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پــادرو می گویــد بیــش از ۴۰۰ هــزار فروشــگاه 
اینســتاگرامی در کشــور وجود دارد. آمارهای مرکز 
توســعه تجارت الکترونیکــی وزارت صمــت هم که 
سال گذشته منتشر شد، بدون اشاره مستقیم به 
اینستاگرام از ابعاد بزرگ تجارت اجتماعی در ایران 
پرده برمی داشت. از طرفی تجربه بیش از ۶۳ هفته 
انتشــار کارنگ که یکی از ثابت ترین بخش های آن 
صفحه ای به نام »کســب وکارهای اینســتاگرامی« 
بــوده هم به مــا ثابت کــرده کــه اینســتاگرام به یکی 
از مهم تریــن بســترهای تجــارت 
الکترونیــک کشــور، به ویــژه بــرای 
کســب وکارهای کوچــک و متوســط 
تبدیل شده است.  کسب وکارهایی 
به ظاهر خرد اما تأثیرگذار در اشتغال 
و تأمیــن معیشــت خانواده هــای 
بسیاری از ایرانی ها. کسب وکارهای 
اینســتاگرامی کــه آمارهــای جدیــد 
پادرو نشان می دهد، اختالالت اخیر 
اینستاگرام گاه تا ۵۰ درصد از فروش 
آنها کاسته است! آماری هشداردهنده برای بخشی 
از اقتصاد نوآوری کشور که زنان و مردان سرپرست 
خانوار بازیگران اصلی آن هستند. کسب وکارهایی 
که بخش اعظم آنها روی حوزه هایی چون گردشگری، 
میراث فرهنگی، هنر و دست ساخته هایی می چرخد 
که بیش از هر حــوزه دیگری از اقتصــاد با فرهنگ و 
تمدن و هنر ایرانی سروکار دارند. آنها حاال زیر فشار 
خردکننده ای قــرار گرفته اند کــه متغیرهایی بیرون 
از اختیار و قدرت آنها، تحمیل کرده انــد. در دوره ای 
نسبتاً طوالنی آنها که می خواستند پنبه استارتاپ ها 

و کسب وکارهای نوآور ایرانی را بزنند، با این استدالل 
کــه ایــن کســب وکارهای اینترنتــی، موجــب از بین 
رفتن مشاغل سنتی و حرفه های آفالین می شوند، 
به آنها می تاختند، اما تبدیل شــدن استارتاپ های 
بزرگ به بازارگاه های عمومی )مارکت پلیس( از یک 
ســو و رواج تجــارت اجتماعی در شــبکه هایی چون 
اینستاگرام موجی از اشــتغال زایی و فرصت سازی 
را برای خانوارها و افراد صاحب ایده فراهم کرد. حاال 
از کشــاورزی در کردســتان تا زنی ترمه دوز در کرمان 
با ایــن امکان هــای تجــارت الکترونیکــی می توانند 
کســب  درآمد و بخــش یا تمــام هزینه هــای زندگی 
خود را تأمین کنند. رواج کسب وکارهای لجستیکی 
و دیگر خدمات زیرساختی هم به کمک آنها آمده 
تــا هــم سروشــکل ایــن کســب وکارهای خــرد و هم 
فرایندهای آنها حرفه ای تر و منســجم تر شــود. اما 
اگــر همــه ایــن بازیگــران خردودرشــت بــه بهترین 
شــکل ممکن در کنار هــم قــرار بگیرند، امــا یکی از 
مهم ترین زیرساخت های این تجارت، یعنی اینترنت 
پرسرعت، باکیفیت و باثبات وجود نداشته باشد، 
نمی توان امیدی به این شــغل ها و کســب وکارهای 
متولدشده در دو سه سال گذشته داشت. سختی 
دسترســی آنها به بســتر فعالیت شــان از یک ســو 
و مشــکالت کاربران ایرانــی به عنوان مشــتری برای 
اســتفاده بی دردســر از اینترنــت از ســوی دیگــر 
می توانند دست به دســت هم دهند و این اقتصاد 
نوظهور اما مؤثــر و در حال رشــد را متوقــف و حتی 
نابود کنند. بــه همین دلیل اســت کــه باید کاهش 
۵۰درصدی فروش »اینستاگرامی ها«، آن  هم در یک 

اختالل چندروزه را به شدت جدی گرفت!

INTROسرآغاز

 برای آنها که فکر می کردند تجارت الکترونیک
یعنی فقط اسنپ و دیجی کاال

چرا باید آمار ریزش فروش کسب وکارهای 
اینستاگرامی را جدی گرفت؟

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

 در اتاق بازرگانی ایران، همکاری و تعامل کسب و کارهای دانش بنیان
با صحا تشریح شد

اولویت صحا دانش بنیان ها و صنایع پیشرفته است
در جلســه مشــترک کمیســیون اقتصــاد نــوآوری و تحــول 
دیجیتال اتاق تهران و کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان 
اتاق ایران با اعضای هیئت مدیره صنــدوق مادر تخصصی 
حمایت از تحقیقات و توســعه صنایع پیشــرفته، عالوه بر 
تشــریح خدمات ایــن صنــدوق، زمینه هــای همــکاری اتاق 
بازرگانی با این مجموعه دولتی و وابســته بــه وزارت صمت 
مورد ارزیابی قرار گرفت.  این جلسه در اتاق ایران برگزار شد و 
طی آن، محسن نادری منش، مدیرعامل صندوق حمایت از 
تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته )صحا( در توضیحاتی، 
ارائه تســهیالت با نرخ ترجیحــی و اعطــای ضمانت نامه به 
کســب و کارها را از جملــه خدمات ایــن صندوق عنــوان کرد 
و یــادآور شــد کــه ســبد حمایتــی صحــا، صرفاً مختــص به 
شــرکت های دانش بنیــان نیســت و کســب وکارهایی که در 
حوزه صنایع پیشرفته فعالیت می کنند، اما دانش بنیان هم 
نیستند، می توانند از این حمایت ها و تسهیالت بهره مند 
شــوند. وی همچنین ســرمایه گذاری خطرپذیر، امــا به طور 
غیرمستقیم را از دیگر خدمات تازه صحا عنوان کرد و در عین 
حال، از افزایش سرمایه این صندوق وابسته به وزارت صمت 
به 1۰۰۰ میلیارد تومان در آینده ای نزدیک و بر اساس مصوبه 
مجلس خبــر داد و تصریح کــرد که افزایش ســرمایه به پنج 
هزار و در نهایت به 1۵ هزار میلیارد تومان در گام های بعدی 
اتفاق خواهد افتاد. به گفته نادری منش، هدایت سرمایه ها 
به سمت صنایع پیشرفته و دانش بنیان، از جمله برنامه های 
اصلــی صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع 

پیشرفته است و در این خصوص، دستورالعمل های استفاده 
از بــازار ســرمایه در ایــن مســیر نیــز در حــال تدوین اســت. 
همچنین حمید وطن دوست عضو هیئت مدیره صحا نیز 
در این نشست با بیان اینکه خدمات صندوق در حال حاضر 
روی دو محور تسهیالت و ضمانت نامه متمرکز شده است، 
یادآور شــد که وظیفه صحا حمایت از شــرکت هایی است 
کــه در حــوزه صنایــع پیشــرفته فعالیــت می کننــد، ضمــن 
آنکه حمایت از شرکت های دانش بنیان و غیر دانش بنیان 
فعــال در حــوزه صنایــع پیشــرفته نیــز در اولویت هــای این 
صندوق قــرار دارد. بــه گفته وطن دوســت، در ایــن صندوق 
برخــالف رویــه مرســوم در بانک هــا، ضمانت نامه هــا بدون 
نیاز بــه ســپرده گذاری از ســوی متقاضیــان و با نــرخ کارمزد 
۰/۵ درصد باالتر از نرخ اعالمی بانک مرکزی، به کسب و کار 
اعطا می شــود. همچنین فرصاد جان احمدی، رئیس اداره 
امور سیاســت گذاری اقتصادی و تأمین مالــی صحا نیز در 
ســخنانی، ارائه خدمات کارشناســی و نیز خدمات بیمه ای 
را از دیگر خدمات قابل ارائه به شرکت های فعال در صنایع 
پیشرفته، از سوی صحا عنوان کرد و یادآور شد که نرخ کارمزد 
تسهیالت این صندوق نیز متناسب با سطح فناوری و نوع 
فعالیت شرکت ها، از ۵ تا 1۵ درصد متغیر است. مدت زمان 
بازپرداخــت تســهیالت نیز یک تا ســه ســال تعیین شــده 
اســت. به گفته او، ســقف اعتباری بــرای هر متقاضــی، ۵۰ 
میلیارد ریال اســت که این رقم طی امســال به 1۵۰ میلیارد 

ریال افزایش خواهد یافت.

سمینار معرفی دوره های MBA و DBA بانکداری دیجیتال، 
روز چهارشــنبه نهم شهریور در ســازمان مدیریت صنعتی 
برگــزار شــد. در ایــن ســمینار مرتضــی عمــادزاده، رئیــس 
هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی؛ بهنام فیض آبادی، 
مدیر دوره های ســازمان مدیریت صنعتی؛ صادق فرامرزی، 
دبیر کل سازمان نصر کشور و علیرضا بزرگمهری از مدیران و 
فعاالن حوزه بانکداری دیجیتال حضور داشتند. در ابتدای 
این ســمینار عمادزاده گفت: »این دوره برای مــا یک ویژگی 
خــاص دیگــر دارد. در ایــن زمــان بذرهــای دانش پژوهــی در 
سازمان کاشته می شــود و امیدوارم بعداً محصول پربرکتی 
را به دســت آوریم. ایــن دوره  باهــدف برآورده کــردن نیازهای 
سیستم بانکی و  پولی کشور برگزار می شــود.«  او ادامه داد: 
»می دانیم که فاصله ما با سیستم بانکداری دنیا نسبتاً زیاد 
اســت. مجله اکونومیســت لندن هر ســال در مورد آمادگی 
دیجیتالی شــدن کشــورها گــزارش می دهــد. 7۰ کشــور کــه 
آمادگی بهتری برای پذیرش دیجیتالی شــدن دارنــد، در این 

گزارش انتخاب و بررســی شــده اند. با اینکــه رنکینگ ما ۶7 
یا ۶۸ اســت، اما در این زمینه از 12۰ کشــور جلوتر هســتیم. 
جامعــه مــا بــرای اســتفاده و بهره بــرداری از این فضــا آماده 
اســت.« در ادامه فرامرزی گفت:»جهــان در حال طی کردن 
انقالب دیجیتال اســت. کرونا علی رغم مشکالتی که به بار 
آورد، فرصت هــای زیادی نیز ایجــاد کرد. فناوری به ســرعت 
تغییر می کند و سرعت این تغییرات نیز زیاد است. همه ما در 
سازمان ها درگیر طرح های تحول دیجیتال هستیم. من نگران 
عدم توازن در حوزه ها هستم. هر سال تب یکی از فناوری ها 
فراگیر می شود و ما به سمت آن هجوم می بریم و بقیه حوزه ها 
را نادیده می گیریم. این مسئله به عدم توازن منجر می شود.« 
بزرگمهری نیز در این رویداد اظهار داشت: »همه بانک ها در 
سال 1۴۰۰ ادعای بانکداری دیجیتال داشتند. امیدوارم از این 
دوره مدیرانی تربیت شوند که چه بخواهند و چه نخواهند به 
سمت تحول دیجیتال بروند، بدانند چه می خواهند و قصد 

دارند به چه سمتی حرکت کنند.«

سمینار معرفی دوره های MBA و DBA بانکداری دیجیتال سازمان مدیریت صنعتی

همه ادعای بانکداری دیجیتال دارند اما... 
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مقصر؛ دولت قبل
وزیــر ارتباطــات کاهــش کیفیت 
اینترنــت را گــردن دولــت قبــل انداخته و 
گفته آنها برای حفظ محبوبیــت خود، از 
افزایش قیمت اینترنت جلوگیری کرده اند. 
در نتیجه زیرساخت ها توسعه نیافته اند.

جایزه نوآوری آزاده
نشست خبری نخستین رویداد 
جایزه نوآوری آزاده برگزار شــد. این جایزه 
با هدف توســعه جایگاه زنان کارآفرین در 
اکوسیســتم اســتارتاپی بــه یاد شــادروان 

آزاده داننده شکل گرفته است.

 

مدیر یک پلتفرم در مرحله 
اجرای حکم!

عیسی زارع پور گفته حکم قضایی مدیران 
یکی از پلتفرم ها به اجرای احکام رفته، اما 
او در دیدار با محســن اژه ای تالش دارد تا 

این موضوع را حل کند.

دومین دوره رفرش
دومین رویداد رفــرش با موضوع 
مدیریت محصــول، طراحــی و فرانت اند، 
۳1 شــهریورماه در ســالن 1۰۰ اســتارتاپ 

مجموعه سالم برگزار می شود.

 مرکز پژوهش هــای مجلس اوایل شــهریورماه در 
گزارشــی تحت عنوان »مصادیق تعارض منافع؛ 
تعــارض منافع در نظام بانکی کشــور«، تعــارض منافع در 
ارتباط بانک مرکزی با بانک ها و شرکت های مربوط به حوزه 

پرداخت را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، سهام داری بانک مرکزی در 
شــرکت های مربوط بــه حــوزه پرداخت بــه منزله 
انتفاع وی از کارمزد خدمات پرداخت است؛ درحالی که او 
خود قاعده گــذار نــرخ خدمات اســت. بخشــی از تعارض 
منافع در ارتباط بانــک مرکزی و بانک ها ریشــه در انتقال 
قدرت خلق پول به بانک های تجاری دارد. مرکز پژوهش  های 
مجلــس در ابتدای گــزارش خود بــه بحث تعــارض منافع 
پرداختــه اســت. بر اســاس ایــن گــزارش »تعــارض منافع 
زمینه ساز اختالل در انجام بهینه وظایف مؤثر بر سرنوشت 
مجموعه ای است که اختیار منافع خود را به عامالنی دیگر 
سپرده اند. بانک مرکزی سیاست گذار، ناظر، حافظ ثبات 
نظام پرداخــت و تولیدکننــده آمارهــای اقتصادی اســت. 
شــورای پــول و اعتبــار به عنــوان عالی تریــن مرجــع 
سیاست گذاری در بانک مرکزی ترکیبی متکثر دارد. دولت 
از حیــث انتخــاب مقامات بانــک مرکــزی، تأثیرگــذاری بر 
اقدامات و سیاســت های بانک مرکزی، در کنترل داشــتن 
بانک های دولتی و شــبه دولتی و توان اتخاذ تصمیماتی با 
داللت های پولی - بانکی بازیگر کلیدی دیگر حوزه پول در 
کشور است. موارد متعددی از تعارض منافع در درون هر 
یک از این نهادها و در ارتباط آنها با یکدیگر قابل شناسایی 

است.«

مرکز پژوهش هــا همچنیــن در این گــزارش موارد 
تعارض منافع بانک مرکزی را بررسی کرده که یکی 
از ایــن مــوارد »ســهام داری بانــک مرکــزی در شــرکت های 

مرتبط با حوزه پرداخت« است.

در این گــزارش بــه تاریخچــه کوتاهی از تأســیس شــرکت 
خدمات انفورماتیک پرداخته شده است: »بانک مرکزی در 
تعقیب یکی از وظایف خود، یعنی توسعه و استواری نظام 
پرداخت، مبادرت به تأسیس شــرکت هایی و در رأس آنها 
شرکت ملی انفورماتیک کرده است. بانک مرکزی از طریق 
این شرکت و شرکت های زیرمجموعه آن، اقدام به مدیریت 
حوزه پرداخت و نظارت بر آن می کند. گرچه ســهام اصلی 
و مدیریتی ایــن شــرکت ها در اختیار بانک مرکزی اســت، 

بانک ها نیز در آنها سهام دار هستند.«

این مرکز در ادامه آورده: »برای مثال در شرکت ملی 
انفورماتیک بانک های ملی، صادرات و صنعت و 
معــدن در کنار بانــک مرکزی ســهام دار بــوده و در شــرکت 
شاپرک نیز بانک مرکزی با بانک های پارسیان، صادرات و 
ملی به طور مشترک سهام دار اســت. یا به این مورد توجه 
شود که شــرکت داده ورزی سداد )از شــرکت های بزرگ در 
حــوزه پرداخــت و زیرمجموعــه بانــک ملــی( در گــروه 
شرکت های ملی انفورماتیک قرار داشته و شرکت خدمات 
انفورماتیــک )۹۰درصد ســهام آن متعلق به شــرکت ملی 
انفورماتیک است( از سهام داران عمده شرکت داده ورزی 

سداد است.«

 از منظر مرکز پژوهش های مجلس، مسئله اصلی 
از نظــرگاه تعارض منافــع، به منتفع شــدن بانک 
مرکــزی از کارمــزد خدمــات پرداخــت الکترونیــک مربوط 
اســت. آن طور که این مرکز در گــزارش خــود آورده: »بانک 
مرکزی در سال ۸1 شبکه تبادل اطالعات بین بانکی )شتاب( 
را به منظور اتصال شبکه پرداخت بانک ها به یکدیگر ایجاد 
کرد و در سال ۹۰ نیز شرکت شاپرک در زیرمجموعه شرکت 
ملی انفورماتیک به عنوان نهاد ناظر بر شرکت های پرداخت 
و با هــدف ایجاد انســجام و وحــدت در مراکز فــروش کاال و 
خدمات تأسیس شد. شرکت خدمات انفورماتیک وابسته 

به بانــک مرکزی به عنــوان متولی هر دو ســوئیچ شــاپرک و 
شــتاب برای هر یک کارمــزد جداگانه ای اخــذ می کند و در 
نتیجه بانک مرکــزی به عنوان ســهام دار شــرکت خدمات 

انفورماتیک، از این درآمد منتفع می شود.«

 مرکــز پژوهش  هــا در بررســی های خــود بــه ایــن 
موضوع رسیده است که گرچه بانک مرکزی نهادی 
غیرانتفاعی اســت؛ اما کارکنان و مدیران آن قادرند به طور 
مستقیم از سود حاصل از عملیات سالیانه بانک مرکزی 
برخوردار شده و آن را مبنای تخصیص پاداش قرار دهند. 
بر اســاس گزارش مرکز پژوهش  ها، این وضعیت در حالی 
است که بانک مرکزی خود تنظیم گر و قاعده گذار این بخش 
است که وظیفه تعیین کارمزد خدمات را بر عهده دارد. در 
چنین شــرایطی بانــک مرکــزی در عمــل در جایــگاه نوعی 

قاعده گذار برای خود قرار گرفته است.

مرکز پژوهش   ها در توضیح این موضــوع در ادامه 
آورده است: »یعنی در ابتدا میزان کارمزد خدمات 
الکترونیکی را که بانک باید بپردازد تعیین می کند )کارمزدی 
که درآمد شرکت های وابسته به وی را شکل می دهد( و ثانیاً 
نحــوه تســهیم درآمد حاصــل از کارمــزد بین شــرکت های 
وابسته به خود و شــرکت پرداخت )PSP( را هم مشخص 

می کند.«

این مرکــز نتیجه می گیــرد که فراتــر از این مــوارد، 
اصوالً شراکت و هم نفعی بانک مرکزی با بانک ها 
در یک زمینه خاص، ممکن است به طورکلی ارتباط نظارتی 
این نهاد با بانک ها در مــوارد خارج از زمینه مزبــور را نیز با 
اختالل مواجه کند. به  هر حال هر نوع برخورد نظارتی بانک 
مرکزی با بانک ها به منزله مناقشه بین نهادهایی است که 
در حوزه هایی با هم اشتراک منافع دارند و این معنایی جز 

وجود تعارض منافع ندارد.

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد 
سهام داری بانک  مرکزی در شرکت 

ملی انفورماتیک، رگوالتوری را با 
مشکل مواجه می کند

تعارض 
منافع

نشست هم اندیشی قانون نظام صنفی برگزار شد 

جلوگیری از تفکیک و تکثیر اتحادیه ها
نشست هم اندیشی قانون نظام صنفی با حضور مهدی 
طغیانــی، ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس؛ 
نیما قاضــی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک، ســعید 
محمدی، نایــب رئیــس دوم انجمــن و ژوبیــن عالقبند، 
رئیس کمیســیون ســالمت الکترونیــک انجمــن برگزار 

شد.
در این نشســت طغیانی با بیان اینکــه اصالحات اولیه 
قانون نظام صنفی انجام شــده اســت، گفت: »همیشه 

معتقد هســتم قانون نویســی، جزو باالتریــن فناوری ها 
اســت؛ چراکــه بــا جامعــه و انســان ســروکار دارد. ایــن 
نکات الزام می کند که از حضور شــما برای اصالح قانون 
نظــام صنفــی و به ویژه نقــش و جایــگاه کســب وکارهای 
مجــازی کمــک بگیریــم و ناظــر بــر حــل مســائل، آینده 
را بازآرایــی کنیــم. قوانیــن کــه اصالح شــود، بســیاری از 
آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مسائل پشتیبان جهت 

پیدا می کنند.«

نماینــده مجلس با تأکیــد بر اینکــه رویکرد اصلی شــان 
این بــوده که تــا جای ممکــن از دخالــت دولت کم شــود 
و مجموعه هــا، اتحادیه هــا و اصنــاف را به ســمتی ببرند 
کــه خودشــان از حقــوق صنــف خــود حمایــت کننــد، 
خاطرنشان کرد: »رویکرد مجلس در اصالح قانون نظام 
صنفــی، جلوگیری از تفکیــک و تکثیر اتحادیه هاســت 
و اگر وزارت صمت درصــدد تفکیک اتحادیه ها باشــد، 

مغایر قانون عمل کرده است.«
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سياستگذار
P O L I C Y M A K E R

 نگاهی تحلیلی به قانون جهش تولید دانش بنیان
 و نقاط قوت و ضعف آن 

همه چیز در مورد قانون جهش تولید دانش بنیان

ANALYSISتحلیل

آخریــن باری کــه فریــاد دانش بنیــان در مجلس 
شــنیده شــد، بــه ســال 1۳۸۹ برمی گــردد. همان 
سالی که صندوق نوآوری و شکوفایی تشکیل شد 
و به شــرکت های دانش بنیان معافیــت مالیاتی 
و گمرکــی دادنــد. کارگــروه ارزیابــی شــرکت های 
دانش بنیــان به ریاســت معاون علمــی و فناوری 
شکل گرفت و 11۰ شــرکت دانش بنیان مشمول 
حمایــت ایــن قانــون شــدند. پــس از 12 ســال 
مجلسی ها یک بار دیگر به فکر تولید دانش بنیان 
افتاده اند و قانونی 2۰ ماده ای تحت عنوان جهش 
تولیــد دانش بنیــان در مجلــس تصویــب شــد. 
اگرچه حمایت های این قانون از کســب وکارهای 
دانش بنیان در نوع خود بی نظیر است، اما خب 

ایراداتی هم دارد. 

 از ابتدای ماجرا
ابتــدای ماجــرا مــاده 1 این قانون اســت. 
اگــر یــک شــرکت داشــته باشــید کــه محصولی 
نهایــی تولیــد می کنــد، همه از شــما می پرســند 
کــه محصولــت را به چــه کســی می فروشــی. در 
کســب وکار حــرف اول را مشــتری می زنــد. ماده 
1 هــم قصــد دارد بــرای شــرکت های دانش بنیان 
بازارسازی کند. ماده 2 اما کمی گنگ است. حرف 
اصلی این ماده این است که دولت به شرکت هایی 
که از تحریم ها ضربــه خورده اند، کمک می کند. 
حاال هنوز معلوم نیســت در این مورد دولت چه 
کاری از دســتش برمی آیــد. می خواهد مشــتری 
خارجی برای شرکت های صادرات محور پیدا کند؟ 
حاال این مهم نیست، مشتری را خودشان پیدا 
می کنند. حساب بانکی و نقل وانتقال بین المللی 

را چه می کنند؟ 
احتماالً ماده ۳ جایزه تمشــک طالیی را می برد. 
این مــاده به زبــان ســاده می گوید هزینــه واردات 
ماشــین آالت و تجهیــزات خدماتــی - تولیــدی 
افزایش پیدا کرده، اما در عوض دولت از ساخت 
ماشــین آالت داخلی حمایــت می کند. مشــابه 
ایــن حمایت هــا را همــه مــا دیده ایــم. احتمــاالً 
صنعــت ماشــین آالت صنعتــی کشــور هــم در 
نهایــت محصولــی ماننــد ایران خــودرو و اســنوا 
تحویــل می دهــد.  همــه می داننــد کــه یکــی از 
معضالت شرکت های دانش بنیان مطالبات آنها 
از دســتگاه های اجرایی اســت. بر اســاس ماده۴ 
ایــن قانــون مطالبــات شــرکت های دانش بنیــان 
از دســتگاه های اجرایــی می توانــد بــه تضمینــی 
معتبر برای سایر پروژه ها تبدیل شود. همچنین 
بــر اســاس ایــن مــاده شــرکت های دانش بنیــان 
می توانند برای امالک خــود در پارک های فناوری 
ســند بگیرند. ماده ۶ نیز می گوید دســتگاه های 
اجرایــی می تواننــد امــالک خــود را در اختیــار 
شــرکت های دانش بنیــان قــرار دهنــد. مــاده ۵ 
می گویــد شــرکت های دانش بنیــان می توانند از 
نتایج تحقیقات دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها 

استفاده و آنها را تجاری سازی کنند. بهتر است 
تحقیقات در قفســه ها خاک بخورد یــا به ثروت 
تبدیل شــود؟ خب طبیعتاً این ماده اگر درست 
انجام شــود، آن چیزی که شــما انتظار دارید هم 

اتفاق می افتد. 
شاه بیت  این قانون ماده 11 اســت. بر اساس این 
قانون شــرکت های بورســی می توانند حداکثر تا 
۳۰ درصــد با معافیــت مالیاتــی در شــرکت های 
دانش بنیان سرمایه گذاری کنند. امکان دریافت 
اعتبار مالیاتی برای هزینه های تحقیق و توسعه را 
هم فراهم می کند. همچنین کمک های بالعوض 
دولتی به شرکت های دانش بنیان را هم تسهیل 
می کنــد.  مــاده 1۶ در رابطــه با یکــی از معضالت 
بزرگ کسب وکارها در ایران، یعنی برق است. این 
ماده کسب وکارها با مصرف بیش از یک مگاوات 
را موظف می کند که نیروگاه تجدیدپذیر بسازند. 
همچنین از شرکت های حوزه تولید برق حمایت 
می کند. ماده 17 هم در رابطه با موضوعی اســت 
که در این قانون کمتر به آن پرداخته شده است. 
این ماده در رابطه با توسعه صادرات دانش بنیان 

است. 

 انتها روشن است؟
مجمــع  رئیــس  کالهــی،  افشــین 
تشــکل های دانش بنیــان ایــران در رابطــه بــا 
ضعف هــای ایــن قانــون گفــت: »اولیــن ضعــف 
عمــده تعریف نشــدن نقش بخــش خصوصی 
در این قانون اســت. اتاق بازرگانی و تشــکل های 
بخش خصوصی حوزه دانش بنیان در این قانون 
نقشی ندارند، اما امیدواریم در آیین نامه ها نقش 
بخش خصوصی مشخص شود. دومین ضعف 
این قانون، مــاده ۳ یعنی افزایش هزینــه واردات 
ماشین آالت صنعتی است. شاید این ماده برای 
شــرکت های حوزه ماشین آالت مناســب باشد، 
اما به ســایر حوزه هــای صنعت و معدن آســیب 
می زند. بســیاری از صنایع ما ماشین آالت خود 
را وارد می کننــد. ســومین ضعــف نیز مربــوط به 
صادرات و ارزآوری اســت کــه در این قانون به طور 

جدی به آن پرداخته نشده است.« 
کالهــی در رابطــه بــا ســرمایه گذاری نهادهــای 
عمومی غیردولتی در کسب وکارهای دانش بنیان 
گفت: »من بــا ســرمایه گذاری نهادهای عمومی 
در شــرکت های دانش بنیــان به شــدت مخالفم. 
حتی همین حــاال هم بخش خصولتــی در حال 
ســرمایه گذاری روی شــرکت های دانش بنیــان 
اســت. هــدف مــا در شــرکت دانش بنیــان تولید 
ثــروت مبتنی بر ایــده و فنــاوری اســت، اما وقتی 
یک شــرکت خصولتی که اهــداف دیگــری دارد، 
در شــرکت دانش بنیان ســرمایه گذاری می کند، 
طبیعی است که از مسیر خود منحرف شود. اما 
متأسفانه سرمایه های کشور در بخش خصولتی 

قرار دارد.« 

 صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک های خصوصی
 و دولتی برای اجرایی کردن ماده ۱۸ قانون جهش

تولید دانش بنیان چه توافقی کرده اند؟

 یک تفاهم
 ۴۰ هزار میلیارد تومانی

روز یکشــنبه، ششــم شــهریورماه 1۴۰1 تفاهم نامــه 
چهارجانبه همکاری میان صندوق نوآوری و شکوفایی، 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت  جمهــوری، کانــون 
بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری خصوصــی و شــورای 
هماهنگــی بانک هــای دولتــی و نیمه  دولتــی به منظــور 
اجرایی ســازی ماده 1۸ قانون جهش تولید دانش بنیان 
بــه امضــا رســید؛ بــر ایــن اســاس طرفیــن بــرای تزریــق 
۴۰ هــزار میلیــارد تومان خدمــات مالی به اکوسیســتم 
نــوآوری کشــور توافق کردنــد. ایــن تفاهم نامــه با هدف 
ایجاد همــکاری مشــترک به منظــور گســترش اقتصاد 
دانش بنیان و توســعه زمینه های تأمین مالی نوآوری و 

فناوری در کشور منعقد شده است.
نهــاد  تأســیس  در  بانک هــا  تجمیعــی  مشــارکت 
یــا نهادهــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر، تأمیــن مالــی 
پروژه هــای راهبــردی بــا همــکاری صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در راســتای اجرایی ســازی ماده 1۸ قانــون جهش تولید 
دانش بنیــان، همــکاری بــرای تعییــن چهارچوب هــای 
کلــی همــکاری در جهــت تحقــق اقتصــاد دانش بنیان 
و اجرایی ســازی ظرفیت هــای قانــون جهــش تولیــد 
دانش بنیــان در همــکاری بانک هــا بــا نهادهــای حــوزه 
فناوری و نوآوری ازجمله اهــداف این تفاهم نامه عنوان 

شده است.

 حضور سه چهره سنگین وزن اقتصادی 
دولت

در مراســم امضای ایــن تفاهم نامه احســان خاندوزی، 

یــر اقتصــاد و دارایــی؛ ســورنا ســتاری، معــاون  وز
علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور؛ محســن دهنــوی، 
عضــو هیئت رئیســه مجلــس شــورای اســالمی و علی 

صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند.
در این مراســم علی وحــدت، رئیس صندوق نــوآوری و 
شــکوفایی در ســخنانی با بیان اینکــه کار ویژه صندوق 
نــوآوری، تأمیــن مالی شــرکت های دانش بنیان اســت، 
گفت: »صندوق وظیفه دارد نظام تأمین مالی اقتصاد 

دانش بنیان را طراحی و ساماندهی کند.«
او افزود: »در این راستا از همه ظرفیت های کشور؛ اعم 
از بانک ها، بازار سرمایه، صندوق های پژوهش و فناوری 
و... اســتفاده می کنیــم تا منابــع مــورد نیاز را به  ســوی 

توسعه اقتصاد دانش بنیان رهنمون سازیم.«
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی همچنیــن اعالم 
کرد: »در حوزه همکاری با بانک ها در سه سال گذشته 
فعالیت های گســترده ای را آغــاز کرده ایم. پیــش  از این 
بانک ها از ارائه تسهیالت به شــرکت های دانش بنیان 
گریزان بودند، اما در ســه ســال گذشــته اکثــر بانک ها 
دفتر نوآوری خود را در محل ساختمان صندوق نوآوری 

و شکوفایی تأسیس کرده اند.«

 سرمایه های بانکی برای دانش بنیان ها؟
وحدت بــا بیان اینکه بانک ها در ســه ســال اخیر 1۵۰۰ 
فقــره تســهیالت بــه ارزش 12 هــزار میلیــارد تومــان به 
دانش بنیان هــا ارائــه داده انــد، تأکیــد کــرد: »امــروز 
شرکت های دانش بنیان در شبکه بانکی کشور به عنوان 
خوش حساب ترین مشتریان بانکی شناخته می شوند؛ 
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سياستگذار
P O L I C Y M A K E R

جذب سرمایه ارلی دی که یک استارتاپ آموزشی برای دوره 
پیش دبستانی است

لینکدینی برای مهدکودک ها

INTRODUCTIONمعرفی

ارلــی دی )EarlyDay( یــک بــازار کار آنالیــن مانند 
لینکدین یــا ایندیــد )Indeed( اما بــرای معلمان و 
مدارسی است که آموزش دوران کودکی را هدف قرار 
داده اند. این استارتاپ به تازگی ۳/2۵ میلیون دالر 

سرمایه جذب کرده است.
در ارلی دی معلمان می توانند بــرای راه اندازی یک 
نمایه در پلتفرم درخواست دهند و سپس توسط 
ناظــران ایــن شــبکه اجتماعــی تخصصــی تأییــد 
صالحیت هایشان بررسی می شود. پس از تأیید، 
آنها به مهدکودک یا پیش دبستانی هایی که نیاز به 
مربی یا دستیار جدید دارند، ارتباط داده می شوند. 
این تیم امیدوار اســت کــه بتواند بــه کارآمد کردن 
استخدام برای این نوع مشاغل در ایاالت متحده 
آمریکا کمک کند. آنها بازاری را هدف گرفته اند که 

این کشور در آن با کمبود گسترده کارکنان 
مهدکودک و کمبود معلم مواجه است.
امــا هریــس، یکــی از بنیان گــذاران 
ارلــی دی می گویــد: »مــا به ســرعت از 
تحقیقات خود دریافتیم که مشکل 

اســتخدام مهدکــودک در آمریــکا یک 
مشکل بسیار جدی است. مهدکودک ها 

از سایت های کاریابی چون کریگ لیست یا ایندید 
برای اســتخدام اســتفاده می کنند و گــردش مالی 
کــه ســهم معلمــان بــود، تنهــا ۴۰ درصــد کل این 
بازار را شــامل می شــد.« هریس تأکید دارد که او و 
بنیان گذار دیگر، ملیسا تران ایده ارلی دی را در سال 
2۰2۰، زمانی که هریس اولین فرزندش را باردار بود، 
با یکدیگر مطرح کرده اند. زمانی کــه تران به دنبال 
مهدکودکی می گشــت تا پســرش پس از بــه دنیا 
آمدن بتواند در آن حضــور پیدا کند؛ امــا او هرچه 
بیشــتر تحقیق می کرد، بیشــتر مطمئن می شــد 
که در ایــن بــازار حفــره ای از اطالعات وجــود دارد و 
وضعیــت آمــوزش بــرای دوران کودکــی در آمریــکا 

به شدت نابسامان است.
او می گویــد: »ما متوجه شــدیم کــه نیاز زیــادی به 
مراقبت از کودکان وجود دارد و کمبود فرصت های 

موجود بــرای مراقبــت از کــودکان، زنــان را از نیروی 
کار دور نگه مــی دارد.« هریــس و تران بــا راه اندازی 
کســب وکار آنالیــن و اســتارتاپ چنــدان بیگانــه 
نبوده اند. آنها در سال 2۰1۵ در حالی که در خارج از 
آمریکا زندگی می کردند، در تیم مؤسس استارتاپی 
آموزشی به نام گیواپس بوده اند؛ یک پلتفرم شبیه 

ClassPass برای آسیا و خاورمیانه.
ایــن دو رســماً ارلــی دی را در ســپتامبر 2۰21 در 
شــهر نیویــورک راه انــدازی کردنــد و حــاال بیــش از 
7۰۰۰ معلــم را در ســایت خود ثبــت نــام کرده اند. 
در حال حاضــر، آنها در نیویورک، وست چســتر و 
هیوستون مشــغول به کار هســتند و برنامه هایی 
برای توسعه کار خود در شــیکاگو برای سال آینده 
دارند. آخرین جذب سرمایه آنها به گفته خودشان، 
به این شرکت کمک می کند تا در شهرهای 
جدیــد کسب وکارشــان را گســترش 
دهند و شــرکای بیشــتری در مدارس 
و مهدکودک هــا پیــدا کننــد. در حال 
حاضــر بیــش از 1۵۰ مدرســه فعــال 
بــا ارلــی دی همــکاری دارنــد، از جملــه 
مهدکودک های زنجیره ای برایت  هورایزن 
) Bright Horizons( که از برندهای مطرح آموزش 

پیش دبستانی در آمریکاست.
رشــد ســریع ایــن کســب وکار باعــث جلــب 
توجــه ســرمایه گذارانی جــون آلپــاکا وی ســی 
و اســتراک کپیتال شــد کــه در نهایــت در یــک 
هم سرمایه گذاری دور اولیه تأمین مالی خطرپذیر 
این اســتارتاپ را بــا کمک دو وی ســی دیگــر انجام 
دادنــد. هریــس می گویــد او و هم بنیان گــذارش از 
انجام این دور جذب ســرمایه هیجان زده هستند 
و می خواهند روی متصل کــردن مهدکودک هایی 
از سراسر آمریکا به این مارکت پلیس تمرکز کنند؛ 
به ویــژه بــرای اکثــر مشتریان شــان کــه مــدارس یــا 
مهدکودک هــای کوچکــی هســتند کــه به شــکل 
خانوادگــی اداره می شــوند و بودجــه زیــادی بــرای 

جذب نیروی انسانی ندارند.

