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بررسی عالقه مندی های شغلی 
در سه نسل ایکس، هزاره و زد 

که نتایج جالبی دارد 

نسل زد؛ عالقه مند 
Kبه اثرگذاری A R A N G

62

5 2

۱۳۴رشد ۱۳۴رشد ۱۳۴
درصدی رپرتاژ 

آگهی
نگاهی به گزارش سال 
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ادمین 
اینستاگرام 

اتحادیه 
کیست؟!

اعتراض به یک پست
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رئیس اتحادیه کسب وکارهای مجازی که مدت ها 
بود تکلیف ریاست آن با استعفای حمید محمدی 
بالتکلیف مانده بود، فعالً موقتاً تغییر کرده است؛ 
تغییری که به نظر می رســید تا برگزاری انتخابات 
آن می تواند و باید برای کسب وکارهای آنالینی که 
این روزها رســیدگی به کارهایشان 
در اتحادیــه معطــل مانــده بــود، 
خبری خوب باشــد. اما یک پست 
اینســتاگرامی، آن  هــم در صفحــه 
رســمی اتحادیه بار دیگر تشتت و 
اختالف نظرات را جایگزین مســیر 

درست همدلی کرد.
پســتی که در آن از اســنپ به دلیل 
حذف آیتم های مرتبط با دخانیات 
تقدیر شــده و از دیجی کاال به دلیل 
آنچــه ادعا شــده قانون گریــزی در این مــورد بوده، 
انتقادی تند. ســخت می توان انتشــار این پست 
را درست در روز آغاز به کار فعالیت رئیس جدید، 
تصادفی دانست. از سر عمد یا شیطنت یا تالش 
برای به چالش کشیدن یکی از بزرگ ترین بازیگران 
تجارت الکترونیک کشــور، هرچه بوده باشد این 
اقدامی است ناشیانه و در جهت عکس آن چیزی 
است که این اتحادیه این روزها به آن نیاز دارد. از 
مدیرعامل اسنپ تا مدیرعامل تپسی )که هر دو 
از قضا در رقابت برای ورود به این اتحادیه از طریق 
انتخابات آتی هســتند(، بســیاری ایــن حرکت را 
محکوم کردند. محمــد خلج، مدیرعامل اســنپ 
خواهــان آن شــده زودتــر انتخابات برگزار شــود تا 
مســیر درســت  تری برای اتحادیه در پیش گرفته 
شود و میالد منشــی پور، مدیرعامل تپسی هم از 

این حرکــت دوری جســته و آن را مذموم دانســته 
است. درست است که در سال های اخیر نقدهای 
جدی ای بــه عملکــرد و شــیوه مدیریت ایــن نهاد 
صنفــی وارد بــوده، امــا تبدیــل آن بــه جایــی برای 
تسویه حساب های شخصی و پیش بردن منویات 
رقابتی کســب وکارها بــا یکدیگر، عارضــه بدتری 
اســت که می توانــد دامــن آن را بگیرد. آن پســت 
اینستاگرامی اگرچه یک پست ساده بود، اما پیام 
آن عدم پختگی و بلوغ در یک نهاد صنفی است 
که اگر بر سبیل درستی حرکت کرده بود، این روزها 
باید در اوج بلوغ و تأثیرگذاری می بود؛ نه جایی برای 
نیش و کنایه های کســب وکارهایی کــه با یکدیگر 

رقابت دارند.
گم شده اصلی اکوسیســتم نوآوری کشور دیگر 
نه نوپا بودن کسب وکارهای آن، بلکه نوپا بودن و 
کم تجربه بودن فعالیت صنفی با رعایت منافع 
جمعی اســت. چیــزی کــه نیمــا قاضی کــه این 
روزهــا در انجمــن کســب وکارهای الکترونیکی 
اتاق بازرگانی تهران فعالیت دارد، به درســتی به 
آن اشاره کرده بود. درست از این شکاف صنفی 
است که دولتی ها و شبه خصولتی ها راه نفوذ و 
ورود و مداخله گــری پیدا می کننــد و کلیت یک 
فضا را به سمت و سویی می برند که جز خسارت 
چیزی در پی ندارد. این خطر نه تنها در اتحادیه، 
بلکه در بسیاری از اکوسیستم های تخصصی تر 
این بخش از اقتصاد کشــور مانند رمزارزها هم 
وجــود دارد. یعنــی تالش هــا و تفکــرات واگرایی 
که جز منافع محدود شــخصی یــا جمع قلیلی 
از کســب  وکارها؛ منافــع همگــرا و بلندمــدت را 

نادیده می گیرند.

INTROسرآغاز

اعتراض شدید چهره های کسب وکاری
 به یک پست اینستاگرامی که مشخصاً حمله به دیجی کاال بود

ادمین اینستاگرام اتحادیه کیست؟!

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

دادگاه به دلیل پلتفرم بودن این 
استارتاپ شکایت وزارت بهداشت

را وارد ندانست

رأی دادگاه به نفع 
مدیرعامل هومکا شد

 اســتارتاپ هومــکا و مدیرعامــل آن کــه در پــی 
شــکایت وزارت بهداشــت بــه دادگاه فراخوانده 
شــده بودند، در جلسه رســیدگی به این شــکایت تبرئه 
شــدند. احمد طاهرخانــی، بنیان گــذار و مدیرعامل این 
کســب وکار گفتــه بعــد از تشــکیل جلســه رســیدگی به 
پرونده  شــکایت معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
ایران از مدیرعامــل اســتارتاپ هومکا، با توجــه به اینکه 
هومکا پلتفرمی است که کاربران، پرستاران و کارشناسان 
علوم آزمایشگاهی دارای مدارک معتبر و آزمایشگاه های 
دارای مجــوز را بــه هــم متصــل می کنــد و یــک مؤسســه 

پزشکی نیست، دادگاه او را تبرئه کرده است.

 احمــد طاهرخانــی در ایــن مــورد گفــت: »هومــکا 
به عنــوان اســتارتاپی کــه برنامــه بلندمــدت بــرای 
فعالیت در حوزه  ســالمت دیجیتال دارد، آگاه است که این 
حوزه  نوپدید در کشور به آیین نامه ها و قوانین جدیدی نیاز 
دارد. بــه همین دلیــل، هومــکا در تالش اســت بــا همکاری 
فعــاالن حوزه  ســالمت دیجیتــال و قانون گــذاران ایــن حوزه 
آیین نامه های متناســب با نوع فعالیت کسب وکارهای این 

حوزه را تنظیم و تصویب کند.«
شکایت از استارتاپ های حوزه سالمت و محدودسازی آنها 
در سال های گذشته مهم ترین مانع رشد و جذب سرمایه در 

بین این کسب وکارها بوده است.

 انجمن فین تک ایران در بیانیه ای رسمی در رابطه 
با خبر راه اندازی قریب الوقوع سوئیچ بیمه مرکزی 
واکنش نشان داد. در بیانیه فعاالن انجمن فین تک ایران 
که با عنوان »بیمــه مرکزی را قتلگاه اســتارتاپ ها نکنید« 
منتشر شده، از موضع گیری های خاص مدیران ارشد بیمه 
مرکزی طی روزهای گذشته نسبت به مسئله سوئیچ بیمه 

ابراز نگرانی شده است.

 طی روزهای گذشته خبرهای پراکنده ای از سمت 
مرکــز فنــاوری اطالعــات بیمــه مرکــزی بــه گــوش 
می رسید که با وجود واگذاری اختیار تصمیم گیری در رابطه 
با سرنوشت سامانه آمیتیس به کارگروه اقتصاد دیجیتال 
و پیش از اعالم رسمی نظر این کارگروه، سوئیچ بیمه را خط 
قرمــز نهــاد ناظــر و الزم االجــرا عنــوان  کــرد و همــکاری 
شرکت های بیمه با استارتاپ هایی که هنوز به استفاده از 

این سامانه تن نداده اند، غیرقانونی و ممنوع اعالم شد.

 در بیانیه رسمی انجمن فین تک آمده است:  »با 
توجه بــه نتایج جلســات فیمابین مدیران ارشــد 
بیمه  مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
مدیران استارتاپ های دانش بنیان بیمه، قرار شد جلسات 
بررسی آیین نامه فعالیت کارگزاران برخط مرتباً برگزار شده 
و پیگیــری موضوعــات در فرایندهــای تخصصــی و 
کارشناسی انجام شــود، اما شاهد آن هســتیم که برخی 
مدیران بیمــه مرکزی )از جمله رئیس محتــرم مرکز فاوای 
بیمه مرکزی( علیرغم توافقات و تصمیماتی که در کمیته 
کارگروه گرفته شــده، در حــال راه اندازی خاموش ســوئیچ 
هســتند و به  جای بهره گیری از نظرات فعاالن این عرصه 
به دنبــال فضاســازی رســانه ای رفتــه و در مصاحبه هــای 
متعدد اتهامات مختلفی را به استارتاپ های دانش بنیان 
بیمه وارد کرده و پیرو آن شــاهد انتشــار چندین بیانیه از 
سوی برخی نمایندگان صنعت بیمه در مقابله با جریان 

نوآوری در این صنعت هم هستیم.«
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اعتراض انجمن فین تک به روند تقابلی نهاد ناظر 

بیمه مرکزی قتلگاه استارتاپ ها نشود!
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مجوز افزایش سرمایه تپسی
تپســی موفــق بــه اخــذ مجــوز 
افزایــش ســرمایه 110 درصــدی از محــل 
آورده نقــدی ســهامداران شــد. مبلــغ 
افزایش سرمایه 129 میلیارد تومان است.

تفاهم نامه ایرانسل و تاکسیرانی
اتحادیه تاکســیرانی های شهری 
کشــور و ایرانســل، با هدف تحقــق تحول 
حمل و نقــل،  صنعــت  در  دیجیتــال 
تفاهم نامــه ای با تمرکــز بر ارائه سیســتم 

بی سیم ایرانسل »واکه« امضا کردند.

 

مرضیه امیری بین برگزیدگان
رویــداد  اولیــن  برگزیــدگان 
برتریــن گــزارش ســال انجمــن صنفــی 
روزنامه نــگاران تهــران معرفــی شــدند. 
مرضیــه امیــری، خبرنــگار راه پرداخت 
نیز با گزارش »پول بــده، رئیس جمهور 

شو« شایسته تقدیر اعالم شد.

ثبت نام وی سی کاپ شریف
بــرای حضــور در وی ســی  کاپ 
شــریف، عالقه منــدان تــا 30 مردادمــاه 
فرصت دارند تا در وب ســایت این رویداد 

ثبت نام کنند.

از معــدود وزرای دولــت ســیزدهم اســت کــه عملکردش 
هــم توســط خودی هــا و هــم مــردم و هــم کســب وکارها 
به شــدت زیر ســؤال اســت. وزیری که میــراث دار یکی از 
وزارتخانه های ســخت شــده بود، فکرش را هــم نمی کرد 
ظرف کمتــر از یک  ســال این حجــم از انتقــادات نصیب 
او شــود. عیســی  زارع پــور کــه همیــن هفتــه گذشــته 
گزارش عملکرد یک ســاله  اش منتشر شــده، جای جواد 
جهرمــی ای نشســت کــه فــارغ از عملکــردش در حــوزه 
آ ی تی، شــیر اینترنت را تا جایی که توانســته بود به روی 
مردم و کسب وکارها باز کرده بود. گشایشی که این روزها 
چماقی شده بر سر کارنامه یک ساله زارع پور که با وجود 
ادعاهایش درباره بهتر شدن اوضاع اینترنت در گزارش 
یک ســاله ای که منتشــر کرده، افکار عمومی از یک سو، 
کسب وکارها از سوی دیگر و کارشناسان و صاحب نظران 
هــم از همــه طــرف عملکــرد او را به خصــوص در حــوزه 

اینترنت به شدت زیر سؤال برده اند.
زارع پــور و وزارت ارتباطــات یکــی از بدتریــن نمــرات را در 
بیــن وزرا و بخش هــای مختلــف دولــت ابراهیم رئیســی 
می گیرنــد. از آتش ســوزی ها و اختالل هــای متنــاوب 
شــبکه های ثابــت و همــراه اینترنــت در این یک ســال تا 

خبرهــا و طرح هــای بــد بــرای اقتصــاد و زندگــی آنالیــن، 
همه و همه نمرات منفی بزرگــی در کارنامه زارع پور ثبت 
کرده اند. حاشیه های دیدارش از روسیه و انتصاب مدیران 
ضعیف در بدنه وزارتخانه هم مزید بر علت شده تا یکی 
از امیدهای کابینه در روزهای ابتدایی دولت حاال به یکی 

از پاشنه آشیل های آن تبدیل شود.

زمــان بــرای وزیــر ارتباطــات و وزارتخانــه تحــت امــرش 
به سرعت در حال گذر است. هیچ بعید نیست که با باال 
گرفتن حجم نارضایتی ها، به خصوص در حوزه اینترنت، 
ابراهیم رئیسی در ماه های آینده برای توسعه اکوسیستم 
کســب وکاری کشــور هم که شده دســت به انتخاب های 

دیگری در این حوزه بزند.

گزارش عملکرد وزارت ارتباطات در سال اول دولت منتشر شد

کارنامه یک ساله عیسی؛ نارضایتی 
مردم و کسب وکارها از سرعت اینترنت

رأی گیری هیئت مدیره انجمن صنفی VODها مشخص شد

ترکیب جدید هیئت مدیره

ایران هوشمند در پرتو فناوری اطالعات و دانش

سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری 
اطالعات و دانش برگزار می شود

با حمایت داتین برگزار می شود

همایشی درباره
معماری میکروسرویس 

ظهر روز چهارشنبه 26 مرداد 1401 اکثریت 
اعضــای انجمن صنفی VODهــا با حضور 
در تاالر شــهناز خانه هنرمنــدان به مجمع 

عمومی رسمیت بخشیدند. 
در این مجمع بر اساس دستور جلسه که از 
پیش تعیین شده بود، ابتدا گزارش عملکرد 
یکســاله انجمــن از ســوی محمدمهــدی 
عســگرپور، دبیــر انجمــن ارائــه شــد. او در 
سخنان خود با اشــاره به اهمیت همگرایی 
و دور هــم آمــدن اعضا بــرای دســت یابی به 

مطالبات شان، گزارش عملکردی را که شامل 
فعالیت های صورت گرفته در انجمن از یک 

سال قبل تاکنون بود، ایراد کرد.
در ادامه این جلسه پس از ارائه گزارش های 
خزانــه دار و بــازرس نوبــت به رأی گذاشــتن 
میزان حــق عضویت رســید کــه این بخش 
نیــز بــا اکثریــت آرا بــه تصویــب رســید. 
ســپس نامزدهای دو بخش هیئت مدیره و 
بازرس معرفی شــدند که 12 نفــر کاندیدای 
هیئت مدیــره شــدند و ســه نفــر نامــزد 

بازرســی. بعــد از اخــذ آرا، 30 برگــه رأی در 
هــر یــک از بخش هــای بازرســی و هیئــت 
مدیــره جمــع آوری شــد کــه در نهایــت بــر 
اســاس آرای شمارش شــده، محمدجــواد 
شکوری )فیلیمو(، علی سرتیپی )فیلم نت(، 
محمدجعفر نعناءکار )آیو(، سعید رسول اف 
)چارخونه( و محمد صراف )پالن( به عنوان 

اعضــای اصلــی هیئت مدیــره و حســین 
خطیبی )ویدیوتو( به عنوان علی البدل اول 
و رامین موســوی )آپرا( به عنوان علی البدل 
دوم انتخاب شدند. همچنین سعید نوروزی 
)نمایش نت( بیشترین آرای بخش بازرسی 
را کسب کرد و علی مجیدی )پیشتاز مووی( 

در جایگاه علی البدل قرار گرفت.

سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطالعات و دانش از تاریخ 29 آذرماه الی 1 دی ماه 
1401 به میزبانی دانشگاه خوارزمی و با مشارکت انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ایران 
برگزار می شود. مهم ترین اهداف این کنفرانس، رشد و توسعه دانش و فناوری اطالعات 
و انتقال آخرین تجارب و دستاوردهای پژوهشــی و صنعتی است. در این راستا تمامی 
پژوهشگران، محققان، دانشگاهیان و صنعتگران می توانند در این کنفرانس مشارکت 
کنند و با ارسال جدیدترین مقاالت و دســتاوردهای خود در ایجاد اثربخشی مضاعف 
در راستای اهداف متعالی این کنفرانس سهیم باشند. محورهای کنفرانس فناوری های 
تحول آفرین، اقتصاد بر پایه زیرساخت دیجیتال، دولت دیجیتال، مصرف دیجیتال و 
کسب وکار دیجیتال است. آخرین  مهلت ارسال مقاالت 30 مهر و اعالم نتایج مقاالت 1 

آذر 1401 است و همچنین زمان انتشار نسخه نهایی آن 15 آذرماه خواهد بود.

همایش معماری میکروسرویس از افســانه تا واقعیت روز پنجشنبه ســوم شهریورماه، 
با حمایــت داتین برگزار می شــود. معماری میکروســرویس، به دنبال ارائه ســرویس های 
نرم افزاری مستقلی است که کارکردهای تجاری خاصی را در یک اپلیکیشن ارائه دهند. 
سرویس هایی که با یکدیگر همکاری دارند، به صورت مستقل از هم نگهداری می کنند و 
بر کارکرد یکدیگر نظارت دارند. باتوجه به استفاده این شرکت از معماری میکروسرویس، 
علیرضا ارومند، مدیر محصول راهکارهای بیمه گری مدرن داتین در این همایش به ارائه 
موضوعاتی نظیر چیستی و چرایی میکروسرویس، آشنایی با  Service Discoveryو... 
می پردازد. این همایش سوم شهریورماه از ساعت 11 در سالن دکتر تورانی دانشگاه الزهرا 
برگزار می شود. مخاطبان این رویداد، برنامه نویسان و کارشناسان توسعه نرم افزار، مدیران 

و مالکان محصول و عالقه مندان به حوزه توسعه نرم افزار هستند. 
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لجستيک
L O G I S T I C

 توسط پهپادهای یک 
شرکت کانادایی
صورت می گیرد

حمل ونقل 
محموله های 

پرریسک در مناطق 
دورافتاده 

شرکت کانادایی دران دلیوری، از تصویب و 
اجرای حمل ونقل موفق کاالهای پرریسک 
بــه مناطــق دورافتــاده توســط پهپادهــای 
همین شــرکت برای محموله های پزشکی 
دانشــگاه بریتیــش کلمبیا 
واقــع در کانــادا بــر اســاس 
طرحی به نــام ابتــکار عمل 
حمل ونقــل پهپادهــا کــه 
متعلق به همین دانشــگاه 
اســت، خبــر می دهــد. در 
این برنامــه، از دو نوع پهپاد 
پیشــرفته برای یک مســیر 
پروازی تحویل بــار دوطرفه 
نام برده شــده و همین طور 
از مناطــق مخصــوص اوج و فرود پــرواز در 
راســتای حمل ونقل گروهی از محموله ها 
به نواحی دورافتاده استفاده می شود. تمام 
این فعالیت ها در هماهنگی با مجموعه ای 
از قوانین، همانند تأییدیه ریاست، قانون 
هواپیمایی کانــادا و گواهی عملیــات پرواز 
ویژه است. این کمپانی گواهی صادرشده 
برای حمل ونقل محموله های پرریسک را 
که یک اپراتور کنترل از راه دور سیستم های 
هوایــی آن را بــر عهــده دارد، دســتاوردی 
بزرگ عنوان کــرده اســت. همین طور آنها 
به دلیل پشتیبانی از مشتری خود یعنی 
دانشــگاه بریتیش کلمبیا بــه دلیل حمل 
انعطاف پذیر محموله هــای خطرناک این 
دانشــگاه از طریــق پهپادهــای پیشــرفته 
خوشــحال هســتند. این موضــوع به طور 
همزمان تنها اپراتوری کــه در کانادا کنترل 
از راه دور سیســتم های هوایــی را بر عهده 
دارد، وادار به هدایت کردن  پهپادها فراتر 
از خط دیــد بصــری می کند. ایــن کمپانی 
اضافه می کند که رویکرد خالقانه و رهبری 
خود را از طریق حمل ونقل انعطاف پذیر هر 
گونه ای از کاالها مانند داروها و نمونه های 
آزمایشــگاهی طبقه بندی شــده به عنوان 
محموله هــای پرریســک را بــه نمایــش 

می گذارند.
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مرکز نوآوری شــرکت ملی پست با چه 
هدفی تأسیس شد؟

 شــرکت ملی پســت جمهوری اســالمی ایران با ارســال 
روزانه بیــش از یک میلیــون مرســوله و پاکات در ســطح 
کشــور و کســب درآمد بیــش از 2600 میلیــارد تومان در 
سال گذشــته )قبل از افزایش تعرفه های پستی(، از سه 
سال پیش ضرورت ورود به زیســت بوم نوآوری در حوزه 
پســت و تجــارت الکترونیــک و لجســتیک پیشــرفته را 
احســاس می کرد و با وجود زیرســاخت های گسترده ای 
که شامل 1100 دفتر اصلی، 8000 دفتر نمایندگی، بیش 

از 15 هزار کارمند، 15 هزار پیمانکار، بیش از 3.2 میلیون 
متر مربع زمین و 1500 ناوگان حمل ونقل سبک، سنگین 
و نیمه ســنگین می شــد، به حوزه هــای دیگری از پســت 
ســنتی نفوذ کرده اســت. تا اینکه مرکز نوآوری پست را 
با هدف توسعه خدمات شرکت ملی پســت در راستای 
توسعه کسب وکارها و ایجاد نوآوری و هوشمندسازی در 

این شرکت تأسیس کرد.
 

تأســیس مرکــز نــوآوری پســت بــر چه 
اساسی ایجاد شد؟

واقعیــت ایــن اســت کــه در دنیــای امــروز تنوع ســلیقه 
مشــتریان بــاال رفتــه و مشــتریان نیــاز دارند بــه صورت 
شخصی سازی شده سرویس های پستی را دریافت کنند. 
برآوردن این حجم از نیاز کار این شرکت نیست. شرکت 
پست شرکتی است که سرمایه و دفاتر زیادی در اختیار 
دارد و کمتــر مجموعه ای ایــن امکانــات را دارد. اما وقتی 
بحث نــوآوری و پاســخگویی به ایــن همه ســلیقه و ارائه 
بیش از 100 ســرویس پیــش می آید، پــی می بریم انجام 
این کار از عهده یک مجموعه بزرگ و بالغ برنمی آید که 

خودش به تنهایی آنها را پیاده سازی کند. 

در ابتدای راه
لجستیک مدرن هستیم

گفت و گو با محمدرضا قادری، رئیس مرکز نوآوری پست درباره نگاه این شرکت
به مسئله نوآوری و همکاری هایی که با استارتاپ های حوزه لجستیک دارد

ورود شرکت ملی پست به حوزه تجارت الکترونیک، فرایندی است که از حدود سه سال پیش آغاز شده و از مهرماه 1۴۰۰ با ایجاد مرکز نوآوری پست، به طور متمرکزتری به فعالیت  های 
خود ادامه می دهد. 

مرکز نوآوری پست برای شرکت ملی پست فرصتی ایجاد کرده تا این شرکت بتواند به زیست بوم نوآوری در حوزه پست و تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته وارد شود. این 
مرکز در ابتدا، کار خود را با پنج شعبه در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، یزد و گلستان آغاز کرد و با هشت شرکت شتاب دهنده تخصصی کار خود را پیش برد و اکنون بیش از ۸۰ 

شتاب دهنده و استارتاپ عضو این مرکز هستند که از این ۸۰ شرکت، 3۵ شرکت ماهیت شتاب دهندگی دارند و ۴۵ شرکت نیز استارتاپ های مستقل هستند. اکنون تعداد شعب این 
مرکز به بیش از 1۰ شعبه در کل کشور رسیده و شعب جدیدی نیز در حال تأسیس است.

آنچه در پی می آید، گفت و گوی ما با دکتر محمدرضا قادری، عضو هیئت مدیره پست و رئیس مرکز نوآوری این شرکت است.

I N T E R V I E W

نگین نظری

Neginnazari29
@gmail.com

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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لجستيک
L O G I S T I C

نگاهی به گزارش سال ۱۴۰۰ تریبون

رشد ۱۳۴ درصدی رپرتاژ آگهی

REPORTگزارش

در اســفندماه ســال 9۷ بــه دنبــال گســترش 
فعالیت های مجموعه یکتانت در فضای تبلیغات 
آنالیــن، ایــده تریبــون با دغدغــه ایجاد بســتری 
ســازنده برای رشــد همزمان رســانه های کشــور، 
کسب و کارهای آنالین و پیشرفت محتوای فارسی 
در بستر  وب مطرح شد. در سال 98، ایده تریبون 
تکمیل شــد و در مهرماه همان سال فعالیت آن 
با تمرکز بر توســعه پلتفرم انتشــار رپرتــاژ آگهی 
به صورت رســمی آغــاز شــد. تریبون، بــه عنوان 
پلتفرم پیشگام رپرتاژ آگهی و ابزارهای هوشمند 
سئو، به تازگی گزارش ســال 1400 خود را منتشر 

کرده است.

 بودجه رپرتاژ آگهی کجا بیشتر است؟
تریبون که در سال گذشته، سرویس های 
»بــک لینــک«، »لینک پرومکــس«، »تولیــد 
محتوا«، »ابــزار رصــد جایگاه کلمــات کلیدی«، 
»پایشــگر ســالمت رپرتــاژ آگهــی« و »باشــگاه 
مشتریان« را به مجموعه خود افزوده، در گزارش 
ســال 1400 خــود اذعــان کــرده اســت کــه تعداد 
رپرتاژ آگهی های منتشرشــده در ســال گذشــته 
نســبت به ســال 1399، 134 درصد رشد داشته 
اســت؛ همچنین تعداد رســانه ها تا پایان ســال 
1400 رشد ۷0 درصدی از خود نشان داده و تعداد 
کل کسب و کارها هم تا پایان این سال 123 درصد 
نســبت به ســال 1399 افزایش داشــته است. از 
جملــه کســب و کارهایی کــه در ســال گذشــته با 
تریبون همــراه شــدند می توان بــه گروه اســنپ، 
دیجــی کاال، تپســی، خانومــی، ایران اســتخدام، 
دیلی مارکت، لندو، والکــس، جیرینگ، اتاقک، 

بازار، نوبیتکس، مایکت و... اشاره کرد. 
بنا بر این گزارش، در سال گذشته کسب و کارهای 
ارز دیجیتــال بیشــترین بودجــه را صــرف 
انتشــار رپرتــاژ آگهــی کــرده و بیــش از 60 درصد 
کســب و کارهای حــوزه پزشــکی و زیبایــی و 
گردشــگری به شــکل روزانه رپرتاژ آگهی منتشر 

کرده اند.
این گــزارش می گوید رفتار کســب و کارهای فعال 
)کسب و کاری که حداقل یک کمپین رپرتاژ آگهی 
از تریبون خریده باشــد( نســبت به ســال 1399 
تغییر داشــته و میانگین مجموع خرید ســاالنه 
کسب و کارهای فعال 113 درصد، میانگین تعداد 
کمپین های خریداری شــده در ســال 20 درصد و 
میانگین تعداد رسانه های خریداری شده در سال 

15/4 درصد افزایش داشته است.

 تریبون و رسانه ها
ســال گذشــته 3096 رســانه در تریبــون 
ثبت نــام کرده اند کــه از ایــن تعــداد 19/3 درصد 
از آنها تأیید شــدند و در پنل تریبــون در معرض 
دید قرار گرفتند. شاخص های تأیید یک رسانه، 
داشتن تعداد قابل قبول محتوای ایندکس شده 
نســبت به طول دامنــه، کپی نبــودن محتواهای 

داخل سایت رسانه، به روز بودن مطالب، داشتن 
اعتبــار دامنه بیــش از 5 درصد و داشــتن اســپم 
اســکور متناســب با اعتبــار دامنــه عنوان شــده 
اســت. در بیــن رســانه های تریبــون، بیشــترین 
سهم را خبرگزاری ها و رســانه های سبک زندگی 
و مــد )40 درصــد( در اختیــار داشــته اند. بنــا بــر 
این گــزارش، میانگیــن درآمد ماهانه رســانه ها از 
طریق تریبون در ســال 1400 حــدود پنج میلیون 
تومان بــوده که این رقم نســبت به ســال پیش از 
آن 50 درصد افزایش داشته است. همچنین 95 
درصد از رســانه های مورد تأییــد تریبون حداقل 
یک رپرتاژ آگهی در سال گذشته منتشر کرده اند. 
محبوب تریــن رســانه های تریبــون بــه ترتیــب 
خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری الف و خبرگزاری تسنیم 
بوده اند که هر کدام بیش از هزار رپرتاژ آگهی را در 

سال گذشته منتشر کرده اند. 

 نگاهی به آمار رپرتاژ آگهی ها
بنا به گفتــه تریبون، در زمســتان ســال 
گذشته بیشترین تعداد رپرتاژ آگهی توسط آنها 
منتشر شــده اســت. هر رســانه ای که در تریبون 
فعالیت دارد، بر اســاس قوانینی که وضع کرده، 
می توانــد محتــوای رپرتــاژ آگهــی را رد یــا تأییــد 
کنــد. در ســال 1400، 3/3 از رپرتــاژ آگهی هــای 
تریبون توسط رسانه ها رد شده اند که 40 درصد 
از آنها بعد از ویرایش، تأیید و منتشــر شــده اند. 
پرتکرارتریــن دلیل رد رپرتاژ آگهی هــا مورد تأیید 

نبودن موضوع محتوا عنوان شده است.
نردبون در تیرمــاه 1400 با ارائه ابــزار رصد کلمات 
کلیدی کار خود را آغاز کرد. در اواخر سال گذشته 
نیز، دومین ابزار نردبون با نام پایشــگر ســالمت 
رپرتــاژ آگهی معرفی شــد. این ابزار برای بررســی 
لینک و وضعیت ایندکس شدن رپرتاژ آگهی ها 
در اختیار کســب و کارها قرار گرفته تــا از صحت 

انتشار آسوده خاطر باشند. 
در کلمــات پروژه هــای ابــزار رصد کلمــات کلیدی 
نردبون، رقابت تنگاتنگی میان حوزه های دیجیتال 
مارکتینــگ و گردشــگری وجــود دارد. »طراحــی 
ســایت« و »بلیط هواپیما« پرتکرارترین کلماتی 
هستند که برای بررسی در این ابزار وارد شده اند. 
در بهمن مــاه ســال گذشــته تریبــون توانســت 
مــدرک دانش بنیان نــوع یک را دریافــت کند. به 
همین دلیل پروژه مســئولیت اجتماعــی خود را 
نیز در همین راســتا تعریف کرد و طرح »آموزش 
رایگان« را آغاز کرد. در این دوره ها تریبون، دانش 
متخصصان دیجیتال مارکتینگ، ســئو و روابط 
عمومی را در اختیار عالقه مندان قرار داده است. 
در همین راســتا اولین دوره آموزش ســئو و تولید 
محتوا در ریبــون برای افــراد توان یاب جســمی - 
حرکتی با همکاری مجتمع نیکوکاری رعد برگزار 
شــد. ورودی این دوره 1۷ نفر بود کــه از این تعداد 
پنج نفر به عنــوان تولیدکننده محتــوا با تریبون 

شروع به همکاری کردند.

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

کاری که شرکت های بزرگ دنیا انجام می دهند این است 
که با تأســیس مراکز نوآوری، ایجاد این نوع سرویس ها را 
به بخش خصوصی و اســتارتاپ ها که خالق ترنــد واگذار 
می کننــد. زیــرا ایــن اســتارتاپ ها می تواننــد یــک مزیت 
واحد کالن ایجاد کنند و شــرکت پســت، عمــالً امکانات 
و زیرســاخت های خود را با شــرکت های خــالق  و نوآور به 
اشتراک می گذارد تا هر کدام از آنها بسته به نیاز مشتری 
خود بتوانند پاسخگویشــان باشــند و جامعه بتواند نیاز 

خود را برآورده کند. 

آیــا بــا ایجــاد مرکــز نــوآوری 
پســت، تغییراتی در خدمات شــرکت 

ملی پست ایجاد شده است؟
بــر  تکیــه  بــا  زیــادی  خدمــات  تاکنــون 
زیرســاخت های این مرکز توسط شرکت های 
خصوصی انجام شده یا در حال انجام است 
که در بخش اعظمی از این خدمات، مشارکت 
شرکت پست نامعلوم است. به عنوان مثال، 
کار مشترکی با همکاری بخش خصوصی در 

نمایشــگاه کتاب الکترونیکی انجام دادیم و بیش از یک 
میلیون کتاب، ظرف یک هفته توزیع شد و مردم توانستند 
با خیال راحت خرید کنند و همه ناشرها توانستند شرکت 
کننــد. ایــن کار بــا مشــارکت یــک اســتارتاپ انجام شــد. 
همچنین همکاری با برخی فروشگاه های اینترنتی توسط 

استارتاپ های این مرکز انجام می شود.
در حــال حاضــر، بیــش از 100 مجموعــه در قالب واســط 
پستی، سرویس تجارت الکترونیک را دریافت می کنند. 
و همانند درگاه پرداخت بانکی، درگاه خدمات پستی را در 
اختیار سایر مشتریان قرار می دهند. این خدمات توسط 
اســتارتاپ های نوآور طــرف قرارداد بــا ما انجام می شــود. 
به عالوه از آنجا که مدل کسب وکار پست به شکل پلتفرم 
تغییر کــرده، تمرکز بیشــتری را باید صرف ارائه ســرویس 
به فروشگاه های اینترنتی می کردیم. در دو سال گذشته، 
حدود صــد درصد حجم مرســوالت رشــد داشته اســت؛ 
بنابرایــن بــا ایــن رشــد چشــمگیر، نمی تــوان کاالهــا را به 

صورت دستی و سنتی جابه جا 
و سورت کرد. زیرا باعث آسیب 
دیــدن آنهــا می شــود. ســعی 
کرده ایــم تمــام ایــن خدمــات 
زیرســاختی را به خصــوص در 
هاب های پرترافیــک به صورت 
مکانیــزه انجــام دهیــم تــا بــا 
افزایــش ترافیــک مرســوالت، 

کیفیت ارسال تغییر نکند. 
گام بعــدی ایــن اســت کــه بــا 
کمــک اســتارتاپ هــای نــوآور، 
سیستم های اطالع رسانی را در 
باجه ها مکانیزه کرده و  مشتری 
به ایســتادن پشــت باجــه نیاز 

نداشته باشد. اینها خدماتی است که در مرکز نوآوری از 
سوی استارتاپ ها به ما پیشنهاد شده و در آینده نزدیک 
پیاده سازی خواهند شد و شــاهد هوشمندسازی در این 

زمینه هستیم.

انتقــادی کــه بــه شــرکت پســت وارد 
می شود این است که با نوآوری میانه خوبی ندارد. 

آیا این نقد را وارد می دانید؟
اگــر منظور این اســت که شــرکت ملی پســت نســبت به 
شــرکت های دیگر نوآورانه برخورد نمی کند، شــاید بتوان 
گفت یکی از دالیلی که اســتراتژی تأســیس مرکز نوآوری 
در شــرکت پســت انتخــاب شــده، همیــن بــوده اســت. 
معموالً کســب وکار بــزرگ و بالغی مانند شــرکت پســت 
که با 1۷0 شــرکت دولتی همــکاری می کند و عــالوه بر آن، 
توزیع سیم کارت و گذرنامه و ثبت دفاتر پلمپ شرکت ها 

و ده هــا مســئولیت دیگر بــه صــورت حاکمیتی بــر عهده 
اوســت، نمی توانــد در فضــای نــوآوری با شــرکتی که یک 
پیک درون شهری است و تمام تمرکز خود را بر یک نقطه 
کوچک گذاشته و در آن تخصص کسب کرده، رقابت کند 
و مسلماً پست بازنده می شــود؛ زیرا شرکت های کوچک 

فقط روی همان یک موضوع تمرکز دارند.

