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کســب وکارها همیشــه در رقابــت بــا هــم قــرار 
دارنــد؛ ایــن اســاس منطــق بــازار اســت. منتها 
دنیــای کســب وکارها بیشــتر از اینکــه دنیــای 
جنگ باشــد، دنیایی برای ارزش آفرینی است. 
این جهانی اســت که برای همه جــا وجود دارد 
و بر خــاف تصور ایــن بازیگران بزرگ نیســتند 
کــه حجــم اصلــی اشــتغال آفرینی را انجــام 
می دهنــد. حجــم اصلــی اشــتغال آفرینی در 
دنیای کســب وکارها بــر دوش کســب وکارهای 
کوچک و متوســط اســت. در همه جای جهان 
کســب وکارهای بــزرگ بیشــتر از بقیــه دیــده و 
شــنیده می شــوند؛ طبیعی اســت کــه در ایران 
هم همیــن روال حاکم باشــد. اگر 
از زاویــه دیــد ایــن کســب وکارها 
نــگاه کنیم، دنیــا در آنهــا خاصه 

شده و تمام.
اما مجموع میلیون ها کسب وکار 
کوچــک بخــش اصلــی اقتصــاد 
یــک کشــور را می ســازد و در 
زمینه تنظیم گــری حاکمیت باید 
بــه گونــه ای عمل کنــد کــه میدان 
بــرای فعالیــت کســب وکارهای 
کوچک و متوســط فراهم شــود. کسب وکارهای 
بزرگ قاعدتــاً برای مدیران دولتــی و تنظیم گران 
جذاب تــر هســتند، همان گونــه کــه مشــتریان 

پرپول برای بانک ها جذاب تر هستند.
نکته نگران کننده اینجاســت که گاهی گعده ها 
و دورهمی های مدیران دولتی و کســب وکارهای 
بزرگ بــه نشســت های صنفی تعبیر می شــود 
و از ایــن گپ وگفت هــا چیزهایی بیــرون می آید 
که نگران کننده اســت. مثاً ســال گذشته بارها 
گفتــه شــد کــه کســب وکارهای بــزرگ موافــق 
طــرح صیانــت هســتند؛ ایــن موضــوع توســط 

برخی طراحان طرح گفته شــد و ارجــاع آنها به 
نشســت هایی بود که با مدیران کسب وکارهای 
بزرگ داشتند. بعد از اینکه سازمان نظام صنفی 
رایانه ای به طرح صیانت ورود و مخالفت صریح 
خود بــا این طــرح را اعــام کرد، کســب وکارهای 
بزرگ هم  گفتند که با این طرح مخالف هستند. 
کسب وکارهای بزرگ به واسطه بزرگ بودن شان 
به جلســات زیادی دعوت می شــوند که ممکن 
اســت بــرای آنهــا جــذاب باشــد. ایــن چاقــوی 
دولبــه ای اســت کــه اگــر دقــت نکننــد ممکــن 
است دست خودشــان را ببُرد. قاعدتاً این حق 
هر کســب وکاری اســت که با هــر مدیــر دولتی 
جلســه بگــذارد. گاهــی اوقــات هــم حضــور در 
ایــن نشســت ها و جلســه ها جنبــه دســتوری 
پیدا می کند و مدیران این کســب وکارها از ســر 
ناچاری بــه این جلســات می روند. آنچــه نباید 
فراموش شود، این است که همان قدر که حضور 
بی ســروصدا ممکن اســت آورده هایی داشــته 
باشد، به همان اندازه نیز ممکن است از درون 
ایــن جلســات طرح هایی بــه جمع بندی برســد 
که به ضرر همه صنف و کوچک و بزرگ باشد.

بــرای اینکــه منافــع همــه بازیگــران کوچــک، 
متوسط و بزرگ همزمان تضمین شود، چاره ای 
جــز احترام گذاشــتن بــه فعالیت هــای صنفی 
نداریم. فعالیت هــای صنفــی در صورتی که با 
همراهــی همــه کســب وکارها همراه باشــد، در 
نهایت زمین بازی را بزرگ تر می کند؛ وگرنه هر 
کســب وکاری اگر بخواهــد به تنهایــی به دنبال 
منافــع خــودش بــرود، دیــر یــا زود در چاهــی 
می افتد که دیگر کسی به یاری اش نمی شتابد.
اگــر کســب وکاری بــه واســطه بزرگ بــودن و 
دسترسی داشتن خودش را بی نیاز از بقیه دید، 

احتماالً در مسیر شکست قرار گرفته است.

INTROسرآغاز

چرا باید منافع کسب وکاری و منافع صنفی را هم راستا کنیم؟

کسب وکارهای بزرگ معادل صنف نیستند!

سورنا ستاری از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری استعفا داد

ستاری پس از 9 سال خداحافظی می کند؟
ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهوری 
از ســمت خود اســتعفا داد. بر اســاس پیگیری هــای »راه  
پرداخت« از چندین منبع، گفته می شــود ستاری دو روز 
پیش اســتعفای خــود را تقدیــم رئیس جمهوری کــرده؛ با 
این حال هنوز خبری در مورد تأیید این اســتعفا از سمت 

ابراهیم رئیسی منتشر نشده است.
ایــن اولین بــار نیســت که خبر اســتعفای ســورنا ســتاری 
شــنیده می شــود. در چند ماه گذشــته بارها خبرهایی در 
خصوص اســتعفای او از ســمت معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهوری شنیده شد و حتی نام محمدرضا حسنی 
آهنگــر، فرمانــده دانشــگاه جامــع امــام حســین)ع( نیــز 
به عنوان گزینه جایگزین او مطرح بــود؛ اما در نهایت این 
خبرها بــه حقیقت تبدیل نشــد. برخــی افــراد نزدیک به 
ســتاری اعام می کنند که اگر دفعات پیش تنها صحبت 
از استعفای او مطرح می شــد، این بار او استعفای خود را 
به صــورت رســمی از دو روز پیش تقدیــم رئیس جمهوری 

کرده است.
ســتاری متولــد ۱۳۵۱ و دانشــیار دانشــگاه صنعتــی 
شــریف اســت و ســال ۱۳۸۴ به عنوان مدیرعامل سازمان 
بهینه سازی مصرف ســوخت انتخاب شــد؛ اما یک سال 
بعــد از ســمتش اســتعفا داد و دوم مهر ســال ۹۲ با حکم 
بیــژن نامــدار زنگنــه، وزیــر وقــت نفــت به عنــوان رئیــس 
پژوهشگاه صنعت نفت منصوب شد. با این حال چندی 
بعــد در ســیزدهم مهرمــاه همــان ســال بــا حکــم حســن 
روحانی، رئیس جمهوری دولت دوازدهم به عنوان معاون 

علمی و فناوری رئیس جمهوری انتخاب شد.
از ستاری در سمت معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 

به عنوان مدیری که باعث شکل گیری فعالیت شرکت های 
دانش  بنیان شــده، یاد می شــود. شــاید از جمله بارزترین 
کارهایی که او در ۹ ســال گذشــته انجــام داده، تاش برای 
ورود شــرکت های اســتارتاپی به بورس بوده است. خرداد 
امســال بعــد از ســال ها امــا و اگــر تپســی به عنــوان اولین 
شرکت اســتارتاپی وارد بورس شــد. این شرکت در مراسم 
عرضه اولیه خود حمایت ها و پشــتیبانی معاونت علمی 
و فناوری رئیس جمهوری را عامل اصلی شکستن طلسم 

ورود خود به بورس اعام کرد.

رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
در واکنش به اظهــارات معاون تجــارت و خدمــات وزارت 
صمت که عنوان کرده بود »به زودی مجوزهــای الزم برای 
خریدوفروش طــا در بســتر اینترنــت صادر می شــود«، 
اعام کرد بیش از ۲۰ ماه اســت که مجوزهــای الزم در این 

زمینه برای کسب وکارهای متقاضی صادر شده است.
علــی ششــکانی در ایــن بــاره بــه »راه  پرداخــت« گفت: 
»از زمــان ابــاغ دســتورالعمل ضوابط فــروش آناین طا 
و نقره و جواهــرات در فضای مجازی، تاکنــون بیش از ۳۰ 
کســب وکار پروانــه کســب بــرای فعالیــت در این حــوزه را 

دریافت کرده اند.«
ابتدای هفته جاری علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت 
و خدمــات وزارت صمت در نشســت رونمایــی از گزارش 
ساالنه تجارت الکترونیکی ایران اعام کرد که مجوزهای 
خریدوفــروش طــا در بســتر اینترنــت بــا هماهنگــی 
اتحادیه ها بــه زودی فراهم می شــود. شــاه میرزایی در این 
زمینه توضیح داد: »اینکه کســب وکارهایی پــول مردم را 
دریافت کردند اما طا ندادند، دلیل نمی شــود که فروش 
طــا را در بســتر اینترنــت لغــو کنیــم؛ بلکــه راه حــل آن، 
اســتفاده از رکــن ضامن اســت.« به نظر می رســد اشــاره 
شــاه میرزایی به کاهبرداری میلیاردی وب سایت »سکه 
ثامــن« از کاربرانش در ســال ۱۳۹۷ باشــد. به دنبــال این 
اتفاق، خبر ممنوعیت فروش آناین طا و جواهر در بستر 
اینترنت اعام شــد و در نهایت دو ســال بعــد، یعنی آذر 
ســال ۱۳۹۹، ضوابط فروش آناین طا و نقره و جواهرات 
از ســوی مرکــز اصنــاف و بازرگانان ایــران تصویــب و اباغ 

شد. طبق این دستورالعمل، تمامی فروشگاه های آناین 
و بازارگاه های فروش کاال و خدمــات در صورتی می توانند 
معامات آناین طای آب شــده، مصنوعات طا، جواهر 
و نقــره را انجام دهنــد که بــا تأمین کننــدگان دارای پروانه 
کســب مرتبط بــا طــا و جواهــر قــرارداد داشــته باشــند. 
همچنین طبق دستوالعمل سامانه های معامات آناین 
طا، جواهر و نقره برای برقراری ارتباط بین تأمین کننده و 

خریدار می تواند راه اندازی  شود.
علــی ششــکانی، رئیــس کمیســیون بازرســی اتحادیــه 
طبــق همیــن  کــرد  اعــام  مجــازی  کســب وکارهای 
دستورالعمل از دی ماه سال ۱۳۹۹ تاکنون، آنها مجوزهای 
الزم را برای فعالیت کســب وکارهایی کــه متقاضی خرید 
و فروش طــا، جواهــر و نقــره در اینترنت بوده انــد، صادر 

کرده اند.
ششــکانی در گفت وگــو بــا راه  پرداخت، اظهــارات اخیر 
معــاون تجــارت و خدمــات وزارت صمــت در مــورد اینکه 
به زودی مجوز فعالیت در این حوزه به کسب وکارها داده 
می شــود را درســت ندانســت و اعام کــرد ایــن اظهارات 
باعث می شــود مردم بــه وب ســایت های خریــد و فروش 
طا که از اتحادیه مجوز کسب دارند، شک کرده و آنها را 

تقلبی بدانند.
ششــکانی تأکیــد کــرد: »رونــد اعطــای مجــوز بــه 
متقاضیان فعالیت خریدوفــروش طا در اینترنت طبق 
دســتورالعمل مشــخص در ایــن زمینــه از ۲۰ مــاه پیش 
شروع شــده و حاال بیش از ۳۰ کســب وکار در این زمینه 

مجوز دارند و فعالیت  می کنند.«

اتحادیه کسب وکارهای مجازی در پاسخ به معاون وزارت صمت در مورد 
دستورالعمل فروش طال در بستر اینترنت اعالم کرد:

دستورالعمل 20 ماه پیش ابالغ شده است
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نظرها و خبرها
V I E W S
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تغییر مدیرعامل اسمارت آپ
مدیرعامل شرکت ســرمایه گذار 
خطرپذیر اسمارت آپ تغییر کرد و احمد 
واشــقانی فراهانــی جایگزیــن وحیدرضا 

سلیمانی شد.

چالش نوآوری یونیسف
یونیسف و پارک فناوری پردیس، 
»دومیــن چالــش نــوآوری« برای کــودکان 
و نوجوانــان را برگــزار می کننــد. چالش ها 
در ســه گــروه یادگیــری و بازی، بهداشــت 
و حمایــت از کــودکان و برابــری و خدمات 

حمایت اجتماعی، در اولویت قرار دارند.

 

کمپین تپسی
تپســی بــا همــکاری مؤسســه 
خیریه »پیام امید«، کمپینی با هدف تهیه 
بسته های لوازم التحریر برای دانش آموزان 
سیستان و بلوچستان طراحی کرده است.

چالش های پرونده الکترونیک 
سالمت

نشســت هم اندیشــی چالش های پیش 
روی بخش خصوصی در رابطــه  با پرونده 
الکترونیــک ســامت، ۲۰ شــهریورماه 

۱۴۰۱در پارک فناوری فردا برگزار شد.

مرکز توســعه تجارت الکترونیکی گزارش ســاالنه تجارت 
الکترونیــک ایــران در ســال ۱۴۰۰ را منتشــر کــرد و در یک 
نشســت خبری به تشــریح جزئیــات آن پرداخــت. طبق 
این گــزارش، حجم تجــارت الکترونیکــی در ســال ۱۴۰۰ با 
رشد ۱۳درصدی به ۱۲۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده و  ۸۰ 
درصد کسب وکارهای تجارت الکترونیکی در کنار فعالیت 
از طریق وب سایت ، محصوالت و خدمات خود را از طریق 
شــبکه های اجتماعی عرضه می کنند. همچنیــن در این 
نشست از لوگوی جدید اینماد رونمایی شد و از این پس 
نماد اعتماد الکترونیک به نماد تجارت الکترونیک تغییر 

می یابد.

  افزایــش 14درصدی تراکنش هــای تجارت 
الکترونیکی

در نشســت خبری گــزارش ســاالنه تجــارت الکترونیکی 
ایران در سال ۱۴۰۰، فرانک ابوالمعصوم، مدیر واحد پایش 
تجــارت الکترونیک مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی با 
اشــاره به آخرین گزارش ســاالنه توضیــح داد: »ارزش کل 
معامات تجارت الکترونیکی کشــور در ســال گذشته به 
۱۲۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده که ۸66 هزار میلیارد تومان 
آن مرتبط با خرید اینترنتی بوده و از طریق درگاه پرداخت 
اینترنتی انجام شــده و ۳۷۱ هزار میلیارد تومــان دیگر نیز 
مربوط به ســایر روش های پرداخت، اعــم از کارت به کارت 
و پرداخت در محل، واریز به حســاب و... است. متوسط 
مبلغ هر تراکنش تجارت الکترونیکی نیز ۳۴۳ هزار تومان 
بــرآورد شــده اســت. همچنیــن در ســال ۱۴۰۰ تعــداد کل 
تراکنش هــای تجــارت الکترونیکــی بــا ۱۴ درصــد افزایش 
نســبت به ســال ۹۹ به عدد ســه میلیارد و شــش میلیون 

رسیده است.«

  گزارش تجارت الکترونیک 1400
به گفته مدیر پایش تتا ضریب نفوذ اینترنــت به ۱۲۷/۲ 

درصد رســیده که باالتر از میانگین آســیا و جهان است و 
ضریب نفوذ شــبکه اجتماعی ۵6 درصد و تعداد کاربران 
۴۸ میلیون نفر برآورد شده است. در سال گذشته تعداد 
کاربران اینترنت با رشد ۱۳درصدی به ۱۰6/۹۲ میلیون نفر 
رسیده بود. به گفته مدیر واحد پایش تجارت الکترونیک 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تعداد واحدهای تجارت 
الکترونیکی دارای نماد اعتماد فعال در پایان سال ۱۴۰۰ به 
۱۲۰ هزار کسب وکار رسید که رشد ۳۵درصدی نسبت به 
سال قبل از خود داشته است. تعداد صدور نماد اعتماد 
الکترونیــک در ســال ۱۴۰۰ به ۳۵ هــزار اینماد رســیده که 

نسبت به سال ۹۹ حدود ۵ درصد رشد را ثبت کرد.

  زیرساخت تجارت الکترونیکی
همچنین ۸۰ درصد کســب وکارهای تجارت الکترونیکی 
در کنار فعالیت از طریق وب سایت هایشــان، محصوالت 
و خدمات خود را از طریق شبکه های اجتماعی نیز عرضه 
می کننــد. در ایــن میــان اینســتاگرام در کســب وکارهای 
تجارت الکترونیک سهم ۸۴درصدی را به خود اختصاص 
داده و پــس از این شــبکه اجتماعی پرطرفــدار، ۴۹ درصد 
کسب وکارها از واتس اپ و ۳۲ درصد هم از تلگرام استفاده 
می کنند. در مقابل سهم پیام رسان های داخلی بسیار کم 
است. پیام رســان سروش که بیشترین اســتفاده کننده را 
در بین پیام رسان های داخلی دارد، فقط توانسته ۴ درصد 
را به خــود اختصاص دهــد. در ادامه این نشســت، امین 
کاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: 
»این مرکــز برنامــه دارد طی ســال جــاری توســعه تجارت 
الکترونیکــی خارجــی را در دســتور کار خــود قرار دهــد؛ از 
همین رو امضای تفاهم نامه بــرای همکاری با پلتفرم های 
سایر کشورها جزو برنامه های ماست تا پلتفرم های ایرانی 
بتواننــد از طریق آن پلتفرم هــا محصوالت خــود را عرضه 
کنند. همچنین ما قصد داریم رشد خوبی را که در اینماد 
داشتیم، ادامه دهیم. در پنج ماهه ابتدایی امسال حدود ۱۷ 

هزار مجوز ستاره دار صادر شده و توانستیم زمان متوسط 
صدور اینماد را به ۱۰ دقیقه و در ســتاره دار به یک ساعت 
برســانیم. در مجمــوع در شــاخص های مختلــف تجارت 
الکترونیکی حداقل ۱۵ درصد رشــد و حداکثــر ۴۵ درصد 

رشد را مشاهده کرده ایم.«
او ادامــه داد: »از دیگــر برنامه هــای مــا فعال کــردن درگاه 
پرداخــت اقســاطی و مــدت دار روی پنجره واحــد تجارت 
الکترونیکی اســت و از پایــان مهرماه کســب وکارها عاوه 
بر اینکه هنگام دریافت نماد تجارت الکترونیکی، امکان 
انتخاب درگاه پرداخت را خواهند داشت، می توانند درگاه 
پرداخت اقساطی را نیز به درگاه های پرداخت کسب وکار 

خود اضافه کنند.«

  خالی فروشی طال در شبکه های مجازی
علیرضــا شــاه میرزایی، معــاون تجــارت و خدمــات وزارت 
صمت نیز در این نشست با بیان اینکه در زمینه توسعه 
تجارت الکترونیک همکاری خوبی با بانک مرکزی، وزارت 
ارتباطات و شرکت ملی پست برقرار شــده، بیان کرد: »در 
این سامانه فرد به درگاه های بانکی دسترسی پیدا می کند و 
بخشی از فعالیت ها ثبت محور شده اند و این گونه سرعت 
عمل افراد بیشتر خواهد شد. در دو حوزه دریافت پروانه 
صنفی مجازی و اینماد مشکاتی داشتیم و کسب وکارها 
برای دریافت پروانــه به دو مرکز مجــاز مراجعه می کردند. 
همچنین هزینه هــای دریافتــی اتحادیه کســب وکارهای 
مجازی را از افرادی که می خواســتند فعالیت خود را برای 
نخســتین بار آغاز کنند، با همــکاری اتــاق اصناف تقلیل 

دادیم.«
او با بیان اینکه ســرویس ارائه خدمات پس از فروش باید 
با جدیت دنبال شود، عنوان کرد: »بخش قابل توجهی از 
فروش طا در فضای مجازی انجام می شود و خالی فروشی 
در شــبکه های مجازی در زمینه فروش طا بارهــا رخ داده 

است.«

در نشست خبری ارائه گزارش ۱۴۰۰ 
تجارت الکترونیکی مطرح شد

رشد ۱۳درصدی  
حجم معامالت

گزارش سال ۱۴۰۰ فیدیبو منتشر شد

محبوب ترین ها؛ توسعه فردی و روان شناسی
فیدیبــو  گــزارش ســال ۱۴۰۰ خــود را منتشــر کــرد. کتاب هــای با 
موضوع روان شناسی و توســعه فردی در میان مردم ایران بسیار 
پرطرفــدار شــده اند و از میــان ۱۰ کتاب پرفــروش صوتــی و متنی 
فیدیبو، نام شــش اثر در این حــوزه دیده می شــود. کتاب صوتی 
»هنر خوب زندگی کــردن« با صدای فردوســی پور و کتاب متنی 
»عادت هــای اتمــی« نوشــته »جیمــز کلیــر« پرفروش ترین های 
فیدیبــو در ســال گذشــته بوده انــد. در ســال گذشــته کتاب های 

توسعه فردی و روان شناسی در صدر دسته بندی های پرطرفدار 
قرار گرفتند و پس از آن کتاب های حوزه ادبیات داستانی و رمان بر 
سکوی دوم ایستاد. فیدیبو در گزارش سال ۱۴۰۰ خود نیم نگاهی 
به ســرانه مطالعه کاربرانش نیز داشته اســت. بر اساس آمارها، 
هر کاربر به طور میانگیــن ۷۵ بار از این اپ اســتفاده کرده و ۳6۳ 
دقیقه را به مطالعه کتاب، ۲۵۲ دقیقه را به شــنیدن پادکســت و 

۵۹۸ دقیقه را به گوش دادن کتاب صوتی اختصاص داده است.
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سالمت
H E A L T H

 درباره »رون«

گوگل اطالعات 
پزشکی

 
 بســیاری از افراد برای مدیریت 
درک  و  پزشــکی  اطاعــات 
وضعیت بیمــاری یا ســامتی خــود، به 
گوگل یا وب ام دی مراجعــه می کنند که 
هیچ کدام بــرای تأیید یــا ارائــه اطاعات 
به روز مفید نیستند. »رون« قصد دارد 
این شرایط را با ارائه یک پلتفرم آموزشی 
پزشکی که اطاعات موجود در آن توسط 
پزشــکان، بیمــاران و مراقبــان تأمیــن 
می شود، تغییر دهد. رون با جمع آوری و 
دســته بندی اطاعــات در مورد شــرایط 
به خصوص هر فرد، به بیماران و مراقبان 
اطمینــان می دهــد کــه منبــع دقیــق و 

معتبری در اختیار دارند.

 روهان راماکریشنا که جراح مغز 
و اعصاب است، همراه با مدیر 
سابق بخش شــراکت خاق پینترست، 
ویکــرام باســکاران و آرون رانگاناتان وارد 
فضای فناوری سامت شدند تا معنای 
کسب اطاعات پزشــکی را دوباره ابداع 
کننــد. باســکاران و رانگاناتــان متوجــه 
شــدند کــه جســت و جوی اطاعــات در 
مورد شرایط عزیزان شــان دشوار است. 
پــس از مطــرح کــردن ایده شــان بــا 

راماکریشنا، رون متولد شد.

 رون قرار اســت در مورد شرایط 
اطاعــات  وخیــم،  پزشــکی 
تأییدشده از نظر پزشکی را به مراقبان و 
بیماران ارائه دهد. برای شروع، آنها فقط 
اطاعات مربوط به گلیوباستوم، نوعی 
تومور مغزی را ارائه می دهند و ۲۰۰ کاربر 
فعال دارند. این شــرکت امیدوار اســت 
کار خود را گسترش دهد و به زوال عقل 

و سرطان های کودکان نیز بپردازد.

 این شرکت با وجود اینکه کمی 
بیــش از یــک ســال از عمــرش 
می گذرد، در دور اول تأمین سرمایه اش 
توانســته ۷/۵ میلیون دالر جذب کند. 
این کسب و کار همچنین ۱۱ سرمایه گذار 

فرشته و چهار مشاور دارد.

INTRODUCTIONمعرفی

هلثیو چه خدماتی به شرکت های خالق 
حوزه سالمت ارائه می دهد؟

ما در چند بخش به کســب و کارها خدمــات ارائه می دهیم. 
یکی بخش تأمین ســرمایه آنها در مرحله پری سید و سید 
است. در کنار تأمین سرمایه، موضوع ارائه تجربه، مشاوره 
و منتورشــیپ را داریم. به واسطه ســه، چهار سال فعالیت 
تخصصی در حوزه سامت و نمونه های نسبتاً موفقی که در 
این حوزه داشته ایم، سعی می کنیم تجربه رشد و شکل گیری 
کســب و کار و چگونگــی کاهش نــرخ شکســت را در اختیار 
تیم ها قرار دهیم. در حوزه سامت کمی معادالت متفاوت تر 
از سایر حوزه هاست و این کار به کســب و کارهایی که در این 

حوزه شکل می گیرند، می تواند کمک بسیاری کند. 
بخشــی دیگر مربوط بــه خدمات زیرســاختی اســت، مثل 
فضای استقرار، کمک به حل مسائل رگوالتوری، شبکه سازی 
و اتصال شان به کسب و کارهای بزرگ تر. در نهایت هم به آنها 
اســتراتژی خروج را ارائه می دهیم. به این معنــا که در همان 
ابتدا نقطــه پایانی، اســتراتژی خروج و رشــد کســب و کار در 

همکاری با ما را مشخص می کنیم.

گفتید معادالت حوزه سالمت، متفاوت 
از سایر حوزه هاست. این تفاوت ها چه هستند؟

ایــن تفاوت هــا به ماهیــت صنعــت ســامت برمی گردد. 
برای کســب و کاری می خواهــد به این صنعت وارد شــود، 
مهم اســت که در حال حاضــر زنجیره ارزش ســامت به 
چه شکل است و چه ریسک هایی دارد. ریسک های این 
بخش بیشتر و متفاوت تر از ســایر حوزه ها مانند تجارت 
الکترونیک اســت. حتــی در حوزه های دیگر، مشــکات 
رگوالتوری و دریافت مجوز کمتر از حوزه ســامت است. 
در ایــن بخــش ریســک ایجــاد اطمینــان بیــش از ســایر 
حوزه هاســت، زیرا با جان و ســامتی مردم کــه مهم ترین 
داشته شان است، ســروکار دارید. این موارد هم ریسک 
صنعــت را بــاال بــرده و هــم بــه ثمــر رســیدن کســب و کار 
نیازمند صبر بیشــتری باشــد. از طرف دیگر هم رگوالتور 
به واســطه مجوزهــا و عــدم دسترســی کامــل بــه داده ها، 
ریســک دیگــری را به صنعــت اضافه کــرده اســت. البته 
در دنیا نیز اســتارتاپ های ســامت شــرایط متفاوت تری 

نسبت به سایر صنایع دارند.

کدام یک از بخش های سالمت برای هلثیو 
جذابیت بیشتری دارد و روی آن تمرکز کرده است؟ 

مــا در ســه حــوزه اصلــی ســامت ســرمایه گذاری کرده ایم؛ 
سامت دیجیتال، بایوتک و تجهیزات پزشکی. در هرکدام 
هم نمونه های موفقی داشته ایم که کسب و کارهای هومکا، 
ارتینو، لیوم و یوتــاژن از جمله آنها هســتند. اخیــراً با توجه 
به ترند دنیــا و چالش هایی که در حــوزه بایوتک و تجهیزات 
پزشــکی وجــود دارد و تمرکــزی کــه خودمــان روی ســامت 
دیجیتال گذاشته ایم، تصمیم داریم که به صورت مستقل 
روی سامت دیجیتال ســرمایه گذاری کنیم و در حوزه های 
بایوتــک و تجهیــرات پزشــکی و ســایر حوزه هــا در قالــب 
هم سرمایه گذاری یا مشارکت وارد می شویم. در حوزه هایی 
غیر از سامت دیجیتال، حتماً الزم است سرمایه گذاری که 
در آن صنعت فعال است، همراه ما در ســرمایه گذاری روی 
آن تیم سهیم باشــد؛ زیرا ما می توانیم یک کســب و کار را از 
نقطه صفر تا یک به خوبی هدایت کنیم و محصول اولیه را به 
نقطه مطلوبی برسانیم، اما تولید انبوه، فروش و ورود به بازار 
چالش های خاص خود را دارد که حتماً حضور یک شریک و 

در آستانه تحولی بزرگ
گفت و گو با آرش برجی خانی، مدیرعامل هلثیو؛ او معتقد است اکوسیستم سالمت 

همان جایی ایستاده که صنعت فین تک پنج سال پیش در آنجا قرار داشت
بی شک پاندمی کرونا دنیای ما را دستخوش تغییر و تحول کرد و روی بسیاری از صنایع تأثیراتی عمیق بر جای گذاشت. یکی از حوزه هایی که از این اتفاق بیشترین تأثیر را پذیرفت، صنعت 

سالمت بود. حاال نگاهی به کسب و کارهای نوآور حوزه سالمت می شود، متفاوت است و سرمایه گذاران رغبت زیادی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف آن دارند. 
استارتاپ استودیوی هلثیو که در سال 97 کار خود را آغاز کرده، با تمرکز بر حوزه سالمت در تالش است کسب و کارهای نوآور و تیم های مستعد را در مراحل اولیه یاری دهد. آرش برجی خانی، 

مدیرعامل هلثیو معتقد است اگر تیم خوبی وجود داشته باشد که کسب و کاری را بر اساس شناخت درست نیازهای دست اول مردم پایه ریزی کرده باشد، بعید است در مراحل اولیه 
مشکلی برای جذب سرمایه داشته باشد؛ زیرا به مرور بر تعداد سرمایه گذاران خطرپذیری که ارزش صنعت سالمت را درک کرده اند، افزوده می شود. او می گوید صنعت سالمت امروز 

همان جایی قرار دارد که صنعت فین تک پنج سال پیش ایستاده بود و تا پنج سال دیگر شاهد تحوالت بزرگی در این حوزه خواهیم بود.

I N T E R V I E W
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سالمت
H E A L T H

همکار به فرایند کسب و کار سرعت می بخشد. 

میــزان ســرمایه گذاری تان چقــدر اســت؟ 
سهام داران و مشارکت کنندگان چه کسانی هستند؟

در حال حاضر اگر قرار باشــد به تنهایی روی یک کسب و کار 
سرمایه گذاری کنیم، این رقم تا ۱/۵ میلیارد تومان است. اما 
اگر هم سرمایه گذاری )co-invest( باشد، ممکن است این رقم 
به سه میلیارد تومان هم برسد. کسب و کارها هم مشخصاً باید 
در دوره های پری سید یا سید باشند. تا به امروز سرمایه گذاری 
که به شــکل وی ســی با ما همکاری کرده، »آمن« بوده، اما در 
موارد مختلف تجربه هم سرمایه گذاری و ورود سرمایه گذاران 
دیگر را هم داشته ایم. ترکیب سهامی هم ۴۹ درصد حقیقی 
و ۵۱ درصــد حقوقی اســت که بخــش خوبــی از آن بــرای تیم 

هلثیوست. 

تــا امــروز روی چنــد تیــم ســرمایه گذاری 
کرده اید و چقدر این ســرمایه گذاری ها موفقیت آمیز 

بوده است؟
مجموعــاً در ســه بخشــی کــه پیش تــر گفتــم، روی ۲۲ تیــم 
ســرمایه گذاری کرده ایم. حدود پنج تیم فعال هستند که در 
حال شــتاب دهی و دریافــت خدمات اند و ۱۷ تیم کارشــان با 
مجموعه ما تمام شده اســت. از آن ۱۷ تیم، حدود ۳۷ درصد 
نرخ موفقیت داشته ایم. موفقیت را هم به این شکل تعریف 
کرده ایم که تیم بتواند بعد از پایــان همکاری با ما، راند جدید 
جذب ســرمایه داشــته باشــد. مابقی هم بــه دالیل مختلف 
شکســت خورده انــد کــه بخشی شــان کــه بــه آن می گوییــم 
شکست باافتخار این اســت که در مارکت شکست خورده. 
محصول را ساخته، مشکل را درک کرده و رفته در بازار و بسته 
به شرایط بازار نتوانســته موفق شود. یکســری تیم ها نیز به 
خاطر چالش های تیم سازی و ساخت محصول دچار مشکل 
شدند و شکست خوردند.  موفق ترین کسب و کاری که از دل 
هلثیو بیرون آمد، هومکاست که یک تیم دو نفره وارد شدند 
و به شــکل یک تیم ۳۵ نفره از هلثیو بیرون رفتنــد. ارتینو در 
حوزه تجهیزات پزشکی شکل گرفت و االن یک کارخانه تولید 
محصوالت باکیفیت با گواهی ce اروپا در حکیمیه است. لیوم 
نیز توانست ظرف شش ماه رشــد خوبی را تجربه کند و یک 
شبکه اجتماعی دخترانه است. یوتاژن که توانست در دوره 
شیوع کرونا، کیت های تشخیص سریع کرونا را تولید کند، در 
حال حاضر در حوزه تست های خانگی سامت مخصوصاً 

در بخش بانوان فعالیت می کند. 

به طور کلــی چــه بخش هایــی در صنعت 
ســالمت آینــده روشــن تر و جذابیت ســرمایه گذاری 

بیشتری دارد؟ 
در حــال حاضر ســه حوزه بســیار ترند هســتند. یکــی حوزه 
الیف اســتایل و ســبک زندگــی اســت کــه به شــدت در آن 
استارتاپ ها رشدهای خوب را تجربه می کنند، زیرا مردم پس 
از پاندمی به سمت الیف استایل و زندگی بهتر رفته اند. بخش 
دیگر ترکیبی از جمع آوری داده، هــوش مصنوعی و خدمات 
آناین است که به شــدت جذاب اســت. از آنجا که سامت، 
به خصوص پزشکی علمی تجربی اســت و با یادگیری اتفاق 
می افتد و با داده بیشــتر بهتر می شــود، این ترکیب در حوزه 
سامت راهگشا خواهد بود؛ کافی است این ویژگی یادگیری 
را به هوش مصنوعــی بیفزایید و بتوانیــد داده هــای خوبی را 
جمع آوری کند. حوزه دیگر هم بخشــی اســت که تجهیزات 
 )home in use( پزشکی و سامت را قابل اســتفاده در خانه
می کند. ایــن حوزه ها ترنــد و بســیار جذاب هســتند و آینده 
صنعت سامت را شکل می دهند و بسیاری از حوزه های دیگر 
ســامت را دچار تحول می کنند. صنعت ســامت ۱۰ ســال 

دیگر بسیار متفاوت از امروز خواهد بود.

پیش بینی تــان از آینده ایــن بــازار در ایران 
چیست؟

وضعیت صنعــت ســامت در حــال حاضر مثــل وضعیت 

صنعت فین تک در چهار، پنج ســال گذشــته اســت. همان 
چالش های رگوالتوری را دارد، همان رشدهای خوب را تجربه 
خواهد کــرد و همان متحــول کــردن بســیاری از خدمــات در 
حوزه ســامت را به دنبال خود خواهد داشــت؛ خصوصاً در 
بخش هایی که امروز برای ما چالش است، مثل چالش هایی 
که مردم در تعامل با پزشــک و مراکز درمانی دارنــد و آن حال 
خوبی کــه بایــد در خدمت گرفتــن داشــته باشــند، دریافت 
نمی کننــد. از معطل شــدن گرفتــه تــا نحــوه برخــورد و عــدم 
دسترسی و... تا چهار، پنج سال آینده صنعت سامت بسیار 
باکیفیت تر خواهد بود. ما ابتدای راه شکل دادن به اکوسیستم 

صنعت سامت نوآور در کشور هستیم.

کســب و کارها گالیــه دارنــد کــه میــزان 
ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه بســیار کمتــر از ســایر 
حوزه هاســت. شــما با ایــن موضوع موافق هســتید؟ 

علت آن را چه می دانید؟
به طور کلی در دنیا هم سرمایه گذاری روی کسب و کار نوآور و 
در قالب وی سی، متأثر از کلیت اقتصاد هر کشور است. وقتی 
کسی وارد حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر می شود، ناخودآگاه 
این حوزه را با حوزه های دیگری چون کریپتو، بورس، مســکن 
و... مقایسه می کند. حوزه استارتاپ پرریسک است، وقتی 
شرایط اقتصادی نابسامان هم به آن اضافه مشود، طبیعی 
است نتواند چندان پویا باشد. اما به طور خاص اگر به حوزه 
سامت نگاه کنیم، می بینیم به تازگی شکل گرفته است. وقتی 
سه سال پیش درباره استارتاپ های حوزه سامت صحبت 
می کردیم، خبر چندانی نبود. بعد از شــیوع کرونا و جهشی 
که در دنیا روی سرمایه گذاری در حوزه سامت اتفاق افتاد، در 
کشور ما نیز اتفاقاتی رقم خورد. ما هنوز در ابتدای راه هستیم 
و طبیعی اســت که کم کم توجه ســرمایه گذارها به این حوزه 
جذب شود؛ کمااینکه طی یکی، دو سال اخیر هم این اتفاق تا 
حدودی افتاده است. یک نکته دیگر را نیز بگویم که اگر تیم 
و کســب و کار خوب باشــد، بعید می دانم حداقل تا راند A به 
مشکل جذب سرمایه بربخورد. بله، در اکوسیستم ما تأمین 
سرمایه های بزرگ به سختی صورت می گیرد و تیم ها بعد از دو، 
سه راند جذب سرمایه، واقعاً برای تأمین سرمایه مشکل دارند 
و در این طور مواقع پنج، شــش وی سی با هم ســرمایه گذاری 
می کنند. زیرا از آن طرف هم بورس را به عنوان یک گزینه شفاف 
در اختیار نداریم و استارتاپ ها تا حدی می توانند رشد کنند و 
بعد به سد عدم ورود به بورس، نبود سرمایه های بزرگ و نبود 

سرمایه گذار خارجی می خورند.  