چراکه تــا امــروز حتــی یــک مــورد دیرکــرد در پرداخت 
اقساط خود به بانک ها نداشته اند.«

او تصریح کرد: »در این سه سال سعی کردیم با شبکه 
بانکــی تعامــالت خــود را گســترده کنیــم، اما بــه جایی 
رسیدیم که موانع قانونی وجود داشت؛ یعنی بانک ها 
به طور قانونی امــکان ســرمایه گذاری نداشــتند. قانون 
جهش تولیــد دانش بنیان، شــرکت های دانش بنیان را 

از این قانون مستثنی کرد.«
رئیس صندوق نــوآوری و شــکوفایی در ادامه با اشــاره 
به تفاهم نامــه همــکاری چهارجانبه برای اجــرای ماده 
1۸ قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان، گفــت: »بــا این 
تفاهم نامــه، بیــش از ۴۰ هــزار میلیــارد تومــان منابــع 
بــرای ارائه خدمــات بــه شــرکت های دانش بنیــان و نیز 

شرکت های فناور و نوآور تخصیص می یابد.«
وحــدت بــا بیــان اینکــه بــا امضــای ایــن تفاهم نامــه 
رونــد اجرایــی شــدن مــاده 1۸ قانــون جهــش تولیــد 
دانش بنیان آغاز شد، گفت: »این ماده از قانون، موانع 
سرمایه گذاری بانک ها در حوزه دانش بنیان را رفع کرده 
و سرمایه گذاری بانکی در حوزه هایی که به تأیید شورای 

راهبری دانش بنیان می رسد، مجاز است.«
او افــزود: »بــا تفاهم نامه هــای امروز فراینــد تخصیص 
۴۰ هــزار میلیــارد تومــان منابــع مالــی بــه شــرکت های 
دانش بنیــان و همچنیــن اکوسیســتم نــوآوری آغــاز 
می  شود و این تأمین مالی با استفاده از ابزارهای متنوع 
بازار پول و ســرمایه در قالــب پذیــرش ارکان تضمین یا 

تأسیس نهادهای سرمایه گذاری صورت می گیرد.«
وحــدت همچنیــن بــا اشــاره بــه دیگــر جزئیــات ایــن 
تفاهم نامه هــا گفــت: »همچنین حداقل یک شــرکت 
مادرتخصصــی ســرمایه گذاری با مشــارکت بانک های 
دولتــی و خصوصــی بــرای ســرمایه گذاری در ســهام 
شــرکت های دانش بنیــان یــا فنــاور و نــوآور تأســیس 

می شود.
 مدیریت این شــرکت با صنــدوق نوآوری و شــکوفایی، 
معاونت علمی و فناوری ریاست  جمهوری و نمایندگان 

بانک ها خواهد بود.«

 کمک های بالعوض در راه است
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی تأکیــد کــرد: 
»اتفــاق مهــم امــروز ایــن بــود کــه عــالوه بــر خدمــات 
جــاری کــه بانک هــا بــه شــرکت های دانش  بنیــان ارائه 
می دادند، ظرفیــت خدمات دیگر از جنــس تضامین و 
ســرمایه گذاری، با همراهی و همکاری صندوق نوآوری 
فراهــم شــد. ایــن خدمــات شــامل پذیــرش مشــترک 
ضمانــت اوراق صکــوک و اوراق گواهــی مولــد )گام(، 
تأســیس شــرکت های ســرمایه گذاری، کمک به تأمین 
مالی جمعی از طریق ارائه مشوق های مدیریت ریسک 
ســرمایه گذاران، تأســیس صندوق هــای جســورانه و 
خصوصــی بــرای ســرمایه گذاری در  اســتارتاپ ها و 
شــرکت های بــا ظرفیــت رشــد و همچنیــن تأســیس 
صندوق هــای نیکــوکاری اســت کــه از محــل منافــع 
حاصل از آن می توان کمک هــای بالعوض را در اختیار 
نخبگان یــا شــرکت های نوپــای در حال ســاخت نمونه 

آزمایشگاهی قرار داد.«
او افزود: »توسعه مشترک ابزارهایی که به تأمین مالی 
طیــف کاملــی از شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور در 
تمامی مسیر رشد کمک می کند، آن  هم در همکاری با 
شبکه بانکی که به طور ســنتی بر ابزار وام و تسهیالت 
تأکید داشــته اند، اتفاق مبارکی اســت که حتماً باعث 
بهره منــدی فعــاالن اقتصــادی این حــوزه خواهد شــد. 
افزون بر این، ایجاد و پیشبرد این روش ها بر بستر بازار 
سرمایه کشور اتفاق می افتد؛ لذا هم مشارکت عمومی 
را به همراه خواهد داشت و هم شــفاف و تحت نظارت 

همگانی خواهد بود.«
وحــدت در پایان با اشــاره بــه اینکــه ایجاد و گســترش 

ابزارهــای دیگــر تأمین مالــی هــم در ایــن تفاهم نامه ها 
دیده  شده است که هر کدام می تواند متناسب با میزان 
رشــد این کســب وکارها، نیازهای مالی آنها را پاسخگو 
باشد، خاطرنشان کرد: »این ابزارها به طور مثال شامل 
صنــدوق نیکــوکاری بــرای کمک بالعــوض بــه نخبگان 
و شــرکت های نوپــا، اوراق گام )گواهــی اعتبــار مولــد( و 
اوراق صکوک برای تأمیــن مالی کوتاه مدت و بلندمدت 
شــرکت ها، کمک به تأمین مالی جمعی و نیز تأسیس 
صندوق هــای ســرمایه گذاری جســورانه و خصوصــی 
جهت ســرمایه گذاری در شــرکت های رشــدیافته یا در 
مســیر رشــد و کمک به پذیــرش آنهــا در بازار ســرمایه 

است.«

 بانــــک ها هــــــم بایـــــــد ســـــــرمایه گذار 
دانش بنیان ها شوند

در ادامــه ایــن جلســه، ســید احســان خانــدوزی، وزیر 
اقتصاد و دارایی در ســخنانی با بیان اینکه خلق ثروت 
بدون نقش اثرگذار شبکه بانکی ممکن نیست، افزود: 
»اقتصاد نفتی و صنعتی نیز بدون کمک شبکه بانکی 
نمی توانست توسعه یابد. باید بدانیم که سرمایه گذاری 
شــبکه بانکی در حوزه اقتصاد دانش بنیان نیز بســیار 

حائز اهمیت است.«
خانــدوزی تأکید کــرد: »بایــد مشــارکت شــبکه بانکی 
در اکوسیســتم فنــاوری و نــوآوری و شــرکت های 
دانش بنیان را بیشــتر کنیم و با رصد روندهای جهانی 
و داخلی بررســی کنیــم در کدام حــوزه فناورانه بیشــتر 
ســرمایه گذاری داشــته باشــیم تــا آینــده علمی کشــور 

تضمین شود.«

 قانــون جدیــد ریســک ســرمایه گذاری 
استارتاپی را کم می کند

در ادامــه این جلســه، ســورنا ســتاری، معــاون علمی و 
فنــاوری ریاســت جمهوری نیــز بــر ایــن نکته کــه ایجاد 
برج های فناوری در کشــور ضروری اســت، تأکید کرد و 
گفت: »این برج ها محلی برای شناســایی استعدادها، 
شــرکت های دانش بنیــان و ســرمایه گذاران اســت و 

تمرکزی ملی در این حوزه محسوب می شود.«
ســتاری ادامه داد: »یکی از بزرگ ترین مشکالت ما در 
اکوسیســتم فناوری و نوآوری، موضوع ســرمایه گذاری 
اســت؛ چراکــه ســرمایه گذاران رغبــت چندانــی بــرای 
ورود به ایــن حوزه نداشــتند، امــا با رفع برخــی نواقص 
و موانع کــه در قانــون جهش تولیــد دانش بنیــان دیده  
شده است، این موانع با همکاری نهادهای مرتبط رفع 

خواهد شد.«
بــه گفتــه معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری، 
حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان یعنــی حمایــت 
از جوانانی کــه جــزو اســتعدادهای برتر و نخبه کشــور 
هستند و این کار به معنای تحقق واقعی توسعه علمی 

و دانشی کشور است.
او افــزود: »بایــد تــالش کنیــم مشــکالت را از ســر راه 
فعالیت این نیروهای دانشی برداریم. باید سعی کنیم 
ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را کاهش دهیم که 
اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان یکی از بهترین 

راهکارهایی است که در این زمینه داریم.«
همچنین محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس 
شــورای اســالمی نیــز در این مراســم گفــت: »تصویب 
قانون جهش تولید دانش بنیان جز با همکاری دولت و 
مجلس به نتیجه نمی رســید و مهم ترین دستاورد این 
همکاری امروز به بزرگ ترین تأمین مالی دانش بنیانی 

در کشور منجر شده است.«
او افــزود: »بایــد مرحله به مرحله مشــکالت پیش روی 
شرکت های دانش بنیان را رفع کنیم، مشکالتی که مانع 
فعالیت اثرگذار این شــرکت ها و مجموعه ها در کشــور 

شده است.«
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صحبت از نوستالژی و خاطره بازی که می شود، همه یاد دهه 60 می افتند، اما دهه 70 خاطراتی از جنس ورزش و فوتبال دارد 
که به خاطرات یک دهه قبل تنه می زند؛ چهره هایی مثل دایی، عابدزاده و دیگر فوتبالیست هایی که بازی های تاریخی آن 

سال ها را رقم زدند و ماندگار شدند. سه دهه بعد، چهره همین خاطره سازها سراسر شهر را پر کرده و هر کدام برندی را تبلیغ 
می کنند. پایین کشیدن بیلبوردهای علی کریمی و بحث حاشیه سازی که با یک روحانی در فضای مجازی داشت، بهانه 

خوبی است تا نگاهی به حضور چهره های ورزشی در تبلیغات شهری داشته باشیم.

REVIEWبررسی

نگاهی به سیر تحول تبلیغات بیلبوردی و تلویزیونی »ازکی«

باالخره یک استراتژی درست!
 آنچــه در تأثیرگــذاری بیلبوردهــای 
تبلیغاتــی اهمیــت دارد، توجــه دادن 
مخاطب به لزوم اســتفاده از برند است؛ یعنی 
جایــی کــه مخاطــب دریابــد چــرا بایــد از برنــد 
تبلیغ شــده اســتفاده کند، هدف تبلیغ محقق 
شــده اســت. برندهــای مختلفــی در ایــن میان 
تــالش می کنند صرفــاً یــک تبلیغات جــذاب و 
مخاطــب  جذب کــن را ارائه دهند، امــا به هدف 
مهمــی کــه بایــد در ایــن میــان در نظــر داشــته 

باشند، توجه نمی کنند. 

 بعد از تبلیغات تلویزیونی و بیلبوردی 
بسیاری که از برند »ازکی« پخش شد، 
بــه نظر می رســد ایــن برنــد باالخــره اســتراتژی 
مناســب خود را پیدا کــرده اســت. در تبلیغات 
اولیه این برند، بیشتر روی مســئله مراجعه به 
ازکــی به عنوان یــک ســایت مرجــع در انتخاب 
بیمه تأکید می شد. تبلیغاتی که روی بیلبورد و 
در تلویزیــون با عنوان »از کی بخریم؟« با اســم 
برند نیز همسان بود و در دهان می چرخید، اما 
یک نکته مهم داشت که به آن توجه نمی شد. 
مخاطــب بــرای مراجعــه بــه برنــد، بایــد بــا این 
پرسش همراه شود که اگر از برند مربوطه خرید 
محصول یا خدمات نکند، چه اتفاقی می افتد؟ 
ایــن پرســش در تبلیغات اولیه پاســخ درســتی 
نداشت و انگار صرفاً برای آشنایی مخاطبان با 

نام برند بود.

 امــا در تبلیغــات جدیــد کــه احتمــاالً 
بخشی از کمپین اخیر برند ازکی است، 
روی مسئله اهمیت بیمه کردن تمرکز بیشتری 
شده است. عنوان »این فقط ماشینم نیست، 
پای ســفرمه« یا »ابزار کارمه« همــه متمرکز بر 
اهمیت بیمه کــردن خودرو و توجیــه مخاطبان 
اســت. مــواردی مثــل رفیقمــه، ســرمایمه، پای 
ســفرمه، همکارمــه، همــه ایــن تداعــی را بــرای 

مخاطب دارد که بیمه کردن خودرو الزامی است 
و بــا مراجعــه بــه ســایتی مثــل ازکــی می توانــد 
قیمت های مختلف را مقایسه و بیمه خودروی 
خود را نهایی کند. تمرکز بر دو مفهوم لزوم بیمه 
و مقایسه قیمت ها، چیزی است که این برند از 

همان ابتدا روی آن متمرکز شده است. 

 البته تبلیغات گذشته ازکی با تمرکز بر 
بخــر!«  بیمــه  هرجــا  و  »هرلحظــه 
خالقیت های بسیاری داشــت. دو چهره ای که 
پای ثابــت تبلیغات هســتند، روی هــوا یا حین 
تصــادف و در موقعیت هــای عجیــب از هــم 
می پرسند که خودرویشــان بیمه بوده یا نه و از 
کجــا آن را تهیــه کرده انــد. توجــه بــه مفهــوم 
مطرح شده در شــعار برند درست همان چیزی 
است که بسیاری از برندها از آن غافل هستند. 
بخشی از بیلبوردهای تبلیغاتی ازکی هم بیشتر 
تمرکز خود را روی مقایسه برند بیمه ها گذاشته 
اســت. »ایران یا آســیا« و »سینا یا ســامان« از 
جمله همین تأکیدات بر مقایسه بیمه هاست. 
هرچنــد همیــن خالقیت هــا هــم موافقــان و 
مخالفان خود را داشت، کمااینکه مدیر روابط 
عمومی بیمه ملت به کلی آن را مورد انتقاد قرار 
داده و گفته بود که این تبلیغ در شــأن صنعت 
بیمه نبــوده و هدف مــورد نظر را محقــق نکرده 

است.

 با این حال، نمونه های دیگری هم مثل 
از مدتــی  بعــد  توانســته اند  ازکــی 
آزمون وخطا، به هدف اصلی خود دست یابند و 
از بیلبورد برای جذب واقعی مخاطب استفاده 
کننــد. نمونــه دیگــر اســنپ فود اســت کــه بــا 
جمالتــی مثــل »جمعــه بــود، نــون نبــود، 
اســنپ فود« تالش کرد به مخاطب نشان دهد 
که هدف اصلی اش چیســت و چطور می تواند 

در کنار مخاطب حضور داشته باشد. 

بيلبورد
B I L L B O A R D

نگاهی به بیلبوردهایی با چهره فوتبالیست های معروف

 بازگشت ستاره های

دهه 7۰
   عکس:  پریا امیرحاجلو
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سوشال مدیا هنوز هم بهترین استراتژی مارکتینگ است؟ 

محتوای ویدئویی را در اولویت قرار دهید

EDUCATIONآموزش

اســتفاده از رســانه های اجتماعــی یکــی از 
قدرتمندترین ابزارهای بازاریابی اســت که امروزه 
در دســترس کســب وکارهای بزرگ و کوچک قرار 
دارد. برخی گزارش های جدید نشــان می دهد که 
71 درصد مشاغل کوچک تا متوسط از رسانه های 
اجتماعی برای بازاریابی خود اســتفاده می کنند. 
با این حال، استراتژی های مختلفی وجود دارد که 
باید انتخاب درستی از میان شــان داشت. برخی 
کارشناسان معتقدند که ساخت ویدئو و استفاده 
از آن در کانال های مختلف رســانه های اجتماعی 
می توانــد کمــک بســیاری بــه کســب وکارهای 
کوچــک کنــد. در حقیقــت اســتفاده از محتوای 
درســت می تواند به ابزاری برای رشد برند شما در 

سوشال مدیا تبدیل شود.  

  اهمیت استفاده از ویدئو
در عصــر رســانه های اجتماعــی، ارزش ویدئــو از 
عکس هم بیشتر است. سایت هاب اسپات اعالم 
کرده که قراردادن ویدئو می تواند به بازاریابی بهتر 
مخاطبان کمــک کند. دلیــل واضح این مســئله، 
امکان به اشتراک گذاری و جذب مخاطبان بیشتر 
با محتــوای ویدئویی اســت. البته مهم اســت که 
روی مخاطــب هــدف خــود متمرکز شــوید. هدف 
این است که محتوای ویدئویی بســازید تا ارتباط 

مخاطبان با شما حفظ شود. 
یکــی از موارد مهــم در توزیــع محتــوای ویدئویی، 
استفاده همزمان از چند کانال است. رسانه های 
اجتماعــی روشــی مؤثر بــرای ارتباط با مشــتریان 
هســتند. اگر در این میــان از کانال هــای مختلف 
رســانه های اجتماعــی بــرای بازاریابــی برنــد خود 
استفاده نمی کنید، فرصت بسیار بزرگی را از دست 
داده اید. در حقیقت رسانه های اجتماعی در عین 
حال که امکان به اشتراک گذاری ویدئو را دارند، به 
کسب وکارهای کوچک این امکان را می دهد که به 
مخاطبان هدف خود در زمان واقعی متصل شوند. 

  پیشرفت خود را آنالیز کنید
اگر صاحب یک برند ساخت جواهرات دست ساز 
هســتید، می توانیــد از کانال هــای رســانه های 

اجتماعــی بــرای اشــتراک گذاری عکس هــا و 
ویدئوهای جدید یا ارائه تخفیف به دنبال کنندگان 
استفاده کنید. البته این کانال ها فرصت مناسبی 
است که پرســش های مشــتریان را پاسخ دهید و 
روابط خــود را با آنها حفــظ کنیــد. کانال هایی که 
پیشنهاد می کنیم، اینستاگرام، یوتیوب، توییتر و 
تیک تاک است. به خصوص تیک تاک که محتوای 

کوتاه در آن محبوبیت بیشتری دارد. 
اما حاال که قــدری مســیر را برای خودتان شــفاف 
کردیــد، توصیــه می شــود کــه از ابزارهــای هــوش 
مصنوعی این رسانه های اجتماعی استفاده کنید 
تا میزان پیشرفت خود را بســنجید؛ برای این کار 
ابزارهایی مثل گوگل  آنالیتیکس یا بخش اینسایت 
در اینستاگرام مفید هستند. این داده ها می توانند 
در تنظیم دقیق اســتراتژی رســانه های اجتماعی 
مفید باشــند. نکته دیگر، صحبت کــردن به زبان 
مخاطبان است. یکی از مفیدترین مواردی که در 
خصوص توزیع محتوا در شــبکه ها و رسانه های 
اجتماعی باید به خاطر بسپارید، صحبت به زبان 
مخاطبان است. البته این نکته شامل استفاده از 

کانال مورد استفاده مخاطبان هم می شود. 

  به زبان مخاطب صحبت کنید
برخــی معتقدنــد اگــر می خواهیــد مخاطبــان 
جوان تــر را هــدف قــرار دهیــد، بایــد از ایموجی ها 
اســتفاده کنیــد. اگــر هــم مخاطبــان شــما قدری 
بالغ تر هستند، می توانید از دستور زبان مناسب 
بهره ببرید. مســئله دیگری که بایــد توجه کنید، 
اســتفاده از فرمــت مناســب ویدئوســت تــا برای 
مخاطبان قابل اســتفاده باشــد. مثالً اگر در حال 
فروش یک محصــول فیزیکی هســتید، ویدئوی 
نمایش محصول راهی مناســب برای نشان دادن 
کاالی مربوطه است. اگر هم ارائه دهنده خدمات 
هســتید، ویدئوهــای آموزشــی بــرای بیــان نحــوه 
عملکرد خدمات شما، بهتر است. البته این نکته 
را هم در نظر داشته باشــید که ویدئوها باید کوتاه 
و مختصر باشــند. در مجمــوع اســتفاده از ویدئو 
می توانــد ابــزاری کمکی بــرای رشــد برند شــما در 

رسانه های اجتماعی باشد. 

مارکتينگ
M A R K E T I N G

شاید نتوان ورود ورزشــکاران یا فوتبالیست ها به تبلیغات 
شــهری و بیلبوردهــا را اتفاقــی جدید دانســت، اما شــروع 
 جــدی آن در چنــد ســال قبــل، همزمــان بــا تبلیغــات
کی روش - مربی تیــم فوتبال ایران در آن زمــان - برای بانک 
ســامان بود. عنــوان »مربــی ســفیر شــد« در آســتانه جام 
 جهانی 2۰1۸ فوتبال روی بیلبوردها خودنمایی می  کرد. گروه 
مالی سامان ســال های متوالی اسپانســر تیم ملی والیبال 
بود و آن ســال تالش کرد با برجســته کردن چهره کی روش، 

کمپین تبلیغاتی خود را با تمرکز بر فوتبال پیش 
ببرد. بحث رقم قرارداد کی روش با بانک سامان 
در همــان زمــان هــم حاشیه ســاز بــود و ارقامی 
تــا دو میلیون دالر هــم برای آن مطرح می شــد. 
اما چیزی که می تــوان از همین ابتــدا در قیاس 
حضــور فوتبالیســت های ایرانــی در تبلیغــات 
شــهری بــا نمونــه مشــابه خارجــی دیــد، نبــود 

خالقیت و استفاده ِصرف از چهره آنهاست. 

  کاری که جگوار با مخاطب کرد
به طور کلــی بیشــتر تبلیغــات شــهری برندها، بخشــی از 
کمپین هــای تبلیغاتی آنهاســت که بــا نمونه هــای فضای 
مجازی همراه شــده و به نوعــی مکمل یکدیگر می شــوند. 
برندهــا تــالش می کننــد بیشــتر خالقیــت خــود را در این 
ویدئوها نشــان دهند و ســناریویی ســرگرم کننده داشــته 
باشــند. در این صورت اســت که وقتی مخاطب تبلیغات 
شــهری مرتبــط را می بیند، قصــه ویدئوها برایــش تداعی 
می شود. مثالً پیش از این شرکت جگوار از »ژوزه مورینیو« 
برای تبلیغــات خود اســتفاده کــرده بــود و یک ســناریوی 
سه دقیقه ای برای این ویدئو طراحی کرد. اما در نمونه های 

داخلی کمتر می توان چنین چیزی را مشاهده کرد.
به عنوان مثال در هفته های اخیر تبلیغاتی از یک فروشگاه 

مربوط به موبایل دیده می شود 
که از چهره علی  دایی استفاده 
کرده است. دایی در ویدئوهای 
تلویزیونــی کمپیــن مربوطــه، 
همــان جدی بــودن و خشــکی 
را دارد و به ســختی جایــی یــک 
جملــه تبلیغاتــی می گویــد. در 
حقیقــت همین جاســت کــه 
تفاوت میان سناریوی خالق با 
یک ســناریوی صرفاً تبلیغاتی 
مشخص می شــود. البته ورود 
علــی دایی بــه تبلیغــات جدید 
نیســت و پیــش از ایــن هــم در 
تبلیغات مربوط به یک مجتمع 
خیابــان  در  بــزرگ  تجــاری 

کریم خان حضور داشت. 

  کریم باقری و خمیردندان؟
نکتــه دیگــری کــه در ایــن تبلیغــات می تــوان دیــد، 
نامرتبط بودن یــا همســان نبودن چهره با حــوزه تبلیغاتی 
اســت. مثالً در تبلیــغ جگــوار، تحــرک و پویایی توانســته 
بود خــود را بــا یــک فوتبالیســت همســان کند، امــا وقتی 
بــه تبلیغــات شــهری داخــل کشــور نــگاه می کنیــم، ایــن 

همسان بودن جایگاه مشخصی ندارد. 
مثالً کریم باقــری و دیگــر ورزشــکاران تبلیــغ خمیردندان 
می کننــد و مخاطب بــا نگاه کردن بــه آن، تنها یــک چهره 
آشنا می بیند و شاید آن طور که باید تأثیر تبلیغ به واسطه 
پیام پنهان آن، ایجاد نشــود. مثال دیگر، حضور حســین 
رضــا زاده در تبلیغــات آب معدنــی و مهــدی مهدوی کیــا 
در تبلیغــات محصــوالت لبنی میهن اســت. به طــور کلی 
چهره هــای غیرتبلیغاتــی مثــل ورزشــکاران بــه واســطه 
ناآشــنابودن با فیگورهــای الزم برای تصویــر، دچار همین 

مشکل می شوند.

  آشنایی با قاب و تصویر
در یــک مثــال متناقــض، می تــوان فوتبالیســت ســابق و 
بازیگر امروز را نام برد. پژمان جمشــیدی دســت بر قضا 
از جمله چهره هایی اســت که به دلیــل فعالیت بازیگری 
که در چند سال گذشته داشــته، با قاب و تصویر آشناتر 
اســت، کمااینکه در تبلیغات محیطی شــهر فــرش که با 
تبلیغــات تلویزیونــی هم همراه شــده، این خشــک بودن 
صورت یا نبــود انعطــاف را کمتر می تــوان دیــد. در حالی 
کــه بــرای ورزشــکاران دیگــر کــه کل فعالیــت 
و تجربه شــان در میدان هــای ورزشــی بــوده، 
ایــن انعطــاف را نمی تــوان مشــاهده کــرد. به 
همین دلیــل وقتی مخاطب چهره شــان را در 
بیلبوردهای شــهری می بیند، کمتر می تواند 
ارتبــاط برقــرار کــرده و پیــام آن را درک کنــد. 
البته بخشــی از این تفاوت میان جمشــیدی 
با دیگران، به واســطه آشــناتر بــودن چهره او 
و حضــور در ســریال های تلویزیونــی اســت. 
این آشــنا بودن به نوعــی برای انتقــال پیام به 

کمکش آمده است.
البته یک مثــال دیگر هم وجــود دارد که بیشــتر از دیگر 
ورزشــکاران از پس انتقال پیام برآمده اســت. احمدرضا 
عابدزاده که مثل کریم باقری و علی دایی از خاطره سازان 
دهه 7۰ است، از همان ابتدا به واسطه لبخند معروفش 
شــناخته می شــد. زمانی هــم کــه در تبلیغات یــک برند 
شیرآالت شــرکت کرد، بهتر توانســت در ذهن مخاطب 
ماندگار شود. شاید بخشی از این تأثیر به واسطه شعاری 
اســت کــه در بیلبــورد تبلیغاتــی درج می شــود. مثــالً در 
تبلیغات عابدزاده بــا وجود همســان نبودن چهره و برند 
مربوطــه، عنوان »همیشــه یک ها ماندگارند« توانســت 
تداعی گر خاطرات دهه 7۰ باشد و تأثیر خود را بگذارد. 

در  عابــدزاده  وقتــی  حتــی 
تبلیغــات کــرم ماســاژ بــدن 
شــرکت کــرد، بــاز هــم ایــن 
تأثیرگــذاری دیــده می شــد. 
تبلیــغ  از  جایــی  عابــدزاده 
می گوید: »یه قهرمان همیشه 
بدنــش رو گرم نگه مــی داره« و 
اینجاســت کــه همســان بودن 
بیشتر به چشم می آید. البته 
برخــی معتقدنــد تأثیرگــذاری 
چهره هایی مثــل عابــدزاده به 
واســطه کاریزماتیک بــودن یــا 
انعطافــی اســت کــه چهــره او 
در قاب تصویــر از خود نشــان 
می دهــد و بــا همــان لبخنــد 

معروف، مخاطب را به دهه 7۰ می برد. 

  خالقیت فراموش شده
تأثیرگذاری در مخاطب و انتقــال پیام، اصلی ترین دلیل 
برندها برای تبلیغات محیطی است. نباید فراموش کرد 
که بیلبورد به عنوان یکی از ابزارهــای تبلیغات محیطی، 
با مخاطب عام سروکار دارد. مخاطبی که باید فرض کرد 
بدون ارتباط با فضای مجــازی و در راه رفت وبرگشــت به 
محیط کار و زندگی اســت. ترکیب و تنــوع این مخاطبان 
چیزی است که برندها را بیشــتر از قبل به خالقیت و در 
عین حال کوتاه بودن پیام بیلبورد سوق می دهد. هرچند 
در این میان برخی برندها خیلی خود را ملزم به خالقیت 
نمی داننــد و صــرف اســتفاده از یــک چهــره فوتبالــی، از 
نظرشــان انتقال پیام و معناســت. این بار کــه گذرتان به 
یکی از این بیلبوردها افتاد، بیشــتر دقت کنید و ببینید 
پشــت چهره هــای خشــک و جــدی فوتبالیســت ها و 
همســان نبودن برخــی تبلیغات با ایــن چهره هــا، چقدر 

تأثیرگذاری وجود دارد. 

سپیده اشرفی

Sepideh.ashrafi64
@gmail.com

 چیزی که می توان از 
همین ابتدا در قیاس 

حضور فوتبالیست های 
ایرانی در تبلیغات 

شهری با نمونه مشابه 
خارجی دید، نبود 
خالقیت و استفاده 

ِصرف از چهره آنهاست
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نگاهی به روند شکل گیری 
طرفه نگار از زبان شهرام 

شکوری، مدیرعامل آن

مسیر طرفه نگار  
قبـــــــل از اینــــــکه پایه هــــــای 
کسب وکار طرفه نگار پایه ریزی 
شود، چند سالی در بازار مشغول به کار 
بــودم و حــدود پنــج تــا شــش شــغل 
مختلف را امتحان کــردم. بعد از آن در 
رشــته مهندســی نرم افزار کامپیوتر در 
دانشــگاه قزویــن پذیــرش گرفتــم و 
مشغول به تحصیل شدم. به این رشته 
عالقه زیادی داشتم. اواخر سال سوم و 
چهــارم دانشــگاه، یکــی از دوســتانم، 
سی دی زبان برنامه نویسی دلفی 1.۶ را 
از انگلیــس آورده بــود، آن موقــع همــه 

نرم افزارها تحت پوشش داس بودند. 

بــا  دانشــجویی  دوران  در   
همراهی دو نفر از دانشجویان 
دانشــگاه، نرم افزار حسایداری هلو را با 
زبــان برنامه نویســی دلفــی 2 تحــت 
وینــدوز به بــازار عرضــه کردیم و ســعی 
کردیــم نیــاز بــازار اصنــاف را پوشــش 
دهیــم. در واقع پایان نامه مــن و یکی از 
دوستانم در سال 1۳7۶، پروژه ای بود که 
به تولید نرم افزار هلو منجر و در نهایت 

شرکت طرفه نگار ایجاد شد.

 در آن زمــان، نرم افــزار هلو یک 
نــرم افــزار حســابداری تحــت 
ویندوز و بســیار نوآورانه بــود. با عرضه 
هلو چند نــوآوری و تغییــر در این حوزه 
رخ داد؛ یکی اینکه بــرای اولین بار امور 
مالی اتوماتیک را به بازار عرضه کردیم 
کــه باعــث می شــد کســانی کــه بــا 
سیســتم های مالــی آشــنا نبودنــد، 
بتواننــد به راحتــی از ایــن نرم افــزار 

استفاده کنند. 

 در واقــع برعکــس کاری کــه 
به طور معمــول با ثبت ســند و 
ســپس ضمایم انجام می شــد، با ثبت 
ضمایم و سند اتوماتیک تبدیل کردیم 
و گزارش های حرفه ای و استاندارد مالی 
نظیر ترازنامه چند ستونی، گزارش های 
بانک و حساب های چند سطحی و... را 
ارائــه دادیــم. از طرفــی دیگــر و از همــه 
مهم تر نرم افزار را برای مشاغل مختلف 

شخصی سازی کردیم. 

 به این معنا که برای هر شــغل 
نرم افزار خــاص آن صنف را بر 

اساس پلتفرم طراحی کردیم. 
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شهرام شکوری، مرد شماره یک طرفه نگار از سه دهه صنعت 
نرم افزار و حسرت ها و فرصت های آن می گوید

هنوز فرصت هست!

 نام شرکت تان طرفه نگار است، اما شما را 
بیشتر با هلو می شناسند. مسیر رشد شرکت چطور 

طی شد؟
بله نام شرکت را طرفه نگار گذاشتیم و نرم افزار حسابداری 
هلو را با شعار ظاهر زیبا و هسته محکم عرضه کردیم. در 
حال حاضر تنها شرکتی هستیم که بیش از 1۸۵ شغل 
بازار را بر اساس نیازهایشان پوشش داده ایم و موفق شدیم 
بازار اصناف را از همان ابتدا در جهت استفاده از کامپیوتر 
سوق دهیم و در این  راستا تأثیرگذار باشیم. به طور خالصه 
توانستیم از یک محیط دانشجویی به مفهوم استارتاپ 
برسیم و یک شرکت تأثیرگذار بسازیم. با اینکه در آن 
زمان مفهوم استارتاپ جا نیفتاده بود، اما به واقع ما یک 
استارتاپ بودیم. در سال 1۳77 من 27ساله بودم و شرکای 
دیگر هر دو 22ساله بودند؛ مهندس رنجبری و مهندس 
صدیقیان که از همان ابتدا با هم بودیم و همچنان نیز با 

هم کارها را توسعه می دهیم. در حال حاضر بیش از 7۰۰ 
هزار کاربر در کل کشور داریم و ۳۵ درصد از سهم بازار 

SME را در دست داریم. 

 نرم افزار هلو را در سال 1381 برای شرکت ها 
و تولیدی ها )چه کارگاهی و چه صنعتی( هم ارائه دادیم 
و نســخه های شــرکتی، تولیــدی و صنفــی را بــه طور 
گسترده تری رواج دادیم. از ابتدا کسب وکار ما فروش 
نرم افزار بود، ولی از ســال 1385 زنجیــره ارزش خود را 
کامل کردیم و با تأســیس هلدینگ طرفه نگار شامل 
شرکت های بیسان در زمینه آموزش، شرکت تارادیس 
در بخش سخت افزار و شرکت اسپاد برای سازمان ها، 
گروه را توســعه  دادیم. به عنوان مثال در حال حاضر 
شرکت اسپاد چهار هزار کاربر سازمانی دارد. در سال 
1394 مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار را تأســیس 

کردیــم و تاکنــون در بیــش از 16 تیــم اســتارتاپی 
سرمایه گذاری کرده ایم.

ورود نسل جدید کسب وکارها که تعداد زیادی از آنان مشتری 
شما هستند، چه تأثیری در تغییر رویکردهایتان داشته و چه 
تعداد از مشــتریان تان از این نسل هســتند؟ چون بسیاری 
از صاحبان کســب وکارهای جدید دسترســی های زیادی به 
به روزترین نرم افزارهای جهانی دارند. خیلی ها ممکن است 
فکر کنند با ورود صاحبان کسب وکارهای خالق و نوآور، اقبال 

به نرم افزارهای داخلی کمتر شده باشد. 
اگر شرکت شما اهل انعطاف و تغییر نباشد، این تفکر می تواند 
درست باشد، ولی ما در طرفه نگار از روز اول با چابکی و تغییر 
و درک شرایط روز کار خود را شروع کردیم. ببینید زمانی که ما 
نرم افزار ارائه دادیم، پرچم دار تغییر آی تی در اصناف کشــور 
بودیم. در آن دهه ها اکثر شرکت ها با دولت کار می کردند، اما 
شرکت طرفه نگار از کف بازار شــروع و با ایجاد تحول در بازار 

صنعت نرم افزار ایران در سه دهه گذشته چقدر تغییر کرده است؟ از همکاران سیستم و زرنگار و صدها نام دیگر که روزگاری بسته بندی هایشان، بازار رضا و مجتمع پایتخت را قرق کرده بود 
تا چارگون و برندهای موبایلی، این روزها چه تحولی رخ داده است؟ صنعتی که روزگاری عده ای اعتقاد داشتند باید آن را کنار گذاشت و تماماً از نرم افزار های خارجی استفاده کرد تا روزهایی که 
نگاه هایی مشابه خودروسازها صرفاً آن را ایرانی می خواستند، چقدر تغییر کرده است؟ کسب وکارهای موفق این حوزه چطور راه خود را از شرکت هایی که در دامن قراردادهای دولتی افتادند 

و رشد نکردند، جدا کردند و به برندهایی بزرگ بدل شدند؟ شهرام شکوری، مدیرعامل و یکی از بنیان گذاران طرفه نگار از معدود آدم های مناسبی است که می توان برای گرفتن پاسخ های 
تحلیلی به پرسش های فوق به سراغ او رفت. کسی که بر خالف بسیاری از رقبایش در این صنعت تغییر زمانه را زود فهمید و با ظهور استارتاپ ها و نسل جدید نیازهای کسب وکاری، هم 
در فعالیت های شرکتش و هم در حضور کسب وکاری برند شخصی اش تغییرات زیادی ایجاد کرد. با او در میانه یک روز توفان زده در اواسط تابستانی گرم، از راهی که شرکت او و نرم افزار 

مشهورش هلو طی کرده تا نقدهایی که به نتایج حضورش در اکوسیستم استارتاپی وارد است، صحبت کردیم. مردی که آهسته و شمرده و با مالحظه صحبت می کند و سخت است از پس 
روحیه حاکم بر منش شخصی اش که به فضای دفترش هم سرایت کرده، بتوان حدس زد چطور یک کسب وکار را با بیش از 700 هزار مشتری که اغلب کسب وکارند و پردردسر، اداره می کند.

   عکس:  نسیم اعتمادی
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اصناف و شرکت های SME، حرکت جدیدی را ایجاد کرد. ما برای 
اینکه می خواستیم یک بازار سنتی را به سمت بازار نرم افزاری 
تغییر دهیم، با مشکالت زیادی مواجه بودیم، اما در نهایت این 
تغییر را ایجاد کردیم، چون مشــتریان مان را درســت شــناخته 
بودیم. حتی هنوز هم بسیاری از مشتریان قدیمی ما می گویند 
اصناف و شــرکت های متوســط و کوچــک، بــا نرم افزار هلــو وارد 
فضای نرم افزاری شدند. البته با داشتن بیش از یک سوم سهم 

بازار این حوزه، این یک واقعیت است. 
اما در مورد ســؤال تان باید بگویم که ما امروز هــم مدام نیازهای 
مختلف مشتری را رصد می کنیم و به همین دلیل نیز توانسته ایم 
نیازهای آنان را تخصصی سازی کنیم. موضوع اصلی ما در تمام 
این ســال ها این بوده کــه نیازهای پنهان مشــتری را به درســتی 
تشخیص دهیم. االن هم بیش از 1۰۰۰ شرکت رقیب در سطوح 
مختلف صنعــت نرم افزارهای مالــی فعال هســتند. چیزی که 
همیشــه برای ما اصل بوده، شــناخت درســت نیاز مشــتری و 
تعهد به آن بوده اســت. اگر بخواهیــم در آن زمان خودمــان را با 
شرکت های نوآور فعلی مقایسه کنیم، باید بگویم همیشه این 
شرکت های نوآور هستند که نیاز مردم را برطرف می کنند. مهم 
نیســت چقدر رقیب دارند و بازار چگونه است. مهم این است 
نیاز بازار را درست پیدا کنند. کسانی که در هر مقطع و هر برهه 
از زمان نیاز مشتری را خوب تشخیص دهند و بهترین راه حل را 
برای مشتری ارائه دهند، قطعاً برنده اند. من اعتقاد دارم نمی توان 
گفت کدام برهــه از زمان خوب یــا بد بوده، آن زمان یک شــرایط 

وجود داشته، االن نیز شرایط دیگری ایجاد شده است. 
و اما ســؤال شــما درباره تغییر نســل مشــتریان. باید بگویم در 
صنعت و بر اســاس عمر فناوری این ادبیات رایج است که مثالً 
در بازار فوالد هر ۵۰ سال یک بار تغییر صورت می گیرد، در بازار 
خودرو هر چهار، پنج ســال یک بار تغییر ایجاد می شــود و بازار 
نرم افزار هر دو ســال یک بار کالً آپگرید و آپدیت می شــود. االن 
زمان این تغییرات در نرم افزار به شــش ماه تا یک ســال رســیده 
 است. تغییرات فناوری بسیار سریع به روز می شوند؛ بنابراین هر 
شرکتی که بخواهد دوام بیاورد، باید خود را به روز کند. االن نسل 
زد به میان آمده، این نسل در سازمان ها و شیوه مدیریت و سبک 

و سیاق آنها تغییرات زیادی ایجاد کرده است.
در مورد کسب وکار ما هم همین اتفاق می افتد. شرکت هایی که 
مشتریان ما هستند، اغلب سنتی اداره می شدند، اما در همان 
شرکت ها نیز وقتی یک فرد جوان تر زمام کار را در دست می گیرد، 
حتی بعضاً با نگاه دانشــگاهی، نگرشش با مدیران نسل قبلی 
تفاوت دارد. شــناخت و توقعش از نرم افزارها باالتر رفته است؛ 
بنابراین ما هم نسخه های جدیدتر خود را هرساله ارائه می دهیم. 
ما هم تحت تأثیر همین نسل و نیازهایش نسخه های جدیدتر 
نرم افزار و همچنین تمهیداتی در هلو استور و هلو آکادمی و... را 
ارائه داده ایم و یکسری تغییرات اعمال کرده ایم تا مشتری بتواند 
برای خود یا دیگران ارزش افزوده ایجاد کند و سعی می کنیم از آن 

فرصت بسازیم.
 