 مهم تریــن شــاخصه رشــد نــوآوری در 
پست چه میزان است؟

 شاخص درآمد عملیاتی شرکت پست گویای 
آن است که این استراتژی جواب داده و ما در 
جلب رضایــت مشــتری های خــود در بخش 
ارسال بسته های فروشــگاهی موفق بوده ایم. 
به عنوان مثال، درآمد عملیاتی شرکت پست 
از طریــق صرفــاً ارســال مرســوالت در ســال 
139۷، حــدود 800 میلیــارد تومــان بــوده امــا 
در ســال 1400 به حدود 2600 میلیــارد تومان 

رسیده است.
همچنین رشد ارســال های این شرکت از نظر 
وزن و حجم، طی سه سال گذشــته، صد درصد بوده و در 
سال گذشته از 100 هزار تن به حدود 300 هزار تن رسیده 

است.

اســتراتژی شــرکت پســت برای ارســال 
بسته های حجیم یا با وزن باال چیست؟

شرکت پست ارســال بســته های تا وزن 30 کیلوگرم را به 
صــورت روتین انجام می دهــد. اما موضوع اصلی ارســال 
بسته هایی با رده وزنی باالی 30 کیلوگرم تا 3/5 تن است. 
برای پاســخ بــه ایــن نیــاز، ایــن شــرکت درصدد تأســیس 
شرکت پست لجستیک میانی است و اکنون برای شرکت 

پست چنین زیرساختی وجود ندارد.
این پروژه نیاز به ســرمایه گذاری بزرگ چنــد هزار میلیارد 
تومانــی دارد و بنــا داریــم با مشــارکت بخــش خصوصی 
سرمایه گذاری مطمئنی انجام دهیم. سال گذشته یک بار 
مناقصه آن را برگزار کردیم اما به دلیل محدودیت زمانی و 
تعداد معدود شرکت کنندگان 
به نتیجــه نرســید. مجــدداً در 
نیمــه دوم امســال فراخــوان 
شــرکت ها  از  و  می دهیــم 
دعــوت  مشــارکت  بــرای 
می کنیــم. البته بخشــی از این 
ســرمایه گذاری توســط دولــت 
و بخشــی دیگر توســط بخش 
خصوصــی انجــام می شــود و 
بعــد از آنکــه شــرکت انتخــاب 
شد، ظرف یک ســال راه اندازی 
می شــود و ظــرف دو ســال بــه 
صــورت سراســری ســرویس 

خواهد داد.
با رشــد فروشــگاه های آنالین و درخواســت بــرای خرید 
اینترنتی، در پســت لجســتیکی میانه ســاالنه ظرفیتی 
بالغ بــر 20 میلیارد تــن بــار وجــود دارد. زیرا بســیاری از 
کاالهایــی که توســط ایــن فروشــگاه ها عرضه می شــود، 
در همین رنج وزنی قرار دارند و باید برای ارســال بار آنها 
فکری کرد. پیش بینی می شود برای ایجاد چنین ظرفیت 
و زیرساختی نیاز به حداقل 10 هاب لجستیک با حدود 
30 هزار سوله داریم. پراکندگی این هاب ها طوری است 
که فاصله هر نقطه از کشــور تا این هاب هــا کمتر از 200 
کیلومتــر باشــد. مرســوالت پــس از جمــع آوری بــه ایــن 
هاب ها می روند و در مقصد مجدداً توزیع می شوند؛ زیرا 
تفاوتی که بار معمولی با بار لجســتیکی دارد این اســت 
که بار لجســتیکی را به صورت door to door )درب به 
درب( باید جابه جا کــرد و بارگیری و تخلیــه نیز بر عهده 

پست لجستیک است.

 بیش از 100 مجموعه 
در قالب واسط پستی، 

سرویس تجارت 
الکترونیک را دریافت 

می کنند و درگاه 
خدمات پستی را در 

اختیار سایر مشتریان 
قرار می دهند
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شرکت داتین که بخشی از هلدینگ فناپ است، 
به تازگی معاونت مشارکت ها و سرمایه گذاری های 

خود را ایجاد کرده است. از آنجا که داتین پیش تر نیز 
سرمایه گذاری هایی انجام داده، راه اندازی این معاونت هم 
نشان از نگاه جدی تر این مجموعه به موضوع مشارکت و 
سرمایه گذاری دارد و هم مشخص می کند که قرار است 

به شکل نوینی به این کار بپردازد. هومن مسگری، معاون 
مشارکت ها و سرمایه گذاری های داتین، در گفت و گوی 

پیش رو با توضیح استراتژی و رویکرد شرکت هم به چرایی 
ایجاد این معاونت پاسخ می دهد و هم تأکید دارد که 

این معاونت قرار نیست نقش یک وی سی را بر عهده 
داشته باشد. معاونت مشارکت ها و سرمایه گذاری ها به 
سراغ شرکت های پایدار و بالغی می رود که پازل خدمات 

و سرویس های مورد نظر داتین را تکمیل می کنند و در 
این زمینه هیچ حداقل و حداکثری برای سرمایه ای که به 
این شرکت ها وارد می شود، وجود ندارد و مهم ترین چیز 

برای داتین، ارزشی است که به واسطه این مشارکت و 
سرمایه گذاری خلق می شود؛ ارزشی که معتقد است در 

بلندمدت عایدی مالی را نیز برای هر دو طرف به همراه 
خواهد داشت.

چه شــد که داتین به فکر ایجاد معاونت 
مشارکت ها و ســرمایه گذاری ها افتاد؟ از چه زمانی 

این معاونت تشکیل شده است؟
معاونت مشارکت ها و سرمایه گذاری ها امسال به ساختار 
و چارت سازمانی داتین اضافه شده است. اما اگر بخواهم 
برایتان توضیح دهم که چرا این معاونت تشکیل شد، بهتر 
است از استراتژی داتین شروع کنم. ما در داتین هر چند 
سال یک بار، در رویکردها و استراتژی های خود بازنگری 
می کنیم و بر اساس آن اقداماتی را انجام می دهیم. آخرین 
اصالح این استراتژی سال 1399 انجام شد. در این بازنگری، 
افق دید خود را از توسعه نرم افزار فراتر برده و چشم اندازی 
به وســعت فراگیری مالی انتخاب کردیم؛ به این معنا که 
همه افراد دسترسی آسان به خدمات مالی هوشمند داشته 
باشند. در این راستا دو مضمون استراتژیک - توسعه افقی و 
توسعه عمودی - برای خود تعریف کرده ایم تا نقش آفرینی 
وسیع تر و عمیق تری در صنعت خدمات مالی داشته باشیم. 
در توسعه عمودی بنا را بر این گذاشته ایم که عمق ارتباط 
خود را با مشــتریان بیشــتر کنیم. این به چه معناست؟ 
در حال حاضر نوع تعامل ما با مشــتری، بیشتر به عنوان 
ارائه دهنده نرم افزار است. ما می خواهیم به سمتی حرکت 
کنیم که داتین ارائه دهنده راه حل ها و راهکارها در حوزه 
تحول دیجیتال باشد. در اصل به جای اینکه نقش پیمانکار 
را برای مشتریان خود ایفا کنیم، شریک استراتژیک آنها 

باشیم.
در توســعه افقی هم می خواهیم فضای کسب و کاری مان 
را گسترده تر کنیم. در حال حاضر ما در حوزه راهکارهای 
بانکی و بیمه گری فعال هستیم و سامانه ها و نرم افزارهای 
این حوزه را ارائــه می دهیم. برخی از مشــتریان از ما راه 
حل جامــع )Total Solution( دریافت می کنند، مانند 
بانک های پاسارگاد، سپه، توســعه تعاون، گردشگری و 
قرض الحسنه رســالت، بعضی دیگر نیز در بخش هایی از 
محصوالت و خدمات ما استفاده می کنند، مانند بانک های 
رفاه، ملی و... در بخش بیمه گری هم مشتریانی چون بیمه 
پاســارگاد، باران، حکمت صبا و... را داریــم. اما بنا داریم 
در توســعه افقی فضا را از این هم بزرگ تر کنیم و بگوییم 
ما فقط نمی خواهیم به راهکارهــای بانکی و راهکارهای 
بیمه گری فکر کنیم، بلکه به اجزای دیگر فراگیری مالی نیز 

می اندیشیم و برای آن راهکار داریم.

 این اجزای دیگر چه هستند؟
مــا عــالوه بــر راهکارهــای بانکــی و بیمه گــری، 
 راهکارهــای ســازمانی را نیــز در حال حاضــر داریم.
Enterprise Resource Planning( ERP( داتیــن هم 

اولویت ما 
هم افزایی است

I N T E R V I E W

 علت پایین بودن حجم 
سرمایه گذاری از نگاه 

هومن مسگری

برای توسعه باید 
ریسک پذیر بود

فضــای  بــه  کــه  انتقاداتــی  از  یکــی 
ایــران  در  نوآورانــه  ســرمایه گذاری 
وارد می شــود، ایــن اســت کــه حجــم 
بــه  نســبت  حتــی  ســرمایه گذاری ها 
کشورهای همسایه بســیار پایین است. 
هومــن مســگری، معــاون مشــارکت ها و 
سرمایه گذاری های داتین، با این موضوع 
موافق اســت و درباره علــت آن می گوید: 
»من معتقدم چند اتفاق دست به دست 
هــم داده انــد تــا مــا حتــی در مقایســه با 
همسایگان مان در این خصوص عملکرد 
ضعیف تری داشــته باشــیم. یکی اینکه 
وضعیت اقتصادی کشــور خوب نیست 
و در نتیجــه ریســک ســرمایه گذاری 
باالســت. منطقــاً در چنیــن شــرایطی 
نمی توانیم انتظار توسعه و سرمایه گذاری 
داشته باشــیم. به عالوه وقتی حکمرانی 
درســتی بــرای ســرمایه گذاری نوآورانــه 
یــد، نمی توانیــد انتظــار داشــته  ندار
باشــید کســی ســرمایه گذاری در ملــک 
را فرامــوش کنــد و در حــوزه فین تــک این 
کار را انجــام دهــد. موضــوع دیگــر ارزش 
پول اســت. قطعاً عده ای ســرمایه گذاری 
می کننــد امــا آن قــدر ارزش پــول مــا کــم 
اســت که تأثیرگذاری ندارد. در گزارشــی 
لیست یونیکورن های 2022 را می دیدم. 
یونیکــورن یعنــی مجموعه یــک میلیارد 
دالری. درست است که این رقم برای آن 
 سوی مرزها نیز زیاد اســت، ولی با توجه 
به کاهش عجیــب ارزش پول ما، این رقم 
برایمان بسیار ســنگین تر است و چیزی 
بیش از 30 هزار میلیارد تومان می شود. 
قطعاً شرایط سیاسی نیز به شدت اثرگذار 
اســت و روی همه چیــز از جملــه فضــای 

اقتصادی سایه انداخته است.
ایــن را هــم در نظــر داشــته باشــید کــه 
اکوسیســتم نوآوری نوپاست. مشکالت 
زمینــه ای مــا هــم اگــر حــل شــوند، در 
کوتاه مدت تأثیری بر این فضا نمی گذارند. 
ولی ما پیشرفت را در این بخش می بینیم. 
شــما وی ســی های امــروز را بــا پنــج ســال 
پیش مقایسه کنید، می بینید که از لحاظ 
تعــداد، ســاختار و حجم ســرمایه گذاری 
چقدر تغییر کرده اند. البته بدیهی است 
تــا وضعیــت رگوالتــوری مــا بهبــود نیابد 
و محافظه کاری هایــش را کنــار نگــذارد، 
نمی توانیم توقع توســعه داشــته باشیم. 
بــرای رشــد و دســتیابی بــه توســعه، از 

ریسک کردن گریزی نیست.«

COMMENTنظر

گفت و گو با هومن مسگری، معاون مشارکت ها و 
سرمایه گذاری های داتین؛ او می گوید این معاونت 

رویکرد وی سی گری ندارد و تکمیل پازل ارزش داتین 
برایش مهم تر از عایدی مالی در کوتاه مدت است

   عکس:  نسیم اعتمادی
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اکنون باید از مدل ها و مفاهیم بگذریم 
و زمان اجراست و پ یاده سازی و آزمون وخطا

تنظیم گری صحیح پلتفرم ها
چگونه باید انجام شود؟

COMMENTدیدگاه

 ســؤالی کــه در تیتــر ایــن یادداشــت 
پرسیده شده، سؤال ساده ای است که 
پاســخی چند صد میلیون دالری دارد. پاسخ به 
این سؤال که تنظیم گری پلتفرم ها چگونه باشد 
که نه سیخ بسوزد نه کباب؛ سؤالی نیست که در 
یــک یادداشــت یا حتــی چنــد کتاب خــوب این 

حوزه بتوان پاسخ آن را داد. 

 این ســؤال برای بســیاری از کشــورهای 
مهم دنیا ســؤال جدی است. پلتفرم ها 
در چند ســال اخیــر اقتصــاد را تحت تأثیــر قرار 
داده انــد؛ هرچقــدر کــه دســتاوردهای مثبــت 
داشته اند، به همان اندازه یا کمتر و بیشتر تأثیر 
منفی گذاشته اند. به عنوان نمونه پلتفرم دیوار در 
ایران را ببینیــد. زمانی بــود که افراد بــرای فروش 
کاال هایشــان از آگهی هــای روزنامــه همشــهری 
اســتفاده می کردنــد؛ نــه KYC درســتی انجــام 
می شد و نه معلوم بود که آگهی دهنده چه کسی 
اســت و نــه حتی کســی کــه مشــتری و مخاطب 
آگهی بود. واقعیت این است که همان زمان هم 
آگهی های روزنامه همشــهری زمینه بســیاری از 
تخلفــات را فراهــم می کــرد. منتهــا کمتر کســی 

مشکل را از روزنامه همشهری می دانست.

 جامعــه و اقتصــاد هــم ایــن همه رشــد 
نکرده بودند و سرعت تغییرات هم این 
همه زیاد نبود. حاال در دیوار KYC حداقلی وجود 
دارد و این پلتفرم هم ادعا می کند برای مقابله با 
تقلب تــالش می کند، امــا در عمل پلیــس فتا در 
برابر این پلتفرم گارد گرفته و شنیده می شود که 
نیمی از پرونده هــای پلیس فتا مربــوط به همین 
پلتفــرم اســت. هرازچندگاهی هــم چالش هایی 
ماننــد بازداشــت و زندانی شــدن مدیرعامل این 
پلتفرم مطرح می شود و اکوسیستم نوآوری ایران 
یکپارچه از این مدیر دفاع می کند. ولی آیا دیوار 
در همه این مســائلی که رخ می دهد، بی تقصیر 
است؟ آیا گفتن اینکه پلتفرم مسئولیتی در برابر 

محتوا ندارد، کافی است؟ 

 قاعدتاً گذشــته ما همیشــه حمایت از 
پلتفرم ها و کســب وکارهای نوین بوده و 
هســت و همین االن هم هر جایی الزم باشــد از 
کســب وکارهای نوآورانــه دفــاع می کنیــم، ولــی 
بیاییــد صحبت هــای کســانی را هم کــه در خط 
مقدم مبارزه با تقلــب و تخلف و جرم هســتند، 
گوش دهیم؛ پلیس فتا می گوید چرا بخش اعظم 
انــرژی اش بایــد صــرف پرونده هــای یــک پلتفرم 
شود؟ چه باید کرد؟ آیا پلتفرم مسئولیتی ندارد؟ 
اگــر این چنیــن اســت، پس فــردی ماننــد »راس 
اولبریکــت« هــم کــه پلتفــرم ســیلک رود را راه 

انداخته بود، مقصر نیســت؛ پس چــرا این فرد 
امــروز در آمریکا تــا آخر عمــرش بایــد در زندان 
باشــد؟ یــا مثــالً همیــن امــروز فیس بــوک زیــر 
و  رگوالتورهاســت  فشــارهای  شــدیدترین 
کشــورهای اروپایــی تــا جایــی کــه می تواننــد 
دست وپای این پلتفرم را بسته اند. آیا در جهان 
پلتفرم ها آزادند به هر شیوه ای می خواهند عمل 
کننــد؟ پــس اگــر قــرار اســت تنظیم گــری انجام 
شــود، این تنظیم گری تا چه زمانی قرار است به 

تعویق بیفتد؟

 موضــوع یادداشــت ایــن نیســت کــه 
پلتفرم هــا چه باید بکننــد. موضوع این 
اســت که ما در این مرحله مانده ایم و اکنون وارد 
فاز بعــدی تقلب ها و سوءاســتفاده ها شــده ایم. 
حاال پلتفرم هایی مانند دیوار زمینه انجام تخلف 
توسط افرادی را فراهم می کنند که دست شان از 
حوزه های دیگر کوتاه مانده اســت. به طور خاص 

درباره حوزه رمزارزها صحبت می کنم.

در هفته هــای گذشــته 
در  کالهبرداری هایــی 
سطح کشــور شــروع شــده، مانند 
تیمــون. یکــی از بســترهای ایــن 
کالهبــرداری پلتفــرم دیــوار بــوده 
اســت. ببینیــد زمانــی روزنامــه 
همشــهری صرفــاً واســطه ای بــود 
برای فروش کاالی دست دوم؛ حاال 
پلتفرم دیوار این حوزه را گسترش 
داده و فقــط کاالی دســت دوم 

نیست که اینجا مبادله می شود؛ اکنون خدمات 
هم بــر این بســتر ارائــه می شــود و برخــی از این 
و  می کننــد  سوءاســتفاده  فرصــت 
کالهبرداری هایــی ماننــد تیمون در بســتر دیوار 

قابلیت گسترش می یابند. 

 راه حل چیســت؟ مــا هنــوز مرحله اول 
تنظیم گری پلتفرم ها را اجرایی نکرده ایم 
و رسیده ایم به مرحله دوم؛ همیشه خالفکاران از 
آدم های خوب جلوتر هستند و اگر دیر بجنبیم، 
مشــکالت از مرحله قبلی جهــش می یابند و به 

مرحله باالتری تکامل پیدا می کنند.

 اگر پلتفرم ها درســت رگوله نشوند، در 
نهایت آسیب هایی به بازارهای دارایی 
دیجیتال وارد خواهند کرد و اگر بازارهای دارایی 
دیجیتــال درســت رگولــه نشــوند، در نهایــت 
آســیب هایی به پلتفرم هــا وارد می کننــد. اکنون 
یــم و زمــان  بایــد از مدل هــا و مفاهیــم بگذر

اجراست و پ یاده سازی و آزمون وخطا.

در یکسری از بانک ها استفاده می شود و شامل بخش های 
مختلف مانند مدیریت منابع انسانی، تدارکات، اموال، انبار، 
اتوماسیون اداری و... اســت. مشتریانی داریم مانند بانک 
پاسارگاد و بانک سپه که در کنار دیگر محصوالت داتین، 
از این سامانه نیز استفاده می کنند. برخی از مشتریان ما نیز 
مثل بانک شهر و بانک سرمایه صرفاً از این محصول داتین 
بهره می برند. راهکارهای تحلیلی نیز داریم که در بانک های 
پاسارگاد، گردشگری، سپه و... مورد استفاده قرار می گیرد 
و شامل محصوالتی چون داشبوردهای تحلیلی، تشخیص 
تقلب، پول شویی و... می شود. راهکارهای شناخت مشتری 
داتین نیز محصوالتی چون پروفایل مشتری، سیستم های 
اســتعالم و... را در خود دارد و در نهایــت هم راهکارهای 
زیرساخت و امنیت را داریم. این پنج راهکار در حال حاضر 
نیز وجود دارند و مشتریان ما از آنها استفاده می کنند. اگرچه 
بازار بیشتر ما را به عنوان ارائه دهنده دو راهکار اول )بانکی و 
بیمه گری( می شناسد، اما معتقدیم حوزه های مالی محدود 
به این دو حوزه نیست و فراتر از اینهاست و تصمیم داریم در 

باقی حوزه ها نیز به صورت جدی تر فعالیت کنیم.

 در چــه نــوع کســب وکارهایی ورود 
می کنید؟

از نظر داتین، محصوالت و راهکارهای مرتبط با فراگیری 
مالی، دو دسته هستند. بخشــی از آنها مانند راهکارهای 
بانکی، کسب وکار هسته ای داتین را تشکیل می دهند، اما 
بخشی دیگر مانند امنیت یا حتی خدمات مالی هوشمند، 
لزوماً قرار نیست در داخل داتین پیاده سازی و اجرا شوند. در 
بخش دوم این آمادگی را داریم که در کسب وکارهای دیگر 
سرمایه گذاری و با آنها مشارکت کنیم. با این نگاه، معاونت 
مشارکت ها و ســرمایه گذاری های داتین در سال جاری 
تأسیس شــد و منبع و مرجع این معاونت، این استراتژی 
و رویکردها و سرمایه گذاری های ما در این حوزه بر اساس 
ارزش ایجادشده است. به طور معمول، وی سی ها به دنبال 
ارزش افزوده ریالی برای خود هستند، ولی این رویکرد ما 
نیست. ما به این موضوع دقت داریم که این شرکت ها چه 
ارزشی می توانند در ســبد محصوالت و خدمات ما ایجاد 
کنند و بر این اساس وارد فرایند مشارکت و سرمایه گذاری 
می شــویم. ما انتظار داریم منافع مالی ما از بزرگ تر شدن 

زنجیره ارزش و خدمات در حال ارائه داتین به دست آید.

 مدل مشارکت و سرمایه گذاری داتین به 
چه شکل است؟

ما به همان دلیلی که توضیح دادم، رویکرد وی ســی گری 
و سرمایه گذاری ِصرف را نداریم، بلکه به دنبال هم افزایی 
هســتیم و از ترکیب توانمندی خود و مجموعه هایی که 
در آنها سرمایه گذاری می کنیم، در پی خلق ارزش بیشتر 
و تکمیل پازل خدمات خود با محوریت توســعه فراگیری 
مالی در کشور هســتیم. می خواهیم دو به عالوه دو را پنج 
کنیم. به همین دلیل به سراغ شرکت هایی که در مراحل 
ابتدایی شکل گیری هستند، نمی رویم و بیشتر تمایل داریم 
در شرکت هایی سرمایه گذاری کنیم که به یک پایداری و 
ثبات اولیه رسیده باشند. برداشت ما این است که مخاطب 
استارتاپ های نوپا و شــرکت هایی که در مراحل ابتدایی 
شکل گیری هستند، وی سی هایی همچون شناسا هستند.

در اصل، هدف ما این است که بتوانیم با این شرکت ها ارزش 
افزوده بیشتری خلق کنیم که هم رشد و توسعه آن شرکت 
را به دنبال داشته باشد و هم بازوی انجام اقدامات خاص و 

تکمیل پازل ما باشد.

 رقم سرمایه گذاری شما چقدر است؟ برای 
آن حداقل و حداکثری در نظر گرفته اید؟

ما شــرایط و حد و حدود خاصی برای مشــارکت هایمان 
نداریم و بر اســاس هر مورد، تصمیم گیری می شود که با 
چه درصدی، چه مبلغی و چه شرایطی وارد شویم. ممکن 
است با مبلغ کم و درصد کم وارد شویم یا مدل حداکثری. 

بســتگی به این دارد که خدمات این شرکت ها چقدر در 
پوشش حداکثری خدمات داتین با رویکرد توسعه فراگیری 
مالی قرار دارند و کجای مجموعه خدمات ما جای گذاری 
می شوند. همان طور که گفتم نگاه ما مثل وی سی ها نیست 
که جدولی داشته باشیم و بر اساس آن عمل کنیم. این طور 
هم نیســت که وقتی در نهایت خواستیم ثمره شرکتی را 
بررسی کنیم، ببینیم چقدر عایدی مالی داشته است. ما در 
انتها می خواهیم ببینیم با این شرکت ها چقدر هم افزایی 

داشته ایم و آن شرکت چقدر ارزش ایجاد کرده است.
راستش را بخواهید تأمین سرمایه برای این کسب وکارها 
چندان کاری ندارد و آنها می توانند از بانک ها هم وام بگیرند. 
حتی وی سی های مختلف من جمله وی سی های حاکمیتی 
هم هستند که دست شان بازتر است و با رویکرد توسعه ای به 
کسب  و کارها نگاه می کنند و خیلی حسابگرانه نمی بینند. اما 
برای داتین به عنوان سرمایه گذار، ارزشی که از این مشارکت 

خلق می شود، مهم است. 

 سرمایه گذاری ای هم صورت گرفته است؟
قطعاً شرکت داتین به واسطه سابقه ای که دارد، شرکت هایی 
را ذیل خودش داشته و سرمایه گذاری و سهام داری هایی 
کرده که عمدتاً شرکت های درون هلدینگ فناپ بوده اند. با 
تشکیل معاونت مشارکت ها و سرمایه گذاری ها، قرار است 
مدیریت و نظارت داتین بر این شرکت ها ذیل این معاونت 
انجام شود و از امروز به بعد این معاونت بر فعالیت آنها نظارت 
کند، برایشــان هدف گذاری کند و وظیفه پایش، کمک و 
ارزیابی را انجام دهد. همزمان با نظام مند و ساختارمند کردن 
شرکت هایی که داتین قبالً در آنها سهام داشته، مجموعه ای 
از مذاکرات نیز شکل گرفته که برخی از آنها در مراحل نهایی 

هستند. شکل گیری اینها جزو ثمرات این معاونت است. 
نکته مهمی که من بار دیگــر روی آن تأکید می کنم، این 
است که ما را یک وی سی یا مجموعه ســرمایه گذاری با 
هدف درآمدزایی مســتقیم نبینید. ما در هلدینگ فناپ 
شرکت شناسا را داریم که به عنوان وی سی در گروه فناپ 
فعالیت می کند و ما هم ارتباط خوب و همکاری ویژه ای با 
آنها داریم. اما در حوزه معاونت، منطق ما متفاوت است و به 
نفع مستقیم اقتصادی نگاه نمی کنیم. منطق ما خلق ارزش، 
هم افزایی و تکمیل پازل مان اســت. وقتی وارد شــرکتی 
می شویم، می خواهیم بمانیم و حتی اگر جایی حس کنیم 
مجموعه ای آن نتایج مطلوب را نمی گیرد، مثل بخشی از 
مجموعه خودمان به سراغ شرکت می رویم و کمک می کنیم 

تا مشکلش را حل کند.

 فراینــد ورود شــما بــه شــرکت ها بــه چــه 
شکل است؟

ما چــه در قالــب مشــارکت و چه در بخــش ســرمایه گذاری 
ممکن است به تنهایی و به نیابت از کل هلدینگ فناپ وارد 
شویم یا در مشارکت و همکاری با شرکت های دیگر هلدینگ. 
بسته به صورت مسئله تصمیم می گیریم که داتین این کار را 
به تنهایی انجام دهد یا نه. در حالی که وی سی ها تنها وقتی 
ممکن است با یک وی سی دیگر همکاری کنند که بخواهند 
ریسک شان را کاهش دهند یا پول بیشتری وارد یک شرکت 
کنند. ما به دنبال کاهش ریســک یا افزایش پول نیستیم، 
بلکه در صورتی این کار را انجــام می دهیم که ببینم در یک 

ترکیب سه یا چهارجانبه ارزش بیشتری خلق می شود. 
داتین به واســطه اینکــه بخشــی از هلدینگ فناپ اســت 
و سال هاســت کــه فناپ به عنــوان بنــگاه مــادر، حاکمیت 
شــرکتی مطلوبــی را در هلدینــگ پیــاده کــرده اســت، ایــن 
معاونت را در مشــارکت با فناپ پیش می برد. به این معنا 
که اگــر بخواهیــم وارد کار مشــارکت یــا ســرمایه گذاری در 
شرکتی شویم، برای ارزیابی وضعیت اقتصادی آن شرکت 
از فناپ کمــک می گیریم و بعــد از آن کســب و کار جدید را 
در فضای کســب وکاری داتین می نشــانیم. عمــالً برای هر 
مشــارکت و ســرمایه گذاری در داتیــن، نظــر و تأییــد فناپ 

اخذ می شود.

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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داستاناصلی
L E A D  S T O R Y

چرا بایتیکل؟
کارشناســان همــواره تأکیــد می کننــد 
کــه الزمــه ورود درســت بــه هــر بــازار 
مالــی، دســتیابی به دانــش مــورد نیاز و 
در ادامه، کســب تجربه اســت. افرادی 
که دانــش و تجربــه الزم را دارند، ســوار 
موج هــای خریــد و فــروش نمی شــوند و 
معموالً سودشان آهسته اما پیوسته و 

زیان شان محدود و منطقی است. 

 مجتبــی صفــری، مدیرعامل و 
هم بنیان گذار بایتیکل معتقد 
است دانش و تجربه دو بال جدانشدنی 
هستند. همان طور که صرفاً با خواندن 
مطلــب و جمــع آوری اطالعــات دربــاره 
کســی  دوچرخــه،  رانــدن  نحــوه 
دوچرخه سواری یاد نمی گیرد، نمی توان 
توقع داشت با مطالعه و آموزش صرف 
یــر و بــم بازارهــای مالــی،  کســی از ز
خصوصــاً حــوزه کریپتو ســر دربیــاورد. 
برای همین هم اسم کســب و کار خود را 
بایتیــکل گذاشــته اند کــه ترکیبــی از 

بیت کوین و بایسیکل است.

 بایتیــکل قــرار اســت دســتیار 
هوشــمند بازارهای مالی باشد 
ولی فعالً تمرکز خود را روی بازار رمزارزها 
گذاشته است. بازاری که اتفاقاً به دلیل 
ماهیــت نامأنــوس و افت و خیزهــای 
ناگهانــی آن، توجــه بســیاری را به خود 
جلب کرده و پکیج فروشان اینستاگرامی 
همین توجه ها را تبدیل به سود خالص 
کرده اند. صفــری می گویــد اتفاقــاً برای 
درک نقــاط قــوت و ضعــف آموزش های 
اینستاگرامی تقریباً تمام این دوره ها را 
خریــداری کــرده و روی آنهــا مطالعــه 
داشــته اند و در نهایــت دریافته انــد که 
غالب اساتید این فضا جز رؤیافروشی، 

هنر دیگری ندارند. 

 حاال بایتیکل قرار اســت در این 
فضــای آشــفته، هــم دســتیار 
کسی باشــد که به تازگی با این بازار آشنا 
شــده و می خواهــد ســرمایه گذاری در 
رمزارزهــا را امتحــان کنــد، هم کســی که 
دانش و تجربه کافی را دارد، اما عالقه مند 
است یک راهنمای حرفه ای در کنار خود 
داشته باشــد تا در مورد معامالتش به او 
بازخــورد بدهــد. بــرای کارنــگ هــم بــازار 
رمزارزهــا بســیار بااهمیــت اســت و هــم 
حوزه مهجور آمــوزش در این فضــا. برای 
همیــن بــه ســراغ بایتیــکل رفتیم کــه هر 
چند هنــوز در ابتــدای راه اســت اما امید 
مــی رود بــه زودی راه حــل بخشــی از 

مشکالت این فضا را ارائه دهد.
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گفت و گو با مجتبی صفری، مدیرعامل و هم بنیان گذار بایتیکل؛ بایتیکل یکی 
از استارتاپ های پورتفولیوی دیجی نکست است که در زمینه مشاوره و آموزش 

بازارهای مالی فعالیت می کند و به تازگی جذب سرمایه کرده است

 نه پکیج فروشیم
 نه سیگنال می دهیم

 بایتیــکل در زمینــه مشــاوره و آمــوزش 
بازارهای مالی دقیقاً چه کاری انجام می دهد؟

بایتیکل یک فضای شبیه ســاز یا همان دموی هوشمند 
بــرای بازارهــای مالــی اســت، امــا فعــالً از میــان بازارهــا، 
تمرکزمان را روی حــوزه کریپتو قرار داده ایــم. دمو را اکثر 
صرافی ها دارند. در واقع همان اپلیکیشــن صرافی را که 
توسعه داده اند، در محیط تست به کاربر ارائه می دهند. 

ما یک دســتیار هوشــمند داریم که بر اساس معامالتی 
که کاربر در دمو انجام می دهد، به او در دسته بندی های 
مختلــف بازخــورد می دهــد. در واقــع تفــاوت مــا در آن 
هوشمند بودن است، وگرنه دمو را خیلی ها دارند و چیز 

چندان پیچیده و جدیدی به حساب نمی آید. 

 یعنــی کاربــر یــک بــار در فضــای 

شبیه سازی شــده بدون ریسک معامالت خود را 
انجام می دهد و شما بر اساس آن به او اطالعاتی 
می دهیــد و آنجا تمریــن می کند و بعــد می تواند 

وارد فضای واقعی شود؟
بلــه، دقیقاً. مســیر یادگیری مطلــوب که البتــه بایتیکل 
لزومــاً همــه قســمت های آن را پوشــش نمی دهــد، ایــن 
اســت که کاربر یک پیش مطالعــه انجام می دهــد؛ مثالً 

حوزه بازارهای مالی همواره با پیچیدگی هایی همراه بوده که اگر کسی بدون دانش و اطالعات کافی به آن وارد می شده، به مشکل برمی خورده است. این را سال 1399 در مورد بازار سرمایه شاهد 
بودیم که این ناآگاهی و همراه شدن با موج، در نهایت به از دست رفتن سرمایه جمعیت زیادی انجامید. بایتیکل نیز با رصد این خأل، دست به کار ایجاد اپلیکیشنی شده است که بتواند 
دانش مورد نیاز برای بازارهای مالی را در اختیار کاربران قرار دهد و این امکان را فراهم کند تا کاربران در فضای شبیه سازی شده بدون ریسک، معامله و آزمون و خطا کنند و متناسب با اشتباهات 
و ضعف هایشان، اطالعات الزم را دریافت کنند. البته فعالً تمرکز بایتیکل روی حوزه رمزارزهاست که هم با استقبال بیشتری مواجه شده و هم دانش افراد در مورد آن به مراتب کمتر است. 
مجتبی صفری، هم بنیان گذار و مدیرعامل این استارتاپ که کارش را از کمپ دیجی نکست آغاز کرده و به تازگی جذب سرمایه انجام داده، در گفت و گوی پیش رو از مسیری که طی کرده اند و 

اهداف بلندمدت شان می گوید.

I N T E R V I E W



کتابی می خواند یا یک ویدئوی کوتاه می بیند که با ادبیات 
موضوعــی فضا آشــنا شــود. بعــد در محیــط دمــو خرید و 
فروش می کنــد که بــدون ریســک اســت و آنجــا تجربه به 
دست می آورد. سپس ما به او بازخورد می دهیم که به هیچ 
عنوان شامل سیگنال یا پیشنهاد خرید و فروش نیست، 
بلکه از جنس دانش و دیتاهای اختصاصی آن بازار است. 
در مرحله بعد همراه با بازخوردی که به کاربر داده می شود، 
پیشنهادهایی برای آموزش نیز هست که می تواند کاربر را 
به الیه های بعدی ببرد. مثالً به کاربر می گوییم فالن اشتباه 
احتماالً بــه این دلیل اســت که فالن موضــوع را نمی دانی. 
حاال آمــوزش کوتاهی دربــاره این موضوع ببیــن. اینجا هم 
به صورت چند ســطحی اســت. با توجه به فعالیــت کاربر 
در پلتفرم، ســطح دانش کاربر را درمی یابیم و آموزش های 
پیشنهادی بر اساس سطح دانش همان کاربر خواهد بود. 
در مرحلــه بعــد تمرینی بــه کاربــر ارائــه می دهیم کــه برای 
همان خطایی اســت که کاربر مرتکب شــده بود تــا ببینیم 
آن آمــوزش بــرای کاربــر کافــی بوده یــا نــه. ســپس مانیتور 
فعالیت کاربــر انجام می گیــرد و به او می گوییــم چه میزان 
از معامالتــش در ســود و درســت بــوده و کجاهــا مرتکــب 
خطا و اشتباه شده است. هیت مپ خطاها را برایش ارائه 
می دهیم کــه ببیند بیشــترین خطاهایش در چه بخشــی 
بوده است. نرخ یادگیری را نیز نمایش می دهیم و اینکه در 
چه رونــدی خطاهایش کم یا زیاد شــده اند تا کاربر مســیر 

رشد خود را رصد کند.

