از ســوی دیگــر فناوری هــای نوظهــور و بعضاً 
 تحول آفریــن مواجــه هســتیم. فنــاوری تنظیم گــری 
 )RegTech یــا به اختصار Regulatory Technology(
موضوعی اســت که به طور رســمی از ســال 201۶ بر ســر 
زبان ها افتاد و اولین بار توسط نهاد ناظر مالی انگلستان 
)FCA( تعریف و بــه کار گرفته شــد؛ »زیرمجموعــه ای از 
فناوری های مالی )فین تک( کــه تمرکز آن بر فناوری هایی 

اســت که برآورده ســازی نیازمندی های تنظیم گــری را به 
شــیوه ای مؤثر تــر و کارآمدتــر از توانمندی هــای موجــود، 
تســهیل می کند.« احراز هویت الکترونیک مشــتریان، 
امضای دیجیتــال قراردادها، ســامانه ها و ابزارهای حوزه 
مبــارزه بــا پول شــویی، ســامانه های نظارتــی نهادهــای 
ناظر مالی و ابزارهــای تطبیق برای نهادهــای مالی تحت 
نظارت، تنهــا بخشــی از کاربردهــای متعــدد رگ تک در 
صنعت مالی به شمار می رود. امیدواریم با معرفی هرچه 
بیشــتر ابعاد مختلف این پدیــده و شــناخت مؤلفه ها و 
بازیگران تشکیل دهنده اکوسیستم رگ تک، شاهد بلوغ 
روزافزون این پدیده و بهره گیری بیشتر از مزایای آن توسط 
نهادهــای مالی ناظــر و رگوالتــور )بانک مرکزی، ســازمان 
بورس، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی و...( و نهادهای 
مالی نظارت شونده )بانک ها و مؤسسات مالی غیربانکی، 
شرکت های کارگزاری و سایر مؤسسات مالی بازار سرمایه، 
انواع شرکت های بیمه و کارگزاران مالیاتی و...( و صدالبته 
استارتاپ های ارائه دهنده این خدمات در کشور باشیم.

 نوع نظارت رگوالتور 
محدودکننده است

 اتفاقی مبارک
 اما ناکافی

 اختصاص یــک روز بــه فناوری 
اطالعات اتفاقی میمون است؛ 
اختصــاص روزی از ســال بــه فنــاوری 

زیباست، اما کافی نیست.

 دیگر فناوری اطالعات به شعار و 
زمان آینــده محدود نمی شــود. 
اهمیــت فنــاوری اطالعــات چند ســالی 
اســت که برای همه روشــن شــده است. 
فناوری عــالوه بــر ایجــاد اشــتغال و رفاه، 
زندگی روزمره انسان را هم تحت  تأثیر قرار 
داده است. درست است که با کشورهای 
پیشرفته دنیا فاصله زیادی داریم، اما با 
محدودیت هــا،  وجــود 
اقدامــات خوبــی در ایــن 
زمینــه انجــام داده ایــم. تــا 
چنــد ســال پیــش حتــی 
زیرســاخت  های کنونــی را 
هم نداشتیم، اما در دوران 
کــه  دیدیــم  کرونــا 
زیرساخت ها خوب بودند 
و کسب وکارهای اینترنتی 
رشد باالیی را تجربه کردند. 
البتــه همه گیری گوشــی های هوشــمند 
یکــی از عوامل تأثیرگذار بر رشــد فناوری 

است.

شــکل  بــه  بایــد  فنــاوری   
سیســتماتیک و در راســتای 
علمــی  مراتــب  و  کشــور  توســعه 
سیاست گذاری شود. چه بخواهیم، چه 
نخواهیم، آینده به سمت فناوری حرکت 
می کند، در نتیجه طرح هایی نادرست و 
محدودکننده مانند طرح صیانت، مانع 
پیشــرفت فناوری هســتند. نظارت باید 
وجــود داشــته باشــد، امــا نــوع نظــارت 
رگوالتــور محدودکننــده اســت و مانع از 
توسعه کسب وکارهای مبتنی بر فناوری 

اطالعات می شود.

 الزم است به رگوالتور بگوییم که 
اجــازه دهنــد مــردم و جوانــان 
کارشــان را انجــام دهنــد، حــوزه فنــاوری 
اطالعات از معدود حوزه هایی اســت که 
خودش پیش رونده اســت و بــه کمترین 
قانون گذاری نیاز دارد. رگوالتور همیشه از 
فناوری اطالعات عقب تر اســت و خوب 
اســت با دید توســعه ای به حوزه فناوری 
اطالعات بنگــرد و به  جــای محدودکردن 

جوانان به آنها اجازه فعالیت دهد.

POINT OF VIEWدیدگاه

افشین کالهی
رئیس کمیسیون کسب وکارهای نوین 

و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران



فناوری اطالعات
I N F O R M A T I O N 
T E C H N O L O G Y

ویژه نـــــــــــامه روز ملی 
فنـــــــــــاوری اطالعات
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دارند. فناوری اطالعات با رایانه تنیده شده و این دو کامالً با 
یکدیگر منطبق اند.

فناوری اطالعات یک ابزار کمک کننده برای توسعه و استفاده 
بهینه از ظرفیت های ســایر صنایع اســت و عالوه بر اینکه 
خــودش تحول آفریــن اســت، در صنایع دیگر هــم موجب 
تحول دیجیتال و پدیدآمــدن اقتصاد دیجیتال می شــود. 
سهم آی تی از تولید ناخالص داخلی )GDP( و  سهم آی تی 
از اقتصاد دیجیتال، از میزان نفوذ فناوری در سایر صنایع 
قابل اندازه گیری هستند. البته میزان نفوذ فناوری در صنایع 
شاخص ندارد، اما با استفاده از برخی مصادیق می توان آن 
را سنجید. بر این اساس سهم آی تی اقتصاد دیجیتال ایران 
به نسبت اقتصادهای بزرگ جهانی بسیار محدود است. 

آمارهای چندان دقیقــی در این خصوص وجود نــدارد، اما 
بررسی ها نشان می دهند که این سهم، این ظرفیت  را دارد 
که حدود هفــت درصد رشــد کند. ایــران در حــوزه اقتصاد 
دیجیتال و در شاخص استفاده از فناوری اطالعات بیش از 

۵0 درصد با اقتصادهای موفق جهانی فاصله دارد.
به یاد داشته باشیم که حضور اینترنت برای تحقق موضوع 
فنــاوری اطالعــات اهمیــت بســیاری دارد. رشــد اقتصــاد 
دیجیتال در کشور و بهبود سرویس های الکترونیک نیازمند 
زیرساختی به نام اینترنت است. شعارهای مربوط به اهمیت 
اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک همه جا را پر کرده اند. 
اما در چند ماه اخیر  وضعیت اینترنت نامناسب تر از قبل 
شده و دستکاری زیرساخت ها و پروتکل ها به شدت افزایش 

یافته اســت؛ اتفاقات این چنینی، جریانی را که می خواهد 
سهم اقتصاد دیجیتال را باال ببرد، پس می زند. 
مهم تریــن مصــداق ایــن پس زدگــی هــم نیروی 

انسانی است.
زمانی که اینترنــت در وضعیت نامناســب قرار 
دارد، اقتصاد دیجیتال و امثالهم در حد شــعار 
باقی می مانند. تقصیر حداکثری این شرایط هم 
متوجه رگوالتوری است که اینترنت را دستکاری 
می کند. بنابراین رگوالتور باید تکلیف خودش را 
مشخص کند. شعارهای رگوالتور با عملکردش 
در تضادند. نمی شــود هم شــعار داد و هــم ابزار 

تحقق شعار را محدود کرد.

علیرضا خداکرمی، رئیس هیئت مدیره تجارت الکترونیک پارسیان

فناوری اطالعات؛ ابزار توسعه پایدار

آرش بابایی، مدیرعامل ارتباط فردا

بانک ها می توانند پیشتاز باشند

1. علت نام گــذاری روز فنــاوری اطالعات در روز بزرگداشــت 
خوارزمی، آن است که اگرچه جایگاه خوارزمی و رسیدن او به 
قله هرم دانش و نشر حکمت و معرفت مهم است، اما آنچه 
او را از سایر دانشمندانی که به این جایگاه رسیده اند، متمایز 
می کند، جاری سازی و کاربردی کردن الیه های باالی هرم در 

الیه های پایینی آن است.
2. به طــور معمــول در تعریــف فنــاوری اطالعــات برخــی بر 
فناوری تمرکز می کنند و با رویکردی عملیاتــی و اجرایی، آن 
بخــش از فناوری ها را کــه در فرایند بهره بــرداری از اطالعات 
شامل جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش، حفاظت، مبادله 
و انتقال، تحلیــل و نمایش اطالعــات نقش دارنــد، فناوری 
اطالعات می دانند و برخی دیگر اطالعات را کاالیی ارزشمند 
قلمداد و بــر ارزش آفرینــی روی اطالعات تمرکــز  می کنند و 
فناوری هایی را که برای حفظ و افزایش ارزش آن به کار گرفته 
می شــوند، فناوری اطالعات می دانند. به عبارتــی در هر دو 
رویکرد، فناوری در مواجهه با اطالعات از دو منظر بهره برداری 

و ارزش آفرینی مورد توجه قرار می گیرد.

3. اما از منظری دیگر و احتماالً بهتر، فنــاوری اطالعات، نه 
بر فناوری تمرکز دارد و نه بــر اطالعات، بلکه ارزش آن تمرکز 
بر هم آفرینی هــر دو در خلق و رشــد پایدار ارزش فرادســت 

آنهاست.
4. برای پذیرش این رویکرد و تعریف اخیر باید بین اقتصاد 
هر حوزه با خود آن حوزه تفاوت اساسی قائل شد، اما اغلب 
متخصصان هر حوزه در برابر پذیرش آن مقاومت می کنند؛ 
چراکه اگر ایــن مفهــوم پذیرفته شــود، بســیاری از بایدها و 
نبایدها تغییر می کند، مثالً دیگر این الزام که وزیر بهداشت 

حتماً باید پزشک باشد، وجود نخواهد داشت.
5. امــروز رویکــرد حاکــم بــر حــوزه فنــاوری اطالعــات هــم 
ماننــد بســیاری از حوزه هــای دیگــر در کشــور ما، در ســطح 
اجرایی و عملیاتی باقی مانده اســت. در این رویکرد فاصله 
متخصصان از بازار و سالیق مشتری به طور طبیعی باعث 
می شــود حتــی در شــناخت کافــی و به کارگیــری مناســب 
ابزارهای مستقیم در هسته حوزه ICT نیز موفق عمل نشود، 
چه رسد به اینکه حوزه ICT خود به عنوان ابزار توسعه پایدار 

در توانمندسازی سطوح دورتر از هسته به کار گرفته شود.
6. عقب ماندگی در درک بازار زمانی فاجعه بار می شــود که 
تنظیم گر بازاری که قدرت اعمال نظر دارد، نظرات ناصحیح را 
دیکته کند. رگوالتوری در دنیا با علم به اینکه همواره از بازار 
عقب تر است، با عبور از نســل قانون گذاری به تنظیم گری، 
اجازه می دهد بازیگران در بازار باز با رسیدن به نقطه تعادل 
حقوق یکدیگــر را رعایت کنند و جایــی که حقوقی تضییع 
شود، وارد عمل می شود و با وضع مقررات، کمک می کند تا 
بازار به تعادل برسد. بنابراین یکی از مهم ترین چالش ها در 
این حوزه خطای شناختی رگوالتور و تأسف بارتر از آن توهم 

بیش دانایی است.

انقــالب بــه معنــای دگرگونی هــای بــزرگ اســت. بی راه 
نیســت که تغییــرات اساســی در صنعت را کــه در بازه 
زمانی ســال های 1۷۵0 تا 18۵0 میــالدی رخ داد، امروزه 
در انقــالب چهــارم صنعتــی قــرار داریــم؛ جایــی کــه با 
ورود فناوری اطالعات و فناوری هــای دیجیتال در همه 
عرصه های زندگی و صنعت، انقالبی بزرگ آغاز شــده 
و ادامــه دارد. با کاربرد روزافزون فنــاوری  اطالعات، مرز 
بین دنیــای فیزیکــی، دیجیتال و بیولوژیــک در حال از 
بین رفتــن اســت و ایــن انقــالب، دربرگیرنــده تغییرات 
اساســی اجتماعــی و اقتصــادی اســت کــه درک مــا از 

دنیای اطراف مان را نیز تغییر می دهد.