 اگر به صنعت نرم افزار نگاهی تاریخی داشته 
باشیم و از شرکت هایی چون همکاران سیستم تا چارگون 
را مــرور کنیــم، شــاهد یــک تاریــخ تقریبــاً چهاردهه ای 
هســتیم. از دهــه 60 و حضــور بازیگرانــی چــون 
همکاران سیســتم، دهه 70 و طرفه نگار و دهه 80 و تولد 
چارگــون تاکنون که صنعت نرم افزار رشــد زیــادی کرده، 
پیش روی ماست. اما نام های موفق در این سه، چهار دهه 
متنــوع نبوده اند. یعنــی هنــوز موفق ترین شــرکت های 
نرم افزاری ایران همان چند نامی است که در این سه دهه 
که اشاره کردم، شروع به کار کرده اند. دلیل این موضوع 

چیست؟
الزم است قبل از پاسخ دادن به این سؤال، این موضوع را توضیح 
دهم که وقتی ما شروع به کار کردیم، نرم افزار به تازگی وارد ایران 
شده بود. با اینکه اینترنت وجود داشــت، اما فضای بدون مرز، 

به وسعتی که االن می بینیم، وجود نداشت و جا نیفتاده بود. 
شما امروز را نبینید که صنعت نرم افزار به یک بلوغ نسبی رسیده 
و بسیاری موارد برای فعاالن آن روشن است. در آغاز چنین نبود 
و فضای کشور حتی در زیرساخت ها بسیار ابتدایی بود. اگر این 

روزها در رویدادهای جذب سرمایه استارتاپی حضور پیدا می کنم 
و می شنوم که برخی تیم ها عنوان می کنند که یکی از اهداف آنها 
این است که می خواهند فالن شرکت، مثالً همین شرکت هلو را 
پشت سر بگذارند، برایم خوشحال کننده است! چون کسانی که 
اکنون وارد این حوزه می شوند، چشم اندازهای روشن تری دارند 
که نتیجه تالش های سه دهه پیش است. دهه ای که االن در آن 
قرار داریم، یعنی دهه سوم، بسیار متفاوت تر از دهه های پیش 
است. این دهه نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا همراه با انقالب 

چهارم صنعتی تغییر یافته است.
اما بپردازیم به چالشی که شما مطرح کردید؛یعنی چرا شاهد 
نام های جدید و موفقی در صنعت نرم افزار جهان نبوده ایم. برای 
پاسخ به این سؤال باید به فرایند انتقال فناوری در کشورها اشاره 
کرد. فرضاً شما در کشوری هستید که یک فناوری را در اختیار 
دارید. یعنی یک فناوری بالغ دارید یا حتی فناوری ای دارید که 
دیگر از آن اســتفاده نمی کنید و اکســپایر شده اســت. معموالً 
در اینجاست که دیگر کشورها از وضعیت شما برای خود یک 

فرصت می سازند.
بســیاری اوقات، زمان مناســب جذب فناوری برای یک کشــور، 
هنگامی است که آن فناوری در یک گوشه دیگر دنیا در حال افول 
است؛ زیرا ارزان ترین زمان برای خرید فناوری، زمانی است که آن 
فناوری در دنیا رو به افول رفته است. به عنوان مثال، اگر خاطرتان 
باشد چند سال قبل استوک دستگاه های سانترال پاناسونیک 
چقدر به ایران وارد می شد! فناوری که در یکسری کشورها باید 
کنار گذاشــته می شــد -به دلیل هزینــه باالی کنار گذاشــتنش 
برای محیط زیست- به کشورهایی چون ایران وارد  شد و اینجا 
تغییرات زیادی را در زمینه ارتباطات سازمانی رقم زد. بر خالف 
چیزی که همه فکر می کنند، من بســیاری اوقات وقتی فناوری 
افول پیدا می کند، فرصت و زمان مناسب و ارزانی را می بینم که 

می شود آن را جذب کرد. 
البته صرفــاً ورود فنــاوری مزیت نیســت، بلکــه در اینجا بحث 
تطبیق پیش می آید. یعنی فناوری جذب  شده و زمان مناسبی 
اســت که ســازوکار خود را بــا آن تطبیق دهیــم تــا در داخل یک 
شــرکت یا یک کشــور توســعه پیدا کند. به عنوان مثــال، اکنون 
صنعت نیمه رسانا در دست شرق آســیا از جمله تایوان است. 
یک زمانی این کشورها توانستند فناوری را جذب کنند و خود را 
با آن تطبیق و آن را توسعه دهند. وقتی فناوری را توسعه دادند، به 
صاحب فناوری تبدیل شدند. در واقع یک فناوری در حال رشد 
را جذب کردند و تطبیق و توســعه دادند و با اســتفاده از چرخه 
یادگیری، خود را به لبه فناوری رســاندند و حــاال در این صنعت 

حرفی برای گفتن دارند. این یک مزیت نسبی است. 
حاال برگردیم به ایــران، فناوری نرم افزارهــا وارد ایران شــد. در آن 
سال ها، ما خودمان جزء کسانی بودیم که دلفی 1.۶ را وارد کردیم. 
بعد دلفی 2 آمد و بعد سی شاپ و C++ و... خالصه نرم افزارهای 
جدیدی آمدنــد. از همین مســیر بود کــه تالش کردیم شــرکت 

طرفه نگار را در لبه فناوری قرار دهیم و مدام به روز شویم. 
همه گیر شدن یک فناوری به شدت به مراحل تطبیق بعد از آن 
مرتبط است، یعنی اگر نتوانید تطبیق دهید، نمی توانید توسعه 
دهید. در ایران در مرحله تطبیق، بحث رگوالتوری داریم که یک 
چالش بزرگ است. تحریم داریم و بعد از آن بحث فرار مغزها و 
کمبود نیروی متخصص و هزاران مشکل دیگر؛ بنابراین حتی اگر 
مرحله جذب فناوری هم به خوبی پیش رود، اما در مرحله تطبیق 
برای شرکت ها مشکالت عدیده ای ایجاد می شود. نمونه بارز آن 
بحث رمزارز در ایران است که از ســوی رگوالتور قدغن شده، در 
حالی که در همه جای دنیایک فرصت است و رمزارز و بالکچین 
ترند شــده و کاربردهای فراوانی پیدا کرده اند. امــا در ایران وقتی 
اســم بالکچین وســط می آید، بی توجه به کاربردهــای متفاوت 
آن، سنگ اندازی می شود! همین موانع در مرحله تطبیق است 
که باعث می شود شــرکت ها یا دچار سقوط و انحطاط شوند یا 
مهاجرت کنند. پس با وجود ســابقه دار بودن در یک صنعت، 
امکان اینکه مــدام موفقیــت ایجاد کنیــم یا حتی بــه قطب آن 
فناوری در دنیا تبدیل شویم، از دست می رود! این اتفاقی است 

که در صنعت نرم افزار هم افتاده است.
سود این ماجرا را چه کسی می برد؟ کشورهای دیگر. چون شرکت 
کوچکی که استارتاپ است و توان رقابت سنگین و منابع مالی 

زیادی جهت مقابله با این موانع و چالش ها را در اختیار ندارد، 
یا از هم می پاشــد و نیروهای آن به شــرکت های خارج از کشــور 
می روند یا کالً به شــکل تیمی به خارج از کشــور عزیمت و برای 

اقتصاد سایر کشورها فرصت سازی می کند.
بنابرایــن ما در ایــران تمام هزینه هــا را برای جــذب و تطبیق یک 
فناوری یا شرکت انجام می دهیم، اما به محض آنکه به مرحله 
توســعه می رســیم، ســودش نصیب جای دیگری به جز کشــور 
خودمان می شود؛ چراکه قادر نیستیم کشور را با لبه فناوری ای 

که جذب کرده ایم، تطبیق دهیم.

 این مسئله ای اســت که در خارج از صنعت 
نرم افــزار هم زیاد شــاهد آن هســتیم و کل اکوسیســتم 

نوآوری را درگیر کرده است.
بله دقیقاً. یکی از اســتارتاپ های ما در حال کار روی پهپادهای 
نقشــه برداری اســت. به جرئت می توانم بگویم این اســتارتاپ 
خیلی راحت روی لبه فناوری اروپا کار می کند و بسیار تیم حاذقی 
دارد؛ آن  هم بدون رقیب جدی حتی در ســطح منطقه. مســلم 
است که این اســتارتاپ می تواند تصمیم بگیرد که دردسرهای 
رگوالتور و ده ها سنگ اندازی و مشکل دیگر را به جان نخرد و برای 
توسعه به کشورهای اروپایی برود. اگرچه در این مورد خاص این 
کار را نکرده و مانده اند ، اما خیلی ها ترجیح می دهند این دردسرها 

را به جان نخرند! 

همان طور که اشاره کردید، تالش هایی هم در 
اکوسیســتم اســتارتاپی داشــته اید. در آن زمان که وارد 
حوزه نوآوری و سرمایه گذاری شدید، یعنی اواسط دهه 
90، چه چشم انداز و نقشه راهی را برای طرفه نگار متصور 

بودید؟ 
از ســال 1۳۹۴ و بعد از پایان تحصیالت دانشــگاهی ام در رشته 
نوآوری تکنولوژی از دانشگاه علم و صنعت، ساختار طرفه نگار 
را کمــی تغییــر دادم. طرفه نــگار صرفــاً تبدیــل بــه یک شــرکت 
ســرمایه گذاری و هلدینــگ شــد کــه نقــش حاکمیت شــرکتی 

دارد  و  نه عملیات  فروش و خدمات 
و... . در حقیقت فقط شــرکت های 
زیرمجموعــه را مدیریــت می کنــد. 
یکــی از مجموعه هایــی کــه صرفــاً 
به صــورت اســتراتژیک مدیریــت 
می کنیــم، گــروه شــرکت های هلــو 
اســت. می تــوان این طــور گفــت که 
طرفه نگار دو ساختار کلی دارد؛ یکی 
ســاختار نرم افــزاری، یکی ســاختار 
فناوری. ســاختار نرم افزاری که گروه 
شــرکت های زیرمجموعــه نرم افــزار 
هلو مانند هلوبان، هلواستور، اسپاد 
و... را شــامل می شــود و بخــش دوم 
که فناوری محور و گروه شــرکت های 
»های تک« ماست. در زیرمجموعه 
این بخش، برندهــای زیادی حضور 
دارند. به عنوان مثــال وافی نو، تیکا، 

عمدکــس، کهنــز و... را داریــم که همگــی تحت مدیریــت برند 
جدید در مرکز نوآوری ما که به زودی معرفی خواهد شد، فعالیت 

می کنند.

 یکی از نقدهایی که به طرفه نگار وارد می شود، 
این اســت کــه بــا وجــود اینکــه زود مرکــز نــوآوری اش را 
راه اندازی کرد، اما درمجموع عملکرد موفقی نداشــته و 
تیم های بزرگی از دل آن بیرون نیامدند. شما چقدر این 

نقد را قبول دارید؟
این حــرف و نقــد زمانــی درســت اســت که شــما سیاســت و 
اســتراتژی مــا از ورود به این حــوزه را نشناســید و به خصوص 
اگــر شــناخت مناســبی از رونــد و اکوسیســتم اســتارتاپ ها 
وجود نداشــته باشد. سیاســت شــرکت ما این اســت که هر 
کاری را قبل از آنکه به صورت انبوه انجام دهد، ابتدا به صورت 
پایلــوت انجــام داده و بعد توســعه دهــد. پایلوت ما هــم مرکز 

نوآوری طرفه نگار بوده اســت. به همین دلیل نیز تاکنون برند 
خاصی روی آن نگذاشتیم. زیرمجموعه آن 1۶ تیم استارتاپی 
داشــتیم که از ایــن تعــداد، دو اســتارتاپ شکســت خوردند، 
دو، ســه اســتارتاپ مهاجرت کردند و مابقی در حال توســعه 
هستند. مرکز نوآوری مان یک شتاب دهنده نبوده، بلکه ما یک 
سی وی ســی برای ایجاد ارزش در مجموعــه خودمان تعریف 
کرده ایــم. در حال حاضر هم ســالی چند اســتارتاپ مرتبط با 
گروه  هلو یا گروه فناوری مان جذب می کنیم. از این رو عملکرد 
نســبی این مرکز خوب بوده و از نظر کلی و در راســتای توسعه 
هلدینگ شرایط مان خوب است. آمارهای جهانی می گوید از 
هر 11 استارتاپ نهایتاً یک استارتاپ نتیجه می دهد. از 1۶ تیم 
استارتاپی مرکز نوآوری طرفه نگار، حداقل ۵۰ درصد فعال اند 
و چند استارتاپ هم موفقیت های بســیار خوبی داشته اند و 

مرحله رشد نمایی اولیه را طی می کنند.

 از بیــن اســتارتاپ های شــما کــدام قوی تــر 
است؟

استارتاپ کهنز که در زمینه پهپادهای نقشه برداری فعالیت 
می کند، خیلی موفق است. همچنین استاد بانک، لحظه نگار، 

بیدک ، وافینو و تیکا شرایط خوبی دارند.

 شــکل ســرمایه گذاری طرفه نــگار روی 
استارتاپ ها به چه نحو است؟

ما چند قالب سرمایه گذاری و مشــارکت داریم. اولین حالت 
این اســت که به صورت ســرمایه گذار نیک اندیش یا فرشــته 
وارد می شویم. بعضاً ممکن است در هیئت مدیره استارتاپ 
هــم حضــور داشــته باشــیم یــا در ایــن حالــت وارد نشــویم. 
به عنوان مثال، استاد بانک و لحظه نگار جزء تیم های موفقی 
هســتند که روی آنهــا به ایــن شــیوه ســرمایه گذاری کرده ایم. 
یکســری تیم هــای دیگر نیــز هســتند کــه روی زنجیــره ارزش 
هلو قــرار دارند، مانند بیــدوک و عمدکس که برای مشــتریان 
هلــو ارزش افــزوده ایجــاد می کننــد. اســتارتاپ های دیگر هم 
هستند که جزء عالقه مندی های 
محســوب  شــرکت  فاندرهــای 
می شــوند. ماننــد اســتارتاپ های 
حــوزه پهپــاد یــا رباتیــک. در ایــن 
مــوارد مــا بیشــترین ریســک را 
داریم. طبیعی هم هســت، چون 
هر چه فناوری پیچیده تر می شود، 
ریسک ســرمایه گذاری نیز باالتر 
مــی رود. در کارایا که به اتفاق چند 
تن از دوستان تأسیس شد، مدل 
ســرمایه گذاری نیک اندیــش یــا 
انجل گــروپ بوده اســت. معموالً 
وی سی نقش ســرمایه ای تر دارد؛ 
یعنــی از همــان لحظــه ابتدایــی 
سرمایه گذاری به فکر سودآوری و 
فروش اســت تا آموزش و مشاوره 
و امثالهــم و در ایــن میــان ایــن 
ســرمایه گذار نیک اندیش یا فرشته اســت که حلقه مفقوده 
را پــر می کند. درســت ماننــد دوی امــدادی کــه یک نفــر باید 
یک مرحله را طی کند و بقیه مســیر را بســپارد دست نیروی 
تازه نفس بعدی. سرمایه گذار فرشته دقیقاً همین کار را می کند. 
استارتاپ تازه کار را از شــتاب دهنده ها و امثالهم می گیرد و تا 
جایی جلو می آورد که خروج کند و بسپارد دست یک وی سی 
که منابع و سرمایه قوی تر و بیشتری دارد. این مدلی است که 

در کارایا روی آن تمرکز داشته ایم.

 در مرکــز نــوآوری طرفه نــگار چــه میــزان 
سرمایه گذاری کرده اید؟

ســال 1۳۹۵-1۳۹۴ که مرکز نوآوری را تأسیس کردیم، بیش از 
شش میلیارد تومان در آن سرمایه گذاری کردیم. به عبارتی از 
حدود ۵۰، ۶۰ میلیون تومان تا یک و نیم میلیارد تومان در هر 

مورد استارتاپی سرمایه گذاری انجام شد.

ما در ایران تمام 
هزینه ها را برای 

جذب و تطبیق یک 
فناوری یا شرکت انجام 
می دهیم، اما به محض 
آنکه به مرحله توسعه 

می رسیم، سودش 
نصیب جای دیگری 
به جز کشور خودمان 

می شود
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 رشد تجارت اجتماعی
یک برند انگلیسی

دوئل چگونه به کمک 
کاربران می آید؟

 تجارت اجتماعی در بسیاری از 
کشــورها جایگزیــن روش هــای 
ســنتی بازاریابی شده اســت. بسیاری از 
برندها در تالش هستند از همین طریق، 
مخاطبانی وفــادار و پایدار پیــدا کنند. در 
این میان، برند انگلیســی دوئــل به تازگی 
توانسته جذب سرمایه سه میلیون دالری 
داشــته باشــد تا بــه برندهــا برای کســب 
درآمد از طریــق تجــارت اجتماعی کمک 
کند. به این ترتیب برندها نیازی نخواهند 
داشــت کــه مبالغــی هنگفــت را خــرج 
تبلیغات دیجیتال کنند. بودجه جدید به 
دوئل کمــک می کنــد خدمــات بهتری به 
مشــتریان خــود بدهــد. ایــن اســتارتاپ 
مســتقر در انگلیــس پیش تــر در ســال 
2۰2۰، به مبلــغ 1.۸ میلیــون پوند بودجه 

دریافت کرده بود. 
 »پــل آرچــر«، از بنیان گــذاران و 
مدیرعامل دوئل می گوید: »ما در 
عمق یک انقالب مردمی و در جهت رشد 
برندهــا هســتیم؛ چراکــه اکنون بــه جای 
تأثیــر تبلیغــات کســب وکارها، محتــوای 
ایجادشده توسط افراد واقعی می تواند بر 
بســیاری از تصمیمات خرید افــراد تأثیر 
بگــذارد. اگــر برندهــا بخواهنــد از ایــن 
ســرعت حرکت تجــارت اجتماعی ســود 
ببرند، بایــد مخاطبــان، کانــال ارتباطی و 
تأثیرگــذاری مخصــوص بــه خــود را پیــدا 

کنند.«
 »مدز جنســن«، شــریک دیگر 
این برند هم می گوید: »در طول 
سال ها، این برندها بودند که برای کسب 
تکیــه  تبلیغات کننــدگان  بــه  درآمــد 
می کردند. فناوری دوئل، مسیر این بازی 
را تغییــر داده؛ چراکــه بــه کمــک برندهــا 
می آیــد تا اتــکای خود بــه اســتراتژی های 
تبلیغاتــی ناکارآمــد را کــم کــرده و از 
مخاطبان خود برای رشــد برند اســتفاده 

کنند.« 
 دوئــل اولین بار توســط پل آرچر 
تأســیس شــد. چشــم انداز این 
شــرکت این بود که برندهای هدفمند هر 
صنعت بازتعریف شــوند و تمرکزشان از 
سهام داران به سمت مردم معطوف شود. 
ایــن شــرکت نرم افــزاری بــرای تحقــق این 
هدف ساخت و حاال قصد دارد با افزایش 
بودجه خود، فعالیت هایش را گســترش 
دهد. این برند بــا مجموعه هایی از جمله 
لول مون، میمه کَست، آمازون، تریت وِل، 

کنتاگیوس و بِین همکاری دارد. 

INTRODUCTIONمعرفی

داستان نگار حسین زاده و برند »انگار« که به طراحی 
مبلمان می پردازد

حقوق طراح محصــول 
را به رسمیت بشناسیم

میــان حرکت هــای ما، بیــن تمــام وســایلی کــه چیده ایم و 
استفاده می کنیم، فضاهایی هست که پر نشده و در انتظار 
اســت تا خاطرات مــان را با یک مکــش قوی در خــود جای 
دهد؛ فضای کوچک کنار صندلی و باریکــه ای از نور که تا 
قلب فرش کشیده شده، کتابی که در انتظار خواندن است 
و چای داغی که می توان نام کتاب را از پشت بخار آن تماشا 
کرد. فضاهایی که می تواند گره به گره خاطره شــود و شاید 
به واسطه ســرعت و شــلوغی زندگی صنعتی کمتر به آن 
توجه می کنیم. برند انگار، درست برای همین فضاهاست. 
محصوالتی که هر فردی می تواند کاربردی برای آن تصور 
کند، انگار که میز، انگار که جایی برای گذاشتن کتاب باشد. 
نــگار حســین زاده، خالــق برنــد انــگار، متولــد 1۳۶7 و 
فارغ التحصیل طراحی صنعتی اســت، ســاکن اصفهان 
اســت و می گوید از همان بچگی دل در گرو هنر داشــت و 
با ولعی عجیب نقاشــی می کشــید. البته خیلی داستان 
مشخصی برای برند خودش نمی داند. می گوید همیشه با 
هنر عجین بوده و به مرور هویت برندش شکل گرفته است. 
در هنرستان گرافیک خوانده، اما همان زمان هم احساس 
می کرد کار در سطح دوبعدی برایش راضی کننده نیست 
و نیاز به خلق بیشتری دارد. به همین خاطر سراغ طراحی 
صنعتی رفت. گستردگی این رشــته در ابتدای کار باعث 
شده بود نداند دقیقاً می خواهد چه کاری کند. می گوید در 
کشورهای دیگر رشته هایی به صورت جزئی تر روی بحث 
مد، فشن یا طراحی کفش کار می کنند، اما در ایران طراحی 
صنعتی خیلــی کلی اســت و این مســئله دانشــجویان را 

قدری گیج می کند.
خالق برند انگار در نهایت به سمت طراحی مبلمان رفت. 
می گوید این به معنای طراحی مبل نیســت، بلکه منظور 
طراحــی تمامــی لــوازم و ادواتــی اســت کــه در جایــی مثل 
نشــیمن به آن نیاز داریم؛ چیزهایی مثل آینه و لوســتر یا 
انواع میز. دلیل گرایش او به ســمت این نوع طراحی، نوع 
ارتباط حسی است که می توان با آن برقرار کرد. او می گوید: 
»شاید نتوان گفت که عاشــق اتویی هستیم که استفاده 
می کنیم. اما آن تک صندلی که وقتی خسته هستیم، روی 
آن می نشینیم و اســتراحت می کنیم، حس عالقه مندی 
در ما ایجاد می کند. این بخش فرنیچر است که برای من 

جذاب و هیجان انگیز است.« 
از اینجــا به بعد، مســیر او مشــخص شــد؛ هرچنــد ابتدا 
شــفاف نبــود و انــگار در مــه حرکــت می کــرد. او می گویــد 
سال هایی که کارش را شروع کرد، چیزی تحت عنوان برند 
یا شــبیه فعالیت های ایــن روزها وجود نداشــت و مســیر 
موفقیــت کارآفرینــان این قــدر در معرض دید نبــود. مثل 
حاال نبود که شــبکه های اجتماعی باعث شده اند هویت 
برند معنای متفاوتی داشته باشد. حسین زاده سال های 
متعددی اتود می زد، ولی همه بی هدف بــود و انگار دنبال 
ساخت آن هم نبود. می گوید فاصله میان فارغ التحصیلی 
تا راه افتادن صفحه اینستاگرامی اش، درست همان زمانی 
بود که برند ها چندان هویت نداشتند و اینستاگرام هم نبود 

I N T E R V I E W

 کسب وکارهای
اينستاگرامی

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

 گزارش پادرو درباره 
تأثیر اختالالت اینترنتی

 کندی اینترنت 
فروش 

 اینستاگرامی ها
را نصف کرد

به دلیــل اختــالالت اینترنــت در مردادمــاه 1۴۰1 
فروشگاه های فعال اینستاگرامی تا ۳۵ درصد از بازدید 
و بین 1۰ تا ۵۰ درصد از فروش خود از طریق اینستاگرام 

را از دست داده اند.
بــه گــزارش پــادرو، ایــن اطالعــات بــا مقایســه آمــار و 
ارقــام ارائه شــده از ســوی فروشگاه ســاز اینســتاگرامی 
پادروشــاپ در دو ماه تیر و مرداد 1۴۰1 به  دســت آمده 
اســت. با وجود رشــد 2۵درصدی تعداد فروشــندگان 
فعــال در پلتفــرم پادروشــاپ، در مردادمــاه مجمــوع 
فــروش صورت گرفته توســط فروشــندگان ایــن پلتفرم 
تنها 1۰ درصد رشــد داشته اســت. این در حالی است 

که  با بررســی تک به تک 1۰ فروشــگاه برتــر در تیرماه و 
مقایسه بازدید همان فروشگاه ها در مردادماه، بازدید 
آنها تــا ۳۵ درصد کاهــش یافته اســت. ایــن کاهش با 
وجود افزایــش فعالیت های بازاریابی این فروشــگاه ها 
از ابتدای مرداد همزمان با شــروع اختــالالت اینترنت 
بــوده اســت. طــی دو ســال گذشــته کســب وکارهای 
اینستاگرامی و ســهم باالی آنها در بازار فروش آنالین 
ایران بســیار مــورد اهمیت قــرار گرفته اســت. تجارت 
اجتماعــی در کشــورهای دیگــر نیــز بــا رشــد بســیار 
باالیــی روبه روســت و برخی شــبکه های مشــابه دیگر 
ماننــد تیک تاک، تلگــرام و موارد مشــابه به عنوان یک 

   عکس:  آریا جعفر ی
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تا رونقی برای صفحات این چنینی باشد. 
اولیــن جرقــه ای که بــه او کمک کــرد تا قــدری هویــت برند 
انگار را شــکل دهد، شــوروم های هنری بود. نــگار با دیدن 
این  شــوروم ها احســاس کرد می تواند جایی بــرای عرضه 
کارهایش داشته باشــد. از اینجا به بعد، دید دیگری روی 
کارهایش داشت و با این فکر تولید می کرد که می تواند آن 
را عرضه کند تا دیده شوند. بازخوردهای اولیه کارهایش را از 
همان جا گرفت و قدری به نگار کمک کند تا بداند مخاطبی 
دارد که کارهای او را می پســندد. در نتیجه امید بیشتری 

گرفت و صفحه انگار همین جا پا گرفت. 

 چالش های یک طراح
خالــق برند انــگار دربــاره یکــی از چالش های مهــم کارش 

می گویــد: »اگــر بخواهــم هویــت خــودم را در 
یک کلمه بگویم، طراح هســتم. دوســت دارم 
با این نــام هویت بگیرم و شــناخته شــوم، اما 
»طراح« در فرهنگ ما شناخته شده نیست. 
وقتی می گویم طراح مبلمان هستم، می گویند 
یعنی دقیقاً چه کاری می کنی؟ من از فرهنگی 
غنی مثل ایران انتظار بیشتری دارم تا عنوان 
طراح بیشــتر از اینها جــا افتاده باشــد. حتی 
حق و حقوقی هم به عنوان طراح برایمان قائل 
نیســتند. کاری کــه اغلــب برندهــا می کننــد، 

جست وجوی طرح  و کپی آنهاســت. در حالی که طراحی 
خیلی کار حرفه ای است. برندها باید طرح مورد نظر خود 
را به جای کپی کردن، به یک طراح بسپارند.« حسین زاده 
می گوید برخی طراحان به دلیل نبود کار در زمینه طراحی، 
به ناچار سراغ طراحی داخلی یا کارهای متفرقه می روند. 
حتــی برندهــای خــوب مبلمان هــم اســمی از طراح شــان 

نمی آورند.
تالشی که او به منظور برندکردن عنوان »طراح« برای خود 
دارد، بیشــتر بــه این خاطر اســت کــه بتواند نشــان دهد 
پشــت تمام طرح ها، یــک فکر طراح گونــه وجــود دارد؛ در 
بسیاری مواقع طرح اولیه کارها را در اینستاگرام می گذارد 
تا مخاطب مســیر خلق طرح نهایی را به وضوح مشاهده 
کنــد و بــه این بــاور برســد که پشــت هر طــرح، ســال های 

متوالی تالش پنهان است.

 چالش های اینستاگرام
برند انگار در اینستاگرام شــکل گرفته و رشد کرده است. 
حسین زاده معتقد است که شــکل گرفتن هویت برند با 
اینســتاگرام، حس مجازی و غیرواقعی بــودن را می دهد. 
خــودش هــم به دنبــال این اســت کــه بــه برنــدش هویت 
واقعی تــری بدهــد. می گوید بــه واســطه طرح هایــی مثل 
صیانت، هــر لحظــه ممکن اســت ایــن همه کســب وکار 
اینســتاگرامی از بیــن بــرود. بــه نظــرش برندهــا باید یک 
آینده گری و جایگزینی برای اینستاگرام داشته باشند تا 

در صورت لزوم به سمت آن بروند. 

 نام گذاری
نام برند انگار شباهتی با اسم نگار دارد، اما بخش مهم تر 
این اســم به واســطه قطعی نبودن کاربرد محصوالت این 
برند اســت. محصوالتی کــه نمی توان بــه قطعیت گفت 
که چه اســمی دارند: میز، هولدر، جاکتابــی یا چیز دیگر. 
هرکس می تواند بگوید این محصول انگار میز است و فرد 
دیگری می گویــد انگار می توانــد جاکتابی هم باشــد. این 
مرز نامشخص را مخاطب مشخص می کند. در حقیقت 

کاربر محصول، هویت آن را مشخص می کند. 
تفکر اصلی پشــت برند انگار تنهــا کاربرد و اســتفاده آن 
نیست و قصد دارد چیزی فراتر از این مسئله باشد. ایجاد 
یک ارتباط عاطفی با محصول و پیوند انســان با اشیایی 
که با کلی فکر ساخته شده، هویت برند انگار است. خالق 
برنــد انــگار دوســت دارد در شــکل گیری یک 
لحظــه خــاص از روز بــه مخاطب کمــک کند 
و محصوالتــی بــرای همیــن لحظات بســازد. 
می خواهد محصوالت از کاربرد صرفاً فیزیکی 

به حسی و عاطفی ارتقا پیدا کنند. 

 یک تیم پنج نفره
شروع فعالیت های این برند، با خود نگار بود؛ 
طراحی می کرد و پیگیر کار ساخت محصوالت 
بود. کارهــای انــگار از ام دی اف و دارای روکش 
چــوب اســت. حســین زاده می گویــد ام دی اف بیشــتر در 
زمینه کابینت سازی استفاده می شود و به همین خاطر در 
ابتدای کار برای پیدا کردن کسی که طرح های او را با تمرکز 
و دقت انجام دهد، با مشکل روبه رو بود. به مرور توانست 
نجار و رنگ کار خودش را داشــته باشــد و تیم انگار شکل 
گرفت. کل تیم انگار با احتساب خود او و همسرش، پنج 

نفر هستند. 
حســین زاده از نقــش پررنــگ همســرش در همراهــی و 
همدلی می گوید. همسر نگار هم طراحی صنعتی خوانده 
و شاید به واسطه همین، بهتر کار را درک می کند و همراه 
اســت. می گوید خیلــی مواقــع ناامیــد شــده و کار را کنار 
گذاشــته بود. ســال های زیادی بــود کــه کارهایش نتیجه 
نمــی داد و از تالش کردن خســته می شــد، اما همســرش 

همراهی و دوباره او را تشویق به ادامه مسیر می کرد. 

 پله بعدی برند
داشــتن یک محیط مختص تولید و فروش، ایده بعدی 
برند انگار اســت. جایی که مخاطب روند تولید را ببیند 
و بتوانــد خریــد کنــد. هویــت برنــد انــگار هم بر اســاس 
همیــن ایجــاد حــس در مخاطــب و روایت یــک قصه از 
خلق محصول است که با پله بعدی، بهتر از قبل شکل 
می گیرد. برند انگار مانند برخی محصوالتش اســت که 
برای برخی فضاهای خالی طراحی شــده؛ تالش می کند 
فضــای خالی میــان انســان و هویــت به ظاهر بی جــان را 

پر کند. 

درس تجارت اجتماعی فیلیپین برای برندها

 وقتی کانال های سنتی کنار می روند

REVIEWبررسی

احتماالً شــما هم طی یکی، دو ســال گذشــته نام 
تجــارت اجتماعی را شــنیده اید. این نــوع تجارت 
یکی از ســریع ترین گرایش ها در کشــور فیلیپین 
است که به نوعی اســتفاده از حضور نسل جوان 
در ایــن شبکه هاســت. »برنــارد ســان خــوان«، 
شــریک تجــاری شــرکت »ترو الجیــک« در ایــن 
رابطه می گوید: »بخش تجارت اجتماعی در حال 
پیشــی گرفتن از کانال هــای تجــارت الکترونیــک 
سنتی و مؤسسات خرده فروشی فیلیپین است؛ 
چراکــه مصرف کننــدگان به طــور فزاینــده ای برای 
یافتن و خرید محصوالت از ســایت ها به ســمت 

رسانه های اجتماعی روی می آورند.«

 تجارت اجتماعی فیلیپین هر ســال 
27 درصد رشد می کند

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، صنعت تجارت 
اجتماعی در فیلیپین در سال 2۰22 حدود ۳۰.۴ 
درصــد رشــد خواهــد کــرد و ارزش ناخالــص کاال 
در ایــن تجــارت حــدود ۶۸2 میلیــون دالر بــرآورد 
شــده اســت. در عین حــال، پیش بینی می شــود 
که ســاالنه 27 درصد رشد کند و تا ســال 2۰2۸ به 
2.7 هــزار میلیــارد دالر برســد. تحقیقات نشــان 
می دهد کــه فیلیپینی ها خرید آنالیــن را پذیرفته 
و احتماالً بعــد از پایان همه گیری کرونــا هم به آن 

ادامه خواهند داد. 
حدود ۶2.۵ درصد مردم در این کشــور به صورت 
آنالین خرید می کنند و ۴۳ میلیــون کاال از طریق 
اینترنــت خریــداری می شــود. گزارش هــا نشــان 
 Z  می دهد که این رشد خرید بیشتر از سوی نسل
است که تا سال 2۰2۵ حدود ۶2 درصد هزینه های 
تجارت اجتماعی در جهــان را به خود اختصاص 
می دهد. این گزارش در عین حال نشــان می دهد 
که بیشــترین تعــداد خریــد در جهان مربــوط به 
لباس )1۸ درصد(، لوازم الکترونیکی )1۳ درصد( و 

دکوراسیون خانه )7 درصد( است. 

 توصیه هایــی بــرای رشــد تجــارت 
اجتماعی

در کنار آمار مطرح شــده دربــاره فیلیپین، برخی 
توصیه ها همچــون اســتفاده از هوش مصنوعی 
برای ارتباط با مخاطب، درگیرکــردن مخاطبان و 
اســتفاده از نظر کاربــران از جمله مواردی اســت 
که برای استفاده بهتر از تجارت اجتماعی مطرح 
می شود. در عین حال، بازاریابان برای موفقیت در 
تجارت اجتماعی، باید یک برنامه روشن داشته 
باشند و از کانال های مناسبی برای دسترسی به 
مخاطب اســتفاده کنند. برای ایجاد یک تجربه 
مناسب در تجارت اجتماعی باید محتوای جذاب 
ارائــه دهیــد و واقعی باشــید. ربات چــت تنها در 
کمک به مشــتریان به کار شــما می آید. در عین 
حــال بهتر اســت بــه نظــرات مطرح شــده درباره 
برند خود توجه کــرده و در صــورت لــزوم، به آنها 

پاسخ دهید. 
طبق آمار حداقل ۹۳ درصد از خریداران اینترنتی 
مدعی هســتند کــه مطالعه یــک بررســی درباره 
محصول مــورد نظــر، می تواند بــر انتخــاب آنها 
تأثیر بگــذارد. بــه همین خاطر اســت کــه ایجاد 
یک تصویر خوب برای برند شما ضروری است. 
گسترش تجارت الکترونیک به بازاریابان تجربه 
فرصت هــای جدیــد را می دهــد. در عیــن حــال 
کسب وکارها هم می توانند دسترسی بهتری به 
مخاطب داشته باشند. اگر در تجارت اجتماعی 
تازه کار هســتید، بهتریــن پلتفرم ها برای شــروع 
فیس بوک و اینستاگرام هستند. البته فراموش 
نکنید که بــرای موفقیــت در تجــارت اجتماعی، 
بایــد یــک برنامــه روشــن داشــت و از کانال های 
مناســب اســتفاده کرد. پاسخ ســریع و مناسب 
به درخواست مشــتری، می تواند تفاوت مهمی 
میان برندها ایجاد کند. استفاده از یک ربات چت 
هوش مصنوعی می تواند گزینه مناسبی باشد تا 

ارتباط  شما با مشتریان تان قطع نشود. 