 تصمیــم داریــد ایــن مســیر آمــوزش و 
مشاوره را کامل کنید؟

ترجیح مان این اســت که از محتواهــای باکیفیتی که افراد 
یــا مجموعه هــای متخصــص تولیــد کرده انــد، اســتفاده 
کنیم. بــرای پیش آموزش می توانیــم از محتواهای آکادمی 
صرافی ها استفاده کنیم. اولویت این است که صفر تا صد 
همه کارها را به تنهایی انجام ندهیم تا کیفیت پایین نیاید. 
قرار اســت از متخصصــان دیگــر اســتفاده کنیم تــا تمرکز 
خود را روی قسمت منتوری بگذاریم که قبالً نبوده است. 

 چطور شــد که تصمیم گرفتید بایتیکل را 
ایجاد کنید؟ پیش از آن در مورد بازارتان تحقیق کرده 

بودید؟

ما یک بررسی آماری انجام دادیم و متوجه شدیم مهم ترین 
دلیل افرادی که در بازار کریپتو فعال بوده اند، اما از آن خارج 
شــده اند، نداشــتن دانش و تجربه کافی بوده اســت. دالیل 
مختلف بود اما اولین آن بــا 23 درصد همین موردی بود که 
گفتم. از آن سمت هم با مطالعه افرادی که وارد بازار کریپتو 
نمی شــوند، متوجــه شــدیم کــه مهم تریــن دلیل شــان )38 

درصد( همان نداشتن دانش و تجربه کافی است.
از ســویی بازار کریپتو در دنیا 300 میلیون کاربر 
فعال دارد و در سال 2022 ارزش بازارش به حدود 
1/2 تریلیــون دالر رســیده اســت. در ایــران هــم 
با توجه به آماری کــه مطرح می شــود، حدود 12 
میلیون در ایران با کریپتو درگیر هستند و گردش 
مالی آنها در روزهای خوب بــه 260 میلیون دالر 
در روز هم رسیده است. نکته جالب برای ما که 
نشان می داد در این حوزه خأل داریم، این بود که 
62 درصد افراد فعال فعلی بازار، شش ماه است 
که وارد بــازار شــده اند؛ یعنی اینها هــم تجربه و 

دانش چندانی ندارند. البته نمی توان حکم کلی صادر کرد، 
ولی در مورد اکثریت چنین موضوعی صادقی است. از ابتدا 
تا انتهای ســال 2021، تعداد کاربــران ایرانی 13 برابر شــده و 

گردش مالی 45 برابر رشد داشته است.

 یعنــی در حــال حاضــر فضایــی را ایجــاد 
کرده اید تا کاربران کم تجربه بتوانند در آن تجربه مورد 

نیاز برای حضور در بازار کریپتو را به دست آورند؟
بایتیــکل صرفاً بــرای افــراد کم تجربه نیســت کــه بخواهند 
در دمو تریــد کننــد. یک مرحلــه جلوتــر کاربــران می توانند 
صرافی شان را به API فقط خواندنی متصل کنند تا دستیار 
هوشــمند ما معامالتــی را که انجــام می دهنــد، ببینــد و در 
معامــالت واقعــی بــه آنهــا بازخــورد و یکســری اطالعــات 
بدهد. تحلیل و تصمیم با خود کاربر است. در حال حاضر 
صرافی هــای مختلفــی را متصــل کرده ایــم، امــا برخــی از 

صرافی های ایرانی API ندارند. 

 این اطالعاتی که به کاربران ارائه می دهید، 
در چــه دســته ای قــرار دارنــد؟ تمرکزتــان روی فضای 

فاندامنتال است یا تکنیکال؟
مــا چنــد دســته بندی داریــم. یکــی فاندامنتــال اســت کــه 
خبرهای وب فارسی و انگلیسی را رصد می کند و برچسب 
می زند کــه مرتبط با کــدام بازار اســت، بعد ثبت می شــود و 
تحلیل می کنیم که این خبر چقدر مثبت یا منفی اســت و 
آن را به پایه اطالعات تبدیل می کنیم و بر اساس آن بازخورد 
می دهیــم. از دیتاهــای مراجــع فاندامنتــال بین المللی هم 
استفاده می کنیم و بر اساس دیتای آنها بازخورد می دهیم. 
در الیه شــبکه های اجتماعی، با تحلیل این فضا، اطالعات 
دیگری به کاربر خود ارائه می دهیم. البته فعالً روی توییتر کار 
کرده ایم و به زودی شــبکه های اجتماعی دیگــری نیز اضافه 
خواهند شــد. تحلیل های تکنیــکال و بررســی کندل ها هم 
بخش دیگری است. تحلیل آنچین )On Chain( نیز داریم. 
دیتاهای آنچین گران و کمیاب هستند که دسترسی ساالنه 
به داده های خام آن تقریباً 300 میلیون تومان هزینه دارد. ما 
به تمام این داده ها دسترسی داریم و یکسری شاخص های 

اختصاصی هم برای خود ایجاد کرده ایم. 
کارهای دیگری هم هست که در مرحله R&D هستند، مثل 
روان شناســی یــا مدیریت ریســک یــا رفتارشناســی کاربر. 
مطلوب ما این اســت که با اســتفاده از شخصیت شناســی 

مشتری در بازار بین الملل نیز وارد شویم.

ســرویس  می خواهیــد  اصــل  در   
شخصی سازی شده ارائه دهید...

بله. 

 از کی کارتان را شروع کردید؟

ما در فضای آی تــی و بالکچین از چهار ســال پیش یک تیم 
گسترده داشتیم، ولی این محصول از اواخر 1399 در کمپ 

دیجی نکست شروع شد.

 گویا اخیراً جذب سرمایه انجام داده اید.
بله به تازگی از یک ســرمایه گذار فرشته جذب ســرمایه انجام 
داده ایــم و ایــن ســرمایه جذب شــده صــرف توســعه محصول 
و بازاریابــی می شــود. االن در حــال تســت و بهبــود محصــول 
هستیم، ولی به زودی کاربران می توانند نسخه های اندروید و 
آی اواس اپلیکیشــن بایتیکل را نصب و استفاده 

کنند.

 در زمینــه کاری کــه انجــام می دهیــد، 
رقیب هم دارید؟

این مدلی کــه ما کار می کنیم و محصولــی که ارائه 
می دهیم، متأسفانه یا خوشبختانه، نه در ایران و 
نه در خارج از کشــور وجود ندارد. اولش برای خود 
ما نیز کار خیلی گنگ بود و چند مرحله کار را پیش 
بردیم و با افراد مختلف تست گرفتیم. خودمان در 
دانشگاه های شریف و تهران و علم و صنعت دوره برگزار کردیم 
و اکانت تست را برای کاربران باز کردیم و از آنها بازخورد گرفتیم 
تا ببینیم در ادامه چه کار کنیم.  البته از چند جنبه استارتاپ ها 
و شرکت هایی هستند که دارند این فعالیت را انجام می دهند. 
ما نفر اول نیستیم که می خواهیم در این حوزه آموزش دهیم؛ 
می خواهیم دستیار هوشمند ارائه دهیم و نسخه دمو داریم؛ 
ولی با این سازوکار و با این فرمت منتورینگ هوشمند چیزی 
ارائه نشــده اســت. آکادمی هایــی که آمــوزش ارائــه می دهند، 
صرافی هایی که نسخه دمو دارند و دستیاران معامالتی رقبای 

ما در بخش های مختلف هستند. 

 چــرا تمرکــز خــود را فعــالً روی حــوزه کریپتو 
گذاشته اید؟

کانسپت این استارتاپ سر اتفاقات بورس ایران شکل گرفت که 
بسیاری از هموطنان در بازه کوتاهی وارد بازار شدند و بر اساس 
آماری که یکی از نمایندگان مجلس داده بود، 90 درصد سرمایه 
مردم در این بازار ذوب شد. ما از بورس جا ماندیم و مردم ضرر 
کردند. احســاس ما این اســت این نگرانی در بازار رمزارزش ها 
شدیدتر است و تجربه حضور بدون دانش در بازار بین المللی 
و 24 ساعته برای کاربران چالش های شدیدتری را ایجاد خواهد 

کــرد. رگوالتوری هــم کم کم 
اتفاق افتاده و بازار در حال 
رسمی شــدن اســت. باز با 
20 میلیــون کاربــر مواجــه 
می شویم که ناآگاه هستند 
و می خواهند یک شــبه در 
بــازار جهانــی ســود کنند. 
ایــن دســتیار هوشــمند 
بــه آنهــا کمک می کنــد که 
دســت  از  سرمایه شــان 
نرود. بــرای همین تمرکز ما 
در حال حاضــر روی رمزارز 

اســت. اما در ادامــه تصمیــم داریــم وارد بــورس ایران و ســایر 
بازارهای معتبر جهانی شویم.

 مدل درآمدی تان به چه شکل است؟
مدل درآمدی مان از طریق دریافت حق اشتراک است، ولی در 
ابتدای کار تمرکزمان روی این مســئله نیست. در حال حاضر 
برای خود منابع درآمدی دیگری ایجاد کرده ایم و فعالً اصراری 
نداریــم از طریــق اپ درآمــد داشــته باشــیم و می خواهیــم آن 
را قدرتمندتــر کنیــم. هدف گــذاری ما این اســت کــه محصول 
باکیفیتی داشته باشیم که بتوانیم در آینده در بازار بین المللی 
هم آن را عرضه کنیــم. در نهایت هم این اپ بــه درآمد خواهد 
رسید و پیش بینی مان این است که درآمد خوبی داشته باشد. 

 در فضاهایی مانند اینستاگرام افراد زیادی 
دســت به کار آموزش در حوزه کریپتو شده اند. چالش 
اصلی بازار غیررسمی آموزش و پکیج فروشی چیست؟ 

پکیج فروش هــا بیشــتر رؤیافروشــی انجــام می دهنــد. مثــالً 
اسکرین شــات از سودشــان می گذارنــد و مخاطــب می بیند و 
فکر می کند می تواند با آموزش های شــخص به آن سود چند 
صد درصدی برسد. اما به نظر ما در غالب مواقع اصالً آموزشی 
اتفاق نمی افتد که بخواهیم عیب و ایرادها و نقاط ضعفش را 
بگوییم. آموزشی هم اگر هست، مدل کپسولی و راز موفقیت 
است. تحقیقی هم در این زمینه انجام داده و همه این دوره ها 
را بررســی کرده ایم و تمام نقاط قوت و ضعف شان را می دانیم؛ 

بیشترشان بسیار ضعیف هستند. 

 حاصل تحقیق چه بود؟
البته ایــن تحقیقــات آورده هم برای ما داشــت کــه مثالً فالنی 
فالن مطلب را خیلی خــوب و خالقانه توضیح داده اســت. اما 
جمع بندی ما این است که پول را از مخاطب می گیرند و بعد از 
مدتی به نتیجه نرسیدن، او را رها می کنند یا در سناریو دیگری، 
مخاطب را به کانال ســیگنال خود ارجــاع می دهند. مردم هم 
گمان می کنم تا چند ماه دیگر برایشــان مســجل می شــود که 

این مسیر درستی نیست، چون فضا بسیار زرد شده است. 

 چرا آمــوزش و مشــاوره؟ اطالعاتــی در مورد 
اندازه بازار آن دارید؟

اطالعاتی در این زمینه نداریم، اما چیزی که از رصد اکوسیستم 
دریافته بودیم، این بود که راهکار مقیاس پذیر در حوزه آموزش 
نداریم و اگر فضــا رگوله شــود و جمعیت زیــادی بخواهد وارد 
این فضا شود، به چنین راهکار آموزشــی ای نیاز داریم. برخی 
صرافی های تازه وارد می گویند آموزش لزومی ندارد، چون کاربر 
چه ســود کند، چه ضرر، صرافی کارمزد خــود را می گیرد؛ ولی 
دیدیم کــه مهم ترین علــت خروج کاربــر از این فضا، نداشــتن 
دانش و تجربه کافــی بوده اســت و حتی مهم تریــن دلیلی که 
عده ای وارد نمی شوند نیز همین است. برای همین صرافی ها 
نباید کوتاه مدت نگاه کنند، زیرا با چنین راهکاری هم ماندگاری 
کاربــر در بــازار افزایــش می یابــد و هــم افــراد جدیــدی وارد این 
فضا می شــوند. اینکه فقط به درصد کارمزد فکر کنیم، خیلی 
کوته بینانه و ســطحی اســت. صرافی های بزرگ به این نتیجه 
رسیده اند که کاربر باید در بازار بماند که نفعش به صرافی هم 
برسد. اگر معتقدیم این دنیای غیرتمرکز به درد می خورد، آن را 
زرد نکنیم که مردم از آن زده شوند. ریل منطقی بگذاریم، نمونه 
موفق را بــه کاربر و حاکمیت نشــان دهیم. 
در فضای استارتاپی می بینیم که می توان 
کار خوب انجام داد. خود افراد اکوسیستم 
باید از این فضا محافظت بیشتری کنند. 

 ما در صحبت هایمان بنا را بر این 
گذاشــتیم که فضا رگوله شــود؛ اما اگر این 
فضــا بــا ممنوعیــت همــراه شــود چــه؟ 
برنامه تان چیســت؟ خودتــان را بــرای این 

شرایط آماده کرده اید؟
قطعاً. در ایران هر کسی هر کسب و کاری راه 
می اندازد، باید حواسش به این قسمت ها 
باید باشد. ما چند راهکار داریم. اگر رگوله نشود که 12 میلیون 
کاربــر این فضا حــذف نمی شــوند. آنها ســرویس می خواهند 
و کماکان در معرض خطر هســتند. این اپ می توانــد به کاربر 

کمک کند. 
سناریوی دوم این است که حاکمیت کاری می کند که همه این 
12 میلیون کاربر حذف شوند. در این صورت ما به بازارهای مالی 
دیگری وارد می شویم. مثالً بورس که همچنان وجود دارد و این 
داستان ها در همه بازارهای مالی هست. اصالً جزو چشم انداز 
ماســت که این ســرویس را برای ســایر بازارهای مالی هم ارائه 
دهیم. در الیه دیگــر می تواند به کاربر غیرایرانی هم ســرویس 
بدهد و وارد بازار بین المللی شویم. ولی مطلوب ما این است که 

سناریوی بهتری را پیش ببریم. 

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

   عکس:  نسیم اعتمادی

مهم ترین علت خروج 
کاربر از فضای کریپتو، 
نداشتن دانش و تجربه 
کافی بوده است، برای 
همین صرافی ها نباید 
کوتاه مدت نگاه کنند
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راه هایی برای آشنایی 
بازاریابان با روندهای 

تجارت الکترونیک

مسئله مهم تعامل

 دنیــای تجــارت الکترونیــک از 
ابتــدای پیدایــش به ســرعت و 
پیوســته در حال تحــول بوده و میــزان این 
تغییرات در طول چند سال گذشته افزایش 
یافته اســت. از آنجا که بیشــتر افراد برای 
تأمین نیازهــای خــود در طــول همه گیری 
کرونــا، بــه وب  روی آوردند، خرده فروشــان 
تــالش کردنــد بــا گســترش فعالیت هــای 
آنالین، ســهم خود از بــازار را حفظ کنند. 
حاال که مکان های فیزیکی هــم به مرور در 
حــال بازگشــایی هســتند، کســب وکارها 
تالش می کنند بین استراتژی های بازاریابی 
دیجیتال و آفالین توازن برقرار کنند تا رشد 
سالم را در هر دو حوزه داشته باشند. یک 
راهــکار بــرای اتصال بــه روندهــای تجارت 
الکترونیک، ایجاد کامیونیتی است. هدف 
قــرار دادن و تبدیل کســی که با برند شــما 
رابطه دارد، به مراتب راحت تر از پیدا کردن 
یک مشتری تازه است. راهکار دیگر، آسان 
کــردن تعامــل بــرای مشــتریان اســت.  به 
خاطر داشته باشید که وب3 تعاملی است. 
مشتریان انتظار دارند بتوانند با یک برند 
تعامل داشــته باشــند. در مقابــل، انتظار 
دارنــد کــه برند هــم با آنهــا تعامل داشــته 
باشــد. به خصوص اگر پــس از خریــد، در 
مورد محصول یا خدمات به کمک این برند 

نیاز داشته باشند.

 نکته دیگــر، مدیریــت موجودی 
دقیق در سراسر سازمان است. در 
عیــن حــال، بــه خاطــر داشــته باشــید که 
تجارت الکترونیــک، یک تجربــه ترکیبی 
است. بسیاری در حال حاضر به خرید در 
فروشگاه های فیزیکی روی آورده اند اما این 
بدان معنا نیست که قیمت های آنالین را 
بررسی نکنند. سعی کنید محتوایی ایجاد 

کنید که الهام بخش خریداران باشد. 

 نکته دیگر اینکه، روندها به سمت 
خرید موبایلی در حرکت اســت. 
داشــتن یک وب ســایت بهینه شــده برای 
تلفن همراه، بسیار مهم اســت. فراموش 
نکنید کــه حمل ونقــل عنصر کلیــدی در 
فرایند فروش اســت. همــه بازاریابان باید 
اهمیت تعیین زمان تحویل را بدانند. شما 
در حــال رقابــت بــا فروشــگاه های آنالینی 
هستید که زمان های خاص را برای تحویل 
در نظر می گیرند. پس تاریــخ تحویل را به 

صورت دقیق ارائه دهید.  

HINTنکته

ناهید ترابی خالق برند »آرتیشو« از معجزه زنده ماندنش 
و خلق این برند می گوید

 دقت آزمایشگاهی 
در خوشمزه جات فینگرفودی

آمبوالنس مقابل بیمارستان می ایستد. ناهید را از آن بیرون 
می کشند. یکی از پزشکان همراه به او اشاره می کند و می گوید 
که احتمال زنــده ماندنش نیســت. ناهید انــگار به خودش 
می آید. آسمان آبی باالی سرش را می بیند. تنش داغ است 
و حتی درد را هم درست احساس نمی کند. در همان آسمان 
آبی تصویر ســام )پســرش( را می بینــد. با خــودش می گوید 
االن وقت مردن نیست. انگار همان نقطه، همان تصمیم به 
ماندن، حاال برند آرتیشــو را شــکل داده. ناهید ترابی دست 
به تولید زد تــا زنده بماند؛ تا بگوید که هســت و هنــوز وجود 
دارد. درســت شــش ماه بعد از همین تصادف، پیج آرتیشو 

به راه افتاد.
ناهید ترابی متولد تیر 1362 است. شیمی تجزیه خوانده و 
حدود 10 سال در آزمایشــگاه کنترل کیفی دارو کار می کرده 
است. می گوید در طول سال هایی که از شش صبح تا هفت 
عصر که در نهایت به پســرش برســد کار می کرد، یــک مادرِ 
خسته اما عاشــق کارش بود. عشق به شــیمی و آزمایشگاه 
او را روی پا نگه می داشت و شاید تصور نمی کرد روزی برسد 
که در آزمایشگاه کار نکند. سه سال تالش کرد استعفا بدهد 
اما هر بار با مزایای بیشتر، ناچار می شــد باز هم ادامه دهد. 
می گوید آدمِ خانه نشستن نبود، اما در نهایت استعفا داد 
و خانه را انتخاب کرد. با همراهی همســرش و چند دوســت 
دیگر، آزمایشگاه کنترل دارو تأسیس کرد و توانست بیشتر 

به پسرش برسد. 

  زنده ماندن به شکل معجزه
اما یک روز وقتی مادرش را به همراه پدر از بیمارستان مرخص 
کرده بود، تصادف سختی کرد. چیزی که ناهید ترابی تعریف 
می کند، شــبیه به معجزه اســت که زنده مانده و قصه اش را 
برایمان می گوید. ناهید کنار راننده بود و با آسیب نخاعی به 
بیمارستان منتقل می شود. دنده هایش آسیب دیده بود و با 
هر نفس درد می کشید. صدایش در حین تعریف کردنِ قصه 
مسیری که آمده با سرفه های بسیار همراه می شود. می گوید 
تــازه از کرونا بهبود یافته اما همین آســیب بعــد از تصادف، 

سرفه را بعد از بیماری در گلویش ماندگار کرده است. 
 وقتی بعد از تصادف به بیمارستان می رود، شب های پیاپی 
بیــدار می مانــد و در همــان مــدت، تمــام زندگــی اش را مــرور 
می کند. تصمیم می گیرد بعد از بلند شدن از تخت، زندگی 
دیگری داشــته باشــد. زنده بودن نه به معنای تمام وقت کار 
کردن های آزمایشگاه و جمعه ها در محل کار بودن. زنده بودن 

برایش مفهوم تازه ای می گیرد. 
به گفته خودش، هنوز هم کمــی در راه رفتن می لنگد. اما در 
همان شــب ها با خودش عهد بســت که خــوب زندگی کند 
چون بلیت تازه ای به زندگی گرفته. بعد از آن تصادف تالش 
کرد با وجود ناتوانی، بیشتر به عالقه مندی هایش برسد. درد 

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

I N T E R V I E W
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کسبوکارهای
اينستاگرامی

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

کشید تا سرپا شد. حتی وقتی ســام به کالس اول می رفت، 
نتوانست تا پارکینگ خانه او را همراهی کند. ناتوانی هایش 
اشک شــد و ریخت تا تمام شــود و دوباره یک ناهید سرپا و 

فعال از او بسازد.

  تولد آرتیشو 
در همــان مدتــی که خانه نشــین شــده بــود، کمی به ســمت 
عالقه  منــدی اش رفت. همیشــه آرزو داشــت یــک فود کورت 
حرفه ای در یک مرکز خرید داشته باشد. تصمیم گرفت یک 
پیج اینستاگرامی راه  بیندازد تا فریاد بزند که هنوز زنده است. 
مدام در اینترنت می گشت و پیج های ایرانی و خارجی بسیاری 
را می دید. محصوالتی را که می توانست ارائه دهد، روی کاغذ 
نوشت. از خواهرش که عکاس حرفه ای بود کمک گرفت تا از 

محصوالت عکس بگیرد. پشتوانه همسرش را 
هم داشت. هرچند همیشه از این می ترسید که 
دیگران به او برچسب بزنند »با این همه تجربه و 

تحصیالت، آشپزی می کنی؟«
با واکــر راه می رفت تا یک محصول درســت کند 
و عکس بگیرد و چنــد روز از درد دســت و کمر از 
پا می افتاد. امــا احســاس می کرد دنیای تــازه ای 
برایش شروع شده است. همه تصور می کردند 
پیج آرتیشــو راهــی بــرای ســرگرم شــدن و انگیزه 
گرفتن ناهید است و شاید کسی تصور نمی کرد 

یک راه درآمدزایی برای چندین نفر شود.
به مرور درباره اینستاگرام مطالعه کرد تا تولید محتوای درست 
داشته باشد. اول کار، آشنایان سفارش محصول می دادند و 
شاید کار برای آرتیشو چندان جدی نبود. اما کم کم غریبه ها 
هم به او اعتمــاد کردند. ناهید می گوید همیشــه تالش کرده 
بهترین مواد را برای محصوالتش استفاده کند. شاید ابتدای 
کار قدری از سود کم کرد اما دنبال اعتبار، ماندگاری و ارائه کار 
باکیفیت بود. تالش کــرد کارهایش را از کلیشــه های موجود 
خارج کند. می گوید سبک کار هر کســی امضای افراد است 
اما در همین حوزه هم بسیاری از افراد دنبال کپی کردن کارها 

هستند. 

  قد کشیدن یک برند
کار را از خانه شروع کرد و به مرور بزرگ ترش کرد. می گوید گاهی 
در طول ماه تنها یک میلیون تومان برای خودش می ماند. اما 
حاال چهار نفر در برند آرتیشو مشــغول به کار هستند. یک 
کارگاه ۷5 متری دارد. شــاید هنوز برای ناهید شــرایط ایده آل 
نباشد، اما تالش کرده بخش مهمی از درآمدش را برای توسعه 
کار بگذارد. از جمله فواید کار کردن های دقیقش در آزمایشگاه 
این است که حاال آرتیشو فایل های دقیقی دارد که همه چیز از 
دستورپخت و جزئیات محصول در آنها ثبت شده و همه چیز 

طبق همان دستورها درست می شود. 

  چالش های اینستاگرام
خالق برنــد آرتیشــو درباره مشــکالت کســب و کارهایی مثل 
خودش که در اینســتاگرام فعالیت می کنند، می گوید: »اگر 
اینستاگرام نبود، نمی توانستم این کار را شروع کنم. شرایط 
آن را نداشتم که مدل دیگری کار کنم. اینستاگرام کمک بزرگی 
به من کرد. دوست دارم این کارآفرینی را گسترش دهم و افراد 
بیشتری را مشغول به کار کنم. در کنار آن، به بسیاری از افراد 
مشورت می دهم که چطور چنین کاری را راه بیندازند و فعالیت 
کنند. از چالش های خودم می گویم تا مسیر برایشان روشن تر 
شود. در برخی شهرها هنوز فینگرفود را قبول نکرده اند و کار 

برای افراد سخت تر است.«
البته از چالش های دیگر اینستاگرام هم مسئله 
اینترنت و سرعت گاه به گاه پایین آن است که کار 
تولید محتوا را برای او ســخت می کند. می گوید 
تالش کرده باگ ها و مســائل اینستاگرام را بهتر 
بشناسد. شعار ناهید ترابی این است که بتواند 
به زنــان کمک کند تــا آنها هــم بتواننــد توانمند 

شوند. 
بخــش دیگــری از چالش هــای آرتیشــو فراتــر از 
پلتفــرم اینســتاگرام اســت. ترابــی می گویــد:» 
وقتــی بــه بهداشــت مراجعه می کنــم تــا بتوانم 
جواز و کارهای بهداشت را انجام دهم و سیب سبز بگیرم، با 
مشکالت دیگری مواجه می شوم. برای این کار باید کارگاهی 
داشته باشم که ویژگی های خاص خود را داشته باشد و من از 
صفر مطلق شروع کرده ام. آن قدر درآمد ندارم که بتوانم چنین 
جایی را تأمین کنم. کسب وکارهای کوچک مثل من، نیاز به 

شفقت بیشتری دارند.«

  قدم بعدی برند
پله بعــدی آرتیشــو باید بــا توجــه به ســالمتی ناهید باشــد. 
می گوید از پزشکی قانونی نامه 64 درصد معلولیت گرفته که 
بخشی از آن هم مربوط به آسیب های عصبی است که تا آخر 
عمر با او می ماند. محدودش نکرده اما گاهی ناراحت می شود. 
خریدهای سنگین و ساعت های کاری زیاد به او فشار می آورد. 
دوست دارد فروشگاه فینگرفود در کرج تأسیس کند که قطعاً 
نیاز به سرمایه گذار دارد. دوست دارد شعبه های آرتیشو را در 
شهرهای مختلف داشته باشد. همه اینها از نظر ناهید ترابی 
کم، اندک یا کُند پیش می رود، اما یک نگاه ساده به برندهایی 
که خالقان شان ســالمت تر از او هستند، نشــان می دهد که 
آرتیشو توانسته پیوســتگی را در کنار آهســته حرکت کردن 
رعایت کند و همین هم یک کسب وکار کوچک را به موفقیت 

امروز رسانده است. 

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران

آیا تجارت اجتماعی به کمک گردشگری می آید؟

تحول در یک صنعت قدیمی

REVIEWبررسی

حــاال کــه کرونــا به مــرور در حــال محــو شــدن 
اســت، جهــان آمــاده اســت تــا دوبــاره مســیر 
خود را از جایی که متوقف شــده از ســر بگیرد. 
حــوزه گردشــگری و ســفر از ســال 2019 تغییر 
کــرده اســت. امــا اینکــه چگونــه تغییــر کــرده، 
پرســش بزرگــی اســت. ســوراب باتنــاگار، یکی 
از بنیان گــذاران آلیــک می گوید:»توســعه و 
پذیرش تجــارت اجتماعی بایــد انقالب جدید 
باشــد. اگرچه از ســال 2019 تغییرات بسیاری 
بــا تأثیــرات خــوب و بــد ایجــاد شــده و تجارت 
اجتماعــی ایده تــازه ای نیســت، امــا مدل های 
کســب وکار و ابزارهایــی کــه از سفرســازان 
حمایت می کنــد، توجــه الزم را دریافت کرده و 
درک راهکارهــای خالقانه می توانــد به اقتصاد 

خالقان کمک کند.« 
تجارت اجتماعی پیش از این صنایعی همچون 
مد، آشــپزی و ســبک زندگی را دگرگون کرده و 
حــاال وقت آن رســیده کــه تأثیــر خــود را در کل 
اکوسیســتم ســفر از جمله تورهــا، برنامه های 
سفارشی ســفر و انجام رزروها بگذارد. در این 
میان برندها، اینفلوئنسرها و افرادی که به هیچ 
کســب وکاری وابســته نیســتند، مدت هاست 
که بخشی از چشم انداز رسانه های اجتماعی 
هستند، سفر را تبلیغ می کنند و داستان هایی 
دربــاره ســفر ایــده آل بــه اشــتراک می گذارند. 
پرســش اینجاســت که تولیدکنندگان چگونه 
می تواننــد از تعطیــالت ســود بــرده و آن را بــا 
دیگران به اشــتراک بگذارند؟ آیا صنعت سفر 
آماده چنین تجارتی )تجارت اجتماعی( شــده 

است؟
یک دیــدگاه این اســت کــه اشــتراک گذاری در 
شبکه های اجتماعی نباید به عنوان یک معیار 
در تجارت اجتماعی باشد، بلکه تنها می تواند 
یک هدف در حوزه بازاریابی باشد. پیش بینی 
می شــود درآمدهای تجارت اجتماعــی از 492 
میلیارد دالر در سال 2021 به 1.5 هزار میلیارد 

در سال 2025 افزایش یابد. 

 چالش های امروزی سفر
مســافران عادی این روزها با مســئله 
اضافه بار مواجه هســتند. رفتن به تعطیالت 
بایــد بــه جــای یــک فعالیــت اســترس زا، 
لذت بخش باشد. از جست و جو در شبکه های 
اجتماعی بــرای پیدا کــردن یک ســفر ایده آل 
تــا رســیدن بــه تخفیف هــا و پیشــنهادهای 
یــک برنامه ایــده آل. با این حــال، اگــر این کار 
دشوار است به این معناســت که همه از یک 
برنامه ریز ســفر اســتفاده نمی کنند و شاید از 

عهده آن برنمی آیند. 
شــاید تجارت اجتماعــی بهتریــن گزینه برای 
چنیــن وضعیتــی باشــد تــا جامعــه بتوانــد 
برنامه های ســفر مبتنــی بر هــوش مصنوعی 
و از پیــش ســاخته را ایجــاد کنــد و از آن لذت 
ببرد. در حقیقت با تجارت اجتماعی می توان 
بــه کاربــران ایــن امــکان را داد کــه نظــرات، 
پیشــنهادها و قصــه افــراد را مــرور کننــد و به 
برنامه های سفر و توصیه ها دسترسی داشته 

باشند.
بســیاری از شــرکت ها بــا فعــال کــردن خریــد 
دیجیتالــی محصوالت، فراینــد برنامه ریزی را 
آســان کرده انــد. مداخلــه اجتماعی بــا کمک 
خالقیــت و نبوغ افــراد، تــا حدی باعث شــده 
تا مشــتری با مرور محتوای ســفر به اشتراک 
گذاشته شــده، تجربیات مرتبط را با توجه به 

سلیقه خود انتخاب کند. 
در غیاب یک پلتفرم یکپارچه سفر اجتماعی، 
کاربــر در طــول چرخــه رزرو از یــک پلتفــرم به 
دیگری مــی رود و عالقه و زمان ارزشــمند خود 
را از دســت می دهــد. تجــارت اجتماعــی در 
ســفر، می توانــد صنعــت ســفر را دموکراتیزه 
کرده و برندهای کوچک و بزرگ را قادر سازد به 
مخاطبان زیادی دســت یابند. در این صورت 
مسافران هم می توانند با تعامالت ارزشمند، 
در زمــان خــود صرفه جویــی کــرده و تجربــه 

کاربری یکپارچه ای را داشته باشند.  

سپیده اشرفی

Sepideh.ashrafi64
@gmail.com
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»پنفولد« یــک پلتفرم دیجیتال مســتمری بازنشســتگی 
است. این اپلیکیشــن به تازگی جذب ســرمایه ای در سری 
A به رقم هفــت میلیون پوند )معــادل 8.49 میلیــون دالر( 
داشته که توسط گروه سرمایه گذاری بریدفورد صورت گرفته 
اســت. در این ســرمایه گذاری جرمی کولر، مســئول ارشــد 
ســرمایه گذاری و مدیر مجموعه کولر کپیتــال هم به عنوان 
یکی از شــرکا دیده می شود. پنفولد توانســته یک سرمایه 
دیگر را هم از طریق کراد فاندینگ به دست آورد. این سرمایه 
قرار است برای گسترش خدمات بخش مستمری کارکنان 

سازمان ها اختصاص یابد. 

  بازار هشت هزار میلیارد پوندی بریتانیا
کریس ایستوود، هم بنیان گذار پنفولد در اظهار نظری گفته 
است: »امسال، سال بزرگی برای پنفولد است؛ از راه اندازی 
خدمات مســتمری محل کار گرفتــه تا افزایش ســرمایه 100 
میلیون پونــدی.« گروه بریدفورد که ســرمایه گذار ارشــد این 
معامله استارتاپی بوده، عنوان کرده است: »مستمری بازار 
بزرگی دارد که به تنهایی در انگلیس هشت هزار میلیارد پوند 
پس انداز را شامل می شود. عالوه بر آن، بسیاری از افراد هنوز 
عالقه مند به مشارکت در این حوزه نشده اند یا برخی افراد هم 
به اندازه کافی مشــارکت نکرده اند. برای همین این صنعت 
یک فرصت واقعی برای افرادی است که از منظر کسب وکار 

یا سرمایه گذاری وارد این حوزه می شوند.«
پنفولــد بــه عنــوان یــک اپلیکیشــن پس انــداز مســتمری 
بازنشســتگی، هدف خــود را ســاده کــردن فراینــد پس انداز 
عنوان کرده است. گفته می شود که این اپلیکیشن جایگزینی 
دیجیتال برای برنامه های بازنشســتگی ســنتی اســت و به 
کاربران کمک می کند تا بدون نگرانی های رایج در صندوق های 

بازنشســتگی دولتی و عمومی، حقوق بازنشستگی خود را 
تنظیم، مدیریت و پیگیری کنند.

این ســرویس برای طیف وســیعی از افراد مختلــف از جمله 
آنهایی که تاجر یا خوداشتغال هستند یا کارکنان شرکت های 
مختلف، برنامه ریزی شده است و انعطاف و سهولت الزم را 
در انتخاب یک برنامه بازنشستگی مشخص در اختیارشان 
قرار می دهد. البتــه بخشــی از برنامه های پنفولــد می تواند 
برای افرادی باشــد که امــکان دریافت حقوق بازنشســتگی 
را دارنــد، امــا می خواهند رقــم دریافتی خــود را باالتــر ببرند. 
این اســتارتاپ عنوان کرده که به ازای هر 100 پوندی که افراد 
سرمایه گذاری می کنند، دولت هم یک 25 پوند مضاعف روی 
پول آنها می گذارد تا فرایند پس انداز ماهانه برای مستمری 

بازنشستگی تسهیل شود. 