در این مسیر ما نیز در حیطه کاری خودمان باید همپای 
دیگــران و روبه جلــو حرکــت کنیــم. در چند ســال اخیر 
زیســت بوم مالی و بانکی نیز با ورود فنــاوری اطالعات 
و انقــالب صنعتی چهــارم تغییرات شــگرفی را به خود 

دیده است.
 امروزه فین تک، یا کاربست فناوری و نوآوری در بخش 
مالی، به میدان بازیِ جدیدی تبدیل شده که تازه واردان 
نیــز می تواننــد مجــوز ورود بــه آن را دریافــت کــرده و با 
اســتفاده از فنــاوری و اطالعــات مشــتریان، خدمات و 
محصــوالت گوناگونــی را در حیطه هــای مالــی، بانکی ، 

پرداخت، بیمه، بورس و... ارائه دهند.
در این فضا، ممکن است مؤسسات مالی و بانک های 
ســنتی از مداخله  ســایر بازیگــران و تــازه واردان واهمه 
داشــته باشــند، اما ورود به عصر فنــاوری اطالعات در 
حوزه مالی ناگزیر است و اگر مؤسسات مالی و بانک ها 
در فضــای جدید، سســتی از خود نشــان دهنــد، ابتدا 
مدیریت تجربه  مشــتری و در نهایت کنتــرل خود را بر 

داده هــای ارزشــمند تراکنش های مشــتریان از دســت 
خواهند داد. بنابراین بهترین تصمیم برای مؤسسات 
مالی و بانک ها آن اســت که تالش کنند در شکل دهی 
و ایجــاد زیســت بوم جدید نقش پیشــتاز ایفــا کنند تا 

همچنان بازیگری کلیدی باقی بمانند. 
شــواهد نشــان می دهد کــه در صــورت برخــورد فعال، 
مؤسســات مالی و بانک هــا می تواننــد به کارکــرد خود 
به عنوان کانال  ارتباط با مشــتری ادامــه دهند و کنترل 
خود را بــر تولید و توزیــع محصوالت و تجربه مشــتری 
حفــظ کنند. بــا توجــه بــه اینکــه در زیســت بوم جدید 
ایجــاد شــراکت و همکاری بــه رویــه ای معمــول تبدیل 
خواهد شد، این فرصت برای مؤسسات مالی و بانک ها 
ایجــاد می شــود کــه محصــوالت و خدمــات ســطح باال 
و باکیفیتــی را تولیــد و توزیــع کننــد. بــا این تحــوالت و 
با پیشــرانه فنــاوری اطالعــات، رنســانس نظــام مالی و 
بانکی فراروی ماست و نقش تک تک ما در شکل گیری 

زیست بوم جدید حیاتی و جدی است. 

POINT OF VIEWدیدگاه

 نقش چشم گیر فناوری 
اطالعات در زندگی

فناوری اطالعات 
متکی بر فکرافزار

زمانی که می خواهیم به فناوری 
 ICT اطالعــات و ارتباطــات یــا
بپردازیم، یک مقوله دیگــر را نیز اضافه 
می کنیم. اینجا دستگاه ها یا سخت افزار 
دارای جایگاه ویژه ای می شــوند. در واقع 
در ICT مــا ســخت افزار، شــبکه ها و 
صنایع مربوط به آنها را به کار می گیریم 
تــا اطالعــات جمــع آوری، ذخیــره و 
پردازش شده زیر سایه یک چتر امنیتی 
قوی و برای هر نوع استفاده یا ارتباطی به 
کار گرفتــه شــوند. ترکیــب ایــن دو، 
اطالعــات را قابــل اســتفاده و ارزشــمند 

می کند. 

امــا بــرای کاهــش شــکاف بیــن 
مفهوم جهانی فناوری اطالعات 

و آنچه در ایــران در عرصه 
عمــل انجــام شــده، چــه 
راهکارهایــی وجــود دارد؟ 
در ایــران از برنامــه چهارم 
توســعه، به طــور پیوســته 
تــالش شــده تــا فنــاوری 
ارتباطــات  و  اطالعــات 
پابه پای توسعه آن در دنیا 
از  مــا  بــرود.  پیــش 
بخش هایــی از دنیا عقب 

هستیم، اما توســعه زیرســاخت ها، در 
سال های اخیر هم غیر قابل انکار است.

در وزارت ارتباطــات در تــالش 
هســتیم 20 میلیون پورت فیبر 
نوری در سراســر کشــور توزیع شــود که 
انقالبــی عظیــم در این حــوزه اســت. ما 
معتقدیــم بــا ایــن تعــداد پــورت کــه بــه 
خانه هــا، ادارات و ســازمان ها می رســد، 
همه کشور تحت پوشش قرار می گیرد. 
در دنیــای امــروز و بــا توجــه بــه نقــش 
چشــم گیر فنــاوری اطالعــات در زندگی 
نویــن کــه از ابتــدای روز مــردم در هــر 
جایگاهــی در حــال اســتفاده از فناوری 
اطالعات و ارتباطــات هســتند، این امر 
یک ضرورت است. طبق برنامه ای که ما 
دنبــال می کنیــم، بایــد ســهم اقتصــاد 
دیجیتال در کشور به 10 درصد افزایش 
پیدا کند. این ســهم اکنون حدود چهار 
الــی شــش درصــد اســت، ولــی مــا 
برنامه ریزی کرده ایم تا ســه سال آینده، 
یعنی ســال 1404 این سهم به 10درصد 
برسد. در برخی کشــورها این نرخ 30 تا 
3۵ درصد تولید ناخالص داخلی است.

مهدی سالم
رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط 

عمومی وزارت ارتباطات

جعفر محمدی
 مدیرعامل دونگی و عضو 

هیئت مدیره  نصر تهران
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فناوری اطالعات
I N F O R M A T I O N 
T E C H N O L O G Y

سالشمار   یک 
 اختراع کد عصر جدید

 مورس 

1835
 اختراع تلگراف 

 الکتریکی 

1838

 اختراع 
 اترنت 

 معرفی اولین کنسول 
بازی ویدئویی 

مگناوکس ادیسه 

1972

 راه اندازی 
وردپرس

2003

 معرفی
 آی پد 

2010

 تولید تراشه
  سیلیکون 

1958

معرفی ریزپردازنده 
Intel 4004 

1971

  تأسیس 
لینکدین 

2001

  توسعه 
 بیت کوین 

2009

ورود اولین دستگاه 
فتوکپی به بازار 

1959

اختراع 
 فالپی دیسک 

1971

 ظهور 
وب 2

2004

 انتشار کیندل 
 توسط آمازون 

2007

 اختراع 
دیسک نوری 

1961

اختراع نمایشگر کریستال 
 )LCD(  مایع 

1971

 تأسیس 
 فیس بوک 

2004

 معرفی 
 اولین آیفون 

2007

 اختراع 
ماوس کامپیوتری 

1963

 معرفی 
ایمیل 

1971

 جایگزین شدن  
 USB فالپی دیسک با 

2005

 راه اندازی 
 توییتر 

2006

 معرفی 
محاسبات ابری 

1963
 اختراع 

نرم افزار فرامتن 

1967

  تأسیس
  گوگل آنالیتیکس 

2005

 راه اندازی 
 یوتیوب 

2005

 بالکچین؛ فصل اصلی 
انقالب صنعتی چهارم 

نمی توان با 
فناوری های نوین 

مقابله کرد
انقالب صنعتی چهارم در حوزه 
فناوری رقم خواهد خــورد و ما در 
سال های آتی این مهم را در پیش داریم. بر 
ایــن اســاس، بایســتی زیرســاخت های 
ضــروری بــرای همگامی بــا این تحــول را با 
جدیت در کشور ایجاد کنیم تا بتوانیم در 
مسیر توسعه حرکت کنیم. 
اگر در انقالب صنعتی سوم 
بیشتر اقتصاد دیجیتال و 
وب مــورد توجه بــود، امروز 
می بینیم که فناوری چگونه 
در حوزه های مالی پیش رفته 
و نتایــج ایــن تحــول نیــز در 
توســعه اقتصاد دیجیتالی 
قابل بررســی اســت. امروز 
دیگــر بایــد بپذیریــم کــه 
شــکل  بــه  را  کســب وکارها  فنــاوری، 

گسترده ای دگرگون کرده است. 

فناوری های جدیدی چون هوش 
مصنوعــی، اینترنــت اشــیا و 
بالکچیــن از همگامی با انقــالب صنعتی 
چهارم توســعه می یابنــد و در شــروع این 
مسیر نیز می توان دید که فناوری ها چگونه 
در تمام کسب وکارها؛ از پزشکی تا صنعت 
فوالد و حوزه صنایع نظامی و غیره، تحوالت 
شگرفی را رقم زده اند. گوشه ای از این تحول 
را در جنگ اوکراین مشــاهده می کنیم که 
فناوری های جدید چه توانایی عظیمی به 
تســهیالت نظامی داده انــد. همچنین در 
صنعت بالکچین می بینیم که این صنعت 
درلحظــه می توانــد چــه تحولــی در بحث 
تراکنش های مالــی ایجاد کنــد. بالکچین 
فصل اصلی انقالب صنعتی چهارم است 
و ما در ابتــدای راه انقالب صنعتی چهارم 

هستیم.

مــا بایــد در نهایــت بپذیریــم که 
اساســاً بــا فناوری هــای نویــن 
نمی توان از در مقابله روبه رو شد و بر ما در 
کشور واجب است تا با فناوری های نوین در 
دنیا حرکتی همسو و همگام داشته باشیم. 
اگــر مــا رویکــرد مقابلــه ای را در پذیــرش 
فناوری های نوین در پیش بگیریم، بی شک 
از مســیر کنونــی فنــاوری در دنیــا عقــب 
خواهیم ماند. آینده از آن فناوری های نوین 
اســت کــه وابســته بــه حــوزه ارتباطــات و 

اطالعات است.

افشین آشوری
رئیس کمیسیون رمزارز 

و بالکچین نصر کشور

POINT OF VIEWدیدگاه



 اختراع کنترل 
 از راه دور 

 اختراع 
 ماشین  تحریر 

1843
اختراع 

 میکروفن 

1877
 تولید امواج رادیویی 

 توسط هرتز 

1888
 معرفی ارتباطات
 بی سیم توسط 
 نیکوال تسال 

1893
 معرفی سیگنال های رادیویی 

 توسط  گوگلیلمو مارکونی 

18951898
 اختراع  تقویت کننده 

 رادیویی 

1907

 )Archive( توسعه آرکایو 
اولین موتور جست وجوی 
دانشجویی در دانشگاه 

 مک گیل در مونترال 

1990

  E-Print 1000  رونمایی از
اولین ماشین 

چاپ رنگی دیجیتال 

1993

ورود تراشه های
 جدید اینتل

2019

 معرفی اولین 
 ماشین  تحریر الکتریکی 

1919

 اختراع  وب جهانی 
 )اینترنت( 

1989

عرضه اولین دستگاه 
تلفن همراه 

مجهز به اینترنت 

1996

 رسیدن ابرکامپیوتر ها 
 به 100 پتافالپ 

2016

اختراع تلویزیون
  الکترونیکی 

1923

 ورود اولین لپ تاپ 
 به بازار تجاری 

1984

تأسیس 
 گوگل 

1998

 عرضه اپل واچ
 توسط اپل

2015

 ثبت 
 FM رادیو 

1933

 معرفی 
 WHOIS

1982

راه اندازی 
 پی پال 

1998

عرضه تراشه های کامپیوتری 
 14 نانومتری 

2014

 مفهوم سازی ماشین 
 محاسباتی 

1937

 اختراع چاپگر دیجیتال 
 جوهرافشان 

1976

 توسعه اولین تبلت 
 مایکروسافت 

2000

 عرضه گوشی های 
 چهارهسته ای 

2012

 طراحی کامپیوتر 
قابل برنامه ریزی 
 منچستر مارک 1 

1948

معرفی کامپیوتر شخصی 
 توسط زیراکس 

1973

 رادیوهای دیجیتالی 
 ماهواره ای

2001

تولید تراشه های
  22 نانومتری 

2011

 معرفی ویرلویند 
به عنوان اولین 
کامپیوتر جهان 

1951

 اختراع 
 اترنت 

1973

عرضه 
 آی پاد 

2001

 آغاز طراحی سایت های 
واکنش گرا 

2010

 اختراع
  فیبر نوری 

1956

 راه اندازی 
وردپرس

 تولید تراشه
  سیلیکون 

1958
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فناوری اطالعات
I N F O R M A T I O N 
T E C H N O L O G Y

 تالش برای دستیابی 
به توسعه پایدار 

در همه ارکان 

کارگزاران فناوری 
اطالعات؛ ریل گذاران 

اقتصاد دیجیتال
 22 تیرمــاه بــه یمــن میــالد 
دانشمند فرهیخته مسلمان، 
محمد بن موسی خوارزمی، به عنوان روز 
ملی فنــاوری اطالعــات نام گذاری شــده 
است. دانشــمندی که پایه های مفهوم 

جبر و  الگوریتم امروزی را بنیان نهاد. 

این روز را می توان وعده گاه تمام 
مهندسان، نخبگان، مدیران و 
خبرنگارانــی در نظر گرفت کــه با همت 
واال و تالش بی وقفه خود، 
دانــش و فنــاوری را بــه 
خدمت گرفته تا سوخت 
پیشــران حرکت پرشتاب 
ایــران اســالمی عزیزمان، 
به سمت فردایی روشن را 

فراهم کنند.

در  و  امــروز   
روز  نخســتین 
فنــاوری اطالعات قرن جدید، بی شــک 
این جامعه فناوری اطالعات و ارتباطات 
کشــور اســت کــه بــا بهره گیــری از 
توانمندتریــن فرزندان این دیار، مســیر 
دشوار و پرچالش اقتصاد دانش بنیان و 
دیجیتــال را ریل گــذاری کــرده و بــرای 
توسعه پایدار همه ارکان این مرزوبوم به 

کمک شتافته اند. 