 کسب وکارهای
اينستاگرامی

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

کانــال فــروش جدیــد و کارآمــد بــرای کســب وکارهای 
کوچک مطرح شده اســت . در ایران، با توجه به فیلتر 
بودن بیشــتر شــبکه های اجتماعــی پرطرفــدار، صرفاً 
اینســتاگرام و واتــس اپ به عنــوان شــبکه اجتماعــی 
و پیام رســان پرطرفــدار و آزاد باقــی مانــده و بــه همین 
واسطه، بسیاری از کســب وکارهای کوچک و خانگی، 
از این بسترها برای فروش محصوالت و خدمات خود 
اســتفاده می کننــد. آمــار و اطالعــات موجــود نشــان 
می دهــد کــه بیــش از یــک میلیــون شــغل به واســطه 
اینســتاگرام در ایــران وجــود دارد و بازاری بیــش از ۴۰ 
هــزار میلیارد تومــان در ســال را ایجاد کرده اســت. در 

نتیجه اختالل در اینترنت و کاهش پهنای باند برخی 
اپلیکیشــن های پرکاربرد مثل اینستاگرام و واتس اپ، 
به  شــدت بازار این کســب وکارها را دچار آســیب کرده 

است.
طبق آخرین گــزارش پــادرو، در تیرماه حــدود ۳۰ هزار 
فروشگاه اینستاگرامی از خدمات پادروشاپ استفاده 
می کردند که این رقم در مردادمــاه به بیش از ۳۶ هزار 
فروشــگاه  افزایــش یافتــه اســت. در حال حاضــر ۴۰۰ 
هزار فروشــگاه فعال ایرانی در اینستاگرام مشغول به 
فعالیت هستند و معیشت شــان از طریق این پلتفرم 

تأمین می شود.

سپیده اشرفی

Sepideh.ashrafi64
@gmail.com
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پنجمین هلثی پنل ســالمت دیجیتــال برگزار شــد. در این 
پنل که موضوع آن نوآوری در زیست فناوری بود، تالش شد 
بــا پرداختن به چالش هــای موجــود در بخش های مختلف 
ســالمت دیجیتــال، گفت وگویی چند نفــره به همــراه افراد 
تأثیرگذار در اکوسیستم سالمت و استارتاپی صورت گیرد. 
رضا جمیلــی، ســردبیر هفته نامــه کارنگ؛ بهــروز حاجیان 
تهرانی، مدیرعامل پیشتاز طب زمان؛ امیرحسین کارآگاه، 
مدیرعامل پرسیس ژن و آرش برجی خانی مدیرعامل هلثیو 

از افراد حاضر در این پنل بودند. 

 توجه به بخش اقتصادی زیست فناوری
مدیرعامــل پرســیس ژن در ایــن پنــل و در خصــوص 
اهمیت زیســت فناوری  گفت: »اگر بخواهیــم بگوییم چرا 
زیســت فناوری  مهــم اســت، دلیــل آن پیچیدگــی دانــش 
فنی است که باعث شــده شــرکت های محدودی وارد این 
عرصه شوند و اهمیت آن در اقتصاد سالمت پررنگ شده 
اســت. کرونا یکی از نشــانه ها بود، چراکه همه کشورها با 
یک زمان برابر به واکســن نرســیدند. آنهایی که خودشان 
صاحــب دانش فنــی بودنــد، ســریع تر مــردم را واکســینه 
کردنــد. خودمــان هــم فوتی هــای روزی 7۰۰ نفــر را تجربــه 
کردیم. یعنی امنیت و اقتصاد سالمت مهم ترین مسئله 
اســت. در مرحله بعد ملزومات زیســت فناوری  آن را مهم 

کرده است.«
وی در خصــوص روندهــای آینده در بــازار زیســت فناوری 
گفت: »مقاله ای هست که نشان می دهد از 2۰۰۸ تا امروز 
در درمــان بیماری ها چه رونــدی را طی کرده ایــم و می گوید 
سهم زیست فناوری به باالی ۵۰ درصد رسیده که تا 2۰۳۰ 
به 7۵ درصد خواهد رسید. هرچه دارورسانی جلو می رود، 
بایــد تخصصی تر اقدام کنیــم و درمان هایمان شــبیه تر به 
سازوکار بدن مان باشــد. در نتیجه االن در سرطان، دیابت 
و خودایمنی هــا داروهــای زیســت فناوری بســیار اهمیت 
دارد. واکســن های نوترکیــب به شــدت عــوارض کمتــری 
دارند. برای عوارض کمتر و اثربخشی بیشتر، باید به سراغ 

زیست فناوری رفت.«  

 دشواری ورود به بازار
کارآگاه در خصوص پیچیدگی حوزه زیســت فناوری گفت: 
»مــا بایــد دربــاره دو مــدل پیچیدگــی صحبت کنیــم؛ ذات 
دانش و جدید بودن برای بازار. ما در حوزه سالمت مستقیم 
با مردم در ارتباط نیســتیم، بلکه باید پزشک متقاعد شود 
تا دارویــی را بنویســد. دانش نفهتــه ای باید در یک کشــور 
باشــد که ســریع مقیاس را برای تولید بزرگ، باال ببــرد. این 
قســمت خیلی پیچیده اســت. مثالً به کیت های ســاخت 
سیناپس مجوز نمی دادند و از کره وارد می کردند. تحقیق و 
توسعه بخش سختی است، اما سخت ترین بخش نیست. 
بازارسازی و وارد شدن به بازار و روال آن است که کار را دشوار 
می کند. تیم ها به واسطه ورود از بستر دانشگاه، با بسیاری 
از این مســائل آشــنا نیســتند و به همین خاطر ســرخورده 
می شوند. ذائقه پزشک یا بیمه سالمت را نمی دانند و برخی 
تخصص های متنوع ندارنــد و همه بیوتــک خوانده اند. در 
مجموع بازار سالمت، بازار خشنی است.«  بهروز حاجیان 
تهرانــی، مدیرعامــل پیشــتاز طــب زمــان هم به مشــکالت 
بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: »همیشه این نگاه بوده 
که بخــش خصوصــی درگیر الیه هــای مختلف مثــل مجوز 
بوده و در کرونا مشــخص شــد بخش خصوصــی قدرتمند 
چقدر کمک کننده اســت. البته این مدل جهانی است که 
سیاست گذار همیشه جلوی توسعه را می گیرد، چون توسعه 
باعث می شــود آنها از نقاط امن بیرون بیایند. اما اتفاقاً در 
زمینه زیست فناوری در ایران از کشورهای دیگر چندان عقب 

نیستیم و لیدرهایی سد را شکسته و وارد شده اند.« 

 به دیتا، سیاسی نگاه نکنیم
رضــا جمیلــی کــه مدیریــت ایــن پنــل را برعهــده داشــت، 
عنوان کــرد: »برخــی مقاله هــای جدیــد نشــان می دهد که 
زیست فناوری و دیگر حوزه ها در آینده به هم  تنیده خواهند 
شد و حتی روی بستر بالکچین می روند. اما ما االن در ایران 
چه چیزی داریم؟ به شــکل سنتی، شــرکت های دارویی به 
ذهن ما می آیند و دولتی ها معتقدند تا دو سال دیگر بازار را 

می گیرند. اما واقعاً کدام بخش را گرفته ایم؟«

تهرانی در این رابطه گفت: »به نظرم زیرساخت هایی که در 
حوزه سالمت و دارو ایجاد شــده، می تواند در دیگر حوزه ها 
به کمک بیایــد. زیرســاخت های مورد نیــاز تولیــدات ما در 
دنیا وجود دارد. ما در ســه ســال ۸۰ محصــول دانش بنیان 
داشــتیم. اگر گردش مالی آن زیاد نیســت، برای این اســت 
کــه مشــابه آن بــا ارز ۴2۰۰ تومانــی در حــال ورود به کشــور 
اســت.« کارآگاه در پاســخ بــه این ســؤال کــه رگوالتــور حوزه 
زیســت فناوری کجاســت، گفت: »رگوالتور برای هر بخش 
تخصصی، نهادها و وزارتخانه های مربوطه هســتند. البته 
معاونــت علمــی و فنــاوری هــم در تالش اســت بــا صندوق 
نــوآوری یــا زیســت فناوری تخصصی تــر ســراغ آن بــرود.«  
تهرانی در ادامه به تفاوت ایران با دیگر کشورها اشاره کرد و 
گفت: »فرق رگوالتور در ایران با کشورهای دیگر  این است که 
کشورهای دیگر می گویند اگر قانونی برای رگوله کردن نداریم، 
بگذار کارش را انجام دهد و بعد ما قانون خواهیم گذاشت. 
اما در ایران می گویند باید صبر کنی قانون برایش بگذاریم. 
مثالً در یک محصول به ما گفته اند کیــت مرجع را نداریم، 
بنابراین نمی توانیم تأییدیه بدهیــم.«  مدیرعامل هلثیو در 
ادامه پنل بــه اندازه بــازار حوزه زیســت فناوری اشــاره کرد و 
گفت: »۴۵۰ میلیارد دالر اندازه بازار زیست فناوری است و 
سهم ما از این بازار تقریباً کمتر از یک درصد است. یادمان 
باشد درباره بازاری صحبت می کنیم که ســرمایه گذاری در 
آن به ۳۴ میلیارد دالر رسیده است.« وی عنوان کرد: »هلثیو 
تالش کــرده آگاهی ایجاد کند. ســالمت در دنیــا هم همین 
اســت کــه فضــای امن تــری دارد. قطعــاً روند به این ســمت 
اســت. اتفاق دیگر این اســت که غیرمتمرکز کردن R&Dها 
و دیتاگالــری اهمیت دارد. مثــالً هومکا خدمــات مراقبت و 
ســالمت و آزمایش خون در منــزل دارد. نتایــج را هم آنالین 
می دهد. حســاب کنید این مقیاس را به چند ده هزار مورد 
ببرد، در این صورت دیتاها به کار بسیاری از بخش ها می آید 
و حتی در تحلیل سالمت مردم مؤثر است. پنج، شش سال 
آینــده شــاید دیگــر وزارت بهداشــت را نشناســیم و هومکا 
را بشناســیم که تحلیل می کند. قطعاً 1۰ ســال آینده حوزه 

پزشکی و سالمت به این صورت نخواهد بود.«

 در پنجمین هلثی پنل سالمت دیجیتال، مدیران کسب وکاری
 از چالش های نوآوری در زیست فناوری گفتند

سهم بازار ما کمتر از یک درصد است

 رونمایی از سامانه
  امضای دیجیتال
نسخه الکترونیک

احراز هویت، 
اصالت و امضا

 شــنبه، 12 شــهریورماه 1۴۰1 از 
سامانه امضای دیجیتال نسخه 
الکترونیک رونمایی شــد. در این مراسم 
رئیــس ســازمان نظام پزشــکی کشــور، 
رئیــس کمیســیون اقتصــاد دیجیتــال 
مجلــس، رئیــس کمیســیون بهداشــت 
مجلس، سرپرست مرکز مدیریت آمار و 
فناوری اطالعات وزارت بهداشت و مدیر 
مرکز آمار و فناوری اطالعات سازمان نظام 
پزشکی حضور داشتند. به گفته محمد 
رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، 
نیاز کارت هوشمند امضای دیجیتال به 
دســتگاه کارت خــوان، ســازمان را به فکر 
راه انــدازی ســامانه امضــای دیجیتــال 
نسخه الکترونیک انداخت. پیش از این 
حــدود ۶۰ هــزار کارت هوشــمند امضای 
الکترونیکــی صــادر شــده بــود و  12 هزار 
کارت در نوبــت بودند که در ســال جدید 

این  12 هزار کارت نیز به روز شد.

 باوجود صدور کارت هوشــمند 
برای اکثریت پزشکان و اعضای 
سازمان و هزینه کرد قابل  توجه، امضای 
دیجیتــال عملیاتی نشــد که دلیــل آن را 
می تــوان در عللــی ماننــد پیچیدگی ها و 
امضــای  پیاده ســازی  ســختی های 
دیجیتــال، تنــوع و تعــدد ســامانه های 
نیازمنــد امضــا، نیــاز بــه ۳۰۰ هــزار 
کارت خــوان بــرای اســتفاده از کارت 
هوشــمند، عدم وجــود تجربه مشــابه با 
گستردگی و تنوع مدنظر، عدم تخصیص 
بودجه مناسب و متناسب و استفاده از 
تجهیــزات متنــوع بــرای نسخه نویســی 
کــرد. خدمــت امضــای  جســت و جو 
دیجیتــال در ســامانه های مختلــف بــه 
شکل سرویس پایه و توسط تلفن همراه 
بــرای کاربــران نهایــی می شــود و انجــام 
می گیرد. هزینه صدور گواهی یک ســاله 

2۵ هزار تومان است.

 عبدالکریم مباشر جنت، مدیر 
مرکــز آمــار و فنــاوری اطالعــات 
سازمان نظام پزشکی نیز گفت: »سامانه 
امضای دیجیتال نسخه الکترونیک در 
ســه بخش احراز هویت پزشــکان، احراز 
اصالــت پزشــکان، اصالــت و خدمــات 
امضــای الکترونیــک پزشــکان طراحــی 

شده است.«
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در 2۶ می 2۰22، مدیرعامل خرده فروشی آمازون، دیو کالرک 
در یک رویــداد داخلــی گفت: »آیــا با افــرادی که شــما را به 
چالش می کشند، افرادی که سازنده هستند، کار می کنید؟ 
این چیزی است که من را به حرکت وامی دارد. برای من هیچ 
شــرکتی بزرگ تر از آمازون برای تقویت این مهارت ها وجود 

نداشته است.« او هشت روز بعد آمازون را ترک کرد.
کالرک با اســتناد به نیــاز به »ســاخت دوبــاره«، مدیرعامل 
استارتاپ لجســتیکی »فلکس پورت« شــد. برای برخی از 
آمازونی های قدیمی، بهانه کالرک برای رفتن، توهینی ظریف 

و سرزنش فرهنگ کاری در حال فرسایش آمازون بود.

 آمازون سریع و ریسک پذیر نماند
از زمان راه اندازی آمازون در سال 1۹۹۴، جف بزوس اهمیت 
طــرز فکــر »روز اول« را عنــوان کــرد: »مهم نیســت که یک 
شرکت چقدر قدیمی است، بلکه همیشه باید شور و شوق 
کارآفرینــی ســریع و ریســک پذیر لحظــه تأســیس خــود را 
حفظ کند.« اما طبق گفته بیش از 12 کارمند فعلی و سابق 
آمازون که مشــکالتی از جمله فرهنگ مهندســی خشــن، 
الیه های مدیریتی اضافی و تشدید تشریفات اداری را ذکر 
کردند، بعد از 2۸ سال ســرانجام »روز دوم« فرا رسید. یکی 
از کارمندان فعلی آمازون به اینســایدر گفت: »به طور کلی 
همه چیز کند شده است. شــما فقط می توانید آن فرهنگ 
روز اول را تا یک نقطــه خاص حفظ کنید. ایــن امر به نوعی 
اجتناب ناپذیــر اســت.« این شــخص و ســایر افــرادی که با 
اینســایدر صحبت کردند، نخواستند نام شــان فاش شود، 
زیرا مجاز به صحبت با مطبوعات نیستند. این یک لحظه 
خطرناک برای اندی جاســی اســت که در ژوئیه گذشــته به 
عنــوان مدیرعامــل بــه آمــازون ملحق شــد. بــزوس یــک بار 
فرهنــگ روز دوم را به عنوان »ایســتایی، عدم ارتبــاط، زوال 
طاقت فرسا و دردناک و به دنبال آن مرگ« توصیف کرد. البته 
آمازون در حال مرگ نیســت، اما تورم و رکود در حال وقوع، 
همراه با بازگشت به خرید از فروشگاه ها پس از همه گیری، 
رشد این کسب و کار را تحت تأثیر قرار داده است. درآمد سه 
ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد رشد 
نشان می دهد که کندترین رشد در نزدیک به دو دهه اخیر 
است. سهام آمازون امسال 2۰ درصد کاهش یافته است که 

تقریباً دو برابر کاهش شاخص S&P500 است.

 خسیس بازی های آمازون
مانند هر شرکت فناور دیگری، آمازون در تولید نرم افزارهای 
جدید مبتکرانه برای رشد تجارت خود، به شدت به ارتشی از 
مهندسان بااستعداد متکی است. برخی می گویند فرهنگ 
سازمانی این شرکت در سال های اخیر به میزان قابل توجهی 
ضعیف شده است. بر اســاس گزارش اینسایدر، طی یک 
جلســه داخلی در ماه نوامبــر، یک توســعه دهنده نرم افزار 
آمازون به جاســی گفــت که ابزارهای مهندســی مــورد نیاز 

برای انجام کارهایشان ناکافی است و کار آنها را 
چالش برانگیزتر می کند. جاسی این را به عنوان 
یک مشکل پذیرفت و خاطرنشان کرد که قبالً 
به دو تن از مدیران ارشد فنی شرکت، دیو تردول 
و پیتر دیسانتیس گفته بود که برای »سریع تر 
کردن کارهــا برای توســعه دهندگان مــا« تالش 
کنند.  ماه ها بعد، وقتی اینسایدر با مهندسان 
فعلی و ســابق آمازون روبه رو شــد، نشــانه های 
کمــی از بهبــود وضعیــت وجــود داشــت. یک 
نفر عنوان کرد که اغلب از مهندسان خواسته 

می شود به روزرســانی های امنیتی مکرر و سایر بخش های 
نرم افــزاری را به  صــورت دســتی منتشــر کننــد و در نتیجه 
زمان کمتری برای کارهای خالقانه باقی می ماند. یکی دیگر 
از مهندســان گفت که آنها به بهترین ابزارهــای نرم افزاری 
دسترســی ندارنــد. شــخص ســومی گفــت کــه فرهنــگ 
صرفه جویانه معروف این شرکت، گرفتن تأییدیه برای منابع 
محاسباتی بیشتر را مانند یک پردازنده پیشرفته تر، دشوار 
می کنــد و توســعه دهندگان را مجبــور می ســازد بــا فناوری 

ضعیف تری کار کنند.

 مشکالت روز دوم
یکی از نگرانی هــا، نیروی کار عظیــم آمازون اســت. تعداد 
کارکنان ظرف دو سال تقریباً دو برابر شده است. کارمندان 
فعلی و سابق گفته اند که همین امر باعث ایجاد الیه های 
مدیریتــی بیشــتر، بوروکراســی و موانــع بزرگ تــری بــرای 
انجام کارها می شود. به عنوان مثال، این افراد خاطرنشان 

کردند که تعداد مهندســان اصلی و مدیران ارشــد فناوری 
پروژه های آمازون که در ســال 2۰1۴ کمتر از 1۰۰ نفر بود، در 
سال گذشته به 1۰۰۰ نفر رســید. بزوس قبالً در سال 2۰17 
نگران این موضوع بود. یک ســال بعد، یکی از کارمندان از 
بزوس پرسید شرکت برای »به حداقل رساندن ریسک در 
رفتار مانند یک سازمان روز دوم« چه کاری انجام می دهد؟ 
بزوس گفت آمازون ســعی می کند الیه هــا را کاهش دهد، 
زیرا وقتی شرکت ها بزرگ تر می شوند، تعداد الیه ها افزایش 
می یابد که این امر مدیران ارشد را از مشتریان دور می کند 
و آنهــا را از »چابک بودن« و »تصمیم گیری ســریع تر« باز 
می دارد. کســانی کــه در این کســب و کار فعال 
هستند، به اینسایدر گفته اند که در هر مرحله 
فرایندهــا، کاغذبازی هــا و تصمیم گیرنــدگان 
بیشتری دخیل هستند. به عنوان مثال، یک 
فروشــنده در بخش تبلیغات گفت که بستن 
معامالت بزرگ در آمازون در مقایسه با سایر 
شرکت ها که معموالً ۴۸ ساعت زمان می برد، 
می تواند شــش تا هفت روز طول بکشــد، زیرا 
آمــازون به تأییدیه هــای تیم های متعــددی در 
زمینه های حقوقی، سیاست تبلیغاتی، مالی، 
قیمت گذاری و... نیاز دارد.  فروشنده دیگری در AWS گفت 
چارچوب های سفت و سختی که آمازون در فرایند فروش 
ایجاد کرده اســت، آنها را مجبور می کند زمان خود را برای 
پیمایش ابزارهای داخلی تلف کنند. حتی یک اصالحیه 
کوچک قرارداد ممکن اســت به دلیل تأییدیه های متعدد 
مورد نیاز، هفته ها و ماه ها طول بکشد.  همه این مشکالت 
با خروج مدیران قدیمی آمازون به اوج خود می رسد. آمازون 
در سال 2۰21 بیش از ۵۰ مدیر ارشد یا معاون ارشد خود را 
از دست داد و طبق گزارش اینسایدر، امسال نیز وضعیت 
کمابیش همین بوده است. یکی از کارمندان آمازون گفت 
بســیاری از آنهایی که وقتی آمــازون بســیار کوچک تر بود 
به آمازون پیوستند، حاال به ســراغ استارتاپ های زیرک تر 
رفته اند. این شخص می گوید: »از لحاظ تاریخی، آمازون 
یکی از بهترین مکان ها برای افراد خالق بود، اما اکنون وقتی 
مردم می خواهند دســت به تولید و ساخت بزنند، آمازون 

را ترک می کنند.«

ضعف در فرهنگ سازمانی، افزایش بوروکراسی و کاهش خالقیت باعث شده  
آمازون به دنبال رویکرد تازه  »روز دوم« باشد

پایان راهبرد روز اول
COMMENTنظر

شکایت کارکنان یک قنادی 
در توییتر خبرساز شد

 ویترین رنگی
کافی نیست!

این روزها خبر شکایت چند نفر از کارکنان 
یکی از قنادی هــای معــروف و گران قیمت 
در توییتــر دســت بــه دســت می چرخــد. 
شــکایتی که به علت کار کردن در ساعات 
طوالنی بدون اضافه حقوق و بیمه و شرایط 
نامناســب کار اتفاق افتاده اســت. برخی 
گفته اند باورشان نمی شود پشت آن ظاهر 
جذاب، چنین وضعیتی پنهان شده باشد 
و برخی دیگر از تجارب کاری مشابه خود یا 
دیگران در سایر مکان های معروف گفته اند. 
مسئله این نیست که آیا کارکنان فم شیک 
ادعای درســتی مطرح کرده اند یا نه، بلکه 
مســئله ایــن اســت کــه ایــن وضعیــت به 
طور مســتقیم بر شــهرت برند این قنادی 
تأثیر می گذارد. مســئله ای که بســیاری از 
برندهای معــروف آن را در نظر نمی گیرند. 
روایت های بســیاری از شــرایط نامناسب 
کاری بهتریــن رســتوران ها و قنادی هــا 
وجــود دارد و حتی برخــی از رفتــار زننده و 
پرخاشگرانه مدیران خود شکایت دارند و 
می گویند به جبر زمانه و به دلیل مشکالت 
مالی یا برای بیشتر یاد گرفتن این شرایط 
را تحمــل می کننــد. اکثــر این رســتوران ها 
و قنادی هــا صفحــات پرفالوئــر و رنگــی و 
جذابی در صفحات مجازی دارند و فضای 
فیزیکی شان هم به زیبایی همان تصاویری 
است که نشان می دهند. اما صاحبان این 
کسب و کارها باید به خاطر داشته باشند 
کــه در زمانــه ای زندگــی می کنند کــه رفتار 
کارفرمــا و رعایــت حقــوق کارکنــان در آن 

اهمیتی بیش از ویترین های رنگی دارد. 
 این ماجرا و بازخوردهای آن، زنگ خطری 
است برای کسانی که تا امروز نسبت به این 
مسائل بی توجه بوده اند. شهرت برند پیوند 
مســتحکمی با برند کارفرمایی دارد و باید 
به خاطر داشته باشند که اگر روند خود را 
تغییر ندهند، نه تنها بعد از مدتی نیروهای 
حرفه ای حاضر به همکاری با آنها نیستند، 
بلکه طیف قابل توجهی از مشتریان خود 

را نیز از دست می دهند.

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

به شکل مرسوم از هزاره بین زمان فروپاشی امپراتوری روم 
غربی در قرن پنجم میالدی تا آغاز گســترش اســتعماری 
اروپای غربی در اواخر قرن پانزدهم را به نام قرون وســطی 
می شناســند و نیمه اول این دوره شــامل پنج قرن موسوم 
به دوران تاریــک اســت. امــروزه می دانیــم آن دوره از نظر 
اجتماعی آن گونه که ایــن نام گذاری نشــان می دهد، راکد 
نبوده اســت. نخســت آنکــه پــس از فروپاشــی امپراتوری 
روم بســیاری از نهادها ســالم باقی مانده و تأثیری ژرف بر 
شــکل گیری تمدن جدیدی داشــتند کــه در اروپــای غربی 

توسعه یافت.
یکی از نهادهای برجسته از این دست کلیسای مسیحی 
بــود، امــا برداشــت رومــی از قانــون و اداره نیــز تــا مدت ها 
پس از خروج ســپاهیان روم از ایالت هــای غربی همچنان 
به اثرگــذاری خود ادامــه دادنــد. نکتــه دوم و مهم تر آنکه 
قبایل توتونیک )Teutonic( که به بخش بزرگی از اروپای 
غربــی نقل مــکان کردنــد، از دیــد فنــاوری چندان دســت 
خالی نبودند و فناوری های آنان در برخــی زمینه ها برتر از 
رومیان بود. پیش تر دیده شــده که آنها مــردم دوران آهن 
بودند. اگرچه بســیاری از نکات درباره خاســتگاه گاوآهن 

سنگین در ابهام باقی مانده، اما به نظر می رسد این قبایل 
نخســتین مردمی بودند کــه گاوآهن های آهنی بــه اندازه 
کافــی قدرتمند داشــتند تا مناطق پســت جنگلــی اروپای 
شــمالی و غربــی را در اختیار بگیرنــد؛ خاک ســنگین این 
مناطق کاربرد شیوه های کشاورزی پیشینیان را با ناکامی 

روبه رو کرده بود.
بنابرایــن مهاجمــان در قامت اســتعمارگر نمایان شــدند. 
ســاکنان رومی شــده اروپــای غربــی کــه به طــور طبیعــی از 
گســترش نفوذ این میهمانان جدید ناراضــی بودند، آنها 
را »بربــر« می دانســتند و تهاجــم آنهــا بــه شــکلی قطعی 
موجب اختالل در تجارت، صنعت و زندگی شــهری شد. 
امــا تــازه واردان عنصــر نــوآوری و ســرزندگی را نیــز فراهــم 

ساختند. 
حدود ســال 1۰۰۰ پــس از میــالد موفقیت پادشــاهی های 
منطقه در جــذب یا دور نگه داشــتن آخریــن مهاجمان از 
شرق موجب ایجاد شرایط ثبات سیاسی نسبی الزم برای 
برقراری دوباره یک زندگی تجاری و شــهری پرشــور شــد و 
پس از آن برای ۵۰۰ ســال تمدنی جدید رشد کرد که تمام 
جنبه های تــالش بشــری را تجربه کــرد. بخش بــزرگ این 

هر چقدر هم که تمدن غرب در نوآوری های فناورانه نقش اصیلی 
داشته باشد، نمی توان تردید داشت که دست کم در قرون 

نخستین برای ایده ها و الهام گرفتن نگاهی به شرق داشته است

 فناوری و نوآوری
در قرون وسطی

تفکر مرسوم یونانی این بود که پژوهش های علمی را در قلمرو 
ایده ها دنبال کنند

فروغ اندک فناوری در دوره یونانی-رومی
دوره تاریخــی یونانی-رومــی در میــان دوره های 
تاریخی مورد توجه بسیار است، اما آنچه چنین 
توجهی را ایجاد کرده، نه دستاوردهای فناوری، 
بلکه فعالیت علمی فیلســوفان بوده اســت. در 
واقع دستاوردهای دوره یونانی-رومی در تولید، 
حمل ونقل و فناوری نظامی قابل توجه نیست. 
در این دوره صنایع عمده تولیدی مانند ساخت 
ســفال و شیشــه، بافندگی، چرم کاری، فلزکاری 
ظریف و دیگر موارد پیرو جوامع پیشین بودند.

 حمل ونقل
حمل ونقل در دوره یونانی-رومی پیرو روندهای 
گذشــته بــود. در ایــن دوره کشــتی بادبانــی 
ظاهــر شــد کــه در جایــگاه وســیله دریانــوردی 
بدنــه ای ساخته شــده از تخته ها داشــت که )به 
جــای طرح هایــی ماننــد کلینکر کــه لبه هــا روی 
یکدیگرنــد( لبه به لبــه قــرار گرفته و شــامل یک 
تیــرک کامالً توســعه یافته بــا پایه و میلــه عقبی 
برای نگهداری سکان بود. کشتی بادبانی یونانی 
مجهز به یــک بادبــان مربع یا مستطیل شــکل 
برای بــه دام انداختــن بــاد و یک یا چند دســته 
پاروزن برای به حرکت درآوردن کشــتی در زمان 
وزیدن باد مخالــف بود. یونانی ها ســاخت یک 
کشــتی رزمی تخصصی را نیز آغاز کردند که در 
دماغه خود یک قوچ داشــت؛ همچنین کشتی 
بــاری ســاختند کــه پاروزنــان را کنــار گذاشــته و 
به طور کامــل وابســته بــه نیروی بــاد بــود که در 
ســال های نخســتین دوران کالســیک یونــان 

به خوبی پابرجا شد. 
رومی هــا هــر دو گونــه کشــتی را بــدون نــوآوری 
قابــل توجــه بــه  کار گرفتنــد. آنهــا بیــش از 
دریــا بــه حمل ونقــل داخلــی توجــه داشــتند و 
شــبکه ای قابــل توجــه از جاده هــا در سراســر 
ایاالت امپراتوری ســاختند که دارای تراز دقیق، 
چیدمان مناسب و در بیشتر مسیرهای طوالنی 
سنگ فرش شــده بــود. ســپاهیان در طــول ایــن 
بزرگراه های مهم به ســرعت به ســوی محل بروز 

هر بحران حرکت می کردند کــه نیازمند حضور 
آنــان بــود. جاده هــا گرچــه در خدمــت توســعه 
تجارت نیز بودند، اما همیشه کارکرد اصلی آنها 
نظامی و ابزاری حیاتی برای پاسداشت سیطره 

بر یک امپراتوری وسیع بود.

 فناوری نظامی
فنــاوری نظامــی رومــی در مــواردی ماننــد 
منجنیق هــای محاصــره بــزرگ بــروز کــرد کــه 
وابســته بــه قــدرت پیچــش و کشــش بــود. امــا 
جنگ افزارهای اســتاندارد ســپاهیان به شکلی 
ســاده و محافظه کارانــه شــامل کاله ایمنــی و 
ســینه بند آهنی، شمشــیری کوتــاه و نیــزه ای با 
نوک آهنی بود. از آنجایی که بیشــتر دشــمنان 
آنها دارای ســالح های آهنین و در پــاره ای موارد 
ابزارهای برتــر ماننــد ارابه های ســلتیک بودند، 
دســتاوردهای نظامــی روم بیــش از برتــری فنی 
وابســته به ســازمان دهی، نظــم و انضبــاط بود. 
برجســتگی دوران یونان و روم ناشی از فعالیت 
علمی برخی از بزرگ ترین فیلسوفان بود. با این 
حال بنیان تفکر نظری یونانی گرایش شــدیدی 
به مفاهیم و بنابراین ریاضیات و سایر مطالعات 
انتزاعی داشت که دستاوردهای اصلی علمی در 
آن یافت می شــد. برخی از اینهــا مانند مطالعه 
اثرات چشــم انداز در ساخت وســاز ســاختمان 
دارای کارکــرد عملــی بــود. ارســطو تجربه گرایی 
پرسشــگرانه را به شــیوه های بســیاری بیان کرد 
کــه دانشــمندان را بــه ســوی یافتــن توضیحــی 
بــرای محیــط فیزیکی شــان کشــاند. دســت کم 
در یــک زمینه کــه پزشــکی و مــوارد وابســته به 
آن اســت، پژوهش هــای یونانــی شــکل بســیار 
عملی بــه خود گرفــت و بقــراط و جالینوس پایه  
علــم پزشــکی مــدرن را گذاشــتند، امــا این یک 
استثنا بود؛ چراکه تفکر مرسوم یونانی این بود 
که پژوهش های علمی را در قلمرو ایده ها دنبال 
کننــد، بــدون آنکــه چنــدان بــه فکــر پیامدهای 

احتمالی فناورانه آن باشند.

REVIEWبررسی
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فرایند شامل بازیابی دانش و دستاوردهای دنیای باستان 
اســت؛ بنابراین تاریخ فناوری قرون وســطی بیــش از همه 
داستان نگهداشت، بازیابی و اصالح دستاوردهای پیشین 
اســت. اما تمدن غــرب در پایان این دوره شــروع بــه تولید 
نوآوری هــای فناوری قابــل توجهی کرده بود کــه از اهمیت 

باالیی برخوردار بودند. 

 نوآوری در قرون وسطی
واژه نــوآوری مشــکلی مهــم در تاریــخ فنــاوری را نمایــان 

می کند. به شکل دقیق نوآوری چیزی سراسر 
جدید اســت، امــا چیــزی به نــام یک نــوآوری 
فناورانــه بی ســابقه وجــود نــدارد، زیــرا بــرای 
مخترع غیرممکن اســت کــه در خــأ کار کند 
و اختراعش هر چقدر هم که مبتکرانه باشد، 
باید برگرفته از تجربه پیش از خودش باشــد. 
وظیفه تشخیص عنصر جدید در یک اختراع 
تــا بــه امــروز به عنــوان یــک مشــکل در قانون 
ثبــت اختــراع باقــی مانده، امــا این مشــکل با 
داشــتن ســوابق مســتند کامل کــه اختراعات 

پیشین را در بسیاری از کشــورها پوشش می دهد، به طور 
نسبی برطرف می شود. با این حال تعداد اندکی از چنین 
مستنداتی در هزاره قرون وســطی وجود دارد و در بیشتر 
مــوارد شــرح آنکــه چگونــه نوآوری های خــاص بــه اروپای 
غربی معرفی شدند، دشوار است. این مشکل به گونه ای 
ویــژه موجــب ســردرگمی اســت؛ زیــرا می دانیم بســیاری 
از اختراعــات آن دوره پیش تــر و بــه شــکل مســتقل در 
تمدن های دیگر توسعه یافته اند. گاهی اوقات اگر نگوییم 
غیرممکن اما دشوار است بدانیم آیا چیزی در ذات خود 
نوآورانه یا تنها اختراعی است که توسط برخی مسیرهای 
هنــوز کشف نشــده از کســانی منتقــل شــده کــه آن را در 

جوامع دیگر ایجاد کرده اند.
این مشکل از آنجا اهمیت می یابد که تضاد در برداشت 
درباره انتقال فناوری را پدید می آورد. از یک ســو با نظریه 
اشــاعه گرایان روبــه رو هســتیم کــه بــر اســاس آن تمــام 
نوآوری هــا از تمدن هــای دیرپــای جهان باســتان به ســوی 
غرب حرکت کرده و مصر و بین النهرین در جایگاه دو نامزد 
محبوب برای منبع نهایی فرایند هســتند. از ســوی دیگر 
نظریه »نوآوری خودبه خود« بر پایه نخســتین خاستگاه 

نوآوری های فناورانه، خود یک نیاز اجتماعی است. تا آنجا 
که به پیشرفت های فناوری قرون وسطی مربوط می شود، 
دانــش ما هنــوز قادر بــه حل این مشــکل نیســت؛ چراکه 
اطالعات زیادی از دســت رفته اســت. اما به نظر می رسد 
دســت کم برخی اختراعات کلیدی آن دوره، مانند آسیای 
بــادی و بــاروت، نمونه هــای خوبــی از توســعه خودبه خود 
هســتند. با این حال به طور کامل روشــن اســت که ســایر 
فناوری ها، هماننــد ابریشــم کاری به غرب منتقل شــده  و 
هر چقدر هم که تمدن غرب در نوآوری های فناورانه نقش 
اصیلی داشته باشــد، نمی توان تردید داشت 
که دســت کم در قرون نخســتین بــرای ایده ها 

و الهام گرفتن نگاهی به شرق داشته است.

 سهم فناوری بیزانس
بیزانس همســایه شــرقی تمدن جدید اروپای 
قرون وســطی بود. بیزانس در حقیقت سنگر 
بازمانده امپراتوری روم بود که در قسطنطنیه 
)استانبول( استقرار داشــت و 1۰۰۰ سال پس 
از فروپاشــی نیمه غربی امپراتــوری دوام آورد. 
ادبیات و ســنت های تمــدن هلنــی در آنجا ادامــه یافت و 
به گونه ای فزاینــده از طریــق تاجرانی که از ونیــز و جاهای 
دیگر می آمدند، در دســترس کنجکاوی و طمع غرب بود. 
به جز شاهکارهای بیزانسی مانند ســاختار گنبدی بزرگ 
ایاصوفیه که بر سبک معماری غربی تأثیر داشت، سهم 
فنــاوری بیزانــس در ایــن زمینه ناچیــز بوده اســت؛ گرچه 
به عنوان واســطه بین غرب و تمدن هــای دیگر یک یا چند 
مرحله مانند جهان اسالم، هند و چین حذف شده است.

 اسالم و گسترش فناوری
جهــان اســالم در قــرن هفتم بــه تمدنــی بــا انــرژی عظیم 
تبدیــل شــده و آمیــزه ای از دیــن و فرهنــگ را بــر بســیاری 
مناطق جنوب غربی آســیا و شــمال آفریقــا تحمیل کرده 
بود. اهمیت اسالم از جنبه گسترش فناوری در این بود که 
اعراب شروع به جذب دستاوردهای علمی و فناوری تمدن 
یونان کردند که به این حوزه افزوده شد و همه آن از طریق 
مورها در اسپانیا، اعراب در سیسیل و سرزمین مقدس و 
توسط تماس های تجاری با شام و شمال آفریقا در اختیار 

غرب قرار گرفت.
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رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران

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

شعری از ادیب الممالک 
فراهانی

از فضل و هنر کنیم 
دعوی

میــرزا  حاجــی  پســر  محمدصــادق، 
حســین فراهانــی متخلــص بــه امیری و 
پروانه شــاعر، ادیــب و روزنامه نگار دوره 
مشــروطه بــود کــه در مــرداد 12۳۹ در 
گازران به دنیا آمد. او را »ادیب الممالک 

فراهانی« نیز نامیده اند. 
او در دوران اســتبداد محمدعلی شاه به 
صف مشروطه خواهان پیوست. سپس 
وارد دادگســتری شد و در اســفند سال 
12۹۵ درگذشت. وی را شاعری سنت گرا 
می داننــد که نســبت بــه واپس ماندگی 
شرق آگاهی تاریخی یافت و این آگاهی 
را در شــعرهایش بیــان کــرد. این شــاعر 
فرهیختــه و اخالق گــرا در بیــن شــاعران 
پیش از مشــروطه تقریبــاً تنهــا گوینده 
مهمی بود که به دگرگونی های محتوایی 

تن داد.