  مسلمانان و یک فرمول ویژه بازنشستگی
در حقیقت پنفولد یک پلتفرم دیجیتال مستمری است که 
بخش های مختلفی مربوط به مستمری بازنشستگی و دیگر 
موارد دارد. این مجموعــه طرح های مختلفی بــرای کار خود 
ارائه داده که شامل افراد خوداشتغال و شرکت ها می شود تا 
بخشی از درآمد خود را برای دریافت این مستمری در سنین 
باال پس انداز کنند. نکته جالب اینکه، بخشی از گزینه های 
پنفولد، مربوط به آنهایی است که قصد دارند موارد شرعی 
و مذهبــی را هــم در امورات مالــی زندگی شــان رعایت کنند. 
البته پنفولد پیــش از این هم اعالم کرده بود که یک شــکاف 
11.5 میلیارد پوندی در حقوق بازنشستگی بین طبقه کارگر 
مسلمان انگلیسی و دیگر گروه ها به چشم می خورد. شاید به 
همین دلیل است که این اپلیکیشن گزینه ای را برای پس انداز 

مستمری مختص مسلمانان ارائه داده است.  

یکی از طرح های اصلی پنفولد، مســتمری محل کار است 
که هزینه های مربوط بــه آن می تواند به عنــوان یک امتیاز 
از ســوی کارفرمــا پرداخت شــود یا خود شــاغلین اقــدام به 
پرداخــت آن کنند. چیزی شــبیه به همــان پس انــداز برای 
دریافت مســتمری در بازنشســتگی از طریــق بیمه تأمین 
اجتماعی در کشورهایی چون ایران. در بخشی از وب سایت 
این استارتاپ، گزینه ای برای محاسبه میزان هزینه ماهانه 
بــر اســاس ســن افــراد و حقــوق ماهانــه دیــده می شــود که 
می توانــد راهنمــای خوبــی بــرای آنهایی باشــد کــه دیدگاه 

مشخصی نسبت به مستمری بازنشستگی ندارند. 

  نسل جدید فین تک های بازنشستگی
امکان انتقال پس اندازهای پیشین به اپ پنفولد هم وجود 
دارد. این استارتاپ که در ســال 2018 آغاز به کار کرد، توسط 
مقامات ناظر امور مالی انگلیس تأیید شده و به نظر می رسد 
جایی امــن بــرای ســرمایه گذاری دوره بازنشســتگی اســت. 
آن طور که پنفولد عنوان کرده، بخشی از هدف این استارتاپ 
کمک به کارمندان برای نظارت بر درآمدشان است. بر همین 
اساس هم مأموریت خود را بر این بنا گذاشته که همه بتوانند 
پولی را برای بازنشستگی خود پس انداز کنند. کاربران گفته اند 
که نسخه موبایل این اپلیکیشن گزینه هایی برای برنامه ریزی 
و انتخاب طرح های ارائه شــده دارد. برخــی معتقدند که باال 
بودن سن بازنشستگی در برخی کشورها، فرصت خوبی برای 
ورود استارتاپ ها و اپلیکیشن هایی مانند پنفولد است تا در 
مدیریت هزینه ها و پس انداز برای بازنشستگی، به کارمندان 
کمک کنند. نمونه ای از کســب وکارهای حوزه فین تک که با 
هدف گذاری قشــر ســالمند از همین امروز به دنبال توسعه 

بازار خود هستند.

افزایش سرمایه هفت میلیون پوندی اپلیکیشن پنفولد که رقیب بیمه های تأمین اجتماعی است

 نسل جدید فین تک ها
برای دوران بازنشستگی

سند همکاری بین بانک 
خاورمیانه و فینوتک 

امضا شد

ارائه خدمات بیشتر 
به کسب وکارهای 

فین تکی

 شــرکت فینوتــک از امضــای 
قــرارداد همــکاری میــان بانــک 
خاورمیانه و این شرکت در مردادماه 1401 
خبر داد. مطابق با این توافق  و به پشتوانه 
حمایــت بانــک خاورمیانــه، خدمــات 
بانکــداری بــاز ایــن بانــک در اختیــار 
کســب وکارهای فین تــک بیشــتری قــرار 
خواهــد گرفــت. هم اکنون ســرویس های 
مبتنی بر حساب بانک خاورمیانه توسط 
فینوتک پشتیبانی شده و افراد حقیقی و 
حقوقی می توانند با API از خدمات بانک 

خاورمیانه نیز استفاده کنند.

 فینوتک پلتفرم نوآوری باز است 
که دسترسی به وب سرویس های 
و  هویــت  احــراز  خدماتــی،  بانکــی، 
اعتبارسنجی را در اختیار کسب وکارها قرار 
می دهد. بانک خاورمیانه نیز برای حمایت 
بیشتر از این حوزه، سرویس های بانکداری 
باز مبتنی بر حســاب خــود را روی پلتفرم 
فینوتک ارائه می دهد. طرفین این قرارداد 
با رویکرد گسترش بانکداری باز، به دنبال 
ایجاد همــکاری ســازنده میــان بانک ها و 
کسب وکارها هســتند. اکنون استفاده از 
ســرویس های مبتنــی بــر حســاب بانک 
خاورمیانه با کمک APIهای فینوتک برای 
هر کسب وکاری در دسترس خواهد بود. 
ایــن وب ســرویس ها تا پیــش  از ایــن برای 
بانک های آینــده، کشــاورزی، پارســیان و 

ایران زمین فعال بوده است.

 خاورمیانه و فینوتک پیش از این 
هــم در قالــب تفاهم نامــه ای بــه 
صــورت محــدود بــا یکدیگــر همــکاری 
می کردنــد و تجربــه موفــق همــکاری، بــه 
گسترش و تحکیم آن منجر شد. قرارداد 
همکاری بین بانــک خاورمیانه و شــرکت 
فینوتک به امضا رســیده اســت و از حاال 
ســرویس های بانکــی - حســابی بانــک 
خاورمیانــه از طریــق پلتفــرم فینوتک نیز 
فعال است. مهم ترین گروه  سرویس هایی 
که در این قرارداد پشــتیبانی خواهد شد، 
عبارت انــد از: وب ســرویس های واریــز و 
برداشــت از حســاب، وب ســرویس های 
استعالمی و تبدیلی و سرویس استعالم از 

سامانه پیچک.
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برندکارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

 گــزارش جدیــد گلســدور بــا تمرکــز بر نســل زد 
)متولدین ســال های 199۷ تا 2012(، به بررســی 
میزان محبوبیت مشاغل در نسل های مختلف پرداخته 

است. 

 ســه شــغل محبــوب نســل ایکــس )متولدیــن 
ســال های 1965 تــا 1980( همگــی 
نقش های رهبری، از جمله مدیرعاملی بوده 

است.

 گزارش جدید گلسدور در مورد نسل 
زد شامل مشاغلی است که آن نسل 
)و ســایر نســل ها( بیشــتر از آنهــا راضــی 
هســتند. ایــن لیســت بــر اســاس میانگیــن 
رتبه بنــدی ایــاالت متحــده بــود کــه در آن 
رتبه بندی ها مقیاس پنج درجه ای داشتند و 

عدد یک بسیار ناراضی را نشان می دهد

 برای نسل زد، شغلی که باالترین میانگین رتبه 
را داشت، استخدام شرکتی بود. این شغل برای 
آن نســل دارای میانگیــن امتیــاز 4.۷9 بــود. دو مقــام 
مختلــف رهبــری - بــه ترتیــب مدیــر اجرایــی و رهبــر - 
باالترین میانگین رتبه بندی را برای نسل ایکس و بومرز 

)متولدین سال های 1946 تا 1964( داشتند.

 طبق این گزارش، کارکنان نسل زد از نقش هایی 
که فرصت شکل دادن به فرهنگ شرکت و تأثیر 
اجتماعی را بــرای آنها فراهم می کند، رضایت بیشــتری 
دارند. فرهنگ شــرکت در طول اســتعفای بزرگ بســیار 
مهم بوده اســت، زیرا برخی از افراد به دلیل 
فرهنــگ ســمی محــل کار، آنجــا را تــرک 
می کنند. به طور کلی، نسل زد در استعفای 
بزرگ نقش پررنگی داشــته، زیرا آنها بسیار 
راحت تر از نسل های پیشــین، شغل خود را 

عوض می کنند.

 وقتــی بــه نتایــج بررســی های ایــن 
گزارش برای نسل هایی غیر از نسل 
زد نگاه می کنیم، نقش جذب و استخدام در 
یــک شــرکت رضایت بخش تریــن شــغل بــه 

حساب می آید که امتیازش 4.59 است.

 ریچارد جانسون، دانشیار اقتصاد در گلسدور 
و نویســنده این گزارش می گوید: »بــه طور کلی 
نســل زد از کار کــردن در نقش هــای خالقانــه و غیرفنــی 
بیشــترین رضایــت را دارند. تنها دو شــغل از ده شــغل 

دارای باالتریــن رتبــه بــرای کارمنــدان نســل زد در حوزه 
فناوری هســتند، در حالی که این تعداد برای نیروی کار 

غیر از نسل زد، شامل پنج عنوان شغلی است.«

 مدیــر ارشــد اجرایــی، مدیــر عامــل و رهبر ســه 
شــغل برتــر را تشــکیل می دهنــد که بر اســاس 
بررسی ها، نسل ایکس بیشترین رضایت را از آنها دارد. 
برای نسل بومرز، سه پست مدیریتی مختلف بخشی از 
ده شــغلی بودند که باالتریــن رتبه بندی را داشــتند، اما 
نقش رهبر و مدیرعامل در این نسل در باالترین رتبه ها 

قرار گرفته اند.

 جانســون نوشــت که نســل ایکس و بومــرز در 
نقش هایی رضایت می یابند که نیاز به ســال ها 
تجربــه بیشــتر، مســئولیت پذیری بیشــتر و تأثیــر 
گســترده تر در سراســر تجــارت )ماننــد رهبــر و مدیــر 

اجرایی( دارند.

 جایگاه شغلی مشاوره امالک با میانگین امتیاز 
4.58، باالتریــن رتبــه را در گــروه میلنیــال 
)متولدین ســال های 1981 تا 1996( داشــت. این شــغل 
همچنین با امتیاز 4.۷4 سومین شغل مورد عالقه بومرز 

بود.

در گزارش جدیدی عالقه مندی نسل های مختلف به جایگاه های شغلی
بررسی شده است؛ این گزارش به ما می گوید که نسل های مختلف با توجه 

به روحیات شان به چه مدل کارهایی عالقه بیشتری دارند و از آن لذت می برند 

NEWSخبرنسل زد؛ عالقه مند به اثرگذاری

برگزیده رویداد جایزه ملی 
کنگره جهانی توسعه 

منابع انسانی

دنتسو؛ بهترین برند 
کارفرمایی هند

خدمــات جهانــی دنتســو، یــک مرکــز 
جهانی که بهترین راه حل های خالقانه، 
فناوری و تجاری را به مشــتریان جهانی 
ارائه می دهــد، در رویداد جایــزه ملی که 
توســط کنگــره جهانــی توســعه منابــع 
انسانی در بمبئی برگزار شد، مفتخر به 
دریافت جایزه بهترین برند کارفرمایی در 
سال 2022 شد. جایزه ملی بهترین برند 
کارفرمایی به بهترین شــرکت هایی اهدا 
می شــود کــه شــیوه های عالــی مدیریت 
منابع انسانی، ابتکارات مشارکت تیمی 

و فرهنگ کاری ویژه ای را نشان داده اند.
این رویداد با حضور کارشناسان صنعت 
بیش از 100 شرکت برتر، روی شیوه های 
برتری افــراد کلیدی ماننــد رهبری منابع 
انســانی، فرهنــگ کاری در حــال تحول، 
شــیوه های مشــارکت کارکنــان، رهبــری 

زنان، تنوع و شمول تأکید کرد. 
آقــای شاشــیکانت شــیمپی، معــاون و 
رئیس خدمــات جهانی دنتســو، با ابراز 
قدردانی از کنگره جهانی توسعه نیروی 
انســانی، گفت: »این یک امتیاز بود که 
به عنوان بهترین نام تجاری کارفرما برای 
سال 2022 توسط کنگره جهانی توسعه 
نیروی انســانی برگزیده شــویم، زیرا این 
جایزه، اعتبار ما را تأییــد می کند. ما هر 
روز برای ایجاد پیشــرفت معنــادار برای 
مشــتریان و افراد خود تــالش می کنیم. 
مــا ایــن جایــزه را بــه تیــم فوق العاده مان 
تقدیم می کنیــم که قلــب و روح خــود را 
بــرای تبدیــل خدمــات جهانــی دنتســو 
بــه مکانــی عالــی بــرای کار می گذارند.« 
خدمــات جهانــی بخشــی از دنتســو 
اینترنشــنال اســت؛ یک تیــم قدرتمند 
متشــکل از 48 هــزار متخصــص که در 
بسیاری از برندهای شبکه و 145 کشور 
پراکنده شــده اســت. یک مرکز جهانی 
که بهترین راه حل های خالقانه، فناوری 
و تجــاری را بــرای  دنتســو اینترنشــنال 
ارائه می دهد. تا بــه امروز، بیــش از 600 
پــروژه را بــرای بیــش از 300 مشــتری 
جهانــی در بیــش از 20 بــازار ارائــه داده 
اســت. آنها در طول ســال ها، پلتفرم ها 
و راه حل هــای نوآورانــه اومنی چنل برای 
برند هــای بین المللــی و خرده فروشــان 
بزرگ از جمله سونی، آدیداس، اسپیدو، 
شیسیدو، کنون، زویلینگ، سیگنیفای 

و... ایجاد کرده اند.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

نسل ایکسمیلنیالنسل زد

1)corporate recruiter( بررسی و جذب نیرو)realtor(  مشاور امالک)chief executive officer( مدیر ارشد اجرایی

2)marketing manager( مدیر بازاریابی)corporate recruiter( بررسی و جذب نیرو)chief operating officer( مدیر ارشد عملیاتی

3)social media manager( مدیر رسانه های اجتماعی)full stack engineer( طراحی و نصب نرم افزار)president( رهبر

متخصص تحلیل و پردازش داده4
)data scientist( 

مدیر ارشد عملیاتی
)chief operating officer( 

بررسی و جذب نیرو
)corporate recruiter( 

مدیر محصول5
)product manager( 

متخصص خدمات مشتریان
)technical account manager( 

مدیر برنامه ریزی و استراتژی
)strategy manager( 

6)IT specialist( متخصص آی تی)SEO analyst( تحلیلگر سئو)realtor( مشاوره امالک

۷)account coordinator( هماهنگ کننده حساب ها)executive director( مدیر اجرایی)law firm partner( شراکت در دفاتر حقوقی

مدیر/ تحلیلگر اعتبارات 8
)credit analyst(

بررسی و جذب نیرو فنی
)technical recruiter( 

مهندسی راه حل )کشف و حل مشکالت تجاری 
)solutions engineer( )مشتریان

مدیر فنی پروژه9
)project engineer( 

برنامه نویس سیلزفورس 
)salesforce developer(

مدیر رضایت مشتری
)customer success manager( 

10)business development( مدیر پیشرفت کسب و کار)president( رهبر)HR specialist( متخصص منابع انسانی
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بيلبورد
B I L L B O A R D

شــکی نیســت که هر کدام مان به عنوان مخاطب تبلیغات، 
بیشــتر فیلم ها و عکس هایی را به خاطر می سپاریم که یک 
تداعی خاطره یا نوستالژی برایمان داشته باشد. مثالً همین 

تبلیــغ چنــد هفتــه قبل دیــوار کــه حســابی هم 
ســروصدا کرد و در نهایت با دستور قضایی و به 
دلیل اســتفاده از موســیقی و چهره ای شبیه به 
خواننده لس آنجلسی جلوی آن گرفته شد. آنجا 
هم این تداعی خاطره دیده می شــد. مخاطب با 
یادآوری هر خاطره ای که از آن صدا داشت، تبلیغ 
دیوار را تا انتها دنبال می کرد و با آهنگی که بارها 
خوانده بود و احتماالً برایش خط به خط خاطره 

بود، همراهی می کرد.
این بــار ایده تداعی خاطــره را می تــوان در تبلیغ 

تازه پیله های عصر پرواز دید. هرچند که نام خود این شرکت 
هم در نوع خود جالب و قابل توجه اســت. شرکتی که قصد 
دارد سفر رفتن بدون محدودیت مالی و پرداخت در آینده را 
تبلیغ کند، خودش هنوز به پروانگی نرسیده و به قول خودش 
در عصر پــرواز، پیله مانده اســت. تبلیغ با همــان المان های 

تبلیغی متحرک شــروع می شــود. شــعارش هم این اســت 
که »چمــدون، بلیط، حرکــت!« اما معنــای حرکــت، به طرز 
افراط گونه ای در این تبلیغ استفاده شده. کاراکتر انیمیشنی 
در هر کالمی که می گوید هزار بار به جلو و عقب 
می رود تا یک وقت معنای حرکت کم القا نشده 
باشد. البته عده ای معتقدند همین تبلیغ ساده، 
برخی فاکتورهــای الزم برای قرار گرفتــن در مرکز 
توجه اینستاگرامی را دارد. اصالً تبلیغ هم برای 
همین بســتر آماده شــده امــا بیراه نیســت اگر 
بگوییم تبلیــغ در چنین فضایی هــم فاکتورها و 
اســتانداردهای الزم خودش را دارد. تنها چیزی 
که مخاطب می تواند در این تبلیغ ببیند و با آن 
همراه شود، فضای رنگی و شعری است که این 
بار هم از خواننده آن طرف آب اســت و خاطره های بســیاری 
برایمان ســاخته اســت.  نکته دیگر وعده پرداخت اقســاط 
ســفر به صورت 10 ماهه اســت. بماند کــه اگر یــک خانواده 
ساده یا فردی که کارمند است قرار باشد به مقاصدی که این 
تبلیغ می گوید یعنی ترکیه و روسیه و تایلند برود، باید دست 

کم هر ماه بخش زیادی از بودجه اش را برای بازپرداخت این 
ســفر بگذارد. بخــش مهمش شــرایط پرداخت ایــن هزینه 
سفر و ســود آن اســت که به طور قطع جایش در یک تبلیغ 
فان و سرگرم کننده برای اینستاگرام نیست. پیله های عصر 
پرواز تبلیغ دیگری هم در سطح شهر دارد که با همان شعار 
»چمدون، بلیط، حرکت!« است و حکم تیزینگ اولیه را دارد. 
البته اطالعات الزم و کافی درباره برند در آن نقش بســته اما 
همین شعار تبلیغ، مخاطب را یاد شروع فیلم های سینمایی 

و »حرکت« گفتن کارگردان ها می اندازد.
از تمام فاکتورهای مشــترک میان تبلیغ پیله ها و دیوار که 
بگذریم، تداعی خاطره این بار و در این تبلیغ به شکل طنز 
درآمده و مخاطب در انتهای تبلیغ بــه جای لبخندِ بر لب 
که شــاید در تبلیغ دیوار برای بســیاری اتفاق افتــاد، از این 
همه تحرک در کاراکتر تبلیغ متعجب می شود و به این فکر 
می کند که چــرا باید به وعده های شــرکتی اعتمــاد کند که 
خودش هنوز پیله اســت. البته در نهایت باید این نکته را 
هم در نظر داشت که کل کار تبلیغ این شرکت، کپی از همان 

تبلیغ حاشیه ساز دیوار است. 

پیله های عصر پرواز در تبلیغات خود چه پیغامی برای مخاطب دارد؟

کپی کاری به سبک خاطره ها

 نگاهی به بیلبورد 
تبلیغاتی فالی تودی

یک پُک سفر بزن!
تصویر دو انگشت که کلمه »سفر« را مثل 
سیگار بین خود نگه داشته اند، بخشی از 
بیلبوردهای اخیر فالی تودی اســت. شاید 
تصویر ذهنی خیلی هایی باشد که از زمان 
کرونــا تــا بــه االن یــک ســفر بــه دل خوش 

نرفته اند. 
فالی تــودی قبــل از آن هــم تبلیغاتــی را در 
اینترنت و سوشال مدیا داشــت که قدری 
واضح تر مفهوم ســفر الزم بودن را توضیح 
می داد. در آن تبلیغات افرادی هستند که 
همه کارهایشان را به اشتباه انجام می دهند 
و بعد به یک نقطه خیره می شوند. نمادی از 
خسته شدن و کالفگی. اما در بیلبوردی که 
در سطح شــهر به نمایش درآمده، مفهوم 
سفرالزم بودن درست همان سیگار است 
که حاال جای خود را به کلمه »ســفر« داده 

است.
دروغ چرا، چند باری گذشت و از کنار تبلیغ 
رد شــدم تا این نکته ظریــف را پیــدا کردم. 
یک بار هم که با دوستی درباره آن صحبت 
می کــردم، متوجه شــدم کــه او هــم قضیه 
را نگرفتــه اســت. در نغز بــودن این تصویر 
بیلبورد و ایجاد نکته ای پنهانی یا رمزی برای 
اشــاره به موضوع سفر شــکی نیست. اما 
سؤال من اینجاســت که مخاطب سوار بر 
خودرو که با سرعت از کنار آن رد می شود، 
چقدر فرصت بــرای درک آن دارد؟ هرچند 
بخشــی از مخاطبــان چنیــن بیلبــوردی، 
عابران پیاده یا مسافران تاکسی و امثالهم 
هستند. با این حال، اشاره مستقیم و ساده 
به یــک نکته یا رمــز در چنیــن تبلیغ هایی 
که قرار اســت در ســطح شــهر قرار گیرند و 
مخاطب آن ده ها هزار شهروند با پیشینه 
و ســواد متفــاوت هســتند، بهتــر اســت. 
بماند کــه تناقــض ســفر و کرونا هنــوز هم 
بعد از این چند سال حل نشده و مخاطبِ 
بخت برگشــته نمی داند بــه صحبت های 
ســتاد کرونا گوش بدهد، در خانــه بماند و 
خمارِ سفر باشد یا دست به چمدان ببرد و 
همان قدر که در تبلیغ اینترنتی فالی تودی 
نشــان می دهد، ســاده به مقصد برســد و 

نفسی چاق کند. 

REVIEWبررسی

به صورت رندم
 روی اعصاب شما راه می رویم!

در مذمت
 مارکتینگ تلفنی

بیشتر از 10 سال از آن روزها می گذرد اما به خوبی در خاطرم 
هست که چطور آن یک روز را به ناچار در نقشِ بازاریاب یک 
انتشارات گذراندم. یک لیست بلندباال جلویمان گذاشته 
بودند و از صبح که می رسیدیم، رقابت برای بیشترین فروش 
شــروع می شــد. یادم نیســت محصول مورد نظر چه بود و 
کدام مجموعه وابسته به انتشــارات بود، اما آنچه هنوز در 
ذهنم چرخ می خورد، خط خوردن یک به یک شماره ها بود. 
قبل از تماس، آموزش های الزم را می دیدیم که چه بگوییم و 
چطور مخاطب را پای تلفن متقاعد کنیم. یک جمله بلندباال 
که شــامل معرفی خودمان و مجموعــه و در نهایت توجیه 
مخاطب بود که بیاید و محصول را بخرد. هر شــماره ای که 

می گرفتم دست و دلم می لرزید که البد همین حاال فحش 
می شــنوم و گوشــی را رویم قطع می کنند. شــانس آوردم یا 
حوصله مخاطب بیشتر بود؛ نمی دانم. هیچ تماسی قطع 
نشد اما بی حوصله گوش می کردند و در میانه با عذرخواهی 
تلفن را قطــع می کردند. همان وقت ها به فیلم شــخصیت 
مســتربین و گم کردن یک عدد از شــماره تلفــن بچه ای که 
پیدا کرده بود فکر می کردم. یک کاغذ برداشته بود و با همان 
حالت طنز، دانه به دانه شــماره ها را می گرفت تا به شــماره 

موردنظر برسد و هر کدام که اشتباه بود خط می زد.
چند روز قبل برای هزارمین بار از خیریه فالن تماس گرفتند 
و وقتی ســعی کردم بگویم هزار بار با من تمــاس گرفته اند و 

سپیده اشرفی

Sepideh.ashrafi64
@gmail.com

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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صحبت از بورس و ضرر که می شود، آه از نهاد هزاران ایرانی 
برمی آید و یاد خاطره تلخ بورس بازی در سال های آخر دولت 
قبل می افتند. به اعتقاد بسیاری، دولت تالش کرد کسری 
خود را با ورود مردم به بــورس تأمین کند، اما نکته مهم این 
بود که باالخره قرار بود چه زمانی سرمایه های سرگردان وارد 
بورس شــود و چه زمانی بهتر از رونق این بــازار؟ اما بحث ما 
خود بورس و دولتمردان نیستند. تبلیغ تازه ای که این روزها 
در سطح شهر خودنمایی می کند، باعث شد قدری ابتدای 
مطلب یاد روزهای تلخ ضررهایمان کنیم؛ روزهایی که هر روز 
بورس را چک می کردیم و قرمز پشت قرمز بود. تبلیغ شرکت 
مالی و ســرمایه گذاری کاریزما، با عنوان »بــورس دیگه ضرر 

نداره« در نوع خود جالب است. 
شــکل برخــی از تابلوهــای ایــن تبلیــغ تداعی گــر همــان 
مستطیل های قرمز و سبز بورس است و در اولین نگاه، توجه 
مخاطب را به خود جلب می کند. اما جمله ای که درباره ضرر 
بورس بیان می شــود، کل ماهیت این بازار مالی را زیر سؤال 
می برد. تمام افرادی که وارد بورس می شــوند این را به خوبی 
می دانند که ماهیت و ذات بازار سرمایه سود و زیان آمیخته 
به یکدیگر اســت. یعنی همین باال و پایین شــدن های بازار 
اســت که می تواند یک معامله شفاف را شــکل دهد. البته 
از قدیم هــم صندوق های ضمانت ســرمایه گذاری فعالیت 

می کردند و شعارشان همین شعار شرکت کاریزما بود. 
برخی معتقدند از نگاه شرعی معامله ای که سود و زیان آن به 
یک اندازه محتمل باشد، قانونی و حالل است. با این حال، 
همان خاطره تلخ که ابتدای مطلب به آن اشاره کردیم باعث 

شده تا توجه سهام داران بیشتر از قبل به این تضامین جلب 
شــود. البته گویا خود کاریزما هم به حد ضرر معتقد است 
و ادعایی در خصوص تضمین کل سود ســهامداران ندارد. 
اما آنچه که تبلیغ این شرکت نشان می دهد، خارج شدن از 
محدوده ضرر و رساندن سهامدار به سود است. کاریزما قبل 
از این تبلیغ هم تیزینگ دیگری در سطح شهر با عنوان »من 
هم کاریزما دارم« داشت. چهره های معمولی که بیشتر در 
تبلیغات شرکت های مختلف دیده بودیم، این بار با این جمله 
خودنمایی و توجه شهروندان را به خود جلب می کرد. در واقع 
گویا برند کاریزما در این مرحله قصد داشت، نشانی از ابهت و 

جاذبه از خود در ذهن مخاطبان به جا بگذارد. 
کاریزمــا خــودش را اولیــن ســبدگردان ایــران می دانــد. 
ســبدگردانی درســت همــان کاری اســت کــه بســیاری از 
شرکت های مالی در بورس های بین المللی انجام می دهند 
و سرمایه سهام دار را به گونه ای در میان سهم ها می چینند 
که کمترین ضرر را داشته باشد. در دنیای رمزارز این کار در 
بســیاری مواقع با هوش مصنوعی یا ربات انجام می شــود. 
به این صورت که ربات مربوطه تا حد مشــخصی معامالت 
متعدد انجــام می دهد تــا در نهایت شــما را به ســود روزانه 
برساند. اگر کاریزما همین منظور را داشــته باشد، آنچه در 
تبلیغ بیان کرده درست است. با این حال، بسیاری معتقدند 
جمله »بورس دیگه ضرر نداره!« به طور کلی ماهیت بورس 
و زیان دهی آن را تداعی می کند و می تواند به همان میزان که 
باعث جلب توجه شهروندان می شــود، آنها را از این تبلیغ 

فراری بدهد. 

آیا بورس دیگر ضرر ندارد؟

بورس بازی به سبک کاریزما

مارکتينگ
M A R K E T I N G

شش سؤال برای نوشتن یک استراتژی خوب در مارکتینگ

مخاطب و نیازش را بشناسید
 شاید مارکتینگ به ظاهر کاری پیچیده 
باشد. کاری که نیاز به کانال های متعدد 
برای اجــرای یــک کمپیــن دارد. بــا این حــال، کار 
سختی نیست اما اشتباهی که اغلب استارتاپ ها 
بــه آن دچــار می شــوند، انجــام کارهــای زیــاد در 
سرعت باالســت. اگر قرار است اولین استراتژی 
خود را بنویسید، بهتر است در ابتدا افرادی که قرار 
اســت محصولــی را بــه آنهــا بفروشــید، یعنــی 
مشتری نهایی، مکان هایی که قرار است محصول 
عرضه شود و شیوه های ارتباط با آنها را مشخص 
کنید. اما بگذارید با این شش سؤال قدم به قدم 
جلو برویم و موارد الزم برای یک استراتژی درست 

را مرور کنیم. 

 اولیــن ســؤال ایــن اســت که مشــتری 
ایده آل شــما کیســت؟ قبل از نوشــتن 
استراتژی باید به خوبی بدانید که برای چه کسی 
بازاریابــی می کنیــد. در حقیقــت هــر کســی 
نمی تواند یک مشتری ایده آل برای شما باشد. 
در واقع در این مرحله نیاز به مشخص شدن نوع 
دقیق مشــتری ایــده آل خــود دارید. شــاید این 
سؤاالت بتواند شــما را راهنمایی کند؛ مشتری 
ایده آلی کــه می خواهم بــا آن کار کنم کیســت؟ 
راحت تریــن مشــتری بــرای کار کــردن بــا مــن 
کیست؟ کدام مشتری است که بیشتر از همه 
متقاضی این محصــول یا خدمات باشــد؟ چه 
کسی می خواهد هزینه الزم برای این محصول را 
بپــردازد؟ شــاید در ابتــدای کار، چنــد مشــتری 
ایده آل برای شــما وجود داشــته باشــد اما بهتر 
است روی یکی متمرکز شوید. این مسئله باعث 

افزایش وضوح کار شما می شود. 

 سؤال دیگر این است که نیاز مخاطب از 
برند شما چیســت؟ شاید پاســخ ساده 
باشــد و بگویید که خب فالن محصــول من قرار 
است فالن خدمت را به مشــتری کند. اما قدری 
عمیق تر فکــر کنیــد و خودتــان را جای مشــتری 
بگذارید. از خود بپرســید که مشــتری شــما چه 

چالشی در زندگی روزمره خود دارد؟

 سؤال مهم دیگری که باید بپرسید این 
اســت که مشــتری های احتمالی شــما 
وقت شــان را کجا می گذراننــد؟ در حقیقت نیاز 
داریــد بدانیــد کجــا می توانید این مشــتری های 
آنالیــن را بیابیــد. فرقی هــم نمی کند کــه فضای 
آنالین باشد یا آفالین. در این مکان های احتمالی 
وقت بگذرانید و محتوای الزم را برای این مکان ها 
ایجاد کنید تا به مشتری ایده آل خود نشان دهید 

که چطور می توانید مشکالت آنها را حل کنید. 

 ســؤال بعدی این اســت که چــه زمانی 
می توانید با این مشتری های ایده آل در 
ارتباط باشــید؟ در حقیقت زمــان فعالیت آنها 
مثل زمانی از روز یا شب یا حتی زمانی از سال یا 
شــرکت در یک کنفرانس باشــد. همــه اینها به 
شــما کمــک می کنــد ارتبــاط بهتــری بــا ایــن 

مخاطبان برقرار کنید. 

 پرســش دیگــر مربــوط بــه نقطــه تمایز 
شماســت. از خودتان بپرسید چرا آنها 
باید شما را در میان رقبای دیگر انتخاب کنند. اگر 
قیمت کمتری ارائه دهید شاید مشتری بیشتری 
داشــته باشــید اما بایــد دلیــل محکم تــری برای 
مانــدگاری مخاطب داشــته باشــید. مشــتریان 
تمایــل دارنــد راحتی یــا ســهولت اســتفاده را در 
اولویت قرار دهند. چیــزی را پیدا کنید تا متمایز 

شوید. 

 ســؤال آخــر ایــن اســت کــه چگونــه 
می خواهید آنهــا را وارد قیــف بازاریابی 
خود کنید؟ ممکن است فرصت شما در پشت 
جســت و جوی گــوگل یــا پســتی در شــبکه های 
اجتماعی باشد. فراموش نکنید که این پرسش ها 
را هر ســه ماه یک بار از خود بپرسید و کار خود را 
ارزیابــی کنیــد. در ایــن صــورت می توانیــد یــک 

استراتژی خوب برای فروش داشته باشید. 

EDUCATIONآموزش

قصد کمک که ندارم هیچ، حتی به قانونی بودن کارشان هم 
مطمئن نیستم، شنیدم که »شماره شما رو رندوم گرفتیم.« 
اما امروز این تماس باز هم تکرار شد و توانست من را به مرز 
جنون برســاند. ناچار شــدم در میانه صحبت بــا اعتراض 
گوشــی را قطع کنم. جالب اینجاســت که چند بار پشــت 
هم و دوباره تماس گرفــت که البد حرف ناگفتــه را بگوید یا 

اعتراضش را به گوشم برساند که جواب ندادم.
ســؤالم اینجاســت که خیریه ها و ان جی او هایی که دست 
بر قضا این ســال ها قــدری تکانــی بــه خودشــان داده اند و 
تــالش کرده اند از سوشــال مدیا بــرای خود آبرویی بیشــتر 
از قبل کســب کنند، چه تصوری از مارکتینــگ و بازاریابی 

دارند که هنوز هم دست شــان به شــماره گیر تلفن است و 
مدام روی اعصاب مــردم راه می روند؟ آنچــه در ذهن من از 
مارتینگ تلفنی تداعی می شود، شبیه به پول هایی است 
که تقریباً زوری و از سر شرمســاری مردمِ در میادین اصلی 
شهر می گیرند. هر کدام شان یک برگه در دست دارند و یک 
کارت خوان به دست دیگر. پرونده های افراد تحت پوشش 
انجمن هایشان را نشان می دهند و وقتی می گویی نقد ندارم، 
با خوشــحالی کارت خــوان را از زیــر بغل شــان در می آورند. 
القصه، این روش بازاریابی یا مارتنیگ، خیلی وقت است که 
جواب نمی دهد و ای کاش خیریه فالن این مطلب را می دید 

و آن لیست احمقانه را از جلوی بازاریابانش برمی داشت.
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W I S D O M

وقتی ارتباط میلیون ها ایرانی با اینفلوئنسرهایشان قطع می شود، آنها قاطی می کنند. چه توقعی دارید؟ توقع دارید آنها 
توضیح مسئوالن را در مورد »اختالل برخی لینک های ارتباطی شمالی کشور از مبداء کشورهای همسایه« بپذیرند؟ فردوسی درباره خرد

چه می گوید؟

به گفتار دانندگان
راه جوی

حکیــم ابوالقاســم فردوســی در آغــاز 
شاهنامه درباره ِخرَد می گوید:

کنون تا چه داری بیار از ِخرَد
که گوش نیوشنده زو بر خورد

ِخرَد بهتر از هر چه ایزد بداد
ستایش ِخرَد را به از راه داد

کسی کو ِخرَد را ندارد ز پیش
دلش گردد از کرده خویش ریش

ِخرَد چشم جان است چون بنگری
تو بی چشم شادان جهان نسپری

نخست آفرینش ِخرَد را شناس
نگهبان جان است و آن سه پاس

سه پاس تو چشم است و گوش و زبان
کز این سه رسد نیک و بد بی گمان

ِخرَد را و جان را که یارد ستود
و گر من ستایم که یارد شنود

حکیما چو کس نیست گفتن چه سود
از این پس بگو کآفرینش چه بود

تویی کرده کردگار جهان
ببینی همی آشکار و نهان

به گفتار دانندگان راه جوی
به گیتی بپوی و به هر کس بگوی

ز هر دانشی چون سخن بشنوی
از آموختن یک زمان نغنوی

چو دیدار یابی به شاخ سخن
بدانی که دانش نیاید به بن

HINT نکته

نتایج اختالل برخی لینک های ارتباطی 

١
فرض کنید که تــوی خانه با زیرشــلواری آبــی راه راه و عرق گیر 
ســفید دراز کشــیده اید و دارید به این فکر می کنید که با چه 
ترفندی می توانید کولر را خاموش کنید که ناگهان از در و دیوار 
برادران خدوم نیروی انتظامی می ریزند و شما را قپانی می زنند. 
شما کپ کرده اید و هنوز متوجه نشده اید که چه بالیی سرتان 
آمده اما یک دفعه چشم تان به گوشه آشپزخانه می افتد که 

همسرتان دارد با خنده معنی داری نگاه تان می کند...