کمااینکه رهبــر بزرگوار انقالب 
اســالمی نیز در ابتدای سال بر 
این واقعیــت تأکیــد کردنــد و فرمودند: 
»حرف امروز من این است که برای رشد 
اقتصــاد کشــور بهطــور قاطــع بایــد بــه 
ســمت اقتصــاد دانش بنیــان حرکــت 

کنیم.«

 امیدواریم که با لطف و عنایت 
پــروردگار و بــا تالش و کوشــش 
همه دلسوزان و فعاالن این صنعت و با 
تکیه بر ایمان و دانش، حرکت پرشتاب 
ایــن روزها ادامــه دار باشــد و آنچنان که 
آینــده ای  زمینــه  اســت،  شایســته 
درخشان و پرغرور برای فرزندان ایران را 
فراهــم کنیــم و بتوانیــم در عرصه هــای 
مختلــف فنــاوری توانمنــد باشــیم و در 
جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم.

با مهاجرت نیروی انسانی 
ماهر حوزه فناوری اطالعات

از درون
 تهی می شویم

نام گذاری هــا به شــکل ســمبلیک و بــرای یــادآوری انجام 
می شــوند. هــدف از نام گــذاری روز فنــاوری اطالعــات این 
اســت که نگاه ویژه تــری به نقــش و اهمیت ایــن موضوع 
داشــته باشــیم. تعریــف نمادیــن چنیــن روزهایــی بــرای 
یادآوری اهمیت موضوع مورد اشــاره به مردم، حاکمیت 
و اکوسیســتم های مختلف و کسب وکارهاستروز 22 تیر 
نیز به عنوان سالروز بزرگداشت را روز فناوری اطالعات نام 
نهاده ایم که یادآوری جایگاه فناوری اطالعات در اقتصاد 
کشور اســت و نام گذاری این روز طبعاً با هدف بهبود این 
جایگاه صورت  گرفته است. مطابق آماری که استاتیستا 
منتشــر کرده، حجــم اطالعــات طی قریــب به 10 ســال با 
رشدی 20برابری به 40 زتابایت رسیده که گواه رشد شگرف 

سهم اقتصاد دیجیتال است. همچنین با ایجاد مفاهیم 
جدید فناوری محور چون بالکچین و متاورس حتی شکل 
حاکمیــت نیــز دســتخوش تغییــر شــده و خواهد شــد و 
مفاهیمــی مانند دولــت الکترونیک، شــهر الکترونیک، 
اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک زمینه ساز حاکمیت 
الکترونیــک خواهــد بــود. بنابرایــن امــروز دیگــر فنــاوری 

اطالعات غیر قابل نادیده گرفتن است.
در شرایطی که ابعاد مختلف تولید در کشور با رشد منفی 
روبه رو بوده، با این  حال سهم اقتصاد دیجیتال در کشور 
رشد قابل  مالحظه ای داشته است. از دالیل این موضوع 
می توان به افزایش ضریب نفوذ اینترنت با توسعه پهنای 
باند و شبکه در کل کشور و سرمایه گذاری هایی که در این 

حمیدرضا 
نائینی

مدیرعامل هلدینگ راهبر

محمد متشرعی، عضو هیئت مدیره نصر تهرانPOINT OF VIEWدیدگاه

 نگرانی درباره سنگ اندازی  و تغییر آیین نامه ها

وحید والی، مدیرعامل هلدینگ نیک اندیش 

امسال، سال دانش بنیان هاست

فرهاد کرم زاده، عضو هیئت مدیره نصر تهران

پیشگیری از فرصت سوزی

 فعاالن حوزه فناوری اطالعات به عنوان پیشرانان 
توسعه انتظار حمایت ندارند،  اما آنها مدام نگران 
سنگ اندازی های خواسته یا ناخواسته در حوزه قانون گذاری 

و تغییر آیین نامه ها و دستورالعمل ها هستند.

 معتقدم حمایــت یعنی بــدون مشــورت و اطالع 
متولیــان واقعــی و متخصصان تصمیمــی اتخاذ 
نشود. اما ما با مفهوم واقعی فناوری اطالعات فاصله داریم، 
چون استراتژی توسعه زیرساخت هایمان نامشخص است. 
زمانی فناوری اطالعات به معنای واقعی محقق می شود که 

به فرآوری اطالعات منجر شود.
 تعریف اولیه فناوری اطالعات؛ جمع آوری، انتقال، 

ذخیره ســازی و پــردازش اطالعــات از طریــق ماشــین های 
الکترونیک اســت، اما از نگاه من، فناوری اطالعات یکی از 
اصلی تریــن الیه های زیربنایی بســتر زندگی بشــر امروزی 
است که بدون آن عمالً توسعه در همه ابعاد آن عقیم خواهد 
ماند. ظرفیت های ثروت آفرینی در حوزه فناوری اطالعات در 
ایران به عنوان یک کشــور پهناور با جمعیت نســبتاً زیاد و 

ضریب باالی نفوذ فناوری، بسیار باالست.

 ایــن را خطــاب بــه متخصصــان مهاجــر فنــاوری 
اطالعــات و آنهایــی کــه قصــد مهاجــرت دارنــد، 
می گویــم؛ در نــگاه اول ممکــن اســت درآمدهــای دالری 
کشــورهای خارجی بیشتر باشــد، اما در مجموع با توجه با 

کسر مالیات  بر درآمد، هزینه های زندگی و دوری از خانواده و 
مشــقت های مهاجــرت، اگــر آنچنــان کــه در آن کشــورها 
می خواهنــد تــالش و کار کننــد، در ایــران بمانند و بــا همان 
کیفیت و ســطح تالش و کار کننــد، به مراتب درآمد و رشــد 
بیشــتری در زندگــی شــخصی و کاری شــان نصیب شــان 

می شود.

ســال های ســال بــود کــه همــه شــعارهایی که بــرای هر 
سال انتخاب می شد، در راستای اقتصاد و تولید بود و 
امسال سالی است که به نام شــرکت های دانش بنیان 
مزین شده است. 22 تیرماه به یاد محمد بن خوارزمی 

روز فناوری اطالعات نام گذاری شده است. 
نام گذاری ایــن روز به مناســبت تولد محمــد خوارزمی 
باید هر سال به ما یادآوری کند که علم و دانش همیشه 

در حال پیشــرفت و تکاپو هســتند و ما به عنوان زنان و 
مردانی که اگر علم در ثریا باشد هم به آن می رسیم، به 
خود اجازه ندهیم از آن غافل بمانیم و همیشــه ســعی 
کنیم بــا قدرت و بــا جنگندگی بــه ســمت فناوری هایی 
حرکت کنیم که می توانند کشــور ما را بــه پیش برانند. 
بــا تــالش شــبانه روزی مان علــوم مختلــف را در کشــور 
بومی کرده و حتی آن را صادر کنیم. ما توانش را داریم 

و با همت واالیمــان هیچ چیــز برایمان دور از دســترس 
نخواهد بود.

چهارچوب و شــاکله نظام صنفی رایانه ای کشــور در ســال 
1384 بــر اســاس آیین نامــه ای که در آن زمان نوشــته شــد، 
تشکیل  شده است. یکی از چالش های بزرگ سازمان نظام 
صنفی همیــن چهارچوب اســت که بایــد تغییراتــی در آن 

اعمال می شد. نکته دیگر این است که شاید به دلیل اینکه 
تعــداد زیــادی از اعضای فعــال در تهــران حضور داشــتند 
)حــدود ۵4 درصــد(، در دوره های قبل هیئت مدیــره پنج یا 
شــش عضو از تهــران داشــت و ریاســت معموالً بــه تهران 
می رسید. در دوره ششــم قضیه فرق کرد و رویکرد و فرایند 
گذشته صورت نگرفت. به  این  ترتیب شورای مرکزی با سه 
نفر از اعضای تهران تشکیل شد. بنده هم افتخار داشتم 

که عضو این گروه باشم.
واقعیت این است که هر دو طرف قرار را بر توافق گذاشتند، 
اما از مقطعی فاصله نقطه نظرات از هم زیاد و انرژی زیادی 

صرف نزدیک کردن این نقطه نظرات به هم دیگر شد. به نظر 
من این اتفاق فرصت سوزی بود. 

تمام تــالش ما این اســت که ایــن اختالف ها کنار گذاشــته 
شوند. البته این کار بســیار سخت اســت و باید از روش ها 
و ابزارهای مختلفی بهره جســت، ولی من بســیار امیدوار 
هســتم. نکتــه حائــز اهمیــت در اینجا این اســت کــه باید 
بدانیــم مســائلی که شــایع می شــود و بــرای یک  لحظــه از 
ذهن ما می گذرد، کمکی به پیشــبرد ماجرا نمی کند. مهم 
سیاســت های کالن و درســتی اســت کــه بایــد بــر اســاس 

هم فکری به وجود بیاوریم. 
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حمید بابادی نیا، عضو هیئت  مدیره سازمان نصر تهران

پیوند فناوری اطالعات و ارتباطات و زیست روزمره ما
در چنــد ســال اخیــر زادروز خوارزمــی دانشــمند بــزرگ 
ایرانی به عنــوان روز فناوری اطالعات و ارتباطات در کشــور 
نام گذاری شــد. شــاید در ســال های گذشــته پاسداشــت 
روز فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــه این انــدازه کــه امروز 
اهمیت دارد، مطرح نبود، اما امروزه، این روز و اصوالً مقوله 
فناوری اطالعات و ارتباطات و پرداختن به آن به موضوعی 
استراتژیک برای ما تبدیل شده اســت؛ چراکه ارتباطات و 
شبکه های ارتباطاتی در سال های گذشــته به مانند امروز 
در زندگی روزمره ما به این اندازه رســوخ نکــرده و زندگی  ما 
را به این شــکل تحت تأثیــر خود قرار نــداده بود. امــا امروز 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطات با زیســت روزمره مــا پیونده 

خورده است.
امــروزه ابزارهــای اطالعاتــی و ارتباطاتی به وســیله ای برای 
آموزش، تحقیق و توسعه برای کشورها و همچنین ارتباطات 
الکترونیکی به بخــش الینفک زندگی بشــر در حوزه های 
مختلف تبدیل شده است. در جوامع فراصنعتی کنونی، 
توسعه یافتگی از منظر فناوری اطالعات و ارتباطات معیار 

اصلی توســعه صنعتی و پیشــرفت اقتصادی محســوب 
می شــود و مهارت آمــوزی در عرصــه فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات یکــی از شــاخص های مهــم در طبقه بنــدی 

کشورهاست.
 اگر بخواهیم کشورها را بر اساس میزان توسعه صنعتی و 
فناوری رتبه  بندی کنیم، ضریب نفوذ و میزان مهارت آموزی 
کشورها در حوزه فاوا یک شاخص بسیار مطرح است و به 
کمک آن است که می توان فهمید یک کشور در حوزه آی تی 

به چه میزان رشد و پیشرفت داشته است.  
بنابراین ما باید به عنوان سازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهــران، صرف نظــر از نمادین بــودن روز فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات در خصوص فراگیری، انتشــار و رشــد مهارت ها 
در حوزه فاوا به شکل مثبت بکوشــیم و اهداف بلندمدت 
و کوتاه مدتی را برای این مهم در نظر بگیریــم. در آخر باید 
گفــت از وظایــف اصلــی ســازمان نصــر این اســت کــه در 
فراگیری مهارت هــای اطالعاتی و ارتباطاتــی نقش مؤثری 
ایفا کنــد. یکــی از حوزه هــای این تأثیــر توجه به آمــوزش و 

پژوهش در حوزه فاواست؛ به خصوص ارتقای مهارت های 
کاربــردی و عملیاتــی در کنــار آموزش های دانشــگاهی که 
می تواند در کمک به بدنه دولت و متخصصان آن تأثیرگذار 
باشــد. البتــه مــراد از کمــک بــه متخصصــان دولتــی این 
اســت که وقتی در جامعه ای دانش آی تی فراگیر می شود، 
مدیران و تصمیم سازان دولتی نیز به درستی با توانایی ها و 
قابلیت های این ابزار آشنا می شوند و با به کارگیری مؤثر این 
ابزارها در توســعه دولت الکترونیک، باعث رشد، توسعه 
و افزایــش رفــاه و رضایت منــدی کشــور در ابعــاد مختلف 
می شــوند که جملگــی در توجه خــاص به ابعاد گســترده 

فناوری اطالعات و ارتباطات شکل می  گیرد.

 نقش کلیدی فناوری 
اطالعات در شکل گیری 

بازارهای مالی نوین

 فناوری راه خود
 را خواهد یافت

»فنــاوری جدید هنــوز یک نام 
ثابــت نــدارد. مــا آن را فنــاوری 

اطالعات )IT( می نامیم.« 

وقتی »تومــاس ویســلر« برای 
اولین بار این جمله را در مجله 
هــاروارد بیزینس ریویــو در ســال 19۵8 
می نوشت، احتماالً از فرزندهای بعدی 
این فناوری مثل کامپیوترهای شخصی، 
جهانــی،  اینترنــت  همــراه،  تلفــن 
موتورهــای جســت وجو، شــبکه های 
تجــارت  رمزارزهــا،  اجتماعــی، 

الکترونیــک، بانکــداری 
دیجیتــال و راهکارهــای 
نوین در بــازار مالی مانند 
لندتک تصوری نداشــته 

است. 