رگوالتور حوزه ســالمت در حــال حاضر به 
دلیــل ذی نفــع بــودن در ایــن سیســتم، مانــع رشــد 
کسب و کارها می شود. به نظر شما رگوالتور چه نقشی 
می تواند در رشــد بــازار ســالمت ایفــا کنــد و در حال 

حاضر چه تحلیلی از رگوالتوری سالمت دارید؟
نظام سامت ما دو چالش بسیار جدی دارد که می تواند ترمز 
رشد و نوآوری صنعت سامت باشد. یکی همان ذی نفع بودن 
رگوالتوری اســت و دومی قدرت زیادی که جامعه پزشکی در 
این صنعت دارد. مثالی می زنم؛ نظام های سامت خوب دنیا 
مثل سوئد و سوئیس را که بررسی می کنید، می بینید نفر اول 
حوزه سامت یا وزیر این بخش، پزشک یا پیراپزشک نیست و 
در الیه های سیاست گذاری و مدیریت است. تمرکزش را هم به 
جای بنگاه داری و تمرکز بر اجرا، روی تنظیم گری گذاشته است. 
قوانین بسیار دقیق و شفاف هســتند و به سرعت هم پاسخ 
می دهند. ما تیمی داشتیم که فرایند گرفتن ce اروپایش زودتر 
از فرایند اخذ آی مد انجام شده است؛ آن هم با شرایط تحریم! 
حتماً حاکمیت در تنظیم گری می تواند و الم است از بخش 
خصوصی کمک بگیرد. خود مردم به راحتی انتخاب می کنند 
که چه کسب و کاری خدمت خوبی ارائه می دهد و باید بماند و 
کدام کسب و کار الزم است حذف شود. رگوالتور فقط باید زمین 
بازی را طراحی کند و فضا را باز بگذارد که هرکسی خواست در 
این زمین و در این چهارچوب بــازی کند. زمین باید به نحوی 
ساخته شود که اگر بازیکنی خوب نبود، از زمین حذف شود. 
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بزرگ تریــن خرده فروش ها موجودی بســیار زیــادی دارند و 
اســتقبال مصرف کنندگان کافی نیســت. این یک مشکل 

بزرگ در فصل خرید کریسمس است.
غول هایی مانند »بست بای« و »بد بث اند بیاند« درگیر 
انبارهای پر و کاهش فروش هستند. در همین حال، طبق 
آخرین گزارش هــای درآمــدی، خرده فروش هایــی مانند 
آمــازون و »دالر جنــرال« در تابســتان امســال حتــی در 
شرایطی که وال استریت از شرکت ها درخواست می کند 
تا پر کردن انبارهای خود را متوقف کنند، شاهد افزایش 

ارزش موجودی بوده اند.

  رکود در فروش
شــرکت ها بــرای حفــظ ســطح موجــودی در برابــر مصــارف 
غیرعادی مصرف کنندگان در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تاش 
کردند، اما ســرانجام این جنون خرده فروشــی در اوایل سال 
جــاری کاهــش یافــت.  در بیانیه های مربــوط به درآمد ســه 
ماهه اول، ایــن کســب وکارها اعتــراف کرده اند که طــوری به 
جمع آوری موجودی های خود ادامه داده اند که انگار افزایش 
خرید مصرف کننده در همه گیری، بدون وقفه ادامه خواهد 
داشت. اخیراً خرده فروشان بزرگ با تاکتیک های گران قیمتی 
مانند لغو سفارش ها، کاهش قیمت یا بازگرداندن کاالهای 

کم فروش به انبار، به دنبال کاهش موجودی بوده اند.
با این حال ثابت شده است که توقف کامل انباشت موجودی 
برای خرده فروشــان دشوار است. بســیاری از خرده فروشان 
برتر در درآمدهای سه ماهه دوم امســال خود گزارش دادند 
که موجــودی کاالهای خود را نســبت به ســه ماه قبــل از آن 
افزایــش داده انــد. خرده فروشــان سرشــار از موجــودی، چه 
توانسته باشند انبار کردن موجودی ها را نسبت به سه ماهه 
دوم کاهش دهند یا فروشگاه ها را پرتر کنند، همچنان با رشد 
متوسط یا منفی فروش دســت و پنجه نرم می کنند. کنترل 
کردن وضعیت این چنینی موجودی ها بسیار سخت است، 

زمستــان سخـت
کارشناسان پیش بینی می کنند کریسمس عجیبی برای تارگت، والمارت، آمازون و 

سایر خرده فروشان در راه است

تصمیم جدید اینستاگرام

کاهش ویژگی های 
خرید؟

تجــارت اجتماعــی یکــی از مهم تریــن 
روندهــای خرده فروشــی اســت و کم کم 
در حــال گرفتــن ســهم از بــازار تجــارت 
الکترونیک است. پلتفرم های متعددی 
در رونــق ایــن بخــش دســت داشــته اند 
و کســب و کارهای بســیاری حــول محور 
همیــن موضــوع، فعالیــت خــود را آغاز 
کرده اند. یکی از پرطرفدارترین پلتفرم ها 
که تجارت اجتماعی در آن رونق فراوانی 
دارد، اینســتاگرام اســت کــه به تازگــی 
خبرهایــی دربــاره تغییر شــکل صفحه 

خرید آن منتشر شده است.
به گزارش اینفورمیشن با استناد به یک 
یادداشت داخلی، اینستاگرام که متعلق 
به پلتفرم  متاست، قصد دارد ویژگی های 
خرید خود را به شدت کاهش دهد، زیرا 
می خواهد تاش های تجارت الکترونیک 
خود را بر مواردی که مستقیماً تبلیغات 

را هدایت می کنند، متمرکز کند.
طبــق ایــن گــزارش، بــه کارکنــان اطــاع 
داده شــده که صفحه خریــد موجود در 
اینستاگرام در نهایت حذف خواهد شد. 
به گزارش اینفورمیشن، اینستاگرام طی 
چند مــاه آینده نســخه ســاده تر و کمتر 
شخصی سازی شــده صفحــه خریــد را 
کــه در بیــن کارکنــان با نــام »تــب لیت« 
شناخته می شود، آزمایش خواهد کرد.

در این گزارش آمده است که این شرکت 
آزمایــش عمومــی را در مــورد تغییــرات 
برنامه خــود که بــرای تغییــر کاربــران به 
نســخه »تــب لیــت« صفحــه خریــد 
طراحی شده، به زودی آغاز خواهد کرد. 

اینکــه آیا ایــن تصمیــم در جهت رشــد 
تجــارت اجتماعــی عمــل خواهــد یــا 
برعکس آن، چیزی اســت کــه در آینده 
نزدیک و اعمال تغییراتی که گفته شد، 
معلــوم خواهد شــد. فعــاً اینســتاگرام 
ســردمدار تغییراتــی اســت که یا ســایر 
پلتفرم هــای مشــابه را به تقلیــد از خود 
وامــی دارد یــا درس عبرتــی بــرای آنهــا 

خواهد بود.

NEWSخبر

گزینه جدید خرید از 
فروشگاه های کروگر

 بی نیاز از صندوقدار 
خرید کنید

»کروگــر« روش کامــاً جدیــدی را بــرای اســتفاده 
از تسویه حســاب شــخصی معرفــی می کنــد. ایــن 
خرده فروش ابزار جدیدی را معرفی کرده است که نحوه 
استفاده خریداران از گزینه تسویه حساب شخصی را 

تغییر می دهد. 
این خرده فروش بزرگ برای اولین بار سبد خرید کروگو 
- سبدی مجهز به فناوری - را در پاییز ۲۰۲۰ به صورت 
آزمایشــی راه اندازی کرد. ابزار جدیدی که به مشتریان 
امــکان می دهــد در حیــن خریــد، مــواد غذایی خــود را 

اسکن کنند. 
مشــتریان هنگام باال و پاییــن رفتن از راهروهــا، اقام را 

اسکن کرده و در ســبد خرید قرار می دهند، اما رؤسای 
کروگر هشدار داده اند که مشــتریان باید قبل از شروع 
خریــد، وســایل شخصی شــان را در ســبد جلویــی قرار 
دهند. ایــن خرده فروش گفتــه با انجــام ایــن کار، دیگر 

نیازی به حضور صندوقدار نخواهد بود. 
کروگــر ادعا می کنــد کــه خریداران ســاده ترین تســویه 
حساب ممکن را تجربه خواهند کرد. رسیدها از طریق 
ایمیل یا پیامک ارسال می شوند و میزان کاغذ مصرفی 

کاهش می  یابد. 
پرداخــت تنهــا توســط کارت صــورت می پذیــرد و ایــن 
چیزی است که خریدارانی را که می خواهند از پول نقد 
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سوزان جفرز چه کاری برای خرده فروشان انجام می دهد؟

ایکس وای ریتیل: یک پلتفرم همه فن حریف

INTRODUCTIONمعرفی

 ســوزان جفــرز از ایکــس وای ریتیــل بــه 
برندهــا کمــک می کنــد تــا نوآوری هــای 
فناورانه داشته باشند. سوزان جفرز، بنیان گذار و 
مدیرعامل ایکس وای ریتیل، شرکت خود را زمانی 
تأسیس کرد که متوجه شد خرده فروشان، به ویژه 
فروشــندگان کاالهای لوکس، در حــال تاش برای 
مدیریت بازگشت به فروشگاه پس از همه گیری و 
کمبــود نــوآوری در بخــش تجــارت الکترونیــک 

هستند.

 ایکس وای ریتیل یک پلتفرم اومنی چنل 
است که به برندهای خرده فروشی لوکس 
کمــک می کنــد تــا همه چیــز از پرداخت هــای 
و  ســفارش ها  تــا  گرفتــه  درون فروشــگاهی 
بازپرداخت هــای آنایــن، تجربیــات مشــتری در 
فروشــگاه و پشــتیبانی تلفنــی را مدیریــت کنند. 
ایکس وای ریتیل در دور جدید تأمین سرمایه خود 
توانســته ارزش کســب و کارش را افزایــش دهــد. 
بسیاری از برندها از همکاری با این کسب و کار سود 
برده اند؛ بــرای مثال برند لوکس ایســایا توانســت 
زمان بازگشــت کاال را از ســه دقیقه به کمتر از یک 
ثانیه کاهش دهد و سرعت انجام سفارش آناین را 

تا ۳۰۰ درصد بهبود بخشد.

 جفــرز گفته اســت: »من اصالتــاً هندی 
هستم و به تنهایی به سیلیکون ولی نقل 
مکان کردم. من عاشــق همه چیز خرده فروشی ام. 
ابتدا در یک اســتارتاپ دیگر اســتخدام شدم، در 
رشــد آن ســهیم بــودم و ســپس شــرکت خــودم را 
تأســیس کردم.«  جفرز افــزوده: »من زمــان و پول 
زیــادی را صرف درک فنــاوری خرده فروشــی کردم. 
همه گیری کوویــد۱۹ در واقع به مــا اجــازه داد تا دو 
طرف عرضه و تقاضا را به هم متصل کنیم. کووید۱۹ 

رشد بخش آناین را به شدت فعال کرد.«

 جفــرز گفته اســت کــه در اکثــر برندها و 
کسب وکارها، مشتریان بافاصله پس از 
همه گیری به فروشگاه ها مراجعه نکردند. کارمندان 
به داده ها دسترسی دارند و این باعث بهبود تجربه 
مشــتری می شــود، امــا دسترســی بــه داده هــای 

مشتری برای داخل فروشگاه ساخته شده است.

 جفرز گفته اســت: »خرده فروشی امروز 
مانند گذشــته نیســت. مــن می خواهم 
آنایــن خرید کنــم و از فروشــگاه کاالیــم را تحویل 
بگیرم یا آناین خرید کنم و در فروشگاه دیگری کاال 
را تعویض کنم. بنابراین خرده فروشان باید از ابتدا 

پلتفرم مناسبی داشته باشند.«

 او تأکید کرده: »بیشــتر برندها شــش تا 
هفــت میلیــارد دالر درآمــد دارنــد. حتی 
گوچی هم یک شرکت ۱۰ میلیارد دالری است. آنها 
می خواهنــد ســریع حرکــت کننــد. مثــاً ایســایا 
نمی توانست جایی را پیدا کند که چیزی که عرضه 
می کند، مناسب فضای لوکس آنها باشد. ما چیز 
زیادی در مــورد مشــتری نمی دانســتیم. آنها کل 
سیستم B2B خود را مدیریت می کنند و حدود ۲۵ 
فروشگاه دارند که برای یک شرکت نوظهور تعداد 
زیادی است.«  جفرز گفته که ایکس وای ریتیل را از 
ابتــدا ســاخته اســت. او افــزود: »مــن نمی گویــم 
شاپیفای یک مدل مشابه است. اگر می خواهید 
کاری انجام دهید، آیا افزونه دیگری را وارد می کنید 
یا پنجره دیگری را؟ اگر من یک برند بزرگ باشم، چه 

گزینه هایی وجود دارد؟ «

او می گوید: »ما این مفهوم را ایجاد کردیم. 
برندها سیستم های بک آفیس خود را با 
سیستم های فرانت آفیس خود هدایت می کنند. 
ما نوعی الیه میانــی ایجاد کردیم کــه بک آفیس و 
فرانت آفیس را به هم مرتبط می کند. شاید چندان 
جذاب به نظر نیاید، اما چیزی است که این برندها 
به دنبال آن هستند.« این شرکت ۳/۵ ساله است 
و جفرز در حال انجام کاری اســت کــه در صنعت 
ناشــناخته اســت. او یک پلتفرم B2B ایجاد کرده 
اســت؛ »این یــک پلتفرم اســت و به همیــن دلیل 
اســت که ما می توانیم نوآوری داشــته باشیم. من 
می خواهم شــریک فناوری باشــم. برندهــا عادت 
ندارند برای فناوری هزینه کننــد.« در حال حاضر 
ایکــس وای ریتیل ۳۰ مشــتری، از جمله ایســایا و 

سایر برندهای لوکس معروف را دارد.

استفاده کنند، ناامید خواهد کرد. 
خریــداران ایــن گزینــه را دارنــد کــه در صــورت تغییــر 

ناگهانی نظر خود، محصوالت را از ســبد خرید 
حذف کنند. تنها کاری که آنها باید انجام 

دهند، این است که قبل از لمس دکمه 
تأییــد لیســت خرید، مــورد را از ســبد 

خرید خارج کنند. 
از مشــتریان خواسته شــده که موارد را 

یکی یکــی حذف کننــد. به مشــتریانی که 
از کروگو اســتفاده می کنند، هشدار داده شده 

که هنگام اســتفاده از ســبد خریــد نمی تواننــد برخی 

اقام را مانند تنباکو و داروهای بدون نسخه داروخانه 
خریداری کنند.

ســبد خریــد توســط شــرکت هــوش مصنوعی 
کیپر طراحی شده است. 

لینــدون گائــو، مدیرعامــل کیپــر گفته 
اســت: »همه گیــری کوویــد۱۹ تقاضا 
برای فناوری تسویه حساب مستقل، 
خواربارفروشــان و خرده فروشــان را به 
نوآوری و استفاده از فناوری های جدیدی 
ســوق می دهد تا خریداران را ایمن نگه  دارد و 

پرداخت را ساده تر  کند.«

زیرا سفارش ها از ماه ها قبل به تأمین کنندگان و توزیع کنندگان 
داده می شــود. در حالی که برخی از خرده فروشان کوچک تر 
به دلیل جنون خرده فروشی در ســال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ هنوز 
بــا کمبــود موجــودی مواجــه هســتند، فروشــگاه های بــزرگ 
توانســته اند ســفارش های خود را ماه های پیش، درســت در 
زمانی که تقاضای مصرف کننده کاهش یافت، دریافت کنند.

  اثر شالق چرمی 
عاوه بــر آن، اثر »شــاق چرمی« تنها باعث تســریع بحران 
موجودی فعلی می شــود. در ادامه نحوه عملکرد آن توضیح 
داده می شود. فرض کنید شما مدیر یک فروشگاه در متروی 
ایندیاناپولیس به نام »ریچلز امیزینگ اســتاف« هســتید؛ 
یک مجموعــه خرده فروشــی با فــروش خوب. شــما تخمین 
می زنید که در یک ماه آینده ۱۰ نفر یک سرخ کن را خریداری 
خواهند کرد، اما برای اطمینان تصمیم می گیرید ۲۰ سرخ کن 
از توزیع کننده خود بخرید. با توجه به دو سال گذشته، این یک 
رفتار درست است که تعداد بیشتری از آنچه شما پیش بینی 
می کردید سرخ کن  خریده شود و اگر این چنین نشد، می توانید 
برای فصل تعطیات، مقداری از آنها را ذخیره کنید. بنابراین 

توزیع کننده ســفارش خــود را برای ۲۰ ســرخ کن 
دریافت می کنــد. توزیع کننــده به همــان دلیلی 
کــه خرده فروش ســفارش خــود را افزایــش داده، 
تصمیــم می گیــرد ۴۰ ســرخ کن ســفارش دهــد. 
شاید او هنگام این کار، سال ۲۰۲۱ را به یاد می آورد؛ 
زمانی که مجبور شــد هزینــه حمل و نقل هوایی 
گران قیمت را برای تأمین کاالها بپردازد. بنابراین 
توزیع کننــده می خواهد ســفارش انبــوه را زودتر 
انجام دهد تا مطمئن شــود همه چیزهایی را که 
ممکن اســت برای ســال آینده به آن نیاز داشته 

باشد، در اختیار خواهد داشت. در نهایت این سفارش برای 
۴۰ سرخ کن به سازنده می رسد. او تصمیم می گیرد ۸۰ سرخ کن 
تولید کند؛ چرا که نه؟ کســب و کار داغ اســت و تولید مملو از 
پول نقد. این گونــه پیش بینی تقاضا فقط برای ۱۰ ســرخ کن، 
به ۸۰ سرخ کن می  رسد. این مثال ممکن است به نشان دادن 
اینکه چرا در حال حاضر واقعاً می توانید یک سرخ کن لوکس 
را با ۵۰ درصد تخفیف در بد بث اند بیاند بخرید، کمک کند. 
در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲، در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشــته، بد بث انــد بیانــد ۱۲/۵ درصد موجودی بیشــتری 
داشــت، اما طبق پرونده های مالی، فروش ۲۵ درصد کاهش 

یافت.

  فصل اوج در راه است؟
مطمئنــاً زمــان بســیار چالش برانگیــزی بــرای برنامه ریــزی 
ســفارش ها به عنــوان یــک خرده فــروش اســت. فیــل لــوی، 
اقتصاددان ارشد در فلکسپورت، به سردرگمی در مورد افزایش 
نرخ وام مســکن به عنوان یکی از عوامل پیچیده اشــاره کرده 
است. اگر انتظار داریم نرخ های وام مسکن برای مصرف کننده 

مناسب باقی بماند، خرده فروشی مانند »ویفیریا پاتری بارن« 
باید به سفارش کاناپه ها و تخت های بیشتر برای انبارهای خود 
ادامه دهد. با این حال، حتی تیزبین ترین پیش بینی کنندگان 
نیز از چیزی مطمئن نیستند. اوایل پاییز از نظر تئوری، »فصل 
اوج« برای خرده فروشان بزرگ است. کانتینرهای پر از وسیله 
معموالً در ماه های ســپتامبر و اکتبر به بنــادر ایاالت متحده 
می روند تــا در نوامبــر و اوایل دســامبر بــه فروش برونــد. لوی 
می گوید: »با این حال حتی مشــخص نیســت که مــردم در 
فعالیت های معمول فصل اوج شــرکت خواهند کرد یا خیر. 
یکی از نشــانه هایی که می گوید خرده فروشــان ترســیده اند، 
در بنادر النگ بیچ و لس آنجلس قابل مشــاهده است که در 
چند سال گذشته غرق در دوچرخه های ورزشی، تلویزیون و... 
بودند. در زمانی که آنها باید شاهد واردات ثابت برای استقبال 
از فصل خرید در تعطیات باشند، این بنادر شاهد کمترین 

تعداد محموله های وارداتی دریایی از ژوئن ۲۰۲۰ هستند.«

  هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست
ســقوط نرخ جابه جایــی کامیون یکــی دیگر از شــاخص های 
نشــان دهنده کاهــش تقاضــا بــرای کاالهاســت. بــر اســاس 
شــاخص ملی بــار کامیــون فرایــت ویــوز، نرخ ها 
بدون احتســاب قیمت گازوئیل از ابتدای ســال 
حــدود ۳۷ درصــد کاهــش یافتــه اســت. آمیت 
مهروترا از دویچه بانک در یادداشتی در ۳۱ اوت 
نوشت که این کاهش سرعت حمل و نقل در واقع 
به تمایــل خرده فروشــان بــرای داشــتن کاالهای 
کمتر در انبارهایشان مرتبط اســت. جان دیوید 
رینی، مدیــر مالی والمارت در بیانــه ای مربوط به 
درآمــد ســه ماهه دوم ســال ۲۰۲۲ گفــت کــه این 
غــول خرده فروشــی در فصــل خریــد تعطیات 
۲۰۲۲ موقعیت خوبی دارد. کریستینا هنینگتون، مدیر ارشد 
رشــد تارگت نیز گفته رشد دلچســب این شــرکت در زمینه 
اسباب بازی و سرگرمی نشانه امیدوارکننده ای برای تعطیات 
اســت. اکتبر و نوامبر پرفروش ترین ماه های شــما هســتند. 
با توجه به اینکه هیچ ایده ای ندارید که مشــتریان شــما چه 
زمانی می خواهند اســباب بازی بخرند، گزینه های شــما این 
اســت که ســفارش ها را اوایل زمان ماه های پرفــروش یا اواخر 
آن انجام دهید. لوی می گوید: »اگر خیلی زود سفارش دهید، 
باید اجناس تــان را بــرای ماه ها ذخیره کنیــد. حتی وضعیت 
می تواند ناامیدکننده تر شود؛ شما در موقعیتی قرار دارید که 
باید آنچه را که در فروشگاه ها نیاز دارید، پیش تر از حد معمول 
پیش بینی کنید. از آنجا که اتفاق نظر کمی در مورد آنچه در 
اقتصاد اتفــاق می افتد وجــود دارد، چنیــن پیش بینی هایی 
دشوار است.« لوی معتقد اســت: »شما می توانید به دلیل 
اشــتباه در هر قســمت به شــدت جریمه شــوید. اگــر تقاضا 
را دســت کم بگیرید، نمی توانید فــروش را بــرآورده کنید. اگر 
تقاضا را بیش از حد برآورد کنید، دچار مشکل می شوید. هیچ 

ساحل امنی وجود ندارد.«

ترانه احمددوست
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@yahoo.com
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شکایت ها 
کمتر از یک درصد است

مهرداد فاخر، رئیس هیئت مدیره هلدینگ فاخر و مدیرعامل شرکت تیپاکس می گوید روزانه 25۰ 
هزار نفر مخاطب سرویس های پستی آنها هستند؛ او می گوید انتقادها را می پذیرد اما تالش های 

زیادی برای تحول در صنعت لجستیک انجام داده اند؛ از جمله سرمایه گذاری روی استارتاپ ها و 
راه اندازی سرویس های جدید

تیپاکس یکی از قدیمی ترین سرویس های پستی ایران است. شرکتی که بیش از 60سال است در حوزه ارسال کاال و بسته برای ایرانی ها نامی آشناست و چند سالی هم هست که تالش 
دارد از عرصه نوآوری عقب نماند و سرکی هم به حوزه استارتاپی کشیده است. تیپاکس آن قدر نام آشنایی است که برای بسیاری معادل پست شده است، اما حتی آنها که هنوز عادت 

دارند بسته های خود را »تیپاکس« کنند هم متوجه تغییرات پرسرعت صنعت لجستیک و ظهور نام های خردودرشت جدید در این بازار شده اند. نام هایی که به خصوص با رواج تجارت 
الکترونیک به بازیگران مهم این بخش از اقتصاد تبدیل شده اند. رشد کسب وکارها و استارتاپ ها و سرویس های نوین پستی و لجستیکی آن قدر زیاد بوده که بسیاری اعتقاد دارند در چند 
سال آینده یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد نوآوری کشور، احتماالً لجستیک خواهد بود. صنعتی که دوباره در حال به روزرسانی ترکیب و چینش بازیگران کسب وکاری خود است و در 
این تحول و پارادایم شیفت احتماالً به ترکیبی از نام های قدیمی و نام های جدید برسد. مدیرعامل تیپاکس می گوید با وجود نقدهایی که به این کسب وکار وارد می شود که او آنها را ناشی از 

بزرگی و حجم زیاد عملیات روزانه تیپاکس می داند، تالش دارند بخشی از بازی بزرگ آینده لجستیک باشند. کسب وکاری که روزگاری بازیگر بالمنازع غیردولتی لجستیک بوده، حاال نام های 
مختلفی به گوشش می خورد که کوشش می کنند با رویکردهای استارتاپی و جذب سرمایه های خطرپذیر از این حوزه، سهم بازار بگیرند. فاخر اعتقاد دارد این بازار، ویژگی های خاصی دارد 

که تنها تجربه و قدمت فعالیت در آن می تواند آنها را به روی بازیگران جدیدش آشکار کند. با او درباره فعالیت های هلدینگ فاخر، فرازوفرود تیپاکس، فعالیت هایشان در بخش نوآوری و 
استارتاپی و از همه مهم تر نقدهایی که به تیپاکس، به خصوص در شبکه های اجتماعی وارد می شود، گفت وگو کرده ایم.

چرا تیپاکس؟
صنعــت لجســتیک یکــی از 
مهم تریــن و بزرگ ترین صنایع 
دنیا به شمار می رود، زیرا تمامی صنایع 
به نوعی با آن در ارتباط هستند و ضعف 
در این صنعت می تواند صنایع دیگر را 

متضرر و حتی فلج کند.

با شروع پاندمی کرونا، به یکباره 
صنعت حمل و نقل بــا افزایش 
تقاضا مواجه شد. مردمی که به توصیه 
متخصصــان ماندن در خانــه را انتخاب 
کــرده بودنــد و از حضــور در مکان هــای 
عمومی اجتناب می کردند، به خریدهای 
اینترنتــی روی آوردنــد کــه بار ســنگینی 
روی دوش صنعت لجستیک گذاشت. 
از آن زمان تحوالت بسیاری در این حوزه 
رقم خورد و سرمایه گذاری های سنگینی 

در این بخش انجام شد.

در ایــران نیــز کم و بیــش ایــن 
یافتــن  اهمیــت  و  جهــش 
صنعــت لجســتیک را شــاهد بودیــم. 
صنعتــی کــه بــه واســطه رشــد تجارت 
الکترونیــک و تجــارت اجتماعــی بــه 
خودی خود بر اهمیت آن افزوده شــده 
بــود و ضــرورت نــوآوری در آن حــس 
می شد، با شروع پاندمی کرونا اهمیتی 
دوچنــدان یافــت. چندین کســب و کار 
کوچک و متوسط نوآور پا به این عرصه 
گذاشــتند و هرکــدام تمرکــز خــود را 
معطوف به بخش هایــی از این صنعت 
کردند. در این میان شرکت های بزرگ و 
ســنتی ماننــد پســت و تیپاکــس نیز با 

افزایش حجم تقاضا مواجه شدند.

تیپاکــس بزرگ تریــن شــرکت 
خصوصــی اســت کــه می توان 
گفــت سال هاســت پابه پــای پســت، 
مسئولیت تحویل مرسوالت به صورت 
درب بــه درب را بر عهــده دارد. به دلیل 
اهمیــت صنعــت لجســتیک و نقــش 
پررنــگ تیپاکــس در ایــن صنعــت، 
گفت و گو بــا مدیرعامــل ایــن مجموعه 
انتخاب مناســبی بــرای کارنــگ به نظر 
می رســید. شــرکتی کــه مهــرداد فاخر، 
مدیرعامــل آن می گویــد چنــد ســالی 
اســت تمرکز ویژه ای روی نوآوری دارد و 
نیــز  کوچــک  کســب و کارهای  در 
ســرمایه گذاری می کنــد. فاخــر مدعــی 
اســت بــا وجــود شــکایت هایی کــه در 
بــه دســت  فضــای مجــازی دســت 
می شــود، میزان نارضایتــی از تیپاکس 

کمتر از یک درصد است. 
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روند رشد تیپاکس در طول سال های گذشته 
تاکنون چگونه بوده است؟  

تیپاکس سال ۱۳۳۹ توسط پدرم تأسیس شد و مبتکر سرویس 
درب به درب در ایران بود. از دهه ۵۰، توسعه و رشد نمایندگی ها 
بیشتر شــد و به مرور شــعبه های خارجی افتتاح شــدند. دوران 
انقاب، فراز و نشیب های جنگ و همچنین انحصارگری دولت، 
بزرگ ترین چالش های پیش روی تیپاکس در سال های بعد بود 
که روی این صنعت تأثیر می گذاشــت، اما بااین حال، تیپاکس 
با تصمیم گیری هــای مناســب در ایــن دوران، مســیر خــود را با 
موفقیت طی کرد.  تحول در تیپاکس از اواسط دهه ۹۰ آغاز شد 

که مبنایــی برای خــروج از فضــای ســنتی و ورود به 
دنیای مدرن صنعت لجستیک بود. اولین گام در 
این تحول، ســاخت و تأسیس اولین هاب مکانیزه 

توسط شرکت خواهر تیپاکس، تی هاب بود. 
عصر دیجیتال آغاز شده بود و بر خود الزم می دیدیم 
فرایندهای کاغذی را به حداقل برسانیم. راه اندازی 
سیستمی برای جمع آوری و توزیع )جت( که هسته 
عملیات ما را تشکیل می داد، گام مهم دیگری بود 
که در این دوران برداشته شــد. با استفاده از جت، 
کل فرایند کار، از زمان ثبت سفارش تا تحویل توسط 

این نرم افزار و دیوایس هایی که در اختیار تیپاکس یارها قرار دارد، 
انجام می شود. عاوه بر این، سیستم جت امکان رهگیری بسته 
را از طریــق وب ســایت تیپاکس فراهم کــرده و به مشــتریان این 
امــکان را می دهد تا در هر لحظه از وضعیت بســته خود مطلع 
باشند. این دو گام را تحول می نامیم، چون پیاده سازی آن در مدل 
سنتی ساختار تیپاکس، کاری بسیار پیچیده و دشــوار بود. ما 
توانستیم با برنامه ریزی درست، بدنه اصلی تیپاکس که شعبات 
آن را تشــکیل داده انــد و تمام مبادالتــی را که به صورت دســتی 

انجام می شد، بر بستر آی تی پیاده کنیم. این پیشرفت به حدی 
بود که امروز در تیپاکس، مبحث تجزیه مبادالت به صورت کاماً 

مکانیزه انجام می شود.

با توجه به اینکه تیپاکس در صنعت پست 
پیشرو بوده، تا چه حد توانسته خود را با دانش و فناوری 

روز دنیا مطابقت دهد؟
تیپاکس از ســال های ابتدایــی فعالیــت خــود و در بحران هایی 
که بــا آن روبــه رو بــود، بیزینس مدل خــود را منطبق با شــرایط و 
پیشــرفت ها به روزرســانی می کــرد و در تاش بود تــا عملکردی 
نوآورانه داشته باشد. اما در سال ۱۳۹۵ و پس از تأسیس هلدینگ 
فاخر، تحولی بزرگ در ســاختار تیپاکــس رخ داد کــه در نتیجه 
آن، عــاوه بــر به روزرســانی ســرویس های گذشــته، کامل ترین 
ســرویس های خدمــات کوریری در کشــور، شــامل جمــع آوری 
و توزیــع در محــل، پرداخــت در محل، بســته بندی، ارســال بار 
انبوه و ارسال هوایی ارائه شــد. در این تحول، سایر شرکت های 
لجستیکی هلدینگ فاخر نیز به عنوان شرکت های خواهر، همراه 
تیپاکس بوده و سرویس های مورد نیاز دیگر را در اختیارش قرار 
داده اند. بنابراین امروز اگر کســی نیاز داشته باشــد چه درون و 
بیرون شــهر و چه در خارج از کشــور، سرویس پســتی دریافت 
کند، هلدینگ فاخر مطابق با نیازهای او خدمات پستی مناسب 

را ارائه می دهد.

در حوزه تجــارت الکترونیک چه سرویســی 
برای کسب وکارهای آنالین تعریف کرده اید؟

»ای تیپاکس« جدیدترین ســرویس تیپاکس بــرای فعالیت در 
حوزه تجارت الکترونیک است که یکی از کامل ترین پلتفرم ها 
برای مدیریت سفارش های کسب وکارهاســت. با ای تیپاکس، 
کسانی که در بستر آی تی یا ســنتی به خریدوفروش محصول 
می پردازند، می توانند ســفارش های خود را ثبــت و رصد کرده و 

به راحتی به مدیریت بپردازند.

ســرمایه گذاری های تیپاکس و فاخر در حوزه 
استارتاپی و کسب وکارهای نوآور حوزه لجستیک روندی 
است که در سال های اخیر روی آن تأکید داشته اید. این 
ســرمایه گذاری ها به چه شکلی انجام می شــود و تا چه 

اندازه موفق بوده اند؟
هلدینــگ فاخــر از منظــر ســرمایه گذاری و مباحــث نــوآوری و 
استارتاپی، دو حوزه مختلف را هدف قرار داده است. حوزه اول، 
نوآوری داخلی است که مسیر نونا )مســیر نوآوری نوین ایده( را 
بابت آن طراحی کردیم و از تمام ایده پردازهای داخلی درخواست 
کردیــم ایده های خــود را در حوزه پســت و لجســتیک و تجارت 
الکترونیک کاال در اختیار ما قرار دهند تا با آنها در مسیر نوآوری 
نونا حرکت کنیم و بتوانیــم این ایده ها را به کســب و کارهایی که 
قابل ارائه باشند، تبدیل کنیم. حوزه دوم، موضوع استارتاپ ها و 
کسب و کارهای بیرونی است. بر این اساس، تمام استارتاپ های 
بیرونی برای جذب سرمایه و اتصال به اکوسیستم 
هلدینگ فاخر می تواننــد با ما از طریق وب ســایت 
ارتبــاط گرفتــه و متصــل شــوند. اولویــت مــا بــا 
کسب و کارهایی است که در حوزه پست و لجستیک 
و حــوزه تجــارت الکترونیک کاال فعالیــت می کنند 
تا بتوانند توســعه دهنده ظرفیت های اکوسیستم 
باشند و باعث رشد آن شوند.  از منظر راند معموالً 
هلدینگ فاخر برای کســب و کارها و استارتاپ های 
بیرونی در مرحله سید ورود می کند و در مورد مبلغ 
ســرمایه گذاری نیــز بــرای کســب و کارهای مختلف 
می توانــد متفــاوت باشــد و بســته بــه ارزش آفرینــی و اهمیــت 

کسب و کار در اکوسیستم تغییر می کند.

یکی از نقدهایی که به حوزه لجســتیک وارد 
می شود این است که بازیگران قدیمی آن توجه چندانی 
بــه نــوآوری و تحــول دیجیتــال در ایــن صنعــت نشــان 

نمی دهند. چقدر این نقد را وارد می دانید؟
هلدینگ فاخر حرکت خود را برای ایجاد یک اکوسیســتم آغاز 

کرده اســت. شــبکه های مختلفی در این اکوسیســتم تعریف 
شده که یکی از این بخش ها، شبکه پست و لجستیک است. 
تیپاکس در این صنعت به عنوان یکی از شرکت های مهم نقش 
مهمی را ایفا می کند. بنابراین حضور استارتاپ هایی که به صورت 
نوآورانه در این صنعت کار می کنند، باعث شده اکوسیستمی که 
هلدینگ فاخر در حال تاش برای ایجاد آن است، با کمک شبکه 
لجستیک و شرکت کنندگان و بازیگران مهم این شبکه به فضای 
رشد و توسعه بیشتری دست یابد. نقش تیپاکس در واقع کمک 
به این شــرکت های نوآور اســت و با ایجاد یک هســته مناسب 
برای ورود شرکت های نوآور توانسته ورود این شرکت ها را به این 

اکوسیستم تسهیل کند تا آنها نیز بتوانند ایفای نقش کنند.
استارتاپ ها و شرکت های جدیدی که ایجاد می شوند، بخشی 
از زنجیره تأمین لجستیک را اداره می کنند و این باعث می شود 
ســایر شــرکت های لجســتیکی کــه ســابقه طوالنی تــری دارند 
بتواننــد زنجیره خــود را کامل تــر کــرده و درصدد رفع نیــاز خود، 
چــه در جهــت رفــع نیــاز مشــتری و چــه انجــام کار بــه صــورت 

پیشــرفته و فناوری محــور، از طریق 
این استارتاپ ها هستند. 