٢
نترسید. یعنی الاقل اگر ساکن یکی از روستاهای یکی از 
شهرهای یکی از استان های کشورمان نیستید، نترسید. 
خب کمی پیچیده شد. راستش من خودم هم وقتی خبر 
شکایت دسته جمعی همه زن های یک روستا در استان 
همدان را از همه مردهایشــان خواندم، کمی گیج شــدم. 
این خانم های محترم در یک حرکت متحدانه، از شوهر، 
پدر، پســر و هر موجود مذکــر دیگری که در روستایشــان 
به مواد مخدر اعتیاد داشــته  اســت، شــکایت کرده اند و 
متأسفانه بعد از این شکایت، حتی یک نفر مرد توی ده 

نمانده است.

٣
فعالً که تا اطــالع ثانوی هیچ موجود نرینــه ای جرئت رد 

شدن از کنار آن روستا را ندارد، اما شما فکر می کنید چرا 
خانم های این روستا به یکباره چنین تصمیمی گرفتند؟ 
احتماالً عقــل مردهای قپانــی زده، کنج بازداشــتگاه هم 

به جایی قد نداده اما من می دانم موضوع چیست...

۴
مردها وقتی روی آیکون اینستاگرام انگشت 
زدنــد و دیدنــد خبــری از آن نیســت، بــا 
خودشــان گفتنــد البــد لنگر کشــتی به یک 
جای سیم اینترنت مملکت گیر کرده است. 
بــرای همیــن بی خیال اینســتاگرام شــدند و 
زدند شــبکه خبر تا کمی اخبار راست گوش 
کننــد و جگرشــان حــال بیایــد امــا خانم هــا 

چه...؟

۵
آنها باید چه می کردند؟ خب معلوم اســت باید سرشان 
را از تــوی گوشــی بلنــد می کردند. وقتــی سرشــان را بلند 
می کردند چــه می دیدند؟ آیا همان فضــای زیبا و رؤیایی 
خانه بالگرها را می دیدند یا خانه معمولی خودشان را؟ آیا 
مردهای مؤدبی را که توی پســت های بالگرها به خانم ها 
احترام می گذارند و شوخی های بامزه می کنند می دیدند 
یا مردهای پیژامه پوش دور خودشــان را؟ حاال شــما فکر 

کن همین مردهای قُر و تصادفی، معتاد هم باشند.

۶
وقتــی ارتبــاط میلیون هــا ایرانــی بــا - بــه قــول خارجی هــا - 
اینفلوئنسرهایشــان قطــع می شــود، آنها قاطــی می کنند 
خب. حاال چه خانم باشــند، چه آقا. البته حاال معلوم شد 
عصبانیــت خانم ها فــرق می کند. چــه توقعی 
دارید؟ توقع دارید آنها توضیح مسئوالن را در 
مورد »اختالل برخی لینک های ارتباطی شمالی 
کشور از مبداء کشورهای همسایه« بپذیرند؟ 
اصالً اگر این دوستان بتوانند جمله باال را بدون 
نگاه کــردن از روی کاغذ دو بار تکــرار کنند، من 
قول می دهم که مردم هم توضیحاتشان را قبول 
کنند. نکنید قربان  قدتان؛ نکنید. با اینستاگرام 
نه، با زندگی مردم بازی نکنیــد. یعنی فقط آن 
مرد عرق گیر و زیرشلواری پوش را تصور کنید که 
همان طور که توی چرت خماری است، سرش را بلند می کند 
و می بیند زنش، مادرش یا خواهرش گوشی را کنار گذاشته و 
زل زده به او. احتماالً آب دهانش را قورت می دهد و به خودش 

می گوید: کارت تمومه اشغری!

٧
نه رمال و معبّر می شوم من

نه بقال و نه تاجر می شوم من
اگر روزی شود بختم مهیا

برای خود بالگر می شوم من

شب نوشته های یک بچه نوآور! (۵۴)

کسب وکار چریکی ما 
و آن ذلیل مرده 

چنــد هفتــه گذشــته چنــان بر مــن گذشــته کــه تنها 
دلخوشــی ام آن اســت کــه گذشــت، وگرنــه اگــر 
می دانستم قرار اســت روزگار این گونه بگذرد، حاضر 
بــه همخانه شــدن بــا کامیــار هم می شــدم 
که شــاید خــرج روزمره کمتــر شــود و روزها 
آســوده تر بگذرد و برای تهیه مخــارج چند 
لقمه نــان یارانه ای ناگزیــر از ادامــه این کار 
نباشــم، ولــی کاش هرچــه ایــن روزهــا بر ما 
گذشــت و می گــذرد بــر دیگــران نگــذرد؛ 

بگذریم!
امــا چــرا بگذریــم؟ اصــالً دارم می گویــم 
نگذریــم، ولی خــدا ازش بگــذرد آن طرف را 
که با فریبا آمد دفتر مــا و از بازاریابی حرف 
زد و پشت ســر هم گفت که شما باید شــیوه کارتان را 
عــوض کنیــد و بروید بــه ســمت بازاریابــی چریکی. و 

وقتی دید مــن و ســمیرا و محمد چشــم مان از حدقه 
بیــرون زده، با خوشــحالی ادامه داد در بازار دشــواری 

که در آن هستید، این تنها راه است. 
پول که ندارید خــرج کنید، هرچــه کار و روش مخ زنی 
هم بــوده پیــش از این از ســوی رقبــا بــه کار رفته، پس 
بزنید تــوی کار جلــب توجــه؛ نه پــول می خواهــد و نه 

زمان. 
نامنظــم و پیش بینی نشــده می زنــی برجــک یکــی را 
پایین مــی آوری تا همه بــه تو نــگاه کنند. بقیــه ماجرا 

دیگر راحت است. 
هرچه بیشــتر می گفت من کمتر راضی می شــدم اما 
می دیدم که چشمان ســمیرا برق می زند و محمد هم 
هاج و واج نگاهش از دهان یارو به سمت من و سمیرا 
می چرخد تا اینکه با سکوت سرکار پارتیزان بازاریابی، 
چرخ و فلک نگاه محمد هم دیگر نچرخید و انگار رفت 
توی هوا. و این گونه شــد که یک جلســه گروهی دیگر 
با شرکت همه و همان کارشــناس امور چریکی برگزار 
شــد و چشــمان همه چرخید و شــاید رفت توی هوا و 
خرد جمعی ما را کشاند به این جایی که در چند هفته 
گذشته هستیم؛ و من هر روز وسط میدان یک جنگ 
پارتیزانی بــا جنگ افزارهای گوناگــون وارداتی و تولید 
خودکفایی می زنــم و می خورم، اما آخــر روز نمی دانم 

چقدر چه چیزی داده ایم و چه چیزی گرفته ایم، فقط 
کسب وکارمان هر روز زخم و زیلی می شود. 

چند روز گذشته سراغ همان چریک را از فریبا گرفتم 
که گفت: »اون ذلیل مرده را می گی؟ همیشــه سرش 
شــلوغه، هر روز هم نمی تونه بیاد کارهــای ما را دنبال 
کنه، اما گفته بود شاید دو هفته بره سفر و بعدش... 
فــالن و بهمان و فکر نکنم تــا آخر این مــاه بتونیم قرار 
بذاریم.« و من یک پیام خشن چریکی دادم که بهش 
بگو آب دستش هست زمین بگذارد و برای جلسه با 

من حاضر شود. 
خودم هم به محمد و سمیرا پیغام داده ام؛ کسب وکار 
وارد مرحله چریکی شــده و الزم اســت دهــان یکی از 
رقبا را آســفالت کنم. برای فردا گــزارش و دیتا و آنالیز 
می خواهم که بکوبــم روی میز. فریبا کــه رفت و حس 
دهن زنی فروکش کرد، دوباره قاطی کردم که من افسر 
توپخانه هستم یا کارشــناس روابط عمومی، پارتیزان 
انتحاری، سیاســت مدار ارشــد، طراح نقشــه جنگی، 

نامه رسان؟ 
قــرار بــود بــه برکــت راهکارهــای چریکــی چندتایــی 
ســنگر فتح کنیم حاال نمی دانم روی خاک ســوخته  و  
سنگرهایی که فتح شــده می توانم بذر کسب وکارمان 

را رشد بدهم؟ اصالً من چریکم یا باغبان؟

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007



چرا نباید 
چیزی را که 
از درک آن

 عاجزیم 
نفی کنیم!

ترفند 
کالهبرداران 

برای 
پول شویی 
رمزارزی از 
طریق دیوار

 گفت وگو با محمد آذرنیوار
 سردبیر سایت  ارز دیجیتال 

درک دنیای 
جدید نیازمند 
تحول در 
چهارچوب 
ذهنی ماست

معاون اجتماعی 
فرهنگی پلیس 
فتا هشدار داد

4

ارث در رمزارزها و انتقال دارایی های دیجیتال پس از مرگ، فرایند پیچیده ای است که به دغدغه ای برای صرافی های بزرگ تبدیل شده است

رمزارزهای مرحوم نصیب چه کسی می شود؟

اولین 
قانون؟

وزیر اقتصاد می گوید ارکان 
مختلف دولت را قانع کرده اند 

که رمزارز چیز بدی نیست، اما 
باید قانونمند شود، از جمله 

در پرداخت مالیات

در انتظار 
انقالب الیه دوم
بررسی سه پروژه جدید 

در الیه 2 اتریوم که 
خیلی ها به آنها 

امید بسته اند

12

یک اکوسیستم 
جهانی!

نگاهی به تجربه 
کشورهای مختلف 

در توکن های بهادار 
 )STO(

10

استفاده از رمزارز 
برای تجارت یک 
گام به جلو است

 رئیس کنفدراسیون 
صادرات ایران

3

اهمیت محتوا و 
رسانه تخصصی

لو
ج

حا
یر

ام
یا 

پر
س:  

عک
   

ANALYSIS

32
ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
شــــــــــماره 
م   و د ســــــی و
سی ام مرداد1401
16  صفـــــحه

14

دوئل دولت آمریکا و کریپتو: 
چطور ماجرای »ایشان واهی« 
و کوین بیس به مقررات گذاری 

بازار رمزارزها کمک می کند؟

پایان افسانه 
غرب وحشی!

22

6

 نجات فقرا
با بیت کوین

آیا می توان با بیت کوین 
وضعیت زندگی مردم 

فقیر را در سراسر جهان 
بهبود بخشید

7

ANALYSIS



شــــــــــــــمــــــــــــاره 32
30 مــــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

2

نظرها و خبرها
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A N D
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 ان اف تــی مفهــوم جدیــدی در دنیــای 
بــا  آن  درک  کــه  اســت  فنــاوری 
امــروز  تــا  کــه  دنیایــی  چهارچوب هــای 
می شــناختیم، ممکــن نیســت؛ خریدوفروش 
چیزی که در دنیای واقعی قابل لمس نیست و 
نماینده و توکن دیجیتالی چیزی دیگر است که 
ممکن است یک اثر هنری باشد یا یک توییت 
یا بلیــت. بــرای برخــی درک ارزش رمزارزها هم 
ســخت اســت، با اینکه رمزارزها 
همیــن حــاال هــم کاربردهایــی 
دارند، چه برســد بــه ان اف تی که 
هنــوز چنــدان کاربردهایــش را 

لمس نکرده ایم.

پیش از این برای نسل ما 
درک فناوری هــای جدید، 
یاد گرفتن و بــه کار بــردن ابزارهای 
جدیــد در زندگــی و کار چنــدان 
سخت و پیچیده نبود. حتی آن قدر به وجود این 
ابزارها عادت کرده ایم که زندگی بدون آنها برایمان 
قابل تصور نیســت. اتفاقــی که برای بســیاری از 
افراد نسل پیش از ما افتاد، این بود که نتوانستند 
با این ابزارها ارتباط درستی برقرار کنند و بسیاری 
از آنها از فناوری و ابزارهای جدید عقب ماندند. 
حاال به نظرم ممکن اســت همین اتفــاق برای ما 
نســل میلنیال بیفتــد. امــروز مفاهیــم جدیدی 
مانند ان اف تی و متاورس می توانند آغازگر دورانی 
از زندگی ما باشند تا ارتباط با ابزارها سخت تر از 

ابزارهای پیشین شوند. 

بــدون تعــارف بــرای مــن درک اهمیــت 
ان اف تی ســخت است. بیشــتر به نظرم 
می آید ان اف تی بیش از آنکه موضوعی جدی باشد، 
یک سرگرمی برای اهالی فناوری و هنر است. نگران 
ایــن هســتم، در حالــی کــه برخــی در ایــن زمینــه 
کسب وکارهایی راه انداخته اند، نسل من حیرت زده 
در حال تماشای آن چیزی باشد که در دنیای وب۳ 
دارد اتفاق می افتد؛ مثل هر نــوآوری جدیدی آن را 
نادیده یــا در بهترین حالت به ســخره بگیرد، بعد 
چشم باز کنیم و ببینیم آنچه را که نادیده گرفته ایم، 
به موضوعی جــدی تبدیل شــده و درکش بیش از 

گذشته برایمان سخت شده است.

ان اف تی که شــبیه ســاختن چیــزی از 
هیچی است )تازه اگر خودش را چیزی 
بدانیم!( کم کم دارد از موضوعی برای سرگرمی 
خــارج شــده و بــه ابــزاری جــدی، خصوصــاً در 
دنیای هنــر تبدیل می شــود و اگر دیــر بجنبیم 
ممکن است بالیی که بر سر نسل های گذشته 
ما آمد، بر ســر ما هم بیاید. به شــدت مشتاقم 
بیشتر درباره این دنیای جدید بدانم و می دانم 
که درک درســت این دنیا و درگیر شــدن در آن 
نیازمند تحول در چهارچوب های ذهنی ماست 
که اگر این تحول اتفاق نیفتــد، حتماً روزی که 
دور هم نیست، به متحجرانی تبدیل خواهیم 

شد که ستایشگر دنیای کهنه خواهیم بود.

INTROسرآغاز

درک دنیای جدید نیازمند تحول در چهارچوب ذهنی ماست

چرا نباید چیزی را که از درک آن
 عاجزیم نفی کنیم!

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا هشدار داد:

ترفند کالهبرداران برای پول شویی رمزارزی از طریق دیوار
معــاون اجتماعــی فرهنگــی پلیــس فتــا فراجــا گفــت: 
»اخیــراً پرونده هــای کالهبــرداری و پول شــویی از طریــق 
سایت دیوار با ترفند تبدیل وجه ســرقتی به رمزارز رواج 
زیــادی پیدا کــرده اســت.« ســرهنگ رامیــن پاشــایی به 
تشــریح کالهبرداری و پول شویی افراد ســودجو با شگرد 
سپرده گذاری رمزارز و دریافت سود روزانه پرداخت و در 

این خصوص به شهروندان هشدار داد.
وی گفت: »کالهبرداران با ترفند درآمد هفتگی در منزل 
با آمــوزش رمــزارز و بــه بهانــه داشــتن درآمــد دو میلیون 
تومانی، دام خود را در اپلیکیشن دیوار و سایر شبکه های 
اجتماعــی پهــن کــرده و افراد ناآشــنا، بــا برقــراری ارتباط 
با این افــراد نهایتــاً به شــبکه اجتماعــی تلگــرام هدایت 

می شوند.«
ســرهنگ پاشــایی افزود: »کالهبرداران در ادامه شــگرد 
فریبکارانــه خود بــه افــراد پیشــنهاد می دهند بــا نصب 
اپلیکیشن برخی صرافی های دیجیتال مرتبط با رمزارزها 
و... به افتتاح یک حساب بانکی اقدام کنند و در نهایت 
عکس کارت بانکی و شــماره تماس خودشــان را از طریق 

تلگرام ارسال کنند.«
معــاون اجتماعــی فرهنگــی پلیس فتــا فراجــا همچنین 
عنوان کرد: »افراد کالهبردار با سرقت موجودی حساب 
بانکی افراد، وجه را مستقیماً به حســاب قربانی واریز و 

بعد به فرد واسط قربانی اعالم می کنند بابت ارسال وجه 
مذکور اقدام به شارژ کیف پول دیجیتال خود کرده و با آن 
رمزارز خریداری کند و ســپس به آدرس کیف پولی که به 

وی اعالم می کنند، انتقال دهد.«
وی تصریــح کــرد: »از آنجایــی کــه آدرس های کیــف پول 
مقصــد در رمزارزهــا قابــل شناســایی نیســت، عمــالً 
کالهبرداران اقدام به پول شــویی کرده و تمام مســئولیت 
عواقب تعقیب قانونی از قبیل مسدودی حساب و... بر 
ضمه فرد قربانی اســت که حســاب خودش را در اختیار 
کالهبــرداران قــرار داده و در ایــن شــگرد کالهبــرداران از 

خودشان اثری باقی نمی گذارند.«
معاون اجتماعی فرهنگــی پلیس فتا فراجا خاطرنشــان 
کــرد: »هموطنــان و به خصوص کاربــران فضــای مجازی 
همــواره بایــد در برخورد بــا تلــه افــراد کالهبردار و شــیاد 
هوشــیار باشــند و به هیچ عنوان شــماره حســاب بانکی 
یا کیف پــول الکترونیکی خــود را در اختیار دیگــران قرار 

ندهند.«
ســرهنگ پاشــایی گفــت: »شــهروندان می تواننــد در 
صورت مواجهه با هر گونه موارد مشکوک، موضوع را از 
طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت های سایبری و سایت 
پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش ثبت 

گزارشات مردمی اطالع دهند.«

رسانه اقتصاد نوآوری ایران
karangweekly.ir

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali
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نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

 Æternity( رویــداد اترنیتــی یونیــورس تــو 
Universe Two( از 15 الــی 1۸ ســپتامبر برگزار 
می شــود و بزرگ ترین کنفرانس در کریپتو کســل است. 
برنامه هــای این رویــداد ســخنرانی، کارگاه، آزمایشــگاه و 
شبکه سازی هستند. هدف این رویداد آشنایی با آخرین 
روندهای بالکچین و انتقال دانش توسعه دهندگان این 
حــوزه اســت. در آزمایشــگاه اختصاصــی با اســتفاده از 
مدل های تئوریزه شده، توانایی و امنیت سرمایه گذاران و 
دارندگان توکن به صورت زنده آزمایش می شود. به عالوه 
ایــن رویــداد تجربه هــای متاورســی و فرصت هــای 
شبکه سازی متنوعی را فراهم می کند. حامیان این رویداد 
»جوئل دیتــز«، بنیان گــذار و مدیر اجرایــی متامتاورس؛ 
»پیتــر تــاد«، توســعه دهنده بیت کویــن و »یانیســالو 

ماالهوف«، مدیرعامل شرکت اترنیتی هستند.

 کریپتو جبل الطارق؛ مالقات DLT با متاورس
 جشنــــــواره کریـــــــــپتو جبــــــل الطـــــــــارق یــــــــــا

 Crypto Gibraltar 2022 از ۲۲ تا ۲۴ ســپتامبر برگزار 
می شــود و دنیــای تجــارت رمزنــگاری و دنیــای جدیــد 
متــاورس را گرد هــم مــی آورد. این جشــنواره قرار اســت 
بیــش از 1۰۰۰ شــرکت کننده داشــته باشــد. ســالن ایــن 
رویــداد در یــک »دهکــده رمزنــگاری« در کنــار فــرودگاه 
جبل الطارق ســاخته  شــده اســت. این مکان دارای یک 
ســالن تئاتــر بــا ۷۰۰ نفــر ظرفیت، یــک نمایشــگاه، یک 

گالری ان اف تی و یک لژ برای شبکه سازی است.
»پیت برگس«، برگزارکننده جشــنواره می گوید: »بنیاد 
جبل الطــارق به عنــوان یک حــوزه  قضایی مالــی، تنظیم 
 شــده، امــا ایــن بنیــاد جوالنــگاه نوآوری های پیشــرفته، 
به ویژه در بخش پرداخت نیز هســت. جبل الطارق یک 

دنیای کوچک از DeFi / CeFi است.«
کریپتــو جبل الطــارق در وهلــه اول یــک رویــداد بــرای 
شبکه ســازی محســوب می شــود کــه هــدف از برگــزاری 
این رویــداد تســهیل امر شبکه ســازی اســت. عــالوه بر 
شبکه ســازی در ایــن رویــداد دو کنفرانــس نیــم روزه هم 

برگزار می شود. به عالوه برنامه های تفریحی متنوعی نیز 
برای شرکت کنندگان در نظر گرفته  شده است.

MetaVSummit؛ دوبی میزبان متاوی سامیت
اما درست در میانه سپتامبر، یعنی روزهای 1۴ و 
15 این ماه میالدی شهر دوبی میزبان یک رویداد مهم در 
 MetaVSummit حوزه وب۳ اســت؛ رویدادی با عنوان
کــه در آن بیــش از 1۰۰۰ شــرکت کننده و5۰ ســخنران و 
1۰۰ شرکت از سراسر دنیا درباره فرصت های همکاری و 
سرمایه گذاری در حوزه رمزارز، وب۳ و متاورس با یکدیگر 
بحث و گفت وگو خواهند کرد. بررسی راهبردهای آینده 
در حــوزه ان اف تی یکی دیگــر از محورهــای رویداد دوبی 
خواهد بود. آن گونه که ســایت این رویداد اطالع رسانی 
کــرده، بنیان گــذاران کســب وکارهای بالکچینــی و 
برخــی ســرمایه گذاران شناخته شــده این بــازار از جمله 
شــرکت کنندگان و ســخنرانان متاوی ســامیت خواهنــد 

بود.

معرفی دو رویداد بین المللی 
در حوزه رمزارز و  بالکچین

از دوبی تا 
جبل الطارق

 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.

ANALYSISتحلیل

 رئیس کنفدراسیون 
صادرات ایران:

استفاده از رمزارز 
برای تجارت یک 
گام به جلو است

 به گفته محمــد الهوتی، عضو 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهــران فعــالً اســتفاده از رمزارزهــا در 
تجارت به شــکل محدود کلیــد خورده، 
امــا در آینــده می توانــد تأثیــرات مثبت 

خود را بر تجارت ایران نشان دهد.

 محمد الهوتی در گفت وگویی 
اظهار کرد: »بر اســاس آنچه از 
ســوی رئیــس ســازمان توســعه تجارت 
اعالم شده، موضوع استفاده از رمزارزها 
در تجارت ایــران فعالً به شــکل محدود 
بــرای واردات مجــاز شــده و یــک ثبــت 
ســفارش نیز به این وســیله انجام شده 
است. البته باید در نظر داشت که بانک 
مرکزی شرایط خاصی را در این حوزه در 
نظــر گرفتــه اســت؛ یعنــی فقــط امکان 
تجــارت بــا رمزارزهایــی وجــود دارد کــه 
مجــوز اســتخراج آنهــا صــادر شــده و 
منشــاء ارز از ســوی ارائه دهنده اعالم و 

قابل تأیید باشد.«

 او با بیان این موضــوع که فعالً 
بــا  صــادرات  خصــوص  در 
اســتفاده از رمزارزهــا برنامــه ای نهایــی 
نشــده، گفت: »می توان انتظار داشت 
کــه در صــورت موفقیت آمیــز بــودن 
گام هــای ابتدایــی که از ســوی ســازمان 
توسعه تجارت برداشته شده، در آینده 
امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با 

استفاده از رمزارزها نیز فراهم شود.«

 رئیس کنفدراســیون صادرات 
ایران با اشــاره به شرایط خاص 
اقتصــاد کشــور تحــت  تأثیــر تحریم ها 
گفــت: »در چنیــن شــرایطی، قطعــاً 
اســتفاده از هر ابزار و فرصتی که بتواند 
به گســترش تجــارت خارجــی، افزایش 
ارزآوری و تأمین نیازهای وارداتی کشور 
کمــک کنــد، بایــد مــورد اســتقبال قرار 
بگیرد و اگر بتوان برای رمزارزها نیز بستر 
اجرایی و قانونــی الزم را در نظر گرفت تا 
بــه تجــارت کشــور کمــک کنــد، اتفــاق 
مثبتی خواهد بــود. اینکه دولــت ما در 
این حوزه پیش قدم شــده و اســتفاده از 
این ابزار را نیز در دســتور کار قــرار داده، 
قطعــاً می تواند بــه آینده تجاری کشــور 

کمک کند.«
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L A W

وقتی پسر 1۸ســاله »جیســون اوتول«، یک ســرمایه گذار 
ارزهای دیجیتال، به طور غیرمنتظره ای بر اثر سرطان خون 
حاد درگذشت، پدر سوگوارش تصور نمی کرد که مصیبت 
دیگری هم در انتظارش باشد. اوتول با گواهی فوت پسرش 
توانست موجودی حساب بانکی پســرش را بازیابی کند، 
اما بعد از یک ســال هنوز موفق به خارج کــردن دارایی های 

دیجیتال پسرش از صرافی کوین بیس نشده است.
کوین بیس یــا هــر صرافی بــزرگ ارزهــای دیجیتــال، اجازه 
افشــای اطالعات حســاب را به ذی نفعــان نمی دهند. این 
امر خانواده هــای داغدار را مجبور می کند تــا برای دریافت 
دارایی هــای فرد متوفــی اســنادی را ارائــه یا حتــی از طریق 

دادگاه اقدام کنند.

 سیســتم مالی ســنتی و قوانین مربــوط به 
ذی نفعان

ســرمایه گذاران در کارگزاری هــای ســنتی مجازنــد و حتــی 
در برخی مــوارد مجبورند یــک ذی نفع را در حســاب خود 
فهرست کنند. در صورت فوت آن سرمایه گذار، اگر ذی نفع 
هویت خود و فوت صاحب حساب را اثبات کند، می تواند آن 
دارایی ها را به ارث ببرد. داشتن ذی نفع یعنی سرمایه گذاران 
مایل هســتند کــه دارایی هــای خــود را برای کســی بــه ارث 
بگذارنــد، به خصــوص اگــر وصیت نامه نداشــته باشــند. 
ســرمایه گذاران می تواننــد بــه ذی نفعــان اجــازه دهنــد که 
دارایی هایشان را بدون نیاز به گذراندن یک فرایند طوالنی و 

پرهزینه دریافت کنند.
هر کــدام از صرافی هــای رمــزارز پروتکل هایی بــرای انتقال 
مالکیت دارایی های رمزنگاری شده پس از مرگ کاربر دارند 

که گاهــی ایــن پروتکل هــا تفاوت های جزئــی دارنــد. البته 
هیچ کدام به اندازه انتصاب ذی نفع کارآمد نیستند.

کراکن
در صرافی ارز دیجیتال کراکن، وراث باید درخواستی ارسال 
کنند و اســنادی را کــه صرافی تعیین می کنــد، ارائه دهند. 
کراکن از کاربران خود خواسته که شناسه حساب عمومی 
خود در کراکن را در وصیت نامه شان قید کنند تا این پروسه 

تسهیل شود.

 بایننس
بایننس نیز در این مورد فرایند مشابهی را تعریف کرده که 

برای هر پرونده به صورت جداگانه اعمال می شود.

کوین بیس
کوین بیس مدارک مورد نیاز را در وب سایت خود فهرست 
کــرده، اما بــرای انتقــال دارایی ها بــه وصیت نامه یا اســناد 
مربوطــه نیــاز دارد. یکــی از نماینــدگان این صرافــی اعالم 
کرده که کوین بیس برای انتقال مالکیت حساب، هزینه ای 

دریافت نمی کند.

اف تی ایکس
در صرافی اف تی ایکس، برای انتقال مالکیت حســاب، به 
حکم دادگاه در مورد تعیین مالکیت قانونی حساب کاربر 

متوفی نیاز است.
 »آلــن النــگ«، مدیرعامــل وراثــت کریپتــو گــروه مالــی

 Sequel Finance می گویــد: »به عنــوان یــک کاربــر، اگــر 

بخواهم دارایی های رمزنگاری شده را از یک صرافی به ارث 
ببرم، اساساً باید از وکیلم بخواهم با تیم حقوقی آنها ارتباط 
برقرار کند که بعد از این مرحله همه چیز مبهم اســت. در 
واقع هیچ کــدام از صرافی هــا در این مورد روند مشــخصی 

ندارند.«

 صرافی هــا در عمل چه کارهایــی می توانند 
انجام دهند

برای افرادی مانند پسر جیســون اوتول که وصیت نامه ای 
نداشــت، ارث کریپتویــی او بــه صالحدید دولــت از طریق 
فرایند وثیقه انجام می شــود که بر اســاس ایــن فرایند ارث 
معمــوالً به همســر یــا فرزنــدان فــرد می رســد. اینکــه چرا 
صرافی ها سیســتم ذی نفــع را تعریــف نکرده انــد، معلوم 
نیســت. »بریجــت کرافــورد«، اســتاد دانشــکده حقــوق 
»پیس« می گوید: »کریپتو قابلیت تطبیق با قانون و فرایند 
انتقال دارایی پس از مرگ را دارد و نمی توان مشــخصه ای 
در آن یافــت که با ایــن روند در تضــاد باشــد. همان طور که 
برای حســاب فیدلیتــی خــود، ذی نفع انتخــاب می کنیم، 
می توانیم برای حساب کریپتویی خود نیز ذی نفع داشته 
باشیم. این امر ممکن است، فقط تابه حال کسی برای آن 
تمهیدی نیندیشیده  اســت.« بر اساس نظرسنجی مرکز 
مطالعات پیو از افرادی که اغلب آنها کمتر از ۲۹ سال سن 
داشتند، توزیع دارایی ها پس از مرگ هنوز یک مفهوم در 
حال  توسعه برای معامله گران ارزهای دیجیتال است. این 
صنعت کمتر از 15 ســال قدمــت دارد، اما با افزایش ســن 
کریپتو و فعاالن این حوزه بازار باید صرافی ها را برای افزودن 

سیستم ذی نفع تحت  فشار قرار دهد.

رمزارزهای مرحوم نصیب چه کسی می شود؟
موضوع ارث در رمزارزها و انتقال دارایی های دیجیتال پس از مرگ فرایند پیچیده ای 

است که به دغدغه ای برای صرافی های بزرگ تبدیل شده است

 چرا ترا شکست خورد؟

پایان سکوت کوان
 مدیرعامل شرکت ترافورم لبز، 
طــراح بالکچیــن تــرا، اولیــن 
مصاحبــه خــود را بــا ســایت کوینیــج 
داشته و از شکست ترا گفته است. »دو 
کــوان«، بنیان گــذار شــرکت تــرا بعــد از 
شکســت یکــی از پروژه های بــزرگ این 
شــرکت در ماه می به کلی از مرکز توجه 
خارج شــده بود، امــا به تازگــی در اولین 
مصاحبه خود از شرایطی که پشت سر 

گذاشته، گفته است. 

 کوان با توجیه امیدی که پیش 
از ایــن داشــته، اتفــاق اخیــر را 
غیرمنطقی دانسته و گفته که موفقیت 
ترا تا مرز 1۰۰ میلیون دالر هم رفته بود. 
او تأکیــد کــرده کــه هیــچ گاه به ایــن فکر 
نکرده بوده که اگر ترا شکســت بخورد، 

چه اتفاقی برای او خواهد افتاد. 

 خالق ترا معتقد اســت که یک 
نفر با نفوذ به داخل ترافورم لبز، 
تــالش کــرده از اطالعــات مربــوط بــه 
آسیب پذیری هایی که پروتکل های این 
شرکت  دارد، سوءاستفاده کند. البته او 
بدون اشاره به نام فرد مورد نظر گفته که 
تنها خودش مســئول هر نقطه ضعفی 
در ایــن مجموعــه اســت. هرچنــد او 
نمی تواند حجم شکســت خــود را بیان 
کند، اما از عنوان »سقوط شدید« برای 
توصیــف آن اســتفاده کــرده اســت. او 
همچنین گفته که ترا یــک ترفند پانزی 
نبوده؛ کمااینکه اولین سرمایه گذاران در 
میان افرادی بودند که بیشترین آسیب 

را در سقوط ترا دیدند. 

 بــا ایــن حــال کــوان در کنــار 
اتهامات مختلفــی که احتماالً 
با آن روبه روست، با اتهام همدستی در 
کالهبرداری همراه شده است. او در این 
مصاحبه جدید گفته است: »در تالش 
هســتیم حقیقــت را بیــان کنیــم. قــرار 
است صادق باشیم و با تمام عواقب آن 
روبه رو شــویم.« کوان که قبل از سقوط 
تــرا بــه ســنگاپور رفتــه بــود، نســبت به 
امنیت همســر و فرزندش ابــراز نگرانی 

کرده است. 

NEWSخبر
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 روز جمعه گذشته برای بازار روز خوبی نبود. 
روزی که امیدهای اندوخته شده در سه هفته 
گذشته به یکباره دود شــد. قیمت بیت کوین در یک 
ســقوط آنی در این روز، بیش از یک هزار دالر کاهش 
یافت. آلت کوین ها نیز به تبعیت از بیت کوین کاهش 

شدیدی را در قیمت تجربه کردند.

 طبق گزارش کریپتو پوتیتو، با ترجمه سایت 
ارز دیجیتــال،  با ســقوط قیمــت بیت کوین و 
آلت کوین هــا در مقیــاس روزانه بیــش از ۴۰۰ میلیون 
دالر لیکوئیــد شــده و حجــم لیکوئیــد شــدن کاربران 
صرافی ها طی روز جمعه گذشته به حدود ۲۰۰ میلیون 
دالر رســیده اســت. نمودار قیمت بیت کوین، اندکی 
پیش از سقوط اخیر نیز تحت فشار قرار گرفته بود و 
قیمت به پایین ترین سطح هفتگی خود در محدوده 
۲۳.۲۰۰ دالر رسید و تقریباً در بیشتر روز معامالتی 

جمعه در آن محدوده باقی ماند.

 با این حال، در روز جمعه سقوطی شدید در 
نمودار قیمت بیت کوین مشاهده شد. قیمت 
ابتدا به ســطح ۲۲.۸۰۰ دالر رســید و متعاقــب آن بار 
دیگر تا سطح ۲1.5۰۰ دالر نیز در صرافی بیت استمپ 
پاییــن آمــد. ایــن ســقوط دوم باعــث شــد پایین ترین 
قیمت بیت کوین در بیش از سه هفته گذشته را شاهد 
باشیم. در حال حاضر قیمت پس از اندکی بازیابی تا 
ســطح ۲۲.۰۰۰ دالر بــار دیگــر کاهــش یافتــه اســت. 
آلت کوین ها نیز به  هیچ وجه حال و روز خوبی نداشته 

و نمودار قیمت اکثر آنان سرخ رنگ شده است.