فنــاوری اطالعات 
در دهه های اخیر 
در  کلیــدی  نقشــی 
شکل گیری بازارهای مالی 

نوین و رشد فراگیر این بازارها ایفا کرده که 
حاصــل آن خلــق محصــوالت جدیــد، 
شخصی ســازی خدمات مالی و افزایش 
عمومی رفاه و آسایش جوامع بوده است. 

حــوزه لندتــک کــه از تالقــی 
کارآمــد فنــاوری اطالعــات و 
صنعت مالی شــکل گرفته، در سالیان 
گذشته با اقبال و استقبال گسترده ای 
در جامعــه روبــه رو شــده و بی شــک بــا 
حمایت نهادهای قانون گــذار می تواند 
تحولی شــگرف در صنعت مالی کشور 
ایجاد کنــد و افزایــش رفــاه اقتصادی و 
اعتمــاد عمومــی را بــه همــراه داشــته 
باشــد. دو عنصــر رفــاه و اعتمــاد، 
چیزهایی هستند که در حال حاضر در 

کشور به آنها نیاز مبرم داریم.

امیدوار هســتیم گرامیداشت 
این روز در تقویم کشــور سبب 
شــود تا با نگاهی پذیراتر از گذشــته به 
اســتقبال فناوری هــای نویــن برویــم؛ 
چراکه فناوری راه خود را خواهد یافت و 
تغییرات خود را خواهد ســاخت. حتی 
اگر ما موافق نباشیم، تنها دستاورد این 
عدم موافقت محروم شــدن از مواهب 

فناوری است.

حــوزه صورت گرفته، اشــاره کرد. بــا این  وجــود در صورتی 
 که بخواهیم حداقل بــه میانگین جهانی ســهم اقتصاد 
دیجیتال که قریب به 1۵ تا 20 درصد از کل تولید ناخالص 
داخلی است، نزدیک شویم، الزم است با نگاهی یکپارچه 
به این حوزه اهداف بلندمدتــی تعریف کنیم و عزم جدی 
برای توسعه اقتصاد دیجیتال در نگاه کالن داشته باشیم و 

از برخوردهای شعاری به شدت بپرهیزیم.
یکی از عوامــل اختالل در ســامانه های مهم کشــور عدم 
وجود نگاه یکپارچه به این حوزه اســت. ما نیازهای مردم 
را شناســایی و در راســتای رفــع آنهــا خدماتــی را طراحــی 
کرده ایــم، امــا در ایــن مســیر، یکپارچــه و متــوازن عمــل 
نکرده ایم. پرواضح است که به  موازات توسعه سامانه ها 

و زیرساخت های متعدد، می بایست برای طراحی، حفظ 
و ارزیابی امنیت آنها، سرمایه گذاری های اساسی صورت 
گیرد. بحران  کرونا نشان داد که اگر زیرساخت های فناوری 
اطالعات را توسعه ندهیم، در آینده چگونه مختل خواهیم 
شــد. همچنین الزم بــه ذکر اســت که عالوه بر ســنجش 
اهــداف و ســرمایه گذاری های بلندمدت در حــوزه فناوری 
اطالعات، باید جایگاه و مزیت های این حوزه را نیز به خوبی 
بشناســیم و عقب ماندگی های خود را جبــران کنیم؛ زیرا 
زنگ خطر جدی برای حوزه فناوری اطالعات ایران به صدا 
درآمده است. در حال حاضر می بینیم کشورهای همسایه 
و حتی کشورهایی که هرگز به آنها نگاه ویژه ای نداشتیم، در 
حوزه فناوری اطالعات سرمایه گذاری های بزرگی کرده اند. 

کشــورهای مذکور، دانش، نیروهای انسانی، زیرساخت 
و ســرمایه های ما را با ســرعت بــاال و به صورت 
پنهــان جــذب می کننــد و مــا از درون در حــال 
تهی شدن هستیم و این اتفاق غم انگیز است. 
اگر اهمیت ایــن موضوع به خوبی مــورد توجه 
قرار نگیرد، سرمایه گذاری های صورت گرفته در 
حوزه های مختلف با مخاطــرات جدی مواجه 
می شــود. دغدغه ما امروز باید سرمایه گذاری 
هرچه بیشــتر، حمایت های قانونی و توســعه 
زیرســاخت های فناوری اطالعات باشد، حال 
 آنکــه در برخــی مــوارد برعکس ایــن مــوارد در 

دستور کار ما قرار گرفته است.

علیرضا 
شفیعی

مدیرعامل مجموعه کیپا

POINT OF VIEWدیدگاه

علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر سازمان نصر تهران

روز فناوری اطالعات؛ روزی برای ایرانِ قرنِ جدید

 امسال، در طلیعه قرن جدید خورشیدی، اولین 
ســالی اســت که روز فنــاوری اطالعــات در تقویم  
رسمی کشور درج شد و افتخار ثبت این روز، برای همیشه 
بر پیشــانی ســازمان نظام صنفی رایانه  نقش بســت.اگر 
شــالوده دانش انفورماتیک و صنعت آی تــی را مبتنی بر 
روش های الگوریتمیک بدانیم، باید اذعان کنیم نام حکیم 
خوارزمی با دانش انفورماتیک، آنچنان درآمیخته که حتی 
واژه الگوریتــم، طی یــک فراینــد تاریخــی از الخوارزمی به 
الگوریسمی و الگوریسم و نهایتاً الگوریتم به وجود آمده 
که مبتنی بر روشــی اســت که حکیــم خوارزمــی در کتاب 
معــروف »جبر و مقابلــه« ارائه کــرده اســت. از این منظر، 

»چارلز بابیج« )مبدع کامپیوتر( در واقع دستگاهی را ابداع 
کرد کــه دانــش ســاخت آن، قرن ها قبــل از او توســط یک 

دانشمند بزرگ ایرانی، پایه گذاری شده بود.

 در واقــع نام گذاری زادروز تولــد حکیم خوارزمی، 
به عنوان روز فناوری اطالعات، بیانگر دو پیام مهم 
است؛ اول اینکه »دانش رایانه یک دانش وارداتی نیست، 
یعنی ما مصرف کننده یک دانش وارداتی نیستیم، بلکه 
خالق و آفریننده این دانشیم. اما غربی ها، در غفلت ما، از 
این دانش استفاده کردند و مبتنی بر روندهای روز، آن را به 
کشــور ما صادر کردند« و دوم آنکه »اگر ما چنین روزی را 
ثبت نمی کردیم، ممکن بود کشورهای خارجی یکی دیگر 

از نخبگان سرزمین ما را به نام خود مصادره کنند«.

 فناوری اطالعات، دریای عظیم و گسترده ای است 
که بســیاری از حوزه ها را دربر می گیرد؛ از زندگی 
روزمره  مردم در سطوح فردی و اجتماعی گرفته تا حوزه های 

نسبتاً جدیدالورودی از جمله متاورس، بالکچین، رمزارز 
و... که طرحی نو در فضای کســب وکاری درانداخته اند. تا 
جایی که رســوخ آن به بطن زندگی مردم، دیگر نه صرفاً از 
روی عالقه، که از روی نیاز اســت و این خود، نمودی جدی 
از ایرانِ قرنِ جدید است که به ســرعت در حال پیشرفت 

است.

 بهره گیــری از فناوری هــای نویــن و نوظهــور، از 
ملزومات اساســی حکمرانــی این روزگار اســت و 
طبیعتــاً هرچــه نهادهــای حاکمیتــی، زیرســاخت ها و 
بســترهای مناســبی برای به کارگیری آنها فراهم کنند، به 
رضایت بیشتر و افزایش کیفیت کسب وکارها و به تبع آن 
زندگی هم وطنان منجرخواهند شد.  روز فناوری اطالعات 
فرصت و بهانه  خوبی اســت تا ضمن همراهــی و همدلی 
هرچــه بیشــتر عمــوم مــردم بــا ایــن حــوزه و بزرگداشــت 
سردمداران حوزه  فاوا، در راستای حل مطالبات، چالش ها 

و دغدغه های اهالی این صنف نیز بکوشیم.

محمدصادق 
آزادانی

 مسئول کارگروه لندتک کمیسیون 
فین تک سازمان نصر تهران
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فناوری اطالعات
I N F O R M A T I O N 
T E C H N O L O G Y

امیرحسین سعیدی نائینی، رئیس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

قوی ترین ابزار برای مبارزه با فساد به کارگیری فاواست
اهمیت و فواید فاوا را بسیار گفته اند و همه شکلش را مطبوع 
و همه جایش را خوش دانسته اند، پس بیش از این گفتن، 
زیره به کرمان بردن اســت و چون از این مقوله می گویند، از 
کالم ایشان سراسر شهد و شکر می ریزد، ولی سهم بعضی 
از امور از این شــهد و شــکر برای ما به  اندازه ســهم مگسی 

بوده است.
چون در کشــورهای پیشــرفته این فنــاوری، آنان را از ســیل 
بال گذرانده، در اینجا نیز بســیاری خاطر خویش به تمنای 
به کارگیــری و توســعه آن خــوش کرده انــد و چــون ســرعت 
پیشرفت این فناوری بسیار است، بیم آن می رود که هرگونه 

غفلت ما را از کاروان به راه افتاده عقب اندازد.
وقت آن رسیده که دولت و بخش خصوصی دست در دست 
هم نهند و با عزمی راسخ در راستای به کارگیری و توسعه این 
فناوری گام بردارند و بیش از این چون دو مسکین سرگردان 
دور هــم نچرخند و نپیچنــد. دولت زیرســاخت های الزمه 
را فراهم ســازد، فرهنگ درســت اســتفاده از این دســتاورد 
بشــری را ترویــج دهــد، تجــارت الکترونیــک را کــه به لطف 

کرونای منحوس رونق گرفته، تقویت کند،  قوانیــن الزمه را 
تدوین کند، در آموزش نیروی انسانی مورد نیاز که این روزها 
کمیاب شده اند، سرمایه گذاری کند و از همه مهم تر به سمت 
شــفافیت گام بــردارد و بداند کــه همه می داننــد قوی ترین 
ابزار برای مبارزه با فســاد به کارگیری فاواســت و کوتاهی در 
به کارگیری این فناوری تقویت فاسدان و جریان فساد است 

و به هر در دیگری رفتن، اندیشه ای تباه است.
ملت نیز در طرح سؤاالتی که پاسخش روشنایی و نور و رفاه 
و آســایش به همراه می آورد، دریغ نورزد. مثــالً بودجه های 
دولت چقدر است، به کدامین دستگاه ها پرداخت می شود 
و به چه میزان و از آن مهم تر آنها چگونه این مبالغ را هزینه 
می کنند. آیــا ایــن هزینه ها منجــر بــه نتیجه می شــود؟ یا 
اگر فــردی قصد معاملــه ای با فرد ناشناســى را داشــت، آیا 
سامانه هایی وجود دارند که اعتبار فرد ناشناس را مشخص 

کنند و از بار سنگین قوه قضائیه بکاهند؟
آیا ســامانه ای وجــود دارد کــه وضعیــت پرداخــت مالیات 

شرکت ها از دولتی و خصوصی و خصولتی را اعالم کند؟

چرا مثالً شهرداری تقاضای مجوز برای ساخت ساختمانی 
را در ســایتی منتشــر نمی کند که ذی نفعان و همســایگان 
ببینند و نظر دهند و اگر شکایتی دارند، اعالم کنند. میزان 
یارانه پرداختی ماهیانه چقدر است؟ و چقدر جهت ایجاد 
ســامانه ای که عدالت در پرداخت را حکم فرما کند، هزینه 

شده است؟
چه بانکی چقدر و به چه افرادی وام داده است و وام گیرندگان 
بــا وام دریافتــی چــه کرده انــد و هــزاران ســؤال دیگر تــا فاوا 
پاســخش را امکان پذیر کند. امید اســت به زودی فــاوا را به 
بخت نیک ببینیم که هم ملت شاد شود و هم گره های کار 

دولت باز.

 معضل بزرگی 
به نام نیروی انسانی 

کمبود متخصص 
یک کالن چالش

 یکی از مسائل و چالش های ما این 
اســت کــه همیشــه می خواهیــم 
مشکالت را به صورت مقطعی حل کنیم و 
هیچ وقت به آنها نگاه عمیقی نداریم. بحث 
کمبــود نیــروی انســانی یــک کالن چالش 
است و در واقع یک چالش معمولی نیست 
که ساده از کنار آن عبور کنیم. همکاران ما 
در شرکت ها می خواهند این مشــکل را از 
یک  راه سریع حل کنند و سریعاً به نتیجه 
برسند. ما هیچ وقت به سمت زیرساخت ها 

نمی رویم و به نکات مهم توجه نداریم. 

 تمام شــرکت ها از کمبــود نیروی 
انســانی گلــه  دارند. مشــکل این 
است که شــرکت ها می خواهند مشکل را 
به صورت مقطعی حل کنند 
و به دنبال نیروی متخصص 
می رونــد. چــون نیروهــای 
متخصــص یــا مهاجــرت 
می کنند یــا بین شــرکت ها 
جابه جا می شــوند. این امر 
باعث شده که در حوزه های 
فنی تخصصی، به خصوص 
برنامه نویسی دچار مشکل 
شــویم. عــدم وجــود نیروی 

برنامه نویس مشکل بزرگی است.