ما را چه که باغ الله دارد
ما را چه که خسته ناله دارد

ما را چه که گربه می کند تخم
ما را چه که گاو می زند شخم

ما را چه که گوش خر دراز است
ما را چه که چشم گرگ باز است

ما را چه که حمله میکند ببر
ما را چه که قطره بارد از ابر
ما را چه که میش بره دارد
ما را چه که اسب کره دارد

ما در غم خویش ناله داریم
کاندوه هزار ساله داریم

هستیم چو مرغ پرشکسته
از تیر قضا نژند و خسته

نه جفت و نه آب و دانه داریم
نه النه نه آشیانه داریم

ما ِشکوه ز بخت خویش داریم
زاری به درون ریش داریم

ما پشه دام عنکبوتیم
باد برهوت بر بروتیم

بی توشه علم و مایه فن
افتاده به گرد بام و برزن

بی خاصیت کمال و تقوی
از فضل و هنر کنیم دعوی

HINT نکته

چون دست فتاده ای بگیری، ُمردی

1
ای نور ببارد به قبر گذشتگان. اینها چقدر فهمیده و دانا بودند 
آخر؟ چطور می توانســتند همــان اول، آخــر کار را ببینند؟ آن  
وقتی که نه پخش زنده ای بود، نه مجمعی، نــه انتخاباتی و نه 
حتی فدراســیونی، صاف و مســتقیم آمده اند توی شکم کار و 
فرموده اند: »فوتبال اختراع شیطان است.« واقعاً حق داشتند 
آن پدر و مادرهای انگلیسی که چند قرن قبل فلفل توی دهان 
بچه های فوتبالیست شان می ریختند. انگار آنها توی خشت 
خام داشــتند پخش مســتقیم انتخابات مجمع فدراســیون 
فوتبال گابن و زامبیا را تماشا می کردند. ای نور به قبرتان ببارد...

2
اما این وسط به سالمتی و خیر و میمنت انتخابات فدراسیون 
فوتبال کشور خودمان بدون کمترین حاشیه و درگیری برگزار 
شد. وقتی توی چشــم هر کدام از عزیزانی که یک گوشه کار را 
گرفته بودند، نگاه می کردید، برق شوق خدمت را می دیدید که 
صاف می زد وسط قلب تان. این طوری بود که ندایی از درون تان 
فریاد می زد: قلب پاک های نازنین، خوش آمدین، خوش آمدین!

3
حاال شــما هی برو کتاب خاطرات بیل گیتس و اســتیو جابز و 
حتی آن ترامپ ذلیل مرده را زیر و رو کن. عزیز دل من! اگر حتی 

عطف کتاب ها را هم مطالعه کنی، تا مغزت کار نکند، نمی توانی 
کسب وکار راه بیندازی. اگر هم راه بیندازی فقط ضررت را بیشتر 
کرده ای. به جای این همه واحدهای تئوری، برو دو واحد عملی 
ثروتمند شــدن را یاد بگیر تا بدانی برای تبدیل شــدن از معلم 

پرورشی به رئیس فدراسیون چه دکمه هایی را باید بزنی.

4
اما چه می شــود کرد که در دنیــای بی وفا همه فکر 
می کنند با حسودی و پشت سر حرف زدن موفق تر 
خواهند بود. انسان انگار ذاتاً حسود است، وگرنه 
چطور می تواند موفقیــت یک مدیر را ببینــد و باز 
هم حاشیه سازی کند. می فرمایید کدام موفقیت؟

5
خواهش می کنم کمی فکر کنید و بگویید اگر شما توی دوران 
مدیریت تان، آن محصول استراتژیکِ سرویس های بهداشتی 
را روی مجموعه تــان می گرفتید و میلیون  دالر ضــرر می زدید و 
بعد حتی خواجه حافظ شــیرازی هم از تپه های آبادشــده تان 
خبردار می  شد، چه بالیی سرتان می آمد؟ حاال می توانید تصور 
کنید که با آن کارنامه نه تنها کسی با شما کاری نداشته باشد، 
بلکه چند وقت بعد دوباره به ریاست همان جا منصوب شوید؟ 
بعد هم توی چشــم همه زل بزنید و بگویید: »این خراب شده 

رو آباد می کنم!«

6
بله عزیزان من! راه اندازی کسب و کار، سرمایه گذار و ایده 
خالقانــه و ایــن  چیزها نمی خواهــد. این سوســول  بازی ها 
بــرای خارجی هاســت؛ مــا خودمــان انتخابــات مجمــع 
فدراســیون مذگان داریم؛ وگرنه با ایــده خالق و بی خوابی  
و کار زیــاد در بســتر آرام و بــدون ســونامی 
اقتصــاد کــه هــر شــخص محترمــی هــم 
می توانــد پولدار شــود. مهــم این اســت که 
اینها را نداشته باشــی اما رفیق زیاد داشته 
باشی. به قول شاعر: »»لیکن رفیق بر همه 
چیزی مقدم اســت« به هر حــال گفتیم که 
گفتــه باشــیم درســت اســت کــه در کشــور 
ما مجمــع پاکان تشــکیل شــده، امــا گاهی 
وقت ها یــک کم شــیطانی هــم بد نیســت. 
ای کاش در انتخابــات مجمــع بعــدی کمــی 
رابطه بازی و باندبازی هم بگذارند. این طوری خیلی بی مزه 

شده است.

7
این گوی سعادت است بُردی، بردی

روزی ات رسیده است... خوردی، خوردی
بر هر که که ایستاده آویزان باش

چون دست فتاده ای بگیری، مُردی

شب نوشته های یک بچه نوآور! )56(

آی ام ات یور سرویس
چــه روزهــای قشــنگی بــود آن دوره ای کــه چندتایــی 
دور هــم می نشســتیم و برنامــه می نوشــتیم. همــه 
دارایی مــان چندتــا کامپیوتــر بــود و تعــدادی کتــاب و 
سی دی. مثل استیو جابز کارمان را از توی گاراژ شروع 
نکردیم، چون گاراژ دم دست مان همان جای خوفناک 
تــه خیابــان مدرســه مان بــود کــه تعمیــرگاه 
ماشین و کارگاه اسقاطی بود؛ خانه مان هم 
پارکینگ نداشت؛ پارکینگ خانه سامان هم 
شده بود بقالی. ولی توی اتاق کوچک خانه 
ســامان جمع می شــدیم کــه بــه زیرپله هم 
شبیه نبود، ولی حس همان گاراژ را می داد، 
چون خودمان حس می کردیم اســتیو جابز 

هستیم.
حاال که سال هایی بیش از تعداد انگشتان 
از آن زمــان گذشــته، نرم افــزار نوشــته ایم و 
فروخته ایــم و باید جــواب پول هایــی را کــه گرفته ایم و 
نگرفته ایــم بدهیم، درگیر هیوالیی هفت ســر به اســم 

پشتیبانی شده ایم. شب خواب پشتیبانی می بینیم، 
صبــح از هراس کارهــای زمین مانــده پشــتیبانی بیدار 
می شــویم، بیشــتر ســاعات روز درگیــر پشــتیبانی 
هســتیم و کار برنامه نویسی مان هم شــده در خدمت 

پشتیبانی.
آن روزها اصالً ســمیرا توی شــرکت نبود، حاال ایشــان 
صبح که می رسد دستش را به کمر زده یا نزده، از همه 
طلبکار است و دنبال رفع و رجوع مشکالت مشتری. 
آن قدر کار ریز و درشت سرمان ریخته و تعداد بچه ها 
زیــاد شــده کــه کســی مثــل فریبا بایــد باشــد تا ســر و 
ســامانی به کارها بدهــد، گرچه زورش هنــوز به کامیار 

نرسیده و هر روز باید با یک ترفندی اداره اش کند. 
محمد و مهدی هم کــه وقتی ما کار می کردیم شــاگرد 
مدرسه بودند، حاال شده اند ستون های لرزان خدمات 
پشــتیبانی شــرکت. از آن طــرف هــم هــر مشــتری بــه 
انــدازه ای درخواســت و کار پشــتیبانی دارد کــه اصــالً 
یادمــان رفته کــی بــا او قــرارداد بســته ایم و چطور یک 
روزی رفیق بودیم و امروز آن قدر شاکی است که تا تقی 
به توقی می خورد، یک نامه پرســوز داخلــی را که فالن 
کارمندش نوشته، پی نویس می کند و عکسش را توی 
واتس اپ بــدون شــرح و تفســیر می فرســتد. خالصه 
اینکــه روزگاری داریــم کــه حتی طــرح صیانــت هم به 

دادمان نخواهد رســید، مگر امدادهای غیبی و شاید 
هم کیخسرو.

قدش 1۹۰ ســانت یــا باالتر، هیــکل ورزشــکاری، صدا 
محکــم، نــگاه نافــذ؛ انــگ مدیریــت از بــاال، نه تنها به 
پاییــن بلکه ۳۶۰ درجــه. این همه هیبــت و صالبت به 
اضافه یک دســته ریــش انبوه بــا هرکس همــان کاری 
را می کند که کیخســرو با مشکالت پشــتیبانی. اصالً 
ســاخته شــده کــه بزنــد بــه دل مشــکالت. می گوینــد 
نفسش شــفابخش اســت، چهارتا ســؤال )با پرسش 
خیلی فرق دارد( می کنــد، طرفین ماجرا را می فرســتد 

مرخصی. 
مــورد داشــتیم ســه ســوت کاری کــرده طــرف خــودش 
بــه دســت خــودش نوشــته مــی روم، جانــم آزاد، پــول 
هم نمی خواهــم. معجــزه می کند. ابــزاری دارد در حد 
عصای موسی که دیجیتال شــده باشد. همه حرفش 
این اســت که کار باید اســتاندارد انجام شــود. مهدی 
و محمــد بنشــینند کار خودشــان را بکننــد، ســمیرا و 
فریبــا و فالن و بهمان هم کار خودشــان را. بــا هر تلفن 
هم یک مرتبه توی ســر خودتان نزنید و قیمه ها را توی 
ماست ها نریزید. پشتیبانی باید پشتیبانی باشد و با 
صدای دلنشــین و گوش نواز آن هم تنهــا با خط تلفن 

شرکت جواب بدهد: آی ام ات یور سرویس!

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007
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مدیران امنیت، فنی و عملیات  سه صرافی کوین  نیک، رمزینکس و نوبیتکس 
به بررسی موضوع هک های رمزارزی و اولویت های امنیتی پرداخته اند

چطور مراقب دارایی رمزارزی  خود باشیم
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نکنیم ارتباط ما با دنیا 

قطع می شود!
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اقتصاد درباره 

رمزپول های ملی 
چیست؟

 CBDC و  DLT درباره
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رازداری بانکی 
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افزایش فشاررگوالتور

تیک دوم برای 
ماینینگ!

هیئت دولت قانونی بودن 
استخراج رمزارز و شرایط 

اعطای پروانه فعالیت 
ماینرها را تصویب کرد
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صرافی  کریپتو 
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ماه متوجه  اشتباه 
خود شد
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بازارسرمایهبر
بستربالکچین
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مجمع جهانی اقتصاد برداشــت خــود در مورد 
CBDCهــا را در یــک پســت وبالگــی بــا عنــوان 
 )CBDC( ارزهــای دیجیتــال بانــک مرکــزی«
چیســت؟« منتشــر کــرد. پــس از برنامه ریــزی 
بانــک مرکــزی اســترالیا )RBA( بــرای راه انــدازی 
یــک پــروژه آزمایشــی  CBDCحــاال نهادهــای 
بزرگ اقتصادی توجه بیشــتری به این موضوع 
نشان داده اند. بانک مرکزی استرالیا  )RBA( در 
بیانیه ای اعالم کرده که در یک پروژه تحقیقاتی 
یک ســاله با همکاری مرکــز تحقیقــات تعاونی 
مالی دیجیتال )DFCRC( برای بررســی »موارد 
استفاده نوآورانه و مدل های تجاری« رمزارز ملی 

این کشور همکاری می کند. 
اما در متنی که مجمع جهانی اقتصاد منتشــر 
کــرده، تعریــف بانــک مرکــزی اروپــا )ECB( از 
رمزپول ملی کشورها تکرار شده که CBDCها را 
به عنوان یک ارز بدون ریسک توصیف می کند 
که توســط دولت ها تضمین می شــود. در حالی 
کــه ایــن نهــاد اقتصــادی همچنیــن پیش بینی 
می کند که همه کشورهای اروپایی در نهایت یورو 
دیجیتال خود را تا اواســط ســال 2022 منتشر 

خواهند کرد. 
این نوشته در توضیح این موضوع ادامه می دهد 
کــه CBDC دارایــی ایمنی محســوب می شــود؛ 
زیرا خطرات و نوســانات ذاتی ارزهای دیجیتال 
را به همراه نــدارد. به اعتقاد ایــن مجمع معتبر 
جهانــی، افــراد و نهادهــای تجــاری همچنیــن 
می تواننــد CBDCهــا را در بانــک مرکــزی یــا 
به عنوان توکن های الکترونیکی در دستگاه های 
تلفن همــراه، کارت هــای پیش پرداخت و ســایر 
اشــکال کیــف پــول دیجیتال ذخیــره کننــد. به 
تعبیــر مجمــع جهانــی اقتصــاد ارز دیجیتــال 
به عنوان راهی سریع تر، آسان تر و مطمئن برای 
انجام پرداخت های روزانه ارائه می شود. به گفته 
WEF، این امر باعث می شــود  CBDC به جای 

جایگزینی، مکمل پول نقد فیزیکی باشد.
بــا توجــه بــه مزایــای CBDC بــرای کشــورهای 

مختلف، WEF اشاره کرده که رمزپول های ملی 
ممکن است با تسهیل و ایمن کردن دسترسی به 
پول، به کاهش فقر و افزایش شمول مالی اقشار 
مختلف کمک کنند. همچنین به تعبیر این نهاد 
ممکن است انعطاف پذیری سیستم های مالی 
را در مواقعی که پول نقد کم باشد یا در دسترس 
نباشــد، تقویــت کنــد؛ زیــرا CBDC می توانــد 
پشــتیبانی قابل بازخرید بــرای ارزهــای داخلی 
ایجاد کند. در نهایت اینکه پتانسیل استفاده 
از دفاتر کل توزیع شده یا همان DLT برای مقابله 
با جرایم مالی نیز انگیزه ای برای استفاده بیشتر 
بانک هــای مرکــزی از این رمزپــول خواهــد بود؛ 
چراکــهCBDC هــا می تواننــد راه را بــرای بهبــود 
عملکردهــای AML/KYC و شــفافیت جریان 

پول هموار کنند.
به جز  بانــک مرکزی اســترالیا، ســایر بانک های 
 CBDC مرکزی نیز در حال بررســی اســتفاده از
و فنــاوری دفتــرکل توزیع شــده هســتند. طبــق 
راهنمــای سیاســت گذاری ارزهــای دیجیتــال 
بانــک مرکــزی کــه ایــن مجمــع منتشــر کــرده، 
در میــان مــوارد اســتفاده CBDC می تــوان بــه 
بازارهای خرده فروشی، پرداخت  و پرداخت های 
همتا به همتــا از مصرف کننــدگان بــه بازرگانان، 
عمده فروشــی، اســتفاده در بانک هــای تجاری 
و اتاق های پایاپــای بازرگانــی و همچنین اهرمی 
برای پرداخت های بین بانکی کارآمدتر اشاره کرد 
که خارج از جریان ســنتی و سیستم های فعلی 

پرداخت قابل تحقق هستند.
WEF اعــالم کــرده در حال حاضــر از بانک های 
مرکــزی در فرایند ســاخت، اجــرای آزمایشــی و 
اجرای سیاســت های به کارگیری فناروی DLT و 
استفاده از CBDC حمایت می کند. این سازمان 
تأکیــد کــرده کــه تصمیم گیــری در مــورد نحــوه 
اســتفاده از فناوری هــا، عــالوه بر همــه خطرات 
احتمالــی که فناوری هــای نســبتاً جدید ممکن 
اســت ایجاد کننــد، باید بــا بررســی ورودی های 

بخش های مختلف انجام شود.

INTROسرآغاز

دی ال تی و آینده نظام بانکداری از نگاه یکی از مراجع معتبر اقتصادی جهان

نظر مجمع جهانی اقتصاد درباره 
رمزپول های ملی چیست؟

دستیار معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری:

اگر به بالکچین اعتماد نکنیم ارتباط ما با دنیا قطع می شود!
 نشست مشترک انجمن بالکچین و رمزارز ایران 
و انجمــن ســازندگان و تأمین کننــدگان کاال و 
خدمــات انرژی های تجدیدپذیــر در محل اتــاق بازرگانی 
ایران برگزار شد. در این نشست علیرضا دلیری، دستیار 
معاون علمی نهاد ریاست جمهوری؛ علی نقوی، رئیس 
بورس انــرژی؛ یوســف داوودی، نماینــده مجلس و عضو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلــس و محمد خدادادی 
بهلولــی به عنــوان مجــری تأمیــن بــرق مراکــز اســتخراج 
رمزارزها در شــرکت توانیر حضور داشــتند و محمدرضا 
شرفی، نایب رئیس انجمن بالکچین مدیریت جلسه را 
بر عهده داشــت. محوریت این نشست، مصوبه جدید 
هیئت دولت در خصوص استخراج رمزارز بود و هر کدام 
از ســخنرانان بــه توضیــح جایــگاه بــازار رمــزارز در ایــران 

پرداختند.

 علیرضا دلیری، دستیار معاون علمی و فناوری نهاد 
ریاســت جمهوری با مــروری بر اقدامــات معاونت 
علمی در حوزه رمزارز توضیح داد: »شش سال پیش زمانی 
که بحث کریپتو در ایران برجسته شد، واکنش های تندی را 
به دنبال داشت. همان زمان بنده با جست وجویی در تجربه 
کشــورهای جهان در این خصوص به آقای ستاری، معاون 

علمی ریاســت جمهوری گفتم اگر ما در این مســیر با دنیا 
همــراه نشــویم و تعلــل کنیــم، از پیشــرفت در فنــاوری 
بازمی مانیم. در همین راســتا مکاتباتــی را با رئیس جمهور 

داشتیم و بحث ماینینگ مطرح شد.«

 او ادامه داد: »با گذشــت این ســال ها، کشور ما 
هنوز نتوانسته پیشرفت قابل مالحظه ای داشته 
باشد. دلیل این امر بیشتر به این بازمی گردد که  فضای 
فکری حاکم در کشور ما خیلی به روز نیست و در مقابل، 
ســرعت فنــاوری بســیار باالســت. ایــن وضعیــت بــه ما 
هشدار می دهد اگر در مقام تصمیم گیری هستیم، باید 
همراه با فناوری عمل کنیم. واقعیت این است که اگر به 
این حوزه اعتماد نکنیم و نتوانیم بالکچین را به رسمیت 

بشناسیم، ارتباط ما با دنیا قطع می شود.«

 دلیــری تأکیــد کرد کــه معاونــت علمــی آمادگی 
کامل برای حمایت از طرح هــا و ایده های بخش 
خصوصی برای پیشــرفت در حوزه فنــاوری؛ به خصوص 
حــوزه بالکچیــن را دارد و از فعــاالن این بخــش دعوت به 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  بــا  بیشــتر  تعامــل 

ریاست جمهوری کرد.

رسانه اقتصاد نوآوری ایران
karangweekly.ir
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رویــداد »IBW NFT Day 2022« رویــدادی 
ویــژه، یــک روزه و بخشــی از هفتــه بالکچیــن 
اســتانبول اســت. این رویداد بــر موضــوع ان اف تی ها 
تمرکز دارد و شــامل پنل و سخنرانی های تخصصی با 
محوریــت ان اف  تــی و موضوعاتــی از جملــه متاورس، 
هویت دیجیتال، مد، کاربرد ان اف تی، بازی، سرگرمی 
و ورزش است. این رویداد در شهر استانبول و در تاریخ 
چهاردهم نوامبر، ساعت 9 صبح الی 5:30 بعدازظهر 

برگزار می شود.

مرج )Merge( یک کنفرانس دوروزه است که 
تأثیر وب3 بر فین تک ها و مؤسسات مالی را 

بررســی می کند و به چگونگی مهار این تغییر برای به 
دســت آوردن مزیــت رقابتــی می پــردازد. ایــن رویداد 
فرصتی برای یادگیــری از پیشــگامان صنعت وب3 و 
رهبران فکری ایــن صنعت فراهم می کنــد. در رویداد 
فنالیتــی  مدیرعامــل  رام«،  »رومایــوس  مــرج، 
اینترنشنال؛ »کریستین فاس«، یکی از بنیان گذاران 
و رئیس اجرایی شرکت فین تکی لند اینوست؛ »لکس 
سوکولین«، اقتصاددان ارشــد شرکت کانسن سیس 
و »جس هولگریو«، رئیس استراتژی ارزهای دیجیتال 
در چــک اوت دات  کام حضــور دارنــد. رویــداد مرج در 
شــهر لنــدن و در تاریــخ 17 لغایــت 18 اکتبــر برگــزار 

می شود. 

معرفی دو رویداد رمزارزی بین المللی

از استانبول تا لندن

 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.

COMMENTنظر

  انتخابات انجمن سردفتران 
و دفتریاران بر بستر 
بالکچین برگزار شد

تجربه ققنوس از یک 
انتخابات دیگر

ققنــوس اخیــراً بــا اســتفاده از فنــاوری 
بالکچیــن و مبتنــی بــر ســامانه رأی گیری 
آرامــش، انتخابــات انجمــن ســردفتران و 
دفتریــاران را برگــزار کــرده اســت. به گفته 
مهــدی قــادری، قائم مقــام ققنــوس، ایــن 
شرکت تا قبل از این انتخابات بیش از 150 
الــی 1۶0 انتخابــات و تعدادی بالــغ  بر یک 
میلیون رأی در ســامانه داشــت کــه نحوه 

برگزاری همه آنها تمام الکترونیکی بود.
او در این بــاره می گویــد: »در ایــن نــوع 
انتخابات افراد می توانســتند از هر جایی 
صرفــاً بــا اســتفاده از سیســتم های احراز 
هویت مخصوص، کد عضویت و کد ملی 
وارد ســامانه شــوند و بــرای اینکه مطمئن 
شــویم خــود فــرد در انتخابــات شــرکت 
می کند، یک رمز یک بارمصرف با زمان دو 
دقیقه برای آن شــخص ارسال می کردیم. 
بعد از طی این مراحل، افراد می توانستند 
وارد سامانه شوند و نسبت به ثبت رأی از 
طریق مکانیســم امضای رأی اقدام کنند. 
این اتفاقــی بــود کــه تاکنــون در انتخابات 
مختلــف امتحــان کردیــم و نتایــج خوبــی 
گرفتیم. در انتخابات اخیر کانون سردفتران 
و دفتریــاران، معاونــت توســعه فنــاوری و 
خدمــات الکترونیک ثبتی ســازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور با شجاعت تصمیم 
گرفــت کــه ایــن انتخابــات را به صــورت 

نیمه الکترونیکی برگزار کند.«
در انتخابات نیمه الکترونیکی افراد پشت 
اســتندهای ثبــت رأی قــرار می گیرنــد و با 
اســتفاده از مکانیســم هــوش مصنوعــی 
فرایند احراز هویت آنها انجام می شود. به 
این شــکل که یک ویدئوی هشت ثانیه ای 
را از خــود ذخیره کرده و بعــد از تطبیق این 
ویدئو با عکس کارت ملی، افراد می توانند 
وارد فرایند انتخابات شــوند. ققنوس این 
انتخابــات را با اســتفاده از روشــی ترکیبی 
از بالکچین و هوش مصنوعــی انجام داده 
است؛ تجربه ای که به گفته قادری، بسیار 
جدیــد و رضایت بخش بود و با اســتقبال 
بســیار خــوب رأی دهنــدگان مواجه شــد 
و نتایــج نیز مــورد تأییــد هیئت نظــارت بر 

انتخابات قرار گرفت.

 در ادامه این نشســت، علی نقــوی، مدیرعامل 
بورس انرژی با اشاره به همکاری های بورس انرژی 
و وزارت نیرو در خصوص انرژی هــای تجدیدپذیر مطرح 
کرد: »ما از دو سال پیش وارد مذاکره با وزارت نیرو شدیم 
و البتــه مذاکرات مــان ادامــه دارد. قصد ما این اســت که 
بتوانیم امکان انجام معامالت خریدوفروش برق در بورس 
انــرژی را فراهــم کنیــم؛ چراکــه بــا ایــن اقــدام معامــالت 
شفاف تر خواهد شد و اثرات زیست محیطی هم کنترل 

می شود.«

 او اضافــه کــرد: »طبــق آیین نامه جهــش تولید 
دانش بنیــان، پنــج درصــد بــرق صنایــع بایــد از 
انرژی های تجدیدپذیر تأمین شود. زیرساخت این کار را 
در بورس انرژی تأمین کردیم و به زودی برق سبز در بورس 
راه اندازی خواهد شد. تسویه معامالت بالغ بر 90 درصد 
صادرات فرآورده های نفتی است و می توانیم برای تسویه 
از بســتر رمزارز اســتفاده کنیم. همچنیــن اوراق مالی در 
بستر بالکچین است و در صنایع نفتی که نیاز به تأمین 
مالی دارند، می توانیم با کمک وزارت نفت اوراق مالی در 

بستر بالکچین را فعال کنیم.«

 ســخنران بعــدی یوســف داوودی، نماینــده 
مجلــس و عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلس نیز از اهمیت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
صحبت کرد و گفت: »از زمانی که در نظام تصمیم گیری 
مقرر شد در تولید انرژی پاک و آسان قدم هایی برداشته 
شود، فراکسیون انرژی نو در مجلس شکل گرفت و بنده 
هــم ریاســت ایــن فراکســیون را بــر عهــده گرفتــم. طبق 
مطالعاتی که انجام شده، از حجم مورد استفاده روزانه 
گاز، 2۶0 آالینده خطرناک متصاعد می شود و این زنگ 
خطر جدی برای کشور ماســت. ضمن اینکه ما هرساله 
با کمبود جدی گاز در زمستان روبه رو هستیم و در آینده 
به ســختی می تــوان فشــار کمبــود گاز را تحمــل کــرد؛ 
بنابرایــن ضــرورت دارد بــه فکــر صرفه جویــی ســوخت 

باشیم.«

 در ادامه این نشســت، ســخنرانان دیگر نیز به 
تبــادل نظــر پرداختنــد و تقریبــاً همگــی بر ســر 
مزیت هــای مصوبــه جدیــد هیئــت دولــت اتفــاق نظــر 
داشــتند. مدتی بود به واحدهای اســتخراج رمزارز جواز 
تأســیس و پروانه بهره برداری داده نمی شــد، اما حاال به 
موجــب مصوبــه اخیــر هیئــت دولــت، وزارت صمــت 
می توانــد به شــکل رســمی بــه واحدهــای مربوطــه جواز 

تأسیس و پروانه بهره برداری بدهد.
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سی ودومین رویداد کافه بالکچین با موضوع توکنومیکس 
و اقتصاد توکن در تاریخ هفتم شــهریور در کافه سینرژی 
برگزار شد. ســخنرانان این رویداد مهدی صداقت، مدیر 
خانــه نــوآوری؛ مصطفــی نقی پورفــر، مدیــر آزمایشــگاه 
نــوآوری بالکچیــن؛ حســین غضنفــری، تحلیلگــر بــازار 
رمزارزها و پرهــام لیلیان، توســعه دهنده کســب وکارهای 

بالکچین بودند. 
کافه بالکچین یک رویداد دورهمی حوزه بالکچین و رمزارز 
است که از چهار سال پیش فعالیت می کند و هر دو هفته 
یک بار برگزار می شــود. در این رویداد در مورد تحوالت و 
نوآوری های این فنــاوری بحث و گفت وگو می شــود. کافه 
بالکچین در هر رویــداد خود میزبان چند تن از اســتادان 
این حــوزه اســت. مهم ترین مباحــث مطرح شــده در این 

رویداد را در ادامه برای شما آورده ایم.

 انواع توکن
 Fungible، توکن ها به سه دسته کلی تقسیم می شــوند؛
semi-fungible و non-fungible. تفــاوت توکن هــای 
قابــل معاوضه و غیــر قابــل  معاوضــه در ارزش آنهاســت. 
توکن قابل معاوضه یک ویژگی دارد که ارزش آن را نسبت 
به نوع غیر قابل معاوضه  بیشــتر می کند. توکن های نیمه 
قابــل معاوضه توکن هایی هســتند کــه در طــول زمان یک 
ویژگــی خــاص پیــدا می کننــد.  توکن ها انــواع دیگــری هم 
دارنــد؛ توکن هــای کاربــردی )Utility token(، توکن هــای 
 باپشــتوانه )Security token(، توکن هــای هیبریــدی 
)Hybrid token؛ ترکیبــی از توکن هــای کاربــردی و 
باپشــتوانه(، اســتیبل کوین )Stablecoin کــه هــر واحــد 
آنها برابر بــا یک واحد پول اســت(، پلتفرم توکــن )ترکیبی 
از توکن هــای پرداختــی و کاربــردی کــه بیشــتر در دســته 
کوین هــا قــرار می گیرنــد(، توکن هــای جایــزه )Reward که 
جزء توکن های کاربردی هســتند(، توکن های سینتتیکس 
)Synthetics که در ایندکس ها به کار برده می شوند(، توکن 
ال پی و فانــد )LP؛ نماینــده مالکیت فرد از یــک صندوق و 

FUND؛ ترکیبی از چند نوع توکن صندوقی( و غیره. 

 ساختار کلی بیزینس ها
دلیل راه اندازی پروژه: پروژه ها در ابتدا باید تصمیم بگیرند 

که چه چیزی می خواهند بسازند و چرا می خواهند آن را 
بسازند. در گذشــته افرادی که می خواستند از بالکچین 
استفاده کنند و توکن داشته باشند، باید دالیل منطقی 

ارائه می دادند، اما اکنون از این 
دوره عبور کرده ایم و هر کســی 
به هر دلیلــی می توانــد توکن و 
سیســتم مالــی خود را داشــته 
باشــد. در واقع این فنــاوری به 

سرگرمی تبدیل شده است. 
انــدازه بــازار صنعــت: بحــث 
بعدی سایز بازار صنعتی است 
که انتخاب می کنیــد؛ بنابراین 
باید به حجــم بــازار بالکچینی 
و غیربالکچینــی آن صنعــت 
توجه داشــت، رشــد بازار را در 
نظر گرفــت و به 10 ســال آینده 

آن توجه کرد. 
اگزیت پلن: برنامه خروج نیز مهم است. باید برنامه خود 
را مشــخص کنند و  بدانند برای مثال  می خواهند از این 
پروژه خارج شــوند و آن را به یک دائو بســپارند یا تا انتها 

بمانند و هزینه های آن را متقبل شوند.  
نوع توکــن: پروژه ها بایــد تصمیم بگیرند کــه می خواهند 
توکن داشته باشند یا خیر. اگر می خواهند توکن داشته 
باشــند، نوع آن  و دلیل انتخــاب آن را نیز باید مشــخص 

کنند. 
آفچیــن و آنچیــن بــودن: در مــورد آفچیــن و آنچین کردن 
اتفاقات نیز بایــد تصمیم گرفت، چــون محدودیت هایی 
در مورد زمان، هزینه، حضانت یا نحوه اتصال کیف پول 

وجود دارد.  
خریــدار و فروشــنده: بایــد بدانند خریــدار و فروشــنده و 
دلیــل خریدوفروش چیســت. نکته این اســت کــه موارد 
مذکــور را بایــد با نگاه بــه پروژه های مشــابه دیگر بررســی 
کرد. در وهله اول باید دید آیا شــخص دیگری این ایده را 
داشته یا نه. اگر پروژه مشابهی با ایده شما وجود داشت، 
می تــوان نتیجه گرفــت که این ایده مفید اســت. ســپس 
باید تاریخچه این پروژه ها را بررسی کرد. از تاریخ شروع و 
ارزش پروژه می توان به ارزش آن صنعت و میزان جذابیت 

آن برای افراد دیگر پی برد. احتماالً سرمایه گذاران آن پروژه 
برای تنوع بخشــی به پورتفــوی خــود روی پروژه شــما نیز 
ســرمایه گذاری می کنند.  تیم پروژه و فعالیت اعضای آن 
را نیز باید بررسی کرد. می توان 
بــا اعضــای تیــم ارتبــاط برقرار 
کــرد و فهمیــد مشــغول چــه 
کاری و توســعه چــه محصولی 
هســتند. همچنیــن می تــوان 
دریافت که بــرای توکــن آنها از 
زمان شــروع چه اتفاقی افتاده 
اســت. به عالوه باید قراردادها 
و وضعیــت تأییــد آنهــا را نیــز 
بررســی کنید. دارنــدگان توکن 
پروژه ها هم از نکاتی اســت که 
باید مورد توجه قرار داد؛ اینکه 
چــه کســانی، به چــه میــزان از 
این توکن را در اختیار دارند و زمان خروج آنها مهم است. 

 توکنومیکس چیست؟
توکنومیکــس )Tokenomics(شــامل خروجی هایــی 
است که در وایت پیپر مشــاهده می کنید؛ خروجی هایی 
 fund allocation، token usage، mintable مثــل
 vesting بـــــــودن توکــن و دلیـــــــل آن premint یــــــا 

و lock up timing و خروجی تمام محاسبات.

  اقتصاد توکن
در قســمت اقتصاد توکن نــوع توکن را انتخــاب می کنیم 
کــه تقریبــاً 80 درصــد ماجــرا بررســی رقباســت. پــس از 
انتخاب نوع توکــن، کاربردهای آن را مشــخص می کنیم. 
کاربــرد توکــن را بایــد بــر اســاس نــرخ پروژه هــای دیگــر یا 
میزان اســتفاده از توکن پروژه های دیگر دسته بندی کرد. 
پس از آن بحــث Token Flow  مطرح اســت که ذیل آن 
تعامالت و روابط را مورد بررســی قرار می دهیم. به عالوه، 
متریک ها و مکانیســم های توکن را نیز باید بررســی کرد. 
ارزیابی و قیمت گذاری هم بخش های بعدی اقتصاد توکن 
محســوب می شــوند. در بخــش پایانــی نیز بایــد به مدل 

کسب وکاری و ارزیابی بازار توجه داشت.

توکنومیکس و اجزای آن
سی ودومین رویداد کافه بالکچین  با موضوع اقتصاد توکن برگزار شد

اقتصاد
E C O N O M Y

 کریپتو دات کام پس از 
هفت ماه متوجه
 اشتباه خود شد

اشتباه 10 میلیون 
دالری!

 بر اساس گزارش ها،  صرافی ارز 
دیجیتال کریپتو دات کام هفت 
ماه پیش به اشــتباه حدود 10.5 میلیون 
دالر بــه  حســاب یــک زن اســترالیایی 
منتقــل کــرد. جالــب اســت بدانیــد کــه 
کریپتو دات کام در ماه می 2021 مرتکب 
این اشــتباه شــد و اکنون پس از گذشت 
هفــت مــاه متوجــه اشــتباه خــود شــده 

است.

 در آن زمــان قــرار بــود کریپتــو 
دات کام فقــط صــد دالر بــرای 
»توامانوگــوری مانیــول« واریــز کنــد. بر 
اســاس حکم دادگاه عالی ویکتوریا، این 
10 میلیون دالر باید به  حســاب شخص 
دیگــری واریــز می شــد، امــا به  اشــتباه 
بــه  جــای  مانیــول  شماره حســاب 
شماره حساب فرد مورد نظر وارد شد. در 
نتیجــه  مانیــول 10.474.143 دالر از 
کریپتو دات کام دریافت کرد و این صرافی 
تا اواخر ماه دســامبر و پایان حسابرسی 

شرکت متوجه این موضوع نشد. 

 ظاهــراً کریپتــو دات کام پــس  از 
اینکه متوجه اشتباه خود شد، 
علیه مانیول و خواهرش که بخشی از این 
پول را دریافت کرده بودند، اقدام قانونی 
انجام داد. در واقع پــس  از اینکه کریپتو 
دات کام دســتور مســدودیت حســاب 
مانیول را دریافت کرد،  متوجه شد که او 
بیشــتر پــول را بــه  حســاب های دیگــری 
انتقــال داده اســت. مانیــول در اواخــر 
ژانویــه 430 هــزار دالر از این پــول را برای 
دخترش فرســتاده بود. یک ماه بعد هم 
یــک  خانــه 1.35 میلیــون دالری در 
کریگیبــرن، حومــه ملبورن خریــده بود. 
البته مانیول این خانه را به نام خواهرش، 
»گانگادوری« زد. کریپتو دات کام در ماه 
مــارس ســعی کــرد حســاب های بانکــی 
گانــگادوری را مســدود کنــد، امــا موفــق 
نشــد. دادگاه به گانگادوری دستور داده 
که خانه را بفروشــد و 1.35 میلیون دالر 

به کریپتو دات کام بپردازد.

NEWSخبر

 در مورد آف چین و 
آن چین کردن اتفاقات 
نیز باید تصمیم گرفت، 
چون محدودیت هایی 
در مورد زمان، هزینه، 
حضانت یا نحوه اتصال 

کیف پول وجود دارد
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 با وجود گزارش هایی که نشان می دهد داده های 
امیدوارکننده تری از اقتصاد در دســت اســت، 
بازار رمزارز کماکان نزولی پیش می رود. آخرین گزارش ها 
از اقتصاد آمریکا کمــی امیدواری ها را به شــاخص ها و 
نمودارها بیشتر کرده است. از جمله تولید بیش از 300 
هزار شــغل جدید و امیدواری به کنترل تــورم که انتظار 
می رفت تأثیــری هرچنــد انــدک روی بــازار رمزارزها هم 

داشته باشد.