 اتریوم با کاهشی پنج درصدی، تالش می کند 
حداقــل ســطح 1.۷۳۰ دالری خــود را حفــظ 
کند. ســایر آلت کوین ها نیز سقوط وحشتناک تری را 

تجربه کرده اند و درصد کاهش قیمت بسیاری از آنان 
دورقمی شــده اســت. در عرض چند ســاعت ارزهای 
دیجیتالــی چــون آواالنــچ، شــیبا اینــو، پولــکادات، 
دوج کوین، سوالنا، کاردانو و پلی گان بیش از 15 درصد 

ارزش خود را از دست دادند.

 ایــن نوســان شــدید قیمتــی، معامله گــران 
فیوچــرز را کــه در معامــالت خــود از اهرم هــا 
استفاده می کنند، بیش از معامله گران اسپات تحت 
 تأثیر قرار داده است. در مقیاس روزانه حجم لیکوئید 
شــدن این کاربران بیش از ۴۰۰ میلیون دالر شده و به 
حدود ۲۰۰ میلیون دالر رسیده است. داده های سایت 
کوین گلــس حاکــی از آن اســت کــه کل معامله گــران 
لیکوئیــد شــده بــه حــدود 15۰.۰۰۰ نفــر می رســند و 
بزرگ تریــن ســفارش لیکوئیــد شــده نیــز در صرافــی 

بایننس و در ارز دیجیتال اتریوم رخ داده است.

همان طور که پیش بینی می شد روند صعودی بازار دوام نیاورد و دوباره رنگ قرمز پررنگ شد

مهم شدن دوباره کانال 20 هزار!
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روند ارزش بازار رمزارزها در هفته گذشته روند ارزش بازار آلت کوین ها در هفته گذشته روند تغییرات سلطه بیت کوین در هفته گذشته
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یک توییت خبرساز دیگر
بنیان گــذار بایننــس در توییتــی 
بــه یکــی از صرافی هــای رقیــب )احتمــاالً 
اف تی ایکــس( کنایــه زده که ســفارش های 
کاربران را دستکاری و آنها را در صف معطل 

نگه می دارد.

سقوط 120 میلیارد دالری
بازار رمزارزها بار دیگر روی ناخوش 
خودش را نشان داد، آن  هم در ۴۸ ساعت 
و با یــک ریــزش 1۲۰ میلیــارد دالری در کل 

ارزش آن. 

در تعقیب طال؟
»مــت هــوگان«، مدیــر ارشــد 
سرمایه گذاری شرکت بیت وایز با مقایسه 
رمزارزها با طــال گفتــه احتمــاالً ارزش بازار 
رمزارزهــا روزی بــه انــدازه بازار طــال خواهد 

رسید.

تحریم آزتک؟
شبکه آزتک؛ رول آپ دانش صفر 
اتریوم که بــر حریم خصوصی تکیــه دارد، 
اعالم کرده گزارش هایی دریافت کرده مبنی 
بر اینکــه صرافــی اف تی ایکس بــه کاربران 
هشــدار داده از تعامــل بــا شــبکه آزتــک 

خودداری کنند.
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کســی نمی داند قانونــی کــه وزارت اقتصــاد در 
خصوص رمزارزها از آن صحبت می کند، چقدر 
منویات و مخالفت های بانک مرکزی در آن لحاظ شده 
است. همچنین کسی نمی داند که این قانون با تأکیدی 
کــه در صحبت هــای وزیــر آمــده، صرفاً بــرای اســتفاده 
رمزارزهــا در تجــارت خارجــی اســت و کمــاکان موضوع 
تبادل و پرداخت در آن مبهم است یا نه! هرچه باشد در 
هفته گذشته یکی از مهم ترین خبرهای رمزارزی کشور 
صحبت های وزیر اقتصاد بوده که گفته اولین قانون برای 
حوزه رمزارزها در حال نهایی شدن است. اگر همان طور 
کــه احســان خانــدوزی گفتــه، همه چیــز پیــش بــرود، 
می شــود گفت بعد از دو، سه ســال پرخبر و فعال شدن 
نهادهای مختلــف دولتی و قانون گــذاری در نهایت این 
وزارت اقتصاد است که اولین سنگ بنای مقررات گذاری 

این بازار را خواهد گذاشت.

احســان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، 
در گفت وگو با برنامه رادیویی »منحصربه فرد« 
رادیو جوان، از مصوبه ای در راستای  قانون گذاری ارزهای 
دیجیتال خبــر داد که به زودی تصویب خواهد شــد. به 
گفته خانــدوزی بــا تصویب ایــن قانــون؛ بــرای اولین بار 
قاعده گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال صورت خواهد 

گرفت.

خاندوزی درباره اقدامات دولت در حوزه مالیات 
گفت: »سعی ما بر این است که فشار جدیدی 
بر کسانی که به درستی مالیات پرداخت می کنند، وارد 
نشود. در نظام های جدید روی شبکه گردش مالی تمرکز 
می کنند. حتی آمریکا وقتی می خواهــد ایران را تحریم 
کند، تمرکز خودش را روی گردش مالی می گذارد. گردش 

حساب یک ابزار مناسب برای رصد است.«

وزیر اقتصاد در رابطه  با پرداخت مالیات از سوی 
فعــاالن حــوزه ارزهــای دیجیتــال گفــت: »از 
مجموع اطالعاتی که بانک مرکــزی از جریان های مالی 
داشت، استفاده کردیم؛ فردی در یک سال 1۰۰۰ میلیارد 
تومان پول به حســابش آمده بود، اما یک ریال مالیات 
نداده بود. بررسی های صورت گرفته حاکی از این بود که 
این فرد در حوزه رمزارز فعال است. یک صدم این درآمد 
را کارآفرینــان و تولیدکنندگان با کلی زحمت به دســت 
می آورنــد، اما ایــن افراد به راحتــی این درآمدهــا را بدون 

پرداخت مالیات به دست می آورند.«

خاندوزی یکــی از موانع شــکل گیری جمهوری 
اقتصادی را تعارض منافع عنــوان کرد و گفت: 
»دولت باید بتواند نقش تسهیلگر را ایفا کند. تعارض 
منافع بخــش مهمی از کارها بود که انجام شــد. ســعی 

کردیم با تسهیل صدور مجوزها جاده را برای مردم هموار 
کنیم. بازرسی برای این کار گذاشتیم و همکارانم در حوزه 
مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار با مدیران همه 
دستگاه ها جلسه می گذاشــتند و تالش شد با تسهیل 
مقــررات و ضوابــط صــدور مجــوز هــم تســهیل شــود. 
برداشت ما این اســت که با این سیاست ها اجزای یک 

مجموعه را تکمیل می کنیم.«

او تأکید کرد: »تالش این بوده که فضای جدیدی 
ایجاد کنیم. همین رمزارز فضای بدی نیست و 
اتفاقاً موقعیت مناســبی اســت و  باید ســازوکاری برای 
کسب وکارهای جدید فراهم کنیم.« وزیر اقتصاد گفت: 
»یک مرحله مهم را امسال پشت سر گذاشتم و آن این 
بوده که توانســتیم نهادهایی را که تا پیــش  از این کامالً 
مخالف رمزارز بودند، قانع کنیم؛ مبنی بر اینکه اینها را 
باید هدایت و بر آنها نظارت کرد. اگر رمزارزها در خدمت 
تجــارت خارجی قــرار گرفــت و نیــازی بــه ارز نبــود، باید 

دست آن فعال اقتصادی را ببوسیم.«

احسان خاندوزی در انتها افزود: »مصوبه ای در 
ستاد اقتصادی دولت داشــته ایم که تا چند روز 
آینده در هیئت دولت تصویب خواهد شد و قاعده گذاری 

برای اولین بار در حوزه رمزارز انجام خواهد شد.«

اولین قانون؟
وزیر اقتصاد می گوید ارکان مختلف دولت را قانع کرده اند که رمزارز چیز بدی نیست، اما 

باید قانونمند شود، از جمله در پرداخت مالیات. او از فردی گفته که فعال رمزارزی بوده و 
هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته، ولی یک ریال مالیات نداده است...
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صندوق رمزارزی
چهــره  کوهــن«،  »اســتیو 
شناخته شده تجارت و ورزش در نیویورک 
بــا اســتخدام »اســیدفریک« )بنیان گذار 
اجتماع هکرها( یک صندوق سرمایه گذاری 

کریپتویی راه اندازی کرده است.

دقت بیشتر
»دو کــوان«، بنیان گــذار تــرا در 
اولین مصاحبه اش بعد از سقوط این پروژه 
گفته باید از قبل درباره خطرات اســتفاده 
از استیبل کوین دالر بیشتر دقت می کرده 

است.

اخراج فله ای
هودل نات که یک پــروژه وام دهی 
رمــزارزی اســت، در پــی شــروع تحقیقات 
پلیس ســنگاپور دربــاره فعالیت هــای آن، 

بیش از ۸۰ درصد کارکنانش را اخراج کرد.

دوری از همسر!
همســر  مالیــک«،  »ســینیا 
»الکســی پرتســف«، ســازنده ترنادوکش 
گفته که پرتسف تحت بازداشت مقامات 
هلنــدی قــرار دارد و از زمــان زندانی شــدن 
او هیچ شانســی برای ارتباط با همســرش 

نداشته است.
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در یک وبینار رمزارزی بررسی شد

فرصت ها و چالش های دالر دیجیتال

EVENTرویداد

 وبینــار »تتــر؛ دروازه ورود بــه دنیــای 
رمزارزهــا« بــا همــکاری تترلنــد و تریدرز 
پــالس برگــزار شــد. در این وبینار حســن ســازگار، 
کارشناس حوزه ارزهای دیجیتال به مرور تاریخچه 
پــول پرداخــت و بــا برشــمردن چنــد ویژگــی، دالر 
کاغــذی و دالر دیجیتــال را مقایســه کرد. ســازگار 
صحبت های خود را با مروری بر تاریخچه پول آغاز 
کــرد و گفــت: »پــول به عنــوان ابــزاری بــرای انجام 
دادوستد، بعد از گذر از روش مبادله کاال به کاال به 
وجود آمد. در ابتدا سکه ابزار پرداخت بود و کم کم 
پول کاغذی جای آن را گرفت. در عصر حاضر یک 
دوره گــذار دیگــر در حــال رخ دادن اســت و آن هم 
گــردش اقتصــاد از پول کاغــذی به پــول دیجیتال 

است.« 

 او ادامــه داد: »در ایــران طــی دوره هــای 
مختلف همواره نوســانات زیادی در پول 
تجربه کرده ایم و یکی از منطقی تریــن کارها برای 
حفظ ارزش پول تبدیل ریال بــه دالر بوده تا بتوان 
دارایــی خــود را به یــک واحــد پول بــا اعتبار بــاال و 
نوســان کم تبدیل کرد. دالر پرمعامله تریــن ارز در 
دنیاســت و تقریبــاً ۴۴ درصــد بــازار را در اختیــار 

دارد.«

 به گفته او خطر ســقوط ارزش پول فقط 
مختص ایران نیســت و در جهان نیز در 
کشورهای مختلف دوره های سقوط ارزش پول به 
شکل جدی وجود داشــته و بحران آفریده است. 
پررنگ ترین مورد اخیر آن مربــوط به بحران مالی 
سال ۲۰۰۸ است. آن زمان دولت آمریکا تصمیم 
گرفت با چاپ پول بحران مالی موجود را مدیریت 
کند، اما همین تصمیمات غلط به تورم فزاینده ای 
منجر شــد؛ چراکه مقدار پول چاپ شده با حجم 
رشد اقتصاد هم خوانی نداشت و همین امر بحران 

مالی را عمیق تر کرد.

 ســازگار اضافه کرد: »ایــده ارز دیجیتال 
دقیقاً از همین جا شکل گرفت؛ اینکه باید 
ابزارهایی تعریف شود که بدون چاپ و صدور پول 
بتواند به اقتصاد کمک کند، بنابراین مکانیســم 
بیت کوین در ابتدا در مخالفت با چاپ پول طراحی 
شد و بعد از آن هم ارزهای دیجیتال دیگری اضافه 

شدند.«

 بعد از این مرحله در جهان به این مسئله 
فکر شــد که باید برای پــول دیجیتال هم 
به دنبــال پشــتوانه بود تــا ارزش خــود را از دســت 
ندهد. این کارشناس حوزه ارزهای دیجیتال معتقد 
است: »برای اینکه دالر دیجیتال، دارایی باارزشی 
بماند، شرکت تتر در ازای یک تتر یا دالر دیجیتالی 
که وارد بازار کرد، یک دالر کاغذی به عنوان پشتوانه 
در بانک مرکزی آن کشور قرار داد تا کاربران بتوانند 
به ارز دیجیتال اعتماد کنند. تا اینکه باالخره تتر 
در سال ۲۰۲۰ به اوج محبوبیت رسید و بسیاری از 
صرافی ها و سازمان های اقتصادی تتر را به عنوان 

یک دالر دیجیتال پذیرفتند.«

 او در ادامــه این وبینــار به مقایســه دالر 
دیجیتال و دالر کاغذی پرداخت و معایب 
و مزایای سرمایه گذاری در هر کدام از این دارایی ها 
را بــرای ســرمایه گذاران ایرانــی برشــمرد. ســازگار 
توضیــح داد: »در دالر کاغــذی در خریدوفــروش 
محدودیت وجود دارد. بر اساس مصوبه مجلس 
اگر خریدار یا فروشنده ای از طریق صرافی غیرمجاز 
معامله یا حواله ای انجــام دهــد، آن عمل معادل 
قاچاق و آن شخص متخلف اســت، اما در خرید 
تتــر یــا دالر دیجیتــال محدودیتــی وجود نــدارد. 
همچنین طبق مصوبه مجلس اگر شخصی قصد 
نگهداری 1۰ هزار دالر دارد، مشکلی نیست، اما اگر 
قصد نگه داشــتن مبالغی بیــش از این را داشــته 
باشــد، بایــد یــک صورت حســاب از صرافــی یــا 
اظهارنامه گمرکی داشته باشد. از این بابت هم در 

مورد دالر دیجیتال نیازی به مجوز نیست.«

 ســازگار در تکمیل این موارد اضافه کرد: 
»خطر نگهــداری دالر کاغذی باالســت. 
همین چند ماه پیش یکی از بزرگ ترین بانک های 
ایران دچار دستبرد شد و احتماالً دالرهای زیادی از 
صندوق های امانات آن به سرقت رفت. ایراد بعدی 
کــه دالر کاغــذی دارد، قیمت آن اســت. زمانی که 
شــروع به خریدوفروش دالر می کنید، صرافی ها، 
کارمزدهایی را تعیین می کنند که بسته به شرایط 
بازار، موجب اختالف قیمت چشــم گیری در نرخ 
دالر خریدوفروش شده می شود. در مقابل به دلیل 
اینکه بازار رمزارزها به سمت رقابتی شدن می رود، 
اختــالف قیمــت در دالر دیجیتــال بســیار ناچیز 

است.«

از الســالوادور گرفته تــا آفریقــای جنوبی، مبلغــان ارزهای 
دیجیتال در تالش هســتند تا فقرای جهان را به اســتفاده 
از بیت کویــن متقاعد کنند. امــا همه مردم بــاور نمی کنند 
که این افراد می خواهند به آنها کمک کنند. مبلغان در هر 
کشــوری ســعی می کنند مردم را به اســتفاده از توکن های 
دیجیتال تشــویق کننــد. به بــاور آنها بیت کویــن می تواند 
وضعیت معیشت میلیون ها فقیر را بهبود بخشد. برخی 
منتقدان نگران هســتند که ضرر این توکن ها از فایده آنها 

بیشتر باشد. 

 ال زونته؛ بهشت ساحلی کریپتو
السالوادور اولین کشــوری بود که بیت کوین را به عنوان ارز 
قانونی اعالم کرد، اما دو ســال قبل از این ماجــرا یک پروژه 
کوچــک در شــهری در امتــداد خــط ســاحلی این کشــور، 
ال زونته، پیشــگام اســتفاده از ایــن ارز دیجیتال بــود. این 
پروژه با تالش »ایکل پترسون«، تاجر ۴۷ساله از کالیفرنیا 
و گروهــی از داوطلبان محلی ال زونته راه اندازی شــد. البته 
پترســون مبلغ قابل  توجهی بیت کوین از یــک اهداکننده 
ناشــناس در ســال ۲۰1۹ دریافت کرده بود که بــه راه اندازی 
این پروژه کمک شایانی کرد. پترسون به کمک مردم محلی، 
ال زونته را به مبــدأ و معبد مبلغان بیت کویــن تبدیل کرد. 
این پروژه بعداً ســاحل بیت کوین نام گرفت.  امروزه، مردم 
محلی ال زونته می توانند برای همه کارهای خود؛ از خرید 
مواد غذایی گرفته تا پرداخت اجاره از بیت کوین استفاده 
کنند. اینفلوئنسرها و عالقه مندان به بیت کوین از سراسر 
جهان به بهشــت ســاحلی کریپتو هجوم آورده اند و حتی 
برخی شروع به کپی برداری از آزمایش پترسون و اجرای آن 
در جاهای دیگر کرده اند. با اینکه بیت کویــن هنوز یک ارز 
بی ثبات است و بیش از نیمی از ارزش خود را در سال جاری 
از دست  داده، اما مدافعان آن استدالل می کنند که می تواند 

به بهبود فرایند بانکی، پس انداز و غلبه بر تورم کمک کند.
مبلغــان بیت کویــن تصمیــم گرفته اند تــا فقرای جهــان را 
متقاعد کنند که از بیت کوین به عنوان ارز اســتفاده کنند. 
در ادامه برخی از جدیدترین آزمایش های جهانی ارزهای 

دیجیتال را از گواتماال تا آفریقای جنوبی مرور می کنیم. 

 استخراج بیت کوین با کمک فضوالت
در اواخــر ســال ۲۰۲1، »پاتریک ملــدر«، یک جراح ســابق 
5۴ساله از آتالنتا، پروژه ای را برای آوردن بیت کوین به شهری 
کنار دریاچه پاناجاچل در گواتماال راه اندازی کرد. ملدر یک 
مسیحی معتقد است و می گوید پروژه دریاچه بیت کوین 
در دریاچه پاناجاچل فرصت های اقتصادی ایجاد می کند و 
می تواند الگویی برای مبلغان مسیحی باشد که در مناطق 
فقیر کار می کنند.  او مانند پترسون و پروژه ساحل کریپتو 
از مشاغل محلی می خواهد که بیت کوین را در پرداخت ها 
بپذیرند. ملدر کالس هــای هفتگی دربــاره بیت کوین برای 
نوجوانان برگــزار می کنــد و می گوید که می خواهــد »بذر« 
باور بیت کوین را بکارد تا وقتی بچه ها بزرگ شــدند، آماده 
اســتفاده از این ارز دیجیتال باشند، اما دریچه بیت کوین 
با ساحل بیت کوین یک وجه تمایز دارد و آن هم استخراج 
بیت کویــن اســت. ملــدر و گروهــش می گوینــد ماشــینی 
ساخته اند که فضوالت انســانی را به برق تبدیل می کند و 
او قصد دارد از این برق برای اســتخراج بیت کوین استفاده 
کند. همچنین قصد دارد این بیت کوین های استخراج شده 
را به شهر اهدا کند. ملدر قصد دارد از زباله، متان اضافی و 

روغن پخت وپز هم برای استخراج بیت کوین استفاده کند. 
او می گوید: »ما می توانیم به مردم در ازای مدفوع شان پول 

بدهیم.«
کمتر از یک ســال از عمر پروژه دریاچه کریپتــو می گذرد و 
ملدر می گوید که توانسته بیش از یکصد کسب وکار را به 
پذیرش بیت کوین راضی کند. ملدر از حمایت شهردار نیز 

بهره مند  است. 

 موتیو؛ یک شبکه بیت کوینی در پرو 
در سال ۲۰۲۰ »ریچ سویشر« و »والنتین پوپسکو« پروژه ای 
را آغاز کردند که هدف آن متقاعد کردن مردم فقیر کشور پرو 
 )Motiv( به اســتفاده از بیت کوین بود. این پروژه که موتیو
نام دارد، از شبکه ای متشکل از رهبران جامعه پرو، از جمله 
صاحبان مشاغل و مربیان اســتفاده می کند. این رهبران 
به عنوان مرکز پروژه بیت کوین محلی عمل و این کوین را برای 
همسایگان خود تبلیغ می کنند. موتیو می گوید تاکنون 15 
مرکز در سراسر کشور افتتاح کرده و بیش از ۶۰ کسب وکار 
این ارز دیجیتــال را می پذیرند. »اولگر آالرکون« ۴۷ســاله، 
یکی از اعضای شبکه است که در لیما، پایتخت پرو زندگی 
می کند. آالرکون صاحب یک تولیدی کفش بود که پس از 
شــیوع ویروس کرونا، در پرو تعطیل شد. ماه ها بعد موتیو 
به احیای کسب وکار آالرکون کمک و آن را عضوی از شبکه 
کرد. اکنــون آالرکون حقوق کارمنــدان خــود را با بیت کوین 
پرداخت، از برخی مشتریان بیت کوین دریافت و برای خرید 

برخی مواد اولیه نیز از بیت کوین استفاده می کند. 
موتیو می گوید کســب وکارهای مرتبط را نیز متقاعد کرده 
که از آالرکون بیت کوین بپذیرند. سویشر درباره افرادی که 
موتیو به آنها کمک می کند، می گوید: »این کســب وکارها 
در آستانه نابودی هستند و هیچ چیز نمی توانست به آنها 
کمک کند. موتیو تالش می کند با بیت کوین زندگی آنها را 

نجات دهد.« 

 تبدیل یک محلــه فقیرنشــین در آفریقای 
جنوبی به پناهگاه کریپتویی 

در آگوســت ۲۰۲1، »هرمــان ویویــر«، موج ســوار ۳۶ســاله 
در آفریقــای جنوبــی، ابتــکاری را بــرای آوردن بیت کویــن 
به محلــه کوچکــی در خلیج موســل، شــهری در ســواحل 
آفریقای جنوبی آغاز کرد. او یکی از طرفداران پروژه ساحل 
بیت کویــن بود و ســعی کــرد ایــن الگــو را در شــهر اکاســی 
پیاده کند. ویویر قبالً در این شهر ســازمانی را برای آموزش 
موج سواری به کودکان راه اندازی کرده بود و اخیراً این سازمان 
را بازسازی کرده است.  اکنون، مربیان موج سواری سازمان و 
فروشگاه های اطراف، پرداخت با بیت کوین را قبول می کنند. 
ویویر اخیراً یــک برنامه آموزشــی در مــورد بیت کوین برای 
کودکان راه اندازی کرده است. بر خالف ساحل بیت کوین یا 
دریاچه بیت کوین که در مناطق توریستی قرار دارند، پروژه 
ویویر در یک شهر کوچک واقع  شده است. خلیج موسل 
محله ای فقیر است که اکثر مردم آن سیاه پوست هستند؛ 
بنابرایــن ویویــر فکــر نمی کند گردشــگران بــه ایــن زودی از 

بیت کوین در اکاسی استفاده کنند.
اما او مانند پترســون، ملدر و سویشــر معتقد اســت که با 
کمک بیت کوین ساکنان اکاسی می توانند وضعیت مالی 
بهتری داشته باشند. ویویر می گوید بیت کوین فقط برای 
سفته بازان یا سرمایه گذاران ساخته نشده، بلکه برای بهبود 

زندگی اکثریت مردم این سیاره اختراع  شده است.

نجات فقرا با بیت کوین
مبلغان ارزهای دیجیتال می گویند می توان با بیت کوین 

وضعیت زندگی مردم فقیر را در سراسر جهان بهبود بخشید
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کسب و کار
B U S I N E S S

 در مــورد ارز دیجیتــال و ماموریتــی کــه 
برای آن درنظر گرفته اید بگویید.

در شــرح ارز دیجیتــال بایــد بــه دو قســمت اشــاره کنم. 
قسمت اول یک رسانه تخصصی در حوزه ارز دیجیتال 

اســت. در واقــع ارز دیجیتــال فعالیــت خود 
را به عنــوان یــک رســانه آموزشــی، تحلیــل و 
خبری آغاز کرد و ارائه دهنده اطالعات مربوط 
به بازار اســت. در قســمت بعدی به ســمتی 
رفتیــم کــه بتوانیــم یکســری ســرویس های 
اختصاصــی در حــوزه تحلیــل داده، تحلیــل 
بــازار و فعالیــت حرفه ای تــر کاربــران طراحــی 
کنیم. در واقع قصد داریم محصوالت ویژه و 
خاصی برای سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار 
تهیه کنیم. در ابتدا فقط یک رســانه بود، اما 

االن دو قســمت دارد و کم کــم در حال حرکت به ســمت 

محصول محورتر شدن هستیم.
قســمت رســانه ارز دیجیتال در دو بخش اصلــی خبر و 
آموزش فعال اســت، مخصوصــاً آموزش هــای مربوط به 
کاربران تازه کار. هر دو بخــش هم  روی ارزهای دیجیتال و 

فناوری بالکچین متمرکز هستند.

 راجــع بــه محصوالتــی کــه اشــاره 
کردید، بیشتر توضیح می دهید؟

مخاطب هدف ایــن محصوالت عام اســت و 
هر کســی که بخواهد در این حوزه شــروع به 
کار کند، حتماً به سایت ما سر می زند، چون 
ما نقطه شــروع بســیاری از ســرمایه گذاران و 
معامله گران این حوزه هستیم. افراد از صفر تا 
صد می توانند در مورد سرمایه گذاری در این 
حوزه یاد بگیرند و اخبار را دنبال کنند. ما بخشی به اسم 

اهمیت محتوا و 
رسانه تخصصی

گفت وگو با محمد آذرنیوار، سردبیر سایت ارز 
دیجیتال که می گوید به علت مشکالت اقتصادی 

و مسائل معیشتی در ایران اکثر کاربران برای 
معامله و سرمایه گذاری به این حوزه وارد می شوند

I N T E R V I E W

آموزش در حوزه ارزهای دیجیتال یکی از بخش های مهم و ضروری این اکوسیستم است. افرادی که می خواهند به این حوزه 
وارد شوند، قبل از هر اقدامی باید سطح دانش و آگاهی خود را در این حوزه باال ببرند. این روزها منابع متعددی تالش دارند 

آموزش های عمومی و تخصصی در زمینه رمزارزها به کاربران ارائه دهند. وب سایت های آموزشی یکی از این منابع هستند که 
در ایران نیز چند سالی است شروع به فعالیت کرده اند. وب سایت ارز دیجیتال یکی از این وب سایت هاست.

محمد آذرنیوار، سردبیر مجموعه ارز دیجیتال است که ۱۵ روز پس از راه اندازی به این مجموعه پیوست. در واقع آذرنیوار بعد 
از بنیان گذار مجموعه، اولین نفری بود که به تیم ارز دیجیتال اضافه شد. آذرنیوار کارشناسی ارشد مدیریت رسانه است و 
پیش از پیوستن به ارز دیجیتال کار خود را به عنوان مترجم و کارشناس محتوایی این حوزه آغاز کرده بود. در این شماره به 

گفت وگو با سردبیر مجموعه ارز دیجیتال نشسته ایم و با او در مورد اهمیت آموزش و تولید محتوا در حوزه رمزارزها صحبت 
کرده ایم. این گفت وگو را می توانید در این صفحه بخوانید.

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com

چرا از رکودهای فعلی نباید هراس زیادی داشته باشیم؟

خوش بین ها آینده را می سازند

ANALYSISتحلیل

دهه ۲۰۰۰ دوران رکود دات کام ها بود. در ســال 
۲۰۰1 قیمت ســهام آمازون بــه پایین ترین حد 
خــود رســید. در آن دوران یــک نظرســنجی از 
آمریکایی ها انجام شــد تــا میزان تمایل شــان 
به افزایش باند اینترنت را بپرســند. اکثرشــان 
پاســخ منفی دادند؛ زیرا ایمیــل محبوب ترین 
کاربرد اینترنت بــود و در نتیجه آنهــا نیازی به 
افزایش پهنای بانــد نمی دیدند. عــالوه بر آن، 
آکادمــی ملــی علــوم در فهرســت اختراعــات 
بزرگ قرن گذشته اینترنت را در رده سیزدهم 
پس از تلویزیون و رادیو قرار داد. آن روزها تصور 
این بود که اینترنت اختراع جالبی اســت، اما 
اســتفاده از آن محدود است و مکان مناسبی 
بــرای تجــارت نیســت. همــان 
زمــان برخــی توســعه دهندگان و 
بنیان گــذاران وب ۲ را پایه گذاری 
کردند. یعنی توانستند اینترنت 
را از یــک رســانه کــه صرفــاً بــرای 
مطالعــه بــود، بــه جایــی بــرای 
خلق کردن و نوشتن تبدیل کنند. 
مهم تریــن نــوآوری در ایــن دوره 
صفحــات وب بــود کــه به صورت 
پویا و بدون نیاز به بارگیری دوباره 
به روز می شــد. ایــن کار به کمک 
اِی جکــس )AJAX( میســر شــد؛ ای جکــس 
مجموعه ای از استانداردها و فناوری هاست که 

امکان تعامل آسان کاربر با وب را فراهم کرد.

 یکی از نکات قابل توجه در آن دوره این 
بود که مهندسان و بنیان گذاران وب ۲ 
صرفــاً در ســاعات پــس از کار یــا آخــر هفته ها 
درباره این نوآوری ها صحبت می کردند. در طول 
هفتــه و در ســاعات کاری آنهــا مشــغول کاری 
بودند که به فناوری های اصطالحاً جدی مربوط 
بــود. آن زمــان دیــدگاه عمومــی ایــن بــود کــه 
محصوالت وب ۲ اسباب بازی هایی هستند که 
نمی تواننــد بــه یــک کســب وکار واقعی شــکل 
دهند. این برای من درس بزرگی شد. مدتی طول 
کشــید تــا آن را یــاد بگیــرم و ســرانجام هــم 
مجموعــه ای از پســت های وبالگــی دربــاره اش 
نوشــتم. برای مثال »چیــز بزرگ بعــدی از یک 
اسباب بازی آغاز می شود«. وب ۲ فریبنده بود، 
زیــرا امکانات زیــادی برای طراحــی محصوالت 
جدید در اختیار می گذاشــت. برای مثال »اگر 
این ویژگی و آن ویژگی را با هم ترکیب کنید، چه 

محصولی به دست خواهد آمد؟«.

 در سال ۲۰۰5، یاهو دو خرید مهم کرد؛ 
دلیشــس  و   )Flickr ( فلیکــر 
)Delicious(. این حرکت بزرگی برای وب ۲ بود. 
تا پیش از آن وب ۲ یک سرگرمی فرض می شد، 
امــا شــرکتی مثــل یاهــو، وب ۲ را بــه بخشــی از 
 راهبرد خــودش تبدیل کــرد. این زمانــی بود که 

وب۲ بــه جریــان اصلــی فنــاوری تبدیــل و 
کســب وکارهای زیــادی بــه وب ۲ منتقــل شــد. 
عالوه بــر آن، کارآفرینــان جدیدی نیــز وارد این 
فضا شــدند. اینجا بود که رقابــت از اینکه ایده 
خالقانه ای تولید شود، به عملکرد منظم تغییر 
کــرد. در ســال ۲۰۰۷ وب ۲ محوریــت یافــت. 
تعــداد کاربــران فیس بــوک از 1۰ میلیــون نفــر 
گذشــت؛ توییتــر در حــال رشــد بــود و گــوگل، 
یوتیوب را خرید. ســپس بحران مالی ۲۰۰۸ رخ 
داد و همین امر موجب شــد که بودجه فناوری 
قطع شود. با وجود ناامیدی و بدبینی عده ای و 
با وجود دشــواری هایی که بســیاری از مردم در 
ایــن دوران متحمل شــدند، ســال های ۲۰۰۸ تا 
۲۰11 به یک عصر طالیی تبدیل شد. برای مثال 
اپــل برنامه هــای آیفــون خــود را در ســال ۲۰۰۸ 
منتشر کرد؛ بنابراین در تولید تلفن های همراه 
تمــام  تقریبــاً  و  آمــد  وجــود  بــه  انقالبــی 

اپلیکیشن های برتر ساخته شد.

 با ایــن وصــف، وقتی بــه گذشــته نگاه 
می کنیم، متوجه می شویم که سه روند 
قدرتمنــد و همگــرا وجــود داشــته اســت: 1. 
رســانه های اجتماعــی کــه جایگزیــن کلمه وب 
شــد. ۲. ر ایانــش ابــری و ۳. ظهور گوشــی های 

هوشمند.

 امــروز فناوری بســیار متفــاوت از دهه 
۲۰۰۰ اســت، چنــان کــه  تعداد بســیار 
اندکی از متصدیان فناوری بر اینترنت تســلط 
دارنــد، اما در دهــه ۲۰۰۰ این گونه بــود که وب ۲ 
به عنــوان یــک نــوآوری نادیــده گرفته می شــد. 
درست مانند اینکه دوســتانی در حوزه فناوری 
دور هــم جمــع می شــدند و دربــاره چیزهــای 
بی اهمیت حرف می زدند، اما امروز اگر جنبش 
جدیــدی بــه راه افتد، کســانی کــه در ایــن فضا 
منافع ریشــه دار دارند، به شدت واکنش نشان 
خواهند داد، اما بــه  هر ترتیب همــان الگوهای 
خالقانه هنوز هم وجود دارد. به گمان من رمزارز 
و وب ۳ بهتریــن نــوآوری اســت. از نظــر مــن 
احساســات منفی به بازار رمــزارز در این روزها 
بسیار شبیه به سال ۲۰۰۸ است. اگر ما در حال 
رفتن به ســوی یک رکود طوالنی هســتیم، الزم 
اســت از ســال ۲۰۰۸ 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 چرخــه محصول متمرکز کنیم. 
چیزهایی که برای افــراد باهوش جالــب به نظر 
می رســد، باالخــره تحــول را رقــم خواهنــد زد. 
اســباب بازی ها روزی بــه ابــزار ضــروری تبدیــل 
می  شــوند و ســرگرمی های آخــر هفتــه روزی به 
فعالیت هــای اصلــی تغییــر می کننــد. شــاید 
بدبین ها هوشمند به نظر برسند، اما در نهایت 

خوش بین ها هستند که آینده را می سازند.

کریس 
دیکسون 

تحلیلگر اندرسون هوروویتز

@chris dixon



خبر فوری داریم که در آن اخبار این حوزه را به صورت فوری 
ترجمه و منتشــر می کنیم. این بخش در خصوص تحلیل 
سرمایه گذاری، کمک زیادی به سرمایه گذاران می کند. این 

بخش رسانه ماست.
در مــورد محصوالتــی که اشــاره کــردم، بایــد بگویــم یکی از 
محصوالتی که در حال حاضر راه اندازی کرده ایم، ارز ویژن 
نام دارد. ارز ویژن چند بخــش دارد، یک بخش مخصوص 
سرمایه گذاران حرفه ای اســت و کاربران می توانند اشتراک 
آن را تهیــه کننــد. بخش دیگر مربــوط به داده هــای آنچین 
اســت که داده های بالکچین های شــفاف مثل بیت کوین و 
اتریوم را به کاربــران ارائه می دهد. ســرمایه گذاران حرفه ای 
با کمک این داده ها می تواننــد تحلیل آنچین انجام دهند. 
بخــش دیگــر هــم محتــوای اختصاصــی و پریمیــوم بــرای 
ســرمایه گذاران کارکشــته اســت. تیم تحلیل مــا به صورت 
تمام وقــت در این بخش فعــال هســتند و برای کســانی که 

اشتراک دارند، محتوای اختصاصی تهیه می کنند.
در مــورد بخش های در حــال راه انــدازی نمی توانم صحبت 
کنــم، امــا در کل در حــال راه انــدازی یکســری بخش هــای 

آموزشی هستیم.