 آن چیزی که برای رفع این مشکل 
باید به آن توجه کنیــم، نیاز امروز 
در  بایــد  کــه  اســت  نیــازی  نیســت. 
طوالنی مدت به آن پرداخته شود. در طول 
این ســال ها بــه این نتیجــه رســیده ایم که 
بسیاری از افراد ممکن اســت به این حوزه 
عالقه مند باشند، اما آگاهی کافی ندارند و 
سردرگم هستند و نمی دانند باید چه  کاری 
انجام دهند. دانشجویانی که رشته آی تی را 
انتخاب کرده اند، نمی دانند هدف شان در 
بــازار کار چیســت و حتــی نمی داننــد چه 
شاخه ای از برنامه نویسی را می خواهند یاد 

بگیرند. 

 مــا از طرفــی بایــد آنهــا را در ایــن 
فضای دلسردی عالقه مند کنیم و 
از طرف دیگر هم باید بتوانیم اندازه تقاضای 
بازار را باال ببریم تا دچار مشــکل نشــویم. 
پس باید در فضایی که عالقه و انگیزه از بین 
ترغیــب،  و  فرهنگ ســازی  بــا  رفتــه، 
استعدادهای خام را به کار کردن عالقه مند 

و رونق سمت تقاضا را بیشتر کنیم.

مدیریت بهتر بازار سهام با کمک 
پلتفرم های معامالتی

نقش محوری فناوری 
اطالعات در  بازار 
سرمایه

امروزه فناوری اطالعات دنیایی را که در آن زندگی می کنیم، 
کامالً متحول کرده است. بورس و بازار سرمایه نیز یکی از 
حوزه هایی اســت که با فناوری کامالً متحول شده و اثرات 
این تحول روزبه روز آشــکارتر می شــود. در سراســر دنیا از 
پیشرفت های فناوری برای مدیریت و نظارت بر معامالت 
امن در بازارهای سهام استفاده می شود. با تکیه بر ابزارهای 
مبتنی بر فناوری اطالعات، بازار ســهام با تسویه سریع تر 
معامــالت، افزایــش شــفافیت، افزایــش امنیــت، نظارت 
خــودکار و... حرفه ای تــر شــده اســت. نقــش پلتفرم هــای 
معامالتــی کاربرپســند و مبتنــی بــر هــوش مصنوعی که 
با توجه بــه اهداف ســرمایه گذار و تحمل ریســک، ســبد 
سرمایه های کاربر را مدیریت می کند و از ابزارهایی همچون 

اخبار مالی شخصی شده استفاده می کند، بیش از پیش 
کارایی و جذابیت بازار سرمایه را افزایش داده است. 

می توان گفت اکنون روزهایی که نیاز به ارتباط بامعامله گران 
کارگزاران بود و نگرانی از ضررهای پولی، کاغذبازی و... وجود 
داشت، به سر آمده و استفاده از اپلیکیشن های مبتنی بر 
فناوری اطالعات با مزایایی همچون سهولت در استفاده، 
حذف واســطه ها ، درک بهتر از آخرین وضعیت  بازار و... 
تجربه معامله گــری را بــه میــزان قابل توجهــی بی عیب و 
نقص کرده است. شرکت های فناوری محور تجارب کمی 
را با فناوری های پردازش داده های بزرگ و یادگیری ماشین 
ترکیب می کنند تا تجزیه وتحلیل بازار را در زمان واقعی ارائه 
دهند. این تحول به زودی فراگیرتر از قبل ساختار و بازیگران 

صائبه سلوکی
عضو کمیسیون آموزش 

و پژوهش نصر تهران

POINT OF VIEWدیدگاه

سیدعلیرضا رادمنش، رئیس هیئت مدیره رمزینکس

فناوری اطالعات روی ریل نوسازی شده بالکچین

اگر فنــاوری اطالعات را بــه مثابه قطــاری روی ریــل آینده 
تصور کنیم، قطعــاً فنــاوری بالکچیــن و کریپتوکارنســی 
مسیر نوسازی شده آن خواهد بود. 22 تیرماه روز فناوری 
اطالعات نام گذاری شــده و فناوری اطالعات شامل همه  
ابزارها و روش هایی است که اطالعات را دریافت، ذخیره، 
پردازش و مبادله می کنند و مورد استفاده قرار می دهند. 
از حدود 30 سال پیش که اولین ایده های مرتبط با فناوری 
بالکچین مطرح شد تا سال 2008 که وایت پیپر سیستم 
پول الکترونیکی غیرمتمرکز همتا به همتا به نام بیت کوین 
تعریف شــد و امــروز که با دنیــای جدید متــاورس مواجه 
هستیم؛ همه اینها در مسیر رشــد فناوری اطالعات قرار 

داشتند که با ســرعت قابل مالحظه ای طی شد. ترسیم 
اینکه در این مسیر با چه نوساناتی مواجه خواهیم شد، 
احتماالً قابــل حدس و گمان نیســت، ولی قطعــاً فناوری 

اطالعات باز نخواهد ماند و به راه خود ادامه خواهد داد. 
با توجه به اینکه فناوری بسیار سریع تر از حکمرانان در هر 
جامعه ای رشد می کند و این یعنی با انکار و نادیده گرفتن 
تمام یا بخشی از این رشد، نمی توان خود را در مسیر آینده 
دانست، شاید روز فناوری اطالعات بهانه خوبی برای تکرار 
مشکالت و چالش های همیشگی فناوری های نوین باشد؛ 
چراکه در حال حاضر حوزه کریپتوکارنسی به عنوان یکی 
از جدیدتریــن فناوری های دنیا در ایران با چالشــی به نام 
عدم شناخت نهادهای تصمیم گیر مواجه است که بعضاً 
این ناشناخته بودن به برخوردهای تقابلی منجر می شود. 
این در شرایطی است که در بسیاری از مواقع پیشرفت  در 
فناوری اطالعات به مانند پیشــرفت های پزشکی بسیار 
حیاتی بوده و قدرت حیات دهی به اقتصاد و گردش مالی 
کشــور را دارد. در حالی کــه متأســفانه در مقابل انقالبی 

مثل بالکچین نیز بازدارندگی وجود دارد؛ مانند بسیاری از 
فناوری هایی که در ابتدا با آن مقابله و پذیرفتن آن منوط به 

هدررفت فرصت های بسیاری شده است. 
مســیری که در مقابل فناوری اطالعات باید قرار داد، به 
این ترتیب اســت؛ باید فناوری های نوین را شناســایی و 
ریسک ها و فرصت را ارزیابی کرد و در نتیجه به بهترین 
نحــو از آن بهره منــد شــد. یکــی از روال های موجــود که 
باعث تحمیل هزینه های بسیاری شده، عدم پذیرش این 
مراحل و کارکردهای آن است. در واقع شناسایی توسط 
نیروهای خبره و دانشگاهی انجام می شود و ریسک ها 
و فرصت هــا توســط کســب وکارها و مراکــز تحقیقاتــی 
شناســایی می شــود، امــا در مرحلــه پذیــرش، دولت هــا 
و مراکــز تصمیم گیر مانــع تحقــق آن می شــوند. به نظر 
می رسد در این روز بزرگ و بااهمیت، باید بار دیگر ایجاد 
فضای رشــد و پــرورش فناورانه بــرای جوانــان و نیروهای 
علمی و همچنین تســهیل فضــای کســب وکارهای این 

حوزه را خواستار شد.
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حمید توسلی، مدیرعامل شرکت بهین تکنولوژی

فناوری ارتباطات و بهبود محیط اقتصادی

محمد گلستانه، عضو هیئت مدیره سازمان نصر تهران

روزی در تقویم برای برجسته سازی اهمیت فناوری اطالعات

رشد و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات، تأثیرات 
عمده و شگرفی بر جنبه های اقتصادی و اجتماعی 
کشور دارد. این بخش در بسیاری از کشــورها در طول سه 
دهــه گذشــته توســعه یافتــه و روش هــا در ســطح ملــی و 
بین المللــی متفاوت اســت. مطالعات گســترده تر در مورد 
اســتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطــات می تواند موجب 

رشد تولید ناخالص داخلی، بهره وری و اشتغال باشد.

تاکنون پیشرفت های عمده در بخش ICT عمدتاً در 
کشورهای توسعه یافته متمرکز بوده و تأثیر مثبت در 
بخش ICT به دلیل ارتباط بین این بخش و سایر فعالیت های 
اقتصادی مانند حمل ونقل، آب، برق و ســرمایه گذاری بوده 
اســت. مطالعــات نشــان داده کــه ســرمایه گذاری در 
زیرســاخت های بخــش عمومــی ماننــد ICT نیــز نقــش 
برجسته ای در ارتقای رشد فعالیت اقتصادی دارد. همچنین 
اشاره می شود که کشورهای با درآمد کم و متوسط از مزیت 

سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی برخوردارند.

محققان اســتدالل می کنند که افزایــش تعداد 
کاربران اینترنت به میزان یــک درصد به کاهش 
40درصدی تأثیر تورم کمک می کند که توضیح می دهد 
چگونــه فنــاوری ارتباطــات محیــط اقتصــادی را بهبــود 
می بخشــد. این مطالعات بر این تمرکــز دارند که چگونه 
سرمایه گذاری در فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند به 
افزایش عملکرد شرکتی که توسط سه شاخص محاسبه 
می شود، کمک کند؛ نرخ بازده داخلی، بهره وری نیروی کار 
و گسترش در بازارهای صادراتی محلی. نتایج حاکی از آن 
است که بخش سرمایه گذاری فناوری اطالعات و ارتباطات 
بر گســترش عمومی بــازار تأثیــر مثبــت دارد. تئوری های 
جدیدتر اشاره می کنند که رشد اقتصادی باید با توسعه و 
پذیرش نوآوری های جدید تسهیل شود. تئوری های رشد 
جدید بــه تأثیــرات مخابــرات و شــبکه های مدرن اشــاره 
می کنند که نشــان می دهــد فناوری های اینترنتــی دارای 
اســتانداردهای کیفــی، تأثیر متفاوتــی بر بخــش مالی و 

اقتصادی می گذارند.

می تــوان اســتدالل کــرد کــه تشــخیص رشــد 
اقتصادی بلندمدت بر اساس افزایش حاشیه 
تولید به بهبود کیفیت نهاده منجر می شود که به طور 
مثبت به دستیابی به مزیت رقابتی کمک می کند. این 
ویژگی از طریق اســتفاده از فناوری آشــکار می شود که 
در کشورهای بزرگ تر نســبت به کشورهای کوچک تر، 
ســریع تر در حــال ظهــور اســت و رونــد بازدهــی در 
بلندمدت بیشــتر از کوتاه مــدت اســت. اینترنت تأثیر 
مثبتی بر تجــارت دوجانبه دارد و هزینه هــای ثابت در 
بازار را کاهش داده و نشان می دهد که اینترنت محرک 

معامالت است. 

امســال برای اولین بــار 22 تیرماه؛ ســالروز بزرگداشــت 
خوارزمی به عنوان روز فنــاوری اطالعات نام گذاری و در 
تقویم ثبت شــد. بنابراین از امســال به بعد ما یک روز 
در تقویم داریم که بــه یاد همه مردم بیــاورد که فناوری 
اطالعات چیســت و چه اهمیتــی دارد. مفهوم فناوری 
اطالعــات شــامل طراحــی، پیاده ســازی، پشــتیبانی و 
نظارت برای پردازش اطالعات بر اســاس سیستم های 
رایانه ای اســت تا بر اســاس آن خروجی های مورد نظر 
حاصل شود که شامل فرایندهایی مانند ورود، ذخیره، 

پردازش، انتقال و امنیت  اطالعات است.
واقعیت این است که طی سال های اخیر با توجه  به نیاز 
جامعه در خصوص مکانیزه شــدن فرایندها و توســعه 

کســب وکارهای آنالیــن، خصوصاً طــی پاندمــی کرونا، 
از لحــاظ نرم افزاری پیشــرفت هایی داشــته ایم، ولی به 
دالیل مختلف در حوزه سخت افزاری تا نقطه مطلوب 
فاصله زیادی داریم. رشــد این حوزه به داشــتن ارتباط 
مستقیم با کشورها و شــرکت های پیشرو در این حوزه 
نیاز دارد که به دلیل شرایط خاص کشور در حال حاضر 

به راحتی امکان پذیر نیست.
در واقع در قرن 21 برای پیشــرفت در این حــوزه نیاز به 
مفهومی بــه نــام مغزافــزار وجــود دارد که شــامل افراد 
متخصص در زمينه فناوری اطالعات و ارتباطات است؛ 
افرادی که توانايی بهره برداری و توســعه ســخت افزار و 

نرم افزار را دارا باشند.
بنابراین ایجاد انگیزه و زیرساخت های الزم از نیازهای 
اولیــه در ایــن حــوزه اســت کــه متأســفانه هرازگاهی با 
ارائه طرح های بدون پشتوانه علمی مثل طرح صیانت 
و تحریم هــای بین المللــی در حــوزه فنــاوری، باعــث 

بی انگیزگی و فرار مغزها می شود.
از جمله موانع دیگر، در خصوص کسب وکار کارآفرینان 

این حوزه است. به روز نشدن قوانین در کسب وکارهای 
فناورانه مثل مالیات، بیمه و مجوزهای گوناگون باعث 
اتالف وقت بسیاری از مدیران شرکت ها و استارتاپ ها 

می شود. 
بر اســاس پیش بینی هــا در آینده بســیار نزدیــک ما با 
انقالب پنجم روبه رو می شــویم که اســاس آن بر هوش 
مصنوعــی و محاســبات کوانتومــی اســت؛ بنابرایــن 
با کمــی تفکــر و تأمــل می توانیم بــه رخدادهــای آینده 
از جملــه ارتبــاط بســیار نزدیــک انســان و ماشــین پی 
ببریــم و میــزان آمادگــی خودمــان را مــورد ســنجش 
قــرار دهیم. حــاال کــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطات در 
تمامــی مراحل زندگــی نفوذ کــرده، الزم اســت بیش  از 
پیــش دربــاره نحــوه اســتفاده از فناوری های ایــن حوزه 
و ریســک های آن اطالع  رســانی کنیم. ایــن مهم بدون 
حمایت سیاست گذاران کالن کشور و همه دستگاه های 
حاکمیتــی ممکــن نیســت و ارج نهــادن بــه نیروهــای 
متخصص این حوزه برای حفظ و نگهداشــت از جمله 

وظایف دولت و حاکمیت است. 