 اما بیت کوین فعالً به زیر 20 هزار رفته و احتماالً 
در کانــال 19 هــزار دچــار اســترس های قیمتــی 
زیادی شود. اتر هم روند مشابهی را طی می کند و با وجود 
برخی امیدها به رسیدن گزارش های مثبت بیشتری از 
اقتصــاد آمریکا، فعــالً قیمت هــا در بــازار رمــزارز خیال 
صعودی شــدن ندارند. موضوعی کــه بســیاری آن را به 
سخت گیری های اخیر دولت درباره رگوالتوری این بازار 
مرتبط می دانند. قیمت بیت کوین باز هم در ایجاد روند 
صعودی و شکست مقاومت 20.500 دالری ناکام ماند 

و بــار دیگــر کاهــش یافــت. در حــال حاضــر قیمــت در 
محدوده 20.100 دالر بوده و نســبت به دیروز کاهشــی 
دودرصــدی و نســبت بــه هفتــه گذشــته کاهشــی 
شــش درصدی را به ثبت رســانده اســت. بیت کوین که 
چند ی قبل برای شکست مقاومت 20.500 دالری خیز 
برداشته بود، با مقاومت شدید خرس های بازار یا همان 
طرفداران کاهش قیمت مواجه شد و قیمت بار دیگر به 
ســطح 20.000 دالر بازگشــت. اگر روند نزولی ادامه دار 
باشد، اولین حمایت در محدوده 19.750 دالر و حمایت 
کلیدی بعدی در محــدوده 19.500 دالر قــرار دارد. عبور 
قیمت از این حمایت ها می تواند افزایش سرعت ریزش 

را در پی داشته باشد.

 به گزارش کریپتونیوز، اکثر آلت کوین های بازار 
نیز روندی نزولی دارند. اتریوم از پس مقاومت 
1.۶00 دالری برنیامده و اصالح قیمت خود را شاهد بود. 
ایکس آرپی )XRP( نیز در محدوده حمایتی 0.32 دالر 
گیــر کــرده اســت. قیمــت کاردانو هــم پــس از آنکــه در 

شکســت مقاومــت 0.4۶5 دالری خود نــاکام ماند، بار 
دیگر کاهش یافت. »کایل مک دونالد«،  محقق مستقل 
فعال در حوزه ارزهای دیجیتال، گفته: »به این خاطر که 
بیت کوین پس از به روزرسانی اتریوم دیگر تنها بالکچین 
بزرگ مبتنی بر اثبات کار خواهد بود، ممکن است زیر 
ذره بین مقامات قانونی قرار گرفته و در نتیجه قیمت آن 

هم با کاهش مواجه شود.« 

 به گزارش کوین دســک )بــا ترجمه ســایت ارز 
دیجیتال(، توصیه مک دونالد به سرمایه گذاران،  
در شــرایط فعلــی، فــروش بیت کوین اســت. دلیــل این 
محقق هم این اســت که تغییر موفقیت آمیز ســازوکار 
شــبکه اتریوم از اثبات کار به مدل کم مصرف تر )از نظر 
انــرژی( اثبــات ســهام، ممکــن اســت در نهایــت 
سرمایه گذاران و مقامات قانونی را به این باور برساند که 
به کارگیری مدل پرمصرف اثبات کار که بیت کوین و اتریوم 
تا این لحظه هر دو از آن اســتفاده می کنند، هرگز امری 

ضروری نبوده است. 

ً حرف زدن از چارت،  مقاومت و حمایت، به کار هیچ تحلیلی نمی آید! تحلیل هفتگی بازار رمزارزها که نشان می دهد فعال

بیت کوین به اقتصاد آمریکا روی خوش نشان نداد
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روند ارزش بازار رمزارزها در هفته گذشته روند ارزش بازار آلت کوین ها در هفته گذشته روند تغییرات سلطه بیت کوین در هفته گذشته

بازار
M A R K E T

ANALYSISتحلیل

 بیشترین ضرر 
را چه کسانی کرده اند؟

اوضاع هولدرها 
خوب نیست

خــروج حــدود دو تریلیــون دالر 
سرمایه از بازار پس از پایان روند 
صعــودی در 9 ماه گذشــته، افت شــدید 
ارزش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را 
به همراه داشــت. با ایــن حال، هنــوز هم 
نمی تــوان بااطمینــان گفــت کــه بــازار به 
انتهای چرخه نزولی خود رسیده است یا 
خیــر. در ایــن شــرایط، بررســی رفتــار 
سرمایه گذاران بلندمدت می تواند به ما در 

پیداکردن جواب این سؤال کمک کند.

بــه گــزارش کریپتــو اســلیت، 
تجزیه وتحلیل داده های آنچین 
)درون زنجیــره ای(، احساســات عمومــاً 
مثبت سرمایه گذاران بلندمدت بیت کوین 
را نشــان می دهد. بــا این حال، مقایســه 
شاخص حجم بیت کوین های در ضرر با 
ســال های گذشــته، بیانگر این اســت که 
قیمت بیت کوین هنوز به پایین ترین حد 

خود نرسیده است.

هولدرهــای بلندمــدت کســانی 
هستند که بیت کوین های خود را 
بیــش از 155 روز نگهــداری کرده انــد. بــر 
اســاس داده هــای گذشــته، معمــوالً 
بلندمــدت  هولدرهــای  تسلیم شــدن 
بیت کوین با پایین ترین قیمت یا کف هر 
چرخه بازار همراه بوده است. نمودار زیر، 
حجم دارایی در ضرر هولدرهای بلندمدت 
بیت کوین طی 11 ســال گذشــته را نشــان 
می دهــد. زمانــی کــه در ســال های 2015، 
2019 و 2020 تعداد بیت کوین های در ضرر 
این هولدرهــا از پنــج میلیون واحــد فراتر 
رفت، روند صعودی قیمت با فاصله زمانی 

کمی از آن آغاز شد.

شاخص حجم بیت کوین های در 
ضــرر هولدرهــای بلندمــدت در 
حال نزدیک شدن به این آستانه است؛ با 
این حال، هنوز از آن فراتر نرفته است. این 
اتفاق نشان می دهد که بازار همچنان به 
پایــان رونــد نزولــی خــود نرســیده و 
ســرمایه گذاران بیت کویــن بایــد زمــان 
بیشــتری منتظر بمانند. میزان انباشت 
هولدرهــای بلندمــدت بیت کویــن در ماه 
آگوست )مرداد( به باالترین سطح خود از 
ابتدای سال 2022 رسیده است. از جنبه 
احساسات بلندمدت به بیت کوین، این 
رفتــار می توانــد نشــانه ای دلگرم کننــده 

باشد.



شــــــــــــــمــــــــــــاره 34
13 شـــــهـــریــور 1401
ســـــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

6

رگوالتوری
R E G U L A T I O N

هرچقدر که ایــن روزها بحــث تبــادل رمزارزها یــا مهم تر از 
آن اســتفاده به عنوان ابزار پرداخت در هالــه ای از ابهامات 
و موازی کاری هــای رگوالتوری قــرار دارد، موضوع اســتخراج 
یا همان ماینینگ روزهای خوشــی را پشت ســر می گذارد؛ 
تا آنجا کــه دولتی ها یکی بــار دیگر مهر تأیید مشــروعیت 

و قانونی بــودن را پــای موضوع اســتخراج زده و برای بــار دوم 
تصویــب کردند که منــع قانونــی نــدارد! اگرچه بایــد از این 
تأکید دوباره در یکی از بال های مهم بازار رمزارز خوشــحال 
بود، امــا بیراه نیســت اگر گفته شــود که توســعه ایــن بازار 
صرفاً با ماینینگ محقق نخواهد شد و تا زمانی که مسئله 

تیک دوم برای 

ماینینگ!
هیئت دولت برای بار دوم قانونی بودن استخراج رمزارز 

و شرایط اعطای پروانه فعالیت ماینرها را تصویب کرد

تبادل بدون قانون باشد، همیشه خطر انسداد و فروپاشی 
آن پابرجاســت، ولــی ماجرای تصویــب دوبــاره قانونی بودن 

استخراج چه بود؟
 

ماینرهاپروانهدارمیشوند!
موضوع از آنجا خبری شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
تصویب بهره برداری و استخراج رمزارزها گفت: »از این به بعد 
رمزارزها می توانند برای واردات استفاده شوند.« سیدرضا 
فاطمی امین، هفته گذشته در این باره خبر داد: »در جلسه 
یکشنبه هیئت دولت، استخراج رمزارزها به تصویب رسید. 
این مصوبه سال های قبل هم وجود داشت و مدتی متوقف 
شده بود و به واحدهای استخراج رمزارز جواز تأسیس و پروانه 
بهره برداری داده نمی شد. با تحلیل موضوع رمزارز در دولت، 
بخشــی از احکام آن بــه تصویب رســید و به  موجــب آن به 
شکل رسمی می توانیم به واحدهای مربوطه جواز تأسیس و 

پروانه بهره برداری بدهیم.«
البته همان طور که وزیر گفته، این مصوبه در سال های گذشته 
هم وجود داشت، اما مدتی بود متوقف شده و به واحدهای 
اســتخراج رمــزارز جواز تأســیس و پروانــه بهره بــرداری داده 
نمی شد. حاال به موجب مصوبه اخیر هیئت دولت، وزارت 
صمت می تواند به شکل رسمی به واحدهای مربوطه جواز 

تأسیس و پروانه بهره برداری ارائه دهد.

جزئیــاتمصوبهدولــتدربــارهآزادســازی
وارداتبارمزدارایی

سیدرضا فاطمی امین همچنین به تشریح جزئیات مصوبه 
اخیر دولت درباره آزادسازی واردات با رمزدارایی ها پرداخت 
و گفت: »آیین نامه ای که امروز در دولت مصوب شد، بسیار 
کامل و دقیق است که همه موضوعات مربوط به رمزدارایی ها؛ 
از جمله نحوه تأمین سوخت و انرژی آنان و نحوه واگذاری و 
اعطای مجوزها را مشخص کرده است. این مجوزها را وزارت 
صمت درباره استخراج رمزدارایی ها خواهد داد. قبالً وزارت 
صمت به یکسری از واحدها جواز تأسیس داده بود تا بتوانند 
واحدهای استخراج رمزدارایی را احداث کنند که مشکالت 
حقوقی وقفــه ای را در این موضوع ایجــاد کرد، اما امــروز در 
دولت آیین نامه کاملی مصوب شد و استخراج رمزدارایی ها 

رسمیت پیدا کرد.«
فاطمی امیــن دربــاره واردات با رمــزارز هم تأکید کــرد: »این 
خبــر مهمی اســت کــه مدت هاســت فعــاالن ایــن صنعت 
منتظــرش بودنــد و ایــن واردات می توانــد درباره هــر کاالیی 
از جمله خودرو باشــد. شــما وقتی قصد واردات یــک کاال را 
دارید، باید ارزی را پرداخت کنید که اکنون به  جای دالر و یورو، 
می توان از بیت کوین اســتفاده کرد. در همیــن زمینه، مراکز 
رسمی استخراج بیت کوین که زیر نظر وزارت صمت فعالیت 
می کنند و دارای مجوز هستند، با هماهنگی هایی که با بانک 
مرکزی انجام شده، می توانند از بیت کوین برای واردات خودرو 

استفاده کنند.« 
این عضــو کابینه دولــت در پاســخ به ســؤال دیگــری درباره 
زمان اعالم تعرفه های واردات خودرو گفت: »آیین نامه این 
کار مشــخص شــده اســت. ما دو هفته )تا ۱۸ شــهریور( به 
واردکنندگان حائز شرایط زمان داده ایم، زیرا بر اساس قانون 
مجلس در بحــث واردات خودرو باید انتقال فنــاوری انجام 
شــود و این گونه نیســت که هر کســی برای خــودش بتواند 
خودرو وارد کند؛ در نتیجه ما دیروز فراخوانی را اعالم کردیم تا 
متقاضیان واردکننده خودرو مدارک خودشان را ارائه دهند.«
او افــزود: »این شــرکت ها باید نمایندگی رســمی و خدمات 
پس از فروش داشته باشند و همچنین اعالم کنند که در ازای 
واردات خودرو چه فناوری ای را به کشور وارد می کنند. وزارت 
صمت بعد از بررسی به متقاضیانی که فناوری کیفی و بهتری 
ارائه دهند، مجوز خواهد داد تا خودرو وارد کنند.« موضوعی 
که نشان می دهد هر دارنده رمزارزی که آن را از استخراج به 
دســت آورده، لزوماً نمی تواند واردکننده خودرو شــود و این 
مســیر صرفاً برای ماینرهایی همــوار خواهد بود کــه امکان 

فعالیت یا تولید در بازار خودرو را داشته یا خواهند داشت.

NEWSخبر

ان اف تی پاسپورت یک 
سیاست مدار!

تالش هکرهایــی کــه خــود را پارتیزان های 
بالروســی معرفــی می کننــد، بــرای فروش 
ان اف تی پاسپورت رهبر بالروس در پلتفرم 
اوپن ســی با اقداماتــی که این کســب وکار 

انجام داد، با شکست مواجه شده است.

صندوق ها زیر ذره بین
دو نهــاد نظارتــی مالــی بازارهــای 
سرمایه آمریکا یعنی SEC و CFTC اعالم 
کرده اند از ســرمایه گذاری ها و گزارش های 
صندوق هــای رمزارزی داده های بیشــتری 

جمع خواهند کرد.

فرار مالیاتی سیلور؟
»مایکل  سیلور« از سرمایه گذاران 
بیت کوین در پاســخ بــه اتهامــات مالیاتی 
گفتــه از زمانــی کــه از کلمبیــا وارد آمریکا 
شــده، بدهی مالیاتی رمــزارزی نداشــته و 

ندارد!

هک کایبر
پروتــکل دیفــای شــبکه کایبــر 
)Kyber Network( خبــر داده به دلیــل 
یک هک فنی 256 هزار دالر از دارایی های 

پلتفرم خود را از دست داده است.
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روز چهارشنبه نهم شهریورماه صرافی ارز دیجیتال مزدکس 
و کارگزاری مبین ســرمایه تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 
این تفاهم نامه در راســتای دیجیتال کــردن دارایی هــای بازار 
سرمایه در بستر بالکچین صورت  گرفته و این امکان را برای 
سرمایه گذاران این بازار فراهم می کند که به صورت 2۴ساعته 
و در هــر روزی از هفتــه کالس هــای متفاوتــی از دارایی هــای 
توکنایز شده را از طریق بستر بالکچین در بازار بورس معامله 

کنند.
با استفاده از این امکان سرمایه گذاران خارجی بدون نیاز به 

دردسرهای شــبکه بانکداری ســنتی می توانند 
در بورس ایران سرمایه گذاری کنند. عالوه بر این 
ســرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال می توانند 
مســتقیماً و بدون نیاز به تبدیــل دارایی خود به 

ریال در بازار بورس کشور سرمایه گذاری کنند.

بالکچیــن؛بــهکمــکبازارهــای
سرمایهمیآید

محمد قاســمی، مؤســس و مدیرعامل شرکت 
توســعه فناوری مزدک که با نام تجاری مزدکس 
شــناخته می شــود، با اشــاره بــه اینکــه در حال 

حاضــر رونــد اصلــی در بازارهــای مالــی جهــان بــه ســمت 
توکنایزکــردن دارایی هــا مــی رود، در خصــوص امضــای ایــن 
تفاهم نامه توضیح داد: »بازارهای مالی جهان به این سمت 
می روند که از بستر بالکچین برای ارتباط گسترده تر و بدون 
زمان و مکان جهت جذب ســرمایه گذاران اســتفاده کنند و 

تبادالت خود را به صورت ۷×2۴ انجام دهند.«
بــه گفتــه او اســتقبال بازارهــای ســرمایه از توکن هــای اوراق 
 بهــادار )Security Token( و توکن هــای دارای پشــتوانه 
)Asset-backed Tokens( و همچنین استقبال بانک های 
مرکزی دنیــا از ارزهــای دیجیتال بانک مرکزی نشــان دهنده 

این اســت که بالکچین در حال تبدیل شــدن به روند اصلی 
بازارهای پولی و سرمایه دنیاست و در آینده بسیار تأثیرگذار 

خواهد بود.

جــذبســرمایهگذارانخارجــیبــهبــازار
سرمایهبااستفادهازبالکچین

قاسمی در ادامه با اشاره به نبود ارتباط مؤثر میان بازار سرمایه 
کشور و بازارهای مالی دنیا توضیح داد: »در حالت عادی عمالً 
امکان استفاده از سرمایه خارجی در بازار سرمایه کشور وجود 
نــدارد و در شــرایط فعلــی اســتفاده از بالکچین 
و توکنایز کــردن دارایی هــا بــرای جــذب ســرمایه 

خارجی بسیار مورد نیاز است.«
او در ادامــه گفــت: »با بررســی هایی کــه طی دو 
سال گذشته در شــرکت مزدکس انجام دادیم، 
توانستیم در ابتدا زیرساخت های مورد نیاز این 
تفاهم نامــه را در پلتفــرم مزدکس فراهــم آوریم 
و همچنین نظر مثبــت رگوالتــور را در خصوص 
توکنایز کــردن دارایی هــای بــازار ســرمایه جلــب 
کنیم.« او در ادامه نســبت به همکاری رگوالتور 
برای اجــرای این تفاهم نامــه ابراز امیــدواری کرد 
و گفــت: »در صــورت اســتفاده از بالکچین در بازار ســرمایه 
می توانیم ســرمایه گذاران خارجــی را بدون دردســر ارتباط با 
شبکه پولی ســنتی، به بازار ســرمایه ایران جذب کنیم.« به 
گفته قاسمی، مزدکس جلسات زیادی در این حوزه با سازمان 
بورس برگزار کرده و بدنه کارشناسی، مدیریتی و خود اعضای 
هیئت مدیره سازمان با دید باز در این زمینه همراهی کرده و با 

فعالیت در این حوزه موافق بوده اند.
او همچنیــن بیان کــرد: »مــا در حــال حاضر در ســندباکس 
بــازار ســرمایه حضــور داریــم و بــه  محــض دریافــت مجــوز 
اولیــن برنامه های خــود را بــرای ورود به بازار ســرمایه اجرایی 

دیجیتالی کردن بازار سرمایه

 بر بستر بالکچین
صرافی مزدکس و کارگزاری مبین سرمایه تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند

طهورا 
آدینه وند

viria.adinehvand
@gmail.com

می کنیم. در حال حاضر روی پلتفرم مزدکس مجموعه ای از 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF( را 
قرار داده ایم و در واقع از هر کالس دارایی یک نمونه را به عنوان 

پایلوت برای معامله کاربران طراحی کرده ایم.«
قاســمی بــا توضیــح اینکــه مزدکس قــرار اســت بعــد از این 
تفاهم نامه در دو حــوزه گوناگــون با کارگزاری مبین ســرمایه 
همــکاری کنــد، ادامــه داد: »در ابتــدا در موضوع آمــوزش و 
فرهنگ ســازی کار با بالکچین در بازار ســرمایه، محتوایی را 
بــرای کاربران مبین ســرمایه طراحــی کردیــم. در گام دوم نیز 
امکان معامالت ۷×2۴ را برای کاربران مبین ســرمایه فراهم 
آوردیم تا بتوانند از این ابزار نوین برای تنوع بخشــی به سبد 
دارایی خود و تسریع در تبدیل کالس های مختلف دارایی به 

یکدیگر استفاده کنند.«

انقالببعــدیمعامالتاوراقبهــاداردر
بازارهایسرمایهبربسترتوکناست

در ادامــه محمدعلــی محمــدی، مدیرعامــل و عضــو 
هیئت مدیــره کارگــزاری مبیــن ســرمایه، در خصــوص 
تفاهم نامه همکاری با مزدکس توضیــح داد: »تفاهم نامه 
امروز در زمینه انجام معامالت بازار بورس از بســتر توکن و 
بالکچین است. استفاده از بالکچین در بازار سرمایه در دنیا 
در حال تبدیل شدن به یک روند اصلی است و معامالت بر 
بستر توکن رواج بیشــتری می یابد و ایران نیز از این قاعده 

مستثنی نیست.«
به گفته او رگوالتور هم چراغ سبز نشان داده و با این تفاسیر 
خواهیم دیــد که انقــالب بعــدی معامــالت اوراق بهــادار در 
بازارهای سرمایه بر بستر توکن است. محمدی با بیان اینکه 
مبین سرمایه به عنوان کارگزار این حوزه قصد دارد به صورت 
جدی با روند جدید استفاده از بالکچین در بازار سرمایه همراه 
شود، توضیح داد: »ETFهایی که در حال حاضر در بازار وجود 
دارد، این امکان را خواهند داشت که به صورت توکن معامله 
شوند. این بازار کمی آزادتر اســت و وسعت بیشتری دارد و 
منحصر به ایران نمی شود و هر سرمایه گذار از هر جای دنیا 
می تواند معامله کند و این نوعی ورود سرمایه است.« به گفته 
مدیرعامل مبین سرمایه امضای تفاهم نامه همکاری در این 
حوزه این امکان را برای افرادی که پیش تر از بازار سرمایه خارج 
و وارد حوزه کریپتوکارنسی شدند، فراهم می کند که بدون نیاز 
به دریافت وجه خود از بازار کریپتوکارنســی مستقیماً وارد 
بازار سرمایه شوند. او در خاتمه توضیح داد: »همچنین این 
امکان را برای مشتریان مبین ســرمایه فراهم می کنیم که با 
استفاده از بستر بالکچین توکن های صندوق ها و توکن هایی 
را که مبتنی بر اوراق بهادار هستند، در سامانه اسمارت مبین 

سرمایه معامله کنند.«

   عکس:  نسیم اعتمادی

ANALYSISتحلیل

 موانع از آنچه از ابتدا فکر 
می شد، بیشتر و سخت ترند!

چرا بازی های 
بالکچینی همه گیر 

نشده اند؟
 هرچنــد ایــن ایــده کــه بازی هــا 
می تواننــد عامــل کلیــدی بــرای 
جــذب کاربران بــه پلتفرم هــای بالکچینی 
باشند، در بین اکوسیستم وب۳ خواهان 
دارد، اما خود گیمرها مدت طوالنی است 
کــه در برابــر پذیــرش ایــن ایــده مقاومــت 
در  بالکچینــی  بازی هــای  می کننــد. 
اکوسیستم بازی های جدی و بزرگ صنعت 
بازی، به رسمیت شناخته نمی شوند، اما 
دلیل ایــن امر چیســت؟ به نظر می رســد 
آنچه مانع پذیرش بازی های بالکچینی بین 
اکثریت گیمرها شده، این باشد که در واقع 
هیچ بازی بالکچینی که توانایی تسلط بر 
بازار اصلی بازی ها را داشــته باشــد، وجود 

ندارد.

 بیش از یک ســوم مردم جهان را 
می دهنــد.  تشــکیل  گیمرهــا 
ایکس باکس مایکروسافت، G2A و توئیچ، 
تنها بخشی از نام های بزرگی اند که اکنون به 
صنعت ارزهای دیجیتال هجوم آورده اند. 
بر این اساس ایاالت متحده آمریکا، هند، 
پاکســتان، نیجریه و ویتنام به ترتیب پنج 
کشــور برتر از نظر تعداد صاحبان ارزهای 

دیجیتال هستند. 

 حال با توجه به این پتانسیل باال، 
سؤالی که پیش می آید این است 
کــه چــرا ســازندگان بازی هــای بالکچینی 
بهترین بازی های ممکن را نمی سازند؟ در 
صورتی که آنان برای تأمین مالی مشکلی 
نداشته و با ایجاد بازی های بزرگ خواهند 
توانست مخاطبان بازی های معمولی را به 
خود جذب کنند. ذکر این نکته نیز ضروری 
است که پروژه های وب۳، به ویژه پرو ژه های 
مبتنی بــر توکن های غیرمثلــی میلیون ها 
دالر ســرمایه  جــذب می کننــد و برخــی 
سرمایه گذاری های این حوزه حتی به چند 

ده میلیون دالر نیز می رسد.

 حقیقت امر آن است که ساخت 
یک بازی خوب به چیزی بیشتر از 
پول نیازد دارد. ســازندگان باید خالقیت، 
استعداد و توانایی الزم برای ایجاد یک بازی 
باکیفیت را داشته باشند. موضوع مهم تر 
توجه به این نکته است که آنان باید به طور 
پیوســته به توســعه یــک بــازی باکیفیت 

متعهد شوند.
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امنيت
S E C U R I T Y

چطور مراقب

 دارایی رمزارزی 
خود باشیم

در گفت وگوهای پیش رو مدیران 
سه صرافی کوین  نیک، رمزینکس 

و نوبیتکس به بررسی موضوع 
هک های رمزارزی و اولویت های 

امنیتی پرداخته اند
باپیشرفتدرحوزهرمزارزهاودرگیریبیشترمردمبااینبازارمالی،کمکممشکالتنیزیکیپسازدیگریخود
رانشانمیدهند.یکیازاتفاقاتیکهاینروزهاکاربرانرانگرانکرده،هکشدنچندپروژهرمزارزیوازدسترفتن

بخشیازسرمایهکاربران،آنهمبهفاصلهکمیازیکدیگربودهاست.بههمیندلیلبهسراغپارساشعبانی،
مدیرتیمزیرساختوامنیتهلدینگنیکاندیش؛محمدحسینکشاورز،مدیرفنیرمزینکسوامیررنجبر،
مدیرعملیاتنوبیتکسرفتیمتاتوضیحدهندکهازبعدفنیکاربرانتاچهمیزانمیتوانندازبروزایناتفاقبرای
خودجلوگیریکنندونقشصرافیهاوکسبوکارهایرمزارزیدرحفظامنیتکاربرانچیست.کارشناسان
میگویندکیفپولهایگرموسختافزاریباالترینامنیترابرایذخیرهسازیدارند.البتهاینبستگیبهنیاز
وانتخابکاربرانداردکهقصددارندبهچهصورتتوکنوداراییخودراذخیرهکنند.اگرمیخواهندبهصورت

بلندمدتذخیرهکنند،بهتراستکهازکیفپولهایسردیاسختافزاریاستفادهکنند،امااگربازهکوتاهمدتی
رابرایذخیرهدرنظرگرفتهاند،یابهزودیمیخواهندخریدوفروشکنندیاداراییراانتقالدهند،میتوانند
ازکیفپولهایگرماستفادهکنند،ولیمعموالًبهترینروشنگهداری،کیفپولهایثابتیاسختافزاری

هستند.
کارشناسانامنیتمدامتاکیدمیکنندکاربرانبایدصرافیهاییراانتخابکنندکهازامنیتباالییبرخوردار

وپشتوانهمحکمیداشتهوازلحاظاحرازهویتوپولشوییهممطمئنباشند.موضوعکیفپولهای
شخصیورعایتمواردایمنیازسویکاربراناینروزهابیشازهمیشهمهمشدهاست.جدیگرفتنمراقبت
ازکلیدخصوصیکیفپولهاوقرارندادنآندراختیاراشخاصدیگر،نگهداریداراییهایدیجیتالدرکیف
پولهایسردوسختافزاریدرصورتزیادبودنآنهاونگهداریبرایبلندمدت،احتیاطدرموردبدافزارهاو

اپلیکیشنهاینامعتبرومخربودانلودنرمافزارهایموردنیازازمنابعمعتبر،انتخابرمزهایپیچیدهودارای
امنیتباالبرایحسابهایکاربریوفعالکردنتأییدهویتدومرحلهایبرایحسابو...مواردیاستکهبرای
دوریاززیانهایناشیازهکپروژههاوحتیهکهایشخصیکلیدیبهنظرمیرسند.تالشکردهایمدرسه

گفتوگویپیشرومهمترینبایدهاونبایدهایاینحوزهراباکاربرانرمزارزدرمیانبگذاریم.

I N T E R V I E W

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

 کتاب
 متاورس 

منتشر شد
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امنيت
S E C U R I T Y

ایــنروزهایکــیازنگرانیهایکاربــراندر
دنیایرمزارزهاموضوعهکوسرقتداراییهاست؛
مهمترینمنشاءچنیناتفاقاتیچیستومعموالً
چــهپروژههایــیبیشــتردرگیــرچنیــنمعضلــی

میشوند؟
موضوع هک و سرقت دارایی رمزارز باید از دو جهت بررسی 
شود؛ یک بخش مربوط به رعایت نکات امنیتی است که از 
سمت کاربر باید بررسی و بخش دیگر مربوط به تیم توسعه 
رمزارز است که باید به مواردی در خصوص آن توجه داشت.

کاربران باید به ســراغ رمزارزهایی بروند که وایت پیپر و تیم 
توسعه دهنده مشخصی داشته باشند. باید شروع، آینده 
و ســرمایه پروژه مشــخص  باشــد. فرد قبــل از اینکــه اقدام 
به خرید یک رمــزارز کند، باید ایــن مــوارد را در نظر بگیرد؛ 
چراکــه توجه نکــردن بــه ایــن مســائل بــه مشــکل، هــک و 
ســرقت دارایی ها منجر می شــود. از طرف دیگــر خود کاربر 
نیز باید قواعد امنیتی را رعایت کند. رعایت برخی مسائل، 
به خصــوص بــرای کســانی کــه در حــوزه رمزارزهــا فعالیت 
می کنند، ضروری است. برای مثال کاربران باید از کیف پول 
ســخت افزاری اســتفاده کنند. یکی دیگر از قواعد امنیتی 
که کاربران باید رعایت کنند، انتخاب پســوردهای ســخت 

و پیچیده است.
پروژه هایی که تیم توسعه بادانش و متخصص و یک نقشه راه 
مدون و صحیح نداشته باشند و نتوانند از فناوری های روز دنیا 
استفاده کنند، در اولین حمله ضربه می خورند. استفاده از 
یک تیم توسعه تخصصی و در اولویت قرار دادن تمام موارد 
امنیتی الزامی است، اما متأسفانه به علت افزایش پروژه های 
رمزارزی توجه به این موضوعات کمتر شده و بیشتر به دنبال 
باال آوردن پروژه ها و مارکتینگ و جذب سرمایه هستند. این 
پروژه ها به توان فنی تیم فکر نمی کنند، ریسک ها را در نظر 

نمی گیرند و باگ ها را بررسی نمی کنند.

کاربرانایرانیدربرابرچنینمواردیچقدر
آسیبپذیرهســتندوچهآموزشهایینیازدارندتا

کمتردچارخسارتشوند؟
کاربــر ایرانــی اگــر بــدون دانش کافــی بــه ســراغ صرافی های 
خارجی برود در مقایســه با کاربری که به ســراغ صرافی های 
داخلــی مــی رود، در معرض خطر بیشــتری قــرار دارد. خطر 

سرمایه گذاری کاربران ایرانی در صرافی های خارجی تحریم 
است. اینکه چطور و از چه طریقی باید اقدام کنند و ریسک 
بالک و شناسایی شــدن دارایی را پایین بیاورند، مهم است. 
اســتفاده از ابزارهایی به منظور دور زدن تحریم مفید است، 

اما نحوه استفاده از آنها نیز اهمیت دارد.
صرافی هــای خارجی به شــما توضیح نمی دهند کــه از کدام 
وی پی ان یا ویرچوال ماشین استفاده کنید؛ بنابراین ما باید 
به عنوان کاربری ایرانی بدانیم که از چه ابزاری استفاده کنیم 
تا تأثیرات تحریم و ریسک لو رفتن اطالعات مان را به حداقل 

برسانیم. 

مهمتریناشــتباهاتکاربرانکهمعموالً
هزینــهآنرادرچنیــناتفاقاتــیشــاهدهســتیم،
چیست؟چهمواردوتوصیههاییرابایدرعایتکرد

تاکمترایناتفاقاتبرایکاربرانرخدهد؟
کاربران حتماً اطالعات حساب خود را در یک جای امن ذخیره 
کننــد و بــه  هیچ عنــوان آن اطالعــات را با شــخص دیگری به 
اشتراک نگذارند، سرمایه گذاری روی توکن های بدون پشتوانه 
را کنار بگذارند و سودای رسیدن به سودهای نجومی نداشته 
باشند. هر دستگاه متصل به اینترنت می تواند راه و پلی برای 
هکر باشــد. رعایت نکات کوچــک می توانــد از فجایع بزرگ 
جلوگیری کند. همچنین به روزرسانی سیستم عامل، مرورگر 

اصلی، اپلیکیشن موبایل و آنتی ویروس را جدی بگیرند.
برای مثال سیســتم شــخصی بــه خاطــر عــدم اســتفاده از 
آنتی ویروس و اتکا به آنتی ویروس پیش فــرض ویندوز دچار 
یک بدافزار شده بود. وقتی  فرد آدرس کیف پول را کپی می کرد 
این بدافزار به یک ســرور متصل می شــد و آن ســرور آدرس 

کیف پول هکر را جایگزین می کرد.
تمام صرافی های معتبر این روزها کاربران خود را احراز هویت 
می کنند. مورد دیگری که کاربران باید به آن دقت کنند، نحوه 
ارائه اطالعات هویتی است؛ بنابراین توصیه می شود کاربران 
مدارک خــود را فقــط از طریــق کانال هــای رســمی در اختیار 

صرافی ها قرار دهند.

صرافیهاودیگرکسبوکارهایرمزارزی
چهمــواردیرابایددربرابــرتهدیداتیازایندســت

لحاظکنند؟

پارسا شعبانی، مدیر تیم زیرساخت و امنیت هلدینگ نیک اندیش 

اعتماد کاربران بزرگ ترین 
سرمایه هر کسب وکاری است

بهتر اســت صرافی ها در زمان ثبت نام کاربران تمــام راه های 
کاربری را به وضوح اعالم کنند تا کاربر بداند دقیقاً راه ارتباط 
بــا آن صرافی چیســت و بــه کاربــر تأکید کننــد هر پیامــی را 
که از هــر روش دیگــری به نــام آن صرافی دریافــت کردند، به 
 منزله کالهبرداری تلقی کننــد. صرافی ها بایــد آموزش های 
الزم در این خصوص را در ســایت خود قرار دهنــد، کاربر را از 
ظرفیت شبکه های اجتماعی آگاه کنند و تا حد ممکن نکات 
آموزشی از جنبه امنیتی را به صورت کوتاه و خالصه منتشر 
کنند تا کاربــر آپدیت باشــد. اگر صرافــی این کارهــا را انجام 
دهد، می تواند از مشــکالت متعدد هم برای خود و هم برای 
کاربر جلوگیری کند. صرافی ها باید موضوع امنیت را قبل از 
توسعه و پیشرفت کسب وکار در اولویت قرار دهند. مواردی 
مثل اســتفاده از هات ولــت و کلدولت، شناســایی باگ های 
بالکچین و تشکیل تیم های واکنش سریع برای مواقع بحرانی 
از الزامات یک صرافی هســتند. اعتماد کاربــران بزرگ ترین 
سرمایه هر کسب وکاری، به خصوص در حوزه کریپتو است.

صرافی هــا بایــد نهایــت دقــت را در ذخیره ســازی اطالعــات 
شخصی و مدارک هویتی داشته باشند. فناوری های جدید 
و امنی برای ذخیره ســازی دیتا در فضای ابری به وجود آمده 
که حتی در صورت دسترسی به آن سرور دیتا قابل  استخراج 
نخواهد بود. تیم های توسعه صرافی ها باید آپدیت باشند و 
بتوانند از این فناوری ها اســتفاده کننــد. در مجموع امنیت 
را در اولویــت قــرار دهنــد و پیــش از هــر چیــزی روی امنیــت 

سرمایه گذاری کنند.

مهمتریــنهکهایــیکــهدرچنــدســال
گذشــتهاتفاقافتاده،چهبودهوچقدربهاعتباراین

حوزهآسیبزدهاند؟
اولین و مهم ترین هکی که در دنیای کریپتو اتفاق افتاد، مربوط 
به صرافــی مت گاکس بــود. مت گاکــس یک صرافــی ژاپنی 
بود کــه در ســال 2۰۱۰ تأســیس شــد و در آن زمــان۷۰ درصد 
تراکنش های بیت کوین کل دنیا را مدیریت می کرد. متأسفانه 
این صرافی در سال 2۰۱۴ هک شد و حدود ۴۷۰ میلیون دالر 
دارایی از دست رفت. هک بعدی مربوط به صرافی کریپتوپیا 
است. هک کریپتوپیا در سال 2۰۱۸ اتفاق افتاد، یعنی همان 
سالی که تب وتاب رشد دارایی ها بود. این هک ضربه سنگینی 
به جامعه کریپتو وارد کرد و هنوز هم این صرافی نتوانســته 
موجــودی کاربــران را برگردانــد. این اتفــاق می توانــد اعتماد 
کاربران به بــازار را کاهش دهد. هک شــبکه رونین هــم به از 

دست رفتن بیش از 6۰۰ میلیون دالر شد.
هک های بسیاری تابه حال رخ  داده، اما نمی توان گفت که این 
اتفاقات باعث سلب شــدن اعتماد از کریپتو می شود. چون 
همه جا نظیر این اتفاقات می افتد، برای مثال از بانک ها هم 
دزدی می شود، ولی مردم همچنان سپرده های خود را در بانک 
قرار می دهند، اما این اتفاقات به تیم های توســعه و امنیتی 
پروژه ها گوشــزد می کند که بیشــتر دقــت کــرده و از بدبینی 

نسبت به کریپتو پیشگیری کنند.

نهادهــایقضایــیدنیاچقــدرمیتوانند
ســرقتهاییازایــندســتراپیگیــریکننــدیــا

داراییهایازدسترفتهرابازگردانند؟
این طور نیست که شبکه بالکچین قابل  پیگیری نباشد. شاید 
بین عموم جاافتاده باشد که در شبکه بالکچین نمی توان هیچ 
مبلغ و تراکنشی را پیگیری کرد. در دارک وب تمام معامالت در 
بستر بالکچین و توسط پروژه های کریپتویی انجام می شود و 
نمی توان گفت که قابل  پیگیری نیستند. نهادها و تیم هایی 
وجــود دارد کــه تراکنش هــای رمــزارزی را ردیابــی می کننــد. 
ســایفرتریس اولین تیم بالکچین دنیا بود که حکم پزشکی 
قانونی بالکچین را داشت. سایفرتریس تراکنش های پرخطر 
را رصد می کرد. این مؤسسه در سال 2۰۱5 و برای محافظت 
از مؤسســات مالــی در برابــر خطــرات پول شــویی مجــازی و 
دیگــر خطرات مرتبــط با حــوزه کریپتو تأســیس شــد. امروز 
این مؤسســه می تواند تراکنش بیش از ۸۰۰ رمزارز و شــبکه 

بالکچینی و کیف های کریپتویی را ردیابی کند.

NEWSخبر

توکن حاکمیتی سادو
سادوســوآپ کــه یــک بــازارگاه 
غیرمتمرکــز بــرای خریدوفــروش ان اف تی 
اســت، 6۰ میلیــون توکن حاکمیتــی خود 
را منتشــر کرده اســت. توکنی به نام سادو 
که به کاربران اجازه مشــارکت در اداره این 

پلتفرم را می دهد.