در هلدینــگ فاخر ســعی می کنیم 
مفهوم رقابت همکارانه و اشــتراک 
منابــع را داشــته باشــیم و در واقــع 
کمک گرفتن از این استارتاپ ها به ما 
در پیاده سازی مفهوم اشتراک منابع 
کمــک می کنــد. ایــن اســتارتاپ ها 
بخشــی از این نیاز را رفع می کنند و 
سایر شرکت های لجستیکی که در 
این صنعت کار می کنند، می توانند 
از خدماتی که این استارتاپ ها تولید 
می کنند، بهــره ببرند. به طــور کلی، 
در این اکوسیستم با توجه به اینکه 

هنوز جاهای خالــی زیادی وجــود دارد و بازیگر پرقدرتــی در این 
حوزه ایفای نقش نمی کند، ما به شــدت مشــتاق هســتیم این 
اســتارتاپ ها و ایده ها وارد اکوسیســتم شــوند تا با ایفای نقش 
خود این زنجیره را کامل تر کننــد و همکاری و اشــتراک منابع را 

شکل دهند.

هلدینگ فاخر با چه هدفی تأسیس شد و چه 
خدماتی غیر از تیپاکس در آن تعریف شده است؟

هلدینگ فاخــر با هدف توســعه و ایجــاد اکوسیســتم فاخر در 
حوزه های پست، لجستیک، تجارت الکترونیک و فناوری های 
مالی)فین تک( شــکل گرفته اســت و در حال حاضر ۱۵ شرکت 
تحت مالکیت این هلدینگ قــرار دارند. بنیان گذاران هلدینگ 
فاخر، با اتکا به نیم قرن تجربه در دو عرصه پست و لجستیک و 
تجارت الکترونیک، با تعامل مستمر با صاحبان سرمایه و ایده، 
کسب وکارهای مختلفی را راه اندازی کرده و توسعه داده اند. در 
حال حاضر، شرکت های لجستیکی تحت پوشش این هلدینگ 
شامل تیپاکس، تی نکست، تی اکسپرس، تی هاب، ایفا، جابار، 

لجستیک بازار، اکتیران پاس و... می شود.

نکته دیگر هم این است که با وجود تحوالت 
جهانی در حوزه لجستیک و حمل و نقل، کسب وکارهای 
بزرگــی چــون شــما اســتقبال چندانــی از ایــن تغییرات 
نکرده اند. قبول دارید که وضع ما در صنعت لجستیک 
نسبت به تحوالتی که به خصوص در چند سال اخیر در 

دنیا اتفاق افتاده، وضع مطلوبی نیست؟
 همان طور که می دانید پس از پاندمی کرونا، با افزایش خریدهای 
اینترنتی، تحول بزرگی در این صنعت ایجاد شــد. در این برهه 
نیز بســیاری از شــرکت های پســتی، از لحاظ کیفیــت خدمات 
به مشــکل برخورده و با کمبود نیروی انسانی مواجه شدند. ما 
با بهره گیــری از قدمت و ســرمایه های خــود، در این شــرایط نیز 
به فعالیــت ادامه داده و خدمت رســان مشــتریان خــود بودیم. 
کیفیت خدمات ما همچنــان با اســتانداردهای جهانی فاصله 
دارد و چشــم انداز ما این است که سرویس خدمات ارسال کاال 
را در کاس جهانی ارائه دهیم. شــرکت های کوریری  بزرگ دنیا 

مانند فدکــس و DHL، همگی اســتانداردهایی دارنــد که باالی 
۸۰ تا ۹۰ درصد به آن پای بند هستند و نرخ شکایت به خدمت 
آنها کمتر از ۰/۵ درصد است. تمام تاش ما این است کیفیت 
خدمات خود را به جایی برسانیم که قابل مقایسه با شرکت های 

بین المللی باشد.

چنــدی پیــش، ویدئویــی از نحــوه بارگیــری 
نامناســب بســته های پســتی توســط پرســنل یکــی از 
نمایندگی های شرکت تیپاکس در فضای مجازی منتشر 
شد. این ویدئو در سطح اکثر رسانه ها و شبکه های داخلی 
و خارجی وایرال شد. بسیاری این ویدئو را بهانه کردند و 
گالیه هــای زیــادی از کیفیــت ســرویس های شــما 
به خصوص در حوزه پشتیبانی داشتند. نظرتان درباره 

این نقدها چیست؟
در این مورد، با بررسی موضوع و پذیرش خطایی که رخ داده بود، 
طی بیانیه ای مراتب عذرخواهی خود را به مردم عزیز کشورمان 
اعام کردیم، چون اعتقــاد دارم کار 
اشــتباه، عذرخواهــی الزم دارد. بــا 
وجــود اینکــه از این دســت خطاها 
در صنعــت پســت پیــش می آیــد 
و خطــای انســانی اجتناب ناپذیــر 
اســت، نمی خواهــم ایــن موضــوع 
را توجیهــی بــر اتفــاق پیش آمــده 
بدانم و لزوم نظارت بیشتر را نادیده 
بگیرم. ما باید برخــی از فرایندهای 
خــود را اصــاح و نظارت بیشــتری 
بــر نمایندگی هــای خــود داشــته 
باشــیم کــه در ایــن زمینه ســازوکار 
و فرایندهایــی تعریــف شــده کــه 
به زودی اعام خواهد شد. شاید بد 
نباشد بدانید فردای همان روز، با 6۰۰ مشتری که کاالیشان در 
آن کامیون بود تماس گرفتیم و درصدد جبران خسارت احتمالی 
آنان برآمدیم. همچنین با لغو مجوز نمایندگی متخلف، شعبه 
از ایشان پس گرفته شد.  نباید فراموش کنیم زمانی که شبکه ای 
بزرگ می شود، به همان نسبت نیز احتمال خطای انسانی در آن 
بیشتر می شود. تیپاکس نیز با ۱۰۰۰ نمایندگی و ۸۰۰۰ نفر نیروی 

انسانی، از این احتمال و خطا مبرا نیست.

ســؤال من فراتر از این ویدئوست. غیر از این 
مــورد و وایرال شــدن مــوارد این چنینی که برای شــرکت 
پست هم اخیراً نمونه های آن را دیده ایم، نظرات خوبی 
درباره تیپاکس در شبکه های اجتماعی ابراز نمی شود...

استدالل من این است که هزار نســبت به دو هزار، عدد زیادی 
اســت، ولی نســبت به صد هزار، یک درصد از آن اســت و عدد 
بزرگی نیست. از طرف دیگر، با میزان کامنتی که در شبکه های 
اجتماعی وجود دارد نمی توان وضعیت یک شــرکت را ارزیابی 
کرد. عموماً شــکایت نســبت به خدمت باید ســنجیده شود و 

نسبت شکایت به خدمت تیپاکس، زیر یک درصد است. 
روزانه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار بسته توسط تیپاکس جابه جا می شود 
که این حجــم از جابه جایــی دو مخاطب دارد؛ یکی فرســتنده و 
دیگری گیرنده. بنابراین ما روزانه با ۲۵۰ هزار مخاطب ســروکار 
داریم که این حجم از نظرات منفی در مقابل حجم باالی ارسال ها 
و مخاطبانی که وجود دارد، درصد زیادی نیست. البته نمی گویم 
جلب رضایت همین تعداد نیز اهمیت ندارد! بلکه تاش ما این 
اســت که با باال بردن کیفیت خدمات خود، سرویس های مورد 
انتظار مردم را در اختیارشــان قرار دهیم.  مشــابه ایــن اتفاق در 
جاهای دیگر هم افتاده بود، اما واکنش چندانی در بر نداشت. 
نکته خوشحال کننده در میان این همه نارضایتی برای ما این بود 
که با تمام فشار ایجادشده، متوجه انتظار باالی مردم از تیپاکس 
شدیم؛ انتظاراتی که وظیفه ما را به عنوان بنیان گذار و بزرگ ترین 
پســت خصوصی کشــور ســنگین تر می کند.  ما به عنوان یک 
شرکت خدمات پستی خصوصی، اهمیت ویژه ای برای نظرات 
و رضایت مشتریان خود قائل هستیم و هر روز، برای بهبود تمام 

فرایندها و خدمات خود تاش می کنیم. 

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

 »ای تیپاکس« 
جدیدترین سرویس ما 
برای فعالیت در حوزه 
تجارت الکترونیک، 
یکی از کامل ترین 

پلتفرم ها برای 
مدیریت سفارش های 

کسب وکارهاست

   عکس:  نسیم اعتمادی
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مشکل اعتماد در تجارت 
اجتماعی چیست؟

نظرات فوری؛ هم 
سم و هم نوشدارو

بــا توجــه بــه اینکــه کاربــران در مــورد 
به اشــتراک گذاری داده هــای شــخصی 
خود با شــرکت ها، به ویــژه اطاعــات کارت 
اعتبــاری و پرداخت هوشــیارتر می شــوند، 
در پذیــرش خرید از شــبکه های اجتماعی 
مــردد هســتند. نیمــی از پاســخ دهندگان 
در نظرســنجی اکســنچر در ســال ۲۰۲۱ 
گفته اند کــه بی اعتمــادی بزرگ ترین مانع 
بــرای پذیــرش تجــارت اجتماعی اســت. از 
آنجا که هنوز تجارت اجتماعی بسیار جدید 
است، مشتریانی که با خرید در پلتفرم های 
اجتماعی آشنایی ندارند، راحت نیستند 
کــه بــه ایــن پلتفرم هــا اجــازه دهنــد فرایند 
پرداخــت را مدیریــت کننــد. در واقــع ۴۳ 
درصــد از پاســخ دهندگان در نظرســنجی 
کوپن فالو نشــان داده اند که به پلتفرم های 

اجتماعی برای پرداخت اعتماد ندارند.
نگرانی ها درمورد اعتماد به تجارت اجتماعی 
در میان کاربران عبارت اند از: ترس از اینکه 
خریدی پس گرفته یا تعویض نشود؛ شک 
و تردید در مورد اصالت فروشــنده؛ نگرانی 
در مورد امنیت، به ویژه در میــان خریداران 
مســن تر؛ نگرانی در مــورد سوءاســتفاده از 
داده های شــخصی؛ شــک و تردید در مورد 
کیفیت یا اعتبار محصوالت؛ عدم آشنایی 
با برند یــا محصول؛ شــک و تردید به دلیل 

نظرات منفی بیش از حد. 
از آنجا که اظهارنظر و تعامل با پســت های 
اســت،  آســان  اجتماعــی  شــبکه های 
مشــتریان بالقــوه دربــاره فروشــنده ای کــه 
می خواهنــد از آن خریــد کننــد، بازخــورد 
فوری مشتریان پیشین را دریافت می کنند. 
این امر شــامل نظــرات مشــتریان در مورد 
کیفیت یک محصول و اطاعاتی در مورد 
ســرعت حمل و نقل، ســهولت بازگشت و 
خدمات مشــتری اســت. در حالــی که این 
می تواند برای مشتریان بالقوه مفید باشد، 
برعکس نیز عمــل می کند. نظــرات منفی 
بیــش از حد در مــورد یک محصــول، زمان 
ارسال کند یا بی پاسخ ماندن خواسته های 
مشتری می تواند بر اعتماد آنها تأثیر منفی 
بگذارد و مشــتریان بالقوه را منصرف کند. 
نظرات یا الیک های بسیار کم نیز باعث عدم 
اعتماد می شود، زیرا اعتبار یک محصول یا 
شرکت را زیر ســؤال می برد. احتیاط  فعلی 
در تکمیل خرید در یک پلتفرم اجتماعی، 
مصرف کننــدگان را وادار می کنــد خریــد را 
به طور کامــل رها کنند یــا خرید خــود را در 

وب سایت یک خرده فروش کامل کنند. 

REVIEWبررسی

قصه مرجان مردی ها و برند کورال که تصاویر را به 
مجسمه های پاپیه ماشه تبدیل می کند

مجسمه های نامتقارن که 
طبیعت را در آغوش می گیرند

پاپیه ماشــه نامــی فرانســوی و به معنــای کاغذ فشــرده 
اســت؛ مثــل همــان کاغذهایــی کــه مچالــه می کردیم و 
تبدیل بــه توپ می شــد تا بــا آن بــازی کنیم یــا آن را دور 
بیندازیــم. حــاال سال هاســت مچاله کــردن کاغــذ بــه 
یــک تکنیــک بــرای ســاخت مجســمه های دوســتدار 
محیط زیســت تبدیل شــده اســت. ترکیبی از تکه های 
کاغذ، روزنامه یا شانه تخم مرغ که به هم می چسبند و 
خمیر می شوند. برای ساخت کارهای پاپیه ماشه نیازی 
به قالب گیری نیست و همین هم باعث می شود که هر 
کدام از محصوالت منحصربه فرد باشند و شکل خاص 
خود را داشته باشــند. به همین خاطر بهترین تکنیک 

برای تبدیل تصویرسازی ها به مجسمه است. 
برند کورال یکــی از برندهای فعــال در حوزه محصوالت 
پاپیه ماشــه اســت. مرجــان مردی هــا، خالــق ایــن برنــد 
متولد پاییز ۱۳۷۰، فارغ التحصیل کارشناسی گرافیک 
و ساکن اهواز است. از سن پایین به هنر عاقه داشته و 
آشنایی اش با هنر و ســبک پاپیه ماشه به سال ها پیش 

بازمی گردد. 
درســت وقتی با یک کتاب چند دهه قبل در خانه شان 
روبه رو شــد که آموزش چنــد نوع خمیــر از جمله خمیر 
پاپیه ماشــه را داده بــود. مســیر مرجــان از همان جــا به 
ســمت پاپیه ماشــه کشــیده می شــود. او در ابتدای کار 
تاش می کــرد بــا همیــن خمیرهــای پاپیه ماشــه برخی 
زیــورآالت را برای خودش درســت کنــد و کمــی بعد هم 
به ســمت ســاختن پیکســل و مجســمه های مینیمال 
مثــل شــازده کوچولــو روی آورد. برخــی کارهایــش را 
در نمایشــگاه های حضــوری عرضــه کــرد  کــه همیــن 
انگیــزه ای بــرای جدی تــر شــدن کارهایــش شــد. وقتــی 
اطرافیان کارهایش را می دیدنــد، توصیه می کردند پیج 
اینســتاگرامی بزنــد تــا ویترینی بــرای کارهایش باشــد. 
مرجان بیشــتر به این فکر می کــرد که پیج اینســتاگرام 

برایش شبیه به یک گالری هنری خواهد بود.
به مــرور بازخوردها نســبت به کارهایش بیشــتر شــد و 
سفارش گرفت. البته خودش می گوید فروش حضوری 
برایش بیشتر از اینســتاگرام بود. شاید به این دلیل که 
خیلی ها با جنس پاپیه ماشــه آشــنایی ندارنــد و زمانی 
کــه به صــورت حضــوری ایــن محصــوالت را در دســت 
می گیرند، متوجه سبک بودن کارها می شوند. تا مدتی 
کارهــای برنــد کــورال فانتزی بــود، امــا وقتی بــا فراخوان 
جشنواره هنرهای تجسمی مواجه شد، تصمیم گرفت 
در رشته حجم شرکت کند. قبل از آن با سفال آشنایی 
داشــت و کارهــای ایــن جشــنواره را بــه صــورت ترکیبی 
از پاپیه ماشــه و ســفال ارائــه داد و توانســت جــزء آثــار 

برگزیده باشد. 

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.

   عکس:  آریا جعفری
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  شروع، بدون سرمایه
اوایل کار ســرمایه اندکی داشــت و البته کار پاپیه ماشه 
نیــز ســرمایه زیــادی نمی خواســت. بــه قصــد درآمد به 
سمت آن نرفت و برایش فعالیتی دلی بود. می گوید در 
حال حاضر همه هزینه ها باال رفته و بدون فروش، پیش 
بــردن کارها مشــکل اســت. او در توضیح دیگــر چالش 
کارهــای خــود بــه دوران کرونا اشــاره می کند که بیشــتر 
مردم چیزهای واجب را می خریدند و دنبال محصوالت 
هنــری نبودنــد. مســئله الگوریتم هــای اینســتاگرام و 
تغییــرات آن در کنار ســرعت پایین و هزینه هــای باالی 
اینترنت از دیگر مواردی اســت که به اعتقاد خالق برند 

کــورال، مشــکات جــدی در بــرای پیشــبرد 
فعالیتش ایجاد کرده است. 

امــا اســم برنــد کــورال از کجــا آمــد؟ خالــق 
برنــد می گویــد از دوران مدرســه اســم کورال 
را دوســت داشــت چــون ترجمــه انگلیســی 
اســم مرجــان بــود. خیلی هــا او را به ایــن نام 
می شــناختند. نام کامل برنــد او، کورال آرت 
مثلــث اســت. می گوید از اشــکال هندســی 
ســه ضلعی را انتخاب کــرده تا در کنــار نام او 

قرار گیرد. 

  برند دوستدار محیط زیست
برند کورال در بخشــی از بیوی اینســتاگرام خود عنوان 
دوستدار محیط زیست را نوشته است. مرجان در این 
رابطه می گوید:»دلیل این مسئله استفاده از دورریزها 
برای درست کردن خمیر پاپیه ماشــه است. دورریزهای 
کاغذ، روزنامه یا شانه تخم مرغ به جای تبدیل به زباله، 
به یک مجســمه هنــری تبدیل می شــود که هــم حالت 

کاربردی دارد و هم تزئینی است.«
او درباره تبدیل شدن برخی نقاشی ها به کارهای هنری 
و مجســمه های پاپیه ماشــه می گوید:»اینکــه تصویری 
در ذهن داشته باشــیم و ابتدا به شــکل دوبعدی ظهور 
پیدا کنــد و در نهایت به حجم ســه بعدی تبدیل شــود، 
شگفت انگیز اســت. من کارهای هنری مختلفی انجام 
داده ام، اما وقتی وارد این کار شــدم حس کردم فعالیت 

بسیار متفاوتی است.«
بــه اعتقــاد او، تمایــز کار هــر هنرمنــد، شخصی ســازی 
کارهاست که می تواند تبدیل به امضای هنرمند شود. 
کمااینکــه خالق برند کــورال هم تاش کرده به ســبک و 
روش خودش آثارش را بسازد. او به مجسمه آذردخت 
به عنــوان یکــی از ایــن کارهــای شخصی شــده اشــاره 
می کند که بــه گفته او دختر پاییز و شــرقی اســت. یک 
مثال دیگــر کارهــای شخصی شــده، مجســمه دختری 

است که پرتقال در دســت دارد و باز هم نمادی از پاییز 
است. هردوی این دختران هم شکل تزئینی دارند و هم 
کاربردی هستند، چون جایی برای قرار گرفتن شمع های 

وارمر دارند. 
برنــد کــورال طبــق نظــر مخاطبانــش، تصمیــم گرفــت 
شــخصیت های کارتونی بســازد. کپل مدرســه موش ها 
یکی از این موارد بود. عمونــوروز و حاجی فیروز هم بعد 
از آن آمدند. دلیلــش هم عاقه مرجان به داســتان ها و 
افســانه های کهن ایرانی بود. این شخصیت ها اتفاقاً با 
استقبال هم روبه رو شدند. در بسیاری از نمایشگاه ها، 
بچه ها توانستند به واسطه همین کارهای هنری با این 
شــخصیت ها بیشــتر آشــنا شــوند. اولیــن 
کار جدی مرجان برای جشــنواره، مجســمه 
نیایــش پــروردگار یــا صلــح و دوســتی بــود. 
کبوتــر نمــادی از صلح اســت و در ایــن اثر با 
حروف فارسی همراه شــده تا یادآور فرهنگ 

ایرانی باشد. 

  چالش های اینستاگرام
مهــم  چالش هــای  از  یکــی  مرجــان 
کســب وکارهای اینســتاگرامی را پایین بودن 
ســرعت اینترنت می داند که در کنــار تغییر 
مداوم الگوریتم های این پلتفرم، مشــکات جدی برای 
این کسب وکارها ایجاد می کند. به اعتقاد او، هرچقدر 
سخت گیری ها کمتر باشد و کارها به سادگی به مخاطب 
نمایش داده شود، کار هنرمند ســاده تر می شود. خالق 
برنــد کــورال معتقد اســت به جــای اینکــه اینســتاگرام 
در خدمت برندها باشــد، حــاال برندهــا در خدمت این 

پلتفرم هستند و زمان بیشتری از آنها می گیرد. 

  قدم بعدی برند
مردی ها درباره اســتراتژی برند خود می گوید:»در حال 
حاضر می خواهم قدری از کارهای فانتزی فاصله بگیرم 
و آثار تزئینی با حجم های بزرگ تر تولید کنم. اتودهایی 
زده ام که در آینده اجرا خواهم کرد.« او درباره فاکتورهای 
موفقیــت یــک برنــد می گوید:»موفقیــت یــک برنــد به 
بســیاری موارد بســتگی دارد. اینکه کارها خاص باشد 
و به دل مخاطب بنشــیند، در موفقیت آن مؤثر است. 
برندها باید کارهایشــان را اصولی انجــام دهند. از ابتدا 
نام گذاری و در ادامه رنگ و نمادهای مربوط به محصول 

اهمیت دارد.« 
خالق برند کورال پله بعدی فعالیت خود را داشــتن یک 
کارگاه برای ادامه تولید کارهای پاپیه ماشــه و آموزش به 

عاقه مندان می داند. 

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران

 کرونا و رونق شبکه های اجتماعی
چگونه مسیر زندگی برخی زنان را متحول کرد؟ 

هپی راگز فرش های هنری و سفارشی می فروشد
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وقتی دو سال پیش همه گیری جهان را زیر و رو کرد، 
زنان شاغل از جمله آســیب پذیرترین افراد بودند. 
امروز آنها بخشــی از طبقه جدیــدی از کارآفرینان 
هســتند کــه بــا کمــک رســانه های اجتماعــی و 
سرگرمی های منحصربه فرد دوره قرنطینه، صنعت 

کسب وکارهای کوچک را تغییر می دهند.
 بــر اســاس داده هــای اداره آمــار کار آمریــکا، بیش 
از چهــار میلیــون نفــر در دو ســال اول همه گیــری 
شــغل خود را از دســت دادند و زنان ۵۷/۳ درصد 
از آنها را تشــکیل می دهنــد. عاوه بر ایــن، در یک 
مطالعــه زنــان در محــل کار در ســال ۲۰۲۰ توســط 
مک کنزی نشان داده شد که زنان شاغل نسبت به 
همکاران مرد خود احساس خستگی، فرسودگی و 
فشار بیشتری دارند.  از آن زمان، بسیاری از زنان با 
راه اندازی کســب وکار خود، ناامیدی خود در محل 
کار را به عزمی راســخ تبدیــل کردنــد.  مردیت مایر 
گرلــی، اســتاد کارآفرینــی در کارنیج ملــون، گفت: 
»این بیماری همه گیر مســیری را که برای اکثریت 
مردم امن به نظر می رسید، متحول کرد. اگر چیزی 
مانند شغل شما که از آن اطمینان داشتید، دیگر 
امن به نظر نمی رســد، حرکت به ســوی کارآفرینی 
که جهشی خطرناک به حســاب می آید نیز دیگر 
مثل گذشته ترســناک نخواهد بود.«  در حالی که 
ماســک می زدیــم، ۱/۵ از هم فاصلــه می گرفتیم و 
درهایمــان را بــه روی دنیا می بســتیم، گوشــی های 
خود را چک می کردیم. طبق مطالعه ای که توســط 
کانتار، یک پلتفرم تحقیقاتی روند رسانه ای انجام 
شد، استفاده از شبکه های اجتماعی در طول موج 

اول همه گیری 6۱ درصد افزایش یافت.
 زنان از جملــه کارآفرینانی بودند کــه از این جهش 
استفاده کردند و با ترکیبی از عاقه، تلفن هوشمند و 
حساب شبکه های اجتماعی، کسب وکاری را ایجاد 
کردند.  تا ژانویه ۲۰۲۲ بیش از ۵۷ درصد از سازندگان 
تیک تاک زن بودند. اینســایدر زنانی را یافته که در 
طول همه گیری شــرکت هایی را راه اندازی کردند تا 
بهترین راهنمایی های خود را در راستای تبدیل شدن 
بــه یــک کســب وکار و گســترش آن بــا اســتفاده از 
شبکه های اجتماعی به اشــتراک بگذارند. در این 

شماره به یکی از این زنان می پردازیم.
نام: مادلین رونزونی

تجارت: هپی راگز که فرش های هنری و سفارشــی 
می فروشد

تأسیس: سپتامبر ۲۰۲۰
 تعداد فالوئرها در زمان نوشتن:

اکانت تجاری اینستاگرام: ۲6۴۰۰۰
حساب تجاری تیک تاک: ۸۸۷۴۰۰

 معیارهــای موفقیت: اســناد تأییدشــده 
توسط اینسایدر نشان داد که رونزونی در 
سال اول خود از درآمد شش رقمی فراتر رفت. این 
عدد از ترکیبی از فروش و تبلیغ برای برندهای دیگر 

در شبکه های اجتماعی به دست آمده است.
 خالصــه داســتان: زمانی کــه همه گیری 
شــروع شــد، مادلین رونزونی دانشجوی 
ارشد در دانشگاه بنتلی در ماساچوست بود و در 
رشــته بازاریابــی تحصیــل می کــرد. او در حیــن 
کارآمــوزی در بخــش شــبکه های اجتماعــی یــک 
شرکت، متوجه استعداد و اشتیاق خود برای تولید 
ویدئوهــای تیک تاک شــد. مــدت کوتاهــی پس از 
راه انــدازی یــک حســاب کاربــری تیک تــاک، برای 
نمایش یکی از عایــق خود به نام پانچ ســوزنی که 
نوعــی گلــدوزی اســت، غــرق در ســؤاالتی از 
مخاطبانش شد که عاقه مند به خرید فرش هایش 
بودند. رونزونی گفــت: »مردم فقــط محتوا یعنی 
فرش ها را دوست داشتند. این گونه بود که تصمیم 

گرفتم کسب و کاری راه بیندازم.«
در حــال حاضــر رونزونــی بنیان گــذار هپــی راگــز 
اســت. او همچنیــن در کمپین هــای تبلیغاتــی بــا 
برندهایــی مانند نایــک، ونــس و بانــک آو آمریکا 
همکاری می کند. تبلیغات برندها و سفارش های 
خاص باعث شــده تــا وی از تابســتان گذشــته که 
فارغ التحصیل شد، به صورت تمام وقت برای هپی 

راگز زمان بگذارد.
 مشــاوره در مورد راه اندازی کســب و کار: 
رونزونی فروش محصوالت خود را قبل از 
اینکه یک طرح تجاری نهایی داشته باشد، شروع 
کرد. او بســته بندی، نــوار یا کارت های یادداشــتی 
برای نوشتن »متشکرم« به مشتریانش نداشت. 
او پیشنهاد می کند که کارآفرینان دیگر زودتر از او 
خود را برای رشد بالقوه آماده کنند. او گفت: »من 
از این کار پشیمان نیستم، زیرا باید از فرصتی که 
تقاضاهــا برایــم فراهــم کــرده بودنــد، اســتفاده 
می کردم. اما اگــر در حــال ایجاد یک کســب وکار 
هســتید و هنــوز تقاضــای مــورد انتظــار خــود را 
ندارید، مطمئن شوید که برند و وب سایت خود را 
فعال کرده اید.« عاوه بر این رونزونی گفت که یکی 
از ســخت ترین تصمیم هــا بــه عنــوان صاحــب 
تجهیــزات  در  ســرمایه گذاری  کســب وکار، 
گران قیمت اســت، ولی ارزشــش را دارد. او گفت: 
»اگــر صاحــب کســب و کاری می خواهــد ابــزار 
جدیدی بخرد و توانایی هزینه کردن آن مقدار پول 
اضافی را دارد، دست به عمل بزند. نتیجه نهایی 

ارزشش را دارد.«

سپیده اشرفی

Sepideh.ashrafi64
@gmail.com
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 B2B دستیابی به برند کارفرمایی مناسب برای استارتاپ های
بسیار سخت است. متقاضیان بالقوه ممکن است قباً نام 
یک استارتاپ B2C را شنیده و حتی از محصول یا خدمت 
آن استفاده کرده باشند، اما بعید اســت با آخرین نرم افزار 

سازمانی آشنا باشند.
با توجــه به ایــن امــر، جملــه کلیشــه ای »هرجــا اراده وجود 
دارد، راهی وجود دارد« در اینجا کاربــرد دارد؛ در صورتی که 
شــرکت های B2B واقعــاً بخواهنــد برند کارفرمایی درســتی 

داشته باشند، راه های خاقانه زیادی پیش پایشان است.

 B2B چرا برنــد کارفرمایی برای شــرکت های  
مسئله مهم تری است؟

برند کارفرمایی در واقع بازاریابی تجربیات کارکنان شماست. 
ایــن نشــان می دهد شــما چه کســی هســتید و چه کســی 
نیســتید. معموالً مردم هنگام انجام کارهــای روزانه خود به 
پروفایــل کســب و کارهای B2B برخــورد نمی کننــد. بیشــتر 
اســتارتاپ های B2B زمــان خــود را صــرف ایجــاد آگاهــی از 
برند برای مشــتریان بالقوه می کنند، نه نیروهای مســتعد. 
اما اولین قدم برای غلبه بر این مســئله چیســت؟ پذیرش. 
به  عنــوان یک شــرکت B2B بایــد بپذیرید به احتمــال زیاد 

مردم معمولی به ندرت شرکت های B2B را می شناسند؛ آنها 
برای نمایش برند کارفرمایی خود باید چگونه عمل کنند؟

B2B 
و برند کارفرمایی

کاهش مزایای کارمندان 
در غول فناوری

خسیس بازی 
عجیب گوگل!

 طبــق گزارش هــا، گــوگل در حال 
کاهش هزینه های خود در بخش 
مزایای کارکنان است. بر اساس اطاعات 
داخلی لو رفته که به دســت اینفورمیشن 
رسیده است، این غول فناوری ایمیلی را به 
برخی از مدیران ارشد ارسال کرده و به آنها 
گفته اســت که ســفر کارمندان را فقط به 

سفرهای تجاری مهم محدود کنند.

 طبــق گزارش ها، یکــی از مدیران 
ارشد گوگل گفته است که با این 
حرکت، برای ســفرهایی کــه حیاتی تلقی 
می شــوند هم حد نســابی وجــود خواهد 
اینفورمیشــن،  گــزارش  بــه  داشــت. 
عملکردهای اجتماعی، برگزاری جلسات 
اعضای تیم خارج از ساعت کاری و سفر به 
رویدادهــای حضــوری کــه گزینــه حضور 
مجازی را نیــز ارائه می دهنــد، دیگر نباید 

تأیید شوند.

 در بیانیــه ای کــه در اختیــار 
اینسایدر قرار گرفت، سخنگوی 
اخیــراً  آنهــا  کــه  کــرد  تأییــد  گــوگل 
راهنمایی هایی را در مورد اتخاذ رویکردی 
مســئوالنه در مــورد مدیریــت هزینه هــا، 
مخصوصــاً در حــوزه ســفر و حضــور در 
رویدادها به اشتراک گذاشته اند. تیم های 
مختلف هر محصول با توجه به نیازهای 
تجاری تیم هایشــان، این امر را به گونه ای 
پیاده ســازی می کنند که بهترین کارکرد را 

داشته باشد.

 گوگل که در طول سال ها به دلیل 
ارائــه مزایــای حســرت برانگیز به 
کارکنان خود مانند وعده های غذایی رایگان 
و سالن های ورزشی در محل شهرت پیدا 
کرده، حاال به جرگه بسیاری از شرکت های 
فنــاوری پیوســته کــه به دلیــل نگرانــی از 
احتمال رکود اقتصادی در آینده به کاهش 

هزینه ها روی آورده اند.

 اینســایدر گزارش داده است که 
طی جلسه اخیر شرکت، ساندار 
پیچای، مدیرعامل شــرکت تمایل خود را 
بــرای ساده ســازی شــرکت و افزایــش 
بهره وری کارکنان ابراز کرده است. پیچای 
گفته که می خواهــد شــرکت را ۲۰ درصد 
کارآمدتر کند و ممکن اســت در این روند 

شاهد کاهش تعداد کارمندان باشند.