 روزبه روز بر تنوع 
کمیسیون های نصر 

افزوده می شود

هم افزایی با 
تشکل های دیگر

هیئت مدیــره و کمیســیون ها 
فعالیت های ارزشمندی دارند و 
طی دوره های مختلــف کارهای گوناگونی 
انجــام داده انــد. کارهــای زیــادی از جمله 
تدوین تعرفه و شــرح خدمات یــا برگزاری 
الکامپ بسیار ارزشمند بوده اند. یکی از 
کارهــای کمیســیون افتــا برگــزاری اولیــن 
نمایشــگاه تخصصی امنیت صنف بود 
که فقط یک دوره برگزار شد. اما مهم این 

اســت کــه در حــال حاضر 
خانــواده صنــف 20 هــزار 
عضو دارد و تشــکل بزرگی 
در سراسر کشور محسوب 
می شــویم. امــروزه بحــث 
فناوری اطالعات در تمامی 
صنایــع ورود کــرده و نظــام 
فعالیــت  صنفــی 
هیــچ  دارد.  فراصنعتــی 
صنعتی را نمی توان نام برد 
که فنــاوری اطالعات در آن 

نقش نداشته باشد. 

10 ســال پیــش مــا فقــط یــک 
کمیسیون نرم افزار، سخت افزار 
و اینترنت داشــتیم؛ امــا اکنون بــه  قدری 
موضوعات متنوع اســت که هــر روز برای 
ایجاد یک کمیسیون جدید پیشنهادی 
مطرح می شــود. در واقع به  قــدری تعداد 
کمیسیون های ما زیاد اســت که در حال 
تبدیل شدن به یک رسته مالی هستیم. 
ما در بخش های مختلفی از جمله مالی، 
سالمت و بهداشت و فروشگاه ها فعالیت 
کار  می شــود  باعــث  ایــن  و  داریــم 
هیئت مدیره هر سال سخت تر شود. تنوع 
تخصص ها و چالش ها و مسائلی که باید 
بــه آنهــا رســیدگی شــود هــر روز بیشــتر 
می شــود. قبــالً تخصص های موجــود در 
هیئت مدیره توانایی پوشــش و رسیدگی 
بــه مســائل را داشــتند، اما اکنــون تعداد 
تخصص ها و سکتورها از تعداد اعضای 

هیئت مدیره بیشتر است.

یکی از اهداف هیئت مدیره فعلی 
بــا  دوســتی  دســت  دادن 
تشکل های دیگر و ایجاد هم افزایی است. 
کشــور در حــال حاضــر بــه هم افزایــی و 
هم گرایــی نیــاز دارد و با توجه بــه افزایش 
اهمیــت فنــاوری اطالعــات هم افزایــی و 

هم گرایی ارزش زیادی دارد.

بازارهای سرمایه را تغییر خواهد داد.
تا همین چند سال پیش، سرمایه گذاران مجبور بودند ماه ها 
را صرف تجزیه وتحلیل داده ها کنند تا تصمیم درستی برای 
سرمایه گذاری بگیرند، ولی اینک ورود راهکارهای مبتنی 
بر فناوری اطالعات، اســتفاده از تجزیه وتحلیل داده های 
بزرگ، هــوش مصنوعــی و فناوری های یادگیری ماشــین، 
فراینــد را ســاده تر کــرده و در عــرض چنــد ثانیــه داده های 
مرتبط را در اختیار ســرمایه گذاران قرار می دهــد. در عین 
حال، سرمایه گذاران می توانند از طریق پلتفرم های آموزش 
سرمایه گذاران به روشــی ســرگرم کننده و بدون هزینه، در 
مــورد ویژگی های خرد بازار ســهام بیاموزند.  پیــش از این، 
معامالت الگوریتمی و نمودارهای پیشرفته نیز برای تعداد 

معدودی از سرمایه گذاران در دسترس بود. اکنون با رویکرد 
مبتنی بر API، دسترســی به چنین خدمات پیشرفته ای 

بهبود یافته است.
نظارت در زمان واقعی نیز تجربه معامالت را تسهیل کرده و 
سود را تا حد زیادی افزایش می دهد. آخرین پیشرفت های 
فناوری سخت افزاری و نرم افزاری، دستیابی به قیمت های 
دقیــق و قابــل اعتمــاد را بــرای ســرمایه گذاران و کارگــزاران 
امکان پذیر و خطر خطاهای انسانی در معامالت را از بین 
برده است. در نتیجه این امر سرمایه گذاران با دسترسی آنی 
به اطالعات بازار در سریع ترین زمان ممکن رویکرد مناسب 
اتخاذ می کنند. تمام این امتیازات باعث شــده که تجربه 

معامالتی حرفه ای تر و امکان پذیرتر از قبل باشد.

همچنین بســتر امنی کــه توســط به کارگیــری راهکارهای 
فناوری محور فراهم شده اســت )مانند نظارت 
خــودکار بــرای هــر تراکنــش کــه ســوابق کلیــه 
معامــالت آن به ســرعت در دســترس اســت( 
اعتماد و شفافیت کاملی برای بازار پدید آورده 
اســت. می تــوان گفــت فنــاوری اطالعات بــازار 
سهام را به محلی امن تر و کارآمدتر و  در دسترس 
تمام معامله گران و سرمایه گذاران تبدیل کرده 

است.
به عبارت دقیق تر فناوری اطالعات بازار سهام را 
شکل داده  و به شکل دهی آینده بازار سهام نیز 

ادامه خواهد داد.

بهناز آریا
رئیس کمیسیون افتای نصر

POINT OF VIEWدیدگاه

علی ایلخانی
مدیر فناوری اطالعات سازمان 

بورس و اوراق بهادار
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فناوری اطالعات
I N F O R M A T I O N 
T E C H N O L O G Y

محمدرضا قلعه نوی، عضو هیئت مدیره نصر تهران

 درگیر رفع موانع روزمره و بدیهیات هستیم

مازیار نوربخش؛ رئیس هیئت مدیره رمیس 

قانون نمی تواند فناوری اطالعات را محدود کند

هر حوزه کسب وکاری چالش ها و دغدغه های مرتبط با 
خــود را دارد، حوزه فاوا نیز از این قضیه مســتثنی نبوده 
و چه بســا با توجه بــه شــرایط موجــود و عــدم آمادگی و 
شــناخت جامعه در بســیاری از حوزه های نوین فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات درصد ایــن چالش ها بیشــتر نیز 

باشد.
از جمله چالش هــای فعلی حوزه فاوا می تــوان به فقدان 
ســرمایه انســانی، عــدم شــناخت حاکمیــت و دولت از 
فناوری های نوظهور و خألهای قانونی موجود در خصوص 
کسب وکارهای استارتاپی، حوزه آزادکاران )فریلنسرها( و 
کوچ نشینان دیجیتال )دیجیتال نومد(، تعدد تشکل ها 
و مــوازی کاری و در برخــی مــوارد تضــاد منافــع موجــود 
میان آنها و بروز محدودیت های متعدد و پی درپی برای 

کسب وکارهای فاوا اشاره کرد.
در شــرایطی که از ایــن صنعت به عنــوان توانمندســاز و 
سردمدار تحول سایر صنایع یاد می شود، ما کماکان در 
بســیاری از موارد در این حوزه درگیر رفع موانع روزمره و 

بدیهیات هستیم.
به عنــوان نمونــه در حــال حاضر چــه میــزان آگاهــی در 
خصوص موضوع آزادکاران )فریلنســرها( و دغدغه ها و 
مشــکالت پیش روی آنان یــا کوچ نشــینان دیجیتال در 

سطح حاکمیت و نه در سطح جامعه وجود دارد.
حوزه ای که خواه ناخواه و به ســرعت در حال رشد بوده و 
عواملی نظیر پاندمی کرونا نیز باعث افزایش نرخ رشــد 
آن شده و عمالً نادیده گرفته می شود، در حالی که در دنیا 
این ادبیات جا افتاده و ســازوکارهای  مرتبط با آن نیز به 

وجود آمده است.
در واقــع مــا داریم با دســتان خودمان ســرمایه انســانی 
متخصص را با توجه به  مسائل اقتصادی و دغدغه های 
معیشتی، نه به یک آزادکار، بلکه ابتدا به یک کوچ نشین 
دیجیتالــی و در بســیاری موارد بــه یک مهاجــرت کاری 
)اکسپت( تبدیل می کنیم، در حالی که با یک مدیریت 
صحیح و مناسب می توانیم ضمن حفظ و جلوگیری از 
مهاجرت، زمینــه درک و تعلق بســیاری از ســرمایه های 

انسانی به کشور را که بنده از آنها به نوعی تحت عنوان 
سرمایه های دانشی نام می برم، ایجاد کنیم.

بسیاری از کسب وکارهای سنتی نیز باید بپذیرند که دوره 
محدود کردن افراد به ســاعت کاری و حضور به موقع در 
محل کار و غیره به سر آمده و می بایست خود را با نسل 

جدید و تفکر جدید آنان تطبیق دهیم.
در حــال حاضــر مــا باید عــالوه بــر مباحــث آموزشــی و 
تغییــرات بنیادیــن در ســاختار تعلیــم و تربیــت نیروی 
انسانی، نگرش و فرهنگ موجود را نیز تغییر دهیم؛ در 
غیر این صــورت قطعاً بــا چالش های عمیق تــری مواجه 

خواهیم شد.

22 تیرماه، سالروز بزرگداشت خوارزمی به ابتکار 
هیئت مدیره قبلی نصر تهران و زحمات نصر کشور 
در تقویم ثبت شــده تــا توجه تمام فعــاالن این رشــته را به 
پدیده فناوری اطالعات جلب کند. روز فناوری اطالعات که 
نشان دهنده ارزش فناوری اطالعات است، فقط مخصوص 
نصر تهران و صنف نیست؛ این روز انتخاب شده تا اهمیت 
فناوری اطالعات را به تمام فعاالن حوزه و مردم خاطرنشان 
کنــد. امــروزه بخش بــزرگ هر نیــازی کــه رفع می شــود، به 
فناوری اطالعات ربط دارد. فنــاوری اطالعات یعنی کاربرد 
ســخت افزار و نرم افزارهــا، بــرای تســهیل فرایندهــا و حل 

مسائل سازمان ها و زندگی روزمره افراد. 

واقعیت این اســت که ایران در فنــاوری اطالعات 
حرفــی بــرای گفتــن نــدارد. اقداماتــی در زمینــه 
خدمــات دولت الکترونیــک و بیمه الکترونیک در کشــور 
صورت  گرفته، اما فناوری اطالعات در ایران جایگاه خود را 
پیدا نکرده است. شرکت های بزرگ دنیا و ۵00 شرکت برتر 
جهان، همگی یا بر پایه فناوری اطالعات هستند یا محصول 
مبتنی بر فناوری ارائه می دهند. اعتقاد دارم قانون نمی تواند 
فنــاوری اطالعــات را محــدود کنــد، فنــاوری اطالعــات بــه 
حمایت های قانونی نیاز نــدارد، نیاز فنــاوری اطالعات این 

است که محدودیت های قانونی ایجاد نشود. 

اتفاقات سال های گذشته را از هر زاویه ای که نگاه 
می کنیــم، درمی یابیم که دولت یــا تصمیم گیران 
فضای مجازی با اعمال محدودیت کار فعاالن و شرکت ها را 
ســخت تر می کنند. قانــون نمی تواند فنــاوری اطالعــات را 
محدود کند، زیرا فناوری مســیر خــودش را پیــدا می کند. 

بنابراین با فیلتر و محدودکــردن نمی توان خیال خــود را از 
رخ نــدادن وقایــع غیرعرف راحــت کرد.فــارغ از هر شــعار و 
ادعایــی، نقش فنــاوری اطالعــات در آینده بســیار کلیدی 
است. فناوری اطالعات در گذشته در نقش توانمندساز کنار 
کسب وکارها بود تا آنها فعالیت هایشان را بهتر، دقیق تر و 
ســریع تر انجام دهند، اما امروز نقش فناوری اطالعات به 
نقشی کلیدی تبدیل شــده. پس بدیهی است که فناوری 
اطالعات دیگر کمک کننده نیست، بلکه یک الزام است. 