 در حــال حاضــر ارز دیجیتال چنــد کاربر 
دارد؟

در سال گذشته حدود 1۶ میلیون کاربر از سایت ما استفاده 
کرده انــد. بــدون اغــراق می توانــم بگویــم کــه وب ســایت ارز 
دیجیتــال پربازدیدتریــن وب ســایت تخصصــی حــوزه ارز 

دیجیتال در ایران است. اپلیکیشن ارز دیجیتال نیز توسط 
یک  میلیون و ۷۰۰ هزار نفر نصب  شــده است. اپلیکیشن 
مانند وب سایت است، اما یکســری امکانات خاص مانند 
پرتفو دارد. کاربــران می توانند با این امــکان پرتفوی خود را 
مدیریت کنند. بــرای مثــال می توانند ســود و زیــان خود را 

درلحظه ببینند.

 تابه حال جذب سرمایه داشته اید؟
خیــر، بــر اســاس اطــالع مــن تابه حــال جــذب ســرمایه 

نداشته ایم و با سرمایه شخصی پیش رفته ایم.

 شما به عنوان یک وب سایت تخصصی در 
حوزه ارزهــای دیجیتال فکر می کنیــد تولید محتوا و 
آموزش در حــوزه رمزارزها چقدر اهمیــت دارد؟ چرا 
مهم اســت که ادبیات تخصصی این حوزه از طریق 
تولیــد محتــوای کارشناســی و درســت، بســط داده 

شود؟
این مسئله به شــدت اهمیت دارد و کمبود آن نیز به شدت 
حس می شود. سرعت رشــد این حوزه و ایجاد فناوری های 
جدید، خیلی زیاد است. چهار یا پنج سال پیش، وقتی کار 
خــود را در وب ســایت ارز دیجیتــال شــروع کردیــم، ارزهای 
دیجیتال به بیت کوین، اتریوم و یکسری رمزارز دیگر مانند 
الیت کوین و بیت کوین کش محدود می شدند. در آن زمان 
این حــوزه بســیار محــدود و درک آن راحت بود، امــا اکنون 
تقریباً هر شــش ماه، مفاهیم جدیدی وارد بازار می شــوند 

که بــرای درک آنها باید ســاعت ها مطالعه کــرد. مفاهیمی 
مثل دائو، ان اف تــی، دیفای و کلــی مفروض دیگــر وارد این 
حوزه شده اند که جای ســاعت ها بحث و کار دارند. به نظر 
من تولید محتوا در این حوزه خیلی جای کار دارد. به عالوه 
بازار خوبی داشــته و جای رشــد زیادی دارد. افراد بســیاری 
با مفاهیــم اولیه آشــنایی ندارنــد و در این حــوزه کار زیادی 

می توان انجام داد.

 بــه نظــر شــما آمــوزش در حــوزه ارزهــای 
دیجیتال چه تأثیری روی رگوالتوری این حوزه دارد؟ 
مدت هاســت که رگوالتور دولتــی تــالش دارد در این 
حوزه مقررات گذاری کند اما بعضا این تالش ها ممکن 
اســت در جهت توســعه ایــن فنــاوری و نوآوری های 
مرتبط با آن نباشد. چطدر می توان از طریق آموزش 

مســیر  قانون گذارهــا، 
درســتی برای ایــن کار باز 

کرد؟
قطعــاً تأثیــر خواهــد داشــت. 
متأســفانه علــت تصمیمــات 
اشــتباه بســیاری از مســئوالن، 
عدم دانش کافی است. بسیاری 
از کاربران ســایت ما مســئوالنی 
هســتند کــه در حــوزه مقــررات 
این حــوزه فعال هســتند. گاهی 
حتــی ایــن افــراد از مــا در مــورد 
موضوعــات ایــن حــوزه ســؤال 
می پرسند. اگر شــفافیت وجود 
داشــته باشــد و مســئوالن بــا 
فرصت هــا و تهدیدهــای ایــن 
حــوزه آشــنا شــوند، می تواننــد 
بهتــر قانون گــذاری کننــد. حتی 

قســمت پوشــش اخبار رگوالتوری کشــورهای خارجی هم 
می تواند بسیار مؤثر باشد.

 بــا توجــه بــه اینکــه پنــج ســال در یــک 
وب سایت تخصصی این حوزه فعالیت داشته اید، از 
ضعف های دانشــی کاربران اطالع بیشــتری دارید. 
دانــش و آگاهــی کاربــران در چــه حوزه هــای پایین تر 
است؟ مهم ترین خطراتی که آن ها را تهدید می کند 

چیست؟
متأسفانه به علت مشکالت اقتصادی و مسائل معیشتی 
در ایران، اکثر کاربران برای معامله و ســرمایه گذاری به این 
حوزه وارد می شــوند. در تمام دنیا کاربران بیشتر برای این 
دو هدف وارد این حوزه می شوند، اما در ایران بیشتر شاهد 
این اتفــاق هســتیم. متأســفانه کاربــران در کالهبرداری ها 
متحمــل ضررهــای زیــادی می شــوند. طرح هــای پانــزی و 
طرح هــای کالهبــرداری در ایــران رشــدی قارچ گونــه دارند. 
پیگیری قضایی کالهبرداری های حوزه ارزهای دیجیتال هم 
سخت  است. متأسفانه همیشه می بینم که کالهبرداران 
خیلی راحت می توانند طی چند روز چندیــن هزار دالر به 

سرقت ببرند.

 اگر کاربــران امــروز را بــا کاربران پنج ســال 
گذشته مقایسه کنید، چه تغییری در آنها می بینید؟ 
آیا ســطح آگاهی کاربران طی این ســال ها باالتر رفته 

است؟
قطعاً ســطح آگاهی باالتر رفته و فضا بهتر شــده است. در 
مقایسه با قبل وضعیت بهتر شده، ولی با توجه به اینکه 
تعــداد کاربران نســبت به چهار یا پنج ســال پیش بیشــتر 
شــده، تعداد کالهبرداری ها هــم افزایش  یافته اســت، اما 

قاعدتاً وضعیت دانش افراد بسیار بهبود یافته است. 
بــرای مثــال چهــار ســال پیــش پروژه هــای روش هــای 
کالهبرداری ســاده تر بود، اما اکنون کالهبرداری سخت تر 

شده است.

 وظیفه آمــوزش در حــوزه رمزارزها فقط بر 
عهده رسانه هاست یا سایر بازیگران اکوسیستم نیز 

باید نقشی در این مهم داشته باشند؟
طبیعتاً ســایر بازیگــران مثــل اینفلوئنســرها و فعــاالن نیز 
نقش دارند. کسانی که صفحه ای دارند، قطعاً باید در این 
حوزه آموزش دهند. از رسانه های ملی هم نمی توان توقعی 
داشــت. حتی برخی رســانه های عمومی برای کالهبرداران 
تبلیــغ می کننــد. البتــه منظــور مــن اینفلوئنســرهای 
اینستاگرامی نیســت. همه اینفلوئنسرهای اینستاگرامی 
را هــم نمی توان محکــوم کرد، امــا ۸۰ درصد آنها به ســمت 
خوبــی نمی رونــد. بــه نظر مــن فضــای توییتر بهتر اســت و 
ساختار توییتر به شکلی است که اجازه ساخت کالهبردار 
را نمی دهد؛ بنابراین توصیه من این است که کاربران سعی 
کننــد بــرای یادگیــری بیشــتر بــه ســمت توییتــر و یوتیوب 
برونــد. قطعــاً اینفلوئنســرهای 
خوبــی هــم در اینســتاگرام فعال 
هســتند، امــا نســبت بــه توییتــر 
تعــداد آنهــا بســیار کمتر اســت. 
برخی پلتفرم ها مانند اینستاگرام 

کالهبردارساز هستند.

 شــاخصه های دیگــری 
بــرای تشــخیص کالهبــردار از 

اینفلوئنسر واقعی وجود دارد؟
افــرادی کــه رؤیافــروش هســتند، 
وعــده پولــدار شــدن می دهنــد یا 
تبلیغات سنگین می کنند، هدف 
آموزشــی ندارند. هدف ایــن افراد 
فــروش و پــول درآوردن اســت. 
کسی که قصد آموزش دارد، وارد 
مســائل زرد نمی شــود و سعی در 
رؤیافروشی ندارد. این افراد آموزش های درست و تخصصی 
ارائه نمی دهند. می توان صحبت های این افــراد را از لحاظ 
فنی بررســی کــرد، یعنــی ببینیــم چــه پروژه هایــی را دنبال 

می کنند؛ رؤیافروش از دور هم مشخص است.

 در حــال حاضــر بزرگ تریــن و اصلی ترین 
بازیگــر اکوسیســتم رمزارزها صرافی ها هســتند. به 

نظر شما نقش صرافی ها در آموزش چیست؟
قطعاً در ایــن زمینه نقش مهمــی دارنــد و می توانند کمک 
کنند. صرافی هــا می توانند در کانال هــا و صفحه های خود 
آموزش دهند و پروژه های اســکم و کالهبردارانــه را به مردم 
معرفی کنند. به عالوه می توانند پروژه های اسکم را فهرست 
نکنند، یعنی قبل از اضافه کردن توکن ها به صرافی، در مورد 
آنها تحقیق کنند. من احساس خیلی خوبی به صرافی های 
ایرانی دارم. به نظر من فضای خوبی است و نمی توان گفت 
صرافی ها مشکلی ایجاد کرده اند. با توجه به محدودیت ها، 
ریســک ها و فضــای خاکســتری، صرافی ها در ایــران خوب 

کار می کنند.

 کار تولید محتوا و رسانه ای در این حوزه با 
چه چالش هایی مواجه است؟

ما دو چالش اصلی در این حوزه داریم؛ یکی از این چالش ها 
نیــروی کارآمــد در خصــوص تولید محتواســت. ایــن حوزه 
کریپتوکارنســی اســت و تولید محتوا در آن چندان راحت 
نیست. متأسفانه نیروی تولید محتوای خوب در این حوزه 
بســیار کم اســت.  تولید محتــوا در این حوزه بــه فرد کمک 
می کند که بــه دانش مالــی خوبی برســد و بتواند به شــکل 
مناســبی در این حــوزه ســرمایه گذاری کند، اما متأســفانه 
نیروی کار خوب کم اســت و آن قدر سرعت رشــد این حوزه 
زیاد اســت که مــا فرصــت به روزرســانی مطالــب را نداریم. 
چالــش دیگــر مربــوط بــه کالهبــرداران اســت. به ســادگی 
نمی تــوان در ایــران بــا کالهبــرداران مقابلــه کــرد. برخــی از 

کالهبرداران تهدید و به سایت ها حمله می کنند

در مقایسه با قبل 
وضعیت بهتر شده، 
ولی با توجه به اینکه 

تعداد کاربران نسبت به 
چهار یا پنج سال پیش 

بیشتر شده، تعداد 
کالهبرداری ها هم 

افزایش  یافته است، اما 
قاعدتا وضعیت دانش 

افراد بسیار بهبود یافته 
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اقتصاد
E C O N O M Y

بحث بر سر صورت های 
مالی جدال میان دو شرکت  

رمزارزی را باال کشاند

بیت گو به دنبال 
محاکمه گلکسی

شرکت بیت گو با کمک مشاوران حقوقی 
خود در تالش است تا گلکسی دیجیتال 
را بــرای فســخ قــرارداد خریــد بیت گــو 

محاکمه کند. 
گلکســی  کــه  اســت  مدعــی  بیت گــو 
 دیجیتــال نتوانســته صورت هــای مالــی 
حسابرسی شــده ســال ۲۰۲1 را تــا ۳1 
جوالی ارائه دهد و به همین خاطر اعالم 
کرده که از قرارداد خود برای خرید پلتفرم 
بیت گو صرف نظر کرده اســت. تنها چند 
ساعت بعد خبر شکایت بیت گو منتشر 

شد. 

 گلکسی: صورت های مالی ارائه 
شده بود

بیت گو حرکت اخیر گلکسی را نامناسب 
توصیف و عنوان کرده که قــرار نبوده این 
قــرارداد تــا ۳1 دســامبر منقضــی شــود. 
»برایــان تیمونز« یکــی از وکالی شــرکت 
حقوقی طرف مشــورت گفته کــه بیت گو 
بــه تعهــدات خــود از جمله حسابرســی 
مالی عمل کرده اســت. تیمونــز گفته که 
گلکسی یا باید 1۰۰ میلیون دالر خسارت 
لغو قرارداد را بپردازد یا با سوءنیت چنین 
اقدامــی کــرده و بــا خســارت بیشــتری 

مواجه خواهد شد. 
ســخنگوی گلکســی گفتــه کــه بیت گــو 
صورت هــای مالــی مــورد نیاز گلکســی را 
برای تشکیل پرونده قابل ارائه به شورای 
بــورس تحویــل نــداده و هیئت مدیــره 
شــرکت تصمیم گرفتــه از حق قــراردادی 
خــود اســتفاده کنــد. او گفته کــه ادعای 
بیت گو بی ارزش است و گلکسی از خود 

دفاع خواهد کرد. 

 رشــد ســه برابری مشــتریان 
بیت گو

»مایــک نووگراتز«، مدیرعامل گلکســی 
پیــش از ایــن گفتــه بــود کــه شــرکتش 
به دنبال این اســت که چه چیزی برایش 
بهتــر اســت. او در عیــن حــال نارضایتی 
خــود را نســبت بــه مــدت قــرارداد اعالم 
کرده است. »مایک بلشی«، مدیرعامل 
بیت گــو هــم در اظهــارات خــود گفته که 
رشــد مشــتریان بیت گــو در ســال ۲۰۲1 
نسبت به سال قبل، سه برابر شده و این 
شــرکت ســال ۲۰۲1 را با ۶۴ میلیارد دالر 
دارایی تحــت مالکیــت به پایان رســانده 

است. 

NEWSخبر

بررسی ظرفیت توکن های بهادار )STO( با نگاهی به تجربه کشورهای مختلف

یک اکوسیستم جهانی!

I N T E R V I E W

یک قانون گذاری خاص

آمریکا و دارایی های 
توکن شده

 در ایاالت متحده، دارایی های توکن شده مطابق با 
آزمــون هــووی )Howey Test( در چهارچوب های 
نظارتــی قــرار می گیرند. ایــن قانــون بیــان می کند کــه وجوه 
جمع آوری شــده توســط یک شــرکت به عنوان یک قــرارداد 
سرمایه گذاری تلقی می شود،  البته در صورتی که شرایط زیر 

را داشته باشد:
 سرمایه گذاری پول یا دارایی باشد.

 انتظار سود از سرمایه گذاری وجود داشته باشد.
 ســرمایه گذاری در یک شــرکت مشــترک و عمومی انجام 

شده باشد.
 هرگونه ســود از تالش یک فرد مروج یا یک شخص ثالث 

حاصل  شود.

مقــررات در ایــاالت متحــده ســخت گیرانه در نظر 
گرفته می شود، با این حال شــرایط خاصی در این 
مقررات وجود دارد که برای STO ها مساعد است.برای مثال،  
مالــی  تأمیــن  مقــررات  از  می توانــد  ناشــری   هــر 
)Crowd Funding – CF( برای فروش حداکثر 1.۰۷ میلیون 
دالر از پیشــنهادها و تأمیــن مالــی مورد نظــر خــود در دوره 
1۲ماهه به ســرمایه گذاران غیررســمی اســتفاده کند. با این 
حال، توکن های صادرشده تحت این دسته را نمی توان برای 

مدت 1۲ ماه در بازار ثانویه دادوستد کرد.

در بازارهای سنتی، دسترسی به سرمایه و جذب آن همیشه 
چالشی بزرگ برای بازیگران کوچک و متوســط بوده است. 
ظهــور بالکچیــن ایــن فضــای ســنتی را بــر هــم زده و محیط 
جدیدی را شکل داده است. عالوه بر این، ظهور ICOها نیز 
فرصت های بزرگ و بی شماری را برای تأمین سرمایه توسط 
این مجموعه ها ایجاد کرده است. این یک فرصت عالی بوده 
است؛ چراکه بازار استارتاپ ها توانسته رونق مورد نظر خود را 
پیدا کند. از سوی دیگر، سرمایه گذاران نیز گزینه های مختلفی 

برای تأمین مالی شرکت  ها پیش روی خود پیدا کرده بودند. 
ICOها در واقع راه  را برای یک روش جایگزین مناســب برای 
تأمین سرمایه باز کردند؛ روشی به نام عرضه اولیه توکن های 

.)STO( اوراق بهادار

 عرضــه اولیــه توکن هــای اوراق بهــادار چه 
مزایایی دارد؟

STOهــا در واقع از دو جهــت مزیت خیلی باالیــی دارند. به 

عبارت دیگر، آنها هم مزیت تأمین سرمایه آسان و دسترسی 
ICOها را در خود دارند و هم امنیت و اعتبار عرضه های اولیه 
مرتبط با بازارهای سنتی را دارا هستند که باعث کاهش خطر 
 STO کالهبرداری می شود. طبق قوانین، وجوهی که از طریق
جمع آوری می شود،  در محدوده مقررات نظارتی در هر حوزه 

قضایی قرار می گیرد.
ً  چهارچوب خاص خود را برای  هر کشور یا منطقه ای معموال
تنظیم و قانون گــذاری روی STOها شــکل داده اســت که در 



شــــــــــــــمــــــــــــاره 32
30 مــــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

11

اقتصاد
E C O N O M Y

ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.

 فرانسه
در مــاه مــارس ســال ۲۰۲۰، ســازمان بازارهای مالی فرانســه 
یک تحلیل رســمی و حقوقی مختــص موضوع توکــن  اوراق 
بهــادار منتشــر کــرد. در این ســند، ســازمان AMF فرانســه 
توکن هــای اوراق بهادار را به عنوان همتای نمونه های ســنتی 
خود )یعنی اوراق بهادار( معرفی و تأیید کرد. عالوه بر این، نیاز 
به تمام مجوزهای الزم بــرای ارائه دهندگان خدمــات مالی را 
که در این صنعت فعالیت می کنند، اعالم کرد. این موضوع 
شامل نیاز به مجوز MTF )تسهیالت تجاری چندجانبه  یا 
Multilateral Trading Facility( برای مبادالت ثانویه نیز 

می شود.

 ژاپن
بــر اســاس تغییــرات ایجادشــده در قانــون ابزارهــای مالی و 

 ،)FIEA( مبــادالت کشــور ژاپــن
توکن های اوراق بهــادار به عنوان 
نوعی عالقه مندی به برنامه های 
ســرمایه گذاری جمعــی معرفی 
شــد که توســط توکن ها نمایش 
ایــن قانــون  داده می شــوند. 
همچنیــن توضیــح می دهــد که 
ارزهــای دیجیتالــی کــه بــرای 
مشــارکت در عرضــه توکن هــای 
اوراق بهــادار )STO( بــه کار 
گرفتــه می شــوند نیز نوعــی پول 
در نظــر گرفتــه شــده؛ بنابرایــن 
محســوب  ســرمایه گذاری 
می شوند. در کشور ژاپن، اصول 
و قوانین مربــوط بــه اوراق بهادار 
ســنتی در مــورد STOهــا نیــز 
اعمــال می شــود و ناشــران ملزم 
به رعایت الزامات افشایی مانند 
ارائه اظهارنامه ثبت اوراق بهادار 

و گزارش های شش ماهه اوراق بهادار هستند. البته جزئياتی 
که در افشاسازی ها باید منتشر شود، هنوز مشخص نشده 
است. همچنین الزم به توضیح اســت که STOها در کشور 

ژاپن تحت معافیت های مالیاتی قرار می گیرند.

 مالزی
بر اســاس دســتورات صادرشــده، کمیســیون اوراق بهادار 
کشــور مالزی مقاله ای را در ماه مارس ۲۰1۹ منتشــر کرده و 
در آنها قوانینی را برای »عرضه و ارائه توکن های دیجیتالی« 
تشریح می کند. این چهارچوب متعاقباً با الزامات انطباقی 
زیادی همــراه اســت. میــزان افزایــش و الزامــات بــرای ارائه 

گزارش های سه ماهه را می توان جزء همین موارد دانست.

  روسیه
دارایی های مالی دیجیتــال یا DFAها، نشــان دهنده حقوق 
دیجیتال هستند. این حقوق مطالبات پولی، امکان اعمال 
حقوق ناشــی از اوراق بهادار قابل انتشــار،  حق مشارکت در 
ســرمایه یک شــرکت ســهامی خاص و حق مطالبــه انتقال 
اوراق بهادار قابل انتشار را دربر می گیرد. با این حال، صدور 
این توکن های اوراق بهادار مستلزم رعایت دقیق قوانین اوراق 
بهادار کشور روسیه است که شــرکت در آنها برای افرادی با 

سرمایه های کوچک مناسب نیست.

 سنگاپور
قوانیــن مالی ســنگاپور به نحوی اســت کــه توکن هــای اوراق 
بهادار را همانند اوراق بهادار سنتی تلقی می کنند؛ بنابراین 
این توکن ها نیز باید از تمــام مقررات و الزامات مشــابه اوراق 
بهادار ســنتی تبعیــت کننــد. در ایــن شــیوه  نامه همچنین 
انواع مختلف اپراتورها در بازار، مانند صرافی ها و مشــاوران 
مالی را شفاف سازی و مشخص 
می کند. عالوه بر این، بیــان دارد 
که این ســازمان ها بایــد به تأیید 
مرجــع پولــی ســنگاپور رســیده 
باشــند و تأکید دارد کــه برخی از 
مجوزها پیش  شرط فعالیت این 
سازمان هاست. این دستورالعمل 
همه چیــز را به وضوح بیــان کرده 
و سعی دارد تا تمام سناریوهای 
متعــدد و محتمــل را به خوبــی 

پوشش داده و به آنها بپردازد.

  سوئیس
صادرکننــدگان توکن هــای اوراق 
بهادار باید از همان چهارچوب ها 
و قوانین مالی متداول در کشــور 
ســوئیس تبعیــت کننــد. ایــن 
قوانین شامل تمام ارائه دهندگان 
خدمات مالی می شــود کــه برای 
انجام فعالیت های خود به دریافت مجوز نیــاز دارند. در این 
میان، صادرکنندگان می توانند از فناوری رجیستری مبتنی 
بر بالکچین برای پشتیبانی از ردیابی مالکیت خود استفاده 

کنند.

  انگلستان
ســازمان مدیریت مالی انگلستان بین ســه نوع توکن تمایز 
قائــل می شــود؛ توکن هــای صرافــی، توکن هــای کاربــردی و 
توکن های اوراق بهادار. همان طور که در قانون و دستور تنظیم 
فعالیت هــای انگلســتان و همچنیــن در دســتورالعمل بازار 
در ابزارهای مالی مشــاهده می شــود، توکن های اوراق بهادار 

به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری شناخته می شوند.

تالش سلستیا برای معرفی بالکچین های شخصی سازی شده

 تقویت حاکمیت فردی در فناوری های غیرمتمرکز

INTRODUCTIONمعرفی

شــبکه سلســتیا اعالم کرده کــه قصد 
دارد بالکچینــی را معرفــی کنــد کــه به  
سادگی اســتقرار قراردادهای هوشــمند است. 
پــروژه جدید کریپتــو به نوعــی تالش بــرای ارائه 
حاکمیــت بــه کامیونیتی هــای آنالیــن اســت تا 
بالکچین خودشــان را با قوانین خود برپا کنند. 
»اســماعیل خوفــی«، هم بنیان گــذار سلســتیا 
عنــوان کرده کــه توســعه دهندگان و کامیونیتی 
این شــبکه به زودی قادر خواهند بود حاکمیت 
و بالکچیــن سفارشــی خــود را داشــته باشــند. 
خوفــی کــه هفتــه قبــل بــه مناســبت هفتــه 
بالکچیــن ۲۰۲۲ بــا کوین تلگــراف مصاحبــه 
می کــرد، این طــور گفتــه کــه هــدف پــروژه فــوق 
جداســازی الیه های اجرای برنامــه به منظور باز 
کــردن امکانــات جدیــد بــرای برنامه ســازان 

غیرمتمرکز است. 

 سلستیا یک شبکه بالکچین مینیمال 
الیه 1 اســت کــه بــه کاربران ســاختاری 
ارائــه می دهــد تــا بالکچیــن مــورد نظــر خــود را 
داشته باشند. هم بنیان گذار سلستیا همچنین 
عنــوان کــرده کــه یکــی از اهــداف سلســتیا 
ســاده کردن شخصی ســازی بالکچین است. او 
پروژه فوق را به سرویس وب آمازون تشبیه کرده 
که افراد می توانند کد خود را بنویسند و کلیک 
کنند؛ به همین سادگی کار نهایی شده و امکان 
استفاده افراد دیگر فراهم می شود. سلستیا در 
اقدامی مشابه با اتریوم که دو الیه را از هم جدا 
کرده، قصد دارد همین کار را با ویژگی های قابل 
تنظیــم انجــام دهد تــا امــکان انتخــاب محیط 
مطلوب را به کاربران ارائه بدهد. او گفته است: 
»در سلستیا نمی توان این کار را روی الیه اصلی 
انجــام داد. بــه همیــن خاطــر روی دو الیــه، 
برون ســپاری می شــود. می توان یک الیه توافق 
)Settlement Layer( داشــت، امــا بــه شــکل 

یک الیه مشخص در باالی شبکه.«

 هم بنیان گذار سلستیا اضافه کرده که 
کاربران می توانند الیه مورد نظر خود را 
انتخــاب یــا رول آپ کــرده و الیــه توافــق خــود را 
ایجــاد کنند. او به ایــن نکته هم اشــاره کرده که 
اساس کار این شبکه بر مبنای تمایل کاربران به 
داشتن حاکمیت فردی اســت و سلستیا هم از 
این مسئله استقبال می کند که کاربران بتوانند 
بدون نیاز به حاکمیت اتریوم، انتخاب خودشان 
را داشته باشند. خوفی عنوان کرده که سازمان 
غیرمتمرکــز خودگــردان )DAO( تمایــل دارد 
بالکچین و قوانین خــود را به افراد تحمیل کند، 
اما در عین حال از امنیت و زیرساخت سلستیا 
هم ســود خواهــد بــرد. او گفتــه اســت: »کار با 
شــبکه ما ارزان تر اســت و این آزادی را خواهید 
داشت که کار مورد نظرتان را با زنجیره خودتان 

انجام دهید.« 

 شــبکه آزمایشــی سلســتیا در ماه می 
۲۰۲۲ کار خود را آغاز کرده و قصد دارد 
در ســال ۲۰۲۳، فعالیــت اصلــی خــود را راه 
بیندازد. البته خوفی امیدوار است برخی موارد 
الزم بــرای اصــالح تــا قبــل از راه انــدازی نهایــی 
شــبکه، انجام شــود. با اینکــه این شــبکه هنوز 
توکنــی عرضــه نکــرده، امــا در همیــن مــدت به 
اندازه کافــی هیاهو بــه پا کــرده و توجهــات را به 

خود جلب کرده است. 

حاکمیت ساختاری است که هر کاربر 
یا مشارکت کننده با پیروی از آن موافق 
است. هر چیزی که اســتفاده می کنیم، تحت 
نوعــی از حاکمیت قــرار دارد. هــدف اصلی آن 
رفع نیاز مشارکت کنندگان با منابع در دسترس 
به بهتریــن نحو ممکــن و رســیدن بــه پایداری 
بلند مدت در آن ساختار است. چنین تعریفی 
هــم در دنیای مجــازی و هم در دنیــای حقیقی 
صــدق می کنــد. در نتیجه، بــرای هر ســازمان، 
مؤسســه یا سرویســی، به ویــژه وقتــی در حال 
رشــد اســت، حاکمیت اجتناب ناپذیر اســت. 
استایل حاکمیت باید با نیازهای کنونی مرتبط 
باشــد، اما در عمل رســیدن به چنین نقطه ای 
دشوار اســت. در ابتدا، هدف از بالکچین عدم 
وجود حاکمیت اســت، امــا با افزایــش اندازه و 
پیچیدگــی، مدیریــت بهتــر در گــرو حاکمیت 
صحیــح اســت. درک عملکــرد حکمرانــی در 
سیســتم های نامتمرکز، پیچیدگی های خود را 
دارد. بالکچین های شخصی سازی شده تالش 
دارنــد مســئله قدرت گرفتــن یــک گــروه در 
بالکچین ها را حل کنند. موضوعی پیچیده که 
فعــالً در ابتدای راه اســت و باید منتظــر ماند و 
دید نتیجه آنها چیســت و چقدر با اســتقبال 

کامیونیتی های مختلف روبه رو می شوند.

گزینه و راهکار دیگر می تواند درخواست برای یک 
STO تحت نظارت و مقررات D باشد. در این مورد، 
STO را می توان به صورت عمومی تبلیغ کــرد، آن را فقط به 
ســرمایه گذاران معتبر فروخت و هیچ محدودیتی هم روی 
تعداد عرضــه و پیش فــروش قــرار نــداد. تاکنون، ایــن مورد 

رایج ترین معافیت SEC برای توکن های اوراق بهادار است.
البته، مقررات دیگری نیز وجود دارند که در این میان می توان 
به مقررات A+ و S اشاره کرد. بســته به نوع دارایی و مبلغی 
که قصد تأمین سرمایه و جمع آوری آن وجود دارد، می توان 

مقررات متناسب و قابل اجرایی را انتخاب و استفاده کرد.

بنابر رویکردهای مختلفی کــه از قانون گــذاران در 
کشورهای مختلف ارائه شد، می توان به این نتیجه 
رسید که فضای قانون گذاری این حوزه در مسیر رشد خود 
قــرار گرفتــه و بــه ســبب مزایــای ایــن حــوزه و جلوگیــری از 
عقب ماندگی در فضای توسعه مالی، بسیاری از فعاالن آماده 
حمایت و استفاده از کاربردهای این حوزه هستند. در ایران 
امید بر این است تا قانون گذاران به سبب نیاز بازار مالی به 
نــوآوری، بــا الگوبــرداری از رویکــرد مثبــت کشــورهای 
توسعه یافته در این مسیر قدم برداشته و نسبت به ایجاد 

شفافیت در مسیر اقدام کنند.

 STOها در واقع از دو 
جهت مزیت خیلی 

باالیی دارند. به عبارت 
دیگر، آنها هم مزیت 

تأمین سرمایه آسان و 
دسترسی ICOها را در 
خود دارند و هم امنیت 

و اعتبار عرضه های 
اولیه مرتبط با بازارهای 
سنتی را دارا هستند 
که باعث کاهش خطر 
کالهبرداری می شود
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سه پروژه جدید در الیه 2 اتریوم چه مسیری را می روند؟

در انتظار انقالب الیه دوم

پلی چین به دنبال 
بازگشت سرمایه 

ازدست رفته

یک معامله 
نیمه تمام

شــرکت پلی چیــن یــک ســال بعــد از 
تأمیــن مالــی بــرای ســازنده صرافی هــای 
غیرمتمرکز، گفتــه که از بازخرید ســهام 
شــیپ یارد ســافت ور بــاز مانــده اســت. 
پلی چین که یک شرکت ســرمایه گذاری 
کریپتــو و مســتقر در سان فرانسیســکو 
اســت، قصد دارد تأمین کننــده دکس را 
بــرای از بین بــردن یــک فرصــت معامله 

سهام، دادگاهی کند.  
شــیپ یارد ســافت ور کــه تأمین کننــده 
در  پلی چیــن  ماننــد  و  بــوده  دکــس 
سان فرانسیســکو مســتقر اســت، در 
جوالی گذشته نزدیک به ۲1 میلیون دالر 
جذب سرمایه جدید برای برنامه مرتبط 
با خدمات بازنشستگی خود به نام کلیپر 

داشت که بر پایه اتریوم بود. 
پلی چیــن هــم بخشــی از ایــن افزایــش 
ســرمایه بــه رقــم چهــار میلیــون دالر 
بــوده و 1۷ میلیــون دالر دیگــر از ســوی 
تأمین کنندگان دیگر صورت گرفته است. 
شیپ یارد همچنین ابزارهایی را برای دور 
زدن تحریم های دفتر کنترل سرمایه های 
خارجــی آمریــکا بــه کار بــرده کــه بــه 
پروتکل های دیفای و مبادالت رمزنگاری 
این اجازه را می دهد که با مقررات تطبیق 
پیــدا کــرده و ســرمایه گذارانی را جــذب 

کنند. 
ایــن  از  بعــد  ســال  یــک  پلی چیــن 
ســرمایه گذاری، اعالم کــرده که هیچ وقت 
سهام شیپ یارد را دریافت نکرده است. 
پلی چین به دنبال این است که دارایی های 
دیجیتال خود را بازگرداند. این شرکت در 
سال ۲۰1۶ توســط »اوالف  کارلسون وی« 
راه اندازی شــد که تاکنــون ۸۰ دوره تأمین 
مالی داشــته و از 15۸ اســتارتاپ از جمله 
کامپانــد و نوماد پشــتیبانی کرده اســت. 
پلی چیــن مــاه گذشــته بــا درخواســت 
سرمایه گذاری 5.5 میلیون دالری »پانترا« 
مواجه شــد که نــام آن در ســرمایه گذاری 
بذری پلی چیــن در ســال ۲۰1۶ هــم دیده 
می شود. یک داور به تازگی ادعای مربوط 
بــه کارلســون وی را در خصــوص نقــض 
امانت داری با انحــراف فرصت ها از پانترا 
تأیید کرده است.  آخرین سرمایه گذاری 
پلی چیــن مربــوط بــه »وســپن انــرژی« 
است تا این شرکت بتواند متان غیر قابل 
اســتفاده را بــه ســوختی برای اســتخراج 

بیت کوین تبدیل کند. 

 NEWSخبر
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تصمیم سخت برای دارندگان 
دای؛ دوری از دالر!

فشار خزانه داری 
آمریکا به میکردائو

بعد از آنکــه »رون کریستنســن« هم بنیان گــذار میکردائو 
تصمیم بــه انتقــال از رمــزارز یو اس دی  کوین به اتــر گرفت، 
فعاالن این حوزه دیدگاه های مختلفی بیــان کردند. دائو بر 
خالف غول های استیبل کوین مثل تتر و سیرکل، همان طور 
که از نام آن پیداســت، غیرمتمرکــز بوده و بــه همین خاطر 

تمامی تصمیم گیری های آن برای عموم آزاد است. 