NEWSخبر

برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

چرا تجربه کارمندان باید در 
اولویت باقی بماند؟

سرمایه گذاری 
روی کارمندان

چند سال گذشته بدون شک تغییرات قابل توجهی را 
ایجاد کرده و آموخته های مهمی به همراه داشته است. 
یکی از آنها ارزش تجربه کارکنان است. طی چند سال 
اخیــر دریافته ایم که ارتباط و همدلــی در مدیریت یک 
نیــروی کار پراکنده یــا ترکیبــی چقدر حیاتی اســت. به 
طور همزمان یک تغییر دیدگاه در میان کارمندان وجود 
دارد؛ آنها می خواهند هدف مهم تری داشــته باشــند و 
بخشی از چیزی بزرگ تر باشــند. یکی از پیامدهای آن 
استعفای بزرگ بود. تعداد بی سابقه ای از افراد کار خود 
را به نفع ســازمان هایی که نیازهای در حال تکامل آنها 

را برآورده می کردند، ترک کردند.
بــا ایــن حــال همان طــور کــه عــدم قطعیــت اقتصــادی 
پررنگ تــر می شــود، تــرس از عقب گــرد نیــز وجــود 
دارد؛ تمرکــز ســازمان ها بــر کاهــش هزینــه بــه قیمــت 
از دســت رفتن تجربــه کارکنــان. در حال حاضر شــاهد 

گزارش هایی از کاهش سرعت اســتخدام کارفرمایان یا 
کاهش برخی مزایا به دلیل ترس از تغییرات اقتصادی 
هســتیم؛ امــا کســب وکارها نمی توانند پیشــرفت های 
اخیر خود در این زمینه را پاک کنند. در دوره های تغییر 
سریع یا عدم اطمینان کاماً حیاتی است که بر تجربه 
کارمندان متمرکز بمانیم. تغییرات با ســرعتی در حال 
اوج گرفتن است و یکی از بهترین راه ها برای آماده شدن 
برای آن، در کنار نگاهی دقیق تر به فرایندها و فناوری ها، 

ادامه سرمایه گذاری روی افراد است.
 چیــزی کــه در مــورد آن صحبــت می کنیــم، مزایــای 
ســطحی، پرهزینــه یــا یکبــاره نیســت، بلکــه در مــورد 
عناصــری از تجربه کارمندان ســخن می گوییم که برای 
مردم بسیار مهم است؛ شنیده شدن، داشتن استقال 
بیشــتر در نحوه انجــام کار و کار برای ســازمان هایی که 
ارزش هــای مشــترک دارنــد. ایــن عناصــر هســتند کــه 
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

درباره شرکتی که روی تجربیات کارمندان دورکار تمرکز کرد

طراحی تجربه کاری به سبک پالنک

REVIEWبررسی

مشــاهده تأثیرات کار از خانه در ســه تا پنج ســال 
آینده بر کارمندانی که این مدل را انتخاب می کنند، 
جالب خواهد بــود. مک کنزی گــزارش داده که ۵۸ 
درصــد از آمریکایی هــای شــاغل، معــادل تقریبــاً 
۹۲ میلیــون نفــر، گفته انــد کــه حداقــل یــک روز 
در هفتــه فرصــت کار از خانــه را دارنــد. بســیاری 
از کارمنــدان هنــگام دریافــت پیشــنهاد شــغلی، 
انعطاف پذیــری و تعــادل کار و زندگــی را در رأس 
معیارهای تصمیم گیری خود قرار داده اند. تجزیه 
و تحلیل گاســتو نشــان می دهــد کــه ۳۵ درصد از 
کارمنــدان معتقد بودند کــه انعطاف پذیری عامل 
اصلی تصمیم گیری در پذیرش آخرین پیشنهاد 
شغلی آنها بوده است. عاوه بر این، داده ها نشان 
می دهــد کــه دورکار بــودن یــک کارمند بــا کاهش 
۱۳ درصــدی احتمال تــرک کار در ســه مــاه پس از 
اســتخدام مرتبط اســت و باعــث صرفه جویی در 
هزینه هــای گــردش مالــی )در حــوزه جایگزینــی و 
بهــره وری تقریبــاً ۸۴۰۰۰ دالر در ســال بــه ازای هر 
کارمند( برای کسب و کارها می شــود. امروزه درباره 
تأثیر دورکاری بر اماک تجاری و حمل و نقل عمومی 
در شهرها بحث می شود، اما در مورد سامت روان 
و جنبه فرهنگی شرکت چطور؟ چگونه شرکت ها 
می توانند اطمینان حاصل کنند که کارکنان شــان 
همان کیفیت آموزش، توسعه و اجتماعی شدنی را 
که در دفاتر کار داشتند، از خانه دریافت می کنند؟

لیبرتی پانک، رئیس بخش تجربیات از راه دور در 
گاستو، مسیر را برای سایر شرکت های چند میلیارد 
دالری همــوار می کند تا برنامه های مشــابهی را به 
شیوه ای منحصربه فرد و مناســب برای کارمندان 
ارائــه دهد. این شــرکت فنــاوری منابع انســانی ۱۰ 
میلیــارد دالری کــه شــاهد شــکافی در تجربیــات 
کارمندان بود، موقعیت کاری جدیدی تعریف کرد 
و پانک را بر اساس ســابقه کار در برندهای برتر از 
جمله استودیوی انیمیشن پیکسار و اپل، بررسی 

و انتخاب کرد.
پانک کار خــود را در یک شــرکت امــاک تجاری 
آغــاز کــرد. در حالــی که مشــغول جســت و جو در 
شــرکت ها و جایگاه هــای شــغلی دیگــر بــود، از او 
خواسته شد تا به عنوان دستیار شخصی جاستین 
بیبر و مادرش پاتریشــیا مالت فعالیت کند. او در 
نهایت پذیرفت و اولین دســتیار او شد. پانک از 
خانواده ای پرجمعیت می آمد، در نتیجه مجموعه 
مهارت هایــی بــرای درک پویایــی خانــواده و نحــوه 

برخــورد بــا تیپ هــای مختلــف شــخصیت 
داشت. او بیان می کند: »وقتی دستیار 

شــخصی هســتید، در زندگی روزمره 
آن فرد حضور داریــد. این به معنای 
بــودن در فضــای خانــواده و تجارت 
آنها در هر روز هفته است. تجربه 

بسیار خوبی از رهبری بود، زیرا 
شــما یاد می گیرید چه زمانی 
مخالفــت و ایســتادگی در 
برابر افراد مهم اســت و چه 

زمانی حمایت اهمیت دارد.«
پــس از تور بــا بیبــر، پانــک احســاس کرد کــه به 
اســتراحت نیاز دارد و برای کشــف موقعیت های 
دیگــر زمــان می خواهــد. پــس از اینکــه یکــی از 
دوســتانش او را بــه اولیــن نمایش فیلم پیکســار 
دعوت کــرد، پانک بــه اســتودیو درخواســت کار 
داد. قبل از اینکه به تهیه کننده »در جست و جوی 
دوری« کمک کند، به عنوان دستیار تولید شروع 
به کار کــرد. تمرکز اصلــی او بر مدیریــت نیروهای 
مستعد و دفتر تولید بود. او در مورد راه هایی برای 
ایجــاد ارتباطــات معنــادار و تقویــت روحیــه تیــم  

تحقیق می کرد.
ســپس پانک به دفتر خانواده پیتــر تیل منتقل 
شــد؛ جایی که او رئیس ســتاد و اولین مدیر دفتر 
تیل شــد. در ایــن نقــش، او مهارت هــای خاقانه 
حل مسئله خود را توســعه داد. او می خواست از 
برندهای شــخصی فاصله بگیرد و روی شرکت ها 
تمرکــز کنــد، بنابرایــن به ســمت اپــل رفــت. او در 
طراحی صنعتی شروع به کار کرد و به عنوان مدیر 
تجربه محصول بــه کار خود در این شــرکت پایان 
داد. در طول مدت حضورش در این برند، او تصمیم 
گرفت مدرک کارشناسی ارشد خود را در استراتژی 

طراحی بگیرد.
پانــک اکنــون در گاســتو فرضیه هــا را آزمایــش 
می کند، نظرات کارمنــدان و رهبران را می شــنود و 
اطمینان می دهد که تجربه همه در نظر گرفته شده 
است. او بر این تمرکز دارد که اطمینان حاصل کند 
هر کسی فرصتی برای معرفی خود در حین طراحی 
تجربه دارد. پانک همان طور که به رشد و تکامل 
در حرفه خود ادامه می دهد، به این مراحل محوری 
اساسی نیز توجه می کند: موضوع متداول زندگی 
خود که شــما را به ســمت مشــاغل خاصی سوق 
می دهد، کشــف کنید. عوامل تعیین کننده برای 
شما چه بود؟ از جست و جوی کمک در کتاب های 
توسعه شخصی نترسید. ابزارهایی وجود دارد که 
به شما کمک می کند تا قفل باورهای محدودکننده 
و موانــع را باز کنیــد. به مشــاغل دیگری کــه مورد 
عاقه شما هســتند نیز توجه داشــته باشید و به 
الزامات آنهــا دقت کنید. قــرار گرفتــن در معرض 

احتماالت دیگر مهم است.
پانــک نتیجــه می گیــرد: »اســتراتژی طراحی بر 
آموزش رهبــران بــرای پرســش، گــوش دادن و قرار 
دادن نیازهای انسانی در مرکز تصمیم گیری، تصور 
آینده های جایگزین و ســاختن آنها تمرکز 
دارد. شــما می توانیــد از هر جایــی کــه 
هستید رهبری کنید. این لزوماً متکی 
بر قدرت شما یا میزان اطاعاتی که 
شما را قدرتمند می کند، نیست. ما 
به عنوان یک انســان این ظرفیت را 
داریم کــه بر اســاس نحــوه برخورد 
با مســائل و حمایت از دیگران، 
از جایــی کــه نشســته ایم 

رهبری کنیم.«

بــه آماده ســازی کارکنان بــرای تغییــر کمــک می کنند؛ 
رهبــری همدالنــه و پاســخگویی بــه نیازهــای کارکنــان 
بــرای اطمینــان از اینکــه آنهــا احســاس کننــد در یک 
دوره پرتاطــم حمایت می شــوند، بســیار مهم اســت. 
یک راه اصلــی و اغلب نادیده گرفته شــده برای تقویت 
انعطاف پذیــری ســازمان در جهت تغییــر، گوش دادن 
بــه نیــروی کار اســت. ممکن اســت خواندن و بررســی 
بازخوردهــای ســازنده انــرژی زیــادی ببــرد، امــا ایــن 
بینش هــای منظم به شــما کمــک می کند تــا راه حل ها 
را پیــدا کنیــد، اقدامات آگاهانــه انجام دهیــد و مهم تر 
از همــه، فضایی بــرای گفت و گــو ایجاد کنید کــه در آن 
بتوانیــد به طور مســتمر روی بهبــود تجربــه کارمندان 

با هم کار کنید.
 یکی از بزرگ ترین تغییراتی که در حال حاضر شــاهد 
آن هســتیم، تغییــر نحــوه انجــام دادن کارهاســت. بــر 

اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، نیمی از کارکنان 
تا سال ۲۰۲۵ به آموزش مجدد مهارت ها نیاز خواهند 
داشت. به طوری که پیش بینی می شــود مهارت هایی 
مانند تفکر تحلیلی، حل مشکات پیچیده و خاقیت 
جزء ۱۰ مهارت مورد نیاز تا سال ۲۰۲۵ باشد. شرکت ها 
باید یک بار دیگر تمرکــز خود را بــه کارمندان معطوف 
کنند و آنها را تشــویق بــه یادگیــری مهارت های جدید 
کننــد. مهارت  آمــوزی و یادگیــری مســتمر نه تنهــا در 
یافتــن و پــرورش اســتعداد، بلکــه در کمــک بــه تولیــد 
انگیزه برای اســتفاده از اســتعدادها، چیزی اســت که 
کسب و کارها به آن نیاز دارند و همچنین کارکنان آن را 
می خواهند؛ اما دستیابی به این امر مستلزم آن است 
که یادگیری و رشد را به بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ 
خود تبدیل کنید تا توســط همه قابل دســترس باشــد 

و پذیرفته شود.

افرادی که استخدام خواهید کرد تا به حال نام تجاری شما را 
نشنیده اند و همین طور هم خواهند ماند. افرادی که به دنبال 
کارفرمای جدیدی برای خود هستند، به طور جادویی با شما 
روبه رو نخواهند شــد، مگــر اینکــه آگاهانه تاش کــرده و بر 
تعامات باکیفیت و متناسب تمرکز کنید. آنها شما را پیدا 

نخواهند کرد، این شما هستید که باید آنها را پیدا کنید.

  مردم محور باشید
برند کارفرمایی با کارمندان شما معنی پیدا می کند. کارکنان 
شاد و متعهد یک برند کارفرمایی قوی می سازند. اگر به عنوان 
یــک کارفرما شــهرت خوبی داریــد، می توانیــد کاندیداهای 
متعهد بیشتری را جذب کنید و در نتیجه نیروهای بهتری 

را استخدام کنید.
هرچه کاندیداها با نام تجاری شــما آشنایی کمتری داشته 
باشــند، در طــول فراینــد مصاحبه زمــان بیشــتری را صرف 
تحقیق در مورد شما می کنند. آنها به پست های لینکدین 
کارمنــدان فعلــی نگاه می کننــد و وب ســایت هایی کــه افراد 
نظرات خود را در مورد شــما در آنها ثبــت کرده اند، مطالعه 

می کننــد. ایــن نظــرات کاندیداهــای نامطمئن 
را متقاعــد می کنــد که به تیــم شــما بپیوندند و 

نماینده برند شما باشند.

  فرهنگ واقعی خود را ارائه دهید
در مــورد پســت های تبریــک مناســبات در 
لینکدین صحبت نمی کنیم، بلکه از استراتژی 
دقیق و برنامه ریزی برای چگونگی ارائه فرهنگ 
شرکت خود به جهان حرف می زنیم. از آنجا که 
بعید اســت کاندیداهای بالقوه ایده ای در مورد 

برند شــما داشــته باشــند، مهم اســت که خود را به صورت 
شــفاف ارائه دهید. توضیح دهید که چه کســی هســتید و 
چه کسی نیستید. در مورد دیدگاه و ارزش های خود به طور 
گســترده صحبت کنید. مثال های واقعــی و اختصاصی از 
شرایط منحصربه فرد خود به عنوان یک کارفرما ارائه دهید.

بــرای مثــال هنگامــی کــه شــرکتی می خواهــد در مــورد 
فرصت هــای برابــر در محیــط کار صحبت کند، بایــد حتماً 
ذکر کنــد کــه مثــاً ۴۰ درصــد از تیمــش را افرادی تشــکیل 
می دهند کــه خــود را زن معرفی می کنند. شــما الزم اســت 
فعاالنه این داســتان ها و ارزش ها را با کاندیداهای بالقوه به 
اشتراک بگذارید تا به آنها نشان دهید که در تاش هستید 
تا مشکات دنیای واقعی را حل کنیم و »تنوع« را به رسمیت 
می شناسید. تولید یک کتاب راهنمای فرهنگ نیاز به زمان و 
انرژی زیادی دارد. محتوا حرف اول را می زند، ولی داشتن یک 

دارایی ملموس برای نشان دادن به کارمندان بالقوه مشخص 
می کند که شما برند کارفرمایی خود را جدی می گیرید.

  غلبه ثبات بر کمیت
هیچ چیز بدتر از ابتکارهای انفجاری و به دنبال آن دوره های 
ســکوت نیســت. نبردهــای خــود را عاقانه انتخــاب کنید. 
تصمیم گیری در مورد چند کانال کلیدی و پلتفرم محتوایی 
کــه مناســب شماســت و کســب اطمینــان از کامنت هــای 
مداوم و منظم، به ایجاد پایگاه مخاطبان و اعتبار شما کمک 
می کند. برای مثال ممکن است برداشت شما این باشد که 
یک کانال اختصاصی لینکدین داشته باشید که تمام موارد 
مربوط به فرهنگ و زندگی روزمره در شرکت را پوشش دهد. با 
به روزرسانی های مرتب نشان می دهید که افراد تیم مشغول 

چه کاری هستند.

  نمونه های موفق در ساخت برند کارفرمایی
خوشبختانه نمونه های زیادی از برندهای کارفرمایی موفق 
برای شــرکت های B2B وجود دارد. یکی از نمونه های عالی، 
غول نرم افزار ارتباط با مشــتری »هاب اسپات« 
اســت. این شــرکت بیش از ۷۰۰۰ کارمنــد دارد 
 B2B و یکی از شناخته شــده ترین شــرکت های
اســت و با وضع قوانینــی، فرهنگ شــرکت را با 
قــدرت بیشــتری ترویج می دهــد. کــد فرهنگی 
هاب اسپات این کار را به درستی انجام می دهد؛ 
۱۲۸ اســاید هوشــمندانه کــه مســتقیماً بــه 
اصل مطلــب اشــاره می کنــد و نشــان می دهد 
کــه هاب اســپات برنــد کارفرمایی خــود را جدی 
می گیرد. در اروپا، »پرســونیو« نمونه مناســبی 
برای تأمل است. جای تعجب نیست که یک شرکت منابع 
انسانی تأکید زیادی بر نمایش فرهنگ خود داشته باشد. 
وباگ آنها به صورت گسترده بر صدای کارمندان تمرکز دارد 
و اجازه می دهد تجربیات آنها به نمایش درآید. وب ســایت 
بنیاد پرسونیو که جزئیات تاش های خیریه شرکت و نحوه 
همسویی آنها با اهداف تجاری آن را نشان می دهد، نمونه ای 
زیبا از پایبندی این کارفرما به ارزش های خود اســت. به یاد 
داشته باشید که ساختن یک برند کارفرمایی ارزشمند برای 
شــرکت های B2B نیازمند رویکردی خاقانه و انعطاف پذیر 
اســت. شــما شکســت نمی خوریــد، بلکــه یــاد می گیرید. 
بنابراین همه چیز را به عنوان نســخه اولیه در نظر بگیرید و 
بدانید که نسخه های جدید بسیاری پس از آن خواهند آمد. 
محتوا )فرهنگ( خود را عرضه کنیــد و اجازه دهید تعامل و 

پاسخ مخاطبان، مسیر استراتژی شما را تعیین کند.

ترانه احمددوست

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

انقــاب در منابع انــرژی به رشــد جهان غــرب و دگرگونی 
آن از یــک جامعه کشــاوری بــه موجودیتــی برخــوردار از 
تجارت پایدار و صنعت و زندگی شهری سرعت بخشید. 
جامعــه ای که بــه نیــروی کار بردگان دسترســی نداشــت 
و شــرایط کمبود نیــرو را تجربه می کــرد، انگیــزه الزم برای 
جســت و جوی منابع انرژی جایگزین را به دســت آورده و 
به ارائه ماشین آالتی روی آورد که موجب صرفه جویی در 
نیروی کار شود. قدرت برگرفته از اسب، نخستین ابزار این 

مسیر و دگرگونی اجتماعی بود. 
اختراع نعــل اســب، رکاب و دهنه بــرای نخســتین بار در 
دوران تاریک غرب انجام شــد. آنها توانســتند اسب را از 
حیوانی که تنها به درد کارهای سبک و باربری می خورد، 
تبدیل به یک منبع انرژی کنند که در جنگ و صلح به کار 
می آمد. مهار کردن اسب با دهنه و اتصال آن به گاوآهن 
ســنگین آن را بــه حیوانــی کارآمدتــر از گاو تبدیــل کــرد و 
اختــراع رکاب آن را به ابــزار برتــری جنگجویان ســواره در 

جنگ های قــرون وســطی مبدل ســاخت؛ به ایــن ترتیب 
پایه های تغییرات پیچیده در اجتماعی آغاز شد که قادر 
به تأمیــن هزینه هنگفت شــوالیه، زره و اســبش بــود، در 

حالی که برای امرار معاش خود روی لبه قرار داشت.

 ظهور منسوجات
موفقیت فناورانه قرون وسطی در بهر ه گیری از نیروی آب 
و باد حتی از مهار نیروی اســب هم مهم تر بــود. رومی ها 
پیشگام استفاده از نیروی آب در امپراتوری بعدی بودند 
و ممکن اســت برخی از شــیوه های آنان هنوز باقی مانده 
باشد. در همین حال به نظر می رسد که آسیابی که ابتدا 
در شــمال اروپا مورد توجه قرار گرفت، آسیاب نورس بود 
که از چرخ آبی اســتفاده می کرد که به شکل افقی نصب 
شــده و بدون دخالت چرخ دنده و به شکل مستقیم یک 
جفت سنگ آســیاب را به حرکت درمی آورد. نمونه هایی 
از ایــن آســیاب ســاده در اســکاندیناوی و در شــتلندها 

نقش منابع انرژی در توسعه فناوری؛ موفقیت فناورانه 
قرون وسطی در بهر ه گیری از نیروی آب و باد حتی از مهار 

نیروی اسب هم مهم تر بود

پروژه مهار نیرو

قرون وسطی و فناوری و نوآوری در هند و چین

نوآوری مغفول مانده
 برخــی از فناوری های آســیای شــرقی و 
جنوبــی به ویــژه فنــاوری هنــد و چیــن 
قرارگرفتن در روند انتقال را مدیون اسام هستند. 
ارتباطــات تجــاری دیرینــه ای بیــن فرهنگ های 
باســتانی هندو و بودایی شــبه قاره هند با جهان 
عرب تا غرب  برقرار شــد و خود این تمدن ها نیز 
پس از فتح مغول در قرن شانزدهم تحت سیطره 
شــدید مســلمانان قــرار گرفتنــد. در ابتــدا 
صنعتگران هندی در کار بــا آهن تخصص پیدا 
کردنــد و بابــت ســاخت محصــوالت فلــزی و 
شیوه های نساجی شهرت بسیاری داشتند، اما 
شــواهد اندکی وجود دارد تا نشــان دهد در قرن 
شــانزدهم نــوآوری فنــی در تاریــخ هند پیــش از 
پایه گــذاری مراکــز تبــادل تجــاری اروپایی نقش 

برجسته ای داشته است.

 شکوفایی تمدن در چین از حدود سال 
۲۰۰۰ پیــش از میــاد و در زمانی نمایان 
شــد که نخســتین سلســله های تاریخی ظهور 
کردند. این تمدن از ابتدا به مهارت های فناوری در 
قالب مهندســی هیدرولیــک اهمیت مــی داد، 
چراکه برای ماندگاری خود وابستگی بسیاری به 
 چیرگــی بــر ســیاب های غنــی امــا ویرانگــر

 )Huang He( رودخانه زرد داشت.
سایر فناوری ها از جمله ریخته گری آهن، تولید 
چینی و ســاخت برنــج و کاغــذ در مراحــل اولیه 
ظاهر شدند. از آنجا که هر سلسله پیرو سلسله 
دیگر بود، تمدن چین زیر سلطه نخبگان اداری، 
ماندرین ها قرار گرفت که به زندگی چینی تداوم 
و ثبــات دادنــد، امــا همزمــان موجــب چیرگــی 
دیدگاهی محافظه کارانه بر روند نوآوری شدند؛ 
آنها در برابر معرفی شــیوه های جدید مقاومت 
می کردند مگر اینکه سودی روشن از آن به دست 
بیاید. نمونه ای از چنین نوآوری توسعه استادانه 
و نوآورانه ساعت مکانیکی بر پایه نیروی آب بود 
که تحت نظارت سو سانگ در سال ۱۰۸۸ ساخته 

شد. این ساعت به وسیله یک چرخ آبی هدایت 
می شد که به طور منظم در حرکت بود.

 پیوندهــای بین چیــن و دنیای غــرب تا 
دوران مــدرن ضعیــف باقــی مانــد، امــا 
 ماننــد آنچــه در ســفر مارکوپولــو در ســال های
 ۱۲۹۵-۱۲۷۱ رخ داد، برخــورد گاه و بیگاه موجب 
آگاهی غرب از برتری فناوری چینی و ایجاد انگیزه 
برای انتقــال فنــاوری به غرب شــد. همــه دانش 
قطب نمــای  ابریشــم کاری،  دربــاره  غربــی 
مغناطیســی و کاغذ ســازی از چین گرفته شــده 
اســت. اروپایی هــا چندیــن قــرن پیــش از اینکه 
دست به کار تولید چیزی باکیفیت مشابه چینی 
مرغــوب وارداتــی شــوند، ایــن ســاخته چیــن را 
می ستودند. با این حال ماندرین چینی در حالی 
که از ثبات اجتماعی نسبی برخوردار بود، کاری 
برای تشــویق نــوآوری یا روابــط تجاری بــا جهان 
خارج انجام نداد. شکل نگرفتن گروه اجتماعی 
معادل طبقه بازرگانــان در چین، آن گونــه که در 
غرب شکوفا شده و برای ارتقای تجارت و صنعت 
تاش زیادی کرد، نیز از این وضعی اثر گرفته بود. 
در نتیجه چین در مهارت های فنی از غرب عقب 
افتاد تا اینکه تحوالت اجتماعی قرن بیســتم و 
انقاب های سیاســی عزم راسخ برای کسب این 
مهارت هــا را برانگیخــت و چینی هــا را متوجــه 

اهمیت آن برای شکوفایی اقتصادی کرد.

 جهان غرب در ســال های ۵۰۰ تــا ۱۵۰۰ 
ناگزیر شد با وجود دستیابی به بسیاری 
از فناوری های شرق، بیشتر مشکات را با ابتکار 
عمل خودش حل کند. به این ترتیب یک جامعه 
کشاورزی شکل گرفته بر پایه اقتصاد معیشتی 
به جامعه ای با تجارت پایدار با بهره وری بیشتر، 
صنعت و زندگی شــهری رو به رشــد تبدیل شد. 
این در درجه نخست دستاورد فناورانه و عظیم 

چشم گیری بود.

REVIEWبررسی
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)Shetland( باقی مانده است که در جنوب اروپا، جایگاه 
آســیاب معروف یونانی نیز نمایان شــده. برخــی از ۵6۲۴ 
آســیاب ثبت شــده در کتاب Domesday انگلســتان در 
ســال ۱۰۸6 نیز از این گونه بوده، گرچه شــاید تــا آن تاریخ 
چنگکی که به صورت عمــودی به یک چرخ نصب شــده 
بود، خود را به خوبی در چشم اندازهای انگلستان تثبیت 
کــرده بود. آســیاب نــورس )Norse( بــرای آنکه چــرخ را با 
سرعت مناسب بچرخاند به جریان آب نیاز داشت و برای 
سنگ آســیاب باالیی نیازی به چرخ دنده نبود )این روش 
چرخاندن یک سنگ بر باالی سنگ تخت ثابت به زودی 
فراگیــر شــد(. بیشــتر آســیاب های Domesday بــرای 
آسیاب غات به کار گرفته می شد، اما در قرن های بعدی 
کاربردهــای مهــم دیگــری از جمله ســاخت منســوجات 
)فشرده سازی و ســاخت نمد از الیاف پشــمی(، اره کردن 
چوب و خرد کــردن دانه های گیاهی بــرای روغن گیری نیز 
برای آن ابداع شد. چرخ های اورشات )Overshot( نیز در 
جاهایی که جریان  کافی آب وجود داشت معرفی شدند 
و توانمنــدی آسیاب ســازان قــرون وســطایی در ســاخت 
آســیاب ها و اســتحکامات و در ســاخت چرخ دنده هایــی 

افزایش یافت که به شکلی فزاینده پیچیده تر می شد.

 بادبان ها و آسیاها
از آغاز تمدن بادبان برای مهار نیروی باد به کار می رفته، اما 
غرب تا پایان قرن دوازدهم آســیای بادی را نمی شناخت. 
شواهد نشان می دهد که آسیای بادی در غرب به شکلی 
خــودکار توســعه یافتــه اســت. اگرچــه در ایــران و چیــن 
پیشینه هایی از آن وجود دارد، اما این ابهام همچنان باقی 
است. آنچه مســلم اســت اینکه آســیای بادی در اروپای 
قرون وســطی بســیار مورد اســتفاده قــرار گرفــت. نیروی 
باد به طــور کلــی کمتــر از نیــروی آب قابل اعتماد اســت، 
امــا در جایــی کــه آب کمــی در دســترس اســت، بــاد یک 
جایگزین جذاب است. چنین شرایطی در مناطقی که از 
خشکســالی یا کمبود آب های ســطحی رنج می برند و در 
مناطق پست که رودخانه ها انرژی اندکی دارند، به چشم 
می خورد. بنابراین از یک سو در جاهایی مانند اسپانیا یا 
نواحی پایین انگلستان و از ســوی دیگر در فناند و پولدر 
هلند آســیاهای بادی شکوفا شــده اند. اولین نوع آسیای 
بادی که به شکل گسترده به کار گرفته شد، آسیای ستونی 
)post( بــود کــه در آن تمــام بدنــه آســیا روی یــک ســتون 
می چرخد   تا بادبان ها رو به سوی باد قرار گیرد. با این حال 
در قرن پانزدهم بسیاری به سوی ساخت برج آسیا رفتند، 
کــه در آن بدنه آســیا ثابت اســت و فقــط کاهک حرکت 
می کند تا بادبان ها در جهت باد قرار گیرند. توسعه آسیای 
بادی همانند آســیاب نه تنها قــدرت مکانیکی بیشــتری 
را به همــراه آورد، بلکه بــه افزایش دانش دربــاره ابزارهای 

مکانیکی کمک کرد که در ساخت ساعت ها 
و سایر وسایل به کار می رفت.

اروپای قرون وســطی توانســت بهره وری را با 
منابــع جدیــد قدرتی کــه در اختیار داشــت، 
تــا انــدازه زیــادی افزایــش دهــد. افزایــش 
بهــره وری در کشــاورزی بــه فراوانی مشــاهد 
می شــود، آنجــا کــه گاو بــا اســب جایگزیــن 
شــد، محصــوالت جدیــد معرفــی شــدند و 
این مســئله به بهبــود انــدازه غــذا و تنوع آن 
انجامیــد کــه بــه بهتــر شــدن رژیــم غذایی و 

انرژی مردم منجر شد. همچنین معرفی چرخ ریسندگی 
در صنایــع در حــال گســترش آن دوره، به ویــژه صنعــت 
تولید پارچه های ابریشــمی تا حــدی این فراینــد مهم را 
خودکار کــرد و شــیوه اســتفاده از نیروی آب بــرای ایجاد 
حرکت تأثیــری ژرف بــر موقعیت صنعت در انگلســتان 
در ســده های پــس از قــرون وســطی گذاشــت. صنعــت 
کاغذسازی اواخر قرون وســطی نیز از همین رویه پیروی 
کــرد؛ الیافــی کــه از آن کاغــذ تهیــه می شــد، بــه وســیله 
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تیم رباتیک نوجوانان که این روزها آماده المپیاد جهانی ژنو 
می شود، در پی جذب اسپانسر است

این گروه متنوع
هفتــه دوم مهــر قــرار اســت یک تیــم رباتیــک از 
ایران عــازم مهم ترین مســابقات جهانی رباتیک 
شــوند. دربــاره همــان گروهــی حــرف می زنیم که 
ســال ۲۰۲۱هــم بــه رتبــه دوم همیــن مســابقات 
رســید؛ اما اینکه آنها کی می روند و آیا دســت پر 
برمی گردند یا نه، موضوع ما نیست. اصل قصه، 
ماجرای دراماتیک این گروه ۲۲ نفره است که آنها 
را جذاب و متفاوت کرده است. »متکثر و متنوع«؛ 
این احتمــاالً بهترین صفتی اســت که می شــود 
به این گروه رباتیــک اطاق کرد. آن هــم به خاطر 
اینکه اعضای آنها به جز نوجوانان تهرانی، شامل 
دختران و پسرانی از قلعه حسن خان، اصفهان، 
خاک سفید، شیراز، خانه علم جمعیت حمایت 
از کــودکان، دروازه غــار، احمدآبــاد مســتوفی و... 
می شود که همگی بعد از یک آزمون به عضویت 
گروه درآمدند. چه زمانی؟ از سال گذشته با کمک 

شبکه های مجازی. 

از دهلی تا واشنگتن
چند ســال بــه عقــب برگردیــم؛ ماجرای 
شــکل گرفتن تیــم از ســال ۲۰۱6 شــروع شــد. 
درســت همان ســالی کــه محمدرضا و تیــم خود 
به همــراه ۱۳ گــروه دیگر از ایــران راهی هند شــده 
بودنــد کــه در مســابقات رباتیــک شــرکت کنند. 
آن زمــان مدیــر اجرایــی شــرکت فرســت کــه تــا 
پیــش از ایــن برگزارکننــده مســابقات رباتیک در 
سطح کشــورهای برتر دنیا بود، با وسواس زیادی 
شــرکت کننده های مســابقات دهلــی را بررســی 
می کــرد. چــرا؟ کمپانــی فرســت تصمیــم گرفتــه 
بــود کــه مســابقات رباتیــک جدیــدی بــا حضور 
۱۹۰ کشــور دنیــا برگــزار کنــد؛ یعنــی مســابقاتی 
که کشــورهای کمتر برخــوردار هم بتواننــد در آن 
دخیل شــوند. این مدیر با دقت کارهــای گروهی 
تیم ها و کشــورهای مختلف را زیر نظر داشــت تا 
اینکه گــروه محمدرضا و دوســتان او از اصفهان، 
به چشــمش آمدند و از آنها دعوت کرد که ســال 
دیگر برای مســابقات فرســت گلوبــال پلنج راهی 

آمریکا شوند. 

مقام های ایران در المپیاد جهانی رباتیک
سال ۲۰۱۷ گذشت، اما به همین ترتیب در 
هر سال ایران با ربات های مختلف درباره موضوعات 
متفاوت وارد رقابت شد. سال ۲۰۲۰ در نهایت تیم 
ایــران به عنــوان ۲۰ تیم برتــر انتخاب شــد و کرمی، 
جایزه بهترین مربی سال را از این رقابت ها برد. سال 
گذشــته نیز این تیم به جایگاه دوم جهانی رسید؛ 
آن هم با یک ایده جالب برای درست شــدن سطل 
زباله های هوشمند از یکی از اعضایی که با معرفی 
جمعیت حمایت از کودکان به گروه پیوســته بود. 
این عضو گروه به خاطر تجربه زیســته خــود، ایده 
جالبی درباره تفکیــک زباله به تیــم داد که نه تنها 
جایزه جهانی را برد، بلکه مورد اســتقبال بسیاری 

از استارتاپ های محیط زیستی هم قرار گرفت. 

حاال قدم آخر
ایــن نوجوانــان قــرار اســت نهــم اکتبــر به 
سوئیس برسند و یازدهم دوباره به کشور برگردند. 
در این مدت نیازهای بعضی از اعضا مثل اینترنت، 
تبلــت، لپ تــاپ و هزینه هــای رفت و آمدشــان بــا 
کمک های خیرین و اسپانسرهای مختلف تأمین 
شــده بود و حاال مانده قدم آخر؛ یعنی اسپانسری 
که هزینه ســفر مهیج آنها به ژنو را تأمین کند. این 
نوجوانــان همه کارهــای رســانه ای را هم خودشــان 
در دســت گرفته اند و می گویند تــاش کرده  اند که 
حمایت های مالی بیشــتری برای این ســفر مهیج 
در اینستاگرام شــان جمع کننــد. حســاب آنها به 
اســم Teamiranfgc هــر چنــد روز یــک بــار به روز 
می شود و گزارشی از آمادگی شان برای روبه رو شدن 
بــا رقبــای اصلــی از کشــورهای اندونــزی، رومانی و 
آمریکا می دهد. آنها این روزها آخرین اردوی خود 
را برای ســاخت رباتی در حوزه کاهــش ردپای کربن 
می گذرانند که می تواند نه فقط یک محصول مهم 
برای این مسابقه، بلکه برای همه دنیا باشد. مثل 
همان تجربــه ســال ۲۰۲۱ که بــا ایده »ســطل زباله 
هوشــمند« هم رتبه دوم جهانــی را آوردنــد و هم با 
اســتقبال اســتارتاپ های مهــم خارجــی و داخلی 

مواجه شدند.
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چکش های مورد اســتفاده در تولید منســوجات نمدی 
ساییده می شد.

 صابون سازی و توسعه صنعت زغال سنگ
در همیــن حال شــهرهای در حال گســترش که بــازاری رو 
بــه رشــد بــرای محصــوالت طناب ســازان، بشکه ســازان، 
چــرم کاران، و فلــزکاران )زرگرهــا و نقره ســازان( داشــت، 
صنایع دســتی ســنتی رونق گرفت. صنایع دستی جدید 
و مهم تــر ماننــد صابون ســازی در شــهرها توســعه یافت. 
به نظر می رسد شــیوه ســاخت صابون یک ابداع تیتونی 
)Teutonic( در دوران تاریــک بوده که در بین 
تمدن هــای باســتانی ناشــناخته اســت.  ایــن 
فرایند شامل جوشاندن آنها با یک قلیایی قوی 
برای تجزیه چربی های حیوانی یا گیاهی است. 
مدت ها قبــل از اینکــه صابون برای پاکســازی 
شخصی رایج شــود، کاالی ارزشمند صنعتی 
بــرای تمیــز کــردن پارچه هــای نســاجی بــود. 
ساخت صابون یکی از نخســتین فرایندهای 
صنعتــی بــود کــه در آن از زغال ســنگ بــرای 
سوخت استفاده شد. توســعه صنعت زغال 
سنگ در شمال اروپا نوآوری مهم دیگر قرون وسطی است 
که هیچ تمدنــی پیــش از آن چنین تاش ســامان یافته ای 
برای بهره برداری از زغال سنگ انجام نداده بود.  شیوه های 
استخراج تا زمانی که زغال ســنگ در نزدیکی سطح زمین 
قابل دستیابی بود چندان پیچیده نبود، اما همان گونه که 
جست و جو برای این ماده معدنی به عمق بیشتری رفت، 
این صنعت روش هایی را نسخه برداری کرد که پیش تر در 
صنایع معدنی فلزی در شمال و مرکز اروپا کامل شده بود.
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 شنیده ها حاکی از آن است که سرجهازی همه دولت های همه زمان ها و همه جبهه ها و حزب ها و شاخه ها
باالخره از مد افتاده و آن طفلک معصوم مجبور به استعفا شده؛ از که حرف می زنم؟ از سورنا حرف می زنم نصایح ایرج میرزا

یاد باد آنچه به من 
گفت استاد

ایرج میــرزا از شــاعران برجســته دوران 
پیشــگامان  از  و  مشــروطه خواهی 
نوگرایی در ادبیات فارســی بــود. وی که 
در پاییز ســال ۱۲۵۲ )یا ۱۲۵۳( شمسی 
در تبریز به دنیا آمد، فرزند صدرالشعرا 
و نتیجــه فتحعلی شــاه قاجــار بــود. در 
یــز تحصیــل  مدرســه دارالفنــون تبر
کــرد و هنگامــی  کــه امیرنظــام گروســی 
مدرســه مظفری را در تبریز پایه گذاری 
کرد، معاون آن مدرســه شــد، در حالی 
کــه مدیــر ماهنامــه ورقــه )نخســتین 
نشــریه دانشــجویی تبریــز( نیــز بــود. 
وی بــه زبان هــای ترکــی، فارســی، عربی 
و فرانســه تســلط داشــت و روســی نیز 
می دانست. اشعار ایرج ساده و روان و 
گاهی دربرگیرنده واژه ها و گفتار عامیانه 
اســت کــه در دوره مشــروطیت اثرگذار 
بــود. ایرج میــرزا در ۲۲ اســفند ۱۳۰۴ 
شمســی در پی ســکته قلبــی در تهران 
درگذشــت و در آرامــگاه ظهیرالدوله به 

خاک سپرده شد.

گفت استاد مبر درس از یاد
یاد باد آنچه به من گفت استاد

یاد باد آن که مرا یاد آموخت
آدمی نان خورَد از دولت یاد

هیچ یادم نرود این معنی
که مرا مادر من نادان زاد
پدرم نیز چو استادم دید
گشت از تربیت من آزاد

پس مرا منت از استاد بُوَد
که به تعلیم من اُستاد اِستاد

هرچه می دانست آموخت مرا
غیر یک اصل که ناگفته نهاد

قدر استاد نکو دانستن
حیف! اُستاد به من یاد نداد

گر بمردست روانش پرنور!
ور بُوَد زنده خدا یارش باد!

HINT نکته

میز اگر ماندنی بود...