مقایســه زندگــی امــروزه انســان ها بــا چنــد دهه 
گذشــته )زمانــی کــه اولیــن کامپیوتــر و زبان های 
برنامه نویسی پدید آمدند و اطالعات در کاغذها و دفاتر ثبت 
می شــدند(، نشــان می دهند که فنــاوری اطالعات چگونه 
زندگی شخصی، کاری و حرفه ای ما را متحول کرده است. از 
نگاه من تغییراتی که فناوری اطالعات در زندگی انسان ها 
رقم زده،  بهانه خوبی است که به چگونگی دنیای گذشته، 

دنیای حال حاضر و دنیای آینده فکر کنیم.

فرایند سیاست گذاری فناوری 
اطالعات باید چابک باشد 

ضرورت استفاده 
از فناوری در 
قانون گذاری

آشــکار کردن اهمیت موضوعات برای آحــاد جامعه به 
آییــن و رویــداد نیــاز دارد. بنابرایــن بهترین اقــدام برای 
همگرایــی رویدادهــا و هدفمنــدی آیین هــا، ایــن اســت 
کــه برنامه هــای مرتبــط بــا موضوعــات مهــم را در یــک 
روز خــاص تجمیــع کنیــم. فنــاوری اطالعــات از همــان 
موضوعات مهمی اســت کــه ایــن روزها به تمام شــئون 
زندگی انســان ها رخنه کرده و به عنوان یک زیرساخت 

در مسیر تمدن سازی آینده در حال حرکت است.
اما در خصوص مفهوم فناوری اطالعــات باید گفت که 
فناوری اطالعات شیوه انجام و چگونگی امور است. به 
عبارتی به »ابزارها و مهارت های الزم برای تبدیل  داده ها 

به خدمات«، فناوری اطالعات می گویند.

بنابرایــن مهم تریــن رکــن به کارگیــری فنــاوری اطالعات 
داده هــا هســتند. اینکــه چگونــه داده هــا را احصــا و 
استفاده می کنیم، نشان دهنده میزان حرکت به سمت 
فناوری اطالعات است. »سخت افزار و زیرساخت ها«، 
»نرم افزار« و »ارتباطات« سه رکن اصلی و هسته فناوری 
اطالعات هســتند. با رشــد این ارکان اســت کــه فناوری 
توسعه یافته و به کمک زندگی بشر می آید. البته تحقق 
فنــاوری اطالعــات و توســعه آن بــه عوامــل دیگــری هم 
 بستگی دارد. یکی دیگر از عوامل مؤثر بر توسعه فناوری 
اطالعــات در یــک کشــور، فرهنــگ و شــکاف دیجیتال 
اســت )به میزان تــوان اســتفاده عامــه مــردم از فناوری 
اطالعات، شــکاف دیجیتال می گوینــد(. زمانی که افراد 

 برنامه جدید نصر

ساده سازی حضور 
کسب و کارهای نوپا

ســازمان نظام صنفی رایانه ای 
تهران یا نصر یک  نهاد صنفی 
است که شرکت های خصوصی در آن 
جمع شــده اند تا مســائل خود را پیش 
ببرنــد. نقش ایــن نظــام کارشناســی و 
کمک در تصمیم گیری و تصمیم سازی 
در بدنه حاکمیت اســت. نظام صنفی 
در حل مشــکالت صنفی نقش دارد و 
به نوعــی صــدای شــرکت های صنفــی 
کــه  انتظامــی  شــورای  اســت. 
دســتورالعمل خــود را دارد، بــرای حــل 

برخی از مسائل صنفی کاراست.

در این نظام صنفی موضوعات 
مختلفی مطرح می شود. نظام 
صنفی تقریبــاً هفت هــزار عضو فعال 
فقــط در تهــران دارد. این 
دســته های  از  اعضــا 
و  هســتند  مختلفــی 
خدمــات گوناگونــی ارائه 
می دهنــد. نظــام صنفــی 
تمــام شــرکت های حــوزه 
فــاوا را کــه در بخش هــای 
مختلف از جملــه تولید، 
واردات، ســرور و غیــره 
فعــال هســتند، شــامل 

می شود. 

همان طــور کــه اشــاره شــد، 
بــرای  مختلفــی  مشــکالت 
رســیدگی در نظام صنفــی وجــود دارد. 
بــرای رســیدگی بــه ایــن مشــکالت 
هماهنگی ها و جلســاتی ترتیــب داده و 
بیانیه هایــی نیــز صــادر می شــود. بــه 
مناســبت روز فاوا نیز به زودی بیانیه ای 
برای شرکت های نوپا و استارتاپی منتشر 
می شود. این بیانیه یک برنامه سه ماهه 
اســت که مدیران نظام صنفی در قالب 

یک طرح حمایتی طراحی کرده اند. 

بــر اســاس این طــرح شــرکت ها 
می تواننــد تقریبــاً به صــورت 
رایگان به مدت ســه مــاه در نظام صنفی 
عضو شــوند. هــدف ایــن برنامــه افزایش 
فضــای inclusivity و ارائــه فرصــت و 
و  شــرکت ها  تمــام  بــه  دسترســی 
استارتاپ های نوپاست. احساس کردیم 
به عنــوان یــک مجموعــه صنفــی جــای 
اســتارتاپ ها و حوزه های جدیــد و نوپا در 
نظام صنفی خالی است. این استارتاپ ها 

می توانند بسیار تأثیرگذار باشند. 

POINT OF VIEWدیدگاه

نازنین دانشور
عضو هیئت مدیره نصر تهران
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 روزی برای مرور مسائل 
و چالش های صنعت

رابطه مستقیم 
حیات ما و رشد 
فناوری اطالعات

هدف از نام گذاری یک روز برای 
صنعتی خاص، توجه  ویژه به 
اثرات، مسائل و چالش های پیش روی 
آن صنعــت اســت، امــا بــه نظــر بــرای 
فنــاوری اطالعــات، ایــن روز بیشــتر  
یادآور این مطلب اســت که بشر دیگر 

بدون این فناوری امکان زندگی ندارد!

ارتباطــات مبتنــی بــر فنــاوری 
آنچنان در جای جای زندگی ما 

جــاری شــده کــه نه تنهــا 
کیفیــت زندگــی، بلکــه 
امــکان حیــات فــردی و 
جمعی ما تابعی از وجود 
و رشــد این فناوری شــده 
اســت. خوشــبختانه در 
ایران، کم و بیش همگام با 
سایر کشــورهای پیشرو، 
ایــن فنــاوری به صــورت 
عمدتاً بومی توسعه پیدا 

کــرده و عمالً محور توســعه کشــور قرار 
باعــث  امــر  همیــن  اســت.  گرفتــه 
قدرت گرفتــن فعــاالن ایــن صنعــت و 
طبیعتــاً افزایــش نگرانی هــا از جانــب 
ســایر نهادهای ســنتی صاحب قدرت 
شــده که می توانــد موجب اختــالل در 
رشــد ایــن صنعــت و از دســت رفتــن 
فرصت های بزرگ برای کشورمان شود.

در ایــن شــرایط  هماهنگــی و 
تجمیع منابع از درون صنعت 
و تقویت سازوکارهای صنفی به عنوان 
مهم ترین مشــق چند ســال آتــی برای 
نهادینه کردن رشــد این صنعــت، باید 
در دســتور کار فعــاالن قــرار گیــرد تــا 
برگشــت پذیری از فناوری ها و خدمات 

این حوزه امکان پذیر نباشد.

همان طــور که در هــر موفقیت 
ســهیم  مــردم  همــه  ملــی، 
هستند، این روز را به همه مردم ایران، 
به عنــوان  فعــاالن صنعــت  به ویــژه 
لوکوموتیــو توســعه تبریــک گفتــه و 
امیدوارم مســئولیت پذیری ما محدود 
به کســب و کارمان نمانده و نســبت به 
تغییرات محیطی حساسیت بیشتری 

داشته باشیم.

میثم رجبی
مدیرعامل رادین

یــک جامعــه از فنــاوری اطالعــات  اســتفاده نمی کنند، 
یعنی شکاف دیجیتال در آن جامعه عمیق است.  

سواد دیجیتالی یکی از عواملی است که فناوری اطالعات 
را گســترده تر می کنــد. تــا پیــش از شــیوع ویــروس کرونا 
بســیاری از افراد حتــی نمی دانســتند که چگونــه باید از 
ابزارهای میتینــگ الکترونیکی اســتفاده کنند، تا حدی 
که بسیاری از مدیران هم برای برگزاری جلسات آنالین به 
مشکل برمی خوردند. کووید 19 باعث شد افراد استفاده 
از ابزارهای الکترونیکی را بیاموزند. تمام جهان کووید 19 

را بزرگ ترین عامل تحول دیجیتال می دانند.
حکمرانــی یکــی دیگــر از عوامــل بســیار مؤثر بــر تحقق 
فنــاوری اســت. نمی تــوان گفــت فنــاوری اطالعــات را به 

کار گرفته ایم، اما از آن در حکمرانی اســتفاده نکرده ایم. 
این روزهــا صحبت از حکمرانی داده محور اســت؛ یعنی 
استفاده  از فناوری در بحث قانون گذاری ضروری است. 
وظیفــه حاکمیــت و دولت ارائــه خدمات عمومــی مانند 
آمــوزش، درمــان، امنیــت و... اســت. ایــن روزهــا تمامی 
خدمــات عمومــی بــه فنــاوری اطالعــات گــره  خورده اند، 
بنابراین بدیهی است که بدون فناوری اطالعات نمی توان 
در زمینه یارانه و مالیات، رفتار  و توزیع عادالنه ای داشت.
بنابرایــن توســعه فنــاوری در ابعــاد گوناگــون )فرهنگــی، 
حکمرانــی، ســخت افزاری، نرم افــزاری و...( بــه حضــور 
دســتگاه های ذی ربــط و فعــاالن اقتصــادی و نهادهــای 

دولتی نیاز دارد.

چیــزی کــه می بینیــم، ایــن اســت کــه رگوالتــور معموالً 
حرکتــی کُنــد دارد. بایــد بــه خاطــر داشــته 
باشــیم که حرکت فناوری اطالعات مســتمر 
و تخریب گر است و دائماً فرایندهای پیشین 
خود را تخریب می کند. رشد فناوری اطالعات 
بســیار ســریع و فراینــد قانون گــذاری کُنــد و 
بــا تأخیــر اســت. قانون گــذار هنــگام وضــع 
قانون باید به این نکته توجه کند که مقررات 
مربوطه بلندمدت نیســتند. به عــالوه برخی 
قوانیــن چالش آفرین  هســتند کــه نمونه اش 
طــرح صیانــت اســت. نــگاه بــه فنــاوری باید 

فرصت گرا باشد، نه محدودگرا. 

POINT OF VIEWدیدگاه

در مفاهیم امروزی اصطالح IT یا فناوری اطالعات عمدتاً برای 
توصیف کامپیوتر ها و شبکه ها در یک محیط تجاری استفاده 
می شود. این اصطالح به کاربرد کامپیوتر ها و شبکه ها در این 
موارد ذیل نیز اشاره دارد: تولید، دستکاری، ذخیره، بازیابی، 
انتقال، جابه جایی، مبادله، مطالعه و ایمن سازی همه داده ها 
یــا اطالعــات در قالــب الکترونیکــی. فنــاوری اطالعــات یک 
اصطالح چتری نیز هســت که مقوله هایی چــون تلویزیون، 
تجهیزات مخابراتی، نرم افزار، تجارت الکترونیک و اینترنت 
را پوشش می دهد.  وقتی در مورد فناوری اطالعات صحبت 
می کنید، باید کاربــرد آن را، هم در زندگی شــخصی و هم در 
زندگی خصوصی خود در نظر داشته باشد. مخصوصاً وقتی 
صحبت از جرائم سایبری در سطوح پیچیده می شود، باید 
به این امر بیش  از پیش دقت کنید؛ زیرا وقتی  شــما در حال 
وب گردی یــا ارســال و دریافت ایمیل هســتید، ایــن فناوری 
اطالعات است که از اطالعات شخصی و کاری شما حفاظت 
می کنــد. عــالوه بــر حفاظــت از اطالعــات فنــاوری اطالعات 
از مشــکالت فنــی و ابزاری شــما هم پشــتیبانی می کنــد. با 
کمک فناوری اطالعات است که شما از به روزترین و بهترین 

نرم افزارها و ابزارها استفاده می کنید.

 تاثیر فناوری اطالعات در محیط کار
مهم نیست اندازه یک شرکت یا کسب وکار چقدر باشد. در 
هر صورت سیستم های فناوری اطالعات کاربردها و پیامدهای 
ملمــوس و نامشــهود خــود را در تمــام زمینه هــای آن اعمال 
می کنند. ارتباطات شرکت، کارایی، تحرک و فرهنگ همگی 

تحت تأثیر معرفی فناوری اطالعات قرار گرفته اند.
کسب وکارها یا یک تیم پشتیبانی داخلی مدیریت فناوری 
اطالعــات دارنــد، یــا آن را بــه یــک تیــم پشــتیبانی بیرونــی 
می سپارند. در صورت انتخاب هر کدام از این شیوه ها مطمئن 
می شــوند که تیم مورد نظر کارایی مناسبی داشــته و از بروز 

مشکل جلوگیری کند.  