 دو مشکل اصلی بر سر میکردائو
از آنجایــی کــه یک ســوم تمــام رمــزارز دای بــا 
یو اس دی کویــن پشــتیبانی می شــود و مراکــز صــدور آن بــا 
احتمال فشار از ســوی خزانه داری آمریکا مواجه هستند، 
دای در معرض خطر قرار دارد. مقامات میکردائو ابراز نگرانی 

کرده  اند که احتمال تحریم قراردادهای هوشمند مبتنی بر 
پی اس جی وجــود دارد که می توانــد ارزش یو اس دی کوین را 
پایین بیــاورد. اما انتقــال یو اس دی کوین به اتر کار ســاده ای 
نیست. برخی فعاالن معتقدند که میکردائو برای تبدیل ۳.5 
میلیارد دالر یو اس دی کوین به اتر با دو مشکل مواجه است. 
اولین مسئله پروتکل ها و دیگری تمایل این مجموعه برای 
این است که تا حد امکان از دالر آمریکا و مقررات آن به کلی 
مجزا شود. یکی از فعاالن معتقد است که نمی توان فهمید 
اولویت پروتکل ها چیست؛ چراکه با دو بخش مجزا مواجه 
هستیم که با هم قابل مقایسه نیستند. ارزش دائو بیشتر 
با ارز فیات پشتیبانی می شود. بسیاری از سرمایه گذاران از 
دائو برای رسیدن به دالر درون زنجیره ای استفاده می کنند تا 

شــما هــم متوجــه عالمت هایــی از آرام گرفتــن جامعــه 
کریپتــو شــده اید؟ انــگار حــاال چراغ ســبزهای ایــن بازار 
بیشتر شده و شاید نشانه ای دال بر این باشد که سقوط 
بزرگ باالخره پایان گرفته اســت. حتی اتریوم به عنوان 
یکــی از بازیگران بــزرگ این حــوزه و تا زمان نــگارش این 
مقالــه، رشــد ۹.۹1 درصــدی را بــرای هفتــه گذشــته به 
ثبت رسانده است. )البته اتریوم مجددا ریزش داشته 

است!( شــاید همین انگیزه شــما را دوباره برای ورود به 
دنیای کریپتو بیشــتر کرده و به این فکر کرده باشید که 
ارزش این را دارد که پول تان را به جای دیگر حوزه ها، وارد 
ارزهای در حال رشد کنید. اگر پاســخ تان مثبت است، 
احتماالً باید دنبال رمزارز مناســب برای سرمایه گذاری 
باشید. نمی توان در این حوزه با قاطعیت صحبت کرد؛ 
چراکــه بــازار کریپتــو پرریســک اســت و ما هم پیشــگو 

نیستیم.  

  به جای قمیت ها به الیه دوم توجه کنید
کاری که می توانیــم انجام دهیم این اســت که بینشــی 
به شــما بدهیم تا بدانید افراد در دنیای کریپتو بیشــتر 
عالقه منــد به کــدام بخش ها هســتند. در حــال حاضر 
بیشــتر فعالیت هــا حــول پــروژه الیــه ۲ متمرکز اســت. 
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این بخش قدری تکنیکال اســت و بگذارید ابتدا قدری 
درباره آن توضیح بدهیم. الیه ۲ یک راهکار مقیاس پذیر 
اســت که بالکچین برای اتصال به دنیای بزرگ تر به آن 
نیــاز دارد. به عنــوان مثال شــبکه اتریــوم موجــود، تنها 
قادر به مدیریــت ۳۰ معامله در ثانیه اســت. در مقابل 
ویزا می توانــد ۶5 هــزار معاملــه را در ثانیه انجــام دهد. 
هــر دو با تأخیــر مواجه هســتند، امــا قطعــاً ۳۰ معامله 
در قیاس با ۶5 هزار مورد، خیلی جالب نیست. با ورود 

الیه ۲ اتریوم )ارتقای اتریوم که شــاید شبیه 
به آپدیت کردن یک نرم افزار اما کمی فراتر از 
آن باشــد( امکان انجام 1۰۰ هــزار معامله در 
ثانیه وجود دارد که تقریبــاً می تواند دوبرابر 

سریع تر از ویزا باشد. 
اتریوم برای ایــن کار به راهکاری بــرای تغییر 
مقیاس از ۳۰ به 1۰۰ هزار در ثانیه نیاز دارد. 
در عیــن حال به جــای مقیاس بنــدی اتریوم 
به تنهایی )که ریســک امنیتی و عدم تمرکز 
را به همــراه دارد( شــاید بایــد پروســه انجام 

معامله را برون ســپاری کرد. کمی شبیه به این است که 
به جای درســت کردن دوش خانه تان، کســی را بیاورید 
تا برایتان تعمیر کند. اسم این تیم برون سپاری اتریوم، 

راهکارهای الیه ۲ است.

  نقش رول آپ ها
از آنجایی که کارهای مربوط به الیه ۲ متفاوت تر است، 
نیروهای فنی تری هــم در این بخــش فعالیت می کنند. 
رول آپ هایــی مثــل ZK و رول آپ مثبــت وجــود دارد که 
 ZK یک کار را با اندکی تفاوت انجــام می دهند. رول آپ
ســریع تر اســت، اما قرارداد هوشــمند مربوطــه را حین 
انجام معامله نمی خواند. رول آپ مثبت به شیوه دیگری 
عمــل می کنــد؛ قراردادهــای هوشــمند را می خواند، اما 
قدری کندتر عمــل می کند. هر دوی این مــوارد، گونه ای 
از برون ســپاری اســت. در کنار ایــن مــوارد، زنجیره های 
جانبی، پالســما و کانال هــای پرداخــت هم قــرار دارند. 
توضیح آن مفصل است، اما در مجموع می توان گفت 
هــر دو، راه هــای مختلــف مقیاس پذیری و برون ســپاری 
هستند که ابزارهای متفاوتی را برای این مقیاس پذیری 

ارائه می دهند. 
ایــن فنــاوری دلیــل عالقــه دوبــاره مــردم بــه حلقه هــای 
رمزنــگاری اســت. افزایــش ســرعت معامــالت، ســبب 
ارزان تر شدن آن هم می شــود و اگر چنین معامالتی به 
سرعت، ارزانی، امنیت و ناشناس بودن بیشتر نسبت 
به ویزا یــا هر پــول بــدون پشــتوانه دیگری انجام شــود، 
افراد بیشتری متقاعد می شوند که به سمت آن بیایند. 
در این میان باید مراقب باشــید؛ چراکــه برخی پروژه ها 
به وضــوح کالهبــرداری اســت، امــا بگذاریــد بــه برخــی 

مواردی اشاره کنیم که عالقه مندان بیشتری دارد.

  سه پروژه امیدبخش الیه دوم
 پلی گان )ماتیک(

ارز دیجیتــال پلی گان شناخته شــده ترین مــورد در الیه 
۲ و در حال حاضر چهاردهمین رمزارز محبوب اســت. 
چرا؟ چــون ســایدچِین یا زنجیــره جانبی اســت؛ به این 
معنا کــه می تواند نقــش پشــتیبان را برای اتریــوم بازی 
کند. همچنین ســاده و مؤثر اســت. در عین 
حال مجموعه ای از بالکچین هاست که قابل 
رقابت بــا خــود اتریوم اســت. اگــر بخواهیم 

ساده بگوییم، پلی گان دارای برد است. 

 متیس دائو )مِتیس(
همان طور کــه پیش از ایــن هم اشــاره کردیم، 
رول آپ های مثبت در الیه ۲ استفاده می شود 
که نقطه منفی آن آهسته تر بودن نسبت به 
رول آپ هــای ZK و نقطه مثبــت آن، خواندن 
قراردادهــای هوشــمند اســت. زندگــی هم ترکیــب همه 
اینها و رسیدن به توازن است. دلیل دیگری که مِتیس در 
مرکز توجه قرار گرفته این است که مدیر آن یعنی »ناتالیا 
آملین«، مــادر خالــق اتریوم یعنــی »ویتالیــک بوترین« 
اســت. البته ممکن اســت به این فکر کنید هیچ پســری 
نیســت که مادرش را وارد پروژه ای کند که ســود نداشته 
باشد. با این حال، این استدالل نمی تواند تضمینی برای 
موفقیت باشد. بوترین نمی تواند آینده را پیش بینی کند 
و ممکن است به هرحال اتریوم شکست بخورد )هرچند 
بی ارتباط با دیگر رمزارزها به نظر می رسد(. به هرحال مادر 
او وارد کار شده و به همین دلیل، توجه مردم جلب شده 
اســت. البته هنوز خیلــی در مرکز توجه قــرار نگرفته و بر 

اساس ارزش بازار، در رتبه ۲۲۹ قرار دارد. 

 )LRC لوپرینگ )با نماد اختصاری 
لوپرینگ هــم یکی دیگــر از بازیگــران بحث برانگیز الیه 
۲ اســت. افــرادی کــه در آن ســرمایه گذاری کرده انــد، 
معتقدند این ارز به سود می رسد. شاید یکی از دالیلش 
این باشد که یک رول آپ ZK است که کاربران معتقدند 
اگر اتریــوم بخواهــد موفق شــود، می تواند یــک فناوری 
ارزشمند و ضروری باشد. دلیل دیگر هم روابطی است 
کــه لوپرینگ بــا شــرکت هایی ماننــد گیم اســتاپ دارد. 
با ایــن حال، به نظر می رســد که ایــن ارز اغلــب از توجه 
رســانه ها دور بوده و در ســایه مانده اســت. لوپرینگ تا 
زمان نگارش این مقاله، هفتادوپنجمین رمزارز محبوب 
و بســیار عقب تــر از پلی گان اســت. بــا این حــال، هنوز 
بسیاری عاشق آن هستند و مشخص نیست که اشتباه 

می کنند یا خیر. 

بتوانند در دنیای واقعی هم به آن دسترسی داشته باشند. 

 هکرها وارد می شوند؟
جــدا کــردن یو اس دی کویــن از دای بــه معنــای 
خداحافظــی بــا دنیای واقعی اســت و مشــخص نیســت 
این مسئله چه چیزی را برای دارندگان توکن دای به همراه 
خواهد داشت. موضوع دیگر هم مسائل فنی انتقال حجم 
زیادی از یو اس دی  کوین به اتر اســت. برخــی فعاالن نگران 
این هستند که خبر تبدیل این ۳.5 میلیون دالر می تواند 
ریســک به همراه داشــته و با حمالتی مواجه شــود. گفته 
می شود که راه های بســیاری در چنین شرایطی وجود دارد 
که هکرها می تواند در این جابه جایی نفوذ کنند. در موارد 

شبیه به میکردائو، همه چشم ها به پروتکل مربوطه است 
تا قدم بعدی آن مشخص شود. 

بخشی از تغییرات آتی پول به ماهیت و ظهور و رواج 
رمزارزها گره خورده است

 استیبل کوین ها و آینده پول

FUTUREآینده

تعداد زیــادی از ایالت های آمریــکا قوانینی دارند 
تا اطمینان پیدا کنند که پول نقد به عنوان شکلی 
از پرداخــت پذیرفته شــده اســت، اما به طــور کلی 
مصرف کنندگان، کســب وکارها و دولت ها از رواج 
پرداخــت دیجیتــال اســتقبال می کننــد. اکنــون 
ما در آســتانه یــک انقالب هســتیم. پــول نقد در 
حال خارج شدن از مسیر است و جایگزین شدن 
فناوری هــای دیجیتــال می توانــد ماهیــت و 
قابلیت های پول را تغییر دهد. در این میان نقش 
استیبل کوین ها در آینده پول احتماالً نقشی مهم 

و حیاتی خواهد بود.
بــه گــزارش وب ســایت راه پرداخــت، می توانیــم 
دنیایــی را تصور کنیــم کــه در آن بســیاری از افراد 
کیف پول های دیجیتال دارند؛ با ترکیبی از پول در 
حساب های بانکی دیجیتال، استیبل کوین هایی 
و  شــرکت های خصوصــی  مدیریــت  تحــت 
شــاید یک یــا چنــد CBDC. هیچ کــس نمی داند 
اســتیبل کوین ها و CBDCهــا چگونــه در کنار هم 
وجود خواهند داشت. برای مثال، شرکت متا قصد 
داشت استیبل کوین خود را منتشر کند، اما پروژه 
بر اساس مقررات نظارتی آمریکا لغو شد؛ چراکه 
این نگرانی وجود داشــت که استیبل کوین هم در 
داخل کشــور و هم بیــن مرزها بــرای قاچــاق مورد 

استفاده قرار گیرد.
هم اکنــون بــه نظــر می رســد اســتیبل کوین ها راه 
خــود را پیــدا کرده اند. تا مــارس ۲۰۲۲ بیــش از ۳۰ 
گونه اســتیبل کوین بــا ارزش کلی نزدیک بــه 1۸5 
میلیارد دالر در گردش بود. ایــن امکان وجود دارد 
که استیبل کوین ها بر رأس زیست بوم های تجاری 
بزرگ مقیاس مانند آمازون بایســتند و جاذبه ای 

کافی به عنوان ابزاری برای پرداخت پیدا کنند.
استیبل کوین ها در هر نرخی، تا زمانی که پایداری 
آنها وابســته به ارزهای بدون پشــتوانه اســت، به 
ارزشی مستقل تبدیل نخواهند شد. به بیان دیگر، 
آنها بیش از هر چیز به این دلیل که ابزار پرداخت 
ارزان تر و آســان تری هســتند، مورد اســتفاده قرار 
می گیرنــد. تا امــروز مشــخص شــده کــه انقالب 
ارز دیجیتــال، پیامدهایی برای ســامانه های پولی 
بین المللی خواهد داشت. پرداخت های بین مرزی 
همواره به دلیل درگیر بودن با چندین ارز و چندین 
نهاد که هر کدام قوانین و پروتکل های خاص خود 

را دارنــد، پیچیده بــوده و ایــن پرداخت هــا همواره 
کُند، گران، و دشوار بوده اند. این در حالی است که 
رمزارزها می توانند آزادانه مرزها را طی کنند و موانع 

را از سر راه خود بردارند.
پدیده دالری شدن )dollarization( که در آن یک 
ارز خارجی، مورد اعتماد و جایگزین یک ارز محلی 
می شــود، می تواند بــا افزایــش ارزهــای دیجیتال 
تشدید شود. به تازگی در کشورهایی مانند ایران و 
ترکیه می بینیم که مردم از رمزارزها بــرای دور زدن 
محدودیت های مربوط به ریزش سرمایه استفاده 

می کنند. 
زمانــی کــه ارزهــا ارزش باالیــی می یابنــد، آنهــا 
می توانند پــول خــود را در جایــی امن تــر در خارج 
از کشــور ســرمایه گذاری کننــد. بــه نظر می رســد 
استیبل کوین هایی که پشتوانه آنها دارایی است، 
در مقایسه با استیبل کوین هایی که توسط دیگر 
ارزها پشــتیبانی می شــوند، مقبولیت بیشــتری 
دارند، اما ارز دیجیتال رســمی چین رقیبی جدی 
اســت و می تواند اهمیت دیگر ارزها ماننــد یورو، 
پونــد، یــن و فرانــک را کاهــش دهــد. بایــد بــه یــاد 
داشــت که فناوری می تواند پیامدهایی غیر قابل 
 پیش بینی نیز داشته باشد. دیجیتالی شدن ارزها، 
بیش از حرکت به سمت افزایش ارزهای رسمی و 
خصوصی که در یک سطح به رقابت می پردازند، 

می تواند قدرت اقتصادی را بیشتر متمرکز کند.
 از ســوی دیگــر، ارزهــای دیجیتــال منتشرشــده 
توسط شرکت های بزرگ که از چیرگی زیست بوم 
رسانه های اجتماعی یا تبلیغات استفاده می کنند، 
ممکن است جذابیت پیدا کنند. این ارزها، جز در 
صورتی  که توسط دولت ها لغو شــوند، می توانند 
روزی جزء ارزهای بدون پشــتوانه مستقل شده و 
به ذخیره ارزشی مستقل بدل شــوند. این امر در 
صورتی  که کشورهای مستقل به انتشار چندباره 
پــول در رقابــت بــا ارزهــای محلــی پایــان ندهنــد، 
می تواند حتــی ناپایــداری مالــی بیشــتری ایجاد 
کند. آنچه قطعی است این است که سامانه پولی 
بین الملل در آستانه تغییر و تحولی ناشی از انقالب 
دیجیتال قــرار دارد. در ادامه باید دیــد این پدیده 
در نگاه کالن برای انســان ســودمند خواهد بود یا 
نابرابری هــای جهانــی و محلی موجود را تشــدید 

می کند.
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اگر در ســال های اخیر پیگیر اخبــار کریپتو بوده اید، شــاید 
تصــور کنید که بــا یک بــازار فناورانــه کنترل نشــده در غرب 
وحشی روبه رو هستید که قوانین مالی سنتی در آن کاربردی 
ندارد، اما اگر جای »ایشان  واهی« بودید، چنین احساسی 
نداشتید. واهی در کوین بیس که یکی از شرکت های مهم در 
حوزه کریپتو است، کار می کرد؛ یعنی می دانست کدام توکن 
از سوی شرکت برای معامله انتخاب می شود و همین باعث 
افزایــش دارایی هایش شــد. طبق گفتــه وزارت دادگســتری 
آمریکا، واهی از این رانت اطالعاتی برای خرید برخی توکن ها، 
قبل از پذیرش اقدام می کرد تا بعدهــا، آنها را به قیمت های 
گزافی بفروشد. این وزارتخانه در جوالی اعالم کرد که ردپایی 
از واهــی به همــراه دو همد ســتش را پیدا کــرده کــه در اولین 
افشاسازی معامالت داخلی دست داشته اند. اگر این اتهام 
ثابت شود، متهمان باید ده ها سال را در زندان فدرال آمریکا 

بگذرانند.

 شورای بورس وارد می شود
ســازمان امنیــت و کمیســیون معامــالت در همــان روزی 

کــه وزارت دادگســتری ایــن مســئله را اعــالم کــرد، در تالش 
برای پیگیری موضوع و تنظیم شــکایتی علیه این ســه نفر 
بودند، اما شــورای بورس بر خالف وزارت دادگستری امکان 
ورود به مــوارد مجرمانه را نــدارد. با این حال، وکالی شــورای 
بــورس در تالش بــرای ورود بــه ایــن پرونده هســتند؛ چراکه 
معتقدند واهی نه تنها در معامالت داخلی دســت داشته، 
بلکه در کالهبرداری برخی توکن ها هم دخیل بوده و ۹ توکن 
معامله شده او جزء توکن های اوراق بهادار محسوب می شده 
اســت. اینکه برخی دارایی هــای کریپتو باید به عنــوان اوراق 
بهادار ثبت شود یا خیر، یک مسئله بزرگ در صنعت کریپتو 
است. قانون بورس و اوراق بهادار در سال 1۹۳۳، کلیه افرادی را 
که اوراق صادر می کردند، ملزم کرد که با رعایت قوانین شورای 
بورس ثبت نــام کننــد؛ چراکه در غیــر این صورت بــا عواقب 

قانونی روبه رو خواهد شد. 
ممکن است در ســال های آینده متوجه شــویم که بخشی 
از فعاالن کریپتو خــود را در معرض این ریســک قانونی قرار 
داده بودنــد. با این حــال، »گری گنســلر« که جو بایــدن او را 
به ریاســت کمیســیون بورس و اوراق بهادار منصوب کرده، 

دوئل دولت آمریکا و کریپتو: چطور ماجرای »ایشان واهی« 
و کوین بیس به مقررات گذاری بازار رمزارزها کمک می کند؟

پایان افسانه 
غرب وحشی!

چشم دنیای کریپتو به قوانین  جدید شورای 
بورس آمریکا

رگوالتورها به دنبال قدرت 
یا اعمال محدودیت؟

ناظــران بــازار کریپتــو معتقدنــد شــورای بــورس 
آمریکا به تالش خود برای گســترش قدرتش بر 
این صنعت - با وجود عدم قطعیت هایی که در 
بخش نظارت وجود دارد - ادامه می دهد. طبق 
گفتــه مدیــران فعــال در ایــن صنعــت، مقررات 
تحمیلی در غیاب چهارچوب هــای قانونی برای 
رمزنگاری، ادامه خواهد داشــت. در عین حال، 
رگوالتورهــا به دنبــال توجــه بــه مســائل اخیــر 

حمایت از سرمایه گذاران هستند.
بــا ایــن حــال، اقدامــات اجرایــی متعــددی در 
هفته های گذشــته در خصوص مسائل مرتبط 
با دنیــای کریپتو صــورت گرفته اســت. شــورای 
بورس آمریــکا اخیراً 11 نفــر را به ایجــاد و ترویج 
هرم رمزنــگاری جعلی و طرح پانــزی متهم کرده  
که گفته شده ۳۰۰ میلیون دالر از سرمایه گذاران 
خــرد جمــع آوری کرده انــد. این شــورا بــه همراه 
وزارت دادگســتری آمریــکا یــک کارمند ســابق 
کوین بیــس را بــه همــراه بــرادر و دوســتش بــه 
معامالت غیرقانونی متهم کرده  اســت. شورای 
بورس مدعی شــده که ۹ توکن رمزنگاری در این 

پرونده، امنیتی بوده است.

 زیان ۱00 میلیون دالری
وزارت دادگســتری آمریکا در ۳۰ ژوئن 
شــش نفر را به کالهبرداری در رمزنگاری متهم 
کــرده و گفتــه بــود کــه مســبب یــک زیــان 1۰۰ 
میلیــون دالری بوده انــد. یکــی از آنهــا مرتبط با 
شناخته شــده ترین پروژه ان اف تی بــوده که پای 
»بالر ایپ کالب« را هم به میان کشــیده است. 
بــه گفتــه »آری ردبــورد«، رئیــس امــور دولتــی 
»تــی آر ام لبــز«، بســیاری از ایــن فعالیت هــای 

خرابکارانه مدت ها ادامه داشته است.
او گفته اســت: »اینها لزوماً کالهبرداری جدید 
نیســتند، بلکــه کالهبرداری هایــی هســتند که 
اکنون سروکارشان به سیستم اجرایی یا قضایی 
کیفری افتاده اســت. بــه نظر می رســد اتفاقات 
بســیاری در حال وقوع اســت که برخــی از آنها 
نقطه اوجی برای مسائلی است که شش ماه یا 

یک سال قبل آغاز شده بود.«

 مقررات اجباری در کنار عدم قطعیت 
در نظارت

شورای بورس آمریکا نام تیم سایبری خود را در 
بخش اجرایی بــه »واحــد دارایی هــای کریپتو و 
سایبری« تغییر داد. این شورا در آن زمان گفته 
بود که ۲۰ نفر را به تیم محافظت از بازار کریپتو 
اضافه می کند تا تعداد کارمنــدان خود را به 5۰ 

نفر برساند.  
»آدام پولــت«، یکــی از شــرکای »اِورشــدز 
ســاترلند« گفتــه اســت: »شــورای بــورس قبــالً 

فشــارها را بیشــتر کرده بود و حاال بــا تالش این 
شورا برای گسترش نظارت خود بر این صنعت، 
به نظر می رســد که فشــارها بیشــتر هم شود.« 
»پاتریک داگرتی«، وکیل سابق فعال در شورای 
بورس آمریکا به این اظهارات این نکته را اضافه 
کــرد کــه »پرونده هــای کالهبــرداری پرونده های 
آســانی هســتند. از شــورای بورس انتظــار دارم 
که به ایــن موارد دسترســی پیــدا کنــد«. وزارت 
دادگســتری در مــاه فوریــه مدیــری را بــرای تیم 
ارزهــای دیجیتــال خــود انتخاب کــرد تــا تمرکز 
واحد جدید را به سمت موارد مربوط به توقیف 
دارایی های دیجیتال یا قانون شکنی های مبتنی 

بر بالکچین ببرد. 
ردبورد که قبل از تــی  آر  ام  لبز، دادســتان ایاالت 
متحــده و یکــی از مقامــات وزارت دادگســتری 
بوده، گفته که رویدادهای اخیر از جمله سقوط 
اســتیبل کوین، باعــث شــده رگوالتورها بیشــتر 
از قبل بــه ســمت روشــن کردن مســائل مربوط 
به ایــن صنعــت برونــد. او گفتــه اســت: »روال 
قانون گــذاری از طریق کنگره ســخت اســت، به 
همین خاطر به نظر نمی رسد که به این زودی ها 
چهارچوب قانونی و روشنی ایجاد شود. قوانین 
را می تــوان از طریــق اقدامــات اجرایــی خــوب یا 
بد دید، چون بــدون چهارچوب قانونی روشــن، 
رگوالتورها به تفسیر از قوانین دچار می شوند.«

 رانــت اطالعاتــی کــه بــه معامــالت 
غیرقانونی ختم می شود

ردبــورد گفته اســت: »اگرچــه دســتورالعمل ها 
در فضــای مبــارزه بــا پول شــویی کامــالً واضــح 
اســت، اما وجــود چهارچوبــی نظارتی و روشــن 
بسیار اهمیت دارد.« به گفته او، شورای بورس 
آمریــکا بر خــالف وزارت دادگســتری کــه اثبات 
کالهبــرداری بــر عهــده اش اســت، بایــد ایــن را 
هم نشــان دهد که چطــور برخــی افراد بــا رانت 
اطالعاتــی، معامالت را انجــام داده انــد. ناظران 
دنیــای کریپتــو با وجــود تأکید بــر لــزوم افزایش 
اقدامــات اجرایــی معتقدنــد کــه این کار آســان 
نخواهد بود. به عنوان مثال، »فورساژ« با وجود 
دریافت دســتور توقــف فعالیت ها، بــه فعالیت 
خود در مارس ۲۰۲1 ادامه داد. گفته می شود که 
شــورای بورس می تواند برای برخی افراد دستور 
منع موقت و مســدود کــردن دارایی هــا را بگیرد 
تــا از اتالف بیشــتر ســرمایه ها جلوگیری شــود. 
ردبورد عنــوان کــرده کــه احضــار افــرادی مانند 
»میکائیل سرگیف« و »سرگئی ماسالکوف« که 
از بنیان گذاران فورساژ هســتند و آخرین بار در 
روسیه رؤیت شده اند، سخت است. سرگیف و 
ماسالکوف دو متهم این پرونده موارد مشکوک 

دیگری هم داشته اند. 

REVIEWبررسی
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در طول ســال های متوالــی بر این بــاور بود کــه بخش اعظم 
دارایی های کریپتو جزء اوراق بهادار هستند. کمیسیون بورس 

حــاال این بــاور را بــه مرحله عمل 
کشــانده اســت. جدای از جدال 
بر ســر معامالت داخلی، شورای 
بورس در نظر دارد شکایتی را هم 
علیه مجموعه فعال در معامالت 
ریپل تنظیم کنــد. در عین حال، 
مــوارد مربــوط بــه کوین بیــس 
و دست داشــتن ایــن مجموعــه 
در معامالت داخلــی غیرقانونی 
هم در حال بررســی است. البته 
دعوی شــاکیان خصوصی علیه 
کوین بیــس بــه قــوت خــود باقی 
اســت. در ایــن صــورت، دوران 
معامالت بــدون حســاب وکتاب 

پایان خواهد یافت. 

 شفاف نبودن قانون 
بــد نیســت بــه ایــن مســئله هم 
اشاره کنیم که قانون بورس و اوراق 
بهادار در ســال 1۹۳۳ کــه بعد از 

سقوط بازار سهام در 1۹۲۹ تصویب شد، فهرستی از مواردی 
را ارائه داد که می توانند به عنوان اوراق بهادار محسوب شوند. 
یکی از این موارد، قرارداد ســرمایه گذاری است. با این حال، 
به صورت جزئی درباره چگونگی این قراردادها صحبت نکرده 
است. اما در سال 1۹۴۶ دادگاه عالی ایاالت متحده، تعریفی 
را در این رابطه ارائه داد که مربوط به پرونده شرکتی در فلوریدا 
بود. این شــرکت تالش کرده بود مردم را به خرید بخشــی از 

زمین خود ترغیب کند.
بســیاری از افرادی کــه وارد شــراکت با این مجموعه شــده 
بودند، قرارداد 1۰ســاله خدماتی امضا کردند، اما در ســال 
1۹۴۰ بود که شــورای بــورس از این شــرکت شــکایت کرد و 
گفت که فــروش زمین هــا و اوراق بهادار مذکــور غیرقانونی 
بوده است. دادگاه عنوان کرده بود که قرارداد سرمایه گذاری 
زمانی وجــود دارد کــه افراد پــول را بــه پــروژه ای اختصاص 

می دهند و انتظار دارند افراد مجری، پول را به ارقام بیشتری 
تبدیل کنند.  

 رویکرد آزمون هووِی به سرمایه گذاری
بــا ورود قانــون بــه ایــن پرونــده، دادگاه حکم داد که شــرکت 
فوق قراردادها را اصالح کنــد؛ چراکه افرادی که زمین خریده 
بودند، واقعاً مالک نبودند. این پرونده که به دلیل نام شرکت 
مربوطه بــه »آزمون هــووِی« معروف شــد، رویکــردی را برای 
دادگاه های موارد مشابه ایجاد کرد. بر این اساس، چیزی که 
به عنوان قرارداد سرمایه گذاری محسوب می شود، باید شامل 
سرمایه گذاری پول باشد، احتمال سود در آن وجود داشته و 
حاصل تالش باشد. یعنی دیگر نمی توان قانون اوراق بهادار 

را دور زد و از کلماتی مانند سهم یا سهام سوءاستفاده کرد. 
حاال به داســتان ریپل می پردازیم. ریپل یکــی از بزرگ ترین 
ارزهــای مجازی در جهان اســت کــه به گفته مســئوالن آن، 
یک فناوری پیشرفته بوده که به کسب وکارها اجازه می دهد 
پرداخت های برون مرزی خود را ساده کنند، اما شورای بورس 
از ریپل به دادگاه فدرال شکایت کرد و معتقد بود که آنها اوراق 

بهادار ثبت نشده را می فروخته اند. 
اصل ماجرا این اســت که مجموعه ای از رمــزارز ریپل، برای 
مدیــران این مجموعه نگه داشــته شــده و باقی مانــده آن به 
ارزش یک میلیارد دالر به مردم فروخته شده است. شورای 
بــورس ادعا می کنــد که دو نفــر از مســئوالن شــرکت ریپل، 
شخصاً بیش از ۶۰۰ میلیون دالر از طریق فروش این رمزارز 
ســود برده اند. البته ریپل امنیتی بودن برخی توکن ها را رد و 
استدالل کرده بود که توکن ها شبیه به یک دسته متفاوت از 

سرمایه گذاری است. 
اما آزمون هــووِی می گوید اهمیت در این اســت که آیا مردم 
پول می گذارند و انتظــار دارند از آن پول بــرای افزایش ارزش 
سرمایه گذاری استفاده کنند یا خیر. ریپل در این رابطه گفته 
که صعود و ســقوط ایــن رمزارز 
به بازار ارزهای دیجیتال مرتبط 
اســت و ربطــی به خود شــرکت 
ندارد. ایــن مجموعه همچنین 
عنــوان کــرده کــه شــورای بورس 
به دلیل برخی موارد مبهمی که 
در قوانین خود دارد، این شکایت 
را ناعادالنــه روانــه ریپــل کــرده 
اســت. ریپل و موارد مشابه آن 
تنها مثالی از چنین مدل هایی 
اســت کــه اســتارتاپ ها بــرای 
کسب وکار خود در نظر می گیرند 
و در همه اینها استفاده از توکن 
بــرای افزایش ســرمایه اهمیت 
دارد؛ چراکــه انــگار بــدون وارد 
کــردن رقــم جدیــد، می تواننــد 

سرمایه جذب کنند. 

 درخواست شرکت ها 
برای شفاف کردن قوانین 

شــرکت ها از جمله کوین بیس از شــورای بورس درخواست 
کرده اند تــا قوانین جدیــد و ویــژه ارز دیجیتــال را وضع کند. 
بســیاری از مدیران فعــال در صنعت کریپتــو معتقدند که 
دولــت قوانیــن روشــنی وضــع نکــرده اســت. در ایــن میان، 
ســنا هم قصد دارد با دو الیحه، قدرت را از شــورای بورس به 
کمیسیون معامالت آتی منتقل کند. واقعیت این است که 
فناوری حوزه رمــزارز به قوانین و مقررات جدیــدی نیاز دارد. 
البته واقع بینانه این است که هیچ یک از لوایح به این زودی ها 
به قانون تبدیل نمی شود. کسی نمی داند اگر شورای بورس 
دســت باال را در پرونده های این چنینی داشته باشد، چه بر 
ســر دنیای کریپتو خواهد آمد. شــاید برخی معتقد باشند 
که ایجــاد یک رژیــم نظارتــی ضروری اســت، امــا برخی هم 
معتقدند که اگر این صنعت نتواند زیر بار برخی قوانین برود، 

ارزش سرمایه گذاری را نخواهد داشت. 

وکالی شورای بورس 
آمریکا در تالش برای 
ورود به این پرونده 

هستند؛ چراکه معتقدند 
واهی نه تنها در معامالت 

داخلی دست داشته، 
بلکه در کالهبرداری 
برخی توکن ها هم 

دخیل بوده و 9 توکن 
معامله شده او جزء 

توکن های اوراق بهادار 
محسوب می شده است

و  نیاز  به درستی  کتاب،  نویسنده  راسل،  جان 
کتاب  در  و  داده  تشخیص  را  مخاطب  اشتیاق 
کم حجم و مختصر و مفیدی با عنوان »متاورس« 
ساده فهم، مه پیرامون این  با پرتوافکنی هایی 
برای  خوب  نسبتاً  دیدی  و  می شکند  را  فراجهان 
خوبی  اطالعات  راسل  می کند.  ایجاد  مخاطب 
نحوه  و  ویژگی ها  متاورس،  چیستی  درباره 
در  همچنین  می دهد.  ارائه  آن  در  سرمایه گذاری 
پروژه های  از  بخش های پایانی کتاب، پنج نمونه 
می کند. معرفی  را  متاورس  در  موفق  رمزارزی 

 کتاب
 متاورس 

منتشر شد



باز هم بازار قرمز شد و احتماالً عده ای زانوی غم به بغل گرفته اند. کسانی هم که بر طبل ناامیدی می کوبیدند و طی چند هفته اخیر غیب شان زده بود، کم کم رو نشان می دهند و همان 
حرف های قدیمی شان را تکرار می کنند. اما باید به خاطر داشته باشیم که ذات بازار مالی اقتضا می کند روزهای خوب و بد داشته باشد. ممکن است همین فردا دوباره اکثر رمزارزها 

روند صعودی به خود بگیرند و تمام این ضررها را جبران کنند. شاید هم این قرمزی ادامه دار باشد.

پیچیدگی حوزه رمزارزها باعث می شود تحلیل بازار و پیش بینی آن کاری دشوار باشد. حتی کسانی که سال هاست در این بازار فعالیت دارند و با تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال 
کامالً آشنا هستند، نتوانند تحلیل درستی ارائه دهند. بنابراین ضرورت کسب تجربه، یادگیری مداوم و ورود بااحتیاط در این بازار بیش از هر بازار مالی دیگری خود را نشان می دهد. 

توصیه ما مثل همیشه این است که هیجانی و همراه با امواج حرکت نکنید و برای آموزش خود زمان بیشتری بگذارید.
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-شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری23.۵2 ٪۲۰۳.5۴۳.۲۹ هزارLINKچین لینک۹

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری23.02 ٪۶۶۰.۲۳۶.۴۶ هزارAVAXآواالنچ1۰

اثبات سهام  مبتنی بر رایکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری6.32 ٪1.۹۶.۰۴ هزارTRXترون11

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی2۱.۱8 ٪۲۳.15۶.۴ هزارMATICپلی گان1۲

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری۱۱.7 ٪۳۰۹.۴۳۳.۰۴ هزارATOMکازموس1۳

اثبات کارکوین غیر قابل ردیابیارز۱2.87 ٪۴.۲۲.۷ میلیونXMRمونرو1۴

اثبات کارپول اینترنتیارز۱9.۵3 ٪۳.۳۲.۲ میلیونBCHبیت کوین کش15

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱6.87 ٪۸.۹5۲.1 هزارALGOالگورند1۶

اثبات سهام  مبتنی بر رایکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3.64 ٪۳۷.۸1.۳ هزارEOSایاس1۷

اثبات کارکوین غیر قابل ردیابیارز1۷.۳۳ %1.۸۳۰.۹ میلیونZECزی کش1۸

توکن اپلیکیشن۱9.80 ٪5۴۰.5 هزارKAVAکاوا1۹