1
شما یادتان نمی آید اما زمان ما، هر پشت میزنشینی موقع 
رســیدن به میز ریاســت یا معاونت یا مشــاورت یــا هر چی، 
قبل از اینکــه بیفتد دنبال منگنه و جاچســبی و کازیــه و... 
دربــه در دنبال یک آدم خوشــنویس می گشــت کــه برایش 
به خط خــوش و جلــی بنویســد: »میز اگــر ماندنی بــود، به 
تو نمی رســید.« ایــن  پــروژه را که به ســرانجام می رســاندند، 
آن وقــت می افتادند به جــان ارباب رجوع  و دمــار از روزگارش 
درمی آوردنــد. بــه هر حــال گفتم کــه یــاد آن بــزرگان عرصه 
خدمت را گرامی بداریــم و دوباره یادمان بیایــد که »میز اگر 

ماندنی بود، به تو نمی رسید.«

2
شنیده ها حاکی از آن اســت که سرجهازی همه دولت های 
همه زمان ها و همه جبهه ها و حزب ها و شــاخه ها، باالخره 
از مد افتاده و آن طفلک معصوم مجبور به استعفا شده. از 
چه حرف می زنم؟ از که حرف می زنم؟ از سورنا حرف می زنم.

3
ممکن است یک عده همین االن در اندرون خسته دل شان 
عروسی برپا باشد و خودشان را در یک قدمی معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری ببینند. حاال شما می خواهید 
بپرسید چه کسانی چنین مراسم باشکوهی را در اندرون خود 

گرفته اند؟ در پاسخ باید عرض کنم  حاال هر کسی. آدمی است 
و طبع طمع کارش. ممکن اســت این فرد از افــراد بالیاقت و 
کاردان و باسوادی مثل فارغ التحصیان یک دانشگاه خاص 
باشد و امکان هم دارد یک آدم بی سواد و پرت باشد که حاال 
یک مدرک هم از دانشگاه شریف و تهران و امیرکبیر گرفته 

باشد و هوا برش داشته باشد.

4
یک عده هم حسودی آقا سورنای ما را می کردند. 
اینهــا خودشــان می داننــد کــه دست شــان به 
دمب موش هم بند نیست و عمراً ممکن است 
جای آن عزیز از دســت رفته را بگیرنــد، اما برای 
خنک کــردن دل شــان از رفتــن معــاون علمــی 

و فنــاوری رئیس جمهــور خوشــحال اند. در حالــی کــه یکی 
نیســت به آنها بگویــد: »ای دوســت بــر جنازه دشــمن چو 
بگذری/ شــادی مکن که بر تو هم این ماجرا رود« البته دور 
از جان سورناجان، ایشان که ماشاءهللا چهارستون بدنش 
سالم اســت و به امید خدا در ۱۰، ۱۲ هیئت دولت دیگر هم 
معاون خواهد بود. گیریم این بار از آن عزیز از دست رفته برای 
جلسات هیئت دولت دعوت نمی شده؛ خیلی مهم نیست. 

سورنا این قدر از این جلسات دیده که چشمش پر است.

5
گفتم جنــازه یــاد ملکه... ببخشــید پادشــاه بی اعصاب 

انگلیــس افتادم. یعنــی از این بــه بعد خدا رحــم کند به 
خدمه کاخ باکینگهــام با این اخاق اضافات مرغی شــاه 
چارلــز. ای کاش یکی بهــش می گفت: »تاج کــوه نور اگر 

ماندنی بود، دست ماهاراجه هندوستان می ماند.«

6
البتــه بایــد همیشــه یادمــان باشــد کــه در 
قاعده ها همیشــه اســتثنا هم هست. مثاً 
اینکــه فکــر کنیــم میــز هــر کســی ماندنــی 
نیســت، از بیــخ و بــن غلــط اســت. حــاال 
اگــر آن آدم مثــل شــاه چارلــز باشــد، بــا دو 
تــا اخــم و کیش کیــش دســت ماجــرا ختــم 
به خیر می شــود، امــا اگر صاحــب میز مثل 
کارلوس خان کی روش باشــد چــه؟ اگر مثل 
مهدی جــان  تــاج  باشــد چــه؟ بــا رویــش ناگزیرشــان از 
بــاال و پاییــن میــز چــه می کنیــد؟ اگــر خواســتید میــز را 
ازشــان بگیریــد و آن بــزرگان عرصــه مدیریــت زمیــن و 
 هوا با لگد زدنــد زیر میز چه؟ زورتان بهشــان می رســد؟ 

نمی رسد که!

7
ای دوست پادشاه شدن افتخار نیست

عمری دگر برای چنین روزگار نیست
البته غیر تاج و به جز کارلوس کبیر

دوران هیچ سلطنتی ماندگار نیست

شب نوشته های یک بچه نوآور! )58(

سراغش را نگیرید 
دادیم رفت!

باید هرچه فریاد دارم سر سمیرا و مهدی بکشم و همه 
زورم را بگذارم تا یک بار برای همیشه تکلیفم را با آنها 
روشن کنم که با این شیوه خبرپراکنی روی روح و روانم 
یورتمه نروند؛ ولی گویا تنها سمیرا و مهدی 
نیســتند کــه از روی شــاهراه های عصبی ما 
گذشــته و پا تــوی کوچه پس کوچه های روح 
و روان  گذاشــته اند. اصــاً بــی خیــال، حاال 
که اعصــاب مــا شــده شــاهراه، هرکســی از 
نماینده مجلس تا مســئول بیمــه و مالیات 
می توانند تشریف بیاورند و تخت گاز بروند 

روی اعصاب ما! 
در خبرهــا آمــده بود فــان نماینــده محترم 
مجلــس نــه گذاشــته و نــه برداشــته، در 
گفت وگــو با رســانه ها آنــگاه که یکــی جســارت کرده و 
پرسیده درباره فان طرح مربوط به زندگی و کسب وکار 

و حقــوق قانونــی همه مــردم چه خبــری داریــد، بدون 
فوت وقــت و بادرنــگ رو بــه خبرنــگار بیچاره کــرده و 
گفته سراغش را نگیرید، دادیم رفت! این حرف را هم 
چنان محکم و تند و سریع زده که یکی آنجا نتوانسته 
بپرســد: کِی؟ کجا؟ چرا؟ چطور؟ به ناگزیــر همه به هم 
نگاه کرده و سرشــان را مثل بچه آدمیــزاد انداخته اند 
زیر و برگشته اند دفترشان تا این خبر را که هیچ کدام از 
اجزایش به خوبی روشــن نیست، بنویســند و منتشر 

کنند و بروند خانه. 
می فهمیــم و می دانیــم کــه خبــر دادن راه و روش 
خودش را دارد؛ اما آن روزی هم که یک نفر را فرستاده 
بودند تا خبــر مرگ جاســم را بــا لطافــت و ماحت به 
زن و فرزندانــش بگویــد تــا پــس نیفتنــد، آن یــک نفر 
کم حوصلــه صاف رفتــه بود ســر اصل مطلــب و وقتی 
درب خانــه را کــه به ســختی کوبیده بــود به رویــش باز 
کردند، پرسیده بود از حال جاسم خبر دارید؟ و هنوز 
جــواب نشــنیده، گفتــه بــود: خبــرش رســید، جاســم 
مُــرد. درســت کــه آن روز عــده ای دوســت جاســم را 
تمشیت کردند تا یاد بگیرد خبر بد را چطور با ماحت 
و مهربانــی بدهــد، امــا اصــوالً آن نماینــده مجلــس 
اجازه چنــان حرکات شــنیعی را به چنان شــنوندگانی 

نمی دهد. 

نماینــده مجلــس هــم انــگار حوصلــه و وقــت پرگویی 
نداشــته، آب پاکی را روی دســت همــه ریخته و صاف 
رفته ســر اصــل مطلب کــه چــرا این همه پرســش های 
پراکنده می پرســید؟ ســراغش را نگیرید، دادیم رفت! 
فکرش را بکنیــد آن خبرنگار بیچاره کــه هنوز مبهوت 
قــدرت آن نماینده بوده، در بازگشــت به دفتر نشــریه 
جواب سردبیر را چطور بدهد وقتی می پرسد: »کِی؟« 
مگــر می شــود چنیــن کار مهمــی را یک شــبه انجــام 
داد؟ پاســخش روشــن اســت. ان نماینــده هــم نگوید 
مــا می گوییــم: »بی خبر بــودن شــما مشــکل خودتان 
اســت، نه اینکه اطاع رسانی نشــده. اگر کمی سرتان 
را از این شــبکه های اجتماعــی فســادبرانگیز درآورده 
بودیــد، از این گونــه خبرهــا بی خبــر نمانــده بودیــد.« 
حاال اگر ســردبیر پافشاری کند و بپرســد کجا؟ باز هم 
بی نیاز از مراجعه به نماینده می شود؛ همان جایی که 
روی تابلویــش نام یک شــورای محتــرم قانونــی )حتی 
فراقانونــی( نوشــته شــده. آدرس بدهیــم یــا لوکیشــن 
بفرســتیم؟ ولی پرســش دربــاره »چطور« دیگــر واقعاً 
خنده دار است. اصاً اگر سردبیر یک رسانه روشنگر 
درباره موضوعی این قدر روشــن بپرســد، خودش باید 
پاسخ دهد که چطور ســردبیر شده؟ آخر اینکه چطور 

چنین تصمیم مهمی گرفته شده، پرسیدن دارد؟ 

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007



دریافت ۲۵ درصد از درآمد ساالنه! رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

جریمه کاسبانی 
که بیت کوین می پذیرند  

پیشآزمایش
رمزریال

2 2

آمریکاچطورازرمزارزهامالیاتمیگیرد؟
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قانون گذاری 
متناسب با بالکچین

آیا می توان در 
سیاست گذاری هم 

غیرمتمرکز عمل کرد؟

گنسلر: این دیگر 
وام دهی است!

روی آوردن اتریوم به اثبات 
سهام آن را به تعاریف 

SEC نزدیک تر کرده است

14 4

استارتاپهای
کریپتوییخوشآتیه
پیشنهاد چند سرمایه گذار 
خطرپذیر و شناخته شده 
درباره پروژه های آینده دار

موافقان 
و مخالفان ادغام
معنای ادغام اتریوم 

برای اکوسیستم ارزهای 
دیجیتال چیست؟

گفتوگوبامجتبیتوانگر،رئیسکمیته
دانشبنیانواقتصاددیجیتالمجلسدرباره
بایدهایقانونگذاریدرحوزهرمزارزها

مدیریت آری 
مسدودسازی 

نـــــــــه !

فناوریبالکچینورمزارزموجبتسهیلامور
مالیواتصالبهبازارهایبینالمللیمیشود

10
عکس:آرشعاشورینیا

A N A LY S I S

36
ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
شــــــــــماره 
ششــم  ســی و 
1 4 0 1
16  صفـــــحه
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چرا سرمایه گذار فرشته 
کوین بیس، حاال از مخالفان 

سرسخت رمزارز است؟

نقدهایشاپیرا
بهبالکچینورمزارزها

رگـوالتـــور رمزارزهـــا 
در آمریــــکا مـــی شود

CFTC دوج کوین برای
سرگرمی بود اما 
حاال وبال گردنم 

شده است
توصیه های 

جکسون پالمر برای 
سرمایه گذاران رمزارزی

6
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نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

 رئیس کل بانک مرکزی با تشریح مشوق ها 
و مزایای در نظر گرفته شده برای دارندگان 
حساب های تجاری، از اجرای مرحله پیش آزمایشی 
رمزریال بانک مرکــزی خبر داد. علــی صالح آبادی، 
رئیس کل بانک مرکــزی در برنامــه گفت وگوی ویژه 
خبری گفت: »اگر کســی مجوزی را برای استخراج 
رمزارز دریافت کرده، می تواند رمزارز استخراج شده 
را در ســامانه مشــخصی عرضه کند و واردکننده با 
ثبت سفارشی که از وزارت صمت دریافت می کند، 
این رمزارز را دریافت کند و از محل آن واردات انجام 
دهــد.«  او اضافــه  کــرد: »ایــن ســامانه به صــورت 
مشترک میان بانک مرکزی و وزارت صمت طراحی 
شــده کــه در آن ســامانه، رمــزارز ارائــه می شــود و 
واردکننــدگان بــا دریافــت رمــزارز اقــدام بــه واردات 
می کنند؛ ضمن اینکه هم اکنون آیین نامه مربوط به 
استخراج رمزارز در دولت به تصویب رسیده و عرضه 

آن نیز در بازار با هدف انجام واردات خواهد بود.«

 رئیــس کل بانک مرکــزی ادامــه داد: »به 
افرادی که مجوز استخراج رمزارز را دریافت 
کرده انــد، اجــازه داده می شــود از محــل رمــزارز 
استخراج شده واردات انجام دهند و هم اکنون کار در 
وزارت صمت در حال پیگیری اســت. در گذشــته 
فقــط امــکان خریــد ارز در ســامانه وزارت صمــت 

فراهم بود و حاال باید امکان خرید رمزارز نیز فراهم 
شود که فرایندی زیرساختی و فنی است.«

 به گفتــه صالح آبادی، طــی روزهای اخیر 
فرایند پیش از راه اندازی آزمایشی رمزریال 
با رقم یک میلیارد تومان و با ارائه رمزریال به تعداد 
محــدودی از افــراد شــروع و عمــاً مرحلــه 
پیش آزمایشی آن در دو بانک ملی و ملت اجرایی 
شده اســت. دو فروشگاه هم برای اســتفاده از این 
رمزریــال تعییــن شــده اند و کار مرحلــه قبــل از 
آزمایشــی را آغــاز کرده اند تــا پــس از برطرف کردن 
مشــکات احتمالی، مرحله رســمی آزمایشی آن 

اجرایی شود.

 او با اشاره به اینکه بانک مرکزی مجموعه 
اقداماتــی را که در ایــن زمینه بایــد انجام 
می داد، آغــاز کــرده، افــزود: »این موضــوع باید در 
هیئت نظارت بــر اندوخته اســکناس به تصویب 
می رسید تا امکان آغاز رســمی کار فراهم می شد؛ 
بنابراین هم اکنون آغاز کار با مبلغ یک میلیارد تومان 
در ایــن هیئــت بــه تصویــب رســیده و کار از هفته 
گذشــته آغــاز می شــود و امیدواریــم تــا پایــان 
شهریورماه روند آزمایشی کار با رمرزریال با وسعتی 

بیشتر از شرایط کنونی آغاز شود.«

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و 
بویراحمد از جریمه 30 میلیارد ریالی دارندگان 
رمزارزهــای غیرمجــاز طــی یک ســال اخیــر در 
اســتان خبــر داد. جمــال معتمــدی زاده در 
کمیته بررســی راهکارهای مقابله با رمزارزهای 
غیرمجــاز اظهار کــرد: »بیــش از 350 دســتگاه 
رمزارز غیرمجاز طی یک سال اخیر در مناطقی 
از این استان کشف و ضبط شده که جریمه ای 
معــادل 30 میلیــارد ریــال بــرای مالــکان آنهــا 
صادر شــده اســت.« معتمدی زاده عنوان کرد: 
»اســتفاده غیرقانونــی از بــرق بــرای رمزارزهای 
غیرمجــاز بسترســاز نوســانات در شــبکه های 
برق اســت.« مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی 
برق کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: »با هدف 

کاهش پیک بار شــبکه، جلوگیری از خاموشی 
بــرق ســایر مشــترکان و همچنیــن مقابلــه بــا 
انشــعابات غیرمجــاز، اکیپ هــای مختلف این 
شرکت به صورت مستمر مصرف برق در یاسوج 

و تمامی نواحی ۹ گانه را رصد می کنند.«
وی با اشــاره به اینکه توان مصرفی هر دستگاه 
شناسایی شــده 2.15 کیلــووات بــوده، تصریــح 
کــرد: »از همــه مشــترکان بــرق در ایــن اســتان 
درخواست می شود با رعایت الگوهای مدیریت 
مصرف و کاهش مصرف خــود، به خصوص در 
ساعت های پیک بار، هر گونه مورد مشکوک به 
استفاده از دستگاه ماینر غیرمجاز را به شماره 
121، 113 و 11۴ اطــاع و تــا ســقف 20 میلیــون 

تومان از پاداش نقدی بهره مند شوند.«

INTROسرآغاز

صالح آبادی از آخرین برنامه های رمزارزی 
بانک مرکزی و وزارت صمت گفت

پیشآزمایشرمزریال

ماینرهای غیرقانونی یاسوج، سه میلیارد تومان جریمه شدند

جایزه20میلیونتومانیبرایافشاگرانماینرها

دریافت ۲۵ درصد از درآمد ساالنه!

جریمهکاسبانی
کهبیتکوینمیپذیرند
طبق اعــام رئیس مرکــز آمــوزش، پژوهــش و برنامه ریزی 
ســازمان امور مالیاتی، در طرح مالیات بر عایدی ســرمایه 
کــه هم اکنــون در مجلــس در دســت بررســی اســت و طی 
هفته های آینــده در صحن مجلس مطرح می شــود، همه 
درآمد و مابه ازای دریافتی شــاغانی که در ازای دســتمزد 
خــود بیت کوین، طــا، ارز یــا وجه نقــد دریافــت می کنند 
و ایــن مبالغ بــه  حســاب های آنهــا واریــز می شــود و فاقد 
صورت حســاب الکترونیکی است، مشمول باالترین نرخ 
مالیات بر درآمدهای اتفاقی می شود. به گفته او، این افراد 
بایــد حــدود 25 درصــد از درآمد ســاالنه خــود را به عنوان 

جریمه بپردازند.
پس از ابــاغ دســتورالعمل تفکیک حســاب های تجاری 
و شــخصی در نیمــه شــهریورماه جــاری، روز بیســتم 
شهریورماه شــاخص های شناسایی حســاب های تجاری 
که از ســوی شــورای پول و اعتبار بــه تصویب رســیده بود، 
رسانه ای شــد. شــاخص ماهانه 100 تراکنش به ارزش 35 
میلیون تومان ابهامات زیادی برای مردم ایجاد کرد؛ چراکه 

به صــورت دقیــق مشــخص نبــود چــه نــوع حســاب هایی 
مشمول این دستورالعمل می شوند. 

به گفتــه ایــن مقــام ســازمان امــور مالیاتــی، این ســازمان 
به منظــور شــفافیت حســاب های بانکــی بــه اســتناد بند 
»م« تبصره 12 قانون بودجه ســال گذشــته، ســامان دهی 
دستگاه های کارت خوان و ابزارهای پرداخت اینترنتی را در 
دســتور کار خود قرار داد که در نهایت از 1۸ میلیون و ۸00 
هزار ابزار و دســتگاه پرداخت، بیش از ۹ میلیون دســتگاه 
غیرفعــال و مابقی بــه پرونده هــای مالیاتی صاحبــان آنها 
الصاق شد. اما بســیاری از صاحبان مشاغل برای کتمان 
درآمــد و فــرار مالیاتــی اقــدام به اســتفاده از حســاب های 
شــخصی خــود کردنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه برخــی صنــوف 
مانند پزشــکان به  جای اســتفاده از کارت خــوان از فرایند 
کارت بــه کارت یــا روش هــای دیگــر اســتفاده و از پرداخت 
مالیات فرار کردند. بر همین اساس، بر پایه ماده 10 قانون 
پایانه هــای فروشــگاهی، تفکیــک حســاب های تجــاری و 

شخصی را آغاز کردیم.

در نشســت رونمایــی از گــزارش ســال 1۴00 تجــارت 
الکترونیک کشور، علیرضا شــاه  میرزایی معاون تجارت 
و خدمــات وزارت صمــت اظهار داشــت: »چنــد رویکرد 
در وزارت صمــت در حــوزه تجــارت الکترونیکــی وجــود 
داشته که یک رویکرد مهم آن اســت که قبل از اینکه در 
هیئــت مقررات زدایی مســئله ای مطرح شــود و در درگاه 
مجوزها وجود داشته باشد، ما تحوالت را از ابتدای دولت 
ســیزدهم در روند صدور مجوز ایجاد کرده ایم و تحوالت 
قبل از الزامات قانونی به صورت داوطلبانه توســط وزارت 
صمت انجام شــده و اولین مجــوز ثبت محــور در صدور 

اینماد توسط وزارت صمت انجام شده است.«

شــاه میرزایی در خصوص رمزارزها هم بیان داشت: »در 
حوزه تبادالت خارجی نیز اتفاقات خوبی افتاده و ما هم 
استفاده از رمزارزها را داریم و شرکت پست نیز ظرفیت 
باالیــی دارد و می توانــد در تبــادالت تجــارت بین الملــل 
فعال باشد و همه اینها منتظر گمرک است.« او با اشاره 
به لــزوم توجه بــه تغییــرات فنــاوری در حوزه هایــی چون 
باکچیــن و کســب وکارها و تحــوالت جدیــد ایــن حــوزه 
تأکید کرد: »اگر سامانه های گمرکی نتواند تراکنش های 
خرد را به ســرعت مدیریت کند و اتصاالت برقرار نشود، 
نمی توانیم از ظرفیت هایی که تجارت الکترونیک در بعد 

بین المللی فراهم کرده، استفاده کنیم.«

معاون وزیر صمت تأکید کرد

 لزوماستفادهازرمزارزهادرتجارتخارجی

رسانه اقتصاد نوآوری ایران
karangweekly.ir



شــــــــــــــمــــــــــــاره 36
27 شهــریــــور 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

3

نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

NEWSخبر

خرید به جای ماین
هایوباکچین از ماینرهای مطرح 
اتریوم اعام کرده بعــد از ادغام این رمزارز 
تــاش دارد فرصت هــای خریــد اتریــوم و 
البتــه ماینینــگ بیت کویــن را جایگزیــن 

راهبرد قبلی اش کند.

شکایت از شیکاگوکپیتال
کمیسیون معامات اوراق بهادار 
آمریکا اعام کرده از صندوق سرمایه گذاری 
شــیکاگو به دلیــل عرضــه یــک توکــن 
ثبت نشده و فروش آن شکایت خواهد کرد.

 

هشدار به دارندگان ان اف تی
در پــی ادغــام اتریــوم بســیاری 
از پلتفرم هــا و مارکت پلیس هــای حــوزه 
ان اف تــی بــه دارنــدگان ایــن دارایی هــای 
دیجیتال هشدار داده اند که در برابر هک 

و اسکم مراقب باشند.

آخرین بلوک اتریوم اثبات کار
آخرین بلوک اتریوم در مکانیسم 
اثبــات کار توســط گــروه ونیتی باکــز بــه 
ان اف تی تبدیل شده و در پلتفرم اوپن سی 
عرضــه شــده اســت. بلوکــی کــه ارزش و 

هزینه آن حدود 31 اتریوم بوده است.

هفته بالکچین سان فرانسیسکو
هفتــه باکچین سان فرانسیســکو جایی اســت 
کــه اســتارتاپ های باکچینــی، شــرکت های بــزرگ، 
دانشــگاهیان، توســعه دهندگان و ســرمایه گذاران از 
سراسر جهان گرد هم می آیند تا آینده باکچین و ارزهای 
دیجیتال را رقم بزنند. هفته باکچین سان فرانسیسکو 
قصــد دارد آموزش هــای جهانــی بــرای کاربــران و 
توسعه دهندگان صنعت باکچین ارائه دهد. هدف از این 
آموزش ها جابه جایی مرزهای دانــش و نوآوری باکچین 
اســت. این رویداد یک هفته ای بر کمک به صنعت برای 
رسیدن به پذیرش انبوه از طریق آموزش، تمرکز دارد. این 
رویداد برای کسانی مناسب است که به دنبال یادگیری 
و ارضای حــس کنجــکاوی خود هســتند. این رویــداد از 
سی و یکم اکتبر لغایت ششم نوامبر در سان فرانسیسکو 

برگزار می شود.

کینزا دوبی 
کینزا دوبی رویدادی برای الهام بخشی و توسعه 
متقابل اســت. این رویــداد بیش از 3500 شــرکت کننده 
و 30 ســخنران حرفــه ای و متخصــص دارد. محورهــای 
این رویــداد باکچین، فنــاوری تبلیغــات، فنــاوری مالی، 
دیجیتال مارکتینگ و افیلیت مارکتینگ هستند. عاوه 

بر سخنرانی، شرکت کنندگان می توانند از یک نمایشگاه 
با بیش از یکصد غرفه بازدید کنند. در این رویداد عاوه بر 
یادگیری مهارت و دیدار با متخصصان حوزه های نام  برده،  
جوایزی هم اهدا می شــود. این رویداد از بیســت وهفتم 

لغایت بیست وهشتم اکتبر در دوبی برگزار می شود.

رویداد جهانی و متاورسی مد و پوشاک
شــرکت رویدادهــای متاورســی RLTY همکاری 
خود را بــا غول های مــد متاورســی، فابریکانــت و ورلد آو 
ویمن، بــرای میزبانی یک رویداد متاورســی و جهانی مد 
و پوشــاک آغاز کرد. این رویداد در دیســنترالند در تاریخ 
20 الــی 22 ســپتامبر برگــزار می شــود. هدف اصلــی این 
رویداد جذب زنان و صنعت مد به دنیای متاورس است. 
این رویداد ســه روزه در یک مکان خاص به نام »ســینث 
اونیو« برگزار می شود که طراحی آن از خیابان معروف مد 

نیویورک الهام گرفته شده است.

طراحــان لبــاس از شــرکت فابریکانــت و ورلــد آو ویمــن 
در اطــراف محــل برگــزاری رویــداد مســتقر می شــوند تــا 
کلکسیون های خود را به نمایش بگذارند. این دو شرکت 
بــا همــکاری یکدیگــر می خواهنــد بــرای افتتاحیــه ایــن 
رویــداد از یــک مجموعه مــد دیجیتالــی رونمایــی کنند. 
ایــن مجموعــه شــامل 27 آیتم و بخــش کوچکــی از یک 
مجموعه بزرگ تر است که بعد از رویداد منتشر خواهد 
شد. شــرکت کنندگان می توانند یکی از این 27 آیتم را از 
اوپن ســی خریداری کنند. میزگرد آموزشــی ایــن رویداد 
هــم در روز اول یعنی 21 ســپتامبر به صــورت زنده پخش 

می شود. 
این رویداد، دومین رویداد مــد RLTY خواهد بود. اولین 
رویداد مد متاورسی در ماه مارس امسال برگزار شد. این 
رویداد یک هفتــه ای میزبان بســیاری از برندهــای بزرگ 
ماننــد دولچه انــد گابانا، تامــی هیلفیگــر، کاوالــی و پاکو 

روبان بود.

معرفی رویدادهای بین المللی

از دوبی تا 
سان فرانسیسکو

 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.
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به گفته ویتالیک بوترین، ادغام )Merge( اتریوم باالخره به 
انجام رســید. این ادغام، باکچین اتریوم را از یک سیســتم 
تأییــد اثبــات کار )PoW( بــرای افــزودن بلوک هــای جدید به 
سیســتم اثبــات ســهام )PoS( تغییــر می دهــد. فوری ترین 
پیامد این انتقال این است که پاداش های اتریوم که از طریق 
ارز دیجیتــال اتــر پرداخت می شــود، دیگر نصیــب ماینرها 
نمی شود، در عوض، اتریوم به سهام دارانی که تراکنش های بر 

بستر باکچین را تأیید می کنند، پاداش می دهد.
تغییر به روش PoS هزینه های زیســت محیطی اتریوم را تا 
حد زیادی کاهش می دهد -ظاهراً ۹۹ درصد- بنابراین شبکه 
باکچین آن را از شر یکی از بزرگ ترین انتقادات آن خاص 
می کند. اما برخی منتقدان می گویند ادغام، امنیت شبکه 
اتریوم را کاهش می دهد و حرکت به ســمت اثبات سهام در 
تضاد با فلســفه بســیاری از ارزهای دیجیتال اســت. هفت 
چهره رمــزارزی دربــاره ادغام اتریــوم نظــرات متفاوتی اظهار 

کرده اند که مرور آنها خالی از لطف نیست.

 هی یی
 از بنیان گذاران بایننس و رئیس آزمایشگاه بایننس

زیرســاخت همچنان یک گلوگاه در صنعت کریپتو اســت. 
ادغام اتریوم تاشی جســورانه به منظور ایجاد بستری برای 
مقیاس پذیری و پایداری وب3 اســت. همچنیــن این ادغام 
امنیت الزم برای رســیدن به پذیــرش انبوه رمزارزهــا را فراهم 
می کند. در حالی که هنوز کار زیادی برای ارائه مقیاس بزرگ تر 
وجــود دارد، ادغــام بــه اتریوم اجــازه می دهــد تا بــا انتقال به 
مکانیسم اجماع اثبات سهام، پیشرفت چشم گیری داشته 
باشد. این یک زیرساخت عالی برای توسعه دهندگان است تا 
بتوانند روی آن کار کنند. نباید فراموش کرد که آینده رمزارزها 
از طریق تاش های مداوم برای تکرار و تکامل ساخته می شود.

 
 آناتولی یاکوونکو

از بنیان گذاران آزمایشگاه سوالنا

مشــکل ادغام اتریوم این اســت که اصاً بــه مقیاس پذیری 
نمی پردازد، همچنین این زنجیره را ارزان تر و سریع تر نمی کند، 
اما اینکه اتریوم به سمت اثبات سهام حرکت می کند، بسیار 
عالی اســت؛ زیــرا فکر می کنــم اثبــات کار انرژی بیشــتری را 
جهت ایجــاد امنیت برای زنجیــره )بیش از آنچه هر کســی 
نیاز دارد( مصــرف می کند. اثبــات کار آن قدر انرژی بر اســت 
که به عنوان یک مهندس فکر می کنم دیدن اجرای آن به من 

آسیب می زند و روحم را آزار می دهد. من فکر می کنم روش 
اثبات کار به هیچ وجه از نظر زیست محیطی پایدار نیست؛ 
بنابراین واقعاً در مورد این جنبه از تغییر اتریوم که به کاهش 
مصرف انرژی می انجامد، هیجان زده هستم. اما در هر صورت 
صحبت درباره اینکه اثبات سهام از امنیت کمتری برخوردار 
اســت، موضوع مهمی اســت. هنوز صحبت های زیادی در 

مورد آن وجود دارد.
 

 آدام بک
 از بنیان گذاران و مدیرعامل بالک استریم

من فکر می کنم اگر به طا به عنوان یک نمونه تاریخی نگاه 
کنید و در نظر بگیرید که چرا مردم طا را به عنوان پول انتخاب 
کردند، اساساً به این دلیل می رسید که چون کمیاب و بادوام 
بوده اســت. کمیاب بودن آن نیــز ذاتاً هزینــه تولید غیرقابل 
اجتنابی خواهد داشــت و برای رسیدن به آن باید کار واقعی 
انجام شــود؛ بنابرایــن اگر از ایــن منظر به آن فکــر کنید، طا 
یک سیستم اثبات کار اســت. تنها راه برای به دست آوردن 
طای بیشتر این است که حفاری و تصفیه بیشتری انجام 
دهید! در نتیجه وقتی درباره اثبات سهام صحبت می شود، 
مثل این اســت کــه بگوییــد »خب، مــا دوســت نداریــم کار 
انجام دهیم، پس نظرتان چیست که دوســتان مان و ما دور 
هم جمع شــویم و توکن صادر کنیم!« به نظرم ایــن روش به 
کمیابی یک ارز لطمه جدی وارد می کنــد و این حرکت واقعاً 
بیشتر شبیه یک شرکت خصوصی یا چیزی است که سهام 
صادر می کند. برای من، کاماً غیر قابل قبول است که چنین 
روشــی به عنوان مبنایی برای یــک ارز جهانــی در نظر گرفته 
شــود. این در واقع فقط شبیه سازی یک شرکت است که بر 
اساس ســهام سازمان دهی شــده اســت، اما بدون تعهدات 
دولتی و حسابداری و شفافیت الزم برای یک شرکت، شما با 
پدیده های مخاطره اخاقی چاپ پول مواجه می شوید؛ ولی 

بدون نظارت و بدون حرفه ای بودن.

 آوری آکیننی
 مدیرعامل واینر 3

ادغام، تکامل اتریوم خواهد بود که همه ما به دنبال آن بودیم. 
ما از اینکه شــاهد این تحول هســتیم هیجان زده هســتیم؛ 
تمرکززدایی بیشــتر، افزایش ثبات و مهم تر از همه، کاهش 
بار مصرف برق و آسیب کمتر به طبیعت. این تحول مطمئناً 
فرصــت را بــرای ســازمان ها و ســرمایه گذاران بیشــتری کــه 

می خواهند با در نظر گرفتن برنامه های وب3 استراتژی های 
جدیدی را دنبال کنند، افزایش می دهد. ادغام به غلبه بر یکی 
از بزرگ ترین چالش های ما در سیستم قدیمی کمک می کند. 
پروتکل PoS که الیه دوم اتریوم از آن استفاده می کند، به آن 
اجازه می دهد تا بی نهایت دوستدار محیط زیست باشد و 

ردپای کربن را در آینده وب3 به شدت کاهش می دهد.

 یات سیو
 از بنیان گذاران آنیموکا

ادغام یک پیروزی برای کریپتو، یک پیروزی برای تمرکززدایی 
و تمام آنچه وب3 مخفف آن است، خواهد بود. ممکن است 
احساس شــود که چیز زیادی در اکوسیســتم کریپتو وجود 
ندارد که بتوانیــم روی آن توافق کنیم، اما ادغــام موفق ثابت 
می کند که می توانیم با هم جمع شویم، اجماع و اعتماد ایجاد 

کنیم تا کاری عالی را انجام دهیم. 
 

 جان وو
 رئیس آزمایشگاه آوا

به عنوان یک اپراتور در این فضا، من در حال ریشه یابی ادغام 
هستم، زیرا موفقیت این رویداد باعث ایجاد آگاهی و پذیرش 
بیشتر فناوری باکچین خواهد شد. در آینده چندزنجیره ای، 
این ادغام به همه الیه های 1 کمک می کند تا این فضا را با هم 

رشد دهند.

 ویل ساموسزگی
 بنیان گذار و مدیرعامل سازماینینگ

اتریوم در حال حاضر به طور خطرناکی متمرکز شده است؛ از 
ماه آگوست، بیش از 57 درصد اتر تنها توسط چهار منبع، 
سهام داری شده است. تغییر به PoS فقط این روند را تقویت 
می کند. بدون تمرکززدایی، پروتکل همیشه در برابر حمله یا 

تغییرات ناخواسته آسیب پذیر خواهد بود.

موافقان و مخالفان ادغام
معنای ادغام اتریوم برای اکوسیستم ارزهای دیجیتال چیست؟ آیا مرج در تضاد با 

فلسفه رمزارزهاست؟

بحث هفته
D E B A T E

 بایننس در پی یک اشتباه 
 HNT ۲0 میلیون دالر توکن

از دست داد

اشتباه20میلیون
دالریبایننس

بــر اســاس گــزارش کوین دســک در روز 
16 ســپتامبر، بایننــس به اشــتباه حــدود 
20 میلیــون دالر توکــن HNT هلیــوم را به 
حســاب کاربــران خــود واریز کرده اســت. 
الزم به ذکر اســت اکوسیســتم هلیــوم دو 
توکــن HNT و MOBILE دارد کــه از آنهــا 
برای پــاداش دادن به کاربران شــبکه خود 
اســتفاده می کنــد. HNT توکنــی اســت 
کــه از آن بــرای پــاداش دادن بــه کاربــران 
هات اســپات اســتفاده می شــود، توکــن 
MOBILE هــم در ماه آگوســت راه اندازی 
شد و فعاً بازار نقدی ندارد. ظاهراً سیستم 
بایننس ایــن دو توکن را از هم تشــخیص 
نــداده و هــر دو به عنــوان یــک نــوع توکــن 
در نظر گرفتــه  شــده اند. در پــی این خطا، 
کاربرانــی کــه بــه پلتفــرم بایننــس، توکــن 
MOBILE ارســال کــرده بودند، بــه همان 

میزان توکن HNT دریافت کردند.

هم بنیان گذار ازموسیس 
کارآمدی مدل سهام داری 

اتریوم را زیر سؤال برد

مشکالتمرج
اتریوم

»ســانی آگاروال«، یکــی از بنیان گــذاران 
ازموســیس، اثربخشی مدل ســهام داری 
اتریوم را زیر ســؤال برده؛ زیرا پــس از مرج 
امکان خروج ســهام داران وجود ندارد. در 
حال حاضر 13.7 میلیون سهام اتریوم در 
زنجیره بیکن وجود دارد که این دارایی ها تا 
زمان آپدیت شانگهای قفل خواهند ماند. 
بــه تعبیــر آگاروال عــدم امکان برداشــت 
دارایــی از ســوی ســهام داران بــه انحــراف 
قیمــت اســتیکینگ اتریــومِ لیــدو منجر 
می شود. عاوه بر قیمت،  آگاروال در مورد 
مسائل امنیتی بعد از مرج هم نگران است 
و می گویــد: »طراحــی PoS در کوتاه مدت 
بسیار امن است، اما در بلندمدت ممکن 

است مشکات امنیتی به وجود آورد.«

NEWSخبر



شــــــــــــــمــــــــــــاره 36
27 شهــریــــور 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

5

 پایان موفقیت آمیز مرج اتریوم نیز نتوانست بازار 
را از رکودی خارج کند که تحت تأثیر نرخ تورم ماه 
آگوست و انتظار برای افزایش نرخ بهره قرار گرفت. با وجود 
نشانه هایی مثبت از بازگشت روند صعودی بیت کوین، 
برخی تحلیلگران عقیــده دارند که ســقوط ارزش اتریوم 

می تواند قیمت بیت کوین را دوباره به پایین بکشد.