 فناوری اطالعات و دگرگونی در ارتباطات
امروزه کارها به شــکلی اســت که دیگر نامه هــای مکتوب و 
تماس های تلفنی کافی نیستند و نیاز به ابزارهای دیجیتالی 
مدرن را نمی توان کتمــان کرد. ابزارهــای ارتباطی دیجیتال 
مدرن مانند ایمیل امکان برقراری ارتباط ســریع و واضح را 
فراهم می کنند. در دنیایی که ســرعت حرف اول را می زند، 
با ایمیــل راحت تــر می توان نیــاز مشــتریان را برطــرف کرد. 
ابزارهایی مانند وب سایت ها نیز به مشتریان این امکان را 
می دهند که خارج از ساعات کاری بتوانند با یک کسب وکار 
تعامل داشــته باشــند. وب ســایت ها بســتری را بــرای ارائه 
بازخــورد، توضیحــات بیشــتر  یــا ســفارش محصــوالت و 
خدمات ارائه می دهند. عالوه بر این، خدمات چت آنالین 
اجازه می دهد تــا پیام های فــوری بین همکاران، مشــاغل و 

مصرف کنندگان ردوبدل شود.

 فناوری اطالعات بهره وری در شرکت ها
فناوری اطالعات بهــره وری گــردش کار را افزایش می دهد. با 
استفاده از فناوری های ارتباطی مانند ایمیل و سخت افزارهای 
ســریع تری ماننــد لپ تــاپ و تبلــت، کســب وکارها در زمــان 
صرفه جویی می کنند و بهره وری را افزایش می دهند. بایگانی 
دیجیتــال باعــث صرفه جویــی در فضــای اداری می شــود و 
هزینه های ساالنه کاغذ و چاپ را کاهش می دهد. با اتصال 
سیستم ها به یکدیگر، کارها سریع تر و آسان تر و بازده باالتر 
می رود و در زمان و هزینه صرفه جویی می شود. مایکروسافت 
3۶۵ یــک  راه حل یکپارچه اســت کــه از مایکروســافت 3۶۵ 
بیزینس اســتاندارد )آفیس 3۶۵ ســابق( بهره وری بیشتری 
دارد. مایکروســافت 3۶۵ امنیــت باالتــری دارد و مدیریــت 
دســتگاه بــا کمــک آن، کار راحت تــری اســت. اعضــای یک 
تیــم کســب وکاری بــا اســتفاده از مایکروســافت تیــم )در 
مایکروســافت 3۶۵( می تواننــد هر کجا که هســتند و در هر 

زمانی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و همکاری کنند.

 فناوری اطالعات و دگرگونی مفهوم تحرک
راه انــدازی و کارکــردن بــا کامپیوتر هــای قدیمی بــه گروهی از 
افراد نیاز داشــت. کار کردن با آنها وقت گیــر و پرهزینه بود و 
افراد را برای مدت طوالنی در یک جا گیر می انداخت. امروزه 
دســتگاه های ارتباطی بسیار کوچک تر شــده اند و به راحتی 
می توان آنها حمل کرد. کار کردن با این دســتگاه ها ســخت 
نیســت و یک نفر به راحتی می توانــد آنها را راه انــدازی کند. 
این مســئله باعث افزایــش بهره وری می شــود و بــه کارکنان 
اجازه می دهــد تا هر جایــی که هســتند، بتوانند کار خــود را 
انجام دهند. امکان کار در هر نقطه از شهر یا کشور می تواند 
هزینه های سفر را کاهش دهد و یک شرکت را برای کارمندان 
جذاب تر کند.  جــدا از مزیــت کاهش رفت وآمــد کارمندان، 
کسب وکارها می توانند از این امکان بهره بیشتری نیز ببرند و 
در سراسر دنیا دفاتری را ایجاد کنند. کسب وکارها می توانند 
با اتصــال دفاتر خــود در فضای ابــری به راحتــی و با کمترین 
هزینه در سراسر جهان حضور داشته باشند. آنها می توانند 
از این فناوری های نوظهور برای کارهایی مانند کنفرانس های 
ویدئویی استفاده کنند تا بتوانند با کارکنان در هر نقطه ای از 
دنیا که هستند، ارتباط داشته باشند. فناوری اطالعات امکان 
رشد و توسعه را به سرعت فراهم می کند و مزایای بسیاری را 

به ارمغان می آورد.

 فناوری اطالعات و فرهنگ شرکت ها
فناوری اطالعات می تواند فرهنگ یک شرکت را بسیار بهبود 
بخشد. استفاده از فناوری اشتراک گذاری فایل باعث می شود 
فرهنگ کار گروهی ارتقا پیدا کند و کارمندان همدیگر را بهتر 
بشناسند و حس همکاری تقویت شــود. عالوه بر این زمان 
انتظار برای دریافت فایل ها کاهش پیدا می کند و با استفاده 
از سیســتم های مدرن فناوری اطالعات می توان اطالعات را 
فوراً به اشتراک گذاشــت. این باعث می شود ناکارآمدی ها و 

ناامیدی ها کمتر شود. 

نگاهی به تغییرات اجتماعی و فرهنگی که فناوری 
اطالعات در زندگی مدرن ایجاد کرده است 

یک صنعت دگرگون ساز

مجید اورعی
عضو هیئت مدیره

 سازمان نصر تهران
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سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران  با همکاری
 فعاالن صنعت فاوا برگزار می کند

رویدادی برای بزرگداشت روز ملی فناوری اطالعات 

از هوش مصنوعی تا کالن داده ها

تأثیر فناوری های دیجیتال بر آینده جهان

 ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای اســتان 
تهران به مناسبت 22 تیرماه که در تقویم 
رسمی کشــور روز ملی فناوری اطالعات نام گذاری 
شده، رویداد »بزرگداشت روز فناوری اطالعات« را 
چهارشــنبه ایــن هفتــه در هتــل اســپیناس بلوار 
کشاورز برگزار می کند. این رویداد  با همراهی بانک 
مرکزی، وزارت ارتباطات، سازمان بورس، پلیس فتا 
و حمایــت برندهایــی چــون تجــارت الکترونیــک 
پارسیان، آداک فناوری مانیا، شرکت جویا، شرکت 
ملی خدمات انفورماتیک، تلویزیون اینترنتی آیو، 
شــرکت ترنــا و بــا حضــور بیــش از ۵00 چهــره 
کســب وکاری، اصحــاب رســانه و پیشکســوتان 

صنوف مختلف فاوا برگزار می شود.

 ارائه گزارش عملکرد یک ســاله ســازمان 
نصر تهران، سخنرانی  چهره های صنفی، 
کسب وکاری و دولتی، پنل انتقال تجربه صنفی، 
ســخنرانی دربــاره چرایــی و اهمیــت روز فنــاوری 
اطالعات، بررسی جامعه شناســانه نقش فناوری 
اطالعات و مظاهــر آن در زندگی ایرانیــان و اهدای 
مدال روز فنــاوری اطالعات از بخش های مختلف 
این رویداد هستند. در این رویداد چهره هایی چون 
امیرحسین سعیدی نائینی، محمد خوانساری، 
حسین اسالمی، شهاب جوانمردی، دکتر مقصود 
فراستخواه، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، مهران 
محرمیان، صادق فرامرزی، میالد منشی پور و... در 
ارائه ها و پنل های مختلف به ارائه دیدگاه های خود 
درباره بازار و صنعــت فناوری اطالعــات و اهمیت 

ابعاد اقتصادی-اجتماعی آن خواهند پرداخت.

 امســال بــرای اولین بار به طور رســمی 22 
تیرماه در تقویم به عنوان روز ملی فناوری 

اطالعات نام گذاری شــده اســت. انتخــاب این روز 
به دلیــل همزمانــی آن بــا زادروز محمدبن موســی 
خوارزمی؛ دانشمند شهیر ایرانی و مبدع الگوریتم 
است؛ الگوریتمی که نقش بسزایی در توسعه علوم 
رایانه داشته و این یعنی شاید قرن ها پیش، گام اول 
زندگی هوشــمند را خوارزمی، احتماالً بدون آنکه 
بداند در آینده چه تأثیری خواهد گذاشت، برداشته 
باشــد. این روز به مناســبت زادروز این دانشــمند 
و  فرهنگ ســازی  راســتای  در  و  برجســته 
گفتمان ســازی درباره اهمیت فناوری اطالعات در 
تقویم ملی گنجانده شــده و ســازمان نصــر تهران 
اعالم کرده همگرایی صنفی و توجه به اولویت های 
این صنعت از اهداف برگزاری ایــن رویداد خواهد 
بود. رویداد روز ملی فناوری اطالعات از ساعت 18 
تا 23 روز چهارشنبه 22 تیرماه در هتل اسپیناس 

بلوار کشاورز برگزار خواهد شد.

EVENTرویداد

پیشرفت های دیجیتال قادر به افزایش شتاب دستیابی 
به اهداف توسعه پایدار؛ از پایان دادن به فقر شدید گرفته 
تا کاهــش مرگ و میر مــادران و نــوزادان، ترویج کشــاورزی 
پایدار، دسترسی به کار شایسته و سواد جهانی هستند، 
اما همچنین می توانند حریم خصوصی را تهدید کنند، 

امنیت را از بین ببرند و نابرابری را افزایش دهند. 

 آینده دیجیتال برای همه
فناوری هــای دیجیتــال شــتابان تر از هــر نــوآوری دیگــری 
در تاریــخ پیشــرفت کرده انــد، تنهــا در دو دهه حــدود ۵0 
درصد از جمعیــت جهان در حــال توســعه را دربر گرفته 
و دگرگــون کــرده اســت. در بخــش ســالمت، فناوری های 
مبتنــی بــر هــوش مصنوعی بــه نجــات جــان انســان ها، 
تشــخیص بیماری هــا و افزایــش امیــد بــه زندگــی کمک 
می کننــد. محیط هــای یادگیــری مجــازی و آمــوزش از راه 
دور برنامه هایی را بــرای دانش آموزانی فراهــم کرده اند که 
در نبود ایــن فناوری هــا بیــرون از چرخه قــرار می گرفتند. 
کالن داده هــا همچنیــن می تواننــد از سیاســت ها و 

برنامه های پاسخگوتر و دقیق تر، پشتیبانی کنند.
بــا ایــن حــال بخش هایی کــه هنوز بــه ایــن چرخــه پیوند 
نخورده انــد، از مزایــای ایــن دوره جدیــد دور می شــوند و 
عقب تر باقــی می ماننــد. بســیاری از آنهــا در گــروه زنان، 
ســالمندان، افراد دارای معلولیــت یا اقلیت هــای قومی و 
زبانی، بومیان و ساکنان مناطق فقیر یا دورافتاده هستند. 
در ســطح جهان نســبت زنانــی کــه از اینترنت اســتفاده 
می کنند 12 درصد کمتر از مردان اســت. در حالی که این 
شکاف در سال های 2013 تا 201۷ در بیشتر مناطق کاهش 
یافت، اما در کشورهای کمتر توسعه یافته از 30 درصد به 

33 درصد افزایش یافت.
در همین حال استفاده از الگوریتم ها می تواند سوگیری 
انســانی و سیســتمی را در جایــی کــه داده هــای گوناگون 
به اندازه کافی در دســترس نیســت، تکرار و تقویت کند. 
نبود تنوع در بخــش فناوری به معنــای کم توجهی به این 

چالش است. 

 آینده کار
انقالب های فناوری در طول تاریخ نیــروی کار را دگرگون کرده 
است. موج کنونی تحول، تغییرات عمیقی خواهد داشت. 
بر پایه برآورد سازمان بین المللی کار تغییر به سمت اقتصاد 
سبزتر می تواند تا سال 2030 تعداد 24 میلیون شغل جدید 
ایجــاد کنــد. در همیــن حــال گزارش هــای گروه هایــی مانند 
مک کنزی نشــان می دهد ممکن اســت 800 میلیــون نفر تا 
سال 2030 شغل خود را به دلیل روندهای اتوماسیون بر پایه 

فناوری از دست بدهند. 

 آینده داده ها
فناوری های دیجیتال، گــردآوری داده ها و هوش مصنوعی 
در ردیابی مسائل کشاورزی، بهداشت و محیط زیست یا 
هدایت ترافیک یا پرداخت صورت حساب به  کار می روند. 
از آنها می توان برای دفاع و اعمال حقوق بشر نیز استفاده 
کرد، اما همچنین می توانند در خدمت نقض حقوق شامل 
نظارت بر حرکات، خریدها، گفت وگوها و رفتارهای ما قرار 
گیرند. دولت ها و کسب وکارها به طور فزاینده ای ابزارهایی 

برای استخراج و بهره برداری از داده ها در اختیار دارند.

 آینده رسانه های اجتماعی
گرچــه رســانه های اجتماعــی مــردم را قــادر بــه رســاندن 
صدایشان به گوش دیگران و گفت وگوی بدون وقفه کرده اند، 
امــا می تواننــد بــا انتشــار ســخنان نفرت انگیــز؛ اطالعات 
نادرست یک جانبه نگری و تعصب ها را تقویت و اختالف 
ایجاد کند. الگوریتم های رسانه های اجتماعی می توانند به 

پراکندگی جوامع دامن بزنند،.

 آینده فضای مجازی
در گیرودار افزایش تنش های ژئوپلیتیکی، در حالی که هر 
کدام از قدرت های جهانی برای اینترنت و هوش مصنوعی 
راهبرد ویژه خود، قوانین ارزی، تجاری و مالی و دیدگاه های 
ژئوپلیتیکی و نظامی متناقض دارند، ایجاد »شکاف بزرگ« 

می تواند دیوار برلین دیجیتال را ایجاد کند.