ترا در استادیوم!
بــا وجــود ســقوط تــرا در ماه های 
گذشــته، تبلیغــات ایــن رمــزارز هنــوز 
در اســتادیوم های ورزشــی آمریــکا دیــده 
می شــود؛ موضوعی که انتقاد بســیاری از 

کاربران آن را برانگیخته است.

کوچک شدن وب 3 اسنپ
در چهارماهــه گذشــته اســنپ 
بیش از ۴۰۰ میلیون دالر از درآمدهایش را 
از دســت داده، حاال تیم وب۳ این شرکت 

2۰ درصد کوچک تر شده است!

امکانی برای هنرمندان
از  یکــی  گیــت وی  نیفتــی 
پلتفرم های شناخته شده ان اف تی امکان 
جدیدی را فعال کرده کــه به کیوریتورهای 
هنری اجازه دایر کردن فروشگاه آثار هنری 

را می دهد.
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جذب سرمایه 100 میلیون 
دالری آنیموکا برندز 

از تماسک

بازیگر مهم متاورس 
در آسیا

 بزرگ ترین شرکت سرمایه گذاری 
بالکچیــن در آســیا به تازگی ۱۰۰ 
میلیــون دالر دیگــر بــرای جاه طلبی هــای 
متاورسی خود سرمایه جذب کرده است. 
شرکت آنیموکا برندز این ۱۰۰ میلیون دالر 
را از شــرکت دولتــی ســنگاپوری بــه نــام 
تماسک دریافت کرده است. این جذب 
ســرمایه ســبب تقویــت آنیمــوکا برنــدز 
به عنوان یکی از بازیگران اصلی متاورس 
در آسیا خواهد شد.   آنیموکا برندز زمانی 
یــک اســتودیوی بازی هــای ویدئویــی 
کوچک در هنگ کنگ بود، اما االن بیش 
از 34۰ شرکت پورتفولیو دارد و بزرگ ترین 
واحــد ســرمایه گذاری بالکچیــن و غــول 
بازی هــای بالکچیــن در آســیا محســوب 
می شــود. از شــرکت های پورتفولیــوی 
آنیموکا برندز می توان به برترین بازی های 
متاورس، سندباکس و دیسنترالند اشاره 

کرد.

 آنیموکا برندز چندی پیش نیز از 
 ،MUFG ،بزرگ ترین بانــک ژاپن
45 میلیــون دالر ســرمایه جــذب کــرد تــا 
فعالیت های وب3 خود را در ژاپن توسعه 
دهد. این شرکت در ماه جوالی موفق شد 
از سرمایه داران برجسته ای مانند سکویا و 
وینکلواس 75.32 میلیون دالر جذب کند.  
مسیری که آنیموکا برندز در سرمایه گذاری 
بر اســتارتاپ های بازی های بالکچینی در 
دیگــر  از  بســیاری  بــا  پیش گرفتــه، 
سرمایه گذاران خطرپذیر یکسان است. بر 
اساس نظرسنجی گیم فای در سال 2۰22، 
68 درصد سرمایه گذاران در دنیا از طریق 
بــازی وارد دنیــای رمزارزهــا می شــوند. 
گیم فای در این نظرســنجی حــدود 25۰۰ 
ســرمایه گذار را که ظرف کمتر از یک سال 
گذشــته وارد بــازار وب3 شــده اند، مــورد 

بررسی قرار داده است. 

 »ونــس اسپنســر«، یکــی از 
بنیان گذاران فریم ورک ونچرز، به 
بالک ورکز گفت: »با اینکه بازار رمزارزها رو 
به نزول است و دارد زمستان خود را سپری 
می کنــد، امــا بــازی هنــوز هم یــک بخش 

محبوب این فناوری محسوب می شود.«
بــر اســاس پیش بینی هــا انتظــار مــی رود 
صنعــت متــاورس از 63.8 میلیــون دالر 
در ســال 2۰2۱ به ۱.6 میلیارد دالر تا سال 

2۰3۰ رشد کند. 
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 چند وقتی است کاربران دنیای رمزارزها با 
موضوع هــک و ســرقت دارایی هــا مواجه شــده اند؛ 
منشاء چنین اتفاقاتی چیست؟ کدام پروژه ها بیشتر 

درگیر چنین معضلی می شوند؟
نکته ای که در حوزه فناوری بالکچین وجود دارد این است 
که ســرعت نوآوری و تغییرات آن زیاد است و تنظیم گری، 
به خصوص در کشور ما کم است. تنوع و سرعت تغییرات 
راه را بــرای کالهبرداران باز می کند تــا پروژه های خود را بین 
پروژه هــای جــدی جــا بزننــد. از طرفــی در نبــود رگوالتوری 
پروژه ها مجبور نیستند استانداردهای امنیتی و مدیریت 
ریسک رایج در محیط مالی را رعایت کنند و همین امر به 
ریسک های امنیتی و مالی بیشتری منجر می شود. به نظر 
من ریشه مشــکالت امنیتی همین عدم وجود رگوالتوری 
است. بخشی از این موضوع البته هزینه ای است که برای 
بهره مند شدن از مزایای نوآوری می پردازیم و بخش دیگر 
هم کمتر بودن سرعت نهادهای تنظیم گر نسبت به فعاالن 
این حوزه مرتبط است، اما به نظر من با در نظر گرفتن این 
موارد نیــز در تنظیم گری این حــوزه از نقطه بهینه بســیار 

عقب  هستیم.
در مــورد پروژه هــای پرریســک تر اگــر بــه پیشــینه نــگاه 
کنیم، متوجه می شــویم هر نــوع پــروژه ای، در هر انــدازه و با 
هر ســابقه ای دچار مشــکل شــده اســت. برای مثــال هک 
صرافی مت گاکس که ســهم 7۰درصدی از بازار داشــت، به 
ازدست رفتن دارایی بسیاری از مردم منجر شد. حتی خود 
پروژه اتریوم بــه  خاطر یک آســیب پذیری مجبور شــد برای 
برگرداندن دارایی کاربــران هاردفورک انجام دهــد. اما به  هر 
حال سیســتم هایی که زمان طوالنی تــری در بــازار بوده اند و 
ابعاد بزرگ تری دارند، معموالً مورد اعتماد کاربران بیشتری 
هســتند. چون ایرادات اساسی این سیســتم ها در بیشتر 
مــوارد پیــدا و برطــرف شــده اند. در مــورد سیســتم هایی که 
ســرمایه های بزرگ تری دارند و زمان بیشــتری در بــازار دوام 
آورده اند، می توان گفت که خود بازار تا حدی نقش رگوالتور 
را ایفا کرده، اما بین پروژه های کوچک اســکم های بیشتری 

وجود دارد.

 آیــا کاربــران ایرانــی در برابــر ایــن مــوارد 
آسیب پذیر هســتند یا مشــکل جهانی است؟ چه 

آموزش هایــی نیاز اســت تــا خســارات وارده کاهش 
یابد؟

تمام کاربران دنیا با مشکالتی در این حوزه مواجه هستند، 
امــا کاربــران ایرانــی عــالوه بــر مشــکالت معمــول متحمــل 
ریســک های بیشــتری هســتند. موضوعی که به  بسیاری 
از کاربــران ایرانــی آســیب  زده، قوانیــن مربــوط بــه تحریم و 
قوانیــن پول شــویی بین المللــی اســت. در اثــر ایــن قوانیــن 
دارایی های کاربران ایرانی در صرافی های بین المللی معموالً 
در معرض بلوکه شدن قرار دارند. از طرفی قطع دسترسی از 
پلتفرم های ساده و معتبر، به هدایت کاربران به پلتفرم های 
پر ریسک تر، منجر می شود و خطرات فعالیت در این حوزه 
را بــرای آنها افزایــش می دهد. ممکن اســت کاربــران ایرانی 
به دکس ها مراجعه کنند و عدم آشــنایی بــا جزئیات فنی و 
ریســک های مخصوص به این صرافی ها، به متضرر شدن 
آنهــا می انجامــد.  در محیــط داخلی هــم با توجه  بــه اینکه 
نســبت به ســایر دنیا در زمینه تنظیم گری عقب هستیم، 
کاربران ما نسبت به کاربرانی که در محیط رگوله شده فعالیت 

می کنند، بیشتر در معرض خطر و تهدید قرار دارند.

 مهم ترین اشتباهات کاربران در این میان 
کدام اند؟

من چند مورد را که با تجربه ما برای کاربران بیشتر مشکل ساز 
بوده، عنــوان می کنم. کاربــران در نقل وانتقــاالت باید دقت 
زیادی داشته باشند؛ برای مثال آدرس ها را درست وارد کرده، 
شــبکه درســت را انتخاب کنند و بــه تگ و ممــوی آدرس ها 
دقت داشــته باشــند. اگــر کاربــران در صرافی هــای خارجی 
فعالیت می کنند، به تغییر آی پی و فعالیت های مشــکوک 
دقت کنند تا ریسک بلوکه شــدن دارایی های خود را کمینه 
کنند. صرافی هایی کــه کاربــران ایرانی با پاســپورت ایرانی را 
می پذیرنــد، ممکن اســت زمانی بگوینــد که دولــت آمریکا 
آنها را مجبور به بستن حســاب ها کرده اســت؛ بنابراین به 
ریسک های مشابه توجه کنند و تمام دارایی خود را در این 

صرافی ها ذخیره نکنند. 
به طور کلــی توصیــه امنیتی من این اســت کــه اگــر کاربران 
قصد خریدوفروش و ســرمایه گذاری طوالنی مــدت ندارند، 
با مالحظــات امنیتــی نگه داشــتن دارایی ها آشــنا شــوند و 
دارایی های خــود را روی صرافی ها؛ چه ایرانــی و چه خارجی 

گفت وگو با محمدحسین کشاورز، مدیر فنی رمزینکس

 ریشه مشکالت امنیتی 
عدم وجود رگوالتوری است

نگه ندارند. دارایی هــا را روی کیف پول های خــود نگه دارند، 
ولی ریســک های امنیتی و راه حل های آنهــا را بدانند. برای 
مثال رمز دسترسی و بازیابی کیف  پول خود را در جای امنی 
نگهداری کنند، البته این رمز را به صورت متن بدون کدگذاری 

نگهداری نکنند.
برای مدیریت ریسک های مالی که البته مخصوص به حوزه 
بالکچین هم نیستند، به صورت ویژه از بازارهای کوچک تر 
و از اعتماد بــه داده هایی که از کانال های ناشــناس دریافت 

می کنند، بپرهیزند.

 صرافی ها و دیگر کسب وکارهای رمزارزی 
چــه مــواردی را بایــد در برابر ایــن تهدیــدات در نظر 

بگیرند؟
سرمایه اصلی هر صرافی، اعتماد کاربران است و معتقدم که 
توجه ویژه ای به امنیت کاربران داشت. صرافی ما مجموعه ای 
از اقدامات بالکچینی و امنیت نرم افزاری را برای مقابله با این 
تهدیدات انجام داده است. به جز اقدامات عمومی در حوزه 
امنیت نرم افزار، با مدل سازی تهدیدات موجود و درس گرفتن 
از اتفاقاتی که برای دیگر صرافی ها رخ  داده؛ برای بهبود امنیت 
مدل نگهداری از دارایی های کاربران و عملیــات رمز ارزی در 
صرافی را طراحی کرده ایم. یکی از کارهایی که برای پیشگیری 
انجام داده ایم، ذخیره ســازی ســرد اســت تا اگر به هر علتی 
سیستم های نرم افزاری مورد نفوذ قرار گرفتند، دارایی کاربران 

در معرض خطر قرار نگیرد.
مسئله دیگر رعایت استانداردهای فنی امنیتی مخصوص 
نهادهای مالی است. برای نهادهای حوزه مالی مثل بانک و 
بورس استانداردهای امنیتی فنی داخلی و بین المللی منتشر 
شــده اســت. در حوزه رمزارزها، تنظیم گری کــه صرافی ها را 
مجبور به رعایت این استانداردها کند، وجود ندارد، ولی ما 
بر اساس استانداردهای حوزه های دیگر عمل می کنیم و این 
استانداردها را در فرایندهای فنی به کار می گیریم. عالوه بر 
این از سیســتم آزمون هــای نفــوذ دوره ای بهره می بریــم و از 

آدیتورهای خارجی برای بررسی امنیت استفاده می کنیم. 

 مهم تریــن هک هایی که در چند ســال گذشــته 
اتفاق افتاده، چــه بوده و چقــدر به اعتبار این حوزه آســیب 

زده اند؟
مت گاکس اتفاق بزرگی بــود و اثر خــود را روی قیمت رمزارز 
گذاشــت و در آن زمان بــه بی اعتمادی مردم منجر شــد. در 
مورد کاربران ایرانی اتفاقاتی که در bitrex رخ داد، باعث شد 
دارایــی کاربران زیادی از دســترس خارج شــود. این اتفاقات 
هرچقدر بزرگ تر باشند، تأثیر بیشتری روی اعتماد کاربران 
می گذارنــد. در اینجا نیاز بــه رگوالتوری پررنگ تر می شــود؛ 
چراکه اگر کسی در این حوزه اشتباه کند، همه مجموعه های 

مشابه را تحت تأثیر قرار می دهد. 
غیر از ریسک های فنی، ریسک های مالی و مکانیسمی نیز 
به ایجاد مشــکل و بی اعتمادی مردم منجر شــده اند. برای 

مثال اتفاقی که برای لونا افتاد، به این حوزه آسیب وارد کرد.

 آیا نهادهــای قضایــی دنیــا می توانند در 
پیگیــری ایــن ســرقت ها یــا بازگردانــدن دارایی هــای 

ازدست رفته اثرگذار باشند؟ 
از چند جهت می توان این مسئله را بررسی کرد. هدف برخی 
از پروژه های بالکچینی این است که غیر قابل رهگیری باشند. 
پس در سطحی ممکن است به علت عدم وجود اطالعات 
کافی، امکان پیگیری قضایی وجود نداشته باشد. در سطح 
دیگر، اگر امکان پیگیری هم وجود داشته باشــد و در حوزه 
قضایی ایران نباشد، ممکن اســت کاربران ایرانی نتوانند از 
این امکان بهره مند شوند؛ زیرا بر اساس قوانین پول شویی 
بین المللی کاربران ایرانی نباید معامله کنند و حق پیگیری 
هم ندارند. به طور کلی در بیشتر موارد بالکچینی، حتی در 
داخل کشور هم نمی توان برای پیگیری به سیستم  قضایی 
اتکا کرد. اگر قوانین در این حوزه به روز شوند، احتماالً بر این 

موضوع مؤثر خواهند بود.

امنيت
S E C U R I T Y
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 ســرقت دارایی ها و هک شــدن پروژه های 
رمزارزی یکی از نگرانی های این روزهای کاربران حوزه 
رمزارز اســت. منشــاء این اتفاقات را چــه می دانید و 
معموالً چه پروژه هایی بیشتر درگیر چنین معضلی 

می شوند؟
ممکن اســت کاربر تمام پروتکل های امنیتی را رعایت کرده 
و پروژه  معتبری را نیز برای ســرمایه گذاری انتخــاب کند، اما 
خود پلتفرم بالقوه تحت ریسک باشد. برای مثال اتفاقی که 
برای لونا افتاد؛ با اینکه آن پروژه نسبتاً خالقانه بود و به مدت 
طوالنی تحت استرس تست توسط افراد خبره قرار گرفته بود، 
اما در نهایت مشخص شد که فرایند پویای کنترل عرضه/
تقاضای توکن ها در آن شبکه فی نفسه مشکل زا بود. بنابراین 
کاربران قبل از سرمایه گذاری روی ارزهای ناشناس یا ارزهایی 
که به تازگی وارد اکوسیستم شده اند، باید بررسی کافی داشته 
باشــند.   مهم ترین راهکار بــرای جلوگیری از کالهبــرداری و 
فیشینگ و خودداری از سرمایه گذاری روی پروژه های بدون 
پشتوانه و همچنین نگهداری امن دارایی، این است که قبل از 
ورود به هر حوزه ای، به ویژه حوزه های مالی، افراد فرایند کسب 
دانش را طی کنند و قبــل از ســرمایه گذاری، دربــاره آن پروژه 

تحقیق کرده باشند. 

 کاربــران ایرانــی بایــد چــه کار کننــد یا چه 
آموزش هایی ببینند کــه کمتر در معرض خســارات 

این چنینی قرار گیرند؟ 
انتخاب بستر مناسب و مورد اعتماد برای معامله، استفاده 
از کیف پــول ســخت افزاری، یا در صــورت اســتفاده از کیف 
پول نرم افزاری، دقت در نگهداری کلمات بازیابی کیف پول، 
فعال ســازی ورود دومرحله ای بــرای اســتفاده از پلتفرم های 
رمزارزی، خــودداری از ارائه رمز عبور به افــراد غیر، خودداری 
از کلیــک روی لینک هــای مشــکوک، عــدم اســتفاده از رمز 
عبور یکسان برای حساب های کاربری مختلف، استفاده از 
آنتی ویروس مناســب و... مواردی اســت که کاربــران باید به 
آنها دقت کنند.  همچنین کاربران باید توجه داشته باشند 
که چه بــرای ورود به پلتفرم ها و چه بــرای ورود به کامپیوتر یا 
تلفن همراه شان که از طریق آن وارد صرافی می شوند، از رمز 
عبور مطمئن و سخت استفاده کنند و تلفن همراه یا کامپیوتر 
خود را در اختیار دیگران قرار ندهند. همچنین از کامپیوترهای 

محیط های عمومی مانند کافی نت ها یا محل کار برای ورود به 
پلتفرم های تبادل رمزارز استفاده نکنند. 

کاربران ایرانی غیر از مواردی که به آنها اشاره شد، بحث های 
مربوط به تحریــم را نیز باید در نظر بگیرند. مســدود شــدن 
حساب کاربران ایرانی در برخی پلتفرم های خارجی، همچون 
بایننس، رهگیری تراکنش ها و... ریســک هایی هستند که 
برای کاربران ایرانی در بازارهای مالی جهانی وجود دارد. انتقال 
تتر از طریق تترشیلد یا همان انتقال حفاظت شده تتر، یکی 
از راه های جلوگیری از شناسایی و ردیابی تراکنش های تتری 

است که این امکان در نوبیتکس وجود دارد. 
در رابطه با پلتفرم های خارجی بسیاری از کاربران راهکارهایی 
را برای جلوگیری از شناسایی به عنوان کاربر ایرانی و به نوعی 
دور زدن تحریم انجام می دهند، اما این کار نیز ریسک های 
خود را دارد. یکی از دالیلی که کاربران را به ســمت اســتفاده 
از پلتفرم های خارجی ســوق می دهد، امکان معامله فیوچر 
است، اما بسیاری از کاربران در بازار فیوچر معامله نمی کنند؛ 
از ایــن رو اســتفاده از پلتفرم هــای بومی یــا نگهــداری دارایی 
در کیف پول های شــخصی می تواند ضریب امنیت بسیار 
باالتری نســبت به نگهداری دارایــی در پلتفرم های خارجی 

داشته باشد. 

 مهم ترین اشتباهات کاربران در این بخش 
چیست؟

انتخاب شبکه انتقال اشتباه، فراموش کردن کلمات بازیابی 
کیف پول، فریب خــوردن از طریق ســایت های فیشــینگ و 
ســرمایه گذاری با مبالغ زیــاد روی توکن هــا و رمزارزهای فاقد 
پشــتوانه و ســرمایه گذاری در پروژه هــای پانــزی، بخشــی از 
اشتباهاتی است که برخی کاربران نه فقط در ایران، بلکه در 

سراسر جهان مرتکب می شوند. 

 چه موارد و توصیه هایی را باید رعایت کرد 
تا این اتفاقات کمتر برای کاربران رخ دهد؟

در رابطه با نگهداری دارایی های رمزارزی، نگهداری سرد شاید 
از حد توان یک کاربر معمولی فراتر باشد، اما استفاده از کیف 
پول های نرم افــزاری پرطرفدار مثل تراســت ولت نیز نیازمند 
داشتن دانش است. کوچک ترین اشتباهی در این حوزه؛ از 
نحوه ذخیره سازی کلمات بازیابی یا کلید خصوصی تا ارسال 

امیر رنجبر، مدیر عملیات نوبیتکس 

لزوم شکل گیری استاندارد 
امنیتی در تمام سرفصل ها

توکن اشتباه روی شبکه اشتباه یا به آدرس اشتباه، می تواند 
امنیت دارایی را تحت  تأثیر قرار دهــد. بحث های مربوط به 
دقت در نگهداری کلمات کلیدی بازیابی کیف پول، خودداری 
از باز کردن لینک هــای مشــکوک، آگاهی از این مســئله که 
دارایی شــان را روی شــبکه درســت انتقال دهند و... مواردی 
است که کاربران باید در رابطه با آنها آموزش ببینند و دقت و 

اطالعات کافی داشته باشند. 

 صرافی ها و دیگر کسب وکارهای رمزارزی 
الزم است در این زمینه چه تمهیداتی بیندیشند؟ 

از آنجایــی  کــه ســطح سیاســت ها و اســتانداردهای بــه کار 
گرفته شــده در صرافی هــا در ایــران همســان نیســت، بــه 
نظر می رســد در ابتــدا باید یک اســتاندارد امنیتــی در تمام 
سرفصل های امنیتی شکل بگیرد و صرافی ها، خود را با این 
استانداردها همسان کنند و در قبال آن هم به کاربر پاسخگو 

باشند. 
نگهداری دارایی ها به شــکل کامــالً ســرد )cold storage( و 
ایمن بودن دارایی ها در برابر حمالت، ساختار چندامضایی 
برای برداشت دارایی های صرافی و نبود امکان کالهبرداری، 
اســتقرار ســرورها در ایــران،  ذخیره ســازی همــه اطالعــات 
مشــتریان به صــورت رمزنگاری شــده، ارزیابی های مــداوم و 
دوره ای امنیتی، تغییر مداوم آدرس کیف پول ها و... از جمله 
مواردی هســتند که پلتفرم های ایرانی برای افزایش ضریب 
امنیت پلتفرم و دارایی کاربران باید به کار بگیرند. همچنین 
اجباری کــردن شناســه دوعاملــی بــرای ورود و برداشــت از 
حساب، ارسال پیامک تأیید برداشت، جلوگیری از برداشت 
حجم باال و تماس تصویری بــا کاربر برای اطمینــان از اینکه 
خود کاربر اقدام به برداشت وجه کرده، ضریب امنیت دارایی 
کاربران را باال می برد. از سوی دیگر استفاده از امکان تترشیلد 
و الیتنینگ برای انتقال تتر و بیت کوین از دیگر امکاناتی است 
که پلتفرم ها برای جلوگیری از رهگیری تراکنش های رمزارزی 

باید در اختیار کاربران قرار دهند. 

 مهم تریــن هک هایــی کــه در چنــد ســال 
گذشــته اتفاق افتاده، چه بوده و چقدر به اعتبار این 

حوزه آسیب زده اند؟
هک هــای متعــددی در پلتفرم هــای دیفــای، به خصــوص 
پلتفرم های وام دهی رمزارزها در ســال های اخیر رخ داده اند، 
اما در حوزه ســازوکار پلتفرم های تبادل، یکــی از موارد مهم، 
هک بایننس در سال 2۰۱9 بود که در آن هکرها با ترفندهای 
مختلف تالش کرده بودند به کیف پول های داغ این صرافی که 
تنها دو درصد دارایی های موجود در این پلتفرم بود، دسترسی 
پیدا کنند و در نهایت نیز هفت هزار بیت کوین از این صرافی 
به سرقت رفت. از این رو نگهداری ســرد دارایی نکته بسیار 

حائز اهمیتی در امنیت دارایی در پلتفرم های تبادل است. 
اخیراً نیز شاهد هک کیف پول های سوالنا بودیم که بسیاری 
از ولت هــای نرم افزاری معتبــر را نیز تحت تأثیر قــرار داد، اما 
ولت هــای ذخیره ســرد همــواره از این نــوع حمــالت در امان 
بودند. در سال های گذشته حمالت دیگری مثل هک برخی 
کیف پول ها از جمله پریتی ولت و برخی صرافی هــا رخ داده 
که دلیل آنها به رویکرد پلتفرم در نگهــداری دارایی ها )نحوه 
مدیریــت کلیــد خصوصــی( برمی گــردد و البته باعث شــد 
پلتفرم ها با توجه به شگردهای هکرها، موارد امنیتی بیشتری 
را رعایت کنند. در هر صورت، رعایت نکاتی در مورد امنیت 
دارایی صرافی هــا و پلتفرم ها که به آن اشــاره شــد، می تواند 
امکان دسترســی به دارایی از طریق هــک را به صفر نزدیک 
کند. در کشورهای مختلف سیاست های متفاوتی در قبال 
رمزارزها و به تبــع آن کالهبرداری ها و ســرقت های احتمالی 
این حوزه بــه کار گرفته شــده اســت. برخی کشــورها به کلی 
فعالیت در این حــوزه را ممنوع کردند که با توجه به توســعه 
این صنعت، بعضاً مجبور به عقب نشینی از این سیاست 
شدند. کشورهایی نیز با تدوین قوانین مربوط به حوزه رمزارز، 
در راستای نظارت بر فعالیت ها، پیگیری قضایی موارد پانزی، 

رصد و پیگیری موارد جدید کالهبرداری و... اقدام کرده اند.

REPORTگزارش

 شباهت اورکا با نسخه 
سوم یونی سوآپ

تالش اورکا برای 
رقابت با اتریوم

Orca( یــک بازارســاز   اورکا )
خــودکار روی بالکچیـــن ســوالنا 
است که اولین نسخه ای که از آن طراحی 
شد شبیه نســخه دوم یونی ســوآپ بود. 
بازارســاز خودکار مشــابه رباتی است که 
همواره تــالش می کنــد قیمتــی را بین دو 
دارایی تعیین کند.»میالن پاتل«،  رئیس 
توســعه کســب وکار اورکا بــه بالک ورکــز 
گفت: »در ماه مارس ویژگی جدیدی به نام 
ویرپول به اورکا اضافه شد. این ویژگی، اورکا 
را به نسخه سوم یونی سوآپ شبیه کرده 
اســت. ویرپول در واقــع ویژگی نقدینگی 
متمرکز اســت کــه به واســطه آن ال پی ها 
می توانند هنگام سپرده گذاری توکن های 

خود محدوده قیمتی انتخاب کنند.«

 پاتــل دربــاره اورکا می  گویــد: 
بــه  بســیار  اورکا  »عملکــرد 
یونی سوآپ 3 شباهت دارد. تنها تفاوت 
ایــن دو، بســتری اســت کــه روی آن قــرار 
دارنــد. حتی ایــن پــروژه ماننــد پروژه های 
اتریوم، متن باز است.« نقدینگی متمرکز 
یعنی ال پی ها می تواننــد در هر محدوده 
قیمتی نقدینگی فراهم کنند. این امر به 
ال پی ها اجازه کســب بازدهی بیشتری را 
می دهــد. همچنیــن معامله گــران را قادر 
می ســازد تا با هزینه های کمتری معامله 

کنند.

 پاتل می گوید: »مــا قصد داریم 
چیــزی شــبیه چــارم، گامــا یــا 
آراکایس برای خود بسازیم با این تفاوت 
که آن ها بر بســتر بالکچیــن اتریــوم قرار 
دارنــد، امــا اورکا بــر بســتر بالکچیــن 
سوالناســت. مــا می خواهیــم قابلیــت 
استفاده از ویژگی ویرپول را بهبود بخشیم 
و عملکــرد آن را گســترش دهیــم.«اورکا 
عالوه بر راه اندازی ویژگی ویرپول و متن باز 
کردن پروژه از روش هــای دیگری نیز برای 
رقابت با اتریوم بهــره گرفته اســت. اورکا 
باهدف رقابت با اتریوم، در مجموع به ۱۱ 
پروژه ســاخت پروتکل دیفــای 225 هزار 
دالر اعطا کرده اســت. بااین حال، اتریوم 
همچنان بالکچین غالب دیفای است و 
ارزش کل قفل شــده )TVL( در سراســر 
برنامه هــای آن بــه 34.۱ میلیــارد دالر 
رســیده اســت؛ امــا ارزش کل قفل شــده 
سوالنا ۱.44 میلیارد دالر محاسبه شده 
که بســیار کمتر از بالکچیــن رقیب خود 

است.

امنيت
S E C U R I T Y
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در مــاه دســامبر ســال  گذشــته یوتیوبــری بــه نــام »کارل 
رون فلت« که کانال یوتیوبی »The Moon« را راه  انداخته، 
در فاکس نیوز حضور پیدا کرد و پیش بینی بزرگی را درباره 

رمزارزها مطرح کرد.
باالتریــن قیمــت بیت کویــن تاکنــون 6۰ هــزار دالر بــوده و 
آن زمــان بــه زیــر 5۰ هــزار دالر ســقوط کرده بــود، امــا این 
یوتیوبــر کــه قبــالً کارمنــد یــک ســوپرمارکت بــود و امــروز 
بــه یــک اینفلوئنســر رمــزارز در ســوئد تبدیــل شــده، بــه 
بیننــدگان برنامــه گفت کــه این رمــزارز تــا پایــان 2۰22 به 

قیمت خیره کننده 3۰۰ هزار دالر خواهد رسید.
 The Claman« رون فلــت بــه مجــری مهمــان برنامــه
Countdown« گفت: »بیت کوین پادشــاه است.« پس 
از آن نیــز بــه 56۰ هــزار دنبال کننــده کانــال یوتیوبی خود 
گفت: »خیلی خوشحالم که می توانم در یک رسانه مهم 
درباره رمزارز صحبت کنم. این شخصاً برای من جذابیت 
زیــادی دارد، چــون می خواهــم باعــث پذیــرش گســترده 

رمزارزها شوم.«
متأســفانه پیش بینی های رون فلت هنوز بــرای بینندگان 

او در فاکس و دنبال کنندگانش در یوتیوب محقق نشــده 
است. در بهار امسال و حتی در همین روزها بیت کوین به 
زیر 2۰ هزار دالر هم رســید. با وجود آنکه بیش از نیمی از 
سال، گذشته اســت، این رمزارز هنوز حول وحوش همین 
قیمت اســت و در مقایســه با اوج قیمتش در سال 2۰2۱، 

ارزش آن به کمتر از یک سوم کاهش یافته است.
همزمان با اینکه محبوبیت رمزارزها افزایش پیدا می کند، 
نسل عجیبی از مبلغان رمزارز که یک شبه ظهور کرده   اند، 
به میلیون ها نفر در رســانه های اجتماعــی و همچنین در 
رســانه های ســنتی توصیه های مشــکوکی می کننــد. این 
اینفلوئنســرها کــه در درون اتومبیل یــا اتاق شــان از خود 
فیلم می گیرند و با مخاطبان شــان حــرف می زنند، در یک 
قلمروی مبهم و خاکســتری شــغلی قرار دارند؛ جایی بین 

مجری تلویزیون، تحلیلگر سهام، مشاور مالی و... .
ســودی کــه ایــن اینفلوئنســرها می برنــد، خیلــی بیش از 
درآمــدی اســت کــه صرفــاً از رمزارزهــا بــه دســت می آید. 
بسیاری از آنها لینک های صرافی های رمزارز را به اشتراک 
می گذارند و از تخفیف های معامالت دنبال کنندگان شان، 

هــزاران دالر ســود می برنــد. بعضــی از آنها تی شــرت ها و 
کاالهایی را با مارک رمزارزها به هواداران خود می فروشند. 
همچنین کالس های آنالینی با حمایت این اینفلوئنسرها 
برگــزار می شــود کــه بــه شــرکت کنندگان وعــده می دهند 
که آنهــا را از راه رمــزارز بــه یک میلیونــر تبدیــل می کنند. 
بعضی ها هــم از طریــق تبلیغ بــرای شــرکت های رمزارزی 
کــه به دنبــال شناخته شــدن هســتند، درآمدهــای کالنی 

داشته اند.
ایــن جریان هــای درآمــدی بــه ایــن معنــی اســت کــه 
بــازار در  اینکــه  از  فــارغ  اینفلوئنســرهای رمــزارز، 
چــه وضعیتــی قــرار دارد، در حــال ســود کــردن از 

دنبال کنندگان شان هستند.
برنامه هــای تلویزیونی و نشــریات به دنبــال متخصصانی 
هســتند کــه بتواننــد بــازار رمــزارز را پیش بینی کننــد، اما 
ایــن اینفلوئنســرها مرتبــاً در CNBC، فاکــس، فوربــس، 
بلومبرگ و اینســایدر حضور پیــدا می کنند و بــدون آنکه 
اعتبار توکن های مورد عالقــه خود را به قدر کافی بررســی 
کرده باشند، درباره مزایای آنها با اغراق صحبت می کنند.

یوتیوبرها با تبلیغ رمزارزها و پیش بینی هایی که غالباً اشتباه از آب 
درمی آیند، درآمد زیادی به جیب می  زنند. برای آنها این یک سرگرمی 

پول ساز و برای دنبال کنندگان شان چیزی شبیه رولت روسی است. نگاهی 
انداخته ایم به متن و حاشیه »اینفلوئنسری در دنیای رمزارزها«

آنها شوخی شوخی پول درمی آورند
کاربران جدی جدی بیچاره می شوند

وقتی مخاطبان  از پشت 
پرده توصیه ها و ویدئو های 

یوتیوب بی خبرند

فروش نامحسوس 
توکن

 امســال یک کاربــر توییتر بــا نام 
کاربری »ZachXBT@« به عنوان 
یــک حامــی مالــی پنهانــی، از کانــال 
آرمسترانگ درخواست تبلیغ کرده بود.به 
گفتــه ایــن کاربــر توییتــر، در ازای ایــن 
درخواســت برای او یک فهرســت قیمت 
ارســال شــد؛ از 25۰۰ دالر برای یک مقاله 
خوب تا 4۰ هزار دالر برای یک مصاحبه در 
یوتیــوب. خبرگزاری واشنگتن پســت هم 
قبالً درباره این معامالت مالی آرمسترانگ 
گــزارش داده بــود. آرمســترانگ بــه 
واشنگتن پست گفت که او در ژانویه 2۰22، 
پیــش از آنکــه محتــوای حمایت شــده را 
حذف کند، یک میلیــون دالر از آن درآمد 

کسب کرد.

 فهرســت قیمتــی کــه اکانــت
»ZachXBT@« آن را فاش کرد،  

نشــان می دهــد کــه تعــداد زیــادی از 
اینفلوئنســرهای کوچــک رمزارز نیــز برای 
معامالت پنهانی مشابهی، فهرست های 

قیمت دریافت کرده اند.

 ،)Chris Leach( »کریس لیچ« 
وکیل ســابق کمیســیون تجارت 
فدرال به اینسایدر گفت که اینفلوئنسرها 
در صورتــی کــه حمایت های مالی خــود را 
اعــالم نکننــد، قوانیــن تبلیغــات را زیــر پا 
گذاشته اند. آنها برای اطالع رسانی صحیح 
به مردم، باید حامیان مالی خود را در طول 
ویدئوهایشــان معرفــی کننــد؛ البتــه 
به صورت روشن و آشکار، نه اینکه تبلیغ را 
در ویدئو به شــکلی قرار بدهند که بیننده 

آن را نبیند.

اخیــر،  ماه هــای  طــول  در   
مثــل  نظارتــی  آژانس هــای 
کمیســیون تجــارت فــدرال و کمیســیون 
بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا تیم هایــی 
اجرایی در زمینه رمزارز تشکیل داده اند و 
به دلیل شکایات زیاد مشتریان بازار رمزارز 
دربــاره کالهبرداری هــای بــازار ارزهــای 
رمزنگاری شــده که به مردم وعده پول های 
هنگفتــی را می دهند، تحقیــق می کنند.  
لیچ می گوید که از زمان های دور تابه امروز، 
کالهبرداری با ما بوده است. ظاهراً رمزارز 
آخرین شــکل تقلبی اســت که نهادهای 

نظارتی با آن مواجه شده اند.

SAMPLEنمونه

آموزش
E D U C A T I O N



 پیش بینی های دور از انتظار، از سوی کسانی که 
پیشینه غیرمتعارف دارند

در بهار گذشته، »جان واسکوئز«، مدیر سابق 48ساله  شعبه 
منطقــه ای شــرکت ولزفارگو کــه اکنون بــه اینفلوئنســر تبدیل 
شده، در یک پست ویدئویی، به ۱.۱ میلیون دنبال کننده خود 
در تیک تاک گفت: »به کلماتی که از دهان مــن بیرون می آید، 
اعتماد نکنید، بلکه  بــه احســاس و ارتعاش درون تــان اعتماد 

کنید.«
پیش بینی های واســکوئز محقق نشــد. شــش کوینی که او به 
خوانندگان اینسایدر در نوامبر 2۰2۱ پیشنهاد کرد، به صورت 
میانگین 73 درصد افت کردند. آلت کوین دیگری که او در فوریه 
2۰22 به دنبال کنندگانش توصیه کــرد، ریپل بــود. در آن زمان 
قیمت ریپل ۰.84 دالر بود و اکنون به ۰.32 دالر کاهش پیدا کرده 
است )او در یک ایمیل گفت که صحبت های او همواره بر اساس 
دیدگاه بلندمدت بازار اســت و کســی بر اساس آنها به سرعت 

ثروتمند نمی شود(.
واســکوئز مثل بســیاری از همکارانش در حوزه رمزارز، ســابقه 
نامتعارفــی دارد کــه به رمــزارز مربــوط نیســت. او قبــل از آنکه 
توصیه هایی در زمینه رمزارز ارائه دهد، یک تولید کننده محتوای 
ویدئویی درباره سالمتی در شبکه تیک تاک بود. در سال 2۰2۱ 
که زمینه تولید محتوای خود را به رمزارز و امور مالی تغییر داد، 
تعداد دنبال کنندگانش را به عددی هفت رقمی رساند. او اکنون 
ویدئوهایی را ضبط می کند که خودش آنها را »در جست وجوی 
حقیقت« می نامد و در آنها از شایستگی های عیسی  مسیح، 

تیک تاک و رمزارز حرف می زند.
تجربه واسکوئز در بانکداری به او تجربه ها و پیش زمینه هایی از 
امور مالی داده است، اما بسیاری از همتایان او چنین سابقه ای 
ندارند. بر خالف متخصصان امور مالــی -از برنامه ریزان مالی 

معتبر تا تحلیلگران پژوهشــگر- اکثر تحلیلگران حــوزه رمزارز 
مدرک معتبری در این زمینه ندارند و درباره امور مالی آموزشی 

ندیده اند. 