 به گــزارش کرپیتونیوز و بــه نقل از ســایت ارز 
دیجیتــال، قیمــت بیت کویــن نتوانســت از 
محدوده مقاومــت 20.500 دالری عبور کنــد و در حال 
حاضر زیــر منطقــه حمایــت 20.000 دالری )با قیمت 
حــدود 1۹.۸00 دالر( معاملــه می شــود. نویســنده این 
گزارش عقیده دارد که کاهش قیمت بیت کوین به زیر 
1۹.500 دالر می تواند باعث یک سقوط قیمت دیگر در 

کوتاه مدت شود.

 بیشــتر آلت کوین هــای اصلــی بــازار نیــز در 
تــاش بــرای شــروع رونــد افزایشــی قیمــت 
هســتند. با این حــال،  قیمــت اتریوم پــس از کاهش 
هشت درصدی در 2۴ ساعت گذشته،  زیر محدوده 
حمایت 1.500 دالری معامله می شود. قیمت ریپل 
نیز تا حمایت 0.32 دالری کاهش یافته و قیمت آدا 
نیــز احتمــاالً تــا ســطح حمایــت 0.۴5 دالری اصاح 

شود.

 قیمــت بیت کویــن پــس از چنــد بــار تــاش 
ناموفــق، در نهایت به زیر محــدوده حمایت 
20.000 دالری رســید. بیت کویــن اکنــون زیر منطقه 
1۹.۸00 دالری و میانگین متحرک ســاده 50 ســاعته 
حرکت می کند و باالی حمایت 1۹.500 دالری تثبیت 
شده اســت. در صورت زیرش قیمت،  حمایت اصلی 

بعدی نزدیک به منطقه 1۹.350 دالری خواهد بود که 
پــس از آن می توانــد حمایــت 1۸.۸00 دالری را نیــز 

آزمایش کند.

 قیمــت اتریــوم بــرای عبــور از محــدوده 
مقاومت 1.650 تا 1.655 دالر تاش کرد. با 
این حــال، پــس از پایــان به روزرســانی مــرج، بــازار با 
واکنش شدید نزولی مواجه شد. اتریوم با افت بیش 
از 10درصــدی، زیــر ســطح 1.600 دالری و میانگیــن 
متحرک ســاده 50 ســاعته حرکت کرد. پس از آن از 
محدوده حمایت 1.500 دالری عبــور کرد و موقتاً در 
باالی حمایت 1.۴60 دالری تثبیت شــد. اگر اتریوم 
به روند نزولی خود ادامه دهد، محدوده های حمایت 
اصلی بعــدی 1.۴20 دالری و پــس از آن 1.350 دالر 

خواهد بود.

تحلیل بازار رمزارزها در هفته ای که گذشت؛ از امید به صعود اتریوم تا کاهش قابل  توجه قیمت ها

همه چیز تحت تأثیر ادغام بود...
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بازار
M A R K E T

REPORTگزارش

 بازپس گیری 30 میلیون 
دالر از هکرهای کره ای

هکرهایکرهشمالی
درمنگنه!

مقامــات آمریکایــی بــه کمــک 
باکچیــن  تحلیــل  شــرکت 
چین آنالیز موفق شدند 30 میلیون دالر از 
رمزارزهایــی را کــه در مــاه مــارس از بــازی 
آناین اکســی اینفینیتی به سرقت رفته 

بود، پس بگیرند.

رمــزارز پــس گرفته شــده تنهــا 
بخــش کوچکــی از 625 میلیون 
دالر رمزارزی است که تصور می رود گروه 
هکری الزاروس کره شمالی به سرقت برده 
اســت. با این حال موفقیــت مهمی برای 
مقامات اجرایی و جامعه کریپتو به شمار 
می رود. شرکت چین آنالیز اعام کرد برای 
نخســتین بار اســت که رمزارز به ســرقت 
رفته توســط یک گــروه هکر کره شــمالی، 

توقیف شده است.

بنا بر توضیح این شرکت تحلیل 
باکچین، گروه های هکر مرتبط با 
پروتــکل  از  معمــوالً  شــمالی،  کــره 
»تورنادوکَش« برای میکس کردن رمزارزها 
اســتفاده می کننــد، امــا تحریم هایــی که 
آمریکا علیه این میکسر وضع کرد، آنها را 
مجبــور کــرده از تکنیک هــای دیگــری 
استفاده کنند. این هکرها اکنون از پل های 
باکچیــن بــرای ســوئیچ بیــن کوین هــای 
دیجیتالــی مختلــف و گم کــردن منبــع 
پول شان استفاده می کنند و این شرکت، 
ایــن  ردگیــری  بــرای  الزم  ابزارهــای 

جا به جایی ها را داشته است.

ظاهراً عمده رمزارز به سرقت رفته 
از اکســی اینفینیتــی، در ایــن 
باکچیــن مانده انــد کــه نشــان می دهــد 
هکرها برای جابه جایی اموال مســروقه و 
تبدیــل آنهــا بــه ارزهــای رایــج، شــرایط 

دشواری دارند.

بــر اســاس گــزارش وب ســایت 
انگجت، پایگاه خبری بلیپینگ 
کامپیوتر اعام کرد خبر بازپس گیری این 
پــول در یــک رویــداد ناشــر بــازی اکســی 
اینفینیتــی اعــام شــد و ایــن ناشــر بازی 
وعــده داد اموال پس گرفته می شــود و به 
خزانــه اکســی اینفینیتــی و ســپس بــه 
جامعــه پلیرهایــش باز گــردد، امــا رونــد 
بازگشــت این پول ســریع نخواهــد بود و 

ممکن است چند سال طول بکشد.
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چرا دستورالعمل جدید دولت بایدن صدای همه فعاالن رمزارزی را درآورده است؟

شش ماه پس از رونمایی از فرمان اجرایی دولت آمریکا 
در مورد دارایی هــای دیجیتال، دولت بایــدن روز جمعه 
یک چهارچوب رمزنگاری »جامع« را ارائه داده که حاال 
برخی از فعاالن این صنعت می گویند فاقد جزئیات الزم 
اســت. به گفته کاخ ســفید، بایــدن از زمــان فراخواندن 

مجموعــه ای از آژانس هــا بــرای بررســی نحــوه نظــارت 
مسئوالنه بر ارزهای دیجیتال، تاکنون ۹ گزارش از سوی 
آنها دریافــت کرده اســت. ایــن گزارش هــا را آژانس ها و 
نهادهای نظارتی ای همچون SEC و کمیسیون معامات 
آتی کاال )CFTC( ارائه داده اند که عموماً هم تأکید دارند 

بایــد »به شــدت تحقیقــات و اقدامــات اجرایــی را علیه 
اقدامــات غیرقانونی در فضــای دارایی هــای دیجیتال« 

دنبال کرد.
در آمریــکا معمــوالً در غیــاب چهارچوب هــای قانونــی 
برای موضوعاتی همچون رمزنــگاری یا دیگر پدیده های 

CFTC

 در دو جلسه همزمان در 
دو کمیته گوناگون سنا
 از رگوالتوری رمزارزها 

گفته شد

بهنامیاگنسلر؟
 در جدیدتریــن پیشــنهاد ســنا 
بــرای تدویــن مقــررات ارزهــای 
دیجیتــال، دو جلســه کمیتــه در روز 
پنجشنبه نشان داد که دستورالعمل های 
حــوزه قضایــی هنــوز معلــق باقــی مانده 
است. کمیته کشاورزی سنا صحبت های 
»روســتین بهنــام«، رئیــس کمیســیون 
تجــارت کاال و معامــات آتــی آمریــکا 
)CFTC(  و دیگــر متخصصــان صنعــت 
ارزهای دیجیتال و بانکداری را شنید. این 
 SEC در حالی بود که گری گنسلر، رئیس
در کمیتــه بانکــداری ســنا حاضــر شــد. 
بهنام بــه ســناتورها گفــت کــه CFTC از 
قبل بــرای تبدیل شــدن به ناظــر صنعت 

کریپتو آماده شده است.

 بهنــام در اظهاراتــی بــه کمیتــه 
کشاورزی سنا گفت: »نوسانات 
در بــازار و تأثیــر آن بر مشــتریان خرد که 
ممکن اســت در شــرایط کان اقتصادی 
فعلــی اوضاع شــان بدتر هم شــود، دلیل 
محکمی اســت که بگوییم نیــاز فوری به 
شفافیت نظارتی و حمایت از کاربران در 
این بــازار داریــم.« اما گنســلر کــه همان 
زمان در کمیته بانکی ســنا حاضر شــده 
بود، این دیدگاه را تقویت کرد که بیشــتر 
توکن هــا و شــرکت های رمزنــگاری باید تا 
حدودی بــا نهــاد تحــت مدیریــت او کار 

کنند.

 گنسلر گفته از حدود 10هزار توکن 
موجــود در بازار کریپتــو، اکثریت 
قریب به اتفاق اوراق بهادار هستند. از این 
رو به اعتقاد او عرضه یا فروش این هزاران 
توکن رمزنگاری، باید تحت پوشش قوانین 
اوراق بهادار و مســتلزم ثبت یــا انجام این 
تراکنش هــا بــر اســاس قوانیــن ایــن نهــاد 
نظارتــی باشــند. او تأکیــد کــرده: »مــن از 
کارکنان SEC خواســته ام که مستقیماً با 
کارآفرینان کار کننــد تا توکن هــای آنها در 
صورت لزوم به عنــوان اوراق بهــادار ثبت و 

تنظیم شوند.«

NEWSخبر

رگوالتور رمزارزها 
در آمریکا می شود

روی آوردن اتریوم به اثبات سهام 
آن را به تعاریف SEC نزدیک تر 
کرده است

گنسلر:ایندیگر
وامدهیاست!

 اتریوم پس از ادغام روز پنجشنبه به اثبات سهام 
روی آورده، امــا بــه نظر نمی رســد کــه با ایــن ادغام 
رگوالتــور دســت از ســر آن بــردارد. رفتــن اتریوم به ســمت 
بهــره وری بیشــتر در اســتفاده از انــرژی ممکــن اســت 
واکنش های شدیدی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
ایاالت متحده )SEC( به همراه داشته باشد و فشارها بر این 

پروژه رمزارزی را حتی از قبل هم بیشتر کند.

 SEC و رئیس مشهور آن گری گنسلر تأکید دارند 
که رمزارزها اوراق بهادار هستند و باید توسط این 
نهــاد نظارتــی مالــی آمریــکا رگوالتــوری شــوند. مخالفــان 
می گوینــد تعریــف این نهــاد نظارتی بر اســاس یــک قانون 
قدیمی و کهنه ۸0ســاله اســت که بــرای این فضــای جدید 

پاسخگو نیست. اگرچه رگوالتور آمریکایی قباً گفته بود که 
این موضوع فقط برای بیت کوین اعمال می شود، اما به نظر 
می رسد اتریوم هم زیر نظر SEC قرار گرفته است.اکنون که 
اتریوم در کنار بسیاری از باکچین های دیگر از جمله رمزارز 
بایننس، آواالنچ و ســوالنا، اعتبارســنجی ها را برای کاربران 
خود ملزم کرده تا دارایی های خود را برای ایمن کردن شبکه به 
اشتراک بگذارند، سؤاالتی در مورد نقش واسطه ها در این 

سیستم ها مطرح شده است.

 وال استریت ژورنال برای اولین بار در روز پنجشنبه 
با اســتناد به اظهارات گری گنسلر، پس از جلسه 
استماع کنگره گزارش داد که او گفته وام دهی، شرط بندی و 
کسب پاداش، از هر سیستم مالی همان طور که قانون تست 
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آیا می توان در سیاست گذاری هم غیرمتمرکز عمل کرد؟

بایدهایقانونگذاریمتناسببامفهومبالکچین

NOTEیادداشت

 ماننــد هــر پدیــده نویــن دیگــری، بایــد 
زمانــی می گذشــت تــا تصمیم ســازان و 
تصمیم گیران نسبت به فناوری باکچین شناخت 
نســبی پیدا کنند. در ایران نیز همانند مواجهه با 
موضوعات پیشــین، ابتدا شــورای عالی مبــارزه با 
پول شویی، به کارگیری بیت کوین را در شبکه مالی 
رســمی کشــور ممنــوع کــرد و ســپس دولــت بــا 
تصویب نامــه هیئــت وزیــران اولیــن گام را در بــه 
رســمیت شــناختن اســتخراج رمــزارز به عنــوان 
صنعت برداشت. مبادالت رمزارزها با قبول ریسک 
آن توســط معامله گــران در جامعه رواج پیــدا کرد؛ 
ســایت های صرافــی رمزارزها یکی پــس از دیگری 
راه اندازی شد و روند روبه رشــد مبادالت آن زمینه 
وقوع کاهبرداری های کان را نیز به وجود آورد. همه 
این رویدادها در حالی بوده که قانونی درباره رمزارزها 
در کشور وجود ندارد. از سوی دیگر به نظر می رسد 
با توجــه به اینکــه نظــام اقتصادی کشــور شــاهد 
مســائلی مانند مؤسســات مالی و اعتبــاری بوده، 
اختاف نظرهایی دربــاره تعیین تکلیــف رمزارزها 
وجــود دارد و هیــچ نهــادی حاضــر بــه پذیــرش 
مسئولیت مخاطرات احتمالی آن نیست. همین 
امر موجب شده اشخاص حقیقی و حقوقی که در 
ایــن حــوزه وارد شــده اند عمــاً در یــک محــدوده 

خاکستری حرکت کنند.

 اما در دیگر سو، ضرورت تدوین قوانین و 
مقررات برای رمزارزها بر کســی پوشــیده 
نیســت. پس از اینکــه دولت دوازدهم ســعی کرد 
کاستی قانون را با تدوین و اباغ تصویب نامه هیئت 
وزیران پوشش دهد، دولت سیزدهم در سند تحول 
خود موســوم بــه »ســند تحــول دولــت مردمی«، 
مبحثی را به موضوع رمزارزش ها اختصاص داد و 
تاش های مهمی جهت تدوین پیش نویس قوانین 
و مقررات آن صورت گرفت که رویکردی تحول آفرین 
را مدنظــر داشــت. در میانــه تاش ها بــرای تهیه و 
تدوین مقرراتی جامع برای موضوع رمزارزش ها، در 
فراینــد اصــاح قوانیــن یــا پیشــنهاد طرح هــای 
اقتصادی، موضوع رمزارزها مورد توجه قرار گرفت؛ 
به عنــوان نمونــه در طــرح اصــاح قانــون مجــازات 
اخال گــران در نظام اقتصادی کشــور، طرح قانون 
بانکداری جمهوری اســامی ایران، طرح توسعه و 
مانع زدایــی از صنعت برق کشــور و... بــه موضوع 
رمزارزها پرداخته شــده اســت. بررســی طرح های 

پیشــنهادی یــا برخــی پیش نویس هــای در حــال 
بررســی نشــان می دهد که بــر خاف ســند تحول 
دولت سیزدهم که حکمرانی فرصت محور، فعاالنه 
و ایجابی با رویکرد مدیریت مخاطرات و روش های 
نوین تنظیم گــری را ترســیم کرده، همچنــان نظام 
حکمرانی تهدیدمحور، منفعانه، دستوری، سلبی 
و مجوزمحورانه رمزارزش ها حاکم است. همین امر 
موجب شده برخی تصور کنند سند تحول مردمی 
دولت صرفاً یک سند تشریفاتی و شعاری است، 
چــه اینکــه ایــن انتظــار وجــود دارد تــا حداقــل 
بخش های اجرایی کشــور به این ســند پایبند و با 

مفاد آن هماهنگ باشند.

 عاوه بر وضعیت حاکم بر دولت، به ناگاه 
شاهد تصویب و انتشار اسناد مهمی از 
طرف شورای عالی فضای مجازی هستیم. در زمانی 
که خبر تصویب مقرره جدید در هیئت دولت اعام 

شــده بــود و فعــاالن اکوسیســتم 
رمزارزش منتظر ابــاغ این مصوبه 
بودند، در بخشی از طرح بانکداری 
جمهــوری اســامی ایــران موضوع 
تنظیم گری رمزارزهای دارای مجوز! و 
نظارت بــر مبادلــه انــواع رمزارزهای 
مجاز! بــه بانــک مرکــزی جمهوری 
اســامی ایــران محــول شــد و بــا 
فاصلــه ای چنــدروزه، بــا مصوبــات 
شورای عالی فضای مجازی، طراحی 
نظــام رمــزارز؛ اعــم از رمــزارز ملــی و 

ســامان دهی رمزارزهای جهان روا به عهــده وزارت 
امــور اقتصــادی و دارایــی گذاشــته شــد تا پــس از 
تدوین، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای 
مجــازی کشــور به عنــوان تنظیم گــر تنظیم گــران 

بخشی به تصویب برسد.

 فرایند و نحوه تدوین قوانین و مقررات در 
حوزه رمزارزها در کشور به  گونه ای است که 
اشــخاص فعــال در این حــوزه در یــک باتکلیفی 
فرساینده قرار گرفته اند. از سوی دیگر همان گونه که 
بررسی و ذکر شد، به نظر می رســد اراده و تصمیم 
واحــدی در میــان مدیران کشــور در این بــاره وجود 
ندارد و تنها ویژگی مشترک میان معماری باکچین 
با معماری سامانه قانون گذاری کشور، غیرمتمرکز 

بودن است!

نوظهور، از طریق روش »قانون گذاری از طریق اجرا« تاش 
می شود حداقل  نظارت هایی بر امور انجام شود.

»رابرت بالدوین«، رئیس بخش سیاست گذاری انجمن 
بازارهــای دارایــی دیجیتــال  )ADAM(دربــاره آیین نامــه 
جدیــد دولــت بایــدن گفتــه فقــدان توصیه هــای قانونی 
در چهارچــوب مذکــور، یا ترســیم مســیری روشــن برای 
همــکاری SEC و CFTC، احتمــاالً بــه »تــداوم مقــررات 
پراکنــده فعلی« منجر می شــود کــه ممکن اســت از نظر 
کمک به توســعه جریان فناوری، خنثی یــا فاقد عملکرد 

درست باشند.
بالدوین گفته اســت: »به نظر من این چهارچوب جدید 
یــک نتیجــه ناگــوار خواهد داشــت کــه در کنــار اتفاقات 
اخیــر در کنگــره، فضــای رمزارزهــا را تضعیــف خواهــد 
کرد. آنچه ایــن روزها می بینیم اجمــاع دوحزبی در مورد 
تنظیم سخت گیرانه بازار است.« سه سناتور آمریکایی 
در مــاه گذشــته میــادی قانونــی را به عنــوان حمایــت از 
مصرف کننده کاالهای دیجیتال پیشنهاد دادند که این 
حوزه را تحت صاحیت CFTC  قرار می دهد. »روستین 
بهنام«، رئیــس  CFTCهــم در جریان جلســه اســتماع 
کمیته کشاورزی سنا در روز پنجشنبه به سناتورها گفت 
که این کمیســیون در حال آماده سازی برای تبدیل شدن 

به سیاست گذار و ناظر صنعت کریپتو است.

 زیر نظر گرفتن تأمین مالی غیرقانونی 
آخرین چهارچوب تدوین شده توسط کاخ سفید، بخشی 
را به مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی اختصاص می دهد 
کــه بــر ســقوط اســتیبل کوین های الگوریتمــی همچــون 
ترا و مــوج ورشکســتگی های متعاقب آن که بــرای نمونه 
در همین یک مــورد تقریبــاً 600 میلیارد دالر از ســرمایه 
سرمایه گذاران را از بین برد، نظارت بیشتری خواهد کرد.
بایدن در حال ارزیابی این موضوع اســت که آیا از کنگره 
بخواهــد قانــون رازداری بانکی و ســایر قوانیــن را در برابر 
انتقال پول بدون مجــوز اصاح کند یا نــه؛ قانونی که اگر 
اصاح شود، صراحتاً برای ارائه دهندگان خدمات دارایی 
دیجیتــال، ماننــد صرافی هــا و پلتفرم هــای ان اف تــی نیز 
اعمــال خواهد شــد. رویتــرز در اوایــل ماه جــاری گزارش 
داد که مقامــات ایاالت متحده در حال تحقیق هســتند 
تا ببینند آیــا بایننس قانــون رازداری بانکی این کشــور را 
نقض کرده اســت یا خیر. در آخرین گزارش آمده بایدن 
همچنین ممکن اســت به وزارت دادگستری اجازه دهد 
تا جرائم دارایی دیجیتال را در هر حوزه قضایی که قربانی 

آن جنایات پیدا شود، تحت تعقیب قرار دهد.

 آمریکا فرصت را از دست می دهد
امــا »شــیا وارن«، مدیرعامــل شــورای نــوآوری کریپتــو 

در آمریکا که یک ســازمان خصوصی اســت بــا نقد این 
آیین نامــه جدیــد گفتــه به روزرســانی کاخ ســفید بــدون 
توصیه های جدید و واضــح می  تواند کل این فضا را نابود 

کند.
وارن در ایمیلــی بــه رســانه ها گفتــه اســت: »بــا توجه به 
دســتورالعمل های اجرایــی و کار اعضــای کنگــره بــرای 
پیشبرد امور، فعاً همه چیز مایه شگفتی است. تنظیم 
از طریق اجرا، راهکار درستی برای نظارت نیست. تصور 
کنید اگر قوانیــن را فقط از طریــق اجــرا بخواهیم تنظیم 
کنیم، به سایر کشــورها نشــان می دهید که یک فناوری 
چگونه برای منافع آمریکا یا دیگر کشورها ممکن است 
به کار گرفته شــود و ایــن مغایر بــا منافع ایــاالت متحده 

است!«
اما نهادهای دیگری هم مأمور شده اند تا به دولت آمریکا 
دربــاره رمزارزها گزارش بدهنــد. از جمله شــورای نظارت 
بر ثبــات مالی )FSOC( کــه قرار اســت گزارشــی را در ماه 
اکتبر منتشر کند که ریسک های ثبات مالی دارایی های 
دیجیتــال و شــکاف های نظارتی متمرکــز در این حــوزه را 
بررســی خواهد کرد. همچنین وزارت خزانه داری آمریکا 
در نظر دارد یک ارزیابی ریســک تأمین مالی غیرقانونی 
در مورد تأمین مالــی غیرمتمرکز را تا فوریــه 2023 و یک 
ارزیابی در مورد ان اف تی ها را تا جوالی 2023 تکمیل کند.

 حرف حساب منتقدان چیست؟
البته ناگفتــه نماند کــه چهارچــوب جدید دولــت بایدن 
 )CBDC( تأکیــد دارد یــک ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی
پتانســیل ارائه مزایای قابل توجهی را دارد، اما باز تأکید 
کرده که تحقیقات و توسعه بیشتر در مورد فناوری هایی 
که از شــکل دیجیتالــی دالر پشــتیبانی می کننــد، امری 

ضروری است.
»کریســتین اســمیت«، مدیر اجرایی انجمــن باکچین 
آمریکا، این چهارچــوب را »از دســت دادن فرصت برای 
تقویت رهبری ارزهای دیجیتال توســط ایاالت متحده« 
خوانده اســت. اگرچه این گزارش هــا و آیین نامه ها قصد 
دارند به بخشــی از تاش گســترده تر دولــت و ذی نفعان 
مختلف بــرای ایجاد مقــررات بهتــر در مــورد دارایی های 
رمزنگاری تبدیل شــوند، اما منتقدان می گویند مشکل 
اینجاســت که این گزارش ها بر ریسک ها و نه فرصت ها 
تمرکــز می کننــد و توصیه هــای اساســی در مــورد اینکــه 
چگونه ایاالت متحده آمریــکا می تواند صنعت در حال 
رشد کریپتو خود را ارتقا دهد، از جمله برای ایجاد شغل، 
نادیده گرفته اند. آنها بهبود سیســتم مالی و دسترسی 
گســترده همه آمریکایی ها به این حوزه را یکی از مزایای 
حوزه رمزارزها می دانند که دولت در آیین نامه ها و مقررات 

جدید خود توجه چندانی به آن نکرده است.

سیدمهدی 
نبوی 

پژوهشگردورهدکتریحقوقکیفری

info@karangweekly.ir

هووی مربوط به سال 1۹۴6 آن را تعریف کرده، یک فعالیت 
در زمینــه اوراق بهــادار خواهــد بود. بعــد از ایــن اظهارنظر 
قیمت اتر ۹ درصد کاهش یافت، در حالی که بیت کوین تنها 

یک درصد کاهش قیمت داشت.

 هــم بیت کویــن و هــم اتــر ممکــن اســت توســط 
کمیســیون معامــات آتــی کاال )CFTC( تنظیــم 
شوند؛ البته در صورتی که گروهی از سناتورها، از هر دو حزب 
آمریکا بتوانند به یک اجماع در این باره برسند. اما اطمینان 
در مورد شیوه مداخله قوانین اوراق بهادار در حوزه ارزهای 
دیجیتال هنــوز به شــدت مــورد بحث اســت. گنســلر روز 
پنجشنبه در جلسه کمیته بانکداری سنای ایاالت متحده 
از موضع نهاد تحت مدیریتش دفاع کرد که معتقد است 

واســطه های ارز دیجیتال مانند کارگــزاران و صرافی ها باید 
توسط رگوالتورهایی مانند SDC تأیید شوند. چندین صرافی 
رمزنگاری، از جمله کوین بیس، بایننــس و کراکن، خدمات 
استکینگ اتر را ارائه می دهند که به کاربران اجازه می دهد 
مستقیماً از حساب های خود در اکوسیستم اتریوم شرکت 
کنند. این سه پلتفرم اخیراً بیش از 30 درصد از کل اترهای 

سهام دار در ادغام این پروژه را در کنترل خود دارند. 

 رئیس SEC معتقد است در ظاهر فرایند جدید 
اتریوم با تعاریف وام دهی سازگار است و خدمات 
سهام داری اتریوم را شبیه به ارائه اوراق بهادار تحت قانون 
SEC می کند؛ بــه همین دلیل اعتقــاد دارد باید قانون گذار 

اتریوم و فعالیت های آن  هم SEC باشد.
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 مخالفــت بــا فیلترینــگ صرافی هــای 
رمــزارز و مخالفت بــا خاموشــی مــزارع ماینینگ 
رمزارزهــا از جملــه حمایت هــای شــما از صنعــت 
رمزارز کشور در سال گذشته بودند. شما قبالً گفته 
بودید که بزرگ تریــن خالء قانونی حــوزه رمزارز در 
کشــور، در حوزه تبادل رمزارزها دیده می شود. به 
نظر شما رویکرد درست رگوالتوری حوزه رمزارز در 
کشــور چگونــه بایــد باشــد؟ در کل شــما صنعت 
رمــزارز را چقــدر بــازار بــزرگ و مهمی برای کشــور 

می دانید؟
ببینیــد، توســعه کاربردهــای فناوری هــای غیرمتمرکــز از 
جمله باکچیــن )که تبلور آن امــروز در موضــوع رمزارزها 
بیش از حوزه های دیگر به چشــم می آید، ولی محدود به 
آن نیست( یکی از روندهای کان جهانی است که آینده 
بشــر را تغییر خواهد داد؛ بنابراین گریزی از آن نیســت و 
بسیاری از کشورها سرمایه گذاری سنگینی در این حوزه 
کرده و عمدتــاً در حال یادگیری پیاده ســازی این فناوری و 
نحــوه رگوالتوری آن هســتند و عمده کشــورها تصمیمی 
بینابین )میــان توقــف کامــل و آزادی کامــل( برگزیده اند. 
در نتیجه ما نیز نمی توانیم و نباید نسبت به این فناوری 

بی تفاوت باشیم.

در عیــن حال اســتقرار فناوری هــای اثرگــذار جدید حتماً 
بــا چالش هــای حکمرانــی در جهــان همــراه خواهــد بود. 
به عاوه در حال حاضر تعداد زیادی از مردم درگیر معامله 
و خریدوفروش این قبیل دارایی ها شده اند و بدیهی است 
که هرگونه اقدام حاکمیتی در ایــن زمینه باید با ماحظه 
تبعات و سبک سنگین کردن ریسک های مربوطه صورت 

پذیرد.
محدودیت رمزارزها در کشور، خروج واقعی سرمایه را در 
پی خواهد داشت. برخی مدعی اند که خرید رمزارزها به 
علت محاســبه  قیمت آنها به دالر، خروج ارز از کشــور را 
رقم خواهد زد. البته این مسئله نوعی مغالطه محسوب 
می شــود. وقتــی دارایی یــک فرد در وســیله  شــخصی آن 
فرد قرار دارد، بنابراین اگر ارزش جهانــی آن رمزارز با دالر 
ســنجیده شــود، در واقع اســکناس دالری مصرف نشده 
است. یکی از مانورهایی که می توان با رمزارز صورت داد، 
این اســت که می توان آن را به عنوان اعتبار به کار گرفت و 
خدمات مالی مختلفی برای آن تعریف کرد. این مســئله 
در حاکمیت، مدیریت و نظارت ایرانی مطرح اســت. اگر 
رمزارز ممنوع شــود، رمزارزهای خارجــی از مجموعه های 
ایرانــی خارج می شــوند و به  ســمت صرافی هــای خارجی 
رفته و رمزارز نیز به صورت فیزیکی از ایران خارج می شود. 

راه مدیریت 
مسدودسازی 
نیـــــــــست  !

باید بخش خصوصی بازیگر اصلی حوزه قانون گذاری نوآوری های جدید باشد. این حرف اصلی و بنیان 
فکری مجتبی توانگر است که وقتی صحبت از کسب وکارهای نوآور و حوزه های جدید فناورانه می شود 

در نشست ها و پنل های مختلف مدام آن را تکرار کرده است. او از معدود چهره های خارج بخش 
خصوصی است که در دو-سه سال اخیر حمایت های جدی ای از اکوسیستم و اقتصاد نوآوری کشور 

کرده و حتی در برابر ابرطرح های مخربی چون صیانت هم بی لکنت زبان و صریح در سمت کسب وکارها 
ایستاده است.

توانگر که رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسالمی است، با همین رویکرد یکی از 
فعال ترین چهره های اکوسیستم رمزارز کشور هم بوده است. کسی که در برابر نگاه سلبی و حذفی اولیه 

در برابر رمزارزها ایستاد و حاال می گوید برای رگوالتوری این فضا باید از ظرفیت های بخش خصوصی 
بهره گرفت. در گفت وگویی با او درباره بایدهای رمزارزی کشور، فرصت های این پدیده برای یک اقتصاد 

تحت تحریم و البته امکان های بهره مندی از فناوری های مرتبط با آن در فضای کارآفرینی کشور صحبت 
کرده ایم.

گفت وگو با مجتبی توانگر، رئیس کمیته 
دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس درباره 

بایدهای قانون گذاری در حوزه رمزارزها 

 کتاب
 بزونومیکس 

به زودی منتشر 
می شود

کتابی جذاب و قابل توجه که به افراد 
در  که  عظیمی  نیروهای  درک  برای 
آن  در  ما  که  هستند  جهانی  تغییر  حال 
می کند. کمک  می کنیم،  زندگی 

جیم کالینز نویسنده کتاب از خوب به عالی



شــــــــــــــمــــــــــــاره 36
27 شهــریــــور 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

9

رويکرد
A P P R O A C H

ابزارهای مولد جهان روا و تحریم شکن را توسعه می دهد، 
با حذف دالر، حذف تحریم را امکان پذیر می سازد و هزینه 

انتقال پول را پایین می آورد.

 مسدودســازی یــا محدودســازی حــوزه 
رمزارزها از نظر بســیاری از کارشناســان به معنای 
زمین گذاشــتن و از دســت رفتــن فرصت هــای 
فناوری های غیرمتمرکز و اقتصاد پیرامون آن است. 
چطور باید بــرای از دســت ندادن چنیــن فرصتی، 
نهادهایی چون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بازار 
ســرمایه را بــا خــود همــراه کــرد؟ چــرا تالش هــای 
انجام شــده بخــش خصوصی تــا اینجا بــه نتیجه 

نرسیده و چه کارهای دیگری باید انجام داد؟
باالخره نهادهایی که شما هم اشاره فرمودید )و محدود به 
این فهرست هم نیست( دغدغه ها و نگرانی های معتبری 
راجع بــه توســعه رمزارزهــا در کشــور دارند، ولی بــا توجه 
به دامنه تأثیر و آینــده این فنــاوری راه مدیریت آن حتماً 
مسدودسازی نیست.  به نظر بنده، امیدوارم با تصویب 
قوانین مورد نیاز در مجلس و تدوین آیین نامه های مرتبط 
در دولت محترم، بتوانیــم در عین حال که از فرصت های 
این فناوری به نفع کشور استفاده می کنیم، تهدیدات آن 

را نیز مدیریت کنیم. 

 ادبیات رگوالتورهــا و نهادهای مختلف 
حاکمیتی طی دو ســال اخیــر در خصــوص حوزه 
رمزارزها و دارایی دیجیتال تغییر محسوسی کرده 
اســت. دیدگاه های رادیکال حذفی تا حــد زیادی 
تعدیل شده، اما هنوز راه زیادی باقی مانده است. 
فکر می کنید بــرای رگوالتوری این فضــا کدام نهاد 
می توانــد صالحیــت بیشــتری داشــته باشــد و 
کســب وکارها و کارآفرینــان این حوزه چطــور باید 

برای همراهی با این نهاد مشارکت کنند؟
کاً پدیده های نوآورانه، همواره با ساختارشــکنی، قواعد 
و چهارچوب های موجود را دســتخوش تغییــر می کنند. 
در این حالــت قواعد گذشــته توانایــی توصیف شــرایط، 
اســتفاده از فرصت هــا و مقابله بــا تهدیدها را نــدارد. در 
ایــن حالت بایــد قواعــد و چهارچوب هــای جدیــدی برای 
بهره گیری از فرصت هــا و مقابله با چالش هــا ایجاد کرد. 
به عنوان مثال اختراع موتور بخار، تمام قواعد زمان خود 
را به چالش کشید و تغییر پارادایم، قوانین را دستخوش 

تغییر کرد. 
نهادهای عمومی در برخــورد با هر پدیــده ای در دو نقش 
حاضــر می شــوند؛ نقــش رگوالتــور و قانون گــذار و نقــش 
بهره بردار. در جایگاه تنظیم گــری، حاکمیت باید امنیت 
جامعــه را در مقابــل مخاطــرات پدیده هــا حفظ کنــد و با 
چینش قواعد، نظارت و اشراف خود را بیشتر کند. از طرف 
دیگر با تنظیم گری و قاعده گذاری صحیح، زمینه استفاده 
از فرصت ها را برای بخش های مختلف جامعه فراهم کند.
نهادهــای عمومــی تنظیم گــر بایــد بــا شــناخت صنعت 
و در نظــر گرفتــن جمیــع شــرایط، بســتر فعالیــت بــرای 

کسب وکارهایی را که مخل قانون نیستند، فراهم کند.
باالخره مسئوالن در خأل زندگی نمی کنند و واقعیت های 
اقتصادی و اجتماعی را رصد و با آنها محشــور هستند. 
به خصوص در حوزه ناآشــنا و جدیــدی مانند باکچین و 
رمزارز طبیعی است که آشنایی با زوایای پیدا و پنهان آن 
زمان ببرد. همان طور که عرض شد، در تدوین قانون مورد 
نظر مجلس، تعدادی از نهادهای مختلف به عنوان بدنه 
سیاســت گذار این حوزه در نظر گرفته شده اند، اما حتماً 
وزارت اقتصاد نقــش جدی و محوری خواهد داشــت. به 
نظرم بهتر اســت بخش خصوصــی با لحــاظ ماحظات 
حاکمیتی و به منظــور رفع دغدغه ها و پاســخ به آنها باید 
نقطه نظــرات خــود را در قالب تولید محتــوای تخصصی 
و بحث کارشناســی به ذی نفعان دولتی و حاکمیتی ارائه 

دهد.

در واقع، ممنوعیت، یک خروج انبوه سرمایه چند میلیارد 
دالری را در پی خواهد داشــت؛ چراکه مردم با وجود طرح 
ممنوعیت رمزارز از سوی بانک مرکزی به  یقین رمزارزهای 

خود را به فروش نمی رسانند.
الزم بــه ذکــر اســت کمیتــه 
اقتصــاد  و  دانش بنیــان 
دیجیتال در این زمینه طرحی 
را جهت ارائه به مجلس شورای 
اسامی آماده کرده که به زودی 
تقدیــم کمیســیون می شــود و 
آیین نامه هــای اجرایی و ســایر 
تصمیمــات بایــد با لحــاظ این 

قانون صورت پذیرد. 