 از شوفری به اینفلوئنسری

 »BitBoy Crypto« بــن آرمســترانگ« کــه صاحــب کانــال«
در یوتیوب اســت، اینفلوئنسر معروفی اســت که ۱.4 میلیون 
دنبال کننــده دارد. او قبالً مســئول یک مرکز بازپــروری جوانان 
در جورجیای آمریکا بــود که دولت با فعالیــت آن به دلیل عدم 
رعایــت اســتانداردهای نظارتــی مخالفــت کــرد. »کریســتوفر 
یاسچینسکی« با نام مستعار »MMCrypto«، قبالً یک راننده 
تاکســی بود و اکنون به حــوزه رمزارز وارد شــده و در رســانه های 
خبــری؛ از فوربــس تــا CNBC توصیه های خــود را به اشــتراک 
می گذارد. رون فلت نیز پیش از آنکه در یوتیوب در زمینه رمزارز 
فعالیت کنــد و بــه دوبی بــرود، در یــک فروشــگاه مــواد غذایی 
صندوق دار بود. عملکرد یاسچینســکی و آرمســترانگ شبیه 
به رون فلت و واســکوئز اســت. قبل از اینکه بیت کوین سقوط 
کند، یاسچینســکی پیش بینی کرد که این رمزارز به 3۰۰ هزار 
دالر برسد. آرمسترانگ نیز پیش از آنکه سلسیوس ورشکست 
شــود، از آن دفاع می کرد، امــا حاال رون فلت، یاسچینســکی و 
آرمســترانگ به ایمیــل خبرنــگاری که به دنبــال نظرشــان بود، 

پاسخ ندادند.
»اد گرتسن«، رئیس سابق انجمن ملی برنامه ریزی مالی گفته 
شما باید قبل از اینکه درباره امور مالی توصیه کنید، درباره آن 
تجربه داشته باشید. به گفته او، مشــاوران مالی سنتی قبل از 
آنکه بخواهند به مردم مشاوره مالی ارائه بدهند، آموزش های 
جدی می بینند. آنها همچنین تحت قواعد سخت گیرانه ای در 
زمینه جرایم مالی، ورشکستگی و سرمایه گذاری هایی که ممکن 
است موجب تعارض منافع شــوند، کار می کنند. به گفته وی 
البته داشتن گواهی و اعتبار همه چیز را حل نمی کند، اما به شما 

اعتماد و اطمینان بیشتری می بخشد.
هم واسکوئز و هم آرمسترانگ طی سال های 2۰۰۰ تا 2۰۰9 اعالم 
ورشکســتگی کرده بودند که مســتلزم اعالم آن به کمیســیون 
بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا )SEC( بــود و کارفرمایــان بالقــوه 
آن را بررســی می کردند. یوتیوبرهــا تعهدی برای افشــای کامل 
دارایی هایشان ندارند و به مخاطبان خود اطالع نمی دهند که آیا 
آنها به عنوان تولیدکننده محتوا در  آنچه تبلیغ می کنند، سهمی 
دارند یا خیر. آرمسترانگ که احتماالً از مقررات و قوانین اطالع 
دارد، یک نامه سلب مسئولیت در ویدئوهای خود گذاشته  و در 
آن تأکید می کند که دیدگاه های او صرفاً نظرات شخصی اوست، 

نه توصیه های مالی.

 اینجا قوانین یوتیوب حاکم است!

 
البته رمزارز در یوتیــوب با دنیای مالی ســنتی که تحت نظارت 
قوانین است، تفاوت دارد. حتی تحلیلگران باسابقه وال استریت 
هم در پیش بینی های خود اغلب دچار اشتباه می شوند. برای 

مثال »جیم کرامر« در CNBC که فارغ التحصیل گلدمن ساکس 
اســت، به دلیل دیدگاه هایش دربــاره بــازار و انتخاب هایش در 
زمینه ســهام، به صورت گســترده ای مورد تمســخر قرار گرفته 
اســت، اما بعضی از کارشناســان می گویند که اعتبــار دادن به 

این رشته می تواند به نظارت بیشتر بر این صنعت کمک کند.
بــه گفتــه یکــی از اســتادان دانشــکده کســب وکار دانشــگاه 
کلمبیا، اعتبار دادن به اینفلوئنسرها ممکن است به اشتباه به 
مصرف کنندگان بازار این اطمینان خاطر را بدهد که آنها درک 
اساسی از بازار رمزارز دارند و به استاندارد های حرفه ای پایبند 
هســتند. اعتبار همه چیز را حل نمی کنــد، اما به شــما اندکی 

اطمینان بیشتر می دهد.
بســیاری از آنها تــا حد زیــادی متکــی به لینک هایی هســتند 
که بــرای ارجاع بــه صرافی هــای رمزارز بــه اشــتراک می گذارند. 
آنهــا در ازای ایــن کار از صرافی هــا مشــوق های مالــی دریافــت 
می کننــد. آرمســترانگ و اینفلوئنســرهای دیگر بارهــا و بارها، 
بایننس را از طریق به اشــتراک  گذاشتن لینک تبلیغ  کرده اند، 
اما ســایت های معامالتی کوچک تر مثل بیت جت )Bitget( و 
فمکس )Phemex( نیز مشوق های مشابهی را به اینفلوئنسرها 
عرضه  می کنند؛ همچنیــن در یوتیوب تعداد زیــادی دوره های 
آموزشی برای معامالت رمزارز وجود دارد که یوتیوبرهای کمتر 
شناخته شــده آن را ارائه می دهنــد و بینندگان شــان را ترغیب 
می کنند که به لینک هایی که به اشتراک  گذاشته اند، مراجعه 
کنند. آرمسترانگ، رون فلت و یاسچینسکی هم بارها صرافی 
ســنگاپوری بای بیــت )ByBit( را تبلیغ کرده اند؛ ایــن صرافی به 
کاربران امکان می دهد که وارد معامالت حاشــیه ای پرریسک 
بشــوند. این شــیوه بــه معامله گــران اجــازه می دهد کــه هنگام 
معامله از روش وام گرفتن با وثیقه رمزارزی استفاده کنند. این کار 
می تواند سودآوری زیاد داشته باشد، یا اینکه برعکس اگر بازار 
افت کند، سرمایه گذار را با زیان قابل  توجهی مواجه کند. صرافی 
کوین بیس قبل از اینکه به دلیل دغدغه های نهادهای ناظر این 
گزینــه را حذف کنــد، به مشــتریان امکان معامــالت اهرمی به 
میزان سه برابر وثیقه شان را می داد، اما بای بیت به کاربران اجازه 

می دهد که به میزان ۱۰۰ برابر معامالت اهرمی انجام دهند.
»آرون شــاروکمن«، معــاون گــروه آموزشــی و اخالقــی رســانه 
پوینتر )Poynter(، به سایت اینسایدر گفت که به این موضوع 
می اندیشــد که چگونه برنامه هایی که هدف شــان ارجاع دادن 
به صرافی هاست، به اینفلوئنســرها این انگیزه را می دهند که 

معامالت بی پروا و نسنجیده را تشویق کنند. 
او گفت: »آنها برای موفق شدن شما سرمایه گذاری نمی کنند. 
برای درآمد منِ نوعی که تولید کننده محتوا هستم، الزم است که 
شما به عنوان کاربر صرفاً در این برنامه سرمایه گذاری کنید. برد 
یا باخت شما برای من مهم نیست. تنها نکته مهم، ورود شما 
به این برنامه است.« او همچنین گفت: »زمانی که یک معامله 
شبیه به چنین چیزی باشد، تولیدکننده محتوا تنها روی یک 
چیز سرمایه گذاری می کند و آن وادار کردن شما به سرمایه گذاری 
در آن سیســتم اســت. او روی موفقیــت شــما ســرمایه گذاری 
نمی کند و این بخش اساساً برای او اهمیتی ندارد. در این صورت 
می توان گفت که چنین ارتباطی پیوند میان تولیدکننده محتوا 
و کاربر را از میان برده اســت. در نتیجه با یک مشــکل اخالقی 

روبه رو هستیم.«
صرافــی بای بیت ادعا می کند که ۱۱ هزار شــریک اینفلوئنســر 
دارد که برای هر اشتراک گذاری لینک به آنها 5۰۰ دالر می دهد 
و اگر این کاربــران در صرافی معامله کنند، بــه ازای هر معامله، 
اینفلوئنســر 3۰ درصــد از کارمــزد را به عنــوان حق کمیســیون 
دریافت می کند. بای بیت در سایت خود نوشته که تاکنون بیش 
از 56۰۰ بیت کوین را به عنوان کمیســیون پرداخــت کرده که به 

قیمت امروز، معادل بیش از ۱2۰ میلیون دالر است.
دوره های آنالین پولــی مدل دیگری از کســب وکار اســت که در 
میان اینفلوئنسرها محبوبیت دارد. بن آرمسترانگ یک برنامه 
آموزش رمزارز را به اســم »بیت لب آکادمی« تبلیغ می کند که 
هزینه آن 3۰ دالر در ماه است. واسکوئز به دنبال کنندگان خود 
برنامه »تری تی واریور آکادمی« را می فروشد؛ این برنامه متعلق 
به یک گروه رمزنگاری است که به اعضا اهمیت معامله رمزارز، 
تناسب اندام و شــیوه های نگرش را می آموزد. واسکوئز قبالً به 

اینسایدر گفته بود که این آکادمی بیش از ۱2۰۰ عضو دارد و او از 
آن درآمد هفت رقمی کسب کرده است.

 نشــانه ای مبنی بر توقف اینفلوئنســرها دیده 
نمی شود

 
در تابســتان امســال، کمیســیون تجــارت فــدرال، قوانیــن 
سخت گیرانه ای را برای تبلیغات اینفلوئنسرها پیشنهاد داد. 
چنین رویکردی در نقاط دیگر جهان، از استرالیا تا بریتانیا، هم 
دیده می شود، اما با وجود اینکه بازار رمزارز افت شدیدی داشته، 
به دلیل اینکه نظارت قانونی نیرومندی بر این بازار وجود ندارد، از 

سرعت حرکت اینفلوئنسرها کاسته نشده است.
بعضــی از آنهــا از فــروش کاال ســود می کننــد. بــرای مثــال 
آرمسترانگ، واسکوئز و یاسچینسکی، همگی کاله و تی شرت 
و لیوان می فروشند که رویشان شعارهایی چاپ شده است. در 
واقع طرفداران این اینفلوئنسرها با داشتن این کاالها وفاداری 
خود را به رمزارزها و اینفلوئنســرها نشان می دهند. برای مثال 
آرمسترانگ برای کسانی که از سقوط اخیر بازار ضربه خورده اند، 
تی شرتی را تبلیغ می کند که رویش نوشته شــده: »آرام باش و 
شــیبااینو بخر«. نام رون فلت هم در فهرســت »3۰ نفر زیر 3۰ 
سال« موناکو در فوربس جای گرفت. تصویر او در ماه آگوست 
روی جلد مجله »کارآفرینی خاورمیانه« قرار گرفت. او همچنین 
اخیراً در کانال خبر تجارت به نام »چدار« )Cheddar( حضور 

یافت و لقب میلیاردر گرفت.

 این فقط یک سرگرمی است و شما کم هوشید!

 
بعضی از اینفلوئنسرها به منتقدان خود حمله کردند و قضاوت  
آنها را زیر سؤال بردند. آرمسترانگ در یک ویدئو که در زمستان 
ســال گذشــته منتشــر شــد، مخالفانش را افــرادی بــا ضریب 
هوشی بســیار پایین توصیف کرد. او همچنین در ادامه گفت 
که پیش بینی های او ماهیت ســرگرمی دارد و این همان چیزی 
است که مردم می پســندند. از آن زمان تاکنون او به عنوان یک 
متخصص رمزارز در همه جا -از بلومبرگ تا دانشکده کسب وکار 
وارتــون - حضور یافت. او در ماه آگوســت نیز شــکایتی را علیه 
یکی از یوتیوبرها به نام »اتــوزی« )Atozy@( ثبت کــرد. اتوزی، 
آرمسترانگ را به کالهبرداری از مخاطبانش متهم کرده بود. این 
شکایت باعث شد که دیگران در جامعه ارزهای رمزنگاری شده 

به اتوزی کمک مالی کنند تا بتواند از خود دفاع قانونی کند. 
پیش بینی های بعضی از اینفلوئنســرها دور از ذهن است. در 
ویدئویی که اخیراً منتشر شد، رون فلت ادعای جسورانه دیگری 
را مطــرح کــرد و گفت: »تــورم و فروپاشــی نظــام پولــی می تواند 
بیت کویــن بــه صدهــا هــزار یــا میلیون هــا دالر برســاند.« او به 
دنبال کنندگانش گفت که ارزش این سکه در سال 2۰24 بیش 
از ۱۰ میلیون دالر خواهد بود که در مقایســه با امروز یک رشــد 
چهار هزار درصدی محسوب می شود. او در همین ویدئو لینک 
ثبت نام در صرافی بای بیت را قرار داد تا بینندگان به آن مراجعه 

و در این صرافی ثبت نام کنند.



شــــــــــــــمــــــــــــاره 34
13 شـــــهـــریــور 1401
ســـــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

14

رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

رویتــرز روز پنجشــنبه هفتــه گذشــته گــزارش داد یــک 
بار دیگر دادســتان های فــدرال آمریکا تحقیقــات درباره 
شــرکت و مدیرعامل بایننس را آغــاز کرده انــد. مقامات 
آمریکایــی می خواهنــد بداننــد آیــا بایننــس قانــون 
رازداری بانکــی ایــن کشــور را نقض کرده اســت یــا خیر. 
پیش تــر و در دســامبر 2020 میــادی هم دولــت آمریکا 
تحقیقات مشــابهی را درباره این صرافی بــزرگ رمزارزی 
راه انداختــه بــود. واحــد پول شــویی وزارت دادگســتری 
آمریکا نزدیک به دو سال پیش از بایننس که بزرگ ترین 
صرافــی ارزهــای دیجیتــال جهــان اســت، خواســته بود 
تــا پیام هــای مدیرعامل این شــرکت )چانگ پنــگ ژائو( و 
ســایر مدیران اجرایی آن را در خصوص مواردی از جمله 
شناســایی تراکنش هــای غیرقانونــی و جــذب مشــتری 
در ایاالت متحــده در اختیار ایــن نهاد دولتی قــرار دهد. 
طبق گزارش هــا، نامه ســال 2020 دولت آمریــکا نزدیک 
به 30 درخواست برای ارائه اسنادی ارائه داده که شامل 
جزئیات سیاســت های بایننــس جهت مبــارزه با تأمین 
مالــی غیرقانونی یــا گزارش هــای مربوط بــه فعالیت های 

مالی مشکوک به مقامات است.

 صرافی ها و قانون رازداری بانکی آمریکا
قانــون اســرار بانکــی آمریکا کــه ســال 1970 بــه تصویب 
رسیده، آیین نامه ها و الزامات ثبت اسناد و گزارش دهی 
را بــرای بانک هــای ملــی، انجمن هــای پس انــداز فــدرال، 
شعب فدرال و بانک های خارجی، به ویژه در مورد مبارزه 
بــا پول شــویی تدوین کــرده اســت. صرافی های رمــزارزی 
نیز تحت محدوده قانــون رازداری بانکی قــرار می گیرند. 
به گــزارش رویتــرز، اگرچه شــعبه آمریکایــی بایننس در 
ســال 2019 در وزارت خزانه داری ایــاالت متحده ثبت نام 
کرده، امــا پلتفــرم بین المللــی بایننــس ایــن کار را انجام 

نداده است.
یکــی از ســخنگویان بایننــس گفتــه کــه ایــن شــرکت 
دارای یــک تیــم حقوقــی جهانــی اســت کــه بــا کمــک 
بیــش از 500 نفر بــرای تطبیــق فعالیت های این شــرکت 
بــا قوانیــن رگوالتــوری کشــورهای مختلــف کار می کنــد.

ایــن نماینــده بایننــس افــزوده اســت: »همان طــور کــه 
به خوبی مستند شــده است، 
رگوالتورهــا در سراســر جهــان 
بــا هــر صرافی بــزرگ رمــزارزی 
تمــاس می گیرنــد تــا صنعــت 
ما را بهتر بشناســند. ما مرتباً 
بــا آژانس هــا کار می کنیــم تــا 
بــه ســؤاالت باقی مانــده آنهــا 
رســیدگی کنیــم. مــورد اخیــر 
هم یکی از این موارد اســت.« 
اما این ســخنگوی بایننس در 
مورد اینکه آیا این مورد جدید 
به دلیــل نقــض قانــون رازداری 
بانکی آمریکا در حال بررســی 
است یا خیر، اظهارنظری نکرد.

 بیت مکس هم نقره داغ شده است!
ایــن اولین بار نیســت کــه صرافی های رمــزارزی بــا قانون 
رازداری بانکی تحت فشار قرار می گیرند. پیش تر مدیران 
برجســته صرافــی بیت مکــس به دلیــل تخلــف از ایــن 
قانون محکــوم شــده بودنــد. »آرتور هیــز« و »بــن دلو«، 
بنیان گذاران بیت مکس در ماه فوریه سال جاری میادی 
به جرم خود در تخطــی از این قانون اعتــراف کرده بودند 
و در نتیجــه آن به عنــوان بخشــی از توافقنامــه ای که در 
نهایت با دولت آمریکا امضا کردنــد، این دو نفر به دلیل 

مشــارکت در »شکســت عمدی« این قانــون و اقدامات 
ضدپول شــویی در صرافی تحت مدیریت شان، هر کدام 

10 میلیون دالر جریمه شدند.
یکی دیگــر از بنیان گــذاران بیت مکس یعنی »ســاموئل 
رید« هم در مــاه بعد به همین اتهام اعتــراف کرد و او هم 
مجبور شــد با پرداخت 10 میلیون دالر جریمه موافقت 
کنــد. در اوایــل مــاه جــاری 
میادی هم »گرگــوری دوایر«، 
رئیس توســعه کسب وکار این 
صرافی به نقض قانون رازداری 
بانکــی به روشــی مشــابه اقرار 
کــرد. او بــا پرداخــت 150 هــزار 
دالر جریمه موافقت کرد. البته 
او هنوز درگیر یــک حکم اولیه 
پنج ســاله زنــدان نیــز هســت. 
احکام مشابه زندان برای دیگر 
مدیــران متخلــف بیت مکــس 
هم در نظر گرفته شــده است. 
از جملــه هیــز که به شــش ماه 
حبــس خانگــی و به دنبــال آن دو ســال حبس مشــروط 
محکوم شــده اســت. دلو 30 ماه حبس مشــروط گرفته 
و ریــد بــه 18 مــاه حبــس تعلیقــی محکــوم شــده اســت 
تــا مشــخص شــود قانــون رازداری بانکــی آمریــکا درباره 

متخلفان چقدر جدی است.
گزارش رویتــرز درباره بایننــس دو روز پس از آن منتشــر 
شــده که »راجا کریشــنامورتی«، نماینده دولت آمریکا، 
نامه هایی را به چهار آژانس فــدرال و پنج صرافی ارزهای 
دیجیتال - از جمله بایننس - ارسال و اطاعاتی را از آنها 
در مورد مکانیسم هایشــان بــرای مقابله بــا کاهبرداری 

درخواست کرد.

صرافی بزرگ بار دیگر به اتهام پول شویی و تراکنش های مشکوک زیر فشار نهادهای نظارتی آمریکاست

بایننس متهم به نقض قانون 
رازداری بانکی آمریکا

 شعبه آمریکایی 
بایننس در سال 2019 
در وزارت خزانه داری 
ایاالت متحده ثبت نام 

کرده، اما پلتفرم 
بین المللی بایننس این 
کار را انجام نداده است

 جذب سرمایه 177 میلیون 
دالری برای سرمایه گذاری 
روی استارتاپ های وب 3

776؛ یک وی سی 
برای پروژه های 

رمزارزی
»هفت هفت شــش« )776( کــه 
ســرمایه گذاری  شــرکت  یــک 
خطرپذیر با رهبــری یکی از بنیان گــذاران 
ردیت است، قصد دارد یک سرمایه 177.6 
میلیون دالری جذب کند. این سرمایه برای 
صنــدوق جدیــد ایــن شــرکت بــا نــام 
Kryptós( اســت کــه  »کریپتــوس« )
می خواهد روی استارتاپ های وب3 که در 
مراحــل اولیــه خــود هســتند و همچنین 

ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کند. 

776 توسط »الکسیس اوهانیان« 
اداره می شــود و اخیراً شــروع به 
جمــع آوری کمک های مالی کرده اســت. 
پس از شرکت های سکویا و بسمر ونچرز 
پارتنــرز، 776 هــم به عنــوان مشــاور 
سرمایه گذاری در SEC که نهاد تنظیم گر 
مالی آمریکاست، ثبت نام کرده است. این 
صنــدوق کــه کریپتــوس نــام دارد، در ماه 
اکتبر فعالیت خود را آغاز می کند. 776 در 
ســبد  در  شــرکت   56 حاضــر  حــال 
ســرمایه گذاری خــود دارد. یکــی از ایــن 
شــرکت ها »یــوگا لبــز«، خالــق مجموعه 
توکن های غیر قابل  معاوضه »میمون های 
کســل« و »کوئیک نود« اســت. کوئیک 
 API نود یک استارتاپ زیرساختی نود ها و
باکچین است. بر اساس اطاعات، 776 
در حال حاضــر 904 میلیــون دالر دارایی 

ناخالص دارد. 

 از زمان فروپاشی ترا یواس دی در 
ماه می، قیمت ارزهای دیجیتال 
و ارزش گــذاری اســتارتاپ های باکچیــن 
به شــدت کاهــش  یافتــه اســت. گــزارش 
کرانچ بیس می گوید ســرمایه گذاری های 
کریپتــو از 6.1 میلیــارد دالر در ســه ماهه 
چهــارم 2021 بــه 5.1 میلیــارد دالر در 
سه ماهه اول 2022 و 4.2 میلیارد دالر در 
سه ماهه دوم 2022 کاهش  یافته است. با 
این  حال »کتلین هالووی«، شریک 776، 
همچنــان خوش بیــن اســت. هالــووی به 
اینفورمیشــن گفت: »این بهترین زمان 
برای خرید است. کسانی که مدت زیادی 
در این صنعــت حضور داشــته اند، بهتر 
اســت از این فرصت اســتفاده کنند. این 

حراج را از دست ندهید.«

NEWSخبر
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رويداد
E V E N T

شبکه اتریوم به سمت حکمرانی آزادانه تری حرکت می کند؟

ویتالیک دیگر همه کاره نیست

چرا همه به اندازه ویتالیک بوترین خوش بین نیستند

ادغام اتریوم و خطرات احتمالی آن

در آستانه انتقال شــبکه اتریوم از مدل مبتنی بر 
اثبات کار به اثبات سهام، ویتالیک بوترین، یکی از 
بنیان گذاران اصلی این باکچین، به این موضوع 
اشاره کرده که میزان تأثیرگذاری او بر شبکه اتریوم 
طی دو سال گذشته کاهش یافته و توسعه دهندگان 
جدید، بســیاری از نقش هــای کلیــدی را در بنیاد 

اتریوم بر عهده گرفته اند.
به گــزارش کریپتونیــوز، بوترین در مصاحبــه روز 

 Noah( »گذشــته خــود بــا »نــواح اســمیت
Smith(، باگــر فعــال در حــوزه اقتصاد، 
گفته مدت هاست این آرزو را در سر دارد 
که اتریوم روزی به اکوسیستمی تبدیل 
شود که در آن میزان نفوذ و تأثیرگذاری 
خودش نســبت به گذشــته کمتر شده 
باشــد و دلیل آن هم این اســت که افراد 

شگفت انگیز دیگری شــروع به 
رشد و اظهارنظر درباره این 

شــبکه کرده انــد. بوترین 
دربــاره رونــد کاهــش 
میزان تأثیرگــذاری خود 
بــر فعالیت هــای اتریوم 

گفتــه اســت: »در ســال 2015، اساســاً 80 درصد 
کارهای پژوهشی اتریوم را خودم انجام می دادم و 
حتی بخش زیادی از کد های پایتون مورد نیازمان 
را شــخصاً آمــاده می کــردم. در ســال 2017، کمتر 
کار کدنویســی انجــام مــی دادم، امــا 70 درصــد از 
کارهای پژوهشی ]همچنان[ بر عهده خودم بود. 
تا سال 2020، سهم من از کارهای پژوهشی اتریوم 
به یک ســوم کاهــش یافــت و بــه  میزان بســیاری 
کمــی در کدنویســی ها مشــارکت می کــردم. با 
ایــن حــال، همچنــان بخــش زیــادی از 
نظریه پردازی هــای ســطح بــاال را خودم 
انجام می دادم. در طول دو سال گذشته 
اما، حتی نظریه پردازی های سطح باال 

هم به  تدریج از من دور شده است.«
از دیــدگاه بوتریــن، محققــان جدیــد 
 ،)Polynya( اتریوم، مثل پالینیا
تاکنون سهم قابل  توجهی از 
رهبری فکری فعالیت های 
مرتبــط بــا راهکارهــای 
مقیاس پذیری اتریــوم را 

بر عهده گرفته اند.

مرج یا همان ادغام اتریوم خیلی ها را امیدوار کرده 
که اتفاقات بهتری در این شبکه معتبر باکچینی 
رقم بخورد. کاهش هزینه کارمزدها و کاربردپذیری 
بیشتر اتریوم از مهم ترین این امیدواری هاست. 
برخی تبدیل شدن مدل اثبات کار به اثبات سهام 
را یک تحول بــزرگ بــرای اتریوم عنــوان می کنند، 
اما هستند کسانی که معتقدند ریسک این کار 
زیاد اســت و در بدترین ســناریو ممکن است کل 
این شــبکه را با یک مخاطــره بزرگ همــراه کند. از 
جمله این چهره ها هم کسی اســت که در یکی از 
معتبرترین شبکه های تلویزیونی دنیا کار تحلیل 

رمزارزها را انجام می دهد.
»برایان کلی«، مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری 
 ،CNBC و تحلیلگر شبکه BKCM ارزهای دیجیتال
عنوان کرد که معامله گران احتماالً آن طور که انتظار 
دارند، از به روزرسانی ادغام اتریوم منتفع نخواهند 
شد. »کلی« عقیده دارد که هیجان سرمایه گذاران 
اتریوم پیش از به روزرسانی مرج در نهایت به یک 
فروش گسترده می انجامد. همچنین، او در مورد 

احتمال سردرگمی و شکست آشکار به روزرسانی 
مرج هشــدار داد که می تواند تأثیر منفی بر پروژه 

اتریوم و قیمت توکن آن داشته باشد.
این نگرانی ها در حالی است که تأثیر بازار آمریکا 
بر بازار کریپتو هم در سمت دیگر ماجرا، توجهات 
را به خود جلب کرده است. افزایش نرخ بهره در پی 
اقدامات فدرال رزرو می تواند اثرات مخربی بر قیمت 
ارزهای دیجیتال داشته باشد. برخی تحلیلگران 
می گویند آغاز فروش دارایی ها توسط فدرال رزرو در 
ماه جاری می تواند تأثیر زیادی بر نرخ بهره داشته 
باشد. به اعتقاد آنها این اقدام می تواند به ریزش 
40درصدی توکن های بزرگ تر و حتی ریزش 60 تا 
80درصدی آلت کوین های متوسط و کوچک بازار 
منجر شــود. باید دید اتفاقــات پیــش رو از جمله 
تغییرات اتریوم بــرای بــازاری که همیــن روزها هم 
حال چندان مساعدی ندارد، چه نتایجی را در پی 
خواهد داشت؛ در حال حاضر بسیاری بااحتیاط 
به رمزارزها و نوســان ها و سیاســت گذاری های آن 

نگاه می کنند.

REPORTگزارش

رویداد موندوکریپتو هفت هزار نفر را در مادرید گرد هم آورد 
تا در مورد راه های کسب درآمد از متاورس و آموزش مجازی در 
متاورس گفت وگو کنند، اما این همه ماجرا درباره این رویداد 
بزرگ بین المللی نبود؛ چراکــه بزرگ ترین رویــداد رمزنگاری 
اســپانیا هفته گذشــته با موانعی چــون بازخوردهای منفی 
رسانه ها، انتقادات رگوالتورها و اختاالت اینترنت روبه رو شد. 
 )Mundo Crypto( میزبان این رویداد پلتفرم موندوکریپتو
بود که قصد داشــت در قالب واقعیت مجــازی به مخاطبان 
خود آموزش هایی ارائه دهد. این آموزش ها به صورت زنده و در 
مورد متاورس و چگونگی کسب درآمد از آن بود. هدف از این 
رویداد با آن  همه ریخت وپاش هم، گذار از آموزش های آناین 

دوبعدی به آموزش های سه بعدی اعام شده بود. 

 رکورد هفت هزار آواتار محقق نشد!
این رویداد حدود هفت هزار شرکت کننده داشت و تمام آنها 
قرار بود با هدست به نمایشــگرهایی متصل شوند و رویداد 
را به شکل سه بعدی و با آواتارهای خود تجربه کنند. تعداد 
کاربران زیاد بود و قرار بود موندوکریپتو رکورد استفاده همزمان 
از هدســت های وب3 را بشــکند، اما این رکوردشــکنی دوام 
نیاورد و مشکات اینترنت برنامه را مختل کرد و هدست ها در 

نهایت به کار شرکت کنندگان و سخنرانان نیامدند!
»مانی ثاوانی«، بنیان گذار برنامه مجبور شد به  جای اینکه با 
آواتار خود و از طریق نمایشگر و هدست با مخاطبان صحبت 
کند، در سالن ورزشی مادرید جلوی آنها بایستد و صحبت 
کند.  این رویداد برنامه های جذاب دیگری مثل اهدای جایزه، 
شعبده بازی و موسیقی هم داشت، اما برگزاری رویداد بزرگ 
و پرزرق و برقی مانند این برنامه، آن  هم در این وضعیت خراب 
بازار رمزارزها برخی مقامات دولت اسپانیا را به شدت حساس 
کرد؛ رویدادی که بیش از دو میلیون یورو هزینه داشته است. 
به همین دلیل ناظران دولتــی در این برنامــه مداخله زیادی 
انجام دادند و پرســش هایی را از برگزارکننــدگان مطرح کرده 
بودنــد. چنــد روز قبــل از این رویــداد، کمیســیون ملــی بازار 
اوراق بهــادار اســپانیا )CNMV( هشــداری بــه موندوکریپتو 
و حامیان آن صــادر کــرد و به آنها یادآور شــد کــه آنها مجوز 
مشــاوره در مورد ابزارهــای مالی یا معامات ســرمایه گذاری 
کارگزاری ندارند و نمی توانند به شرکت کنندگان توصیه های 
مالی یا سرمایه گذاری داشته باشــند. موندوکریپتو از ژوئیه 
2021 در »فهرست خاکســتری CNMV« قرار گرفته است. 
این فهرست خاکستری شامل نهادهایی است که در دولت 
اسپانیا ثبت نشــده اند. این فهرست شــرکت هایی را که هر 
نوع جمع آوری کمک مالی یا خدمات مالــی ارائه می دهند، 

زیر نظر می گیرد.

 کنار کشیدن برخی حامیان رویداد
ثاوانــی در واکنش بــه اتفاقات و حاشــیه های ایــن رویداد 

گفته که بازخــورد رســانه ها هم مثبــت و هم منفــی بوده 
اســت: »بــا کمــک پوشــش خبــری رســانه ها توانســتیم 
صنعت کریپتو را به شــکل بهتری به مــردم معرفی کنیم 
و کنجــکاوی آنهــا را بیشــتر برانگیزیــم. امــا نکتــه منفی 
ایــن اســت کــه به دلیــل فشــارهای سیاســی و رســانه ای 
تعداد حامیان مالی کاهــش  یافت.« از جملــه بایننس و 
پلی استیشــن که در آخرین لحظــه از حمایــت مالی این 
رویداد کنار کشیدند. پلیس و سایر نیروهای نظارتی هم 
حدود هفت ساعت بیرون محل برگزاری رویداد مستقر 
شده بودند تا به برگزارکنندگان نشان دهند آنها را زیر نظر 
دارنــد.  با وجــود اختاف نظرهــا، برخی شــرکت کنندگان 
می گویند رویداد بدی را تجربــه نکرده اند؛ رویدادی که به 
گفته برگزارکنندگانش برای افرادی که به تازگی پا به دنیای 
کریپتو گذاشته اند، طراحی شــده بود. بر خاف بسیاری 
از رویدادهای دیگر که توســعه دهندگان رمــزارز محور آن 
بودند، رویداد موندوکریپتــو روی کاربران تــازه کاری که در 

مورد ارزهای دیجیتال تحقیق می کنند، تمرکز داشت.

 رویدادی برای مخاطب عام
ثاوانی در صحبت هایــی که در ایــن رویداد داشــت، در مورد 
پذیرش انبــوه این فنــاوری گفــت: »رمزارزها نماینــده آزادی 
هســتند. ما می دانیم مفهــوم آزادی در متــاورس معنا پیدا 
می کنــد.« او از نیت خود بــرای تبدیل کریپتــو موندو به یک 
دروازه آموزش مجازی خبر داده و گفته اســت کریپتو موندو 

دروازه ای به روی ناشناخته ها خواهد شد.«
قبل از صحبت های ثاوانــی، نمایندگان شــرکت هایی چون 
صرافی اف تی ایکس، کوکوین و ویوز پنل هایی در این رویداد 
اجرا کردند. عاوه بر این شرکت ها چند اقتصاددان اروپایی،  
اینفلوئنسرهای کریپتو و چند تن از مقامات السالوادور نیز 
در این رویداد حضور داشــتند و ســخنرانی کردنــد.  »خاویر 
مولینــا«، مدیــر اف تی ایکــس در منطقــه ایبریــا در دفــاع از 
این رویداد به رســانه ها گفــت: »فکر می کنــم کریپتو موندو 
می خواســت یک نمایش ارائه دهد و این کار را  هم کرد. این 
رویداد بزرگ ترین نمایش ارزهای دیجیتال بود که در اسپانیا 
برگزار شد. بیشتر انتقادات نیز از سوی خود جامعه رمزارزها 
و عمدتاً افراد کهنه کار، به این رویداد وارد شــد، اما منتقدان 
باید درک کنند که مخاطب این برنامه جامعه کریپتو نبوده 

است.« 
»ساشــا ایوانف«، مدیرعامل و بنیان گذار پروتــکل ویوز هم 
در سخنرانی خود توصیه هایی را به مبتدیان باکچین که در 
این رویداد شرکت کرده بودند، ارائه داد: »آن قدر درگیر ترید 
نباشید. در عوض، پروژه ای را که دوست دارید انتخاب و نحوه 
کار آن را درک کنید. در کامیونیتی شــرکت کنیــد. از فناوری 
باکچین باید در همه امور -نه فقط ترید کردن- بهره برد. گام 

بعدی ما استفاده از باکچین در تمام کارهاست.«

ایرادات ناظران دولتی و اختالل اینترنت، موندوکریپتو 
بزرگ ترین رویداد رمزنگاری اسپانیا را مختل کرد

یک رویداد پرحاشیه



با وجود آنکه کارشناســان می گویند، قرار گرفتن شــاخص ترس و طمع بیت کوین در ناحیه ترس شــدید، نشــان می دهد حاال زمان خوبی برای خرید و ورود به بازار اســت، اما کمتر 
کسی می تواند در برابر احساس غالب ایستادگی کند و به شنا در خاف جهت جریان آب بپردازد؛ زیرا هرچه قیمت این رمزارز بیشتر کاهش می یابد، آن پیش بینی سقوط قیمت 

بیت کوین به زیر 10 هزار دالر واقعی تر به نظر می رسد.

از بیت کوین که بگذریم، سایر رمزارزهای جدول هفتگی ما، صعود و نزول عجیب و غریبی نمایش نمی دهند. رکود و تورم گریبان اقتصاد دنیا را گرفته و همه صنایع و کسب و کارها و 
بازارهای مالی تحت تأثیر آن و قوانین و سیاست های پولی و مالی قرار دارند. نمی توان توقع داشت، بازار رمزارزها از این قاعده مستثنی باشد و بی توجه به فضای پیرامونی، راه خود 
را طی کند. البته این دوره رکود نیز مانند سایر دوره های رکود اقتصادی که دنیا پشت سر گذاشته، باالخره روزی تمام می شود. اما اگر می خواهید به این بازار مالی وارد یا از آن خارج 

شوید، لطفاً حواس تان به نکاتی که کارشناسان می گویند، جمع باشد و بدانید که این وضعیت ممکن است بیش از حد تصور تحلیلگران طول بکشد.

رمزارز ۲۰
600.65
400 میلیارد دالرمیلیون

300 میلیارد دالر

200 میلیارد دالر

100 میلیارد دالر

0

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

اثبات کارطای دیجیتالارز1.89 ٪600.65379.93میلیونBTCبیت کوین1

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3.53 ٪47.06190.03 میلیونETHاتریوم2

قابل سفارشی سازیپرداختارز2.14 ٪9.9616.36 هزارXRPریپل3

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری5.75 ٪14.216.06 هزارADAکاردانو4

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری2.34 ٪943.4610.9 هزارSOLسوالنا5

قابل سفارشی سازیپرداختارز0.45 ٪3.162.64 هزارXLMاستار6

اثبات کارمیم کوینارز2.15 ٪1.898.28 هزارDOGEدوج کوین7

اثبات کارمیم کوینارز0.7 ٪3716.73 ریالSHIBشیبا اینو8

-شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری4.37 ٪207.763.37 هزارLINKچین لینک9

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری8.11 ٪572.545.56 هزارAVAXآواالنچ10

اثبات سهام  مبتنی بر رایکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری0.84 ٪1.95.8 هزارTRXترون11

اثبات سهامشبکه الیه 2توکن کاربردی9.38 ٪26.587.6 هزارMATICپلی گان12

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری13.36 ٪372.393.52 هزارATOMکازموس13

اثبات کارکوین غیر قابل ردیابیارز6.79 ٪4.682.8 میلیونXMRمونرو14

اثبات کارپول اینترنتیارز0.9 ٪2.26 3.57 میلیونBCHبیت کوین کش15

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری5 ٪9.112.07 هزارALGOالگورند16

اثبات سهام  مبتنی بر رایکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری2.77 ٪46.731.53 هزارEOSایاس17

اثبات کارکوین غیر قابل ردیابیارز0.18 ٪1.870.93 میلیونZECزی کش18

توکن اپلیکیشن1.39 ٪51.50.42 هزارKAVAکاوا19