صنعــت   
رمزارز فقط بــه دو حوزه 

تبادل و ماینینگ محدود نمی شــود و کاربردهای 
فناوری بالکچین بسیار فراتر از این دو حوزه است، 
ولی در کشور شاهد هستیم که تنها این دو حوزه 
مورد توجه هستند. شما زمینه های خلق ارزش در 
ایــن حــوزه را چگونــه می بینیــد؟ چقــدر توجــه به 

فناوری بالکچیــن در صنایع و حوزه هــای دیگر در 
کشور را مهم می دانید؟

همان طور کــه بیان شــد کاربرد این فنــاوری فراتــر از حوزه 
رمــزارز اســت و اساســاً در هــر 
حوزه ای کــه با تملــک و انتقال 
ارزش رو بــه رو باشــیم، امــکان 
اســتفاده از این فنــاوری وجود 
دارد؛ بنابرایــن حتمــاً بــازار 
بزرگــی در کشــور برای توســعه 
فنــاوری  ایــن  کاربردهــای 

راهبردی متصور هستم.
اینکــه پرســیدید چقــدر این را 
مهــم می دانیــد، چنــد جملــه 
فقــط عــرض کنــم کــه فرصت 
فنــاوری باکچیــن و رمــزارز 
موجــب تســهیل امــور مالی و 
اتصال به بازارهای بین المللی می شود، با توجه به نوظهور 
بودن صنعــت، امــکان پارادایم شــیفت در حــوزه مالی را 
فراهــم می کنــد، ارزآوری از طریــق حضــور فعــال و وجــود 
مزیت نسبی در بخش استخراج را امکان پذیر می سازد، 
سرمایه خارجی برای پروژه های کان ملی را جذب می کند، 

 با توجه به نوظهور 
بودن صنعت رمزارز، 
می توان امیدوار بود 
که امکان پارادایم 

شیفت در حوزه مالی و 
ارزآوری برای کشور را 

فراهم  کند

عکس:آرشعاشورینیا

I N T E R V I E W
NEWSخبر

 بانک آبرا اولین مؤسسه 
دولتی خواهد بود که به 
کاربران خدمات بانکی 
کریپتویی ارائه می دهد

راهاندازیاولین
بانککریپتویی

ثبتشدهدرآمریکا

 آبــرا، پلتفــرم مبــادالت ارز 
روز  وام دهــی  و  دیجیتــال 
دوشنبه 12 سپتامبر از راه اندازی اولین 
بانــک رمزنــگاری تحــت نظــارت دولت 
ایاالت  متحده آمریکا خبر داد. فعاالن 
صنعــت رمزارزها ایــن اتفــاق را بــه فال 
نیــک می گیرنــد؛ زیرا تــا حدودی ســیر 
نزولی بازار را بهبود می بخشــد و شــاید 
صدور حکم ورشکستگی شرکت هایی 
چون سلســیوس و وویجــر را بــه تعویق 
بینــدازد. آبرا بــرای محقق ســاختن این 
مهم سال ها تاش و یک مسیر طوالنی 
را پیمــود. در نتیجــه ایــن امــر، اکنــون 
بــه  می تواننــد  به راحتــی  کاربــران 
فعالیت هــای کریپتویــی خــود در یــک 

فضای محافظت شده بپردازند.

 بانــک آبــرا در ســه ماهه اول 
ایــاالت  متحــده  در   2023
راه انــدازی خواهــد شــد. ایــن بانــک 
خدمــات بین المللــی بــرای کاربــران 
مســتقر در ایــاالت  متحــده و ســایر 
کشــورها ارائه می دهــد. همچنین تمام 
ســپرده مشــتریان در بانــک آبــرا بــه 
و  می شــود  تبدیــل  اســتیبل کوین 
مشتریان می توانند همچون بانک های 
سنتی سود سپرده خود را دریافت کرده 
و وجوه خــود را به بیــش از صد نــوع ارز 
دیجیتال تبدیل کنند. عاوه بر این، آبرا 
در مــاه ژوئن بــا آمریکن اکســپرس برای 
راه اندازی یــک کارت اعتباری رمزنگاری 

همکاری کرد.

 بــه گفتــه »بیــل بارهیــت«، 
مدیرعامــل آبــرا، خدماتــی که 
بانک آبرا ارائه می دهد قباً هم توســط 
برخــی شــرکت های رمزنــگاری ارائــه 
می شــد، امــا چیــزی کــه آبــرا را متمایــز 
می کند، چهارچوب های نظارتی است. 
بارهیت می گوید: »به عنوان یک بانک 
تحت نظــارت و دارای مجــوز، تمرکز آبرا 
دیگر بر شــفافیت نیســت، بلکه از این 
پس بر دارایی ها، بدهی ها و فرایندهای 
خواهــد  تمرکــز  ریســک  مدیریــت 

داشت.«
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قوانین آمریکا چه می گوید؟

هاردفورک،انافتی
ومالیاتآنها

 فورک یا انشعاب تغییری است 
که برای ارتقای پروتکل باکچین 
طراحــی و اجرا می شــود. با وجــود این با 
توجه بــه اینکه باکچین هــا غیرمتمرکز 
هســتند، الزم نیســت همــه گره هــای 
باکچین با یک فورک موافقت کنند. اگر 
تعداد زیادی گره با فورک مخالف باشند، 
ممکن اســت هارد فورکی داشته باشیم 
کــه دو نســخه از باکچیــن را بــه وجــود 
می آورد. هرکســی که قبل از هــارد فورک 
مالــک یــک توکــن باشــد، در هــر دو 
باکچین همــان شــماره یا کــد را خواهد 
داشت. این تکرار سردرگم کننده است، 
زیــرا دارنــدگان توکــن بــرای دریافــت 
توکن های جدید کار خاصی نمی کنند و 
حتی بعضــی از آنهــا از ایــن تغییــر آگاه 

نیستند.

 اداره خدمــات درآمــد داخلــی 
اعام کرده که اگر سرمایه گذاران 
واحد هایی از یــک ارز دیجیتال جدید را 
دریافــت کننــد، هــارد فــورک بــرای آنهــا 
درآمدی معمولی را موجب شــده است. 
بــرای مثــال دارنــدگان بیت کویــن کــه به 
دلیل تغییرات هارد فورک در سال 2017 
بیت کوین کش دریافت کردند، از نظر این 
اداره، درآمدی معمولی معادل ارزش بازار 
بیت کوین کش، در روزی که آن را دریافت 

کرده اند، داشته اند.

 وقتــی یــک توکــن غیرقابــل 
معاوضــه بــه وجــود آوریــم، 
درآمدی معمولی برابر با قیمت فروش آن 
توکــن به دســت آورده ایم. ســود یــا زیان 
معامله گرهــای ان اف تــی معــادل قیمت 
فروش منهای مبنای هزینه است. اداره 
خدمــات درآمــد داخلــی بــرای ان اف تــی 
دســتورالعمل ویژه ای ارائه نداده اســت، 
اما اکثر متخصصان مالیاتی ان اف تی را 
در زمره دارایی ها کلکسیونی طبقه بندی 
می کنند که مشمول نرخ مالیات حداکثر 
تا 2۸ درصد می شــود. آمریکایی ها باید 
ســود دارایی هــای کلکســیونی را در فــرم 

۸۹۴۹ و خط 1۸ جدول D گزارش دهند.

SAMPLEنمونه

یک دستورالعمل برای سرمایه گذاران آمریکایی درباره مالیات بر رمزارز

آمریکا چطور  از  رمزارزها
 مــالــیـات مـــی گــیــــرد؟

فــروش رمــزارز مشــمول مالیــات اســت. در ایــاالت متحــده 
آمریکا، اداره خدمات درآمد داخلی یا IRS از ســرمایه گذاران 
رمزارز می خواهد هر ســودی را که به دســت می آورند، به این 
سازمان گزارش دهند. شهروندان ایاالت متحده ملزم هستند 
برای دارایی های رمزنگاری شده و دیجیتالی که دارند، مالیات 
پرداخت کنند. اگر آنها گزارش صحیحی از میزان سود خود 
ندهنــد و روی تراکنش های رمــزارز مالیــات نپردازند، جریمه 
خواهند شــد. اداره خدمــات درآمــد داخلی آمریــکا در حال 
اعمال قوانین روزافزون در این زمینه است. به همین دلیل در 
این مطلب تاش کرده ایم با کمک شرکت نرم افزاری لجیبل 
)Ledgible( که اولین نرم افزار حسابداری حرفه ای در زمینه 
رمزارز را عرضه می کند، با بیان موارد ذیل، بخشی از باری را که 

بر دوش سرمایه گذاران است، کاهش دهیم: 
ماحظات مهمی را که در برنامه ریزی مالیاتی وجود دارد.

 آخرین دستورالعمل های اداره درآمد داخلی
اطاعات به روزی کــه درباره تغییرات احتمالــی در کد های 

مالیات های قانونی وجود دارد. 

  مالیات بر رمزارز چگونه تعیین می شود؟
همان طــور کــه گفتیــم اداره خدمــات درآمــد داخلــی آمریکا 
از رمــزارز، به عنوان یــک دارایی مالیــات دریافت می کنــد و از 

شــهروندان آمریــکا می خواهد کــه هرگونه ســودی را بــه این 
اداره گــزارش دهند؛ حتی اگــر در یک دارایــی دیجیتال دیگر 
سرمایه گذاری کرده باشند. دستورالعمل فعلیِ اداره خدمات 
درآمــد داخلــی دربــاره رمــزارز ناقــص اســت. ایــن اداره هنوز 
جزئیات الزم برای تعیین دقیق مالیات بر معامــات رمزارز را 
ارائه نداده اســت، اما قوانین و مقررات بــه زودی در این زمینه 
ابــاغ خواهند شــد. این ســازمان قانــون زیرســاخت و قانون 
کاهش تورم مقرراتی را دربــاره دارایی های دیجیتال ارائه داده 
که همگام با رشد صنعت رمزارز، چشم انداز گزارش مالیاتی 

در این زمینه را تغییر خواهد داد.

 اموال و دارایی
اداره خدمــات درآمــد داخلــی در اطاعیــه 21-201۴ توضیح 
داده بود که تصمیم سرمایه گذار ]برای خریدوفروش رمزارز[ 
دلیل مهمی اســت که این اداره رمزارز را به عنوان یک دارایی 
در نظر بگیرد. هیچ مرجع قضایی رمزارز را به عنوان پول قانونی 
به رسمیت نمی شناسد؛ به همین دلیل سرمایه گذاران تنها 
گمانه زنی درباره قیمت را دلیل خرید رمزارز می دانند. اما در 
سال 2021، السالوادور بیت کوین را به پول رسمی و قانونی خود 
تبدیل کرد و پس از آن نیز در ســال 2022 جمهوری آفریقای 
مرکزی دست به اقدامی مشابه زد. بنابراین به نظر برخی، این 

روند ممکن است رویکرد اداره خدمات درآمد داخلی آمریکا 
به رمزارز را زیر سؤال ببرد. اما طبقه بندی رمزارز به عنوان یک 
ارز رسمی ممکن است به نفع دارنده آن نباشد. در کد درآمد 
داخلی، بخش ۹۸۸، ســود یا زیان ناشــی از معامات ارزهای 
خارجــی به عنــوان درآمــد عــادی در نظر گرفته شــده اســت. 
بنابراین اگر طبقه بندی رمزارز در جایگاه یک دارایی تغییر کند، 

ممکن است موجب نرخ مالیات بسیار باالتر شود.

 رمزارز کاال محسوب می شود؟
از آوریــل 2022، ســه الیحــه جداگانه به کنگــره آمریــکا ارائه 
شــد؛ قانون معاملــه کاالی دیجیتــال )2022(، قانون نــوآوری 
مالی مسئوالنه و قانون حمایت از مصرف کنندگان کاالهای 
دیجیتال )2022(. این لوایح کمیســیون معامــات آتی کاال را 
به نخستین تنظیم کننده بازار رمزارز تبدیل می کند. همین 
ممکن اســت باعث شــود کــه اداره خدمــات درآمــد داخلی، 
رمزارز را به مثابه کاال در نظر بگیرد. برای اکثر ســرمایه گذاران 
سود قراردادهای فروش کاال به عنوان 60 درصد سود سرمایه 
بلندمدت و ۴0 درصد سود سرمایه کوتاه مدت در نظر گرفته 
می شود. همچنین، قوانین مربوط به روش  MTM - که روشی 
برای اندازه گیری ارزش منصفانه حســاب هایی اســت که در 
طول زمان در معرض نوسان هستند - سود و زیان قراردادهای 
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باز را در پایان سال محاسبه می کنند. 
با وجود این، حتی اگر رمزارز به عنوان یک کاال در نظر گرفته 
شــود، کوین ها به خودی خود یک قــرارداد خریدوفروش کاال 
نیستند. برای مثال بیت کوین خود واجد این شرایط هست 
که به مثابه یک کاال در نظر گرفته شــود، اما قوانین مربوط به 
سود ۴0-60 و قوانین MTM احتماالً تنها برای قراردادهای آتی 

بیت کوین اعمال شود.

 دستوالعمل اداره خدمات درآمد داخلی برای 
ایاالت متحده 

همان طور که گفتیم، اداره خدمات درآمد داخلی دستورالعمل 
مختصری را درباره مالیات بر رمزارز ارائه داده است. اعامیه 
21-201۴ صرفــاً مبانــی مالیات بــر ارزهای مجازی را تشــریح 
می کنــد و یک بخش کوچک برای پرســش های متــداول نیز 
دارد. این اداره روی سایت رسمی خود، یک بخش مفصل تر 
برای ســؤاالت متــداول دربــاره ارزهــای مجــازی در نظر گرفته 
است، با وجود این، این سؤاالت متداول، اداره خدمات درآمد 
داخلی را به چیزی مقید نمی کنــد و مالیات دهنــده را هم در 
برابر جریمه ها حمایت نخواهد کرد. با توجه به این شرایط، 
ســرمایه گذاران و کســب وکارها به کســی نیاز دارند که درباره 

مالیات بر رمزارز تخصص داشته باشد.

 چــه زمانــی بــرای ارزهــای دیجیتــال مالیــات 
می پردازید؟

ســرمایه گذاران رمــزارز هنگام فــروش رمــزارز بایــد مالیات بر 
سود سرمایه را بپردازند. این پرداخت مالیات به هنگام ارائه 
اظهارنامه مالیاتی ساالنه یا پرداخت های مالیاتی سه ماهه 
انجام می شود. همچنین کسب وکارها و مؤسساتی که رمزارز 
دارند یا ارزهای دیجیتال را معامله می کنند، باید دارایی های 
رمزنگاری شده خود را در ترازنامه ذکر کنند و در ازای سودی که 

کرده اند، مالیات بپردازند. 

 فروش رمزارز
ســود ســرمایه رمزارز به هنــگام فــروش حاصل می شــود. 
معامات به عنوان فروش در نظر گرفته می شوند، از جمله 
زمانی که یک رمــزارز را بــه رمزارز دیگــری تبدیل می کنید. 
وقتــی یــک ســرمایه گذار بیت کوینــی را کــه از ســال 2015 
دارد با اتر معامله می کند، باید هفت ســال تراکنــش را در 
نظر بگیــرد. در غیر این صــورت نرم افزار مالیات بــر رمزارز، 
به صورت خودکار ایــن کار را انجام می دهد. همچنین باید 
توجه داشته باشید که اگر از چند صرافی یا چند کیف پول 
استفاده می کنید و رمزارزهایتان را میان این پلتفرم ها انتقال 
می دهید، ممکن اســت اطاعات مالیاتی که در قالب فرم 
10۹۹ اداره درآمد داخلی دریافت می کنید، اشتباه باشد. با 
توجه به اینکه هر پلتفرم فقط به داده های خودش دسترسی 
دارد، نمی تواند مالیات بر دارایی هایی را که میان چند صرافی 
یا کیف پول جابه جا می شوند، به درستی محاسبه کند. برای 
این کار الزم است یک پلتفرم ردیابی مالیات بر رمزارز وجود 
داشته باشــد که همه داده ها را تجمیع کند و بر اساس آن 

پرونده مالیاتی را تشکیل دهد.

 زیان در رمزارز
وقتی هزینه پایــه از قیمت فروش رمزارز بیشــتر شــود، به 
معنای آن است که سرمایه گذار بخشی از سرمایه خود را 
از دست داده است. بر اساس قوانین اداره خدمات درآمد 
داخلــی آمریکا، شــما می توانیــد هرگونه ضرر ســرمایه ای 
 D ناشــی از فروش رمزارز را در فرم ۸۹۴۹، سپس در جدول
)که به فرم 10۴0 پیوست شــده( گزارش دهید. شاید ساده 
به نظر برســد، اما درســت کردن یک فرم دقیق ۸۹۴۹ برای 
دارایی های رمزنگاری شده، در حرف ساده تر از عمل است. 

 )The Wash Sale Rule(  قانون فروش واش 
و شیوه اعمال آن در ارزهای دیجیتال

اگر سرمایه گذار اوراق بهادارِ نسبتاً یکسانی )یا گزینه های 

دیگری که به آن مربوط اســت( را 30 روز پس از فروش از نو 
خریداری کند، قانون فروش واش، کسر ضرر ناشی از فروش 
اوراق را ممنوع می کند. برای مثال فرض کنید سهامی را در 
یک بازار خریده اید و ســپس قیمت افت کند. اگر شــما تا 
قبل از 30 روز سهام مشــابهی را در یک بازار دیگر بخرید، 
دیگر نمی توانید آن ضرر را در مالیات خود اعمال کنید. زیرا 
اگر یک سرمایه گذار معامات مشابهی را به این شیوه انجام 
دهد، در واقع می خواهد برای ســود باالتری که در آینده به 
دســت خواهد آورد، مالیــات کمتری پرداخت کنــد. قانون 
فروش واش با این روش که شــما به صورت آگاهانه از زیان 
یک سرمایه برای سود سرمایه خود استفاده کنید، مخالف 
اســت. اما این قانون برای ارزهای رمزنگاری شــده استفاده 
نمی شود، زیرا اداره خدمات درآمد داخلی رمزارز را نه اوراق 
بهادار، بلکــه به عنوان دارایــی در نظر می گیــرد. هر قانونی 
که وضعیت مالیاتی رمــزارز را به اوراق بهــادار تغییر دهد، 
موجب می شود که قانون فروش واش درباره آن قابل اعمال 
 باشد. بعضی از لوایح پیشنهادی مثل الیحه بازسازی بهتر 
)Build Back Better Act( که بایدن به کنگره عرضه کرده، 
این مسئله را دیده اند. با وجود این، در قوانین اخیر، بندهایی 
که قانــون واش را به رمــزارز تعمیم می داد حذف شــده اند. 
اخیراً در الیحــه کاهش تورم، تعمیم قانون فــروش واش به 

رمزارزها دیده شده بود که پیش از تصویب حذف شد.

 بهره برداری از ضرر مالیاتی
با توجــه به اینکه قانــون فروش واش بــرای رمزارزهــا کاربرد 
ندارد، سرمایه گذاران رمزارز می توانند از این استراتژی برای 
سود کردن در رمزارز اســتفاده کنند. این کار به آنها امکان 
می دهد که برای سودهای آتی در رمزارز برنامه ریزی کنند، 
اما برای سال مالیاتی فعلی خود زیان سرمایه را ثبت کنند و 

بار مالیاتی خود را به سال های آینده انتقال دهند.

 شیوه پیگیری سود و زیان
برای محاسبه سود و زیان سرمایه در ارز دیجیتال، مبنای 
هزینه )cost basis( را از فروش کم می کنید. مبنای هزینه 
ارزش رمزارز در هنگامی است که سرمایه گذار آن را در ابتدا 
خریده و البته کارمزد تراکنش نیز در آن محاسبه می شود. 

فرمول مبنای هزینه رمزارز به شرح زیر است:
)قیمت خرید رمزنگاری + کارمزد(/ مقدار

هر خرید رمزارز به صورت منفرد، مبنای هزینه خود را دارد، 
حتی اگر از همان توکن باشــد. این موضوع ردیابی دقیق را 
به امری حیاتی تبدیل می کند. بدون داده های دقیق، اداره 
خدمات درآمد داخلی در محاسبه دچار اشتباه می شود. 
یعنی فرض می شــود که اولیــن کوین های خریداری شــده 
همان کوین هایی هســتند که اول فروخته شده اند. به این 
روش FIFO می گوینــد. بــرای مثــال فــرض کنیــد که شــما 
در مــاه می، پنــج بیت کوین را بــه قیمــت 20 هــزار دالر و در 
ژوئن نیز پنج بیت کوین به قیمت ۴0 هزار دالر خریده اید. 
سپس در ماه اوت ســه بیت کوین را به قیمت 25 هزار دالر 
فروخته اید. اگر اداره خدمات درآمد داخلی داده های کامل 
را در اختیار نداشته باشد، فرض می کند که مبنای هزینه 
سه بیت کوین فروخته شده شــما 20 هزار دالر بوده است.  
با وجود این، طبق نرم افزار لجیبــل، روش HIFO )باالترین 
مبنای هزینه خرید، نخســتین فــروش( می  تواند مالیات 
سال جاری را بر مبنای فروش سکه هایی که با هزینه باالتری 
خریداری شده اند، کاهش دهد. با این روش از حسابداری، 
مبنای هزینه شما برای فروش سه بیت کوین ۴0 هزار دالر 
خواهد بود که باعث از دست دادن 20 هزار دالر شده است.  
شرکت لجیبل خاطرنشان می کند که حســابداری به این 
روش پیچیده است، اما ابزار ردیابی تراکنش و محاسبات 
آن  به سرمایه گذاران کمک می کند هم در زمان صرفه جویی 
کنند و هم بار مالیاتی قانون از دوش شــان برداشــته شود. 
اداره خدمــات درآمد داخلی همچنین می تواند صرافی ها 
را به ارائه گزارش اطاعات مالیاتی، برای مثال با استفاده از 

فرم DA-1099 ملزم و از این طریق رمزارزها را ردیابی کند.

 خرید کاال و خدمات با رمزارز
خریــد کاالهــا و خدمــات بــا ارز دیجیتــال، درســت ماننــد 
فــروش آنهــا در ازای رمــزارز، می تواند باعث ســود یــا زیان در 
سرمایه شود. با وجود این، اگر کســب و کار اصلی فروشنده، 
فــروش رمــزارز باشــد، ایــن خریدوفــروش به عنــوان یــک 
درآمد عــادی در نظر گرفتــه می شــود. لوایح متعــددی که در 
 کنگره ارائــه شــده، از جمله مالیــات منصفانه بــر ارز مجازی 
)Virtual Currency Fairness Act( خریدهــای کوچک با 
ارزهای دیجیتال را از مالیات بر سود سرمایه معاف می کند. 
دریافــت ارز دیجیتــال بــرای ارائه کاال یــا خدمات، دســتمزد 
یــا درآمــدی را برای فــرد فراهــم می کنــد. مبادلــه رمــزارز برای 
دارایی های شخصی )برای مثال یک مبلمان جدید برای خانه( 
باعث می شود که فرد در سرمایه شخصی خود سود یا زیان 
کند، اما حتی در صورتی که الزم است که مالیات دهنده این 
ســودها را گزارش کند، نمی توانــد زیان هایی را که بر ســرمایه 

شخصی او وارد شده، از مالیات خود کسر کند.

 استخراج و استیکینگ رمزارز
اســتخراج رمزارز درآمدی معمولی را، معادل بــا ارزش بازاری 
که رمزارز در آن روز داشــته، نصیب فرد می کند. هر تغییری 
که بعداً در ارزش آن رمزارز رخ بدهد، هنگام که ماینر رمزارز را 
بفروشد، حکم سود یا زیان سرمایه را دارد. اداره خدمات درآمد 
داخلی تاش کرده که برای پاداش حاصل از استیکینگ رمزارز 
همان اصول را به کار ببندد؛ اما این اداره هم اکنون با این چالش 
حقوقی مواجه است که تا قبل از فروش رمزارز، استیکینگ 
رمزارز نمی توانــد به عنوان درآمــد در نظر گرفته شــود. قانون 
نوآوری مالی مســئوالنه که قبــاً درباره اش صحبــت کردیم، 
مالیات بر استخراج و استیکینگ ارز دیجیتال را تا زمان فروش 

آن به تعویق می اندازد.

 چقدر مالیات بر رمزارز پرداخت می کنید؟
فروش ارزهای رمزنگاری شــده که یک سال یا کمتر نگهداری 
شوند، موجب ایجاد سود یا زیان سرمایه کوتاه مدت می شوند 
که مشمول مالیات با نرخ معمولی است؛ اما اگر رمزارز بیش 
از یک ســال نگهداری شــود، موجب ســود یــا زیان ســرمایه 
بلندمدت می شود که نرخ مالیات آن حداکثر 20 درصد است.

 سود سرمایه بلندمدت در مقابل سود سرمایه 
کوتاه مدت

ســود ســرمایه کوتاه مدت در برابر ســود ســرمایه بلندمدت، 
مســتلزم پرداخــت مالیــات بیشــتر اســت. بســیاری از 
معامله گرهــای ارزهــای دیجیتــال بــه صــورت مرتب رمــزارز 
خریدوفروش می کنند و در نتیجه سود ســرمایه کوتاه مدت 
نصیب شان می شــود و این به معنای بدهی مالیاتی بیشتر 

است.

 گزارش رمزارز به اداره خدمات درآمد داخلی
تراکنش هــای رمزارز یــک نقطه کانونــی بــرای اداره خدمات 
درآمد داخلی است. اگر گزارش دهی به این اداره دقیق باشد 
و سوابق به صورت کامل ثبت شود، هرگونه ممیزی و نظارتی 
بدون هیچ مشــکلی انجام می شــود.  به گفته لجیبل، مهم 
اســت که همه گزارش های تراکنش ها از صرافی ها و سوابق 
همه تراکنش هایی که خارج از صرافی انجام می شوند، نگه 
داشــته شــوند. صرافی ها معموالً این داده هــا را در فرم های 
K، 1099-MISC-1099 و B-1099 ارسال می کنند. شرکت 
لجیبل می گوید اداره خدمات درآمد داخلی به همه سود و 
زیان های ســرمایه ای حاصــل از معامات رمزارز کــه در فرم 
۸۹۴۹ و سپس جدول D و نهایتاً خط هفتم فرم 10۴0 گزارش 

می شوند، نیاز دارد. 
همچنین هرگونه درآمد معمولی حاصل از رمزارز )برای مثال 
اســتخراج رمزارز( در فرم 10۴0 گزارش می شود.  به هر ترتیب 
این شرکت توصیه می کند که از یک متخصص مالیات کمک 
بگیرید، زیرا ردیابی کار دشواری است و دستورالعمل های اداره 

خدمات درآمد داخلی نیز مبهم است. 

SAMPLEنمونه

 دستورالعمل های 
مالیاتی خارج از ایاالت 

متحده

آنهاکهمالیات
نمیگیرند

در سال های اخیر برخی کشورها 
با رویکرد جذب سرمایه گذارها 
و کسب وکارهای رمزارزی تاش کرده اند 
فعــاً تصویــب قوانیــن ســختگیرانه یــا 
به طور کلی دستورالعمل های بازدارنده یا 
نگران کننــده را در ایــن حــوزه بــه تعویــق 
بیندازند؛ کشــورهایی که می خواهند از 
سختگیری های کشورهایی چون چین و 
آمریــکا بهــره ببرنــد و کارآفرینــان و 
سرمایه گذارهای این صنعت را به سمت 

خود بکشانند. 

وضع نکــردن آیین نامه هــــــــــا و 
قوانیــن مالیاتــی در برخــی از 
کشــورها هــم عمدتــاً ناشــی از همیــن 
سیاســت اســت. البتــه برخــی از ایــن 
کشــورها تأکیــد دارنــد هنــوز مســیر و 
مختصات کلی ایــن فضا مبهــم و گنگ 
است و برای قانون گذاری آن به خصوص 
در حوزه مالیاتی نباید عجله به خرج داد.

دســتورالعمل های مالیــات بــر 
رمــزارز در خــارج از ایــاالت 
متحده آمریکا بســیار متفاوت اســت. 
کشــورهایی مثل چین، الجزایر و مصر، 
رمزارز را کاً ممنــوع کرده اند. در مقابل 
باروس، السالوادور، سنگاپور، مالزی و 
گرجســتان بر معامات رمــزارز مالیات 
وضــع نکرده انــد. در آلمان رمــزارزی که 
بیــش از یــک ســال نگهــداری شــود، 
مالیــات نــدارد، امــا در فرانســه ســود 
ارزهای دیجیتال مالیــات دارد. در ژاپن 
نیز از ســود ارزهــای دیجیتــال به عنوان 
یــک درآمــد عــادی، مالیــات گرفتــه 

می شود، نه سود سرمایه.

در این میان کشــورهایی وجود 
دارند کــه در آنها هیــچ مالیاتی 
برای ارزهای دیجیتال گرفته نمی شود. 
ایــن کشــورها برخــاف ایــاالت متحده 
بــرای  چیــن،  و  بریتانیــا  یــکا،  آمر
معامله گــران رمــزارز بهشــت مالیاتــی 
هستند. 10 کشوری که بر رمزارز مالیات 
وضــع نمی کننــد، عبارتنــد از: پرتغــال، 
السالوادور، جزایر کیمن، مالزی، مالت، 
سوئیس، پورتوریکو، سنگاپور، باروس 
و آلمان. در این کشورها، نرخ مالیات بر 

رمزارز صفر است. 
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چطور یک سرمایه گذار فرشته بعد از سرمایه گذاری 10 هزار 
دالری در کوین بیس، شــش میلیون دالر ســود کــرد و بعد از 
اینکه همــه ســهامش را فروخت، بــه یک مخالف ایــن بازار 
تبدیل شد. چرا کسی که این همه از این بازار سود کرده حاال 

فکر می کند که رمزارز ذاتاً بی ارزش است.
 )Liron Shapira( این شخص کسی نیست جز لیرون شاپیرا
که با وجود آنکه از رمزارز  سود میلیونی کرده، می گوید که این 
فضای نوپای رمزارز اساساً بی ارزش است و حتی در اظهارنظر 

رادیکالی گفته باید تعطیل شود.
ایــن احساســات و صحبت هــا غالباً از ســوی کســانی مثل 
مدیران بانک های بزرگ، سرمایه گذاران که در شرط بندی های 
پرریسک دارایی خود را از دست داده اند و کسانی که قربانی 
کاهبرداری های توکن های غیرقابل معاوضه )NFT( شده اند، 

ابراز می شود.

 شاپیرا کیست و چطور وارد بازار رمزارزها 
شد؟

شــاپیرا یکــی از نخســتین دارنــدگان بیت کوین اســت و در 
راه اندازی صرافی رمزارز کوین بیس یک سرمایه گذار فرشته 
بــوده اســت. او  در بــازار رمــزارز بود و بــا وجــود بی ثباتی های 
این بــازار، بدون آنکه آســیبی ببینــد، از آن خارج شــد. او که 
اکنــون 50 درصــد از دارایــی خــود را از ســرمایه گذاری در این 
صنعت به دست آورده، خود به یکی از 
منتقدان سرسخت رمزارز تبدیل 

شده است.
شاپیرا در سال 2007 در دانشگاه 
را  خــود  تحقیقــات  کالیفرنیــا 
دربــاره رمزنــگاری آغاز کــرد. زمانی 
کــه بیت کویــن حــدود پنــج دالر 
بــود، او 200 بیت کویــن خریــد. این 
اکنــون  ســرمایه گذاری 
حدود 3/۹ میلیون 
دالر ارزش دارد. 
او گمان می کرد 
یــن  بیت کو
می توانــد به 

بهینه تریــن ســاختار پرداخــت جهــان تبدیــل شــود. او در 
گفت وگویــی با یــک وب ســایت حوزه فنــاوری گفته اســت: 
»بیت کوین جذاب بود، زیرا مشکل خرج کردن دوباره یک پول 
را حل می کرد. این نخستین کارکردی بود که باکچین داشت. 
تو در این فضا به واسطه گر نیازی نداری و با وجود این می توانی 
از دوباره خرج کردن یک پول جلوگیری کنی.« شاپیرا به تدریج 
همــه دارایی خــود را فروخــت تــا در رمزارزها ســرمایه گذاری 
کند. او این تصمیم خود را بر اســاس اطاعاتی کــه آن زمان 
داشت، روش صحیح بازی خطاب می کند. او می گوید هربار 
از سرمایه گذاری پول بیشتری به دست می آورد، فروش دوباره 
برایش وسوسه انگیز می شد و البته مطمئن نبود که افزایش 

قیمت توکن ها پایدار خواهد بود یا نه.

 شاپیرا و کوین بیس
قابل توجه ترین سرمایه گذاری او در کوین بیس بود. او در سال 
2012 در این شرکت بزرگ رمزارز 10 هزار دالر سرمایه گذاری 
کرد. در واقع او، نُه سال قبل از آنکه این شرکت چند میلیارد 
دالری به یک شــرکت سهامی عام تبدیل شــود، از آن سهم 
خرید. او برای این کار دو دلیل داشــت؛ نخســت بنیان گذار 
کوین بیس، بریان  آرمسترانگ و دوم پیشتازی این استارتاپ 
در تبدیل شدن به اولین شرکتی که به صورت رسمی در زمینه 

بیت کوین فعال بود.
بــا وجــود ایــن شــاپیرا از رمــزارز ناامیــد شــد. او ایــن فضــا را 
 )MVPs( اکوسیستمی مملو از کمینه محصوالت پذیرفتنی
یافــت کــه دچــار تــورم شــده اند و بســیاری از آنهــا شــانس 
زنده ماندن ندارند. به نظر او بســیاری از پروژه های مربوط به 

رمزارز منطقاً دارای ارزش منسجمی نیستند.
او در حالی که ســهام خــود را در کوین بیس حفظ کــرده بود، 
برنامه هــای وب3 را زیر نظر گرفت و به نظرش رســید که این 
برنامه ها نیــز واقع بینانه نیســتند. به نظــر او تا اینجــای کار 
باکچین نشــان داده کار زیادی انجام نمی دهد و صرفاً یک 

کنجکاوی آکادمیک است.
در ســال 2021، یعنــی یک ســال قبــل از آنکه قیمت ســهام 
کوین بیس حدود ۸0 درصد کاهش پیدا کند، شاپیرا سهام 
خود را در این شــرکت فروخت. طبق اظهارنامــه مالیاتی، او 

سهام 10 هزار دالری اش را به شش میلیون دالر تبدیل کرد.
پس از آنکه کوین بیس به یک شــرکت ســهامی عام تبدیل 
شــد، ارزش 
دارایی این 
شــرکت به 
۸6 میلیارد دالر 
رســید که او حتی 
در بلندپروازانه تریــن 
را  آن  هــم  رؤیاهایــش 
نمی دیــد. امــا در نهایــت فکر 
می کــرد که ایــن فضا ســقوط خواهد 
کــرد. از آن زمــان او پیش بینــی کــرد که ســهام 
کوین بیس کاهش خواهد یافت و تا آنجا پیش 
رفت که پیش بینی و شــرط بندی اش در مقابل 

شرکتی قرار گرفت که خود از نخستین سرمایه گذارانش بود.

 پاسخ شاپیرا به منتقدان فعلی اش
شــاپیرا می گوید: »تعداد زیادی از کاربران توییتر مرا متهم 
می کننــد کــه وای این مــرد چقــدر دربــاره رمزارز تلــخ حرف 
می زند.« شاپیرا در راه اندازی نخســتین استارتاپ فناوری 
خود به نام کویکسلی )Quixley( شکست خورد و همین به 
او بینشی داد درباره اینکه بنیان گذاران جوان استارتاپ ها 
برای راه اندازی و اداره یک کســب وکار در چه شــرایطی قرار 

دارند.
او تأکیــد دارد: »مــن 21 ســاله بــودم و نمی دانســتم دارم چه 
می کنم. اما نهایتاً موفق شــدم 170 میلیــون دالر دربیاورم.« 
او در توجیه منطق خودش اشاره می کند که علی بابا هم یک 
سرمایه گذار استراتژیک بود، اما در نهایت سقوط کرد و همه 
پول هایش از بین رفت. او می گوید: »من می دانم وقتی همه 
طوری رفتار می کنند کــه انگار همه چیز عادی اســت، یعنی 
یک جای کار می لنگد.« به تعبیر او بودن در کشتی تایتانیک 

تا قبل از مطلع شدن از فاجعه، همیشه حس خوبی دارد!
اکنون شاپیرا می گوید که می خواهد مایکل بری رمزارز باشد 
و آرزو دارد که مدیر شرکت Scion Capital باشد. این شرکت 
از اولیــن ســرمایه گذارانی بــود که بحــران وام های مســکن را 

پیش بینی کرد و از سقوط آن بهره برد.
شــاپیرا اکنون به دلیل انتقاد خود به ارزهای رمزنگاری شده 
در توییتر، طرفــداران خــودش را به دســت آورده اســت. او از 
 Axie( بــازی محبــوب باکچینی به نــام آکســی اینفینیتــی
Infinity( با عنــوان یک طرح یا ترفند پانزی یــاد می کند؛ در 
حالی که شرکت های سرمایه گذاری مثل اندریسن هوروویتز 
)Andreessen Horowitz( بــرای حمایــت از شــرکت مادر 
اکســی اینفینیتی به نــام اســکای ماویــز )Sky Mavis( وارد 

گود شده اند.

 عکس دیگران عمل می کنم!
به هر حــال بایــد به یاد داشــت کــه شــاپیرا هرگز بــه صورت 
تمام وقــت در حــوزه رمزنــگاری کار نکــرده و اکنــون نیــز هیچ 

سرمایه ای در این فضا ندارد.
از او پرســیده شــده که چرا درباره صنعتــی صحبت می کند 
که دیگر در آن مشارکتی ندارد. او می گوید: »تنها دلیلی که 
برای من اهمیت دارد این است که االن موقعیت خوبی برای 
صحبت کردن درباره ایــن صنعت و کمک به آن اســت.« او 
روش خــود را در این وضعیــت هم این چنیــن توصیف کرده 
اســت: »مــن مجــذوب موقعیت هایــی می شــوم کــه در آن 

بسیاری از افراد باهوش برعکس فکر می کنند.«
شــاپیرا تأکید می کند: »رمــزارز یک بازاریابی چندســطحی 
اســت.« به نظــر او رمزارزهــا با رویکــرد فعلی که همــه درگیر 
هیجــان آن هســتند، ممکــن اســت برخــی ارزش هــای 
کسب وکاری را از بین ببرد و باعث اتاف وقت همه  شود. به 
نظر او حتی افراد باهوش هم جذب این هیجان می شوند و از 
این منظر دوست دارد که این صنعت با این رویکرد، تغییرات 

اساسی کند!

سه خبر کوتاه 
از دنیای رمزارز

پیشبینیهاو
همکاریهای

رمزارزی
 »نایجــل گریــن«، مدیرعامل 
مالــی  مشــاوره  غــول 
 ،)deVere Group( »دیوره گــروپ«
عنوان کرده که تغییر مکانیسم اجماع 
اتریــوم به اثبات ســهام قیمــت ارزهای 
دیجیتال را افزایش می دهد. به  عقیده 
او به روزرســانی مِــرج اتریــوم »یــک 
لحظــه ای  همچنیــن  و  نقطه عطــف 
تاریخــی« اســت کــه در بلندمــدت 
به عنوان یک عامل برای افزایش قیمت 
ارزهای دیجیتال عمل می کند. نایجل 
همچنیــن بیان کرد کــه کاهش مصرف 
انرژی پس از مِرج، توجه سرمایه گذاران 
ســازمانی را بــرای ســرمایه گذاری در 

ارزهای دیجیتال جلب می کند.

 صرافــی ارز دیجیتال بایننس 
در روز جمعــه اعــام کــرد کــه 
همکاری با سوپرمارکت های زنجیره ای 
VARUS در اوکرایــن را آغــاز کــرده و 
امــکان پرداخــت ارز دیجیتــال بــرای 
خرید مــواد غذایــی از طریق ســرویس 
»بایننس پی ولت« فراهم شده است. 
مجموعه VARUS با 111 فروشگاه مواد 
غذایــی در 2۸ شــهر اوکرایــن، یکــی از 
بزرگ تریــن شــرکت های ایــن کشــور 

است.

 »مایکل ســیلور«، مدیرعامل 
شــرکت مایکرواســتراتژی در 
مصاحبــه اخیــر خــود گفتــه کــه اگــر 
شخصی ملکی در آفریقا داشته باشد 
و در لندن زندگی کند، هیچ کس آن را از 
او اجــاره نمی کنــد، امــا اگــر فــردی یک 
میلیارد دالر بیت کوین داشــته باشــد، 
می تواند آن را به هر کسی در دنیا قرض 
یــا اجــاره دهــد. ســیلور همچنیــن بــر 
هزینه هــای نگهــداری و مالیات هــای 
باالی مرتبط با اماک و مســتغات در 
بلندمدت تأکید کرده و گفته بیت  کوین 
با چنین مسائلی مواجه نیست. یکی 

دیگــر از تفاوت هــای بیت کویــن و 
دارایی هــای فیزیکی به نظر ســیلور، 
ایــن اســت کــه افــراد می تواننــد 

بیت کویــن را در قطعــات کوچــک 
بخرنــد و ســپس بــا خود بــه هــر جایی 

منتقل کنند.

NEWSخبر

چهره ها
F I G U R E S

نقدهای شاپیرا 
به بالکچین و رمزارزها

چرا سرمایه گذار فرشته کوین بیس حاال از مخالفان سرسخت رمزارز است؟
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چهره ها
F I G U R E S

»جکسون پالمر«، خالق دوج کوین می گوید تاش ایان 
ماســک و ساتوشــی بت در ســال گذشــته بــرای ارســال 
میم کویــن بــه مــاه او را آزرده خاطر کــرده اســت. پالمر در 
مصاحبــه ای بــا ســایت اینســایدر گفــت: »از مصاحبه 
و صحبت کــردن در مــورد ارزی کــه هشــت ســال پیــش 
ساخته، خســته شــده اســت.« او می گوید هشت سال 
پیش دوج کوین را برای ســرگرمی ســاختم، امــا االن وبال 

جانم شده است. 
پالمــر ادامــه می دهــد: »همه چیــز ایــن قضیــه مــرا آزار 
می دهــد، چون هــر اتفاقــی می افتد اســم من هــم پیش 
کشــیده می شــود. بعید می دانم مردم متوجه وضعیت 
من شوند، اما ای  کاش وقتی اتفاقی برای دوج کوین، ایان 
ماســک یا بنیان گذار دیگر دوج کویــن، »بیلی مارکوس« 
می افتد، پــای من را به آن بــاز نکنند. حتی بــه خاطر این 
ماجراها تمام شبکه های اجتماعی را پاک کردم، اما فایده 

نداشت.« 
مهنــدس ادوبی هم در مــورد تبلیغات دوج کوین توســط 
ماســک به اینســایدر گفت: »تبلیغات ایان ماسک در 
مورد دوج کویــن مــن را متعجب نکــرد. وقتی او در ســال 
201۹ در توییتــر شــروع بــه تبلیــغ دوج کویــن کــرد، واقعاً 
تعجب نکردم. چون فکر کنم ماســک بــا بیلی مارکوس، 
هم بنیان گذار دوج کوین دوست است. خود ماسک هم 
پیش تر گفته بود کــه روی ارزهای دیجیتــال کار کرده و از 
دوج کوین حمایت می کند تا به افرادی که خیلی ثروتمند 

نیستند، کمک کند.«

 از حمایت های زیاد تا کل کل های توییتری
در ســال 2021، ماســک یکی از حامیان بــزرگ دوج کوین 
محســوب می شــد که بســیاری از اوقــات با یــک توییت 
می توانســت قیمت ایــن ارز را باال بــرد. او حتی در ســال 

NEWSخبر

انتخابات سوشی
»سوشــی دائو« کــه یکــی از 
پلتفرم هــای وب3 اســت، بعــد از چنــد 
ســال اختاف نظر بنیان گــذاران، اعام 
کــرده بــرای معرفــی مدیرعامــل جدیــد 
این پــروژه انتخابــات باکچینــی برگزار 

خواهد کرد.

در تعقیب کوان
بعــد از اعام حکم دســتگیری 
»دو کوان«، بنیان گذار پروژه ترا، دولت 
گفته پاسپورت او را که فعاً در سنگاپور 

زندگی می کند، ردیابی خواهد کرد.

جشن به شیوه ان ا ف تی
از  آرتیســت های گوناگونــی 
جملــه بیپــل ادغــام اتریــوم را از طریــق 
مینت کردن آثار جالــب  توجه جدیدی 

جشن گرفته اند.

ادامه پیشتازی سنگاپور
هلدینــگ اس بــی آی به عنــوان 
یک شــرکت ســرمایه گذاری کریپتویی 
موفق شــده از دولت سنگاپور که کم کم 
بــه بهشــت رمــزارزی تبدیل می شــود، 

مجوز فعالیت بگیرد.

جکسون پالمر در یک گفت وگو هم راز سرمایه گذاری در 
رمزارزها را گفته هم شدیدا ًبه ایالن ماسک حمله کرده است

دوج کوین برای سرگرمی بود 
اما حاال وبال گردنم شده است

جاری از پرتاب یــک ماهواره کریپتویی به نــام دوج 1 خبر 
داد.  پالمــر در مــورد عاقه ماســک بــه دوج کویــن گفت: 
»به نظرم این عاقه یک تاکتیک است. در واقع ماسک 
تاش می کند کــه از طریــق دوج کوین از مــردم دلبری و با 
آنها ارتباط برقرار کند. البته برای دست یافتن به این مهم 
فقط به تبلیغ دوج کوین بسنده نکرده و وارد موضوعات 
دیگری مثل آزادی بیان نیز شده است. برای همین  است 
که جناح راســت از او حمایــت می کند. در واقع ماســک 
دارد برای خــودش یک ارتش می ســازد؛ ارتشــی بســیار 

پرشور و فداکار!«
البتــه ایــن بــار اولــی نیســت کــه پالمــر در مورد ماســک 
اظهارنظر می کند. اوایل ســال جاری او ماســک را آدمی 
یک دنده خطاب کرد. به عاوه پالمر ادعا کرد که ماسک، 
مدیرعامل شــرکت تســا، نمی تواند حتی کدهای ساده 
را اجرا کنــد. او در اثبات گفته خود به اتفاقی که ســال ها 
پیــش افتاده بود، اشــاره کــرد و گفت: »چند ســال پیش 
برای ماسک یک اسکریپت پایتون فرستادم. نتوانست 

آن را اجرا کند.« 
جالب است بدانید که ماسک هم صحبت های پالمر را 
بی جواب نگذاشت و در یک  رشــته توییت از خجالت او 
درآمد. ماسک در جواب پالمر گفته بود: »فرزندان من در 
12سالگی بهتر از پالمر کد می نوشتند. او حتی یک خط 

از کد دوج کوین را ننوشته است.« 
پالمــر هــم  دســت از کل کل برنمــی دارد و در پاســخ بــه 
گفته های ماسک نوشت: »سال هاست در مورد ماسک 
حرفی نمی زنــم، چون ارزشــش را نــدارد. اجــازه می دهم 
در فانتزی ها و فکرهای خودش به ســر ببــرد. این کارها را 
می کند تا طرفدارانش در حمایت از او دست به کار شوند. 
قباً بیشتر حوصله مناظره داشتم، اما االن فکر نمی کنم 
فایده ای داشــته باشــد. االن دیگر فقط افــکار و نظراتم را 
بیان می کنم. به نظــرم باید خودمان باشــیم و آنچه را که 
به آن اعتقاد داریم،  اذعان کنیم. دیگران هم اگر دوست 
داشــتند، حرف ما را بپذیرند، اگر هم دوســت نداشــتند 

مجبور به گوش دادن نیستند.« 
ناگفته نماند پالمر تنها کسی نیست که حمایت ماسک 
از ارز میم را زیر سؤال می برد. در اوایل ماه ژوئن هفت نفر 
شکایتی را علیه ماسک تنظیم و او را به ترویج »یک طرح 

رمزارزی هرمی« متهم کردند. 

 توصیه پالمــر به کســانی کــه می خواهند 
روی رمزارزها سرمایه گذاری کنند

من به مردم نمی گویم چه  کار کننــد. من فکر می کنم هر 
کســی باید خودش تصمیــم بگیــرد. این هم مثل ســایر 
تصمیمات زندگی اســت و انتخاب هر کسی به خودش 
بســتگی دارد. مانند انتخاب هــای دیگری کــه در زندگی 
می کنید، قبل از آن تحقیق کنیــد. البته تحقیق در مورد 
رمزارزها سخت است؛ زیرا اغلب افراد در مورد این فضا 
داده سازی می کنند و تشخیص واقعیت دشوار می شود. 
برای مثال رسانه ها جهت گیری های خاص خود را دارند 
و افراد مشــهور هم مدام این ارزها را تبلیغ می کنند. این 

موارد کار شما را سخت می کند. 
همان طور که گفتــم تحقیق در مــورد رمزارزها کار راحتی 
نیست. وقتی شما در گوگل در مورد رمزارزها جست وجو 
می کنیــد، اغلــب مطالــب و اخبــاری کــه بــه چشــم تان 
می خورد، مثبت هســتند؛ زیرا گــوگل یکــی از طرفداران 
ارزهای دیجیتال است. به عاوه، بســیاری از رسانه های 
ارزهــای دیجیتال، از وی ســی های این حوزه هســتند. به 
همین دلیل اغلب افراد در مسیر تحقیقات خود در چاه 
می افتند. نمی تــوان افراد را بــه خاطر افتادن بــه این چاه 
ســرزنش کرد؛ زیرا این اتفاقات مهندسی  شده  هستند. 
تنهــا توصیه ای کــه می توانم در این مورد داشــته باشــم، 
این اســت که اگر در تحقیقات خود فقط با اخبار مثبت 
روبه رو شدید، شک کنید. در تحقیقات تان در خصوص 

رمزارزها رویکرد منتقدانه در پیش بگیرید.
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

بــا اینکــه زمســتان کریپتــو تــرس در دل ســرمایه گذاران 
انداخته، اما آنها را دلســرد نکرده است. ســرمایه گذاران 
از حمایت اســتارتاپ های کریپتویی دست برنداشته اند 

و امیدوارند روزی این اســتارتاپ ها صنایعی مثل تجارت 
دیجیتال را متحول کنند. در این گزارش از سرمایه گذاران 
خطرپذیر خواسته شده استارتاپ هایی را معرفی کنند که 

آینده خوبی پیش رو دارند. پاسخ آنها و استارتاپ هایی که 
معرفی کرده اند، شگفت انگیز است. این فهرست شامل 
استارتاپ های تخصصی در حوزه ان اف تی، دیفای، دائو، 

چند سرمایه گذار خطرپذیر و شناخته شده، استارتاپ ها و پروژه های آینده دار و برتر 
حوزه رمزارز و وب 3 را معرفی کرده اند

استارتاپ های
 کریپتویی خوش آتیه

 دو پروژه دیگر

بازهموب3
دیسکو ایکس وای زد 

سرمایه  جذب کرده: نامشخص
دیســکو ابزارهایی را بــرای کاربــران وب3 
می ســازد تا با کمک آنهــا بتوانند هویت 
خود را در ســرویس های مختلف شــکل 
دهنــد. در واقــع داشــتن حســاب های 
کاربری مختلف برای هر سرویس آناین 
کاری دشــوار و حتــی گاهــی گیج کننــده 
اســت. ابزارهــای دیســکو کاربــران را از 
این مشــکات رها می ســازند. به عبارت 
دیگر می توان گفت که ابزارهای دیســکو 
وعده هــای وب3 را بــرای تمرکززدایــی و 
حفظ حریم خصوصی، محقق می کنند. 
دیسکو برای کاربر یک هویت آناین ثابت 
و واحد ایجاد می کند و کاربر در هر شبکه 
و سرویســی به واســطه این هویت واحد 

شناخته می شود. 

دودلز
سرمایه جذب کرده:نامشخص
دودلــز مجموعــه ای از ان اف تی هــای 
ساخته شــده توسط اســکات مارتین یا 
همان برنت تست معروف است. دودلز 
ســعی دارد تــا حــدی فشــار انتقــادات 
را روی ایــن حــوزه کمتــر کنــد و چهــره 
بهتری از این فضا ارائه دهد. در واقع با 
اینکــه مجموعه های محبــوب ان اف تی 
ماننــد میمون هــای مــودی می تواننــد 
نقش دروازه ای بــرای ورود عاقه مندان 
به دنیــای کریپتو را داشــته باشــند، اما 
این حوزه همیشــه بــا نقــد و انتقاداتی 
به خاطر مســائلی چون عدم اســتقبال 
از ورود زنــان، مواجــه بــوده اســت؛ ولی 
ایــن انتقــادات در مــورد دودلــز صــدق 

نمی کند. 
به گفته یکــی از ســرمایه گذاران، دودلز 
نماد ادغــام دو مفهــوم لــذت و فرصت 
بــرای همــه اســت. ایــن دو مفهــوم از 
باارزش ترین خروجی هــای این جامعه 
روبه رشــد محســوب می شــوند. ایــن 
ســرمایه گذار معتقــد اســت کــه دودلز 
کاربردهــای مناســبی را در فضــای 
ان اف تــی بــه وجــود آورده و ایــن باعــث 
می شــود بتوانــد بیــش از شــرکت های 
دیگر مردم را به سمت ارزهای دیجیتال 

بکشاند. 

INTRODUCTIONمعرفی

اوضاع خوب سرمایه گذاری در 
سال ۲0۲۲ در حوزه رمزارز

125میلیوندالر
دیگربرایوب3

شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر کریپتو نورث آیلند  ونچرز 
)North Island Ventures( کــه در مراحــل اولیــه روی 
تیم ها ســرمایه گذاری می کند، اعــام کرده بــا وجود عدم 
اطمینان از این روزهای بازار و سرمایههای زیادی که سمت 
پروژه های نوپا آمده اند، 125 میلیون دالر را برای خرج کردن 
در پروتکل های کریپتو و وب 3 کنار خواهد گذاشــت. این 
شــرکت گفته در یک بازه 250 هزار تا ســه میلیــون دالری 

روی حداکثر ۴0 پروژه در مراحل اولیه هزینه خواهد کرد.
جدیدتریــن صندوق این شــرکت هم جانشــین صندوق 
سرمایه گذاری قبلی آن می شود که سرمایه گذاری هایی را 
  BCB Groupو Axelar در پلتفرم های باکچینی همچون

و غیره انجــام داده اســت. کل دارایی های تحت مدیریت 
این شــرکت که حــدود دو ســال از فعالیت آن می گــذرد و 
دفتر مرکزی اش در نیویورک است، تقریباً 300 میلیون دالر 
است. تراویس شر، یکی از بنیان گذاران NIV، در بیانیه ای 
گفت: »ما NIV را در ســال 2020 بر اســاس اعتقادمان به 
اینکه کریپتــو فنــاوری قدرتمند بعــدی اســت، راه اندازی 
کردیــم. از آن زمــان این صنعت پیشــرفت فوق العــاده ای 

داشته است.«
امسال تعدادی از شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر، 
ســرمایه های گزافــی را در حوزه کریپتــو خــرج کرده اند که 
مجموع آنها به صدها میلیون دالر می رسد؛ وی سی هایی 
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پوشاکودیتا
درس ایکس

سرمایه : سه میلیون دالر
درس ایکــس بــازاری بــرای بخش هــای 
مختلف صنعت مد و پوشــاک دیجیتال 
راه انــدازی کرده اســت که کاربردی شــبیه 
پلتفرم هــای رابلکــس و متــا دارد. درس 
ایکــس بــا شــرکت های معــروف مــد و 
پوشــاک ماننــد دیور، فنــدی و بالنســیاگا 
همکاری می کنــد. در واقع رونق ایــن بازار 
برگرفته از تمایــل و عاقه روزافــزون مردم 
بــه محصــوالت دیجیتالــی اســت. بــه 
دنبــال تقاضــای مــردم هم شــرکت هایی 
تــاش می کننــد محصــوالت خــود را بــه 
ســمت دیجیتالی شــدن ببرنــد. یکــی از 
ســرمایه گذاران در این باره گفت: »غالب 
زندگــی مــا در فضــای آنایــن می گــذرد و 
تعامات ما با دیگران هم در این فضا شکل 
می گیرد. به همین دلیل معتقدیم فضای 
مجازی هم به اندازه فضای فیزیکی دارای 
اهمیت است و باید روی آن سرمایه گذاری 

کرد.«

دون
سرمایه : 79/4 میلیون دالر

دون سرویســی ارائــه می دهــد کــه افــراد 
بــا کمــک آن می تواننــد داشــبوردهایی را 
ایجــاد کننــد و به واســطه آن زمــان واقعی 
دیتاهای باکچین را ببینند. این سرویس 
به این دلیــل حائز اهمیت اســت که برای 
کاربران یافتن داده هایــی که بتوانند به آن 
اعتمــاد کننــد، کار راحتی نیســت؛ یعنی 
حتی با وجود وعده فناوری باکچین برای 
شفافیت حداکثری هم نمی توان به راحتی 
به داده هــای قابل اعتماد دسترســی پیدا 
کرد. در همین راســتا دون به منبعی برای 
داده در دنیای رمزارز تبدیل شــده اســت. 
در واقــع دون، کاربرانــی با حداقــل دانش 
برنامه نویسی را قادر می سازد تا اطاعات 
را مستقیماً از باکچین استخراج و آنها را 

تجزیه و تحلیل کنند.
یکــی از ســرمایه گذاران در مــورد دون 
می گوید: »ماهیت باز و جمعی دون بسیار 
قدرتمند است؛ زیرا تجزیه و تحلیل داده 
را برای تمام کاربران ممکن می ســازد. این 
کار به شــفافیت بیشــتر اطاعات کمک 

شایانی می کند.« 

که اعتقاد دارند در حال شرط بســتن روی چیزی مشابه 
اینترنت در دهه ۹0 هستند و امید زیادی به شکل گیری 

شرکت های بزرگ جدید در این دوره دارند.
 Seven Seven ،برای نمونه در اواخر ماه گذشته میادی
Six، یــک شــرکت ســرمایه گذاری خطرپذیــر متمرکــز بر 
دارایی هــای دیجیتــال بــه رهبــری یکــی از بنیان گــذاران  
ســایت رد ایت، یــک صنــدوق 177 میلیــون دالری را برای 
استارتاپ های حوزه وب3 راه اندازی کرد؛ همین طور شرکت 
ســرمایه گذاری Konvoy Ventures  کــه در ماه جوالی از 
یک صندوق چند میلیــون دالری برای ســرمایه گذاری در 
شرکت های نوظهور حوزه بازی با تمرکز بر تعدادی از ارزهای 

دیجیتال و وب3 رونمایی کرد.
در حالی که سرمایه گذاران خرد و نهادی پس از فروپاشی 
رمزارز تــرا و ورشکســتگی وام دهنــدگان کریپتویی مانند 
سلســیوس حســابی احتیــاط پیشــه کرده انــد، برخــی 
سرمایهگذاران از فرصت های بازار نزولی به ویژه زمانی که 
ارزش  برخی پروژه ها به پایین ترین سطح خود در سال های 
اخیر رســید، اســتفاده می کنند. اگرچه تحقیقات اخیر 
توسط شرکت حسابداری »بیگ فور« نشان می دهد که 
سرمایه گذاری ریســک پذیر در ارزهای دیجیتال در نیمه 
اول ســال جاری میــادی حــدود 1۴ میلیــارد دالر بوده که 
نسبت به نرخ سرمایه گذاری در سال 2021 که در مجموع 

به 32/1 میلیارد دالر رسیده بود، کماکان خیلی عقب تر 
است.

بزرگ ترین معامات ســال 2022 در حوزه سرمایه گذاری 
کریپتویــی هــم مربــوط بــه افزایــش 1/1 میلیــارد دالری 
سرمایه گذاری شرکت ترید ریپابلیک مستقر در آلمان، 
افزایش 550 میلیون دالری سرمایه فایرباک مستقر در 
ایاالت متحده، افزایش ۴00 میلیون دالری سرمایه گذاری 
خطرپذیر  FTX مستقر در باهاما و افزایش ۴50 میلیون 
دالری ســرمایه گذاری کانسن ســیس بــوده کــه حجــم 
قابل توجهی از سرمایه گذاری های امسال را در حوزه رمزارز 

و باکچین و وب3 شکل داده اند.

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com

بازارهــای دیجیتالی مد و پوشــاک، وب3، کیــف پول های 
کریپتویی و آموزش در حوزه کریپتو است. 

  1. آرت بالکــز؛ ســرمایه  جذب کــرده: 6/8 
میلیارد دالر

آرت باکز یک بازار برای ان اف تی های آثار هنری است که 
به صورت رندم توسط الگوریتم ســاخته می شود. فروش 
اولیه و ثانویه این پلتفرم در کمتر از دو ســال بیش از یک 
میلیارد دالر بوده است. آرت باکز به واسطه موفقیتی که 
کســب کرد، توانســت در فهرست شــرکت های هنرهای 
زیبای بزرگ دنیا قرار گیرد. آرت باکز در ماه ژوئن شراکت 
خود را با گالری پیس نیز آغاز کرد. شــکوفایی و پیشرفت 
این پلتفرم بســیاری از ســرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار 

داده است.

  2. بیتنسور؛ سرمایه  جذب کرده: 
نامشخص

بیتســنور اداره کننده یک شــبکه غیرمتمرکز 
و  ســاخت  بــه  شــبکه  ایــن  کــه  اســت 
اشــتراک گذاری مدل هــای یادگیــری ماشــین 
کمک می کند. به گفته یکی از سرمایه گذاران 
هــوش مصنوعــی معــدن طاســت و وب3 
فرصتــی فوق العــاده بــرای بهبــود مدل هــای 
یادگیری ماشین. اما مشکل بزرگی که وجود 

دارد، مســئله محدودیــت زیرســاختی و ذخیره ســازی 
داده ها در باکچین است. بیتنسور به این مشکل پاسخ 

داده و این خأل را پر کرده است. 
 

  3. بالک دیمن؛ ســرمایه  جذب کرده: 430 
میلیون دالر 

باک دیمــن زیرســاخت هایی را بــرای توســعه باکچیــن 
ارائه می دهــد. دلیل قــرار گرفتــن باک دیمن در لیســت 
سرمایه گذاران، سرویسی است که عرضه می کند. حتی 
پس از سقوط کریپتو هم استارتاپ هایی که سرویس های 
زیرســاختی ارائه می دادند، بــرای ســرمایه گذاران جذاب 
بودند. بر اســاس یک اســتراتژی، ســرمایه گذاران اعتقاد 
دارند نباید سرمایه گذاری روی شــرکت هایی که ابزارهای 
حیاتی و زیرســاختی باکچین را تولید می کنند، متوقف 
کــرد. باک دیمــن هــم ابزارهایی بــرای مدیریــت گره های 
اعتبارســنجی تولیــد می کنــد. گره هــای اعتبارســنجی 
سیستم های محاسباتی هستند که زنجیره های باکچین 

را تقویت می کنند. 
در ژانویــه ســال جــاری ایــن شــرکت 207 میلیــون دالر از 
ســرمایه گذارانی مثل تیگر گلوبال و ســافت بانک جذب 
کرد. یکی از سرمایه گذاران می گوید: »آرزو داشتم بتوانم 
روی این شرکت سرمایه گذاری کنم. باک دیمن در سایه 

بود و به قدر کافی سریع نجنبیدیم.«

  4. کیون دیجیتال؛ سرمایه  جذب کرده: 112 
میلیون دالر

کیــون دیجیتــال ابزارهایــی بــرای شــرکت های فین تــک 
می سازد تا بتوانند راحت تر از ارزهای دیجیتال استفاده 
کننــد. ســرمایه گذاران از ایــن جهت بــه کیــون دیجیتال 
توجه نشــان داده اند که این شــرکت در پــی تغییر نگرش 
مردم نســبت بــه ارزهــای دیجیتال اســت. اکثر مــردم به 
ارزهای دیجیتال به چشــم بازی و قمار نگاه می کنند؛ اما 
کیون دیجیتال ســعی دارد این رویه را تغییــر دهد. کیون 
دیجیتــال بــا همــکاری کســب وکارها در جهت تســهیل 
تبدیل رمزارز به دالر آمریکا یا ســایر ارزها تاش می کند. 
به ایــن صــورت کســب وکارها دیگر مجبــور بــه مدیریت 
رمزارزهــا در حســاب های خــود نیســتند. امســال کیون 
دیجیتال بازاری را برای مشتریان راه اندازی کرد که با کمک 
آن می توانســتند از رمزارزها به عنوان ضامن 
وام خود استفاده کنند. یکی از سرمایه گذاران 
در این مود گفت: »کیون دیجیتال مشکلی را 
حل کرده که دست وپای بسیاری از مشتریان 

را بسته بود.«

  5. کالچ؛ سرمایه  جذب کرده: 800 
هزار دالر

کار کاچ طراحــی کیف پــول رمزنگاری شــده 
برای تــازه واردان وب3 اســت. راه انــدازی این 
کیــف پــول بــرای تــازه واردان بســیار راحــت اســت و این 
مســئله باعث شــده کــه کاچ نظــر ســرمایه گذاران را به 
خود جلــب کنــد. همان طور کــه همــه می دانیــم، خرید 
و فــورش کریپتــو نیازمند داشــتن اپلیکیشــن کیف پول 
اســت. اما معمــوالً کار بــا این کیــف پول هــا به خصوص 

بــرای کســانی کــه تــازه وارد 
دنیای کریپتو شده اند، راحت 
نیســت. کاچ می گویــد کیف 
پول هایــی کــه طرحــی می کند 
بســیار کاربرپســند هستند و 
همچنیــن دســتورالعمل های 
ســاده ای برای تمامــی مراحل 

دارند. 
یکــی از ســرمایه گذاران کاچ 
گفتــه اســت: »مــن مطمئنــم 
کاچ بــا کیــف پول هایــی کــه 
طراحی می کند، تجربه بهتری 
را بــرای کاربــران تــازه وارد بــه 

ارمغان می آورد.« ســرمایه گذاری دیگری هــم در این باره 
گفت: »من تحت تأثیر تاش کاچ بــرای آموزش کاربران 
قرار گرفتــه ام. همچنین این شــرکت با ســازمان بی اف اف 
هم همکاری می کند. بی اف اف سازمانی است که از ورود 

زنان و افراد غیر باینری به دنیای وب3 حمایت می کند.«

  6. پروتــکل کریــد؛ ســرمایه  جذب کــرده: 
نامشخص

کریــد یــک اســتارتاپ غیرمتمرکــز امتیازدهــی اعتباری 
اســت که ابزارهای امتیازدهی برای دیفای می سازد. این 
استارتاپ دسترسی افراد به وام ها و سایر امیتازات مالی 
را آسان تر می کند. در واقع استفاده از وام های دیفای به 
این راحتی نیســت و وام گیرندگان باید به ارزش وامی که 
می گیرند یا حتی بیشتر از آن، وثیقه بگذارند. در همین 
راستا کرید روشــی را توســعه داده که به کمک آن میزان 
وثیقه کاهش پیدا می کند. به گفته یکی از سرمایه گذاران، 
این پروتکل با معرفی یک رمزارز با ارزشی معادل امتیاز 
اعتباری در پروتکل وام دهی آو، توانســته دیفــای را  برای 

مردم دنیا قابل دسترس تر کند.

  7. کــراس مینــت؛ ســرمایه  جذب کــرده: 
نامشخص

کراس مینت به مردم این امکان را می دهد تا بتوانند بدون 
داشــتن کیف پول کریپتویــی، ان اف تــی بخرنــد. از آنجا  که 
ان اف تی بین مردم محبوبیت زیادی پیدا کرده، کراس مینت 
با این کار دسترســی و خریــد ان اف تــی را راحت تر می کند. 
فناوری ای کــه ایــن شــرکت بــه ارمغــان آورده، مــردم را قادر 
می سازد بدون داشتن کارت اعتباری یا کیف پول کریپتویی، 
ان اف تــی خریداری کننــد. یکــی از ســرمایه گذاران در مورد 
کــراس مینت می گویــد: »کــراس مینــت از دنیــای جدید و 
فناوری های مالی پلی به دنیا و صنعت مالی قدیمی می زند.« 

  8. دیالکــت؛ ســرمایه  جذب کــرده: 5/5 
میلیارد دالر

دیالکت، ابزارهایی برای پیام رسانی وب3 روی باکچین 
ســوالنا می ســازد. چند پروژه 
مهــم مبتنــی بــر ســوالنا مثل 
پلتفــرم هوالپلکس یــا رئالمز 
از ابزارهای دیالکت اســتفاده 
مــورد  دیالکــت  می کننــد. 
حمایت بازوی سرمایه گذاری 
گلوبــال  تیگــر  و  ســوالنا 
اســت. به عــاوه، این شــرکت 
ابزارهــای  ســاخت  جهــت 
توســعه دهنده و یــک برنامــه 
پیام رســان بــا ســوالنا موبایــل 
همــکاری می کنــد. یکــی از 
ســرمایه گذاران در مــورد ایــن 
شــرکت می گوید: »دیالکت یکی از بازیگران کلیدی در 
مســیر تاش در جهت ایجاد یک تجربــه کاربری بهتر 
برای کاربران در پیام رســانی اســت. تمرکز روی رضایت 
کاربــران از ویژگی هــای بــارز و درخــور توجــه دیالکــت 

است.« 

 این فهرست شامل 
استارتاپ های تخصصی 
حوزه ان اف تی، دیفای، 

دائو، مد و پوشاک 
دیجیتال، وب3، کیف 
پول های کریپتویی و 

آموزش است



هرچند مرج اتریوم با موفقیت اتفاق افتاد، اما باز هم سقوط بازار رمزارزها را شاهد بودیم. هفته گذشته تمام درصدهای جدول این صفحه سبزپوش بودند، ولی فقط یک  هفته  زمان 
کافی بود تا ورق را برگرداند و دوباره دلهره به جان سرمایه گذاران خرد این بازار بیندازد.

چیزی که نمی توانیم و نباید در محاسبات خود نادیده بگیریم، شرایط رکود اقتصادی و افزایش نرخ تورم در جهان است. حتی شرکت های معظم و قدیمی مانند گوگل برای مقابله 
با رویدادهای احتمالی، در حال کاهش هزینه های خود هستند. این غول فناور به مدیران ارشدش اعام کرده که از سفرها و هزینه های غیرضروری بکاهند و حتی مدیرعامل گوگل 
به شکل ضمنی اعام کرده شاید مجبور باشد در جهت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری دست به تعدیل نیرو بزند. سایر شرکت های بزرگ و کوچک نیز وضعیت بهتری ندارند؛ 

بنابراین سقوط های این چنینی بازار رمزارزها که مانند هر بازار مالی دیگری تحت تأثیر شرایط محیطی قرار دارد، نباید سرمایه گذاران را شوکه کند.

وضعیت اقتصادی جهان در حال حاضر ثبات چندانی ندارد؛ در نتیجه توصیه می کنیم اگر قصد سرمایه گذاری در بازار رمزارزها را دارید، به دید یک سرمایه گذاری کوتاه مدت به 
آن ننگرید تا از خطرات و ضررهای احتمالی مصون باشید.

رمزارز ۲۰
3۸0.75

میلیارد دالر
۴00 میلیارد دالر

300 میلیارد دالر

200 میلیارد دالر

100 میلیارد دالر

0

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

اثبات کارطای دیجیتالارز6.91 ٪6۴۹.53۸0.75میلیونBTCبیت کوین1

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری17.04 ٪۴6.62175.03 میلیونETHاتریوم2

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.25 ٪11.517.57 هزارUSDTتتر3

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین7.27 ٪15.516.23 هزارUSDCیو اس دی کوین۴

قابل سفارشی سازیپرداختارز5.2 ٪1.0711.63 میلیونXRPریپل5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری6.26 ٪3.۴۹2.7 هزارADAکاردانو6

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری5.12 ٪1.۹۸۸.05 هزارSOLسوالنا7

قابل سفارشی سازیپرداختارز9.7 ٪3۸06.۴3 ریالXLMاستار۸

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری2.5 ٪257.۸3.۹ هزارDOTپولکادات۹

اثبات کارمیم کوینارز10.7 ٪5۹۴.65.۴ هزارDOGEدوج کوین10

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3.3 ٪2.015.7 هزارAVAXآواالنچ11

-شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری8.24 ٪26.617.11 هزارLINKچین لینک12

اثبات کارمیم کوینارز5.03 ٪5۴3.7۴.۸ هزارSHIBشیبا اینو13

اثبات سهامشبکه الیه 2توکن کاربردی4.37 ٪۴.۹۴2.7 میلیونMATICپلی گان1۴

---8.8 ٪3.۹62.3 میلیونGALAگاال15

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری5.15 ٪۹.۹72.11 هزارATOMکازموس16

--توکن کاربردی16.4 ٪۴6.51.۴3 هزارMANAدیسنترالند17

--توکن کاربردی12.13 ٪1.۸70.۸7 میلیونLRCلوپرینگ1۸

اثبات سهامصدور استیبل کوینتوکن کاربردی8.12 ٪520.۴ هزارLUNCلونا کاسیک1۹


